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دجسم ای  133تشهب 

باوخ رد  133یلبش 

133تموکح

نابز 134لمع و 

134ایر

134تزع

134رهمگرزب

اه يدنه  مهم  135دنپ 

اه يدنه  رگید  135دنپ 
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ام 139نامز و 

روبق 139لها 

ایند زا  139ترجه 

139لومخ

ادخ اب  141سنا 

142لومخ

144جارعم

144لومخ

یفخ 146كرش 

146لومخ

یبلط ایند  147لثَم 

ترخآ 147ایند و 

تموکح رد  148فاصنا 

148تلفغ

148بجعت

ایند 149كرت 

149ربک

149تبیغ

نمؤم 149سنا 

149لومخ

رگمتس 149هناخ 

151قشع

یکین 151هبذاج 

152قشع

ایند رد  152یتسود 

راکهنگ 152شهوکن 
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152تسود

154قشع

تیسنج 154رییغت 

دیواج 156نآرق 

دمحلا رد  156لا 

رشن 156فل و 

158قشع

158دنپ

158یشعا

فجن هب  160همان 

وداج 160قیقع و 

هنیدم 160ترایز 

تاره هب  160همان 

گرم زا  162ترفن 

هکم 162ترایز 

يداش 163مغ و 

ایند 163تذل 

تقو غیت  166رثا 

نانز 167رکم 

یضایر هلأسم  167دنچ 

مسج 168تحاسم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  168هریس 

یعفاش 168هبق 

تافرع رد  170اعد 

170شالت

170نوعاط

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


وزرآ 170طخ 

تسایس 170شناد و 

ادخ 171یگدنب 

171تورث

تمعن 172رکش 

نعط 172خساپ 

ناناملسم 173ياهانب 

یلبش 173گرم 

173رفس

175هوهق

نآرق 176ندناوخ 

هلمسب رد  مسا  177يدایز 

لتق 178يازج 

هلص 179تساوخرد 

میرک زا  181تساوخرد 

محر 181هلص 

181تسود

ناوریشونا 181تشذگ 

هعبس 183تائارق 

یلع 183مان 

185يواضیب

مشچ يوم  186یهاوگ 

نونجم 186مان 

188تاجانم

هرصب 191باذع 

تشهب 192هانگ و 
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192قشع

193ترسح

قوشعم 195کشزپ 

نایفوص ریدقت  195فذح و 

ببس 195رشابم و 

شناد 197ناسنا و 

هانپ ترادص  فرح  199باوج 

199قشع

قشع 200رازاب 

ناگراتس 200رون 

205تولخ

ناتسود زا  209هلگ 

ءایبنا 209ءامسا 

حیحص 210تدابع 

210جاجح

210ناسنا

ّنج 210ناسنا و 

نادنز رد  216سارفوبا 

شزرمآ 223بلط 

223تفرعم

224طایتحا

ناهد 224تراهط 

لالح 224همقل 

225زوریپ

225یگتسبلد

230تسایر
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231فوصت

انیس 231نبا 

یلیل 236ربق 

ردپ يارب  237اعد 

بش 247زامن 

247تبحم

248قشع

لالح 248ياذغ 

ایند 248اب 

یناملظ 248باجح 

ادخ 249تخانش 

ادخ 249شناد 

251هبوت

رگمتس هب  253نوکر 

253دنپ

253فوصت

253مسا

253قشع

اه 258تمکح 

258ماما

258كربت

اصع 259راک 

یماطسب 260دیزیاب 

دیزیاب 261لاح 

یفخم 261مسا 

یفخم 262هام 
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یفخم 262ددع 

سومان 262رطاخ و 

263ثرا

263قشع

توبن نادناخ  263همان 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  راصق  273تاملک 

هنیدم 273ترایز 

مرح 273ترایز 

274دنپ

ایند 282نید و 

سب 283هژاو 

285قشع

ریبز 285بعصم 

286ترشاعم

288قشع

289گرم

مالسلا امهیلع  نییرکسع  289شیاتس 

دهشم 290ترایز 

291سیسخ

هاشداپ 293کلام 

دیفس 294يوم 

296تسود

297قشع

298امعم

301قافنا

302ایند
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302قشع

304هیده

رگناوت 304لد 

هام هب  304هقالع 

305ابیز

306نیشنمه

قشع هطقن ، یب  306یعابر 

گرم زا  شیپ  308رادید 

308لومخ

309توکس

تنم یب  310اطع 

اوران 310هاگن 

310بیس

313لومخ

314فوصت

دوبعم 314قوش 

317لومخ

ترخآ 317ایند و 

318تسود

318ایند

318اهزور

سفن 319زامن و 

ادخ 320هار 

لثملا 320برض 

323جاودزا

ماود یب  323تنطلس 
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ادخ هب  323لکوت 

327دنپ

يزرو 330هنیک 

مزیه 330بآ و 

نیمک رد  330گرم 

يراد 332تناما 

334دنگوس

مامت 335درم 

مق 336روبق 

336ایند

341لمع

341حناوس

ماقتنا ای  342ششخب 

هاش 344میدن 

345رارسا

یسدق 345میسن 

347ینیشنمه

347دنپ

ترخآ 347ایند و 

348لومخ

یلقن ای  یلقع  349شناد 

349لومخ

باتک 349شراگن 

عیاض 351رمع 

نانبل هوک  354دباع 

معنم 360رکش 
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361هیکزت

تریصب 361مشچ 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  اب  362اوجن 

وا ریغ  ادخ و  زا  363تجاح 

شناد 363ییاسراپ و 

363شراگن

364شراگن

364تولخ

دنمشناد 364ییاسراپ 

یناهگان 364گرم 

لمع اب  364دنمشناد 

ناسنا 364لمحت 

هیآ هس  رد  364لمأت 

مکاح 366دنمشناد و 

هاشداپ 368مزالم 

شناد 368رون 

شناد رد  368تنایخ 

دنمشناد هب  368هاگن 

ناطلس اب  دنمشناد  368ینیشنمه 

رگمتس 368شناد و 

لمع یب  دنمشناد  368لثَم 

يزومآ شناد  368تقو 

370وزرآ

هنازجاع 370تساوخرد 

370نز

توهش 372نابز و 
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سفن 372ياج 

نامثع 374رذوبا و 

هابتنا 374ياهماقم 

374تربع

374هبساحم

375ایند

375اوقت

375ایند

تورث 376همشچرس 

شناد رد  376لخب 

ناطلس 376کیرش 

تشهب 376شورف 

یلصا 377زوریپ 

لهس نب  377یلع 

رترب 377تدابع 

377ربص

377نامتک

تربع رکف ، 377رکذ ،

378فارتعا

ترخآ 378ایند و 

وکین 378يارس 

ترخآ 378ایند و 

لمع 378تورث و 

ناسنا 379شزرا 

هدیاف یب  379نخس 

کچوک گرزب و  379هانگ 
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بولغم 379رورش 

مک 379ياذغ 

لثملا برض  380تعانق ،

381هودنا

381تربع

381ییاسراپ

هانگ 381رثا 

382تمهت

تقولا 382نبا 

382دیرجت

لد 383يروک 

383سلفم

383همدقم

هراما سفن  388دنپ 

ییایند شناد  389شهوکن 

داعم عفان  393شناد 

لامک لاح و  لها  397ینیشنمه 

اهاطخ زا  397هبوت 

401لومخ

دیعو 401هدعو و 

402ایند

402ربک

402ییاسراپ

404امعم

گرم زا  404دعب 

406لومخ
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ناهاش اب  406ینیشنمه 

407تلفغ

408ینیشنمه

ادخ هب  408هجوت 

408توکس

ریسفت رد  410ضقانت 

مود 411رتفد 

411هراشا

413لقع

هنامز اب  413یکین 

ادخ 414يوس 

لمع اب  414شناد 

415لومخ

باضخ 415يریپ و 

لمع شناد و  415هانگ ،

قساف رب  415مالس 

یشوپ 415هدرپ 

416وزرآ

کچوک گرزب و  416هانگ 

یشوپ 417هدرپ 

يرورض ریغ  417دیرخ 

417شنیرفآ

ایند هب  417تبحم 

417دنپ

ور هلابند  417ایند و 

سفن 417ینمشد 
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ادخ اب  417طابترا 

مدرم 419راتفر 

419تعانق

ایند نتشادن  419ءاقب 

419رقف

تجاح 419ياضق 

گرم 419تلع 

تسادخ 419رادیرخ 

شتآ 421بضغ و 

نم 421ایند و 

گرم 421ایر و 

ادخ هب  421نامگ 

هدنب ادخ و  زا  421لاؤس 

ادخ هب  421هجوت 

ندز 421وفر 

وردوخ 421لگ 

شناد هب  424لمع 

شناد 425يادگ 

هیلع 426اعد 

دباع 426سلجم 

426لومخ

426اعد

تشهب 426تمعن 

427دیع

سفن 428تزع 

زامن رد  428هنینأمط 
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تقو 428توف 

428یسولپاچ

مالسلا هیلع  یلع  ماما  430بح 

نایاوشیپ 430ربق 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  430تبرت 

البرک 430نیمز 

431تابحتسم

431هنیک

رترب 431بسا 

431تلفغ

اعد 431تیفیک 

درد عفر  يارب  433اعد 

زورما 433هبوت 

433يزور

433تغالب

یبلق 433تبحم 

ادخ 433رکم 

بوخ 436مداخ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  436لضف 

الط 437رتشگنا 

بارخ 437زور 

نمؤم 439قوقح 

سگم 439لاب 

ییاوسر زا  439ناما 

سونیلاج مالک  رد  لکوت  ربص و  تعانق ، قافنا ، يروخ ، 441رپ 

لمع 441راثآ 
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میکح 441طارقس 

سفن 441تزع 

442یسولپاچ

رذوبا هب  ربمایپ  442دنپ 

لخب 442صرح و 

راکشآ ناهن و  رد  442شناد 

ادخ ریغ  زا  443تزع 

444قافنا

444دنپ

تاجانم 444ینیریش 

لقاع 444لقع و 

دنپ 444هس 

444زیهرپ

444تورث

445نادان

گرم 446ترسح 

447يزور

جنگ ود  448نیب 

هانگ 448يوب 

ایند يارب  448شالت 

تمعن 448رکش 

نارگید ياطخ  448یشومارف 

449ییاسراپ

نادواج 449يایند 

یقیناود روصنم  دیبع و  نب  450ورمع 

هفینحوبا ناکلخ و  452نبا 
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452اوادم

452راظتنا

452هبوت

هلبق 452رییغت 

ربمایپ 456داماد 

456دیحوت

ینمشد یتسود و  459هزادنا 

459طایتحا

459جالح

460تمایق

دیشرلا 460نوراه 

460صالخا

مالسلا امهیلع  ارهز  یلع و  460ییاسراپ 

460دیراورم

بوقعی 460همان 

لمع 462همان 

لاحشوخ 462هناوید 

462یناتسرهش

463وطسرا

سمره 463سیردا و 

نطاب 463رهاظ و 

حاحص رد  مالسلا  اهیلع  463همطاف 

463سمخ

ربمایپ 464تیصو 

عتمت 464جح 

هعمج زامن  زا  دعب  466تراجت 
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ّرس 466اشفا 

ربمایپ 466تیصو 

466باحصا

468دنپ

هفرع رد  468هبوت 

ریصن 469هجاوخ 

ربمایپ 469ياعد 

جاجح 469هبوت 

ایند 469لوط 

دنه 469نادنمشناد 

جالح 471نتشک 

نید 471لقع و 

نونج 471نونف و 

یبرع تاغل  471ّرس 

471مسلط

دیدهت 473همان 

474جالح

ایند 474ناملسم و 

ایند 475یتخس 

475تورث

درجم 476سفن 

مالسلا اهیلع  میرم  476هصق 

مکاح اب  476ینیشنمه 

راکهنگ يارب  477اعد 

477گرم

477لومخ
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متکا 477ییحی 

لباقان 479هیده 

480فینصت

ریدغ 480هبطخ 

یضترم دیس  دیفم و  481خیش 

نیبت هیآ  485ریسفت 

وهل رخأت  485مدقت و 

ترخآ 487ایند و 

وربآ 487ظفح 

487ینیشنمه

487تسود

487ترشاعم

487بضغ

487توکس

489قافنا

489لومخ

ادخ 489تیاضر 

تشهب هب  489قوش 

ایند 489نایز 

489ایند

تمایق 491لمع و 

491تمارک

491صالخا

لد 491زوس 

عضاوت 492ترهش و 

سفن 493تزع 
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نظ 493نسح 

نیمز 494تحاسم 

ادخ 495دهع 

رارسا 495هنیجنگ 

یمور ياه  495هام 

496لومخ

تموکح زا  يرود  496ییاسراپ ،

هاش 496تمدخ 

دروم یب  496شیاتس 

ادخ زا  496مرش 

یتحاران 496شیاسآ و 

لمع رد  498ماود 

نیمز نامسآ و  498شنیرفآ 

لام فرصت  زا  498تیعونمم 

ایند 498ییاسراپ و 

نآرق 498توالت 

سی 499هروس 

ربق باذع  زا  499ینمیا 

هدیدمتس 499يرای 

499رَکِش

499اوقت

اوقت یبساک ، زا  499مرش 

باوخ 499ریبعت 

ترخآ 501ایند و 

501تینما

سابل هب  501رخف 
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503رگمتس

الال یلع  نیدلا  505یضر 

يرذع هبده  افو ، اب  505نز 

یتمالس 505رذن 

رهاوظ زا  505دایرف 

505نز

اوران 507هاگن 

هلص 507هقدص و 

ربص 507رکش و 

هناهاش 508تمه 

تمعن 508نارفک 

تساوخرد 508در 

تادوجوم 510حیبست 

تساوخرد 511بسانت 

511یفوص

قلخ زا  511عاطقنا 

هدیدمتس رگمتس و  هب  511کمک 

گرم 511دای 

511راکتشپ

511هثاغتسا

513نامتک

دنمتورث 518فراع و 

ناملس 520ییاسراپ 

یشبح 521لالب 

بقع ولج و  دس  هیآ  521ریسفت 

ترخآ دهاز  ایند و  521بلاط 
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ربمایپ هب  521قشع 

نباغت 521موی 

نج 523ندید 

نوطالفا 523تمکح 

لاق 523لیق و 

523لادبا

ندب تاحوتف ، 525خیرات 

525رقف

مالک مدق  525ثودح و 

526هیانک

526وزرآ

رش 526ریخ و 

528يرامعم

نیبزیت 529مشچ 

رخف 530لازتعا 

لوسر 530توبن 

یکشزپ 531هیصوت 

ایند زا  531هوکش 

نیب 531هژاو 

يوحن يوغل و  532ثحب 

ینعم 532مسا 

532يرکشان

534هیبشت

534هراعتسا

هلزتعم 536دئاقع 

536لثَم
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یبدا 536ثحب 

وزاب روز  537ریشمش و 

مالسلا هیلع  یلع  537ریشمش 

مال 537ماسقا 

537يوغُل

538تاناویح

ناگرزب 538لئاصخ 

یلوپ 539قشع 

باوخ رد  ندب  539ياوق 

باوخ رد  رما  539تیجح 

هتفریذپ 539غورد 

عامط 540راتفک 

ریقف 540طایخ و 

540رارسا

ورردور 540شیاتس 

540نامهم

تمایق زا  542سرت 

542يرادزار

زاجم 542عاونا 

اه 544تمکح 

برع ياه  544لثم 

هنایماع 547ياهلثم 

برع 548مسا 

یتح 548لمع 

تاعاس 548مسا 

ادخ 548ریغ 
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یسابع هفیلخ  553نید 

یمسم 553مسا و 

553بآ

554مامتوبا

554هرخافم

555نیرترعاش

لحن هیآ  555ریسفت 

شاح هللا هیآ  555ریسفت 

ایند 556شهوکن 

556ربص

556هزم

جازم 558لادتعا 

558لوحا

559جاجح

عمج 559مسا 

اه 559ینمی 

هیواعم 559ءاطعا 

کیرش 560هیواعم و 

560شهوکن

560رعش

وربآ 562ظفح 

562رعش

دنپ 562نیرتهب 

تناها ای  562مارکا 

قولخم زا  562يزور 

مالسلا هیلع  یلع  هب  563داقتعا 
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564غیلب

لاق 564لاح و 

واو 564فرح 

معنم 566رکش 

ولهپ ود  566مالک 

رعاش 566هراچ 

همادق نب  567هیراج 

ندب 567يازجا 

فقس 567يادص 

هزیکاپ 568لالح و 

568يزور

هفیلخ 568ریزو 

ردارب 568گرم 

ینتسبآ 568تدم 

569تسود

569شتآ

سرت 571لخب و 

571ماقتنا

دنمتواخس 571نز 

باب رخآ  571فقوت 

شناد 571كدوک و 

سایا 572شناد 

572هلمج

...یلام هیآ و  رد  574فقو 

یقیقح 574رعش 

576همجرت
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یضاق 576نس 

لامک ای  576نس 

577سایق

رج 577ماسقا 

یبدا 579ثحب 

هیواعم 579لقره و 

تفرعم 582شناد و 

582قشع

582هراشا

ردق 582بش 

586بارتوبا

586متس

دنپ 588ریثأت 

بلق 588يوراد 

نآرق 588متخ 

588متس

نید هدننک  588ایحا 

ناینج 591همکحم 

591قشع

591قشع

رثؤم 593شیاتس 

نآرق فورح  593تاملک و 

رعاش رعش  هب  یفطل  595مک 

لاس ياه  هام  595یماسا 

بارش 595باجح 

دهم هیآ  597ریسفت 
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دب 597لاف 

597نایکمرب

598لخب

دافن 599هیآ 

هانگ 600عنام 

ریپ ناوج و  601ایند ،

اهواو رد  601ناضمر 

تسد 601عمج 

601يریپ

جنرطش 601عضاو 

قشاع 602يوزرآ 

ذیذل 602يایند 

602سفن

مسج 602حور و 

602اهزینک

یبدا 603ثحب 

603هبنشراهچ

قولخم 603نآرق 

رعش 604هزیاج 

604بقل

نز 605توهش 

607یباوخمه

ردق 607بش 

608ینمادکاپ

يدحت هیآ  609ریسفت 

موس 611رتفد 
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611هراشا

613ایند

هانگ 613راثآ 

هلفان بلق ، 613روضح 

يرصب ناونع  613دنپ ،

615ناگراتس

615شیاشگ

615سْفن

616ردق

يزاون 616نامهم 

یضایر 619يامعم 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  619دنپ 

هغالبلا 622جهن 

نارگید اب  622لماعت 

اه 622تسد 

الاو 622تمه 

فرش 622عضاوت ،

هیبنت 622هویش 

بلق 622تساوخ 

هانگ هب  622یضار 

يراد 622زار 

623دنپ

یضایر 624يامعم 

ادخ 624تیاضر 

بلق رابدا  624لابقا و 

تمعن 624رکش 
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ینید 624ردارب 

هظعوم 625دادعتسا 

گرم 626يوزرآ 

626ییاسراپ

627مزح

627عرضت

627وطسرا

627سمره

نطاب 628حالصا 

628جالح

عطاقتم 628طخ 

628عضاوت

628برط

نانز 630عامتجا 

متس 630هیام 

یفوص 630هقرخ 

رب 630ره و 

630هدبرع

دنپ ضایع ، 630لیضف 

دحاو مسج  تکرح  632ود 

632دنپ

یلهاج 633تاداقتعا 

ناج 633تورث و 

633هاش

تیعر 633مکاح و 

لمع 633نخس و 
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633تقو

وجه رد  633يرعش 

هدیاف یب  635نخس 

لقاع ای  635هناوید 

635دنپ

635ششخب

انیز دقل  هیآ و  637ریسفت 

ًاموجر اهانلعج  هیآ و  637ریسفت 

637دیحوت

638دنپ

639عمط

639نادان

639ترشاعم

یشوپ 639مشچ 

یبدا 639ثحب 

لقاع 639نابز 

639جالح

641مسلط

641یناتسرهش

641هفرع

641اعد

رعش 642حرش 

643ربص

رفاک 644ياعد 

لمع 644مسجت 

645تیؤر
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645تریصب

645داعم

645هفسلف

646راضتحا

لماک 646نامیا 

یم 646هلایپ و 

ناویح 646هانپ 

647عضاوت

مسج 648فعض 

648یقیسوم

دنپ 648ایند ،

نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  هیآ ال  649ریسفت 

یلازغ يریگ  649هشوگ 

هحتاف 651هروس 

قوشعم 651هیرگ 

یناهفصا 652دیعسوبا 

رگ هلیح  653ردپ 

653ییاسراپ

یناف 653يایند 

لقاع لد  رب  653تموکح 

653ناتسرامیت

654لولهب

654ربص

ردق اضق و  ایند ، 654نانیمطا ،

تورث 656تزع ،

نیعولط 656نیب 
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656شمارآ

تسود 656دای 

سنا 656سلجم 

656فاصنا

656ایند

656علَخ

وضو 658هیآ 

مدرم اب  658ترشاعم 

659اهتما

یغالب 659ثحب 

بجوم 659لوق 

660ناحلاص

ادخ اب  660هبساحم 

660هبساحم

یگدنز هب  662هاگن 

662یسولپاچ

نظ 662نسح 

662گرم

یناف 662يایند 

662رورس

مدرم 662شیامزآ 

662تاجانم

متس 664عفد 

طلغ 664ظفلت 

ادخ 664تمکح 

ناسنا 664يافو 
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لدع اهنم  لبقیال  هیآ  666ریسفت 

666تسود

666نز

تموکح رد  666تکارش 

666دنپ

اهب ّمه  دقل  هیآ و  666ریسفت 

669نز

669ردنکسا

669ایند

ناسنا 669تشحو ،

يزاین 671یب 

سنکلا راوجلا  سنخلاب  مسقا  الف  هیآ  671ریسفت 

671تواضق

671سایا

672مغ

گرم لماک ، 674ناسنا 

ادخ هب  674هجوت 

توهش سفن ، 674ياوه 

هنیمد 674نبا 

674شناد

ایمیس 674وداج ،

675نینج

675مغ

تبحم رد  675طارفا 

میمت 677ینب 

677بالرطسا
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677هریخذ

فنحا نب  678سابع 

تجاح 679ياضق 

تورث زا  679هدافتسا 

679ءاهقف

مشخ ندرب  683ورف 

نارگمتس اب  683ینیشنمه 

تسود 683مارکا 

683تراجت

683ییاسراپ

ناجرملا ؤلؤللا و  امهنم  جرخی  هیآ  683ریسفت 

684ینادان

684دنپ

رش 684عفد 

يدیماان نارگید ، زاین  684عفر 

رگمتس زا  684کمک 

ناطلس 684رای 

684ییاسراپ

مدرم 684یفوص و 

684تروشم

نمشد راکش  686عمط 

نمشد اب  686هلماعم 

رصبلاو عمسلا  نا  هیآ  686ریسفت 

686دنپ

686افو

686ییوجبیع
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تموکح 688هویش 

688ناسحا

هدیاف یب  688نخس 

688يرابدرب

تمعن 688رکش 

هئیس هیآ  688ربسفت 

688ییاسراپ

یکشزپ ای  690یشاقن 

690يروخرپ

690رخسمت

طخ 690تروص 

690نابز

هدنیوگ ای  690نخس 

690نابز

هزع 690ریثک 

692نابز

ترخآ 692ایند و 

692ایند

كدنا 692ررض 

هارمه 692هیامرس 

694رقف

مایخ 694رمع 

يراد 694هناخ 

694ایر

ادخ زا  694سرت 

يراد هدنز  694بش 
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696صالخا

لالح همقل  696اعد ،

696رکش

696تبحم

696ییاسراپ

راکشآ 698دزد 

698قشاع

ناسنا 698ریخ 

لماک 698ناسنا 

لمع همان ي  698دلج 

رذگ دوز  698تصرف 

700عضاوت

700تعانق

700یضر

ناگرزب یخرب  700تافو 

یبدا 702ثحب 

اجیب 702يانث 

702قدزرف

702شزگ

702لولعم

یکدوک 702ریثأت 

تسار 702نخس 

تمایق 704دای 

704یشومارف

رابدا 704لابقا و 

سولج 704دوعق و 
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یبدا 704ثحب 

لوعفم 704بصن 

هعبار 705دیما 

سئب 705معن و 

فاجع نامس و  تارقب  هیآ  705ریسفت 

706تیلؤسم

تموکح 706ياهتنا 

هیف اوفرتاام  اوملظ  نیذلا  عبتاو  هیآ  706ریسفت 

نید ایند و  706ررض 

؟ 706ییاجک

فوصت ّللا ،
�

ه نوبحت  هیآ  706ریسفت 

708عضاوت

ینمشد 708یتسود و 

راکهنگ يارب  708اعد 

رعش 709یتسم 

مارح 709تورث 

تیزعت 709کیربت و 

711وزرآ

الوم 711مرگرس 

لمع 712تامدقم 

گرم 712ایند ،

توکس يور ، هنایم  ارادم ، توبن ، 712ءازجا 

713ناتسمز

يردام 713تواقش 

درجم 713سفن 

نمؤم نادنز  713ایند 
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713ترجه

715رون

715یسولپاچ

تاولص نایب  715یگنوگچ 

زامن تعکر  715ود 

سفن 717تزع 

717باصتنا

717یتسود

رهش 717نیرتهب 

هرکن 717ریمض 

هقدص 718قیداصم 

719هوشر

يرگن 719هدنیآ 

رتوبک 719غالک و 

تمصع 719هناشن 

719یلازغ

721رهمگرزب

یشورف 721رخف 

سفن 721حالصا 

مکاح اب  721طابترا 

722نطو

722رقف

تسود 722قافنا ،

ایند 722همه ي 

تقلخ 722زار 

مالسالل هردص  حرش  نمفا  724ریسفت 
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رگمتس 724زور 

724ییاسراپ

دنمشناد 724رجض 

لقع 724ینادان و 

725لقع

یتسود 726یشیوخ و 

نامز 726ثداوح 

نیمز ناما  726ود 

بویا 726جنر 

اعد رد  726رارصا 

ترخآ 726باذع 

ترخآ 726ایند و 

سفن 728بدا 

728بدا

یتسود 728طیارش 

گرم دلوت و  728هسیاقم 

730فارسا

لمع همان  هیآ  730ریسفت 

ریخ رد  730فارسا 

730سفن

تنطلس هن  730توبن 

یگلاس 730لهچ 

ّللا
�

ه نم  مهلادب  هیآ  730ریسفت 

مکدالوااولتقتال هیآ  732ریسفت 

ربمایپ 732ییاسراپ 

ایند 732شزرا 
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732تمایق

733ایر

یکین 733یشومارف 

733تناهک

هنیآ ساکعنا  734عابطنا و 

جاجح 734دیما 

تسد زا  رتالاب  734تسد 

ینیب 734ناهد و 

735ییایوب

گرم 735تساوخرد 

ایند رابدا  735لابقا و 

شمارآ 736زاغآ 

يریپ نادنز ، 737يرامیب و 

عناق 737کشزپ 

737تاجانم

یگدنز گرم و  737هسیاقم 

لامک 737گرم ،

گرم 737شاداپ 

تسایر 739رطخ 

سیلبا دانع  739تلع 

اعد 739تباجا 

739میرک

یقیقح 739عضاوت 

ادخ 740ضیف 

مکل رمعن  ملوا  هیآ  741ریسفت 

تدابع لاح  741رقف ،
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مدع 741دوجو و 

یلقع 741تذل 

743ییاسراپ

ششخب 743ياج 

743تسود

لد 743رفنت 

تمهت 743تبیغ ،

اضر 744میلست و 

نادان 744دنمشناد و 

744هنیک

ادخ اب  744سنا 

تشهب 744ضرع 

هتشذگ رب  744هیرگ 

744سفن

746تبیغ

هانگ 746شالت ،

746تدابع

746یتسود

فراع 747لاح 

بش 748رادرم 

748اوقت

اجیب 748رکش 

748نتشون

748اوقت

749ایند

ایند 751تمعن 
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نمشد زا  751يرای 

751يرابدرب

هدرم 751دای 

اذغ 751شزرا 

تروص 751تسد و 

752ربک

753تسود

ادخ 753فصو 

ینعم ظفل و  کین ، 755مالک 

ندرب ردب  755ناج 

یتسود 755رایعم 

755دنپ

نوطالفا 757ياعد 

سروغاثیف 757ياعد 

757یئاتسدوخ

رسک 758جرخم 

759رکذ

اه 759هناوید 

دبع 759ریغصت 

دنپ تسایس ، ردنکسا ، هب  وطسرا  759همان 

لقع 759ناطلس 

761سناجوید

ین 761ملق و 

761يزور

761رعش

صاوخ 763میهاربا 
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یطقس 763يرس 

یلبش 763زامن 

763عضاوت

763ییاهنت

765تعانق

765ییاسراپ

765نافرع

ایند ربکا ، 765نوتیز 

ناویح ناسنا و  765قرف 

765تموکح

میمصت 766ضقن 

766رقف

هنیدم 767یعفای ،

767يرادزار

ّللا
�

ه 767لام 

گرم زا  767دعب 

خساپ یب  767نعط 

هیواعم 768یخوش 

لثملا 768برض 

ردنکسا 768گرم 

طلغ 770لدب 

تمکح 770نابلاط 

داص 770نیس و 

حیحص 770تئارق 

هانگ 770تورث ،

زارد 770نابز 
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772تروشم

بلط یب  772ترخآ 

زامن 772مین 

سفن 772حالصا 

ناگرزب 772تداع 

میلگ زا  772اپ 

772هوشر

سفن 772حالصا 

تاروت 772ياهدنپ 

776هراعتسا

ادخ 777تسایس و 

ترخآ 777ایند و 

رفس 777رقف ،

777ددع

هناهاش 778هیده 

779توکس

779یلاحشوخ

779تفع

779توکس

يزاین 779یب 

هدنشخب 779حور 

مناد 780یمن 

تبحم رد  780طارفا 

780هباطخ

نیمز 781رون 

دنپ تمایق ، 781ناگتشرف ،
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784تسود

784سیلبا

784تسود

ير 784هزبرخ 

ماقتنا ای  784ششخب 

شزرمآ 784بلط 

786عضاوت

786يراصن

787تعانق

انیز دقل  هیآ و  787ریسفت 

787ریش

787رقف

قالخا 788رییغت 

یناوج 789یتمالس ،

789رقف

يدنمتورث هار  789ود 

ادخ 791دای 

مکاح ياه  یگژپو  ردنکسا ، 792ناریا ،

تعامج گنر  792مه 

جالح روصنم  792نتشک 

793تیاده

هئشان هیآ  794ریسفت 

مکاح 795نخس 

یبلق 795نامیا 

ادخ یب  795شالت 

795یگدنب
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لام 796مان 

ربص زور  796هس 

796ییاتسدوخ

دیزی اب  797تعیب 

ایند شزرا  797دنپ ،

797ایند

797بارش

نوراه هب  لولهب  797دنپ 

اضر ای  798شزرمآ 

798گرم

798وداج

وحن شناد  799زاغآ 

هسدنه 800هطقن ،

اه هینک  اه و  800مان 

800رفس

ناسنا 800شزرا 

802ییوجبیع

802ایند

اجیب 802نخس 

ریقحت اجیب ، 802نخس 

يرابدرب 802توکس ،

یکمرب رفعج  804مادعا 

805خزرب

806ییاسراپ

806نامیا

كرغام هیآ  806ریسفت 
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806نامزلارخآ

دوخ هب  807ملع 

ترخآ 807ایند و 

808ایند

مالسلا هیلع  یلع  ماما  809فصو 

دب 810لاف 

ردق 810اضق و 

ادخ هب  812لکوت 

دنپ 812دنچ 

812تین

حلص 814توادع ،

رخسمت 814تبیغ ،

814یسولپاچ

هطیلس رگمتس ، 814مکاح 

لیکو هب  814تمهت 

814ینیشنمه

814ارادم

ریقحت 815شهوکن ،

815دنگوس

شیوخ هب  815متس 

815هوشر

815تواخس

815تلذ

815ارادم

نیچ 815نخس 

زاین 815مغ ،
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نیچ 816نخس 

816هوشر

816توادع

ادخ 817مسا 

ادخ 817تمحر 

هعماج 817رفج و 

ایند ندش  ور  817وریز 

817یگناوید

لقاع 819توادع 

لاح 819نیرتدب 

هبوت 819گرم و 

تجاح 819ییاسراپ و 

819تاروت

سرت سنا ، 824قوش ،

824هبوت

826دیع

826هدجس

یخوش 826يازج 

826یتسود

يزجم 828یفاک و 

فوسخ فوسک و  لاح  رد  828رون 

قطنم زا  828شیپ 

829وزرآ

ادخ 829ناسحا 

لیضف 829هیرگ 

تیلؤسم 829شریذپ 
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ًاروفغ نیباوالل  ناک  هنا  هیآ  830ریسفت 

هبوت 830ِرد 

830مکاح

831لومخ

دب نیشنمه  831لومخ ،

تسود 831لومخ ،

اعد نیرفن و  ضرق ، 831بلط 

نوطالفا 833تاجانم 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هیفنح و  833دمحم 

833توکس

833دوسح

لکوت 833قافنا ،

834قاقحتسا

ادخ 835تمحر 

835یئاتسدوخ

835یتسود

ادخ 835تمحر 

ماقم 836فالتخا 

توکس 837تفرعم 

837نعط

رغصا 837بد 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  837دنپ 

گرم دای  838غورد ،

نیدلا ییحم  838همان 

841هبساحم

841تسود
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841تسود

842رارسا

842تسود

ءیف لظ و  842قرف 

يزود هراپ  شزرمآ ، بلط  842هانگ ،

تاملک یقیقح  842يانعم 

تمارک 842فرش و 

ایند 844تذل 

844صرح

844یئاتسدوخ

هیکزت 844تبیغ ،

اعد 844هویش 

844لومخ

تعاط 844تزع 

844اوقت

844هنامز

یباص 845قاحساوبا 

846نج

رهش 846ضرَع 

مات 848سینجت 

مصا 848رذج 

848طارقس

لاملا تیب  849ییاسراپ ،

849ایند

850ایند

مشخ 850مغ و 
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اوحبذت نا  مکرمأی  ّللا 
�

ه نا  هیآ  850ریسفت 

نییبنلا ضعب  انلضف  دقل  هیآ و  851ریسفت 

ًالثم مهل  برضاو  هیآ  851لیوأت 

راهنلا قباس  لیلاالو  هیآ  853ریسفت 

وضو 853هویش 

يزیتس 853متس 

ایند شزرا  854مغ ،

854ایند

ترخآ 854ایند و 

ناطیش 854رس 

تسار تسد  855تبوطر 

هبوتلا لبقی  يذلاوه  هیآ و  855ریسفت 

رس 855درد 

نآرق 855تیعماج 

مراهچ 857رتفد 

857هراشا

859دنپ

ادخ اب  ندز  859فرح 

هفیلخ 860ششخب 

يأر هب  860ریسفت 

مارکا 861رثا 

یضْرع 861بََسن 

غورد 862تسار و 

اسراپ 862شیاتس 

ناطلس اب  نتفگ  نخس  862ناوریشونا ،

862یئاتسدوخ
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862هاگیاج

ییوج 862بیع 

864تبیغ

864ایند

864اعد

یتالابم 864یب 

یسوب 864تسد 

تسار 864هدعو 

رعاش 864رارقا 

یلمع 866خساپ 

ناگرزب 868هلص 

868مغ

868دنپ

868یباوجرضاح

هرعاشا 868هلزتعم و 

868ششخب

لیخب 870میرک و 

870نعط

870قشع

870رورغ

870قشع

870ریقحت

لاس 241 و 242 872عیاقو 

872ازسان

سونیلاج 872دنپ 

872ربص
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872قشع

اخیلز 874قشع 

874بجعت

874ناذا

قوشعم زا  874یئادج 

874رکذ

ادخ اب  874سنا 

875ایند

قشع 876نامتک 

یکمرب رفعج  876ششخب 

876تنوشخ

ینامسج 876داعم 

ایند 878تذل 

یکرت 878بسا 

بش 878زور و 

878شزوپ

879لومخ

881یباوجرضاح

نیطایش 881یحو 

882ششخب

هلاس جنپ  دون و  883ردپ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  883ییاسراپ 

تقیقح 884ّرس 

افو یب  888راگزور 

889زوجعلادرب

یتسه رد  889فرصت 
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890یطحق

یسابع ءافلخ  890یفرعم 

ادخ 891رون 

ءایبنا 891حاور 

891قافنا

891گرم

ادخ 893هفیلخ 

باذک 893هملیسم 

لاثم 894ملاع 

ینامسج 894داعم 

895خزرب

تدابع رد  895تکرش 

خزرب رد  دینج  895نبا 

رباص 895رکاش و 

قوش 896کشا 

هدنخرف 896ریاط 

انز 896دح 

...و 897فافز 

ینیب 898شیپ 

لضف 898گرم 

روصنم نب  898لضف 

يولعلا 898رکش 

خیرات 898رارکت 

کلملا 900ماظن 

رصم رد  900یطحق 

يدادغب 900یقابلادبع 
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لتاق 901هچب 

مسج 902حور و 

تعیبط رد  موجن  902ریثأت 

نامیا ياه  902هلپ 

بوخ 904ردارب 

گنج رد  904رطاق 

ینمشد 904یتسود و 

904تبحم

904جنرطش

904يریپ

درم هب  نز  906هاگن 

906يریپ

ادخ 906تمحر 

سایق 906رابتعا 

هبوک 906يادص 

907یتسه

امن ناوج  907ریپ 

لقع 910تاناویح و 

تاذ ندشن  912مودعم 

رگید 912ناهج 

ندعم 912ناسنا و 

عاونا 912رییغت 

913ییاسراپ

تجاح 913در 

ادگ بسن  913بسح و 

لمع 913لوق و 
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ادگ 913در 

913قشع

درد زا  916هوکش 

الب 916رکش 

رامیب 916ياعد 

تیفاع 916يرامیب و 

تدابع رد  918لادتعا 

918متاخ

یبدا 918ثحب 

شیاسآ 919الب و 

ینارت 919نل 

920رقف

920تقو

920ربخ

921تاراشا

مالسلا هیلع  یلع  ماما  922تلادع 

هتفر مامح  922تیفاع 

تشیعم 923هار 

ادخ 923تمحر 

یفوص 923هقرخ 

انش ای  923شناد 

ربمایپ 923ریفس 

923نامهم

923تواضق

یتسود 925لوپ 

لئاسلا اما  هیآ و  925ریسفت 
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رعاش 928تیصو 

زور 929لوط 

دنمشناد 929باذع 

929ییاسراپ

929صالخا

929تسود

ادخ اب  929ییانشآ 

929مصتعم

نادان 929دنمشناد و 

931اهادص

یلاحشوخ 931الب ،

931نامهم

یباوج 931رضاح 

نیچ 931نخس 

ناجنداب هزبرخ ، 931ریجنا ،

رذن هب  932يافو 

932بش

932ایند

بش 932یهایس 

ترخآ 932ایند و 

كدف 933دودح 

قالخا 934امیس و 

ادخ 934باذع 

قالط نز ، 934بیع 

رگمتس 934رای 

دنلب 934يادص 
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اهتلم 934بادآ 

935نوملقوب

غورد 935خساپ 

ازسان 935خساپ 

خسار 936میمصت 

936طالخا

937يریگشیپ

937سرقن

وراد رمع ، 937لوط 

بسا اب  نیمز  937هلماعم 

هژیو 937دنگوس 

ادخ 937ضرق 

نیدلاو لمع  938همان 

ادخ 938تمحر 

تیهام 938دوجو و 

938نج

دیشروخ 939رون 

تسایر زا  دعب  941ییاسراپ 

میئل 942ردپ 

ناتسد ریز  943تینما 

ناور 943نخس 

تیمورحم 943ازسان و 

تذل 943تورم و 

943قشع

943فارسا

943عوضخ
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تسد 943گنر 

ردنکسا ردام  944ياعد 

945ییاسراپ

945هلداجم

945ینادنز

لقاع اب  945لقاع 

945ییاسراپ

لیف هب  945دیدهت 

رامح 946ناورم 

رخ 946لاس 

خزرب ایند ، 946سفن ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  946تبارق 

يرازاب 955يوزارت 

955تیاضر

يرازاب 955زامن 

تکاله رد  955عوقو 

غرم رتوبک و  956هجوج 

یبدا 957ثحب 

957ینامیشپ

لکوتم مالسلا و  هیلع  يداه  957ماما 

ادخ اب  959هعدخ 

هقباسم رد  960يزوریپ 

باوخ 960ریبعت 

ادخ 960تمحر 

کچوک 960هناخ 

یناهفصا 960حرفلاوبا 
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ادخ 962هناخ 

يوحن 962نایحوبا 

هیناز 962لتق 

تداهش دروم ، یب  962لاؤس 

962تداهش

نامیا 964عاونا 

یلوم 964مالغ 

نیکسم 964هناخ 

يروک 964جنر 

لوعفم 964لعاف و 

ندرکن ششخب  964دای 

رخسمت 964خساپ 

ریقف 966رارصا 

967ینیشنمه

970هنامز

970دیحوت

نوراه رهاوخ  972هیلع 

یلعج 974هیآ 

یعقاو 974قشع 

ریثک تزع و  975قشع 

راوخ بارش  976هبوت 

977لرغط

هفیلخ 977قشع 

وجه ای  978شیاتس 

978ییوجبیع

حور 979ياذغ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


ّللا
�

ه نم  مهل  ادب  980ریسفت و 

ربمایپ 980هیثرم 

رقف 983تمالع 

یقیقح بذاک و  983قشع 

ناور 984نخس 

984تسود

ءایبنا 984هفسالف و 

شاداپ ربارب  رد  984شیاتس 

منهج 984دولخ 

هداتسیا تیصعم  هتسشن و  985تدابع 

نامجنم 985رظن 

ترثک رد  985تدحو 

دحاو 985ناهج 

یعقاو 985فوسلیف 

ضایف 986أدبم 

986قالط

987یلبنت

گرزب 987همجمج ي 

لطاب زامن  987هدنسیر ،

988هدولاف

988تشوگبآ

هاتوک 988دق 

988ظحاج

مالسلا هیلع  یسیع  988هید 

هنسحلا 990ضرق 

هنتخ 990تشوگ 
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990ایر

رقف 990تورث و 

990هدیدمتس

ردپ 992تسود 

992اعد

نایسابع ضارقنا  992تنطلس و 

الویه 993اقنع ،

993نافرع

زامن رد  994هجوت 

ینسحلا ءامسا  995ددع 

زمرق 995هایس و 

995سیقلاوبا

رامسوس 996يرواد 

کلف 997تکرح 

کلف 1001یگدنز 

هام دیشروخ و  1001یگدنز 

کلف 1001فیصوت 

1006فؤرلادبع

يدرورهس 1006لتق 

تلادع 1006میسقت 

مکاح هب  1007هیصوت 

قلُخ 1007رییغت 

مکاح دوبن  1007دوب و 

گس اب  1007راتفر 

نآرق زا  1009ییادج 

يرهاظ 1009تیالو 
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1009تفالخ

1009یناوج

مالسلا امهیلع  نینسح  هیفنح و  1010دمحم 

1014تقیقح

سمش ای  هرهز  1015کلف 

ایند هب  1016قشع 

يزور 1017نامیا و 

رقف 1017تورث و 

قشع 1017الب ،

تاحلاص 1017تایقاب 

كولس 1017عاونا 

1017هبذج

هزور لاس  1018لهچ 

1018فوصت

دنمشناد 1018فراع و 

ماوع یفوص و  1018خیش 

لهأتم 1018بزع و 

رقف هب  1018یضار 

نمؤم 1018رقف 

تسایر 1018تورث ،

رذ 1019ملاع 

ردق 1022اضق و 

نادنز 1022ایند ،

1022تسود

یتسه 1023قلخ 

رذوبا هب  ربمایپ  1024دنپ 
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1024دنپ

1027مکش

1028غرمیس

همقلع 1029ما 

خلب 1029ناریقف 

اذغ مه  ناهد  هب  1029هاگن 

رسمه 1031رایعم 

1031یشعا

نز درم و  رخآ  1031همین 

1031یخوش

یسابع 1031يافلخ 

ملع 1035تورث و 

1035ییوجبیع

نانز 1035رکم 

زاین 1038عفر 

ینالوط 1038تدایع 

ریما 1040هلاما 

1040تساسخ

درد رس  1040نامرد 

ریما 1040بت 

هدش بلس  1040لقع 

1040ترازو

1040هیاسمه

ادخ زا  1042ایح 

ندنادنخ يارب  1042غورد 

فوسلیف 1042اطسفوس و 
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ناسنا 1042تزع 

1042تداعس

1042رخسمت

1044ایح

يدحا روهظ  1044دیحوت ،

ریبدت 1047ریذبت و 

1047تنیط

هقف 1048شناد 

حابص 1048ماظن و 

1049صرح

ضبن تکرح  1049هلوقم 

بر 1050یلجت 

يزودنا 1051تورث 

1051تورث

لامک تورث ، 1051شناد ،

ریقف 1051یگدوسآ 

سفن 1051تزع 

تورث 1052لاوز 

رتدنمتورث اب  1053یتسود 

متاح 1053ردارب 

تورث 1053هدنب 

تسد 1053نتسش 

میئل 1053تورث و 

1053قافنا

نید كرت  رطاخ  هب  ایند  1053كرت 

تانسح 1054هیجوت 
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نویفا 1054يدرس 

1054یتسه

دنمتورث 1055هطرض 

الط 1056هقعاص و 

یکشزپ ای  1057تغل 

یبدا 1057ثحب 

1058تبیغ

مومذم 1058بصعت 

1058فوصت

1058تبحم

فورظم هن  تسا  فرظ  1058تبحم 

میرک 1058يادخ 

تشهب 1058دیما 

هینثو 1060هیونث و 

1060قشع

1061اوقت

1062لومخ

1062تسود

اعد 1062تباجتسا 

هیواعم تسد  زا  1063بآ 

رضاح 1064بیاغ 

تکرب اب  1065دعقم 

هدیاف یب  1066مغ 

مود هیواعم  1066افعتسا 

ًایبص هیآ  1068ریسفت 

1068رقف
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دوعسم نبا  هب  ربمایپ  1069دنپ 

باوخ 1070ریبعت 

قح هب  1072لمع 

ادخ زا  1072سرت 

هیفس یهقف  1073لاؤس 

صالخا تبت و  1074هروس 

1074نامهم

ادخ 1077ناتسود 

1078موش

تقو زا  شیپ  1078ناذا 

باوخ 1078ریبعت 

امهزنک هتحت  ناک  هیآ و  1078ریسفت 

احلاص امهوبا  ناک  1079ریسفت و 

1079تعاجش

رکذم 1079ریش 

ضرع 1080میسقت 

نخان وم و  1080یگدنز 

یبدا 1080ثحب 

فسوی 1080ششخب 

نادیواج مایپ  1081نآرق 

هانگ 1082هیجوت 

ضیوفت 1083ربج و 

نافراع دزن  1083مسا 

هلبزم رد  1083يرهوگ 

تسم 1083اسراپ و 

لوبق روبد و  1084داب 
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1084الویه

فورح 1084تقیقح 

يراد هدنز  بش  ادخ ، 1084رون 

تمایق زا  1084سرت 

1085راک

یگتسخ 1086عفر 

كرتشم 1086سح 

موجن 1086شناد 

سفن 1088تزع 

1088نآرق

1088تولخ

سفن 1088بدا 

1089تلفغ

يزاین 1089یب 

1090جاجتحا

تملظ رون و  ناریا ، رد  1090شناد 

1091قشع

ناربمایپ زا  یخرب  1092رمع 

1093توکس

1093شغ

1093تضایر

ینثری ًایلو  کندل  نم  یل  به  1096ریسفت 

هیانک 1096حیرصت و 

یخلب 1097قیفش 

1098قشع

تسود هب  1099دامتعا 
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ضیح 1100رذع 

شیاتس 1101هرافک ي 

فارص 1101رعاش و 

اوه هدننک  هدولآ  1101سفن 

هناقشاع 1101رعش 

سفن 1102تزع 

يوج 1102ثداوح 

1102عضاوت

ایند 1102تراقح 

1103تعیبط

ناگراتس 1104رون 

ادخ 1108قالخا 

1108هفسلف

ایند 1109یتخس 

تسادخ هناخ  1109ملاع 

1111گرم

ایند یتخس  مالسلا ،  اهیلع  1112ارهز 

1112رقف

فراع 1112اسراپ و 

ایند 1112ییاسراپ ،

قوشعم 1112راسخر 

1115دنپ

1115رایخ

علاط رد  1116دیشروخ 

1116هللادمحلا

1116تسود
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1116ایند

1116نیقی

ایند مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  هب  ربمایپ  1116دنپ 

برع 1118دیس 

1118مالس

لزع هب  1118بیدأت 

لطاب 1118تزع 

1118تبیصم

ریدقت 1121تسد 

1122درمناوج

ردق 1122اضق و 

1122لومخ

تمکح 1123هشیر 

1123یلوغار

1123یبلچ

تاناویح 1124هینک ي 

ءایشا 1124هینک ي 

باحصا 1124هویم 

ریغ هب  1124دامتعا 

موظنم هنمد  1124هلیلک و 

شناد 1126رکاش 

تمایق 1126هدنخ و 

1126ربص

كرش 1126نیرتمک 

تعاط 1126كرش 

1128تسود
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قوشعم 1128فصو 

ینایب 1128ثحب 

نادان ربص ، هانگ ، هب  اضر  1130لدع ،

1130ییابیز

ادخ 1130دودح 

همالس نب  1131ییحی 

1132شناد

1132تاذ

1132تبیغ

1133هناوید

یلاحشوخ یسیع ، 1133ییحی و 

الب تمعن ، 1134رکش 

نآرق یسدق و  1134ثیدح 

لثَملا 1134برض 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  1136كرت 

1136هیکزت

حلاص لمع  1137نامیا و 

اج یب  1138یخوش 

1138تموکح

1140دیحوت

ادخ 1144شناد 

نیسحن 1146نارق 

نییولع 1146نارق 

تاود 1147عمج 

1148ایر

1148سیلاو
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1148یهاشداپ

هاشداپ 1148نارای 

1150ایند

1150صالخا

فلع 1155ندنک 

صرح يوه و  1156لقع و 

ینآرق 1158دادعا 

ینلع 1159بدا 

ینکش 1159دهع 

یهقف 1160هلأسم 

ناسنا ادخ و  1160نیمضت 

لامک 1161لامج و 

نونجم 1162قشع 

ششخب 1162عضاوت ،

لغش تعیبط و  قباطم  1162قالخا 

باوخ 1162ریبعت 

ادخ 1163دودح 

دمح 1164ریسفت 

1164دنپ

نطاب 1164رهاظ و 

1165قشع

راد هلابند  1168هراتس 

شاقن 1168ینام 

نامیلس نب  1170دمحم 

هیراع يایند  1170مغ ،

هلجد 1178ثداوح 
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هدیرب رس  1179رازه 

1179ایند

1179قشع

هیما 1181ینب 

يرصنع 1181مسج 

ًارش 1183طبات 

1183نیمضت

تروص 1184سفن و 

وطسرا هب  نوطالفا  1184تیصو 

لکوتم 1186مایا 

هلقم 1187نبا 

1187نایلیعامسا

1187لوغم

1187زیگنچ

سورخ 1188زاوآ 

ادخ 1192تدابع 

1192تدابع

یبرع 1192لثَم 

یمطخ 1194لگ 

1194نیبعک

1194ناگراتس

تاناویح 1195هزیرغ 

مجنپ 1197رتفد 

1197هراشا

نمؤم 1199سرت 

رما قلخ و  1199ملاع 
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نیملاظلا يدهع  لانی  1199ریسفت ال 

ادخ اب  1200سنا 

ادخ 1200نخس 

1201قتف

1206هعمج

دالوا 1206نیدلاو و 

1206نیدلاو

ّللا
�

ه مسب  1208قلعتم 

1208ییاسراپ

هنامز 1208لقع و 

راک 1210شزرا 

1214دنپ

1214زامن

1214دنپ

1216هنسرگ

1216فوصت

سیق تنب  1216ءارمس 

1216يدردمه

1216ییاسراپ

1218ایند

شتآ زا  1218هانپ 

1218رهق

1218جاودزا

تسم 1218دح 

لباقتم 1218تجاح 

1220الب
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هضوعب 1220ریسفت 

1220فوصت

الب تمعن ، 1222رکش 

نافرع 1228کلاس ،

1228همتر

ربمایپ 1229تبیصم 

مالسلا هیلع  میهاربا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رب  1229تاولص 

1231یما

تداعس 1231ریسکا 

شزوپ تمعن ، 1232رکش 

شزوپ ربص ، توکس ، 1232تعانق ،

1232توکس

1232خزرب

اذغ 1234عاونا 

1234ایند

ترخآ 1235ایند و 

رابدرب 1235نزهار 

1236قافنا

1238دنپ

ناملغ هیآ  1239ریسفت 

قافنا نمؤم ، 1240قح 

داعم 1240راکنا 

هلالج 1241ظفل 

قالخا مراکم  1241هیآ 

موذجم اب  اذغ  1241مه 

1241قفانم
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دالوا 1243كرت 

هدش حبذ  1243ود 

ءاقستسا 1246یطحق و 

1248لداعتم

بوخ 1248ياذغ 

اذغ 1248نازیم 

لقع 1248يرابدرب و 

لوزن ای  نآرق  1248قلخ 

مالک 1249ریثأت 

تعیبط ناسنا و  هعبرا  1249رصانع 

تسپ 1251نمشد 

1251یخوش

1252ییوگتسار

1252ایند

ترخآ ای  ایند  يارب  1255شالت 

تشاشب رکف ، اضر ، رقف ، 1256سفن ،

1256یباراف

1256نوناق

قطن شومخ ، 1257يایوگ 

1259راطنق

تفاظن گنر ، ندرک  1259فرطرب 

یفخم راکشآ و  1261شناد 

یفخم 1262ددع 

نامیا 1269ینیریش 

شزوپ 1269نخس و 

ادخ اب  1269طابترا 
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نطاب 1269حالصا 

ترخآ 1269حالصا 

کین 1269نامگ 

تمایق زا  1269سرت 

همان 1271شراگن 

1271شیاتس

سدقلا 1271هریظح 

1273یتخبشوخ

ناکلخ 1273نبا 

1273نیشنمه

1273لاقثم

دنزرف هب  1273دنپ 

1273هلبق

شواهم ای  1275شواهن 

وزرآ 1275گرم ،

لام 1275کیرش 

تفاظن یبرچ ، 1275عفر 

1276توکس

يوحن ناهد  1277نبا 

1277هطمارق

قالخا 1279تافآ 

رمضم 1279مسا 

اراوگ 1279ياذغ 

تمحزرپ 1279ياذغ 

1279جاجح

ریبج نب  دیعس  1280گرم 
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نونجم 1280یلیل و 

جاجح 1281نادنز 

نمؤم 1283نأش 

یقیناود 1283روصنم 

هبیبح ما  نفد  1284لحم 

هنارت 1284یقیسوم ،

ماقتنا 1284رازبا 

1284ییورشوخ

1284لاؤس

نیفص 1285گنج 

ناورم 1285کلملادبع 

1285دمحا

1285رکبوبا

ایند 1285ياهرکشل 

1285تمایق

سابع ینب  هیما و  ینب  1285نایلاو 

یسوب 1287تسد 

ناویح 1287دح 

1287عمط

ّللاءاشنا
�

1287ه

ضرق تخادرپ  لثملا ، 1287برض 

غورد هدعو  1288مغ و 

ام دزن  تزع  لثملا ، 1288برض 

هانگ 1288تلآ 

ریما ششخب  1288ماقتنا و 

ریما 1288ششخب 
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1288هناوید

1290شیاتس

ّللادبع
�

ه 1290نبدایز 

دوخ 1290وجه 

1292بیرغ

بیجع 1294لوب 

بارش 1295كوخ و 

تاجانم 1295سابل 

هصاقر 1296راک 

تیاکح 1296دنس 

يزور 1296طاشن ،

رابدرب 1296نز 

يراق 1296توهش 

تسایر 1296هراچ 

اسراپ 1298ياعد 

نویع نب  1298یلع 

ادخ 1298شناد 

یعقاو 1298هناوید 

ادخ 1299شریذپ 

ادخ يارب  1299زامن 

ردب باحصا  1299دادعت 

هلا الا  هلا  1299ال 

يوسیع ییاسراپ  یمیهاربا و  تواخس  1299نامهم ،

لفاغ 1300میکح 

تسایر 1301بلط 

1301تجاح

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


رفس 1301نامز 

لقع 1303لامک 

رقف 1303عاونا 

نج 1305دیس 

زینک 1306رسپ 

خساپ 1306نیرتهب 

تاناویح 1306شناد 

حیحص 1306تیلست 

1307ییاسک

هدشمگ 1307مغ 

1309درمناوج

دنسم 1309ثیدح 

کلملادبع نب  1309دیزی 

ادخ 1309تافص 

هرقن الط و  1309نزو 

ادخ هب  1310هقالع 

مسج 1310حور و 

1311سابل

ردنمس 1311مشپ 

سابل 1311تبیه و 

1311فارسا

مالسلا هیلع  یلع  ماما  1312سابل 

مرن 1312سابل 

هاتوک 1312سابل 

سابل 1312گنر 

نیمشپ 1312سابل 
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هزور باذع ، زا  1312ربص 

تبیصم رد  یبات  1312یب 

1312ملسموبا

ربص 1314مغ ،

1314ییوجبیع

1314مغ

1314ربص

ایر يروث ، 1314نایفس 

تورث 1318وزرآ و 

1318تورث

لثَملا 1318برض 

1320راگزور

1320تسود

دنپ 1321تربع ،

1321قافنا

سفن 1321ياوه 

1321يریگشیپ

1321مغ

1321بوچ

1321ربک

1321درمناوج

لقع 1323لامک 

1323دنپ

1323لثَم

1323هلجع

1323لثَم
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ترازو 1324هژاو 

1324جاجح

توبن 1324ياعدا 

1324نازمره

الویه هیعون و  هیمسج و  1325تروص 

فسوی 1325نهاریپ 

ملاع 1325ثودح 

ناسارخ 1325یطحق 

1330نطو

لثملا 1334برض 

1335عمط

كوخ گس و  1335ریخ 

هیانک اب  1335هوکش 

1336هلزلز

نادان 1337ینیشنمه 

1337القاب

باتک 1338نتشون 

یعدم 1338نابز 

نهذ 1338شیاسآ 

رید 1338هسردم و 

لثَملا 1338برض 

غورد 1338تسار و 

لثَملا 1339برض 

یبدا 1340ثحب 

لثَملا 1340برض 

گرگ 1341دزمتسد 
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1343هبنشراهچ

1343ییاسراپ

1344تشیعم

نامثع دوعسم و  1344نبا 

شناد هزادنا  هب  1344لوپ 

لقاع 1344نمشد 

1344لغش

ساونوبا 1346ششخب 

1346سیسخ

1347دوسالاوبا

نار توهش  1349درمریپ 

بکرم زا  شیپ  1349هراوس 

1349قدزرف

تروع 1349فشک 

شناد ترجا  مثیه ، 1349نبا 

یباوخ 1350یب 

هایس 1351سابل 

اه هتخا  1351مهس 

یضر 1352دیس 

ینامسج 1354داعم 

ربا تشپ  هام  1356تکرح 

شناد 1356مارتحا 

1356بلاطوبا

دوخ راک  زا  1365بجعت 

بیجنان 1365کین و 

1365سمادآ
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1365سیسخ

طسوتم 1365رعش 

صقان 1366ناسنا 

1367ییوجبیع

ینامسج 1367داعم 

ناملکتم یعیبط و  1369شناد 

کلف 1369ناَرود 

1369رفج

تاذ 1370مسا 

نز اب  1370ینیشنمه 

1370لولهب

1370نز

نیقیلا قح  1373هکلم ،

1376تغالب

بوخ 1376رعش 

1377مالغ

1378تعانق

1378يدیماان

اضر 1378تعانق ،

یتشترز 1378مالسا 

جاودزا رد  1378وفک 

روش 1380مشچ 

دنفسوگ هناش  زا  يرگن  1380هدنیآ 

ربخ 1381ادتبم و 

یلعا 1381ماظن 

مایخ 1382ییوگخساپ 
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1383تمکح

مالسلا هیلع  مظاک  1383ماما 

لثَملا 1386برض 

1386مغ

سفن 1386بتارم 

نیزح 1388ياعد 

1391دوسح

بآ 1391تدورب 

لولهب 1392گنج 

یضاق 1393سایا 

صمح 1393یضاق 

هاگداد سیون  1393هدنورپ 

ناطلس 1393یضاق و 

نزح 1394بضغ و 

ادخ 1394تساوخ 

ناسحا 1394لدع و 

رفک هب  1394رارقا 

ربک 1394راختفا ،

1394ایر

1394یخوش

1394توکس

رعش 1396شزرا 

هفیلخ 1396لالدتسا 

نومأم خاک  ربارب  رد  1396يرصق 

عیرس 1396مشخ 

تاقالم 1396هزاجا 
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دنزرف 1396مالغ و 

هتخا 1397ریثأت 

هتخا هایس و  مالغ  1398هدیاف 

دنزرف هب  1398ازسان 

نز 1398فصو 

یناهفصا دواد  نب  1398دمحم 

1398هرظانم

ندینش 1398طاشن 

نز اب  نتفگ  1399نخس 

1399توکس

دنلب 1399يادص 

عوبطم 1399رعش 

نخس زا  1399سرت 

رعش 1399عبط 

شناد 1399زاجح و 

متسر نب  یلع  1399مالسا 

نوعاط 1402توغاط و 

موس هقبط  1404كاخ 

هکرعم 1407يریپ و 

لوپ 1408میسقت 

ریقف زیهرپ ، 1408تدایع ،

هیداجس هفیحص ي  مهدزناش  1410ياعد 

1413تسود

اذغ هب  1413هقالع 

جاجح 1413یلاو 

نومأم تسد  زا  يدازآ  يارب  1413سایق 
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1414باتک

ندب 1419سفن و 

یگدنز 1420گرم و 

1420سفن

مالسلا هیلع  داجس  ماما  بش  1422همین 

نآرق هیآ  هب  روصنم  1423ششخب 

لاثم 1423ملاع 

1425بش

اهاذغ 1432هینک ي 

1432سفن

ندب 1433سفن و 

کین راک  1433مامتا 

متس 1433ریثأت 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  1434لضف 

1434نآرق

سلاجم رد  1434نتسشن 

1435نارعاش

1435تاجانم

1435هنتف

نطاب 1435حالصا 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  هب  1435تبحم 

هکم رصم و  هاشداپ  1435همان 

دباع 1437گس و 

1438تمکح

لاثم 1438ملاع 

طارص 1439يانعم 
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دنره 1439رعاش 

هار رد  1439اذغ 

1442دیوجت

دیوجت نآرق ، رد  1443نینض 

1443زامن

1443ییاسراپ

ّرُض هیآ  1444ریسفت 

1446مالتحا

رما قلخ و  1446ملاع 

نطاب رهاظ و  1446یگتسارآ 

1448تسود

یناهفصا یمتسر  1448دیعسوبا 

تمایق 1448ياذغ 

عضاوت شزرمآ ، 1450دنپ ،

نطو هب  قشع  1450رقف ،

1450سیسخ

رقف 1450تورث و 

تجاح 1450ياضق 

تسدریز اب  1450راتفر 

یتشآ 1451ياج 

نایکمرب رب  1451هیثرم 

1451راع

ینشور 1451مشچ 

1451فاصنا

1451یتسود

محرت 1451هتسیاش 
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ناسنا 1451نطاب 

1452هراچیب

ریپ 1453مارکا 

ششخب راک ، 1453شناد ،

تشهب 1453جنگ 

1453تموکح

1453قافنا

اه ناسنا  1453فانصا 

تورث 1453هجیتن 

درم 1455نز و 

1455هلجع

1455تداعس

َدِعَس 1455َدَعَس و 

نآرق ندناوخ  1455لیاضف 

نیلاضلاالو مهیلع  بوضغملا  ریغ  1456ریسفت 

قرف ماقم  عمج و  1456ماقم 

قزرلا نم  تابیط  1458ریسفت 

اذغ 1458نازیم 

...و هلیح  1459ینکشدهع ،

تمینغ 1459جنپ 

تورث بسک  1459هار 

رهش 1459مزاول 

شناد 1459لیصحت 

میرک 1460تایصوصخ 

زیچ جنپ  زا  1460زیهرپ 

سلفم 1460الب ،
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اه 1460یتخس 

1460ینیشنمه

ایند 1460ینادابآ 

نادنمتفارش 1462هژیو 

هلجع دایز و  1462تمعن 

ینیشنمه نادان ، تمعن  1462رارسا ،

ناتسمز 1466هقوذآ 

مک 1467تجاح 

قافنا 1467تعاجش ،

لهس نب  1468نسح 

ریما 1468مکاح و 

هاش 1468تبیه 

هاش هب  1468غورد 

ناهوص نب  1468هصعص 

رفس 1468تاهورکم 

1469نامهم

1469تغالب

1469وزرآ

1469مالس

1469هوشر

1469لخب

متاح نب  1469يدع 

نعط خساپ  1469یباوجرضاح ،

نعط خساپ  1471یباوجرضاح ،

يریپ رد  1471جاودزا 

1471توکس
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1471سابل

1471هیاسمه

وربآ 1471تورث و 

1471تسود

1471وزرآ

هفیلخ 1471مهتم و 

هدننک رارقا  1473ششخب 

راکشآ 1473تحیصن 

يرسک 1473ششخب 

هاش 1473ششخب 

هناهاش 1473ششخب 

كانزوس 1474هیرگ 

هناهاش 1474ششخب 

ریما 1474وجه 

نومأم نیما و  1474گنج 

تواضق رد  1474هلجع 

هناهاش 1474ششخب 

1475ششخب

1475نمشد

غیلب 1475نخس 

هیده يارب  1475هلیح 

هناهاش 1475ششخب 

تجاح 1477ياضق 

1478رقف

تروشم 1479هبرجت ،

1479تروشم
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1479تروشم

1479شهوکن

تمعن 1479رکش 

تجاح 1479ياضق 

سأی 1479تذل 

1479هیامرس

1480تسود

1481يریپ

نارگید 1481مغ 

1481اصع

1481دهع

ناسنا تزع  رد  هملک  1482هن 

یتشز 1482ییابیز و 

1482تمعن

يرارکت 1484تمعن 

1484تروشم

لهاان 1484شناد و 

شناد رد  1484لخب 

1484طخ

1484ملق

1484رکف

1484ملق

1484یئاتسدوخ

1484ینادان

تابجاو ادخ ، 1485دای 

1485بارش
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1486تینما

1486رکش

1486تشذگ

1486فارتعا

هدیدمتس 1486اعد 

زاین راهظا  1486ینادان ،

رقف 1486تورث و 

1486تینابصع

1486ربص

لامها هن  1487لاهما 

هابتشا 1487نخس 

1488نابز

لثَملا 1488برض 

هابتشا 1488نخس 

ینیچ 1488نخس 

اجیب 1488دیدهت 

ناسنا 1488فعض 

تقد ای  1488هلجع 

دهع هب  1488يافو 

ربق 1488گنس 

شناد 1490لقع و 

عفقم نبا  1490لیلخ و 

اوقت 1490شناد و 

لامعا ندب و  1491ياضعا 

زامن 1491رثا 

1492لومخ
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شناد 1492یتخس 

1492هدولاف

اضر 1492رذع و 

1492سرت

1492دنپ

1492تینابصع

1492ششخب

ترخآ 1492شتآ 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  1493قافنا 

نآرق ریسفت  1494طورش 

دنپ 1496گرم ،

ترخآ 1496ایند و 

1499ایند

1499اعد

1499قافن

رکش 1500تفع و 

1500اوقت

تمه ناسنا ، 1500شزرا 

هیرق 1500نبا 

يدعج 1500هغبان 

نییحن 1502تاذ 

1502دیبل

1502هئیطح

یبراحم 1504نمؤم 

متاح نب  1504يدع 

یفقث 1504نجملاوبا 
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1506هیواعم

رقف 1506تورث و 

تموکح 1506زغم و 

مسج 1508يرامیب 

كرابم نبا  1508راضتحا 

1509توکس

اجیب 1509رکش 

1509لومخ

نافراع 1510تاقبط 

1510دنمتورث

1510نابز

1510تمه

1510ینادان

یلاسدرخ رد  1511ربک 

1511کیبل

1511ایند

نافراع ياه  هدینش  ندرکن  1513راکنا 

يرهاظ ینطاب و  1513لوسر 

داقتعا 1513بلق و 

قح 1514بلط 

1514ایند

1515هفسلف

لامعا 1515دهاش 

1515ازسان

ندب سفن و  1515قح 

ادخ 1516تاهابم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


هنابش 1516هیرگ 

يراد 1516تناما 

يرشق 1516نادنمشناد 

مالسلا هیلع  فسوی  1516یسوم و 

همان 1518باوج 

1518همان

هطیسب 1521تقیقح 

1521ملاوع

لثَملا 1522برض 

شزرمآ 1522الب ،

مهماماب ناسنا  لک  هیآ  1524ریسفت 

ناقذالل نورخی  1524ریسفت 

1526ینیشنمه

ادخ اب  1527هلماعم 

1528شالت

1528قافنا

سفن 1528تلذ 

ادخ 1528مشخ 

1528وزرآ

1528ینیشنمه

1528تسود

1528ایر

1528همان

1528مغ

1528هلجع

وراد 1529ضارما و 
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یناهگان 1530هثداح 

ندروخ اذغ  1530بادآ 

هرفس 1530تسود ،

1530يریگشیپ

1530يزور

1530تصرف

قرب دعر و  تمحر ، 1530يادص 

1530سرت

ترخآ ایند و  1532ياهتذل 

1532قافنا

1532تسود

1533ایند

1533ناحتما

1533ییاسراپ

1533گرم

تمکح 1533نایب 

ینیشنمه يزور ، 1533یشوخ ،

یسولپاچ 1533دنپ ،

ایند 1534تذل 

یکین لباقم  رد  1534يدب 

ترخآ يارب  1534لمع 

ادخ اب  1534سنا 

1534لومخ

ادخ اب  1534سنا 

1534لومخ

تسود 1535نطو ،

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


ّللا
�

ه 1535هفیلخ 

اه تشاد  زا  1535هرهب 

گرم 1535دای 

مامه 1536هبطخ 

شیاسآ 1539لامک و 

ابر نهآ  1539تیصاخ 

ایند 1540شهوکن 

ترخآ 1541ایند و 

1541سابل

1541هبوت

1543تسود

1544هلمسب

يرامیب یکشزپ ، 1545شناد 

شاقن 1545هیباث 

1545گرم

نامسآ 1545طسو 

1545نآرق

لومخ قالخا ، 1546مراکم 

لثَملا 1546برض 

لثَملا 1546برض 

1548تسود

يراوخ مارح  1548ایند ،

1548تیصو

لبا 1548هژاو 

1548قشع

الب 1548ربص و 
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تموکح تبقاع  1550نومأم ،

هژاو دنچ  1550حالصا 

1550تسود

مدرم رش  زا  1551ینمیا 

1552شالت

سفن تلذ  1552تبغر ،

صقان مات و  1552ددع 

تلع 1553لولعم و 

ناسنا تعیبط  1553ربک ،

عضاوت ربک و  1553تلع 

ادخ زا  1553ایح 

یگلاس 1553لهچ 

یلوت سبع و  1554ریسفت 

1554هیبنت

1554دنپ

تمحر 1556هرتسگ 

ششخب زا  دعب  1558شهوکن 

تمحر 1558هرتسگ 

سرت فراع ، 1560کشا 

تمحر 1560هرتسگ ي 

1560یضایر

دیتع 1560بیقر و 

تمحر 1561هرتسگ ي 

1561يراودیما

1561دنپ

تمهت عضوم  زا  1565زیهرپ 
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1565عضاوت

؟ تسیک 1565اقآ 

قافنا 1565یگرزب و 

نورصبت نکل ال  هیآ و  1565ریسفت 

هدنز 1566ردپ 

سیلبا اب  1566یتسود 

وطسرا 1566قطنم ،

توهش 1568لقع و 

دنزرف 1568تیبرت 

یگدنز 1568گرم و 

توهش لها  تفرعم ، 1568لها 

سفن 1568تلذ 

1569مغ

تاناویح ياه  هچب  1569مسا 

مالسلا امهیلع  فسوی  1574یسوم و 

همان 1574باوج 

1574همان

1574ششخب

1574بضغ

سحن 1574زور 

1576گرم

1576هدنخ

بیرغ 1576مالسا 

لخب 1576رقف و 

لثم هب  1576هلباقم 

1576تموکح
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مغ یب  1578يداش 

رمع ّللادبع 
�

ه نب  1578ملاس 

لد 1578یگریت 

ناهن راکشآ و  1578كرش 

تورث 1579ایند ،

1579شالت

رقف 1579تورث و 

ّللادبع
�

ه هجاوخ  1581تاجانم 

هنابش 1582باذع 

1583يروخرپ

1583يروخرپ

ناسنا 1583بکرم و 

نیمز نامسآ و  1583شنیرفآ 

راد هیرگ  راد و  هدنخ  زیچ  1584هس 

جح 1585هویش ي 

1585ییاسراپ

1587اوقت

تاروت رد  میهاربا  1587ياعد 

1587بابر

يردام 1588رهم 

1588نعط

1588قشع

قافنا 1589يزور ،

1589مغ

ناسنا هتشرف ، 1589ناویح ،

روصنم 1589تواضق 
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سیسخ 1591رصم ،

هشپ 1594کبک و 

1595سیسخ

داوج زا  1595تساوخرد 

تسود رگ ، 1596شهوکن 

بلق 1597ضبن و 

تکرح 1597هلوقم 

ّللادبع
�

1598ه

1598ردارب

1598لومخ

میلگ زا  1598اپ 

نینع 1598نبا 

قیقد نبا  یناوج ، رد  1599يریپ 

شناد 1600تلذ 

1600ینیشنمه

1600تریصب

1600دوسالارجح

رسای 1600رامع 

1602اعد

شوخ 1602هرطاخ 

ایند زا  1602هشوت 

1602لومخ

يراد 1602زار 

ایند 1603یخلت 

1604تلاسک

1604شالت
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1604نابز

1604ترشاعم

1604قشع

1604ریقحت

1606اعد

هبوت 1607تقو 

قشاع 1608نتشک 

1609تصرف

هتسجرب 1611نامیکح 

1611شراوگ

تشهب راد  هنادند  1611دیلک 

1611نییراوح

ماسب شب  شه  1613فراع ،

فراع 1613ریس 

1615لقع

یملع 1617تریغ 

ادخ ضارعا  1617هناشن 

1619هاگیاج

1619تسود

نارگید 1619قوقح 

1619میرک

1619زامن

ترخآ ایند و  1621لزانم 

جح زا  1621دعب 

ینادان 1623تلذ 

یناثملا عبس  1623حول 
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1623هناوید

لوبقم 1623جح 

مالسلا هیلع  مدآ  1624جح 

1624هبعک

كدنا کین  1625لمع 

1625قافنا

باتک 1625مارتحا 

یعوضوم 1627تسرهف 

ارعش 1708تسرهف 

مجرتم تاروشنم  1718تسرهف 

زکرم 1720هرابرد 
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یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  لوکشک 

باتک تاصخشم 

.ق 1031  - 953 نیسح ، نبدمحم  یئاهب ، خیش  هسانشرس : 

یسراف لوکشک .  يدادرارق :  ناونع 

.يرفنضغ یلع  رتکد  مجرتم  یعوضوم /  تسرهف  ناور و  همجرت  اب  هللا  همحر  ییاهب  خیش  لوکشک  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 هنارفولین ، تاراشتنا  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  670 يرهاظ :  تاصخشم 

1-00-6856-600-978: لایر  16000 کباش : 

.تسا هدش  رشتنم  توافتم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  باتک  نیا  تشاددای : 

/ش9ك5041 1391 فلا  AC105 هرگنک :  يدنب  هدر 

089/927 ییوید :  يدنب  هدر 

1 ص :

هراشا
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تسرهف

رشان 6 همدقم 

مجرتم 7 همدقم 

لوا 17 رتفد 

فلؤم 19 همدقم 

مود 159 رتفد 

موس 279 رتفد 

مراهچ 437 رتفد 

مجنپ 623 رتفد 

یعوضوم 863 تسرهف 

ارعش 892 تسرهف 

مجرتم 896 تاروشنم  تسرهف 
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رشان همدقم 

میحرلا نمحرلا  ّللا 
�

ه مسب 

هک هیلع  ّللا 
�

ه همحر  ءاهب  خیـش  لوکـشک  کنیا  باتک ، دـلج  اهدـص  پاچ  یگنهرف و  هصرع  رد  تیلاعف  اه  لاس  زا  سپ  هک  مرختفم 
دوخ تسود  گنهرف  تلم  هشیدنا و  نابحاص  میدقت  دـیدج  ياه  یگژیو  اب  تسا ، قالخا  هزوح  رد  هصاخ  دنمـشزرا  یتاکن  يواح 

.منک

هنازرف دنمــشیدنا  هـفقو ي  یب  شـالت  لـصاح  هـک  دنمــشزرا ، رثا  نـیا  فـلتخم  تاــعوضوم  زا  يا  هیاــمن  زین  ناور و  يا  هـمجرت 
.تسا هدش  عبط  هدامآ  نونکا  لاعتم  يادخ  تیانع  لوح و  هب  دشاب ، یم  يرفنضغ  یلع  رتکد  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاهجح 

هدش ام  هب  نیشیپ  هتسجرب ي  ءاملع  زا  نارکیب  فراعم  نیا  ندیـسر  بجوم  هک  یناسک  همه  ناشیا و  ام و  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  دشاب 
یلاعت ّللا 

�
ه ءاش  نا  .دهد  رارق  دوخ  رصح  یب  لضف  هعساو و  تمحر  لومشم  ار  همه  دریذپب و  دنا ،

هنارفولین تاراشتنا  ریدم 

يرکش نسح 
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مجرتم همدقم 

هراشا

میحرلا نمحرلا  ّللا 
�

ه مسب 

ياتسار رد  اهنآ  لیلحت  ًانایحا  تاعلاطم و  زا  گنراگنر  يا  هعومجم  يروآدرگ  زا  تسا  ترابع  یسیون ، قرفتم  ای  یسیون  لوکـشک 
اسب هچ  هک  دنسر  یم  ابیز  یعوضوم  هب  دوخ  یتاعلاطم  ریس  رد  نادنمشیدنا  زا  يرایـسب  .تسا  نآ  یپ  رد  هدنراگن  هک  صاخ  یفده 

صاخ یعوضوم  رد  ار  اهنآ  ناوتن  اسب  هچ  هک  دندرگ  یم  لئان  یئاهرهوگ  هب  دوخ  تارکفت  رد  یهاگ  زین  .دـجنگن  صاخ  یبلاق  رد 
.درک عمج 

نآ نتفر  تسد  زا  مه  تسا ، هقرفتم  ءایـشا  يارب  یفرظ  هک  لوکـشک  ناوـنع  تحت  يا  هعوـمجم  رد  اـه ، ینتـسناد  نیا  يروآ  عـمج 
هتخاس دوخ  بذج  دنرادن ، ار  ثحابم  یعوضوم  هعلاطم ي  تصرف  هک  يا  هژیو  نابطاخم  هکنیا  مه  دنک و  یم  يریگولج  تامولعم 

.دهد یم  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  ار  يا  هدرتسگ  یمومع  تاعالطا  و 

شیازفا رد  رثؤم  ابیز و  یتاکن  شیوخ ، ددـعتم  ياهرفـس  زا  دنمـشزرا  تاـیبرجت  تارطاـخ و  دوخ و  یتاـعلاطم  ریـس  رد  ءاـهب  خـیش 
هداد ياج  لوکشک  رتفد  جنپ  هعومجم  رد  ار  اه  هتفای  نیا  زا  یـشخب  يو  دوب ؛ هتفای  یتیبرت  راثآ  ياراد  نینچمه  یمومع و  تاعالطا 

.تسا

مهتم صاخ  یـشیارگ  هب  ار  خیـش  ناوت  یمن  نآ ، ریغ  باتک و  نیا  رد  هدش  حرطم  تاکن  یخرب  رطاخ  هب  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
، تسا یعطق  يو  هب  اهنآ  باستنا  هک  یئاه  باتک  هعومجم  لوکـشک ، ثحابم  یمامت  قیقد  هعلاطم  نمـض  یتسیاب  هراب  نیا  رد  .دومن 

.دریگ رارق  هجوت  دروم 

.درک هراشا  همجرت  نیا  ياه  یگژیو  زین  حیحص و  همجرت  ياه  هتسیاب  هب  ءاهب ، خیش  همان  یگدنز  هب  یهاگن  نمض  تسا  مزال  کنیا 

ءاهب خیش  همانیگدنز 

فورعم یعابج )  ) یعبج یلماع  ینادمه  یثراح  حلاص  نب  دمحم  نیدلا  سمش  نب  دمصلادبع  نب  نیـسح  نیدلازع  نب  دمحم  وا  مان 
هدوب مالسا  ناگتـسجرب  زا  يرجه  لاس 65  یفوتم  ینادـمه  روعا  ّللادـبع 

�
ه نب  ثراح  داژن  زا  وا  .تسا  ءاهب  خیـش  اـی  ییاـهب  خیـش  هب 

.تسا

رد .دوشگ و  ناهج  هب  مشچ  بهذـم  یعیـش  يا  هداوناـخ  رد  کـبلعب  رد  هجحلا 953ق  يذ  متـشه  تسیب و  هبنـشراهچ  زور  رد  يو 
.تسیز یم  عابج  ای  عبج  مان  هب  ییاتسور  رد  ماش  هیحان  رد  لماع  لبج 
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شردـپ .دنرایـسب  دـنا ، هتـساخرب  هیحان  نیا  زا  هک  هعیـش  نادنمـشناد  تسا و  هنایمرواخ  رد  هعیـش  زکارم  زا  یکی  لماع  لـبج  هیحاـن 
نیدلاءاهب .دش  ناریا  مزاع  تفرگ و  نطو  كرت  هب  میمصت  یناث  دیهش  لتق  زا  سپ  هک  دوب  یناث  دیهش  نادرگاش  زا  نیـسح  نیدلازع 

.دمآ ناریا  هب  شردپ  هارمه  هب  تشاد ، لاس  هدزیس  هکیلاح  رد  یکدوک  رد 

ءاهب خیش  .تسج  یم  تکرش  یملع  لفاحم  رد  تشگ و  یم  مجع  برع و  دالب  رد  لاس  یس  تدم  هب  تشاد و  تحایس  هب  لیم  يو 
هب شناد  جیورت  يو  دصق  یلو  دوب  يدرگناهج  وا  يرهاظ  توسک  دوب و  نکاس  بلح  قشمد و  سدـقملا و  تیب  رـصم و  رد  یتدـم 

.دوب تفرعم  ملع و  نابحاص  زا  فراعم  شناد و  بسک  هتخانشان و  یتروص 

ییاهب خیش  یملع  تیصخش 

، دامادریم مود ، یسلجم  لوا ، یسلجم  ییاهب ، خیـش  نوچ  يرداون  دوجو  زا  ناهفـصا  هیملع  هزوح  يرجه ، مهدزای  نرق  لوا  همین  رد 
تئیه قطنم ، هفسلف ، مولع  رد  يو  .دوب  ییاهب  خیش  سابع ، هاش  هب  نامز  ياملع  نیرتکیدزن  .درب  یم  هرهب  یکـسردنفریم  اردصالم و 

کیزیف هسدـنه و  یـضایر ، نوچمه  یمولع  رب  ینید  مولع  رب  هوالع  هک  تسا  نادنمـشناد  رداـن  هلمج  زا  ییاـهب  خیـش  تشاد ، رحبت 
.تسا هلاسر  باتک و  دودح 88  هدنام  ياجرب  وا  زا  هک  یتافیلأت  هعومجم  .تشاد  طلست 

رد هک  تسا  يا  هرکذـت  نیلوا  (، 1022 -\ فیلأت 1024  ) نیقـشاعلا تافرع  .تسا  هدروآ  دیدپ  مظن  رثن و  هب  يا  هتـسجرب  راثآ  ییاهب 
.تسا هدرب  مان  وا  زا  ییاهب  تایح  نامز 

زا .تسا  دهز  هب  دیدش  لیم  ییاهب ، راعشا  كرتشم  یگژیو  .تسا  تایعابر  تایلزغ و  تایونثم ، لماش  ًاتدمع  ییاهب  یـسراف  راعـشا 
رد تسادیپ  نآ  مان  زا  هکنانچ  عّملم  يونثم  نیا  .درک  هراشا  زاجحلارفـس » حناوس  ای  اولح  نان و   » هب ناوت  یم  خیـش  فورعم  تایونثم 
هب ار  يونثم  نیا  وا  .تسا  هدرک  نیمضت  زین  ار  يونثم  زا  یتایبا  نآ  رد  ییاهب  تسا و  هدش  هدورـس  يولوم  يونثم  نزو  رب  جح و  رفس 

.تسا هدرک  لقن  لوکشک  رد  هدنکارپ  روط 

هب بوسنم  زین  ار  مظعا » مسا  زومر   » و مشپلاوبا » خیش  «، » امرخ نان و   » .تسا خیـش  راثآ  زا  رکـش » ریـش و  « » همان یطوط  «، » رینپ نان و  »
« شوم هبرگ و  نابز  هب  شوه  شناد و  لها  دنپ  هلاسر  ، » تسا هدمآ  یپاچ  ياه  ناوید  رد  هک  ییاهب  یـسراف  رثا  اهنت  .دـنا  هتـسناد  وا 
هب فورعم  هیدمـصلا » دـئاوفلا  ، » وحن رد  وا  رثا  نیرت  قیقد  نیرتـمهم و  .دراد  يا  هژیو  هاـگیاج  زین  خیـش  عیدـب  يوحن و  راـثآ  .تسا 

ياه هزوح  رد  وحن  ملع  طسوتم  هلحرم  رد  یـسرد  ياه  باتک  وزج  تسا و  هتـشاگن  دمـصلادبع  شردارب  ماـن  هب  هک  تسا  هیدـمص 
نیرتمهم نیرت و  فورعم  .تسا  رایسب  هجوت  نایاش  زین  ییاهب  یبرع  راعشا  .تسا  هیملع 
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انثا رد  ار  يا  ههبش  هنوگ  ره  هک  تسا  تیب  رد 63  مالسلا »  هیلع  نامزلا  بحاص  حدم  یف  نامالاو  زوفلا  هلیسو   » هب موسوم  وا  هدیصق 
تیبرت و تهج  رد  اهنآ  بلاغ  هدوب و  رادروخرب  یئابیز  تفاطل  زا  زین  خیـش  یبرع  ياه  یتیبود  .دزاـس  یم  دودرم  يو  ندوب  يرـشع 

.تسا یناحور  یلاعت 

يانبم رب  هعیش  یلالدتسا  هقف  هئارا  رد  نیتداعسلا ،» ریـسکا  نیـسمشلا و  قرـشم   » هب ناوت  یم  ییاهب  هدش  پاچ  راثآ  نیرت  هتـسجرب  زا 
رد نیدـلا ،» ماکحا  ماکحا  یف  نیتملا  لبح  ، » یـسراف نابز  هب  هیلمع  ياه  هلاسر  نیرت  فورعم  نیتسخن و  زا  یـسابع ،» عماج  ، » نآرق
هک لوصالا ،» هدبز  ، » جح موص و  سمخ ، تاکز ، هالص ، تراهط ، نوچ  هقف  باوبا  یخرب  رد  هیرـشع » انثالا  ، » هولـص نایاپ  ات  هقف و 

فورعم ًاثیدح » نوعبرالا  ، » تسا مظن  هیشاح و  حرـش و  لهچ  زا  شیب  ياراد  دوب و  هعیـش  یملع  ياه  هزوح  یـسرد  باتک  اهتدم  ات 
رب یحرـش  هک  نیحلاصلا ،» قئادح  ، » دـمح هروس  ریـسفت  هارمه  هب  زور  هنابـش  راکذا  لامعا و  رد  حالفلا » حاتفم  «، » ییاهب نیعبرا   » هب

( هیداجس هفیحـص  موس  لهچ و  ياعد   ) لاله تیؤر  ياعد  حرـش  رد  هیلالهلا  هقیدحلا  اهنت  رثا  نیا  زا  هتبلا  تسا و  هیداجـس  هفیحص 
ضیف نسحم  ـالم  یفاـص  ریـسفت  هببـش  ریـسفت و  رد  هاـیحلا ،» نیع  ، » تسا دـمح  هروـس  ریـسفت  رد  یقثولاـهورع ،» ، » تسا تسد  رد 

زین و  فاـشک ،» ریــسفت  یــشاوح  «، » نآرقلا فورح  لــح  «، » يواــضیب ریــسفت  رب  هیــشاح  «، » يواــضیب ریــسفت  حرــش  ، » یناــشاک
.درک هراشا  هالخم » «، » كالفالا حیرشت  «، » دصاقملا حیضوت  «، » لوصالا هدبز  «، » باسحلاهصالخ »

فلتخم فراعم  مولع و  زا  یگنـسنارگ  هعومجم  هک  تسا  ییاهب » خیـش  لوکـشک   » هب فورعم  لوکـشکلا ،»  » ییاهب رثا  نیرترادـمان 
.تسا هدش  میظنت  دلج  جنپ  رد  زاغآ و  رصم  رد  باتک  نیا  فیلأت  .دوش  یم  بوسحم 

ییاهب خیش  یسایس  یگدنز 

هارمه لوا ، سابع  هاش  هدنبادخ و  دمحم  مود ، لیعامسا  لوا ، بسامهط  هلمج : زا  یسایس  نیطالس  زا  نت  راهچ  اب  ییاهب  خیش  تایح 
.دوب

مهارف نیدـلاءاهب و  تشادوکن  رد  هاش  دـنتفرگ و  رارق  بسامهط  هاش  رابرد  تیاـنع  هجوت و  دروم  نیوزق ، رد  ییاـهب  خیـش  نادـناخ 
تینما مظن و  يرارقرب  لاس 966ق و  رد  لوا  سابع  هاش  روهظ  اب  .دومن  رایسب  شرافس  هیصوت و  يو  تشیعم  میلعت و  بابـسا  ندومن 

.دیسر یمالسالا  خیش  ماقم  هب  دش و  هدناوخارف  ناهفصا  هب  ییاهب  خیش  ناهفصا ، هب  نیوزق  زا  تختیاپ  رییغت  روشک و  رد 

خیش یسایس  درکلمع  رب  اهداریا 

: زا تسا  ترابع  هک  تسا  هدش  حرطم  خیش  یسایس  درکلمع  رب  مهم  داریا  دنچ 
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.یمالسالا خیش  بصنم  شریذپ  بلاق  رد  يوفص  نیطالس  اب  يو  يراکمه  فلا )

.اهنآ مان  هب  هلاسر  ای  باتک  فیلأت  دوخ و  رصاعم  نیطالس  حدم  ب )

.یسایس لمع  رظن و  رد  یگناگود  داضت و  ج )

تلع نیمه  هب  تموکح  هب  وا  ندش  کیدزن  .تسا  هدوب  تعیرـش  نید و  جیورت  خیـش  دصق  تفگ : اهداریا  نیا  خساپ  رد  ناوتب  دیاش 
.تسا یبایزرا  لباق  اتسار  نیمه  رد  تاناکما  بلج  يارب  و 

دیجمت فیرعت و  دش و  یم  بوسحم  ناریا  یلصا  نانمـشد  هلمج  زا  رـصع  نآ  رد  ینامثع  تموکح  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  زین 
.دوب ریذپان  بانتجا  مزال و  يرما  ینامثع ، تلود  ینعی  نانآ  بیقر  تموکح  لابق  رد  هیوفص  هلسلس  زا  خیش 

ییاهب خیش  ینف  تامدخ 

زور هنابش  تاقوا  نییعت  يارب  یصخاش  ناهفصا ، ماما  دجسم  يرامعم  .تسا  فورعم  یسدنهم  يرامعم و  رد  تراهم  هب  ییاهب  خیش 
دور هدنیاز  بآ  میسقت  دجسم ، هلبق  تمـس  نییعت  دجـسم ، نیا  رد  یلظ ) تعاس  ای  یباتفآ و  هحفـص  ای  تعاس   ) باتفآ هیاس  يور  زا 

رد یعمش  هک  خیش  مامح  ای  ییاهب  خیـش  مامح  مان  هب  ناهفـصا  رد  يا  هبامرگ  نخلگ  هناخدور ، رواجم  يارق  ناهفـصا و  تالحم  هب 
، دابآ فجن  رهـش  یحارط  ناهفـصا ، نابنجرانم  یحارط  دـش ، یم  مرگ  ماـمح  بآ  عمـش  ناـمه  اـب  دوب و  هتخورفا  نخلگ  لـیتاپ  ریز 

.دنهد یم  تبسن  وا  هب  ...و  رمک  نیرز  تانق  مان  هب  رهش  زیراک 

ییاهب خیش  نادرگاش  ناداتسا و 

دومحم نیدلادامع  میکح  یضاق و  لضفا  الم  بهذم ، یلع  الم  يدزی ، ّللادبع 
�

ه الم  نیسح ، خیش  شردپ  يو ، یملع  دیتاسا  هلمج  زا 
.دوب تاماش  رصم و  ءاملع  زین  يدزی و  رقاب  دمحم  الم  و 

دمحم همالع  يزاغ و  لیلخ  الم  یئابطابط و  عیفر  الم  ضیف ، نسحم  الم  ینارحب ، مشاه  دیـس  داوج ، لضاف  يزاریـش ، ياردـص  ـالم 
یکرک نیسح  دیس  یجواس ، نیدلا  ماظن  يرتشوش ، یلع  نسح  الم  یلماع ، نیدلا  نیز  خیـش  یناردنزام ، حلاص  الم  یـسلجم و  یقن 

.دنوش یم  بوسحم  وا  نادرگاش  زا...و 

.درک یم  نایب  ار  یقالخا  تایاکح  سرد ، رد  خیش  دنیوگ 

خیش تافو 

وا هزانج  زا  یلاثم  یب  عیشت  .تفر  ایند  زا  يرامیب  هتفه  کی  زا  سپ  یگلاس  تفه  داتفه و  نس  رد  لاوش 1030ق  مهدزاود  رد  خیش 
نفد مالـسلا ،  هیلع  اضر  ماما  ياپ  لحم  رد  سابع  هاش  نامرف  شدوخ و  تیـصو  ربانب  دـمآ و  لمعب  ناهفـصا  ناهج  شقن  نادـیم  رد 

.دیدرگ
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.نینمؤملا عیمج  یلع  هیلع و  هعساولا  هتاکرب  ّللاهمحر و 
�

ه هیعس و  ّللارکش 
�

ه
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همجرت ياه  یگژیو 

زا یثالث و  رگا  دـشاب و  یم  رگید  نابز  هب  ینابز  زا  یظفل  ندـینادرگ  يانعم  هب  دـشاب ، هدـش  قتـشم  مجرت »  » زا یعابر و  رگا  همجرت 
.دوب دهاوخ  نامگ  ثدح و  يور  زا  نآ  نایب  بلطم و  نتخادنا  يانعم  هب  دشاب  هدش  قتشم  مجر 

مان یظفللا  تحت  همجرت  هاگ  هک  تسا ، بطاخم  نابز  هب  ملکتم  نابز  زا  تارابع  تاملک و  ندنادرگرب  يانعم  هب  ًاحالطصا  هژاو  نیا 
.دریگ یم 

زا عون  نیا  .دـندرگ  یم  نیزگیاج  ملکتم  نابز  ياه  هژاو  ياج  هب  اه  لداـعم  دـنوش و  یم  یباـی  لداـعم  اـه  هژاو  همجرت  عون  نیا  رد 
هویـش تسین ، لکـش  کی  هب  فلتخم  ياهنابز  ملکت  ياضف  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  تسوکین  أدـبم ، تاغل  لداـعم  مهف  يارب  همجرت 
یمن غـالبا  ار  ملکتم  رظن  دروم  موهفم  هداد و  ناـشن  گـنگ  ار  دوخ  هاـگ  يا  همجرت  نینچ  دـشاب ، یمن  ناـسکی  مه  اـه  هژاو  شنیچ 

.دنک

نابز هب  ار  أدبم  نابز  راتخاس  دهاوخ  یم  يو  دنک ، یم  همجرت  ار  اه  هژاو  اهنت  مجرتم  هک  دوش  یم  یشان  اجنآ  زا  لکشم ، نیا  هدمع 
لباق تسا  هناگیب  ملکتم  نابز  روتـسد  زا  تسانـشآ و  دوخ  نابز  روتـسد  هب  هک  بطاخم  يارب  یهاگ  نیا  هک  دـهد ، لاـقتنا  بطاـخم 

.تسین مهف 

نآ زا  هک  یموهفم  دصقم ، أدبم و  نابز  روتـسد  اه و  هژاو  یناعم  هب  هجوت  نتم و  هراب  دنچ  ای  کی و  ندناوخ  اب  هاگ  مجرتم  نینچمه 
.دنک یم  هدایپ  دصقم  نابز  روتسد  بلاق  رد  دیدج ، يدنب  هلمج  اب  ار  نآ  هدرک و  جارختسا  دوش ، یم  كرد  ترابع 

.دشاب یم  بطاخم  هب  ملکتم  رظن  دروم  موهفم  اوتحم و  غالبا  همجرت ، عون  نیا  زا  مجرتم  فده 

...و تسین  ریثأت  یب  زین  همجرت  یناکم  ینامز و  طیارـش  مجرتم و  يرکف  قباوس  ینهذ و  تاـشوارت  همجرت ، عون  نیا  رد  تسا  یعیبط 
.دوش حرطم  مجرتم  داقتعا  ملکتم ، تایرظن  ءارآ و  نایب  ياج  هب  یتقد  مک  یکدنا  اب  اسب  هچ  نیاربانب 

.تسا كرد  لباق  رتشیب  نابطاخم ، يارب  همجرت  زا  عون  نیا  یظفللا ، تحت  همجرت  فالخرب  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا 

همجرت نوتم 

هراشا

.دریگ رارق  یلامجا  ثحب  دروم  يا  همجرت  نتم  دنچ  تسا  مزال  تهج  نیمه  هب  .دراد  يا  هدمع  تلاخد  همجرت  عون  رد  همجرت  نتم 

ینید نوتم  - 1

سدقم و ياه  باتک  نآ  زا  دارم  هک  ینایحو  نوتم  .دنتسه  میسقت  لباق  هدمع  شخب  ود  هب  ینید  نوتم 
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.تسا هدنام  یقاب  هدش ، لزان  لکش  نامه  هب  یفیرحت  هنوگ  ره  زا  رودب  هک  تسا  میرک  نآرق  هلمج  زا 

...و یقالخا  یهقف ، ماکحا  نآرق و  ریسفت  دیناسم  هک  تسا  یئاور  نوتم  سدقم ، نوتم  زا  رگید  شخب 

.دبلط یم  ار  صالخ  یتیساسح  دنراد ، هک  يا  هژیو  تیمها  رطاخ  هب  نوتم  نیا  همجرت  .دشاب  یم 

یبدا نتم  - 2

.دراد يا  هژیو  تیساسح  اهنآ  همجرت  تهج  نیمه  هب  دنراد و  یصاخ  یگژیو  ناتساد  رعش و  دننامه  زین  یبدا  نوتم 

یتالمج صاخ ، يرعـش  کبـس  نابز و  روتـسد  تیاعر  اب  یبدا  تاعانـص  عاونا  زا  يریگ  هرهب  اب  لایخ و  تردق  زا  هدافتـسا  اب  رعاش 
.دنتسه میهـس  مهم  نیارد  هریغ  داضت و  سانج ، زا  هدافتـسا  تاملک ، بارعا  رد  ینوگرگد  فورح ، رییغت  .دنک  یم  حرط  ار  نوزوم 

دارم رعش و  فرح ، کی  ندش  هفاضا  هاگ  هک  تسا  صخشم  دودحم و  یظافلا  رد  اوتحم  نتخیر  تسین ، اوتحم  نایب  ًافرص  رعـش  سپ 
یم مجرتم  زا  ار  همجرت  ناکما  هک  دـنک  یم  یئامندوخ  نانچ  یهاگ  همجرت  زا  مسق  نیا  هژیو  تیـساسح  .دـنک  یم  لـتخم  ار  رعاـش 
نیا .درادـن  ار  نتم  اب  بسانتم  تارابع  ظافلا و  بلاـق  رد  فلؤم  رظن  دروم  تفرعم  لاـقتنا  ناوت  دـنک  یم  ساـسحا  وا  هکارچ  دریگ ،

.دنک یم  یئامن  دوخ  تدش  هب  لوکشک  همجرت ي  رد  هلأسم 

یملع نتم  - 3

زین شناد  نآ  صاخ  تاحالطصا  هب  فارـشا  دیامن ، تیاعر  یتسیاب  مجرتم  هک  هچنآ  مامت  تاعارم  رب  هوالع  یملع  نوتم  همجرت  رد 
رد هک  ارچ  دـنادب ، ار  نونف  نیا  صاخ  تاحالطـصا  دـیاب  دـیامن  یم  همجرت  ...و  یبط  یفـسلف ، یهقف ، نتم  هک  یمجرتم  .تسا  مزال 

.تسا هدوبن  نتام  رظن  دروم  ًاساسا  دیاش  هک  دزاس ، یم  نآ  نیزگیاج  ار  نتم  هژاو  يوغل  لداعم  يو  تروص ، نیا  ریغ 

یتاعوبطم یسایس و  نوتم  - 4

هژاو یئانعم  هرتسگ ي  رد  هک  یئاه  تیـساسح  رطاخ  هب  دـنزادرپ ، یم  یعامتجا  یـسایس و  تاعالطا  رابخا و  هئارا  هب  هک  یتاعوبطم 
تمالع کی  فذـح  اب  تاـعوبطم ، زا  هتـسد  نیا  رد  هرـشتنم  راـبخا  هاـگ  هک  يروط  هب  .دـنراد  صاـخ  ییاـهیگژیو  دراد ، دوجو  اـه 

.دنک یم  داجیا  لالخا  دوصقم  يانعم  رد  فرح  کی  ای  هملک و  کی  ندش  اجباج  ای  یشیاریو و 

هنایماع نوتم  - 5

ناگدنیوگ تالاح  یتح  دوش و  یم  بوتکم  صاخ  ياهشیوگ  اب  ًابلاغ  هنایماع ، ياهوگتفگ  اه و  همانـشیامن  نوتم  لثم  هنایماع  نوتم 
طیارـش رب  هوـالع  مجرتـم  دـیاب  دوش  هئارا  وگتفگ  یـشیامن و  نتم  تروـص  هب  نتم  زا  عوـن  نیا  همجرت  رگا  .ددرگ  یم  رکذ  نتم  رد 

اب یسیون و  همانشیامن  اب  همجرت ، یمومع 
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.دشاب هاگآ  دصقم  نابز  هنایماع  شیوگ 

بوتکم ریغ  نتم  - 6

ات دشاب  هتشاد  لاقتنا  تعرس  يوق و  هظفاح ي  یتسیاب  مجرتم  تسا ، رت  تخس  بوتکم  نتم  همجرت  زا  هبحاصم ، ای  ینارنخـس  همجرت 
.دبای تسد  ملکتم  دارم  هب  هژاو  نیرت  کیدزن  هب  ملکتم ، ملکت  نیح  رد  دناوتب 

مجرتم نتم  - 7

تـسا هدش  همجرت  هسنارف  نابز  هب  و  تسا ، یبرع  نابز  هب  نتم  لصا  ًالثم  .دوش  یم  همجرت  موس  نابز  هب  يا  هدـش  همجرت  نتم  یهاگ 
.دنادرگرب یسراف  الثم  ینابز و  هب  ار  نآ  دهاوخ  یم  یمجرتم  لاح  و 

ءارآ رد  مجرتـم  هاگدـید  تلاـخد  ناـکما  هکنیا  هچ  .تساراد  فعاـضم  تروـصب  ار  همجرت  تالکـشم  ماـمت  همجرت  زا  لکـش  نیا 
.درک دهاوخ  ادیپ  شیازفا  تروص  نیمه  هب  مه  وا  هابتشا  ناکما  زین  دوش ، یم  ربارب  ود  رثا ، بحاص 

همجرت شور 

.داد ماجنا  یسابتقا ) یصیخلت و  قیقد ،  ) یلک لکش  هس  هب  ناوت  یم  ار  همجرت 

.تسا یسابتقا  یصیخلت و  همجرت  لباقم  رد  قیقد ، همجرت 

هتشاد ار  تشادرب  نیمه  نآ  زا  بطاخم  دوش و  یقلت  لصا  نیع  هدش ، همجرت  نتم  هک  تسا  نیا  رد  قیقد  همجرت  هدمع  تیـصوصخ 
.دشاب

.دنک یم  رکذ  بطاخم  نابز  هب  ار  نآ  ياوتحم  هدرک و  هدرشف  ار  ملکتم  مالک  مجرتم  یصیخلت ، همجرت  رد 

هب صیخلت  دنا ، هدرک  روصت  یخرب  هکارچ  دشاب  هتـشاد  ییانـشآ  صیخلت  نیناوق  هب  یتسیاب  همجرت  یمومع  طیارـش  رب  هوالع  مجرتم 
رگم  ) دروآ ار  یبلطم  نیع  ای  درک و  فذح  ار  يزیچ  هیلوا  نتم  زا  دیابن  زگره  صیلخت  رد  هکیلاح  رد  تسا ، تابثا  فذـح و  يانعم 

حرطم تسا  نآ  بلاطم  همه  يواح  هک  ار  لصا  هدیکچ ي  دیاب  هکلب  دسر ،) رظن  هب  يرورـض  يزیچ  رکذ  ای  فذح  هک  يدراوم  رد 
.تخاس

نامه همجرت  هب  دـنک و  یم  ساـبتقا  ار  نآ  زا  یـشخب  دراد ، ملکتم  مـالک  هب  دوخ  هک  يزاـین  روخارف  هب  مجرتم  یـسابتقا ، همجرت  رد 
زا یکاـح  هک  یتراـبع  تحارـص  هب  یتسیاـب  یـسابتقا  اـی  یـصیخلت و  همجرت  رد  مجرتـم  هک  تسا  رکذ  هـب  مزـال  دزادرپ ، یم  شخب 

.دروایب تسا ، نتم  زا  سابتقا  صیخلت و 

مجرتم یمومع  طیارش 

هراشا
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يو ینامز  یناکم و  طیارش  زین  وا و  تاداقتعا  ملکتم و  ینهذ  ياه  ینتسناد  مهف  نودب  همجرت 
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حیحص همجرت  هئارا  همجرت و  راک  ندش  رتهب  هچ  ره  يارب  اذل  دنک و  یم  نادنچ  ود  ار  مجرتم  راک  تیساسح  مهم  نیا  .تسین  رسیم 
: زا دنترابع  طورش  نیا  .تسا  هدش  میسرت  یطورش  رت ،

دصقم أدبم و  نابز  اب  ییانشآ  - 1

هب هدوب و  مات  یتسیاب  ییانـشآ  نیا  هک  دوش  یم  يروآدای  زاب  تسا ، دـصقم  أدـبم و  نابز  اـب  لـماک  ییانـشآ  همجرت  مهم  ناـکرا  زا 
تـسا یهیدـب  .دـنک  تیارـس  ود ، نآ  تاحالطـصا  زین  سونأـم و  ياـه  هژاو  نـینچمه  ناـبز ، ود  ره  يراـتفگ  يروتـسد و  تاـیئزج 

.دهاک یم  همجرت  ندوب  تسرد  زا  هزادنا  نامه  هب  مهم ، نیا  رد  صقن  نیرتکچوک 

نتم اب  ییانشآ  - 2

یم رظن  هب  يرورـض  یـصصخت  همین  یتح  یـصصخت و  نوتم  رد  ًاصوصخ  رما  نیا  دشاب ، هتـشاد  ییانـشآ  نتم  اب  تسیاب  یم  مجرتم 
هب هنایماع  نتم  هئارا  زج  يزیچ  نآ  لـصاح  هدـش و  ینف  همجرت ي  زا  وا  همجرت  جورخ  بجوم  نتم  اـب  مجرتم  ییانـشآ  مدـع  .دـسر 

.دوبدهاوخن یصصخت  نتم  ياج 

يراد تناما  - 3

يوکس رب  ناج  یب  يا  هدرم  نوچ  تسا  هتفرگ  رارق  وا  رایتخا  رد  هک  ینتم  .تسوا  يراد  تناما  مجرتم ، ياهیگژیو  نیرت  هتـسجرب  زا 
دیدرت یب  .درادـن  ار  یلمعلا  سکع  چـیه  تردـق  وا  دـنک و  یم  راتفر  وا  اب  دـهاوخب  هک  لکـش  ره  هب  لاـسغ  هک  تسا  هناـخ  لاـسغ 

زا نیا  تسا و  هیلوا  نتام  يدـج  تمرح  کـته  هکلب  دوش ، یم  بطاـخم  هب  صقاـن  یموهفم  هئارا  بجوم  اـهنت  هن  تسرداـن ، همجرت 
.دوش یم  هدرمش  گرزب  ناهانگ 

رتهب عبانم  زا  يریگ  هرهب  - 4

شراگن نامز  هب  اهنآ  شراگن  هک  یئاه  باتک  ًاعبط  .دـنک  عوجر  ربتعم  يوغل  ياه  باـتک  هب  دـیاب  اـه  هژاو  يوغل  همجرت  رد  مجرتم 
.تسین ریثأت  یب  ظافلا  میهافم  رییغت  رد  نامز  تشذگ  هک  ارچ  دنراد  رارق  تیولوا  رد  دشاب  رتکیدزن  نتم 

بسانم ياه  هژاو  زا  هدافتسا  - 5

صاخ تالاح  زا  یتلاـح  يارب  فدارتم  ياـه  هژاو  زا  مادـک  ره  دـنیوگ  یم  دـنریذپ و  یمن  برع  تغل  رد  ار  فدارت  یخرب  دـنچره 
.دنک یمن  كرد  يزیچ  نآ  زا  فدارت  زج  فرع  هک  تسا  کیدزن  مه  هب  نانچ  تالاح  نیا  یهاگ  یلو  تسا ، هدـش  عضو  عوضوم ،

رد دنک  یعس  یتسیاب  مجرتم  .دنک  یم  یـسررب  ار  عوضوم  نیمه  برع  تغل  یتح  تاغل و  همه  رد  رئاظن  هوجو و  نوچ  یمولع  هتبلا 
.دیامن هیهت  تسا  رت  سونأم  بطاخم  دزن  هک  یلداعم  نتم ، زا  يا  هژاو  ره  لباقم 
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نتم تباتک  ياضف  اب  ییانشآ  - 6

رد يا  هدمع  شقن  هیلوا ، هدنسیون  هاگدید  زین  نآ و  رب  مکاح  ...و  یملع  یعامتجا ، یـسایس ، ياضف  نتم و  تباتک  نامز  اب  ییانـشآ 
.دراد بوخ  يا  همجرت  هئارا 

.تسین و ریذپ  ناکما  ًاساسا  هیآ  لوزن  ياضف  هب  هجوت  نودـب  تایآ  یخرب  همجرت  هاگ  .دـینک  هجوت  نآرق  تایآ  ياه  همجرت  هب  امش 
.دسرب رظن  هب  راوشد  لبق  زا  نآ  مهف  هک  دبایب  يا  هژیو  ششخرد  هیآ  اضف ، نآ  اب  ییانشآ  اب  اسب  هچ 

همجرت نیا  ياه  یگژیو 

دازآ و همجرت  عون  زا  دـیراد ، يور  شیپ  رد  هک  يا  همجرت  .تخادرپ  همجرت  نیا  ياه  یگژیو  هب  ـالاب  تاحیـضوت  دـعب  تسا  مزـال 
تاکن هب  همجرت  نیا  زا  هدافتـسا  زا  لبق  .دراگنب  ترابع  نیرتمک  رد  ار  فلؤم  دوصقم  دارم و  تسا  هدرک  شالت  مجرتم  .تسا  قیقد 

.دوش هجوت  لیذ 

ار راک  لوکـشک ، نایاپ  یعوضوم  تسرهف  رد  اه  ناونع  نیا  .تسا  مجرتم  زا  تسا  هدش  هداد  هدش ، حرطم  ثحابم  هب  هک  ینیوانع  - 
.تخاس دهاوخ  رت  ناسآ  نادنمشیدنا  تاقیقحت  يارب 

اـسب هچ  تفاـی ، نآ  يارب  يدنـس  ناوتن  تسا  نکمم  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  اـمهیلع  نیموصعم  زا  ناـشیا  هک  یتاـیاور  زا  یخرب  - 
.دشاب هدید  تسا ، هدیسرن  ام  تسد  هب  هک  يرگید  بتک  رد  ار  اهنآ  ناشیا 

مالسلا هیلع  موصعم  زا  یتیاور  نتم  هکنیا  اب  دنا ، هداد  تبـسن  ...و  فراع  میکح و  دهاز و  دباع و  هب  ناشیا  هک  یبلاطم  زا  يرایـسب  - 
.تسا هدش  لقن  تروص  نامه  هب  دشاب ، یم 

همالع دـیوگ : یم  ای  هدرک و  ارعـش  نابیدا و  ای  ناگرزب  ای  نامیکح  زا  یکی  هب  بستنم  ار  يا  هتفگ  ءاهب  خیـش  يرایـسب ، دراوم  رد  - 
زا تسا  نکمم  دنچره  تسین ؛ رـسیم  یلـصا  هدنیوگ  نتفای  هکنیا  هچ  تسا ؛ هدش  هتـشاذگ  قلطم  نتم  قباطم  زین  دراوم  نیا  ...تفگ ،

.دنوش نشور  يدودح  ات  یماسا  نآ  باتک  عومجم 

یتح تسا ، هدوب  هنامز  قباطم  درـس و  یحازم  اهنت  تسین و  یخیرات  يا  هتکن  رگنایب  یتح  هتـشادن و  دـنپ  هبنج  هک  تایاکح  یخرب  - 
هدئاف نیرتمک  اب  دنچ  ره  یتیاکح  چیه  ات  تسا  هدش  یعس  تیاهن  لاح  ره  هب  .دنوش  هدروآ  تایاکح  نیا  تسا  هدش  یعـس  رودقملا 

.دتفین همجرت  ملق  زا  يرارکت ، دنچره  و 

، دنا هداد  رترب  نیناوق  اه و  هیضرف  هب  ار  دوخ  ياج  نونکا  هک  هدوب  هتـشذگ  تایفـشک  دودح  رد  هتـشذگ ، یموجن  دعاوق  زا  یخرب  - 
.دنا هدش  فذح  اهنآ  زا  یشخب  ثحابم ، نیا  ندوب  رثا  یب  تهج  هب 

دنپ يواح  هک  يدراوم  تسا ، هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  لوکشک  یلصا  نتم  زا  یـشخب  ینالوط ، هاگ  یبرع و  راعـشا  هک  اجنآ  زا  - 
همجرت دنوش ، یم  بوسحم  غیلب  ینایب  ًافرص  هدوبن و  یقالخا  زردناو 
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نهذ هک  هدـنکارپ  یتارابع  زج  دـنک و  یمن  غالبا  ار  رعاش  رظن  دروم  يانعم  یـسراف ، رثن  هب  راعـشا  نیا  همجرت  هکنیا  هچ  .دـنا  هدـشن 
.دیامن یمن  ءاقلا  ار  یلباق  يانعم  دنک ، شوشم  رتشیب  ار  بطاخم 

.دننامن بیصن  یب  دنراد  تبغر  راعشا  لصا  هب  هک  یناگدنناوخ  ات  دنا  هدمآ  نتم  رد  هدش ، همجرت  یبرع  راعشا  - 

یم روصت  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  راعشا  یخرب  شراگن  هویـش  زین  تسا ؛ هدماین  نتم  رد  اهنآ  مان  هک  تسا  یئارعـش  زا  راعـشا  یخرب  - 
هدید ناگژاو  رد  یئاهدایز  مک و  مه  راعـشا  زا  یخرب  رد  .دـنوش  یم  هدـید  ارعـش  ریاس  ناوید  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، خیـش  زا  دوش 

.دنا هدمآ  هدوب ، نتم  رد  هک  تروص  نامه  هب  تناما  ظفح  تهج  هب  ار  همه  هک  دوش  یم 

یکدنا فالتخا  نانآ  زا  تسد  رد  راعـشا  ناوید  اب  تسا ، هدرک  لقن  فلتخم  نارعاش  زا  خیـش  هک  يراعـشا  رد  اه  هژاو  زا  یـضعب  - 
.تسا هدش  تیاعر  هدمآ ، نتم  رد  هچنآ  دراوم  نیا  رد  .دراد 

.دنا هدش  لقن  يراتساریو  نودباه  ترابع  نیا  .تسا  هدروآ  یسراف  هب  ار  یسراف  بتک  تارابع  یخرب  لوکشک  رد  خیش  هاگ  - 

مدرکن و حرطم  ار  دوخ  هاگدـید  زگره  اما  مراد ، ییاهدـقن  ءاهب  خیـش  يوس  زا  هدـش  حرطم  تاکن  زا  یخرب  رب  بناجنیا  دـنچ  ره  - 
هک يدودـعم  دراوـم  رد  هتبلا  .دـیایب  ضیرعت  هیاـنک و  هب  دـنچره  دوـخ  هدـیا  هک  دـشاب  یلکـش  هب  زین  همجرت  متـشادن  تسود  زگره 

.ما هدروآ  یقرواپ  رد  یحیضوت  دیامن ، داجیا  بطاخم  نهذ  رد  یشیوشت  تسا  نکمم  خیش  هاگدید 

نیا رد  .دوـش  یم  هدـهاشم  اـهنآ  رد  یئاـه  یگتخیر  مهب  هاـگ  هک  تسا  تسد  رد  یفلتخم  ياـه  پاـچ  لوکـشک ، یلـصا  نتم  زا  - 
.تسا هدش  هداد  رارق  روحم   PK6521 ، B151 هرامش هب  نارهت  هاگشناد  هناخباتک  رد  مق  تمکح  هناخپاچ  پاچ  لوکشک  همجرت ،

خیـش جاح  ياـقآ  ققحم ، دنمـشناد  زا  هژیو  هب  دـنا ، هتخادرپ  ناـشخرد  رثا  نیا  همجرت  هب  نونکاـت  هک  یناـسک  همه  زا  تسا  مزـال  - 
وهـس زا  یگداس  هب  ناوت  یمن  تسا  هداـتفا  ملق  زااـه  همجرت  نیا  رد  هچنآ  دـیدرت  یب  .دوش  ریدـقت  یناـسارخ ، يدـعاس  رقاـب  دـمحم 

.تسناد نامجرتم 

.مراتساوخ ار  هصرع  نیا  رد  ناهوژپ  شناد  نامجرتم و  ءاهب و  خیش  تاجرد  ولع  لاعتم  يادخ  زا  همدقم ، نیا  نایاپ  رد 

یضرت بحت و  امل  انقفو  مهللا 

يرفنضغ یلع 
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لوا رتفد 

هراشا
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فلؤم همدقم 

هالخم باتک  رد  نیـشنلد  بوخ و  بلاطم  هنوگ  همه  دعب ؛ .نیعمجا و  هلآ  دمحم و  اندیـس  یلع  هللا  یلـص  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا 
؛ مدومن عمج  مدوب ، هدش  هداد  يزور  هچنآ  ره  باتک  نیا  رد  .مدرک  زاغآ  یناوج  زاغآ  رد  ار  نآ  نتشون  و  مدرک ، عمج  هربوت ، ینعی 

نـساحم ثیداحا و  رابخا و  ياه  همـشچ  نآرق و  لیوأت  رهاظ  دوش و  یم  دونـشخ  نآ  هب  مشچ  دراد و  اهتـشا  نآ  هب  سفن  هک  هچره 
هک یسدق  میسن  نابات و  ردب  نوچ  یعماج  تاملک  .دوش  یم  تینارون  بجوم  اهنآ  ششخرد  هک  عیدب  ياه  تمکح  یمالسا و  راثآ 

نوچ هک  ییاه  سورع  ياه  سفن  دـهد و  یم  یگدـنز  ار  هدیـسوپ  ناوختـسا  هک  یناـسنا  تدارا  دـیامن و  یم  رطعم  ار  حاورا  ماـشم 
هـشقانم هدمآ و  مرطاخ  هب  هک  يرایـسب  ثحابم  دوش و  هتـشون  روح  تروص  رب  رون  اب  تسازـس  هک  یـسیفن  لیاسم  ناشخرد و  رهوگ 

یـشیپ نم  رب  بیترت  نیا  رب  نونکات  یفلؤم  چـیه  هک  یبیترت  اب  تسا  هدیـسر  نم  رـصاق  نهذ  هب  لیـصحت  ناـمز  رد  هک  يداـیز  ياـه 
.تسا هتفاین  هار  نادب  نونکات  یسک  هک  هژیو  یگتساریپ  هتفرگن و 

لاحـشوخ و ار  كانهودنا  هتـشاد ، تبغر  نادـب  اهـشوگ  هدومن و  هجوت  نادـب  یمدآ  تعیبط  هک  متفای  تسد  یبایمک  بلاطم  هب  نم 
هک يراعـشا  دنرت ، ناشخرد  یناوج  راگزور  زا  رت و  فاص  اراوگ  یندیـشون  زا  هک  ییاه  هفیطل  دراد ، رهوگ  نوچ  يرادهگن  يازس 
رب رگا  دوش و  رجفنم  دوش ، هدـناوخ  گنـس  رب  رگا  هک  ییاـه  هظعوم  دـنرت ، فـیطل  زیاـج  رحـس  زا  رتراوـگ و  شوـخ  لـالز  بآ  زا 

.دوب رتکزان  قشاع  هوکش  زا  رتابیز و  هنوگ  زا  هک  ییاه  هرقف  ددرگ ، هدنکارپ  دوش  تئارق  ناگراتس 

نیا قادصم  دراذـگ و  هالخم  ياپ  اج  هک  متـشاگن  يرگید  باتک  مدرک و  ادـخ  زا  ریخ  تساوخرد  هالخم ،»  » باتک شراگن  زا  سپ 
مداد رارق  يدبـس  نوچ  ار  نآ  متفاین ، باتک  نیا  ندرک  یعوضوم  يارب  یتصرف  نوچ  هتبلا  دوش ، راکـشآ  رخالل ) لوالا  كرت   ) لـثم

ار باتک  نیا  دـشاب ، هدـش  هدـنکارپ  نآ  رغال  قاـچ و  ياـه  هناد  هک  يدـنبندرگ  نوچ  دـشاب و  هدـش  عمج  نآ  رد  نارگ  نازرا و  هک 
یخرب مدرواـین و  يزیچ  باـتک  نیا  رد  هـالخم  باـتک  زا  هتبلا  .دـشاب  هتـشاد  تبـسانم  هـالخم  شردارب  مسا  اـب  اـت  مدـیمان  لوکـشک 
.ددرگ رپ  شلوکشک  رگا  دوش  مورحم  ادگ  هکنیا  هچ  دوشن ، زیربل  لوکشک  ات  منک  رپ  تصرف  هب  ات  متشاذگ  دیفس  ار  نآ  تاحفص 

رد امن و  باریس  نآ  ضوح  زا  ار  دوخ  قوذ  ناخرچب و  اه  ناتسوب  نیا  رد  ار  دوخ  ناگدید  لاح 
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یسک رب  ار  نآ  راشفب و  ار  دوخ  صرح  نادند  نآ  نتفرگ  يارب  ریگب و  نآ  قرـشم  زا  تمکح  رون  نک و  شدرگ  نآ  ياه  ناتـسغاب 
تولخ رای  یتحار  ثعاب  تشحو و  سنوم  ییاهنت و  نیشنمه  ار  هالخم )  ) شردارب باتک و  نیا  و  نکن ، راثن  درادن  شکرد  ناوت  هک 

ود عضاخ و  داتـسا  ود  یلاع و  يارـس  ناتـساد  ود  وکین و  هیاسمه  ود  هراومه  باتک  ود  نیا  هک  هد  رارق  رـضح  میدن  درفم و  قیفر  و 
لالج سابل  رد  يوب  شوخ  ود  شوپابیز و  ناوخ  هنارت  ود  راسخروکین و  نز  ود  لـگ و  شوخ  يوب  اـب  غاـب  ود  هکلب  عضاوتم ، ملعم 

شدوبان دهد ، شناد  ار  نالهاج  سکره  هک  امنن  لذـب  شناراگتـساوخ  يارب  زج  نک و  ظفح  شنابلاط  ریغ  زا  ار  اهنآ  سپ  .دنتـسه 
.تسا هدومن  ملظ  دنک ، عنم  قح  نابحاص  زا  ار  شناد  هکنآ  هتخاس و 

هعاضا ًاملع  لاهجلا  حنم  نمف 

ملظ دقف  نیبجوتسملا  عنم  نم  و 
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نیعتسن كایا  دبعن و  كایا  هیآ  ریسفت 

هدمآ يزار  رخف  ریـسفت  رد  هک  تسا  يزیچ  اهنآ  نیرتهب  هلمج  زا  دنا  هدرک  حرطم  ار  يا  هدـیدع  هوجو  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  نارـسفم 
اهنآ زا  یخرب  دیرخ و  هلماعم  کی  رد  ار  سنج  دنچ  هک  یسک  هک  تسا  هدمآ  مالـسا  تعیرـش  رد  هک  تسا  نیا  نآ  لصاح  تسا و 

.تسین حیحص  دنادرگرب  اه  بویعم  اهنت  هکنیا  درادهگن و  ار  همه  ای  دهد  سپ  ار  سانجا  همه ي  دناوت  یم  يرتشم  دمآرد ، بویعم 
هب اهنت  ار  نآ  تسا ، هدروآ  اجب  صقان  تدابع  هک  دباع  ناسنا  زین  زامن  رد  تسین .) اور  دوش ، یم  هدیمان  هقفص  ضعبت  هک  لمع  نیا  )

شریذـپ بجوم  یلک  هضرع  دـنک و  یم  هضرع  ناحلاص  ءایلوا و  ءاـیبنا و  زا  نادـباع  عیمج  تداـبع  اـب  هکلب  دـنک  یمن  هضرع  ادـخ 
تسا هدش  یهن  نآ  زا  تسا و  هقفص  ضعبت  نامه  یخرب  در  دنادرگ و  یمنرب  مه  اب  ار  همه  ادخ  ًامتح  هکنیا  هچ  دوش  یم  وا  تدابع 

.دریذپ یم  هیقب  لمع  نمض  رد  زین  ار  وا  لمع  ادخ  سپ 

دجسم ای  تشهب 

.مهد حـیجرت  ار  زامن  زامن ، تعکر  ود  تشهب و  رد  لوخد  نیب  دـننک  ریخم  ارم  رگا  تفگ : شناراـی  هب  يزور  لاـح  باـبرا  زا  یکی 
.اجک نآ  اجک و  نیا  مراگدرورپ و  قح  هب  زامن  رد  ملوغشم و  دوخ  هرهب  هب  تشهب  رد  نم  دومرف : ارچ ؟ دنتفگ :

باوخ رد  یلبش 

هـشقانم نم  اب  تفگ : درک ؟ هچ  وت  اب  ادـخ  تفگ : وا  هب  دـید و  باوخ  هب  شگرم  زا  سپ  ار  یلبـش  یـسک  تسا : هدروآ  مولعلاءاـیحا 
يو دندیـسرپ  شلاح  زا  دـندید و  باوخب  ار  وا  زین  نارگید  .درب  ورف  دوخ  تمحر  رد  دـید  هراچیب  ارم  نوچ  .مدـش و  هراچیب  ات  درک 

اب هک  تسا  ناهاشداپ  هویش  نیا  دندرک  دازآ  دنتشاذگ و  تنم  سپ  دندرک ، یگدیسر  ام  باسح  هب  تقد  اب  هک : تفگ  رعـش  تیب  ود 
.دننک ارادم  نآ  كولمم 

اوقتعأف ّونم  مث  اوقّقدف  انوبساح 

اوقفری کیلامملاب  ِكولملا  همیش  اذکه 

تموکح

شاک يا  تفگ : دز ، یم  نیمز  هب  نتـسش  يارب  ار  اهـسابل  هک  دـید  ار  ییوشتخر  دوخ ، خاک  رد  شگرم  کیدزن  ناورم  کلملادـبع 
هدناسر ییاج  هب  ار  نانیا  هک  ساپس  ار  ادخ  تفگ : وا  دیـسر ، متاحوبا  هب  وا  نخـس  .مدش  یمن  راد  هدهع  ار  تفالخ  مدوب و  وشـسابل 

.مینکن اهنآ  لاح  يوزرآ  دسر ، ام  گرم  نوچ  هتبلا  میتسه و  نآ  رد  ام  هک  دننک  یم  ار  یلاح  يوزرآ  گرم  هظحل  هک 
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نابز لمع و 

منهج زا  ارم  موش و  تشهب  لخاد  نآ  اب  هک  هد  ربخ  یلمع  هب  ارم  متفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دیوگ : یم  لبج  نب  ذاعم 
ار يزیچ  امن و  شتسرپ  ار  ادخ  .تسا  ناسآ  دهد  ماجنا  ار  نآ  هک  یسک  رب  هتبلا  يدیسرپ و  یمهم  لاوئـس  دومرف : ربمایپ  .دیامن  رود 

ییامنهار ریخ  ياههار  هب  ار  وت  ایآ  دومرف : سپـس  .ورب  جـح  ریگب و  هزور  ناضمر  هد ، تاکز  راداـپب ، ار  زاـمن  هدـن ، رارق  وا  کـیرش 
زاـمن دـنک و  یم  شوماـخ  ار  شتآ  هک  بآ  نوچ  دـنک  یم  شوماـخ  ار  اـطخ  هقدـص  تسا ، رپـس  هزور  دومرف : يرآ ؛ متفگ : منکن ؟

ًافْوَخ َو ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  ِعِجا�ضَْملا  ِنَع  ْمُُهبُونُج  �یفا�جَتَت  .درک  توالت  ار  هیآ  نیا  ربمایپ  سپس  .تسا  ناحلاص  راعـش  بش ، لد  رد  ناسنا 
(1) َنوُقِْفُنی .  ْمُها�ْنقَزَر  ا�ّمِم  ًاعَمَط َو 

مالـسا و راک  ره  ساسا  دومرف : يرآ ، متفگ : نآ ؟ ناـهوک  زارف  نید و  نوتـس  راـک و  ره  ساـسا  هب  مهد  ربخ  ار  وت  اـیآ  دومرف : سپ 
رد ار  تناـبز  دومرف : یلب ، متفگ : نآ ؟ راـیعم  هب  مهد  ربخ  ار  وت  اـیآ  دومرف : سپـس  .تسا  داـهج  نآ  ناـهوک  زارف  زاـمن و  نآ  نوتس 
هب اهناسنا  ایآ  ذاعم ، يا  تیازعب  تردام  دومرف : .میوش  یم  هذـخاؤم  مییوگ  یم  هچنآ  هب  ام  اـیآ  ادـخ  ربماـیپ  يا  متفگ : .ریگب  راـیتخا 

.دنتفا یمن  شتآ  رد  ینیب )  ) تروص اب  دوش ، یم  ناشدیاع  ناشنابز  زا  هچنآ  رطاخ 

ایر

رطاخ هب  يزور  هک  ارچ  مدرک  هداعا  مدروآ ، اـجب  لوا  فص  رد  هک  ار  زاـمن  لاـس  یـس  تسا : هتفگ  ادـخ  هتـسجرب  ناگدـنب  زا  یکی 
.متفرگ رارق  مود  فص  رد  مدیسرن و  لوا  فص  هب  مدمآ و  رید  يرذع 

تسا و هتشاد  ایر  هبئاش  ما  هتـشذگ  لاس  یـس  زامن  هک  مدیمهف  نیا  زا  .دننیب  یم  مود  فص  رد  ارم  مدرم  هک  مدرک  تلاجخ  ساسحا 
.ما هدرب  تذل  دنناد  یم  ریخ  رد  هدنریگ  تقبس  ارم  مدرم  هکنیا  زا 

تزع

.تسا يرامیب  دهز ، ياز  نودب  تلز و  ملع ، نیع  نودب  تزع  تسا  هتفگ  یسک 

رهمگرزب

اب .متفاین  مسفن  زا  رت  نمشد  ینمشد  دندرک و  ینمشد  نم  اب  نانمشد  دیوگ : یم  رهمگرزب 
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مدش رتسبمه  ناگرهچ  ابیز  اب  مدروخ و  يذیذل  ياذغ  ره  زا  .درکن  هبلغ  نم  رب  دب  تسود  زج  یـسک  مدرک و  هزرابم  ناعاجـش  همه 
مدرک هزرابم  ناعاجش  اب  متفرگ و  یتشک  اههوک  اب  .مدیدن  رقف  زا  رتدب  مدروخ و  خلت  تبرش  درز و  ربص  .متفاین  تیفاع  زا  رتذیذل  و 

هتخودنا لاوما و  .مدیدن  قح  بلاط  ناهد  زا  دب  نخس  زا  رت  تخس  مدروخ و  ریت  مدرک و  يزادناریت  .متفاین  هطیلس  نز  زا  رت  بلاغ  و 
يزیچ مدش و  لاحـشوخ  نانآ  زا  هلـص  نتفرگ  ناهاشداپ و  یکیدزن  هب  .متفاین  هارمگ  تیاده  زا  رت  عفان  يا  هقدـص  مداد و  هقدـص  ار 

.متفاین نانآ  تسد  زا  يدازآ  زا  رتابیز 

اه يدنه  مهم  دنپ 

گرزب يا  هرخـص  رانک  رد  ارحـص  هب  کچوک  گرزب و  زا  رهـش  لها  .دنراد  یم  اپب  ینـشج  دنه  یحاون  یخرب  رد  لاس  دـصکی  ره 
یتردق هک  ریپ  يدرمریپ  دیاش  .تسا  هدوب  رـضاح  قباس  دـیع  رد  هک  یـسک  زج  دـیتسیان  هرخـص  نیا  رب  دـهد  ادـن  يدانم  .دـنور  یم 

ًالـصا اسب  هچ  .دنور و  یم  گنـس  يالاب  رب  یتخـسب  دتـسیان ، اپ  يور  يریپ  تدش  زا  هک  هرهچدب  ینزریپ  ای  دـشاب و  انیبان  هتـشادن و 
رضاح و قباس  دیع  رد  نم  دیوگ : یم  دنلب  يادص  اب  دتسیا  یم  گنس  نیا  رب  سکره  .دنشاب  هتفر  نیب  زا  همه  دشابن و  رضاح  یـسک 

یم فیصوت  ار  نامز  نآ  مدرم  وا  سپـس  .دوب  ینالف  یـضاق  ینالف و  وا  ریزو  صخـش و  نالف  هاش  لاس ، نآ  رد  مدوب  یکچوک  هچب 
دای هب  ار  گرم  دـنک و  یم  هظعوم  ار  مدرم  هاگنآ  .دـندش  نوفدـم  كاخ  ریز  رد  درک و  ناسکی  ار  ناشربق  كاـخ  هنوگچ  هک  دـنک 

دـنیرگ و یم  رایـسب  زور  نآ  رد  مدرم  .دـنک  یم  وگزاب  ار  ایند  لاح  ینوگرگد  و  دوش ، یم  روآدای  ار  ایند  بیرف  دزادـنا و  یم  اهنآ 
رایـسب دننک و  یم  هبوت  هاگنآ  دنوش و  یم  رثأتم  دوخ  رمع  رد  تلفغ  زا  دنروخ و  یم  فسأت  ناشناهانگ  رب  دننک و  یم  دای  ار  گرم 

.دننک یم  ناربج  ار  هتشذگ  دنهد و  یم  هقدص 

اه يدنه  رگید  دنپ 

یم ناشک  ناشک  دنراذگ و  یم  یناویح  رب  هتشاذگ و  نفک  رد  ار  وا  دریم ، یم  اهنآ  ناطلس  یتقو  هک  تسا  نیا  اهنآ  تاداع  زا  رگید 
دنک یم  وراج  ار  وا  رس  يوم  كاخ  هک  دیآ  یم  يدرمریپ  زین  وا  رس  تشپ  دوش ، یم  هدیشک  نیمز  رب  شرس  يوم  هک  یلاح  رد  دنرب 

زا سپ  دینیبب  تسامش ؛ ناطلس  نیا  دینز ، رمک  هب  شالت  نماد  نالفاغ  نارصقم و  يا  دینک و  زاب  مشچ  لفاغ ، مدرم  يا  دیوگ : یم  و 
رد ار  دسج  دننک و  روبع  رهـش  ياه  هچوک  همه ي  زا  ات  تسا  نیمه  دـسج  نیا  اب  اهنآ  راک  درک ! هچ  وا  اب  ایند  تکوش ، تزع و  نآ 

.تسا كولم  زا  مادک  ره  هراب  رد  نانآ  مسر  نیا  دنراذگ و  ربق 
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سفن تعاطا 

.نکن تعاطا  ار  شیاه  تساوخرد  زین  وت  درک ؛ نایصع  ار  وت  سفن ، نوچ  تسا  هتفگ  یگرزب 

يولوم

یی هقاف  ردنا  شرع  رجه  ناج ز 

یی هقان  نوچ  نبراخ  قشع  نت ز 

اهلاب الاب  يوس  دیاشگ  ناج 

اهلاگنچ نیمز  ردنا  هدز  نت 

نزهار ار  رگدکی  هرمه  ود  نیا 

نتز دنامورف  وک  ناج  نآ  هرمگ 

نیقی شا  هقان  نوچ  دننونجم و  وچمه 

نیکب سپاو  نیا  شیپ و  نآ  دشک  یم 

ناور یلیل  نآ  شیپ  نونجم  لیم 

ناود هرک  یپ  سپ  هقان  لیم 

يدش لفاغ  دوخز  نونجم  را  مدکی 

يدمآ سپاو  يدیدرگ و  هقان 

میقشاع ود  ره  وچ  هقان  يا  تفگ 

میقیالان هرمه  سب  دض  ود  ام 

نطو هدرم ي  يا  نم  اب  یشاب  وت  ات 

نم ناج  دنام  رود  یلیل  سب ز 

اهلاح نوگ  نیز  تفر  مراگزور 
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اهلاس یسوم  موق  هیت  وچمه 

رید تخس  مدنامب  کیدزن و  هار 

ریس ریس  يراوس  نیز  متشگ  ریس 

دنکفرد رتشا  ار ز  دوخ  نوگنرس 

دنچ دنچ  ات  مغز  مدیزوس  تفگ 

تسپ يوس  ار  دوخ  دنکفا  نانچنآ 

تسکش شیاپ  اضق  زا  نداتف  زک 

موش وگ  اتفگ  تسب و  رب  دوخ  ياپ 

مور یم  ناطلغ  شناگوچ  مخ  رد 

نهد شوخ  میکح  نیرفن  دنک  نیز 

نتز دیان  دورف  وک  يراوس  رب 

دوب یلیل  زا  مک  یک  یلوم  قشع 

دوب یلوا  وا  رهب  نتشگ  يوگ 

قدص يولهپ  رب  ددرگ  یموش  يوگ 

قشع ناگوچ  مخ  رد  ناطلغ  طلغ 

بدا یب  لکش و  هتفخ  كول و  گنل و 

بلط یم  ار  وا  ژیغیم و  وا  يوس 

یناور ياهدرد 

یم فیـصوت  ار  اهنآ  جالع  وا  دـندوب و  وا  رانک  رامیب  يا  هدـع  هک  مدروخرب  یبیبط  هب  برغم  دالب  رد  تسا : هتفگ  ناـگرزب  زا  یکی 
ار هخسن  نیا  تسیرگن و  نم  يرامیب  رد  يا  هظحل  .دشخبب  ار  امـش  ادخ  هک  نک  جالع  ارم  ضرم  متفگ : متفر و  وا  دزن  مه  نم  .درک 
نآ ریز  ار  نزح  شتآ  ازفیب ، اــهنآ  رب  عوـشخ  بآ  زیرب و  نـیقی  فرظ  رد  ار  عـضاوت  هـلیله  ربـص و  گرب  رقف و  هـشیر  .درک  زیوـجت 
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رافغتـسا هساک  اب  نک و  لوانت  قدـص  فک  اب  امن و  طولخم  لکوت  بارـش  اـب  زیرب و  اـضر  ماـج  رد  تبقارم  یفاـص  اـب  نک و  نشور 
رگا ادخ  زیهرپب ، صرح  ياذغ  ندروخ  زا  امن و  هضمضم  عرو  بآ  اب  سیونب و 
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.دهد یم  افش  ار  وت  دهاوخب 

ام نامز و 

هک میتسه  یتشک  زاس  نوچ  ایند  رد  ام  دوش ، ریقف  هک  تسا  نیا  ایند  ياـنغ  تیاـهن  رورغ و  اـب  منک  یم  هدـهاجم  دـیوگ : یم  یماـهت 
.دروآ یم  تکرح  هب  ار  ام  نامز  هک  یلاح  رد  میا ، هداتسیا  تکرح  زا  مینک  یم  روصت 

امنا ًارورغ و  ایندلا  یف  سفانت 

رقفلا یلا  دوعی  نا  اهانغ  يراصق 

هنیفس بکرک  ایندلا  یفل  انا  و 

يرجی انب  نامزلا  افوقو و  ّنظن 

روبق لها 

ارم هک  منک  یم  ینیـشنمه  یمدرم  اب  متفگ : ینک ؟ یم  هچ  اجنیا  تفگ : مدید  ار  لولهب  متفر ، ناتـسربق  هب  يزور  تسا : هتفگ  یـسک 
.دیامنن تبیغ  نم  زا  منک  تبیغ  نوچ  دروآ و  مرط  اخ  هب  ار  نآ  موش ، لفاغ  ترخآ  زا  رگا  دهدن و  رازآ 

ایند زا  ترجه 

.مدوب دـنا ، هدرک  لزنم  اجنیا  هک  هلفاق  نیا  دزن  تفگ : يا ؟ هدـمآ  اـجک  زا  دـش : هتفگ  دـمآ ، یم  نوریب  ناتـسربق  زا  هک  يا  هناوید  هب 
.دیئایب امش  یتقو  دنتفگ : دیور ؟ یم  یک  متفگ : تفگ : هناوید  یتفگ ؟ هچ  نانآ  هب  تفگ :

لومخ

یم نوچ  منک و  یم  تولخ  مراگدرورپ  اب  میوگ  یم  موش و  لاحشوخ  دیآ  یم  بش  رادید  نوچ  دنیوگ : یم  لامک  لها  زا  يا  هدع 
.متفا یم  تشحو  هب  دزاس ، دوخ  لوغشم  ادخ  زا  ارم  هچنآ  ندید  زا  دوش  یم  حبص  منیب 

يولوم

درک مان  دب  ار  لقع  يو  زج  لقع 

درک ماکان  ار  درم  ایند  ماک 

انل ملع  يوگ ال  کیالم  نوچ 

انتملع وت  تسد  دریگب  ات 
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قیرف نیا  دنتسشب  اهشناد  لد ز 

قیرط نیا  دنادن  شناد  نیا  هکناز 

تسا رس  ناز  شلصا  هک  دیاب  یشناد 

تسا ربهر  شلصا  هب  یعرف  ره  هکناز 

درمب يزومایب  یملع  ارچ  سپ 

درک كاپ  ناز  ار  هنیس  دیابب  شک 

یجه وت  ینادن  بتکم  نیا  رد  رگ 

یجح رون  زا  يرپ  دمحا  وچمه 

دالب ردنا  رادمان  یشابن  رگ 

دابعلاب ملعا  ّللاو 
�

ه یی  هن  مگ 
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ادخ اب  سنا 

ار یـسک  نم  تفگ : سیوا  .مریگ  سنا  وـت  اـب  مهاوـخ  یم  متفگ : هدـش ؟ هچ  تفگ : .مدـمآ  ینرق  سیوا  دزن  دـیوگ : ناـیح  نب  مَرِه 
.ددرگ سونأم  شا  هدنب  اب  دسانشب و  ار  شراگدرورپ  هک  مدیدن 

راطع

هاگ دنچ  یلبش  دادغب  زا  دش  مگ 

هار درب  یم  اجک  وا  يوسب  سک 

یسب عضوم  رهز  شدنتسج  زاب 

یسک شدید  یی  هناخ  ثنخم  رد 

بدا یب  هورگ  نآ  نایم  رد 

بل کشخ  دوب و  هتسشنب  رت  مشچ 

يوج زار  گرزب  يا  تفگ  یلئاس 

يوگزاب رخآ  تست  ياج  هچ  نیا 

نانماد رت  نوچ  دنموق  نیا  تفگ 

نانز هن  نادرم  هن  ایند  هر  رد 

نید هار  رد  یلو  مناشیا  وچ  نم 

نیا زا  هآ  نید  رد  درم  هن  منز  هن 

شیوخ يدرمناوجان  رد  مدش  مگ 

شیوخ يدرم  زا  نم  مراد  یم  مرش 

درک هاگآ  ار  شیوخ  ناج  هکره 

درک هار  ناخ  راتسد  دوخ  شیر 
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رایتخا ار  یلد  نک  نادرم  وچمه 

رای شیپ  ناج  زا  رترب  نآ  دوش  ات 

رظن رد  يروم  ییآ ز  شیب  وت  رگ 

رتب یشاب  یتب  زا  ار  نتشیوخ 

دنک یم  توافت  رگ  تمذ  حدم و 

دنک یم  تب  وا  هک  یشاب  يرگ  تب 

شابم رگتب  ییدنب  قح ر ا  وت  رگ 

شابم رزآ  يدزیا  درم  وت  رو 

ماع صاخ و  نایم  رد  نکمم  تسین 

ماقم رترب  یگدنب  ماقم  زا 

يوجم يوعد  نیا  زا  شیب  نک  یگدنب 

يوجم يزع  زا  تزع  وش  قح  درم 

قلد ریز  رد  دوب  تب  دص  ارت  نوچ 

قلخ هب  یفوص  ار  شیوخ  ییامن  نوچ 

رادم نادرم  هماج  ثنخم  يا 

رادم نادرگرس  شیب  نیز  ار  شیوخ 

لومخ

یم ریـش  زا  هچناـنچ  نک و  راـطفا  ترخآ  رد  ریگب و  هزور  اـیند  زا  تفگ : دواد  .نک  هظعوم  ارم  تفگ : یئاـط  دواد  هب  دـهاز  عیبروبا 
.زیرگب مدرم  زا  يزیرگ 

*
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.تسا هناخ  جنک  رد  نتسشن  توکس و  نامز  نونکا  افص ، ناردارب  يا  تفگ : یم  نالدبحاص  زا  یکی 

*
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.دنکن مالس  درذگب و  نم  رب  هک  یسک  رب  مراد  تنم  نم  دیوگ : یم  لیضف 

*

شتروص دروخ و  شتروص  هب  یگنس  دوب ، هتسشن  شا  هناخ  رد  رب  مثیخ  نب  عیبر  یتقو  دیوگ : دزرمایب ؛ شیادخ  یناراد ، نامیلـسوبا 
هزانج اـت  تفر و  هناـخ  هب  تساـخرب و  .عیبر  يا  دوب  يا  هظعوم  بوخ  تفگ : یم  درک و  یم  كاـپ  هرهچ  زا  نوخ  يو  .دـش  نینوخ 

.دشن جراخ  هناخ  زا  دندرواین  نوریب  شا 

*

وت رتمک  تمایق  رد  رگا  هکنیا  هچ  دیتسین  ربخ  اب  تمایق  رد  دوخ  لاح  زا  هکنیا  هچ  دینک  ترـشاعم  رتمک  مدرم  اب  دیوگ  افرع  زا  یکی 
.رتمک وت  ییاوسر  تسا و  رتهب  دنسانشب  ار 

*

دمآ هنیدـم  هب  یتقو  .تسوا  زا  هنیکـس  دوب و  ماما  اب  ـالبرک  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ناـنز  زا  یکی  سیقلاءرما  رتخد  باـبر 
ات مدنآ  زا  .دشابن  يرهوش  ردـپ  ارم  ادـخ  لوسر  زا  سپ  تفگ : یم  تفریذـپ و  یمن  يو  .دـنتفر  وا  يراگتـساوخ  هب  شیرق  ناگرزب 

.درک یگدنز  تشادن  هیاس  فقس و  هک  یلحم  رد  شگرم 

جارعم

: دنا هدورس  ربمایپ  جارعم  تبسانم  هب 

يا هتفر  نورب  هزادنا  هار ز 

يا هتفر  نوچ  هک  درب  ناوتن  یپ 

دنک اشاح  هعقاو  نیا  رد  لقع 

دنک اشامت  هک  اشاح  هن  قشع 

لومخ

زابرس .دادن  میهاربا  .تساوخ  هویم  وا  زا  دمآ و  يزابرـس  يزور  دوب ، اهناتـسوب  ظفح  رومأم  مهدا  نب  میهاربا  دیوگ : یم  يزوج  نبا 
ار وا  زابرـس  .تسا  هدوب  ناـمرفان  هراوـمه  هک  ار  يرـس  نزب  تفگ : درک و  کـیدزن  ار  شرـس  میهاربا  تفوـک ، شرـس  هب  هناـیزات  اـب 

.متشاذگ ياج  خلب  رد  دوب  راذتعا  راوازس  هکنآ  تفگ : میهاربا  .تساوخ  رذع  تخانش و 

*
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اب مه  نونکا  دوش ، هارمه  هک  اب  یکی  نآ  تفر  ایند  زا  ام  زا  یکی  یتقو  : تفگ لهـس  .مشاب  وت  اـب  مهاوخ  یم  تفگ : لهـس  هب  یـسک 
.دنک یهارمه  ومه 

*
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: تفگ تسیرگ و  لیـضف  .دننیبن  ارم  مدرم  منیبب و  ار  مدرم  هک  مشاب  ییاج  رد  مراد  تسود  دـیوگ : یم  تدـنزرف  دـنتفگ : لیـضف  هب 
.دننیبب ارم  مدرم  هن  منیبب و  ار  مدرم  هن  مشاب  ییاج  رد  مراد  تسود  هتفگن  هدرکن و  نایب  تسرد  ار  شفرح  ارچ  .مدنزرف  رب  ياو 

یفخ كرش 

کیدزن ادخ  هب  ار  ناسنا  هک  یلمع  ره  دیوگ : یم  َنوُّبُِحت (1) ، ا�ّمِم  اوُقِْفُنت  ّتَح 
ی� َِّرْبلا  اُولا�نَت  َْنل  هفیرـش  هیآ  هراب ي  رد  یناشاک  فراع 

ار يزیچ  سکره  نیاربانب  .دـیامن  يرازیب  راهظا  ادـخ  ریغ  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  داجیا  ینامز  ادـخ  هب  یکیدزن  تسا و  یکین  دزاس ،
یم ادخ  هتفای و  تبحم  ادخ  ریغ  هب  هک  ارچ  تسا  هتـسناد  کیرـش  وا  يارب  یناهنپ  رد  مورحم و  هزادنا  نامه  هب  دشاب  هتـشاد  تسود 
دهد يرترب  ادخ  هتساوخ  رب  ار  دوخ  هتساوخ  هک  یسک  ّللا (2) و 

�
ِه ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  ًادا�ْدنَأ  ّللا 

�
ِه ِنوُد  ْنِم  ُذِخَّتَی  ْنَم  ّنلا 

ِسا� َنِم  َو  دیامرف :
يرترب دوخ  رب  ار  ادخ  هک  یـسک  سپ  .ادخ  رب  نداد  يرترب  ادـخ و  يارب  کیرـش  ریغ ، هب  هقالع  تسا ، هدـش  رود  ادـخ  زا  هار  هس  زا 
تروص نیا  ریغ  رد  دوش و  یم  داـجیا  برق  دور و  یم  نیب  زا  ادـخ  زا  يرود  درامـش ، رترب  دوـخ  هتـساوخ  رب  ار  وا  هتـساوخ  دـهد و 

ربخاب وا  قافنا  زا  ادـخ  اریز  تسا  هدربن  هرهب  ناسحا  زا  مه  زاب  دـنک  دایز  قافنا  يرگید  لام  زا  رگا  .دـنام و  دـهاوخ  یقاب  بوجحم 
.دنربخ یب  نارگید  دنچره  تسا 

لومخ

لمحت نالهاج و  و  یبلق ) نارامیب   ) نارامیب رادید  زا  یـصالخ  مشـش  هدئاف  دنا ، هتفگ  تلزع  دـئاوف  نایب  رد  مولعلا ، ءایحا  باتک  رد 
.تسا کچوک  يروک  بجوم  نانیا ، هب  هاگن  هکنیا  هچ  تسا ، نانآ  قالخا  راتفگ و 

*

.نارامیب هب  نتسیرگن  رطاخ  هب  تفگ : يدش ؟ روک  ارچ  دش  هتفگ  شمعا  هب 

*

زیچ دریگب ، ار  شا  هدید  یـسک  زا  ادـخ  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  رابخا  رد  تفگ  وا  هب  دـش و  دراو  شمعا  رب  هفینحوبا  هک  هدـش  هتفگ 
زا وت  منیبـن و  ار  ناراـمیب  هکنیا  زا  رتـهب  تفگ : شمعا  تسیچ ؟ هداد  وت  هب  ادـخ  هک  یکین  ضوـع  کـنیا  .داد  دـهاوخ  وا  هب  يرتـهب 

اب تسا : هدورس  بوخ  هچ  و  ینانآ !
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موش یمن  هدید  هک  مرادن  یکاب  درک و  مبدا  راگزور  .مدروآ  تسدب  رورس  افص و  سنا  متـسشن ، هناخ  هب  مدش و  نمؤم  دوخ  ییاهنت 
.دش راوس  ریما  ای  تفر  رکشل  ایآ  مسرپ  یمن  یسک  زا  ما  هدنز  ات  .منیب  یمن  ار  یسک  و 

یتیب تمزل  یتدحوب و  تسنآ 

رورسلا یفص  یل و  سنالا  باطف 

یلابا الف  نامزلا  ینبدا  و 

روزا رازا و ال  یناب ال 

ًاموی ُتشع  ام  لئاسب  تسل  و 

ریمالا بکر  ما  دنجلا  راسا 

یبلط ایند  لثَم 

مرک نوچ  وا  درادـن ، يدوبهب  هک  هدـش  یگراـچیب  راـتفرگ  شتاـیح ، لوط  رد  ناـسنا  هک  ینیب  یمن  اـیآ  دـیوگ : یم  یتسب  حـتفلاوبا 
.دوش یم  كاله  شیاه  هتفاب  نیب  رد  مغ  هصغ و  اب  دفاب و  یم  دوخ  رود  مشیربا 

هتایح لوط  ءرملا  نا  رت  ملا 

هجلاعی لازیال  رماب  ٍّینعم 

ًامئاد جسنی  ّزقلا  دودک  دودک 

ُهُجسان وهام  طسو  ًاّمغ  کلهیو 

ترخآ ایند و 

.تسوت دوس  یتفرگ ، ایند  زا  هچره  هد ، رارق  دوخ  هیامرس  ار  ترخآ  دیوگ : ناگدنب  زا  یکی 

*

.دوش کچوک  شرظن  رد  ایند  .دشاب  هتشاد  سفن  تمارک  هک  یسک  دیوگ : یم  هیفنح  نب  دمحم 

*

.تسا هتفر  وت  زا  ییزج  درذگب ، هک  يزور  ره  یتسه  ددع  دننام  وت  دازیمدآ ، يا  هک : تسا  نیا  یخرب  نانخس  هلمج  زا 
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تموکح رد  فاصنا 

تروص نیا  ریغ  رد  راد و  اور  فاصنا  يا  هتفای  تیالو  اهنآ  رب  هک  یـسک  هراب ي  رد  تشون : دوخ  راکمتـس  لاّمع  زا  یکی  هب  نومأم 
.دراد یم  اور  فاصنا  وت  رب  دراد ، تیالو  وت  رب  هک  یسک 

تلفغ

.تسا لفاغ  وا  زا  یندز  مشچ  دسانش و  یم  ار  شراگدرورپ  هک  یسک  زا  تسا  بجعت  تسا : هتفگ  یگرزب 

بجعت

هدز تفگش  رتمک  ایند  زا  هک  تسا  یسک  ایند  رد  اهناسنا  نیرتدنمشناد  دیوگ : یم  رهمگرزب 
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.دوش

*

.دنک نایصع  دسانشب و  ار  ادخ  هک  یبلق  میوگ  تسا ؟ رت  بجعتم  وت  دزن  هچ  دنیوگب  رگا  دیوگ : یم  نایفوص  زا  یکی 

ایند كرت 

.دنک اهر  درادن ، وا  لاح  هب  یعفن  هک  ار  هچنآ  هکنیا  رگم  دشابن ، اوقت  لها  یمدآ  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ربک

.تسین وا  رس  تشپ  رد  اهاپ  يادص  ندینش  زا  ناسنا  يارب  رتررض  رپ  يزیچ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

تبیغ

هس بکترم  يدرب و  نایز  تتدایع  زا  تفگ : دباع  .دروآ  نابز  رب  ینخس  شناتـسود  یخرب  زا  تفر و  يدهاز  تدایع  هب  يدنمـشناد 
دزن ار  تدوخ  هکنآ  موس  يدرک ؛ راتفرگ  ارم  هدوسآ  لد  هکنآ  مود  يداد ؛ رارق  نم  هنیک  دروم  ار  متـسود  هکنآ  لوا  .يدـش  تیانج 

.یتخاس مهتم  نم 

نمؤم سنا 

رارق یسنوم  وا  يارب  شنامیا  زا  ادخ  هکنیا  رگم  تسین  ینمؤم  دندومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز  نب  دیبع 
.دریگ یمن  ارف  ار  وا  تشحو  دشاب  هوک  هلق  رب  رگا  هک  يروطب  دوش ؛ یم  دنم  هقالع  وا  هب  ییاهنت  رد  هک  هداد 

لومخ

نوزحم و اهنت و  بیرغ و  اـیند  رد  سپ  ینیبب ، سدـقلاهریظح  رد  ارم  ادرف  یهاوخ  یم  رگا  هک : درک  یحو  شئاـیبنا  زا  یکی  هب  ادـخ 
دور و یم  هنال  هب  هنابـش  دروخ و  یم  ناتخرد  هویم  زا  دـنک و  یم  زاورپ  یلاخ  ینیمز  رب  اهنت  هک  يا  هدـنرپ  نوچ  شاب ؛ هدز  تشحو 

.دنک یم  تشحو  مدرم  زا  درادن و  سنا  نم  اب  زج  هدنرپ  نیا  دهد و  یم  شهانپ  بش 

رگمتس هناخ 

تسا هدمآ  زیزع  نآرق  نیا  رد  و  ددرگ ، ناریو  شا  هناخ  دنک  ملظ  هکره  تسا  هدمآ  تاروت  رد 

30  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


.اوُمَلَظ (1) ا�ِمب  ًهَیِوا�خ  ْمُُهتُوُیب  َْکِلتَف  .دندش  ناریو  ناشنابحاص  متس  رطاخ  هب  اه  هناخ  نیا 

يولوم

دیتفوا هرانم  زا  يدیعس  رگ 

دیهر داتفا و  هماج  ردنا  شداب 

نسح تخب  نآ  تسین  تبیصن  نوچ 

نتشیوخ يداد  داب  رب  ارچ  وت 

رانم ریز  ناک  داتفا  نوگنرس 

رازه ردنا  رازه  دص  وت  رگنیم 

راطع

ردپ زا  فسوی  داتفا  ادج  نوچ 

رصب یب  شقارف  زا  بوقعی  تشگ 

شنابز رب  مئاد  دنام  فسوی  مان 

شناگدید زا  نوخ  يوج  دز  یم  جوم 

رگدرگ زگره  هک  دمآ  لیئربج 

رذگ فسوی  دنک  وت  نابز  رب 

نیلسرم ءایبنا و  نایم  زا 

نیا زا  دعب  تمان  مینادرگ  وحم 

نامزنآ قح  زا  شرما  دمآ  رد  نوچ 

نابز زا  فسوی  مان  شوحم  تشگ 

شیپ باوخ  رد  یبش  ار  فسوی  دید 
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شیوخ شیپ )  ) يوس دناوخب  ار  وا  ات  تساوخ 

دوب هدومرف  قح  هچنآ  دمآ ز  شدای 

دوز هدوسرف  هتشگرس ي  نآ  دز  نت 

كاپ ناج  نآ  یتقاط  یب  زا  کیل 

كاندرد تیاهن  یهآ  دیشکرب 

ياج وا ز  دیبنجب  شوخ  باوخ  نوچ ز 

يادخ دیوگ  یم  هک  دمآ  لیئربج 

نابز رب  فسوی  مان  يدنارن  رگ 

نامز نآ  يدیشکرب  یهآ  کیل 

دوب هک  مناد  وت  هآ  نایم  رد 

دوس هچ  یتسکشب  هبوت  تقیقح  رد 

دنک یم  ام  اب  هچ  نیب  يزاب  قشع 

دنک یم  اوسر  راک  نیز  ار  لقع 

قشع

قـشع دوش ، یم  دراو  ناـسنا  یعیبط  لـکیه  رب  لـیخت  هبـش  عمط و  ياـه  هسوسو  زا  هک  يزیرغ  تسا  يا  هوق  قشع  دـیوگ : نوطـالفا 
.دنیرفآ یم  ار  وا  تعیبط  سکع  یناسنا  ره  رب  هدش و  وسرت  ندش  عاجش  عاجش و  ندش  وسرت  بجوم 

یکین هبذاج 

.دنک دوخ  بوذجم  یناحور  تلاح  نامه  رطاخ  هب  اهنت  ار  اهلد  هک  تسا  یناحور  يابر  نهآ  یکین ، دیوگ : یمیکح 
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قشع

، دوش یمن  لصاح  ریغ  يارب  هچنآ  وا  اـت  دـنک  یم  اـطع  یحور  بحاـص  ره  رب  ادـخ  هک  تسا  یقوش  یماـهلا  قشع  دـیوگ : یمیکح 
.دروآ تسدب 

ایند رد  یتسود 

یم ار  تیب  ود  نیا  و  دز ، یم  فک  دیـصقر و  یم  دش و  لخاد  نومأم  رب  هناوید ، يا  هیولع  يزور  دیوگ : یم  یناغا  باتک  هدنـسیون 
: دناوخ

رب یکین  زا  تسد  منک ، داجیا  یترودـک  رگا  هک  دـیآ  یم  مشوخ  یتسود  هیاس  زا  دـجنرن ، نم  يافج  زا  هک  مراد  تسود  ار  یناـسنا 
.درادن

.دنتفگ نیرفآ  دندینش و  ار  وا  يادص  نارگید ، ناناوخ و  هنارت  زا  سلجم  لها  ریاس  نومأم و 

نومأم .دناوخ  ار  رعش  راب  تفه  ات  نومأم  رارـصا  یپ  رد  زین  يو  .دناوخب  رگید  راب  ار  شرعـش  ات  تساوخ  وا  زا  دناوخ و  ار  وا  نومأم 
.هدب نم  هب  يدرک  فصو  وت  هک  یتسود  ریگب و  نم  زا  ار  تفالخ  نیا  تفگ : يو  هب 

هتوفج نا  ناسنالا ال  نم  يریذع 

هیدی عوط  ترص  نا  یلافص و ال 

بحاص لظ  یلا  قاتشمل  ینا  و 

هیلع تردک  نا  وفصی  قوری و 

راکهنگ شهوکن 

هداتفا وا  رب  ییاقـس  هدیباوخ و  هک  مدید  ار  ینارـصن  درم  دوب ، بآ  زا  رپ  یکیخ  راوید  رانک  مدـش ، يا  هبارخ  لخاد  دـیوگ : ساونوبا 
.تخیرگ تشادرب و  ار  شکیخ  دش و  دنلب  ینارصن  يور  زا  دید  ارم  نوچ  تسا ،

هکنیا زا  نک  يراد  دوخ  ساونوبا  يا  تفگ : یم  دیـشک و  ـالاب  ار  دوخ  راولـش  تساـخرب و  دـشکب ، تلاـجخ  هکنیا  نودـب  ینارـصن 
نیا وا  مالک  زا  نم  دـیوگ : یم  ساونوبا  .دـنک  یم  راداو  هانگ  هب  رتشیب  ار  وا  تمالم  هک  ارچ  ینک ؛ شنزرـس  لاـح  نیا  رد  ار  یـسک 

.ءارغا موللا  ّناف  یمول  کنع  عد  هک : مدیمهف  ار  عرصم 

تسود

رسپ دنچ  اب  هک  مدید  ار  نومأم  .مدوب  نومأم  هاگراب  زا  تظافح  رومأم  زابرس  رازه  راهچ  قافتا  هب  نم  هک  یبش  دیوگ : دیعس  نب  رمع 
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: تفگ .دیعس  نبا  متفگ : دهد ؛ رمع  ار  وت  ادخ  تفگ : .ورمع  متفگ : یتسیک ؟ دیسرپ  تخانشن و  ارم  تفر ؛ نوریب  خاک  زا  نز  هچب و 
نابهگن بش  لوا  زا  تفگ : سپس  دهد و  تمالس  ار  وت  ادخ  تفگ : .ملسم  نبا  متفگ : دنک ؛ دنمتداعس  ار  وت  ادخ 
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: تفگ درک و  یمسبت  نومأم  .تسا  رادهگن  نیرتهب  وا  تسادخ و  اب  يرادهگن  متفگ  يا ؟ هدوب 

رطاخ داجیا  يارب  دیادزب و  وت  زا  ار  هنامز  يراتفرگ  دـهد ، عفن  وت  هب  ات  دـناسر  ررـض  دوخ  هب  دـشاب و  وت  اب  هک  تسا  یـسک  وت  قیفر 
.دنهد نم  هب  مهرد  دص  راهچ  تفگ  شمالغ  هب  سپس  .دیامن  هقرفت  راچد  ار  دوخ  وت  شوخ 

کعم یعسی  نم  ءاجیهلا  اخا  نا 

کعفنیل هسفن  رضی  نم  و 

کنع دص  نامزلا  بیر  اذا  نم  و 

کعمجیل هسفن  لمش  دّدب 

قشع

ار شبلق  اـت  دوـش  یم  داـجیا  مدآ  يارب  هک  تسا  ییاهدـمآ  شیپ  قـشع  تفگ : ییحی  تسیچ ؟ قـشع  تفگ : متکا  ییحی  هب  نومأـم 
زا ای  یهد و  قالط  زا  لاوئـس  باوج  دیاب  وت  وش ، تکاس  ییحی  تفگ : دوب و  اجنآ  رد  همامث  .دزاس  رثأتم  ار  وا  سفن  دیامن و  ناریح 

قشع تفگ : همامث  همامث ؛ يا  وگب  وت  تفگ : نومأم  .تسا  نم  هژیو  لاوئس  نیا  يوش ؛ هدیـسرپ  هدش  مارح  دیـص  بکترم  هک  یجاح 
لقع رطاخ و  بلق و  حور و  ندب و  .تسا  يراج  شتاروتسد  تخس و  شیاه  هار  کلام ، تسا  یقیفر  نارگید ، عنام  تسا  ینیشنمه 

يو هب  نومأم  .دزاـس  عونمم  ار  وا  یفرـصت  ره  زا  دریگب و  شبحاـص  زا  ار  راـیتخا  ناـنع  هدروآرد و  دوخ  لرتنک  هضبق  رد  ار  درخ  و 
.تسا يرهام  کشزپ  دنک ، فیصوت  ار  قشع  وت  دننام  هک  یسک  تفگ : درک و  اطع  رانید  رازه  وا  هب  تفگ و  نیرفآ 

تیسنج رییغت 

مانب يرتخد  هک  میتشاد  يا  هیاسمه  تسا : هدروآ  لاس 623  ثداوح  هراب ي  رد  لماک  رد  ریثا  نبا  زا  لقن  هب  ناویحلاهایح  رد  يریمد 
.دیئور يوم  شتروص  رب  دش و  رهاظ  درم  تلآ  وا ، یلسانت  تلآ  زا  دش  هلاس  هدزناپ  یتقو  تشاد ، هیفص 

*

يرتخد يارب  يا  هثداح  نینچ  هدنبادخ ، وتیاجلوا  ناطلـس  نامز  رد  زین  ناهفـصا  زا  هشمق  تیالو  رد  هدمآ  زین  بولقلاههزن  باتک  رد 
.تسا هدمآ  شیپ  یسورع  بش  رد 

يولوم

یکی نامیا  کیلو  دح  یب  نانمؤم 

یکی ناج  نکیل  دودعم  ناشمسج 
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تسادج مه  زا  ناگس  ناگرگ و  ناج 

تسادخ ناریش  ياهناج  دحتم 

امس دیشروخ  رون  کی  نآ  وچمه 

اهناخ نحص  هب  تبسن  دوب  دص 
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ناشراونا همه  دشاب  کی  کیل 

نایم زا  راوید  وت  يریگرب  هکنوچ 

هدعاق ار  اهناخ  دنامن  نوچ 

هدحاو سفن  دنشاب  نانمؤم 

دیواج نآرق 

یمن روآ  لالم  تمایق  ات  نآ  هزات  تاکن  رطاخ  هب  هک  نآرق  رگم  دـنک  یم  یتسـس  داـجیا  هدـنناوخ  رد  اـهباتک  همه ي  هتفگ : یگرزب 
.دشاب

اهأرق نم  كردی  بتکلا  عیمج 

هماس وا  ٌروتف  وا  لالم 

هیف ناف  باتکلا  اذه  يوس 

همایقلا یلا  ُّلمت  عئادب ال 

دمحلا رد  لا 

باتک زا  شیب  هک  تسا  مجح  رپ  یباتک  هدیمان و  حارفالا » یلجم   » ار نآ  هک  حاتفملا  صیخلت  باتک  رد  رعش  نیا  حرش  رد  یـشکرز 
، تـسا سنج  اـی  قارغتــسا  يارب  دـمحلا  رد  لا  دـسیون : یم  ما ، هدرک  هعلاـطم  سدـقملا  تـیب  رد  لاـس 992  رد  نم  هدوـب و  لوـطم 

نینچ ار  وا  رظن  تسا  نکمم  هتبلا  دـنک  یم  يو  ندوـب  هلزتـعم  زا  تیاـکح  يأر  نیا  دـنا  هـتفگ  هتـسناد ، سنج  لا  ار  نآ  يرـشخمز 
حیحـص قارغتـسا  تلع  نیمه  هب  نآ ، زا  رابخا  هن  تسا  دـمح  ءاشنا  دـنا ، هتـساوخ  هدـنب  زا  دـمح  ندـناوخ  رد  هچنآ  هک  درک  هیجوت 

.دوب دهاوخن  یلامتحا  نینچ  نآ  رد  هک  سنج  فالخ  هب  دنک ، ءاشنا  ار  دمح  بتارم  همه ي  دناوت  یمن  هدنب  هک  ارچ  تسین 

رشن فل و 

ِِهلْضَف ْنِم  ْمُکُؤا�ِغْتبا  ِرا�هَّنلا َو  ِْلیَّللِاب َو  ْمُکُما�نَم  ِِهتا�یآ  ْنِم  هیآ َو  تبسانم  هب  يرشخمز  تسا : هدمآ  رشن  فل و  ثحب  رد  باتک  نامه  رد 
هلـضف نم  مکئاغتبا  مکمانم و  هتایآ  نم  و  تسا : نینچ  هیآ  یلـصا  بیترت  تسا و  بترم  رـشن  فل و  قادصم  نیا  دـیوگ : یم   (1) ... 

رد هچنآ  نامز و  دنتـسه و  نامز  ود  نآ  هکنیا  هچ  .تسا  هدـش  هدروآ  هلـصاف  مود  هنیرق  ود  لوا و  هنیرق  ود  نیب  هک  راهنلا ، لـیللاب و 
، لوق لقن  نیا  زا  سپ  یشکرز  .دنک  یم  تباث  ار  ود  ره  داحتا  هک  تسا  رـشن  فل و  نیا  دنـشاب و  یم  زیچ  کی  دوش  یم  عقاو  نامز 

لومعم هکنآ  لاح  دشاب و  مکئاغتبا  لومعم  راهن ، هک  دوش  یم  بجوم  اریز  تسین  یبرع  تایبدا  قباطم  يرـشخمز  فرح  دیوگ : یم 
رظن زا  نیا  دشاب و  لماع  ود  لومعم  ود  رب  فطع  دیآ  یم  مزال  هکنیا  هوالع  تسین ؛ زیاج  مدقت  نیا  هدش و  مدقم  ردـصم )  ) لماع رب 
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.تسین زیاج  یبیکرت 
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قشع

تابن و ندـعم و  زا  هناگ  هس  دـیلاوم  همه ي  رد  هکلب  تسین  ناسنا  هژیو  قشع  دـیوگ : یم  هتـشون و  قشع  رد  يا  هلاـسر  انیـس  یلعوب 
.دراد دوجو  ناویح 

دنپ

علطم مارهب  .دـش  یکزینک  هتفیرف  وا  .دـندش  یم  هریچ  وا  رب  ناکزینک  دوب و  تمه  تسپ  مه  وا  تشاد و  دـنزرف  کی  اهنت  روگ  مارهب 
، دـشاب راوـگرزب  تمه و  یلاـع  هک  مهد  یم  رارق  یقـشاع  راـیتخا  رد  ار  دوـخ  نم  وـگب : تقـشاع  هب  تـفگ : كزینک  هـب  دـیدرگ و 

.تماهش هتسیاش و  تارظن  نایب  رد  دش  نیطالس  نیرتهب  زا  تشگ و  ناطلس  ات  تشادرب  یتمه  نود  زا  تسد  دش و  رثأتم  هدازهاش 

یماظن

نایوربوخ زان  تسیزان  شوخ  هچ 

نایوج هدید  رد  ار  هدنار  هدیدز 

زیخرب هک  ندرک  یگریخ  یمشچ  هب 

زیرگم هک  نداد  لد  مشچ  رگید  هب 

ناناج هک  يزان  نآ  دزرا  ناج  دص  هب 

ناج دص  هب  دهاوخ  دیوگ و  مهاوخن 

یشعا

وا تسا  ّللادبع 
�

ه نب  نمحرلادبع  یـشعا ، مان  دسیون : یم  مدرک ، هعلاطم  ار  نآ  سدق  رد  هک  یناغا  مجنپ  دلج  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا 
رب راب  دنچ  يو  .دوب  وا  رهاوخ  رهوش  زین  یبعش  تسا و  هیقف  یبعـش  رهاوخ  رهوش  یـشعا  .دسر  یم  نادمه  هب  لسن  هدزیـس  هلـصاف  اب 

سپ جاجح  .دندرب  جاجح  روضح  هب  دندرک و  ریسا  ار  وا  رخآ  راب  .دورس  یم  رعـش  وا  هیلع  رب  درک و  هزرابم  فسوی  نب  جاجح  هیلع 
سپـس يدرک ؟ یم  قیوشت  گنج  هب  ار  مدرم  يا و  هتفگ  نینچ  هک  یتسین  نامه  وت  تفگ : یـشعا ، رب  نتفای  تسد  رطاخ  هب  رکـش  زا 

.دننزب ار  شندرگ  ات  داد  نامرف  دالج  هب  دناوخ و  وا  راعشا  رخآ  زا  یعارصم  رخسمت  هب 

لیامت راهظا  وا  هب  دمآ و  وا  دزن  دوب  وا  ریسا  یشعا  هک  یـسک  رتخد  یبش  .دوب  ریـسا  ملید  ياهرهـش  رد  ینالوط  ینامز  تدم  یـشعا 
.داد تبثم  خساپ  یشعا  دیتسه ؟ نینچ  هشیمه  ناناملـسم  امـش  دیـسرپ  رتخد  .درک  تبراقم  وا  اب  راب  تشه  حبـص  ات  زین  یـشعا  .درک 

نارعاش زا  یکی  .دـندرک  رارف  مه  اب  دـعب  بش  .يرآ  تفگ : یـشعا  ینک ؟ یم  باـختنا  يرـسمه  هب  ارم  منک  دازآ  ار  وت  رگا  تفگ :
.دوش ناشتاجن  ثعاب  اهنآ  تلآ  هک  تسا  نادمه  هلیبق  دوش ، وا  تاجن  هیام  شتورث  هک  یسک  تسا : هتفگ  وا  هراب ي  رد  ناملسم 
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هلام رسالا  نم  هیدفی  ناک  نمف 

اهرویا هادغلا  اهیدفی  نادمهف 
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فجن هب  همان 

تسیاب سوبب و  ار  فجن  كاخ  نم  بناج  زا  يدیسر  فجن  هب  هاگره  داب  يا  هک : .متشون  فجن  رد  مناتسود  زا  زا  یکی  هب  یتیب  ود 
.درگ زاب  وگب و  راید  نآ  نابیرغ  يارب  ارم  تیاکح  و 

فجنلا ضرا  تیتا  اذا  حیر  ای 

فق مث  اهبارت  ابئان  مثلاف 

اولزن بیرغ  يدل  يربخ  رکذاو 

فرصناو یتصق  صق  هیداو و 

وداج قیقع و 

وت ناهد  رب  هک  یقیقع  دوجو  اب  فسالا  عم  .دشاب  وت  تشگنا  رب  یتقو  دنک  یم  لطاب  ار  يرگوداج  قیقع  دنیوگ : دیوگ : یلح  یفص 
.دننک یم  يرگوداج  وت  مشچ  ود  اب  هتفرگ  رارق 

رحسلا لطبی  دق  قیقعلا  نا  لبق 

یقیقح ٍّرسل  همیتختب 

ًارحس ثفنت  کیتلقم  يراو 

قیقع نم  متاخ  کیف  یلع  و 

هنیدم ترایز 

مـس ات  دـیرادهگن  ار  لمحم  .تسا  نم  يوزرآ  تیاهن  هک  تسا  نم  ياقآ  دـبنگ  نیا  دـیوگ : یم  هنیدـم  هب  شدورو  لاـح  رد  یفص 
.مسوبب ار  نارتش 

یلما یصقا  يالوم و  هبق  هذه 

یلمج یَّفُخ  مثلا  یک  لمحلااوفقوا 

تاره هب  همان 

دایز یفطـصم  قح  هب  يرآ  تسا ، مک  ییادـج  نیا  اـیآ  تاره ، نیمز  نکاـس  يا  متـشون : دوب ، لاـس 989  هب  تاره  رد  هک  مردـپ  هب 
نم لد  رد  امـش  لایخ  .تسا  يراج  هراومه  امـش  يرود  زا  نم  مشچ  کشا  هک  دش  کشخ  نم  ربص  نیمزرـس  هک  دیدرگ  زاب  تسا 
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لد هک  مهد  یم  ماـغیپ  میوگ و  دـمآ  شوـخ  وا  هب  دزوـب  امـش  بناـج  زا  ابـص  داـب  رگا  .امـش  هودـنا  راـتفرگ  تخـس  نم  لد  تسا و 
شوخ هچ  .دشاب  یمن  یلاخ  لاخ  بحاص  هب  يدنمقالع  زا  لد  هدیشک و  دنب  رد  ار  ام  حور  امـش  قارف  تسامـش و  راتفرگ  هتـشگرس 

، قارف زور  رد  .درک  نشور  نم  لد  رد  ار  اـضغ  تخرد  شتآ  نآ  يوهآ  تسا ، نیمزرـس  نآ  رد  هک  یـسک  زا  یمح  نیمزرـس  تسا 
اراوگ بآ  وا  نادـند  زا  ربص  مدرکن و  شومارف  تسا  كاـندرد  هک  یبـلق  دوش و  یم  يراـج  هک  یکـشا  و  مدرکن ، شومارف  ار  عادو 

.درکن يراج 

یفک اما  هارهلا  ضرا  ینکاس  ای 

یفطصملا قح  یلب و  قارفلا  اذه 

افع دق  يربص  عبرف  یلع  اودوع 

یفغ ام  دعابتلا  دعب  نم  نفجلاو 

یلاب یف  مکلایخ  و 

یلابلب یف  بلقلا  و 
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ابصلا حیر  مکوحن  نم  تلبقا  نا 

ابحرم الهس  الها و  اهل  انلق 

ابص دق  میتملا  بلق  مکیلا  و 

ابس دق  ذنم  حورلل  مکقارف  و 

یلاخب سیل  بلقلا  و 

یلاخلا تاذ  بح  نم 

عبرم نم  یمحلا  عبر  اذبح  ای 

یعلضا یف  یضغلا  ّبش  هل  اّزغف 

یعدوم قارفلا  موی  هسنا  مل 

عجوم بلقلاو  يرجت  عمادمب 

یلاسب سیل  ربصلا  و 

یلاسلسلا هرغث  نع 

گرم زا  ترفن 

.تسا گرم  رد  رتگرزب  یتحار  دنیب  یم  درگنب  تریصب  اب  رگا  و  دراد ، ترفن  گرم  زا  دور ، هار  نیمز  رب  هکره 

ههرکی توملاذه  نا 

ءاربغلا یلع  یشمی  نم  لک 

اورظن ول  لقعلا  نیعب  و 

يربکلا هحارلا  هأورل 

هکم ترایز 

هچ فـیخ ، دجـسم  ینم و  مزمز و  تسا  نیا  مناـمهم و  هک  منم  نیا  دـیا  هدـمآ  هکم  هب  هک  یناـسک  يا  متفگ : هکم  هب  دورو  ماـگنه 
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.باوخ رد  ای  منیب  یم  يرادیب  رد  راثآ  نیا  منادب  هک  مدیلام  یم  ار  مناگدید  رایسب 

فیض انا  اذه  هکم  یلع  موق  ای 

فیخلا اذه  ینم و  يذ  مزمز  يذ 

له نقیتسال  یینیع  كُرعا  مک 

فیط اذه  ما  ءارا  ام  هظقیلا  یف 

مدحبص میسن  يا  یشخب  حور 

مجع کلم  زا  ییآ  یم  اییوگ 

قایتشا غاد  وت  زا  دیدرگ  هزات 

قارع میلقا  ایوگ ز  یسر  یم 

ناج وت  زا  دبای  هلاس  دص  هدرم ي 

ناهفصا رب  رذگ  يدرک  رگم  وت 

يداش مغ و 

نهاریپ نامه  هک  ارچ  داتسرف ، شردپ  يوس  رصم  زا  ار  شنهاریپ  مالسلا  هیلع  فسوی  انامه  هک : تسا  نالدبحاص  زا  یکی  نانخس  زا 
هیاـم هک  دـشاب  يزیچ  ناـمه  زا  ردـپ  یلاحـشوخ  هک  تساوـخ  فـسوی  .دـش  ردـپ  نزح  رگزاـغآ  دوـب ، نوـخ  هب  هدوـلآ  هک  یناـمز 

.دش وا  یکانهودنا 

ایند تذل 

بآ هرب ، تشوگ  مدنگ ، نان  زا : دنترابع  اهنآ  دنروآ و  لالم  زیچ  تفه  زج  همه  مدـید  متـسیرگن  اهتذـل  هب  دـیوگ : لهـس  نب  نسح 
هب هاگن  باوخ ، رتسب  شوخ ، يوب  رخاف ، سابل  درس ،
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.تسا رترب  نآ  يرآ  تفگ : یتفگن ؟ مدرم  اب  تسلاجم  وگتفگ و  زا  دش  هتفگ  وا  هب  .يزیچ  ره  زا  يابیز 

ورسخ

ییآ نم  لباقم  وچ  نم  زا  سرپم  مربخ 

دشابن ربخ  مدوخ  منیب ز  وت  خر  رد  هچ  هک 

دنناریح نم  یشوهیب  نم و  رد  نامدرم 

دوشن ناریح  دنیب و  ارت  هک  سک  نآ  رد  نم 

شوهب دنشابن  وت  يوک  رس  نانکاس 

دزیخ نونجم  همه  يو  زا  هک  تسا  ینیمز  نیا 

تسیک نیا  یتفگ  يدید و  يا  هدش  اوسر  هک  يد 

دوب نماد  وت  ورسخ  نوخ  هب  هدولآ  نماد 

يریت بئاجع  تسا و  ریت  وچ  تسار  تتماق 

درذگ ناج  رد  لد و  رد  ارم  رود و  نمز  هک 

یشحو

تسا یکی  جالع  دوب  دص  رگا  قشع  ضیرم 

تسا یکی  جازم )  ) جالع یکی  تعیبط  یکی و  ضرم 

میبلط یم  لصو  میلصو و  بلاط  مامت 

تسا یکی  جایتحا  هک  دص  رگا  میکی و  رگا 

رهد تعیبط  زا  یشحو  وجم  داسف  زجب 

تسا یکی  جازتما  فیلأت و  رصنع و  عضو  هک 

یشحو
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منک ییابیکش  كرت  نم  هک  رگید  نآ  تقو  دش 

منک ییاوسر  داینب  مهن  وس  کی  ار  سومان 

دوخ زار  دشوپن  نم  زک  افو  رد  مشوکب  نادنچ 

منک ییامیپ  هداب  مه  موش  سلجم  مرحم  مه 

تمرآ ناج  تولخ  رد  یبش  ره  نم  هتفخ و  وت 

منک ییاشامت  رطاخ  مهد  ینابهگن  ار  لد 
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دنیوگ

میشوخ میرادن و  مایا  مغ  وج  کی 

میشوخ میرادن و  ماش  یهگ  تشاچ  هگ 

بیغ ملاع  زا  دسر  یم  ام  هب  هتخپ  نوچ 

میشوخ میرادن و  ماخ  عمط  سک  زا 

دنیوگ

تسا هداتفا  افج  وت  زا  ام  تمسق  رگ 

تسا هداتفا  ام  علاط  زا  مه  زین  نآ 

نیریش ناهد  نادند و  بل و  يراد 

تسا هداتفا  اجک  زا  تنابز  یخلت 

میوگ

گنس رب  يوقت  هشیش ي  مدز  هکسب  زا 

گنچ مدرب  ورف  تیصعم  هب  هکسب  زو 

نم یناملسم  زا  مالسا  لها 

گنرف رافک  دندیشک ز  گنن  دص 

تقو غیت  رثا 

: دیوگ یم  هک  دشاب  یماج  زا  دیاش 

نارب دنا  هتفگ  غیت  ار  تقو 

نارذگ یفقوت  یب  دوب  هک 

غیت نآ  درذگب  زیت  اجک  ره 
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غیرد ياو و  ياوب  ددرگناو 

یسفن شنتشذگ  دشاب  هچ  رگ 

یسب تسیوق  نآ  ریثأت  کیل 

نانز رکم 

ارچ تسا  رایسب  مه  نادرم  رکم  دنچره  هدرمـش  گرزب  ار  نز  دیک  دنوادخ  دیوگ : یم  ٌمیِظَع (1) ، َّنُکَْدیَک  َّنِإ  ریسفت  رد  يرشخمز 
هتفگ يرـشخمز  زین  .تسارادم  اب  مأوت  نانآ  يرگ  هلیح  عقاو  رد  ینعی  دننک ، یم  لامعا  ار  دوخ  دیک  رت  كزان  رت و  فیطل  نانآ  هک 

.دننکن نارگید  اب  هک  دننک  یم  اپب  یبوشآ  ناشدوخ  لاثما  اب  دق  هاتوک  نانز  تسا :

ار نز  دـیک  فیعـض و  ار  سیلبا  دـیک  لاعتم  يادـخ  هک  ارچ  مسرت  یم  سیلبا  زا  رتشیب  نانز  زا  نم  تسا : هتفگ  نادنمـشناد  زا  یکی 
.تسا هتسناد  گرزب 

یضایر هلأسم  دنچ 

داجیا یفرح  ود  هملک  دنچ  دیاین ، هملک  کی  رد  سنج  کی  زا  فرح  ود  هکنیا  طرش  هب  مجعم  فورح  بیکرت  زا  دوش  لاوئـس  رگا 
.دینک میسقت  ار  ریز  ددع  ود  يو ، خساپ  رد  دوش ؟ یم 

28*27  \ 756
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.دینک میسقت  ار  ریز  ددع  ود  دیآ ؟ یم  تسدب  یفرح  هس  هملک  دنچ  دنیوگب  رگا 

756*26  \ 19656

.دینک میسقت  ار  ریز  ددع  ود  دیآ ؟ یم  تسدب  یعابر  هملک  دنچ  دنیوگب  رگا 

19656*25  \ 291400

...و

مسج تحاسم 

عبرم ضوح  لخاد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  تسا  تخس  اهنآ  تحاسم  نتفای  هک  رتش  لیف و  دننام  یماسجا  تحاسم  ندروآ  تسدب  هار 
هدـش مک  هچنآ  .دوش  يریگ  هزادـنا  زاـب  هدرک و  جراـخ  ضوح  زا  ار  اـهنآ  سپـس  .دوش  يریگ  هزادـنا  ضوح  بآ  هداد و  رارق  بآ 

.تسا ماسجا  نآ  یبیرقت  تحاسم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  هریس 

ینوراـق و ناـتیاه  بکرم  ییارـسک و  ناـتیاه  هناـخ  يرـصیق و  ناـتیاهخاک  هک  نادنمـشناد  يا  تفگ : یم  هراوـمه  ذاـعم  نـب  ییحی 
.تسا يدمحم  ناتزیچ  هچ  .تسا  یناطلس  ناتشور  یلهاج و  ناتیاهکاروخ  يدورمن و  ناتقالخا  ینوعرف و  ناتیاهفرظ 

یئانس

يزاس ات  هک  ینک  یشورف  نید 

دنکرز نیز  کنخ و  هرقن  یکراب 

تسملع تمرح  رهب  زا  ییوگ 

دنمس کنخ و  قارطمط  همه  نیا 

تسا ینغتسم  تاهرت  نیا  زا  ملع 

دنخب شیوخ  تورب  رب  ورب  وت 

یعفاش هبق 

زا یقروز  هبق ، لیم  يالاب  رد  .متفر  وا  هبق  ترایز  هب  تسا  يرجه  لاس 992  هک  لاسما  .تسا  عیسو  گرزب و  ینامتخاس  یعفاش ، هبق 
ییایرد رگا  تسا ، هبق  نیرت  میظع  هک  نم  ياقآ  هبق  تسا : هتفگ  قروز  لیم و  نآ  هبق و  ندـید  ماگنه  رد  يرعاش  .تسا  بصن  نهآ 
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.دوبن نآ  زارف  رب  یتشک  تشادن  دوجو  نآ  ریز  زا 

اهالع دق  يالوم  هبق 

هنیکسلا اهرادقم  مظعل 

راحب اهتحت  نکی  مل  ول 

هنیفس اهقوف  نم  ناکام 

دیعسوبا

زگره دیوپن  وت  قشع  هر  زج  لد 

زگره دیوجن  وت  درد  تنحم و  زج 
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درک ناتسروش  وت  قشع  ملد  يارحص 

زگره دیورن  رگد  یسک  رهم  ات 

تافرع رد  اعد 

.تسا باجتسم  شیاعد  هکنیا  رگم  دتسیان ، اههوک  نیا  رب  یسک  دندومرف : .دش  تبحص  رعشم  هفرع و  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دزن 
.ناشیایند ياعد  دنرفاک  هک  اهنآ  دوش و  یم  باجتسم  ناشترخآ  ياعد  دنتسه  نمؤم  هک  اهنآ 

شالت

.مشابن هتشون  نونکات  دشاب و  هتشاد  دوس  نم  لاح  هب  ینخس  تسا  نکمم  تفگ : یسیون ؟ یم  یک  ات  دش : هتفگ  كرابم  نبا  هب 

نوعاط

عویش هرصب  رد  نوعاط  زور  راهچ  تدم  هب  لاس  نیا  رد  دسیون : یم  لاس 645  ثداوح  نایب  رد  هوفصلا  هوفص  باتک  رد  يزوج  نبا 
، مود زور  رد  رازه و  داتفه  لوا ، زور  رد  درک ؛ ادیپ 

.دنامن یقاب  نت  کی  زج  دنتفر و  ایند  زا  همه  مراهچ  زور  رد  رازه و  هس  داتفه و  موس ، زور  رد  رازه و  کی  داتفه و 

وزرآ طخ 

نآ رانک  رد  مه  کچوک  طخ  دنچ  و  دوب ، هدمآ  نوریب  طخ  رـس  هک  دیـشک  یطخ  نآ  طسو  رد  درک و  میـسرت  یعبرم  ربمایپ  يزور 
طخ دومرف : دنرتاناد ، شلوسر  ادـخ و  دـنتفگ  دـیوگ : یم  يوار  تسیچ ؟ دـیناد  یم  دومرف : باحـصا  هب  سپـس  درک و  میـسرت  طخ 

هب ار  یمدآ  هک  تسا  ییاهدـمآ  شیپ  کـچوک ، ياـهطخ  نیا  و  تسا ، گرم  تسوا  راـنک  هک  یطوطخ  نیا  و  تسا ، ناـسنا  طـسو 
عبرم ًارهاظ  .دـهد  یمن  ار  نآ  هب  ناسنا  ندیـسر  هزاجا  رمع  عبرم  هک  تسوزرآ  طـخ  عبرم ، زا  نوریب  طـخ  دراد و  یم  لوغـشم  دوخ 

.دشاب نینچ  هدش  میسرت 

تسایس شناد و 

ياراد تشاذگ و  یم  هژیو  مارتحا  تقو  نیطالـس  هب  يو  .تسا  ثیدحلا » بیرغ  یف  هیاهنلاو  لوصالا  عماج   » باتک بحاص  ریثا  نبا 
دیدرگ و راتفرگ  یضرم  هب  ریثا  نبا  .دوب  یمهم  ياهبصنم 
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هب یبیبط  يزور  .دـندرک  یم  شناد  بسک  وا  زا  دـندمآ و  یم  وا  هناخ  هب  ءاملع  اسؤر و  دـش ، يوزنم  داتفا و  راک  زا  شیاـپ  تسد و 
تکرح هب  ار  شا  هدـش  جـلف  ياضعا  تسناوت  یم  وا  دـش و  عقاو  رثؤم  تاجلاعم  دـنک ، هجلاعم  ار  وا  دـش  دـهعتم  تفر و  وا  تداـیع 

؟ دوش لماک  يدوبهب  لحارم  هک  یتشاذگن  ارچ  دنتفگ : شناتسود  .درک  شصخرم  داد و  وا  هب  رانید  يرادقم  يزور  دزادنا ،

دوخ و سفن  هجوتم  متـسه  لاح  نیا  هب  یتقو  ات  یلو  متفریذپ  یم  ار  یلبق  ياهبـصنم  تسیاب  یم  مدـش  یم  بوخ  ًالماک  رگا  تفگ :
مزاس دونـشخ  ار  نانآ  مروآ و  بضغ  هب  ار  ادخ  نانآ ، اب  يراکمه  زا  هک  منک  یمن  يراکمه  بصنم  نابحاص  اب  مشاب و  یم  هعلاطم 

.دسر یم  دشاب  ردقم  اجک  ره  نم  يزور  قزر و  متسه  نئمطم  هتبلا  و 

.دنک ریرحت  ار  نآ  لاثما  هیاهنلاو و  لوصالا  عماج  تدم  نآ  رد  ات  تخاس  دوخ  یمسج  یتحاران  هب  وا  يرآ 

ادخ یگدنب 

(1) َنوُرَّکَفَتَی .  ٍمْوَِقل  ٍتا�یَآل  َِکل�ذ  ِیف  َّنِإ  ُْهنِم  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ا�م  ِتا�وا�مَّسلا َو  ِیف  ا�م  ْمَُکل  َرَّخَس  َو  هیآ : ریسفت  رد 

طقف ناسنا  دیامنن و  رخـسم  ار  وا  يزیچ  ات  درک  ناسنا  رخـسم  ار  ملاع  ادـخ  هک  تسا  هدرک  لقن  يروج  رهن  بوقعیوبا  زا  يروباشین 
ياهتمعن لضف و  هدرک و  راکنا  ار  ادخ  تمعن  دبایب ، یگتـسبلد  نآ  یـشوخ  ایند و  تنیز  هب  رگا  ناسنا  نیا  سپ  .دـشاب  ادـخ  رخـسم 

يا هرهب  یگدنب  نیا  زا  وا  یلو  هدومن  دوخ  هدـنب  طقف  هداد و  رارق  یگدـنب  ره  زا  دازآ  ار  وا  ادـخ  هک  ارچ  تسا ؛ هدـش  لفاغ  ار  ادـخ 
.درب یمن 

تورث

ادیپ سامت  ریقف  اب  هک  درک  عمج  ار  شـسابل  دوب  اجنآ  رد  يدنمتورث  دـمآ ، ربمایپ  دزن  يریقف  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ینغ دوش ؟ وا  دیاع  يزیچ  وت  يانغ  زا  ای  دسرب  يزیچ  وت  هب  وا  رقف  زا  يدیـسرت  ینک ، نینچ  دش  ثعاب  هچ  دومرف : ادخ  لوسر  .دنکن 
ریقف ینک ؟ یم  لوبق  وا  زا  تفگ : ریقف  هب  ربمایپ  دـشاب ، وا  يارب  نم  لاوما  فصن  ییاـمرف  یم  نینچ  هک  لاـح  ادـخ  لوسر  يا  تفگ :

.موش وا  دننام  مسرت  یم  تفگ : ارچ ؟ دیسرپ  هن ، تفگ :
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تمعن رکش 

.تشگ نکاس  هوک  نآ  رد  يراغ  رد  دش و  ادج  مدرم  زا  يدهاز  نانبل  ياههوک  رد  هدش  هتفگ 

.دروخ یم  رحس  رد  ار  شرگید  فصن  راطفا و  ار  شفصن  دیـسر و  یم  وا  يارب  ینان  صرق  بش  ره  تفرگ و  یم  هزور  زور  ره  يو 
زا ات  دـنام  نان  صرق  راظتنا  رد  دـناوخ و  ار  شزامن  لاح  ره  هب  دروآ  راشف  وا  هب  یگنـسرگ  .دیـسرن  شنان  یبش  ات  دوب  نینچ  یتدـم 
زا دـمآ و  نانآ  دزن  دـباع  دـش  حبـص  نوچ  دنتـسیز ، یم  يراـصن  يا  هدـع  هوک  هنماد  رد  .دـشن  مهارف  یلو  دـبای  تاـجن  یگنـسرگ 

دهاز ینارـصن ، گس  .داهن  هوک  يوس  هب  ور  تفرگ و  ار  اهنآ  .داد  وا  هب  وج  نان  صرق  ود  زین  يو  .تساوخ  ماعط  ناـنآ  زا  يدرمریپ 
وا نماد  هرابود  دروخ و  ار  نان  گس  .تخادنا  وا  يوس  ار  اهنان  زا  یکی  زین  دـهاز  تفرگ ، ار  وا  نماد  نانک  سراپ  درک و  بیقعت  ار 

دهاز .درک  هراپ  ار  وا  نماد  دوبن و  رادرب  تسد  دروخ و  ار  نان  مه  زاـب  گـس  داد و  وا  هب  ار  رگید  هدرگ ي  راـچانب  دـباع  .تفرگ  ار 
دروآ و نابز  هب  ار  گس  ادـخ  یهاوخ ؟ یم  هچ  نم  زا  دادـن  نم  هب  صرق  ود  زا  شیب  وت  بحاـص  ما ، هدـیدن  رتاـیح  یب  وت  زا  تفگ :
دنک و یم  شومارف  ارم  هاگ  مشاب ؛ یم  عناق  یناوختسا  نان و  هب  متسه و  ینارصن  نیا  هناخ  رد  اهلاس  متسین ، ایح  مک  نم  تفگ : گس 
ار دوخ  هک  یتقو  زا  لاح  نیا  اب  میا و  هنـسرگ  ود  ره  دنک و  یمن  ادیپ  ندروخ  يارب  يزیچ  مه  دوخ  وا  یهاگ  ما ؛ هنـسرگ  زور  دنچ 

بـش کی  وت ، یلو  .منک  یم  ربص  مباین  رگا  منک و  یم  رکـش  مبایب  يزیچ  رگا  هک  تسا  نیا  متداع  .ما  هدـشن  ادـج  وا  زا  ما  هتخاـنش 
مک کی  مادک  نونکا  ...و  يدمآ  ینارـصن  هناخ ي  رد  هب  ناگدنب ، هدـنهد  يزور  هاگرد  زا  يدرکن و  ربص  یتفاین  ار  دوخ  نان  هدرگ 

.داتفا شوهیب  نیمز  رب  تفوک و  شرس  رب  تسد  دباع  .میتسه  ایح 

نعط خساپ 

دورب دیاب  هچنآ  هک  مدـناسر  ناتـسود  عالطا  هب  .تفر  بیدا  غالا  تشون ، وا  يارب  یـسک  .دـش  كاله  بیدا )  ) رازج نیـسحوبا  غالا 
.تسا هدرمن  دشاب ، هتشاد  بیدا  نوچ  ینیشناج  هکیرخ  هدرم و  تحار  دریمب  وربآ  اب  هک  یسک  .تفر 

مهل تلق  بیدالا  رامح  تام 

اتاف ام  هیف  تاف  دق  یضم و 

نم حارتسا و  هّزع  یف  تام  نم 

اتام ام  بیدالا  لثم  فّلخ 

: دنیوگ متسه ، يزور  یپ  رد  هک  دننیب  یم  ارم  هک  ینانادان  اسب  هچ  هک : داد  شخساپ  رازج 

.ینک یم  لمح  ارم  راب  نآ  ياج  هب  يا و  هدنز  وت  هدرم  مغالا  رگا  میوگ : .دسر  دوصقم  هب  هدایپ  يا و  هدایپ 
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ینار لوهج  نم  مک 

ًاقزر بلطال  یشما 

یشمت ترص  یل  لاقف 

یّقلم شام  لک  و 

يرامح تام  تلقف 

یقبت تنا و  شیعت 

ناناملسم ياهانب 

: زا دنترابع  هینطنطسق  ياه  نامتخاس  هک  هتشون  نم  هب  لاس 993  رد  نافلؤم  زا  یکی 

بتکم باب ، اه 4494  هلحم  ياهدجـسم  باب ، اه 400  عماج  دجـسم  تسا : ریز  تروص  هب  انب  رازه  جنپ  تسیب و  ناناملـسم  ياهانب 
، باب اهارسناوراک 418  باب ، نایوزنم 285  خـیاشم و  ياه  هیواز  باب ، اه 150  هاقناخ  باب ، هیلاع 50  ياهانب  باب ، اه 1652  هناخ 

.باب اه 874  مامح  ددع   12 اه نادیم  باب ، اهایسآ 585  باب ، اه 395  ییاونان  باب ، اه 4985  هناخ  وضو  باب ، اهراس 948  همشچ 

.باب اه 55  هرانم  باب ،  742 اه هسینک  باب ، نیشن 285  يدوهی  ياه  هناخ  زا : دنترابع  زین  رافک  ياهانب 

یلبش گرم 

يا هناخ  تفگ : خساپ  رد  یلبش  ّللا 
�

.ه الا  هلا  وگب ال  خیش  يا  تفگ : وا  هب  نارضاح  زا  یکی  دوب ، راضتحا  رتسب  رد  یلبـش  هک  یماگنه 
.درادن غارچ  هب  يزاین  ییامن ، یم  تنوکس  نآ  رد  وت  هک 

هنکاس تنا  اتیب  نا 

جارسلا یلا  جاتحم  ریغ 

رفس

يور ام  نامشچ  میدراذگ و  یم  رس  تشپ  ار  اهنابایب  هک  ییاهبش  رایسب  هچ  تشون : هتابن  نبا  هب  همان  نمض  رد  ترفاسم  رد  قیقد  نبا 
رخآ تسنآ  رتهب  دنتفگ : یخرب  .دندرک  فالتخا  تحارتسا ، ای  ندرکن  هوکـش  رد  نامناتـسود  .درک  یمن  تحارتسا  دـمآ و  یمن  مه 

.دش عقاو  دنسپ  دروم  راهظا  نیمه  میشاب و  تسود  دایب  هک  تسنآ  رتهب  دنتفگ : یضعب  مینک و  لزنم  ار  بش 

يرسلا انلصو  کیف  هلیل  مک 
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حیرتسن ضمغلا و ال  فرعن  ال 

يذلاذام باحصالا  فلتخاو 

حیری وا  مهیوکش  نم  لیزی 

هعاس مهسیرعت  لیقف 

حیحصلاوه كارکذ و  لب  لیق  و 

ام مشچ  ياهکلپ  دوب  نکمم  رگا  .يدرگزاب  یتمالـس  هب  یناسرب و  ناـیاپ  هب  ار  تترفاـسم  ادـخ  هاـنپ  رد  تشون : خـساپ  رد  هتاـبن  نبا 
هدیدرگ و روجنر  وت  يرود  زا  اهنآ  هنافـسأتم  مداتـسرف ، یم  رفـس  هب  راوهار  نارتش  نوچ  ار  دوخ  حورجم  ياهکلپ  دنوش  رفـس  مزاع 

.دنراد ار  وت  تشگزاب  يوزرآ 
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هظفح یف  ّللا و 
�

ه همذ  یف 

حیجن مزعب  دوعلاو  كارسم 

اننافجا کلست  نا  زاج  ول 

حیرق نفج  لک  انشرف  اذا 

هلتعم دبعلاباهنکل 

حیحصلا الا  کلست  تنا ال  و 

هوهق

.مدرک خاسنتسا  وا  زا  ار  رعش  ود  نیا  مدوب  رصم  رد  یتقو  نم  .تسا  هدورس  هوهق  هراب  رد  ار  ریز  رعش  ود  یقیدص  يرکب  دمحم  خیش 
لها تسد  رد  بارـش  هک  هاگنآ  .دنک  یم  کمک  تدابع  يارب  ار  نایاسراپ  هک  میدیماشآ  نب  تخرد  تسوپ  زا  یبارـش  دـیوگ : یم 

.دسر یم  ماشم  هب  دابز (1) ، زا  هک  تسا  یشوخ  يوب  دننامه  دیآرد  لد 

نب رشق  نم  هوهق  انبرش 

دابعلل هدابعلا  یلع  نیعت 

افرص فطللا  لها  فک  یف  تکح 

دابزلا طسو  ًابئاز  ادابز 

یمساق

تسین ادرف  ثیدح  نادنر  سلجم  نایم 

تسین ادیپ  هنامز  لاح  هک  هداب  رایب 

سیونم ناقشاع  هب  تیاکح  لقع  رگد ز 

تسین يرجم  قشع  ناوید  هب  لقع  تارب 

سرتم قشع و  قیرط  رد  بدا  راد  هاگن 

تسین اباحم  یب  تسا  رویغ  تسود  هچ  رگا 
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ارت هنرگ  یی و  هدنام  نت  تذل  ریسا 

تسین ایهم  ناج  کلم  رد  هک  تسا  اهشیع  هچ 

ررض هچ  یمساق  هناگیب  مدرم  نعط  ز 

تسین اورپ  شیوخ  ناناج ز  مغ  زا  هک  ارت 

نآرق ندناوخ 

اب تفگ : نیریس  نبا  داتفا ؟ دز و  يدایرف  دناوخ و  یم  نآرق  يراوید  زارف  رب  هک  دیسرپ  يدرم  هراب ي  رد  نیریس  نب  دمحم  زا  یـسک 
نیا قادـصم  داتفا ، نیمز  هب  راوید  يور  زا  لاح  نآ  رد  نوچ  .دـیامنب  نآرق  متخ  کی  دنیـشنب و  راوید  يور  مدوب  هدراذـگ  رارق  يو 
اجنآ زا  یلو  .منک  یم  شنزرـس  ارت  ییوگ  یم  هچ  منادب  رگا  يراد و  یم  روذـعم  ارم  میوگ  یم  هچ  ینادـب  رگا  هک : تسا  رعـش  ود 

.مراد یم  روذعم  ارت  ینادان ، مناد  یم  هک  اجنآ  زا  مه  نم  ینک و  یم  تتامش  ارم  یعالطا ، یب  نم  راتفگ  زا  هک 

ینترذع لوقا  ام  ملعت  تنک  ول 

اکتلذع لوقت  ام  ملعا  تنک  وا 
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، تسا ییارحـص  هبرگ  هزادـنا ي  هب  هک  تولاشاک  مان  هب  یناویح  مد  ریز  خـسو  زا  هک  تسیـشوخ  يوب  ءاز ، حـتف  هب  داـبز ، ( - 1 - 1
.دوش یم  هتفرگ 
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ینتلذعف یتلاقم  تلهج  نکل 

اکترذعف لهاج  کنا  تملع  و 

هلمسب رد  مسا  يدایز 

دـشاب يدایز  تسا  نکمم  مسا  ظفل  دـنا  هتفگ  ّللا 
�

ه مسب  لـیذ  نارـسفم  زا  يرایـسب  دـسیون : یم  يواـضیب  ریـسفت  هیـشاح  رد  یطویس 
ار ملاح  هراومه  هک  مدرم  نیا  زا  هژیوب  مدمآ ، هوتـس  هب  نآ  يزارد  یگدنز و  زا  تسا : هتفگ  هلاس  جـنپ  لهچ و  دـص و  دـیبل  هکنانچ 

.دنسرپ یم 

اهلوط هویحلا و  نم  تمئس  دقل  و 

دیبل فیک  سانلاذه  لاؤس  و 

زا نم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  .دنامب  هدنز  ناشردپ  دندوب  دنموزرآ  نم  رتخد  ود  تفگ : شنارتخد  هب  باطخ  راضتحا  ماگنه  رد  دیبل ،
دییوگب دیشارتن و  رس  دیـشارخن و  هنوگ  نم  رب  دیـسانش ، یم  ار  وا  هک  یـسک  نآ  ناجب  دیزیخرب و  اج  زا  .متـسه  رـضم  هعیبر و  هلیبق 

کیو داب  امـش  رب  دورد  لاس  رخآ  هب  ات  تسا ، هدومنن  رکم  تنایخ و  وا  هب  تبـسن  هدرکن و  عیاض  ار  شتـسود  هک  تسا  هدرم  یـسک 
.تسا روذعم  دیرگب  لماک  لاس 

امهوبا شیعی  نا  ياتنبا  ینمت 

رضم وا  هعیبر  نم  الا  انا  له  و 

هناملعت يذلاب  الوق  اموقف و 

رعش اقلحت  اهج و ال  اشمخت و  و ال 

هقیدص يذلا ال  ءرملا  وه  الوق  و 

ردغ لیلخلا و ال  ناخ  عاضا و ال 

امکیلع مالسلا  مسا  مث  لوحلا  یلا 

رذتعا دقف  الماک  الوح  کبی  نم  و 

: دنا هتفگ  دنا و  هدرکن  زیوجت  ار  مسا  یتدایز  یخرب  .تسا  دئاز  مالسلا  مسا  ظفل  دیبل  رعش  رد 

.ماعطلا مسا  تلکا  دیز و  مسا  تبرض  دوش : هتفگ  هک  تسا  زیاج  دشاب ، دئاز  ّللا 
�

ه مسب  رد  مسا  رگا 
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ادخ هب  ار  دوخ  نارتخد  ات  هدوب  نیا  دـیبل  رظن  تسادـخ و  ياهمان  زا  یمان  مالـس  هک  دـنا  هتـشاد  راهظا  دـیبل  رعـش  تبـسانم  هب  سپس 
.دنک هجوتم 

.تسا هدش  ضرعتم  نیا  زا  شیپ  هیانک  روطب  ار  ادخ  مان  هک  تسنآ  هیرظن  نیا  رب  لیلد  و 

لتق يازج 

هرفـس رـس  رب  .دوـب  هدـش  توـعد  یناطلـس  هناـخ  هب  درُک  ناـگرزب  زا  یگرزب  دـسیون ، یم  کـبک )  ) لـجح هملک  ریز  ناویحلاـهویح 
؛ مدوب نزهار  یگچب  رد  تفگ : يدرک  .دش  ایوج  ار  هدنخ  تلع  ریما  .دـیدنخ  درک و  هاگن  وا  هب  يدرک  داتفا ، کبک  ود  هب  شمـشچ 

یم لتق  هب  ار  وا  ًامتح  نم  دید  یتقو  .مدرکن  یهجوت  نم  درک و  عرـضت  مناسرب  لتق  هب  ار  وا  متـساوخ  متفای ؛ تسد  يرجات  رب  يزور 
دای داتفا  کبک  ود  نیا  هب  ممـشچ  هک  نونکا  .تسا  نم  لـتاق  نیا  هک  دـیهد  تداهـش  تفگ : داـتفا و  کـبک  ود  هب  شهاـگن  مناـسر 

سپ دنداد  یهاوگ  کبک  ود  تفگ : ریما  .مداتفا  وا  یقمحا 
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.دندز ار  شندرگ  ات  داد  روتسد 

یشحو

تسه تیرازآ  هک  دش  يزور  دنچ  دیامن  یم 

تسه تیراکمتس  دوخ  نوچ  فک  رد  لد  ًابلاغ 

ياجز لگ  خاش  وچ  یبنج  یمن  یناتسلگ  رد 

تسه تیراخ  لد  ياپ  ردناک  تسناد  ناوت  یم 

تست راک  يزوس  هراچیب  رگا  نک  دوخ  هراچ ي 

تسه تیرای  دوخ  دننام  رگا  تناج  رب  ياو 

شوپم نم  زا  دنمه  نارادزار  نازاب  قشع 

تسه تیرادقم  ردق و  ای  یتزع  یب  نم  وچمه 

دسر یم  ییوب  یگنر و  تلگ  خاش  زا  ینوچ 

تسه تیرازلگ  هک  رطاخ  ینک  یم  شوخ  نیاب  ای 

تسین ریثأت  شاوت  ردناک  یتسود  مسلط  رد 

تسه تیراک  رگا  نک  تراشا  مراد  اهخسن 

نالد كزان  رطاخ  دباتنرب  نامرح  راب 

تسه تیرای  رگا  هن  یشحو  ناج  رب  نم  رمع 

هلص تساوخرد 

: تشون ار  تیب  ود  نیا  ناطلس  هب  دش ، رامیب  نینع  نبا 

دنناـم نم  .دزاـس  یم  ماـکداش  یـسک  زا  شیب  ار  وت  و  هتخاـس ، رادروخرب  ار  وت  تمعن  هنوگره  زا  هک  رگنب  نم  هب  یگرزب  نآ  مشچب 
.ریذپب ارم  شیاتس  اعد و  دئاع ،) هلص و   ) نآ جئاوح  هب  جاتحم  متسه و  يذلا 
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لزی مل  ًیلوم  نیعب  ّیلا  رظنا 

یفالت لبق  فالت  ءادنلا و  یلاوی 

هجاتحتام جاتحا  يذلاک  انا 

یفاولا ءانثلاو  یئاعد  منتغاف 

.مشاب یم  دئاع  زین  نم  تسا و  هلص  نیا  یتسه و  يذلا  وت  تفگ  داد و  رانید  رازه  وا  هب  تفاتش و  شتدایع  هب  ناطلس 

.متسه وت  هدننک  تدایع  نم  .متسه 2 - لوصوم  دئاع  نم  .تسا 1 - لمح  لباق  هجو  هس  هب  متسه  دئاع  نم  تفگ  هک  ناطلـس  فرح 
.متسرف یم  هلص  رگید  راب  - 3
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میرک زا  تساوخرد 

.يوش یم  ریقح  وا  دزن  هک  نکن  تساوخرد  مک  میرک  زا  دیوگ : ءامکح  زا  یکی 

محر هلص 

رگا .تسا  محر  لاس  کی  تبارق و  هام  کی  هلـص و  زور  کی  تدوم  هک : دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مولعلاءاـیحا 
.دنادرگ سویأم  شهاگرد  زا  ار  وا  ادخ  دنک  یمحر  نینچ  عطق  یسک 

تسود

.تسا هدیئازن  ار  وا  تردام  هک  يردارب  رایسب  هچ  دیوگ : يرصب  نسح 

*

.درادن يدنواشیوخ  هب  زاین  یتسود  تسا و  یتسود  دنمزاین  يدنواشیوخ  دیوگ : يرگید 

*

.دشاب متسود  هک  یتروص  رد  مردارب  تفگ : تتسود ؟ ای  تسا  رت  بوبحم  وت  دزن  تردارب  دندیسرپ : یمیکح  زا 

ناوریشونا تشذگ 

هرفـس رب  داتفا و  مداخ  تسد  زااه  هساک  زا  یکی  دش ، یم  هدیچ  اذغ  ياه  هساک  دش ، هدرتسگ  هرفـس  ناوریـشونا  سلجم  رد  دـنیوگ 
.تشک دهاوخ  ار  وا  ناوریشونا  هک  تسناد  مداخ  .تخیر 

یم تفگ : مـالغ  يدرک ؟ نینچ  ارچ  تفگ : دوـب ، هدرک  بضغ  هـک  ناوریـشونا  .دز  مـهب  تـخیر و  هرفـس  يور  ار  اهاذـغ  هـمهو ي 
ات منک  تراسج  راذگب  .يا  هتشک  ار  یـسک  یفرظ  نتخیر  رطاخ  هب  هک  دننک  یم  شهوکن  ار  وت  متفگ : موش ، یم  هتـشک  هک  متـسناد 

.دننکن شهوکن  ار  امش  مدرم 

.داد رارق  دوخ  نابرقم  ءزج  ار  وا  تفر و  رکف  هب  ناوریشونا 

يولوم

تسا رگید  هار  هتشگ  یناف  هار 

تسا رگید  هانگ  يرایشه  هکناز 

یکب ات  ود  رهب  نز  رد  یشتآ 
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ینوچ ود  ره  نیا  زا  یشاب  هرک  رب 

تسین زارمه  دوب  یناب  هرک  ات 

تسین زاوآ  بل و  نآ  نیشنمه 

ربخیب هد  ربخ  زا  تاه  ربخ  يا 

رتب وت  هانگ  زا  وت  هبوت ي 

وجتسج يارو  زا  ییوجتسج 

وگب یناد  یم  وت  مناد  یمن  نم 

لاق لاح و  يارو  زا  یلاق  لاح و 

لالجلاوذ لامج  رد  هتشگ  قرغ 

شدشاب یصالخ  هک  هن  یی  هقرغ 

شدسانشب یسک  ایرد  زجب  ای 
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هعبس تائارق 

رد نآ  ریظن  هک  ار  وا  رتاوتم  تئارق  هتفرگ و  داریا  یبرع  هب  تسا و  فیعض  وحن  رد  هک  یبرع  ریغ  زا  منک  یم  بجعت  دیوگ : نایحوبا 
نانیمطا ناشتئارق  هب  ملاع  برغ  قرش و  هک  تئارق  ناماما  يو  هکنآ  رت  بیجع  تسا ، هداد  رارق  داریا  دروم  تسا ، ناوارف  برع  مالک 

هناگتفه و ءارق  تئارق  دانـسا  يو  هک  تسا  نیا  يرـشخمز  گرزب  مرج  دـیوگ : یم  ینازاـتفت  .تسا  هداد  رارق  نعط  دروم  دـنا  هدرک 
یم رینم  نبا  .تساوران  نعط  نیا  .دنا  هدناوخ  دـنا  هتـشاد  تسود  هک  روج  ره  ار  نآرق  هتفگ  هداد و  رارق  نعط  دروم  ار  اهنآ  تایاور 

هدرک لایخ  تسا و  هتفر  هناروکروک  وا  يرآ  .تسا  هداد  تبـسن  نایراق  هب  يرـشخمز  هچنآ  زا  مرازیب  مرب و  یم  هانپ  ادـخ  هب  دـیوگ :
وا رب  هک  تسا  روطنامه  تسا  هدـناوخ  ییربج ل  رب  ربمایپ  هک  ییاهتئارق  نیا  هک  مناد  یم  نم  تسا ، يرایتخا  يداهتجا و  تائارق  هک 

يرشخمز فرح  .دنتسه و  رتاوتم  ًالیصفت  ًالامجا و  هناگتفه  ياهتئارق  سپ  تسا ، هدیسر  ام  هب  رتاوت  هب  اهتئارق  نیا  تسا و  هدش  لزان 
جراخ مالـسا  هقبر  زا  ار  وا  ناوت  یم  تسا  برع  تایبدا  تئارق و  هب  ملاع  يرـشخمز  هک  دوبن  نیا  رگا  تسین  ءانتعا  لـباق  وا  لاـثما  و 

یگتسب دنتسین و  رتاوتم  هعبس  تائارق  لیصفت  هک  دیوگ  یم  وا  هچنآ  .تسا  هدرک  یط  ار  فوخ  رپ  یهار  يرشخمز  لاح  ره  هب  درک ،
نایب نمـض  رینم  نبا  تیاـهن  رد  .دـنا  هدزن  یفرح  نینچ  ناناملـسم  زا  کـی  چـیه  هکنیا  هچ  تسا  طـلغ  تسا ، هدوب  ناناملـسم  رظن  هب 

تایبدا دیاب  هکلب  مینک  حالصا  برع  تایبدا  قباطم  ار  تئارق  هک  تسین  نیا  فده  دیوگ : یم  رماع  نبا  تئارق  تحـص  رب  يدهاوش 
.درک (1) حالصا  نآرق  ساسا  رب  ار 

یلع مان 

نآ رخآ  رگا  تسا و  نیع ) «، ) مشچ  » نآ لوا  میوج ، یم  كربت  نآ  ببـس  هب  هک  یمـسا  یلع  دنا : هتفگ  یلع  مسا  هراب ي  رد  یخرب 
.تسا یل ) « ) نم يارب   » نآ رخآ  مدرک ، شومارف  ار 

هرظان هلوا  ینّمیت  يذلا  مسا 

هرخآ یل  ناف  هلوا  ینتاف  نا 

.دـنک یم  فیـصوت  ار  وا  مان  تقیقح  شا  هرهچ  ییابیز  .دـیمان  میهاربا  ار  وا  شبحاـص  تسا : هتفگ  میهاربا  مسا  هراـب ي  رد  يرگید 
وا شتآ  دوش و  یم  نکاس  شتآ  لد  رد  میهاربا  دننام  وا  يرآ 
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.دنازوس یمن  ار 

هکلام میهاربا  هامس 

هقدصی فصو  هنسحل  و 

هیف نکسی  میهارباک  یحضا 

هقرحت سیل  بولقلا و  ران 

ملاس درـس و  میوگ  شتآ  هب  .تسا  یقاب  شـشزوس  دراد  وت  هب  هک  يا  هقالع  اب  هنوگچ  هک  متفگـش  رد  شتآ  زا  تسا  هتفگ  يرگید 
.تسا نآ  رد  میهاربا  هک  شاب 

یقبت فیک  یبلق  انل  تبجع 

هیوتحی کبح  اهترارح و 

امالس ینوک  هنارین  ایف 

هیف میهاربا  نا  ادرب  و 

ار نانآ  نخس  قشاع  شوگ  هک  یلاح  رد  دننک  تمالم  وا  هقالع  هب  ارم  ناگدننک ، تمالم  دیوگ : بویا  هراب ي  رد  یبرع  نیدلادعس 
.تسا هتشگ  شراتفرگ  وا  قشاع  هدش و  هدیمان  بویا  مبوبحم  دونش ، یمن 

نولذاعلا هبح  یلع  مولی 

هیف و ال لذعلل  عمس  و ال 

انبوبحم بویاب  یمسی 

یلتبملا هقشاع  نکل  و 

نوچ هک  تسیچ  نآ  وگب  یهد ، یم  خـساپ  ییوگ و  یم  اـمعم  يربـخ و  اـب  اـمعم  زا  هکنآ  يا  دـیوگ : حرف  ماـن  هراـب ي  رد  يرگید 
.دیآ تسدب  وا  مان  دنزاس  هنوراو  ار  فرح 

وُفطت ولعت و  هربخ  امعملاب  ًاریبخ  ای 

ُفرح بلقی  امدنع  مسا  امّیا  یل  لق  تاه 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


وا رطاخ  هب  نم  تواقش  تسا و  هدرک  داجیا  تواقـش  نم  رد  هک  یـسک  مسا  تسا : هدروآ  دیعـس  مسا  هراب ي  رد  یلـصوم  نیدلازع 
.تسا دیعس  نآ  یقش و  نیا  دیوگ  ام  فلاخم  میوش ، عمج  ییاج  رد  وا  نم و  هاگره  .دوش  یم  هدوزفا 

دیعس ینقاش  يذلا  مسا 

دیزی هب  ءاقش  یل  و 

يدض لوقی  اعمتجا  اذا 

دیعس اذ  یقش و  اذه 

یلها

نم بناج  هب  ینک  تراشا  تسد  هب  رگا 

زومآ تسد  غرم  نوچ  محور  وت  يوس  هب  درب 

يواضیب

هب يو  دوب ، اسراپ  يدرم  .تسا  يواضیب  یلع  نب  دمحم  نب  رمع  دنزرف  ریخلاوبا  شا  هینک  نیدلا و  رصان  يو  ترهش  ّللادبع و 
�

ه وا  مان 
یم نایب  دوب ، هدرک  حرطم  هک  یعوضوم  رب  ییاه  لاکشا  داتسا  .تسـشن  اهـشفک  رانک  رد  یـسرد  سالک  رد  سانـشان  تفر و  زیربت 

: تفگ يواضیب  .یشاب  هدیمهف  ارم  سرد  هک  یطرش  هب  تفگ : داتسا  .دیوگ  خساپ  ات  تساوخ  هزاجا  يواضیب  .درک 
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.داد تبثم  خساپ  دش و  بجعتم  داتسا  منک ؟ وگزاب  ناتدوخ  تارابع  اب  ار  امش  سرد  یهاوخیم 

نایب یتالاکشا  تخاس و  حرطم  ار  وا  ياه  لاکشا  خساپ  دومن و  حالـصا  ار  يو  ياهاطخ  یتح  درک و  نایب  ار  داتـسا  سرد  يواضیب 
دـیناشن و دوـخ  ياـج  رد  ار  يو  دیـسرپ و  ار  وا  ناـشن  ماـن و  دوـب ، سلجم  رد  ریزو  .دـنام  زاـب  وا  تالاکـشا  خـساپ  زا  داتــسا  .درک 
تفای و تافو  لاس 685  رد  يواضیب  .دیشخب  وا  هب  یتعلخ  ریزو  درک و  لوبق  يواضیب  .دریذپب  ار  زاریش  تواضق  هک  درک  تساوخرد 

.تسوا راثآ  هلمج  زا  حابصملا  علاطلا و  جاهنملا ، حیباصملا ، حرش  هقف و  رد  هیاغلا  .دش  نفد  زیربت  رد 

مشچ يوم  یهاوگ 

اضعا هک  تسا  هدمآ  يا  هحیحص  رابخا  رد  تسا  هدروآ  ...ْمِهیِْدیَأ (1) ، ا�نُمِّلَُکت  ْمِهِها�ْوفَأ َو  �یلَع  ُِمتَْخن  َمْوَْیلَا  هیآ  ریسفت  رد  يروباشین 
یم دوخ  بحاـص  عـفن  هب  یهاوـگ  هزاـجا  دـیآ و  یم  تکرحب  مشچ  کـلپ  زا  ییوـم  دـنهد ، یم  یهاوـگ  وا  هیلع  تماـیق  رد  یمدآ 

.دشخب یم  ار  وا  ادخ  .تسا  هتسیرگ  ادخ  فوخ  رد  شبحاص  هک  دهد  یم  یهاوگ  يو  .دهد  یم  تداهش  هزاجا  وا  هب  ادخ  .دهاوخ 

نونجم مان 

رود يدروآرد  اپ  زا  ارم  یفرح  اب  يدرزآ و  ارم  تسا : هتفگ  نونجم  .تسا  سیق  يو  بقل  دمحا و  دوب ، یلیل  يادیش  هک  نونجم  مان 
.یتشاذگ اجب  نم  رد  دوخ  زا  یهودنا  یتسب و  نمرب  هار  يدش و  نم  زا 

ینتلتق ام  اذا  یتح  ینتیذاو 

حطابالا لهس  مصعلا  ّلحی  لوقب 

هلیح یلال  نیح  ینع  تیفاجت 

حناوجلا نیب  تفلخ  ام  تفلخ  و 

دوخ لد  هصغ  زا  دتفا و  وت  مشچ  هب  نم  هدید  دیاش  منک ، یم  هاگن  اجنآ  هب  بش  مه  نم  رگنب  رسن  هراتـس  هب  بش  ره  تسا : هتفگ  زین 
.دنک نامیرای  وا  میرب و  هوکش  وا  هب 

هلیل لک  يرظنا  رسنلا  بکاوکلا  یلا 

رظان هیشعلاب  هیلا  یناف 

هدنع کظحل  یظحل و  یقتلی  یسع 

رئامضلا ّنجت  ام  هیلا  وکشن  و 

(2) دیوگ : یم  ناگرزب  زا  یکی 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 186 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/153/AKS BARNAMEH/#content_note_51_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/153/AKS BARNAMEH/#content_note_51_2
http://www.ghaemiyeh.com


زگره دیوپن  وت  قشع  هر  زج  لد 

زگره دیوجن  وت  درد  تنحم و  زج 
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درک ناتسروش  وت  قشع  ملد  يارحص 

زگره دیورن  رگد  یسک  رهم  ات 

دنیوگ

منکن ناناج  لصو  ياوه  قشع  رد 

منکن نارجه  تنحم  زا  هلگ  زگره 

دوبن شراگزاس  هک  مهاوخ  يزوس 

منکن نامرد  دای  هک  مهاوخ  يدرد 

راطع

تسینادان رگا  شناد  ار  وت  رگ 

تسینادرگرس وت  راک  رخآ 

میا هتشادرب  شیر  يور  هبنپ ز  ام 

میا هتشادرب  شین  شون و  مغ  لد  زو 

شیوخ یتسه  زا  هتشذگ  تفص  داهرف 

میا هتشادرب  شیپ  الب ز  هوک  نیا 

يولوم

رمق يا  تشیپ  هب  هدرم  هتشک و 

رگد ياج  ناگدنز  هاش  هک  هب 

تاجانم

.دیسر مرطاخ  هب  زاجح  ریسم  رد  ریز  یتیب  ود 

راز نم  مدومن  یم  زاجح  گنهآ 
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راتفگ نیا  لد  شوگب  يرحس  دماک 

دور هبعک  بناج  يور  هچ  هب  برای 

راع دراد  وزا  اسیلک  هکیدنر 

*

يداتفا رید  هب  هسردم  هک ز  لد  يا 

يداتفا ریغ  دهز  لها  فص  ردناو 

ياجب وت  يدناسر  ار  راک  هک  دمحلا 

يداتفا ریخب  تبقاع  هک  رکش  دص 

*

يوشن نوریب  لقع  مسر  هر و  زا  ات 

يوشن نوزفا  یتسه  هچنآ  زا  هرذ  کی 

*

راذع هلال  يا  تا  هفحت  منک  هک  متفگ 

رادروخرب وت  لصو  موش ز  وچ  ار  ناج 

راذگب یلوضف  نیا  ییاهب  هک  اتفگ 

رایب هفحت  ناج  ریغ  تسا  نمز  دوخ  ناج 

*

يرای نادان  مدرم  اب  هک  خرچ  يا 

يراب یم  مغ  لضف  لها  رب  هظحل  ره 

تسا یمغ  راب  نم  لد  رب  وت  هتسویپ ز 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


يرادنپ مشناد  لها  هک ز  ایوگ 

راطع

ار رادنید  نید  رفاک و  رفک 

ار راطع  لد  تدرد  یی  هرذ 
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ارت لد  رد  ادخ  درد  یی  هرذ 

ارت لصاح  ناهج  ود  ره  زا  رتهب 

تسین درم  دوبن  درد  نیا  ار  هکره 

تسین درد  نیا  ارت  رگ  نامرد  تسین 

ماوت يوک  هراچیب ي  اقلاخ 

ماوت يوس  لد  هداتفا  نوگنرس 

وت مهارمه ز  درد  یناهج  يا 

وت مهاوخ ز  یم  ماو  رگید  درد 

تسا شوخ  یجنر  وت  يوک  ردنا  جنر 

تسا شوخ  یجنگ  ناج  رعق  رد  وت  درد 

وت درد  ار  ملد  دیاب  وت  درد 

وت دروخ  رد  نم  دروخ  رد  هن  کیل 

تسرف یم  يراد  هک  ینادنچ  درد 

تسرف یم  يرای  زین  ار  لد  کیل 

دشک يدرد  تیرای  یب  اجک  لد 

دشک يدرم  ره  هن  يدرد  نینچنیاک 

هرصب باذع 

هب عورش  ناراب  دعب  دیزو ، هرـصب  رد  هایـس  سپـس  زبس و  سپـس  درز  يداب  تسا : هدروآ  لاس 285  ثداوح  لـیذ  لـماک  رد  ریثا  نبا 
.دوب مهرد  هاجنپ  دص و  نآ  هناد  ره  نزو  هک  دیراب  یگرگت  دعب  .دومن  ندیراب 

نآ یپ  رد  دندرک ، عرـضت  ادـخ  يوس  هب  مدرم  دـیزو و  هایـس  يداب  سپـس  .دوب  برغم  ات  دـمآ و  درز  يداب  هفوک  رد  لاس  نامه  رد 
زا دوب ، لگ  اهنآ  طسو  هک  دیراب  دیفس  هایس و  گنس  ناراب  دابآ ، دمحا  مان  هب  هفوک  فارطا  زا  ییاتـسور  رد  دیراب و  يرایـسب  ناراب 
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.دش مدرم  تفگش  بجوم  دندرب ، دادغب  هب  اهنش  نآ 

تشهب هانگ و 

رس يو  زا  هانگ  کی  و  دینیشنب ، تشهب  رد  ترسمه  وت و  تفگ  شیادخ  هکنآ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  مدآ  ام ، ردپ  یتقو  دیوگ : یفراع 
.میا هتسشن  هانگ  رب  یپ ، رد  یپ  ام  هکنیا  اب  میوش  تشهب  دراو  هک  میوش  راودیما  هنوگچ  داد ، شجارخا  هب  روتسد  دز و 

: مدروآ رد  رعش  هب  یسراف  نابز  هب  زاجح  همانرفس  باتک  رد  ار  بلطم  نیا  نم 

دوب ياج  شتشهب  مدآ  وت  دج 

دوجس وا  رهب  دندرک  نایسدق 

مامت شدنتفگ  درک  نوچ  هنگ  کی 

مارخ نوریب  ورب  بنذم  یبنذم 

هانگ نیدنچ  اب  هک  يراد  عمط  وت 

هایس ور  يا  يوش  تنج  لخاد 

قشع

: دیوگ یم  دندوب ، هدش  كاله  قشع  تدش  زا  هک  يا  هدع  ناتساد  نایب  زا  سپ  ناخروم  زا  یکی 

قشاع اهنآ  رگا  دوش  یم  هچ  .درب  نیب  زا  ار  نانآ  لقع  یملس  یلیل و  هب  ناقشاع  تبحم  یتقو 
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.دنشاب یلعا  ملاع 

يرولا نم  نیمئاهلا  ّبح  ناک  اذا 

القعلاو بللا  بلسی  یملس  یلیلب و 

يذلا مئاهلا  عنصی  نا  یسع  اذامف 

یلعالا ملاعلا  یلا  اقوش  هبلق  يرس 

ترسح

ّللا (1)،
�

...ِه ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ا�م  �یلَع  �یتَرْسَح  ا�ی  ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ  هیآ  لیذ  يروباشین  ریسفت  رد 

هب دادغب  هیماظن  رد  دمآ ، دادـغب  هب  یتقو  يو  تشاد ، يدایز  تورث  مرتحم و  مدرم  دزن  دوب و  دمآرـس  هقف  رد  حـتفلاوبا  تسا : هدروآ 
نانآ یتقو  دـیوش ، نوریب  تفگ : شناتـسود  هب  دیـسر  شگرم  کیدزن  نوچ  تسا ، نادـمه  وا  گرم  لحم  دـش ، لوغـشم  سیردـت 
رمع حـتفلاوبا ، يا  تفگ : يو  ّللا ، 

�
ِه ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ا�م  �یلَع  �یتَرْـسَح  ا�ی  تفگ  یم  دز و  یم  شتروص  هب  یپ  رد  یپ  دـندش ، جراخ 

رد هک : دورـس  ار  لیذ  یتیبود  و  يدوب ، دـمآو  تفر  رد  ناـهاشداپ  اـب  ًاـمئاد  يدرک و  عیاـض  لاوما  تسپ و  اـیند و  بلط  رد  ار  دوخ 
نانچ دنناشک ، یم  نیمز  رب  اهدماشیپ  رد  ار  صرح  سابل  هنوگچ  و  دننارذگ ، یم  تلفغ  هب  ار  رمع  هنوگچ  هک  نادنمشناد  زا  مبجعت 

.دنفاوط رد  ادخ  هناخ  فارطا  ایوگ  هک  دنخرچ  یم  نارگمتس  ناخ  فارطا 

اولفاغت فیک  ملعلا  لهال  ُتبجع 

کلاهملا دنع  صرحلا  بوث  نوّرجی 

مهناک نیملاظلا  لوح  نورودی 

کسانملا تقو  تیبلا  لوح  نوفوطی 

یم ادـخ  زا  یگرم و  نینچ  یلاح و  نینچ  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  نم  .تفر  ایند  زا  اـت  دوب  لاـح  نیمه  رد  وا  دـیوگ : یم  يروباـشین 
.مبای (2) یصالخ  لابو  نیا  زا  هک  دهن  تنم  نم  رب  هک  مهاوخ 

میوگ

شبحاصم دبن  هک  ار  یلد  میدرک 

شحالصا یپ  زا  تلزع  هناخ ي  رد 
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میدز هناخ  نآ  رب  قلخلا  نم  رف  و ز 

شحاتفم رگ  لفق  تخاسن  هک  یلفق 

میوگ

زیگنا روش  هنامز  نیا  هنتف  زا 

زیرگب یناوت  هک  ییاج  رهب  زیخرب و 

يراب يرادن  نتخیرگ  ياپ  رو 

زیوآ تولخ  نماد  رد  نز و  یتسد 
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قوشعم کشزپ 

؟ تسا هدش  التبم  هنبا  درد  هب  هک  ینز  هراب ي  رد  ییوگ  یم  هچ  تفگ : تساخ و  اپ  هب  نارضاح  زا  یکی  دوب ، ربنم  رس  رب  يزوج  نبا 
.مشاب وا  بیبط  نم  شاک  تسا ، رامیب  قارع  رد  یلیل  دنیوگ  تفگ : رعش  نابز  هب  وا  خساپ  رد  يزوج  نبا 

هضیرم قارعلا  یف  یلیل  نولوقی 

ایوادملا بیبطلا  تنک  ینتیل  ایف 

نبا نیب  نز  ود  یـسلجم  رد  .تشگ  نامیـشپ  دوخ  راک  زا  داد و  قالط  ار  وا  هک  تشاد ، میـسن  مان  هب  يرـسمه  يزوج  نبا  دنا : هتفگ 
: تفگ درک و  ور  ود  نآ  هب  يو  دندوب ، هتسشن  میسن  يزوج و 

.مبای شمارآ  نم  دزوب و  ابص  میسن  دیراذگب  نامعن  هوک  ود  يا 

ایلخ هللااب  نامعن  یلبج  ایا 

اهمیسن یلا  صلخی  ابصلا  میسن 

نایفوص ریدقت  فذح و 

زا صمح  کیدزن  ، ) دفص رهـش  رد  يرجه ، لاس 726  ياهزور  زا  يزور  دسیون : یم  مجعلا  هیمال  حرش  رد  يدفـص  حالـص  لضاف 
یلص ادخ  لوسر  تفگ : یم  درک و  یم  ریسفت  ار  یحض  هروس  يو  .مدش  یـسراف  دایـص  نب  یلع  سلجم  رب  دراو  هیروس ،) ياهرهش 

وا ینیب ، یمن  ار  وا  وت  رگا  ینیب و  یم  ار  وا  وت  ایوگ  هک  ینک  تدابع  نانچ  ار  ادـخ  هک  تسا  نآ  ناـسحا  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا 
.دنیب (1) یم  ار  وت  هک 

دوخ يدـش و  بیاغ  تدوخ  زا  وت  رگا  هک  تسانعم  نیا  هب  ینیب ، یمن  ار  وا  وت  رگا  هلمج  تسا  هتفگ  نایفوص  زا  یکی  تفگ : سپس 
.دنیب یم  ار  وت  تسین و  بیاغ  وت  زا  وا  يدیدن ، ار 

تسا تسرد  یتروص  رد  یفوص  نآ  فرح  متفگ : نم  .دندرک  نیسحت  ار  وا  زین  نارـضاح  دیدنـسپ و  ار  یفوص  نآ  فرح  ابـص  نبا 
رگا هک  تسا  نیا  حیحص  يانعم  دنا و  هدش  نکاس  ود  ره  تسا و  باوج  طرـش و  نیا  هکنیا  هچ  دشاب ، قفاوم  نآ  اب  برع  نوناق  هک 

.دنیب یم  ار  وت  وا  ینیب  یمن  ار  وا  وت 

ببس رشابم و 

رد دوش ، یم  هداد  تبـسن  دیزی  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  هنوگچ  دندیـسرپ : يزوج  نبا  زا  هک  تسا  هدش  لقن  هیمال  حرـش  زا 
یملِس زادناریت  بناج  زا  يریت  تسا : هتفگ  هک  دورس  ار  یـضر  رعـش  يو  تسا ؟ هداد  خر  قارع  رد  هلتاقم  و  دوب ، ماش  رد  وا  هکیلاح 

.درک تباصا  یقارع  رب  دش و  اهر 
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.وت فده  دوب  رود  ردقچ  متفگ :

ملس يذب  هیمار  باصا و  مهس 

كامرم تدعبا  دقل  قارعلاب  نم 

شناد ناسنا و 

یم دشاب ، هتـشاد  شناد  هک  كاخ  هب  دـسر  هچ  دـنور ، یم  ورف  لهج  رد  وا  ریغ  تسادـخ و  صاخ  شناد  تسا : هدورـس  يرـشخمز 
.دناد یمن  هک  دنادب  هک  دشوک 

هلالج لج  نمحرلل  ملعلا 

مغمغتی هتالهج  یف  هاوس  و 

امنا مولعلل و  بارتلل و  ام 

ملعی هنا ال  ملعیل  یعسی 

*

: دیوگ زین  يزار  رخف 

رگم میا  هدربن  هرهب  دوخ  رمع  مامت  رد  نامشالت  زا  ام  .تسا  یهارمگ  ناملاع  یعس  تیاهن  تسا و  هدش  هتسب  نالقاع  شالت  نیرخآ 
.دش یگراچیب  ام  یگدنز  هجیتن ي  سبح و  ام  مسج  رد  ام  حور  .میدرک  عمج  لاق  لیق و  دنچ  هکنیا 

لاقع لوقعلا  مادقا  هیاهن 

لالض نیملاعلا  یعس  هیاغ  و 

انرمع لوط  انیعس  نم  دفتسن  مل  و 

لاق لیق و  هیف  انعمج  نا  يوس 

انموسج یف  هسوبحم  انحاورا  و 

لابو ًيذا و  انایند  لصاح  و 

: تسا هدورس  یسراف  هب  زین  يو 
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دشن مورحم  ملع  نم ز  لد  زگره 

دشن موهفم  هک  رارسا  دنام ز  مک 

زور بش و  مدرک  رکف  لاس  ود  داتفه و 

دشن مولعم  چیه  هک  دش  ممولعم 

دنیوگ

زان همشرک و  رد  تسباتش  هچ 

زارد راگزور  راتفرگ  ام 

يولوم

رت بوخ  تحار  وت  يافج  يا 

رت بوبحم  ناجز  وت  ماقتنا 

دوب نوچ  ترون  تسنیا  وت  ران 

دوب نوچ  تروس  تسا  نیا  تمتام 

دنک رواب  وا  هک  مسرت  ملان و 

دنک رتمک  ار  روج  نآ  مرک  زو 

دجب شرهق  رب  فطل و  رب  مقشاع 

دض ود  ره  نیا  قشاع و  نم  بجع  نیا 

دوب ینوخ  شکرس و  لوا  زا  قشع 

دوب ینوریب  هکره  دزیرگ  ات 
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هانپ ترادص  فرح  باوج 

زورما ما  هدید  ارت  شوپ  ابق  ورس  ات 

زورما ما  هدیجنگن  قوذ  زا  نهریپ  رد 

تمایق يادرفب  داتفا  میرایشه 

زورما ما  هدیشون  وت  تسد  زا  هک  هداب  ناز 

اراد رصیق و  للح  رب  دنز  هدنخ  دص 

زورما ما  هدیشوپ  هک  هیخب  رپ  هدنج  نیا 

يور نآ  زا  دش  دهاوخ  هدز  مه  رب  هک  يوسفا 

زورما ما  هدیچ  ورف  هک  یطاسب  هناخیش 

ییاهب وچمه  دص  هبوت  دهد  داب  رب 

زورما ما  هدید  نم  هک  رارط  هرط  نآ 

یناغف

ناج رایب  یناغف  دنامن  رگد  رکف 

ما هدیدن  لمأت  لایخ و  نیدب  قشاع 

قشع

: دیسر مرطاخ  هب  ناوریش  رد  ناضمر  كرابم  هام  مشش  رد  هک  يزیچ 

دیدن وت  زا  افج  ریغ  ملد  هکنآ  يا 

دینشن سک  افو  تیاکح  وت  زا  يو 

فطل هر  زا  وگب  موش  ترس  نابرق 

دیمرب نم  زک  تفگ  هچ  ملدب  تلعل 
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قشع رازاب 

: ما هتفگ  ناشاک  رد  هچنآ  زین 

دنتخورفا قشع  مزب  رد  وزرآ  عمش  هکنانآ 

دنتخوساو یقشاع  زا  مندنک  ناج  یخلت  زا 

هلئسم مدرک  میلعت  ار  رهش  نایتفم  يد 

دنتخومآ نمز  يدنر  هدکیم  لها  زورما  و 

رفک لها  دندید  هتسسگب  نم  نامیا  هتشر ي  نوچ 

دنتخود نم  هقرخ  رد  دوخ  رانز  زا  هتشر  کی 

قشع رازاب  رد  هکنانآ  دنعلاط  خرف  هچ  بر  ای 

دنتخورفب نید  ایند و  مغ  دندیرخ و  يدرد 

تفگ هچ  بش  ییاهب  بر  ای  هسردم  لها  شوگ  رد 

دنتخوس ار  دوخ  قاروا  ناگراچیب  نآ  زورماک 

ناگراتس رون 

هام هکنیا  نایب  زا  سپ  همالع  دننک ؟ یم  رون  بسک  دیشروخ  زا  هام  نوچ  ای  تسا  یلـصا  ناگراتـس  رون  هکنیا  رد  دش  فالتخا  یتقو 
باب نیا  رد  دیوگ : یم  دنک ، یم  رون  بسک  دیشروخ  زا 
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ار وا  هلمج  ارچ  دیوگب  یـسک  رگا  لاح  .دننک  یم  رون  بسک  دیـشروخ  زا  ناگراتـس  هک  تسا  نیا  وا  رظن  هجیتن  یلو  تسا  فالتخا 
دیعب میلس  قوذ  زا  یلیخ  میئوگ  دشاب ؟ هتفرگن  تروص  مادختسا  دشابن و  بکاوک  یخرب  هب  طوبرم  هیتاذ  اهنا  هبـشالا  دیوگ : یم  هک 

.درادن دوجو  یموس  هار  دیشروخ و  ای  تساهنآ و  دوخ  زا  بکاوک  رون  ای  نوچ  تسا ،

، دشاب هرهز  دراطع و  لحز و  يرتشم و  خیرم و  هراتس  جنپ  هب  طوبرم  ناگراتس  فالتخا  رد  همالع  رظن  تسا  نکمم  دوش : هتفگ  رگا 
ناگراتـس همه ي  رد  یفـالتخا  هک  تسین  نیا  ياـنعم  هب  تسا  یفـالتخا  اـهنآ ، یهد  رون  اـی  ناگراتـس و  رون  بسک  هکنیا  زا  دارم  و 

.تسا ضعب  رد  فالخ  مزلتسم  لک  رد  فالخ  هک  اریز  دوش  نشور  هدنیوگ  بذک  هکنیا  ات  تسین 

میهاوخب هکنیا  هن  میهد  یم  صاصتخا  ناگراتس  یخرب  هب  ار  لیلد  میتفاین ، ناگراتـس  تینارون  يارب  یهار  ام  یتقو  میئوگ : خساپ  رد 
هک فرح  نیا  تسا  لیلد  یب  هکنیا  هچ  .دـشابن  بذاک  همالع  هکنیا  ضعب و  رد  فالخ  لـقن  هن  میـشاب و  هدرک  ناـیب  ار  یخرب  طـقف 

همالع نخـس  بذک  موزل  روذحم  هک  ارچ  .تسین  يأر  بحاص  ناسنا  زا  نیا  هتبلا  و  دشاب ، ضعب  رد  فالخ  مزلتـسم  لک  رد  فالخ 
.دش دهاوخ  انعم  یب  وا  مالک  تسا  نیا  روذحم  هکلب  تسین ، لقن  نیا  رد 

هدوب و یبسک  ای  تساهنآ  دوخ  زا  ناگدـنب  لاعفا  ایآ  هک  دـنراد  فـالتخا  ود  نیا  .تسه  زین  هلزتعم  هرعاـشا و  عازن  رد  لکـش  نیمه 
لاعفا یخرب  هب  هنوگچ  تسا  لاعفا  لـک  رد  فـالتخا  دـیوگب : دـنک و  لاکـشا  تسا  نکمم  یـسک  .دـنک  یم  رداـص  ار  لاـعفا  ادـخ 

زا فالخ  لقن  هکنیا  تسا و  ضعب  رد  فالتخا  مزلتـسم  لک  رد  فالتخا  هک  دهد  خساپ  دناوت  یم  يو  .تسا  هدرک  ادـیپ  صاصتخا 
ینخـس زا  رودـب  تسا و  شزرا  یب  نخـس  نیا  هتبلا  .میدرکن  ادـیپ  لـک  رودـص  يارب  یهار  هـک  تـسا  لـیلد  نـیا  هـب  مـیدرک  ضعب 

.دشاب یم  هنامیکح 

یم رب  هراتـس  جـنپ  هب  يو  رظن  هک  دوش  یم  تیوقت  لوـق  نیا  همـالع  مـالک  رد  یفلتخم  ياـه  هناـشن  زا  هک  دوـش  هتفگ  رگا  نینچمه 
...نیئور ناگراتس  یلو  دنتسه  دیشروخ  ریز  هک  یناگراتس  رد  تسا  حیحص  نیا  دوش  هتفگ  رگا  ددرگ ،

: زا دنترابع  دهاوش  نیا  هلمج  زا 

.اهنآ همه ي  هن  تسا  سمش  قوف  ناگراتس  تسا ، یحالطصا  يا  هژاو  هک  هیولع )  ) نیئور زا  دارم  - 1

رمق نوچ  دـیوگ ، یم  نخـس  دیـشروخ  زا  يو  رون  بسک  رمق و  فوسخ  زا  یتقو  يو  هک  تسا  نیا  همالع  مالک  رد  رگید  هنیرق  - 2
.ناگراتس هن  دزادرپب  وا  لاوحا  هب  تسا  مزال  تسا  هرایس 
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ءاملع رثکا  دنتسه ؟ صوصخم  گنر  ياراد  بکاوک  ایآ  هک  دنا  هدرک  فالتخا  نادنمشناد  دیوگ : یم  هلـصاف  نیرتمک  اب  همالع  - 3
دیـشروخ رد  دراـطع و  يدرز  خـیرم و  يزمرق  هرهز و  يرتـشم و  وترپ  لـحز و  گـنر  دـننام  دـنراد  صوصخم  گـنر  دـنیوگ : یم 

.دوش یم  راکشآ  فوسخ  رد  رمق  گنر  تسا و  فالتخا 

هچ دوب ، اهنآ  راونا  فالتخا  مه  نآ  لبقام  اذل  تسا و  تارایـس  گنر  رد  فالتخا  يو  دارم  هک  دیآ  یم  تسدب  همالع  نایب  رهاظ  زا 
.تسا نآ  يادتبا  هنیرق ي  مالک  همادا ي  هکنیا 

یم تسدب  ترابع  نیا  زا  ...دهد  یم  رون  اهنآ  یقاب  هب  دیـشروخ  زا  ریغ  ناگراتـس  زا  یکی  دوش  هتفگ  رگا  دیوگ : یم  همالع  زین  - 4
هکنیا هب  عضو  رظن  زا  یفالتخا  زین  تباث  ياـه  هراتـس  هک  دـنک  لاکـشا  نینچ  دـناوت  یم  یـسک  دوب  مومع  همـالع  دارم  رگا  هک  دـیآ 

.تسین مامت  لیلد  اذل  دنرادن  دنشاب  دیعب  ای  بیرق 

يانعم هیولع  تسین و  سمـشلا  قوف  ناگراتـس  هیولع  زا  دارم  هک  ارچ  درادن  ام  ثحب  رب  تلالد  نئارق  نیا  زا  مادـک  چـیه  میوگ : یم 
.تسین يداریا  نیا  درادن و  یحالطصا 

.دنوش حرطم  زین  رگید  ناگراتس  تسا  مزال  دنک  دیشروخ  رون  زا  هدافتسا  هراتس  کی  رگا  هکنیا  هچ  تسین  حیحص  زین  مود  هنیرق 

هکنیا زا  دـنراد  فـالتخا  روهـشم  هک  تسا  هدـمآ  تراـبع  نیا  رد  .درادـن  بلطم  اـب  یتبـسانم  هک  ارچ  تسین  حیحـص  زین  موس  هنیرق 
.تیصوصخ دهاش  هن  تسا  لیثمت  ناونع  هب  هراتس  تفه  نایب  هن و  ای  دنراد  رون  رمق  زا  ریغ  ناگراتس 

اهنآ دعب  برق و  دنوش و  یمن  نآ  ریغ  لاله و  تقو  چیه  رد  دنـشاب  تباث  رگا  هد  رون  ناگراتـس  ارچ  تسین  تسرد  زین  مراهچ  هنیرق 
.دنتسه رگید  لکش  هب  یهاگ  یلاله و  یهاگ  دنشابن  تباث  رگا  تسا و  ریثأت  یب 

یم ریغتم  تباث و  ناگراتـس  همه ي  لماش  تسا و  ماع  همـالع  مـالک  هکنیا  رب  تسا  مئاـق  يدـهاوش  میرذـگب ، هک  تالکـشا  نیا  زا 
هیولع اب  اهنآ  ییرم  تمسق  رون  بلط  رد  تباث  ناگراتـس  تسا : هتفگ  ثحب  رخآ  رد  يو  هک  تسا  نیا  دهاوش  نیا  هلمج ي  زا  .دوش 

.تسا راظتنا  فالخ  دشابن ، دیشروخ  زا  اهنآ  یگمه  هدافتسا  يارب  هلمج  نیا  رد  هیولع  اب  تباوث  رکذ  رگا  لاح  .دنکیرش 

یخرب زا  هک  مشچ  ذوفن  دـننام  يروبع  ذوـفن  دـنک 1 - یم  ذوفن  مسج  رد  هار  ود  زا  عاعـش  هک : نادـب  يدـش  هجوتم  ار  نیا  هک  لاـح 
ذوفن يزمرق ، رد  شتآ  یگدنـشخرد  دننام  دـنک  یمن  زواجت  ءاروام  هب  هک  یفوقو  ذوفن  .دسر 2 - یم  هراتـس  هب  درذگ و  یم  اهزیچ 

مسج هک  تسین  نیا  هب  جاتحم  لوا 
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یم رثا  نآ  زا  مسج  هک  مود  ذوفن  فـالخب  دـشاب  یمن  ساـکعنا  مزلتـسم  زین  تسا و  هدرک  ذوفن  نآ  رد  وترپ  هک  دـیآ  رد  یلکـش  هب 
.دشاب یم  رهاظ  ساکعنا  دریذپ و 

زا اهنآ  قامعا  هک  دننادب  یفوقو  ار  سمش  عاعـش  ذوفن  دیاب  دنریگ  یم  رون  سمـش  زا  ناگراتـس  دنیوگ  یم  هک  یناسک  میئوگ  لاح 
.دشاب هدش  رپ  دیشروخ  رون 

.دنک رثا  نآ  رد  مه  مشچ  عاعش  دیاب  هزادنا  نامه  هب  دشاب و  فیفخ  دیاب  دنک  ذوفن  هراتس  قمع  رد  دیشروخ  رگا  دیوگب : یسک  رگا 
بجاـح تسا و  مود  ياـنعم  هب  مه  مشچ  ذوفن  دنـشاب ، فیفخ  ناگراتـس  تسین  مزـال  دـشاب ، مود  ياـنعم  هب  ذوفن  دارم  رگا  میئوگ :

.دنک ذوفن  مسج  رد  دیشروخ  دننام  دناوتن  مشچ  هک  تسا  هدش  بجوم  عنام  دوجو  هتبلا  .دشاب  یمن  ءاروام 

دیشروخ ذوفن  دننام  نآ  ذوفن  هک  یلاح  رد  تسین  وا  زا  رت  نیگنس  دشابن ، رت  فیطل  دیشروخ  زا  مشچ  رون  رگا  تسا : هدش  هتفگ  زین 
.تسین

میتفگ ام  هک  هچنآ  هب  يررـض  نیا  تسا و  مولعم  دـشاب ، مشچ  ندرکن  ذوفن  دیـشروخ  ذوفن  تیفیک  دارم  رگا  میئوگ : یم  باوج  رد 
دیـشروخ رون  تدش  نآ  تلع  دنک  یمن  ذوفن  دیـشروخ  شـشخرد  لاح  رد  مشچ  رون  ارچ  هک  دشاب  نیا  وا  دارم  رگا  دـناسر و  یمن 

ذفاـن تارایـس  رد  مشچ  رون  هک  تسا  تلع  نیمه  دـنک ، ذوفن  فرب  رد  مشچ  رون  دراذـگ  یمن  دیـشروخ  رون  تدـش  هچناـنچ  تسا 
...تسا ءاروام  بحاص  تسین و 

یشحو

تسه میرازآ  رایسب  دش  دماز  يرد  رب 

تسه میراک  هشیدنا ي  دهد  يربص  ادخ  رگ 

دوخز نمیا  متسین  اما  ددنب  یم  رد  ربص 

تسه میراوید  هاتوک  هنخر و  رپ  هناخ ي 

داهن دیاب  رگج  رب  نادند  راچان  دوش  رگ 

تسه میراوخ  رگج  ناج  ما  هدرک  دوخ  هراچ ي 

شابم لفاغ  نمز  اما  ترد  زا  مزیرگ  یک 

تسه میراتفر  ياپ  نکیل  مراوید و  شقن 

ملد دناد  بش  زور و  تقارف  رد  میوگ  هچ  ره 
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تسه میراتفگ  دنچ  دص  هلان و  منیا  زا  شیب 
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یلو سک  راک  هب  نم  یگدنب  دیان  هچرگ 

تسه میرادیرخ  یشورفب  هک  یهاوخ  مه  وت  رگ 

تولخ

: دیوگ مدرم  زا  ندش  ادج  نایب  رد  یماظن 

نتفای ناج  هیاپ ي  لد و  ردق 

نتفای ناوتن  تضایرب  زج 

ینک ناج  زا  رتکاپ  دوخ  هثج ي 

ینک نادنز  هب  زور  لهچ  هک  نوچ 

تسدب درآ  فرش  نادنز  هب  درم 

تسشن نادنزب  يور  نیا  زا  فسوی 

شاب رادیب  هدرپ و  سپ  هب  ور 

شاب رارسا  هدرپ ي  یتولخ 

دوب تداع  دمآ  فالخ  هچ  ره 

دوب تداعس  رالاس  هلفاق 

یناقاخ

یناقاخ شاب  درف  نینچمه 

تسا زورفلد  نینچنیا  باتفاک 

تخیرگ دید و  دیفس  يوم  رای 

تسا زومآون  شلد  يدزد  هب  هک 

دزیرگب دزد  حبص  زا  يرآ 
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تسا زودنا  تمالس  ناج  یپ  رگ 

تقو یب  دش  دیفس  میوم  هچرگ 

تسا زورون  زونه  مرمع  لاس 

دمد دوز  حبص  هک  هتوک  بش 

تسا زور  يزارد  ناشن  هن 

يولهد ورسخ  ریما 

تسا رت  شکلد  هظحل  ره  هچرگ  نخس 

تسا رتهب  نآ  زا  یشومخ  ینیب  وچ 

تسا نتسب  ناهد  نتسب  هنتف  رد 

تسا نتسبآ  دب  کین و  هب  یتیگ  هک 

یسب مدید  راتفگز  نامیشپ 

یسک یشومخ  زا  تشگن  نامیشپ 

یهن لدرا  هب  نتفگز  ندینش 

یهت يو  زا  مدرم  دوش  رپ  نیا  رگ 

شورف رهوگ  تشگ  ببس  ناز  فدص 

شوگ تشگ  همه  رس  ات  ياپ  زا  هک 

زیت ریشمش  تشگ  نابز  نت  همه 

زیختسر دنک  ناز  نتخیر  نوخب 

یناقاخ

شوخ يوخ  زا  دمد  رب  ادخ  رون 
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شوخ يوب  زا  دنک  يدیفس  يوم 

رهد روج  دشک  دنچ  رگا  مرکم 

رهب شیوخ  تعفنم  زا  دهد  مه 

دوش لطاب  هن  دنتسکش  هک  رد 

دوش لد  حرف  مشچ و  همرس ي 

دید هک  ور  یب  مدرم  زا  یمدرم 

دید هک  وناز  هنیآ ي  رد  يور 
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یناقاخ

مغ زک  سرپم  ار  یناقاخ 

دراذگ یم  هنوگچ  مایا 

مایا شداد  هچنآ  دتسوج  وج 

دراپس یمه  نمرخ  نمرخ 

یناقاخ

یناقاخ لانب  يراد  رذع 

رتمک انشآ  يراد  مک  لهاک 

دنارتشیب كاخز  تنانمشد 

رتمک ایمیکز  تناتسود 

دنیوگ

رامش تمینغ  تقو 

دنامن تصرف  وچ  هنرو 

دوس تشاد  ارک  هلان 

راکب دمآ  یک  هآ 

شتآ اب  یکیرات  نوچ  تسود  هراب  رد  زاس ، راکـشآ  ار  وا  کین  راک  ناشوپب و  ار  تتـسود  ياطخ  دیوگ : يدفـص  حالـص  يدـفص 
.دنک یم  راکشآ  ار  نآ  رون  یفخم و  ار  دود  هک  شاب 

هِّطَغ ینج  امهم  کقیدص 

انسحا اذا  ًایش  فخت  و ال 

ذا رانلا  عم  مالظلاک  نک  و 
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انسلا يدبی  ناخدلا و  يراوی 

ییانس

ناصاخ رهب  زا  هک  یناوخز  ایادخ 

وک اونیب  نم  بیصن  يدیشک 

تسا هداد  هک  شیاهب  یشورف  یم  رگا 

وک ام  مهس  یهد  یم  اهب  یب  رگ  و 

ناتسود زا  هلگ 

ملاح دش و  يرپس  رمع  هک  ار  دوخ  رامیب  دیشخبب  منک ، هچ  امش  متس  تسد  زا  .دیدرک  دب  ار  ملاح  دیتفر و  هک  یناسک  يا  دنا : هتفگ 
.تسا نوگرگد 

یلاوحا اوّریغ  اورجه و  نم  ای 

یلام مکافج  یلع  دلج  یلام 

مکفندم یلع  مکلاصوب  اودوج 

یلاح یلاح  یضقنا و  دق  رمعلاف 

ءایبنا ءامسا 

، حون سیردا ، مدآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا : دنترابع  تسا و  ات  جـنپ  تسیب و  تسا ، هدـمآ  نآرق  رد  هک  ناربمایپ  مسا 
، سایلا نامیلـس ، دواد ، سنوی ، نوراه ، یـسوم ، بیعـش ، بویا ، فسوی ، بوقعی ، قاحـسا ، لیعامـسا ، طول ، میهاربا ، حـلاص ، دوه ،

.نارسفم زا  يرایسب  دزن  لفکلاوذ  زین  یسیع و  ییحی ، ایرکز ، عسیلا ،
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حیحص تدابع 

يارب ار  ادخ  یـسک  هک  دـنراد  رظن  قافتا  ناملکتم  تسا : هدروآ  ًهَیْفُخ (1)  ًاعُّرَـضَت َو  ْمُکَّبَر  اوُعُْدا  هیآ  لیذ  شریـسفت  رد  يزار  رخف 
دـصق هب  مناوخ  یم  زامن  دـیوگب  ناوخ  زامن  رگا  تسا و  هدوبن  حیحـص  شتداـبع  دـنک ، تداـبع  تشهب  هب  دـیما  اـی  باذـع  زا  سرت 

.تسین (2) حیحص  شزامن  باوث ، هب  دیما  منهج و  زا  ساره 

جاجح

يو دـیوگ : یم  فسوی  نب  جاجح  دـب  تاداع  نایب  زا  سپ  ...ِبا�ْقلَْألِاب (3) ، اوَُزبا�نَت  ْمُکَـسُْفنَأ َو �ال  اوُزِْملَت  َو �ال   ... هیآ لیذ  يروباـشین ،
نت رازه  هس  یس و  هک  دوب  نز ، رازه  یس  درم و  رازه  داتـشه  وا  نادنز  رد  .تشک  هانگ ) یب   ) ربص لتق  هب  ار  درم  رازه  تسیب  دص و 

.دندوبن راد  هب  ندش  هتخیوآ  لتق و  تسد و  عطق  نوچ  یهانگ  چیه  قحتسم  اهنآ  زا 

ناسنا

رعـش دننام  دنرب ، یم  راکب  هناسنا  نز  يارب  یهاگ  .دوش  یم  لامعتـسا  ثنؤم  رکذم و  رد  تسا و  درم  نز و  نیب  كرتشم  ناسنا  هژاو 
نم مشچ  یتقو  .دوب  لجخ  وا  زا  هدراهچ  بش  هام  هک  یناوج  نز  دـیناشوپ  درم  قشع  زا  سابل  دـیوگ : یم  سوماق  بحاص  هک  لـیذ 

.دنک یم  لسغ  شکشا  اب  دنک  ییاشحف 

ءاوهلا یف  ینتسک  دقل 

لزغلا بصلا  سبالم 

هناتف هناسنا 

لجخ اهنم  یجدلاردب 

اهب ینیع  تنز  اذا 

لستغت عومدلابف 

ّنج ناسنا و 

هب سان  دـیوگ : یم  سوماق  باتک  نون  شخب  رد  يو  .تسا  یـسنا  نآ  درفم  .ناسنا  دـننام  رـشب  ینعی  سنا  دـیوگ : یم  يداـبآزوریف 
دیآ یم  تسدب  نخـس  نیا  زا  .تسا  ردان  دوش ، دراو  نآ  رب  لا  هک  یعمج  نینچ  تسا ، سانا  نآ  عمج  دوش و  یم  هتفگ  ّنج  سنا و 

.دسر یم  رظن  هب  دیعب  نیا  یلو  تسا  حیحص  ّنج  رب  سنا  قالطا  هک 
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يولوم

تخانشان زا  رتب  دوبن  یتفآ 

تخاب قشع  يراین  رای و  رب  وت 

یمه يرادنپ  رایغا  ار  رای 

یمغ يداهنب  مان  ار  ییداش 

تسام رای  دق  هک  یلخن  نینچنیا 

تسام راد  شلخن  میدرد  ام  هکنوچ 

تسام ریم  فلز  هک  نیکشم  نینچنیا 

تسام ریجنز  نآ  میلقع  یب  هکنوچ 

ییانس

دننک دیع  ود  یمد  رد  نایفوص 

دننک دیدق  سگم  ناتوبکنع 

دروخ توق  حور  تسد  زا  هکنآ 

دروخ توبکنع  دوس  کمن  یک 

ییانس

تفهن نورب ز  رس  درک  یکلاز 

تفگ هچ  دید  کشخ  شیوخ  کتشک 

نهک هچ  ون  هچ  وت  نآ  همه  يا 

نک یهاوخ  هچ  ره  تسا  وت  رب  قزر 

ینامرک نیدلادحوا 
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دشاب تعانق  شتعانص  هک  سک  نآ 

دشاب تعاط  هلمج ي  زا  يو  رادرک 

ادخز الا  رادم  عمط  راهنز 

دشاب تعاس  مین  قلخ  تبغر  نیک 

میوگ

دشاب مک  فطل  هب ز  مک  روج 

دشاپ متحارج  رب  کمن  هک 

وا زا  دیآ  فطل  يوب  مک  روج 

وزا دیاز  روج  ضحم  مک  فطل 

دیاب ردقنیا  رادلد  فطل 

دیآ کشرب  وزا  یبیقر  هک 

ینامرک يدحوا 

ییاهنت زا  تفرگ  ملد  هناخ  رد 

ییادیش لبلب  وچ  نمچ  هب  متفر 

دنابنج رس  یهس  ورس  ارم  دید  نوچ 

ییآ ناتسب  هب  یشوخلد  هچ  هب  ینعی 

رگمه دجم 

دیسرپ يدناعم  بجعت  يور  ارم ز 

ّللا
�

ه حور  تشادن  ینعم  هچ  يور  ردپ ز 

دوب رشبم  وا  هک  متفگ  مداد و  باوج 
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هلا زار  قلخ  عمج  یشرق  دمح  اب 

دوز درآ  هدژم  هک  ات  نآ  یپ  زا  رشبم 

هار رد  دنک  یکی  لزنم  ود  هک  دوب  اور 

يدابانگ يدبع 

دنک مض  نخس  هب  ار  نخس  هکره 

دنک مک  رگج  نوخ  زا  يا  هرطق 
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يولوم

دنک یم  رش  يرس  ره  رد  ین  هداب 

دنک یم  رت  نانچنآ  ار  نانچنآ 

دوش یم  رتوکن  لقاع  دوب  رگ 

دوش یم  رتدب  هناوید  دوب  رو 

دنسپ دب  دندب و  بلغا  نوچ  کیل 

دنا هدرک  مرحم  ار  یم  همه  رب 

دندب بلغا  نوچ  تسار  بلغا  مکح 

دندتسا نزهر  تسد  زا  ار  غیت 

یماج

قبس نییآب  نینوک  هعومجم 

قرو دعب  ًاقرو  صحفت  میدرک 

وا رد  میدیدن  میدناوخن و  هک  اقح 

قح هیتاذ ي  نوئش  قح و  تاذ  زج 

یناقاخ

دنبن لد  تسود  تیوقت  هب  ایناقاخ 

روخم رگج  نمشد  تیاکش  هصغ  زو 

تبقاع هب  وک  نزم  هیکت  تسود  چیه  رب 

رس هب  یتسود  دربن  دیامن و  نمشد 

بیع هن  تدنیب  رنه  رورغ  زا  تسود  رگ 
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رنه دنک  نوزفا  تندرک  بیع  هب  نمشد 

مان دنلب  يدرگ  نمشد  نعط  یسرت ز 

رصتخم تسپ و  يوش  تسود  رورغ  ینیب 

نیب زاب  فاصنا  هب  تسا  نمشد  تسود  سپ 

رگنرد قیقحت  هب  تسود  تسا  نمشد  سپ 

ما هتفگ  هک  دریذپن  نخس  نیا  تلقع  رگ 

رمش یگناوید  هجیتن  ار  لقع  نیا 

نادنز رد  سارفوبا 

: دیوگ یم  ّللا (1) 
�

...ُه َلَْزنَأ  ا�م  �یلِإ  اَْولا�عَت  ْمَُهل  َلِیق  ا�ذِإ  هیآ َو  لیذ  فاشک  حرش  رد  ینازاتفت  ققحم 

يریلد يراوس و  بسا  تغالب و  تحاصف و  رد  سارفوبا  دندوب و  دنمتواخـس  نخـس و  شوخ  هرهچ ، شوخ  ینیطالـس  نادـمح  ینب 
یهاشداپ هب  عورـش و  یهاشداپ  هب  یگدنیارـس  دوب : هتفگ  سارفوبا  زین  سیقلاؤرما و  هراب ي  رد  دابع  نب  بحاص  دوب ، اتکی  اـهنآ  نیب 

.تفای نایاپ 

...دراد يا  هژیو  تفاطل  تقر و  يو  تراسا  نامز  ياه  هدورس  دش و  نایمور  ریسا  یگنج  رد  دیسر ، لامک  هب  بدا  رد  سارفوبا 

يولهد ورسخ  ریما 

راگزور زا  یهاوخ  یشیاسآ  رگ 

رامش تمینغ  نازیزع  لامج 

هن يور  ناتسود  تیعمج  هب 

هن يوس  کی  هب  ار  ناگدنکارپ 
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رای تسوخدب  هچرا  شوکم  يرود  هب 

راک ماجنارس  دتفا  دوخ  يرود  هک 

نکم هراپ  تسگنت  هماج  رگا 

نهک ددرگ  وچ  ددرگ  هراپ  دوخ  هک 

زین تسخلت  هویم  رگا  خاش  نزم 

زیر گرب  شدیآ  شیپ  وچ  دتفا  دوخ 

تسیز دعب  زا  تسییادج  دبال  وچ 

تسیچ رهب  نتسیز  ادج  ادمعب 

یپ هدنخرف  غرم  يا  يدوب  اجک 

یح نافیرح  زا  ربخ  يراد  هچ 

ماگ دنراذگ  یم  اجک  يداشب 

مادک لزنم  تسیاج و  هچ  ات  رفس 

لسگ نامیپ  نافیرح  ناز  ناغف 

لد دنتفرگرب  امز  هرکی  هک 

دنیوگ

منز گنچ  ارت  فلز  رس  هک  دوب  یک 

منز گنرلگ  نابل  نآ  رب  هسوب  دص 

ار همه  يافو  رهم و  منک  هشیش  رد 

منز گنس  رب  راگن  يا  وت  شیپ  رد 

طاوطو دیشر 
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رب نیمیس  بل  رکش  يا  ترد  زا  رود 

رگج نوخ  لد و  درد  نت و  جنر  زا 

شگرم اب  منک  ضوع  رگ  هک  تسیلاح 

رس رب  دیاب  داهن  مرگد  زیچ 

يولوم

دهن هزیتسا  هک  یکرت  نآ  خرف 

دهج شتآ  قدنخ  ردنا  شبسا 

هتخود تریغ  ریغ و  زا  دوخ  مشچ 

هتخوس ار  رت  کشخ و  شتآ  وچمه 

دنک یبیع  وا  رب  ینامیشپ  رگ 

دنز ینامیشپ  رد  لوا  شتآ 

*

ناهج رد  يدرگ  داش  يو  زا  هچ  ره 

نامز نآ  شیدنیب  نآ  قارف  زا 

دش داش  رگ  سب  داش  یتشگ  هچناز 

دش داب  نوچ  مه  تسج و  يو  زا  رخآ 

هنم يو  رب  لد  وت  دهجب  مه  وت  زا 

هجب يو  زا  شیپ  وت  دهجب  وک  شیپ 

يدعس

تسین ادیپ  هوجو  ار  ناگس  ات 
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دنرگیدکی نابرهم  قفشم و 

زادنا ناش  نایم  رد  یی  همقل 

دنردب رگدکی  هاگیهت  هک 

يولوم

تسا هداد  قح  ار  موق  نیاک  الب  ره 

تسا هداهنب  مرک  جنگ  نآ  ریز 

دوش نوزفا  هکره  قح  رد  وا  فطل 

دوش نوخ  ردنا  هقرغ  سکنآ  کش  یب 
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دهد یناج  سفن  ره  ار  ناتسود 

دهد ینان  رگا  دزوس  ناج  کیل 

دنیوگ

تسا مشچ  کی  زاون  نود  کلف 

دراد رس  قرف  هب  مه  یکی  نآ 

تشم هب  تفرگ  مد  هک  ار  يرخ  ره 

دراد رخ  مد  هک  دنادن  یم 

شیوخ هلک  زارف  ات  درب  یم 

درادرب تسد  وچ  مد  شدنیب 

دوش دروخ  هک  دنز  شنیمزرب 

درادرب شاجب  رگید  رخ 

ییانس

تسیرادرم لاثم  رب  ناهج  نیا 

رازه رازه  وا  درگ  ناسکرک 

بلخم دنز  یمه  ار  نآرم  نیا 

راقنم دنز  یمه  ار  نیارم  نآ 

همه دنرذگب  رمالارخآ 

رادرم نآ  دنام  زاب  همه  زو 

يولوم

زومر رکم و  زا  لد  رد  يراد  هچ  ره 
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زور دننام  دوب  ادیپ  ام  شیپ 

يرورپ هدنب  شمیشوپب ز  هک 

يرب یم  دح  زا  ییاوسر  ارچ  وت 

دنک اهارادم  وت  اب  قح  فطل 

دنک اوسر  يرذگب  دح  زا  هکنوچ 

راطع

رایرهش اب  ینک  تمدخ  يوعد 

رارق یب  یشاب  شیوخ  قشع  دوخ ز 

ینک یم  درخب  تخس  ار  دوخ  هچرگ 

ینک یم  دوخ  تمدخ  تقیقحرد 

مامتان درم  دوب  یهاوخ  دنچ 

ماع هن  صاخ و  هن  کین  هن  دب و  هن 

یفوص نیدلا  فیس 

موش هناگیب  قشع  یهگ ز  دنچ  ره 

موش هناخمه  انشآ و  تیفاع  اب 

درذگرب نم  هب  یخر  يرپ  هاگان 

موش هناگیب  ثیدح و  نیا  زا  مدرگرب 

نیا اب  وا  .دهد  نیقلت  ار  تیم  ات  دنتـساوخ  يو  زا  نارـضاح  .دش  رـضاح  يا  هزانج  نیلاب  رب  يو  هک  تسا  هدـش  لقن  نیدـلا  فیـس  زا 
: داد نیقلت  ار  تیم  یعابر 

متسدرک ناهج  هلمج  هنگ  نم  رگ 
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متسد دریگ  هک  تسا  دیما  وت  فطل 

مریگ تتسد  زجع  تقوب )  ) زورب هک  یتفگ 

متسه نونکا  هک  هاوخم  نیا  زا  رتزجاع 

دنیوگ

رهب مان  زج  رکش  زا  مرادن  رگ 

رهز ماک  ردنا  هک  رتهب  یسب  نآ 
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دورف دمآ  شرع  هب  تبسن  نامسآ 

دوت كاخ  شیپ  تسیلاع  سب  هنرو 

شزرمآ بلط 

: تسا هتفگ  هیفوص  ناگرزب  زا  یکی 

هانگ رتدب ز  راذتعا  مدرک و  دب 

هابت يوعد  هس  رذع  نیا  رد  تسه  نوچ 

لعف تردق و  يوعد  دوجو و  يوعد 

ّللاب
�

ه الا  هّوق  لوح و ال  ال 

یکشر

وت هک  مناد  ردقنیا  کیل  مین  هگآ  دوخ  لاح  زا 

درذگب نامادز  مکشا  يرذگب  لد  رد  هاگ  ره 

یفرع

متفگ یم  هدیدن  ییافج  وت  زا  هکنآ  شوخ 

دناد يرگمتس  ایآ  نم  يوخ  هتشرف 

تفرعم

.زاسب نهآ  زا  يراوید  یصاعم  دوخ و  نیب  یسانشب ، ار  تراگدرورپ  یهاوخ  یم  رگا  دیوگ : ءامکح  زا  یکی 

ورسخ

میدوب هراظن  زا  ربخ  یب  ام 

ار ام  درکن  ربخ  تفر و  ناج 

يریمض
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تفر نورب  هناوید  لد  زا  ربص  دمآ و  قشع 

تفر نورب  هناخ  نیا  زا  هناگیب  هک  رکش  دص 

یبیصن اباب 

دنک رثا  رگا  وت  رد  نم  راگزور  هب  ياو 

میهاگحبص هیرگ  بش  همین  هآ  هلان و 

طایتحا

يدـباع .دـندرک  یم  زیهرپ  تشوگ  ندروخ  زا  نایاسراپ  یخرب  دـندش ، طولخم  هفوک  لها  نادنفـسوگ  اب  هدـش  تراـغ  نادنفـسوگ 
.لاس تفه  دنتفگ  دنک ، یم  رمع  لاس  دنچ  دنفسوگ  دیسرپ 

.دروخن دنفسوگ  تشوگ  لاس  تفه  يو 

ناهد تراهط 

.دیئامنن جراخ  هدیدنسپ  زج  دوخ  ناهد  زا  دیزاسن و  دراو  هزیکاپ  زج  دوخ  نورد  رد  دومرف : لیئارسا  ینب  هب  مالسلا  هیلع  نامیلس 

لالح همقل 

تروص هب  مبوک و  یم  منازوس و  یم  ار  نآ  مروآ ، تسدب  لالح  ینان  صرق  رگا  دیوگ : يدباع 
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.منک یم  هدافتسا  نارامیب  هجلاعم  يارب  ییوراد 

زوریپ

هچ هک  امن  شـسرپ  ءانب ، فسوی  نب  دمحم  ّللادـبعوبا 
�

ه تدوخ ، گرزب  ریپ و  زا  تشون : یناهفـصا  لهـس  نب  یلع  هب  يدادـغب  دـینج 
.تسا بلاغ  ادخ  نامرف  سیونب : تفگ  وا  دیسرپ و  ریپ  زا  يو  تسا ؟ هریچ  دوخ  راک  رب  یسک 

یگتسبلد

یگتـسبلد دوخ  هب  قح  زا  هدـنب  يرود  نیتسخن  تسا و  یگتـشذگ  دوخ  زا  قح  هب  هدـنب  لاـصو  نیتـسخن  دـیوگ : یم  بحم  نونمس 
.تسا

یبیصن

تسکاپ همه  نانیشن  تابارخ  ناماد 

تسکاخ نماد  ات  هک  تسام  ینماد  رت 

يریظن

ار هناشاک  نیا  عمش  بشما  مدرگ  یم  رس  درگ 

ار هناورپ  نتخوس  قیرط  مزومایب  ات 

ینالیگ يرازن 

تخاس وت  زا  دیمون  هک  مداش  یمورحم و  زا  مدرم 

امش ناراودیما  مندنک  ناج  یخلت 

يربص

يرذگ یم  هچ  یلدشوخ  يا  مرطاخ  درگب 

دوب ییانشآ  وت  اب  ارم  زور  مادک 

ییانس

تسندیرد نابیرگ  تقو  قوش  لها  يا 
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درب یم  هک  نابیرگ  يوسب  ارم  تسد 

یقفاب فرش 

دوخ لاصو  زا  مدبمد  دنک  نم  دیما  عطق 

مه راظتناب  داش  نیزح  لد  منکن  ات 

هیقف دامع 

شیافج زا  دنیشنن  يرابغ  مرطاخ  رب 

دباتنرب راگنز  تبحم  هنییآ 

ینخلگ

دینک ردب  رس  یکی  كاخ  ناگدرم ز  يا 

دینک رظن  دوخ  زا  رتب  هدنز ي  لاح  رب 

ینزح
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تسیچ هوکش  نیدنچ  هناسفا  هن  تسا  قشع  نیا  ینزح 

تسین كاب  هن  رگج  رب  نادند  ریگ و  نادندب  بل 

ازریم ناخ 

دهد یمن  یقوذ  وچ  تایح  لد  درد  یب 

؟ دنا هدید  هچ  ایآ  دوخ  رمع  هب  ناگدوسآ 

يولهد نسح 

جنرم تسین  باجتسم  رگ  وت  ياعد  نسح 

؟ دنک هچ  اعد  رگد  لد  رگد و  نابز  ارت 

فیرش

یماک ره  دعب  یماک  خلت  نادنچ  هتشگ  مبیصن 

ددرگ یمن  نم  ماک  هب  رگ  نودرگ  منونمم ز  هک 

یبیصن اباب 

داب رود  وت  زک  اعد  هب  نم  هتفخ  وت  اهبش 

دنا هتسشن  نوخ  رد  وت  رهب  هک  ناسک  هآ 

*

نونجم یبیصن  دوب  ناسچ  قشع  رد  هدنز 

دوبن راوشد  همه  نیا  رگم  زور  نآ  قشع 

*

نامه زان  ار  وت  مشچ  دش و  هتشک  یملاع 

زونه زاغآ  رد  وت  نسح  دش و  تمایق  دص 
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یلبش

زونه ینیریش  هب  اما  گرم  رهز  دشاب  خلت 

درب نم  ماکز  نارجه  یخلت  دناوت  یم 

دنیوگ

مکشا هناد ي  لصاح  هتشگ  یلاخ  زیگناروش  ز 

ددرگ یمن  نم  ماد  درگ  زگره  لصو  غرم  هک 

مناج رغاس  رد  یتخیر  یقارف  رهز  نانچ 

ددرگ یمن  نم  ناج  درگ  نآ  یخلت  زا  گرم  هک 

*

مشک رای  قارف  ای  مروخ  هنامز  مغ 

مشک راب  مادک  مرادن  هک  یتقاط  هب 

*

مدش اوسر  هک  تخوس  ار  هشیدنا  وت  قشع 

رت شیدنا  تبقاع  دوبن  نم  زا  سک  هنرو 

*

لد دشناو  راهب و  تشذگب 

تسین ینتفکش  رگم  هچنغ  نیا 
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يدعس

مشوپب قشع  رس  هک  مدرکب  دهج  رازه 

مشوجن هک  مرسیم  شتآ  رس  رب  دوبن 

دنیوگ

شوهب دنشابن  وت  يوک  رس  نانکاس 

دزیخ نونجم  همه  يو  زا  هک  تسنیمز  ناک 

یلها

یلها یسر  نوچ  كاچ  رگج  ناقشاع  هب 

يدرک نهریپ  بیج  رد  هک  كاچ  ود  کیب 

*

چیه دشابن  وزرآ  شدوخ  كاله  زجب 

يزابناج قوذ  هناورپ  وچ  تفای  هک  یسک 

ریجم

مناد یم  يوش  داش  مغ  هب 

میوگ یم  نآ  زا  وت  اب  لد  مغ 

یبیکش

میا هدنز  میدنارذگ و  ار  رجه  ياهبش 

دوبن نامگ  نیا  دوخ  یناج  تخس  هب  ار  ام 

*

ینم لد  رد  نانچ  هدید  ود  زا  بئاغ  يا 
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دسر یم  زاوآ  نم  هب  تندوشگ  بل  زک 

يولهد نسح 

تشگن دیفس  تلد  وم  رسکی 

دنامن هایس  تنت  رد  وم  چیه 

يدرک یهگ  نآ  هبوت  نسح  يا 

دنامن هانگ  توق  ارت  هک 

يربص

نم هک  وگب  دیاشگب  بل  هوکش  هب  لد  نوچ 

شمداز وت  يافو  مادک  زا  هدنمرش 

ییحی

تسیچ مناد  یمن  لد  يوزرآ  مزابکاپ 

تسیچ هک  مناریح  دنیوگ  یم  لصو  مدرم  هک  نیا 

تسایر

.تسا هتخادنا  يراوخ  هب  ار  دوخ  دهد ، نت  تسایر  هب  تسایر ، یگدامآ  زا  شیپ  سکره  دیوگ : یفوص  یکولعص  لهسوبا 

.تسا هدرک  تنایخ  نانآ  هب  دنا ، هدروآ  تسدب  تمحز  هب  ار  نآ  نارگید  هک  دنک  یماقم  يوزرآ  سکره  دیوگ : زین  يو 
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فوصت

(. دوش نایذه  بجوم  هک  یضرم   ) تسا ماسرس  دننام  فوصت  دیوگ : هیفوص  ناگرزب  زا  یکی 

.دوش لال  دبای  ناکما  نوچ  تسا و  توکس  شرخآ  نایذه و  شزاغآ 

انیس نبا 

دوب يدرم  دومرف : یئوگ ؟ یم  هچ  انیـس  نبا  هراب ي  رد  متفگ : وا  هب  مدید ، باوخ  هب  ار  ادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  يدادـغب ، نیدـلادجم 
.داتفا (1) شتآ  رد  وا  مداد و  رارق  باجح  رد  متسد  اب  ار  وا  دسرب ، ادخ  هب  هطساو  نودب  تساوخ  یم  هک 

درذگ یم  ینک  یم  لامک  بسک  رگ 

درذگ یم  ینک  یم  لاحم  رکف  رو 

لایخ تسلایخ  رس  رب  همه  ایند 

درذگ یم  ینک  یم  لایخ  عون  ره 

ینخلگ

میاوت يوک  زا  رت  هدرزآ  بش  دنچ  ره 

میاوت يوس  رگد  زور  سک  همه  زا  شیپ 

میوگ

رایرهش نآ  درخ  یم  یسوب  هب  ناج 

راک تشگ  ناسآ  قاشع  يا  هدژم 

نیقشاع ای  مکحاورا  اولذبا 

نیقداص اناوه  یف  اونوکت  نا 

ناج تسود  راثن  نک  یناوج  رد 

ناوخب ار  کلاذ  نیب  ناوع  ور 
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نکم یناج  نارگ  یتشگ  نوچ  ریپ 

نکم ینابرق  ریپ  دنفسوگ 

راثن ناج  دزاسن  لوا  رد  هکره 

راظتنا درد  هب  رخآ  دهد  ناج 

یجواس ناملس 

هبوت متسب  متسکش و  هکسب  زا 

هبوت متسدز  دنک  یمه  دایرف 

رغاس متسکش  یی  هبوت  هب  زورید 

هبوت متسکش  يرغاس  هب  زورما 

یسوط ریصن  هجاوخ 

هبوت مدرک  وت  رهب  زا  هن  هچ  ره  زا 

هبوت مغ  نآ  زا  مروخ  یمغ  وت  یب  رو 

منک وت  يارب  نیا  زا  دعب  هک  زین  ناو 

هبوت مهنآ  زا  ناوت  نآ  زا  رتهب  رگ 

يولهد نسح 

سرپم زرمایب و  نیمغ  یکلد  مراد 

سرپم زرمایب و  نیمک  رد  هعقاو  دص 
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ملمع یسرپب  رگا  موش  هدنمرش 

سرپم زرمایب و  نیمرکا  مرکا  يا 

دیعسوبا

نید هن  تسا و  رفک  هن  یگناگی  هار  رد 

نیبب هار  هن و  نورب  دوخز  ماگ  کی 

نیزگ مالسا  هار  وت  ناهج  ناج  يا 

نیشنم دوخ  اب  نیشن و  هیس  رام  اب 

يولوم

دارم دمآ  قیرط  نیز  میوگن  نم 

داشگ دهاوخ  اجک  زا  ات  مپط  یم 

دپط یم  وس  ره  غرم  هدیرب  رس 

دسج زا  ناج  دهد  وس  نیمادک  ات 

تسیگدنز تضایر  ردنا  تندرم 

تسیگدنیاپ ار  حور  نت  نیا  جنر 

يرتشم وش  ناج  هب  ار  تضایر  ناه 

يرب ناج  تمدخ  هب  نت  يدرپس  نوچ 

تسا نت  زا  دوخ  لسک  ار  ینارگ  ره 

تسندیرپ رد  هک  ناد  تفخ  ناج ز 

*

متخودنب یی  همقل  یگید  نم ز 
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متخوس ار  ناهد  مدرک  هیس  فک 

ناشن هش  يا  وت  سبح  رد  مفسوی 

ناهراو منامز  تسد  زا  وت  نیه 

رایرهش يا  ونش  فسوی  يراز 

رآ محر  لد  یب  بوقعی  نآ  رب  ای 

نابز زا  ای  منک  ناوخا  زا  هلان 

نانج زا  مدآ  وچ  مداتفا  رود 

تسرد نامیپ  رد  رصم  زیزع  يا 

تست نادنز  رد  مولظم  فسوی 

نیبب یباوخ  یکی  وا  صالخ  رد 

نینسحملا بحی  ّللاف 
�

ه دوز 

سانش ار  ناج  ناج  هار  زا  دوش  ناج 

سایق دنزرف  هن  وش  شنیب  رای 

راکب دنام  یمن  نارودزم  دزم 

رادیاپ تسا و  رهوج  نیو  ضرع  ناک 

نتخومآ دزس  ار  نآ  بیغ  رس 

نتخود دناوت  بل  نتفگ  زوک 

تسا یتسود  ناشن  لد  زا  قطن  شوج 

تسا یتفلا  یب  زا  قطن  یگتسب 

شرت دنام  یک  دید  ربلد  هک  لد 
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شمخ دنام  یک  دید  لگ  یلبلب 

رای یناشیپ  تسظوفحم  حول 

راکشآ دیامن  تنینوک  زار 

نومنهر تزامن  ردنا  تقو  جنپ 

نومئاد هولص  یف  مه  نوقشاع 

رامخ نآ  دریگ  مارآ  جنپز  هن 

رازه دص  اب  هن  تساهرس  نآ  رد  هک 

ناقشاع نایم  ًابغرز  تسین 

ناقشاع ناج  تسا  یقستسم  تخس 

تسین قوشعم  زجب  قشاع  لد  رد 

تسین قورفم  قراف و  ناشنایم  رد 
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دیعسوبا

قشع رتفد  رد  هاگن  یسب  درک  لد 

قشع روخ  رد  ور  چیه  دیدن  تیور  زج 

نسح رس  رب  دهن  نسح  تخر  هکنادنچ 

قشع رس  رب  دهن  قشع  ملد  هدیروش 

يدیما

هاوفا رد  یتیاکح  هداتفا 

هآ زا  ددرگ  هایس  هنییآک 

یهاگبص هآ  هک  هفرط  نیا 

یهایس درب  لد  هنییآز 

دنیوگ

يدشن نامرف  عیطم  یمد  سفن  يا 

يدشن نامیشپ  نتشیوخ  هدرک  زو 

دنمشناد دهاز و  هیقف و  یفوص و 

يدشن ناملسم  یلو  يدش  هلمج  نیا 

يدعس

یسانشب جنرت  زا  تسد  ینیبب و  شرگ 

ار اخیلز  ینک  تمالم  هک  دوب  اور 

یلیل ربق 

ات درک  یم  وب  ار  اهربق  يو  دـندادن ، ناشن  وا  هب  ار  نآ  یلو  دیـسرپ ، وا  ربق  زا  تفر و  وا  ياتـسور  هب  نونجم  تفر ، ایند  زا  یلیل  یتقو 
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.دورس ار  تیب  نیا  اجنآ  رد  درک ، مامشتسا  ار  یلیل  ربق  يوب 

.دنک یم  ربق  رب  تلالد  ربق  شوخ  يوب  هکیلاح  رد  دننک ، یفخم  شتسود  رب  ار  شربق  دنهاوخ  یم 

اهّبحم یلع  اهربق  اوفخیل  اودارا 

ربق یلع  لد  ربقلا  بارت  بیط  و 

.دش نفد  وا  رانک  تفر و  ایند  زا  ات  دناوخ  یم  ار  رعش  هراومه  يو 

ردپ يارب  اعد 

رد تسا  نسح  هوسا  هک  ربمایپ  منک و  یم  هجوت  ادـخ  هب  وت  نادـقف  رد  ناجاباب  تفگ : داتـسیا و  شردـپ  ربق  رانک  نیـشن ، هیداب  ینز 
وت هچنآ  هب  جاتحم  تسا و  ناگدـنب  تسد  رد  هچنآ  نودـب  هشوت و  نودـب  وت  هدـنب  ایادـخ  تفگ : سپـس  .مروآ  یم  دای  وت  تبیـصم 

ینغ وا  لضف  زا  ناتسدیهت  دنیآ و  یم  وا  يوس  هب  نادنموزرآ  هک  یتسه  یـسک  نیرتهب  وت  اراگدرورپ ، تسا ، هدش  دراو  وت  رب  يراد 
نادرگ و تمحر  بجوـم  تدوـخ ، دزن  ار  وا  رارق  سپ  اراـگدرورپ  .دـنوش  یم  رو  هطوـغ  وا  تـمحر  رد  ناراـکهنگ  دـندرگ و  یم 

.تشگزاب تسیرگ و  سپس  .هد  رارق  تدوخ  تشهب  ار  وا  هراوهگ 

يولوم

ینیب یم  هک  ناتسود  لغد  نیا 

ینیریش رود  دنناسگم 
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دنشون یم  تسه  هک  یماعط  ات 

دنشوج یم  وت  رب  روبنز  وچمه 

دوش بارخ  هد  هک  يزورب  ات 

دوش بابر  هساک  نوچ  هسیک 

يرادلد دننک و  تبحص  كرت 

يرادنپ دوبن  دوخ  یتسود 

دیآ زاب  تخب  هک  رگید  راب 

دیآ زارف  رد  ینارماک ز 

تسار پچ و  زا  هک  زپب  ییاب  غود 

تسام رد  سگم  نوچ  دنتفا  يو  رد 

دنرازاب ناگس  میوگ  تسار 

دنراد رتتسود  وت  زا  ناوختساک 

*

رن ياهردژا  ریش و  زا  زیرگ  مک 

رذحلا ردارب  يا  نایانشآ  ز 

نک هتخس  تسپ و  نوزوم و  ار  شیوخ 

نک هتخپ  ار  دوخ  نان  هدید  باز 

هتخاس رب  اهریت  نامک و  يا 

هتخادنا رود  وت  کیدزن و  دیص 

دیرولا لبح  زا  برقا  تسا  قح  هچنآ 
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دیعب ار  ترکف  ریت  هدنکف  وت 

رترود وا  رتزادنا  رود  هکره 

رتروجهم دوب  یجنگ  نینچ  زو 

تشکب هشیدنا  رد  ار  دوخ  یفسلف 

تشپ تسجنگ  يوس  ار  وا  دیوگ و 

رایرهش نآ  تفگب  انیف  اودهاج 

رارقیب يا  تفگن  انع  اودهاج 

نطف تاواکذ و  ملع و  اسب  يا 

نزهار لوغ  وچ  ار  ورهر  هتشگ 

نف يدلج و  زا  لضف و  زا  رذگ  رد 

نسح قلخ  دراد و  تمدخ  راک 

نورب ام  قلاخ  دروآ  نآ  رهب 

نودبعی الا  سنالا  تقلخ  ام 

راطع

هفرعملا قح  هب  لد  يا  رفک  فاک 

هفسلف ياف  دیآ ز  مرتشوخ 

دنز هر  نوچ  جزل  ملع  نیا  هکناز 

دنز هگآ  مدرم  رب  رتشیب 

: ما هدروآ  زاجح  رفس  رد 

يورهام يالتبم  دوبن  هکره 
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يوشب یناسنا  حول  زا  وا  مان 

ناتب رهم  زا  دشاب  غراف  هک  لد 

ناد هتشغآ  نوخب  یضیح  هتل ي 

ناخرلگ رهمز  غراف  هنیس ي 

ناوختسا زا  رپ  تسینابنا  هنهک 

نسحلا هجولا  قشعی  مل  نم  لک 

نسرلاو هیلا  لجلا  برق 

رای قشع  دوبن  هک  ار  سکنآ  ینعی 

رایب يراسفا  نالاپ و  وا  رهب 
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یتلاح گیب  مساق 

تست لد  نماد  هدیشک  نمز  هتسویپ 

تست لد  نمرخ  هتخوس  نم  غراف ز 

شیوخ لد  وت  زا  نم  دنک  افو  رمع  رگ 

تست لد  نم  زا  هک  منک  نآ  زا  رت  غراف 

طاوطو دیشر 

نم لد  نیرب  سودرف  وت  يور  يا 

نم لد  نیرق  تمغ  نابش  نازور و 

مزیرگب تمغ  تسد  زا  رگم  متفگ 

نم لد  نیتسآ  تفرگ  وت  قشع 

یماظن

تسیدیشمج تلود  رگا  تلود 

تسیدیمون تیآ  دیفس  يوم 

باوخ تسم  يوس  وچ  دمآرب  حبص 

باتفآ تشذگ  راوید  رس  زگ 

رسب لفاغت  یناوج و  تفر 

روخب یغیرد  تسغیرد  ياج 

دوب فسوی  وچ  هکره  هدش ي  مگ 

دوب فسأت  ياج  شندش  مگ 

تسیچ هک  یناوج  ردق  زا  یغراف 
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تسیچ هک  ینادن  ریپ  يوشن  ات 

تسشتآ نوچ  همه  یناوج  هچرگ 

تسا شوخ  یناوج  تسخلت و  يریپ 

ناوج تخرد  تسا  غاب  دهاش 

نابغاب شدنکرب  دوش  ریپ 

تسا ربون  لگ  رهب  زا  رت  خاش 

تسا رتسکاخ  یپ  زا  کشخ  مزیه 

ناملس ازریم 

تسیچ هنارت  نیا  تسلگ  تسم  رگا  لبلب 

تسیچ هناقشاع  همزمز  قشع  تسینرگ 

راک يور  يداتف ز  هدرپ  هن  رگا  یقاس 

تسیچ هناغچ  گنچ و  همغن ي  هک  تمتفگ  یم 

اهلاس كاردا  رئاط  درک  زاورپ 

تسیچ هنایشآ  نیا  رد  هک  دشن  وا  مولعم 

سب تسا و  تباث  یکی  دوجو  لزا  رد  نوچ 

تسیچ هنایم  رد  مدع  دوجو و  ثحبم  نیا 

لانم دشن  تماک  هب  هنامز  رگا  لدیا 

تسیچ هنامز  هانگ  لانب  دوخ  تخب  زا 

76  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 242 

http://www.ghaemiyeh.com


دندش ادج  مه  زا  دب  کین و  تسخن  رد  نوچ 

تسیچ هناسف  نیا  نیشنب  يا  هشوگب  ظعاو 

تشهب زا  دمآ  نورب  تشونرس  مدآ ز 

تسیچ هناد  بیع  وگب  هیقف  يا  ّللا 
�

ه مسب 

تلد رد  تسه  یهم  رهم  هن  رگا  ناملس 

تسیچ هناشن  تبحم  غادز  تا  هنیس  رب 

یفیرش مودخم  ازریم 

فرشا نتشک  سوه  يراد  وچ  باتشب 

دریمب قوذ  زا  دبای و  ربخ  هک  مسرت 

*

نادنمدرخ شیپ  دسر  یم  تمصع  فال  ار  یسک 

درادهگن ار  نامیا  وت  ییابرلد  تقو  هک 

میوگ

تسم ربلد  نآ  هک  دوب  یبش  هدنخرف 

تسدب غیت  لد  تراغ  یپ  دمآ ز 

یمد تشگ و  لجخ  دید  ما  هدز  تراغ 

تسشنب تلاجخ  عفر  یپ  نم ز  اب 

.متشاگن زیربت  هسورحم  رد  لاس 992  رفص  هام  متسیب  زور  هعمج  رحس  رد  ار  تایبا  نیا 

يولوم

دوب یخاتسگ  تلفغ ز  ًامئاد 
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دور هدید  زا  میظعت  ورب  هک 

هاوگ دش  انیسن  انذخاؤت  ال 

هانگ مه  یهجوب  نایسن  دوب  هک 

درکن وا  میظعت  لامکتسا  هکناز 

دربن يدرواین  رد  نایسن  هنرو 

اهمیظعت رد  درک  نواهت  زا 

اطخ وهس و  اب  داز  نایسن  هک  ات 

دوب راچان  دبال و  نایسن  هچرگ 

دوب راتخم  وا  ندیزرو  بس  رد 

يدابانگ يدبع 

هالک رس  زا  دتف  تعمش  وچ  دوز 

هایس تدیفس  يوم  ینک  دنچ 

ینک نوسفا  دصب  رگ  هایس  يوم 

ینک نچ  نآب  تشگ  ات  ود  هک  دق 

جنپ دوزفا  لهچ  رب  ارم  هک  هو 

جنر دیدرگ  هیفاق  نآ  یپ  زو 

ریثا رهپس  میوم ز  ود  هک  نم 

ریپ هن  مناوج  هن  نافیرح  شیپ 

نم هب  ناناوج  دندرکن  مان 

نخس ناریپ  هب  زین  منکن  نم 
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ارم دناد  هبترم  نیا  رد  هکنآ 

ارم دناوخ  هچ  هک  دنادن  چیه 

: متفگ يدیع  زور  رد 

تسیدیع مشچ  شیوخ  رایز  ار  سکره  دیع 

تسیدیمون زا  رپ  لد  ترسح ، کشا  رپ  ام  مشچ 

میوگ

نت هب  یناوج  بابسا  دوب  ات 

نمس نوچ  نت  دشاب و  لگ  وچ  يور 

وت هب  نارای  سلجم  دوب  هزات 

وت هب  ناراوس  فص  دنک  هولج 

دنهن تیور  هب  هدید  ناگتفیش 

دنهن تیوک  رس  رب  سوه  تخر 

ناج هب  تدنشک  زان  ینک  زان 

ناور تدنهد  زین  یبلط  لد 

درد سوک  دنز  وچ  يریپ  تبون 

درف شیع  یلدشوخ و  زا  دوش  لد 

مایپ درآ  لجا  زا  دیپس  يوم 

مالس دناسر  گرم  زا  مخ  تشپ 

کلک وچ  وزاب  هدمع  دوش  کشخ 

کلس وچ  ندرگ  هرهم  دوش  تسس 
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نانس ار  اوه  داب  دوش  دنک 

نانع دباتب  هقوشعمز  لیم 

اریز نکن  هیالگ  ادخ  ناگدنب  هب  شاب و  ابیکش  هدنشخب  ناسنا  نوچ  يداتفا ، یگراچیب  هب  یتقو  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
.دیامن یمن  محر  وت  هب  هک  يا  هدرک  یسک  هب  ادخ  هیالگ 

اهل ربصاف  هرسعب  تیلب  اذا  و 

مزحا کلذ  ناف  میرکلا  ربص 

امنا قیالخلا  یلا  نوکشت  ال 

محری يذلا ال  یلا  میحرلا  وکشت 

بش زامن 

، دش كاله  تادابع  دیرپ ، ینافرع  تاراشا  تفگ : درک ؟ هچ  وت  اب  ادخ  دش  هتفگ  وا  هب  دـندید ، باوخ  رد  شگرم  زا  سپ  ار  دـینج 
.مدوب هدومن  هماقا  رحس  رد  هک  یتعکر  دنچ  زج  دناسرن  دوس  نم  هب  دیدرگ و  هنهک  بادآ  تشگ ، بیغ  اهشناد 

تبحم

.تسا تاجاح  تافص و  همه ي  ندش  هدنازوس  اه و  تدارا  وحم  تبحم  دنیوگ : یم  صاوخ 

تسیکی راتخم  لعاف  ناکم  نوک و  رد 

تسیکی راوطا  هدنراد ي  هدنرآ و 

رس يرآ  نورب  رگا  لقع  نزور  زا 

تسیکی راونا  همه  نیاک  تدوش  نشور 

میوگ

تخورفا ییاهب  يردنلق  عمش  ات 

تخودب هقرخ  دص  ود  رانز  هتشر  زا 
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وا زا  میلعت  تفرگ  ناغم  ریپ  يد 

تخومآ یتفم  هلئسم  دص  ود  زورما  و 

قشع

ره تسین  نآ  زا  عالطا  ناوت  ار  یـسک  هک  تسا  يدـح  هب  هبذـج  نیا  رادـقم  دوش ، سح  سیطانغم  بوذـجم  اـهلد  هک  تسنآ  قشع 
رد تسا  نزو  دننام  یندشان و  فیـصوت  یندـش و  كرد  تسا  يرما  یئابیز ، دـننام  دـیازفا ، یم  نآ  ءافخ  رب  نآ  فصو  رد  یترابع 

.تسا هتخانش  ار  نآ  دنک  فیصوت  ار  قشع  سکره  هک  ءامکح  زا  یکی  تسا  هتفگ  کین  هچ  .رعش 

لالح ياذغ 

زا متـسشن و  یبآ  راـنک  مدیـسر ، مرخ  زبـس و  ینیمزرـس  هب  مدوـب  سدـقملا » تیب   » مزاـع هلمر »  » زا هک  یناـمز  دـیوگ : یطقـس  يرس 
نیمه ما  هدروخ  لالح  بآ  كاروخ و  مرمع  رد  میوگب  رگا  متفگ  دوخ  اب  مدیشون و  بآ  زا  يرادقم  مدروخ و  بآ  رانک  ياهیزبس 

زا يا  هدروآ  اـجنیا  هب  هـک  تا  هشوـت  داز و  يرـس ! يا  تـفگ : هـک  دیـسر  مشوـگ  هـب  يزاوآ  .مدیـشون  مدروـخ و  زورما  هـک  تـسا 
؟ تساجک

ایند اب 

شاب یسک  نوچ  دوخ  راک  رد  تفگ : دهد ، يزردنا  ارم  متـساوخ  وا  زا  مدید و  ار  ییاسراپ  سدقملا  تیب  رانک  رد  دیوگ : دهاز  مثق 
دنز و تسد  يوغل  راک  هب  ای  دوش و  هدیرد  دنک و  یهابتـشا  هکنیا  زا  تسا  كانمیب  وا  دنا و  هتخادنا  تشحو  هب  ار  وا  ناگدـنرد  هک 

هکیلاح رد  تسا  نزح  زور  زین  يو  زور  دـنا ، هتفخ  یتحار  هب  مدرم  هکیلاـح  رد  تسا  سرت  بش  وا  يارب  بش  نآ  .دـیآ  رد  ياـپ  زا 
.دنک هدنسب  مک  بآ  هب  ماک  هنشت  ناسنا  تفگ : .وگب  رتشیب  متفگ : .تخاس  اهر  ارم  تفر و  سپس  .دنلاحشوخ  لطاب  لها 

یناملظ باجح 

کی ره  تبسانم  هب  دوش و  یم  هضرع  وت  رب  وت  ياه  هشیدنا  راتفگ و  راتفر ، دیوگ : یم  شتافیلأت  یخرب  رد  يدرورهس  لوتقم ، خیش 
، دشاب ینالقع  تکرح  نآ  رگا  .دوش  یم  داجیا  وت  يارب  یناحور  ياهتروص  هدـمآ  دوجوب  وت  زا  هک  يرکف  یلوق و  یلعف و  راکفا  زا 

تکرح رگا  یلو  يریگ ؛ هرهب  ترخآ  رد  نآ  روـن  زا  يرب و  تذـل  اـیند  رد  وا  اـب  تسلاـجم  زا  هک  دوـش  يا  هتـشرف  هنیمز  شتروـص 
تگرم زا  سپ  رون  اب  وت  تاقالم  زا  دـهد و  ترازآ  یناگدـنز  مامت  رد  هک  دوش  ناطیـش  هنیمز  تروص  نآ  دـشاب ، یبضغ  ای  يوهش 

.دوش عنام 
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ادخ تخانش 

: تفگ يراد ؟ اهتشا  هچ  هب  دش : هتفگ  يو  هب  دوب ، راضتحا  لاح  رد  یتقو  يرصب  نونلاوذ 

زا يرجه  لاس 245  تسا و  هبون (1)  دلوتم  يو  دوش  یم  هتفگ  .مسانشب  ار  وا  يا  هظحل  يارب  گرم  زا  شیپ  هظحل  کی  مهاوخ  یم 
.تسا هتفر  ایند 

ادخ شناد 

: تسا هدمآ  ثیدح  رد 

ینعی تسا  روضح  وا  ملع  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  زا  دارم  دنیوگ : یم  سانش  ثیدح  نادنمشناد  .ٌءاسم  ٌحابـص و  کبر  دنع  سیل  و 
هیبشت ینامـسیر  هب  ار  ادخ  ملع  .دوش  فصتم  هدنیآ  هتـشذگ و  هب  ملع  هک  تسین  ام  دننام  و  تسا ، رـضاح  ملاع  هاگـشیپ  رد  مولعم و 

یم ساسحا  ار  یگنر  هظحل  ره  شمـشچ  ندوب  کچوک  رطاخ  هب  روم  نآ  يروآ ، يا  هناـیروم  مشچ  کـیدزن  ار  نآ  هک  دـنا  هدرک 
لاح و هتـشذگ و  نیا  دراد ، تسد  رد  ار  نامـسیر  هک  یناسنا  یلو  دیآ ، یم  نآ  زا  دعب  گنر  هتـشذگ و  نآ  زا  لبق  گنر  هک  دـنک 
دراد و تسد  رد  نامـسیر  هک  تسا  یـسک  ملع  دننام  ادخ  ملع  دنیب ؛ یم  هرابکی  هب  ار  نامـسیر  مامت  دنک و  یمن  ساسحا  ار  هدـنیآ 

.تسا هدروآ  ابیز  يونثم  رد  يولوم  .تسا  هنایروم  شناد  دننام  ام  ملع 

تسادخ رون  وا  رد  هک  یناکم  ال 

تساجک شلاح  لبقتسم و  یضام و 

تساوت شیپ  شلبقتسم  یضام و 

تسا ود  يرادنپ  تسا  زیچ  کی  ود  ره 

دیعسوبا

تفرگ وت  يوب  وچ  ملد  ابص  داب  زا 

تفرگ وت  يوجتسج  ارم و  تشاذگب 

دای درآ  یمن  هتسخ  نم  نونکا ز 

تفرگ وت  يوخ  دوب و  هتفرگ  وت  يوب 

يولوم
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ام يادوس  شوخ  قشع  يا  ابحرم 

ام ياهتلع  هلمج  بیبط  يا 

ام سومان  توخن و  ياود  يا 

ام سونیلاج  نوطالفا و  وت  يا 

دش كالفا  رب  قشع  زا  كاخ  مسج 

دش كالاچ  دمآ و  صقر  رد  هوک 

داتف ین  ردناک  تسا  قشع  شتآ 

داتف یم  ردناک  تسا  قشع  ششوج 

تسین تسار  ردارب  يا  سومان  قشع و 

تسیام قشاع  يا  سومان  رد  رب 

تسا یگناوید  شروش و  ریغ  هچ  ره 

تسیگناگیب يرود و  هر  نیردنا 
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زورفرب ناج  رد  قشع  زا  یشتآ 

زوسب ار  تدابع  رکف و  رسب  رس 

دنا هدیشون  قح  ماج  رگ  نافراع 

دنا هدیشوپ  هتسناد و  اهزار 

نتخومآ دزس  ار  نآ  بیغ  رس 

نتخود دناوت  بل  نتفگز  وک 

لیعامسا لامک 

دنک هلان  یهر  ملد  تدق  دای  رب 

دنک هلان  یهس  ورس  رب  هک  غرم  نوچ 

تسارم هک  مغ  نیا  هلان و  نکم  دنیوگ 

دنک هلان  یهن  هوک  رب  هک  هن  لد  رب 

ییانس

هداب روخم  ایند  رد  هک  دیوگ  یمه  دزیا  ارت 

اولح روخم  ارفص  رد  هک  دیوگ  یمه  اسرت  ارت 

دزیا هتفگ  زا  مارح  يراذگبن  نید  رهبز 

اسرت هتفگ  زا  لالح  ینام  اجب  نت  رتهبز 

هبوت

يانعم رد  دـیوگ : یم   (1) ٍَهلاـ�هَِجب ...  َءوُّسلا  َنوـُلَمْعَی  َنیِذَِّلل  ّللا 
�

ِه یَلَع  َُهبْوَّتلا  اَـمَّنِإ  هیآ  هراـب ي  رد  يربـط  یلعوـبا  نیدـلا  نیما  خـیش 
: زا تسا  ترابع  هک  تسا ، هدش  حرطم  هجو  دنچ  هدش و  فالتخا  تلاهج 

دنچره دـهد  ماجنا  هنالهاج  ناسنا  هک  یتیـصعم  عون  ره  دـنیوگ : یم  هک  تسا  ّللادـبع 
�

ه هداـتق و  دـهاجم و  ءاـطع  ساـبع ، نبا  زا  - 1
ار شناردارب  هب  مالـسلا  هیلع  فسوی  فرح  لاعتم  يادـخ  .تسا  هتـشاداو  هانگ  نآ  ماـجنا  هب  ار  وا  شتلاـهج  هک  ارچ  .دـشاب  یمومع 
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هک تسا  نیا  رطاخ  هب  لهج  تبـسن  .دیتسه  لهاج  امـش  دیدرک ، هچ  شردارب  فسوی و  اب  دـیتسناد  ایآ  هک : دـنک  یم  تیاکح  نینچ 
.دوب هدرک  هنخر  اهنآ  رطاخ  هب  ادخ  تیصعم 

.تسا ءارف  زا  نخس  نیا  دنمهفن ؛ تسا ، باذع  نامه  هک  ار  هانگ  راثآ  هک  تسا  نیا  تلاهج  زا  دارم  - 2

هک تهج  نیا  هب  ای  دشاب و  نوئطخی  يانعم  هب  نوملعی  دیاب  ای  تروص  نیا  رد  دسانش  یمن  ار  هانگ  هک  تسا  نیا  تلاهج  زا  دارم  - 3
.دنا هدرک  طارفا  ناهانگ ، يارب  لالدتسا  نایب  رد  ناراکهنگ 

هک دوش  یم  بجوم  نوچ  .تسا و  نارـسفم  فرح  فالخ  هک  ارچ  تسا  هتـسناد  فیعـض  ار  نآ  ینامر  تسا و  ییاـبج  زا  هجو  نیا 
نانیا صاخ  هبوت  هک  دـنک  یم  تلالد  هبوتلاامنا »  » رد رـصح  هک  ارچ  دوشن  هتفریذـپ  تسا  ربخ  اب  دوخ  هاـنگ  زا  هک  يراـکهنگ  هاـنگ 

.تسا
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رگمتس هب  نوکر 

: هک دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مکاح  لمع  باب  لیذ  تشیعم  باب  رد  ینیلک  موحرم 

هب تسد  ناطلس  ات  دنام  یم  نانچ  دسر و  یم  ناطلس  روضح  هب  هک  تسا  یـسک  هیآ  قادصم  دیامرف : یم  دوه  هیآ 113  لیذ  ناشیا 
.دناسرب وا  هب  ییاطع  درب و  شا  هسیک 

دنپ

.نک هاتوک  يا  هظعوم  ارم  تشون : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  دیشرلا  نوراه  تسا : هدمآ  هیوباب  نبا  یلاما  زا  تفه  یس و  سلجم  رد 
.دشابن هظعوم  هک  ینیب  یمن  ملاع  رد  يزیچ  دومرف : ماما 

فوصت

یخرب رظن  هب  نینچمه  .درب  راکب  تسا  رت  هتسیاش  هک  يزیچ  هب  ار  دوخ  تقو  ناسنا  تفگ : دش ، هدیسرپ  فوصت  هراب  رد  دیعسوبا  زا 
.تادوجوم راگدرورپ  يوس  هب  زیچ  همه  زا  ندش  عطقنم  اه و  یگتسباو  زا  ندنک  زا : تسا  ترابع  فوصت 

مسا

.فوصوم تفص  دومرف : تسیچ ؟ مسا  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک : تسا  هدش  هدروآ  نانس  نب  دمحم  زا  یفاک  رد 

قشع

.دـندرک شتمـالم  مدرم  .دـیئوب  یم  ار  اـجنآ  راـثآ  دیـسوب و  یم  ار  نیمزرـس  نآ  ياهگنـس  دـمآ ، دـجن  رد  یلیل  لزنم  رد  رب  نونجم 
دندـید يرگید  ناکم  رد  ار  يو  سپـس  .درگن  یمن  وا  لامج  ریغ  هب  دـسوب و  یمن  ار  یلیل  تروص  زج  هک  درک  دای  دـنگوس  نونجم 

هناخ دـجن  ياج  همه  هکلب  تسا  دـجن  قرـش  یلیل  هناخ  وگن  تفگ : .دـندرک  شتمالم  .دـسوب  یم  ار  راثآ  سمل و  ار  اهگنـس  زاب  هک 
.تسا یلیل  زا  يرثا  ینک  ور  وس  ره  هب  تسا و  دجن  مامت  وا  هاگلزنم  .تسا  یلیل 

دجن ّیقرشب  اهراد  لقت  ال 

راد هیرماعلل  دجن  لک 

ضرا لک  یلع  لزنم  اهلف 

راثآ هنمد  لک  یلع  و 

: دنک یم  هراشا  ناتساد ، نیمه  دننام  هب  يونثم ، رد  یمور  فراع 

وا يوک  نایم  رد  مدیدن  نم 
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وا يور  الا  راوید  رد و  رد 

دوب یلیل  مهد  رد  رب  رگ  هسوب 

دوب یلیل  مهن  رگ  رس  رب  كاخ 

: دیوگ یم  نینچمه 

وا يوک  رد  دوب  یلیل  همه  نوچ 

وا يور  زج  مدوبن  یلیل  يوک 
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تدیاب یم  رصب  دص  ینامز  ره 

تدیاب یم  رظن  دص  ار  رصب  ره 

ینک یم  یهاگن  کی  ره  نادب  ات 

ینک یم  یهلا  ياشامت  دص 

یکشاریم

لاحشوخ متسین  روهشم و  وت  قشع  هب  مدش 

لایخب ارت  دروآ  ارم  دید  هکره  هک 

ییانس

راتفرشوخ ناقشاع  يا  برط 

راک نیریش  ناوکین  يا  بلط 

غراف ام  يدهاش و  ناهج  رد 

رایشه ام  یی و  هداب  حدق  رد 

دننازابقشع تسد  رس  رب 

راقنم رد  هتشگ  توملا  کلم 

زیگنا ادخ  وت  ياهاوه  يا 

رازآ ادخ  وت  نایادخ  يو 

مگ ینآ  زا  یی  هدرک  اهر  هر 

راوخ ینآ  زا  یی  هتسنادن  زع 

دناتسب هنارت  وت  زک  ملع 

راب دص  دوب  هب  ملع  نآ  زا  لهج 
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يوردنا هک  لد  هن  نآ  دوب  هد 

راقع عایض و  دشاب و  رخ  واگ و 

ینکن ات  هتشرف  دیآرد  یک 

راوید زا  تروص  رود و  ردز  گس 

دنهد باجح  ترس  هالک و  دوخ 

راتسد هلک  نآ  رب  ازفیم  دوخ 

رس رب  دهن  نید  هن  ناک  يرسفا 

راسفا هاوخ  رامش و  رسفا  شهاوخ 

زیرگب ناگس  نآ  زا  ییانس  يا 

راومه ناهج  نیا  زا  ریگ  یی  هشوگ 

دننکن دوخ  وچ  ار  وت  ات  ناه  ناه و 

رارط هدید ي  سیلبا  یتشم 

بالقس رد  درگن  یجازم  رت 

راتات رد  يوپم  يزغم  کشخ 

مدمهان رایز  ییانس  رگ 

رادم تفگش  وا  زا  درک  یی  هلگ 

دلان یمه  نوچ  هک  نیب  ار  بآ 

راومهان نیشنمه  زا  مد  ره 

*

يدید ارم  لزا  ملع  هب  وت 
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يدیرخب بیع  هب  هگنآ  يدید 

نامه بیعب  نم  نآ و  ملع  هب  وت 

يدیدنسپ دوخ  هچنآ  نکم  در 

يولهد نسح 

دیفس رواخ  زا  تساخ  يربا  هک  هد  یم  ایقاس 

دیفس رداچ  ار  گرب  دص  دش  زبس  رس  ار  ورس 

راب هلاژ  فسوی  رهب  اخیلز  مشچ  نوچ  ربا 

دیفس ربمغیپ  بوقعی  هدید ي  نوچ  اه  هلاژ 

دوب هچ  هدرپ  نیا  هک  متفگ  ار  راغ  توبکنع 

دیفس رد  مدرک  دوب  يزیزع  نامهم  تفگ 
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رهد يانبا  زا  متسج  یم  ناگدازآ  رضحم 

دیفس رساترس  دنداد  نم  تسد  رد  يذغاک 

تسار عبط  دشابن  زگره  ار  رایغا  نسح  يا 

دیفس رپ  دشابن  زگره  ار  غاز  نیا  تستسار 

اه تمکح 

نادـنز يرامیب  .تسا  دوخ  شزغل  هجوتم  لماک  ناـسنا  .دراد  یم  زاـب  لالدتـسا  زا  ار  كریز  رقف ، .درب  یم  نیب  زا  ار  هاـنگ  هیاـپ  هبوت 
.تسا يزوریپ  دوـخ ، تقو  رد  رارف  .دـیامن  نوزحمار  وا  ناـمه  دـنک ، حرفم  ار  ناـسنا  هچنآ  .تسا  حور  نادـنز  هـصغ  .تـسا  ندـب 

.دشاب رترود  سفن  ياوه  زا  هک  تسا  نآ  وت  رظن  نیرت  حیحص 

ماما

هتفرن ایند  زا  مولعم  زور  ات  وت  ماما  یلو  تفگ : نمؤم  تفر ، ایند  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  وت ، ماما  تفگ : قاط  نمؤم  هب  هفینحوبا 
.داد قاط  نمؤم  هب  مهرد  رازه  هد  دیدنخ و  تشاد ، روضح  هک  یسابع  يدهم  تسا ،

كربت

تخرد گرب  زا  ینزبداب  داد ، یم  حیـضوت  ار  ایادـه  کی  کـی  هداتـسرف  .داتـسرف  یبویا  نیدـلا  حالـص  يارب  دروآ  هر  هکم  فیرش 
تحاران یبویا  .دنا  هدـیدن  ار  نآ  دـننام  شناردـپ  زا  یکی  هن  کلم و  هن  ار  نزبداب  نیا  هاشداپ  يا  تفگ : و  درک ، جراخ  زین  ار  امرخ 
ترواجم رد  اهلاس  هک  ما ، هدش  هتخاس  ییامرخ  تخرد  زا  نم  هدش : هتـشون  تیب  ود  نآ  رب  درک  هدـهاشم  تفرگ و  ار  نزبداب  دـش و 

بویا رـسپ  تسد  رد  کنیا  هک  دـناسر  ییاج  هب  ارم  راک  ربق  نآ  یتخبکین  دراد ، تدایـس  همه  رب  ربق  بحاـص  ما ، هدرک  دـشر  يربق 
هب تشاذگ و  رس  رب  دیسوب و  ار  نآ  تسا ، هدیئور  ادخ  لوسر  دجسم  رد  هک  تسا  یلخن  زا  نزبداب  نیا  دیمهف  نیدلا  حالص  .متـسه 

: تفگ هداتسرف 

.یتفگ تسار  یتفگ ، تسار 

دشک یهآ  يرگید  رگ  ارم  تریغ  دشک  یم 

وا هآ  دشاب  وت  قشع  زا  هک  مسرت  یم  هکناز 

تسین بوخ  ام  اب  تسبوخ و  ترطاخ  نابیقر  اب 

تسین بوخ  اهنیا  وت  زا  اما  تسلهس  ام  راک 
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اصع راک 

مراذگ یم  نیمز  رب  راهن  عقوم  هک  تسا  ییاصع  تفگ : يراد ؟ تسد  رد  هچ  تفگ : وا  هب  دید و  ار  ینیـشن  هیداب  فسوی  نب  جاجح 
نآ اب  ار  منایاپراهچ  مراد و  یم  رب  دوخ  اب  تکرح  لاح  رد  و 
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، مرذگ یم  هناخدور  زا  نآ  اب  مرادرب ، دنلب  ياهمدـق  ات  تسا  نم  هاگ  هیکت  نتفر  هار  رد  مریگ ، یم  کمک  نآ  زا  رفـس  رد  منار ، یم 
کمک اب  تسا  رود  هچره  دیامن ، متظفاحم  امرـس  زا  ینابیاس و  باتفآ  يامرگ  زا  ات  منکفا  یم  نآ  رب  میابع  دراد ، یم  مزاب  نداتفا  زا 

، منک یم  رود  نآ  کمک  اب  دوخ  زا  ار  گس  دشاب ، یم  ما  هناخ  رد  ندرک  زاب  هلیسو  رفس و  بکرم  مزاس ، یم  شکیدزن  دوخ  هب  نآ 
منارچ و یم  نآ  اب  ار  ما  هلگ  زین  دـسر ، یم  ثرا  مدـنزرف  هب  نم  زا  هدیـسر و  ثرا  نم  هب  مردـپ  زا  گـنج ، رد  تسا  ریـشمش  دـننام 

.تشگزاب دش و  توهبم  جاجح  مراد ، نآ  اب  يدایز  ياهراک 

یهاش ریما 

مدناک نکم  مبیع  يرس  مدنکفا  تیاپ  رد  رگا 

اراپ متخانشن  رس  یتسم ز  زا  هک  مدوب  نانچ 

*

دیاین باوخ  شرگد  نوسفا  هب  هک  اقح 

ار ام  هناسفا ي  دونشب  یبش  هک  سکنآ 

یماطسب دیزیاب 

اقس روفیط  ار  وا  ماما  .تسا  هدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  اهلاس  یماطـسب  دیزیوبا  تسا : هدمآ  یـسلدنا  هرهز  نبا  خیرات  رد 
جراخ هب  ماطـسب  لها  ددرگ ، زاب  ماطـسب  هب  ات  درک  صخرم  ار  وا  ماما  هکنآ  زا  سپ  تسا ، هدوب  ناشیا  هناـخ ي  ياقـس  نوچ  هدـیمان 

، دوب ناضمر  هام  اب  فداصم  زور  نآ  .دوش  رورغم  اهنآ  لابقتـسا  زا  هک  دیـسرت  دیزیاب  .دنروآ  لمع  هب  لابقتـسا  وا  زا  ات  دـندمآ  رهش 
رطاخ هب  وا  زا  دابع  داهز و  .دـش  نان  ندروخ  لوغـشم  دوب  راوس  شغالا  رب  هک  یلاح  رد  دروآرد و  ینان  صرق  شا  هرفـس  زا  دـیزیاب 

.دوب وت  ضرم  جالع  نیا  سفن  يا  تفگ : دوخ  اب  دیزیاب  دندرک ، يرود  ناضمر  هام  رد  راطفا 

بلق رد  دنادب  ادخ  دیامن و  وا  ياضر  لذب  ءافخ  راکـشآ و  هب  ار  دوخ  هکنیا  ات  دزرو  یمن  قشع  ار  شقلاخ  هدنب  دـیوگ : یم  دـیزیاب 
.تسین ادخ  زج  وا 

زین .دوشن  سونأم  ادخ  ریغ  هب  ددرگن ، هتسخ  وا  قح  ءادا  زا  دوشن ، لفاغ  ادخ  دای  زا  تفگ : تسیچ ؟ فراع  تمالع  دش : لاوئس  وا  زا 
رد یشاب  هتشاد  تسود  ارم  وت  هک  تسا  نآ  بیجع  .مریقف  هدنب  نم  هک  ارچ  مشاب ، هتـشاد  تسود  ار  وت  نم  هک  تسین  بیجع  تفگ :

.ندوب روک  لال و  رک و  هب  تفگ : دسر ؟ یم  یلاع  هجرد  هب  هدنب  هلیسو  هچ  هب  دش : لاوئس  وا  زا  .یتسه  يرداق  ناطلس  هک  یلاح 

یم دتسیاب  رگا  بآ  تفگ : دمحا  ینک ؟ یم  تحایس  ینامز  هچ  ات  دمحا  يا  تفگ : دیزاب  دش ، دراو  وا  رب  یخلب  هیورضخ  نب  دمحا 
.يدنگن ات  شاب  ایرد  تفگ : دیزیاب  ددنگ ،
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، درب یمن  تذل  قلخ  زا  دسانشب ، ار  ادخ  سکره  تفگ : یم  نینچمه  .دشوپ و  یم  هدنب  هک  تسا  قح  تفص  فوصت  تفگ : یم  زین 
وگتفگ تصرف  ددرگ و  یم  توهبم  دوش  زاب  شتریصب  مشچ  هک  یسک  درب ، یمن  تذل  نآ  اب  ینیشنمه  زا  دسانشب  ار  ایند  هک  یسک 

.درادن ار  مدرم  اب 

.دور یم  نیب  زا  شتفرعم  تفر ، نیب  زا  وا  لهج  یتقو  تسا ، فراع  هراومه  تسا  نادان  ات  دبع  تفگ : یم  زین 

.تسا ربکتم  دراد ، دوجو  وا  زا  رتدب  ایند  رد  درب  نامگ  ناسنا  هک  ینامز  ات  تفگ : يو 

.تسا رفس  هزادنا  هب  دوس  یلو  یلب  تفگ : دسرب ، ادخ  هب  تعاس  کی  رد  هدنب  تسا  نکمم  ایآ  دش : هتفگ  وا  هب 

.ینک نامتک  تسا ، هداد  میلعت  وا  هب  وت  زا  ادخ  هک  ار  هچنآ  تسین  یتجاح  هک  یسک  اب  تفگ : منیشنب ؟ هک  اب  تفگ : وا  هب  یسک 

دیزیاب لاح 

رد يزار  رخف  زین  نیخروم و  زا  يا  هدع  تسا ، هدوب  ناشیا  هناخ  ءاقـس  هکنیا  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  اب  یماطـسب  دـیزیاب  تاقالم 
یهاوگ اب  تسا و  هدروآ  دیرجت  حرـش  رد  یلح  همالع  فئارط و  رد  سوواط  نب  یلع  نیدـلا  یـضر  یمالک و  ياهباتک  زا  يرایـسب 

ار ماما  هدوب و  رخوم  ماما  زا  يرایسب  نامز  دیزیاب  و  هتـشادن ، تاقالم  ماما  اب  دیزیاب  دنیوگ  یم  هک  اهباتک  یخرب  هب  یهجوت  هدع  نیا 
.دوش یمن  هدیدن ،

هدوب اقـس  روفیط  بقل  هک  یماطـسب  دـیزیاب  یکی  .دـنا  هتـشاد  ار  مسا  نیا  نت  ود  هک  دوش  عفد  نینچ  لوق  ود  نیا  یفانت  اـسب  هچ  هتبلا 
یهابتشا نینچ  زین  نوطالفا  هراب ي  رد  هکنیا  امک  تسا  هدش  عقاو  دایز  اه  هابتشا  نیا  لاثما  روهشم و  یماطسب  دیزیاب  يرگید  تسا و 

.تسا هدوب  نوطالفا  اهنآ  مسا  نافوسلیف  زا  يرایسب  عمج  هک  يروط  هب  هتفرگ  تروص 

یفخم مسا 

، دراد هگن  ار  فورح  هیقب  يدجبا  عمج  دزادنیب و  ار  نآ  لوا  فرح  هک  هاوخب  وا  زا  یـسانشب ، یـسک  زا  ار  یناهنپ  مسا  یتساوخ  رگا 
دنک و عمج  مه  اب  هتـشاد  هگن  هچنآ  سپـس  روط ، نیمه  دراد و  هگن  ار  فورح  هیقب  يددـع  عمج  دزادـنیب و  ار  يدـعب  فرح  سپس 

هدنامیقاب دیامن ، مک  لوا  عمج  زا  ار  تمـسق  جراخ  سپـس  دنک و  میـسقت  هدـنامیقاب  رب  لوا ، ددـع  نتخادـنا  زا  سپ  ار  عمج  لصاح 
ددع هدنامیقاب  دنک ، رسک  عمج  زا  ار  تمسق  جراخ  مه  زاب  تسا ، لوا  فرح  ددع 
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.روطنیمه (1) .تسا و  مود  فرح 

یفخم هام 

دنک و ربارب  ود  هام  ره  ار  نآ  دعب  ياههام  ربارب و  هس  مادک  ره  ار ، نآ  شیپ  هام  هاوخب ، هدننک  لاوئـس  زا  یفخم  جرب  جارختـسا  يارب 
وت (2) لاح  .دیوگب  ار  دعب  لبق و  ياه  هرامش  عومجم 

یفخم ددع 

هتفرگ رظن  رد  ددع 70  نآ ، زا  کی  ره  يارب  سپس  .دیوگب  ار  هیقب  دنک و  مک  ددع   3 ددع ، شرظن 3  دروم  ددع  زا  وگب  هدنیوگ  هب 
لصاح عومجم  زا  سپـس  دنک  مک  زا 21  ار  هیقب  و  دنک ، حرط  جنپ  جـنپ  دـنک و  مک  ددـع 15  زا  ار  هیقب  و  دـنک ، مک  تفه  تفه  و 

.دیآ یم  تسدب  بولطم  ددع  دنک ، رسک  ار  ددع 105  اهعمج 

یهاش ریما 

هدرک تشکلد  يالاب  تبسن  عمشب 

ارم هانگ  نیدب  يزوسب  هک  دوب  اور 

سومان رطاخ و 

.زاسن راکشآ  ینمیا  وا  رب  هک  یسک  زا  زج  ار  نآ  تسا ، وت  ياهسومان  زا  یسومان  وت ، تحار  رطاخ  دیوگ : یم  نوطالفا 

.دنک ظفح  ار  وت  ادخ  ات  رامشب  مرحم  ار  مدرم  دیوگ : زین 
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ربارب 80 ي ، ع ، مود ، فرح  طاقسا  اب  يدجبا  عمج  تسا ، ربارب 40  ي ، يدجبا ل ، عمج  دـیریگب  رظن  رد  ار  یلع  مسا  ًالثم  ( - 1 - 1
دادعت رب  میـسقت  ددـع 220  .دوش  یم  هس 220  نیا  عوـمجم  .تـسا  ربارب 100  ل ، موس ع ، فرح  طاقـسا  اـب  يدـجبا  عـمج  تسا و 

یم رسک  زا 110  ( 40  ) لوا عمج  .تسا  یلع  مسا  مامت  يدجبا  ددع  هک  دش  دـهاوخ   110 تسا ، ود  هک  لوا ، فرح  زا  ریغ  فورح 
تسا فرح ل  ددع  هک  تسا  هدنامیقاب 30  دوش ، رسک  زا 110  ( 80  ) مود عمج  تسا و  فرح ع  ددـع  هک  تسا  هدنامیقاب 70  دوش ،

.تسا فرح ي  ددع  هدنامیقاب 10  دوش ، رسک  زا 110  ( 10  ) موس عمج  و 
جرب رد  لـمح  زا  هاـم و  رد  مرحم  زا  هدـنامیقاب  دادـعت  هب  و  نک ، مک  ددـع 12  زا  ار  هیقب  امن و  رـسک  ددـع 24  عومجم  زا  ( - 2 - 2

نآ 10 زا  دـعب  دوش ؛  یم  لصاح  ددـع 3  تسا و  هام  کی  نآ  زا  شیپ  هتفرگ  رظن  رد  ار  رفـص  هام  ًالثم  .دوش  یم  هام  نامه  رامـشب ،
، دنام دهاوخ  یقاب   1 یفنم ددع  دوش ، یم  رسک  نآ  زا  ددع 24  لاح  .دش  دهاوخ  عومجم 23  دوش ؛ یم  لصاح  ددع 20  تسا و  هام 

.دمآ دهاوخ  تسدب  رفص  هام  هام ، ات 13  میرامش  یم  مرحم  زا  لاح  دنام ، یم  ددع 13  دوش  یم  مک  ددع 12  زا   1 یفنم
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ثرا

.درک فلت  یمک  تدم  رد  دوب  هدیسر  ثرا  وا  هب  شردپ  زا  هچنآ  هک  دید  ار  يدرم  نوطالفا 

.ار اهنیمز  ناوج  نیا  دعلب و  یم  ار  نادرم  اهنیمز  تفگ : نوطالفا 

قشع

.دزرو ینمشد  وت  اب  دنیبب  وت  رد  يرییغت  رگا  وا  اریز  زاسن ، راکشآ  ار  دوخ  تبحم  هرابکی  دوخ  تسود  يارب  دیوگ : یم  طارقس 

.شاب دونشخ  دهاوخ ، یم  هناوید  لقاع  ياج  هب  ار  وت  هک  یسک  زا  یهاوخ ، یم  شوخ  یگدنز  رگا  دیوگ : سروغاثیف 

توبن نادناخ  همان 

( هیفنح دمحم  )

وا يوس  هب  یکـشخ  زا  رازه  دص  ایرد و  زا  وجگنج  رازه  دص  هک  هدرک  دیدهت  ار  وا  تشون و  همان  ناورم  کلملادبع  هب  مور  هاشداپ 
خـساپ اـت  هک  هاوـخب  هیفنح  دـمحم  زا  تشوـن  جاـجح  هب  دـهد ، یفاـک  خـساپ  ار  وا  تساوـخ  زین  کلملادـبع  درک ، دـهاوخ  لیـسگ 

.دنک گرم  هب  دیدهت  ار  وا  دسیونب و  وا  هب  زیمآدیدهت 

رـش زا  ار  نم  هدومن و  يرظن  نم  هب  مهاوخ  یم  وا  زا  نم  و  درگن ، یم  ناگدنب  هب  راب  زور 360  ره  ادخ  تشون : خساپ  رد  هیفنح  نبا 
زا یـسک  .تسین  وا  زا  هماـن  نیا  تفگ : مور  رـصیق  .داتـسرف  رـصیق  يارب  وا  کلملادـبع و  يارب  ار  هماـن  جاـجح  درادـب ، ناـما  رد  وت 

.تسا هتشون  ار  همان  نیا  توبن  نادناخ 

يدعس

ریقح یک  ار  هناورپ  تفگ  یکی 

ریگ شیوخ  روخ  رد  یتسود  ورب 

اجر قیرط  ینیب  هک  ور  یهر 

اجک ات  اجک  زا  عمش  رهم  وت و 

درگم شتآ  درگ  یئن  ردنمس 

دربن هگنآ  دیاب  یگنادرم  هک 

روک شوم  دوش  ناهنپ  دیشروخز 
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روز هجنپ  نینهآ  اب  تسلهج  هک 

ینک یم  وکن  دیوگن  سک  ارت 

ینک یم  وا  راک  رس  رد  ناج  هک 

تسود وت  نوچ  دروآ  باسح  رد  اجک 

تسوا رد  نیطالس  كولم و  يور  هک 

دنک یمرن  قلخ  همه  اب  رگا 

دنک یمرگ  وت  اب  یی  هراچیب  وت 

كانزوس هناورپ ي  هک  نک  هگن 

كاب هچ  مزوسب  رگ  بجع  يا  تفگ  هچ 

تسلد رد  یشتآ  لیلخ  نوچ  ارم 

تسلگ نم  رب  هلعش  نآ  يرادنپ  هک 
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دشک یم  ناتسلد  نماد  لد  هن 

دشک یم  ناج  نابیرگ  شرهم  هک 

منز یم  دوخ  هب  شتآ  رب  ار  دوخ  هن 

مندرگ رد  تسا  قوش  ریجنز  هک 

تخوس هک  مدوب  رود  نانچمه  ارم 

تخورفرب نمب  شتآ  هک  مد  نیا  هن 

يدهاش رد  رای  دنک  یم  نآ  هن 

يدهاز زا  تفگ  ناوت  وا  اب  هک 

تسارچ یناد  صرح  فلت  رب  ارم 

تساور مشابن  نم  رگا  تسه  وا  هک 

شیوخ دروخ  رد  هک  ییوگ  دنچ  ارم 

شیوخ دردمه  رآ  تسدب  یفیرح 

تسوا هدیدنسپ  رای  هک  منآرب 

تسود زوس  دنک  تیارس  يو  رد  هک 

كاله رس  رب  تسا  هتشون  کش  یب  وچ 

كاله رتشوخ  مارالد  تسدب 

یهد ناج  یگراچیب  هب  يزور  وچ 

یهد ناناج  ياپ  رد  هک  هب  نامه 

یماج راربالا  هحبس 

هناگیب يده  رون  زا  يریپ 
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هناخشتآز دود  رپ  هرهچ 

لیحر مزع  دوخ  دبعم  زا  درک 

لیلخ ناوخ  رسب  دش  نامهیم 

دید نید  رد  شللخ  نآ  لیلخ  نوچ 

دیدنسپن شدوخ  ناوخ  رس  رب 

ورگب يزور  بهاو  اب  تفگ 

ورب زیخرب و  هدئام  نیا  زا  ای 

داهن کین  يا  هک  تساخرب  ریپ 

داد ناوتن  مکش  هب  ار  دوخ  نید 

دروخان ناهد  کشخ و  یبل  اب 

دروآ هار  رد  هلحرم  نآ  زا  يور 

لیلخ هب  الاب  ملاع  زا  دمآ 

لیمج قالخا  همه  رد  ياک  یحو 

دوب وت  نید  رب  هن  ریپ  نیا  هچرگ 

دوب وت  نییآ  هن  همعط  زا  شعنم 

تسا داتفه  زا  رتشیب  وا  رمع 

تسا دابآ  رفک  دبعم  نآ  رد  هک 

يزور متفرگناو  شیزور 

يزودنا نید  لد  درادن  هک 

شیوخ هرفس ي  زا  مه  وت  رگ  دوش  هچ 
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شیب مک و  همقل  هس  ود  کی  شیهد 

شزاوآ لیلخ  داد  بقع  زا 

شزاسمد مرک  ناوخ  رب  تشگ 

دوج هجل ي  يا  هک  دیسرپ  ریپ 

دوب هچ  رهب  اطع  عنم ، سپ  زا 

دیسر هک  یباطخ  ریپ  اب  تفگ 

دینش هک  یباتع  زوس  رگج  نآ  و 

باطخ هاگ  دنک  هکنآ  تفگ  ریپ 

باتع هناگیب  یپ  ار  انشآ 

مرپس نوچ  شیگناگیب  هار 

مروخنرب ارچ  شییانشآ  ز 

دروآ ناسحا  هلبق ي  نادب  ور 

دروآ نامیا  شتفرگب و  تسد 

*
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ماب بل  رب  یتب  هلاس  هدراهچ 

مامت نسح  رد  هدراهچ  هم  نوچ 

تسکش هشوگ  هلک  ورس  رس  رب 

تسب هلسلس  رت  لبنس  زا  لگ  رب 

زاس یقوشعم  هماگنه ي  داد 

زاغآ درک  يرگ  هولج  هویش ي 

موجه هدرک  یهم  وچ  نازورف  وا 

موجن وچ  ناریسا  شماب  رد و  رب 

لاله وچمه  یمخ  تشپ  ناهگان 

لامالام قفش  وچ  نوخ  زا  نماد 

دیما يور  وا  هلبق ي  رد  درک 

دیفس يوم  وا  هر  شرف  تخاس 

تفس یم  ناگژم  هب  کشا  رهوگ 

تفگ یم  ناشفا  رهگ  هدید  ود  زو 

میگنازرف همه  اب  يرپ  یک 

میگناوید هب  وت  زا  تفر  مان 

مأوت غاد  هتخوس ي  ناس  هلال 

مأوت غاب  رپس  یپ  شو  هزبس 

ياشگب ملاح  هب  فطل  رظن 

يادزب مناجز  هودنا  گنز 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 268 

http://www.ghaemiyeh.com


دید وچ  ریپ  نهک  لاح  ناوجون 

دینشن وا  سفن  زا  قدص  يوب 

رظن هدنکارپ  ریپ  یک  تفگ 

رگن زاب  افقز  نادرگب  ور 

تسیراس خرلگ  هرظنم  نآ  رد  هک 

تسیرازلگ وا  خر  زا  ناهج  هک 

مهام نم  کلف  دیشروخ  وچ  وا 

مهاش وا  وا  هدنب ي  نیمک  نم 

دنرگن شلامج  وچ  نازاب  قشع 

دنرب مان  ارم  هک  مشاب  هک  نم 

تسیرگن وسنآ  وچ  هراچیب  ریپ 

تسیک هرظنم  نآ  رد  هک  دنیبب  ات 

شماب زا  دنکف  تسد و  ناوج  دز 

شمارآ كاخ  هب  هیاس  نوچ  داد 

درپس ادوس  هر  اماب  هکناک 

درگناج رگد  هک  قیال  تسین 

سوه ینیب ز  ود  نییآ  تسه 

سب دشاب و  یکی  قشع  هلبق ي 

دیعسوبا

تسیک وت  قوشعم  هک  نم  یکی ز  دیسرپ 
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تسیچ وت  دوصقم  تسا  سکنالف  هک  متفگ 

تسیرگب نم  رب  ياه  ياه  هب  تسشنب و 

تسیز یهاوخ  نوچ  وت  یسک  نینچ  تسد  زک 

یضایب تشد  یلو 

یشاب هدرک  یباتشب  رگ  ملتق  هب 

یشاب هدرک  یباسح  یب  فطل  هچ 

دنباسح زا  نوریب  وت  ناریسا 

یشاب هدرک  یباسح  دوخ  اب  مه  وت 

لمسب هزمغ  نآ  درکن  تکین  الد 

یشاب هدرک  یبارطضا  ادابم 
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مکاله غیت  ولگ  رب  رگ  یهن 

یشاب هدرک  یبآ  هنشت  قلحب 

هکرت لضفا  هجاوخ 

ددنخ یک  سک  بل  نارجه  خزود  رد 

؟ ددنویپ یمرخب  وا  رطاخ  ای 

تسنارجه خزود  وچ  خزود  نآ  رگ 

ددنسپب يرفاک  هب  ادخ  هک  اشاح 

یضایب تشد  یلو 

مدیشون متس  ماج  تفک  رخآ ز 

مدیچرد برط  نماد  وت  مزب  زو 

یتسب یم  رمک  منتشکب  هکیزور 

مدیسرپ یم  شیوخ  هانگ  وت  زا  شاک 

هکرت یلع  نیدلاءایض  هجاوخ 

تساکب هچرگ  ارم  ناج  بش  یباوخیب 

تساطخ فاصنا  هر  زا  ندش  باوخ  رد 

دنک هجنر  مدق  وا  لایخ  هک  مسرت 

تساوخ ناوتناهلاسب  شمدق  رذع 

نجلا کید 

.تسا هتـسیز  لاس  داتفه  زا  شیب  هدوب و  لاس 235  يافوتم  يو  .دوب  نجلا  کید  هب  فورعم  مالـسلادبع و  شماـن  نارعاـش  زا  یکی 
ود ره  دید ، باوختخر  ریز  ار  نانآ  يزور  .تشاد  یم  تسود  تیاهن  یب  ار  اهنآ  وا  تشاد و  ابیز  رایسب  یمالغ  زینک و  نجلا ، کید 
يو .تخاس  بارـش  هزوک  ود  نآ  زا  درک و  طولخم  كاخ  اب  هناگادج  ار  اهنآ  رتسکاخ  دنازوس و  ار  ناشدـسج  دـناسر و  لتق  هب  ار 
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یهاگ .تشاذـگ  یم  پچ  فرط  رد  ار  يرگید  تسار و  فرط  رد  ار  یکی  تخاـس و  یم  رـضاح  دوخ  بارـش  مزب  رد  ار  اـه  هزوک 
: تفگ یم  دیسوب و  یم  دوب  هدش  تسرد  زینک  زا  هک  يا  هزوک 

ياهبل زا  ار  میاهبل  هراومه  مدرک ، باریس  ار  نیمز  شنوخ  زا  دیچ ، ار  شا  هویم  متس  تسد  تسشن و  نآ  رب  گرم  رتوبک  هک  یتعلط 
.مدرک یم  باریس  وا 

اهیلع مامحلا  علط  هعلط  ای 

اهدیب يدرلا  رمث  اهل  ینج  و 

املاطل يرثلا و  اهمد  نم  تیور 

اهیتفش نم  یتفش  يوهلا  يور 

درم و وا  .متشک  دوب ، ملد  دنب  متشاد و  تسود  ار  وا  هکنیا  اب  تفگ : یم  دیـسوب و  یم  دوب  هتخاس  مالغ  رتسکاخ  زا  هک  يا  هزوک  زین 
.دکچ یم  شنماد  رب  وا  هودنا  رد  نم  کشا  دراد و  تحار  باوخ 

همارک یلع  هب  هتلتق و  و 

هرساب داؤفلا  هلو  یشحلا  هلف 

مئان نسحاک  اتیم  هب  يدهع 

هرجح یف  یعمدا  حفسی  نزحلا  و 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  راصق  تاملک 

دهز نیرترب  .نادب  نمشد  رب  یگریچ  رطاخ  هب  ادخ  رکـش  ار  وفع  یتفای ، تسد  نمـشد  رب  یتقو  .تسا  یتسود  نامـسیر  ییورـشوخ 
ناسنا سَفَن  .تساهتوهش  هشیر ي  تورث  .دننک  یمن  داجیا  برقت  دنناسر  ررض  تابجاو  هب  هک  یتابحتسم  .تسا  دهز  ندرک  یفخم 
.تسا عیـسو  هک  یفرظ  زج  دوش  یم  رپ  شا  هزادـنا  هب  یفرظ  ره  .دـنوش  رایـسب  عضاوتم  درف  نارای  .تسا  گرم  يوس  هب  وا  ياهمدـق 
هتـساوخ دوش  مک  یمدآ  ناوت  رگا  نکفایب ، كزان  دنچره  يا  هدرپ  ادخ  دوخ و  نیب  .نک  هشیپ  كدنا  ول  هزادنا و  ره  هب  یهلا  ياوقت 
ترشاعم .دشاب  ظفاح  نابهگن و  لجا  هک  تسا  یفاک  .تسا  رازیب  نآ  زا  وت  سفن  هک  تسا  یلمع  لامعا ، نیرترب  .ددرگ  مک  زین  شا 

هاشداپ نیـشنمه  .دیـشاب  وا  دایز  ناتـسود  راظتنا  رد  دشاب ، رادیاپ  شیتسود  یمدآ  یتقو  .تسا  رابهودنا  دایز و  زا  رتهب  یمئاد  مک و 
.تسا یکانرطخ  ياج  هچ  دناد  یم  دوخ  وا  یلو  دنروخ  یم  هطبغ  وا  لاح  هب  مدرم  تسا ، راوس  ریش  نوچ 

هنیدم ترایز 

يوس هب  هک  یسک  .دشاب  كالفالا  کلف  نم  ياج  هچرگ  دیرگ  یم  هنیدم  قوش  رطاخ  هب  ممشچ  متفگ : متفر  هنیدم  ترایز  هب  یتقو 
.تسا ریقح  وا  يارب  ناگدنرپ  لاب  رب  نتفر  هار  دنک ، یم  تکرح  وا  هضور 

یکاب ینفج  هبیط  یلا  قوشلل 

كالفالا کلف  یماقم  نا  ول 

اهتضور یلا )  ) يدل یشم  نم  قحتسی 

كالمالا هحنجا  یلع  یشملا 

مرح ترایز 

نآ زارف  رب  ات  دیـسر  مرظن  هب  یتیب  ود  مدوب ، فجن  نارئاز  شفک  ظـفح  يارب  ییاـج  لاـبند  هک  یناـمز  دـیوگ : باـتک  نیا  هدنـسیون 
.دنسیونب ناکم 

نیا امن ، یلام  كاخ  ار  تا  هنوگ  نک و  هدجس  هنالیلذ  سپ  .تسا  هدش  راکشآ  وت  يارب  هک  تسا  نیبم  قفا  نامه  سدقم  ناکم  نیا 
.زاس جراخ  ار  دوخ  شفک  تسا  تزع  مرح  نیا  .ناشوپب  تا  هدید  تسا  انیس  روط 

کیدل حال  دق  نیبملا  قفالا  اذه 

کیّدخ رّفع  ًاللذتم و  دجساف 

هب فرطلا  ضضغاف  نینیس  روطاذ 

کیلعن علخاف  هزعلا  ُمرح  اذه 
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دنپ

.تشاگن روح  راسخر  رب  تشون و  رون  اب  دیاب  ار  اهدنپ  نیا 
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.تسا شزرا  یب  وا  دزن  رانید  مهرد و  دهاوخب ، دوخ  تزع  هک  یسک 

.تسا ناما  رد  شزغل  زا  دنک  تکرح  راومه  نیمز  رب  هک  یسک 

.تسا دازآ  دشاب  قح  هدنب  هک  یسک 

.امن لذب  وا  هب  ار  دوخ  رکش  همه ي  دیشخب ، وت  رب  ار  شتیانع  زا  ییزج  هک  یسک 

.دسر وزرآ  هب  دشاب ، قیقد  دوخ  راک  رد  هک  یسک 

.دسر وزرآ  هب  دنک  هلصوح  هک  یسک 

.ددنب یم  یهاوخ  رذع  ار  بضغ 

.دنک یمن  ظفح  شلها ، يارب  نآ  لذب  نوچ  ار  شناد  يزیچ 

.تسا تیانج  تیانع  اطخ و  اطع ، یهاگ 

.تشگ یم  دایز  متس  دوبن ، ریشمش  رگا 

.دش یم  هابور  دش  یم  مسجم  ییوگغورد  رگا  دوب و  ریش  دوب ، يریوصت  ار  یتسار  رگا 

.ددرگ مک  ثالتخا  دوش  تکاس  نادان  رگا 

.ددرگ راکشآ  اه  هدیشوپ  دوش ، هسیاقم  اهراک  رگا 

.دونشب ار  تاملک  دیاب  دنکن ، ربص  يا  هملک  ندینش  رب  هک  یسک 

.تسا هدینادرگ  شا  هزیکاپ  دنک ، ییوجبیع  ار  دوخ  سفن  هک  یسک 

.دشاب درامش  یم  شدب  هک  يزیچ  نیرتدب  راظتنا  رد  دسرب ، دراد  شتسود  هک  يزیچ  نیرخآ  هب  دهاوخ  یم  هک  یسک 

.تسا هدش  وا  کیرش  ترخآ  تلذ  رد  ددرگ ، ناطلس  کیرش  ایند  تزع  رد  هک  یسک 

.دراد یم  زاب  لالدتسا  زا  ار  كریز  رقف ،

.تسا حور  نادنز  هصغ ، ندب و  نادنز  يرامیب ،

.يروخ یم  هودنا  نامه  رب  یتسه  لاحشوخ  نآ  ببس  هب  هک  يزیچ 
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.تسا ندرگ  ندینادرگ  راوتسا  تماجح ، زاغآ 

.تسا هدننک  بدا  نیرتهب  راگزور 

.تسا دارفا  نیرتایح  مک  نیرترگ ، هنتف 

.ددنخ یم  وزرآ  هب  گرم 

.دیادز یم  ار  ایند  ءالب  هیده 

.درب یم  ار  ترخآ  يالب  هقدص 
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.تسا دازآ  دنک  هشیپ  تعانق  رگا  دبع  و  تسا ، دبع  دزرو ، عمط  یتقو  دازآ 

.دوش لیصحت  رید  درذگ و  دوز  تصرف 

.دنیاهزور ياه  همعط  مدرم 

.تسا مرُج  رپ  مرِج و  مک  نابز 

.تسا رت  تخس  درک  یم  متس  مولظم  هب  يو  هک  يزور  زا  ملاظ  رب  لدع  يارجا  زور 

.دنک یم  راد  بت  ار  حور  نیگنس ، ناسنا  اب  ینیشنمه 

.تسا رتهب  هدیباوخ  ریش  زا  درگلو  گس 

.يدرگ هناوید  ناسنا  راتفرگ  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  يوش  لماک  هناوید ي  راتفرگ 

.دنوش یم  شزرا  مک  اهبنارگ ، ياهتوقای  تاقوا  زا  یهاگ 

.راذگن تعدب  نک و  يوریپ  قح  زا 

.تسا هدرک  مارتحا  ار  وت  تجاح  نودب  هک  یسک  لاح  نک  تیاعر 

.شونن تسوت ، دزن  هک  یکایرت  رطاخ  هب  مس  زا 

.شابن دنشاب ، وا  اب  هنایفخم  دننک و  نعل  ار  سیلبا  رهاظ  هب  هک  یناسک  زا 

.نیشنن هنامیلح  ناهیفس ، اب  هناهیفس و  نارابدرب ، اب 

.دنک قیدصت  ار  وت  هکنیا  هن  دیوگ  تسار  وت  هب  هک  تسا  یسک  وت  تسود 

.تسین يریخ  فارسا  رد  هچنانچ  تسین  اور  فارسا  کین  راک  رد 

هیوکسم یلعوبا  ای  انیس  یلعوبا 

درک یناوت  ادج  ایند  مغ  زا  لد  رگا 

درک یناوت  اقب  غاب  هب  شیع  طاشن و 

یلسغ يروآرب  تضایر  بآ  هب  رگ  و 
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درک یناوت  افص  ار  لد  ترودک  همه 

یمدق یهن  نورب  رگ  سوه  تالزنم  ز 

درک یناوت  ایربک  مرح  رد  لوزن 

ناد یم  نیقی  يرذگب  دوخ  یتسه  رگو ز 

درک یناوت  اپ  ریز  کلف  شرف و  شرع و  هک 

تسکالاچ ناورهر  لمع  نیا  نکیلو 

درک یناوت  اجک  یناهج  نینزان  وت 

تسب یناوت  ورف  ار  لما  ياپ  تسد و  هن 

درک یناوت  اهر  ار  ناهج  يوب  گنر و  هن 

نیزگب یی  هشوگ  قلخ  زا  ربب  یلعوب  وچ 

درک یناوت  او  قلخ  زا  لد  يوخ  هک  رگم 

ظفاح

درک یناوت  رظن  هگنآ  مج  ماج  رس  هب 

درک یناوت  رصب  لحک  هدکیم  كاخ  هک 

تسیریسکا هفرط  هناخیم  رد  ییادگ 

درک یناوت  رز  كاخ  ینکب  لمع  نیا  رگ 
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یمدق هن  شیپ  قشع  هلحرم  مزعب 

درک یناوت  رفس  نیا  زا  ینکاهدوس  هک 

نوریب يوریمن  تعیبط  يارس  زک  وت 

درک یناوت  رذگ  تقیرط  يوکب  اجک 

یلو هدرپ  باقن و  درادن  رای  لامج 

درک یناوت  رظن  ات  ناشنب  هر  رابغ 

رهاط هاش 

لد دهن  یتیگ  ماک  رب  هک  سکنآ  ره 

لقاع تسین  درخ  لها  کیدزن  هب 

یتسه بیج  رد  تسین  اقب  دقن  وچ 

لسگب دیما  تسد  وا  ناماد  ز 

یتسه رهش  زا  هتسویپ  تسا  ناور 

لفاوق مه  یپ  زا  مدع  کلم  هب 

یمارگ رمع  تفر  وزرآ  دص  هب 

لصاح رهد  زا  لد  يوزرآ  دشن 

ایند يراد ز  دوصقم  هچ  منادن 

لغاوش ماد  هب  دیقم  یتشگ  هک 

یمه تالامک و  بسک  لیم  رگا 

لغاش تشگ  ارت  ریمض  میرح 

یهلا لضف  ضیف  زک  ریگ  نامه 
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لئاضف نونف  زا  دنم  هرهب  يدش 

بدؤم یتشگ  بادآ  فانصا  هب 

لفاحم رد  يدش  مدقم  شنادب 

دصاقم رب  نایئاشم  نوناق  هب 

لئالد فونص  يدومن  تماقا 

يدابم يوسب  هجوت  طرف  ز 

لئاسم يدرک  فشک  نایقارشا  هچ 

يرود قیقحت  بوص  زا  هک  لصاح  هچ 

لحارم نیدنچ  هب  اناد  کیدزن  هب 

تنیب هاتوک  رکف  ربخ  درادن 

لئاوا رد  ادتبم  تیهام  ز 

هنرو تسا  تسرپ  رهاظ  وت  ریمض 

لعاف رامضا  لعف  رد  درک  ارچ 

تلعف تسا  یسفن  ضارغاب  للعم 

لفاغ درف  رهوج  نآ  زا  یتشگ  هک 

تمکح نف  رد  ضارعا  ماسقا  ز 

لصاح تسین  تیناسفن  ضارعا  زج 

لسلست رود و  لاطبا  رد  لمأت 

لسالس تلقع  ياپ  رد  تسا  داهن 

هر نیا  رد  ار  تتمه  تماق  رگا 
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لماش قیفوت  صاخ  تعلخ  دوش 

مجنا خرچ و  هدرپ  ارس  ددرگن 

لئاح لصا  هبعک  وت و  نایم 

تدحو مزب  رد  كانبرط  ینیشن 

لد زا  ترثک  مغ  رابغ  ییوشب 

ییوگ دیحوت و  ماج  زا  شوخرس  يوش 

لکاهیلا کلت  نجس  نم  تصلخت 

توبن عمج  عمش  نآب  ایادخ 

لئاسم نیا  تسیو  رون  هب  نشور  هک 

هداتسیا زامن  رد  وا  هک  یهاش  هب 

لئاسب متاخ  تسادومن  قدصت 

رهزا يارهز  كاپ  لد  رون  هب 

لزان تایآ  تسا  وا  تمصع  رد  هک 
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تماما رهپس  نالد  نشور  هب 

لئاضفلا حشر  ّللا 
�

ه نم  مهیلع 

شکلد نابوخ  زورفا  لد  نسحب 

لد یب  قاشع  زوس  رگج  هآ  هب 

ار ملد  ترثک  رحب  هجل ي  زا  هک 

لحاسب یناسر  تیانع  نوعب 

بل ینک  رت  متدحو  همشچرس ي  ز 

لکشم راک  یگنشت  زا  نم  رب  دش  هک 

ایند نید و 

هچنانچ نید ؛ تمالس  اب  ایند  نیرتمک  هب  دیشاب  دونشخ  دومرف : یم  دوخ  نییراوح  هب  مالسلا  هیلع  یـسیع  تسا : هدمآ  مارو  باتک  رد 
.دنتسه دونشخ  ناشیایند  تمالس  اب  نید  نیرتمک  هب  ایند  لها 

يولوم

یتخوس یم  نت  رهب  ار  ناج  هک  يا 

یتخورفا نت  ار و  ناج  یتخوس 

غیردیا اغیرد  يا  اغیرد  يا 

غیم ریز  دش  ناهن  یهام  نانچناک 

نینج نوچمه  نکب  شبنج  یکدنا 

نیبرون مشچ  ود  تدنشخب  هب  ات 

یگتفشآ نیا  رای  دراد  تسود 

یگتفخ زا  هب  هدوهیب  ششوک 
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شارخیم شارتیم و  هر  نیردنا 

شابم لفاغ  یمد  رخآ  مد  ات 

سب هژاو 

نابز رد  .یسب  کسب ، دنیوگ : یم  دننک و  یم  هدافتسا  هملک  نیا  زا  برع  ماوع  .تسا  یـسراف  سب  هملک  دنیوگ : تغل  بابرا  یخرب 
، ففکا کسما ، طق ، لجب ، بسح ، نوچ  ییاهژاو  برع  تغل  رد  یلو  .درادن  دوجو  دـناسرب  ار  انعم  نیا  هک  رگید  يا  هژاو  یـسراف 

.دنناسر یم  ار  انعم  نیمه  فتکا ، عطقا و  الهم ، هم ، کیفاک ، کیهان ،

یحیصف

راپسم اراکشآ  تسود  رد  هار 

راتفر هر  نیرد  دوب  اپ  مرحمان 

یشقن دنامن  هک  هن  نانچ  ياپ  ای 

رادرب دوخ  مدق  اب  مدق  شقن  ای 

رهاط هاش 

میدزن ملاع  هب  داش  یمد  وت  یب  ام 

میدزن مد  لد و  نوخ  یسب  میدروخ 

میدوشگن مه  بل ز  هآ  هلعش ي  یب 

میدزن مه  رب  مشچ  کشا  هرطق ي  یب 

یناکاز دیبع 

نکم ینامیپ  دهع و  دب  نیا  زا  شیب 

نکم یناج  نارگ  ناحور  کبس  اب 

زیرم ناقاشع  نوخ  وگ  ار  هزمغ 

نکم یناریو  تست  ناز  کلم 
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وگم دجنگ  رد  هچنآ  نافیعض  اب 

نکم یناوتب  هچ  ره  ناریسا  اب 

یشکرس افج و  روج و  نیا  زا  شیب 

نکم یناد  یم  وچ  نانیکسم  لاح 

افج روج و  نارگید  اب  ینک  رو 

نکم یناکاز  ّللادیبع 
�

ه اب 

قشع

اریز .تسین  حیحص  دوجوم ، راهنلاو  هعلاط  سمشلا  دنا  هتفگ  دنا و  هدرک  اعدا  اه  یقطنم  هک  یطرش  سایق  دیوگ : یم  یسوط  ققحم 
.دوجوم لیللاو  هعلاط  سمشلا  دندرک  یم  نیقی  دندوب  هدید  ارم  بوبحم  يوم  راسخر و  رگا  نانآ 

ارهتشم لاز  ام  يذلا  سایقلل  ام 

دیدست یطرشلا  یف  نییقطنملل 

هترط يوها و  نم  هجو  اوأر  اما 

دوجوم لیللاو  هعلاط  سمشلاف 

*

تولخ زا  ار  ام  هک  دوب  هلـصتم  تامدـقم  دوب ، هدرک  مهارف  تسود  رادـید  ماـگنه  رد  بیقر  هک  یتامدـقم  دـیوگ : یم  نینچمه  يو 
.تشاد ار  هلصفنم  هیضق  مکح  تشادزاب و  وا  اب  ندرک 

تدغ فیک  بیقرلا  تامدقم 

هلصتم بیبحلاءاقل  دنع 

اعم ولخلاو  عمجلا  انعنمت 

هلصفنم مکح  كاذ  امنا  و 

ریبز بعصم 
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هب ارم  تجاح  رگا  .تسا  هدـش  دوبان  هلزنم  هب  هک  شوکب  نآ  يراوتـسا  رد  نک و  تقد  نم  راک  رد  تسا : هتفگ  زین  ریبز  نب  بعـصم 
.دنیبب نایز  دشاب و  هدروخ  ریش  نز  ود  ناتسپ  زا  هک  تسا  یکدوک  دننام  يراذگب ، يرگید  هدهع ي 

اهاوق ددشاو  یتجاحب  نأت 

عایضلا هلزنمب  تراص  دقف 

يرخا نابلب  اهتعضرا  اذا 

عاضرلا هکراشم  اهب  ّرضا 

ترشاعم

.وش رود  دوش  یم  رود  وت  زا  هکره  زا  کیدزن و  دوش  یم  کیدزن  وت  هب  هکره  هب  تفگ : یم  مردپ 

.نک باختنا  ار  يرگید  درک  افج  مادکره  هدییاز ، يدایز  نادنزرف  اوح  اریز  دشاب ، هتشاد  هقالع  وت  هب  نکن  روبجم  ار  یسک 

ادعب نم  سانت  اند و  نم  لص 

ادحا يوهلا  یلع  نههرکت  ال 

تدلو ام  اوح  ترثکا  دق 

ادلو ذخف  دلو  افج  اذاف 
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يولوم

للح رب )  ) رپ رفاک  روگ  نوچ  ترهاظ 

لجوزع ادخ  رهق  نوردناو 

دیزیاب رب  ینز  هنعط  نورب  زا 

دیزی دراد  یم  گنن  تنورد  زو 

زومر رکم و  زا  لد  رد  يراد  هچ  ره 

زور دننام  دوب  ادیپ  ام  شیپ 

يرورپ هدنب  شمیشوپ ز  هچرگ 

يرب یم  دح  زا  ییاوسر  ارچ  وت 

دوب ادرف  قبس  دش  رخآ  زور 

دوب اجنگ  یکزور  ار  ام  زور 

مالک نیز  تمایق  ات  میوگب  رگ 

مامتان ناو  درذگب  تمایق  دص 

دینش تفگ و  رد  قشع  دجنگن  رد 

دیدپان نب  دوب  ییایرد  قشع 

رگ هحون  دص  یمتام  رد  دوب  رگ 

( رگراک  ) رثا دشاب  ار  درد  بحاص  هآ 

داب دنت  يا  وت  شیپ  مهاک  گرب 

داتفا مهاوخ  اجک  ات  منادن  نم 

نم ناج  رب  دوب  شوخ  وت  شوخان 
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نم ناجنر  لد  رای  يادف  ناج 

قشع

ینوکـسم هناخ  زا  نینچ  اـیآ  يدرک ، ناریو  ار  ملد  هناـخ  ًادـمع  رگداد ؛ یب  رگمتـس  يا  ینک و  یم  وداـج  دوخ  ناگدـید  اـب  هک  يا 
لدعی ًاملاظ ال  هفرطب و  ًارحاس  ای  دوش ؟ یم  تظفاحم 

ادماع یبلق  تجرخا 

لزنملا یعاری  اذک 

راونا مساق 

تسوا يادوس  مرس  رد  مئاد  هک  نیب  يدنلبرس 

تسوا يالاو  تمه  ردق  هب  سکره  تمیق 

باطخ ار  یسوم  روط  زا  دسر  یم  ینارت  نل 

تسوا يانغتساز  ناقاتشم  دایرف  همه  نیا 

زان یتسم و  زا  هک  مرومخم  مشچ  نآ  هدنب ي 

تسوا ياغوغ  هشوگ  ره  رد  رهش  نایم  رد 

روخم مغ  مغ  ندروخ  زا  قشع  هار  ردنا  لد  يا 

تسوا ياهمغ  تلود  ملاع  يداش  هیام ي 

دابم سک  اهنت  وت  زک  مساق  دنام  اهنت  وت  زا 

تسوا ياهنت  نت  رب  ملاع  ياهمغ  مرجال 
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گرم

تدورب و گرم  میوگ  تسیچ ؟ دنوش  یم  قحلم  ناگدرم  هب  ناگدنز  هکنیا  تلع  یسرپ  یم  هک  یـسک  يا  تسا : هتفگ  یلح  همالع 
زا انیـس  یلعوـبا  .دزاـس  یم  مارآ  تاـکرح ، همه  نآ  زا  سپ  ار  یمدآ  دـنک و  یم  يریگوـلج  تعیبـط  یمرگ  زا  هک  تـسا  ینوـکس 
هن داد و  افش  گرم  يرامیب  زا  ار  وا  شیافش  باتک  هن  درکن  هدافتسا  تشاد  اه  یمرگ  رب  هک  ییورین  زا  دربن و  يا  هرهب  بط  تخانش 

.دیناهر گرم  لاگنچ  زا  ار  وا  شتاجن  باتک 

قحلملا ببسلا  نع  لئاسلااهیا 

تاومالاب هویحلا  لها 

عبط هرارح  یفطی  درب  وه 

تاکرحلا یلع  یتأی  نوکس  و 

بطلا هفرعم  سیئرلا  دافاام 

تارینلا یلع  همکح  و ال 

توملا هلع  نم  ءافشلا  هافش  ام 

تاجنلا باتک  هجنی  مل  و 

مالسلا امهیلع  نییرکسع  شیاتس 

سدقم دهشم  هاگره  تسا و  یمح  هنشت  نم  لد  هک  ریگ  تعرس  دوخ  ریس  رد  نابراس  يا  متفگ : مدش  فرشم  يار  نم  رس  هب  یتقو 
ادـخ هب  هک  شاب  نئمطم  سوبب و  ینتورف  لامک  اب  ار  نیمز  يدرک  رادـید  ار  مالـسلا  امهیلع  یقنلا  یلع  ماما  يرگـسع و  نسح  ماـما 

سلجم ادخ  دزاس  باریـس  هک  يدروآ  تسدب  ار  اهنآ  مرح  تداعـس  هاگره  .یی  هدش  رادروخرب  ًالماک  اهیتخبکین  نیرتهب  زا  دنگوس 
.تسا روط  سدقم  يداو  اجنآ  هک  روآ  نوریب  اپ  زا  شفک  دنبرب و  هدید  هناعشاخ  ار ، اهنآ  نانیشن 

يداحلا اهیا  ریسلا  عرسا 

يداص یمحلا  یلا  یبلق  نا 

بتک نم  تیأر  ام  اذا  و 

يداهلاو يرکسعلادهشم 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


دقلف ًاعضاخ  ضرالا  مثلاف 

داعسا ریخ  ّللاو 
�

ه تلن 

مهیدان تللح  ام  اذا  و 

يدان نم  هلالا  هاقس  ای 

اهل ًاعشاخ و  فرطلا  ضضغاف 

يداولا هنا  لعنلا  علخاو 

دهشم ترایز 

، دید یسوم  هک  یشتآ  دننام  هک  تسنم  ياقآ  هاگراب  نیا  مدیناسر : ضرع  هب  مدوب  هدش  فرشم  يوضر  سدقم  دهـشم  هب  هک  هاگنآ 
.روآرد ياپ  زا  شفک  یی  هدیسر  روط  سدقم  يداو  هب  لد  يا  کنیا  دنک  یم  يرگ  هولج  رود  زا 

سبقلاک تدب  يالوم  هبق  هذه 

سدقلا يداوب  تزج  دقف  لعنلا  علخاف 
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سیسخ

هب درک  یم  سراـپ  ناـمهم  ندـمآ  رثا  رب  ناشگـس  هاـگره  هک  یتـسپ  مدرم  تسا : هدروآ  مدرم  شهوـکن  رد  لـیذ  رعـش  ود  ماـمتوبا 
درک یم  گنت  دوخ  جرف  دوب  لیخب  هک  اجنآ  زا  مه  وا  .دـنیایب  ام  بناج  هب  اهنآ  ادابم  ات  نک  لوب  شتآ  يور  رب  دـنتفگ  یم  ناشردام 

.دوش شوماخ  شتآ  هک  درک  یم  لوب  هزادنا  نامه  هب  و 

مهبلک فایضالا  جنتسا  اذا  موق 

رانلا یلع  یلوب  مهمال  اولاق 

اهتلوبب ًالخب  اهجرف  تقیضف 

رادقمب الا  مهل  لوبت  الف 

فاب هماج  دمحم  دیس 

دوسرف مغ  و )  ) نت مناج ز  وچ  تفر  یم 

دومن هجنر  مدق  رادربخ و  رای  دش 

مدید يرابغ  شخر  هنیآ ي  رب 

دوب یقاب  یسفن  مزونه  هک  ایوگ 

*

دیون داد  منتفرب  لجا  کیپ  نوچ 

دیما عطق  نم  یهارمه  درک ز  ناج 

دناکچن یبآ  هبنپ  نم ز  بل  رب  سک 

دیفس هیرگ  زا  دوب  هتشگ  هک  هدید  زج 

*

درب مناج  زا  شوه  هک  يا  هچب  رطاش 

درب منارود  مزع  هب  دوخ  هرمه  يد 
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تخاس منایرگ  مشچ  داوس  یتشک ز 

درب منالان  كاچ  كاچ  لد  زا  گنز 

هقالع ي اهتـشا و  تسوا : زا  ریز  رعـش  ود  يروز  رهـش  لقن  هب  .تسا  سییرلا  خیـش  نادرگاش  نیرت  هدیزگرب  زا  یموصعم  ّللادبعوبا 
�

ه
مشاب نیشنمه  نانآ  اب  هک  یسلجم  زا  .تسا  راوگشوخ  بآ  هب  هنـشت  بل  ناسنا  ياهتـشا  هک  روطنامه  تسا  نادنمدرخ  نخـس  هب  نم 

.ددرگ یم  لد  شوخ  دشاب  هدیسر  هار  زا  شرفاسم  هک  یمدآ  هچنانچ  مدنسرخ ،

یهتشا يوها و  بابلالا  يوذ  ثیدح 

هبراش دربملا  ءاملا  یهتشی  امک 

مهیدن یف  مهاقلا  نا  حرفا  و 

هبئاغ بآ  يذلا  ءرملا  حرفی  امک 

ورسخ ریما 

دسر رد  نامارخ  هم  ناک  فرط  ره  دیآرب  ناغفا 

دسر رد  ناتسب  هب  لگ  نوچ  دوب  شوخ  لبلب  زاوآ  هک 

لجخ متشگ  مداد و  ناج  بش  مین  تلایخ  دمآ 

دسر رد  ناهم  وچ  هگیب  ار  شیورد  دوب  تلجخ 
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يوش نم  راسمرش  ات  وت  شیپ  مر  یم  زورما 

دسر رد  نامرف  وچ  ادرف  نم  ناج  تنم  هچ  هنرو 

یلو نارجه  یتخس  زا  ناج  درب  مهاوخن  دوخ  نم 

دسر رد  نامیپ  تسس  ناک  نک  ربص  نادنچ  رمع  يا 

هاشداپ کلام 

کلام تساهنآ ، کلم  هاشداپ  هک  ار  شیوخ  بضغ  توهش و  نم  ریخ ، تفگ : یسرت ؟ یم  کلم )  ) هاشداپ زا  ایآ  دنتفگ : طارقس  هب 
.تسا نم  هدنب ي  هدنب ي  هاشداپ  سپ  ما ، هدش 

دنیوگ

تفگ يدب  یکی  ام  قح  رد  يد 

میشارخ یمن  شمغ  ار ز  لد 

مییوگب شییوکن  زین  ام 

میشاب هتفگ  غورد  ود  ره  ات 

ناگرزب زا  یکی 

تسود نماد  نم  فک  زا  روز  هب  مصخ  دشک  رگ 

تسوا نم و  نایم  هک  لد  ششک  اب  دنک  هچ 

یماج

فکز یم  ماج  مهن  هبوت  مزع  هب  متفگ 

فخت شون و ال  یم  هک  هنارت  نیا  دز  برطم 

دسر امب  یلاعن  فص  هک  دوب  ایآ 

فص برق  لها  دننز  برق  طاسب  رب  نوچ 
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وت رت ز  هزیکاپ  هک  شیوخ  ردق  سانشب 

فدص نوگبآ  نیا  شرورپ  دادن  يرد 

رهگ یکی  يو  زا  سفن  ره  جنگ و  وت  رمع 

فلت ناگیار  نکم  فیطل  نینچ  یجنگ 

هآ گندخ  لد  زا  دشک  یم  هک  نینچ  یماج 

فده رب  رمالا  هبقاع  دیسر  دهاوخ 

دیفس يوم 

نیا مرادنپ  یم  یلب  .مدش  نوزحم  هتـشگ و  کیدزن  مچوک  تقو  مدیمهف  ار ، متروص  دیفـس  يوم  مدـید  یتقو  دـیوگ : هلودـلا  نیمق 
.تسا نم  نفک  ياهرات  نیلوا  دیفس  يوم 

دق حال و  ضایبلا  تیار  امل 

ینزحا تیدان و  یلیحر  اند 

هبسحا هلالا  قح  اذه و 

نفکلا نم  يدس  طیخ  لوا 

ار راهظا  نیا  متسین  دنموزرآ  ناگدنونـش  زا  تسا و  ینطابدب  مدآ  دنچره  منک  یم  دای  ریخ  هب  وا  زا  هک  مراد  یتسود  دیوگ : ریهزاهب 
.دنرادب موتکم 

ریخب هرکذأس  یل  قیدص 

اثیبخلا هنطاب  تققح  نا  و 
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هنع لاقی  نیعماسلا  اشاح  و 

اثیدحلا كاذ  اومتکا  هللااب  و 

یباص

یناوغرا هداب ي  ایقاس  هدب 

یناوغلا ءانغ  یفطع  ده  دقف 

هد نهک  بارش  نییآ  ون  دش  ناهج 

یناوج ياون  دبای  ریپ  وزک 

ًاحفص رادلا  نع  حفصاو  سأکلا  ذخ 

یناوج رالل  درولا  حفاص  دقف 

ًاظح حارلا  نم  ذخأت  حورلا  عد 

نانجلا حورب  تئاج  حیرلا  اذا 

يرحب ّرد  اوه  زا  ربا  تخیر  ورف 

یناک ّرد  نیمز  زا  داب  تخیگنا  رب 

اراکشآ درک  هک  دش  رگم  تمایق 

یناهن شدوب  هک  ییاهجنگ  نیمز 

ورسخ حتف  تیار  نوچ  تخورفا  رب 

یناخد ياه  هلح  اوه  زا  باحس 

تلهتسا هاش  دوعسم  ءارآ  هب 

ناقرشملا قرشا  اهب  دوعس 

روصق یلاعملاب  هل  دیش  و 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 295 

http://www.ghaemiyeh.com


ناد قرفلا  نم  نادقرفلا  اهب 

دزانب یم  ناهج  ارایرهش  ناهج 

یناهج کلم  ياراد  وت  ات  وتب 

یتافص فصآ  نامیلس  تبتر  هب 

یناشن متسر  نودیرف  تکوش  هب 

يرون وت  يو  رد  تسا  لدع  مشچ  رگا 

یناج وت  يو  رد  تسا  کلم  مسج  رگ  و 

تحیدم داوس  ناتسودنه  هب 

یناشف رکشب  مکلک  تسا  یطوط  وچ 

ونعت وجلا  هرثن  هل  يرثنف 

نایرعشلا دجسی  هل  يرعش  و 

تاذ فصو  رد  هک  نک  تیبرت  ارم 

یناعم نایب  مناسر  نودرگ  هب 

تمان هدنخرف  هب  مزاس  فیناصت 

ینادواج ناهج  رد  همه  دنام  هک 

ناراهب رد  اوه  دیرگب  ات  الا 

یناتسوب لگ  ددنخ  هیرگ  نآ  زو 

تداعس راهب  رد  تتلود  لگ 

ینازخ داب  دنت  زا  داب  نوصم 

تسود
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اهنآ لاح  يوجتـسج  هب  رگا  اریز  مدومن  ادیپ  هقالع  اهنآ  هب  رتمک  مدرک و  شیامزآ  ار  راگزور  نیا  ناتـسود  دـیوگ : یم  ّللاب 
�

ه زتعملا 
.نطاب نمشد  دنرهاظ و  تسود  دیمهف  یهاوخ  يزادرپب 

نامزلااذه ءالخا  تولب 

یبیصن مهنم  رجحلاب  تللقاف 

مهتحفصت نا  مهلک  و 

بیغملاودع نایعلا  قیدص 

قشع

هدیباوخ مد  نامه  ًاقافتا  دوب و  هدمآ  مرادید  هب  هک  نم  تسود  دیوگ : یم  ینالیگ  رداقلادبع 
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یم رورـس  بش  رد  هنوگچ  سپ  یی  هدوب  رادـیب  ار  لاـصو  بش  وت  رگا  تفگ : نم  هب  منک ، هدـهاشم  اـیؤر  رد  ار  وا  لاـمج  اـت  مدوـب 
.یباوخ

ینراز دق  یبیبح و  لوقی 

دهشا هتعلطل  تبف 

لاصولا لیل  رهست  تنک  اذا 

دقرت یتم و  رورسلا  لیلف 

نویامه

ارم راز  شکب  هزمغ  کی  هب  تسلصو  زور 

ارم راتفرگ  زاب  نکم  رجه  بش  هب 

امعم

ياراد تست ؛ لاح  هب  عفاـن  ینکـشب ، یبوخ  هب  ار  نآ  رگا  هک  نآ  تسیچ  دـیوگ : زوج  ماـنب  ییاـمعم  رد  رازج  نب  یلع  نیدـلا  قفوم 
دهاوخ جوز  ییامن  سوکعم  هاگره  تسا و  درف  تسا و  فرح  هس  ياراد  يرواین ، دوجوب  نآ  رد  يرییغت  هاگره  تسا ؛ درف  فورح 

.دش

اذا اعفن  کیلوم  ءیش  مسا  ام 

افوسع ًالاعف  هتیلوا  تنا 

ادرط ءاج  نا  فورحلا  درف  وه 

افورحلا تسکع  اذا  جوز  وه  و 

*

هک دوب  يزارد  هخاش ي  دننام  شمادنا  دش  یم  رهاظ  هاگره  هک  یمادنا  رغال  دـیوگ : یم  دراد و  ییامعم  زین  یکطـصم  هراب  رد  يو 
ناهد بآ  دنکمب و  ناضمر  هام  راطفا  عقوم  زا  شیپ  ار  نآ  هاگره  هکنآ  رت  بجع  .درادن  يا  هزین  رـس  نکل  دش  یم  رتالاب  يا  هزین  زا 

ندـیوج ای  ترارح و  رثا  رب  هک  دـنیوگ  یم  یمور  کلع  ار  نآ  هک  تسا  یکطـصم  شدارم  دـشاب ، یمن  هزور  لـطبم  دـنهدن  ورف  ار 
.دوش یم  زارد  هدرک و  ادیپ  شک 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 298 

http://www.ghaemiyeh.com


ادب اذا  ادق  نصغلاک  فیه  يذ  و 

نانس ریغب  انسح  انقلا  قوفی 

هلکا سانلا  يری  هیف  ام  بجعا  و 

ناضمر یف  رصعلا  لیبق  ًاحابم 

*

یم مه  ترواـجم  رد  دنـسین و  رگیدـکی  سنج  زا  هک  يا  هداـم  رن و  دـیوگ : یم  دراد و  یچیق  دراـک و  ناـیب  رد  يزغل  نینچمه  يو 
زا دارم  دننک  ادج  ار  لزنم  نآ  لها  رس  دنهاوخب  هک  ماگنه  نآ  رگم  دنوش  یمن  راکشآ  ود  نیا  .تسا  هدش  هتسب  اهنآ  ياهتنا  دنـشاب ،

.تسا هناهد  ود  هک  تسا  یچیق  یثنا  زا  دارم  تسا و  هناهد  کی  هک  تسا  وقاچ  رکذ 

اذ سنج  نم  اذ  سیل  یثنا  رکذ و 

لفقم سبح  رعقب  نارواجتم 

هجاحل نازربیال  امهارتف 

لزنملا لها  سوؤر  عطقل  الا 
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*

نوچ ناراوگرزب  تافص  زین  هدش و  هدرمش  تسپ  هک  دوجوم  نآ  زا : تسا  ترابع  هک  دراد ، گس  بلک »  » هژاو ي هراب  رد  يزغل  زین 
.ددرگ یم  رورجم  همیمض  نودب  نآ  فرح  ره  دوش و  یم  رورجم  هملک  نآ  تسیچ ؟ هتشاد  افو 

مائللا نم  دعی  ءیس  ام  و 

مارکلاو لثامالا  فص  هل و 

فرح لک  رجت و  هتلمج  و 

مامض الب  ترظن  اذا  رجی 

*

تسمادـنا و رغـال  دوجـس  رد  تسا و  عوکر  رد  هک  تسا  یمـالغ  هچ  زا : تسا  تراـبع  اـمعم  نیا  .تسوا  زا  زین  ملق  هب  عـجار  يزغل 
.تاین تمدخ  رد  فکتعم  تستاقوا و  مزالم  تقو  جنپ  رد  هراومه  نایرگ ؛

دجاس عکار  مالغ  ام  و 

يراج هعمد  لوحن  وخا 

اهتاقوال سمخلا  مزالم 

يرابلا همدخ  یف  فکتعم 

*

زا یلاله  لکـش  .دراد  ییابیز  هدیـشک ي  دق  هک  یهانگ  یب  بورـضم  تسیچ  دیوگ : یم  يو  .دراد  لاخلخ  هراب  رد  يزغل  نینچمه 
.تساراد یقوشعم  مادنا  هدیشک ي  رویز  رهاظ و  دوخ 

.تساهرازاب نایم  رد  اهاپ و  رب  ددرگ  یم  ادیوه  هک  یتاقوا  رتشیب 

بنذ الب  بورضم  و 

قوشمم دقلا  حیلم 

یلع لالهلا  لکش  یکح 
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قوشعم دقلا  قیشر 

ادبا يری  ام  رثکا  و 

قوسلا یف  طاشمالا  یلع 

قافنا

هب هک  سکنآ  دزرمایب  ادخ  ینعی  ددنبب  ار  شکف  ود  نایم  دـیاشگب و  ار  شتـسد  فک  هک  سکنآ  دزرمایب  ادـخ  تسا : هتفگ  یگرزب 
.دراذگن تنم  دنک و  کمک  نایاونیب 

وت توکس  تسا و  هدنز  وت  راتفگ  انامه  .روآ  نابز  هب  مکحم  نخـس  وگب و  نخـس  تسا : هدروآرد  مظن  هب  ار  نومـضم  نیمه  یتسب 
.تسا یبلق  شیاسآ  هلیسو ي  اجبان  نخس  زا  توکس  اریز  شاب  تکاس  ییوگب  یمکحم  نخس  یتسناوتن  رگا  .تسیدامج 

امنا تعطتسا و  ام  ددس  ملکت و 

دامج توکسلاو  یح  کمالک 

هلوقت ادیدس  الوق  دجت  مل  ناف 

دادس دیدسلا  ریغ  نع  کتمصف 
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ایند

یـشیاشگ موش و  یکانهودنا  لمحتم  دیاب  یک  ات  متفگ : هدرک ، باتع  ایند  هب  مالـسلا :  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هب  بوسنم  راعـشا  زا 
يا تفگ : نم  خساپ  رد  ایند  تسا ؟ مارح  لالح  تشیعم  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما  نادنزرف  زا  يراوگرزب  ره  رب  ایآ  دـشابن ؟ نم  يارب 
دوخ يرگمتس  ریت  فده  ار  امش  هداد  قالط  ارم  هک  مراد  مالسلا  هیلع  یلع  تردپ  اب  هک  ینمـشد  رثا  رب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  رـسپ 

.ما هداد  رارق 

یتم یلا  تلقف  ایندلا  یلع  تبتع 

یلجنی سیل  هسؤب  ًاّمه  دباکا 

هراجت ّیلع  نم  فیرش  ّلکا 

للحم ریغ  شیعلا  هیلع  مارح 

مکتیمر نیسحلا  نبای  معن  تلاق 

ّیلع ینقلط  ذنم  ادانع  یمهسب 

قشع

.مدرک رحس  ار  رگ  تمالم  بیقر و  نابز  متفرگ و  ارف  يرحس  اهنآ  يرگوداج  زا  هکنیا  يارب  دنراد  نم  رب  یگرزب  قح  وت  ناگدید 

ّیلع لیزج  لضف  کنیعل 

یلتاق ای  ینال  كاذ  و 

تدقعف اهرحس  نم  تملعت 

لذاعلا عم  بیقر  ناسل 

میوگ

تسایند يارس  یمدآ  لزنم  ات 

تساطع فطل و  قح  راک  مرج و  همه  شراک 

دوب دهاوخ  نینچ  ارس  نآ  هک  شاب  شوخ 
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تسادیپ شراهب  زا  تسوکن  هک  یلاس 

یتلاح

تسوپ کت و  ردنا  هبعک  فاوط  هب  یجاح 

تسوکن تسا  هدرک  هچ  ره  فاوط  یعس و  زو 

يرگد درآ  هک  تسا  نیا  يو  ریصقت 

تسود هر  رد  دوخ  ياج  هب  دزاس  نابرق 

دیعسوبا

تسوپ کت و  ردنا  تداهش  یپ  يزاغ ز 

تسوا زا  رت  لضاف  قشع  دیهش  هک  لفاغ 

دنام یک  نیا  هب  نآ  تمایق  يادرف 

تسود هتشک ي  نیا  تسا و  نمشد  هتشک ي  ناک 

یقوش

يراد یناتسلد  خوش  مغ  یقوش 

يراد یناوج  مغ  هچ  يدش  ریپ  رگ 

دراد اهناج  دصق  هدیشک  ریشمش 

يراد یناج  زین  وت  ناسرب  ار  دوخ 
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هیده

ار یفراعت  نیا  تسا  تیاهن  یب  وت  ياهششخب  هک  یگرزب  يا  درک : همیمض  ار  رعـش  ود  نیا  داتـسرف و  یی  هیده  يرگید  يارب  یـسک 
.دناد یم  كدنا  وت  ششخب  هراب ي  رد  ار  ایند  هک  ریذپب  یصخش  زا 

يذلا یلوملااهیا  ای 

هلیلجلا هیدایا  تمع 

يری نم  هیده  لبقا 

هلیلق ایندلا  کقح  یف 

*

هتسیاش هیده  نیا  مناد  یم  نیقی  هب  مداتسرف و  یلباقان  یمیدقت  درک : لاسرا  زین  راعشا  نیا  داتـسرف و  یـسک  يارب  يا  هیده  یـصخش 
.يریذپب تدوخ  یگرزب  هب  ارم  هیده  نم  رذع  شریذپ  اب  مدنموزرآ  کنیا  دشاب ، یمن  وت  ماقم 

ًالیلق ًائیش  تلسرا 

کلثم ردق  نع  لقی 

هیف رذعلا  دی  طسباف 

کلضفب ینم  هلبقاو 

رگناوت لد 

ام لد  رد  تسین  چیه  ادخ  زج 

ام رگناوت  لد  رب  نیرفآ 

هام هب  هقالع 

هصق ي هاگره  .تسا  هدومن  نامتک  ار  نآ  هدیسرن  وا  لصو  هب  هکره  تسا ، رادروخرب  لماک  ینشور  زا  هک  متـسه  یهام  هب  دنمقالع 
.دوش داجیا  وا  لد  رد  یتقر  دهد  شوگ  نم  نخس  هب  هاگره  دسرت  یم  يرآ  دونش ، یمن  ارم  هناسفا ي  میوگب ، دوخ 

اعمج دق  اهبلا  هب  ًارمق  يوها 
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امتک دق  هلصوب  نم  بیخ  مک 

اهب تهف  اذا  یتصق  عمسی  ال 

اعمس نا  یل  قری  نا  نم  یشخی 

*

تذـل رطاخ  هب  متفر ، تیاکـش  هب  وا  دزن  رایـسب  هچ  .درادـن  یـشیاسآ  مراتفرگ  لد  هدومن و  دوخ  راتفرگ  ارم  هک  مدـنمقالع  یهام  هب 
.مدرک شومارف  ار  متیاکش  دش ، یم  نم  هرهب ي  هک  برق 

يولبلل ینملسا  ًارمق  يوها 

يولس ینعملا  یبلقل  هنع  ام 

ینرصب اذمف  یکتشال  تئج  مک 

يوکشلا تیسن  هبرق  هذل  نم 

ابیز

يرگتمالم زا  مد  هک  سکنآ  تسنادان  ردقچ  تسبوبحم و  هک  ییابیز  نآ  تسا  ابیز  ردقچ 
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.دومن يراکافج  لمحت  نم  لد  ردقچ  مدیشچ و  هک  یکانهودنا  ياه  هعرج  رایسب  هچ  دنز ، یم 

هلمجا ام  بحا  نم  لمجا  ام 

هلهجا ام  مولی  نم  لهجا  ام 

صصغ نم  همادم  ینعرج  مک 

هلمحا ام  داؤفلاذ  لمحا  ام 

نیشنمه

.تسا هدرک  ادج  منانیشنمه  زا  ارم  راگزور  اریز  منک ، یمن  تیاکش  مدرم  نایم  رد  ییاهنت  زا 

.تسا نم  نیشنمه  نامه  ما و  هدرک  ادیپ  هقالع  هودنا  اب  نم  تسنم ، اب  هشیمه  يارب  اهنآ  برق  هب  قایتشا 

سانلا نیب  هدحولا  نم  کشا  مل 

یسالج نم  نامزلا  یندرفا  ذا 

ادبا ینیرق  مهبرقل  قوشلاف 

یسانیتسا هب  یسیلج و  مهلا  و 

قشع هطقن ، یب  یعابر 

هلیـسو ود  ره  امـش  تعنامم  هدعو و  مراد  نانیمطا  .دیزاس  یم  روجنر  ارم  لد  دینک و  یم  تعنامم  ناتدوخ  لاصو  زا  ارم  هک  اتفگش 
مدوب امش  لاصو  هشیدنا  رد  رایسب  هچ  متشادن و  ار  شراظتنا  دمآ و  دوجوب  امـش  هیحان  زا  هک  یتعنامم  رایـسب  هچ  .تسا  يروجنر  ي 

.دادن تسد  یلاصو  و 

هللع مکلصول  دصل  ًاهاو 

هللع مکدص  مکدعو و 

هلما ام  مکدص و  لصح  مک 

هلصح ام  مکلصو و  لما  مک 

نونکا .یتـخادرپ  نم  يدوباـن  رد  يریگولج  رثا  رب  هک  هاـگنآ  هژیو  هب  یتخاـس ، هدـنز  دوخ  لاـصو  هب  ارم  هک  کـیرات  بش  هاـم  يا 
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.مرادن ار  وت  نارجه  بش  بات  هک  زیرب  ارم  نوخ  رتدوز  هچره  ادخ  هب  دنگوس 

ینایحا هلصوب  یجد  ردب  ای 

ینانفا هرجحب  مکوراز  ذا 

یمد کفس  نلجع  کیلع  ّللاب 
�

ه

نارجهلاهلیلب یل  هقاط  ال 

يرتشم رهم و 

بناج ود  ره  رد  بلط  ياشنا  ز 

بجاح نبا  رب  ربخ  نیا  تشگ  نایع 

لاح رد  زییمت  ار  لعف  نآ  درک  وچ 

لاف دز  شیوخ  اب  نآ  عفر  رسکب و 

مزال تشگ  نم  رب  هک  اتفگ  لدب 

مزاج تخس  يدعت  رب  مشاب  هک 

راهظا ود  ره  بلق  لاعفا  منک 

رادیدپ ناز  بجعت  دیاک  نانچ 
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عاجش هاش 

نآ زارف  رب  تسا  وا  دوخ  عبط  هتخاس ي  هک  ار  رعش  ود  نیا  داد  روتسد  درک و  ناینب  یهاقناخ  افص  باب  رانک  رد  هکم  رد  عاجـش  هاش 
تسا رت  قشع ، لالز  ناراب  زا  ناشبلق  هک  تسا  يدارفا  هب  قلعتم  يرآ  هدش  دراو  نآ  رد  افص  هک  تسیا  هناخ  افص  باب  رد  دنـسیونب :

.دشاب یمن  قشاع  دروآ  رذع  هکره  تسین و  يرذع  ياج  درادن و  دوجو  نآ  رد  ینمشد  يدعت و 

افصلا هب  لحا  تیب  افصلا  بابب 

رطقلا نم  دادولا  یف  یفصا  وه  نمل 

يدعلاو کلملاب  راذعالا  هدعابت 

رذعلاب کسمت  نم  بصب  سیل  و 

گرم زا  شیپ  رادید 

هچ دناسرب ، مفده  هب  ارم  ریدقت  تسد  رگا  .مهد  یم  مایتلا  شنزرـس  درد  زا  ار  مسفن  منک ، رادید  وا  اب  گرم  زاوشیپ  رد  رگا  دنیوگ :
.تسا هتفر  كاخ  ریز  ترسح  رایسب 

توم لبق  انیقتلا  نحن  نئل 

باتعلا ملا  نم  سفنلا  انیفش 

ایانملا يدیا  انب  ترفظ  نا  و 

بارتلا تحت  هرسح  نم  مکف 

دنیوگ

میزود رب  هدنز  مینامب  رگ 

هدش كاچ  قارف  زک  یی  هماج 

ریذپب ام  رذع  مینامن  رو 

هدش كاخ  هک  وزرآ  اسب  يا 

لومخ
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: تفگ وا  هب  کلملادبع  دمآ و  کلملادبع  تاقالم  هب  يو  .تشاد  ابیز  يزینک  ینیشن  هیداب 

: تفگ ارچ ؟ دیسرپ  هن ، تفگ : نیشن  هیداب  دورن ؟ ایند  زا  وت  زینک  يوش و  هفیلخ  یهاوخ  یم 

: داد خساپ  يراد ؟ وزرآ  هچ  تفگ : کلملادبع  .دنوش  یم  عیاض  تما  دریم و  یم  زینک  نوچ 

هک ارچ  قلخ  زا  يرود  داد : خـساپ  نآ ؟ زا  سپ  تفگ : .دـشابن  نآ  رد  یتنم  هک  یعیـسو  يزور  تفگ : نآ ؟ زا  سپ  تفگ : .یتمالس 
.دنرت کیدزن  تکاله  هب  نارگید  زا  ناگتسجرب  نادنمتورث و 

*

.يداع روما  یمومع و  ياه  هسوسو  تعیبط ، اب  یهارمه  دنزیچ : هس  نیطایش  ياسؤر  دیوگ : یم  سونیلاج 

توکس

.شورفن نازرا  مالک  هب  ار  توکس  تبیه  دیوگ : یمیکح 
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تنم یب  اطع 

.دشاب هدوب  لماک  تیاضر  اب  دهد  یم  نادنمزاین  هب  هچنآ  هک  تسا  یسک  نیما  راد  هنیزخ 

اوران هاگن 

.تسا سیلبا  ياهریت  زا  مومسم  يریت  مشچ  هدش  هتفگ 

یضیف

نکم ام  بیع  میسیونن  بوتکم  رگا  ام 

تسا مرحمان  ملق  ناقاتشم  زار  نایم  رد 

بیس

اب مدرم  تسا و  هدـش  هتفهن  حور  هقیقح  بیـس  تاذ  رد  تسا : هدـمآ  نینچ  بیـس  زا  فیـصوت  رد  تاـقولخملا ، بئاـجع  باـتک  رد 
ار هودنا  نزح و  دنک و  یم  فرطرب  ار  بلق  فعض  تسا و  بلق  يوراد  بیـس  دننک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  یکانبرط  اب  لماک و  قایتشا 

.دزاس یم  لئاز 

اهرهوج یف  حورلا  حور  وه 

برط هیلا و  قوش  اهل  و 

هفعض یفشی  بلقلا  ءاود  و 

برکلاو هنع  نزحلا  یلجی  و 

میوگ

داد رد  تدحو  ماج  يادص  هکنآ  شوخ 

دازآ یعیبط  یضایر و  رطاخ ز 

لایخ تسد  دزن  کلف  هقطنم ي  رب 

داهنن ترکف  رس  رصانع  ياپ  رد 

*
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دیاشگن مصقان  دوجو  يراک ز 

دیاز یم  افتنا  متوبث  هک  ییوگ 

مسرب يدوجو  هب  نم  مدع  دیاش ز 

دیآ تابثا  یفن  یفن  هک ز  ور  نآ  ز 

نیا هب  کیدزن  دیوگ : یم   (1) َکِّبَر ...  ِدْمَِحب  ْحِّبَـسَف  َنُولوُقَی  ا�ِمب  َكُرْدَص  ُقیِـضَی  َکَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََقل  هیآ َو  ریـسفت  رد  نافراع  زا  یکی 
: دومرف یم  دوب و  زامن  تقو  رظتنم  ربمایپ  .تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  هک  تسا  یتیاور  انعم ،

رون زامن  دومرف : هک  ار  ادـخ  ربمایپ  شیامرف  ینیب  یمن  ایآ  .لالب  يا  نک  هدوسآ  ار  ام  زامن ، تقو  لوخد  مالعا  اب  ینعی  لالب  ای  انحرا 
؟ تسا نم  مشچ 

: دومرف هک  تسا  نیا  ربمایپ  رگید  بسانتم  نانخس  زا 

تسا ییانعم  نیا  .ناسر  همان  تعرس  نوچ  ریگ  تعرس  ای  ناذا ، لیجعت  اب  ار  زامن  هب  قوش  شتآ  نک  شوماخ  ینعی  دِربا  دِربا  لالب 
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هک ینامز  ات  رهظ  زامن  دوب  نیا  ربماـیپ  ضرغ  هکنیا  نآ  تسا و  روهـشم  يرگید  ینعم  .تسا  هدرک  ثیدـح  يارب  قودـص  خیـش  هک 
.دتفا ریخأت  هب  ددرگ ، یم  درس  اوه  دوش و  یم  هدناشن  ورف  ترارح  تدش 

يولوم

مارگ يا  تسا  تخرد  نوچمه  ناهج  نیا 

ماخ مین  ياه  هویم  نوچ  وا  رب  ام 

ار خاش  رم  اه  هویم  دریگ  تخس 

ار خاک  دیاشن  یماخ  رد  هکناز 

نازگ بل  نیریش  تشگ  دیسر و  نوچ 

نآ زا  دعب  وا  ار  خاش  دریگ  تسس 

ناهد دش  نیریش  لابقا  نآ  زا  نوچ 

ناهج کلم  یمدآ  رب  دش  درس 

ارجام ییارس  نیا  دنچ  الذاع 

ار هناوید  نیا  زا  دعب  هد  مک  دنپ 

دونش نوسفا  نیا  رگید  مهاوخن  نم 

دومزآ مهاوخ  دنچ  مدومزآ 

تسیگناوید شروش و  ریغ  هچ  ره 

تسیگناگیب رد  يور  هر  نیردنا 

ار ریجنز  نم  ياپ  رب  هنم  نیه 

ار ریبدت  هدرپ ي  مدیرد  هک 

تسین تسار  ردارب  يا  سومان  قشع و 
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تسیام قشاع  يا  سومان  رد  رب 

موش نایرع  نم  هک  دمآ  نآ  تقو 

موش ناج  رسارس  مراذگب  مسج 

ربخ یب  هد  ربخ  زا  تاه  ربخ  يا 

رتب وت  هانگ  زا  وت  هبوت ي 

وش هدنخ  رد  هیرگ و  رد  ناج  وچمه 

وش هدنز  رگید  ناج  هدب و ز  نیا 

وجتسج يارو  زا  ییوجتسج 

وگب یناد  یم  وت  مناد  یمن  نم 

لاق لاح و  يارو  زا  یلاق  لاح و 

لالجلاوذ لامج  رد  هتشگ  هقرغ 

شدشاب یصالخ  هک  ین  یی  هقرغ 

شدسانشب یسک  ایرد  زجب  ای 

لومخ

هب .تسا  هتفای  رییغت  شتالاح  هتخیر و  وا  کلپ  ناوربا و  تروص و  يوم  دش  هجوتم  تشگزاب ، ارحص  تحایـس  زا  يرون  نیـسحلاوبا 
.دوش و یم  دوبان  ملاع  دبای ، رییغت  تافـص ، رییغت  اب  رارـسا  رگا  تفگ : دبای ؟ یم  رییغت  مه  رارـسا  تافـص ، رییغت  اب  ایآ  دـش : هتفگ  وا 

: دورس سپس 

.تسا هدروآرد  لاح  نیا  هب  ارم  اههوک  هنماد ي  نابایب و  رد  رفس  ینک  یم  هدهاشم  هک  يروطب 

یم بیاغ  دش ، یم  راکشآ  یتقو  دش و  یم  راکـشآ  مدش  یم  بیاغ  یتقو  .درک  هراوآ  نطو  زا  دیناشک و  ملاع  برغ  قرـش و  هب  ارم 
.تشاذگ نابایب  هب  رس  هرابود  دیشک و  يدایرف  سپس  .نک  هدهاشم  ار  نم  اهنت  ریگب و  هدیدان  ینیب  یم  هچنآ  تفگ  یم  .متشگ 
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ینریص يرتامک 

نمدلا رافقلا  عطق 

ینبّرغ ینقّرش 

ینطو نع  ینجعزا 

ًادب تبیغت  اذا 

ینبیغ ادب  نا  و 

ام دهشت  لوقی ال 

یندهشت وا  دهشت 

فوصت

هچنآ زا  درادـن  ربخ  سفن  زج  يزیچ  يزیر و  وربآ  یگنهرباپ ، ینایرع ، یگنـسرگ ، تفگ : تسیچ ؟ فوصت  دـش  هتفگ  وا  هب  يزور 
.میرگ یم  یتحاران  رطاخ  هب  نونکا  متسیرگ و  یم  یلاحشوخ  رطاخ  هب  ًالبق  نم  درذگ ، یم 

افح يرع و  عوج و 

افع دق  هجو  ءام  و 

سفنالا سیل  و 

افخ دق  امع  ربخت 

ابرط یکبا  تنک  دق 

ًافسا یکبا  ترصف 

دوبعم قوش 

رب شوهیب  سپ  .نم  زا  ضارعا  زج  تسا  هدـش  هدوشخب  وت  يارب  یهانگ  ره  تفگ : یم  یـسک  تشذـگ ، یم  ییاـج  زا  مهدا  میهاربا 
.داتفا نیمز 

وفغم کل  بنذ  لک 
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ینع ضارعالا  يوس  ٌر 

*

هب هقالع  رطاخ  هب  مدنار و  ار  امـش  دیتخیمآ  نارگید  اب  هک  هاگنآ  مدوب و  امـش  دنمتدارا  هناصلاخ  دیوگ : یم  یـسک  هک  دینـش  یلبش 
.دش شوهیب  تفگ و  ار  نیا  .متفرگن  رظن  رد  امش  يارب  یشزرا  امش 

متجزم دق  اذاف  افرص  مکاندرا 

ًانزو مکل  میقنال  ًاقحس  ًادعبف و 

*

لیلد ینک ، یم  قوش  راـهظا  ناـبز  هب  هک  يا  دـیوگ : یم  یـسک  دینـش  دادـغب  رد  يزور  .دوـب  ریگ  نیمز  گـنل و  یمـشاه ، نب  یلع 
ناسنا نوچ  هک  دش  دوخیب  نانچ  رعش  ندینـش  زا  يو  .یتسیرگن  یمن  تراقح  هب  ارم  تندید ، هاگ  دیاب  دوب ، اجب  تقوش  رگا  .يرادن 

.دش ریگ  نیمز  مهزاب  تسشن ، نوچ  تساخرب و  اج  زا  ملاس 

ناسللاب قوشلارهظم  ای 

نایب نم  كاوعدل  سیل 

ًاقح هیعدت  ام  ناک  ول 

ینارت ذا  ضمغلا  قذت  مل 
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يولوم

دنچ دنچ  نک  شمخ  مد  نیا  هیقف  يا 

دنب تسا  تخس  سب  هکناز  هد  مک  دنپ 

وت دنپ  زا  نم  دنب  دش  رت  تخس 

وت دنمشناد  تخاشن  ار  قشع 

درد دوزفا  یم  قشع  هک  فرط  نآ 

درکن یسرد  یعفاش  هفینحوب و 

یتلاح

نم رورپ  مغ  لد  دلانن  وت  زا  نوچ 

نم رت  مشچ  ود  هیرگ  زا  دنک  سب  ای 

یکبش ییانشآ  فال و  همهنیا  اب 

نم رد  زا  نورد  يدماین  هدناوخان 

میوگ

میاسرف مغ  لد  تولخ  هب  درک  وخ 

میاپ سکره  تبحص  زا  دش  هاتوک 

تسیسک دای  مسفن  مه  میاهنت  نوچ 

میاهنت موش  یسک  سفنمه  نوچ 

ینیوزق اکاک 

قشع يادوس  دوش  او  رس  زا  دوز  ار  سوهلاوب 

دهد رس  شدوز  هنحش  دریگ  هک  يدولآ  تمهت 
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ینخلگ

ام نت  رب  دوبن  نخلگ  رتسکاخ  درگ 

ام نهاریپ  هتخوس  نورد  زوس  زا  نت  رب 

لومخ

ایلع نیدـلا  ردـص  اب  وا  زا  سپ  دوب و  یلیبدرا  نیدـلاردص  نیـشنمه  زاغآ  رد  يو  .دـش  نفد  يزیربت  راونا  مساـق  ریما  راوگرزب  دـیس 
نفد درجزح  مان  هب  ییاتـسور  رد  ماج  تیـالو  رد  تفر و  اـیند  زا  لاـس 737  هب  دوب و  گرزب  یتلزنم  ار  وا  .تشاد  تسلاـجم  ینمیلا 

: دـش هتفگ  نم  هب  مدیـسر  مور  دالب  هب  یتقو  هک : دـیوگ  یم  شدوخ  زا  تشاد ، دایز  تساخرب  تسـشن و  نابوذـجم  اب  يو  .دـیدرگ 
وت نماد  هبذج  هنوگچ  متفگ : .مدوب  زیربت  رد  لیصحت  مایا  رد  نم  نوچ  متخانـش ، مدید  ار  وا  یتقو  متفر ، وا  دزن  .تساجنآ  یبوذجم 

يزور .تفرگ  یم  ارم  پچ  زا  یصخش  تسار و  زا  یصخش  حبـص ، زور  ره  مدرب ، یم  رـسب  ییاهنت  رد  هک  ینامز  تفگ : تفرگ ، ار 
ریزارس شنامشچ  زا  کشا  دنک  یم  لقن  ار  تیاکح  نیا  تقو  ره  دیس  .متفای  تاجن  اهنآ  زا  متشگ و  شوهیب  يزیچ  زا  مدش و  رادیب 

.دوش یم 

ترخآ ایند و 

دابآ هک  هچنآ  زا  سپس  دنک ، یم  دساف  ایند  هب  ار  شترخآ  هک  یسک  رب  ياو  دیوگ : ناگرزب  زا  یکی 
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.دوش لقتنم  هدرک  ناریو  هک  اجنآ  هب  و  ددرگن ، زاب  نآ  هب  دوش و  ادج  هدرک 

تسود

زا ار  وت  هک  زاسب  هجو  کی  هک : تسا  نیا  دنا  هتفگ  ءامکح  هک  ینخـس  نیرت  میکح  دـیوگ : یم  داب  وا  رب  ادـخ  ناوضر  نرق ، سیوا 
(. دشاب یفاک  ریغ  زا  ار  وت  هک  نک  یهارمه  یکی  اب   ) .دشاب یفاک  هوجو  ریاس 

ایند

.مریگ یم  وا  زا  ار  مدوخ  اب  تاجانم  ینیریش  دوش ، ایند  هب  دنمقالع  يدنمشناد  هاگره  مدید : ینامسآ  ياهباتک  زا  یکی  رد 

ییانس

لزنم سدقم  حور  ار  وت  قشع  يا 

لمحم درجم  لقع  ارت  يادوس 

لد ینعی  تفرعم  ناهج  حایس 

لگب ياپ  رسب  تسد  تمغ  تسد  زا 

*

تسم كدرم  تفرگ  ارید  رما 

تسدب داد  غرم  ود  شدزم  ياپ 

تشرد کنک  روزب  شدرشف  نوچ 

تشم ردنا  دید  هدرم  ار  ود  ره 

دنامب هدیرج  دوخ  راک  زا  كدوک 

دنامب هدیرد  ...و  یلاخ  تسد 

رورغ عاتم  بلاط  هصق ي 

روک رک و  یی  هن  رگا  تسنانچمه 

اهزور
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زورید هتفر ، تسد  زا  زور  .زارد  زور  هدش و  هداد  هدعو  زور  دراو ، زور  رضاح ، زور  هتفر ، تسد  زا  زور  .دنتسه  مسق  جنپ  رب  اهزور 
زور ریگرب ، هشوت  نآ  زا  تسوت و  رایتخا  رد  نونکا  هک  تسوت  زورما  رـضاح ، زور  يداد ، تسد  زا  ار  نآ  اه  یهاتوک  اـب  هک  دوب  وت 

، هد رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  نآ  تسوت  یگدـنز  زور  نیرخآ  دوـعوم  زور  هناـی ، تسوـت  نآ  زا  یناد  یمن  هک  تسوـت  يادرف  دراو 
.مئاد باذع  ای  تسا و  مئاد  تمعن  ای  هک  راد  اور  ار  تیمها  تیاهن  نآ  يارب  سپ  .درادن  ینایاپ  هک  تسا  ترخآ  زارد  زور 

سفن زامن و 

تـسا سفن  نآ  دنک و  یم  يدب  هب  رما  یلوا  .هدـننک  یهن  هدـننک و  رما  تسا : هدرک  رارقرب  ار  زیچ  ود  ادـخ  دـیوگ : ناگرزب  زا  یکی 
یتقو ِرَْکنُْملا ، )  ِءا�شْحَْفلا َو  ِنَع  �یْهنَت  َهـ�الَّصلا  َّنِإ  B  ) تسا زامن  نآ  دـنک و  یم  يدـب  زا  یهن  یمود  و  ِءوُّسلِاب )  ٌهَرا�ّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ  B)

رد دهد  نامرف  تیصعم  هب  ار  وت  سفن 
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.يوج تناعتسا  زامن  زا  وا  ربارب 

ادخ هار 

دناسر یحو  وا  هب  ادخ  دمآ ؟ وت  يوسب  دوش  یم  هنوگچ  مراگدرورپ  تفگ : درک و  تاجانم  ار  ادـخ  ءایبنا  زا  یکی  هک  هدـش  تیاور 
.ایب نم  يوسب  نک و  اهر  ار  دوخ  سفن  هک 

لثملا برض 

یلو وگب ، راب  راهچ  ینعی  دشاب  ددع  يانعم  هب  عبرا  رگا  وگب ، راب  راهچ  دشن  هجوتم  رگا  وگب ، نخس  ود  نز  اب  هدمآ  لثملا  برض  رد 
نزب ار  وا  اصع  اب  ینعی  تسا  اصع )  ) هعبرم هب  عبرا  يانعم  هب  ای  شاب و  نکاس  ینعی  تسا  تکسا  يانعم  هب  رضاح  رما  عبرا و  رگا 

میوگ

ناما ییوج  رگا  سفن  وید  وت ز 

نامدرم زا  يرپ  نوچ  وش  ناهن  ور 

ماقم نک  تلزع  جنک  یهاوخ  جنگ 

مانالا لک  نع  فختساو  رتتساو 

دش روتسم  همه  زا  ردق  بش  نوچ 

دش رون  رس  ات  ياپ  زا  مرجال 

شدسانشن یسک  نوچ  مظعا  مسا 

شدشاب ءامسا  لک  رب  يرورس 

یمه یناهنپ  قلخ  زا  زین  وت  ات 

یمظعا مسا  يردقلا و  هلیل 

.مدورس يوضر  سدقم  دهشم  رد  يرجه  لاس 1007  هدعق  يذ  هام  رد  ار  تیب  جنپ  نیا 

: دوب هتشون  هیآ  نیا  هعقر  نآ  رد  درک  اطعا  نم  هب  هعقر  مدید  باوخ  رد  ار  هر »  » مردپ مدورس  ار  راعشا  هکنآ  زا  دعب  زور  بش 

.َنیِقَّتُْمِلل (1) ُهَِبقا�ْعلا  ًادا�سَف َو  ِضْرَْألا َو �ال  ِیف  اُولُع  َنوُدیُِری  َنیِذَِّلل �ال  ا�ُهلَعَْجن  ُهَرِخْآلا  ُرا�ّدلا  َْکِلت 
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زیگناروش هنامز ي  نیا  هنتف ي  زا 

زیرگب یناوت  هک  اج  رهب  زیخرب و 

يراب يرادن  نتخیرگ  ياپ  رو 

زیوآ تلزع  نماد  رد  نز و  یتسد 

يولوم

يونشن یفرح  وت  ات  قیاقح  زا 

يوش یک  قطان  ناویح  رسپ  يا 

مام راتفگ  زا  لفط  شوگ  هک  ات 

مالک رد  وا  دشن  قطان  دشن  رپ 

دشر شوگ  ار  لفط  دشابن  رو 

دوش یگنگ  دونشن  ردام  تفگ 
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اب ماجنارـس  دـنرادن و  یهاوـخدوخ  یهاـبت و  میمـصت  نیمز  يور  رد  هک  مینک  یم  ررقم  یمدرم  يارب  ار  ترخآ  هناـخ  نآ  ( - 1 - 1
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دوبب رک  یلصا  گنگ  ره  ًامئاد 

دونش ردام  زا  هک  دش  سکنآ  قطان 

یفرع

لبلب هلان ي  زا  دوش  ناشیرپ  هک  لد  ره 

تسه يربخ  يو  اب  هک  زیوآ  شنماد  رد 

*

یشوماخ بل  مزانب ز  تسییوگتفگ 

متفا زاب  نخس  میاشگب ز  بل  رگا  هک 

*

تسا گنر  امعم  هچ  رگ  تنخس  یفرع 

تسگنچ نارای  قوذ  هب  ار  همزمز  نیو 

دنناد یم  نمچ  ناغرم  هک  شورخ  هب 

تسا گنهآ  مادک  سوقان  همغن و  نیاک 

*

نیشن هناوید  وچ  ریجنز  سپ  لد  يا 

نیشن هنادرم  شیوخ  درد  نماد  رب 

نک یپ  ار  دوخ  وت  هناگیب  دش  دمآ  ز 

نیشن هناخ  رد  تسیگناخ  وچ  هقوشعم 

میوگ

باقن هلال  هم  نآ  دمآ  مرد  زا  شود 
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باتشب دش  ناور  مدیدبن و  شریس 

ندید مهاوخب  تیک  رگید  هگ  متفگ 

باوخ رد  اما  رحس  تقوب  هک  اتفگ 

جاودزا

.تسا رت  ناسآ  یگدنز  هنیزه  ندرک  مهارف  رد  شالت  زا  ینز  یب  یتخس  تفگ : يریگ ؟ یمن  نز  یک  ات  دنتفگ  ناحلاص  زا  یکی  هب 

ماود یب  تنطلس 

.دیسر یمن  وت  هب  دوب  یمئاد  رگا  تفگ : ریزو  .دشاب  یگشیمه  رگا  تسا  بوخ  هچ  یهاشداپ  تفگ : شریزو  هب  یهاشداپ 

ادخ هب  لکوت 

: تفگ دنمـشناد  .نک  راذگاو  نم  هب  دوخ  زا  سپ  ار  دوخ  لایع  لها و  روما  تفگ : هدوب  گرم  رتسب  رد  هک  يدنمـشناد  هب  یهاشداپ 
.مرب ادخ  ریغ  هب  ار  ادخ  ناگدنب  شرافس  هک  منک  یم  ایح  ادخ  زا  نم 

يولوم

دهن هزیتسا  هک  یکرت  نآ  خرف 

دهج شتآ  قدنخ  زا  وا  بسا 

نانچنآ ار  سرف  دنادرگ  مرگ 

نامسآ متفه  گنهآ  دنک  هک 
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هتخود تریغ  ریغ و  زا  ار  مشچ 

هتخوس ار  رت  کشخ و  شتآ  وچمه 

دنک یبیع  ورب  ینامیشپ  رگ 

دنز ینامیشپ  رد  شتآ  لوا 

دنیوگ

سیونم ناقشاع  هب  تیاکح  لقع  رگد ز 

تسین يرجم  قشع  ناوید  هب  لقع  تارب 

يولوم

تسا هدمآ  مهدا  میهاربا  نیا ز 

تسشن ایرد  بل  رب  یهار  زوک 

ناج ناطلس  نآ  تخود  یم  دوخ  قلد 

ناهگان اجنآ  دمآ  يریما  کی 

دوب خیش  ناگدنب  زا  ریما  نآ 

دوز درک  هدجس  تخانشب  ار  خیش 

وا قلد  ردنا  خیش و  رد  دش  هریخ 

وا قلخ  قلُخ و  تسا  هتشگ  ناسچ  هک 

ار میلقا  تفه  کلم  هدرک  كرت 

ادگ نوچ  نزوس  قلد  رب  دنز  یم 

شا هشیدنا  زا  تشگ  فقاو  خیش 

شا هشیب  اهلد  تسا و  ریش  نوچ  خیش 
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نالصاحیب يا  دیرادهگن  لد 

نالدبحاص ترضح  روضح  رد 

دنکف ایرد  رد  دوز  نزوس  خیش 

دنلب زاوآب  ار  نزوس  تساوخ 

یئهللا یهام  نارازه  دص 

یئهام ره  بل  رد  رز  نزوس 

قح يایرد  زا  دندروآرب  رس 

قح ياهنزوس  خیش  يا  ریگب  هک 

ریما يا  شتفگب  درک و  ودب  ور 

ریقح کلم  نانچ  ای  هب  نینچ  نیا 

تسین چیه  نیا  تسا  رهاظ  ناشن  نیا 

تسیچ هک  یناد  يور  رد  نطابب  رگ 

دنروآ یخاش  غاب  زا  رهش  يوس 

دنرب اجنآ  اجک  ارناتسب  غاب و 

تسوا گرب  کی  کلف  نیاک  یغاب  هصاخ 

تسوپ هلمج  ایند  تسا و  زغم  همه  نآ 

ماگ غاب  نآ  يوس  يراد  یمن  رب 

ماکز عفد  نک  بایرد و  نآ  يوب 

دوش تناج  بذاج  وب  نآ  هک  ات 

دوش تنامشچ  رون  وب  نآ  هک  ات 
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دنا هتسویپ  رگیدکی  اب  سح  جنپ 

دنلب یخاش  زا  جنپ  ره  نیا  هتسر 

دید تاسوسحم  ریغ  سح  یکی  نوچ 

دیدپ اهسح  همه  رب  یبیغ  تشگ 

دنفسوگ کی  هلگ  زا  تسج  وج  نوچ ز 

دنهجرب وج  ناز  هلمج  یپایپ  سپ 

نارب ار  تساوح  نادنفسوگ 

نارچ یعرملا  جرخا  يارچ  رد 

دنروخ ناحیر  لبنس و  اجنآ  رد  ات 

دنرب یپ  قیاقح  رازلگب  ات 

یتسیچ رد  ور  هتسش  ایند  يا ز 

یتسیک اب  دسح  رد  عازن و  رد 
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لدب ییوب  دسر  تغاب  نآ  زا  یک 

لگب اپ  ینامب  رخ  نوچ  یکب  ات 

زیت ماگ  زا  دتف  لگ  رد  يرخ  نوچ 

زیخ مزع  يارب  دبنج  مدبمد 

تسادب رتمک  رخ  سح  زا  وت  سح 

تسجنرب اهلحو  نیز  وت  لد  هک 

ینتیمرد اهلیوأت  لحو  رد 

ینکرب لد  نآزک  یهاوخ  یمن  نوچ 

مرطضم نم  ارم  دشاب  اور  نیاک 

مرک زا  اریزجاع  دریگن  قح 

روک راتفگ  نوچ  تسا و  راتفرگ  وا 

رورغ زا  دنیبن  ار  نتفرگ  نیا 

تسین راتفگ  اجنیا  دنیوگب  یم 

تسین راغ  ردناک  دیئوج  نورب  زا 

دنهن یم  شدنب  دنیوگ و  یمه  نیا 

دنهگآ یک  نم  دیوگ ز  یمه  وا 

ودع نیا  يدوب  هاگآ  نم  رگ ز 

وک راتفک ) نآ   ) راتفگ نیا  هک  يدرک  ادن  یک 

دنپ

رهـش ظعاو  نخـس  زا  یـسک  یلو  دیرگ  یم  دونـش  یم  سکره  ینز ، یم  فرح  تقو  ره  هدش ، یچ  دـش : هتفگ  نایفوص  زا  یکی  هب 
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! دنام یمن  رگ  هحون  هیرگ  دننام  هدرم  هچب  نز  هیرگ  تفگ : دیرگ ؟ یمن 

يولوم

رگ هحون  دص  یمتام  رد  دوب  رگ 

رثا دشاب  ار  درد  بحاص  هآ 

نویامه

قشع هلان ي  زا  ما  هلان  دوب  زاتمم 

متام هقلح  رد  هدز  تبیصم  هآ  نوچ 

يولوم

تسین رایسب  ناهج  نآ  ات  ناهج  نیز 

تسین راوید  یمد  زج  هنایم  رد 

یبناج زا  درپ  یم  رتوبک  ره 

یبناج یب  بناج  رتوبک  ام 

یگناخ هن  اوه  ناغرم  هن  ام 

یگناد یب  هناد ي  ام  هناد ي 

ام يزور  نانچ  دمآ  خارف  ناز 

ام يزود  ابق  دش  ندیرد  هک 

*

يدومرفن رگا  ینورکذا 

يدوب ارک  وا  مان  هرهز ي 

ینانوی لقع  تاسایقب 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 328 

http://www.ghaemiyeh.com


ینامیا قوذ  هب  سک  دسرن 

يأر قطنم  هب  ات  تسیک  دوخ  لقع 

يادخ كاپ  بانج  اب  درب  هر 

يدوب یلو  یسک  قطنم  هب  رگ 

يدوب یلعوبا  تنس  خیش 
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نامیا قیاقح  زا  لقع  مشچ 

ناولا زا  همکا  مشچ  نوچ  تسه 

يزرو هنیک 

.تسا یگناوید  همه  يزرو  هنیک  تسا ، درخ  زا  یمین  یتسود  رگا  متفگ : .تسا  درخ  زا  یمین  یتسود  .تسا  يریپ  زا  یمین  هصغ 

مزیه بآ و 

، اما مروخ  یم  بآ  دزوس ، یم  ترارح  تدش  زا  منورد  یتقو  دورس : یم  دوب و  بآ  ندیشون  یپ  رد  رایسب  دش و  مومسم  یمور  نبا 
.نم نورد  شتآ  يارب  تسا  یمزیه  بآ  هکنیا  لثم  دنک ، یم  دایز  ار  منورد  ترارح  بآ  يدرس 

تبهتلاام اذا  ءاملا  برشا 

بهللا ءاشحاک  یئاشحا  ران 

یتقرح یف  ًادئاز  هاراف 

بطح رانلل  ءاملا  ّناکف 

دنیوگ

دنزاس یناوخ  وت  رهب  ینک  هچ  ره  دب  کین و 

تسین ینامهم  وت  کین  دب و  ناوخ  رب  وت  زج 

ماندب ناطیش  دیآ و  یم  وت  سفن  زا  هنگ 

تسین یناطیش  وت  شیدنا  دب  سفن  رب  وت  زج 

نیمک رد  گرم 

لحم رب  داب  دـندش ، دـنزرف  لام و  یپ  رد  و  دـنتخاس ، انب  هک  اهنآ  دـیامرف : یم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هب  بوسنم  ناوید  زا 
.دندوب رارق  لحم  رد  ایوگ  تفرگ ، ندیزو  اهنآ  یگدنز 

مهئانب لاطف  اونب  نیذلا  نا 

دالوآلاو لاملاب  اوعتمتساو 
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مهراید لحم  یلع  حایرلا  ترج 

داعیم یلع  اوناک  مهناکف 

دنیوگ

ییانشآ قح  اب  تسا  روک  یسک 

ییامن دوخ  يو  زا  زگره  دیاین 

راهنز تسا  قلخ  رد  وت  يور  همه 

راتفرگ تلع  نیدب  ار  دوخ  نکم 

ورسخ ریما 

ناشورف رکش  همه  ریم  يا 

ناشوپ حالص  نکش  هبوت 

یقاس وت  نوچ  تسد  قاشع ز 

ناشون هداب  ياجب  هبانوخ 

یلافس تمغ  هدکیم ي  رد 

ناشورف تفرعم  همه ي  خرن 

تشاذگن تسرد  تخر  هقرخ  کی 

ناشوپ هقرخز  اه  هعموص  رد 

يرادن یهگاک  وت  تقوشوخ 

ناشوج ياهنیس  شتآ  زا 
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تیالو رهب  ینخس  وت  زا 

ناشومخ تیالوب  ورسخ 

يراد تناما 

لکـشم دـش ، وا  هتخابلد  قشاع و  درک و  يرظن  وا  هب  يو  .تشاذـگ  يریمح  نامثعوبا  دزن  ار  شزینک  روباشین ، ناناگرزاب  زا  يرجات 
.تشون رفعجوبا )  ) دادح صفحوبا  شداتسا  هب  ار  دوخ 

فـسوی خیـش  هناخ  ناشن  دـش و  ير  مزاـع  ناـمثعوبا  .دـیوگب  فسوی  خیـش  هب  ار  دوخ  لکـشم  دورب و  ير  هب  داد  خـساپ  صفحوبا 
! یئآرد فسوی  نوچ  يرادرک  دـب  یپ  رد  هک  وت  دـننام  زا  تسا  دـیعب  دـنتفگ  دـندید  وا  نت  رب  ییاسراپ  سابل  هک  ير  مدرم  .تفرگ 

فسوی خیش  دزن  ير  هب  هک  درک  دیکأت  ار  دوخ  روتـسد  صفحوبا  .تفگ  زاب  صفحوبا  هب  ار  ارجام  تشگزاب و  روباشین  هب  نامثعوبا 
رد یکدوک  .تفر  يراسگیم ) لـحم   ) هراـمخ يوک  رد  فسوی  دزن  نارگتمـالم  هب  هجوت  یب  دـمآ و  ير  هب  راـچانب  ناـمثعوبا  .دورب 

خیـش .تسا  هتفرگ  رارق  مان  دـب  يا  هلحم  رد  هک  تسا  یلزنم  هچ  نیا  تفگ : ناـمثعوبا  .بارـش  زا  رپ  اـیوگ  یفرظ  دوب و  خیـش  راـنک 
تسا و نم  هچب  نیا  .دیرخن  دیدن ، نم  هناخ  هب  يزاین  نوچ  داد و  رارق  هناخیم  دیرخ و  ار  ناگیاسمه  هناخ  يراکمتس  تفگ : فسوی 
ات تفگ : فسوی  خیـش  ینک ؟ یم  هدوسآ  مدرم  تمهت  هب  ار  دوخ  ارچ  سپ  تفگ : نامثعوبا  .تسین  يزیچ  هکرـس  زج  فرظ  نیا  رد 

تدش هب  نامثعوبا  .موش  مدرم  زینک  هتفیـش  ات  دنراپـسن  نم  دزن  تناما  هب  ار  دوخ  زینک  دننکن و  نانیمطا  دنوشن و  دـقتعم  نم  هب  مدرم 
.تسا هداد  روتسد  ير  رفس  هب  ار  وا  صفحوبا  ارچ  دیمهف  داد و  رس  هیرگ 

يدحوا

دید یتخس  لاس  تصش  يدحوا 

دید یتخبکین  يور  یبش  ات 

متشگ رسب  کلف  نوچ  اهلاس 

متشگ رو  هدید  راو  کلف  ات 

مرازاب نایم  رد  نورب  زا 

مرای اب  تسیتولخ  نورد  زو 

نم تولس  لامج  دنادن  سک 

نم تولخب  یسک  درادن  هر 
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تسین يزاجم  ام  راتفگ  رس 

تسین يزابب  نیاک  هدید  نک  زاب 

يرونا

دربن یم  وجه  مان  يرونا 

زونه تساطع  رپ  مشچ  شاوت  زک 

اما درب  یم  مان  رخ  ریا 

زونه تساجک  رد  هک  دیوگن  یم 

يولوم

نینج نوچمه  نکب  شبنج  یکدنا 

نیب رون  ساوح  تدنشخبب  ات 
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یگتفشآ نیا  رای  دراد  تسود 

یگتفخ زا  هب  هدوهیب  ششوک 

شارخیم شارتیم و  هر  نیردنا 

شابم لفاغ  یمد  رخآ  مد  ات 

یناقلیب ریجم 

ناه تشگ  هزات  مدع  غابب  لما  ورس 

ناهج هزاورد ي  رد  زا  هن  نورب  ییاپ 

رد خیم  راچ  نیا  مغ  زا  هک  بلط  تلزع 

ناما دهد  تلزعب  هناخ  تفه  نودرگ 

سرتم تلد  رب  دنزب  رگا  رهد  یعفا 

ناهد رد  ياج  کیب  هرهم  رهز و  تسا  روک 

دوبک دوش  نخان  نب  را  ترقف  بات  زا 

ناهج هساک ي  هیسب  نزم  رد  تشگنا 

تانئاک طش  رد  هک  زاسب  یگنشت  اب 

ناتس ناج  تسیگنهن  بآ  هرطق  ود  ره  اب 

فیرح يا  تدحو  هبش ي  کی  ياهب  هد  ناج 

ناگیارب دناتسن  سک  خرس  درگوگ 

سفن تسدب  تلقع  هک  رادم  عمط  تحار 

ناد بآ  رد  ردنمس  تسشتآ و  رد  یهام 

دنگوس
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نینچ و هداد  رارق  باجح  رد  ار  وا  نامسآ  تفه  هک  ییادخ  هب  دیوگ : یم  دنک و  یم  دای  دنگوس  يدرم  دینش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
نوچ هن  دومرف : ماما  .مهد  هرافک  دـیاب  تفگ : درم  .تسا  هدادـن  رارق  باجح  رد  ار  ادـخ  يزیچ  وت  رب  ياو  دومرف : ماما  .تسین  نانچ 

.درادن هرافک  ادخ  ریغ  هب  مسق  و  يدرک ، دای  دنگوس  ادخ  ریغ  هب 

مامت درم 

درکب تفگن و  هکنآ  مامت  درم 

درم مین  دنکب  دیوگب  هکناو 

دوب نز  دنکن  دیوگب  هکناو 

درکن تفگن و  هکنآ  تسنز  مین 

، دنتسه انیب  اونش و  ناسنا  تروص  رد  ناویح  اهناسنا  یخرب  مدنزرف  دیامرف : یم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  بوسنم  راعـشا  زا 
یساسحا ینید  روما  رد  كریز و  يویند  روما  رد  هدع  نیا 
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.دنرادن

همیهب لاجرلا  نم  نا  ینبا 

رصبملا عیمسلا  لجرلا  هروص  یف 

هلام یف  هیزر  لک  یف  نطف 

رعشی مل  هنیدب  بیصا  اذا  و 

مق روبق 

.دوب مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یسوم  نب  دمحم  رفعجوبا  دش  مق  دراو  هک  یـسک  نیتسخن  يوضر ، تاداس  زا 
نب یسوم  رتخد  هس  هنومیم ، دمحم و  ما  بنیز و  دندش  مق  یهار  وا  زا  سپ  شنارهاوخ  .دیدرگ  مق  مزاع  هفوک  زا  لاس 256  رد  يو 

هربـقم رد  هنومیم و  شرهاوخ  زین  يو  زا  سپ  .دـش  نوفدـم  مق  رد  تفر و  اـیند  زا  لاس 296  رد  رفعجوبا  .دـندوب  مالـسلا  هیلع  رفعج 
ما هبق  نآ  رد  .دـش  نفد  هربقم  نامه  رد  زین  دـمحم  ما  .دـیدرگ  نفد  تسا  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  هبق  هب  لـصتم  هک  نـالباب 

اهیلع هموصعم  ترـضح  ربـق  .دراد  دوجو  ربـق  هس  هسدـقم  هبق  رد  تهج  نیمه  هب  تسا  نوفدـم  زین  یـسوم  نب  دـمحم  زینک  قحـسا ،
.قحسا ما  دقرم  دمحم ، ما  دقرم  مالسلا ، 

ایند

هک مدیدن  گرم  نوچ  دبیرفب و  ار  دوخ  ناسک  هک  مدیدن  ایند  نوچ  زا : تسا  ترابع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  بوسنم  راعـشا  زا 
ره رگا  ادخ  هب  مشاب ، هتـشذگ  هناگیب  زا  هک  تسا  نانچ  منک  رذگ  مناکیدزن  روبق  زا  یکی  رب  رگا  .دشاب  هتخادنا  تشحو  هب  ار  مدرم 

.دوش یمن  فرطرب  ما  هصغ  مه  زاب  دشاب ، هداد  تسد  زا  ار  شتسود  هک  منک  تاقالم  یسک  اب  هظحل 

اهلها ّرتغا  اهب  ایندلاک  را  ملف 

هبحاص رهدلا  شحوتسا  نیقیلاک  و ال 

اّهناک رایدلا  سأر  یلع  ُّرما 

هبسانا ام  ٍءيرما  مسر  یلع  ُّرما 

هعاس لک  یننا  الول  ّللاوف 
�

ه

هبحاص تام  ارما  تیقال  تئش  اذا 

هداتفا هابتـشا  هب  هتـسناد و  هیـصیصخت  ار  الول  يدبیم  لضاف  هتبلا  .دـشاب  یم  ینزح » فخ  امم   » نآ ریدـقت  هدـش ، فذـح  الول  باوج 
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.تسا

يولوم

ناگ هدید  بآ  ردق  یناد  هچ  وت 

ناگ هدیدان  نوچ  وت  ینان  قشاع 

ینک یلاخ  نان  نابنا ز  نیا  وت  رگ 

ینک یلالجا  ياهرهوگ  رپ ز 

يا هریت  لولم و  کیرات و  وت  ات 

يا هریشمه  نیعل  وید  اب  هک  ناد 

نک زاب  ناطیش  ریش  زا  ناج  لفط 

نک زابنا  کلم  اب  شنآ  زا  دعب 

لامک دوزفا و  رون  ناک  یی  همقل 

لالح بسک  زا  هدروآ  دوب  نآ 
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اه هشیدنا  شرب  تسمخت و  همقل 

اه هشیدنا  شرهوگ  رحب و  همقل 

مامت لد  لها  دنتفگ  نخس  نیا 

مارح نان  زا  دیاز  تلفغ  لهج و 

ناهد ردنا  لالح  نان  زا  دیاز 

ناهج زا  نتفر  مزع  تمدخ  لیم 

میوگ

لاق لیق و  یف  رمعلاانفرص  دق 

لامجلا قاض  دقف  مق  یمیدن  ای 

لیبسلسلا مادملا  کلت  ینقساو 

لیبسلا ریخ  یلا  يدهتاهنِا 

میدنلااذه ای  نیلعنلا  علخاو 

میلکلل تءاضا  ران  اهنِا 

نانجلا رمخ  نم  ءابهص  اهتاه 

ناندلاب هینقساو  ًاسوؤک  عد 

اهتالآ نع  رمعلا  تقو  قاض 

اهتاه رصع  ریغ  نم  اهتاه 

مومهلا مسر  اهب  ینع  لزا  مق 

موسرلا ملع  یف  عاض  يرمع  نا 

لاق تسا و  لیق  رسب  رس  یمسر  ملع 
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لاح هن  لصاح  یتیفیک  نآ  زا  هن 

مادم دشخب  یگدرسفا  ار  عبط 

مالک نیا  درادن  رواب  يولوم 

یقشاع ملع  ریغ  دوبن  ملع 

یقش سیلبا  سیبلت  یقبام 

يور هام  يالتبم  دوبن  هک  ره 

يوشب یناسنا  حول  زا  وا  مسا 

ناخرلگ رهم  یلاخ ز  هنیس ي 

ناوختسا زا  رپ  تسا  ینابنا  هنهک 

رای قشع  زا  دوب  یلاخ  تلد  رگ 

رامش شناطیش  ياجنتسا  گنس 

روص تالایخ و  نیو  مولع و  نیو 

رجح نآ  رب  دوب  ناطیش  هلضف ي 

یهن لد  زا  قشع  ملع  ریغب  وت 

یهد یم  ناطیش  هب  اجنتسا  گنس 

لغد يا  يراد  هکناز  تداب  مرش 

لغب رد  ناطیش  ياجنتسا  گنس 

يوشب ناطیش  هلضف ي  زا  لد  حول 

يوگب مه  یقشع  سرد  سردم  يا 

ناینانوی تمکح  زا  دنچ  دنچ 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 339 

http://www.ghaemiyeh.com


ناوخب مه  ارناینامیا  تمکح 

یلج راونا  هب  نک  رونم  لد 

یلعوب سیل  هساک  یشاب  دنچ 

نید ایند و  هش  ملاع  رورس 

نیزح يا  تفگ  افش  ار  نمؤم  رؤس 

یلعوب رؤس  سیلاطسر  رؤس 

یلتعم یبن  شتفگ  افش  یک 

نک كاچ  دص  وا  رب  ار  دوخ  هنیس ي 

نک كاپ  اهیگدولآ  نیا  زا  لد 

برع درم  نآ  شود  ین  فد و  اب 

برط يور  زا  تفگ  یم  شوخ  هچ  هو 

هسردملا یف  يذلا  موقلا  اهیا 

هسوسو هومتلصح  املک 
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بیبحلا ریغ  یف  ناک  نا  مکرکف 

بیصن يرخالاهأشنلا  یف  مکلام 

داؤفلا حول  نع  حارلاب  اولسغاف 

داعملا یف  یجنی  سیل  ملع  لک 

مرک يور  زا  هعرج  کی  ایقاس 

مدق ماج  زا  زیر  ییاهب  رب 

ار رادنپ  هدرپ ي  قش  دنک  ات 

ار رای  دنیب  رای  مشچ  هب  مه 

لمع

هار دـهدب ، نس  وا  هب  لاس  تصـش  ادـخ  هک  یـسک  .تسا  هدـننک  لمع  دـننام  دـهد  ماجنا  دـب  ای  بوخ  هچ  یهورگ  لمع  هک  یـسک 
.تسا هتشاذگ  زاب  وا  يارب  شزوپ 

حناوس

.رگنم ام  هب  تراقح  مشچ  اب  تنطلس ، ماقم و  هب  رورغم  يا 

هرامالا هاجلاب و  رورغملا  اهیا 

هراقحلا نیعب  انیلا  رظنت  ال 

میتوکلم ياضف  ناراکش  ریش  ام 

ام سگم  رد  درگن  تشهد  هب  غرمیس 

*

يراکوکین هب  ار  نآ  هکنیا  يارب  رگم  دـهاوخ  یمن  ار  ایند  لقاع  .دوش  یم  هبلاطم  شیاهتذـل  زا  يرب  هرهب  رطاخ  هب  هکلب  ًاتاذ ، هن  اـیند 
.دراد دوجو  وا  تناها  زا  سرت  هک  يراکدب  ای  دور  یم  شیرای  دیما  هک  دشخبب 

تتسد دریگب  هک  هد  یسکب  ایند 
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تیاپ دریگن  هک  هن  یگس  شیپ  ای 

*

نارای شناد و  هبترم  اذل  .دنا  هدش  سیردت  يدصتم  دنراد ، رایـسب  لهج  كدنا و  شناد  هک  یناسک  .دنا  هدش  دساف  نآ  لها  نامز و 
.تسا هدش  مک  نآ  نابلاط  نیب  یملع  راثآ  هدمآ و  نیئاپ  ملع 

میوگ

طاشن ياپ  هب  دش  بوک  دگل  هزبس  طاسب 

دنتسجرب صقرب  یماع  فراع و  هکسب  ز 

ماقتنا ای  ششخب 

درک و یم  یتسود  راهظا  رهاظ  هب  هک  سلجم  راضح  زا  یکی  مدینـش  دـمآ ، نایم  هب  نم  زا  ینخـس  مهم ، سلاجم  زا  یکی  رد  يزور 
هدومرف هک  ار  ادخ  نخس  .دوب و  وا  دوخ  رد  هک  داد  تبسن  نم  هب  ییاهیتشز  دوشگ و  نم  تمهت  تبیغ و  هب  نابز  دوب ، قافن  شتداع 

هاگآ وا  راتفر  زا  ما و  هدینش  ار  ارجام  نم  هک  تسناد  یتقو  .دوب  هدومن  شومارف  ار  ًاْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحی  َأ  دوب :
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نم .درک  یم  یـشوپ  مشچ  تیاضر و  تساوخرد  نم  زا  دوب و  یتحاران  ینامیـشپ و  زا  رپ  هک  تشون  نم  هب  ینالوط  يا  همان  متـسه ،
ارم تانـسح  همان ي  نازیم ، باسح و  زور  يداتـسرف و  نم  يارب  هک  ییاه  هیده  زا  دهد  شاداپ  ار  وت  ادخ  متـشون : وا  باوج  رد  مه 

تانسح دنروآ و  یم  ار  هدنب  تمایق  زور  هک  تسا  هدش  دراو  ادخ  ربمایپ  زا  یتیاور  رـشحم  عیفـش  اهناسنا و  ياقآ  زا  يدرک ، نیگنس 
تانـسح هفک  رد  هدروآ و  کچوک  يا  هچراپ  دبای ، يرترب  تانـسح  رب  وا  تائیـس  نوچ  دنراذگ ، وزارت  هفک  ود  رد  ار  وا  تائیـس  و 
ینانخـس دسر  یم  باطخ  دوب ؟ هچ  هچراپ  نیا  اراگدرورپ  دنک  یم  ضرع  .دـبای  يرترب  هچراپ  نآ  اب  تانـسح  هفک  و  دـنراذگ ، یم 

.يدوب رود  هب  نآ  زا  وت  دنتفگ و  یم  وت  هراب  رد  هک  تسا 

.دنک تیانع  وت  هب  لیزج  شاداپ  دـیامرف و  دایز  ار  وت  شاداپ  ادـخ  .دـنک  یم  بجاو  نم  رب  ار  تمعن  نیا  رکـش  ثیدـح  نیا  قوطنم 
زور بش و  يدرک و  یم  ینمـشد  يدـش و  یم  هجاوم  نم  اب  تحاقو  اب  يدز و  یم  ناتهب  ینلع  روط  هب  نم  اب  هاگره  نیا  زا  هتـشذگ 
مدرک یمن  هلماعم  وت  اب  افو  افص و  زا  ریغ  هب  و  مدرک ، یمن  راتفر  وت  اب  ضامغا  تشذگ و  زج  مه  زاب  يداد  یم  همادا  تتـشز  راک  هب 

.تسا اهتداعس  نیرتهب  اهتداع و  نیرترب  زا  نیا  هک 

فرص نارکف  هتوک  هذخاؤم  هب  ار  هاتوک  رمع  نیا  مزادرپب و  هتـشذگ  كرادت  هب  تسا  رتهب  تسا  هدنام  یقاب  متایح  زا  هک  تدم  نیا 
.منکن

ییوگ هریت  الد ز  شوماخ 

ییور هزات  هب  يرگج  روخیم 

نز یم  سوک  لیحر  هب  لگ  نوچ 

نز یم  سوب  هدنرب  تسد  رب 

.منک یم  دوبان  یناسآب  مریگ و  ماقتنا  یگداس  هب  مرب ، راکب  نارکف  هاتوک  نانمشد و  تازاجم  هب  ار  ماقتنا  نانع  رگا  هکنیا  هچ 

سک ندیجنر ز  تسین  ام  تداع 

سکب شمیئوگن  درازایب  رو 

ام داینب  زا  دود  درآ  رب  رو 

ام دای  دران  راب  شتآ  هآ 

دوجس کی  رد  ناگ  هدیروش  ام  هنرو 

دوز میزادنارب  ار  ملاظ  خیب 
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رحس داب  ام  دبای ز  را  تصخر 

ربز ریز و  دنک  مد  رد  یملاع 

هاش میدن 

هب .تسین  علطم  نآ  زا  یسک  هک  يا  هنایفخم  هصغ  راتفرگ  تسا و  مورحم  تقیقح  رد  یلو  تسا  همه  تداسح  دروم  ناطلـس  مدمه 
تـسا نکمم  تسوا  بسا  ناطلـس ، هک  هظحل  نامه  هکنیا  هچ  .تسا  راوس  ریـش  دننام  هاشداپ  میدن  دـنا : هتفگ  هک  تسا  رطاخ  نیمه 

.دوش وا  دیص 
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.رگنب شرادرک  هجیتن  وا و  لاح  ماجنارس  يراتفرگ و  هب  نطاب  مشچ  اب  هکلب  شابن ، رورغم  وا  لاح  رهاظ  ناطلس و  یمیدن  زا  نیاربانب 

يوش وا  یقاس  وت  هک  یی  هتفرگ  نوخ  نآ 

دروخ رگج  ناهنپ  دشون و  بارش  ادیپ 

رارسا

سپ .دشاب  وت  نأش  هبترم و  زا  رتالاب  هتفهن  رارـسا  نأش  هک  ارچ  میوگ ، یم  تنافرع  لقع و  هزادـنا  هب  وت  اب  نم  بغار ، يوجـشناد  يا 
نیا یبای  هار  ناوت  وت  لاثما  يرادن و  ار  نآ  ندیشون  ناوت  وت  نوچ  شابن ، موتخم ) قیحر   ) هدش رهم  بارـش  یفخم  رما  ندینـش  عقوتم 

.دنرادن ار  قیرط 

دسر ار  ناصاخ  لعل  بارش  توقای و  ماج 

تسا روخ  ردنا  یئدرد  لافس و  هنهک  ار  ماع 

وت هیطع  نیا  زا  مناشچ و  یم  مود  هلحرم  بارش  زا  وت  هب  نم  یتشگ ، مهف  تریـصب و  لها  و  يداهن ، رتارف  اپ  ماوع  هلحرم  زا  رگا  سپ 
.رادرب بارش  ماج  رد  بارش  زا  عمط  شاب و  عناق  تسا ، بابح  رد  هک  یبارش  هب  سپ  .منکن  مورحم  ار 

میوگ

نم هک  مرآ  نورب  مخ  زا  ات  شاب  یهاوخ  هداب 

تسا شتآ  ایهم  مراد  وبس  ماج و  رد  هچنآ 

یسدق میسن 

یم نیگآرطع  اهنآ  حور  ماشم  نیمه  هب  دزو و  یم  ایند  زا  راکزیهرپ  نید و  نارای  لد  رب  سنا  میسن  زا  یمیـسن  سدق  ملاع  زا  یهاگ 
ینامسج تافاثک  رد  ندش  رو  هطوغ  یتشز  میسن  نیمه  اب  دبای و  یم  نایرج  ناشحابـشا  هدیـسوپ  ناوختـسا  رد  تقیقح  حور  دوش و 

هدش و لیامتم  دشر  هار  هب  لاح  نیا  اب  دنوش و  یم  ییالویه  ریجنز  ياهلادوگ  رد  دوخ  هتشذگ  یتسپ  هب  دقتعم  دننک و  یم  كرد  ار 
لوصح ات  شاک  يا  هک  ددرگ  لحمـضم  دریذپ و  نایاپ  تعرـسب  هیبنت  نیا  یلو  .دـندرگ  یم  هبنتم  داعم  ءدـبم و  رد  تلفغ  باوخ  زا 

نتفر نیب  زا  نامز و  نآ  زا  سپ  .دومن  یم  ریهطت  بیرف  راد  يدـیلپ  زا  دودز و  یم  اهنآ  زا  ار  ملاع  یتسپ  دـنام و  یم  ییادـخ  هبذـج 
دنلب لاح  نآ  رب  دـنور و  یم  ورف  تافاثک  رد  دـندرگ و  یم  رب  تسخن  لاح  هب  یناـحور  سفن  نآ  نتفاـی  ناـیاپ  یـسدق و  میـسن  نیا 

.دنک رگد  يانمت  دیآ و  رد  وگتفگ  هب  نینچ  دنشاب ، لامک  باحصا  زا  رگا  ناشلاح  نابز  دنروخ و  یم  فسأت  هتشذگ 

نآ زا  دش  هدوسآ  لد  مخز  يدز و و  يریت 
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رگد مهرم  نالد  هتسخ  بیبط  يا  ناه 
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ینیشنمه

، مدوب مدرم  نیرتدـهاز  و  نیرتدـباع ، نیرت ، یقتم  زا  متـشادن ، تسلاجم  نیطالـس  اب  دوب و  هدرواین  مجع  هب  برع  دالب  زا  مردـپ  رگا 
ار اهنآ  تسپ  قالخا  مدرک و  تسلاجم  ایند  مدرم  اـب  مه  نم  .دـینادرگ  نکاـس  راـید  نیا  رد  جراـخ و  اهرهـش  نآ  زا  ارم  مردـپ  یلو 

متفریذپ ار  ناشتشز  تافص  و  متفرگ ،

ظفاح

دوب میاج  نیرب  سودرف  مدوب و  کلم  نم 

مدابآ بارخ  رید  نیا  رد  دروآ  مدآ 

ره دنک و  هضراعم  نم  اب  ینادان  ره  هک  دش  نینچ  ماجنارس  .دشن  مبیـصن  يزیچ  لادج  عازن و  ادص و  رـس و  زج  مدرم  اب  شزیمآ  زا  و 
.دزادرپ نم  هب  تبسن  تراسج  هب  یمانمگ 

مدش سوه  نمچ  رد  وزرآ  يوبب  هک  نم 

مدش سخ  راخ و  یمخز  مدیچن و  یلگ  گرب 

نز هتشرف  رب  ههقهق  مدوب و  تشهب  غرم 

مدش سگم  گس  کتمه  يا  هشپ  دیص  سپ  زا 

دنپ

یلو دنیامن  یم  هظعوم  نخس  نیرت  غیلب  اب  ناهن  راکشآ و  دننک و  یم  تحیـصن  ار  وت  نابز  نیرت  حیـصف  اب  زور  بش و  یتسه  تارذ 
َعْمَّسلا یَْقلَأ  .دشاب  زار  دهاش  دوش و  هداد  شوگ  وا  هب  هک  یـسک  رگم  .دنکن  كرد  ار  اهنآ  هظعوم  دمهفن و  ار  نآ  هلبا  نهذ و  دـنک 

.ٌدیِهَش َوُه  َو 

دنشوماخ قشع  نایارس  همغن  هک  وگم 

دنشوگ رد  هبنپ  باحصا  كزان و  همغن  هک 

ترخآ ایند و 

ره یتسه ، درخ  بابرا  لقع و  بحاص  رگا  ینادرگ ؟ يور  ترخآ  یقاب  ياهتداعـس  زا  یتسه و  یندش  دوبان  تاذـل  بلط  رد  یک  ات 
هنادنمدرد هلان  اب  تمایق  زور  یتفین و  نادنمدرخ  عمج  زا  ات  .امن  افتکا  سابل  ود  هب  لاس  ره  .نک و  افتکا  ایند  زا  نان  صرق  ود  هب  زور 

.یئاین
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یشوپ ای  يروخ  هک  ایند  زیچ ز  ره 

یشوک نآ  بلط  رد  رگا  يروذعم 

راهنز دزرین  يوج  ناهج  یقاب 

یشورفن نادب  هیامنارگ  رمع  ات 

لومخ

زا هاوخب و  قیفوت  ادخ  زا  دنوش ، اوزنا  قلخ و  زا  يریگ  هشوگ  بجوم  دنرب و  هلمح  يدنمورین  روشک  رب  فیعـض  ياهرکـشل  هاگ  ره 
.شابن تحاران  بوخ  قیفر  دوبن 

دشابن رای  درخ  لها  اب  وت  نونجم 

دشابن راک  رد  هلفاق  ار  هدز  تراغ 
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یلقن ای  یلقع  شناد 

دوش و شوماخ  شرمع  دیـشروخ  هک  تسا  دوز  دیامن  یفـسلف  نونف  فرـص  ار  دوخ  تقو  دـنک و  ضارعا  ینید  مولع  زا  هک  یـسک 
.دیوگ شلاح  نابز 

مدوب دتس  داد و  رد  مالسا  اب  رمع  مامت 

دنام یم  رانز  بت  نم  زا  مریم و  یم  نونک 

لومخ

لاح هب  اـشوخ  سپ  .دـشاب  ریـش  زا  وت  رارف  نوچ  مدرم  زا  رارف  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  هکنیا  هچ  تسا ؛ یمکحم  هار  مدرم  زا  يرود 
يوس هب  باتـشب  باتـشب ، و  رارف ؛ نک ، رارف  سپ  .تسا  رودـب  اهودـنا  اهدرد و  زا  وا  هک  دنـسانشن  ار  وا  يایازم  لئاضف و  هک  یـسک 

شمـسا هکنآ  تسا و  تافآ  هلمج  زا  لئاضف  هب  ندـش  روهـشم  هک  دوش  راکـشآ  نیا  هب  نخـس  نیا  تحـص  هناشن ي  .اهنآ  زا  ییاهر 
.تسوا تزع  یمدآ ، تلزع  هک  هد  رارق  تلزع  هیواز  رد  ار  دوخ  سفن  سپ  .تسا  ناما  رد  اهساره  زا  تسا  یفخم 

شحابصم دبن  هک  ار  یلد  میدرک 

شحالصا یپ  زا  تلزع  هشوگ ي  رد 

میدز هناخ  نآرب  قلخلا  نم  رف  زو 

شحاتفم رگلفق  تخاسن  هک  یلفق 

باتک شراگن 

وا .تفای  تافو  ياروشاع 425  بش  يو  .تسا  نالدـبحاص  ناگرزب  زا  تسا  رفعج  نب  یلع  يو  مسا  هک  یناقرخلا ، نسحلاوبا  خـیش 
رادرک و رد  هک  تسا  یـسک  ربمایپ  ثراو  دـیوگ : یم  دـننارذگ  یم  باتک  شراـگن  رد  ار  دوخ  تقو  هک  ینادنمـشناد  شهوکن  رد 

لد هچنآ  تفگ : تسیچ ؟ قدـص  دـش  هتفگ  وا  هب  .دـنک  هایـس  اهملق  اب  ار  اهقرو  يور  هراومه  هکنآ  هن  .دـنک  يوریپ  ربماـیپ  زا  راـتفر 
.دیوگب نابز  زا  شیپ 

يدزی نسح 

دزیخرب ناهج  مغ  لدز  زور  نآ 

دزیخرب ناج  هنییآ ي  زا  مغ  گنز 

دنیشنب نامسآ  رابغ  هریت  نیاک 
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دزیخرب نایم  زا  كاخ  هدوت ي  نیو 

یناقاخ

انیس روطب  ناریط  یهاوخ 

انیس روپ  هب  وشم  کیدزن 

دنب يدمحم  نخس  رد  لد 

دنچ یلعوب  یلع ز  روپ  يا 

دنیوگ

یتشادنپ وکن  يدرک  یسب  دب 

یتشاذگن یتشآ  ياج  چیه 
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عیاض رمع 

نک و رپ  ار  حدـق  مالغ  يا  .يوشب  ار  اهیدـیلپ  یم  ماج  اب  امن ، هتـشذگ  ناربج  زیخرب و  .تفای  نایاپ  دـش و  هاـبت  مرمع  نم ، میدـن  يا 
يا هیرهم  نم  لقع  يارب  و  نک ، طولخم  اراوگ  بآ  اب  ار  بارش  .دنز  هحیص  سورخ  دورب و  ایرث  دیایب و  مدحبص  ات  هد  نم  هب  یماج 

.امن نیعم  لالح 

.ددرگ ربخ  یب  ناهج  ود  زا  دشونب  نآ  زا  هکره  دزاس و  ناوج  ار  ریپ  دهد و  یگدنز  ار  ناوختسا  هک  نک  نم  رـسمه  ار  روگنا  رتخد 
اور رمع  رد  یتسس  هک  نکن  یتسس  زیخرب و  .تسوا  روط  ما  هنیـس  فرظ و  نم  بلق  دیـشخرد و  یـسوم  شتآ  زا  نآ  رون  هک  یبارش 

.تسا هدنشخب  ادخ  سرتن  تسا ، رفنتم  نآ  زا  شلد  هک  یخیش  هب  وگب  .تسا  ناسآ  يراک  هک  ماشاین  نآ  زا  تخس  تسین و 

دزن ارم  تساخرب و  يرمق  يادص  دـیزو و  ابـص  داب  بآ و  بارـش  فرظ  هک  زاونب  زاونب ، ین  زیخرب و  هتفرگ  مغ  ار  ام  ناوخ  زاوآ  يا 
هزات یبرع  راعشا  اب  ارم  حور  .تسین  نآ  رب  یقاط  يرود  دای  هک  وگن  يرود  رابخا  .تسین  ذیذل  وا  نودب  یگدنز  هک  نک  دای  تسود 

.مدرک يرپس  ار  دوخ  رمع  اه  هدینش  اه و  هتفگ  رد  هک  يارسب  ما  هدورس  یناوج  مایا  رد  هک  یمظن  لوا.میوش  رت  لاحشوخ  ات  نک 

زا يونثم  تیب  زا  زاس و  عفترم  ار  ملد  هودـنا  امن و  لاحـشوخ  ارم  مجع  راعـشا  اب  سپـس  .تسا  گنت  لاجم  هک  زیخرب  نم  مدـمه  يا 
اب ارم  زیخرب و  .دنک  یم  تیاکش  اهیئادج  دنک و ز  یم  تیاکح  نوچ  ین  زا  ونـشب  دیوگ : یم  هک  نک  عورـش  يونعم ، يولوم  میکح 
ره .اه  هدینـش  اه و  هتفگ  لوغـشم  تسا و  تلفغ  رد  هراومه  بلق  نیا  هک  دوش ، هیبنت  هصغ  مغ و  زا  ملد  ات  زاـس  بطاـخم  یناـبز  ره 

ياوه یتسم  زا  هداتفا و  یهارمگ  رد  تسه ؟ مه  زاـب  اـیآ  دـیوگ  یم  شتلاـهج  زا  فصو  نیا  اـب  تسا و  راـتفرگ  يریجنز  رد  هظحل 
خساپ یب  وا  مدز و  شیادص  ردقچ  هدرک ، رازیب  مالسا  زا  ار  نارفاک  هدز و  وناز  يا  هناختب  رد  نم  لد  يرمع  دبای ، یمن  تاجن  سفن 
سفن ياوه  زج  بلق  نیا  هک  نک  باختنا  دوخ  يارب  رگید  یبلق  ییاـهب  يا  .تسا  دـنلب  نم ، لد  يا  نم ، لد  يا  ملد ، يادـن  تسا و 

.درادن يدوبعم 

راطع

رارق یب  یلبش  تفر  یم  یهر  رد 

راک لوغشم  هدش  یسانک  دید 

زاب دنکفا  رظن  نوچ  رگید  يوس 

زامن گناب  رد  دید  نذؤم  کی 

للخ زا  یلاخ  راک  نیا  تسین  تفگ 

لمع کی  ردنا  منیب  یم  ار  ود  ره 

رگد نآ  نوچ  ربخ  یب  نیا  تسه  هکناز 
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رگراک نان  نم  ود  کی  يارب  زا 

تسار تسا  راک  رد  سانک  نآ  هکلب 

تسا ایر  يور و  هرغ ي  نذؤم  نیو 
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زیزع يا  کش  الب  ینعم  نیا  رد  سپ 

زین سانک  دوب  هب  نذؤم  زا 

میدن یناطیش  سفن و  اب  دوخ  وت  ات 

میقم یسانک  تشاد  یهاوخ  هشیپ 

ینکرب لد  زا  وید  تخرد  رگ 

ینکرب لکشم  دنب  نیز  دوخ  ناج 

ياجب يراد  یم  وید  تخرد  رو 

يارسمه یشاب  وید  اب  گس و  اب 

میوگ

اقل روح  تب  يا  وت  مغ  تسد  زا 

اپ زا  رس  هن  مناد و  رس  ياپ ز  هن 

مهرب مغ  زا  مزابب  نید  لد و  متفگ 

اجب دنام  مغ  متخابب و  ود  ره  نیا 

*

دهاوخ نوزفا  تقشع  يالب  درد و  لد 

دهاوخ نوخ  رد  هشیمه  دوخ  هدید ي  وا 

دبلط یم  لحب  نآ  نیا ز  هک  هفرط  نیو 

دهاوخ نوچ  نیا  رذع  هکنآ  یپ  رد  نآ  و 

*

دهاوخ یم  لسگ  رهم  يا  وت  روج  لد 
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دهاوخ یم  لصتم  وت  مغ  هب  ار  دوخ 

دشاب نید  لد و  یب  هک  تلد  تساوخ  یم 

دهاوخ یم  لد  هک  مدش  نانچ  هک  آزاب 

*

دیماب يزور  ناج ، هتخوس  نم  ما  هدیسرن  زگره 

دیفس زور  کی  نامز ، چیه  ما  هدیدن  هیس  تخب  زو 

تفگب هتسهآ  تفگ ، یم  نم  اب  لصو  دیون  وچ  دصاق 

دینش فرح  نیا  ناسچ ، هک  دوخ  دب  تخب  زا  متریح  رد 

نانبل هوک  دباع 

میقم دب  نانبل  هوک  رد  يدباع 

میقر باحصا  وچ  يراغ  نب  رد 

هتفاترب قح  ریغ  زا  لد  يور 

هتفای تلزع  ار ز  تزع  جنگ 

مایص لوغشم  دوب  یم  اهزور 

ماش تقو  شدیسر  یم  نان  هت  کی 

روحس یفصن  دب و  شماش  نآ  فصن 

رورس دص  لد  رد  تشاد  تعانق  زو 

تشذگ یم  شلاح  لاونم  نیمه  رب 

تشد يوس  زگره  هوک  زا  يدمان 

فیغر نآ  دماین  بشکی  اضق  زا 
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فیحن راز و  اسراپ  نآ  عوج  دش ز 

اشع هگنآ  ادا و  ار  برغم  درک 

اشع رکف  رد  ساوسو و  زا  رپ  لد 

بارطضا شتوق  رهب  زا  دوب  هکسب 

باوخ هن  بش  دباع  درک  تدابع  هن 
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ریذپلد ماقم  ناز  دش  نوچ  حبص 

ریزب دباع  نآ  دمآ  یتوق  رهب 

لبج نآ  برق  هب  هیرق  کی  دوب 

لغد ربگ و  همه  هیرق  نآ  لها 

داتس يربگ  رد  رب  دمآ  دباع 

دادب وج  نان  ود  کی  ار  وا  ربگ 

تفگب شرکش  دتسب و  نان  نآ  دباع 

تفکش رطاخ  شا  همعط  لوصو  زو 

ریلد دوخ  ماقم  گنهآ  درک 

ریعش زبخ  رب  راطفا  دنک  ات 

یگس نیگرگ  دب  ربگ  يارس  رد 

یگر یناوختسا و  عوج  زا  هدنام 

یشک يراگرپ  طخ  رگ  وا  شیپ 

یشوخ زا  دریمب  دنیب  نان  لکش 

ربخ ظفل  درذگب  رگ  نابز  رب 

رس ششوه ز  دور  درادنپ  زبخ 

تفرگ وپ  دباع  لابند  رد  بلک 

تفرگ وا  تخر  تفر و  وا  یپ  زا 

دنکف ششیپ  یکی  دباع  نان  ود  ناز 

دنزگ وز  دباین  ات  دش  ناور  سپ 
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شدمآ یپ  زا  نان و  نآ  دروخب  گس 

شدرازآ رگد  راب  رگم  ات 

ناور شداد  رگد  نان  نآ  دباع 

ناما رد  شباذع  زا  دشاب  هک  ات 

دروخ زین  ار  رگد  نان  نآ  بلک 

درم لابند  زا  دیدرگ  ناور  سپ 

دیود یم  وا  یپ  زا  هیاس  وچمه 

دیرد یم  شتخر  درک و  یم  فع  فع و 

ارجام نیا  دیدب  نوچ  دباع ، تفگ 

ایح یب  مدیدن  وت  نوچ  یگس  نم 

دادن وج  نان  ود  ریغ  تبحاص 

داهن جک  يا  يدتسب  دوخ  ار  ود  ناو 

تسیچ رهب  ندیود  یپ  زا  مرگید 

تسیچ رهب  ندیرد  متخر  همه  نیو 

لامک بحاص  يا  هک  دمآ  قطن  هب  گس 

لامب تمشچ  متسین  نم  ایح  یب 

ریغص مدوب  هک  یتقو  زا  تسه 

ریپ ربگ  نیا  هناریو ي  منکسم 

منک یم  ینابش  ار  شدنفسوگ 

منک یم  ینابساپ  ار  شا  هناخ 
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دهد یم  ینان  فطل  زا  نم  هب  هگ 

دهد یم  یناوختسا  تشم  هاگ 

نم ماعطا  دور  شدای  زا  هاگ 

نم ماک  ددرگ  خلت  تعاجم  رد 

ناوتان نیاک  درذگب  يراگزور 

ناوختسا هن  ناشن  دبای  نان  هن ز 

نهک ربگ  نیا  هک  دشاب  مه  هاگ 

نم رهب  هن  دوخ  رهب  دباین  نان 

ما هدرورپ  وا  هاگرد  رب  هکنوچ 

ما هدروان  رگد  هاگرد  هب  ور 

ربگ ریپ  نیا  رد  رب  مراک  تسه 

ربص هاگ  وا  تمعن  رکش  هاگ 

تسدب تنان  یبشکی  دمان  هک  وت 

تسکش دمآ  وت  ربص  يانب  رد 
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یتفاترب ور  قازر  رد  زا 

یتفاتشب ناور  يربگ  رد  رب 

یتشاذگب ار  تسود  ینان  رهب 

یتشآ وا  نمشد  اب  يا  هدرک 

نیزگ درم  يا  فاصنا  هدب  دوخ 

؟ نیبب وت  ای  نم  تسیک  رتایح  یب 

دش شوهدم  نخس  نیز  دباع  درم 

دش شوه  یب  دز و  رس  رب  دوخ  تسد 

ریگ دای  ییاهب  سفن  گس  يا 

ریپ ربگ  نآ  گس  زا  تعانق  نیا 

يرد دیاشگن  ربص  زا  رگ  وت  رب 

يرتمک ناربگ  نیگرگ  گس  زا 

میوگ

دننک ییامغی  بسا  نوچ  ناککرت 

دننک یم  تراغ  دندنسپب  هچ  ره 

وا راک  دشاب  سکعرب  ام  كرت 

وا راب  راکز و  مراد  یتریح 

دنک یم  نید  تراغ  تسا و  رفاک 

دنک یم  نیا  ارچ  مناد  یمن  نم 

*
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رات کیرات و  ملد  دود  زا  زور 

راب هلعش  هآز  دمآ  زور  وچ  بش 

نوگژاو شفلز  يدنه و  زا  مراک 

نونج زا  زور  مبش  دش  بش  نم  زور 

معنم رکش 

بوجو دنا ، هدرک  نایب  مهرارق ) سودرفلا  یف  یلعا  مهرس و  ّللا 
�

ه سدق   ) هعیـش ناگرزب  طسوت  هک  معنم  رکـش  بوجو  هلدا  هلمج  زا 
تسا و هدش  هبه  وا  هب  هک  يرهاظ  ینطاب و  ساوح  اوق و  هب  درگنب  لقع  مشچ  اب  سکره  .دـشابن  یلقن  لیلد  هک  دـنچره  تسا  یلقع 

فانـصا هداـتفا و  نآ  رد  هک  ییاـهتمعن  يوس  هب  ار  شتریـصب  و  دـنک ، لـمأت  دوخ  مهم  فیارظ  شندـب و  بیکرت  رد  ترطف  روـن  اـب 
نیا سکره  هک  دنک  یم  عطاق  مکح  وا  لقع  کش  یب  دنک ، لیـسگ  تسین ، نآ  ندش  دودـحم  ناوت  و  درادـن ، رادـقم  هک  ییاهتمعن 

فاطلا نیا  رکش  زا  سکره  هک  دراد  هناعطاق  تواسق  دوش و  نارفک  دیابن  تسا و  رکـش  راوازـس  هداد  يو  هب  میظع  ياهتنم  اهتمعن و 
بجوتـسم دـنز ، تلفغ  هـب  ار  دوـخ  ینلع ، یفخم و  زور و  هنابـش  یپ  رد  یپ  ياـهتمعن  شیاتـس  دـمح و  زا  دـنیزگ و  يرود  گرزب 

.تسا تخس  باذع  شهوکن و  قحتسم  هکلب  تسا  باتع  شهوکن و 

و دـنا ، هدرک  حرطم  عطاق  ناهرب  ياج  هب  ار  ناج  یب  يایاضق  دـنا و  هدروآ  یلقع  حـبق  نسح و  لاـطبا  رب  تسـس  لـئالد  هک  هرعاـشا 
.دنناوخب دوخ  دئاقع  يوریپ  هب  ار  هعیش  نادنمشیدنا  دنا  هتساوخ  دنا ، هدرک  روصحم  یعرش  حبق  نسح و  رد  ار  حبق  نسح و 
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بوجو میناوت  یم  ام  میتسه ، يواسم  نیا  هب  داقتعا  رد  امش  ام و  میریذپب ، ار  یلقع  حبق  نسح و  هدرک و  لزنت  ام  رگا  دنا : هتفگ  نانآ 
رب امش  لیلد  اریز  .دوش  یمن  تابثا  معنم  رکش  لقن ، نودب  میئوگب  مینک و  حضاو  ار  امش  داقتعا  یتسـس  لطاب و  ار  معنم  رکـش  یلقع 

نیرتـمک اریز  دراد  دوجو  فوخ  نآ  مه  رکـش  تروص  رد  هک  ارچ  تسین  حیحـص  نیا  تسا و  باـقع  فوـخ  یلقع ، حـبق  نسح و 
ار نآ  دنکفا و  ایاعر  مامت  يارب  يا  هرفـس  یتقو  تسوا ، زا  ملاع  برغ  قرـش و  هک  قلطم  یمکاح  هاگره  دـیوگ : یم  یلقع  بحاص 
، دنک فیرعت  دوخ  همقل  زا  دهد و  وا  هب  هرفس  نآ  زا  يا  همقل  هاشداپ  ددرگ و  رضاح  هرفـس  رـس  رب  یـشیورد  لاح  دنک ، تمعن  زا  رپ 

بتارم هب  مه  نآ  زا  هکلب  و  اوـنیب ، هب  تسا  هاـشداپ  همقل  نآ  دـننامه  اـم  هب  ادـخ  ياـهتمعن  ماـمت  کـش  یب  .تسا  تشز  وا  فـیرعت 
.مینکن وا  رکش  هک  دنک  یم  مکح  لقع  نیاربانب  رتکچوک ،

تیحالـص هن  باریـس و  ار  يا  هنـشت  هن  هک  هدوب  بیع  رپ  یلایخ و  یمالک  امـش  لیلد  دـنیوگ : یم  اـم  ناـگرزب  لـیلد  نیا  خـساپ  رد 
رد رگا  تسا : نینچ  میروآ  یم  دوخ  لیلد  يارب  ام  هک  یلاثم  یلو  تسا  هیرخس  زیچان  همقل  زا  شیاتس  هکنیا  هچ  .دراد  ندش  حالصا 
هن دسانـش و  یم  ار  زور  بش و  هن  هک  روک  رک و  اپ و  تسد و  یب  هراچیب ، لـال و  يریقف  كاـنلوه ، يا  همخد  رد  و  اـهنت ، يا  هشوگ 
دنک تیوقت  ار  وا  مسج  ناکرا  دهد و  نابز  وا  هب  و  دروآ ، رد  هب  جنک  نآ  زا  ار  وا  هاشداپ  رگا  ...و ، دنک  یم  كرد  يزیچ  وا  ساوح 

تسا همه  شهوکن  لباق  دشاب ، وا  لبق  تلاح  نوچ  وا  راتفر  دیوگن و  رکش  رگا  کلم  نآ  لباقم  رد  ریقف  ...و  دهد  شوگ  مشچ و  و 
ددرگ و در  تسیاب  یم  ناتلاثم  .دوش و  فذح  ناتباتک  هحفص  زا  تسا  مزال  امش  لیلد  سپ  .دشاب  یم  نالذخ  تناها و  بجوتـسم  و 

يوریپ تیادـه  زا  هک  یـسک  رب  مالـس  .دوش  یمن  دونـشخ  نآ  هب  تباث  نهذ  دریذـپ و  یمن  ار  اهنآ  ملاس  عبط  هکنیا  هچ  دوشن  ظـفح 
.شرهاط نارای  نآرق و  ربمایپ  ام  دیس  رب  دورد  درک و 

هیکزت

يارب بآ  شتآ و  يارب  مزیه  نوچ  دیـسر  هجیتن  هب  ایند  رد  قالخا  نیا  رگا  هک  زاـس ، مهتم  ار  دوخ  دـب  قـالخا  دـیوگ : یم  سریموا 
نوچ دوش و  شوماخ  مزیه  یب  شتآ  نوچ  يوش ، عنام  اـه  هتـساوخ  نیب  وا و  نیب  يراد و  زاـب  شا  هتـساوخ  زا  نوچ  .تسا و  یهاـم 

.دوش كاله  بآ  یب  یهام 

تریصب مشچ 

يوریپ زا  نوچ  تریصب  مشچ  زین  تسا ، مورحم  دیشروخ  رون  ندید  زا  يرامیب  درد و  هاگ  مشچ  کمدرم  نوچ  دیازفا : یم  نینچمه 
زا دوش ، تحاران  ناگدازیمدآ  شزیمآ  اه و  هتساوخ 
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.تسا بوجحم  مورحم و  یناسنا  تاذل  ندیشچ  یسدق و  راونا  كاردا 

ارت هنرگ  یی و  هدنام  نت  تذل  ریسا 

تسین ایهم  ناج  کلم  رد  هک  تساهشیع  هچ 

دیعسوبا

دننکن یتسه  هب  لیم  شهر  نادرم 

دننکن یتسرپ  نتشیوخ  ینیبدوخ و 

دنشون یم  قح  نادرجم  هک  اجنآ 

دننکن یتسم  دننک و  یهت  هناخمخ 

شهوکن هب  دسر  هچ  متسین  دونشخ  مدوخ  زا  تفگ : ینک ؟ تبیغ  یسک  زا  هک  میا  هدینشن  هدیدن و  هنوگچ  دنتفگ : مثیخ  نب  عیبر  هب 
.مزادرپب يرگید 

اهریغل یکبا  تسل  یکبا  یسفنل 

لغاش سانلا  نع  یسفن  نع  یسفنل 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  اب  اوجن 

.سدقم دهشم  زا  تشگزاب  ماگنه  لاس 1008  مرحم  رد  يا  هدورس 

راک تترایز  ارم  دوشگن 

رادرب قیفر  يا  ملد  زا  تسد 

تسوک نآ  كاخ  نم ز  خر  درگ 

راپسب كاخ  هب  ارم  هتسشان 

لد يا  تمالس  هر  تسیدنر 

راب دص  هراختسا  ما  هدرک  نم 
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دمآ هک  نم  دهز  هداجس ي 

راع زا  يراع  بیع و  زا  یلاخ 

تسگنچ رات  یگمه ز  شدوپ 

رّانز دوپ  یگمه ز  شرات 

تسود زا  تسود  يوک  هدش  یلاخ 

رابخا یسرپ  هچ  شرد  ماب و  زا 

دیان باوج  ادص  ریغ  زک 

رارکت لاؤس  ینک  دنچ  ره 

رادلد تسااجک  ییوگ  یم  رگ 

رادلد تساجک  ادص  دیآ ز 

ییاهب يوقت  هک  سوسفا 

راک رخآ  يدنرب  هرهش  دش 

وا ریغ  ادخ و  زا  تجاح 

زا هک  یتلاح  نیرترود  دـهاوخ و  یم  يزیچ  وا  زا  هک  تسا  ینامز  دراد  ادـخ  هب  ناسنا  هک  یتلاح  نیرت  کـیدزن  دـیوگ : ساـبع  نبا 
.دهاوخ یم  يزیچ  نانآ  زا  هک  تسا  ینامز  دراد  اهناسنا 

شناد ییاسراپ و 

.تسا هدش  هفاضا  ادخ  زا  وا  يرود  ددرگن ، هدوزفا  وا  دهز  شیازفا و  شملع  هک  یسک  دیوگ : یم  ناگرزب  زا  یکی 

شراگن

ات متفگ : .تسا  نتشون  لوغشم  مدید  مدش ، دراو  كولس  ریس و  ناگرزب  زا  یکی  رب  دیوگ : دینج 
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.مهد باوج  هچ  متسنادن  مدش و  تکاس  تسین ؟ لمع  نیا  ایآ  مساقلاوبا  يا  تفگ : تساجک ؟ لمع  سپ  نتشون ، یک 

شراگن

هتـشونن زونه  دناسر ، معفن  هک  يا  هملک  اسب  هچ  داد : خساپ  یـسیون ؟ یم  يونـش  یم  هچنآ  ره  یک  ات  دش : هتفگ  كرابم  ّللادـبع 
�

ه هب 
.مشاب

تولخ

.اهیلع ّللا 
�

ه مالس  هموصعم  همطاف  رهطم  دقرم  راوج  رد  مق و  رد  سفن  ثیدح  هب  یمئاد  ندوب  لوغشم  اوزنا و  ماگنه 

راتفگ ردنا  مدوخ  اب  رگا  تولخ  رد 

راز نم  مراد  هک  نکم  نونجب  مبیع 

اجنیا كانبرط  تیاکح  هنوگ  دص 

رادلد يوک  كاخ  هرذ ز  ره  اب 

دنمشناد ییاسراپ 

.تسا دوخ  نامز  لها  تیرفع  دشابن  شا  هنامز  دهاز  ملاع ، رگا  هک : تسا  ناگرزب  زا  یکی  نانخس  زا 

یناهگان گرم 

.دشاب يرامیب  رتسب  رد  مه  لاس  کی  دنچره  تسا  یناهگان  وا  گرم  تسین ، گرم  هدامآ  هک  یسک  دیوگ : یم  نینچمه 

لمع اب  دنمشناد 

نودب ماعط  هک  یـسک  .دنام و  دـهاوخ  ملاع  نودـب  دـیوجب ، ار  لمع  اب  ملاع  هنامز ، نیا  رد  هک  یـسک  هک : تسا  ناگرزب  نانخـس  زا 
.دنام دهاوخ  تسود  نودب  دنیبب ، یتخس  نودب  تسود  هک  یسک  دنام ، دهاوخ  اذغ  نودب  دهاوخب  ههبش 

ناسنا لمحت 

نوچ هدش  هتفگ  تسا ؟ نیگنـس  راب  زا  رت  تخـس  ناسنا  تعیبط  رب  حور  یب  نیگنـس و  ناسنا  لمحت  ارچ  دش : هتفگ  میکح  يدرم  هب 
.دنک یم  لمحت  ار  نآ  حور  طقف  نیگنس  ناسنا  لمح  رد  یلو  دننک ، يراکمه  مه  اب  دسج  حور و  نیگنس  راب  نتشادرب  رد 

هیآ هس  رد  لمأت 

: زا دنترابع  دناوخ  یم  اهنآ  موهفم  رد  رکفت  نومضم و  رد  ربدت  لمأت و  هب  ارم  مردپ  هراومه  هک  يا  هیآ  هس 
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...ْمُکا�ْقتَأ (1) ّللا 
�

ِه َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  -... 1

(2) َنیِقَّتُْمِلل .  ُهَِبقا�ْعلا  ًادا�سَف َو  ِضْرَْألا َو �ال  ِیف  اُولُع  َنوُدیُِری  َنیِذَِّلل �ال  ا�ُهلَعَْجن  ُهَرِخْآلا  ُرا�ّدلا  َْکِلت  - 2

...ُریِذَّنلا (3) ُمُکَءا�ج  َرَّکَذَت َو  ْنَم  ِهِیف  ُرَّکَذَتَی  ا�م  ْمُکْرِّمَُعن  َْمل  َأ َو  -... 3

مکاح دنمشناد و 

ینیـشنمه نادنمـشناد  اب  هک  تسا  یـسک  بوخ  ناطلـس  دشاب و  ناطلـس  مزالم  هک  تسا  یـسک  دب ، ملاع  دـنا : هتفگ  هتـشذگ  ءاملع 
.دیامن

میوگ

هگآ راک  رس  زا  ار  وت  دزاس  یم  قشع  بارش 

یقارشا تاقیقحت  ییاشم و  تاقیقدت  هن 

يدعس

يو رمع  همه  هک  دناوت  شوگ 

ین گنچ و  فد و  زاوآ  دونشن 

غاب ياشامت  دبیکش ز  هدید 

غامد درآ  رسب  نیرسن  لگ و  یب 

رپ هدنکآ  شلاب  دوبن  رگ 

رس ریز  رجح  درک  ناوت  باوخ 

شیپ هباوخمه  ربلد  دوبن  رو 

شیوخ شوغآ  رد  درک  ناوت  تسد 

چیپ چیپ  رنه  یب  مکش  نیو 

چیه هب  دزاسب  هک  درادن  ربص 
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میوگ يدعس  باوج  رد 

ماگل یلطم  گنخ  دوبن  رگ 

ماگ شیوخ  مدق  رب  ناوتب  دز 

بان رز  زا  هبرشم  دوبن  رو 

بآ دروخ  ناوت  تسد  فک  ود  اب 

نیا نآ و  ناوخ  رس  رب  دوبن  رو 

نیوج نان  هب  تخاس  ناوتب  مه 

ارت سلطا  هماج ي  دوبن  رو 

ارت سب  نت  رتاس  نهک  قلد 

شیر رهب  دوبن  را  جاع  هناش ي 

شیوخ تشگنا  هب  درک  ناوت  هناش 

ضوع دراد  همه  ینیب  هک  هلمج 

ضرغ رسیم  هتشگ  شضوع  زو 

رایشوه يا  ضوع  درادن  هچنآ 

رامش تمینغ  تسا  زیزع  رمع 
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هاشداپ مزالم 

فرطرب یملظ  دهاوخ  یم  هک  روخن  بیرف  وا  هناراکم  راتفگ  هب  تسدزد ، وا  هک  نادب  هدش  ناطلـس  مزالم  يدنمـشناد  يدـید  یتقو 
.تسا هداد  رارق  دوخ  يدزد  نابدرن  ار  نآ  ملاع  نآ  سیلبا و  يوس  زا  تسا  یگنرین  نیا  .دیامن  يرای  ار  یمولظم  ای  دنک و 

شناد رون 

تکرح دوخ  شناد  اب  نادنمـشناد  يزور  هک  ارچ  نکن  شوماخ  ناهانگ  اب  ار  نآ  یتفای ، تسد  یملع  رب  یتقو  تسا : هتفگ  یمیکح 
.دنام یهاوخ  تملظ  رد  وت  دننک و  یم 

شناد رد  تنایخ 

.تسا رتدیدش  لام  رد  تنایخ  زا  شناد  رد  ناسنا  تنایخ  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

دنمشناد هب  هاگن 

دارم دومرف : ماما  .تسا  تدابع  دنمـشناد  تروص  هب  نتـسیرگن  هک  دـش  حرطم  ربمایپ  شیامرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ام  ياقآ  دزن 
.تسا هنتف  وا  هب  هاگن  دشاب  نیا  ریغ  هک  یسک  دزادنا و  ترخآ  دای  هب  ار  وت  ینک  یم  هاگن  وا  هب  یتقو  هک  تسا  یملاع 

ناطلس اب  دنمشناد  ینیشنمه 

دننکن و شزیمآ  ناطلس  اب  هک  یمادام  ات  دنتسه  ادخ  ناگدنب  رب  ناربمایپ  نانیما  نادنمشناد  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
.دیشاب رذح  رب  نانآ  زا  دنا ، هدرک  تنایخ  ناربمایپ  هب  دنتشگ  ایند  لخاد  دندش و  اهنآ  اب  نوچ 

رگمتس شناد و 

امش شناد  هک  دیشابن  رگمتـس  نادنمـشناد  زا  و  دیریگارف ، يرابدرب  شمارآ و  شناد  يارب  و  دیزومایب ، شناد  دومرف : شنارای  هب  زین 
.دنک تمواقم  ناتلهج  ربارب  رد  دناوتن 

لمع یب  دنمشناد  لثَم 

دنک یم  اهر  ار  نآ  هن  دشون و  یم  بآ  زا  هن  هناخدور ، هناهد  رب  تسا  يا  هرخص  دب ، نادنمشناد  لثم  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  یسیع 
.دسرب تعارز  هب  بآ  ات 

يزومآ شناد  تقو 

لامک ندروآ  تسدب  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  يانعم  تسین ، دنمشناد  زا  یلاخ  راهب  راگزور  هک : تسا  نیا  ءامکح  يزمر  نانخس  زا 
.تسین اور  یتقو  چیه  رد  تلیضف  بسک  زا  نتسشنزاب  سپ  يریپ ، ای  تلوهک  ای  یناوج  رد  هچ  .تسا  نکمم  نآ  همه ي  رد 
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: دـیوگ یم  لبلب  هک  راذـگم  یلاخ  بارـش  ماج  زا  ارم  تسد  قیفر ! تسا ، هدیـسر  راهب  هک  نک  شوخ  ار  لد  هک : هتفگ  شوخ  هچ  و 
.دیاین زاب  هتشذگ  تشذگ و  رمع 

يدبک جلاع  عیبرلا  نمز  اذه 

يدی حارلا  نم  لخت  حاص ال  ای 

اوهبتنا لوقی  اولتی و  لبلبلا 

دعی مل  یضم  ام  یضم و  رمعلا 

وزرآ

زا رت  تخـس  تفگ : دینـش و  ار  وا  نخـس  یمیکح  دسرب ، دهاوخن  هچنآ  هب  ناسنا  هک  تسا  نآاهزیچ  نیرت  تخـس  تفگ : یم  یکی 
.دهاوخب ار  دسر  یمن  وا  هب  هچنآ  هک  تسنآ  نیا 

هنازجاع تساوخرد 

تـسد راگزور  هتـشاداو ، وت  يوس  هب  ار  وا  شدیما  هک  يدرمناوج  زا  تسا  يا  همان  تشون : ریما  هب  دوب  هدش  ریقف  هک  یتمعن  بحاص 
وگزاب وت  هب  ار  وا  رس  ملق  هتـسناد ، طوقـس  هب  ار  شمدق  هتـشاذگاو و  ار  وا  شناشیوخ  دنا ، هدرک  اهر  ار  وا  شناتـسود  هتـسب و  ار  وا 

.داتفا دهاوخ  هیرگ  هب  دوش  وا  جنر  زا  ربخ  اب  ملق  رگا  هک  هدرک 

ٌممه هل  ًیتف  باتک  اذه 

ُهممه ءاجر  کیلا  تقلا 

هتمیزع يدی  نامزلا  لق 

همدع هئافکا  نع  هاوطو 

هتبارق اووذ  هتلکاوت  و 

همدق قلاح  نم  هب  توه  و 

ملق هّرسب  کیلا  یضفا 

هملق یکب  هلقعی  ناک  ول 

نز
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.نز داد : خساپ  .تسا  رتهب  هدنرد  مادک  دش : هتفگ  طارقس  هب 

؟ دیآ تا  هناخ  هب  ترسمه  اجک  زا  سپ  تفگ : وا  هب  رگید  یمیکح  دیاین ، ما  هناخ  هب  رش  دوب : هتشون  شا  هناخ  رد  رب  یمیکح 

.تسین نآ  زا  يا  هراچ  وا  رش  تسا و  رش  شا  همه  نز  تسا : هتفگ  نامیکح  زا  یکی 

يدحوا

تفگ يرازب  ردپ  اب  يرسپ 

تفج رسمه و  هب  وش  رای  ارم  هک 

هن نز  نک و  انز  اباب  تفگ 

هن نم  زا  قیالخ  زا  ریگدنپ 

یسسع تدریگب  رگ  انز  رد 

یسب وت  نوچ  تفرگ  وکالهب 

دنکناهر ارت  یهاوخب  نز 

دنکن اهچ  شیراذگب  وت  رو 

دنپ يریگن  تردام  نم و  زا 

دنچ ینیب  دنچ  يدید و  دنچ 
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دنامن همیه  نان و  هک  نک  اهر  نآ 

دنامن همین  هک  رگن  اباب  شیر 

توهش نابز و 

ولج دناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  نیبب  دریگب ، دناوت  یم  شتوهـش  ولج  نازیم  هچ  ات  یمدآ  ینادب  یهاوخ  یم  رگا  دـیوگ : سیلاط  وطـسرا 
.دریگب شنابز 

سفن ياج 

.تسا ندب  زا  رت  عیسو  سفن  هکنیا  هچ  تسا  سفن  رد  ندب  هکلب  تسین ، ندب  رد  سفن  تسا : هتفگ  زین 

ناغم ریپ 

اناد ناغم  ریپ  زج  تسین  تقیقح  رارسا  هب 

انافرع ًالضف و  یهنلا  لها  یلع  لضف  هل 

یناد نیقی  ات  هن  وا  راتفگ  رب  شوگ  ینامز 

انالوم سیردت  لصاح  دوبن  سیبلت  زج  هک 

ییاناوخ ییاسیون و  ردنا  لامک  يدوب  رگا 

اناوخان دوب و  اسیونان  لک  هلبق  نآ  ارچ 

هدرم لد  ره  تاوم  يایحا  هدرک  يا  ایب 

انایحا يزادنا  ناگدرم  رب  یی  هیاس  دشاب  هچ 

نیدلا ماظن 

دوش باریس  امش  دای  زا  هنشت  تسامش ، هب  هقالع  ياج  نم  لد  دیتسه و  نم  هریت  بلق  ییانشور  امـش  تسا : هتفگ  نیدلا  ماظن  یـضاق 
.دش رتدایز  مدرد  مدرک ، نامرد  امش  ریغ  هب  ار  مدوخ  تقو  ره  .بآ  هب  هن 

ءاوضالا یبلق  مالظل  متنا 

ءاوها تعِّمُج  يداؤفل  مکیف 
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ءاملک مکراکدا ال  ءامظلا  يوری 

ءادلا دازف  مکریغب  تیواد 

عفر رد  ادـخ  زا  ریغ  هب  زین  و  يوـقت ، تلیـضف و  هـب  ینک  تاـهابم  هـکنیا  و  یگرخـسم ، زا  زیهرپ  تیدـج و  هـب  مـنک  شرافـس  ار  وـت 
.یناوخن ار  ادخ  ریغ  يوشن و  راودیما  يراتفرگ 

رخاس نم  عدف  دجلاب  کیصوا 

رَخاف نم  یقتلا  هتلیضفب  رِخاف 

يولبلا فشکل  برلا  يوس  ُجرت  ال 

رَخآ ًاهلا  ّللا 
�

ه عم  عدت  ال 

وا قارف  هودـنا  اب  ار  هنامز  تقو  ره  .دـنک  وا  داـی  ملد  هک  نم  درد  يافـش  يارب  تسا  یفاـک  راـکچ ، مقوشعم  لـصو  تیاـکح  اـب  ارم 
.تسا هتشُک  وا  هچنآ  منادرگ  زاب  نم  هک  تسا  یفاک  مدنارذگ ،

ءاوها نم  لصو  ثیدح  یلام و 

هارکذ یتلع  ءافشب  یبسح 

افسا یبحن  تیضق  اذا  اذه و 

هالتق نم  ُّدَعا  ینا  یفکی 
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نامثع رذوبا و 

دمآ رذوبا  يوس  هسیک  اب  مالغ  .يدازآ  وت  درک  شلوبق  رگا  تفگ : وا  هب  داتـسرف و  رذوبا  يوس  یمالغ  طسوت  یمهرد  هسیک  نامثع 
: تفگ رذوبا  .تسا  نم  يدازآ  بجوم  وت ، نتفریذپ  هک  ریذـپب  تفگ : مالغ  .تفریذـپ  یمن  وا  یلو  درک  یم  هسیک  لوبق  رب  رارـصا  و 

.تسنآ شریذپ  رد  نم  یگدرب  یلو  يرآ ،

هابتنا ياهماقم 

رارف زا  سپ  ادـخ  هب  تشگزاب  ياـنعم  هب  هک  دـسر  یم  هبوت  تبون  نآ  زا  سپ  .تسا  تلفغ  باوخ  زا  يرادـیب  هاـبتنا ، ماـقم  نیتسخن 
زا سپ  .تسا  تاهبـش  زا  يرود  راکزیهرپ ، عرو  اـهمارح و  زا  زیهرپ  نیدـتم ، عرو  هتبلا  دـشاب ، يوقت  عرو و  تبون  نآ  یپ  رد  .تسا 

هدارا سپس  .تسا  هدش  رداص  ناسنا  زا  نارگید  دوخ و  هب  تبسن  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  ندرمش  نآ  دسر و  یم  هبـساحم  تبون  نآ 
سپـس .تسا  یلوم  ریغ  زا  رفنت  ایند و  كرت  نآ  تسا و  دهز  نآ  زا  سپ  .تسا  دوصقم  هب  ندیـسر  رد  تمحز  اب  تبغر  نآ  تسا و 

قدص سپـس  .دنک  كرد  ار  نآ  درادن ، ار  يزیچ  ناوت  یتقو  هک  تسا  یـسک  ریقف  درادن ، هچنآ  زا  بلق  ندش  یلاخ  نآ  تسا و  رقف 
نآ تسا و  ربصت  سپـس  .تسا  سفن  ندرک  دوبان  ندرکن و  هیالگ  نآ  تسا و  ربص  سپـس  .تسا  نطاب  رهاظ و  یناسکی  نآ  تسا و 

مدرم ندادن  تلاخد  نآ  تسا و  صالخا  سپـس  .تسالب  زا  ندرب  تذل  نآ  تسا و  اضر  سپـس  .تسا  یتخـسرب  سفن  ندرک  راداو 
.تسادخ اب  وت  هلماعم  زا 

هک تسا  نآ  مه  يزیچ  ره  ریخ  هکنیا  هب  نیقی  و  لاـعتم ، هزنم و  يادـخ  رب  روـما  همه ي  رد  تسا  داـمتعا  نآ  تـسا و  لـکوت  سپس 
.دیامن رایتخا  يو  يارب  ادخ 

تربع

امش زا  نانآ  .دیتسه  ناینیشیپ  هدنامزاب  ناگتشذگ و  نانیشناج  امش  مدرم  يا  هک : تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  هبطخ  زا 
هلیبق ناوت  دـش و  هریچ  اهنآ  رب  ادـخ  یلو  دـنتخادنا ، یمرب  ار  مهم  ياـهناینب  هک  يدـح  هب  دوب ، رتداـیز  ناـشتکوش  و  رتشیب ، ناـشناوت 

رد هرابکی  هکنآ  زا  شیپ  دیریگرب  هشوت  دوخ  هدنیآ  يارب  امـش  سپ  دشن ، هتفریذپ  نانآ  زا  يا  هیدف  دناسر و  يرای  ار  نانآ  تسناوتن 
.تسا هتشون  دسیونب  دیاب  هچنآ  فیلکت  ملق  هکنیا  هچ  دیوش  لفاغ  هشوت  زا  دیوش و  راتفرگ  گرم  لاگنچ 

هبساحم

دینک و هبساحم  ار  دوخ  دیوش ، هبساحم  هکنآ  زا  شیپ  هک : تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  هبطخ  زا 
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قح هب  يرواد  تلادع و  هاگتسیا  تمایق  هک  .دینیچرب  هشوت  چوک  زا  شیپ  و  دیدرگ ؛ هدامآ  تمایق  يارب  دیوش ؛ باذع  هکنآ  زا  شیپ 
.تسا هتشاذگن  یقاب  ار  رذع  هار  تسا ، هداد  میب  شیپ  زا  هکنآ  تسا و 

ایند

ار اهتعدب  هتفیرف و  اهوزرآ  هداد و  بیرف  ار  اهنآ  یناف  يایند  هک  دیـشابن  یناسک  زا  مدرم  يا  هک : تسا  ربمایپ  ياه  هبطخ  زا  نینچمه 
هب رگم  تسا ، هتشذگ  هچنآ  هب  تبسن  امش  يایند  زا  دنامن  .دبای  یم  لاقتنا  تعرسب  هتسب و  لد  رذگ  دوز  يا  هناخ  هب  هدرمش و  زیچان 

دینام یم  نآ  دننام  ادخ  هب  ار  امـش  دیتسه ، هچ  رظتنم  دیور و  یم  الاب  يا  هیاپ  هچ  رب  سپ  ریـش ، ندیـشود  ای  رتش و  ندز  وناز  هزادـنا 
هب و  دـیوش ؛ هدامآ  لاقتنا  زور  يارب  سپ  دـیا ، هدوب  ترخآ  هب  نتفر  لاـبند  هب  هراومه  دـیا و  هدوبن  اـیند  رد  دـیدرک  حبـص  نوچ  هک 

.دوش نامیشپ  هتشاذگ  اج  هچره  زا  دسر  یم  هداتسرف  هچنآ  هب  سکره  هک  دینادب  دیریگرب و  هشوت  چوک ، یکیدزن  رطاخ 

*

تمحز اب  ار  دوخ  نانآ  هدش و  ادج  نآ  زا  نادنمتداعس  ياهسفن  تسا ، جنر  رپ  هاگلزنم  الب و  راد  ایند  هک : تسادخ  ربمایپ  نانخس  زا 
یـسک نیرت  یقـش  تسا و  هتـسج  يرود  رتشیب  ایند  زا  هک  تسا  یـسک  اهناسنا  نیرتدنمتداعـس  .دنهد  یم  تاجن  نالد  هریت  تسد  زا 

.دهد ناشن  تبغر  نآ  هب  رتشیب  هک  تسا 

نآ رد  ار  هکره  دزاس و  یم  هارمگ  دـنک ، تعاطا  وا  زا  هک  ار  نآ  دـنک و  یم  هراـچیب  دـنک ، تحیـصن  ار  نارگید  هک  ار  یـسک  اـیند 
.دنک یم  راگتسر  دیامن ، يرود  وا  زا  هک  نآ  دنادرگ و  یم  كاله  دنک ، طوقس 

اوقت

ریخأت هب  ار  شا  هتـساوخ  دتـسرف و  شیپ  ار  شا  هبوت  ای  دنک  تحیـصن  ار  شدوخ  دنک ، هشیپ  ادخ  ياوقت  هک  يا  هدـنب  لاح  هب  اشوخ 
ناوت تشگ و  ربق  تملظ  راتفرگ  دـش و  عقاو  كاـخ  لد  رد  هک  یناـمز  دـیامن ، لـیوحت  ترخآ  هب  ار  وا  اـیند  هکنآ  زا  شیپ  دزادـنا ،
يوس هب  اـی  یمئاد و  ياـهتمعن  اـب  یتشهب  يوسب  اـی  هدروآرب و  رـس  ربـق  زا  وا  سپـس  .تفاـین  یهاـنگ  ندرک  مک  اـی  هنـسح و  ندوزفا 

.دوش یم  روشحم  نآ ، باذع  زا  ییاهر  نودب  یمنهج 

ایند

دیهد تنیز  ادخ  تعاطا  هب  ار  دوخ  مدرم  يا  دومرف : هک  تساربمایپ  ياه  هبطخ  زا  نینچمه 
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يدـبا هاـگرارق  يارب  ار  ناتــشالت  دـیهد و  رارق  دوـخ  يارب  ار  ترخآ  دـیناشوپب و  شیوـخ  نـت  رب  ار  ادـخ  زا  سرت  تعاـنق  ساـبل  و 
یب دیا  هداتـسرف  شیپ  هک  یحلاص  لامعا  زج  يزیچ  اجنآ  دیور و  یم  ادخ  يوسب  دینک و  یم  چوک  يدوزب  دینادب  .دیهد  صاصتخا 

يازج دیوش و  یم  دنم  هرهب  دوخ  هداتـسرف  شیپ  رادرک  زا  امـش  دسرن ، امـش  هب  دـیا  هدرک  هدامآ  هچنآ  زج  یهاوگ  دـنک و  یمن  زاین 
لثم .درادن  زاب  یلاع  ياهتـشهب  تاجرد  زا  دهدن و  بیرف  ار  امـش  ایند  ياهتنیز  سپ  .دـیا  هداتـسرف  ًالبق  هک  تسا ، يزیچ  نآ  زا  امش 

.دسانش یم  ار  دوخ  شمارآ  ياج  هدیسر و  دوخ  صاخ  هاگیاج  هب  يزیچ  ره  هدش و  لیاز  اهدیدرت  هداتفا و  اه  هدرپ  هک  تسا  نآ 

تورث همشچرس 

.دنک یم  شجرخ  اجک  رگنب  تسا ، هدروآ  تسدب  لام  اجک  زا  یمدآ  هک  ینادب  یتساوخ  رگا  دیوگ : ءامکح  زا  یکی 

شناد رد  لخب 

رتهب شناد  رد  لخب  تفگ : دوش ، ربق  لـخاد  وت  اـب  وت  شناد  يریم و  یم  دـش  هتفگ  وا  هب  دـیزرو ، یم  لـخب  شناد  لذـب  زا  یمیکح 
.مهد رارق  يا  هدولآ  فرظ  رد  ار  نآ  هک  تسا 

ناطلس کیرش 

.تسا هدش  کیرش  ترخآ  ّتلذ  رد  وا  اب  دیوج ، تکراشم  ایند  تّزع  رد  ناطلس  اب  هکره  دیوگ : نینچمه 

تشهب شورف 

زا یهورگ  يزور  .دومن  یم  ناسحا  اهنآ  هب  درک و  یم  نایفوص  ءارقف و  فرـص  ار  شدمآرد  یناهفـصا  یفوص  لهـس  نب  یلع  خیش 
داد و خیش  هب  یمهرد  دنچ  يو  تساوخ ، يزیچ  وا  زا  تفر و  شناتـسود  زا  یکی  دزن  .تشادن  يزیچ  وا  یلو  دندش  دراو  وا  رب  نانآ 
وا هب  خیـش  .دیـشخبب  ارم  تسا ، هدش  دایز  مجراخم  متـسه و  هناخ  ریمعت  لوغـشم  تفگ : تساوخ و  رذع  شندوب  مک  رطاخ  هب  وا  زا 
نم منک و  ارقف  جرخ  ات  هدـب  نم  هب  ار  لوپ  نیا  تفگ : خیـش  .مهرد  دـصناپ  دودـح  داد  خـساپ  تسا ؟ ردـقچ  تا  هناخ  جرخ  تفگ :

فـالخ و وت  زا  نم  تفگ : صخـش  .مهد  یم  وت  هب  شا  هماندـهع  طـخ و  نوـنکا  مه  .منک و  یم  میدـقت  وـت  هب  تشهب  رد  يا  هناـخ 
هناخ تنامض  رب  ینبم  تشون  يا  هتـشون  مدش و  نماض  تفگ : خیـش  .منک  یم  ار  راک  نیا  يوش  یم  نماض  رگا  ما ، هدینـشن  یغورد 
رارق شنفک  رد  ار  نآ  درم  نوـچ  درک  تیـصو  تفرگ و  ار  خیـش  طختـسد  اـضما و  داد و  مهرد  دـصناپ  مه  درم  نآ  .تشهب  رد  يا 

.دنهد
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رد ار  همان  نامه  دمآ  دجسم  هب  حبـص  زامن  يارب  يزور  خیـش  .دش  ماجنا  دوب  هدرک  تیـصو  هچنآ  تفر و  ایند  زا  لاس  نامه  اضق  زا 
شبحاص هب  تشهب  رد  ار  هناخ  میدرک و  يرب  تتنامـض  زا  ار  وت  دهع  .دوب  هدـش  هتـشون  نآ  تشپ  رب  يزبس  طخ  اب  هک  دـید  بارحم 

ات دوب  همان  نآ  .دنک  یم  جالع  همان  نآ  اب  ار  نآ  ریغ  ناهفـصا و  لها  زا  ییاهـضیرم  تسا و  خیـش  دزن  همان  نآ  تسا  يدـنچ  .میداد 
.دش دوقفم  مه  همان  نآ  تفرگ و  تروص  خیش  هناخ  زا  هک  یتقرس 

یلصا زوریپ 

وا هب  دینج  .تسا  هدوب  انب ، فسوی  نب  دمحم  خیش  درگاش  دینج و  رصاعم  لهس ، نب  یلع  خیش  هک  مدید  یخیرات  ياهباتک  یخرب  رد 
رب ادخ  سیونب : همان  باوج  رد  هک  دینـش  خـساپ  دیـسرپ و  خیـش  تسا ؟ زوریپ  دوخ  راک  رد  یـسک  هچ  سرپب  تداتـسا  زا  هک  هتـشون 

.تسا زوریپ  شروما 

لهس نب  یلع 

باوخ رد  یبش  مدوب ، نکاس  ناهفـصا  رد  هک  یمایا  دـیوگ : یم  دـشخبب ؛ ار  وا  شیادـخ  یلماع  نیدـلاءاهب  باـتک  نیا  هدنـسیون ي 
.دوب وا  حیرـض  لهـس و  نب  یلع  خیـش  هبق  دننام  وا  حیرـض  هبق و  منک و  یم  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  میاقآ  ماما و  هک  مدید 
خیش ترایز  هب  سپس  مدید و  ار  وا  متفر ، تشاد  لزنم  خیش  هعقب  رد  هک  یتسود  رادید  هب  .مدرک  شومارف  ار  مباوخ  دش  حبص  نوچ 

.دش رتشیب  خیش  هب  مداقتعا  دمآ و  مرطاخ  هب  مباوخ  مدید ، ار  حیرض  هبق و  یتقو  .متفر 

رترب تدابع 

.تسا جرف  راظتنا  توکس و  ربص و  تدابع  نیرترب  تسا : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 

ربص

.تبیصم رب  ربص  تعاط و  رب  ربص  تیصعم ، رب  ربص  تسا : هجو  هس  رب  ربص  دومرف : نینچمه 

نامتک

.يرامیب نامتک  تبیصم و  نامتک  هقدص ، نامتک  .تسا  تشهب  جنگ  زیچ  هس  دومرف : نینچمه 

تربع رکف ، رکذ ،

، یتوکس ره  تسا و  وغل  دشابن  نآ  رد  يرکذ  هک  ینخس ، ره  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  داشرا  رد  دیفم  خیش 
.تسا وهل  دشاب  هتشادن  تربع  يرادید ، ره  تسا و  وهس  دشابن  نآ  رد  رکف 
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فارتعا

.دنک یم  شراگدرورپ  قوقح  رد  یهاتوک  هک  ینایرگ  زا  تسا  رتهب  دراد  هانگ  هب  فارتعا  هک  ینادنخ  دومرف : نینچمه 

ترخآ ایند و 

؛ دیریگرب هشوت  اقب  لحم  يارب  روبع  لحم  زا  دشخبب ، ار  امـش  ادخ  سپ  .تسا  یقاب  يارـس  تمایق  روبع و  لحم  ایند  دومرف : نینچمه 
جراخ ایند  زا  ار  ناتیاهلد  ایند ، زا  ناتندب  جورخ  زا  شیپ  و  دـیردن ؛ تسین ، یفخم  وا  دزن  امـش  رارـسا  هک  یـسک  دزن  ار  دوخ  هدرپ  و 

.دیا هدش  هتشاد  هگن  ایند  رد  دیا و  هدش  قلخ  ترخآ  يارب  امش  دینک ؛

ناردپ زا  ادخ  هب  ار  امش  سپ  يا ؟ هتشاذگب  هچ  دنیوگ  یم  اهناسنا  يا ؟ هدروآ  هچ  دنیوگ : یم  ناگتشرف  دریم ، یم  ناسنا  هک  ینامز 
هک یـسک  تسا ، مس  دننام  ایند  هک  ارچ  دیراذگن ، اج  ایند  رد  دیراد  هچ  ره  دوش و  امـش  نآ  زا  هک  يزیچ  دـیتسرفب  دـیریگ و  تربع 

.دروخ یم  نآ  زا  دسانش  یمن  ار  نآ 

وکین يارس 

ام هب  ار  تدوخ  برق  هب  ندیـسر  تسوت و  دزن  هچنآ  هب  نانیمطا  انث و  دمح و  تدوخ و  يوس  هب  هبوت  ایادخ  دوب : نیا  یمیکح  ياعد 
نادـیم هودـنا و  رپ  هصرع ي  تسپ و  ماقم  هتفرگ و  ياضف  گنت و  يایند  نیا  زا  ندرک  چوک  نادرگ  ناـسآ  اـم  رب  ایادـخ  .نک  اـطع 
هاـگیاج ٍرِدَـتْقُم  ٍکـِیلَم  َدـْنِع  ٍقْدِـص  ِدَـعْقَم  ِیف  يا  هتفگ  دوـخ  هـکنیا  هـچ  تدوـخ ؛ يوـس  هـب  دوـس ، زا  رودـب  شیاـسآ و  زا  رودـب 

ایادخ دنیوگ : یم  دننک و  یم  یگدنز  شمارآ  شیاسآ و  رد  ناکم  نآ  نانکاس  .تسه و  لاعتم  يادخ  دزن  تسرد و  نادنمتداعس ،
رود ار  تدوخ  ریغ  هب  لیم  ام  بلق  زا  ریگب و  ام  زا  ار  تناگدیرفآ  هب  يزرو  عمط  ادخ  يا  زین  .یتشادرب  ار  هصغ  ام  زا  هک  دمح  ار  وت 

.میرک يا  تدوخ  لضف  تمحر و  هب  .نادرگرب  ایند  رویز  ندید  زا  ار  ام  مشچ  .نک و 

ترخآ ایند و 

هب رگم  دـینک  یمن  كرد  يزیچ  ترخآ  زا  امـش  میوگ : یم  تقیقح  ادـخ ، ناگدـنب  يا  تفگ : یم  شناراـی  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
راـک ره  یگنهرب  ود  نیا  نیب  دـیور ، یم  نآ  زا  هنهرب  دـیدمآ و  اـیند  هب  هنهرب  امـش  .اـیند  زا  دـیراد  تسود  هک  هـچنآ  كرت  هزادـنا 

.دیهد ماجنا  دیراد  تسود 

لمع تورث و 

اب ار  اه  هدنز  درخ و  یم  شلاوما  اب  ار  اه  هدنب  هک  یسک  زا  تسا  بجعت  تفگ : یم  ناریزو  زا  یکی 
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.درخ یمن  شلاعفا 

ناسنا شزرا 

.دوش یم  جراخ  وا  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  شتمیق  دنک ، مکش  لخاد  هک  دشاب  يزیچ  نآ  ره  شتمه  هک  یسک 

هدیاف یب  نخس 

.تساادخ هیحان  زا  وا  يراوخ  دناسر  یمن  یعفن  ار  وا  هک  یمدآ  نخس  دیوگ : یم  یخرک 

*

؛ امن ایح  یکیدزن ، وا  هب  هک  يا  هزادنا  هب  ادخ  زا  نابز ؛ هب  هن  نک  هظعوم  دوخ  لمع  اب  ار  مدرم  تشون ، شتسود  هب  نامیکح  زا  یکی 
.شاب كانمیب  دراد ، تردق  وت  رب  هک  هزادنا  نامه  هب  ادخ  زا  و 

.مالسلاو

کچوک گرزب و  هانگ 

: دومرف هنوگچ ؟ دش : هتفگ  .تسا  یکی  هریغص  هریبک و  هانگ  هب  راکهنگ  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  یسیع 

.ددزد یم  مه  ار  اهبنارگ  ّرد  ددزد ، یم  هرذ  هکنآ  .تسا  یکی  ود  ره  رد  ادخ  رب  تأرج 

هردلا نم  فع  ام  و 

هرذلا قرسی  نم 

بولغم رورش 

.یلب داد : خساپ  يوش ؟ بلاغ  مدرم  يدب  رب  دیهاوخ  یم  ایآ  تفگ : یسک  هب  نامی  نب  هفیذح 

.یشاب وا  زا  رتدب  هکنیا  رگم  يوش  یمن  بلاغ  نآ  رب  وت  تفگ :

*

دنتفگ .دشاب  هتشادن  يراک  مدرم  يدب  یکین و  هب  هک  یسک  تفگ : دنام ؟ یم  هدوسآ  مدرم  رش  زا  یسک  هچ  دندیسرپ : سروغاثیف  زا 
.دندرگ نمشد  وا  اب  ناراکوکین  دنک ، يدب  رگا  دنوش و  نمشد  وا  اب  ناراکدب  دنک  یکین  رگا  داد : باوج  هنوگچ ؟

مک ياذغ 
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رد اـت  منک  یم  كرت  مراد  تسود  ار  هچنآ  تفگ : یم  دیـشک و  یم  تسد  تشاد  اهتـشا  اذـغ  ندروـخ  هب  هک  یلاـح  رد  ناوریـشونا 
.موشن عقاو  تسا  دب  نم  يارب  هک  يزیچ 

لثملا برض  تعانق ،

يا هتخوس  نان  هدرگ  شناهد  رب  هک  دـید  يرگید  گس  یگـس  هک : تسا  نیا  تاناویح  ناـبز  رب  اـهنآ  تاـیاکح  یبرع و  ياـهلثم  زا 
نآ دصق  هک  يا  هتخوس  نان  تسا  شزرا  یب  تفگ : يو  هب  دوب ،
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.دنک كرت  دبایب  يرتهب  نان  هکنیا  زا  شیپ  ار  نآ  هک  سکره  نان و  نیا  داب  رود  ادخ  تمحر  زا  یلب  داد : شخساپ  گس  .يا  هدرک 

هودنا

مهتم زورما و  رب  هارکا  زورید ، رب  فسأت  لاح  رد  مدرک  حبص  داد  خساپ  يدرک ؟ حبص  هنوگچ  دش : هتفگ  هیفوص  ناگرزب  زا  یکی  هب 
.ادرف رطاخ  هب 

تربع

مهاوخب رگا  نم  هک  ینک  یم  عنم  نم  زا  ار  تدوخ  ارچ  دیوگ : یم  رگید  کشجنگ  هب  هک  دـید  ار  یکـشجنگ  مالـسلا  هیلع  نامیلس 
؟ ینک نینچ  یناوت  یم  تفگ : تساوخ و  ار  ود  نآ  دیدنخ و  نامیلـس  مناوت ؟ یم  مزادنا ، ایرد  رد  مریگب و  مراقنم  اب  ار  نامیلـس  هبق 

یم هچنآ  هب  قشاـع  درامـش و  یم  گرزب  شرـسمه  دزن  ار  دوخ  دـهد و  یم  تنیز  ار  دوخ  درم  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : کـشجنگ 
يا تفگ : هدام  کشجنگ  دراد ؟ تسود  ار  وت  هکنیا  اب  يوش  یم  عنام  ار  وا  ارچ  تفگ : هداـم  هب  نامیلـس  .دوش  یمن  تمـالم  دـیوگ 
رثا نامیلـس  لد  رد  کشجنگ  نخـس  .دراد  تسود  مه  ار  يرگید  سک  هک  ارچ  دـنک ، یم  اعدا  طقف  تسین ، نم  قشاع  ادـخ  لوسر 
زیچ تبحم  اب  دشاب و  شلد  رد  وا  تبحم  طقف  هک  تساوخ  یم  ادخ  زا  و  دش ، رود  مدرم  زا  زور  لهچ  تسیرگ و  یتخـس  هب  درک و 

.دوشن طولخم  يرگید 

ییاسراپ

رد رگا  هک  ارچ  دـیروآ ، دای  هب  تسا  اهتذـل  هدـننک  دوبان  هک  گرم  هشیمه  مدرم  يا  تسا : هدـمآ  ربمایپ  ياه  ینارنخـس  زا  یکی  رد 
اهگرم .دیامن  یم  امش  نمشد  ار  تورث  دینک ، شدای  يدنمتورث  لاح  رد  رگا  دهد و  هعسوت  امـش  رب  دینک ، شدای  یخارف  تعـسو و 

نایاپ شراک  تشذگ و  هک  يزور  تسا ، زور  ود  نیب  ناسنا  .دنزاس  یم  کیدزن  ار  اهلجا  اهبش  دننک و  یم  کشخ  ار  اهوزرآ  هشیر 
.دسرن نآ  هب  اسب  هچ  تسا و  یقاب  هک  يزور  تفای و 

رد تورث  مدرم  يا  .دربن  يا  هرهب  هتـشاذگ  هچنآ  زا  دنیب و  یم  هداتـسرف  هچنآ  شاداپ  ندـش ، نفد  ربق  رد  نداد و  ناج  ماگنه  یمدآ 
کیدزن يا  هدـنیآ  ره  دراد و  شاداپ  یلمع  ره  تسا و  تحار  دـهز  تسا ، هدـش  هتفهن  يور  هنایم  رد  دوصقم  هب  ندیـسر  تعاـنق و 

.تسا

هانگ رثا 

تـساجک تفگ : یم  خساپ  رد  .دندرک  یم  نیقلت  ار  ّللا ) 
�

ُه َّالِإ  َه�لِإ  �Bال   ) دیحوت هملک  وا  هب  نوچ  دوب و  راضتحا  رتسب  رد  يراکفارـسا 
باجنم مامح  تفگ : هتفوک  هتسخ و  يزور  نز  نآ 
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باجنم مامح  یلا  قیرطلا  نیا  تبعت  دق  اموی و  هلئاق  بر  ای  تساجک ؟

یمن ار  مامح  لحم  نوچ  .دوب  باجنم  مامح  هب  فورعم  یمامح  مزاـع  اـبیز  فیفع و  ینز  يزور  هک  دوب  نیا  وا  زا  فرح  نیا  ببس 
نز یتقو  داد ، ناشن  ار  شدوخ  هناخ  وا  تساـجک ؟ باـجنم  ماـمح  دیـسرپ  درم  نیا  زا  دوب ، هدـش  هتـسخ  نآ  ندرک  ادـیپ  رد  تسناد 

: تفگ و  داد ، ناشن  ار  دوخ  يدنسرخ  تبغر و  تیاهن  دش ، هجوتم  ار  وا  هلیح  نز  یتقو  .تسب  ار  رد  دش ، هناخ  لخاد 

دوخ زین  نز  .دش  جراخ  لزنم  زا  دیرخ  يارب  دش  نز  تبغر  هب  نئمطم  هک  درم  .درگ  زاب  نم  دزن  تعرـس  هب  رخب و  ییاذـغ  يرطع و 
وا زا  تشادزاب ، گرم  ماگنه  ادخ  هب  رارقا  زا  ار  وا  هنوگچ  درم ، يوس  زا  هانگ  نیا  نیبب  لاح  .دش  صالخ  وا  تسد  زا  درک و  اهر  ار 

.دشاب هداد  ماجنا  يراک  هکنیا  نودب  دوب  هدشن  رداص  ءاشحف  دصق  زج  یهانگ 

تمهت

.کش وا  هراب ي  رد  مراد و  نیقی  دوخ  هراب ي  رد  نوچ  تسا ، رتهب  نم  زا  مدرب  نامگ  هکنیا  رگم  مدیدن  ار  یسک  دیوگ : یمیکح 

تقولا نبا 

.تسین هدنیآ  رظتنم  دروخ و  یمن  فسأت  هتشذگ  رب  نوچ  داد  خساپ  دنمان ؟ یم  تقولا  نبا  ار  یفوص  ارچ  دش  لاؤس  یلبش  زا 

دیرجت

: هک مالسلا  هیلع  ترضح  شیامرف  نامه  نیا  و  تسا ، یلقع  ملاع  هب  لاصتا  یلصا و  نطو  هب  تشگزاب  تعرس  دیرجت ،

.ًهَّیِضْرَم ًهَیِـضا�ر  ِکِّبَر  �یلِإ  یِعِجِْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلَا  اَُهتَّیَأ  ا�ی  هک : لاعتم  يادخ  دنک  یم  هراشا  نیمه  هب  نامیالا (1)و  نم  نطولا  بح 
(2)

.تسایند مه  اهنیا  هک  تساهنیا  لاثما  دادغب و  قشمد و  نطو  زا  دارم  ینک  لایخ  ادابم  هتبلا 

.تسا یهانگ  ره  همشچرس  ایند  هب  قشع  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ینعی  لک  رد  لک  دیس 

هکره هک  دنک  سح  ار  هیآ  نیا  وت  بلق  و  وش ، جراخ  دنتسه  ملاظ  شنانکاس  هک  یهد  نیا  زا  سپ 
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.تسا میحر  روفغ  ادخ  تسادخ و  اب  وا  شاداپ  دریمب ، دنک و  ترجه  لوسر  ادخ و  يوسب  شا  هناخ  زا 

لد يروک 

: تفگ سابع  نبا  دـیوش ؟ یم  راچد  يروک  هب  مشاه  ینب  امـش  هک  هدـش  هچ  تفگ : وا  هب  هیواـعم  دوب ، هدـش  اـنیبان  ساـبع  نبا  یتقو 
.تسا هدش  روک  ناتلد  مشچ  هک  امش  دننامه 

سلفم

تلهم دـنیوگ : تسار  تفگ : راکهدـب  .تسا  راکهدـب  ام  هب  رانید  رازه  دـندرک  اـعدا  دـندرب و  یلاو  دزن  ار  دوخ  راکهدـب  یهورگ ،
.مزادرپب ار  اهنآ  بلط  مشورفب و  ار  میاه  هلگ  رتش و  نیمز و  متساوخ 

نم زا  سپ  دیدینـش ، مندوب  سلفم  هب  ار  اهنآ  رارقا  یـضاق  يا  تفگ : راکهدب  .درادن  يزیچ  نیا  دیوگ ، یم  غورد  دنتفگ : ناراکبلط 
.درک رداص  ار  يو  يدازآ  روتسد  یلاو  دنهاوخ ؟ یم  هچ 

*

دیاب دهد  ضرق  هکره  و  دهدن ، ضرق  وا  هب  یـسک  هک  داد  نامرف  یـضاق  .دوب  هدش  سلفم  تشاد و  يدایز  یهدـب  دادـغب  رد  يدرم 
وا اب  هلماعم  زا  مدرم  ات  دننادرگب  مدرم  نیب  ار  وا  دننک و  شراوس  يرطاق  رب  داد  روتـسد  زین  دنکن و  شـضرق  هبلاطم  وا  زا  دنک و  ربص 

، هدب ار  مرطاق  ترجا  تفگ : رطاق  بحاص  دش ، هدایپ  رطاق  زا  یتقو  .دندروآ  شا  هناخ  رد  هب  دندنادرگ و  رهـش  رد  ار  وا  .دننک  زیهرپ 
!؟ يدنادرگ رهش  رد  ارم  هچ  يارب  نونکات  حبص  زا  قمحا ! يا  تفگ : راکهدب 

همدقم

میحرلا نمحرلا  ّللا 
�

ه مسب 

رحب رد  تسا  دنچ  هتسب  هتسکش  نیا  زا  دعب  .شنالوسر و  ءایلوا و  نیرت  فیرـش  رب  دورد  شنارکیب و  ياهتمعن  رب  ادخ  صاخ  ساپس 
ّللا

�
ه باـب  ادـخ ، يارقف  رقفا  رتاـف ، رطاـخب  .فولأـم  ریغ  مجع  ءارعـش  نیباـم  رد  تسا و  فورعم  روهـشم و  برع  ناـیم  رد  هک  بـنج 

لها هک  تسا  قثاو  ءاجر  .هدـیزو  وا  نوحـشم  قیاقح  ياـه  هحفـص  رب  نونج  تاـحفن  زا  یمیـسن  هدیـسر  یلماـع  دـمحم  نیدـلاءاهب 
ادخ و اب  نانآ  رجا   ) دنشوکب نآ  بیاعم  حالصا  رد  و  دنشوپ ، نآ  رب  وفع  نماد  دراد ) هگن  نانمشد  رش  زا  ار  نانآ  شیادخ   ) دادعتسا

(1) تسین .) ادخ  ریغ  یتوق 

ناکما هرئاد ي  زکرم  يا 

ناکم نوک و  ملاع  هدبز ي  يو 
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یتوسان رهاوج  هاش  وت 

یتوهال رهاظم  دیشروخ 

ینامسج قئالع  یک ز  ات 

ینام نت  تعیبط  هاچ  رد 

هارب مشچ  وت  رهب  ِکلَم ز  دص 

هاچ زا  آرب  رصم  فسوی  يا 

يوش دوجو  رصم  یلاو  ات 

يوش دوهش  ریرس  ناطلس 

یتفگ یلب  تسلا  زور  رد 

یتفخ رتسب ال  هب  زورما  و 

رود یلقع  ملاع  فراعم  ز 

رورغم سح  ملاع  فراخز  هب 

دای يراین  یلصا  نطوم  زا 

داشلد بعل  وهل و  هب  هتسویپ 

يدرز خر  هن  ناور  کشا  هن 

يدرد یب  هچ  وت  ّللا 
�

ه ّللا 
�

ه

یسک هچ  نیبب  دوخ آ و  هب  مدکی 

یسفنمه هک  هب  یلد  هتسب  هچ  هب 

يرس رادرب  نارگ  باوخ  نیز 

يربخ لد  ملاع  سرپ ز  یم 
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وج یصالخ  میظع  جنر  نیز 

وگب رادرب و  اعد  هب  یتسد 

وت یمیرک  هب  برای  برای 

وت یمیحر  لامک  تافص  هب 

لوتب یصو و  یبن و  هب  برای 

لوسر طبس  ود  هب  برای  برای 

دابع نیز  تدابع  هب  برای 

داشر ملع  رقاب  تداهز  هب 

قداص قح  هب  برای  برای 

قطان قح  هب  یسوم  قح  هب 

نید هش  اضر  هب  برای  برای 

نیقی لها  نماض  نماث  نآ 

شتاماقم یقت و  هب  برای 

شتامارک یقن و  هب  برای 

رب رحب و  هش  نسح  هب  برای 

رورپ نید  يدهم  تیاده  هب 

ار یصاع  مرجم  هدنب ي  نیاک 

ار یصاعم  رحب  هقرغ ي  نیو 

ینامسج قئالع  دیق  زا 

یناطیش سواسو  دنب  زو 
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نک شصالخ  امنب و  یفطل 

نک شصاخ  تمارک  لها  زا  و 

ار ییاهب  هک  برای  برای 

ار ییاوه  درگ  هدهیب  نیا 

فرص شرمع  هدش  بعل  وهل و  هب  هک 

فرح کی  افو  حول  هدناوخان ز 

تسا راتفرگ  هک  ناهرب  مغ  نیز 

تسا راز  سوه  اوه و  تسد  رد 

نود يایند  فراخز  لغش  رد 

نوتفم لما  رازه  هب  هدنام 

شراز لد  هب  امنب  یمحر 

شراک زا  هرگ  مرک  هب  اشگب 

ناسحا رد  نارم ز  شیپ  زا 

ناسر برق  تحاس  تداعس  هب 
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نک شنود  ییند  هتسراو ز 

نک شنونج  لها  هقلح  رس 

هراما سفن  دنپ 

یسک مایپ  هب  ابص  داب  يا 

یسرب ناراکاطخ  رهش  هب  وچ 

ناروجهم هلحم ي  هب  رذگب 

نارود ادخز  اوه  سفن و  زو 

راز ییاهب  هب  وگب  هاگناو 

رادرک اطخ  هایس  همان  یک 

هشیپ اطخ  هابت  رمع  يو 

هشیت اپ  هب  وت  ینز  دنچ  ات 

هانگ رامیب  یشاب  یک  ات 

هایس همان  یصاع  مرجم  يا 

یتسپ نامه  تصش و  وت  رمع  دش 

یتسم بعل  وهل و  هداب ي  زو 

یسرب یسب  وچ  رگم  هک  متفگ 

یسک هچ  یناد  ار  دوخ  یبای 

ادخ مالک  یسرد ز  یسرد 

يده قیرط  هب  تدشن  ربهر 

لصاو يدش  وچ  لهچ  هب  یس  زو 
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لصاح تدشن  لهچ  لهج ز  زج 

يدزن یمدق  ادخ  هار  رد 

يدزن یمقر  افو  حول  رب 

ینامسج قئالع  یتسم ز 

یناد یمن  يا و  هدش  اوسر 

دنویپ ربب  رورغ  لها  زا 

دنبرد نالد  هتسکش  هب  ار  دوخ 

رتبا دوش  تسکش  وچ  هشیش 

رتهب دوش  هک  لد  هشیش ي  زج 

یناحور هداب ي  یقاس  يا 

ینامسج قئالع  مراز ز 

شخب مرون  ملاع  هعمل ز  کی 

شخب مروهط  ماج  هعرج ز  کی 

یناسآ دص  هب  منکف  رس  زک 

ینالویه فاحل  هنهک  نیا 

ییایند شناد  شهوکن 

يوخ يزاجم  ملع  هب  هدرک  يا 

يوب یقیقح  ملع  هدینشن ز 

ینانوی تمکح  هب  مرگرس 

ینامیا تمکح  درس ز  لد 
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یتسب لد  وچ  موسر  ملع  رد 

یتسپ دربب  رگا  تجوا  رب 

شحاتفم دوشگن ز  رد  کی 

شحاضیا دوزفا ز  لاکشا 

بایان دصقم  نآ  دصاقم  ز 

باوخ رد  علاط  نآ  علاطم  ز 

شتاراشا دومنن  یهار 

شتاراشب دشن ز  داش  لد 

نآ لصحم  دادن  لوصحم 

نآ لصفم  دوزفا  لامجا 

یبلط افش  شافش  یک ز  ات 

یبلط اود  رهز  هساک  زو 
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ینام نایتبکن  وچ  دنچ  ات 

ینانوی نکرچ  هرفس  رب 

یسیل فعش  رازه  هب  یک  ات 

یسیلبا هساک  هدنام ي  هت 

یبن دومرف  نمؤملارؤس 

یبلط یم  هچ  وطسرا  رؤس  زا 

تاصرع رد  هک  يوج  نآ  رؤس 

تاجرد یبای  وا  تعافش  ز 

نک ور  وا  تقیرط  هار  رد 

نک وخ  وا  تعیرش  نان  اب 

تسکش بیر و  هن  وا  رد  هار  ناک 

تسا کمن  یب  هن  روش و  هن  خلت و  هن 

یفال تا  هفسلف  دنچ ز  ات 

یفاب مه  هب  بطر  سبای و  نیو 

رشب نیبام  تدرک  اوسر 

رشع لقع  توبث  ناهرب 

تداب زج  هب  هداهنن  فک  رد 

تداعبا یهانت  ناهرب 

فرص الویه  هب  دش  هک  رکف  ناز 

فرح کی  نآ  زا  تفرگن  تروص 
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ناوتب نیاب  هنوگچ  قیدصت 

ناولا دورب  تملظ  ردناک 

تسا نیا  وا  بلاطم  هک  یملع 

تسا نیطایش  بیرف  هک  ناد  یم 

يزات شیپ  هبسا  ود  دنچ  ات 

يزان شا  هعلاطم  هب  یک  ات 

تسناج ارت  هک  یند  ملع  نیا 

تسنانوی لئاضف  تالضف 

ناسگمرخ وچ  دنچ  ات  وگ  دوخ 

ناسک تالضف  رس  هب  يزرل 

ینید یب  تیاغ  دنچ ز  ات 

ینیچ مه  رب  شبتک  تشخ 

هداتفا بتک  نآ  یپ  ردنا 

هداد ادخ  باتک  هب  یتشپ 

يوفطصم تعیرش  هب  ور  ین 

يوضترم تقیرط  هب  لد  هن 

لوصا عورف و  ملع  هرهب ز  هن 

لوسر ادخز و  اداب  تمرش 

هنامیپ هس  ود  مرک  یقاس ز 

هناوید ییاهب  هب  هد  رد 
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ریسکا وا  سم  دنک  هک  یم  ناز 

ریسع لک  لهسی  هیلع  و 

يزور اضق  رگا ز  هک  یم  ناز 

يزور شدوش  نآ  زا  هعرج  کی 

شرثا دور  كاخ  هحفص  زا 

شربخ دسر  شرع  همق ي  زو 

داعم عفان  شناد 

رود یلصا  دصقم  هدنام ز  يا 

رورغ داب  زا  غامد  هدنکآ 

هدنام ورگ  موسر  ملع  رد 

هدنک نیا  دوخ  ياپ  هتسکشن ز 

فال یضایر  ینز ز  دنچ  ات 

فازگ رازه  هب  یتفا  یک  ات 
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يو قئاقد  رشع و  رئاود  ز 

یپ قئاقح  هب  يربن  زگره 

نیئاطخ هلباقم و  ربج و  زو 

نیبلا یف  دوشن  تصقن  ربج 

دوعوم دسر  هک  نیسپ  زور  رد 

دوس يواهر  قارع و  دسرن ز 

ینوبغم وت  دنکن ز  لئاز 

ینومأم هن  سورع و  لکش  هن 

باوج لاؤس و  تقو  هب  ربق  رد 

بالرطسا وتب  دهدن  یعفن 

دوصقم ردب  يربن  هر  ناز 

دوبان سرف  تسا و  بلق  شسلف 

ییوج یم  هچ  موسر  ملع  زا 

ییوپ یک  ات  شبلط  ردنو 

یناف ارت  هک  بلطب  یملع 

ینامسج قئالع  دزاس ز 

تسا رون  لد  هب  هک  بلطب  یملع 

تسا روط  نآ  یلجت  هنیس ز 

ظوظحم يوش  وچ  نآ  زا  هک  یملع 

ظوفحملا حول  وت  لد  ددرگ 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 394 

http://www.ghaemiyeh.com


تسین یباتک  هک  بلطب  یملع 

تسین یباطخ  تسا و  یقوذ  ینعی 

ینود زا  تدزاسن  هک  یملع 

ینوناق تلآ  هب  جاتحم 

هار دیامن  هک  بلطب  یملع 

هاگآ تدنک  لزا  رس  زو 

تسین یلادج  هک  بلطب  یملع 

تسین یلاقم  مامت و  تسیلاح 

تسا ببس  ار  هلداجم  هک  یملع 

تسا بهلوبا  غارچ  شرون ز 

تسین یفازگ  هک  بلطب  یملع 

تسین یفالخ  تسا و  یعامجا 

ون ناج  وت  هب  دهد  هک  یملع 

ونشب نم  تسا ز  قشع  ملع 

دوج نئازخ  دیلک  تسا  قشع 

دوجو تارذ  همه  رد  يراس 

جنر تنحم و  هب  هتسشن  وت  لفاغ 

جنگ دیلک  وت  لغب  ردنو 

شوگ رد  نکم  قشع  هقلح ي  زج 

شوکب قشع  رد  وگب  قشع  زا 
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تسا نالذخ  همه  یمسر  ملع 

تسنآ ملع  هک  زیوآ  قشع  رد 

دناهرب هقرفت  ملع ز  نآ 

دناتسب وت  ار ز  وت  ملع  نآ 

یهر هب  دربب  ارت  ملع  نآ 

یهرب یلج  یفخ و  كرش  زک 

تسیلاخ ارچ  نوچ و  ملع ز  نآ 

تسیلاع یلع  نآ  همشچ ي  رس 

تسلا بارش  یحدق ز  یقاس 

تسد شدرشف  هن  اپ  شتسخ  هن  هک 

هتسخ لد  ییاهب  هب  هد  رد 

هتسب ناهج  دویقب  لد  نآ 

دنکش اپ  صرح ز  هدنک ي  ات 

دنکف رس  هالک ز  هتخت  نیو 
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لامک لاح و  لها  ینیشنمه 

رس ياجب  دنهن  ياپ  رگ 

رذگم ناشیز  بلط  هار  رد 

اقل قوش  دنناد ز  یمن  هک 

اپ زا  ار  رس  رس  زا  ار  اپ 

ار ییاهب  هک  برای  برای 

ار ییایر  هابت  رمع  نآ 

هد ناشیا  تقادص  یظح ز 

هد ناشیا  تقافر  قیفوت 

ناشنم انف  دوش ز  هک  دشاب 

ناشن مان و  هن  مسر و  هن  مسا و  هن 

اهاطخ زا  هبوت 

دابب رمع  هصالخ ي  هداد  يا 

داشلد بعل  وهل و  هب  هتشگ  يو 

سوه اوه و  ماجز  تسم  يو 

سب یصاعم  بارش  هر ز  کی 

شابم هانپ  هئیطخ  شیب  نیز 

شابم هانگ  رحب  یباغرم 

اطخ هانگ و  يوشب  هبوت  زا 

اطع لاون و  يوجب  هبوت  زو 
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هلا وفع  شابم ز  دیمون 

هایس همان  یصاع  مرجم  يا 

تسا شیب  دع  وت ز  هنگ  هچرگ 

تسا شیب  دح  زا  شمرک  وفع و 

تسا دحز  نورب  هک  یلزا  وفع 

تسا دعز  نوزف  هانگ  ناهاوخ 

چیپم مرج  رد  نادنچ  نکیل 

چیه دنامن  حلص  ناکم  هک 

رابک خیش  يا  ینک  دنچ  ات 

راز ییاهب  نیقلت  هبوت 

دنکش بشب  زور  هبوت ي  رگ 

دنکف رگد  زور  هب  هبوت  نیو 

یسع تیلب و  تشذگب  شرمع 

اسم تسکش  حبص  هبوت ي  رد 

لاف خرف  شکلد  یقاس  يا 

لالم رازه  تایح  مراد ز 

روهط بارش  یحدق ز  هد  رد 

رورس شیع و  رد  اشگب  نم  رب 

هاکناج مغ  هب  مراتفرگ  هک 

هانگ رتب ز  تسس  هبوت  نیز 
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ماقم دنلب  صاخ  رکاذ  يو 

مایا مغ  ملد ز  هدرزآ 

يازفا حرف  دیدج  رکذ  نیز 

يادزب ملد  ناهج ز  ياهمغ 

هاگآ لد  قوذ و  اب  وگیم 

ّللا
�

ه ّللا 
�

ه ّللا 
�

ه ّللا 
�

ه

رف نویامه  عیفر  رکذ  نیاک 

رتخا دنلب  عیدب  مظن  نیو 

دومن هولج  وچ  بیرغ  رحب  رد 

دوشگ قلخ  رب  حرف  ياهرد 

نیزح ياون  هب  ناوخ  رب  ار  نآ 

نیسحت ونشب  شرع  همق ي  زو 
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افص لها  تمارک  هب  برای 

افو ناور  شیپ  تیاده  هب 

رثا کین  یمان  همان ي  نیاک 

ربخ سدق  ملاع  هدروآک ز 

نک شمایپ  هتسجخ  هتسویپ 

نک شماوع  صاوخ و  لوبقم 

یناقاخ

یناقاخ تسا  یفسلف  یلدج 

شماکحا يریگن  یسلفب  ات 

ناهنپ دنک  لدج  رد  هفسلف 

شمان دهنرب  هقف  یهگناو 

دیالایب رز  هب  تعدب  سم 

شماخ مدرمب  دش  ورف  سپ 

راودبعشم دنکفا  مد  ماد 

شماد سخ  راخ و  هب  دشوپب  سپ 

هگناو دروآ  شیپ  نید  ملع 

شماجرف هب  نخس  دشاب  رفک 

روهط تقو  وچمه  وت  وا و  راک 

شماجح راک  تسلفط و  راک 

هگناو دهن  ناهد  رد  شرکش 
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شمادنا یی ز  هراپ  دربب 

یمایپ

یتشم ملاع  هب  ناگلفس  دنعمج ز 

یتشگنا ناشفرح  هب  دهنن  لقاع 

لها مدرم  زا  هبعک  رید و  هدش  یلاخ 

یتشدرز نیرد  هن  یلیلخ  هن  نآ  رد 

لومخ

زا سپ  .يا  هدش  لوغشم  تدابع  هب  يا و  هدرک  رایتخا  يریگ  هشوگ  متفای  ربخ  تشون : دوب  هتسج  اوزنا  مدرم  زا  هک  يدباع  هب  یـسک 
، ما هدش  هجوتم  ادخ  يوسب  ادج و  قلخ  زا  هک  هدیـسر  ربخ  وت  هب  قمحا  يا  تشون : دهاز  يروآ ؟ یم  تسدب  ار  یگدـنز  جرخ  اجک 

.ینک یم  لاؤس  شاعم  زا  زاب 

دیعو هدعو و 

رتراوازـس وا  تسا و  مدرم  رب  ادخ  قح  شتآ  دیعو  .تسا و  افو  هب  رتراوازـس  ادخ  يوس  زا  مدرم  شاداپ  هدعو ي  دیوگ : یم  یفراع 
یم برع  رعاش  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  .درک  یم  راـختفا  دـیعو  فلخ  دـهع و  ياـفو  هب  برع  هکنیا  هچ  .تسا  شـشخب  وفع و  رب 

.مزاس یم  یلمع  ار  ما  هدعو  منک و  یمن  لمع  مدیعو  هب  مهدب  يریخ  هدعو  رش و  دیعو  رگا  دیوگ :

هتدعو وا  هتدعوا  اذا  ینا  و 

يدعوم زجنم  و  يداعیا )  ) يداعیم فلخمل 

رهاط اباب 

یشیو هدرب  تراغ  هب  ناج  ترازه 

یشیو هدرک  نوخ  رگج  تنارازه 
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ترمشا منیشرا  شیو  غاد  نارازه 

یشیو هترمشا  زا  هترمشن  ونه 

ایند

.یتحار تورث و  تزع ، .تسا  هدش  نآ  هب  مدرم  تبغر  بجوم  ایند  زیچ  هس  دیوگ : یمیکح 

.دوش شبیصن  یتحار  دنک ، ششوک  هکره  ددرگ و  ینغ  دنک ، هشیپ  تعانق  هکنآ  دوش و  زیزع  دنک ، رایتخا  ییاسراپ  یسک  رگا  یلو 

ربک

هب ات  درک  رود  ار  شـسابل  يو  دوب ، هدش  سیخ  ناراب  زا  هک  داتفا  یگـس  هب  شروبع  یماطـسب  دیزیاب  دیوگ : تقیقح  بابرا  زا  یکی 
يربک سابل  یلو  ددرگ ، كاپ  بآ  اب  دوش ، سجن  نم  اب  سامت  رطاخ  هب  رگا  وت  سابل  تفگ : دـمآ و  ناـبز  هب  گـس  دروخن ، گـس 

.ددرگن كاپ  یبآ  چیه  اب  دنک  تباصا  هکره  هب  يا  هدیشوپ  هک 

ینیسح نمؤم  الم 

همه تسادیش  قرز  هک  احلص  دهز 

همه تسا  دیز  رمع و  بیرف  بابسا 

دایص باوخ  وچ  نادهاز  یباوخیب 

همه تسا  دیص  يراتفرگ  رهب  زا 

ییاسراپ

یفرح هس  شخب  راهچ  و  یفرح ، راهچ  نآ  شخب  راهچ  دنوش ، یم  میـسقت  مسق  تشه  هب  يدجبا  تاملک  دـیوگ : نیـسح  نمؤم  الم 
ءامـسا و نیا  شور   ) .تسا يدنـس  يزمر  يا  هملک  ره  زا  یفرح  ره  تسا و  تـشه  اـت  کـی  زا  يدـنه  یمقر  يا  هـملک  ره  تـسا و 

(. دشاب لیذ  تروص  هب  تسا  نکمم  فورح 

) (. د ج ،) ( ب ،) ( ا ،) ( یفرح : راهچ  رفص 

) (. ز و ،) ( ه ،) ( یفرح : هس  کی 

) (. ي ط ،) ( ح ،) ( یفرح : هس  ود 

) (. ن م ،) ( ل ،) ( ك ،) ( یفرح : راهچ  هس 
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) (. ص ف ،) ( ع ،) ( س ،) ( یفرح : راهچ  راهچ 

) (. ت ش ،) ( ر ،) ( ق ،) ( یفرح : راهچ  جنپ 

) (. ذ خ ،) ( ث ،) ( یفرح : هس  شش 

) (. غ ظ ،) ( ض ،) ( یفرح : هس  تفه 
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امعم

بولقم و رگا  نآ  هیقب  يروخبآ و  فرظ  مان  نآ  فیحـصت  قرـش و  رد  تسا  يرهـش  مان  نآ  زا  یـشخب  هک  تسا  يا  هدـنرپ  هچ  ماـن 
.دشاب یبرغ  یهورگ  مان  دوش  فعاضم  فیحصت و 

هدلب هرطش  ریط  مسا  ام 

یبرشم اهفیحصت  نم  قرشلا  یف 

هبولقم فیحصت  یقب  ام  و 

برغملا نم  ًاموق  ًافعاضم 

و رب ) ) فحصم و  ری )  ) بولقم رگا  ير )  ) نآ هیقب  تسا و  ناهد  مان  مف )  ) نآ فیحصت  تسا و  يرهـش  مان  مق  هک  تسا  يرمق  خساپ 
.دوب دهاوخ  یموق  مان  ربرب ) ) فعاضم

یباداش هیاـم  ير )  ) نآ رگید  شخب  تسا و  مق  رهـش  ماـن  نآ  زا  یـشخب  هک  تسا  يا  هدـنرپ  تسا : هدـش  هتفگ  اـمعم  نیا  حرـش  رد 
ياـنعم هب  رم )  ) نآ طـسو  فرح  ود  دـنک ، یم  ریـس  برغم  هب  قرـشم  زا  بش  هک  دوـش  رمق  نآ  رخآ  فرح  زج  هب  هملک  همه  تسا ،

قب فحـصم  قی و  بولقم  نآ  رخآ  لوا و  فرح  دروآ ، یم  یگدوـسآ  هدـیزگ  ار  وا  یمـس  ناوـیح  هک  یـسک  يارب  تسا ، كاـیرت 
ندروخ و ریـسم  هک  دوش  یم  يرم )  ) دـیرادرب ار  نآ  لوا  فرح  رگا  دـنک ، یم  دوبان  ار  یلیف  هاگ  هک  تسا  هشپ  ياـنعم  هب  هک  تسا 

.تسا ندیماشآ 

یناقاخ

دندناوخ یسورع  هب  ار  یکرخ 

تسس ههقهق  زا  دش  دیدنخب و  رخ 

ازسب منادن  صقر  نم  تفگ 

تسرد هب  منادن  زین  یبرطم 

ارم دنناوخ  یلامح  رهب 

تسچ مزیه  مشک و  وکین  بآک 

گرم زا  دعب 
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هچ وت  زا  سپ  یناد  یم  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  ربق  رب  ماشه  نامداخ  زا  یکی  لاح  نامه  رد  و  داتـسیا ، ماشه  ربق  رب  ینابایب  یبرع 
.داد یم  ربخ  مه  وت  یتخس  زا  هدرک ، مرن  هجنپ  تسد و  ییاهیتخس  هچ  اب  دیوگب  تشاد  ناوت  وا  رگا  تفگ : یبرع  دمآ ؟ مرس  هب 

یقنیلع

تسادیپ شبات  چیپ و  هک  ینت  باتیب 

تسادیپ شبارطضا  هک  یلد  فرظ  یب 

رهاظ ددرگن  قشع  رپ  لد  زار 

تسادیپ شبارش  هشیش  دوب  همین  ات 

*

دوب رد  کی  زا ز  وا  رپ  هقح 

دوب رپ  رد  هکنوچ ز  دوش  گنگ 
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یفرع

دنک تسم  متمه  بارش  هکنآ  شوخ 

دنک تسپ  ارم  دیما  هزاوآ ي 

رگد تسد  رد  ماک  هب  منز  تسد  رگ 

دنک تسد  نآ  عطق  هک  مهد  ریشمش 

*

ریخأت راهنز  اهراک  رد  نکم 

زوسناج تساهتفآ  ریخأت  رد  هک 

تراک زورما  ینکفا  ادرف  هب 

زومآ تلیح  عبط  ياهیدنک  ز 

ادرف لاح  زا  ریگ  زورما  سایق 

زورید يادرف  وت  زورما  تسه  هک 

لومخ

هس زج  تفاین  نآ  رد  یبیع  یسک  تساجک ؟ نآ  بیع  دیسرپ  سپس  .تخاس  ینیزم  عیسو و  يا  هناخ  لیئارـسا  ینب  نیطالـس  زا  یکی 
ود نیا  هک  تسه  يا  هناـخ  تفگ : ناطلـس  .دریم  یم  شبحاـص  هکنآ  مود  .دوـش  یم  ناریو  هکنیا  لوا  دراد ، بـیع  ود  دـنتفگ : رفن ،

یظفاحادخ نانآ  زا  سپس  دش و  تدابع  هب  نانآ  اب  یتدم  درک و  تموکح  كرت  ناطلـس  .ترخآ  هناخ  دنتفگ : دشابن ؟ نآ  رد  بیع 
: تفگ ناطلس  ینک ؟ یم  كرت  ار  ام  هک  دیدید  يدب  ام  زا  دنتفگ : نادباع  .درک 

.دسانشن ارم  هک  مور  یسک  يوس  دیراذگ ، یم  مارتحا  ارم  هقباس  نآ  اب  دیسانش و  یم  ارم  امش  هن ،

ناهاش اب  ینیشنمه 

زا شیب  رب  دـشاب و  هتـشادن  شزیمآ  اـهنآ  اـب  هک  یـسک  تفگ : تسا ؟ هنوگچ  ناریزو  ناـهاشداپ و  اـب  شزیمآ  دندیـسرپ  يدـهاز  زا 
، دنک یم  هدهاجم  ادخ  هار  رد  دروآ و  یم  اجب  جح  دریگ و  یم  هزور  اهزور  مایق و  اهبـش  هک  یـسک  زا  نم  دزن  دنکن ، هفاضا  بجاو 

.تسا رترب 
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میوگ

نک لزنم  لد  لها  يوک  هب  هجاوخ  يا 

نک لصاح  یلد  لد  لها  يولهپ  زو 

لزا قوشعم  لامج  ینیب  یهاوخ 

نک لد  رد  ور  تسلد  وت  هنییآ 

تلفغ

ار لفاغ  نالدبحاص ، هک  اجنآ  ات  دتفا ، قافتا  يا  هظحل  رد  تلفغ  نیا  دنچره  تسا  ناهانگ  اهبیع و  نیرتگرزب  زا  ادخ  زا  بلق  تلفغ 
.دیوگ یم  راطع  هکنانچ  .دنناد  یم  رافک  زا  تلفغ ، لاح  رد 

تسا نامز  کی  قح  زا  لفاغ  وکنآ  ره 

تسا ناهن  اما  تسا  رفاک  مد  نآ  رد 

يدوب هتسویپ  یلفاغ  نآ  رگا 

يدوب هتسب  يو  رب  مالسا  رد 
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ینیشنمه

زا یهاوخ  یم  رگا  سپ  .دنیامن  یم  باذـع  تلفغ  رطاخ  هب  ار  صاوخ  دـنوش ، یم  باذـع  ناشیاهاطخ  رطاخ  هب  مدرم  ماوع  هچنانچ 
.زیهرپب یتسه  هک  یلاح  ره  رد  نالفاغ  اب  تسلاجم  زا  یشاب ، لامک  لها 

يدعس

نهریپ قزرا  موق  اب  نیشن  مک 

لین تشگنا  نامناخ  رب  شکب  ای 

یتسود ناناب  لیپ  اب  نکم  ای 

لیپ دروخ  رد  یی  هناخ  نک  انب  ای 

ادخ هب  هجوت 

دوش و یمن  زاب  وت  رب  يرد  رطاخ  نیمه  هب  .تسا  ایر  اـب  هتخیمآ  وت  دـصق  تسا ، لزلزتم  وت  تین  .تسا  فیعـض  وت  میمـصت  ریقف ، يا 
، ینادرگ صلاخ  ار  دوخ  دـصق  ییاـمن و  تباـث  ار  دوخ  تین  ینک و  مکحم  ار  دوخ  دـصق  رگا  .دوش و  یمن  هتـشادرب  وت  زا  یباـجح 
زا ات  دینادرگ  صلاخ  ار  شتین  مکحم و  ار  شمزع  هک  هاگنآ  يو  .دش  زاب  فسوی  رب  هچنانچ  دوش ، یم  زاب  دـیلک  نودـب  رد  وت  يارب 

.تفای ار  اخیلز  زا  رارف  ناوت  دهرب ، هانگ 

باب حتف  رهب  دور  دوز  هکنآ  شو  فسوی 

دننک یمن  شدیلک  تافتلا  جاتحم 

توکس

زا راد  زاب  ار  تناـبز  سپ  یتسه ، لادـج  عازن و  ادـص و  رـس و  رد  هراومه  وت  دـش و  گـنت  تسفن  دیفـس و  ترـس  يوم  ربخ  یب  يا 
.دناسرن یعفن  تمایق  رد  ار  وت  هک  يدایز  فرح 

دنام زاب  ناشیرپ  لوق  زا  لبلب  نازخ و  دش 

زونه ییوگ  لحم  یب  غرم  رادرم  نامه  وت 

: ما هدروآ  حناوس  رد 

مرازیب مومس  ناتک و  زا 
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مراد يردنلق  لیم  زاب 

تسا سب  شقن  هاگباوخ  رب  هیکت 

تسا سوه  ایروب  شقن  منت  رب 

لولم هتشگ  لاق  لیق و  زا  ملد 

لوکشک اشوخ  هقرخ و  اشوخ  يا 

ریرح شرف  قاطا و  دشابن  رگ 

ریصح هنهک  تسا و  شوخ  دجسم  جنک 

دای زا  دور  ارم  رفعزم  رو 

داب تمالس  نیوج  نان  رس 

اهیشوج هنیس  ّللا ز 
�

ه شحول 

اهیشوپ هقرخ  مایا  دای 

درف مدرگ  زاب  هک  یک  دوب  یک 

درد رپ  هنیس ي  شیر و  لد  اب 

زاجم يارس  نیز  هدناشفا  نماد 

زارد رود و  ياهرکف  زا  غراف 
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منکف رس  ار ز  هاج  توخن 

منکش اپ  ار ز  صرح  هدنک ي 

رس زا  شهشنهش  مریگ  زاب 

رسفا منک  دمن  هالک  زو 

زاب متخت  هتخت  تسوپ  نآ  دوش 

زاب متخب  مشچ  باوخ  زا  ددرگ 

منک رابتعا  قرف  رب  كاخ 

منک راگزور  عضو  رب  هدنخ 

یفرع

نسح همه  نیا  اب  هک  میدرگ  وت  فاصنا  رس 

یی هتشاد  نوکس  ربص و  عمط  ام  لد  زا 

ریسفت رد  ضقانت 

ماجنا بصن  عفر و  لمع  يزیچ  رد  دوه  هروس  رد  ْمُکَُوْلبَِیل  لعف  دیوگ : یم  ًالَمَع (1) ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل   ... هیآ ریسفت  رد  يواضیب 
هدش لزان  نوعرف  قرغ  زا  شیپ  تاروت  دیوگ : یم  دوه  هروس  رد  .تسا  هدز  ار  فرح  نیمه  سکع  کلم  هروس  رد  يو  دهد ، یمن 

بحاص لوسر  تسین  مزال  دیوگ : یم  اِیبَن (2)  ًالوُسَر  َنا�ک  هیآ َو  لیذ  میرم  هروس  رد  .دیوگ  یم  ار  نآ  دض  نینمؤم  ریـسفت  رد  دوب ،
يوس سدقملا ، تیب  نامتخاس  مامتا  زا  سپ  نامیلس  دیوگ  یم  لحن  هروس  رد  .دیوگ  یم  ار  نآ  دض  جح  هروس  رد  دشاب و  تعیرش 

.دیوگ یم  ار  نآ  دض  ءابس  هروس  رد  دش و  جح 
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مود رتفد 

هراشا
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لقع

.دوش دوخ  یگناوید  هب  دونشخ  رگم  تسین  لماک  یمدآ  لقع  دیوگ : یم  تسرپاتکی  نوطالفا 

هنامز اب  یکین 

راوهاش رد  وچ  ياهنخس  نیز 

راد روذعم  تمیوگ  رگ  یکدنا 

سفن شوخ  فیرح  دص  منورد  زک 

سب هک  ینعی  دنز  یم  بل  رب  تسد 

زور رون  اب  نک  يوخ  كدنا  كدنا 

زورف یب  ینام  شافخ  نوچ  هنرو 

يولوم

ناشیدنا تسرد  کلف  هریاد ي  رد 

ناشیورد هساک ي  هتسکش  دندید 

یلاخ یتسکش  زا  دشابن  هک  ینعی 

ناشیا دشاب  هدیسر  کلف  هب  دوخ  رو 

دنیوگ

ملاع ود  ره  رد  سب  دنپ  نیا  ارت 

مد ادخ  یب  تناج  دیان ز  رب  هک 

يرآ دای  نادنچ  هک  دیاب  قح  ز 

يراذگ شدای  زا  رگ  يدرگ  مک  هک 

راطع
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تسینادان رگ  شناد و  ارت  رگ 

تسینادرگرس وت  راک  رخآ 

يراشف

متلجخ دشابن  ییاوسر  ات ز  ینونج  وک 

منک یم  مدرم  يور  زا  مرش  هکنیا  تسا  قشع  صقن 

ادخ يوس 

: تسا هدمآ  هبوت  هروس  رد 

...ْمُکِسُْفنَأ (1) ْمُِکلا�ْومَِأب َو  اوُدِها�ج  ًالا�ِقث َو  ًافا�فِخ َو  اوُرِْفنِا 

: تسا هدورس  هدرک و  هدافتسا  هیآ  نیمه  زا  يولوم 

بدا یب  كول و  گنل و  لکش و  هتفخ 

چیغیم (2) وا  يوس 

بلط یم  ار  وا  و 

لمع اب  شناد 

هک نانآ  دننیب  یم  هک  ارچ  دنراد  یم  اور  دهز  ملع ، يریگدای  زا  مدرم  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
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.دنرب یم  مک  هرهب  نآ  زا  دنراد  شناد 

لومخ

قلخ زا  هدناشوپ و  ادخ  هبار  دوخ  هک  یـسک  دننام  تسا ، باجح  رد  ادخ  زا  هدـناشوپ و  قلخ  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  دـیوگ : یمیکح 
.تسین تسا ، باجح  رد 

باضخ يریپ و 

يزاین ار  هدرم  هچب  نز  تفگ : ینک ؟ یمن  باضخ  ارچ  یتسه ، ناوج  هکنیا  اب  هدش  دیفـس  تیاهوم  يدـش و  ریپ  دـنتفگ : یمیکح  هب 
.تسین رگشیارآ  هب 

لمع شناد و  هانگ ،

متـسه و فرتعم  هاـنگ  هب  مراذـگ ، گرم  نیلاـب  هب  رـس  بشما  رگا  دـسر ، مگرم  رگا  میگراـچیب  تلذ و  زا  هآ  تسا : هدـش  هتفگ  زین 
.ملمع شناد و  هب  هن  منک  لکوت  ادخ  هب  مناوت  یم  اهنت  .مناسرت  هدیسرن ، ياهوزرآ  زا  ناسرت و 

یلجخ ای  یلذ و  ای  هآ 

یلجا یند  ینم  نکی  نا 

ادهتجم حورلا  تلذب  ول 

یلقم یلع  مونلا  تیفن  و 

افرتعم ریصقتلاب  تنک 

لمالا هبیخ  نم  افئاخ 

یکلتم نمحرلا  یلعف 

یلمع یملع و ال  یلع  ال 

قساف رب  مالس 

داقتعا هتسیاش  ار  وا  ادخ  دومرف : ماما  منک ؟ مالس  هانگ  لها  ناملسم  رب  ایآ  دندیسرپ : يو  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  یکی 
مالسلل الها  هارت  الها و ال  دیحوتلل  ّللا 

�
ه هاری  یناد ؟ یمن  مالس  هتسیاش  ار  وا  وت  هتسناد ، دیحوت  هب 

یشوپ هدرپ 
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.امنن راکشآ  يزیچ  یسک  زا  يوش ، یم  يا  هدننک  اوسر  ياهراک  بکترم  تدوخ  هک  یتقو  دنا : هدومرف  ماما  نینچمه 

وزرآ

.دزادنا یم  هلصاف  شا  هتساوخ  رداق و  صخش  نیب  نامه  دسرب ، شیوزرآ  هب  زجاع  هدش  بجوم  هک  تلع  نامه 

کچوک گرزب و  هانگ 

نوچ و  يا ، هدرمش  گرزب  ار  ادخ  قح  یتسناد ، گرزب  ار  یهانگ  هاگره  دومرف : نینچمه  و 
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ادـخ دزن  هکنیا  رگم  يرامـش  گرزب  ار  نآ  هک  تـسین  یهاـنگ  چـیه  .يا و  هتـسناد  کـچوک  ار  ادـخ  يدرمـش ، کـچوک  ار  هاـنگ 
.تسا گرزب  ادخ  دزن  هکنیا  رگم  يرامش  کچوک  ار  نآ  هک  تسین  یهانگ  چیه  کچوک و 

یشوپ هدرپ 

.مناشوپ یم  نانچ  نینچ و  ار  نآ  مسابل  اب  منیبب ، اشحف  لاح  رد  ار  ینمؤم  رگا  دومرف : نینچمه 

«(. اذکه هبوثب   » یبوثب هترتسل  هشحاف  یلع  ًانمؤم  تدجو  ول  )

يرورض ریغ  دیرخ 

.دشورف یم  تسا ، جاتحم  نآ  هب  هک  هچنآ  ره  درخب ، درادن  مزال  هچنآ  سکره  دومرف : نینچمه 

شنیرفآ

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  َنوُمَْلعَت (1) ، ا�م �ال  ُُقلْخَی  َو  : ... دیامرف یم  هک  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  زین 

.دیربخ یب  اهنآ  زا  امش  هک  هدرک  قلخ  ار  هبق  کی  یس و  ادخ 

ایند هب  تبحم 

یتشز تساه و  بیع  خیم  نآ ، هب  هقالع  يدب و  هب  تبحم  دیآ و  یمن  راکب  تسا و  ّرش  خیم  ایند  هب  تبحم  دیوگ : یم  میکح  سیلاو 
.دنک یم  لصتم  ناسنا  هب  ار  اه 

دنپ

: تفگ ناریا ؟ ای  دنرتهب  مور  نیطالس  دنتفگ  .مریم  یم  كدنا  كدنا  تفگ : تسا ؟ روطچ  تلاح  دندیسرپ : سیلاو  زا  یلاسنهک ، رد 
.تسا رترب  دشاب  شتوهش  بضغ و  ناطلس  هکره 

ور هلابند  ایند و 

تـسد شبلاط  هب  رگا  دنک و  یم  یمخز  ار  وا  دـبای  تسد  تسا ، هدرک  رارف  وا  زا  هک  یـسک  هب  ایند  رگا  تسا  هتفگ  سیلاو  نینچمه 
.دناسر یم  لتق  هب  ار  وا  دبای 

سفن ینمشد 

.تسوت نمشد  ینکن ، ادا  ار  نآ  قح  رگا  هک  ارچ  زادرپب ، ار  تسفن  قح  تسا  هتفگ  نینچمه 

ادخ اب  طابترا 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 417 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/153/AKS BARNAMEH/#content_note_163_1
http://www.ghaemiyeh.com


لاح .ینیب  یم  وا  رد  ار  نآ  رثا  دنک ، یم  ادیپ  هار  ناطلس  رابرد  هب  هک  یسک  تسا : هتفگ  یمیکح 
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؟ دشاب هنوگچ  تسا ، هدروآ  يور  ادخ  يوس  هب  هدیرب و  همه  زا  هک  یسک 

مدرم راتفر 

نآ هن  دـنرب و  یم  یباوث  نانآ  هن  .دـنهد  یم  خـساپ  هارکا  اب  اهنآ  مسرپ و  یم  دوخ  هنامز  لها  زا  تیدـج  هب  نم  تسا  هتفگ  نینچمه 
.دیآ یم  ام  دوس  هب  خساپ 

تعانق

.يروخب مغ  تسین ، وت  يزور  هچنآ  يارب  هک  تسا  نیا  نید  هصغ  يزرو و  تعانق  يزور  دح  رد  هک  تسا  نیا  رد  ایند  رورس 

ایند نتشادن  ءاقب 

نونکا تسا  يرگید  تسد  رد  هچنآ  هک  تسا  نیا  تسا ، يرگید  زا  تسوت  رایتخا  رد  هچنآ  هکنآ  لیلد  دیوگ : یم  ءامکح  زا  یکی 
.تسوت تسد  رد 

رقف

.ساره اب  مأوت  هناهاش  یگدنز  زا  تسا  رتهب  ینمیا  اب  مأوت  هناریقف  یگدنز  دیوگ : نینچمه 

تجاح ياضق 

نیمضت .منک  یم  نیمـضت  وت  يارب  ار  زیچ  هس  نم  نک ، نیمـضت  نم  يارب  ار  زیچ  کی  دومرف : نیطقی  نبا  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
يزیت هک  منک  یم  نیمـضت  نم  ینک  اور  ار  وا  تجاح  تسا ، هداتفا  تموکح  رابرد  هب  شهار  هک  ار  اـم  ناتـسود  زا  سکره  هک  نک 

.دیاین تا  هناخ  هب  رقف  زگره  يوشن ، ینادنز  زگره  دسرن ، وت  هب  ریشمش 

گرم تلع 

.دوب هدنز  نوچ  تفگ : ارچ ؟ دیسرپ  .تفر  ایند  زا  تفگ : تسا ؟ روج  هچ  ینالف  تردارب  لاح  دیسرپ : یمیکح  زا  یسک 

تسادخ رادیرخ 

: دناوخ یم  ار  هیآ  نیا  هک  دینش  یسک  زا  دیزیاب 

ار شدوخ  هکنآ  تفگ : تسیرگ و  هیآ  نیا  ندینـش  اـب  دـیزیاب  َهَّنَْجلا (1) ، ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلا�ْومَأ  ْمُهَـسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  �يرَتْـشا  ّللا 
�

َه َّنِإ 
.دنام یمن  یقاب  وا  يارب  یسفن  دشورفب ،
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شتآ بضغ و 

.تسا رتگرزب  تشهب  زا  وا  ياضر  رتدیدش و  شتآ  زا  ادخ  بضغ  دیوگ : یمیکح 

نم ایند و 

.منام یمن  رادیاپ  نم  دشاب ، رادیاپ  وا  رگا  تسین و  رادیاپ  وا  مشاب ، یقاب  نم  رگا  هک  ارچ  مرادن  يراک  ایند  اب  دیوگ : یمیکح 

گرم ایر و 

.مسرت یم  گرم  زا  نم  دساره و  یمن  ندرم  زا  راکایر  ناسنا  زج  دیوگ : یفاح  رشب 

ادخ هب  نامگ 

ادـخ بضغ  زا  دـنک ، یم  یهاتوک  وا  يزور  ءاطعا  رد  ادـخ  هک  دـنک  یم  ناـمگ  سکره  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح 
.دسرتب

هدنب ادخ و  زا  لاؤس 

هک تسا  نآ  هدنب  هب  ناسنا  تلاح  نیرت  کیدزن  و  دهاوخب ، وا  زا  هک  تسا  ینامز  ادخ  هب  هدنب  تلاح  نیرت  کیدزن  دیوگ : یمیکح 
.دهاوخن يزیچ  وا  زا 

ادخ هب  هجوت 

هدروآ ور  نم  هب  وا  هدـش و  نادرگور  يو  زا  نم  هک  دـنیبب  یلاح  رد  ارم  هک  منک  یم  ایح  ادـخ  زا  نم  دـیوگ : یم  نایاسراپ  زا  یکی 
.تسا

ندز وفر 

كاچ دش  میدز و  وفر  هک  سب  زا 

تفر نتخود  هب  همه  هنیس  نیا 

وردوخ لگ 

دراد وب  گنر و  هچ  وردوخ  لگ  نآ  منادن 

دراد وا  يوگتفگ  ینمچ  ره  غرم  هک 

یحیسم
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ار بیقر  هنگ  هچ  نیز  دشن  ام  ماک  هب  رای 

ار بیصن  یب  قشاع  لد  ماک  بیصن  تسین 

نمچ نیرد  نازخ  تقو  دهد  ناما  رگا  رمع 

ار بیلدنع  هلان ي  منک  اضق  یبش  مین 

دهد ییوراد  يدرد و  یلد  ره  هب  وا  هزمغ ي 

ار بیبط  ام  روشک  رد  هدنامن  یلد  تسد و 

دوش یسک  دزمان  نامسآز  رگ  وت  لصو 

ار بیصن  درب  زاب  متریغ  غیت  يزیت 

یتریح

رداق نکم  ارم  ایادخ  زیچ  چیه  هب 

رهاظ دوش  نم  ناهنپ  تسخ  دابم 
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يولوم

دنروشناد ندب  نابیبط  نیا 

دنرت فقاو  وت  وت ز  ماقس  رب 

گنر مه ز  تمسج  مه ز  تضبن  مه ز 

گنردیب وت  رد  دننیب  ضرم  دص 

ناهج رد  یهلا  نابیبط  سپ 

نابز تفگ  یب  وت  زا  دننادن  نوچ 

دنا ینوریب  ندب  نابیبط  نآ 

دنرب هر  تلعب  ایشا  نادب  هک 

دنونشب تمان  هکنوچ  نابیبط  نیو 

دنور رد  تدوپورات  رعقب  ات 

*

ادج يدرو  ار  وضع  ره  وضو  رد 

اعد رهب  ربخ  ردنا  تسا  هدمآ 

ینک یم  ینیب  قاشنتسا  هکنوچ 

ینغ بر  زا  یهاوخ  تنج  يوب 

نانج يوس  دشک  وب  نآ  ار  وت  ات 

ناتسلگ لیلد  دشاب  لگ  يوب 

نخس درو  ینک  اجنتسا  هکنوچ 

نک كاپ  منیزا  برای  دوب  نیا 
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تسشب ار  نیا  دیسر  اجنیا  نم  تسد 

تسس تسناج  نتسش  ردنا  متسد 

ار تسم  نآ  وشب  وت  ثداوح  زا 

ار تسد  متسشب  دوخ  نم  ثدح  زک 

تفگب اجنتسا  تقو  رد  یکی  نآ 

تفج زاس  تنج  يوب  اب  ارم  هک 

یی هدروآ  درو  بوخ  یخیش  تفگ 

يا هدرک  مگ  اعد  خاروس  کیل 

نونفوذ يا  دوب  نیا  ینیب  درو 

نوکب يدروآ  وت  ار  ینیب  درو 

رح تفای  ینیب  ار ز  تنج  حیر 

ربد زا  دیآرد  یک  تنج  حیر 

میوگ

راظتنا نیدنچ  دعب  مریت  هب  دز 

رای ریت  دمآ  شوخ  دمآ  رید  هچرگ 

يدز مریت  نوچ  هدوسآ  ملد  دش 

يدز مرید  ارچ  مدرگ  ترس  يا 

شناد هب  لمع 

یهاوخ یـسک  دـننام  ییازفیب  دوـخ  شناد  هب  رگا  .يرب  یمن  يا  هرهب  يریگن ، راـکب  يا  هتفرگ  ارف  هک  ار  هچنآ  رگا  دـیوگ : یمیکح 
.دیازفیب راب  نآ  رب  دراذگب و  نیمز  رب  سپس  دناوتن ، دشک و  شود  رب  دهاوخب  ددنبب و  ار  مزیه  زا  يراب  هک  دش 
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شناد يادگ 

يادگ هکلب  تسین  اذغ  يادگ  دوش ، مورحم  دیابن  هک  یلئاس  نیا  دیوگ : یم  ْرَْهنَت ،  �الَف  َِلئا�ّسلا  اَّمَأ  هیآ َو  ریسفت  رد  نارـسفم  زا  یکی 
.تسا شناد 
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هیلع اعد 

اعد وت  ررـض  رب  هک  تسا  یـسک  وت  هاگرد  رب  تفگ : دباع  .دنک  اعد  ار  وا  هک  درک  تساوخرد  يدهاز  زا  هرـصب  نارادنامرف  زا  یکی 
.دنک یم 

دباع سلجم 

هک تسازس  لقاع  ناسنا  رب  دیوگ : یم  وا  مه  تسیک ؟ تسد  رد  ایند  هک  رگنب  ینیبب ، ار  ایند  هزادنا  یهاوخ  رگا  تسا  هتفگ  یمیکح 
.اذغ زا  فرح  نز ، زا  ندرک  دای  یخوش ، دشاب ، نوصم  زیچ  هس  زا  وا  سلجم 

لومخ

؛ دهد رازآ  ارم  منک ، تسلاجم  دوخ  زا  رت  تسپ  اب  رگا  تفگ : ینک ؟ یم  يرود  مدرم  اب  ینیشنمه  زا  ارچ  دندیـسرپ : مهدا  میهاربا  زا 
اب ار  ینیـشنمه  تلع ، نیمه  هب  .دزرو  دـسح  نم  رب  منک ، تسلاجم  دوخ  ياتمه  اب  رگا  و  دـشورف ؛ ربک  منک ، تسلاجم  رترب  اب  رگا  و 

.دوشن داجیا  یتشحو  وا  اب  سنا  زا  و  دوشن ، هدیرب  شلاصو  دشابن ، روآ  لالم  وا  اب  تسلاجم  هک  ما  هدرک  باختنا  یسک 

اعد

قح هب  ار  وت  درادن ، ییاتمه  هک  یـسک  يا  تسا ، هدشن  هداز  دیاز و  یمن  هک  یـسک  يا  زاین ، یب  يا  اهنت ، يا  اتمه ، یب  يا  اتکی ، يا 
لح هار  يدوزب  نم  لکـشم  زا  یتـسرف و  دورد  ناـنآ  وا و  رب  هک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  وا ، ترتـع  تسا و  تمحر  ربماـیپ  هـک  تربماـیپ 

.ییاناوت يراک  ره  رب  وت  هک  ینک  زاب  یتاجن 

تشهب تمعن 

هدرک روطخ  يرشب  نهذ  هب  هن  هدینش و  یـشوگ  هن  هدید و  یمـشچ  هن  هک  تسا  ییاهزیچ  تشهب  رد  هک  تسا  هدش  دراو  ثیدح  رد 
.تسا

میوگ

شردق هکنآ  تسمرک  صقن 

دجنگ دیما  هلصوح ي  رد 

دنیوگ

دشاب شوشم  قشع  زا  لد  هک  ار  وا 

دشاب شکلد  همه  دیوگ  هک  هصق  ره 
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يونش مک  یمه  ناقشاع  هصق ي  وت 

دشاب شوخ  ناش  هصق  هک  ونشب  ونشب 

دیع

: متفگ لاح  ياضتقم  هب  يدیع  زور  رد  هک  ار  هچنآ 
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تسا يدیع  مشچ  شیوخ  رای  ار ز  سکره  دیع و 

تسا يدیمون  زا  رپ  لد  ترسح  کشا  رپ  ام  مشچ 

*

.دشاب ناما  رد  ادخ  باذع  زا  هک  تسا  یسک  نآ  زا  هکلب  دشوپ ، ون  سابل  هک  تسین  یسک  لام  دیع  دیوگ : ناگرزب  زا  یکی 

*

هک یـسک  نآ  زا  دیع  هکنیا  هچ  تسا ، ام  دیع  زور  منکن  ادـخ  نایـصع  هک  يزور  تفگ : تسا ؟ یک  امـش  دـیع  دندیـسرپ  یبهار  زا 
، تسین دشوپب  كزان  سابل  هک  یسک  نآ  زا  دیع  .دبای  ینمیا  ترخآ  باذع  زا  هک  تسا  یسک  زا  دیع  تسین ، دشوپ  اهبنارگ  یـسابل 

.دسانشب ار  هار  هک  تسا  یسک  نآ  زا  دیع 

دنیوگ

ار وک  یسکیب  دنمدرد  نآ  دیع  داب  كرابم 

ار وا  یسک  هن  دیوگ  داب  كرابم  ار  سک  هن  هک 

سفن تزع 

.دنهد شوگ  وت  نخس  هب  دنسرپب  رگا  هک  دنسرپب  وت  زا  ات  وگم  دنناشنب ، ناکم  نیرتهب  رد  هک  دنناشنب  ار  وت  ات  نیشنم  دیوگ : یمیکح 

زامن رد  هنینأمط 

دنک یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نسح  قیرط  هب  رابخا  باتک  رد  هنع  هللا  یضر  یـسوط  خیش 
: دومرف ربمایپ  درکن ، مامت  یتسرد  هب  ار  شا  هدجـس  عوکر و  دناوخ و  زامن  دش و  لخاد  يدرم  دندوب ، هتـسشن  دجـسم  رد  ربمایپ  هک :

.تسا هدرم  نم  ریغ  نید  رب  دشاب  شزامن  نیا  دریمب و  رگا  .دنز  یم  كون  نیمز  هب  غالک  نوچ 

تقو توف 

زا ندـش  ادـج  حور  توف  هک  ارچ  تسا ، رت  تخـس  حور  توف  زا  تقیقح  نارای  دزن  تقو  توف  دـیوگ : یم  هیفوص  ناگرزب  زا  یکی 
.قح زا  ندش  ادج  تقو  توف  تسا و  قلخ 

یسولپاچ

، تسا هتفر  داب  رب  وا  نید  ثلث  ود  دـنک ، عضاوت  يدـنمتورث  يارب  هکره  دـیوگ  یم  هک  روهـشم  ثیدـح  هراب ي  رد  قاقد  یلعوبا  زا 
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حراوج نابز و  اب  يدنمتورث  يارب  هک  یـسک  دراد ، یگتـسب  شیاضعا  نابز و  بلق و  هب  ناسنا  تیناسنا  دنتفگ : ناشیا  دـش ، هدیـسرپ 
شنید ثلث  ود  دنک ، عضاوت 
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.تسا هتفر  تسد  زا  شنید  مامت  دنک  عضاوت  شبلق  اب  رگا  تسا و  هتفر  تسد  زا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  بح 

هار رد  دنک  یم  روصت  یسک  ره  هک  يروط  هب  .تسا  دایز  فالتخا  ههبش و  دیوگ : یم  تنـس  لها  گرزب  رـسفم  يرـشخمز  ّللاراج 
�

ه
یتقو .مراد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  سپـس  هدز و  گنچ  اـتکی  يادـخ  هب  نم  .دراد  رارق  تسرد 

کـشلارثک و دوش ؟ تخبدـب  ربماـیپ  هداوناـخ  راد  تسود  هنوگچ  تفاـی  تاـجن  فهک  باحـصا  اـب  یهارمه  رطاـخ  هب  گـس  کـی 
فیک فهک  بحاص  بحب  بلک  زاف  یلع  دمحال و  یبح  مث  هاوس  هلا  الب  یماصتعا  يوسلا و  طارـصلاب  زوفلا  یعدی  لک  فالخلا و 

یبنلا لآ  بحم  یقشی 

نایاوشیپ ربق 

متشه ءزج  یمق ، دواد  نب  دمحا  موحرم  هتـشون  تارایز  باتک  رد  سواط  نب  یلع  نیدلا  یـضر  دیـس  موحرم  طخ  تسد  زا  نم  دج 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  لِگ  هک  مدید  ار  نایعیـش  نم  تفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هزمحوبا  هک : تسا  هدرک  لقن  مود  ای 

هرهب افش  يارب  ناوت  یم  ربق  زا  رترود  لیم  راهچ  ات  ربق  زا  دومرف : ماما  تسه ؟ كاخ  نیا  رد  ییافش  ایآ  دنرب ، یم  رامیب  يافـش  يارب 
زیچ ره  ربارب  رد  رپس  تسا و  يدرد  ره  يافـش  هک  رادرب  اهنآ  زا  رقاب ، ماما  نسح و  نب  یلع  نسح و  ادـخ و  لوسر  ربق  نینچمه  .درب 

يرامیب يافـش  يارب  نآ  زا  دـینک و  مارکا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاخ  هک  داد  روتـسد  ترـضح  سپـس  .تسا  یکاـنفوخ 
.دیهد رارق  رهم  رس  يزیچ  رد  دیرادرب و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت 

زا دوش ، سویأم  یتمالـس  زا  دوش و  راتفرگ  یتلع  ره  هب  هکره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدـمآ  باـتک  ناـمه  رد 
.دشاب هدیسر  وا  یمتح  گرم  هکنیا  رگم  دهد  یم  افش  ار  وا  دنوادخ  دیوج ، افش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دقرم  تبرت 

البرک نیمز 

تـصش هب  ار  هیرـضاغ  اونین و  زا  البرک  فارطا  یحاون  دش ، البرک  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  تسا  هدـمآ  باتک  نامه  رد 
نانآ زا  زور  هس  ات  دننک و  تیاده  شربق  هب  ار  نارئاز  هکنیا  رب  طورـشم  داد  هقدص  اهنامه  هب  ار  اهنآ  و  درک ، يرادـیرخ  مهرد  رازه 

.دننک ییاریذپ 

*
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نیا تسا ، لیم  راهچ  رد  لیم  راهچ  هدرک  يرادیرخ  ار  نآ  وا  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.تسا مارح  نانآ  نیفلاخم  رب  لالح و  شناتسود  وا و  نادنزرف  رب  رادقم 

.تسا هداد  رارق  یصاخ  تکرب  نیمزرس  نآ  رد  ادخ 

*

دوخ طرش  هب  نانآ  هکنآ  لاح  تسا و  هدش  لالح  قدصت  رطاخ  هب  نیمز  نیا  هک  تسا  هدروآ  سواط  نب  نیدلا  یضر  دیـس  موحرم 
.دنا هدرکن  افو 

.دنا هدرکن  افو  طرش  هب  نانآ  هک  تسا  هدش  لقن  زین  تارایز ، رداون  باوبا  رد  دواد  نب  دمحم  زا  نینچمه 

تابحتسم

تابجاو دراد  تسود  هکنیا  امک  دریگ  ماجنا  زین  تابحتـسم  هک  دراد  تسود  ادخ  هک : تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا 
تدش نانآ  رب  زین  ادـخ  دـنتفرگ ، تدـش  دوخ  رب  هک  دـیوشن  لییارـسا  ینب  دـننام  هتبلا  دـیریذپب و  ار  تابحتـسم  سپ  دوش ، ماجنا  زین 

.تفرگ

هنیک

بجوم تسا و  لاس  هزور  يواسم  هام  ره  رد  زور  هس  هزور  هک : تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مدـج  موحرم 
.ددرگ یم  هنیس  هنیک ي  عفر 

رترب بسا 

نییاپ زا  نآ  ياهقاس  نینچمه  نآ و  یناشیپ  زین  نآ و  يالاب  بل  غامد و  هک  تسا  یهایس  بسا  اهبـسا  نیرتهب  تسا  هدمآ  ثیدح  رد 
.دشاب هتشاد  ار  لبق  فاصوا  ریاس  رگا  هصاخ  دشاب ، هایس  نآ  مد  هک  تسا  یخرس  بسا  هایس ، بسا  زا  سپ  دشاب ، دیفس 

تلفغ

.تسا شیاهبیع  زا  يو  يربخ  یب  ناسنا ، ناهانگ  نیرتگرزب  زا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

اعد تیفیک 

، امن راوتسا  نک و  تیاده  ارم  ایادخ  وگب  دومرف : ربمایپ  زا  لقن  هب  ماما  نینچمه 

يریت دادس ، زا  وت  روظنم  ریـسم و  رد  تیاده  تیاده ، زا  وت  دارم  یتخاس ، يراج  نابز  رب  ار  اعد  نیا  یتقو  ینددس ، یندـها و  مهللا 
.دنک یم  تباصا  فده  هب  هک  دشاب 
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هب ار  اعد  یناعم  دـیاب  هدـننک  اعد  هک  تسا  نیا  دـنامهف  یم  ام  هب  ثیدـح  نیا  هچنآ  تسا : هتفگ  ثیدـح  نیا  لیذ  ناـگرزب  زا  یکی 
مزال و زا  معا  تسه  هچره  ار  دوخ  دصق  هجوت  اب  دراپسب و  رطاخ 
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.دنک نایب  لماک  روط  هب  مزال  ریغ 

درد عفر  يارب  اعد 

: دنا هدومن  نایب  ینامسج  ياهدرد  مهم و  ياهراک  يارب  ار  لیذ  ياعد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.ینع (1) اهجّرفف  همیظع ، لکل  اهل و  تنا  مهللا  ًادحا ، هب  كرشا  ًاّقح ال  یبر  ّللا 
�

ه ّللا 
�

ه

.ناوخب ار  اعد  لاح  نآ  رد  راذگب و  درد  لحم  رب  تسد  یناوخ ، یم  يدرد  يارب  ار  اعد  نیا  رگا  دیامرف : یم  ماما 

زورما هبوت 

.تسا لوبق  لباق  ریغ  نارگ و  ادرف  هبوت  تسا و  هدش  اطع  نازرا و  زورما  هبوت  دیوگ : یم  هتشذگ  ناگرزب  زا  یکی 

يزور

زا وگتسار ، دوجو  اب  وگغورد  زا  شاب  زاین  یب  و  قلاخ ، دوجو  اب  قولخم  زا  شاب  زاین  یب  هک : تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راعشا  زا 
.درادن دوجو  ادخ  ریغ  یقزار  هک  هاوخب  يزور  نامحر  يادخ  لضف 

قلاخلاب قولخملا  نع  نغا 

قداصلاب بذاکلا  نع  نغت 

هلضف نم  نمحرلا  قزرتساو 

قزار نم  هللا  ریغ  سیلف 

تغالب

.تسا یظفل  ریوصت  نیرتهب  رد  بطاخم  هب  ینعم  لامک  ءادا  تغالب  تسا : هتفگ  یگرزب 

یبلق تبحم 

دنهاوخ یم  لَـثَم  نیا  اـب  زادـنب ، ارم  یتساوخ  اـجکره  هدـب ، نم  هب  ار  دوخ  بلق  تسا : نیا  تسا  هدـش  لَـثَم  دـننام  هک  یبرع  ینخس 
.دایز رادید  اب  هن  دوش  یم  ققحم  صلاخ  تبحم  اب  یتسود  دنیوگب :

ادخ رکم 

: تفگ حیبق ؟ نارگید  زا  تسا و  کین  ادخ  زا  رکم  هنوگچ  دیسرپ : دینج  نبا  موحرم  زا  یسک 
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رارق دوـخ  هب  تبحم  نم  تنیط  رد  هک  موـش  وـت  يادـف  هک : تسا  هدورـس  نم  يارب  یناربـط  زا  یـسک  یلو  ییوـگ  یم  هچ  مناد  یمن 
هب تبحم  نم  دوجو  مامت  .دهاوخن  ار  وت  ریغ  نم  سفن  ات  يداد 
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ياه يراـتفرگ  لاـّلح  وت  ایادـخ  مریگ ، یمن  کیرـش  وا  يارب  ار  یـسک  نم  تسا و  نم  راـگدرورپ  قحب  ! ادـخ ادـخ ! ینعی  ( - 1 - 1
.اشگب نم  رب  ار  اهنآ  یتسه ، گرزب 
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کین نم  دزن  ینک  یم  وت  هک  يراک  یلو  تسا  تشز  نم  دزن  نارگید  ياهراک  .دریگب  نم  زا  ار  تکرح  وت  هب  قشع  دـنچره  تسوت 
.تسا

اکاوه یلع  تلبج  دق  کتیدف 

اکاوس ینبلاطت  یسفنف ال 

یلکب لب  یضعبب  کبحا ال 

اکارح یل  کبح  قبی  مل  نا  و 

يدنع لعفلا  كاوس  نم  حبقی  و 

اکاذ کنم  نسحیف  هلعفت  و 

رب ياو  تفگ : دـینج  نبا  یهد ؟ یم  مخـساپ  یناربط  رعـش  زا  وت  و  مسرپ ، یم  نآرق  رد  يا  هیآ  زا  ار  وت  تفگ : دـینج  نبا  هب  درم  نآ 
.ینک تقد  رگا  متفگ  خساپ  ار  وت  وت ،

یماظن

ریبدت هچ  ار  يریپ  تفگ  یناوج 

ریپ موش  نوچ  دزیرگ  نم  زا  رای  هک 

راتفگ زغن  ریپ  داد  شباوج 

رای زا  يزیرگب  مه  وت  يریپ  رد  هک 

دزیر بامیس  نامساکرس  نآ  رب 

دزیرگ يداش  همه  زا  بامیس  وچ 

يولوم

خوش مشچ  يور و  تخس  دشاب  گنس 

خولک رپ  یناهج  زا  دسرتن  یم 

دش تخل  کی  نز  تشخ  زا  خولک  نیاک 
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دش تخس  یهلا  عنص  زا  گنس 

بوخ مداخ 

نیریـش دنک ، رکـش  ار  ناسحا  دیوگب ، مک  دشاب ، هنیزه  مک  دـناسرن ، ررـض  دـنک ، رـس  نامتک  هک ، تسا  نیا  مداخ  کین  تافـص  زا 
.دشابن رورپ  نت  هدوب و  فیفع  دمهفب ، هراشا  اب  دشاب ، نخس 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  لضف 

.نک فیـصوت  نم  يارب  ار  یلع  تفگ : .مدش  لخاد  هیواعم  رب  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ندش  هتـشک  زا  سپ  دیوگ : یم  هرمـض  نب  رارض 
، دوب يرگنرود  درم  یلع  دنگوس  ادخ  هب  میوگ : یم  مراچان ، هک  الاح  متفگ : .ینک  فیـصوت  ار  وا  دیاب  تفگ : نک ، وفع  ارم  متفگ :

تمکح وا  بناوج  مامت  زا  ریزارس و  شناد  وا  فارطا  مامت  زا  دوب ، تلادع  وا  مکح  لطاب و  قح و  لصف  وا  نخـس  دوب ، يوق  رایـسب 
زا دوب ، داـیز  وا  رکف  رایـسب و  شمـشچ  کـشا  دوب ، سونأـم  نآ  تشحو  بش و  اـب  تشاد ، تشحو  نآ  روـیز  اـیند و  زا  .دـیراب  یم 

نوچ داد و  یم  باوج  اـم  شـسرپ  هب  دوـب  اـم  زا  یکی  نوـچ  اـم  نیب  .تشاد  تسود  ار  نآ  کـشخ  اذـغ ، زا  ار و  نآ  نشخ  ساـبل ،
.میتشادـن ار  وا  اب  نتفگ  نخـس  ناوت  شتبیه  رطاخ  هب  میدوب  کیدزن  یلیخ  وا  اب  اـم  هکنیا  اـب  ادـخ  هب  .دـمآ  یم  میدرک  یم  شتوعد 

و تخود ، یمن  وا  هب  عمط  مشچ  دوخ  لطاب  رد  يوق  ناسنا  .درک  یم  کیدزن  دوخ  هب  ار  ناریقف  مارتحا و  ار  نارادنید 

172  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 436 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوبن سویأم  يو  تلادع  زا  ناوتان 

دیچیپ یم  دوخ  هب  هدیزگ  رام  نوچ  دوب و  هتفرگ  تسد  هب  ار  دوخ  نساحم  دمآ ، یمن  مشچ  هب  یگریت  زااه  هراتـس  هک  یناملظ  یبش 
ینک یم  هضرع  نم  هب  ار  دوخ  ایآ  .شابن  نم  ضرعتم  شاب و  يرگید  یپ  رد  ایند  يا  تفگ : یم  اـیند  هب  باـطخ  درک و  یم  هیرگ  و 

؟ یهد یم  تنیز  نم  يارب  ار  دوخ  و 

.تسا زیچان  وت  یگدنز  و  مک ، وت  ردق  هاتوک و  وت  رمع  .تسین  نآ  رد  یتشگزاب  هک  ما  هدرک  هقالط  هس  ار  وت  زگره ! زگره ،

نینچ ادخ  هب  .دنک  تمحر  ار  نسحلاابا  ادـخ  تفگ : تسیرگ و  هیواعم  .هار  تشحو  رفـس و  ندوب  ینالوط  هشوت و  یمک  زا  هآ ، هآ ،
هناخ رد  ار  شدنزرف  رـس  هک  يردام  ینارگن  دـننام  متفگ : رارـض ؟ يا  تسا  هنوگچ  وت  ینارگن  تفگ : درک و  نم  هب  ور  سپـس  .دوب 

.دبای یمن  شهاک  وا  نزح  دوش و  یمن  عطق  شکشا  دنا ، هدیرب  شا 

.تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ام  يالوم  لئاضف  باب  رد  نیقیلا  فشک  باتک  رد  ثیدح  نیا 

الط رتشگنا 

ار ترتشگنا  تفگ : وا  هب  یکی  .دروآ  نوریب  شتشگنا  زا  ار  نآ  دید ، يدرم  تسد  رد  الط  زا  يرتشگنا  ربمایپ  دیوگ : سابع  ّللادبع 
�

ه
.تشاد مهاوخنرب  تخیر ، رود  ربمایپ  هک  يزیچ  داد : خساپ  صخش  نآ  ربب ، يرگید  هرهب  وا  زا  و  رادرب ،

یجاب

رد ناکلخ  نبا  .تسا  ایناپسا  ياهاتسور  زا  یکی  یجاب  تسا ، نامیلس  وا  مان  هک  ایناپـسا )  ) سلدنا نادنمـشناد  زا  تسا  يرعاش  یجاب 
کی زا  شیب  نم  یگدـنز  مامت  هک  مشاـب  هتـشاد  نیقی  شناد  یتقو  دـیوگ : یم  هک  تسا ، هدرک  لـقن  وا  زا  یتیب  ود  ناـیعالا  تاـیفو 

.مهدن رارق  تعاطا  حالص و  ریسم  رد  ار  نآ  مزرون و  لخب  نآ  هب  ارچ  تسین ، تعاس 

ًانیقی ًاملع  ملعا  تنک  اذا 

هعاسک یتایح  عیمج  ناب 

اهب انینض  نوکا  ملف ال 

هعاط حالص و  یف  اهلعجاو 

بارخ زور 

هک یبجاو  ریغ  داد و  یم  ماجنا  دـیاب  هک  یکین  راک  ریغ  رد  ار  شزور  هک  یـسک  تسا : نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  بوسنم  نانخـس  زا 
یم داجیا  دیاب  هک  یبوخ  ریغ  درک و  یم  لیـصحت  دـیاب  هک  یـشیاتس  ریغ  درک و  یم  انب  دـیاب  هک  یتفارـش  ریغ  دروآ و  یم  اجب  دـیاب 
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هتفر تسد  زا  شزور  دنک ؛ يرپس  درک ،
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.تسا

نمؤم قوقح 

شتعاطا رگا  و  امن ، تعاطا  دـنک  یم  ناسحا  وت  هب  سکره  نسح ! يا  دومرف : وا  هب  ماما  دـید ، ار  نیدـباعلا  نیز  ماـما  يرـصب  نسح 
يدرک و یناـمرفان  ار  يو  رگا  روـخن ، ار  وا  يزور  ینک  یم  یناـمرفان  ار  شروتــسد  رگا  نـکن و  یناـمرفان  ار  شروتــسد  ینک  یمن 

.بایب وا  يارب  یباوج  یتسشن ، شا  هناخ  رد  يدروخ و  ار  شیزور 

سگم لاب 

يرگید رهز و  وا  ياهلاب  زا  یکی  هک  نک ، رو  هطوغ  اذغ  رد  ار  نآ  داتفا ، اذغ  رد  هشپ  یتقو  دیوگ : یم  هک  تسا  یحیحـص  ثیدـح 
.تسا افش 

ییاوسر زا  ناما 

ار وا  همان  دنکن و  هاگآ  وا  تسیاشان  لامعا  رب  ار  یسک  ادخ  دراد  تسود  سکره  هک : تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 
.دناوخب ار  اعد  نیا  زامن  ره  زا  سپ  دزاسن ، رشتنم 

نا لـها  کـتمحرف  کـتمحر  غلبا  نا  ـالها  نکا  مل  نا  مهللا  یبـنذ ،  نم  عسوا  کـتمحر  نا  یلمع و  نم  یجرا  کـترفغم  نا  مهللا 
(1) نیمحاّرلا .  محرا  ای  ءیش  لک  تعسو  اهن  ال  ینغلبت ، 

يولوم

وه گنر  مخ  تسیچ  ّللاهغبص 
�

ه

وا رد  ددرگ  یم  گنر  کی  اهسیپ 

مق شییوگ  دتفا و  مخ  نآ  رد  نوچ 

ملتال مخ  منم  کش  یب  تدیوگ 

تسا نتفگ  قحلاانا  دوخ  مخ  منم  نیا 

تسا نهآ  اما  دراد  شتآ  گنر 

گنر خرس  شتآ  نهآ ز  دوش  نوچ 

گنرد یب  شفال  تسا  رانلاانا  سپ 
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مشتحم شتآ  گنر  عبط و  دش ز 

مشتآ نم  مشتآ  نم  تدیوگ 

نظ تسا و  کش  ار  وت  رگ  نم  مشتآ 

نزب نم  رب  دوخ  تسد  ار  نومزآ 

هبتشم دش  رگ  وت  رب  نم  مشتآ 

هنب نم  يور  هب  مد  کی  دوخ  يور 

دنب هب  بل  هچ  ینهآ  هچ  یشتآ 

دنخم ار  هبشم  هیبشت و  شیر 

174  : ص

هک متسین  نآ  لها  نم  رگا  ایادخ  .تسا  رت  عیسو  مهانگ  زا  وت  تمحر  مدنموزرآ و  وت  ترفغم  هب  دوخ  راک  زا  شیب  ایادخ  ( - 1 - 1
نیرتـگرزب يا  دراد ، تعـسو  يزیچ  ره  رب  نآ  هک  ارچ  دریگ ، رب  رد  ارم  هک  تسنآ  لـها  وت  تمحر  دوـش ، ملاـح  لـماش  وـت  ترفغم 

.ناگدنشخب
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نم لییخت  زا  مهو و  زا  نورب  يا 

نم لیثمت  نم و  قرف  رب  كاخ 

زا ار  بلق  ات  دبایب  ماود  دنامب و  یقاب  شاک  يا  مدومن ، یم  ادـخ  هب  برقت  ساسحا  تقو  نآ  رد  متـشون ، یبیجع  تقو  ار  راعـشا  نیا 
.دشخب (1) افش  يرامیب 

سونیلاج مالک  رد  لکوت  ربص و  تعانق ، قافنا ، يروخ ، رپ 

دبایب هچره  زا  ار  دوخ  مکش  هک  تسا  یـسک  اهناسنا  نیرت  قمحا  دوب ، هتـشون  نآ  رب  هک  دش  ادیپ  يذغاک  میکح  سونیلاج  بیج  رد 
ناسحا تسوت ، ریغ  نآ  زا  يراذگ  یم  اجب  هچره  وت ، حور  يارب  یهد  یم  هقدص  هچره  وت و  مسج  يارب  يروخ  یم  هچره  .دنک  رپ 

اب یـسر و  یم  دوصقم  هب  ربص  اب  دـناشوپ ، یم  ار  رقف  تعاـنق  .دـیزب  هچ  رگا  تسا  هدرم  راکدـب  دریمب و  هچ  رگا  تسا  هدـنز  هدـننک 
.مدیدن لاعتم  يادخ  هب  لکوت  زا  رت  عفان  يزیچ  ناگدازیمدآ  زا  یلو  دوش  دایز  مک  ریبدت ،

لمع راثآ 

.تسا هدمآ  دورف  نآ  زا  هک  یسک  رگم  دور  یمن  نامسآ  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یسیع  نانخس  زا 

میکح طارقس 

یحور بحاص  ره  ینک  یم  نامگ  هک  وت  تشون : يو  يارب  شنامز  نافوسلیف  زا  یکی  دیـشوپ ، یم  ربز  سابل  دوب ، اذـغ  مک  طارقس 
: تشون خساپ  رد  طارقـس  يروخ ؟ یم  مک  اذغ  یـشوپ و  یم  نشخ  سابل  ارچ  ینک ؟ یمن  محرت  دوخ  هب  ارچ  دوش  محرت  وا  هب  دـیاب 
رد يدرک  تمالم  يروخ  مک  هب  زین  درادرب ، تسد  ییابیز  زا  دوش و  یتشز  هتفیرف  اسب  هچ  ناـسنا  يدرک ، تمـالم  ربز  ساـبل  هب  ارم 

.اذغ يارب  ار  یگدنز  وت  مهاوخ و  یم  یگدنز  يارب  ار  اذغ  نم  هک  یلاح 

؟ ینینچ نیا  زین  نتفگ  نخـس  رد  ارچ  يزرو  یم  لـخب  ندروخ  اذـغ  رد  هک  لاـح  تسیچ  تنتفگ  نخـس  مک  تلع  تشون : فوسیلف 
هب شوگ  ود  ادخ  لاح  نیا  اب  یـسرپن ؛ تسین ، طوبرم  وت  هب  هچنآ  زا  تسا  رتهب  منک ، كرت  ار  نآ  هک  مرادـن  یناهرب  تشون : طارقس 

.مالسلاو ییوگن  يونش  یم  هچنآ  ره  يونشب و  ییوگ  یم  هچنآ  ربارب  ود  ات  نابز ، کی  هداد و  وت 

سفن تزع 

بوبحم نب  نسح  زا  ربتعم  تیاور  هب  بساکم  باتک  زاغآ  رد  بیذهت  باتک  رد  یسوط  خیش 
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.دشاب هدش  لاکشا  نیا  بجوم  نتم  رد  یگداتفا  دیاش  اهب ؛ خیش  زا  هن  تسا ، مود  رتفد  يونثم  زا  الاب  راعشا  ( - 1 - 1
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دییامن تیوقت  نانیمطا  اب  و  دیناریمب ، يراکزیهرپ  اب  ار  دوخ  سفن  دیسرتب و  ادخ  زا  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
.دیربن مکاح  رابرد  هب  تجاح  ادخ ، زا  ینغ  بلط  اب  و 

یسولپاچ

هب دـنکفا و  تکـاله  بادرگ  رد  ار  وا  ادـخ  دوش ، شدـیاع  يزیچ  وا  لاـم  زا  اـت  دـنک  ینتورف  نید  یب  اـی  مکاـح  قـیفر  يارب  هکره 
ره ای  هدرب و  ندرک  دازآ  ای  جح و  هار  رد  يو  رگا  هتفرگ و  نآ  زا  ار  تکرب  دنهد  يو  هب  يزیچ  وا  هیحان  زا  رگا  .دراپـس  یم  شدوخ 

.دوش یمن  يو  دیاع  نآ  زا  يا  هرهب  دیامن ، جرخ  ار  نآ  یکین  راک 

هب درادـن و  تکرب  لاوما  نیا  هک  میا  هتفاـی  هبرجت  هب  اـم ، زا  شیپ  ناگدـننک  هبرجت  همه ي  اـم و  .تسا  یتسرد  مـالک  میوگ  یم  نم 
ادخ زا  ام  .تسا  سوسحم  راکـشآ و  تسا ، هدـش  وا  دـیاع  لاوما  نیا  زا  يزیچ  هک  سکره  يارب  هلئـسم  نیا  .دوش  یم  دوبان  تعرس 

اهتساوخرد هدنونـش  ادخ  هک  دراد ، زاب  اهنیا  لاثما  اهنیا و  هب  ندش  زارد  زا  ار  ام  تسد  هک  میهاوخ  یم  یفاک  كاپ و  لالح و  يزور 
.تسا نابرهم  دهاوخب  هچره  هب  وا  تسا و 

دیعسوبا

تسج وت  يوربا  هناخنامک ي  يریت ز 

تسب رب  یلایخ  ار  لصو  وترپ  لد 

زانب تفگ  یم  تشذگ و  ملد  شوخ ز  شوخ 

تسشن میهاوخن  ییوت  نوچ  يولهپ  ام 

رذوبا هب  ربمایپ  دنپ 

.شاب رت  سیسخ  رانید  مهرد و  هب  تبسن  دوخ  رمع  رب  رذوبا ! يا  درک : شرافس  رذوبا  هب  ربمایپ 

ار دوخ  لام  هچنانچ  راد  زاـب  ار  تناـبز  و  وگن ، دـناسر  یمن  يدوس  ار  وت  هچنآ  و  نکاـهر ، درادـن  یعفن  وت  لاـح  هب  هچنآ  رذوبا ! يا 
.ینک یم  ظفح 

لخب صرح و 

.تسا هدز  گنچ  تشز  هناوتسا  ود  هب  دنک ، عمج  مه  اب  ار  لخب  ایند و  صرح  هک  یسک  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

راکشآ ناهن و  رد  شناد 

.دوش یم  اوسر  يراکشآ  رد  دشابن ، دهعتم  ششناد  هب  تبسن  ناهن  رد  هک  یسک  دیامرف : یم  نینچمه 
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ادخ ریغ  زا  تزع 

.دنک كاله  ار  وا  تّزع  نامه  دیوج ، تّزع  ادخ  ریغ  هب  هک  یسک  دیامرف : یم  نینچمه 
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قافنا

.نک ظفح  وا  ندرکن  مورحم  رد  ار  تیوربآ  وت  دنکن ، ظفح  وت  زا  ییادگ  اب  ار  شیوربآ  هک  یسک  دیامرف : یم  نینچمه 

دنپ

هک وگن  يزیچ  و  امنن ، عیاض  کین  ریغ  دزن  ار  دوخ  کین  راک  نکم و  عیاض  کـین  ریغ  راـک  رد  ار  دوخ  لاوما  دـیامرف : یم  نینچمه 
هب وت  ناسحا  زا  شیب  وت  هب  وا  يدب  هک  نکن  لمع  نانچ  تتـسود  اب  و  امنن ، لادج  لفاحم  رد  جوجل  اب  و  دـهد ، رازآ  ار  وت  شخـساپ 

.دشاب وا 

تاجانم ینیریش 

ربمایپ هب  ادخ  يدرکن ! باقع  ارم  وت  مدرک و  ینامرفان  ار  وت  ردقچ  مراگدرورپ  تفگ : یم  شیاعد  رد  لییارـسا  ینب  ياملع  زا  یکی 
! متفرگ وت  زا  ار  مدوخ  اب  تاجانم  ینیریش  هک  یناد  یمن  وت  منک ! تباذع  ردقچ  وگب : ما  هدنب  هب  هک  دناسر  یم  یحو  نامز  نآ 

لقاع لقع و 

ار لقع  لقع ، هک  ارچ  تسود  ای  دنشاب  نمشد  هچ  دینیشنب  نالقاع  اب  تفگ : یم  شدرگاش  هب  یمیکح  دیوگ : تارـضاحم  رد  بغار 
.دهد یم  يرای 

دنپ هس 

ماما .زومایب  نم  هب  هتخومآ  ار  وت  ادخ  هک  يزیچ  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : دـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  يروث  نایفس 
ور وت  رب  اهمغ  یتقو  رکـش ؛ داب  وت  رب  دـندروآ ، ور  وت  هب  اـهتمعن  یتقو  رافغتـسا ؛ داـب  وت  رب  دـندروآ ، ور  وت  هب  ناـهانگ  یتقو  دومرف :

: وگب دندروآ ،

ّللِاب
�

.ه ّالا  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ال 

.يزیچ هس  بجع  .مهم  زیچ  هس  تفگ : یم  تفر و  نایفس 

زیهرپ

دنک یمن  زیهرپ  هانگ  زا  هنوگچ  دوشن ، رامیب  هک  دنک  یم  زیهرپ  اذغ  زا  هک  یسک  زا  متفگـش  رد  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ربمایپ  زا 
.دوشن شتآ  دراو  هک 

تورث

.تورث تفگ : تسیچ ؟ قوشعم  يدب  هک  دندیسرپ  یمیکح  زا 
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نادان

.تسا نادان  زا  اناد  یتفگش  زا  شیب  اناد  زا  نادان  یتفگش  تفگ : یم  یمیکح 
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گرم ترسح 

ینالوط رفس  هک  یـسک  هراب ي  رد  امـش  نامگ  تفگ : هدش ؟ هچ  ار  وت  دش  هتفگ  وا  هب  .درک  یم  ترـسح  راهظا  گرم  هاگ  یمیکح 
؟ تسیچ دوش ، دراو  ناهرب  نودب  لداع  یضاق  رب  دبای و  ناکسا  سنوم  نودب  كانتشحو  يربق  رد  دنک و  یط  دیاب  هشوت  نودب  ار 

يولوم

دنارب رای  ارت  هک  یشابن  دیمون  هله 

دناوخب تادرف  هک  هن  دنارب  زورما  ترگ 

اجنآ نک  ربص  ورم و  ددنبب  وت  رب  رگا  رد 

دناشن ردص  رسب  وا  ارت  ربص  زا  سپ  هک 

اهرذگ اهرد و  همه  ددنبب  وت  رب  وا  رگو 

دنادن هار  نآ  سک  هک  دیاشگب  ناهنپ  هر 

دربب شیم  رس  وچ  رجنخب  باصق  هک  هن 

دناشک هاگنآ  دشک  ار  دوخ  هتشک ي  دلهن 

رپ شدنک  دوخ  مدز  دنامن  شیم  مد  وچ 

دناسر تاهاجکب  ناحبس  مد  نیاک  نیبب  وت 

وا مرک  هن  رگاو  ار  نیا  ما  هتفگ  لثمب 

دناهرب نتشکز  ار و  یسکچیه  دشکن 

یم نیا  زا  زیربت  قحلا  سمش  هک  شوماخ  هله 

دناشچب دناشچب  دناشچب  ار  ناگمه 

يدعس

دنارب شیوخ  رد  شک ز  نآ  دود  وس  ره 
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دناودن سک  ردب  دناوخب  هک  ارناو 

يزور

یلو ینک  یمن  كرد  ار  وا  یـسرب ، نآ  هب  یهاوخب  رگا  وت  دور ، یم  وت  اـب  هک  تسا  يا  هیاـس  دـننامه  یتسه  نآ  یپ  رد  هک  ییزور 
.دمآ دهاوخ  وت  یپ  رد  ینادرگرب ، يور  وا  زا  رگا 

هبلطت يذلا  قزرلا  لثم 

کعم یشمی  يذلا  لظلا  لثم 

اعبتم هکردتال  تنا 

کعبت هنع  تیلو  اذا  و 
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جنگ ود  نیب 

ایند ياهجنگ  زا  جنگ  ود  نیب  تفگ : وا  هب  ّللادبع 
�

ه .دوب  هتـسشن  ناتـسربق  ناد و  هلابز  نیب  هک  داتفا  شرذگ  يدرم  رب  كرابم  ّللادبع 
�

ه
.لاجر جنگ  لاوما و  جنگ  يا ، هتسشن 

ورسخ رصان 

تشذگ یم  یهار  هب  ورسخ  رصان 

ناگراوخیم نوچ  هن  لقعی  تسم و ال 

ورب ور  زربم  ناتسربق و  دید 

ناگراظن یک  تفگ  دز  رب  گناب 

نیب هراوخ  تمعن  ایند و  تمعن 

ناگراوخ تمعن  شنیا  تمعن  شنیا 

هانگ يوب 

.تسشن یمن  یسک  دزن  یسک  زگره  دیسر ، یم  یسک  ماشم  هب  هانگ  يوب  رگا  دیوگ : مثیخ  نب  عیبر 

ایند يارب  شالت 

یترخآ يارب  دنک و  يراک  دنک ، یم  چوک  نآ  زا  اهنآ  زا  یشخب  زور  ره  هک  ییایند  يارب  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  دیوگ : مزاحوبا 
.دنک یم  كرت  ار  شلمع  دور ، یم  اجنادب  اهنآ  زا  یشخب  زور  ره  هک 

.دناسر یمن  ینایز  دنیوگ  یم  ام  زا  هک  هچنآ  میبای ، تاجن  هدش  هداد  ام  هب  هچنآ  رش  زا  رگا  تفگ : یم  وا 

تمعن رکش 

ینامرفان ار  وا  تمعن ، رکـش  رطاخ  هب  هک  تسا  راوازـس  دوشن ، باذـع  شهاـنگرطاخ  هب  یمدآ  رگا  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  حیـسم 
.دننکن

نارگید ياطخ  یشومارف 

دندرک نم  اب  مناردارب  هچنآ  زا  ناج ، ردپ  تفگ : فسوی  .وگزاب  ار  ثداوح  رابخا  تفگ : وا  هب  دیـسر ، فسوی  هب  بوقعی  هک  ینامز 
.سرپب درک  نم  اب  ادخ  هچنآ  زا  سرپن ،
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ییاسراپ

یم دـهز  یناف  يایند  رد  نم  هک  ارچ  يرتدـهاز ! نم  زا  وت  تفگ : لیـضف  يزرو ؟ یم  دـهز  ردـقچ  تفگ : ضایع  لیـضف  هب  نوراه 
.يا هدیزرو  دهز  درادن  انف  هک  یقاب  يایند  رد  وت  مزرو و 

نادواج يایند 

اهبنارگ زیچ  نآ  هک  درادن  دوجو  رترب  ینایز  تسین و  یگدنز  زا  رت  هدنزرا  يزیچ  دیوگ : یمیکح 
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.ینک جرخ  ینادواج  یگدنز  ریغ  رد  ار 

یقیناود روصنم  دیبع و  نب  ورمع 

اذـل دوب و  يو  ناتـسود  زا  تفالخ  زا  شیپ  وا  دـش ، دراو  روصنم  رب  يزور  دـیبع  نب  ورمع  تسا : هدـمآ  ناـیعالا  تاـیفو  باـتک  رد 
هک تفالخ  نیا  هلمج : زا  درک  حرطم  دنچ  یظعاوم  ورمع  .نک  هظعوم  ارم  تفگ : وا  هب  درک و  مارکا  دناشن و  دوخ  دزن  ار  وا  روصنم 

.دشابن یبش  نآ  زا  سپ  هک  یبش  زا  سرتب  سپ  دیسر ، یمن  وت  هب  دنام  یم  يرگید  تسد  رد  رگا  تسوت ، تسد  رد  نونکا 

نآ هب  يزاین  تفگ : دیبع  نبا  .دنهدب  وت  هب  مهرد  رازه  هد  ما  هداد  روتسد  تفگ : وا  هب  روصنم  دزیخرب  تساوخ  دیبع  نب  ورمع  یتقو 
.مریگ یمن  ادخ  هب  تفگ : دیبع  نبا  .يریگب  دیاب  ادخ  هب  تفگ : روصنم  .مرادن 

درک و ور  روصنم  هب  ورمع  ینک ! یم  دای  دنگوس  مه  وت  دنک و  یم  دای  دنگوس  نینمؤملاریما  تفگ : .دوب  رضاح  روصنم  رـسپ  يدهم 
يا و هدرک  وا  نت  ناکین  سابل  تفگ : ورمع  .تسا  نم  دـهع  یلو  هک  مرـسپ  تسا  يدـهم  تفگ : روصنم  تسیک ؟ ناوج  نیا  تفگ :

نآ ریغ  هب  تسا  نیا  دـسر  یم  وا  هب  نآ  زا  هک  یعفن  نیرتشیب  هک  يا  هدرپس  وا  هب  يراک  يا و  هدـیمان  تسین  شا  هتـسیاش  هک  یماـنب 
يارب تردپ  دنکـشب ، ار  تردپ  دـنگوس  وت  يومع  رگا  هداز ! ردارب  يا  تفگ : درک و  يور  يدـهم  هب  ورمع  سپـس  .دـشاب  لوغـشم 

وت دزن  هب  هکنیا  يارب  یتـسرفن  نم  لاـبند  يرآ ، تفگ : يراد ؟ يزاـین  تفگ : وا  هب  روصنم  .تسا  رت  يوق  وت  يومع  زا  هراـفک  نداد 
.میایب مدوخ  متساوخ  رگا  ات  میآ ،

: تفگ دوب و  وا  تریح  رد  روـصنم  تفر و  وا  .دوـب  نیمه  نم  تجاـح  تفگ : دـیبع  نبا  ییآ ، یمن  تروـص  نیا  رد  تفگ : روـصنم 
.دیبع نبورمع  الا  دیص  لابند  هب  دیور  یم  هتسهآ  امش  همه ي 

.تفر ایند  زا  نارم ، مان  هب  یلحم  رد  تشگ ، یم  زاب  هکم  زا  هک  ینامز  يرجه  لاس 144  رد  يو 

.دورس وا  ياثر  رد  روصنم 

.دوب نآرق  اب  قیدصت و  ار  ادخ  ییاتکی  هتفرگ و  رب  رد  ار  یقیقح  ینمؤم  هک  يربق  يا ، هتفرگ  رارق  نارم  رد  هک  يربق  يا  وت  رب  دورد 
.تشاذگ یم  ام  يارب  ار  دیبع  نب  ورمع  نامثعوبا  دراذگ ، یم  یقاب  ار  هتسیاش  ناسنا  هنامز  نیا  رگا 

دسوتم نم  کیلع  ّللا 
�

ه یلص 

نارم یلع  هب  تررم  ًاربق 

ًاققحتم ًانمؤم  نمضت  ًاربق 

ناقرفلاب ناد  هلالا و  قدص )  ) قیدص

ًاحلاص یقبا  رهدلا  اذه  نا  ول 
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نامثعابا ًاورمع  انل  یقبا 

.دیارسب رعش  یسک  ياثر  رد  هک  روصنم  زج  يا  هفیلخ  ما  هدینشن  دیوگ  ناکلخ  نبا 
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هفینحوبا ناکلخ و  نبا 

.دوب رفک  هب  مهتم  ترطف و  تسپ  یناسنا  درجع  دامح  دیوگ : نایعالا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا 

نیا ربخ  .درک  یم  ییوگدـب  وا  زا  ینید  ياوشیپ  نآ  دـش ، عطق  ناـنآ  هطبار  یتـقو  دوب ، یتقاـفر  نید  ناـیاوشیپ  زا  یکی  نیب  وا و  نیب 
هب مه  اب  ییاهزور  نوچ  مرادن  یکاب  دینک  یم  ییوگدـب  ارم  امـش  رگا  تشون  وا  يارب  زین  يو  دیـسر  دامح  شوگ  هب  هک  اهییوگدـب 

.تسا هدوب  هفینحوبا  ینید  ياوشیپ  نآ  دیوگ  ناکلخ  نبا  .میدوب  لقعی  تسم و ال  میدرک و  یم  رس  رمخ  برش  دنسپان و  ياهراک 

اوادم

ایند زا  تلع  نامه  هب  دوب و  التبم  بنجلا  تاذ  يراـمیب  هب  مداتـسا  تفگ : يدادـغب  نیدـلا  قفوم  خیـش  دـسیون : یم  ءاـمکحلا  خـیرات 
یخلت نیا  منک ، ادج  شا  هنال  زا  مناوت  یمن  هدرک  هنایشآ  تخرد  رب  هک  يرتوبک  تفگ : ینک ؟ یمن  اوادم  ار  دوخ  ارچ  متفگ : .تفر 

.ما هتشاک  دوخ  هک  تسا  یتخرد  هرمث 

رجش نع  ریطلا  دوذا  ال 

هرمث نم  رملا  تولب  دق 

راظتنا

راظتنا مشاب و  یتحار  رد  هکنیا  زا  تسا  رت  ینتشاد  تسود  مشاب ، هتشاد  تاجن  دیما  موش و  عقاو  يراتفرگ  رد  رگا  دیامرف : یم  ربمایپ 
.مربب يراتفرگ 

هبوت

.دشخب یم  وا  زا  ار  نآ  ادخ  دهاوخن  شزرمآ  دنچره  دشاب ، تحاران  نآ  زا  ًابلق  دنک و  یهانگ  سکره  دیامرف : یم  نینچمه 

هلبق رییغت 

 ... ِْهیَبِقَع �یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  ْنَم  َمَْلعَِنل  ّالِإ 
�

ا�ْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا  َهَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  ـا�م  َو  : ... هیآ ریـسفت  رد  ریـسکالا ، باـتک  بحاـص 
(1)

ود يوس  هب  هدمآ و  تاروت  رد  وا  مان  هک  يربمایپ  مییوگب  ات  میداد  هلبق  ود  تهج  نآ  هب  ار  وت  ام  هک  تسا  نیا  هیآ  دارم  دـسیون : یم 
يوریپ وت  زا  یناسک  هچ  وت  روهظ  نامز  رد  هک  دـنوش  هجوتم  ات  دوش  تاـبثا  دوهی  رب  وت  تیجح  اـت  یتسه ، وت  دـناوخ ، یم  زاـمن  هلبق 

.دننک یم 
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.داد قیبطت  میدق ) هلبق   ) خوسنم اب  مه  و  دیدج ) هلبق   ) خسان اب  مه  ار  هیآ  هک  تسا  حیحص  ینامز  ریسفت  نیا  هتبلا 

رطاخ هک  ارچ  دـشاب ، هبعک  يدوب ، هک  يا  هلبق  رب  ار  وت  ام  دـیامرف : یم  هکنیا  زا  دارم  تسا  نکمم  دـیوگ : یم  نایبلا  عماج  رد  يربط 
.تسا هدوب  هلبق  سدقملا  تیب  ترجه ، زا  شیپ  هک  تسا  نآ  رت  حیحص  لیلد  نیمه  هب  دوب ، هبعک  هب  لیامتم  ربمایپ 

هدوب سدـقملا  تیب  هکم ، رد  ناناملـسم  هلبق  هک  تسا  هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تاـیاور  قیرط  زا  هک  هچنآ  اـب  هیرظن  نیا 
.دراد یفانت 

زا یلاخ  يواضیب  يروباـشین و  يزار ، نوچ  وا  ریغ  مـالک  تسا و  سورع  رب  هدـش  راـثن  رُد  دـننام  فاـشک  رد  يرـشخمز  مـالک  هتبلا 
رارق اـم  ینعی  تسا ، لـعج  مود  لوـعفم  هکلب  تسین ، هلبق  تفـص  اـ�ْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلَا  هلمج  دـیوگ : یم  فاـشک  رد  يو  .تـسین  صقن 

سدقملا تیب  يوس  هب  دوهی  تبحم  بلج  رطاخب  هنیدم  رد  دوب  هبعک  يوس  هب  هکم  رد  ربمایپ  هلبق  .یتسه  نآ  رب  وت  هچنآ  هلبق  میدادن 
دنوش ناحتما  مدرم  ات  يدوب ، وس  نآ  هب  هکم  رد  هک  دـشاب  يا  هلبق  نامه  وت ، هلبق  میتساوخن  دـیامرف : یم  هیآ  لاح  دـناوخ ، یم  زاـمن 

.تسا هدوب  ناحتما  يارب  یضراع  يرما  سدقملا  تیب  تسه ، هدوب و  هکم  نامه  هلبق  ینعی 

رگید .دـنک  تیاعر  ار  هلبق  ود  ره  هک  دـنتفرگ  یم  رارق  یلکـش  هب  يو  هدوب  سدـقملا  تیب  هکم  رد  ربمایپ  هلبق  دـیوگ  یم  سابع  نبا 
.دناوخ یم  زامن  سدقملا  تیب  يوسب  هلبق  رییغت  ات  هکم  رد  ربمایپ  هک  دننآ  رب  نارسفم 

رگم میدومنن ، نآ  هب  رومأم  ار  وت  ای  میدرکن  عیرشت  ار  هلبق  نانچ  ام  ینعی  تسا ، هتـسناد  مکح  عرـش و  يانعم  هب  ار  لعج  يزار ، رخف 
اب نیا  تسا و  انلعج  مود  لوعفم  هکلب  تسین  هلبق  تفـص  ا�ْهیَلَع ، َْتنُک  ِیتَّلَا  هک  دـهد  یم  ناشن  يو  زا  رظن  راهظا  نیا  .شیامزآ  يارب 

.دراد تافانم  یلبق 

ناهب زور 

رگد زار  یلد  ره  اب  ار  وت  يا 

رگد يزآ  ترد  اب  ار  ادگ  ره 

تسود قشع  دراد  هدرپ  نارازه  دص 

رگد يزاوآ  هدرپ  ره  دنک  یم 

*

میرادب ملاع  نیا  زا  تسد  ات  ایب 

میرآرب لگ  زا  لد  ياپ  ات  ایب 
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میزاس هشیپ  يرابدرب  ات  ایب 

میراکب ییوکین  مخت  ات  ایب 
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رد نآ  زا  يرود  مغ  زا  ات  ایب 

میرابب نوخ  ناراهب  ون  ربا  وچ 

تسود هر  رد  نادرم  وچمه  ات  ایب 

میراخن رس  مینک و  يزادنارس 

ربمایپ داماد 

ینشور بش ، یکیرات  رد  هک  یسک  .تسوا  هناخ  رد  ربمایپ  رتخد  هک  تسا  یسک  ربمایپ  زا  سپ  نیرترب  دیوگ : يزاریـش  نیدلا  بطق 
.دیشخرد یم  وا  غارچ  نغور  رد  تیاده 

یبنلا دعب  يرولاریخ 

هتیب یف  هتنب  نم 

یمعلا لیل  یجدلا  یف  نم 

هتیز یف  يدهلا  ءوض 

دیحوت

نیا هدنیوج ي  تسا  مزال  تسا  قیقد  ثحابم  زا  دیحوت  ثحب  دسیون : یم  دیدجلا  بجاو  هلاسر  رد  دـیحوت ، ثحب  رد  یناود  ققحم 
لصف هکنیا  تسین  دب  سپ  .مدیدن  بیع  یب  هراب  نیا  رد  ار  نانآ  زا  سپ  ناگتشذگ و  نخـس  نم  .دشاب  هتـشاد  ار  مزال  تقد  ثحابم 

.دش مهاوخ  ناگدننک  شنزرس  تمالم  فده  مراد  نیقی  دنچره  منک  حرطم  دراد ، ناکما  هک  اجنآ  ات  یلماک 

: زا تسا  ترابع  همدقم  نیا 

ییاهانعم هب  فرع  حالطـصا  رد  قیاـقح  نیا  .دنتـسین  هیفرع  تاـعالطا  لـیبق  زا  قیاـقح  .تسا  مزـال  يا  همدـقم  ناـیب  ثحب ، زا  شیپ 
هدافتـسا نآ  زا  فرع  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخ  رب  ناهرب  هکلب  دیامن  یمن  تدـعاسم  اهنآ  اب  حیحـص  ناهرب  هک  دـنوش  یم  قالطا 

هکنآ اـب  تسا ؛ تاـفاضا  بسن و  لـیبق  زا  اـهنآ  فدارم  شناد و  نتـسناد و  تغل  رد  ملع  هلمج  زا  تسا  رایـسب  نآ  ریظن  .دـنک و  یم 
هب مئاق  هکلب  هدوبن  ملاع  هب  مئاق  یهاگ  رهوج و  هب  ملع  دننام  دـشاب ، رهوج  ای  هدرجم و  تروص  شناد  هک  تسا  نیا  قیقحت  یـضتقم 

.شدوخ تاذ  هب  یلاعت  بجاو  ملع  دننام  تسا  ملاع  نیع  یهاگ  تادرجم و  ریاس  سفن و  هب  ملع  دننام  تسا ، سفن 

قطاـن و ار  ناـسنا  لـصف  هچناـنچ  دـنرهوج  نآ  هب  ضراـع  تاـفاضا  بسن و  مهوم  هک  دوش  یم  ریبـعت  یظاـفلا  هب  هیرهوج  لوصف  زا 
لیبق زا  هیرهوج  لوصف  قیقحت  روطب  هکنآ  اب  دـنیوگ  یم  هدارالاب  كرحتم  ساسح و  ار  ناویح  لصف  .دـنناد و  یم  تاـیلک  كردـم 
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.سب تسا و  رهوج  ءزج  هدش  قیقحت  دوخ  ياج  رد  هک  يروطب  اریز  دنرهاوج  نامه  هکلب  هدوبن  تافاضا  بسن و 

أدـبم هک  تسین  نآ  مزلتـسم  درک ، قدـص  يزیچ  رب  قتـشم  هاگره  هک  تسنیا  نآ  تسا و  مزـال  زین  رگید  يا  همدـقم  حرط  اـجنیا  رد 
نینچ نیا  ار  لعاف  مسا  ًالثم  ءابدا  اهیوغل و  هچنانچ  تسا  روصتم  یمایق  نینچ  تغل  فرع  رد  هکنآ  اب  دـشاب  زیچ  نآ  هب  مئاق  قاقتـشا 

دننک و یم  ینعم 
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خیـش و .تسا  قیقحت  زا  رود  ناـیب  نیا  .دـشاب  نآ  هب  مئاـق  هنم  قتـشم  هک  يرما  رب  دـنک  یم  تلـالد  هک  تسا  يا  هملک  دـنیوگ : یم 
تعنـص عوضوم  دـیدح  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دوش  یم  قـالطا  دـیز  رب  دادـح  هاـگره  ًـالثم  دـنا : هتفگ  تبـسانم  نیمه  هب  نارگید 

دشاب دوخ  تاذب  مئاق  تسا  نکمم  تسام ، دوجوم  قاقتـشا  أدبم  هک  يدوجو  مییوگ  یم  همدقم ، ود  نیا  نایب  زا  سپ  کنیا  .تسوا 
نیا تسا و  دوجوب  بستنم  دوجو و  تقیقح  زا  معا  دوجوم  نیارباـنب  دـشاب  وا  هب  بستنم  نارگید  دوجو  تسا و  دوـجولا  بجاو  هک 

.تسا هیلوا  تایهیدب  زا  هیناث و  تالوقعم  زا  يرابتعا و  رما  ماع  موهفم 

دوجوم تسا  نکمم  هنوگچ  دشاب و  هتشاد  دوجو  جراخ  رد  تسا  دوجو  نیع  هک  هدوجوم  تقیقح  تسا  نکمم  هنوگچ  ییوگب  رگا 
؟ دشاب رگید  هدوجوم و  تقیقح  نآ  زا  معا 

رد هک  تسا  يدوجو  نامه  هکلب  تسین  دوجو  اب  ریاغم  دـمهف  یم  ار  نآ  فرع  تسا و  نهذ  هب  رداـبتم  هک  دوجوم  ینعم  مییوگ  یم 
تسا هسفنل  دوجو  دشاب  تاذب  مئاق  ریغ و  هیحان  زا  دوجو  هاگره  نیاربانب  .دوش  نآ  فدارتم  تاملک  ای  تسه  هب  ریبعت  نآ  زا  یسراف 
هکلب لوقع  سوفن و  دـننام  تسا  مولعم  ملاع و  ملع و  دـشاب  تاذـب  مئاق  هاگره  هدرجم  تروص  هچنانچ  تسا  دوخ  تاذـب  دوجوم  و 

.تسا نینچ  یلاعت  بجاو 

هک تسیدوجوم  هدننک ، مرگ  اریز  تسا  هدننک  مرگ  مرگ و  مه  زاب  دشاب  ادـج  شتآ  زا  ترارح  دوش  ضرف  هاگره  بلطم : حیـضوت 
تجهب و باـتک  رد  راـینمهب  .دراد  ار  راـثآ  ناـمه  دـشاب  شتآ  زا  يادـج  هک  یـضرف  اـب  مه  یمرگ  دراد و  دوـجو  نآ  رد  شتآ  رثا 
هساح و مه  زاب  دشاب  دوخ  هب  مئاق  دـشاب و  نسح  زا  درجم  هسوسحم  تروص  هاگره  دـیوگ : یم  روبزم  هیـضرف ي  دـییأت  رد  تداعس 

دوجوم ار  ایشا  زا  یخرب  ًالثم  تسا  دوجوم  رب  دئاز  دوش  یم  رکذ  هک  ینایب  نیا  اب  دوجو  دنا  هتفگ  تبـسانم  نیمه  هب  تسا  هسوسحم 
بجاو ناـمه  هک  دـندوجو  نیع  هکنآ  لاـح  مییوگ و  یم  دوـجوم  ار  ایـشا  زا  یـضعب  دنتـسین و  دوـجو  نیع  هکنآ  لاـح  میناد و  یم 

.تسا اهنآ  رب  دئاز  اهنآ  دوجو  دنتسین  تاذلاب  بجاو  هک  یتادوجوم  هجیتن  رد  دشاب  تاذلاب 

روظنم هرخالاب  دـشاب و  صوصخم  باستنا  هب  بستنم  دوجو  تاذـب و  مئاق  دوجو  زا  معا  ینعم  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  ییوگب  رگا 
يروصتم نآ  ینعی  دشاب  دوجولا  هب  ماق  ام  نآ  زا  دارم  تسا  نکمم  تسا و  ماکحا  رهظم  راثآ و  أدبم  هک  دشاب  يدوجو  نامه  نآ  زا 

دـشاب هیلقع  هعزتنم  روما  مایق  لیبق  زا  ای  دـشاب و  سفن  هب  مئاـق  دوجو  تسا  نیا  زا  معا  روصت  هنوگنیا  تسا و  مئاـق  نآ  هب  دوجو  هک 
تیلک و لیبق  زا  هیرابتعا  روما  مایق  دننام  دنادوخ  تاضورعب  مئاق  هک 
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زاجملاب نآ  رب  مه  دوجوم  قالطا  تسا  زاجملاب  هک  ینعم  نادب  مایق  قالطا  ات  دـنک  یمن  باجیا  ار  نایب  نیا  .اهنیا و  لاثما  تیئزج و 
.دشاب

نینچ نیا  اریز  دـشاب  یمن  زاـجم  اـی  تسا  تقیقح  وحنب  دوجوم  قـالطا  اـیآ  هکنیا  يوـغل و  ینعم  رد  اـم  یلعف  ثحب  نیا  زا  هتـشذگ 
شیب هسفن  یف  دـحاو  رما  کـی  تسا  دوجوم  قاقتـشا  أدـبم  هک  يدوجو  هکنآ  مـالک  هصـالخ  تسا  هیلقع  ثحاـبم  زا  نوریب  یثـحب 

.دراد نادب  یصاخ  باستنا  هک  يدوجو  تسا و  سفنب  مئاق  دوجو  نیا  زا  معا  دوجوم  دراد و  هیجراخ  تقیقح  هک  تسین 

فـصو يرابتعا و  رما  دوش  یم  روصتم  دوجوم  زا  هچنآ  مییوگب  هک  تسین  نآ  مزلتـسم  مینک ، لـمح  نیا  هب  ار  ناـیمکح  نخـس  رگا 
تاذـلاب مئاق  هک  تقیقح  نآ  رب  دوجوم  قالطا  سپ  .میا  هتـسناد  هیلوا  تایهیدـب  زا  ار  نآ  هک  تسا  ناـمه  دـشاب و  تادوجوم  يارب 
ینغتـسم وارب  دوجو  ضورع  زا  یلاعت  بجاو  دـنک  یمن  باجیا  روکذـم  رظن  راهظا  هرخالاب  تسا و  رگید  عضو  هب  ای  زاـجم  هب  تسا 

! دشاب یمن  یلاعت  بجاو  تقیقح  هک  تسا  يرابتعا  رما  موهفم  نآ  دشاب و 

ینمشد یتسود و  هزادنا 

زرون دهز  یتسود  رد  درادـن ، امـش  يارب  يررـض  هک  يرب  نامگ  دـنچره  نکن  ینمـشد  یـسک  اب  تسا : هتفگ  شدـنزرف  هب  یمیکح 
یتسود زا  تقو  هچ  دیـسرت و  یم  نمـشد  ینمـشد  زا  تقو  هچ  دیناد  یمن  امـش  .درادن  امـش  يارب  يا  هدـیاف  دـیدرک  نامگ  دـنچره 

.دیشاب راودیما  تسود 

طایتحا

يزیچ محازم  روـصت ، ناـمگ و  تفگ : زین  .دـیآ  شیپ  یتـصرف  هکنیا  اـت  ندروـخ  هصغ  تفگ : تسیچ ؟ طاـیتحا  دـنتفگ : بلهم  هـب 
.دننک شراکشآ  هکنیا  رگم  دنوشن ، هدیشوپ 

جالح

دیسرت يو  دندرک ، عطق  ار  وا  ياپ  سپـس  ار و  وا  پچ  تسد  سپـس  شتـسار و  تسد  دنناسرب  لتق  هب  دنتـساوخ  یم  ار  جالح  یتقو 
یم .دوش  یفخم  نآ  يدرز  اـت  دیـشک  شتروص  رب  ار  شا  هدـش  عـطق  تسد  دوـش ، درز  شگنر  هتفر  وا  زا  هک  ینوـخ  ترثـک  زا  هک 

قشاع هک  ارچ  مسر ، یم  بوبحم  لاصو  هب  هار  نیا  زا  متـشاد  نیقی  هک  تهج  نیا  هب  رگم  مدادن  رارق  اهیرامیب  فده  ار  دوخ  تفگ :
هک ییادخ  يا  تفگ : دش ، هتخیوآ  راد  هب  هک  ینامز  .دهد  شیدوبهب  هدـننک ، رامیب  هک  دـیآ  يزور  تسا و  ابیکـش  درد  ره  ربارب  رد 

.نک مکمک  يدرک ، طلسم  نم  رب  ار  يرامیب 

185  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 459 

http://www.ghaemiyeh.com


اهغلبت ماقسالل  سفنلا  ملسا  مل 

اهییحی لصولا  ناب  یملعل  الا 

هرباص مالالآ  یلع  بحملا  سفن 

اهیوادی اموی  اهمقسم  لعل 

تمایق

زا رمع  يا  تفگ  یم  متـشاد  ار  وا  هیبنت  دـصق  هاگره  متـشاد  یمالغ  داد : خـساپ  يدرک ؟ هبوت  ارچ  دندیـسرپ : زیزعلادـبع  نب  رمع  زا 
.تسا تمایق  زور  نآ  دادماب  هک  نک  زیهرپ  یبش 

دیشرلا نوراه 

لاس دیوگ : یم  یناسارخ  میهاربا  نب  ّللادبع 
�

ه دسیون : یم  تسا ) هدـش  ادـها  یـسابع  رهظتـسملا  هب  هک  یباتک   ) يرهظتـسم رد  یلازغ 
يوس هب  تسا و  هداتـسیا  اهگنـس  يور  هنهرباپ  هتفـشآ ، هک  مدـید  ار  نوراه  يا  هظحل  متفر ، جـح  هب  مردـپ  اـب  دیـشرلا  نوراـه  جـح 

زاب نم  شـشخب  هب  وت  هتـشگ و  زاب  هانگ  زا  نم  منم ، نم  ییوت و  وت  ادخ  يا  دیوگ : یم  دیرگ و  یم  دزرل و  یم  درگن و  یم  نامـسآ 
.دنک یم  زاین  زار و  ادخ  يوسب  نیمز ، ربکتم  هنوگچ  نیبب  تفگ : یم  مردپ  .درگ 

صالخا

همهاو وت  يازسان  زا  منک  روبع  رگا  .تسا  یهاگرذگ  تشهب  نم و  نیب  هلصاف  تفگ : شمارآ  اب  رذوبا  تفگ ؛ ازسان  رذوبا  هب  یـسک 
.مرت هتسیاش  یتفگ  هچنآ  زا  رتشیب  هب  نم  منکن  روبع  رگا  مرادن و 

مالسلا امهیلع  ارهز  یلع و  ییاسراپ 

مالـسلا هیلع  یلع  هناخ  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  یتقو  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک : تسا  هدروآ  دانـسالا  برق 
فیل زا  اهنآ  شلاب  دنتخادنا ، یم  دوخ  يور  ار  نامه  دنباوخب ، دنتـساوخ  یم  یتقو  هک  دوب  يدنفـسوگ  تسوپ  وا  لزنم  شرف  تفر ،

.دوب هرز  کی  زین  يو  هیرهم  دوب ، امرخ 

دیراورم

ناراب بآ  زا  دیراورم  دیامرف : یم  ُنا�جْرَْملا (1) ، ُُؤلْؤُّللا َو  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد 
فدص نامه  نورد  رد  .دکچ  یم  نآ  رد  ناراب  هرطق  هدرک و  زاب  ناهد  فدـص  دراب ، یم  ناراب  یتقو  .دـیآ  یم  دوجوب  ایرد  بآ  و 

.دوش یم  داجیا  نآ  تشرد  هرطق  زا  گرزب  رهوگ  ناراب و  زیر  هرطق  زا  کچوک  رهوگ 

بوقعی همان 
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، دش راگدنام  رصم  رد  فسوی ، هشقن  اب  عقاو  رد  تقرس و  مرج  هب  ًارهاظ  نیماینب  یتقو 
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يا هداوناخ  ام  دعب  یلو  رصم ، زیزع  هب  میهاربا  دنزرف  قاحسا ، دنزرف  ادخ  هدنب  بوقعی  زا  هک : تشون  رـصم  زیزع  هب  يا  همان  بوقعی 
ار شتآ  ادخ  دزوسب ، ات  دنتخادنا  شتآ  رد  دنتـسب و  شیاپ  تسد و  ار  میهاربا  مدج  تسا ، هدـش  دراو  ام  رب  يدایز  يالب  هک  میتسه 

منارسپ همه ي  زا  متشاد  يرسپ  نم  داتـسرف ، ییادف  وا  يارب  ادخ  دوش ، هتـشک  ات  دنتـشاذگ  شندرگ  رب  وقاچ  مردپ  درک ، درـس  وا  رب 
ردقنیا تسا و  هدیرد  ار  وا  گرگ  دنتفگ  هتـشگرب و  نوخ  هب  هدولآ  نهاریپ  اب  دـندرب و  نابایب  هب  ار  وا  ناردارب  ریاس  دوب ، رت  بوبحم 

دندرب ار  وا  مداد ، یم  یلست  وا  هب  ار  دوخ  نم  دوب ، زین  وا  يردام  ردارب  هک  متشاد  يرگید  رسپ  .تفر  نم  مشچ  زا  رون  ات  مدرک  هیرگ 
دزد مینک و  یمن  يدزد  هک  میتسه  يا  هداوناخ  ام  يا ، هدرک  ینادـنز  ار  وا  وت  تسا و  هدرک  يدزد  دـنتفگ : دنتـشگ ، زاـب  یتقو  یلو 

.مالسلاو (1) دریگ ، رب  رد  ار  وت  متفه  لسن  ات  هک  منک  وت  رب  ینیرفن  الا  اهبف و  ینادرگزاب  نم  هب  ار  وا  رگا  میا ، هدشن  دلوتم 

یم زوریپ  نانآ  دننام  زین  وت  نک ، ربص  نانآ  دننام  زین  وت  تشون : خـساپ  رد  تسیرگ و  دـناوخ ، ار  همان  فسوی  یتقو  دـیوگ : فاشک 
.يوش

لمع همان 

رپ دنسیون ، یم  وت  رومأم  بتاک  ود  هک  ار  تا  همان  اهراک  نیا  اب  دومرف : ماما  .دنک  یم  ییارس  هوای  یسک  دینش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
.یتسرف یم  تراگدرورپ  دزن  ینک و  یم 

لاحشوخ هناوید 

.دنناوخب هناوید  لقاع  ياج  هب  ار  وت  مدرم  هک  شاب  لاحشوخ  یشاب ، هدوسآ  یهاوخ  یم  رگا  دیوگ : نوطالفا 

یناتسرهش

ناتـسرهش هک  تسا  هدروآ  دوخ  خیرات  رد  یعفای  .تسا  ناتـسرهش  یلاها  زا  لحن  للم و  باتک  بحاص  یناتـسرهش  دمحم  حـتفلاوبا 
رهـش زا  یناتـسرهش  ناهفـصا ، کیدزن  يرهـش  روباشین ، رد  یهد  مزراوخ ، روباـشین و  نیب  ناـسارخ  رد  يرهـش  تسا ، رهـش  هس  ماـن 

یم دوب ، نوطالفا  ناشنیرخآ  هک  تمکح  هناوتسا  تفه  رکذ  زا  سپ  يو  تسا  هتفر  ایند  زا  يرجه  لاس 547  رد  يو  .تسا  ناسارخ 
.تسا هدوب  سیلاطاطسرا  نانآ  رصاعم  میکح  دیوگ 
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وطسرا

یگلاس هدـفه  رد  .تسا  رایرهـش  یهاـشنهاش  لاـس  نیلوا  دـلوتم  يو  .تسا  لوا  ملعم  روهـشم و  ياوشیپ  سیلاطاطـسرا ، اـی  وطـسرا 
شناد عضو  رطاخ  هب  ار  وا  دوب ، نوطالفا  درگاـش  يدـنا  لاـس و  تسیب  وطـسرا  درپس ، نوطـالفا  هب  شناد  بسک  يارب  ار  وا  شردـپ 

...تسا فورعم  مه  قالخا  تایهلا و  تایعیبط و  رد  وطسرا  راثآ  دنیوگ ، لوا  ملعم  قطنم ،

.تسا هدرک  یم  يرادبناج  وا  زا  هراومه  تشاد و  وطسرا  هب  تبسن  يا  هژیو  بصعت  انیس  یلعوبا 

سمره سیردا و 

موجن و تئیه و  رد  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  مالـسلا  هیلع  ربماـیپ  سیردا  هک  دـنا  هدروآ  نارگید  زین  ریـسفت و  رد  يواـضیب  یـضاق 
هدـش حیرـصت  قارـشا  تمکح  زاغآ  رد  تسا و  سیردا  نامه  سمره ، هک  تسا  هدـمآ  لحن  للم و  رد  .تسا  هتفگ  نخـس  باـسح 

.تسا هدوب  وطسرا  دیتاسا  زا  یکی  تسا و  سیردا  نامه  سمره  هک  تسا 

نطاب رهاظ و 

هکنیا رگم  تسین  يا  هدـنب  چـیه  یلع  يا  تسا : هدومرف  ادـخ  لوسر  دومرف : هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ینادـمه  ثراح 
راکشآ ادخ  دنک ، دساف  ار  دوخ  ناهن  هکنآ  دراد و  یم  هگن  ار  وا  راکشآ  ادخ  دنک  ظفح  ار  دوخ  ناهن  رگا  دراد ، یناهن  يراکشآ و 

.دزاس یم  دساف  ار  وا 

هکنآ دـنک و  یم  ظـفح  ار  وا  ینیمز  ترهـش  ادـخ  دـنک ، ظـفح  ار  دوخ  ینامـسآ  ترهـش  رگا  دراد ، یتیعقوم  هزاوآ و  يا  هدـنب  ره 
.دور یم  تسد  زا  زین  يو  ینیمز  ترهش  دنک ، هابت  ار  دوخ  ینامسآ  ترهش 

حاحص رد  مالسلا  اهیلع  همطاف 

ار وا  هکره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف : ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  بقانم  باب  رد  يراـخب  حیحـص  رد 
.تسا هدرک  نیگمشخ  ارم  دنک  نیگمشخ 

سمخ

ثاریم تساوخ  رکبوبا  زا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  تفگ : يو  هب  هشیاع  هک : تسا  هدـش  لقن  ریبز  نب  هورع  زا 
.دنک میلست  وا  هب  هدنام  یقاب  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  وا 

زا دـش و  كانبـضغ  وا  خـساپ  زا  همطاف  .تسا  هقدـص  دـنامب  وا  زا  هچره  .میرادـن  یثاریم  ام  هدومرف : ادـخ  لوسر  داد  خـساپ  رکبوبا 
اب درک  یگدنز  ربمایپ  زا  سپ  هک  هام  شش  ات  درک  يرود  رکبوبا 
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.درکن تبحص  رکبوبا 

يو رایتخا  رد  تسا  هنیدـم  رد  ادـخ  لوسر  زا  هک  يا  هقدـص  كدـف و  ربیخ و  زا  ار  يو  قوقح  ات  درک  تساوخرد  رکبوبا  زا  همطاـف 
ساـبع یلع و  راـیتخا  رد  ار  هنیدـم  تاقدـص  رمع  دـتفا ، اـپ  ریز  ادـخ  لوسر  ناـمرف  مسرت  یم  تفگ  دادـن و  خـساپ  يو  دـهد ، رارق 

.تسناد یم  هفیلخ  رایتخا  رد  درمش ، یم  ادخ  لوسر  هقدص  هک  ار  كدف  ربیخ و  تشاذگ و 

ربمایپ تیصو 

.دیوشن هارمگ  نم  زا  سپ  هک  مسیونب  يزیچ  ات  دیروایب  يذغاک  دومرف : تفرگ ، تدش  ربمایپ  يرامیب  يا  هبنشجنپ  زور 

وا زا  دـیوگ  یم  نایذـه  ربماـیپ  دـنتفگ  دـینک ، عازن  نم  روضح  رد  تسین  راوازـس  دومرف : ادـخ  لوسر  دنتـساخرب ، عازن  هب  باحـصا 
: دومرف دنسرپب ، وا  زا  دنتساوخ  تسیچ ؟ دوصقم  دیسرپب 

.ارم دیراذگاو 

، دنام تکاس  موس  تیـصو  زا  نانامهم ، زا  يزاون  نامهم  برعلا ، هریزج  زا  ناکرـشم  جارخا  .درک  تیـصو  زیچ  هس  هب  ار  تما  ربمایپ 
...مرادن رطاخ  هب  ار  نآ  دیوگ  یم  يوار 

.دش زاغآ  اج  نیمه  زا  یتخبدب  دیوگ : یم  سابع  نبا 

*

.دیوشن هارمگ  نم  زا  سپ  هک  مسیونب  يزیچ  ات  دیروایب  يذغاک  دومرف : تفرگ ، تدش  ربمایپ  يرامیب  يا  هبنشجنپ  زور 

.تسا یفاک  ار  ام  ادخ  باتک  تسام ، دزن  نآرق  .تسا  هدش  بلاغ  ربمایپ  رب  بت  تفگ : رمع  هدعب ،) اولضت  اباتک ال  مکل  بتکا  مله  )

الاب عازن  یتقو  تفگ : یم  .درک  یم  رارکت  ار  رمع  فرح  يرگید  دیروایب و  يذـغاک  تفگ : یم  یکی  دنتـساخرب ، عازن  هب  باحـصا 
.دیزیخرب دومرف : ادخ  ربمایپ  تفرگ ،

.دش (1) زاغآ  اج  نیمه  زا  یتخبدب  دیوگ : یم  سابع  نبا 

عتمت جح 

و دیسرن ، نآ  میرحت  رب  يا  هیآ  میداد و  ماجنا  عتمت  هرمع  ادخ  لوسر  هارمه  ام  دش ، لزان  عتمت  هیآ  یتقو  دیوگ : یم  نیصح  نب  رمع 
رس زا  رگید  یسک  .درکن  عنم  نآ  زا  دوب  هدنز  ات  ربمایپ 
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.دوب رمع  هدش  هتفگ  .داد  رییغت  ار  نآ  دوخ 

هعمج زامن  زا  دعب  تراجت 

هلفاق میدوب ، ربمایپ  اب  يا  هعمج  زور  هک  تسا  هدش  لقن  ّللادبع 
�

ه نبرباج  نایفسوبا و  زا  ًاوَْهل (1) ، ْوَأ  ًهَرا�ِجت  اْوَأَر  ا�ذِإ  لوزن َو  ببس  رد 
.دش لزان  هیآ  نیا  ات  دندنام ، نت  هدزاود  اهنت  دندروآ و  موجه  نآ  يوسب  مدرم  دش ، هنیدم  لخاد  يا 

ّرس اشفا 

ار ربمایپ  زار  دندرکن و  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  فرح  هب  هک  ینز  ود  نآ  مدیـسرپ  رمع  زا  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا 
: تفگ رمع  مدوب ، هدرکن  مامت  ملاؤس  زونه  دندوب ؟ هک  دندرک ، راکشآ 

.دندوب هشیاع  هصفح و 

ربمایپ تیصو 

: دومرف يو  .دندوب  يو  روضح  رد  ربمایپ  راضتحا  نامز  رمع ، هلمج  زا  باحصا  زا  يا  هدع 

، تساـم دزن  نآرق  .تسا  هدـش  بلاـغ  ربماـیپ  رب  بت  تفگ : رمع  دـیوشن ، هارمگ  نم  زا  سپ  هک  مسیونب  يزیچ  اـت  دـیروایب  يذـغاک 
.تسا یفاک  ار  ام  ادخ  باتک 

الاب عازن  یتقو  تفگ : یم  .درک  یم  رارکت  ار  رمع  فرح  يرگید  دیروایب و  يذـغاک  تفگ : یم  یکی  دنتـساخرب ، عازن  هب  باحـصا 
.دیزیخرب دومرف : ادخ  ربمایپ  تفرگ ،

.دنتخادنا ییادج  شا  همان  نتشون  ربمایپ و  نیب  هک  دش  زاغآ  اج  نیا  زا  یتخبدب  همه ي  دیوگ : یم  سابع  نبا 

باحصا

یم دراو  رثوک  رب  امـش  زا  شیپ  نم  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ربمایپ  زا  ّللادبع 
�

ه زا  قیفـش  زا  نامیلـس  زا  هناوعوبا  زا  دامح  نب  ییحی 
.موش

: دومرف ادخ  لوسر  هک  هریغم  زا  هبعش  زا  رفعج  نب  دمحم  زا  یلع  نب  ورمع  هدرک  ثیدح  زین  و 

اراگدرورپ میوگ ، یم  دنبرطضم ، هک  دنوش  یم  دراو  نم  رب  امـش  نادرم  زا  يا  هدع  هاگنآ  .موش  یم  دراو  رثوک  رب  امـش  زا  شیپ  نم 
ار وت  تنس  نانآ  ، ) دندش بکترم  یتسیاشان  ياهراک  هچ  وت  زا  سپ  یتسناد  یمن  یلو  یلب  دسر : یم  باطخ  .دنتسه  نم  نارای  نانیا 

(. دنتشگ زاب  تیلهاج  هب  دندش و  دترم  وت  زا  سپ  (، ) دنداد رییغت 
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*

، میوگ یم  .دـنوش  یم  برطـضم  متخانـش ، ار  نانآ  یتقو  .دـنوش  یم  دراو  نم  رب  يا  هدـع  هک : تسا  هدرک  لـقن  ربماـیپ  زا  مه  سنا 
.دندش بکترم  یتسیاشان  ياهراک  هچ  وت  زا  سپ  یتسناد  یمن  یلو  یلب  دسر : یم  باطخ  .دنتسه  نم  نارای  نانیا  اراگدرورپ 

*

دماشآ یم  نآ  بآ  زا  دنک  روبع  نم  رب  سک  ره  .موش  یم  دراو  رثوک  رب  نم  دومرف : ربمایپ  هک  دـنک  یم  لقن  زین  میرموبا  نبا  دـیعس 
.دوش یمن  هتشت  دماشایب ، بآ  نآ  زا  هکره  و 

.دتفا یم  ییادج  اهنآ  نم و  نیب  سپس  دنسانش ، یم  ارم  نانآ  نانآ و  نم  دنروآ  یم  ار  یهورگ 

*

.دـندش بکترم  یتسیاشان  ياهراک  هچ  وت  زا  سپ  یتسناد  یمن  یلو  یلب ، دـسر : یم  باطخ  ربماـیپ  هب  دـیوگ : زین  يردـخ  دیعـسوبا 
.دنتشگ (1) زاب  تیلهاج  هب  دندش و  دترم  وت  زا  سپ  دنداد ) رییغت  ارم  تنس  هک  دنشاب  رود  ادخ  تمحر  زا   ) نانآ

دنپ

ترـس ریز  گرم  شلاب  و  باوخب ، ولهپ  هب  تفگ : مزاحوبا  نک ، هظعوم  ارم  تفگ : رمع  دـمآ ، زیزعلادـبع  نبرمع  رابرد  هب  مزاـحوبا 
ار وت  یناد  یم  هچره  و  هدب ، ماجنا  ار  نآ  هظحل  نامه  دشاب ، وت  عفن  هب  هظحل  نآ  هک  يراد  تسود  ار  يزیچ  هچ  رگنب  سپس  راذگب ،

.دشاب کیدزن  تعاس  نآ  دیاش  نک ، شیاهر  هظحل  نامه  دناسر ، ررض 

*

رقتـسم تیومع  ردپ و  اج  نیمه  رد  ایآ  تفگ : حلاص  .نک  هظعوم  ارم  تفگ : يدهم  دـش ، دراو  یـسابع  يدـهم  رب  رـصب  نب  حـلاص 
نکمم تفگ : مزاحوبا  .يرآ  تفگ : دنک ، ناشیرای  یکین  نآ  هک  دنتـشاد  یکین  راک  نانآ  ایآ  تفگ : مزاحوبا  .یلب  تفگ : دـندوبن ؟

هب نانآ  هچنآ  ره  وت  نونکا  تفگ : مزاحوبا  .يرآ  تفگ : دشاب ؟ هدـش  اهنآ  يراتفرگ  بجوم  هک  دنـشاب  هتـشاد  يدنـسپان  راک  تسا 
.نک كرت  یسرت ، یم  اهنآ  رب  هک  يراک  ره  هد و  ماجنا  دنراد  دیما  نآ 

هفرع رد  هبوت 

رتکچوک ناطیش  يزور  چیه  دسیون : یم  ادخ  لوسر  زا  جح  باتک  لیذ  مولعلاءایحا  رد  یلازغ 
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.تسین هفرع  زا  رت  نیگمشخ  رتزیچان و  رترود و  و 

زین .تسا  هدرک  لقن  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ار  تیاور  نیا  .تسا  شزرمآ  لباق  هفرع  رد  طـقف  ناـهانگ  یخرب  هدـش  هتفگ 
.دشخب یمن  ار  وا  ادخ  دنک  نامگ  دشاب و  هدرک  فوقو  هفرع  رد  هک  تسا  یسک  ناراکهنگ  نیرتگرزب  هک  تسا  هدمآ 

ریصن هجاوخ 

ناگراچیب دادماب  ار  شدادـماب  میدـش ، دادـغب  دراو  لاس 655  تشون : بلح  رادـنامرف  هب  دادـغب  حـتف  زا  سپ  یـسوط  ریـصن  هجاوخ 
رگا مناوخ ، یم  دوخ  يوس  هب  ار  وت  کنیا  .میدومن  ریگتـسد  درکن ، يوریپ  نوچ  میدناوخ ، دوخ  تعاطا  هب  ار  شرادنامرف  میدرک و 
دوخ نخان  اب  ار  شیولگ  هک  شابن  یـسک  دننام  .دش  دـهاوخ  هتفرگ  وت  يورین  هنرگو  يوش  یم  رادروخرب  تمعن  زا  يدـمآ  هدارا  هب 

.مالسلاو .دربب  دوخ  غامد  دوخ  تسد  اب  دراشفب و 

ربمایپ ياعد 

: تسا هدومرف  هک  ادخ  ربمایپ  تیاور  يانعم  زا  اطع  تسا : هتشون  شدوخ  طخ  اب  مردپ 

تسا نیا  داد ، خساپ  تسا ، اعد  مادک  دارم  هک  دومن  شسرپ  یلبق ، نم  ءایبنالا  ءاعد  یئاعد و  ءاعدلاریخ 

یلع وه  ریخلا و  هدیب  تومی  یحوه ال  تیمی و  ییحی و  دمحلا ، هل  و  کلملا ،  هل  هل ،  کیرـش  هدـحو ال  هدـحو  هدـحو  هللا  الا  هلا  ال 
.تسادخ سیدقت  هکلب  تسین  اعد  نیا  ریدق و  یش ء  لک 

جاجح هبوت 

نبرمع .یشخب  یمن  ارم  دنیوگ  یم  نانیا  شخبب ، ارم  ایادخ  تفگ : یم  گرم  ماگنه  فسوی  نب  جاجح  تسا : هدمآ  مولعلاءایحا  رد 
.دروخ یم  هطبغ  دوب و  بجعت  رد  هلمج  نیا  زا  زیزعلادبع 

: تفگ يرآ ، دنتفگ  .تسا  هتفگ  ار  هلمج  نیا  وا  ًاعقاو  ایآ  دیسرپ  لوا  دینش  یتقو  يرصب  نسح 

.دوش نینچ  دیاش  .تسا  دیما  نیا 

ایند لوط 

.تسا ریت  تباصا  هزادنا  هب  وت  رمع  و  دیآ ، وت  يوس  هب  هک  تسا  يریت  نوچ  گرم  تسا : هتفگ  یمیکح 

دنه نادنمشناد 

.دنربخاب نآ  ماکحا  یسانش و  هراتس  ياه  هتشر  رد  دنتسه و  نارکفنشور  نانآ  تسا  هتشون  دنه  نادنمشناد  نایب  رد  لحن  للم و 
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زا ار  یموجن  ماکحا  نانآ  ینعم  نیا  هب  دنیامیپ  یم  ناریا  مور و  نامجنم  هار  فالخ  رب  یهار  یموجن  ماکحا  رد  دنه  ناسانـش  هراتس 
هب دننک و  یم  هدافتـسا  بکاوک  تایـصوصخ  زا  ار  ماکحا  دنرادن و  یهجوت  تارایـس  هب  دـنروآ و  یم  تسدـب  تباوث  تالاصتا  هار 
زا شمرج  رتالاب و  رگید  ياه  هراتـس  زا  شناکم  نوچ  دـنناد  یم  ربکا  دعـس  ار  لحز  هراتـس ي  اهیدـنه  .دـنرادن  يرظن  اـهنآ  عیاـبط 

.دننک یم  هدافتسا  عیابط  زا  ار  ماکحا  ناریا  مور و  رد  نامجنم  یلو  تسا  رتگرزب  نارگید 

رکف دنیوگ  یم  دنا و  لئاق  یمهم  شزرا  رکف  يارب  نانآ  .اهنآ  عیابط  زا  هن  دننک  یم  هدافتـسا  اهاود  صاوخ  زا  یبط  روما  رد  اهیدـنه 
نادـب ملاع  ناملعم  همه ي  دوش و  یم  هضرع  يو  هب  تالوقعم  قیاقح  تاسوسحم و  روص  هک  تسا  سوسحم  لوقعم و  طـسو  دـح 

.دنا هجوتم 

اهنآ يارب  ملاع  زا  يا  هژیو  تایلجت  هدش و  زاین  یب  تاسوسحم  زا  دنا ، هدش  لمحتم  تایـضایر  رد  هک  يرایـسب  شـشوک  اب  اهیدـنه 
همهاو هوق ي  تدش  رثا  رب  یهاگ  دنریگب و  ار  ناراب  ولج  دنناوت  یم  دنهد و  یم  ربخ  لاوحا  تابیغم  زا  هک  ییاج  ات  هدیدرگ ، ادـیوه 

رثا ماسجا  رب  دـناوت  یم  همهاو  هوق ي  اریز  تسین  دعبتـسم  روبزم  راهظا  هتبلا  دـنروآرد  ياپ  زا  رـضاح  لاح  رد  ار  یناسنا  دـنناوت  یم 
راوید يور  زا  یمدآ  نداتفا  .تسا  همهاو  هوق ي  فرصت  رثا  مخز  مشچ  مالتحا و  هچنانچ  دشاب  هتشاد  فرـصت  سوفن  رد  دراذگب و 
لامعا دشاب  درجم  هاگره  هدوب و  نیمز  يور  نتفر  هار  اب  ربارب  راوید  يور  رب  وا  نتفر  هار  زرط  هکنآ  اب  تسا  همهاو  هوق ي  رثا  عفترم 
مرگرـس مهو  رکف و  اـت  دـندنب  یم  ار  دوـخ  ياهمـشچ  زور  دـنچ  اهیدـنه  تبـسانم  نـیمه  هـب  دـسر و  یم  روـهظ  هـب  يو  زا  هـبیجع 

نیمه هب  دنشاب ؛ قافتا  رد  كرتشم  یتقو  ًاصوصخ  دنزادرپ ، یم  راکب  ًاکرتشم  نارگید  مهو  اب  درجت  تروص  رد  دوشن و  تاسوسحم 
نآ عفر  هلیسو  نیدب  ات  دننک  یم  قافتا  رما  کی  رب  قفشم  ناتـسود  زا  نت  لهچ  دتفا  قافتا  اهنآ  يارب  یمهم  دمآ  شیپ  هاگره  تهج 
یم نهآ  هب  ار  دوخ  هک  اهنآ  ینعی  دنا  هتسب  رگنل  اهنآ  زا  یی  هدع  .ددرگ  فرطرب  ناشیا  زا  دیدش  يراتفرگ  دوشب و  اهنآ  زا  یتحاران 

زا دننک و  یم  هنهرب  ناشتروع  يانثتساب  ار  ناشندب  دنشارت و  یم  ار  ناشاهتروص  اهرس و  هک  تسنآ  اهیدنه  زا  هدع  نیا  يوخ  دندنب 
مهو و تدش  شناد و  ترثک  زا  ناشیاهمکش  تسا  نکمم  دننکن  نینچ  هاگره  دندقتعم  دندنب و  یم  ریجنز  هب  ار  ناش  هنیس  ات  مکش 

.دردب رکف  هبلغ ي 

ای دنک و  تعنامم  مکش  ندش  هراپ  زا  دناوت  یم  هنوگچ  نهآ  هنرگ  دشاب و  ماهوا  اب  یـصاخ  طابترا  نهآ  رد  تسا  نکمم  هتفگ  يو 
دوجوب ار  مکش  قاقشنا  تابجوم  هنوگچ  شناد  ترثک 
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.دروآ یم 

جالح نتشک 

یمن انتعا  يو  فرح  هب  دـندوب و  وا  لتق  همان  ءاضما  تسمرـس  يا  هدـع  یلو  دـیوشن ، کیرـش  نم  لتق  رد  تفگ  یم  املع  هب  روصنم 
و دوش ، هدز  وا  هب  هبرض  رازه  ات  دنتشاذگ  سیلپ  سییر  رایتخا  رد  یسابع  ّللاب 

�
ه ردتقم  نامرف  هب  و  دندرب ، نادنز  هب  ار  روصنم  .دندرک 

، نک عطق  ار  شیاپ  تسد و  ود  درمن  رگا  تفگ : سیلپ  سییر  هب  ردتقم  .دـننزب  زین  ار  شندرگ  دـننزب و  رگید  هنایزات  رازه  درمن  رگا 
صوصخم لحم  هب  ناشک  ناشک  ار  روصنم  سیلپ  سییر  .شاب  هتـشادن  یکاـب  وا  هلیح  زا  نازوسب و  ار  شندـب  اـمن و  ادـج  ار  شرس 

ادج ار  شرس  دندیرب و  ار  وا  ياپ  تسد و  سپـس  دیـشک ، یهآ  طقف  وا  دندز و  هنایزات  رازه  .دندوب  وا  گرم  رظتنم  نت  نارازه  درب ،
.دیسر لتق  هب  لاس 309  رد  يو  .دنداد  رارق  دادغب  لپ  رانک  رد  ییوج  رب  ار  شرس  دندنازوس و  ار  شدسج  دندرک و 

نید لقع و 

.دشاب وت  تردق  زا  سپ  وت  سابل  وت و  لمع  زا  سپ  وت  نخس  وت و  نید  زا  سپ  وت  لقع  دیاب  دیوگ : شدنزرف  هب  یمیکح 

نونج نونف و 

رب ابع  رمک و  هب  نماد  فلتخم ، نونف  ندروآ  تسدـب  يارب  دـیوگ : یم  عیدـب  زا  سکع  ثحب  لیذ  لوطم  باتک  رد  ینازاـتفت  ققحم 
.تسا نونج  نامه  نونف  دش  صخشم  مدش  رادروخرب  نونف  زا  یتقو  تسا  نونف  نامه  نونج  هکنآ  لاح  متخادنا ، هناش 

اهلین نونفلا و  زارحال  تیوط 

نونف نونجلاو  یبابش  ءادر 

اهتضخ نونفلا و  تیطاعت  ذنمف 

نونج نونفلا  نا  یل  نیبت 

یبرع تاغل  ّرس 

شفک يارب  فصخ  يزود ، قراچ  يارب  زرخ  يزود ، نهاریپ  يارب  طاخ  تسا ، هدـمآ  یگدـنزود  هراـب ي  رد  هیبرعلارـس  باـتک  رد 
.دنرب یم  راکب...و  یفاب  نزبداب  يارب  صاخ  یفاب ، هرز  يارب  درس  يزود ، تسوپ  يارب  بلک  يزود ، کیخ  يارب  بتک  يزود ،

مسلط

هب لط  هدـش : هتفگ  .دـنک  یم  نایب  ار  بیرغ  رما  بسک  يارب  هلعفنم  هلفاس  ياوق  اب  هلاعف  هیلاـع  ياوق  جازتما  یگنوگچ  هک  تسا  ینف 
هدـمآ زین  .تسا  یندـشن  زاب  هرگ  يانعم  هب  تسا و  ینانوی  يا  هژاو  مسلط  هک  هدـش  هتفگ  زین  .مسا  رثا  ینعی  مسلط  تسارثا و  ياـنعم 

مسلط هک  تسا 
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.دوش طلسم  نارگید  رب  تسا و  طلسم  نف  نیا  رب  هک  یسک  ینعی  .تسا  طلسم  ینعی  نآ  بولقم  زا  هیانک 

.تسا هتشون  مسلط  نف  رد  یمهم  باتک  یکاکس  .تسا  رت  کیدزن  قح  هب  رت و  ناسآ  رحس  زا  مسلط 

دیدهت همان 

، هتـشون ماش  ریما  زیمآدـیدهت  همان  خـساپ  رد  توملا  مکاح  ایک  نبا  نیدـلاءالع  هک  ریز  همان  نیکلاسلا  لاجر  زا  نیـسمخ  باـتک  رد 
.تسا هدروآ 

.ما هدیشکن  شراظتنا  ما و  هدینشن  نونکات  هک  هداد  ماجنا  یمهم  راک  هک  یسک  زا  متفگش  رد 

، یتسه زاب  لاگنچ  رد  يرتوبک  نوچ  وت  .یناسرب  كاخ  هب  ار  نآ  هک  تسا  هتفخن  نم  يولهپ  يا ، هدرک  دیدهت  ریشمش  هب  ارم  هک  يا 
، دریگب ار  یعفا  ناهد  ولج  دوخ  تشگنا  اب  هک  یـسک  نوچ  ای  و  درب ، هرهب  هشیب  ریـش  يریگتـسد  يارب  راتفک  زا  هک  یـسک  نوچ  ای  و 

.تسا یفاک  وا  يارب  شناتشگنا  لاح 

رد هک  هشپ  زا  بجع  هتسشن ، لیف  شوگ  رب  هک  یسگم  زا  بجع  مدش ، ربخ  اب  لامجا  لیصفت و  هب  تزیمآ  دیدهت  همان  زا  هتفگ : زین  و 
تسد هب  دندرک و  لطاب  ياعدا  نانآ  .میدروآرد  ياپ  زا  ار  اهنآ  ام  دنتشاد ، اراهدیدهت  نیمه  یخرب  وت  زا  شیپ  .دیآرد  لاثمت  رامش 

ياه هقلح  ینک و  یم  ادج  مندب  زا  رـس  هک  يا  هدرک  نامگ  رگا  .تسیک  اب  يزوریپ  هک  دنمهف  یم  ناملاظ  يدوزب  دندش ، دوبان  قح 
هلیـسوب رهوج  هک  تسا  دیعب  يا ، هدـنارورپ  رـس  رد  ساسا  یب  یلایخ  غورد و  ییوزرآ  ینک ، دوبان  هدـش  انب  اههوک  زارف  رب  هک  ار  ام 

دیاب مینکاهر ، ار  لوقعم  نطاب و  میزادرپب و  تالوقنم  رهاوظ و  هب  میهاوخب  رگا  .دتفیب  اپ  زا  ضرم  هلیـسوب  مسج  دوش و  دوبان  ضرع 
: دومرف هک  تسا  وکین  ییوگلا  ام  يارب  ادخ  لوسر  .مییوگ  نخس  نانآ  اب  مدرم  لقع  ردق  هب 

يارب ار  ادخ  ساپس  .دمآ  هچ  وا  ترتع  نارای و  ناوریپ و  وا و  تیب  لها  رـس  رب  یناد  یم  وت  و  دیدن ، رازآ  نم  هزادنا  هب  يربمایپ  چیه 
تسد زا  هچنآ  زا  دیناد و  یم  ار  ام  لاح  امش  میا ، هدوبن  بصاغ  میا و  هدش  بصغ  میا ، هدوبن  رگمتس  میا و  هدید  متس  هک  لاح  همه 

هتبلا .دینامب  گرم  راظتنا  رد  دییوگ  یم  تسار  رگا  لاح  .دیتسه  علطم  دیوش  یم  کیدزن  نادـب  هک  یگرم  زا  دـیربخاب و  دـیهد  یم 
.تسا ربخ  اب  نارگمتس  لاح  زا  ادخ  درک و  دیهاوخن  گرم  يوزرآ  زگره  هک  دهد  یم  ناشن  امش  لاح 

هریچ وت  رب  وت  دوخ  زا  يدوزب  هک  اریز  نکفیب  دوخ  رب  الب  نیتسوپ  شوپب و  تلز  سابل  سپ 
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دراشف و یم  نخان  اب  ار  شیولگ  هک  دـش  یهاوخ  یـسک  ناـمه  نوچ  وت  منکـش و  یم  ار  وت  تمظع  اـهنآ  کـمک  اـب  دـش و  مهاوخ 
.درذگ یمن  وت  رب  تقیقح  نیا  ندش  راکشآ  يارب  يزیچ  .درب  یم  دوخ  تسد  اب  ار  شغامد 

جالح

دوـخ هب  ارم  ادـخ  اداـبم  دـیرادب ، ناـما  رد  ادـخ  تسد  زا  ارم  ناناملـسم  يا  دز  یم  داـیرف  دادـغب  رد  یمدحبـص  جـالح  هدـش  هـتفگ 
هلمج نیا  دنیوگ  .مرادن  یتقاط  ادـخ  راک  نیا  رد  .موش  هدوسآ  ات  دـهدن  تاجن  مسفن  لاگنچ  زا  ارم  .موش و  وا  سونأم  دراذـگباو و 

.دوب وا  لتق  مکح  لئالد  زا  یکی  اه 

تداـسح ضرعم  رد  مدرک ، عمج  ار  همه  مدـید  ار  وت  یتـقو  زا  دوب  يا  هدـنکارپ  ياـه  هتـساوخ  نم  ناـج  رد  تسا : هدورـس  جـالح 
نید و يا  مدش  لوغشم  وت  اب  متشگ و  ادج  مدرم  نید  ایند و  زا  مدش ، همه  يالوم  يدوب  نم  يالوم  وت  نوچ  متفرگ و  رارق  نادوسح 

.نم يایند 

هقرفم ءاوها  یسفنل  تناک 

ییاوها نیعلا  کتأر  ذا  تعمجتساف 

هدسحا تنک  نم  یندسحی  راسف 

ییالوم ترص  ذم  يرولا  یلوم  ترصو 

مهنید مهایند و  سانلل  تکرت 

ییایند ینید و  ای  كرکذب  الغش 

ایند ناملسم و 

تشادرب و ار  شنآرق  ریشمش و  ناملس  داد ، خر  يزوس  شتآ  نئادم ، رد  ناملس  يرادنامرف  نامز  رد  هک  تسا  هدش  لقن  نساحم  زا 
.دنبای یم  تاجن  نینچ  ناراب  کبس  تفگ  تفر و  نوریب  هناخ  زا 

ورسخ

هایگ ره  گرم و  زا  سپ  دیسر  نم  كاخ  رب 

دینکرب خیب  زا  دوب  وا  يوب  هن  ارنآک 

دنیوگ
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مرادن لالم  افج  مین و ز  داش  لصو  ز 

مرادن لاح  چیه  هک  مقشع  هدوبر ي  نانچ 

ایند یتخس 

.تسا تشهب  لها  دشاب ، دونشخ  ادخ  زا  وا  دیامن و  نادنز  وا  رب  ار  ایند  زور  هس  ادخ  هک  یسک  دیوگ : یم  سابع  نبا 

تورث

.دنادرگ یم  لیام  دنک و  یم  لیامتم  ادخ  تعاطا  زا  ار  مدرم  نوچ  دندیمان  لام  ار  لام 
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درجم سفن 

نینچ زین  ناگتشذگ  .دنتسه  هدرجم  سفن  ياراد  تاناویح  هک  تسا  داقتعا  نیا  رب  فلؤم  دیوگ : یم  لکایه  حرـش  رد  یناود  ققحم 
.دندوب لئاق  درجم  سفن  تاناویح  يارب  یتح  یخرب  دندوب و  دقتعم 

میوگ

یناعم فرص و  وحن و  رکف  رد  وت  رمع و  تشذگ 

تسا عیدب  رمع  فرص  وحن  نیدب  وت  زا  ییاهب 

مالسلا اهیلع  میرم  هصق 

هب لییربج  دـسیون : یم  ًارََـشب  ا�َهل  َلَّثَمَتَف  امنإ  دومرف : ادـخ  هک  مالـسلا  هیلع  میرم  هصق  لیذ  یـشاک  قازرلادـبع  خیـش  نیفراعلا  لامج 
دوش شتوهش  کیرحت  ثعاب  دنک و  هجوت  وا  هب  رـشب  عبط  ياضتقم  هب  دبای و  لیامت  وا  هب  میرم  سفن  ات  دمآرد  ییابیز  ناسنا  لکش 

.دوش داجیا  وا  رد  لازنا  تلاح  ملتحم  ناسنا  نوچ  و 

ینعی تسا  ریـش  نوچ  نز  هفطن  تسا و  رینپ  هیام  نوچ  درم  هفطن  تسا ؟ هدمآ  دوجوب  هفطن  کی  زا  دنزرف  هنوگچ  دیمهف  دیاب  نونکا 
هب نز  درم و  هکنیا  هن  تسا  نز  ینم  رد  داقعنا  هوق  زا  رت  يوق  درم  ینم  رد  نتـسب  هوق  هک  ارچ  نز  ینم  زا  داقعنا  درم و  ینم  زا  نتـسب 

.دندش یمن  دحتم  ءایشا  دش  یم  نینچ  رگا  هچ  دنشاب ، دقعنم  دقاع و  هوق  ییاهنت 

دنتـسه توق  لامک  رد  هک  فیرـش  ینانز  رد  .دنک  یم  تیلاعف  مه  درم  نودـب  هک  دوش  یم  یتروصب  دـشاب  يوق  نز  جازم  رگا  لاح 
تکرح زین  پچ  فرط  کمخت  دنک و  یم  تکرح  تسا  رتمرگ  هک  اهنآ  تسار  کمخت  زا  اهنآ  ینم  تسا ، مرگ  اهنآ  يدـبک  جازم 

و دوش ، یم  دـقع  بجوم  دـنک و  یم  درم  هفطن  راک  تسار  فرط  هفطن  هدـش ، بیکرت  هدامآ  محر  رد  مه  اـب  هفطن  ود  نیا  دـنک  یم 
.دنک یم  تیارس  زین  ندب  مامت  رد  داقعنا  نیا  رثا  دشاب  سدقلا  حور  هب  دیؤم  یتقو  .دوش  یم  دقعنم  پچ  بناج  هفطن 

مکاح اب  ینیشنمه 

هک مراد  ییایند  هن  تشون : ماما  ییآ ؟ یمن  ام  دزن  نارگید  دننام  ارچ  هک  تشون  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يا  همان  یـسابع  روصنم 
رد هن  و  میوـگ ، کـیربت  هک  يراد  يا  هژیو  تمعن  هن  .مدرگ  راودـیما  نآ  هب  هک  يراد  یترخآ  هـن  مشاـب و  كاـنمیب  وـت  زا  نآ  يارب 

.یهد نامدنپ  ات  نیشنب  ام  اب  تشون  روصنم  .میوگ  تیلست  ات  یتسه  ییالب 
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راکهنگ يارب  اعد 

نیا نز  يا  متفگ : .هتفیرف  هرهچ  هـب  ار  مدرم  هتـشادرب و  دـنبور  هـک  مدـید  ار  اـبیز  ینز  رعـشم  رد  جـح  فـقوم  رد  دـیوگ : مزاـحوبا 
ینز نم  تفگ : .ناشوپب  هرهچ  سرتب و  ادخ  زا  يا ؟ هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  هتـشاد و  زاب  تدابع  زا  ار  مدرم  ارچ  تسا ؟ مارحلارعـشم 

: تفگ شنارای  هب  مزاحوبا  مناسرب ، لتق  هب  درادن  هانگ  هکنآ  مهاوخ  یم  نم  منک ، یمن  ملظ  ادخ  هب  برقت  رطاخ  هب  هک  متسه 

قیقر یلیخ  اه  يزاجح  امـش  تفگ : دش ، ربخ  اب  هعقاو  نیا  زا  یبعـش  .دنازوسن  شتآ  رد  ار  ابیز  تروص  نیا  ادـخ  هک  مینک  شیاعد 
.دنک تنعل  ار  وت  ادخ  دیتفگ  یم  دیدوب  یقارع  رگا  دیتسه ، بلقلا 

گرم

ار وا  ایند  دوب و  ایند  بلط  رد  هک  تسا  رایسب  هدیباوخ  .دشاب  فلت  ورگ  رد  دنک و  فلخت  هدعو  رد  ایند  تسا : هتفگ  زتعم  نب  ّللادبع 
�

ه
دومن و دـیماان  شدـیما  درک ، كاخ  رد  دروآرد و  ياپ  زا  ار  وا  دومن و  تناـیخ  وا  هب  اـیند  هک  تسا  رایـسب  وا  هب  نئمطم  .درک  رادـیب 

.تخاس کیدزن  وا  هب  ار  شروما  ماجنارس 

زا یطخ  نوـچ  درک و  هدـنکارپ  ار  شمـسج  تشادرب و  وا  زا  ار  توارط  هریت  كاـخ  تفرگ ؛ ار  شتردـق  دودز و  ار  شتاـیح  گرم 
شرف گنـس  اب  دندنک و  وا  يارب  گنلک  اب  هک  يا  هناخ  .دنتـشاذگ  اهنت  ربق  رد  ار  وا  دنتفر و  شناتـسود  .دش  شتآ  زا  دـعب  رتسکاخ 

.دندرک تداع  شدوبن  هب  اهمشچ  دودز و  اهرطاخ  زا  ار  وا  دای  زین  راگزور  داتفا  گرم  مادب  ات  دوب  ناشیرپ  هراومه  يو  .دندومن 

لومخ

.يروخب اذغ  ات  يوش  یم  تحار  یک  يرب ، یم  نیب  زا  مدرم  عمج  رد  ار  دوخ  رمع  یتقو  دنا : هتفگ 

متکا ییحی 

یپ هراشا  یقاس  هب  نومأم  دندوب ، رضاح  متکا  نب  ییحی  رهاط و  نب  ّللادبع 
�

ه یسابع ، نومأم  مزب  رد  یمدحبص  تسا ، هدمآ  خیرات  رد 
وا دنتخاس و  وا  يارب  يربق  داد  روتـسد  نومأم  .داتفا  نیمز  رب  يا  هدرم  نوچ  ات  داد  بارـش  ییحی  هب  دایز  يردق  وا  درک و  یم  یپ  رد 

میاپ تفگ : زیخرب ، متفگ : دورـس : نومـضم  نیا  هب  تیب  ود  وا  هب  باطخ  نومأم  .دـندرک  لـگ  زا  رپ  ار  نآ  يور  دـنداهن و  ربق  رد  ار 
.دناوخب دنامب و  شرس  يالاب  ات  داد  یکزینک  هب  ار  تیب  ود  سپس  درادن ، ناوت  متسد  تفگ : .ریگب  متفگ : .درادن  ناوت 
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هب كارح  تیم ال  وه  هتیدن و 

نیحایر نم  بایث  یف  نفکم 

ینعواطت یلجر ال  لاق  مق  تلق  و 

ینیثاوت یفک ال  لاق  ذخ  تلقف 

لقع وا  مدوب و  لفاغ  یقاس  زا  نم  درک ، متس  داد  بارش  ارم  هکنآ  مدرم ، نم و  ریما  دیـس و  يا  داد : خساپ  دمآ ، لاح  هب  نوچ  ییحی 
مدرم و بارـش  هب  نم  هک  امن  باختنا  رگید  یـضاق  کنیا  .يدانم  يادص  هب  خساپ  هن  مراد  تکرح  ناوت  هن  يرآ  تفرگ ، ارم  نید  و 

.مدش هدنز  رات  هب 

میوگ

زیخون هزبس ي  طخ  هزات و  لگ  وت  يور 

زیربت نشلگ  رد  وت  وچمه  یلگ  هتفکشن 

زیر نوخ  هزمغ  نآ  تراغ  ملد  شوه  دش 

زیربت ندید  زا  هدئاف  ارم  دوب  نیا 

يروبص فال  نزم  هطرو  نیا  رد  وت  لد  يا 

زیرگب هعقاو  نیا  رس  رب  مه  وت  لقع  يو 

نابوخ ورسخ  نآ  هک  دوب  یبش  هدنخرف 

زیمآرکش مسبت  هب  بل  نانک  سوسفا 

دمآ نم  نیلاب  رس  رب  افو  هار  زا 

زیخرب هدشلد  يا  هک  تفگ  مرک  يور  زو 

وا مدق  راثن  رابنوخ  هدید ي  زا 

زیچ یب  سلفم  نم  کشا  رهگ  مدرک 

ییاهب تفگ  ما  هدشمگ  لد  تفر  نوچ 
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زین نم  هک  تفگ  ناج  متفر و  نم  هک  شاب  شوخ 

*

دیاب یم  رای  مناجب  ییاهنت  درد  زا  رگد 

دیاب یم  رادید  تبرش  مماک  تسخلت  رگد 

حصان هدم  مدنپ  رگد  متسم  وا  قشع  ماج  ز 

دیاب یم  رایشه  لد  ار  ندرک  شوگ  تحیصن 

يزورنآ شوخ  يا  هدنامن  يدوبهب  دیما  ارم 

دیاب یم  رامیب  لد  نیا  جالع  متفگ  یم  هک 

ار شنونج  اما  قشع  دیزرو  اهراب  ییاهب 

دیاب یم  راب  نیا  یلو  يریجنز  تسیاب  یمن 

لباقان هیده 

هب دید  ار  رتش  هک  بیدا  داد ، وا  هب  رغال  فیعض و  يرتش  ریزو  .تساوخ  رتش  يریزو  زا  یبیدا 
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زا ار  وا  هنامز  راگزور  هک  تسا  داـع  موق  نارتش  هرمث  ییوگ  دوب ، هتـشذگ  نآ  رب  لاـس  یلیخ  یلو  دیـسر  یتیاـنع  رتش  تشون : ریزو 
.دوشن ضرقنم  نارتش  لسن  ات  هداد  رارق  مالـسلا  هیلع  حون  یتشک  رد  ار  وا  ادخ  هک  دـشاب  یتفج  ود  زا  یکی  دـیاش  ای  تسا ، هدرب  نیب 
تـسوپ مشپ و  ناـیم  زا  شناوختـسا  وا ، ینـالوط  یگدـنز  زا  دوش  یم  بجعتم  لـقاع  رغـال ، کـشخ و  نوـبز و  راز و  تسا  يرتـش 

فلع هک  تسا  ینالوط  نایلاس  تسین ، نآ  ندیرد  هب  رـضاح  دنهد ، گرگ  هب  رگا  دروخ و  یمن  دنهد  هدنرد  هب  رگا  .تسا  هدمآرد 
.تسا هدید  لایخ  رد  ار  وج  باوخ و  رد  ار  فلع  اهنت  .هتفاترب  يور  ارچ  زا  دروخ و  یمن 

اریز مراد  هگن  متفرگ  میمـصت  .دشاب  یجرخ  کمک  هک  منک  رحن  ای  دشک  ایند  تمحز  مه  زاب  هک  مراد  هگن  ار  ناویح  نیا  مناد  یمن 
شدنزرف هب  دیما  ات  تسا  ناوج  هن  دیازب و  ات  تسا  هدام  هن  هک  تسا  نیا  زا  نم  ینادرگرس  مراد ، دنزرف  لام و  يروآ  عمج  هب  هقالع 

مشکب و ار  نآ  متفگ  مدش و  فرـصنم  یلو  دنامب ، ات  دراد  یتسرد  ياپ  تسد و  هن  دبای و  ندـیرچ  ناوت  هک  تسا  ملاس  هن  تشاد و 
نم نتـشک  زا  تفگ : رتش  .دنک  رحن  ار  نآ  ات  متـساوخ  یباصق  زیت ، يدراک  متخورفا و  یـشتآ  .مزاسب  نآ  زا  ییاذغ  هچب  نز و  يارب 

تسا و هدروخ  ار  متشوگ  راگزور  هکنیا  هچ  مراد  هتسیاش  یتشوگ  هن  مراد ، انیبان  یناگدید  فیعـض و  یـسفن  اریز  يرب ، یمن  یعفن 
، یناوخب شتآ  رب  ارم  رگا  .دـندنک  ار  مشپ  اریز  ندیـسیر  يارب  یمـشپ  هن  تسا و  هدرک  شا  هراپ  راگزور  هک  یغابد  يارب  یتسوپ  هن 

.دنکن افو  متشوگ  ندش  هتخپ  هب  شتآ  .دنامب و  یقاب  نم  زا  لکشپ  یفک 

هدرک هدز  تفگش  ارم  رتشیب  وا  راک  مادک  متسنادن  یلو  تسا ، هاوخریخ  یحصان  هرواشم  ماقم  رد  دیوگ و  یم  تسار  رتش  نیا  مدید 
لئاق تتـسود  يارب  وت  هک  یـشزرا  وت ، لمحت  وا ، يرادـهگن  رد  وت  ناوت  تالکـشم ، ربارب  رد  وا  ربص  يو ، اب  راـگزور  راـتفر  تسا ،
نامه ناویح  نیا  میوگب  نایاپ  رد  منک ! بجعت  مادک  زا  يا ، هداد  يا  هیده  نینچ  هک  هتـشادن  یـشزرا  تتـسود  هکنیا  ای  يا و  هدـش 

.مالسلاو تسا  تمایق  رد  هدش  هدنز  هدرم  هدروآ و  رد  ربق  زا  رس  ناویح 

فینصت

هدید هیهت  دوخ  فنـصم  هک  تسا  یبلاطم  يروآ  عمج  فینـصت ، زا  دارم  نوچ  تسین ، فینـصت  نآرق  يروآ  عمج  دنا ، هتفگ  یخرب 
.تسا عیاش  ثیدح  رد  هژاو  نیا  لامعتسا  هک  یلاح  رد  تفگن  فینصت  مه  ار  ثیدح  يروآدرگ  دیاب  حیضوت  نیا  اب  .تسا 

ریدغ هبطخ 

ار نآ  ادخ  هک  تسا  مرتحم  يزور  هجح ) يذ  مهدجه   ) زورما تسا : هدمآ  ریدغ  هبطخ ي  رد 
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ْمُْکیَلَع ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُتـْلَمْکَأ  َمْوَْـیلَا  : ... تـسا هدوـمرف  هدرک و  مـیرکت  تـسا و  هدرب  ماـن  نآ  زا  نآرق  رد  هدرمـش و  گرزب 
دشاب مالسا  امش  نید  هکنیا  هب  مدیناسر و  رخآ  هب  ار  تمعن  مدرک و  لماک  امـش  نید  زورما  ًانیِد (1) ، َم�الْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  ِیتَمِْعن َو 

.مدش یضار 

.تسا هدش  هدیلام  كاخ  هب  نانمشد  غامد  راکشآ و  قح  .تسا  مدرم  رب  اهتمعن  لیمکت  لامک و  هب  نید  ندیسر  زور  زورما ، سپ 

يرایسب هک  هچنآ  و  دز ، رانک  دوخ  نانخـس  زا  هدرپ  دومن و  حرطم  تشاد ، رطاخ  رد  ربمایپ  هچنآ  هک  تسا  يزور  ریدغ ، زور  زورما ،
.دنور یم  ورف  دوخ  تداسح  رد  ناتخب  هایس  دنوش و  یم  تیاده  ادخ  يوس  هب  ناگدنب  تخاس ، راکشآ  دندوب ، ربخ  یب  نآ  زا 

، دـنزاس یم  نایامن  ار  یگرزب  ربخ  دـننک و  یم  فارتعا  نآ  تمظع  هب  ناگتـشرف  هک  يزور  .تسا  ربماـیپ  ءایـصوا  دیـس  زور  زورما ،
.تسا نانآ  تیاده  مدرم و  يرگنشور  هدننک  نایب  هک  يربخ 

صن راکشآ و  دنوادخ  عطاق  لیالد  هک  يزور  .دوش  یم  حرطم  ناربمایپ  ياقآ  نابز  هب  قیاقح  و  دش ، هتـشادرب  اهناهن  زا  هدرپ  زورما ،
.دوش یم  مکحم  نشور ،

یم کیربت  یلع  يدادادخ  تیعقوم  هب  خب -  خب -  هلمج  اب  دننک و  یم  زاب  ناهد  نیرفآ  نسحا و  هب  نانمشد  هک  تسا  يزور  زورما ،
.تسا نینچ  مه  یلع  متسه  وا  دوخ  زا  رتراوازس  نم  ار  هکره  دیامرف : یم  ربمایپ  دنیوگ و 

.رادب نمشد  ار  وا  نمشد  تسود و  ار  یلع  تسود  ایادخ  دیوگ : یم  نایعیش  رطاخ  يالست  يارب  هک  تسا  يزور 

.تسا تیاصو  تیاده و  نیقی ، دهع ، زور  نایوگ و  هوای  ییاوسر  قح و  روهظ  زور  زورما ،

يربک تجح  تابثا  مالسلا و  هیلع  یلع  یلوم  یگدیزگرب  زور  .دوش  یم  حیرصت  یلع  تیالو  هب  هدش و  هتفرگ  قح  هک  تسا  يزور 
.تسا

یضترم دیس  دیفم و  خیش 

سرد سلجم  هب  دیفم  خیش  يزور  .تفر  یم  هتابن  نبا  سرد  هب  یضر  دیس  شردارب  اب  یلاس  درخ  رد  دوب و  مادنا  رغال  یضترم  دیس 
رارق وا  ربارب  رد  مارتحا  اب  دناشن و  دوخ  ياج  ار  خیش  تساخرب و  اج  زا  دش  دیفم  روضح  زا  علطم  نوچ  دیـس  .درک  ادیپ  روضح  دیس 

يرادمتیالو زا  دیفم  خیش  .درک  تعاطا  دیس  .دنک  حرطم  ار  دوخ  سرد  تساوخ  دیس  زا  دیفم  خیش  .تفرگ 
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.دش بجعتم  تیب  لها  هب  تبسن  وا 

يو هب  شناد  يریگارف  يارب  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هک  دوب  هدید  باوخ  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دیفم ، خـیش 
.دنزومایب شناد  ات  دروآ  دیفم  خیش  دزن  ار  یضترم  یضر و  دیس  شرسپ  ود  رصان ، رتخد  همطاف  زور ، نامه  حبص  .درپس 

ناگرزب زا 

راکنیا درم  یتیگ  هب  دشاب  یسک 

دشاب راک  شنیمه  یتیگ  زا  هک 

*

یتربع مشچ  زا  رظن  منک  یم  هچ  ره  رد 

لیلد دص  دیحوت  تسا ز  حرشم  يو  رد 

رب هار  لولدم  هب  لیلد و  زا  وت  رذگب 

لیق لاق و  ثحب و  زا  هن  سانش  وا  زا  ار  وا 

يولوم

نیبج نشور  يا  زومآردپ  زا 

نیا زا  شیپ  انملظ  تفگ و  انبر 

درک زاغآ  ثحب  هک  یسیلبا  وچ  هن 

درز میدرک  ور  خرس  نم  مدب  هک 

ییوت مغابص  تست و  گنر  گنر 

ییوت مغاد  تفآ  مرج و  لصا 

ینتیوغا امب  بر  ناوخب  نیه 

ینت مدرگ  يربج و  يدرگن  ات 
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یهجرب یک  ات  ربج  تخرد  رب 

یهن وسکی  ار  شیوخ  رایتخا 

وا تایرذ  سیلبا و  نآ  وچمه 

وگتفگ ردنا  گنج و  رد  ادخ  اب 

تسا مرحم  تخبکین و  وک  وا  دناد 

تسا مدآ  زا  قشع  سیلباز و  یکریز 

رخب یناریح  شورفب و  یکریز 

رصب یناریح  تسیروک  یکریز 

یفطصم لوقب  نک  نابرق  لقع 

یفک ّللا 
�

ه هک  وگ  ّللا 
�

ه یبسح 

شکماو یتشک  رس ز  ناعنک  وچمه 

شکریز سفن  داد  شرورغ  هک 

یتخومان انشآ  وا  یکشاک 

یتخود یتشک  حون و  رد  عمط  ات 

سوه يراد ، یهلبا  نیز  یگتسر 

سپ هب  وریم  نک و  هلبا  ار  شیوخ 

رسپ يا  هلبلا  هنجلا  لها  رثکا 

رشبلا ناطلس  تستفگ  نیا  رهب 

تسود وت  یگرخسم  هب  وک  هن  یهلبا 

تسوا ناریح  هلاو و  وک  یهلبا 
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رب تسد  نانز  نآ  دنناهلبا 

رد هب  فسوی  خرزو  هلبا  فک  زا 

تسود هار  ردنا  نک  نابرق  ار  لقع 

تسوا هک  ییوس  نآ  زا  دیآ  اهلقع 

دور تلقع  رگا  تریح  زا  رس  نیز 

دوش یلقع  رس  تیوم  رس  ره 
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تساهلقع ار  قح  وت  لقع  نیا  ریغ 

تسامش بابسا  ریبدت  نادب  هک 

اهلوقعم اهلوقعم  نیا  زا  ریغ 

اهب زع و  اب  قشع  ردنا  یبای 

دصتفه ات  دهد  تلاثما  رشع 

دمص قشع  رد  لقع  يزابب  نوچ 

نیبت هیآ  ریسفت 

نآ تقیقح  ات  دینک  صحفت  دروآ  امـش  يارب  يربخ  یقـساف  هاگره  اُونَّیَبَتَف (1) ، ٍإَبَِنب  ٌقِسا�ف  ْمُکَءا�ج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ـا�ی  هیآ  لـیذ 
.دوش راکشآ  امش  يارب 

عمج ناونع  هب  ار  هبتع  نب  دـیلو  ادـخ  لوسر  تسا  هدوزفا  زین  يو  .تسا  هدرک  اـنعم  اوحـصفت  اوفرعتف و  ياـنعم  هب  ار  اونیبت  يواـضیب 
هدینش ار  ربمایپ  هدنیامن  ندمآ  ربخ  هک  مدرم  تشاد ، هلیبق  نیا  اب  توادع  هقباس  دیلو  .داتـسرف  قلطـصم  ینب  هلیبق  دزن  تاقدص  يروآ 

همه هلیبق  تفگ : ادخ  لوسر  هب  تشگزاب و  روصت  نیمه  اب  .دنا  هدمآ  گنج  يارب  نانآ  درک  روصت  دیلو  .دنتفاتش  لابقتـسا  هب  دندوب 
ار ربمایپ  ینأت  دیلو ، قسف  نایب  نمض  دش و  لزان  روبزم  هیآ  هک  دش  گنج  هدامآ  ادخ  لوسر  .دنا  هدش  رازراک  هدامآ  هتـشگ و  دترم 

.دش راتساوخ 

.دور یم  نیب  زا  زین  طورـشم  دوبن ، طرـش  رگا  دـش ، رکذ  یطرـش  یتقو  هک  ارچ  تسا  صحفت  نودـب  لداع  ربخ  شریذـپ  هیآ  موهفم 
لعاف مسا  زا  دارم  .دوش  نشور  امـش  يارب  هلأسم  ات  دینک  فقوت  دروآ ، ربخ  یقـساف  یتقو  ینعی  دنا ، هدـناوخ  اوتبثتف  ییاسک  هزمح و 
دحاو قساف  رگا  ینعی  .تسا  ینأت  تلع  تسا ، هدمآ  هیآ  نایاپ  رد  هک  هچنآ  اذل  تسا ، مه  اب  یناونع  فصو  دـحاو و  يانعم  قساف ) )

هک ارچ  دـشاب  یم  لطاب  عایـش  قبط  رب  لمع  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  دوش ؛ قسف  قلطم  هب  قلعتم  نّیبت  هکنیا  هن  تسا  مزال  نیبت  دـمآ ،
.دنام یمن  یقاب  تقد  ینأت و  يارب  ییاج 

.دوش یم  يزیرنوخ  لتق و  هب  رجنم  هک  تسا  يربخ  هب  طوبرم  هیآ  رد  ینأت  موزل  هکنیا  هوالع 

.تشاد دهاوخن  یموزل  مه  نیبت  دوش ، یمن  لتق  بجوم  هک  دشاب  يرابخا  زا  ربخ  رگا  و 

.تسا تقد  لباق  نییلوصا  یخرب  فرح  اذل  نآ ، ریغ  هن  تسا  لداع  دحاو  ربخ  تیجح  يارب  هیآ  هب  لالدتسا  سپ 

وهل رخأت  مدقت و 
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ِوْهَّللا َنِم  ٌْریَخ  ّللا 
�

ِه َْدنِع  ا�م  ُْلق  ًاِمئا�ق  َكوُکَرَت  ا�ْهَیلِإ َو  اوُّضَْفنا  ًاوَْهل  ْوَأ  ًهَرا�ِجت  اْوَأَر  ا�ذِإ  هیآ َو  ریسفت  رد 
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هدـش مدـقم  تراجت  رب  وهل  هیآ  رخآ  رد  وهل و  رب  تراجت  هیآ  يادـتبا  رد  ارچ  دـنیوگب : رگا  .َنِیقِزا�ّرلا (1)  ُْریَخ  ّللا 
�

ُه ِهَراـ�جِّتلا َو  َنِم  َو 
.دندروآ يور  تراجت  هب  دنتشادرب ، تسد  زامن  زا  هک  اهنآ  تسا و  هجوت  دروم  تراجت  نوچ  مییوگ  تسا ؟

دروآ يور  اهنآ  هب  ایند  رگا  دنرادن ، یتابث  ینید  تاروما  رد  دنـشک و  یمن  یتمحز  نید  ظفح  يارب  یخرب  هک  تسا  نیا  هیآ  فرح 
هب دـنور  یم  نآ  بناج  هب  زاـب  تسا  رتمک  تراـجت  زا  نآ  عفن  هک  دـیآ  شیپ  يوهل  رگا  یتح  .دـنراد  یم  رب  تسد  ادـخ  تداـبع  زا 
الاب هب  نییاپ  زا  یقرت  مالک  ياضتقا  تفگ  دیاب  تسا ، هدش  مدـقم  وهل  هیآ  رخآ  رد  ارچ  یلو  .تسا  هدـش  مدـقم  تراجت  تلع  نیمه 

.تسا نانآ  رظن  دروم  ریقح  عفن  زا  رترب  ادخ  لیزج  شاداپ  دیوگب  تساوخ  یم  هک  ارچ  تسا ،

ترخآ ایند و 

ار ام  ترخآ  شاک  يا  يدرک ، تیافک  ار  اـیند  روما  یتشاداو و  ترخآ  لیـصحت  هب  ار  اـم  ایادـخ  تفگ : یم  دوخ  هبطخ  رد  جاـجح 
.يداد یم  تیرومأم  ایند  بلط  هب  ار  ام  يدش و  یم  لفکتم 

.تسا هدمآرد  یقفانم  لد  زا  تسا و  نمؤم  هدشمگ  هک  تسا  یتمکح  نیا  تفگ : دینش و  ار  نیا  يرصب  نسح 

وربآ ظفح 

.دراد تسد  رد  هک  تسا  یتورث  اب  دوخ  يوربآ  ظفح  اهراک ، نیرتهب  دیوگ : یمیکح 

ینیشنمه

.ینک ظفح  ار  دوخ  رتهب  تسا  مزال  يدرک ، ینیشنمه  تسوت  زا  رت  نییاپ  هک  یسک  اب  هاگ  ره 

تسود

.امنن هجوت  دنپ  نآ  بوخ  دب و  هب  نکن و  زیهرپ  تسود  دنپ  زا 

ترشاعم

.دوش ظفح  وت  تکوش  ات  زیهرپب ، نادان  دارفا  اب  ترشاعم  زا 

بضغ

.دوش یم  دونشخ  مک  يزیچ  زا  دریگ ، مشخ  كدنا  يزیچ  رب  هک  یسک 

توکس

.تسوا باوج  قمحا ، ربارب  رد  توکس 
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قافنا

.دهد یمن  يزیچ  وت  هب  وا  هک  نکن ، عوضخ  تسپ  ناسنا  ربارب  رد 

لومخ

یفخم شا  هتساوخ  هک  تسا  دوجولا  زیزع  ردق  نآ  یتمالـس  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  يروث  نایفس 
رگا تسین ، یمانمگ  نوچ  تولخ  دنچره  ربب  رـسب  تولخ  رد  یتسناوتن  رگا  زادرپب ، یمانمگ  هب  ینک ، ادیپ  دوجو  هاگره  .تسا  هدش 
یسک تخبکین  نک ، نایب  ار  وکین  ناگتـشذگ  فرح  یتسناوتن  رگا  و  تسین ، تولخ  نوچ  توکـس  دنچره  نک ، توکـس  یتسناوتن 

.دنک تولخ  ساسحا  دوخ  رد  هک  تسا 

ادخ تیاضر 

.دشاب شیاسآ  رد  وا  یشوخ  نوچ  مغ  رد  وا  یشوخ  هک  ینامز  تفگ : تسا ؟ دونشخ  ادخ  زا  هدنب  یک  دندیسرپ : هیودع  هعبار  زا 

تشهب هب  قوش 

تـشهب هب  ینک  یم  ادـخ  تبحم  ياـعدا  هـکنیا  اـب  ارچ  اـی  تـسا ؟ هنوـگچ  تـشهب  هـب  وـت  قاـیتشا  دندیـسرپ : هیودـع ) هـعبار   ) وا زا 
! هناخ دعب  هیاسمه  لوا  تفگ : خساپ  رد  يدنمقالع ؟

.مدرمش کچوک  ار  ما  هتسیاش  لمع  ره  دیوگ : هعبار 

ایند نایز 

.تساهنآ نیرتنایزرپ  دهد ، یم  امش  هب  هکاهزیچ  نیرتهب  هک  ارچ  رگنب ، تناها  مشچ  هب  ایند  هب  دیوگ : يدهاز 

ایند

، دنتسیرگن ایند  هب  دنتسه ، بارطـضا  رد  نآ  ياهبیـسآ  زا  هتفگ و  قالط  ار  ایند  هک  تسا  یکریز  ناگدنب  ار  ادخ  دیوگ : یعفاش  ماما 
.تسا نآ  رد  ياهیتشک  نوچ  کین  راک  هک  دندرک  روصت  ییایرد  نوچ  ار  نآ  تسین ، ناگدنز  شیاسآ  لحم  ایند  دندیمهف  نوچ  و 

انطف ًادابع  ّللا 
�

ه نا 

انتفلا اوفاخ  ایندلا و  اوقلط 

اوملع املف  اهیف  اورظن 

انطو یحل  تسیل  اهنا 
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اوذختاو هجل  اهولهج 

انفس اهیف  لامعالا  حلاص 
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تمایق لمع و 

هب دوش و  یم  مسجم  راکوکین  ربارب  رد  هتـسیاش  لمع  تمایق  رد  تسا : هدمآ  ْمِِهتَزا�فَِمب (1) ، اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  ّللا 
�

ُه یِّجَُنی  هیآ َو  ریـسفت  رد 
راوسوا رب  راکوکین  .مدوب  راوس  وت  رب  یلیخ  ایند  رد  نوچ  وش  راوس  نم  رب  دـیوگ : یم  دـنیب ، یم  ار  ترخآ  ياهیراتفرگ  یتقو  یمدآ 

.دبای یم  تاجن  اهیراتفرگ  زا  دوش و  یم 

تمارک

ادخ زج  درگنن و  مدرم  هب  ای  دشاب ، اراد  ار  تفـص  ود  زا  یکی  هک  دوش  یم  رادروخرب  يراوگرزب  ماقم  زا  یـسک  دیوگ : یم  یگرزب 
هچ رد  ار  وا  مدرم  هکنیا  زا  دزادنیب و  لد  زا  ار  مدرم  ای  دنرادن ، وا  هب  عفن  ندناسر  ناوت  ادـخ  ریغ  هک  دـشاب  هتـشاد  داقتعا  دـنیبن و  ار 

.دوشن تحاران  دننیب  یم  یلاح 

صالخا

: تسا هتفگ  یفراع 

نک ام  ثیدح  هلمج  یهاوخ  ار  ام 

نکاو وخ  نارگید  نک ز  ام  اب  وخ 

نک ابیز  ام  دای  مییابیز  ام 

نک اتکی  لد  شابم  لد  ود  وت  ام  اب 

لد زوس 

الب ماج  زاغآ  زا  هک  میتسه  یناگدنشک  تنحم  ربمایپ  ناگتـسب  ام  دیوگ : یم  دیارـس و  یم  دوخ  لد  زوس  زا  ربمایپ ، نادنزرف  زا  یکی 
رد ام  دنرورـسم و  اهنـشج  رد  مدرم  .تسا  هدیـشک  تنحم  ام  رخآ  لوا و  تسا و  یمیدق  ام  جـنر  میا ، هدیـشکرس  هتفرگ و  تسد  هب 

.میتسه كانمیب  یگدنز  مامت 

نحمووذ یفطصملا  اونب  نحن 

انمظاک هویحلا  یف  اهعرجی 

انتنحم نامزلا  یف  همیدق 

انرخآ یلتبم و  انلوا 
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مهدیعب يرولا  اذه  حرفی 

انمتام اندایعا  نحن  و 

الو رورسلاو  نمالا  یف  سانلا 

انفئاخ هایحلا  لوط  نمأی 

عضاوت ترهش و 

فیدر رد  دوـخ و  رـضحم  رد  ار  وـت  مزادـنیب ، اـهنابز  رـس  و  منک ، روهـشم  ار  وـت  یهاوـخن  رگا  تسا : هدوـمرف  ربماـیپ  ریزع  هـب  ادـخ 
.مناد یم  ناعضاوتم 
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سفن تزع 

هچره زا  هتفگ  يرعاش  .دروخ  یمن  نایمدآ  كاروخ  زا  و  دروخ ، یم  وم  نامه  زا  دزاـس و  یم  وم  لـگ و  زا  ار  دوخ  هنـال ي  وتـسرپ 
هدرک مارح  دوخ  رب  ار  مدرم  كاروخ  وتسرپ  هک  ینیب  یمن  رگم  دنشاب ، هتشاد  تسود  ار  وت  همه  ات  نک  يرود  تسا  مدرم  رایتخا  رد 

.دراد تماقا  هبیبر )  ) هداز شیپ  نوچ  ناشیاه  هناخ  رد  رطاخ  نیمه  هب  و 

يرولادی هتوخ  امیف  ًادهاز  نک 

ابیبح مانالا  لک  يا  یحضت 

مهداز مرح  فاطخلا  يرتام  وا 

ًابیبر تویبلا  یف  ًامیقم  ًادغف 

نظ نسح 

اب یتسه ؟ لد  هریت  ردقچ  وگب  دوخ  بلق  هب  دشن  هدوسآ  تلد  هاگره  .يروایب  رذع  داتفه  تتـسود ، شزغل  يارب  دـیاب  هتفگ : یگرزب 
.ار وا  هن  یهد  یم  رارق  شنزرس  دروم  ار  دوخ  وت  لاحنیا  اب  يریذپ ؟ یمن  ار  وا  رذع  مه  زاب  هدروآ ، رذع  داتفه  تردارب  هکنیا 

دیعسوبا

ددرگ ینادواج  وت  رظن  زا  لد 

ددرگ ینامداش  وت  ملا  اب  مغ 

كاخ وت  يوک  زا  درب  خزودب  داب  رگ 

ددرگ یناگدنز  بآ  همه  شتآ 

*

نک هلی  هد  ره  هلد  هد  هلد  هن  يا 

نک هلچ  ار  دوخ  شاب و  دوجو  فارص 

تسود رد  رب  ایب  صالخا  هب  حبص  کی 

نک هلگ  هگنآ  دراینرب  وت  ماک  رگ 
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نیمز تحاسم 

زور همین  رد  یکـشجنگ  تسا  مولعمان  ام  يارب  نآ  عافترا  هک  دراد  تماق  دـنلب  یتخرد  تسا ، ینیمز  هتـشون : شدوخ  طخ  هب  مردـپ 
نیمز يوس  هب  تخرد  نامه  رس  زا  تسا  هجرد  کی  تسیب و  نآ  ضرع  هک  تسیرهش  رد  هدوب و  يدج  هجرد  لوا  رد  دیشروخ  هک 

.تسشن نیمز  هب  تخرد  نآ  هیاس ي  زا  يا  هطقن  کی  رد  دمآ و  تکرح  هب 

رانک زا  ورمع و  هب  هیاس  رانک  ات  هطقن  نامه  زا  دیز و  هب  دوب  هتسشن  کشجنگ  هک  هطقن  نامه  ات  ار  تخرد  خیب  زا  نیمز  نآ  بحاص 
ناگدربمان رایتخا  رد  شورف  ناونع  هب  ار  دوخ  کلمیام  تیاهن  هرخـالاب  تخورف و  رکب  هب  ار  تخرد  عاـفترا  هیاـس  اـب  ربارب  اـت  هیاـس 

.تشگ نیعمان  دوب ، هتفرگ  رارق  نیمز  يور  کشجنگ  هک  یلحم  هیاس و  رادقم  دش و  هدنک  هشیر  زا  تخرد  دیـشکن  یلوط  .دراذـگ 
نانآ میلست  هتخورف  نارادیرخ  هب  هدربمان  هک  ار  یتحاسم  تسا  مزال  کنیا 
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.مییامن

دوش نییعت  دوب  هتـسشن  نآ  رد  کشجنگ  هک  يا  هطقن  ات  ار  تخرد  خـیب  هلـصاف  هیاس و  تخرد و  لوط  میهاوخ  یم  هک  تسنآ  مهم 
ددع هکنیا  هدرک و  زاورپ  نیمز  هب  تخرد  رـس  زا  عارذ  جـنپ  هزادـنا  هب  کشجنگ  هک  تسا  نآ  میراد  دادـیور  نیا  زا  هک  یمقر  اهنت 

کمک نودـب  ار  تالوهجم  نیا  هک  تسنآ  ام  رظن  نیا ، زا  هتـشذگ  .تسا  هدوب  حیحـص  ددـع  لوهجم ، ریداقم  زا  کی  ره  ياـهعارذ 
؟ تسیچ لح  هار  نونکا  دینک  نییعت  اهنیا  لاثما  ییاطخ و  هلباقم و  ربج و  لیبق  زا  باسح  رد  هررقم  دعاوق  زا  نتفرگ 

.دشاب هدرک  حرطم  ناشیا  دوخ  ار  شـسرپ  تسا  نیا  نم  روصت  مدرک و  لقن  هدوب  مردپ  طخ  زا  هک  يروط  هب  هلئـسم  حرط  اج  نیا  ات 
یم عبرم  هک  تسیا  همئاق  رتو  کشجنگ  ناریط  تفاسم  هکنیا  هب  رظن  تسا : نیا  دسر  یم  نم  نهذ  هب  هک  يروط  هب  نآ  خساپ  نونکا 
اریز تسا  زین 4  هیاس  تسا و  هس  يرگید  راهچ و  هدـعاقب  طـیحم  علـض  ود  زا  یکی  هرخـالاب  يرگید 9 و  اـهنآ 16 و  زا  یکی  دوش 

هک دوش  مک  نآ  زا  هاگره 24  هک  دشاب  هک 69  تسا  ضرع  مامت  زا  یقاب  هدوب و  ضرع 45  نآ  رد  تقو و  نآ  رد  دیشروخ  عافترا 
یم تسدـب  قیقحت  نیا  زا  تسا  صخاش  اب  يواسم  راـچان  دـشاب و  یم  عافترا 45  لظ  هدـش  تباث  دوخ  لحم  رد  تسا و  یلک  لـیم 

.تسا عارذ  راهچ  رکب  هیمهس  عارذ و  کی  ورمع  مهس  عارذ و  هس  نیمز  نآ  زا  دیز  هصح  دیآ 

زا یـشخب  رد  ام  هتفر و  راکب  يراگنا  لهـس  عون  کی  هدرک  داریا  صخاـش  اـب  عافترا 45  اب  لظ  تاواـسم  يارب  هک  یناـهرب  رد  هتبلا 
درادن و یلاکشا  تسا  زیچان  توافت  هکنیا  هب  رظن  لاح  نیع  رد  .میا  هدرک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  بالرطـسا  هلاسر  رب  دوخ  تاقیقحت 

.تسا یفاک  هلأسم  نیا  خساپ  يارب 

ادخ دهع 

دهع هب  هک  تسا  مزال  یمدآ  رب  تسا ، قلخ  اب  ادخ  دهع  نآرق  تسا : هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هنـسح  دنـس  اب  یفاک  رد 
.دناوخب ار  نآ  هیآ  هاجنپ  زور  ره  دنک و  هجوت  ادخ 

رارسا هنیجنگ 

.دوش تقد  نآ  رد  دوش ، زاب  يا  هنیجنگ  ره  تسا  مزال  تسادخ  ياه  هنیزخ  نآرق  تایآ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

یمور ياه  هام 

طساوا راگزور  نیا  رد  نآ  يادتبا  تسا و  لاس  زاغآ  هک  تسا  لوا  نیرشت  یمور  هام  نیتسخن 

208  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 495 

http://www.ghaemiyeh.com


ياههام يارب  اهیمور  و  یمور ، هن  تسا  ینایرـس  یمور  ياههام  ياهمان  دسیون : یم  عماج  هب  موسوم  جـیز  رد  رایـشوک  .تسا  نازیم 
هک تسا  یناث  نوناک  لوا  یمور ، لاس  زاغآ  .تسا  اهینایرـس  لاس  زاغآ  لوا  نیرـشت  لوا  دنا و  هدرک  باختنا  يرگید  ياهمان  دوخ ،

.تسا هدروآ  جیز  حرش  رد  یلعلادبع  انالوم  هکنانچ  .تسا  يدج  تاجرد  متسیب  هنامز ، نیا  رد 

هتفگ يدنجریب  ققحم  هتفگ و  نیس  اب  يرهوج  یلو  تسا  نیش  اب  تسا ، یمور  ياههام  زا  هک  طابش  هتـشون ، عماج  جیز  رد  رایـشوک 
.تسا طابس  برعم  طابش 

.دنتـسه تشط  مشیربا و  ناشاک و  برعم  هک  تسا  تسط  مسیربا و  ناـساک و  نوچ  یتاـملک  ریاـس  هیاـپ  رب  يدـنجریب  ققحم  فرح 
.تسین مزال  رییغت  بیرعت ، رد  هتبلا 

لومخ

ار وت  نامـسآ  ناگتـشرف  یـشاب ، سانـشان  مدرم  نیب  رگا  .دشاب  هزات  وت  لد  هنهک و  تسابل  یـسوم  يا  دـناسر  یحو  یـسوم  هب  ادـخ 
.تخانش دنهاوخ 

تموکح زا  يرود  ییاسراپ ،

يراوخفلع هب  يدرک  ناطلس  تمدخ  رگا  تفگ : ناطلـس  .دوب  وا  ياذغ  نیمه  دروخ و  یم  فلع  هک  دش  یمیکح  نیـشنمه  یناطلس 
.يدش یمن  دنمزاین  نیطالس  تمدخ  هب  يدروخ  یم  فلع  مه  وت  رگا  تفگ : میکح  .يدش  یمن  التبم 

هاش تمدخ 

هک دهاوخ  یم  يربنا  ار  وت  وا  .دنیب  یم  وت  رد  شدوخ  رب  هدوزفا  يزیچ  هکنیا  رگم  دناوخ  یمن  تمدخ  هب  ار  وت  هاش  دیوگ : نوطالفا 
ماجنا ار  تا  هفیظو  وا ، رب  وت  یتدایز  هزادـنا  هب  هک  شوکب  سپ  .دریگب  ار  شتآ  دوخ  تسد  اب  دـناوت  یمن  نوچ  دریگب ، شتآ  نآ  اب 

.یهد

دروم یب  شیاتس 

ییاشهوکن وت  زا  مشخ  هاگ  وا  مه  دشاب ؛ دونـشخ  وت  زا  دنک و  شیاتـس  تسین  وت  رد  هک  ار  ییاه  یبوخ  هک  یـسک  دـیوگ : نینچمه 
.دشابن وت  رد  هک  دنک 

ادخ زا  مرش 

.دنک مرش  شراگدرورپ  زا  دش ، داجیا  وا  رد  ادخ  ینامرفان  رکف  تقو  ره  تسا  مزال  دنمشناد  رب  دیوگ : یم  سویملطب 

یتحاران شیاسآ و 

هدومن و دنم  هرهب  تلیضف  زا  ار  ناسنا  شیاسآ ، عقوم  رد  ادخ  دیوگ : یم  سویملطب  نینچمه 
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.هدرک معنتم  نآ  شاداپ  باوث و  زا  یتحاران ، رد 

لمع رد  ماود 

مک دـنچره  تسا ، یمئاد  لمع  ادـخ  دزن  لمع  نیرتهب  دومرف : هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  يا  هنـسح  تیاور  یفاـک 
.دشاب

نیمز نامسآ و  شنیرفآ 

بآ قولخم  نیتسخن  دومرف : ماما  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم ، نب  دـمحم  زا  يا  هحیحـص  تیاور  یفاک  هضور  رد 
دش و شوماخ  شتآ  نآ  زا  سپ  دمآرد ، شتآ  لکش  هب  ادخ  نامرف  هب  بآ  سپس  داد ، رارق  نآ  زارف  رب  ار  دوخ  شرع  ادخ  هک  دوب ،

.درک قلخ  رتسکاخ  زا  ار  نیمز  دیرفآ و  دود  نآ  زا  ار  اهنامسآ  ادخ  دش و  هدنکارپ  اضف  رد  يدود  نآ  زا 

لام فرصت  زا  تیعونمم 

شزرا رتشیب  راـنید  تسیب  شا  هناـخ  هک  دوب  یلازریپ  يو  یگیاـسمه  رد  .تخادرپ  تراـمع  نتخاـس  هب  هرـصب  یلاـها  زا  يدـنمتورث 
.تفریذپ یمن  وا  یلو  درخب  رانید  تسیود  هب  ریپ  زا  ار  لزنم  نآ  دش  رـضاح  دشاب  عبرم  شا  هناخ  داعبا  هکنیا  يارب  دنمتورث  .تشادن 

عونمم تهافس  رطاخ  هب  تلاوما  هب  یسرتسد  زا  ار  وت  یـضاق  تسا  مزال  یتسه و  هیفـس  هک  تسادیپ  تفگ : دش و  تحاران  دنمتورث 
رد فرـصت  زا  دـنادب و  هیفـس  درخ  یم  رانید  تسیود  هب  ار  يرانید  تسیب  هناخ  هکنآ  دـیاب  یـضاق  تفگ : یـضاق  هب  لازریپ  .دـیامن 

.دادن تسد  زا  ار  هناخ  تفر  ایند  زا  ات  ریپ  نآ  دندنام و  تکاس  نارضاح  یضاق و  .دیامن  عونمم  لاوما 

ایند ییاسراپ و 

هب یسک  دزن  ار  دوخ  ّرـس  دهاوخ  یم  هکره  تفگ : وا  اب  تاقالم  رد  دش و  علطم  دینج  .دش  رهـش  یـضاق  میور ، مانب  يدادغب  يدهاز 
.تشاد هگن  هدیشوپ  لاس  لهچ  دوب ، ایند  تبحم  هک  ار  دوخ  زار  وا  اریز  .دراذگب  میور  دزن  دنکن ، اشفا  هک  دراذگ  تناما 

نآرق توالت 

.دیناوخب نزح  اب  زین  امش  دش ، لزان  نزح  اب  نآرق  هک : هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرصب  نسح 

زا دیناوخب و  یبرع  يادص  نحل و  اب  ار  نآرق  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نینچمه 
یمن زواجت  ناشیولگ  يدوگ  زا  نآرق  يادـص  دـنناوخ ، یم  انغ  اب  ار  نآرق  هک  دـنیآ  یم  یمدرم  يدوزب  دـیزیهرپب ، ناقـساف  يادـص 

اهنآ يادص  زا  هکره  اهنآ و  ياهلد  دنک ،
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.تسا بولقم  دیآ ، تفگش  هب 

سی هروس 

، دـناد یمن  ار  سی  هروس  زج  نآرق  زا  دـیوگ : یم  میلـس  امـش  مالغ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تسا : هتفگ  راـسی  نب  دـیعس 
.درادن یعنام  دناوخب  ار  نامه  دومرف : دریگارف ، ار  هیقب  ای  دناوخب  ار  نامه 

ربق باذع  زا  ینمیا 

یم ار  نآ  ما  هتـسشن  هک  روطنامه  اشع  زا  سپ  نم  تسا و  ربق  باذع  عنام  کلم  هروس  ندـناوخ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.مناوخ

هدیدمتس يرای 

نمؤم نآ  هک  تسا  یفاک  نیمه  نمؤم  هدنب ي  زا  ادخ  يرای  رد  هک : دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیقفلا  هرـضحی  نم ال 
.تسا لوغشم  هانگ  هب  شنمشد  دنیبب 

رَکِش

اهینیریـش زا  دومرف : یهد ؟ یم  هقدص  رَکِـش  دندرک  ضرع  داد ، یم  هقدص  رَکِـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدـمآ  یفاک  رد 
.مهد هقدص  ار  اهنیرتهب  مهاوخ  یم  مرادن و  تسود  ار  نیا  زا  رتهب 

اوقت

زا يربنامرف  تزع  هب  ینامرفان  تلذ  زا  ار  وا  ادخ  هک  یسک  هک : تسا  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  هیقفلا  هرضحی  نم ال 
كانمیب ادخ  زا  هکره  .تسا و  هدرک  سونأم  دوخ  هب  سینا ، نودب  و  زیزع ؛ هریشع  نودب  و  رگناوت ، تورث ، نودب  ار  وا  دناسرب ، ادخ 

هب هک  یسک  .دناسرت و  یم  زیچ  همه  زا  ار  وا  ادخ  دسرتن ، ادخ  زا  هک  یـسک  .تخاس و  دهاوخ  كانمیب  وا  زا  ار  زیچ  همه  ادخ  دشاب 
.تسا دونشخ  وا  مک  لمع  هب  ادخ  دشاب  عناق  يزور  كدنا 

اوقت یبساک ، زا  مرش 

، دنک يرود  ایند  زا  هک  یسک  .دنوش  دنم  هرهب  شا  هداوناخ  دشاب و  ناسآ  يو  يارب  بسک  دنکن ، مرـش  تشیعم  بسک  زا  هک  یـسک 
یتمالس اب  ار  وا  دنایامن و  یم  وا  هب  ار  ایند  ياهبیع  دنادرگ و  ایوگ  قح  تاملک  هب  ار  شنابز  دنک و  رادیاپ  وا  لد  رب  ار  تمکح  ادخ 

.درب یم  مالسلاراد  هب 

باوخ ریبعت 

شرگید يولهپ  هب  دید ، دب  یباوخ  یسک  رگا  تسا : هدمآ  یفاک  هضور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
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(1) ّللا . 
�

ِه ِنْذِِإب  ّالِإ 
�

ًاْئیَش  ْمِهِّرا�ِضب  َْسَیل  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َنُزْحَِیل  ِنا�ْطیَّشلا  َنِم  �يوْجَّنلا  اَمَّنِإ  دیوگب : دتلغب و 

: دیوگب نینچمه 

(2) میجرلا .  ناطیشلا  رش  نم  تیأر و  ام  رش  نم  نوحلاصلا  هدابع  نولسرملا و  هئایبنالا  نوبرقملا و  هکئالملا  هب  تذاع  امب  تذع 

ترخآ ایند و 

رود و هدرک  شدابآ  هک  ییایند  زا  یـسک  نینچ  دنک ، هابت  شیایند ، نداد  ناماس  يارب  ار  شترخآ  هک  یـسک  رب  ياو  دیوگ : یگرزب 
.ددرگ یم  کیدزن  هدومن  شهابت  هک  یترخآ  هب 

میوگ

کنتفگ کی  زا  هک  نک  تداع  تمص 

کنحلا تحت  نیا  رانز  دوش  یم 

لاقم زا  دنب  ورف  بل  اشگب  شوگ 

لاس لاس  هام و  هام  هتفه  هتفه 

ناج درو  نک  ردقنآ  ار  یشماخ 

نابز ظفل  دوش  تشومارف  هک 

گرزب بلطم  دش  وچ  ناد  تحار  جنر 

گرگ مشچ  يایتوت  هلگ  درگ 

تینما

.درب یم  ار  تعامج  اب  سنا  سرت ، هچنانچ  درب ، یم  ار  ییاهنت  تشحو  ینمیا ، دیوگ : یم  سویملطب 

سابل هب  رخف 

رب دوب  هدیشوپ  يرخاف  سابل  هک  ورمعوبا  یـضاق  يزور  .دنک  لضف  راهظا  تشاد ، تسود  هراومه  یـسیع ، نب  یلع  نسحلاوبا  ریزو ،
نم تفگ : ریزو  .رانید  دص  هب  تفگ : یـضاق  يا ؟ هدیرخ  دـنچ  ار  تا  هتفاکـش  شیپ  سابل  ورمعوبا  تفگ : وا  هب  ریزو  .دـش  دراو  وا 
یم ام  دـیارایب و  بوخ  ياهـسابل  هب  يزیچان  غلبم  اب  ار  دوخ  دـهاوخ  یم  ریزو  تفگ : یـضاق  ما ، هدـیرخ  رانید  تسیب  هب  ار  ما  هماـج 

دـشاب لد  رد  شهوکـش  دـهاوخ  یم  سک  ره  میراد ، راکورـس  مدرم  اب  ام  هکنیا  هوالع  .میـشوپب  رخاف  سابل  نارگ  تمیق  اب  میهاوخ 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 501 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/153/AKS BARNAMEH/#content_note_212_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/153/AKS BARNAMEH/#content_note_212_2
http://www.ghaemiyeh.com


اب هک  ریزو  یلو  دشوپب ؛ ار  سابل  نیا  دیاب 
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.دـنرادن ادـخ  هزاجا ي  نودـب  یـسک  هب  ندـناسر  رازآ  ناوت  نانآ  دـنک ، نیگمغ  ار  نانمؤم  ات  تسا  یناطیـش  لمع  يوجن  ( - 1 - 1
.10 هلداجم ،

زا مدید و  هچ  ره  تسد  زا  دنرب ، هانپ  يو  هب  حلاص  ناگدنب  لسرم و  ناربمایپ  برقم و  ناگتشرف  هک  ییادخ  هب  مرب  یم  هانپ  ( - 2 - 2
.دورطم ناطیش  تسد 
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.دراد ار  رخاف  سابل  هیهت  ییاناوت  ریزو  دنناد  یم  نانآ  نوچ  درادن ، نارگ  سابل  هب  یتجاح  دراد ، دش  تفر و  صاوخ 

رگمتس

ایند زا  تقو  ره  تفگ  نابنادـنز  هب  تشون و  هفیلخ  هب  يا  همان  شتاـفو  تقو  درک ، سبح  ینـالوط  ناـیلاس  ار  یـسک  ءاـفلخ  زا  یکی 
، تفر نمـشد  ربخ ، یب  يا  دوب : هتـشون  نینچ  نآ  رد  داد  هفیلخ  هب  ار  هماـن  نابنادـنز  گرم ، زا  سپ  .ناـسرب  هفیلخ  هب  ار  هماـن  متفر ،

.دهاوخ یمن  هنیب  يرواد  تسا و  لییاربج  يدانم  تفر ، شلابند  هب  زین  هیلع  یعدم 

يولوم

دشن هناوید  هک  هناوید  تسوا 

دشن هناخ  رد  دید و  ار  سسع  نیا 

ما هناریو  نم  تسا و  جنگ  نم  لقع 

ما هناوید  منک  رهاظ  رگا  جنگ 

مرکش ناتسین  دنق و  ناک 

مروخ یم  دوخ  میور و  یم  نیمز  رب 

دوب ناجیب  نآ  هک  يراتفگ  ملع 

دوب نارادیرخ  يور  قشاع 

نآ تسیدیلقت  يراتفگ و  ملع 

ناغف دراد  يرتشم  يارب  زک 

ارم تسیادخ و  نم  يرتشم 

ارتشا ّللا 
�

ه هک  الاب  دشک  یم 

لهب ار  سلفم  نارادیرخ  ور 

لگ تشم  کی  دنک  يرادیرخ  هچ 

تسام راک  دح  هن  ششخب  نیا  برای 
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تسار راک  ددرگ  هک  دیاب  وت  فطل 

دیلپ سفن  نیا  زا  ارام  رخ  زاب 

دیسر ام  ناوختسا  ات  شدراک 

ظفاح

مسرپ یلاح  تروص  کلف  يوک  زا  متفگ 

سرپم هک  ناگوچ  مخ  ردنا  مشک  یم  نآ  تفگ 

یلاله

تسندروخ نالفط  گنس  رد  یگناوید  تذل 

تشذگ نوماه  رد  هک  ار  نونجم  تاقوا  نآ  زا  فیح 

الال یلع  نیدلا  یضر 

.تسا هتفر  ایند  زا  لاس 642  رد  هک  تسا  يونزغ  الال  یلع  نیدلا  یضر  يو  مان 

تسا وت  راتفرگ  لد  رازه  هب  ناج  مه 

تسا وت  رادیرخ  ناج  رازه  هب  لد  مه 

رارق هن  دبای  باوخ  هن  تبلط  ردنا 

تسا وت  رادید  يوزرآ  رد  هک  سک  ره 
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الال یلع  نیدلا  یضر 

اـضرلاوبا دش ، نیـشنمه  نکر  اضروبا  اب  اجنآ  رد  تفر و  دـنه  هب  نیدـلا  یـضر  دـیوگ : یم  تاحفن »  » رخآ و  ثلث » » لئاوا رد  یماج 
.درک اطع  وا  هب  تسادخ  لوسر  هناش ي  تفگ  یم  هک  يا  هناش 

.دشاب هدیـسر  يو  هب  نیدلا  یـضر  زا  تسا  نکمم  دوب و  ینانمـس  هلودلاءالع  دزن  نآ  زا  دعب  هناش  نیا  دیوگ : یم  تاحفن  هدنـسیون 
هناش زا  تسا  يا  هناش  نیا  تشون : دوخ  طخ  اب  نآ  رب  تشاذـگ و  یقرو  ناـیم  رد  ار  نآ  دـیچیپ و  يا  هچراـپ  رد  ار  نآ  هلودـلاءالع 

: دوب هتشون  دوخ  طخ  هب  مه  هلودلاءالع  .تسا  هدیسر  ناوتان  نیا  هب  نکر  اضرلاوبا  زا  هک  تسا  نامه  هچراپ  نیا  ادخ و  لوسر  ياه 
.دسرب نیدلا ال ال  یضر  تسد  هب  هک  ادخ  لوسر  زا  دوب  تناما  هناش  نیا 

ییوگغورد هکلب  هدوبن  ربمایپ  نارای  زا  نکر  هک  تسا  هدـمآ  سوماق  رد  تسین ...  لـمأت  زا  یلاـخ  هتـشون  تاـحفن  فلؤم  هچنآ  هتبلا 
...تسا هدیسر  ربمایپ  ینیشنمه  هب  دش  یعدم  دنه  رد  لاس  دصشش  زا  سپ  هک  تسا  يدنه 

يرذع هبده  افو ، اب  نز 

رهوش مدرم ، نم  رگا  تفگ : شنز  هب  دندرب  یم  نتـشک  يارب  ار  تسا ) هدمآ  يرذع  هیده  اه  هخـسن  یخرب  رد   ) يرذع هبدـه  یتقو 
گرم تفگ : هبدـه  شاب ، هدوسآ  تفگ : دـیرب و  ار  دوخ  غاـمد  ًاروف  نز  .دوشن  وت  هرهچ  هتفیرف  یـسک  اـت  ربب  ار  دوخ  غاـمد  نکن و 

.تسا اراوگ  نم  رب  نونکا 

یتمالس رذن 

رذن نم  و  دنریگب ، هزور  هک  دندرک  رذـن  وت  یتمالـس  يارب  مدرم  تشون : وا  هب  ماکح  زا  یکی  یتمالـس  زا  يداش  رطاخ  هب  ناهد  نبا 
.تسا لطاب  دشاب ، يرذن  دنچره  دیع  هزور  تسا و  دیع  وت  يدوبهب  اریز  منک ، راطفا  مدرک 

اموص کئرب  موی  سانلا  رذن 

ارطف يدحو  ترذن  ینا  ریغ 

دیع کئرب  موی  نا  املاع 

ارذن ناک  نا  هموص و  يرا  ال 

رهاوظ زا  دایرف 

.یتداع تدابع  یتیراع و  تبحم  یتبرجت و  تمکح  یمسر و  تفرعم  زا  دایرف  دیوگ : يراصنا  ّللادبع 
�

ه هجاوخ 

نز
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.دنتسه ناطیش  ياه  نامسیر  نانز 
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اوران هاگن 

.تسا مشچ  يانز  اوران ، هاگن 

هلص هقدص و 

.محر هلص  مه  تسا و  هقدص  مه  ناشیوخ  اب  هقدص 

ربص رکش و 

.ربص یمسق  تسا و  تمعن  رکش  یشخب  تسا ، شخب  ود  رب  نامیا 

ندیشک رد  نابز  دیاب  راو  فدص 

یناکچ رد  دوب  تجاح  هک  یتقو  هک 

راطع

راوس یهار  رد  تفر  یم  یعمصا 

راک لوغشم  هدش  یسانک  دید 

سیفن سفن  يا  تفگ  یم  ار  سفن 

سیسخ يراک  زا  دازآ  تمدرک 

متشاد یمارگ  مئاد  ارت  مه 

متشاد یمانکین  يارب  مه 

وگم نیا  يراب  هک  شتفگ  یعمصا 

وگم نیکسم  يا  وت  يو  اب  نخس  نیا 

رگراک تساجن  رد  یتسه  وت  نوچ 

رتراوخ نیز  ناهج  رد  دشاب  هچ  نیه 

دنک تمدخ  ار  قلخ  وکنآ  تفگ 
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دوب رتهب  وزا  هر  دص  نم  راک 

هناهاش تمه 

: تفگ هاش  .تخادنا  قوقح  ناوید  زا  ار  وا  مان  ًاروف  مه  ریزو  درک ، بضغ  يرابرد  رب  يرایرهش 

.درادن تافانم  ما  هناهاش  تمه  اب  نم  مشخ  هک  نکن  فذح  ار  وا  مان 

تمعن نارفک 

یمن عطق  دـنک ، نارفک  ار  وا  تمعن  هکره  نوچ  تفگ : تسا ؟ هدـیمان  نیقزارلاریخ  ار  دوخ  ادـخ  ارچ  دندیـسرپ : یفوص  یـصخش  زا 
.دنک

تساوخرد در 

مه مدنگ  هنامیپ  کی  هک  ییاج  ات  تسا  یهت  متسد  تشون : شقیفر  درک ، يزیچ  ياضاقت  وا  زا  تشون و  شتسود  هب  يا  همان  یـسک 
، یتفگ غورد  رگا  و  دنک ) دنمتورث  ینعی   ) دـنک بیذـکت  ار  وت  ادـخ  یتفگ  تسار  رگا  تشون : همان  نامه  تشپ  رد  شقیفر  .مرادـن 

(. دنک ریقف  ار  وت  ینعی   ) دنک قیدصت  ار  وت  ادخ 

يولوم

دش زاب  یمشچ  بیغ  زا  ارت  رگ 

دش زارمه  ناهج  تارذ  وت  اب 
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لگ قطن  بآ و  قطن  كاخ و  قطن 

لد لها  ساوه  سوسحم  تسه 

نخس دیوگ  یم  وت  اب  يدامج  ره 

نسحلاوب يا  مشچ  شوگ و  نآ  ارت  وک 

داب ناج  قح  زا  فقاو  يدوبن  رگ 

داع موق  نایم  يدرک  یک  قرف 

ناهن ملاع  رد  تارذ  هلمج ي 

نابش نازور و  دنیوگ  یم  وت  اب 

میشهاب ریصب و  میعیمس و  ام 

میشماخ ام  نامرحمان  امش  اب 

دیوش ناج  ناج  يوس  يدامج  زا 

دیونشب ملاع  يازجا  لغلغ 

تدیآ تادامج  حیبست  شاف 

تدیادزب اهلیوأت  هسوسو ي 

اهلیدنق وت  ناج  درادن  نوچ 

اهلیوأت يا  هدرک  شنیب  رهب 

يدعس

يوشب نایصع  درگ  زا  نماد  ورب 

يوج دندنبب  الاب  هگان ز  هک 

هایس ددرگ  هآ  زا  هنییآ  رگ 
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هآ لد ز  هنییآ  نشور  دوش 

میب هچ  يراد  حلص  رس  زا  زونه 

میرک ددنبن  ناهاوخ  رذع  رد 

ورسخ

تفر داب  رب  همه  تصرف  هک  هآ 

تفر داد  هدعاق  رب  هن  رمع 

تشادن ییافو  يوب  ناهج  غاب 

تشادن یهایگ  رهم  وا  هزبس 

درکن سب  متس  رگمتس ز  خرچ 

درکن سپ  ور  هک  تفر  نانچ  رمع 

یضایب تشد  یلو 

دید یهاوخ  متس  یسب  الد  رای  زا 

دید یهاوخ  مک  فطل  رایسب و  يراوخ 

تسیرگن نوخ  زج  دیدب  شخر  هک  سک  ره 

دید یهاوخ  مه  وت  یلو  يراد  یمشچ 

تادوجوم حیبست 

هتبلا .دیناد  یمن  ار  اهنآ  حیبست  امـش  یلو  دیامن  یم  حیبست  ار  ادـخ  زیچ  ره  دـیوگ و  یم  نخـس  تسا و  هدـنز  ناهج  يازجا  همه ي 
اب ناسنا  ود  قطن  دـننام  تسین  مهف  لباق  یلو  دوش  یم  هدینـش  یخرب  قطن  نابزمه و  ناسنا  ود  دـننام  تسا  ندـیمهف  لباق  یخرب  قطن 

یمن ار  حیبست  ياهادص  تسا  باجح  رد  هک  یسک  تسین ، مهف  لباق  یلو  دوش  یم  هدینش  ناشیادص  زین  تادوجوم  یخرب  نابز ، ود 
.دنمهف یم  دنونش و  یم  ار  همه  دنا  هدمآ  نوریب  باجح  زا  هک  نانآ  و  دمهف ، یمن  دونش و 
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يولوم

رتهب یتسرپ  تب  تست  خر  تب  نوچ 

رتهب یتسم  تست  ماج  هداب ز  نوچ 

مدش تسین  نانچ  وت  قشع  یتسه  زا 

رتهب یتسم  رازه  زا  یتسین  ناک 

تساوخرد بسانت 

.ورب یکدرم  دزن  نآ  ندش  هدروآرب  يارب  تفگ : خساپ  رد  .ما  هدمآ  وت  دزن  يزیچان  هتساوخ ي  يارب  تفگ : يرگید  هب  یسک 

.دوش گرزب  ات  راذگب  تفگ : يو  خساپ  رد  ما ، هدمآ  وت  دزن  يزیچان  هتساوخ  يارب  تفگ : یسک  هب  يرگید 

یفوص

: تسا هتفگ  زین  .تسا  يزیچ  کلام  دوخ  هن  دوش و  یم  يزیچ  کلام  هن  هک  تسا  یـسک  تفگ : تسیک ؟ یفوص  دندیـسرپ  میور  زا 
.زیچ ود  زا  یکی  نتسنادن  رترب  ینعی  فوصت 

قلخ زا  عاطقنا 

اب هک  تسا  نیا  قح  اب  دـبع  يرود  نیتسخن  و  درذـگب ، دوخ  زا  هک  تسا  نیا  قح  اب  دـبع  لاـصو  نیتسخن  دـیوگ : یم  بحم  نونمس 
.دشاب دوخ 

هدیدمتس رگمتس و  هب  کمک 

ملظ زا  ار  وا  دومرف : مینک ؟ يرای  ار  ملاظ  هنوگچ  دنتفگ : نک ، يرای  دشاب  مولظم  هچ  ملاظ و  هچ  ار  تردارب  تسا : هدمآ  ثیدح  رد 
.راد زاب 

گرم دای 

.دهد یم  نایاپ  ار  اهتذل  هک  دینک  دای  ار  يزیچ  رایسب  هک  هدش  هتفگ 

راکتشپ

.تسا نآ  نتخانشن  راک ، رد  یتسس  تلع 

هثاغتسا
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حورجم ار  نآ  هک  يروط  هب  دز ، یم  دوخ  نار  هب  هک  دوب  یخاش  شتـسد  رد  دوب و  هلجد  لحاس  رد  برع ، رعاش  ضراف ، نبا  يزور 
رد مدرک ، یم  یگدنز  نآ  اب  هک  متشاد  یلد  دورس ؛ ار  راعشا  نیا  لاح  نآ  رد  دز و  یم  دوخ  رب  روطنیمه  وا  .تسناد  یمن  یلو  درک 

نیرخآ ات  نم  تسا ، هدش  گنت  نآ  ندروآ  تسدب  رد  ما  هنیـس  هک  نادرگ  زاب  نم  هب  ار  نآ  ایادخ  مداد ، تسد  زا  ار  نآ  نامز  رذگ 
.سرب نم  داد  هب  سر ، دایرف  يا  مراد ، یسرداد  ياضاقت  مقمر 
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هب شیعا  بلق  یل  ناک 

هبلقت یف  ینم  عاض 

دقف ّیلع  هددراف  ّبر 

هبلطت یف  يردص  قاض 

قمر یب  مادام  ثیغاف 

هب ثیغتسملا  ثایغ  ای 

ره سپ  مرادـن  يدـیاع  وـت  ریغ  زا  هک  متـسه  نئمطم  نوـچ  نک  شیاـمزآ  ارم  مه  زاـب  يرادربـخ ، نم  زا  هکنیا  اـب  تفگ : زین  يزور 
.هد ماجنا  یهاوخ  یم  یشیامزآ 

يرس رابتخا  ینم  دیرت 

ینم دارملا  تملع  دق  و 

ظح كاوس  یف  یل  سیل  و 

ینربتخاف تئشام  فیکف 

باوخ رد  ار  وا  شناتـسود  زا  یکی  یبش  .درک  ربص  درد  نیا  رب  اهتدم  وا  یلو  تفرگ  يدیدش  درد  دمآ و  دـنب  وا  راردا  هظحل  نامه 
هب ار  وا  ادخ  هک  دیمهف  ضراف  نبا  درک ، فیرعت  وا  يارب  ار  باوخ  شتـسود  یتقو  .دـهاوخ  یم  ار  دوخ  يافـش  ادـخ  زا  وا  هک  دـید 
هب دیـسر  یم  يا  هناخ  بتکم  هب  تقو  ره  دـش و  جراخ  هناخ  زا  وا  .دـهاوخ  یم  وا  زا  هلان  زجع و  دـنک و  یم  بیدأت  تیدوبع  بادآ 

.دینک اعد  دوخ  يوگغورد  يومع  يارب  تفگ  یم  اه  هچب 

نامتک

.دیریگب کمک  ندرک  نامتک  زااه  هتساوخ  هب  ندیسر  يارب  تسا  هدمآ 

فاب هماج  دمحم  دیس 

تفرگ داب  رب  هتکن  هک  يا  هچب  رطاش 

تفرگ داد  ادخ  نسح  زا  لد  کلم  دص 

تخومآ نم  لد  دود  زا  يور  الاب 
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تفرگ دای  ندز  هرطق  مرت  مشچ  زو 

یکهد شیورد 

تسادق لامج و  نآ  شیپ  نخس  دح  هچ  ارم 

تسادص یکی ز  منک  رگ  تفص  رازه  دص  هک 

دنیوگ یمه  دب  هک  ناج  يا  وت  يوخ  تسا  دب 

تسا دب  هک  سک  چیه  تفگ  وکن  تسه  هک  تخر 

*

یقشاع قیرط  رد  هد  ناج  شیورد  يا  هتفگ 

تسا نم  ناسآ  دوخ  نیا  امرفب  يراوشد  راک 

*

داهرف تمایق  هب  نیریش  تروص  مغ  زا 

دابب هوک  دور  هک  مدنآ  دنک  تمایق  دص 

*
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ناور دزوس  یم  ناج و  كرت  هناورپ  دنک  یم 

ناسک يارآ  سلجم  ار  دوخ  عمش  دنیبن  ات 

*

مناشفیب نانچ  ناج  یبلط  نمز  رگا 

منادرگب نارضاح  نهد  رد  بآ  هک 

*

تسایند هن  نید و  هن  لقع و  هن  قشع  ارم ز 

تسا ییاوسر  هچ  نیا  مراد  نم  هک  تسیگدنز  هچ 

تسود یب  متخوس  هک  سب  نیمه  قوش  ثیدح 

تسا ییارآ  ترابع  اهرگد  تسا  یکی  نخس 

يولهد نسح 

آردنا هداشگ  يور  نانچمه  تاصرع  رد 

وت هاوخداد  يوعد  دوش  لدب  اعدب  ات 

بلط دنک  یم  هک  رذع  ینک  یم  هک  یهنگ  ره 

وت هانگ  رس  درگ  نسح  تعاط  همه  نیا 

يرهم

دوب لکشم  درخ  ریپ  رب  هک  هتکن  ره  لح 

دوب لصاح  یم  هعرج ي  کی  هب  میدومزآ 

یم تمرح  ببس  مسرپ  هسردم  زا  متفگ 

دوب لقعیال  دوخیب و  مدز  هک  سکره  رد 
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عمش اب  میوگب  شیوخ  لد  زوس  متساوخ 

دوب لد  رد  ارم  هچنآ  نابز  هب  ار  وا  دوب 

ار يرهم  یبش  وت  لصو  دوب ز  یتلود 

دوب لجعتسم  تلود  سب  هک  فیح  دص  فیح و 

دیعسوبا

تسکشب يرادتسود  دهع  هک  رای  نآ 

تسد رد  نماد  هتفرگ  شنم  تفر و  یم 

ینیب مباوخب  هراب  رگد  تفگ  یم 

تسه یباوخ  ارم  وا  زا  دعب  هک  تشادنپ 

دمحا ناخ 

میرگ یم  نوگژاو  خرچ  شدرگ  زا 

میرگ یم  نوچ  هک  نیب  هنامز  روج  زو 

زور بش و  یحارص  نوچ  هدیمخ  دق  اب 

میرگ یم  نوخ  کیل  ما و  ههقهق  رد 
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دنیوگ

تسا یگنسرف  ام  هآ  ياپ  هب  قافآ 

تسا یگنهآ  دود  رهپس  ام  هلان ي  زو 

تسا يراخ  اج  ره  تسام  دیما  ياپ  رد 

تسا یگنس  اج  ره  تسام  رمع  هشیش  رب 

یناث ملعم 

دنامب هتخپان  ماخ و  دوجو  رارسا 

دنامب هتفسان  فیرش  سب  رهوگ  نآو 

دنتفگ يزیچ  سایق  رس  سک ز  ره 

دنامب هتفگان  دوب  لصا  هک  هتکن  نآو 

یماج

يا هدرک  اراکشآ  نابوخ  يور  زا  شیوخ  نسح 

يا هدرک  اشامت  ار  دوخ  ناقشاع  مشچ  هب  سپ 

يا هدومنب  نتشیوخ  لامج  سکع  لگ  باز و 

يا هدرک  الاب  رس و  هام  راسخر و  لگ  عمش 

يا هدنکفا  كاخ  هب  دوخ  قشع  ماج  زا  يا  هعرج 

يا هدرک  ادیش  نونجم و  ار  لقع  نونفوذ 

يا هدیشوپ  یقشاع  سابل  یقوشعم  هچ  رگ 

يا هدرک  انمت  دوخ  رب  يا  هولج  دوخ  زا  هکنآ 

يا هتسب  لسالس  نیکشم  هیس  کشم  زا  خر  رب 
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يا هدرک  ادوس  ریجنز  يا  هتسب  ار  یملاع 

نامسآ نیمز و  رد  دجنگن  تنسح  بکوم 

يا هدرک  اج  نوچ  هک  مناریح  هنیس  نورد  رد 

شیوخ مسر  مسا و  قشع  ردنا  مک  یماج  ینک  یم 

يا هدرک  ادیپ  هک  یمسر  نیا  رب  اداب  نیرفآ 

یسکیب

تسکش رای  بت  هک  یبیبط  زورید  تفگ 

تسویپ تحص  هب  زورما  هک  دمحلا  هللا 

ورسخ

متخبدب هچ  دشک  یم  ارم  هدنخ  هب  تبل 

ار احیسم  نم  تخب  لجا  يوخ  هداد  هک 

دنمتورث فراع و 

فراع .رایسب  تفگ : دنمتورث  تسا ، هنوگچ  وت  يایند  بلط  تفگ : يدنمتورث  هب  یفراع 
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، يدیـسرن نآ  هب  يا  هدوب  ایند  بلط  رد  يرمع  دیـسرپ : فراع  .ریخ  داد : خساپ  دـنمتورث  يا ؟ هدیـسر  يا  هتـساوخ  هچره  هب  دیـسرپ 
؟ دوب دهاوخ  هچ  يا  هدوبن  نآ  بلط  رد  هک  هچنآ  اب  وت  لاح 

: ما هدروآ  مظن  هب  نینچ  زاجح  حناوس  باتک  رد  یتیاکح  نمض  رد  ار  فراع  نیا  خساپ  شسرپ و 

لاؤس نیا  درک  یمعنم  زا  یفراع 

لانم لام و  یپ  رد  لد  ارت  یک 

یند يایند  رهب  زا  وت  یعس 

ینغ درم  يا  تسا  رادقم  هچ  ات 

رامش دع و  زا  تسا  نوزفا  تفگ 

راهن لیل و  رد  تسنآ  نم  راک 

یکت رد  شرهب  هکنیا  تفگ  شفراع 

یکدنا اتفگ  تسیچ ؟ ناز  تلصاح 

ریمض نشور  يا  تسا  دوصقم  هچنآ 

ریشع رشع  رگم  ناز  دماینرب 

بش زور و  یتسه  هکنیا  فراع  تفگ 

بت بات و  رد  نآ  لیصحت  یپ  زا 

یتخاس دوخ  هلبق ي  ار  نآ  لغش 

یتخابرد نآ  رهب  ار  دوخ  رمع 

دشن لصاو  یتساوخ  یم  ناز  هچنآ 

دشن لصاح  نآ  زا  وت  ياعدم 

تسا رترب  ایند  وک ز  ابقع  راد 
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تسا رتمک  هجاوخ  یعس  نآ  یپ  زو 

وا زا  لصاح  ارت  يزیچ  دوش  نوچ 

وگب دوخ  اناد  درم  يا  وگب  دوخ 

نایرگ یمـشچ  نارگن و  یبلق  ناشیرپ ، يرطاخ  اجنآ  رد  مدوب ، تارف ) هلجد و  نیب   ) دـمآ رهـش  رد  هک  مدورـس  ینامز  ار  راعـشا  نیا 
تیاـهن هک  يروط  هب  دوب ، هدـش  داـیز  ناوراـک  تماـقا  دوب و  هدرک  ادـج  نم  زا  ار  ناتـسود  دوبن و  نم  اـب  راـگزور  هک  ارچ  متـشاد ،

.دوب هدرک  مهارف  ار  یتحاران 

نآ رد  .دـندوب  هدرک  عونمم  تلع  نیمه  هب  ار  ناوراـک  تکرح  دـندرک و  یم  هوشر  ياـضاقت  ناـمکاح  زا  یخرب  هک  دوـب  نآ  تلع 
هک ینامز  درک ، مهارف  ار  ام  تکرح  بابـسا  ادـخ  هکنیا  ات  یباوخ ، هن  متـشاد و  یکاروخ  هن  مدوب ، راتفرگ  زور  هنابـش  هدزاود  ناکم 

.دورب ام  حور  دوب  کیدزن 

ناملس ییاسراپ 

یلو .تسین  ایند  زا  مفسأت  تفگ : .دندیسرپ  ار  وا  هودنا  تلع  دمآ ، یم  رظن  هب  نیگهودنا  دوب ، راضتحا  رتسب  رد  یسراف  ناملس  یتقو 
هصغ ي دنک  یم  هیهت  دوخ  رفس  يارب  يا  هراوس  هک  دشاب  يا  هزادنا  هب  امـش  یگدنز  لیاسو  دیاب  هک  تفرگ  دهعت  ام  زا  ادخ  لوسر 

یتشپ ریشمش ، دوب  ناملـس  هناخ  رد  هچنآ  .مشاب  هدرک  لمع  دهعت  فالخ  رب  تسا ، نم  رانک  هک  يزیچ  همه  نیا  اب  هک  تسا  نیا  نم 
.دوب نیبوچ  يا  هساک  و  امرخ ، فیل  زا 
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یشبح لالب 

وت راتفر  دنتفگ ، یم  کین  راتفر  زا  تقو  ره  ام  نیمزرس  رد  درک : داشنا  ار  رعش  نیا  دیـسر ، ربمایپ  روضح  دمآ و  هشبح  زا  یتقو  لالب 
.دندروآ یم  لَثَم  ار 

هرگنک هرب  هرا 

هردنم يرک  يرک 

بقع ولج و  دس  هیآ  ریسفت 

ینالوط و ياهوزرآ  يور ، يولج  دس  زا  دارم  تسا  هدروآ  ...ادَس (1) ، ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ادَس َو  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم  ا�ْنلَعَج  َو  هیآ : لیذ  یفراع 
.تساهنآ زا  مک  شزرمآ  بلط  كدنا و  تمادن  هتشذگ و  ناهانگ  زا  تلفغ  رس ، تشپ  دس  زا  دارم  تسا و  يراگدنام  رد  عمط 

ترخآ دهاز  ایند و  بلاط 

: تفگ دهاز  ترخآ ؟ نابلاط  ایند و  رد  نادهاز  دنیاجک  دیوگ : یم  یسک  هک  دینش  يدهاز 

.نیزگرب یهاوخ  هکره  نک و  ضوع  ار  دوخ  نخس 

ربمایپ هب  قشع 

متاجن يارب  نیمه  ما و  هدرک  صلاخ  ار  وا  نادناخ  ربمایپ و  هب  قشع  .مراد  رایـسب  هنگ  دوخ  دـنچره  متـسه  نئمطم  ادـخ  شـشخب  هب 
.تسا یفاک 

دغ یف  ینع  ّللا 
�

ه وفعب  تقثو 

یصاعلا بنذملا  یننا  يردا  تنک  نا  و 

هلآ یبنلا و  یف  یبح  تصلخا  و 

یصالخا يرشح ، موی  یصالخ  یف  یفک 

نباغت موی 

؛ دوش یم  هدوشگ  ییاه  هنیزخ  زور ، ره  تاعاس  هزادـنا  هب  ایند و  ياـهزور  زا  زور  ره  هزادـنا  هب  تماـیق  رد  هک : تسادـخ  ربماـیپ  زا 
، حرف تدـش  زا  دـننک  میـسقت  ناـیخزود  رب  ار  حرف  نآ  رگا  .دوش  یم  كاـنحرف  نآ  هدـهاشم  زا  هدـنب  هک  تسا  روـن  زا  رپ  يا  هنیزخ 

تـسا كانهودنا  وب و  دـب  کیرات و  يا  هنیزخ  .تسا و  هدرک  تعاطا  ار  ادـخ  هک  تسا  یتعاس  نآ  دورب ، ناشدای  زا  تمایق  باذـع 
هنیزخ .تسا  هدوب  يو  هانگ  تعاس  نامه  نآ  و  دوش ، ازع  اهنآ  يارب  تشهب  تذل  دننک ، میـسقت  تشهب  لها  رب  ار  هودنا  نآ  رگا  هک 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 521 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/153/AKS BARNAMEH/#content_note_222_1
http://www.ghaemiyeh.com


ادخ هدنب  .تسا  هدوب  لوغـشم  يویند  حابم  راک  هب  ای  هدیباوخ  هک  هدوب  یتعاس  نآ  دنیب و  یم  یلاخ  ار  نآ  وا  دنیاشگ و  یم  وا  رب  يا 
موی  ) ترسح موی  ار  تمایق  اذل  و  تسا ، هدرکن  رپ  ار  نآ  يا  هتسیاش  لمع  هب  ارچ  هک  دوش  یم  تحاران  هظحل  نآ  رد 
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.دنا هدیمان  نباغت )

نج ندید 

یمن هدـید  مشچ  هب  نج  هک  دـهد  یم  ناشن  هیآ  نیا  دـیوگ : یم  هیآ  ریـسفت  رد  فاشک  ْمُهَنْوَرَت ، ـ�ال  ُْثیَح  ْنِم  ُُهلِیبَق ، َوُه َو  ْمُکا�رَی  ُهَّنِإ 
ساسا یب  دـنک ، اهنآ  ندـید  ياعدا  هک  یـسک  و  دـنک ، رهاظ  ار  دوخ  هک  درادـن  رایتخا  يو  دوش  یمن  راکـشآ  ناـسنا  يارب  و  دوش ،

: دیوگ یم  يزار  رخف  یلو  .تسا 

لوسر دنا و  هدید  ار  نج  مدرم ، زا  يرایسب  هک  ارچ  تسا  ساسا  یب  يرـشخمز  فرح  و  درادن ، نج  ندشن  هدید  رب  یتلالد  چیه  هیآ 
.تسا ندید  لباق  نج  دیوگ  یم  زین  وا  .تسا  يزار  رخف  لثم  زین  يواضیب  مالک  .دنا  هدرک  تاقالم  نج  اب  وا  ءایلوا  ادخ و 

نوطالفا تمکح 

.اهیئاشم اهیقاور و  اهیقارشا ، .دوب  هدرک  میسقت  هتسد  هس  هب  ار  دوخ  نادرگاش  نوطالفا 

نوطالفا سفن  حول  زا  تمکح  رون  ياهوترپ  یلاخ و  یتسه  شقن  زا  اهنآ  لقع  حول  هک  دـندوب  وا  نادرگاش  زا  هتـسد  نآ  اهیقارـشا :
.دندش یم  دنم  هرهب  داتسا  ياهتراشا  زا  نانآ  دیشخرد و  یم  اهنآ  رب  ترابع ، ندش  هطساو  نودب 

یم وا  تاراشا  تارابع و  زا  ار  تمکح  نونف  دنتـسشن و  یم  نوطالفا  هناخ  قاور  رد  هک  دنتـسه  وا  نادرگاـش  زا  هتـسد  نآ  اـهیقاور :
.دنتفرگ

زا وطسرا  دنتفرگ و  یم  وا  زا  هار  لوط  رد  ار  تمکح  دندرک و  یم  تکرح  وا  باکر  رد  هک  دندوب  نادرگاش  زا  هتـسد  نآ  اهیئاشم :
.دندرک یم  تکرح  وطسرا  باکر  رد  هک  دنتسه  یناسک  اهیئاشم  دنا  هتفگ  یخرب  هتبلا  .تسا  هتسد  نیا 

لاق لیق و 

دایز فرح  زا  ار  مدرم  ادخ  لوسر  ینعی  دیوگ : یم  قئاف  رد  يرـشخمز  تشاد ، یم  زاب  لاق  لیق و  زا  ار  مدرم  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ 
.تشاد یم  زاب  ییوگ  هوای  و 

مسا بارعا  اذل  دننک و  یم  نانچ » نینچ و   » زا تیاکح  هک  دنتـسه  لعف  ود  ره  تسا و  هدش  هتفرگ  اذک ، لاق  ذک و  لیق  زا  لاق  لیق و 
: تسا هدش  هتفگ  ًالثم  .دنشاب  یم  ریمض  زا  یلاخ  دنا و  هتفرگ 

.دوش یم  دراو  اهنآ  رب  هفرعم  لا »  » یهاگ و  لاق ؛ لیق و  ایندلا  امنا 

لادبا

ار نانآ  .دنشاب  یم  نادباع  ءایلوا و  زا  نانآ  .دنتسه  ماش  رد  لادبا  دندومرف : هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هیاهن  باتک  رد 
شنیزگیاج يرگید  دریمب  مادک  ره  هک  دنناوخ  لادبا  تهج  نآ  زا 
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.دوش

ندب تاحوتف ، خیرات 

تاحوتف زا  یخرب  تسا ، هدـمآ  هدجـس  مح  هروس  رد  هک  ...ْمِهِـسُْفنَأ (1) ، ِیف  ِقا�فْآلا َو  ِیف  ا�ِنتا�یآ  ْمِهیُِرنَـس  هیآ  ریـسفت  رد  يروباشین 
زا ثحب  دراو  سپس  تسا و  هدرک  ثحب  ار  مور  رصیق  اب  نالسرالا  بلآ  گنج  هصاخ  نالسرالا و  بلآ  ات  هیواعم  نامز  زا  یمالـسا 

.دوش ادیپ  نآ  رد  یجاتحیام  ره  هک  هتسناد  يدابآ  رهش  نوچ  ار  نآ  هدش و  ناسنا  ندب 

رقف

یگدنز زین  یـسابع و  يافلخ  تالمجت  زا  ییاهتیاکح  ...ًهَدِـحا�و (2) ، ًهَّمُأ  ّنلا 
ُسا� َنوُکَی  ْنَأ  َْول �ال  هیآ َو  لیذ  رد  يروباـشین  نینچمه 

ار ایند  رگا  هک  ینعی  .تسا  دوخ  ءایلوا  هب  تبسن  ادخ  راذتعا  هیآ  نیا  دیوگ : یم  سپـس  .تسا  هدرک  حرطم  ار  نادباع  یخرب  هناریقف 
.تسا هدرک  اطع  نانآ  هب  تسا  نادیواج  هک  ار  ترخآ  ياهتمعن  یلو  تسا  هدوب  ایند  يرابتعا  یب  يارب  هدادن  نانآ  هب 

مالک مدق  ثودح و 

ره تسادخ ، تفص  مالک  دنا ؛ هدیسر  فلاخم  هجیتن  ود  هب  لوا  لکش  سایق  اب  تسا  ثداح  ای  میدق  ادخ  مالک  ایآ  هکنیا  رد  ءاملع ،
ثداح مالک  سپ  تسا ، ثداح  ییازجالا  بترتم  ره  .تسا  ءازجالا  بترتم  مالک  .تسا  میدق  مه  مالک  سپ  تسا  میدق  ادخ  تفص 

مالک تسا ، ینعم  ود  رب  مالک  بلطم : قیقحت  اما  دنا و  هتخادرپ  یـسررب  ثحب و  هب  هراب  نیا  رد  مادک  ره  یمالـسا  ياههورگ  .تسا 
نایسن ًالثم  .میسانش  یم  اهنآ  دض  اب  ار  نیوانع  نیا  هوقلاب ؛ ملکت  لعفلاب و  ملکت  دراد ، تلاح  ود  یناسل  مالک  .یناسل  مالک  یسفن و 

.تسا یلعف  مالک  دض  یلال  تسا و  یناسل  مالک  دض  توکس  تسا و  یسفن  مالک  دض 

نیا زا  تسا ، یـسفن  مـالک  مـالک ، زا  دارم  دـیوگ  یم  يرعـشا  هکنیا  .ریغ  هب  مئاـق  يزیچ  ظـفل و  لولدـم  دراد ، موـهفم  ود  زین  ینعم 
هدـیقع نیا  هتبلا  دـنا و  هدـش  ظافلا  ثودـح  هب  لئاق  نانآ  .تسا  ظـفل  لولدـم  دارم  هک  دـنا  هدرک  تشادرب  هنوگنیا  نایرعـشا  نخس ،

.تسادخ مالک  اترورض  نآرق  هکنیا  اب  تسین  رفاک  ادخ ، ینآرق  مالک  راکنا  هکنیا  هلمج  زا  تسا  يدایز  هدساف ي  مزاول  مزلتسم 
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.دشابن يدحت  هضراعم و  لباق  نآرق  هک  دوش  یم  بجوم  نخس  نیا  شریذپ  زین 

یم هدناوخ  هدمآ و  نآرق  رد  هک  تسا  یمالک  نامه  نیا  و  تسا ، ادخ ) تاذ  مئاق   ) مود يانعم  هب  یسفن  مالک  دارم  تفگ  دیاب  سپ 
زا ریغ  تئارق  دنیوگ : یم  روهشم  هکنانچ  .تسا  هدش  ثداح  تباتک  تئارق و  زا  ریغ  یمالک  نیا  تسا و  ظوفحم  اه  هنیس  رد  دوش و 

.تسا هدش  تئارق 

، درادن هار  نآ  هب  يرخأت  بترت و  و  دریگ ، یم  دوجو  سفن  رد  انعم  هک  ارچ  تسین  تسرد  .تسا  ءازجالا  هبترم  هک  دوش  هتفگ  هکنیا 
.درادن هار  نآ  رد  یبترت  تسا و  ظفاح  سفن  هب  مئاق  ینعم  هچنانچ 

.دناسر یمن  يرای  ظفلت  رازبا  نوچ  دوش  یم  داجیا  ًاترورض  ظفلت  رد  بترت  هتبلا 

نایب يرعشا  خیـش  يارب  یلمح  هجو  ناوت  یم  تاحیـضوت  نیا  اب  تسا ، یعمج  ثودح  رب  لیلد  دنراد ، تلالد  ثودح  رب  هک  یلئالد 
.درک

هیانک

خیـش دابع ، نب  بحاص  هناخ  رد  تسا ، هلزتعم  زا  هک  رابجلادـبع  یـضاق  دـیوگ : دـضع  یـضاق  هک  تسا  هدـش  لقن  ناوید  حرـش  رد 
ییادخ ساپس  تفگ : يروف  خیش  .تسا  هتشادرب  ار  اشحف  هک  يادخ  ساپس  تفگ : ضیرعت  لیبس  رب  دید و  ار  ینیارفـسا  قاحـساوبا 

.دنک (1) یمن  يراج  دهاوخب  هچنآ  زج  شتموکح  رد  هک 

وزرآ

.تسین یقاب  هتشذگ  نوچ  هدنیآ  هک  هدشن  لصاح  يوزرآ  رب  روخن  فسأت  دیوگ : زتعم  نبا 

لما یلع  ایندلا  نم  نفسأت  ال 

هیضام لثم  الا  هیقاب  سیلف 

رش ریخ و 

رـش يارب  ریثک  ریخ  كرت  وا و  رـش  رب  تسا  بلاغ  وا  ریخ  ای  تسا  ضحم  ریخ  تسا  دوجوم  هچ  ره  دـنیوگ  ءاـمکح  ناوید  حرـش  زا 
تسا و دارم  تمالـس  تروص  نیا  رد  دنام و  ملاس  ءاضعا  یقاب  ات  دیرب  دیاب  هدیزگ  رام  تشگنا  هک  دـشاب  هاگ  .تسا  ریثک  رـش  لیلق 

.دشاب تسار  مه  تسا  ریثک  ریخ  ریثک ، ریخ  يارب  لیلق  رش  مییوگب  رگا  یضرم و  ریغ  تسا و  دارم  تشگنا  عطق  یضرم و 

تسوا ریخ  دیآ  کلاس  شیپ  هچ  ره  تقیرط  رد 

تسین هارمگ  یسک  لد  يا  میقتسملا  طارص  رب 
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سپ تسا  رداق  تسیچ و  ملاع  ندیرفآ  رد  عاضوا  حلـصا  ماظن و  نسحا  هک  دـناد  یم  سپ  تسا  میکح  يادـخ  هکنآ  ماقم  قیقحت  و 
ياجب دـناوت  دـناد و  هچنآ  سپ  تسین  وا  رد  لـخب  چـیه  تسا و  قلطم  ضاـیف  دـنک و  قلخ  ار  ملاـع  دوخ  ملع  قبط  رب  هک  دـناوت  یم 

هظحالم زا  تسا  بسنا  لک  هظحالم  دشاب و  عاضوا  نسحا  رب  دوخ  تاذ  دح  رد  ملاع  ازجا  زا  ءزج  ره  هک  تسین  رسیم  نونکا  دروآ 
دیامن نینچ  رگا  لک و  عاضوا  نسحاب  تسا  قح  ملع  تیانع  اضق و  ناشیا  دزن  هدـش و  قولخم  عاضوا  نسحاـب  لـک  نیا  رباـنب  .ءزج 

(1) دیوگ : نیدلاریصن  هجاوخ  تسا و  هشقانم  لحم  هن  دوب  دناوت  یم  تسه  هکنآ  زا  رتهب  ءازجا  زا  يوزج  عضو  هک 

تسین دیاش  ار  کلم  هک  یمکح  قح  رب 

تسین دیآ  نوزف  وا  مکح  هک ز  یمکح 

دیاب یم  نانچنآ  تسه  هک  زیچ  ره 

تسین دیاب  یمن  نانچنآ  هک  زیچ  نآ 

يرامعم

رب زج  هک  دشاب  نآ  یـضتقم  لک  حرط  اما  دناوت  حرط  تسه  هکنآ  زا  رتهب  ار  ءازجا  یـضعب  هک  دیاش  دـنک  یم  هناخ  حرط  هک  رامعم 
.تسه (2) هک  دوشن  عقاو  حرط  نآ 

لاتق يرفاک  دید  یقمحا 

لاؤس ریپ  وا ز  ریخ  زا  درک 

ناهن زیچ  ود  ناردنا  تسه  تفگ 

نآ درادن  یلو  یبن و  هک 

نید هر  رد  تسا  يزاغ  شلتاق 

نیزگ دیهش  وا  لوتقم  زاب 

دنیب نینچ  نیا  كاپ  رظن 

دنیب نینزان  هلمج  نینزان 

هتفگ یلضاف 

تسا رمس  رد  ناهج  هب  نامیکح  لوق  زا 
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تسا ررض  ردنا  علاطب  دوب  هک  ّرین 

تسا رطخ  اب  نینچ  نآ  زا  ناهج  راک  نیا 

تسا روخ  هزور  ره  علاط  جرد  ردناک 

یلازغ

يا هن  هک  ییاقب  هچ  رد  اقب  نیع  يا 

يا هن  هک  ییاج  مادک  يا  هن  ياج  رد 

ینغتسم تهج  اج و  زا  وت  تاذ  يا 

يا هن  هک  ییاجک  ییاجک و  وت  رخآ 

نیبزیت مشچ 

دسیون یم  لحک )  ) همرس باب  رد  هرق  نب  تباث  دیوگ : موتکملارس »  » باتک زاغآ  رد  يزار  رخف 
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.تسوا ربارب  رد  هچنانچ  دنیبب  کیدزن  دننام  ار  رود  هک  دشخب  تیوقت  ار  مشچ  نانچ  هک  تسا  يا  همرس  هتفگ : یمیکح 

تسا و هدید  ناشدوخ  ياج  رد  ار  رایـس  تباث و  ناگراتـس  مه  تفگ  دز و  مشچ  هب  ار  همرـس  نامه  لباب  یلاها  زا  یکی  هدـش  هتفگ 
میدرک و ناحتما  ار  همرـس  نیا  اقول ، نباطـسق  نم و  دـیوگ : یم  يو  .دـید  یم  ار  اهنآ  تشپ  درک ، یم  هاـگن  میجح  ماـسجا  هب  یتقو 

باتک هچنانچ  میدید  یم  یبوخ  هب  ار  نآ  رخآ  ات  لوا  رطـس  ام  .دـناوخ  ام  يارب  تشاد و  تسد  رد  ار  یباتک  وا  میدـش ، یقاطا  دراو 
.دشاب ام  تسد  رد 

میتشون یم  ام  هچره  میتشون و  یم  ام  تشون  یم  وا  هچنآ  ره  دوب  هلـصاف  يراوید  ام  نیب  هکنیا  اـب  متفرگ  تسد  ار  يذـغاک  نینچمه 
.دنک یم  هاگن  هتشون  هب  هچنانچ  تشون  یم  وا 

يو دنا  هتفگ  .داد  یم  صیخـشت  رود  نامـسآ  رد  ار  هدنرپ  عون  دید و  یم  زور  هس  ریـسم  رد  ار  يا  هراوس  همامیلا ، ءاقرذ  دنیوگ  یم 
.دوب دادعت  نامه  دنتسه و  ات  شش  تصش و  تفگ  درمش و  دندوب  دایص  ماد  رد  هک  ینایهام  دادعت 

رخف لازتعا 

نم لضفا  کلملا  نا  يدـنع  دـیوگ  یم  ملاعم  باتک  رد  هکنانچ  هدومن  هلزتعم  تقفاوم  دوخ  تاداقتعا  یـضعب  رد  يزار  نیدـلارخف 
هب ندب  تبسن  بلق و  نوچ  بکاوک  دنا و  ندب  نوچ  کیالم  هب  تبـسن  تاوامـس  هکنآ  دنک  یم  رکذ  یهجو  بلطم  نیا  رب  رـشبلا و 

کیالم هک  يوامس  حاورا  يرشب ؛ نادبا  يرـصنع و  ماسجا  زا  دنا  فرـشا  يوامـس  ماسجا  نوچ  تسا  حورب  حور  تبـسن  نوچ  ندب 
.یناسنا (1) سوفن  زا  تسا  فرشا  دنشاب 

لوسر توبن 

صقان ای  ناسنا  ترابع : نیا  اب  تسا  هدومن  هفـسالف  ءامکح  قاذـم  هب  کیدزن  لوسر  توبن  رب  یناهرب  يارجا  باتک  نیا  رد  زین  رخف 
تردق تسا و  لماک  ای  ءایلوا و  دننام  درادـن ، ار  نارگید  لیمکت  تردـق  یلو  تسا  لماک  ای  تسا  تاجرد  نیرت  نییاپ  رد  هک  تسا 

.ءایبنا دننام  دراد ، مه  نارگید  ندناسر  لامک  هب 

، یلمع لامک  ساـسا  تسادـخ و  تخانـش  يرظن ، هوق  تـالامک  ساـسا  تسا ، هجوت  لـباق  لـمع  يرظن و  هوق  رد  لـیمکت  لاـمک و 
، دح ود  نیا  رد  وا  لامک  تاجرد  هک  یناسنا  ره  .تسوا  تعاطا 
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لمع تخانـش و  زا  معا  کین  هار  هب  ار  مدرم  دـناوتب  هکنآ  دوب و  دـهاوخ  نیرت  لماک  مه  وا  تیالو  تاـجرد  دـشاب ، هدیـسر  رخآ  هب 
.دش دهاوخ  نیرت  لماک  وا  یتوبن  تاجرد  دناوخب ،

دنتسناد یم  قیالخ  دننام  ار  ادخ  دنتفر و  یم  یلطاب  هار  دوهی  ًالثم  .دوب  رفک  كرش و  زا  رپ  ناهج  هک  دش  ثوعبم  ینامز  ادخ  ربمایپ 
ثیلثت و رد  زین  نایحیسم  .دندوب  هدیـسر  رخآ  هب  روما  نیا  همه  رد  دندرک و  یم  فیرحت  ار  تاروت  دنتـسب و  یم  ءارتفا  ناربمایپ  هب  و 

رخآ هب  رتخد  ردام و  اـب  جاودزا  تیلح  نمیرها و  اروها و  ندوب  ییادـخ  ود  رد  مه  سوجم  .دـندوب  هدیـسر  رخآ  هب  لـیجنا  فیرحت 
توعد اب  دش و  ثوعبم  ربمایپ  تیعقوم  نیا  رد  .دوب  هدیـسر  رخآ  هب  نارگید  قح  هب  يدعت  یتسرپ و  تب  رد  زین  برع  .دندوب  هدیـسر 

.درک رونم  اراه  لقع  .تخاس  نومنهر  قح  هب  رود و  لطاب  زا  ار  مدرم  درک ؛ داجیا  گرزب  یبالقنا  تعاطا ، ادخ و  تخانش  هب  مدرم 

هب یلمع  يرظن و  هوق  رد  ار  نانآ  ات  دوب ، صقان  لیمکت  ءایبنا ، نداتـسرف  زا  ضرغ  هک  لاـح  ...و  تخاـس  جراـخ  مدرم  لد  زا  ار  اـیند 
، مالسا ربمایپ  هک  مراد  نانیمطا  نم  اذل  دوب ، یسیع  یسوم و  روهظ  زا  رتشیب  دش و  رت  لماک  ود  نیا  رثا  ربمایپ  روهظ  اب  دناسرب ، لامک 

.تسا (1) ناگدیزگرب  يوگلا  ناربمایپ و  ياقآ 

یکشزپ هیصوت 

هرطق کی  دنچره  راردا  عامج ، زا  سپ  یکدنا ، دنچره  ندـیباوخ  مامح  زا  سپ  مدـق و  کی  دـنچره  نتفر  هار  ندروخ  اذـغ  زا  سپ 
.تسا کین 

ایند زا  هوکش 

: درک یم  هیالگ  نینچ  دوخ  یجرخ  ایند و  زا  یلازریپ  هک : تسا  هدش  لقن  يریرح  زا  لوطم  رد 

هب دش  دیفـس  مهایـس  يوم  و  درز ، مدیفـس  زور  دـندش و  راگزاسان  نم  اب  هایـس  دیفـس و  تفر و  نیب  زا  بوخ ، یگدـنز  هک  یتقو  زا 
.منک سفن  تفلاخم  ینعی  خرس  گرم  يوزرآ  هدیسر  نآ  هاگ  دمآ ، شا  هیرگ  نم  راگزور  هب  یبآ  مشچ  نمشد  هک  يدح 

نیب هژاو 

، امهنیب مییوگ  یم  ًالثم  .دوش  یمن  لخاد  درفم  رب  و  تسا ، هدوب  عمج  هینثت و  رد  رـصحنم  نیب »  » ظفل دیوگ : صاوغلاهرد  رد  يریرح 
یم ءالؤه  یلا  ءالؤه و ال  یلا  ـال  هک  تسا  زیچ  ود  هب  هراـشا  کـلذ  زا  دارم  تسا و  نینچ  زین  َکـِل�ذ ، َْنَیب  َنِیبَذـْبَذُم  هک  ادـخ  مـالک 

ُقِّرَُفن هیآ �ال  رد  زین  .دشاب و 
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.ددرگ یم  قالطا  عمج  ینثم و  رب  هک  تسا  سنج  زین  هیآ  نیا  رد  دحا »  » زا دارم  ِِهلُسُر (1) ْنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب 

يوحن يوغل و  ثحب 

، ریـسم رد  ناوراک  يامنهار  دـیاش  .تسا  هدـش  هتفرگ  ندـییوب  يانعم  هب  تفـس  زا  هژاو  نیا  .تسا  رود  يانعم  هب  ترفاـسم  نینچمه 
.دهد صیخشت  ار  هار  ات  دییوب  یم  ار  نیمز 

.دور یم  راکب  هتشذگ  رد  هک  بذک  لثم  دور  یم  راکب  هدنیآ  رد  فلخ  تسا و  فالخا  ردصم  مسا  زین  فلخ 

ینعم مسا 

: دننام تسا ، هدش  رداص  لاعفا  زا  هک  ینعم  مسا  دیوگ : کلام  نب  دمحم  نیدلاردب  خیش 

.دوش یم  میسقت  ردصم  مسا  ردصم و  هب  ملع ، دننام  تاذلاب  مئاق  ای  برض ،

لسغ و دننام  دورب  راکب  یثالث  ریغ  يارب  ای  هدـمحم ، برـضم و  دـننام : دـیآ ، هلعافم  باب  ریغ  هدـئاز  م »  » فرح نآ  يادـتبا  رد  رگا 
.تسا ردصم  دوخ  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  ردصم  مسا  وضو ،

یماج

تشرد راخ  زا  شنزرس  دشک  هچ  رگ  لگ 

تشپ دراد  دوخ  تخرد  رب  وت و  اب  ور 

درک يوعد  رگم  لگ  خاش  وت  دق  اب 

تشمب هچنغ  دنز  یم  هچناپطب  لگ  شک 

ورسخ ریما 

یتشک ارچ  ار  ورسخ  هک  تدنسرپب  رگ  رشحمب 

میوگ نامه  مه  نم  ات  تفگ  یهاوخ  هچ  مدرگ  ترس 

يرکشان

تمدخ زا  هدنب  دیناروخ ، یم  تسپ  كاروخ  ار  هدـنب  درک و  یم  هیذـغت  امرخ  گرب  زا  کلام  .تسیز  یم  دوخ  کلام  دزن  يا  هدـنب 
دروخ و یم  تسپ  دوخ  هک  تخورف  یسک  هب  ار  وا  درک و  نینچ  زین  بابرا  .دشورفب  ار  يو  تساوخ  وا  زا  دز و  زاب  رـس  دوخ  بابرا 

سک هب  ار  مـالغ  باـبرا.دوش  هتخورف  هک  درک  تساوخرد  دز و  زاـب  رـس  تعاـطا  زا  مه  زاـب  مـالغ  دـیناروخ ، یم  سوبـس  مـالغ  هب 
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هک درک  تساوـخرد  درکن و  تعاـطا  هتـشذگ  نوـچ  مـالغ  داد ، یمن  يزیچ  مـالغ  هب  دروـخ و  یم  هلاـخن  يو  هک  تخورف  يرگید 
دروخ و یمن  يزیچ  هک  تخورف  یسک  هب  ار  وا  شبابرا  .دوش  هتخورف 
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ارچ تفگ : وا  هب  ساحن  .درک  شتعاطا  دنام و  وا  دزن  مالغ  تشاذگ ، یم  غارچ  وا  رس  رب  هرانم  نوچ  اهبـش  دیـشارت و  ار  شمالغ  رس 
.دنک ورف  ممشچ  رد  ار  غارچ  نیا  هلیتف  هک  دشورفب  یسک  هب  ارم  هک  مسرت  نآ  زا  تفگ : مالغ  ینک ، یمن  شورف  تساوخرد 

هیبشت

.دوش یم  میسقت  مسق  راهچ  رب  هب ، هبشم  هبشم و  رابتعا  هب  هیبشت 

ریطلا بولق  ناک  سیقلاءرما : نخس  دننام  دیایب ، فطع  هلیـسو  هب  هبـشم  دنچ  هب ، هبـشم  ندمآ  زا  سپ  هک  تسا  یهیبشت  فوفلم : - 1
...اسبای ابطر و 

: دننام دنیایب ، یپ  رد  یپ  هب  هبشم  هبشم و  دنچ  هک  تسا  یهیبشت  قورفم : - 2

ریناند هوجولاو  کسم  رشنلا 

منع فکالا  فارطا  و 

.تسا منع  تخرد  هویم  نوچ  شیاهتسد  خرس و  رز  نوچ  شتروص  کشم ، نوچ  شناهد  يوب  ینعی 

.یلایللاک امهالک  یلاح  بیجلا و  غدص  دننام : دشاب ، یکی  هب  هبشم  ددعتم و  هبشم  هک  تسا  یهیبشت  هیوست : - 3

...تسا نم  ياهبش  نوچ  نم  لاح  تسرد و  یناشیپ  فارطا  ینعی 

: يریرح رعش  رد  زیچ  جنپ  هب  قوشعم  نادند  هیبشت  دننام : دشاب ، یکی  هبشم  دشاب و  ددعتم  هب  هبشم  هک  تسا  یهیبشت  عمج : - 4

درب نع  بطر و  ؤلؤل  نع  رتفی 

ببح نع  علط و  نع  حاقا و  نع  و 

هراعتسا

: تسا مسق  دنچ  رب  هراعتسا 

شفرطود عامتجا  هک  تسا  نآ  هیدانع  هیراعتـسا  دنـسیون : یم  لوطم  رد  ینازاتفت  حاضیا و  رد  ینیوزق  بیطخ  هیداـنع : هراعتـسا  - 1
فعض توق و  تیلباق  فرط  ود  رگا  لاح  .دنتسین  زاین  یب  شدوجو  زا  هک  يدوجوم  يارب  مودعم  هراعتـسا  دننام  دشابن ، ریذپ  ناکما 

هراعتسا وا  يارب  ار  تیم  مسا  هک  تسا  رتهب  دراد ، فعض  ای  رتمک  ملع  هکنآ  زین  .تسا  یلوا  فیعض  يارب  يوق ، مسا  هراعتسا  دنراد ،
نوچ تسا ؛ ناویح  هژیو  كاردا  هک  ارچ  تسا ، لـعف  رب  مدـقم  كاردا  هک  ارچ  رتمک ؛  توق  زا  تسا  رتـهب  رتـمک  ملع  هتبلا  دـنروآ ؛
ناویح هب  نآ  صاصتخا  رت و  مدـقم  كاردا  یتقو  .دراد  یگتـسب  كاردا  هب  يدارا  تاـکرح  دراد و  صاـصتخا  نآ  هب  ناویح  لاـعفا 

رتشیب شملع  هک  نآ  تهج  نیمه  هب  .تسا  رترود  وا  زا  تایح  هب  تبسن  ناصقن  دشاب ، رتدیدش 
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.تسا رتراوازس  يو  ندیمان  هدنز  تسا ،

هلزتعم دئاقع 

روما ادخ و  زا  کین  روما  هلمج : زا  دندقتعم  يروما  هب  هک  دنتسه  ناناملسم  زا  یـشخب  هلزتعم  .تسا  هدش  لقن  مجعلا  هیمال  حرـش  زا 
هکنیا هن  تسا  هدمآ  دوجوب  قولخم و  نآرق  دهد  ماجنا  تسا ، ناگدنب  حالـص  هب  هچنآ  هک  تسا  بجاو  ادـخ  رب  .تسا  ناسنا  زا  دـب 

تسا و نمؤم  هن  دوش ، بارش  ندیشون  ای  اشحف و  نوچ  هریبک  هانگ  بکترم  ینمؤم  رگا  .دوش  یمن  هدید  تمایق  رد  ادخ  .دشاب  میدق 
رادرک و راتفگ ، زا  تسا  ترابع  نامیا  .ددرگ  یمن  جراخ  نآ  زا  دوش ، شتآ  لـخاد  سکره  .تسا  هورگ  ود  نیا  نیب  هکلب  رفاـک  هن 

هزجعم هسفندـح  یف  نآرق  هکنیا  هن  تسا  هدرک  فرـصنم  نآرق  ندروآ  زا  ار  مدرم  دـنوادخ  هک  تسا  نـیا  رد  نآرق  زاـجعا  .داـقتعا 
هب هن  تسا  دوخ  تاذ  هب  هدـنز  ادـخ  .تسا  یلقع  يزیچ  ره  يدـب  یبوـخ و  هکنیا  زین  .تسا و  دوـجوم  يزیچ  مودـعم  هکنیا  دـشاب و 

.تردق هب  هن  تسا  رداق  دوخ  تاذ  هب  ملع و  هب  هن  تسا  ملاع  دوخ  تاذ  هب  ادخ  زین  تایح و 

لثَم

.دنروآ یم  هراعتسا  یبیجع ، تیاکح  ای  تفص  ای  لاح  يارب  ار  نآ  دراد  یتبارغ  لثم »  » نوچ دیوگ : یم  ینازاتفت 

...�یلْعَْألا ُلَثَْملا  َُهل  َو  : ... تسا هدومرف  زین  .تسا  لاح  يانعم  هب  اجنیا  رد  لـثم  ...ًارا�ن (1)  َدَقْوَتْـسا  يِذَّلا  ِلَثَمَک  ْمُُهلَثَم  دیامرف : یم  ادخ 
.تسا نانچ  نینچ و  تشهب  بیجع  هصق  ینعی  ...َنوُقَّتُْملا (3)  َدِعُو  ِیتَّلا  ِهَّنَْجلا  ُلَثَم  دننام : زین  و  ، (2)

یبدا ثحب 

شخـساپ رد  .دـش  ضرتعم  وا  هب  یکی  دـناوخ  یم  ٌتویب ) یف   ) عفر هب  ار  ٍتویب  یف  یـسک  َعَـفُْرت (4) ، ْنَأ  ّللا 
�

ُه َنِذَأ  ٍتوـُُیب  ِیف  هیآ  رد 
؟ یهد یم  رج  ارچ  وت  دوش ، عیفر  هک  هداد  هزاجا  ادخ  هک  یتیب  دیوگ  یم  ادخ  یتقو  تفگ :
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وزاب روز  ریشمش و 

ریـشمش .دنروایب  وا  يارب  تشاد  مان  هماصمـص  هک  شریـشمش  تساوخ  برکیدعم  نبورمع  زا  باطخ  نبرمع  تسا : هدروآ  يدفص 
هک تسین  يریـشمش  نیا  تفگ : ورمع  هب  رمع  .دـشن  لخاد  یلو  دروآ  دورف  ییاج  رب  دیـشک و  فـالغ  زا  ار  نآ  رمع  دـش و  رـضاح 
دنا هتفگ  یخرب  درک و  يدنت  رمع  اناوت ، يوزاب  هن  یتساوخ  نم  زا  ریشمش  وت  تفگ : ورمع  .دوش  جراخ  فالغ  زا  دشاب  هتشاد  تقایل 

.دز ار  وا 

مالسلا هیلع  یلع  ریشمش 

وا دیناسر ، لتق  هب  ار  نت  رازه  ود  ناورهن ، جراوخ  اب  گنج  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنا ، هدروآ  ناخروم  تسا : هتفگ  زین  يدـفص 
ار ریـشمش  نیا  هکلب  دـینکن ، تمالم  ارم  تفگ : یم  يو  دـش ) یم  مخ  شریـشمش  اـت   ) .تفر یم  هاپـس  تیاـهن  اـت  دز و  یم  ریـشمش 

.درک یم  تسار  ار  ریشمش  وا  سپس  دینک ، تمالم 

.درک مین  ود  شرـس ، رب  ار  وا  دوخ  هـالک  تبرـض  کـی  اـب  هک  .تسا  بحرم  هب  وا  هبرـض  مالـسلا  هیلع  یلع  روهـشم  ياـه  هبرـض  زا 
یلع درک ، باترپ  یلع  يوس  هب  تفرگ و  ار  دوخ  ياپ  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ریـشمش  اـب  شیاـپ  عطق  زا  سپ  يرماـع  دوودـبع  نبورمع 

.تسکش ار  اهنآ  درک و  تباصا  يرتش  ياپ  ود  هب  هدیرب  ياپ  دیشک ، رانک  هب  ار  دوخ 

مال ماسقا 

مـسق ره  يارب  تسا و  هداد  لیـصفت  مسق  کی  یـس و  رد  ار  مال  ماسقا  هک  ما  هدـید  یناـجرج  مساـقلاوبا  زا  یباـتک  دـیوگ : يدـفص 
، ءادتبا نا ، دوحج ، یک ، قاقحتـسا ، کلم ، فیرعت ، مال  دیایب : اجنیا  لاثم  رکذ  نودب  ماسقا  هک  تسین  یکاب  .تسا  هدروآ  يدـهاوش 

فاضم فاضم و  نیب  یفن  رب  هدش  لخاد  رمضم ، رما ، هلجا ، نم  ثاغتسم  هب ، ثاغتـسم  مسق ، باوج  هب ، مسقم  رب  هدش  دراو  بجعت ،
مـال ناـیفوک  ریبـعت  هب  اـی  تبقاـع  دـشاب ، هلقثم  زا  ففخم  یتـقو  هروسکم  نا  مزـالم  مسق ، مزـالم  لیقتـسم ، لـعف  رب  هدـش  دراو  هیلا ،

هب فورح ، هدننک  بیقعت  هلجال ، لوعفم  هدنهد  حیضوت  لعل ، رد  هدئاز  نآ ، لثم  كدنع و  رد  هدئاز  ریسکت ، الول ، نییبت ، تروریص ،
.دنک یم  لصو  لوعفم  ود  هب  ار  لاعفا  هک  یمال  طرش و  یلا ، يانعم 

يوغُل

هکنیا هچ  یتفر ؛ اطخ  مال ، همـض ي  رد  تفگ : لفاغ  .يوُغل  تفگ : لضاف  دـنمان ؟ هچ  ار  تغل  هب  بوسنم  دیـسرپ : یلـضاف  زا  یلفاـغ 
! ٌنِیبُم ٌّيِوََغل  َکَّنِإ  هتفگ : نآرق  هک  تسا  نآ  تسرد 
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تاناویح

یم مهرب  اـه  هژم  باوخ  رد  دراد ، هژم  هک  یناویح  ره  .دوش  یم  رادـیب  دـباوخ و  یم  دراد ، ناـیرج  شندـب  رد  نوخ  هک  یناویح  ره 
.تسا راکشآ  باوخ  ماگنه  رد  ناشیاهادص  تاکرح و  زا  اهنآ  مالتحا  دنوش و  یم  ملتحم  یهاگ  زین  نایاپراهچ  .دراذگ 

ناگرزب لئاصخ 

، تواضق رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اهنآ : هلمج  زا  دندیـسر ، یمن  اجنآ  هب  نارگید  هک  دنتـشاد  ییاهیگژیو  ناـگرزب  یخرب 
ریسفت رد  سابع  نبا  تابجاو ، رد  تباث  نبدیز  نآرق ، تئارق  رد  بعک  نب  یبا  ییوگ ، تحارص  رد  رذوبا  يراد ، تناما  رد  هدیبعوبا 

نبا یسایق ، هقف  رد  هفینحوبا  تئارق ، رد  عفان  باوخ ، ریبعت  رد  نیریس  نبا  صصق ، رد  هبنم  نب  بهو  قالخا ، رد  يرصب  نسح  نآرق ،
نـسحلاوبا یـسانش ، بسن  رد  ریغـص  یبلک  نبا  نآرق ، ياهتیاکح  رد  یبلک  لـیوأت ، نف  رد  لـتاقم  ناـیوجگنج ، فاـصوا  رد  قحـسا 

، ملع رد  سنا  نب  کلام  تداـبع ، رد  ضاـیع  نب  لیـضف  ضورع ، رد  لـیلخ  خـیرات ، رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  راـبخا ، رد  ینیادـم 
، تنـس رد  لبنح  نب  دمحا  لاجر ، رد  نیعم  نب  ییحی  ثیدح ، للع  رد  ینیدم  نب  یلع  بیرغ ، رد  هدیبعوبا  ثیدـح ، هقف  رد  یعفاش 

مـساقلاوبا مالک ، رد  يرعـشا  لازتعا ، رد  ییابج  فالتخا ، رد  يزورم  رـصن  نب  دـمحم  فوصت ، رد  دـینج  حیحـص ، دـقن  رد  يراخب 
هیوبیس يروآ ، نابز  رد  بیطخ  رکبوبا  هدیدع ، رافسا  رد  هدنم  نبا  وا ، يوس  هب  مدرم  ندرک  چوک  رد  قازرلادبع  یلاوع ، رد  یناربط 

تمه و رد  یناسارخ  ملـسموبا  افو ، تباـتک و  رد  دـیمحلادبع  تسارف ، رد  یـضاق  ساـیا  ییوگغورد ، رد  يرکب  نسحلاوبا  وحن ، رد 
رد ییحی  لضف  بط ، رد  يزار  موجن ، رد  یخلب  رـشعموبا  هرـضاحم ، رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  یگدنناوخ ، رد  یلـصوم  میدن  طایتحا ،

تاماقم رد  يریرح  نایب ، بدا و  رد  ظـحاج  تغـالب ، رد  هیرق  نبا  یتراـبع ، شوخ  رد  نودـیز  نبا  عیقوت ، رد  ییحی  نبرفعج  دوج ،
رد يرـشخمز  يرعـش ، ياهزردـنا  رد  یبنتم  فیخـس ، ظافلا  رد  جاجح  ، یخوش تایهاکف و  رد  ساونوبا  ظفح ، رد  ینادـمه  عیدـب ،
هب يدنمقالع  رد  نومأم  ملح ، رد  هیواعم  یبرع ، راعـشا  رد  هیوار  دامح  يرعـش ، شهوکن  رد  ریرج  لدـج ، رد  یفـسن  تیبرع ، نونف 
رد باوب  نبا  ادخ ، زا  فوخ  رد  یملـس  ءاطع  نطاب ، یتمالـس  رد  یـسوموبا  يراسگ ، هداب  رد  دیلو  يزاب ، هقح  رد  صاعورمع  وفع ،

تاملک لقن  رد  یباراف  رصنوبا  عمط ، رد  بعشا  ظعو ، رد  يزوج  نبا  سانج ، رد  بتاکدامع  يراگن ، همان  رد  لضاف  یضاق  تباتک ،
مولع هفسلف و  رد  انیس  نبا  بیذهت ، رد  هرق  نب  تباث  یبرع ، هب  ینانوی  همجرت  رد  قحسا  نبا  نینح  اهنآ ، ریسفت  تخانش و  امدق و 
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نیدلا مجن  یضایر ، رد  مثیه  نبا  یطسجم ، رد  یسوط  ریصن  هجاوخ  قیقحت ، رد  يدمآ  فیـس  مولع ، زا  عالطا  رد  يزار  رخف  لئاوا ،
دواد یبا  نب  دمحا  یضاق  لخب ، رد  دیزم  روآ ، توکـس  ياهخـساپ  رد  ءانیعلاوبا  تغل ، رد  يرعم  یلعوبا  قطنم ، رد  یبتاک )  ) یـشاک

، لوقنم لوقعم و  نیب  عمج  رد  یلازغ  دماحوبا  جنرطش ، رد  یلوص  ریطت ، رد  یمور  نبا  هیبشت ، رد  زتعم  نبا  اجب ، يرواد  تورم و  رد 
.فوصت ملع  رد  نیدلا  ییحم  بط و  هفسلف و  رد  ناینیشیپ  ياهباتک  صیخلت  رد  دیشر  نب  دیلولاوبا 

یلوپ قشع 

: تشون خساپ  رد  نز  .دیامن  يرذـگ  نم  رب  ات  هد  نامرف  تدوخ  لایخ  هب  .تشون  هیدوهی  ینز  هب  يدرم  تسا : هدـمآ  لایخ  رداون  رد 
.میآ ترادید  هب  يرادیب  رد  دوخ  ات  تسرفب  میارب  رانید  ود 

باوخ رد  ندب  ياوق 

ریـش باوخ  رد  هک  یـسک  سپ  تسا ، تیلاـعف  رد  هیلقع  ياوق  ریاـس  هظفاـح و  هرکفم و  هوق  هلیخم ، هوق  رب  هوـالع  باوخ  ماـگنه  رد 
، هرکاذ هوق  دـنک ؛ یم  كرد  ار  ناسر  ررـض  هدـنرد  تیهاـم  هرکفم  هوق  دردـب ، ار  وا  اـت  دـیآ  یم  وا  يوس  هب  هک  دـنیب  یم  يا  هدـنز 

یم دوخ  لایخ  رد  دـنیب و  یم  ار  اهنیا  همه ي  هلیخم  هوق  و  دـمهف ؛ یم  ار  وا  تاکرح  هظفاح  هوق  دـنک ، یم  ساسحا  ار  وا  یگدـنرد 
.دراگنا

باوخ رد  رما  تیجح 

وا نامرف  قبط  رب  لمع  ایآ  دـهد ، یم  نامرف  يزیچ  هب  ار  وا  هک  دـنیبب  باوخ  هب  ار  ربماـیپ  هک  یـسک  هراـب ي  رد  دـیوگ : یم  يدـفص 
باوخ رد  وا  ناـمرف  رگا  و  دراد ، هجو  ود  دـشاب ، يرادـیب  رد  ناـمرف  قـفاوم  ناـمرف  نآ  رگا  دـنیوگ : یم  ءاـهقف  هن ؟ اـی  تسا  بجاو 
نامرف ود  نیا  هب  هلدا  ضراعت  باب  زا  تسا ، یقیقح  يایؤر  دـنیبب ، ار  ربمایپ  هکره  مییوگب  رگا  دـشاب  يرادـیب  رد  وا  نامرف  فلاـخم 

هک يزیچ  هب  لـمع  اذـل  دراد ، ناـحجر  يرادـیب  رد  رما  هتبلا  و  دوش ، یم  لـمع  ود  نیا  نیرت  يوق  هب  هدـئاقلا ، یلع  دوش و  یم  هجوت 
.تسین حیحص  دوش ، یم  يرادیب  رد  رما  فلاخم 

هتفریذپ غورد 

اذل دنک ، رود  دوخ  زا  ار  اهنآ  تساوخ  بعـشا  دنتخادرپ ، يزاب  هب  يو  اب  ناکدوک  تشذگ ، یم  یهار  زا  بعـشا  يزور  هدش : هتفگ 
ّللادبع

�
ه نب  ملاس  هناخ  يوس  هباه  هچب  دنک ، یم  میسقت  ار  رمع  يا  هقدص  ياهامرخ  ّللادبع 

�
ه نب  ملاس  هک  امـش  رب  ياو  تفگ : اهنآ  هب 

.دشاب نینچ  ًاعقاو  دیاش  مورن ، ارچ  تفگ : یم  تفر و  یم  اهنآ  اب  زین  بعشا  دندروآ ؛ موجه 
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عامط راتفک 

وا هب  تشذـگن  يزیچ  درک ، راوس  ار  وا  هراوس  راـتفک  نک ، راوـس  مه  ارم  تفگ : دوـب  راوـس  یغـالا  رب  هک  رگید  راـتفک  هب  يراـتفک 
ییوگب هکنیا  زا  شیپ  ور  نیئاپ  تفگ : هراوس  راتفک  .تسا  گنرز  ام  غالا  تفگ : زاب  دـنتفر و  یکدـنا  .تسا  گنرز  وت  غالا  تفگ :

مدیدن رت  عامط  وت  زا  هک  تسا  گنرز  نم  غالا 

ریقف طایخ و 

سابل طایخ  .دزودب  ار  شا  هماج  طایخ  ات  دوب  هداتـسیا  ریقف  .دزودب  ار  شنهاریپ  یگراپ  ات  دمآ  یطایخ  دزن  يریقف  هک  هدش  تیاکح 
؟ يزود یمن  تسا  هداتـسیا  هک  ریقف  ساـبل  ارچ  تفگ : شدرگاـش  دـش ، لوغـشم  يرگید  زیچ  یطاـیخ  هب  تخادـنا و  دوخ  ریز  ار  وا 

.دورب دوش و  هتسخ  دیاش  تفگ : طایخ 

رارسا

.دش یهاوخ  وا  ریسا  وت  يدروآ  شنابز  هب  یتقو  .تسوت  ریسا  وت  زار  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.تسا هدروآ  مظن  هب  ار  دوخ  دنپ  نیا  وا 

ربختسم لک  نع  ّرسلا  نص 

رذحلاالا مزحلاامف  رذاح  و 

هتنص نا  كّرس  كریسا 

رهظ نا  ٌریسا  تنا  و 

ورردور شیاتس 

شیاتس .تسا  هدش  یهن  دوش  شیاتس  شروضح  رد  یناسنا  هکنیا  زا  تفگ : وا  هب  ماشه  .درک  شیاتس  ار  کلملادبع  نب  ماشه  یسک 
: تفگ ماشه  .يروآ  اجب  ار  وا  رکـش  ات  هداد  وت  هب  ادخ  هک  متخادـنا  ییاهتمعن  دای  هب  ار  وت  مدرکن ، شیاتـس  ار  وت  نم  تفگ : هدـننک 

.درک شمارکا  داد و  شا  هلص  دوب ، حدم  زا  رتهب  نخس  نیا 

نامهم

و تسا ، سراف  گرزب  مان  هم » ، » تسا بجاو  دـشاب  هکره  نامهم  مارکا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  دـنیوگ  ناـمهم  ار  ناـمهم  هک  مجع 
.تساهنآ ياقآ  تسا ، نانآ  هناخ  رد  ات  نامهم  سپ  دشاب ، یم  هاگلزنم  يانعم  هب  نام » »

ًانامهم نامهملا  مجعلا  تّمس  ام 
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اناک نم  ناک  فیض  مارکال  الا 

مهلزنم ناملاو  مهدیس  هملاف 

اناملا مزالام  مهدیس  فیضلاو 
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تمایق زا  سرت 

قدزرف مدید و  قدزرف  نز  راون »  » هزانج عیشت  رد  ار  يرصب  نسح  تفگ : نم  هب  مدج  زا  مردپ  دیوگ : یم  يوافط  نامیلس  نب  دمحم 
 ، هللا الا  هلا  تداهـش ال  لاـس  داتـشه  تفگ : قدزرف  يا ! هدرک  هداـمآ  هچ  ربق  نیا  يارب  تفگ : قدزرف  هب  نسح  تشاد ، روضح  دوخ 

.دورس تمایق  بارطضا  لوه و  رد  يراعشا  قدزرف  تساجک ؟ نامسیر  تسا  همیخ  دومع  نیا  تفگ : نسح 

ینفاعی مل  نا  ربقلا  ءارو  فاخا 

ًاقیضاو اباهتلا  توملا  نم  دشا 

دئاق همیقلا  موی  یف  ءاج  اذا 

اقدزرفلا اقوسی  قاوس  فینع و 

یشم نم  مراد  دالوا  نم  باخ  دقل 

اقرزا هدالقلا  لولغم  رانلا  یلا 

البرسم میحجلا  ران  یلا  داقی 

اقرحم ًاسابل  نارطق  لیبارس 

يرادزار

نم نامتک  رد  دـیوگ : یم  دـنک  اشفا  ار  نآ  دـهاوخب  هاگره  .دوش  گنت  شنورد  زار  رطاـخ  هب  ناـسنا  هنیـس  دـیوگ : سیق  نب  فنحا 
هنیس ي یتقو  .تسا  یقمحا  ناسنا  هتبلا  دوش  عقاو  تمالم  دروم  و  دنک ، شاف  یسک  دزن  ار  دوخ  زار  یسک  هاگره  دورـس : و  شوکب ،

.دوب دهاوخ  رت  گنت  دش ، عقاو  نآ  رد  زار  هک  يرگید  هنیس  دوش ، گنت  شزار  زا  یسک 

هریغ دنع  هّرس  یشفا  ءرملا  اذا 

قمحا وهف  هریغ  هیلع  مالو 

هسفن ّرس  نع  ءرملا  ردص  قاض  اذا 

قیضا رسلا  عدوتسی  يذلا  ردصف 

زاجم عاونا 

.تسا مسق  ود  رب  ناگتشذگ  دزن  زاجم  تسا : هدروآ  نایب  باتک  رخآ  رد  لوا  لصف  رد  ینازاتفت 
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یم دوع  هملک  هب  هک  يزاجم  مکح ، هب  ای  ددرگ و  یم  رب  هملک  يانعم  هب  ای  تسا  مسق  ود  رب  يوغل  زاجم  یلقع ، زاجم  يوغل و  زاجم 
.دراد هدئاف  ای  تسا و  هدئاف  زا  یلاخ  ای  تسا  مسق  ود  رب  دنک 

.هراعتسا ریغ  هراعتسا و  تسا  مسق  ود  رب  دراد  هدئاف  هک  يزاجم 

ورسخ ریما 

دشابن هّتت  رد  هچوا و  رد  وت  وچ  يورس 

دشابن هتبلا  وت  بوخ  خر  وچمه  لگ 

يروس لگ  زا  ابق  وت  رهب  میزود ز 

دشابن هتل  زا  وت  يابیز  تعلخ  ات 
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دنراذگن ار  يرس  سودرف  تنج  رد 

دشابن هتپ  شاوت  یمالغ  غاد  زک 

يراد هچب  رفاک  وت  هک  لیامش  لکش و  نیا 

دشابن هتچ  نتخ  اتخ و  نیچ و  رد 

نیکسم رسخ و  وت  مغ  زا  تسا  هدش  يوم  نوچ 

دشابن (1) هتک  کنخ و  تبیقر  وچمه  ات 

اه تمکح 

.دشاب قداص  شا  هجهل  حضاو و  شلیلد  هچرگا  تسا  مهتم  وگغورد  .هدیسوپ  ناوختسا  اب  هن  دوش  یم  ققحم  یلاع  تمه  اب  تفارش 
تسا و لقاع  ای  نمشد  اریز  نکن  ینمشد  یـسک  اب  .دنک  اطخ  انیب  دسر و  دصقم  هب  روک  اسب  هچ  .تسوا  مدق  لزلزت  رد  ناسنا  شزغل 
زا .نک  ایح  ینک  یم  هغلابم  ششیاتس  رد  دشاب  رـضاح  رگا  هک  یبئاغ  شهوکن  زا  .سرتب  لهاج  لهج  لقاع و  هلیح  زا  سپ  لهاج  ای 

.امن ایح  ینک  یم  شتمذم  دشاب  بیاغ  رگا  هک  يرضاح  حدم 

برع ياه  لثم 

.دسرب عفن  وت  هب  ات  دناسر  ررض  دوخ  هب  هک  یسک  تسوت ، اب  دنک  یم  شالت  وت  اب  هکره  - 

 . شاب دروآمه  خاش  بحاص  اب  ینک  یم  يزاب  خاش  اب  هاگره  - 

.دهد داب  رب  ار  تندرگ  تنابز  هک  زیهرپب  - 

.دوش یم  كانمغ  دزادنا و  یم  نییاپ  ار  شرس  نک ، نزو  دوش  یم  هتفگ  یتقو  - 

.دراد زاب  اه  همقل  زا  ار  وت  همقل  کی  اسب  هچ  - 

يا هدـش  تمالم  اسب  هچ  تسا ، باوج  هک  یتوکـس  اسب  هچ  تسین ، تردام  زا  هک  يردارب  اسب  هچ  زادـناریت ، نودـب  يریت  اسب  هچ  - 
.تسا نابز  زا  رت  مامن  هک  یمشچ  اسب  هچ  تسا ، هانگ  یب  هک 

.میلگ رب  نتفر  هار  هن  تسا  ریش  رب  ندش  راوس  - 

.دزاس یم  هدنکارپ  ار  اهربا  دشاب ، مه  كدنا  ناتسبات  داب  - 

.دهد یم  ربخ  شنابز  زا  درمناوج  مشچ  - 
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.دوش یم  شیاتس  دنا  هدرک  تکرح  هنابش  هک  یموق  زا  مدحبص  - 
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.تسا راومهان  تسپ و  يانعم  هب  هتک 
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.دوش نایرگ  دمهفب  هک  یمشچ  - 

.نک لکوت  دنبب و  - 

.دوش تناها  ای  مارکا  ناسنا  ناحتما  عقوم  - 

.تسا ریش  شبحاص  هناخ  رد  یگس  ره  - 

.دنک یم  داجیا  هنیک  دایز ، شنزرس  - 

.تسا رکذم  باوج  ثنؤم و  لاؤس  نخس و  - 

.ینک یم  ورد  يراکب  هچره  - 

.تسا رتهب  هدیباوخ  ریش  زا  درگ  هرود  گس  - 

.دنزیر شرس  رب  اه  هابور  هکره  تسا  هراچیب  - 

.دسر نایاپ  هب  يداوج  ره  ششخب  يریشمش و  ره  يزیت  - 

.ینک یم  شتمالم  وت  هک  دراد  يرذع  دیاش  - 

.دریگ یم  ار  وا  یسک  دتفیب  يزیچ  ره  - 

.مدنگ زا  یتسد  بطر و  زا  ینابز  - 

.تسین رگ  هحون  دننام  هدرم  هچب  نز  هلان  - 

.دناراخ یمن  ار  وت  تشپ  وت  نخان  دننام  يزیچ  - 

.تسا رتهب  ناشدوبن  زا  ناتسود  باتع  - 

.یگنس رب  دنچره  تسایر  زا  هب  هب  - 

.تسا هنهرب  شدوخ  دناشوپ  یم  ار  مدرم  - 

.دشاب لولعم  دنچره  تسوت  زا  وت  تسد  - 

یناکروگ کیب  غلا  ناطلس 
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هتشگ ریغم  کلم  ءاقب  وت  ینیب 

هتشگ رتربز  ریز و  طلغ  تقو  رد 

ینیب ینامب  رگا  ( 1032  ) بلغ لاس  رد 

هتشگرب نید  بهذم و  للم و  کلم و 

یسوط ققحم 

منیب یم  نارق  ود  نیثالث  فلا و  رد 

منیب یم  ناشن  لاجد  يدهم و  زو 

نید ددرگ  ای  بارخ  دوش  کلم  ای 

منیب یم  نایع  نم  ناهن و  تسیرس 

هنایماع ياهلثم 

.تسین تحاران  تسوپ  ندنک  زا  هدش  حبذ  دنفسوگ  .دبای  یمن  تاجن  رام  رهز  زا  ریگرام 
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.دـنک یم  لیاز  ار  قشع  جاودزا ، .تسوا  دوخ  اب  بئاغ  ناهرب  .تسا  فیرظ  تروص  نیا  صاخ  هنیآ  نیا  .تسا  لغآ  رد  هاتوک  راـم 
وا هب  یتخـس  دـنچره  تسا  درم  دازآ  درم  دازآ  .یماداب  مشچ  .اه  بیع  هیقب  ور  مه  بیع  نیا  .تسا  هقرفت  بجوم  یمومع  تحیـصن 

.تسا یکی  وا  لوب  لوق و  .دـیئامن  هلماعم  ناگناگیب  دـننام  دـینک و  ترـشاعم  ناردارب  دـننام  .تسا  هتخاس  يراک  مه  هرون  زا  .دـسر 
زا .دوش  راکشآ  خر  گنر  نابز و  ياه  هرانک  هلیسو  هب  بلق  شزغل  .ابع  ریز  ندز  لبط  .رامشم  ار  شیاهزور  درادن  يزور  هک  یهام 

یمن یسک  رادید  هب  دوش و  یم  ترایز  تسا ، هبعک  نوچ  ینالف  .دنک  یم  حبذ  شبلق  حیبست و  شنابز  .داتفا  نآ  رد  درک  رارف  گرم 
هب هکره  .دوش  رترود  شیاـهلاب  دـنک  زاورپ  هچ  ره  .تسا  ناـیرع  شدوخ  دـناشوپ و  یم  ار  مدرم  تسا  نزوس  نوچ  نز  نـالف  .دـیآ 

دوشب مه  ناطلـس  تسا  لوجع  لوجع ، .دـشاب  لقاع  شنمـشد  هک  تسا  نیا  ناـسنا  تداعـس  زا  .تسا  میقع  دـلابب  شناردـپ  یگرزب 
.دوش كاله  دنچره  تسا ، هدیسر  هجیتن  هب  دشخب ، ماکحتسا  ار  يراک  هکنآ  .تسا  نیمه 

برع مسا 

زا قیثو ، تفگ : دیـسرپ ، يرگید  زا  عینم ، داد  خساپ  تسیچ ؟ وت  مسا  تفگ : اهنآ  زا  یکی  هب  تشذگ ، یهورگ  رب  یبرع  هدـش  هتفگ 
: تفگ دیسرپ ، یمراهچ  زا  دیدش ، تفگ : دیسرپ ، یموس 

.دنا هتفرگ  امش  ءامسا  زا  ار  لاعفا  هک  منامگ  تفگ : تباث ،

یتح لمع 

تسا و ادتبا  يارب  یتح  هکنیا  ربانب  عفر  .یناوخ  یم  رج  بصن و  عفر و  هب  ار  اهسأر  رد  س  اهـسأر ، یتح  کمـسلا  تلکا  ترابع  رد 
مریم و یم  دیوگ  یم  زین  ءارف  .دشاب  رج  تادا  زا  یتح  هکنیا  ربانب  رج  دشاب ، فطع  یتح  هکنیا  ربانب  بصن  تسا ، فوذـحم  نآ  ربخ 

.دهد یم  رج  بصن و  عفر و  یتح  هک  ارچ  متحاران  یتح  زا 

تاعاس مسا 

: زا دنترابع  هک  تروص  ود  هب  تسا  هدرک  يراذگمان  ار  زور  تعاس  هدزاود  برع 

.بورغ رودح -  بوبص -  لیصا -  رصع -  كولد -  لاوز -  هرجاه -  هلازغ -  یحض -  غوزب -  رورذ -  - 1

.بورغ رودح -  لفط -  رصع -  لیصا -  هرجاه -  عوتم -  یحض -  دار -  قارشا -  قورش -  روکب -  - 2

ادخ ریغ 

.تسا دوبان  راچان  هب  یتمعن  ره  لطاب و  ادخ  ریغ  يزیچ  ره  دیوگ : یم  دیبل 

لطاب ّللا 
�

ه الخ  ام  یش  لک  الا 

لئاز هلاحم  میعن ال  لک  و 
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دنیوگ

.دوش یم  لطاب  يرحاس  رحس و  وا  ياصع  یسوم و  ندمآ  اب 

اصعلا یقلا  یسوم و  ءاج  اذا 

رحاسلاو رحسلا  لطب  دقف 

.دزرو یم  لخب  مرک  هب  ینامز  ره  تسا و  فصنم  ریغ  نینچ  یتسود  ره  ایآ 

فصنم ریغ  اذکه  لیلخ  لکا 

لیخب مارکلاب  نامز  لک  و 

.دوش یم  ریزارس  یبوخ  ناراب  زا  شیپ  يدب  لیس  تسین و  هشیمه  یبوخ 

الصتم کیتأی  ریخلا ال 

رطملا هلیس  قبسی  رشلاو 

.ددرگ یم  رب  شبحاص  هب  هیراع  تسا و  يا  هیراع  ام  ناج 

هیراع انسفنا  امنا 

نا اهمکح  يراوعلاو 

درتست

.دوش راتفرگ  لاوز  هب  شتلود  دشابن  یخس  هک  ناطلس 

هبهاذ نکی  مل  کلم  اذا 

هبهاذ هتلودف  هعدف 

هب لـبحلا  کنودـف  يرت  دـق  اـمب  یـضرت  ـال  تنک  نا  نک  هفخ  ار  دوخ  نامـسیر  نیا  اـب  يوش  یمن  دونـشخ  ینیب  یم  هچنآ  هب  یتقو 
قنتخاف

.دنصاقر همه  هناخ  لها  دزاونب ، گنچ  نوچ  هناخ  بحاص 
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اعلوم فدلاب  تیبلا  بر  ناک  اذا 

صقرلا مهلک  تیبلا  لها  همیشف 

.دنک زاورپ  نامسآ  هب  شیاهلاب  اب  دهاوخب  ار  يروم  يدوبان  ادخ  یتقو 

هلمن كالها  ّللادارا 
�

ه ام  اذا 

دعصت وجلا  یلا  اهیحانجب  تمس 

.یناسآ ره  دیلک  تشگ  یتخس  تشگ ، یمن  ناسآ  دش  یمن  گنت  رگا  هک  دش  گنت 

تجرفنا امل  قصت  مل  ول  تقاض و 

روسیم لک  حاتفم  رسعلاو 

.قمحا هناخ  هاگرد  هب  دیباوخ  دمآ و  موق  لقاع  هناخ  رد  رب  اطخ  هب  يزور 

موق لقاع  بابب  یطخی  قزرلا 

قمحالا بابب  اباوب  تیبیو 

.رذگب نآ  زا  ناوت  تقو  ات  و  نک ، شیاهر  يرادن  يراک  ناوت  یتقو 

هعدف ًارما  عطتست  مل  اذا 

عیطتست ام  یلا  هزواج  و 

.تسا نم  لامک  هب  یهاوگ  يدینش ، صقان  زا  ارم  شهوکن  یتقو 

صقان نم  یتمذم  کتتا  اذا  و 

لماک یناب  یل  داهشلا  یهف 

.دنتسیرگ یم  يو  رب  هک  مدیسر  یهورگ  هب  مدومن  شیاهر  نوچ  مدرک و  باتع  ار  ملس 

هتکرت املف  ملس  یلع  تبتع 

ملس یلع  تیکب  ًاماوقا  تبرج  و 
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.میورن وا  عیشت  هب  تفر  ایند  زا  یتقو  درکن ، تدایع  نم  زا  نم  يرامیب  رد  هکره 

انضرم اذا  اندعی  مل  نم 

هزانجلا دهشن  مل  تام  و 

.دهاوخ هدایز  هک  تسا  تواخس  بلاط  نیا  درادن و  لخب  ینیب و  لخب  میرک  زا  اسب  هچ 

هب ام  میرکلا و  لخب  امبرل  و 

بلاطلا ظخ  ءوس  نکل  لخب و 

.درک یم  ور  وس  نامه  هب  دش  یم  لیامتم  تمعن  اج  ره  .مدیدن  ار  بحاص  زج  مدنادرگرب  يور 

بحاص ریغ  يرا  یفرط ال  بلقا 

لیمت ثیح  ءامعنلا  عم  لیمی 

.مور اجک  سپ  دنتسه ، نم  هصغ ي  نانآ  هک  یلاح  رد  مدرک ، یم  رارف  نانآ  زا  ما  هصغ  رطاخ  هب 

مهیلا عزفا  یتبرک  نم  تنک 

رارفلا نیاف  یتبرک  مهف 

یسابع هفیلخ  نید 

نامگ تفگ : دوب و  اجنآ  یـضر  دیـس  درب ، یم  الاب  ار  نآ  ینیب  ات  درک و  یم  يزاب  دوخ  شیر  اب  ّللاب 
�

ه عئاط  یـسابع ، هفیلخ  دـنیوگ :
.منک یم  مامشتسا  ار  توبن  يوب  هن  تفگ : عئاط  ینک ؟ یم  مامشتسا  نآ  زا  ار  تفالخ  يوب  منک  یم 

یمسم مسا و 

درم ییاجک ؟ زا  دیـسرپ  رمع  هقرح ، نب  باهـش  تفگ : درم  تسیچ ؟ وت  مسا  تفگ : هفیلخ  دیـسر ، باطخ  نب  رمع  روضح  هب  يدرم 
: تفگ تساجک ؟ وت  يانکس  دیسرپ : رانلا ، هرح  لها  زا  تفگ :

.دنتفرگ شتآ  هک  بایرد  ار  دوخ  موق  تفگ : رمع  یظل ، تاذب 

بآ

: تفگ یتسه ؟ یسک  هچ  دنزرف  دیسرپ : رحب ، تفگ : تسیچ ؟ وت  مسا  دیسرپ : یبرع  زا  یسک 
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.دنیشنب قیاق  رد  هکنیا  رگم  درادن  ار  وت  رادید  ناوت  یسک  تفگ : يدنلاوبا ، تفگ : تسیچ ؟ تا  هینک  دیسرپ : ضایف ، نبا 

مامتوبا

.داد رییغت  ار  شردپ  مان  يو  .دوب  مساج )  ) مساح مان  هب  ماش  ناروح  رد  يا  هیرق  زا  راطعلا  سودنن  وا  مان  یحیسم و  مامتوبا  ردپ 

هرخافم

ای ملق ، ریـشمش و  باب  رد  یخرب  هک  روطنامه  .تسا  رترب  مادـک  هک  دوب  هتـشون  سگرن ، لگ و  يرترب  رد  یباتک  یـسک  هدـش  هتفگ 
.دنا هتشون  مالغ  زینک و  ای  مظن ، رثن و  ای  مجع ، برع و  ای  برغ ، قرش و  ای  ماش ، رصم و  ای  مرک ، لخب و 
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هدام يرگید  وهآ و  زا  یکی  هک  دابز  کشم و  نیب  هرخافم  هتبلا  دـهد ، یم  ناشن  ار  دوخ  یهجو  زا  هک  تسا  ییاهیرترب  اهنیا  همه ي 
.تسا هتشاگن  عیدب  يا  هلاسر  هراب  نیا  رد  طخاج  تسا ، یلقع  تسا ، دابز )  ) مسا نیمه  هب  یناویح  زا  يرطع 

نیرترعاش

.میوگ خساپ  ار  وت  ات  زیخرب  تفگ : ریرج  تسیک ؟ مدرم  نیرترعاش  تفگ : ریرج  هب  یسک  دیوگ : یم  ییاغا  بحاص 

زا هک  نیکرچ  یسابل  اب  دیشون و  یم  ریش  شناتـسپ  زا  دوب و  هتـسب  ار  يزب  هیطع  دروآ ، هیطع  شردپ  دزن  تفرگ و  ار  وا  تسد  ریرج 
.دمآ اهنآ  دزن  دوب  يراج  ریش  وا  شیر 

زب ناتسپ  زا  ارچ  یناد  یم  .تسا  نم  ردپ  تفگ : .هن  تفگ : یسانش ؟ یم  دیـسرپ  .يرآ  تفگ : ینیب ؟ یم  ار  درمریپ  نیا  تفگ : ریرج 
.دهاوخب ریش  وا  زا  دسرن و  یسک  شوگ  هب  ریش  ندیشود  يادص  هکنیا  ات  تفگ : .هن  تفگ : دروخ ؟ یم  ریش 

.دبای یم  هبلغ  دنک و  یم  تاهابم  رعاش  داتشه  رب  يردپ ، نینچ  نتشاد  اب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرترعاش  تفگ : سپس 

لحن هیآ  ریسفت 

دندقتعم یخرب  دـیوگ : یم  يدفـص  ّنِلل ، ) 
ِسا� ٌءا�فِـش  ِهِیف  ُُهنا�ْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ٌبا�رَـش  ا�ِهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخَی  B  ) لـحن هروس  هیآ 69  ریـسفت  رد 

.تسا هدنهد  افش  بارش  تمکح ، نآرق و  لحن و  نانآ  دنتسه ، مشاه  ینب  تیب و  لها  هیآ  نیا  زا  دارم 

ماعط ادخ  تروص  نیا  رد  تفگ : نارضاح  زا  یکی  .درک  حرطم  يو  روضح  رد  ار  ریـسفت  نیمه  یقیناود  روصنم  نارـصاعم  زا  یکی 
.دندیدنخ نخس  نیا  زا  راضح  دوش ؟ یم  جراخ  مشاه  ینب  مکش  زا  هک  هداد  رارق  يزیچ  ار  هفیلخ  بارش  و 

شاح هللا هیآ  ریسفت 

فسوی هتفیرف  سلجم  نامه  رد  رصم  نانز  دیوگ : یم  بهو  ِّلل (1) ،
�

ِه َشا�ح  َْنُلق  َّنُهَیِْدیَأ َو  َنْعَّطَق  ُهَنْرَبْکَأ َو  ُهَْنیَأَر  ا�ّمَلَف  هیآ  ریسفت  رد 
: هتفگ زین  یلع  نب  دمحم  .تسین  رشب  نیا  دنتفگ  دندش و 

تئارق اب ) نیش و   ) رسک هب  ار  رشب  يو  .دنک  توعد  هانگ  هب  ار  وا  یسک  هک  تسا  نآ  زا  رت  كاپ  فسوی  هک  دوب  نیا  رصم  نانز  دارم 
نیا هک  دوش  یم  نیا  انعم  تروص  نیا  رد  و  رِِشب ، اذه  ام  تسا ، هدرک 
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.تسا هدش  هتشون  فلا  اب  هک  تسا  فحصم  مسر  فالخ  تئارق  نیا  هتفگ  هتفریذپن و  جاجز  تسین ، كولمم  ناوج 

ایند شهوکن 

زور کی  ینام و  لاس  دص  رگا 

زورفا لد  خاک  نیا  زا  تفر  دیابب 

ربص

هجاوم نز  ود  اب  مدوب ، فاوط  لاح  رد  هک : تسا  هدرک  لقن  يرـصم  نونلاوذ  زا  یقهیب  تسا : هدـمآ  ربص  هراب ي  رد  رازم  باـتک  رد 
.دیـشاپ یم  مه  زا  دـمآ ، یم  يوضر  هوک  رب  اـهنآ  زا  یخرب  رگا  هک  ییاـهزیچ  رب  مدرک  ربـص  تفگ : یم  يرگید  هب  یکی  هک  مدـش 

.دنتسیرگ یم  بلق  رد  اهمشچ  دنیرگب ، مداد  هزاجا  میاهمشچ  هب  سپس  متشاد ، هگن  ار  مشچ  کشا 

هضعب لمحت  ول  ام  یلع  تربص 

عدصتت تحبصا )  ) لزت مل  نینح )  ) يوضرب لابج 

اهتددر مث  نیعلا  عومد  تکلم 

عمدت بلقلا  یف  نیعلاف  يرظان  یلا 

: وگب متفگ : .تسا  هدـشن  راـچد  نادـب  یـسک  منک  یم  ناـمگ  هک  یهودـنا  زا  تفگ : يدرک ، ربـص  نینچ  یهودـنا  هچ  زا  مدیـسرپ :
یم تفگ : يرگید  هب  منادـنزرف  زا  یکی  دوب ، هدرک  ینابرق  دنفـسوگ  ود  ناشردـپ  دـندرک ، یم  يزاـب  مربارب  رد  مکدوک  ود  تفگ :
.درک رارف  سرت  زا  و  دیرب ، ار  شرس  دیناباوخ و  ار  شردارب  سپـس  دنک ، یم  ینابرق  ار  دنفـسوگ  هنوگچ  مردپ  میوگب  وت  هب  یهاوخ 

زا هناخ  هار  رد  دوب  هدش  ینابرق  شدنزرف  ود  نآ  کی  رد  هک  ردپ  دوب ، هدـیرد  ار  وا  يا  هدـنرد  دـید  ار  وا  یتقو  دـش  وا  یپ  رد  ردـپ 
.تفر ایند 

هزم

ای مسج  هک  ارچ  خـلت .) شرت و  نیریـش و   ) هفت برچ ، تخمز ، زیت ، روـش ، شوـخیم ، شرت ، خـلت ، نیریـش ، دنتـسه ، مسق  هـن  اـه  هزم 
یخلت تخمز  زیچ  رد  ترارح  لادتعا ، ای  ترارح و  ای  تسا  يدرس  ای  مسج  رد  هدننک  رثا  لدتعم ، ای  تسا و  فیطل  ای  تسا  تخمز 

رد یـشرت و  دیلوت  فیطل  رد  یتخمز و  دـیلوت  تخمز  زیچ  رد  يدرـس  .دـنک  یم  يروش  دـیلوت  لدـتعم  رد  يزیت و  فیطل  زیچ  رد  و 
زین یهاگ  .دنک  یم  داجیا  هفت  لدتعم  رد  یبرچ و  فیطل  رد  ینیریـش و  تخمز  زیچ  رد  زین  لدتعم  دنک ، یم  شوخیم  دـیلوت  لدـتعم 
یم دوجوب  يروش  یخلت و  ای  دـنیوگ و  هزم  یب  ار  نآ  هک  دـیآ  یم  دوجوب  صـصحلا )  ) ضـضخ رد  ضبق  یخلت و  لیبق  زا  معط  ود 

.دیآ
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.دنتسه اهنآ  زا  بکرم  یگمه  هیقب  يروش و  یشرت و  یخلت ، ینیریش ، تسا  زیچ  راهچ  اه  هزم  لوصا  دنیوگ  یم  یخرب 

جازم لادتعا 

تـسا یجازم  لدتعم  جازم  دیوگ : یم  سپـس  .درادن  ماود  رارمتـسا و  نآ  یلو  تسا  دوجوم  لدتعم  بکرم  دیوگ : يزار  نیدلارخف 
یم هدیمان  لادتعا  دشاب  رت  کیدزن  نآ  هب  هچره  درادن  دوجو  یقیقح  لادـتعا  نوچ  و  دـیآ ، دوجوب  رـصانع  زا  لاوحا  نیرتهب  هب  هک 

.دوش

اب بسانم  ناکم  هک  تسا  نآ  یقیقح  لادتعا  دوجو  مدع  تلع  دیوگ : يراصنا  دعاس  نب  میهاربا  نب  دمحم  ّللادبعوبا 
�

ه نیدلا  سمش 
عقاو رد  سپ  دنتـسه ، هلدتعم  طئاسب  اهنیا  اذل  دنتـسه و  بلاغ  نآ  رب  طئاسب  هک  تسا  یناکم  بکرم ، ناکم  نوچ  درادـن ، دوجو  نآ 

.تسا عنتمم  سپ  درادن  ار  وا  قاقحتسا  یناکم 

تایفیک دوجو  تسا و  نآ  رد  يواسم  تایفیک  دوجو  لدتعم ، زا  دارم  هک  ارچ  تسین ، لاکـشا  زا  یلاخ  لیلد  نیا  دیوگ  یم  يدفص 
لدتعم اسب  هچ  نیاربانب  دـنک ، یم  تمواقم  نیمز  بآ و  رهوج  ربارب  رد  شتآ  ءزج  کی  ًالثم  هک  ارچ  تسین ، تایمک  دوجو  مزلتـسم 

رطاخ هب  هن  دراد  شتیمک  رطاخ  هب  یش  هک  دشاب  یناکم  لدتعم ، نآ  ناکم  اذل  .میشاب و  هتشادن  یمک  لدتعم  اما  میشاب  هتـشاد  یفیک 
.تسا مک  هب  ناکم  رد  رابتعا  تسا و  تیفیک  هب  جازم  رد  رابتعا  هکاریز  .شتیفیک 

لوحا

مشچ هقدح  رد  هلضع  یتسـس  رثا  رد  یـشچیپ  رگا  هک  تسا  نیا  دنیب  یم  زیچ  ود  ار  زیچ  کی  لوحا  هکنیا  تلع  دیوگ : یم  يدفص 
رییغت .دوش  یم  هجوتم  تمـس  نآ  هب  هداد  عضو  رییغت  هک  تهج  نامه  دـهد ، رییغت  ار  دوخ  تهج  يدـیلج ، تبوطر  ای  دـیآ ، دوجوب 

.دوش لیدبت  ریوصت  ود  هب  ریوصت  کی  هک  دوش  یم  بجوم  نیا  تسا و  هیدیلج  عابطنا  عضوم  لاقتنا  بجوم  زین  هقدح  عضو 

یگـشیمه دنیب  یم  ات  ود  ار  مسج  کی  لوحا  هکنیا  دیوگ : یم  دراد ، اه  یندید  رد  یباتک  هک  يراصنا  دمحم  نیدـلا  سمـش  خـیش 
رد یتسیاب  نیاربانب  دـشاب ، ضافخنا  عافترا و  رد  هقدـح  ود  زا  یکی  فالتخا  رطاـخ  هب  وا  یلوحا  هک  تسا  یتروص  رد  هکلب  .تسین 

.دنیبب حیحص  دنک و  تداع  وا  مشچ  نامز  رورم 
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جاجح

زا دیـسرپ  جاجح  .دومن  دروخرب  لـجع  هلیبق  زا  يدرمریپ  هب  تشگزاـب  هار  رد  .دوب  هتفر  حـیرفت  هب  شناراکتمدـخ  اـب  جاـجح  يزور 
، دـننک یم  ملظ  دنتـسه ، نارازگراک  نیرتدـب  تفگ : تسا ؟ هنوگچ  امـش  اـب  تموکح  دیـسرپ  .هد  نیمه  زا  تفگ : يا ؟ هلیبق  مادـک 

هدشن هدرامگ  وا  زا  رتدب  يرادناتسا  تفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  جاجح  هراب ي  رد  تفگ : .دنرامش  یم  لالح  دنرب و  یم  ار  مدرم  لاوما 
: تفگ یسانش ؟ یم  ارم  دیسرپ  .دنک  هایس  هدرک  بصن  ار  وا  هک  یسک  يو و  زور  ادخ  تسا ،

! مجاجح نم  تفگ : .هن 

جاجح .موش  یم  هناوید  راب  ود  يزور  هک  متسه  لجع  ینب  هناوید  نم  تفگ : هن ، تفگ : جاجح  یسانش ؟ یم  ارم  ایآ  تفگ : درم  نآ 
.داد هلص  وا  هب  دیدنخ و 

عمج مسا 

ساسا رب  اهنآ  رب  هک  تسا  هعمتجم  داحا  يارب  عوضوم  ای  دراد ، ینعم  ود  زا  شیب  هک  یمـسا  دیوگ : یم  نیدـلا  لامج  نب  نیدـلاردب 
رب درفم  دـننام  تسا و  داـحا  هعوـمجم  يارب  عوـضوم  اـی  دـنک  یم  تلـالد  دنـشاب  هدـش  فـطع  مه  رب  یکی  یکی  هـک  دـحاو  رارکت 

، تسا هعمتجم  داحا  يارب  عوضوم  هک  یمسا  .تسین  كالم  درف  هک  تسا  تقیقح  يارب  عوضوم  ای  دنک ، یم  تلالد  ءازجا  هعومجم 
هچ تسا ، داحآ  يارب  عوضوم  هک  یمـسا  زین  و  لـیبابا ، دـننام  دوشن  اـی  دوسا و  لاـجر و  دـننام  دوش  لامعتـسا  درفم  نآ  ظـفل  زا  هچ 

يارب عوضوم  هک  یمـسا  .تسا  عمج  مسا  یمـسا  نینچ  طهر ، مون و  دننام  دشابن  ای  بحـص  بکر و  دننام  دشاب  نآ  ظفل  زا  يدرفم 
رمت و دننام  تسا  ءات  هلیـسوب  نآ  درفم  زا  سنج  مسا  زیمم  ًابلاغ  .تسا  سنج  مسا  دشاب  هدـش  یغلم  نآ  رد  تیدرف  دـشاب و  تقیقح 

.هرمت

اه ینمی 

زا رت  لهاج  تفگ : ینمی  .تسا  مکاح  اـهنآ  رب  ینز  نوچ  .مرادـن  غارـس  نمی  مدرم  زا  رت  ناداـن  تفگ : اـه  ینمی  زا  یکی  هب  هیواـعم 
هب ار  ام  تسا  قح  ربمایپ  نخس  رگا  دنتفگن  درابب و  گنس  ام  رب  تسا  قح  وا  نخس  رگا  دنتفگ : ربمایپ  هب  هک  دنتـسه ، وت  ناسک  اهنآ ،

.امن تیاده  قح 

هیواعم ءاطعا 

ْنِإ َو  مینک ، یم  اطع  وا  تیصخش  ماقم و  دح  رد  یسک  ره  هب  ام  تفگ : ربنم  رب  هیواعم  يزور 
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رب ار  وت  ام  تفگ : تساخرب و  فنحا  .دـینکن  تمـالم  مراـک  رب  ارم  اذـل  ٍمُوْلعَم (1) ، ٍرَدَِـقب  ّالِإ 
�

ُُهلِّزَُنن  ا�م  ُُهِنئا�زَخ َو  ا�نَدـْنِع  ّالِإ 
�

ٍءْیَـش  ْنِم 
زا هدرک و  عمج  دوخ  هنیزخ  رد  هک  تسا  ییاـهزیچ  نآ  رطاـخ  هب  اـم  تمـالم  هکلب  مینک ، یمن  تمـالم  تسا  یهلا  نئازخ  رد  هچنآ 

.ینک یمن  تخادرپ  اهنآ 

کیرش هیواعم و 

؛ تسا یتشز  زا  رتهب  ییابیز  یتروص و  تشز  وت  تفگ : هیواعم  تفر ، هیواعم  رابرد  هب  يزور  دوب  هرهچ  تشز  هک  روعا  نب  کـیرش 
گرزب هنوگچ  دنسپان  لاصخ  نیا  اب  تسا ؛ رترب  مشچ  تسرد  تسا و  مشچ ) جک   ) روعا تردپ  درادن ؛ کیرـش  ادخ  یکیرـش و  وت 

؟ يدش دوخ  موق 

نابایب یتسه و  رخـص  رـسپ  وت  دـناوخ ؛ یم  دوخ  هب  ار  رگید  ناگـس  هک  تسا  يا  هدام  گس  هیواعم  يا و  هیواعم  وت  تفگ : کـیرش 
هدازآ تسا و  زینک  ینعی  هما  ریغصت  هیما  یتسه و  هیما  رـسپ  وت  تسا ؛ گنج  زا  رتهب  حلـص  یبرح و  هداز  وت  تسا ؛ خالگنـس  زا  رتهب 

دوخ و فیـصوت  رد  يرعـش  دـش و  جراخ  وا  دزن  زا  سپـس  ینک ؟ یم  تراما  ام  رب  هنوگچ  فاصوا  نیا  اـب  لاـح  تسا ؛ زینک  زا  رترب 
.دورس شیوخ  هلیبق  ریشمش و 

برح نبهیواعم  ینمتشیا 

یناسل یعم  مراص و  یفیس  و 

ثویل یمع  ینب  نم  یلوح  و 

ناعطلا یلا  شهت  همغارض 

شهوکن

.موش یم  باریس  مشچ  بآ  زا  مقشاع و  نم  هک  ماشایم  نم  هب  تمالم  بآ  تسا  هتفگ  مامتوبا 

یننال مالملا  ءام  ینقستال 

یئاکب ءام  تبذعتسا  دق  بص 

یتروص رد  تفگ : مامتوبا  هدب ، ام  هب  تمالم  بآ  يردق  تفگ : داتـسرف و  وا  يارب  يا  هزوک  دینـش ، يو  زا  نخـس  نیا  نوچ  يدـنر 
.یتسرفب نم  يارب  تلذ  لاب  زا  يرپ  هک  مهد  وت  هب  نآ  زا  يا  هرطق 

رعش

.تسین زیاج  اهنآ  ریغ  يارب  هک  یتافرصت  دننک ، فرصت  نخس  رد  دنهاوخب  هنوگ  ره  و  دنتسه ، نخس  ناریما  ءارعش  دیوگ : لیلخ 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 560 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/153/AKS BARNAMEH/#content_note_246_1
http://www.ghaemiyeh.com


راعـشا زا  هک  يروط  هب  دورـس ، یم  هتـشذگ  نارادمان  نابز  رب  ار  رعـش  ما ، هدیدن  رت  يوق  يا  هدنیارـس  رمحالا ، فلخ  زا  هتفگ : یکی 
ار نآرق  زور  هنابش  دش و  دباع  سپس  دش ، یمن  هداد  زیمت  نانآ 
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.دز زاب  رس  وا  یلو  دیارسب  وا  يارب  يرعش  ات  درک  لذب  يو  هب  تفگنه  یتورث  ناهاشداپ  زا  یکی  درک ، یم  متخ 

وربآ ظفح 

: دومرف ینک ؟ یم  نینچ  ارچ  دش  هتفگ  يو  هب  .درک  یم  کمک  ارعش  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

.دراد هگن  ار  وت  يوربآ  هک  تسا  یمسق  وت  لاوما  نیرتهب 

رعش

: متفگ وا  هب  تشاد  رطاخ  هب  يدایز  راعشا  يو  مدیدن ، هورع  زا  رتهب  رعش  رد  دیوگ : یم  دایزوبا 

يرعـش هکنیا  رگم  تسویپ  یمن  عوقوب  يا  هثداح  چیه  نوچ  تسا ، رت  مدق  شیپ  نم  زا  هشیاع  تفگ : .يراد  تراهم  رایـسب  رعـش  رد 
.درک یم  داریا  وا  بسانم 

دنپ نیرتهب 

 . تسا يریپ  مالسا و  نید  ناسنا ، يارب  هظعوم  نیرتهب  دومرف : یم  ربمایپ 

تناها ای  مارکا 

ریشمش ياج  هب  ششخب  دنک ، یم  یچیپرـس  ینک ، مارکا  ار  یمیئل  یتقو  يا ، هدش  شکلام  ینک ، اطع  ار  یمیرک  یتقو  دیوگ : یبنتم 
.دور راکب  اطع  ياج  هب  ریشمش  هک  تسا  روآ  نایز  نانچ 

هتکلم میرکلا  تمرکا  تنا  اذا 

ادرمت میئللا  تمرکا  تنا  نا  و 

العلاب فیسلا  عضوم  یف  يدنلا  عضو  و 

يدنلا عضوم  یف  فیسلا  عضوک  رضم 

قولخم زا  يزور 

ربدـم نبا  هب  ار  وت  رگم  تفگ : ّللادـیبع 
�

ه درک ، تیاکـش  نامیلـس  نب  ّللادـیبع 
�

ه هب  دوخ  بجاوم  ندیـسر  رید  رطاخ  هب  ءاـنیعلاوبا  یتقو 
رایتخا ار  وا  دوخ  وت  تفگ : ّللادیبع 

�
ه .درک  مورحم  هدـعو  هویم  زا  دیـشک و  ریخأت  راخ  هب  ارم  وا  یلو  يرآ ، تفگ : میدرکن ؟ شرافس 

: تفگ ءانیعلاوبا  .يا  هدرک 

بتاک ار  حرـس  نبا  ربمایپ  .دندش  التبم  باذـع  هب  دـنتفر و  فالخ  همه  دـیزگرب  دوخ  موق  زا  نت  داتفه  یـسوم  .مدرکن  یهاتوک  نم 
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.دومن مکح  يو  هیلع  رب  درک ، مکح  ار  یسوموبا  بلاط  یبا  نب  یلع  .دش  دترم  تسویپ و  ناکرشم  هب  يو  دومن و  دوخ 

مالسلا هیلع  یلع  هب  داقتعا 

نئمطم دوش ، خزود  هب  نم  نتفر  بجوم  وت  هب  يدـنمقالع  رگا  نسحلاابا  يا  دـیوگ : دابع  نب  بحاص  هب  فورعم  دابع  نب  لیعامـسا 
.تسا خزود  رد  نتفر  هب  نم  يراگتسر  هک  متسه 
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.تسا منهج  تشهب و  هدننک  میسقت  نینمؤملاریما  هک  نآ  لاح  نمؤم و  دسارهب  شتآ  زا  هنوگچ 

یلخدم کبح  ناک  ول  نسحلاابا 

اهمیحج يدنع  زوفلا  ناف  ًامیحج 

نمؤم وه  نم  رانلا  فاخی  فیکف 

اهمیسق نینمؤملاریما  ناب 

غیلب

یمالک غیلب  مالک  دنک و  یطایخ  انعم  هزادـنا  هب  ار  ظافلا  دروآ و  نابز  هب  دوخ  یبلق  تساوخ  اب  قباطم  ار  مالک  هک  تسا  یـسک  غیلب 
.دشاب هزات  شیانعم  نیتم و  شا  هژاو  هک  تسا 

*

.دشاب هتشاد  ار  ههیدب  نیرت  شیب  ظفل و  نیرتمک  هکنآ  تفگ : تسیک ؟ مدرم  نیرت  غیلب  دنتفگ : ینیشن  هیداب  هب 

*

ینالوط روآ و  للخ  ییوگ  مک  زا  و  دـسرب ، دوخ  هدارا  هنک  هب  ظافلا  ءادا  اب  یمدآ  هک  تسنآ  دـیوگ : تغالب  فیرعت  رد  يزار  رخف 
.دیامن زیهرپ  روآ  جنر  ندرک 

لاق لاح و 

.دیجنس یم  شراتفگ  زا  ار  مدآ  نورب  نورد و  لاوحا  .دنسانش  یم  شیادص  اب  ار  اهفرظ  هک  يروطنامه  دیوگ : یفوسلیف 

واو فرح 

هلمج نیا   ) ّللا
�

ه کمحری  ال  تفگ ؛ یـشورف ؟ یم  ار  هچراپ  تفگ : وا  هب  تشذگ و  تشاد ، تسد  رد  يا  هچراپ  هک  یـسک  رب  رکبوبا 
دیوش رادیاپ  رگا  تفگ : رکبوبا  دنکن ) محر  ار  وت  ادخ  دنک ، محر  ار  وت  ادـخ  ریخ ، دراد ، انعم  ود  فقو  نودـب  زا ال و  دـعب  فقو  اب 

(. دشاب هییاعد  هلمج  طقف  هکنیا  ات   ) ّللا
�

ه کمحری  یتفگن ال و  ارچ  درک  مهاوخ  تسار  ار  امش  نابز 

! تسا هدوبن  واو  جاتحم  هک  هدوب  ییانعم  ّللا 
�

ه کمحری  زا ال  يو  دصق  تسا  نکمم  نوچ  هک  ارچ  تسین  دراو  رکبوبا  ضارتعا  هتبلا 

*

هب فیرظ و  ردقچ  واو »  » نیا تفگ : نومأم  ریمالا ،  ّللادیا 
�

ه ال و  تفگ : خـساپ  نمـض  ییحی  دیـسرپ ، يزیچ  متکا  نب  ییحی  زا  نومأم 
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.تسا هتفرگ  رارق  عقوم 

*
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.تسا رترب  شوگ  رانک  رد  واو  لکش  هب  ياهوم  زا  « واو  » نیا تسا  هتفگ  مه  دابع  نب  بحاص 

معنم رکش 

ار وا  ریقف  نیا  دنیشنب و  تسا  برغ  قرـش و  کلام  هک  گرزب  یهاشداپ  هرفـس  رـس  رب  يریقف  رگا  هک  ارچ  تسین ، بجاو  معنم  رکش 
یگرزب هاشداپ و  نآ  اب  ادـخ  اجنیا  رد  هکلب  تسا  نینچ  زین  اجنیا  رد  دوش ، یم  هدرمـش  رخـسمت  اذـغ ، يا  همقل  رطاـخ  هب  دـنک  رکش 

.تسین هسیاقم  لباق  اهتمعن  نآ  اب  شیاهتمعن 

تـسا لیلع  زین  شیاهاپ  تسد و  تسا و  لال  هک  هداـتفا  یناـسنا  يا  هشوگ  رد  یتقو  دـنیوگ : یم  دـنا و  هدروآ  يرگید  لاـثم  هلزتعم 
شنابز دنک ، جراخ  تیعـضو  زا  ار  وا  یهاشداپ  دنک ، یمن  راک  نطاب  رهاظ و  زا  وا  ساوح  همه ي  و  تسا ، ناوتان  وا  مشچ  شوگ و 

نآ زا  سپ  لبق و  دـشابن و  رکاش  ار  وا  مارکا ، همه  نیا  ندـید  زا  سپ  ناسنا  نیا  لاـح  دـنادرگرب ، وا  هب  ار  شـساوح  ریاـس  زاـب و  ار 
.تسا تناها  وا  راک  مومذم و  کش  نودب  دنکن ، قرف  وا  يارب  تلاح 

ولهپ ود  مالک 

و کنیع ) ّرقا   ) دراد نشور  ار  وت  مشچ  دهد و  اقب  ار  وت  ادخ  درک ، اعد  وا  يارب  نینچ  دش و  دراو  نایحیـسم  زا  دوخ  نمـشد  رب  یکی 
هب داد  روتـسد  درک و  مارکا  يو  هب  یحیـسم  .تسا  هدرک  داش  ارم  دنک  داش  ار  وت  هچره  ادخ  هب  دهد ، رارق  وت  زور  زا  شیپ  ارم  زورما 

دارم دزادرپب ، هیزج  رتشیب  ات  درادب  یقاب  ار  وا  ادخ  هک  دوب  نیا  شیاعد  زا  يو  دارم  .دـیمهفن  ار  وا  مالک  نحل  هتبلا  و  دـنهد ، هلـص  وا 
ياعد زا  وا  دارم  و  دـنک ، انیبان  دراد و  زاب  تکرح  زا  ار  وت  مشچ  ادـخ  هک  دوب  نیا  وا  دارم  هکلب  تسین  ینـشور  مشچ  کنیع ، ّرقا  زا 

تمالـس تیفاـع و  يداـش  زا  دارم  دـشاب ، منهج  هب  وـت  دورو  زور  زا  شیپ  موـش  یم  تشهب  دراو  نم  هک  زورما  هـک  دوـب ، نـیا  موـس 
.دنراتساوخ ار  نآ  رفاک  مه  ناملسم و  مه  هک  تسا  ینامسج 

رعاش هراچ 

يو هب  دوش  یم  هتـشک  تسناد  دـید ، دوخ  رانک  ار  دوخ  نمـشد  يزور  تسج ، یم  يرود  وا  زا  هراومه  هک  تشاد  ینمـشد  يرعاش 
.امکابا نا  ناتنبلا  اهیا  ای  الا  وگب  ورب و  ما  هناخ  هب  یتشک  ارم  هکنیا  زا  دعب  مراد  اضاقت  وت  زا  هدش و  کیدزن  مگرم  مناد  یم  تفگ :

.دورس ار  عرـصم  نآ  تفر و  دندوب  اجنآ  شرتخد  ود  هک  شا  هناخ  هب  لوتقم ، تیـصو  هب  انب  و  دش ، هتـشک  شنمـشد  تسد  هب  رعاش 
هک یسک  زا  دش  هتشک  ناتردپ  ینعی  امکاتا ،  نمم  راثلاب  اذخ  ٌلیتق  هک  دندرک  نایب  ار  رگید  عرصم  دندینش ، ار  عرصم  نوچ  نارتخد 

شا هید  هدمآ ، امش  يوس  هب 
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.دش هتشک  درک و  لتق  هب  رارقا  لتاق  دندرب ، مکاح  دزن  دنتفرگ و  ار  وا  نارتخد  .دیریگب  ار 

همادق نب  هیراج 

هب زین  يو  .دـنا  هداهن  مان  هیراج  ار  وت  هک  دـنا  هدرک  تناها  وت  هب  وت  ماوقا  تفگ : يو  هب  هیواعم  تفر ، هیواـعم  دزن  همادـق  نب  هیراـج 
.تسا هدام  گس  يانعم  هب  هیواعم  هکنیا  هچ  دـنا  هداهن  مان  هیواعم  ار  وت  هک  دـنا  هدرک  تناها  وت  هب  وت  ناسک  ردـقچ  تفگ : هیواـعم 

رد دـنراد  مشخ  وت  هب  هک  ییاهبلق  ادـخ  هب  .تسا  هدـییاز  ارم  هک  مراد  يردام  تفگ : هیراج  رداـم ! یب  شاـب  تکاـس  تفگ : هیواـعم 
كـاله ار  اـم  يراوخ  هب  يدرکن و  تراـما  اـم  رب  روز  هب  وت  تساـم ، تسد  رد  دـننک  دربـن  وـت  اـب  هک  ییاهریـشمش  تساـم و  نورد 

ادخ تفگ : هیواعم  .مییآ  یم  وت  گنج  هب  دنمورین  نادرم  اب  یتسکش ، مینک ، یم  افو  يدرک  افو  تسا  يدهع  امش  ام و  نیب  يدومنن ،
.ددرگ یم  رب  شبحاص  هب  دب  ياعد  نک ، کین  ياعد  تفگ : هیراج  .دنکن  دایز  مدرم  نیب  ار  وت  دننام 

ندب يازجا 

: تفگ کلملادبع  دندوب ، هتـسشن  شنامیدـن  ناتـسود و  زا  يا  هدـع  و  دوب ، هتـسشن  ناورم  نب  کلملادـبع  يزور  هک  هدـش  تیاکح 
فنا تفگ : درک و  یگدامآ  مالعا  تساخرب و  هلفغ  نب  دیوس  درب ؟ مان  ابفلا  فورح  قبط  ار  ندب  يازجا  دناوت  یم  امـش  کی  مادـک 

(، بل  ) هفـش قاس ، تسد ،) دـنب   ) دـنز ندرگ ،)  ) هبقر رکذ ، غامد ، هنوگ ،)  ) دـخ قلح ، همجمج ، نادـند ،)  ) رغث هوقرت ، نطب ، ینیب ،) )
رخنم ناـسل ، فک ، ندرگ ،) تشپ   ) اـفق ناـهد ،)  ) مف ولگ ،) قوط   ) هبغبغ نیع ، تشپ ،)  ) رهظ لاـحط ، ولهپ ،)  ) علـض هنیـس ،)  ) ردـص

ار ناسنا  يازجا  نم  تفگ : تساخرب و  راضح  زا  یکی  تسد .)  ) دـی یناشیپ ،)  ) هماـه تروص ،)  ) هجو ربد ،)  ) غونغن ینیب ،) خاروس  )
کلملادبع ربارب  رد  تساخ و  اپب  سپس  ...نذا  نانـسا ، فنا ، .منک  ادا  ظفل  هس  اب  مناوت  یم  نم  تفگ : دیوس  .منک  یم  ادا  ظفل  ود  اب 
کلملادبع .هدب  وا  هب  دـهاوخ  یم  هچره  میرادـن  یعالطا  وا  زا  شیب  ام  دـنتفگ  راضح  .دیـسوب  وا  ربارب  رد  ار  نیمز  داتفا و  كاخ  هب 

.درک مارکا  ار  وا  داد و  يو  هب  دنمشزرا  يا  هزیاج 

فقس يادص 

، سرتن تفگ : هناخبحاص  .دـهد  یم  یگتـسکش  يادـص  نک  حالـصا  ار  تا  هناخ  فقـس  ياـهبوچ  تفگ : هناـخ  بحاـص  هب  يدرم 
.دننک هدجس  دوش و  لصاح  اهنآ  رد  بلق  تقر  مسرت  یم  تفگ : نامهم  .دنتسه  حیبست  لوغشم  اهبوچ 
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هزیکاپ لالح و 

تـسار لالح ، تفگ : شرهوش  يوش ؟ یم  ءاشحف  بکترم  هزیکاپ ، لالح و  نتـشاد  اـب  ینک  یمن  مرـش  تفگ : شرـسمه  هب  ینزریپ 
.تسا لمأت  لحم  هزیکاپ  یلو  یتفگ 

يزور

: تفگ دوبن ؟ رگا  دیسرپ  دنک ، یگدنز  نآ  اب  هک  یلقع  تفگ : تسیچ ؟ شا  هدنب  هب  ادخ  يزور  نیرتهب  تفگ : شریزو  هب  یهاشداپ 
.دیامن هدوسآ  شتسد  زا  اراهرهش  ناگدنب و  دنازوسب و  ار  وا  هک  یقرب  دعر و  تفگ : دوبن ؟ رگا  دیسرپ  دنک ، ظفح  ار  وا  هک  یلام 

هفیلخ ریزو 

زا نوچ  و  دیزرل ، یم  دوخ  رب  دش و  یم  درز  شا  هرهچ  دیسر  یم  روصنم  روضح  هب  ینابزرم  بویاوبا  روصنم ، ریزو  هاگره  دنیوگ :
نم لَثَم  تفگ : یتسه ؟ نینچ  يور  یم  ریما  دزن  یلیخ  هکنیا  اب  وت  دش  هتفگ  وا  هب  .تشگ  یم  زاب  شگنر  دـمآ  یم  نوریب  شروضح 

.ما هدیدن  شبحاص  هب  وت  زا  رتافو  یب  یناویح  تفگ : سورخ  هب  زاب  يزور  هک  تسا  سورخ  زاب و  لثم  امش ، لثم  و 

کیدزن وت  هب  مادـک  ره  یلو  یتفاـی ، شرورپ  تبحاـص  تسد  هب  هک  يدوب  مخت  وت  تفگ : زاـب  مرتاـفو ؟ یب  هنوـگچ  تفگ : سورخ 
هب بش  منک و  یم  تعانق  یمک  كاروخ  هب  ما  هدش  راکـش  اههوک  زا  هکنیا  اب  نم  یلو  .ییامن  یم  رارف  ینک و  یم  ادصورـس  دنوش 

هوات رد  ار  زاب  ود  زگره  وت  هک  ارچ  تسا ، یفاکان  وت  لیلد  تفگ : سورخ  مور ، یم  راکش  هب  مبحاص  يارب  منارذگ ، یم  یباوخ  یب 
.ما هدید  نازوس  شتآ  رب  ار  سورخ  رپ  ياه  هوات  هشیمه  نم  یلو  يدیدن  شتآ 

ردارب گرم 

رایتخا بحاص  تفگ : نامقل  تفر ؛ ایند  زا  تفگ : دش ؟ هچ  مردپ  دیـسرپ : .دـید  ار  شمالغ  هار  رد  .تشگرب  رفـس  زا  نامقل  دـنیوگ 
: تفگ دش ؟ هچ  مرسمه  تفگ : .دش  هتـساک  مهودنا  زا  تفگ : نامقل  تفر ؛ ایند  زا  تفگ : دش ؟ هچ  مردام  دیـسرپ : .مدش  دوخ  راک 

: تفگ نامقل  تفر ؛ ایند  زا 

.تسکش مرمک  تفگ : نامقل  تفر ؛ ایند  زا  تفگ : دش ؟ هچ  مردارب  دیسرپ : .منیزگ  یمرب  يرگید  رسمه 

ینتسبآ تدم 

یخرب هام ، تفه  كاحـض  هیلاعلاوبا و  ءاطع و  رگید ، نانز  نوچ  هام  هن  ساـبع  نبا  تسا ، هدـش  فـالتخا  میرم  یگلماـح  تدـم  رد 
.دنا هدرک  حرطم  ار  تعاس  کی  سابع ، نبا  زا  یتیاور  رد  و  تعاس ، هس  رگید  یضعب  هام و  شش  يا  هدع  هام و  تشه  رگید 
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تسود

.دنوش یم  هتخانش  اه  یتخس  رد  اه  تسود  تسا ، رایسب  یتحار  رد  یتسود  ياعدا  تسا : هدش  هدورس 

هریثک ءاخّرلا  یلع  ءاخالا  يوعد 

ناوخالا فرعت  دئادشلا  یف  لب 

شتآ

: تسا فنص  هدراهچ  رب  برع  رد  شتآ 

ار شتآ  نیا  هک  یسک  نیتسخن  هدش  هتفگ  .دنسانشب  ار  هفرع  هار  ات  دندرک  یم  نشور  مارحلارعشم  رد  هک  یـشتآ  هفلدزم ، شتآ  - 1
.دوب بالک » نب  یصق   » تخورفارب

نابایب هب  دنتـشاذگ و  یم  اهواگ  خاش  رب  ار  کشخ  ناـهایگ  یناراـب ، یب  لاـس  دـنچ  زا  سپ  برع  تیلهاـج  رد  ءاقـستسا ، شتآ  - 2
.دندرک یم  عرضت  اعد و  دنتخورفا و  یم  شتآ  يروبعلا  بعص  هوک  رب  دنتفریم و 

نیا دنتفگ  یم  دنتخیر و  یم  تیربک  کمن و  نآ  رد  دنتخورفا و  یمرب  شتآ  دهع ، رارقرب  ماگنه  برع  نالهاج  فلاحت ، شتآ  - 3
.تسام دنگوس  هاوگ  شتآ 

هک تسا  يرازآ  شتآ  نیا  تفگ  یم  تخورفا و  یم  شتآ  ینم  رد  جح  مسوم  رد  هدرک  يرازآ  هیاسمه  هک  يدرم  ردغ ، شتآ  - 4
.تسا هتخورفا  سک  نالف 

.دنتخورفا یم  هتشگزاب  رفس  زا  تمالس  هب  هک  يرفاسم  يارب  تمالس ، شتآ  - 5

.دندرک یم  يو  تکاله  تساوخرد  دنتخورفا و  یم  شتآ  ددرگرب  رفاسم  دنتساوخ  یمن  رگا  رفاسم ، رئاز و  شتآ  - 6

.دنیوگ زین  هیهاللاران  ار  نآ.دنوش  هاگآ  گنج  عوقو  زا  همه  ات  دنتخورفا  یم  اهیدنلب  رب  هک  هک  یشتآ  برح ، شتآ  - 7

.دنتخورفا یم  راکش  یناسآ  دیص و  نتخاس  انیبان  يارب  هک  یشتآ  راکش ، شتآ  - 8

.دنوش ریش  هلمح  عنام  ات  دنتخورفا  یم  ریش  هلمح  زا  سرت  عقوم  هک  یشتآ  ریش ، شتآ  - 9

.دنتخورفا یم  وا  يرادیب  بش  هدیزگ و  رام  يارب  هک  یشتآ  میلس ، شتآ  - 10

.دنتخورفا یمرب  دننامب ، رادیب  دوخ  هکنیا  يارب  هک  یشتآ  گس ، شتآ  - 11

میلست هنابـش  ار  اهنز  دنتخورفا و  یم  شتآ  دندش ، یم  ریـسا  شمدرم  و  دروخ ، یم  تسکـش  گنج  رد  هک  يا  هلیبق  ادف ، شتآ  - 12
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.دندرک یم  نمشد 

.دنتخورفا یم  يو  يراذگ  تمالع  رتش و  ندرک  غاد  يارب  هناشن ، شتآ  - 13
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.دیدرگ جراخ  تمالس  هب  وا  درک و  شوماخ  ار  نآ  ادخ  دش و  نآ  دراو  یسبع  نانس  نب  دلاخ  هک  یشتآ  نیترح ، شتآ  - 14

سرت لخب و 

، دوش زاین  یب  رهوش  زا  سرتن  نز  دنتسه ، نانز  رد  هدیدنسپ  تفـص  ود  نادرم و  رد  مومذم  تفـص  ود  سرت ، لخب و  دیوگ : يدفص 
هوق اسب  هچ  اریز  دـشاب ، شرهوش  تکاله  شا  هجیتن  هک  دـنز  تسد  يراک  هب  اـی  و  دوش ، كـاله  شرهوش  هک  دـنک  يراـک  هاـگ  و 

.دنک شنزرس  شتشز  راک  تبقاع  زا  ار  وا  ات  دیاین  وا  يرای  هب  هظحل  نآ  رد  ینالقع 

ماقتنا

اب يو  دنک ، یم  ربق  شبن  هک  دـید  ار  یـسک  دـمآ و  هلمر  رهـش  ناتـسربق  هب  یبیرغ  یبش  تسا : هدـمآ  تدـش  زا  دـعب  جرف  باتک  رد 
تسد دش  هجوتم  نوچ  دراد ، دنبتسد  هدش  هدیرب  تسد  درک  هدهاشم  اجنامه  رد  دعب  بش  .درک  رارف  دیرب و  ار  شابن  تسد  ریـشمش 

عطق ار  یضاق  رتخد  تسد  دیمهف  درک  صحفت  نوچ  دروآ و  رد  رـس  یـضاق  هناخ ي  زا  ات  داتفا  نوخ  تارطق  لابند  هب  هدیرب  ار  ینز 
.دروآرد دوخ  دقع  هب  ار  رتخد  ات  درک  دمآ  تفر و  یضاق  اب  اه  تدم  .تسا  هدرک 

هلمر دهد و  شقالط  هک  داد  دنگوس  ار  شرهوش  وگتفگ  زا  سپ  یلو  تسشن  رهوش  هنیس  رب  زیت  يدراک  اب  ماقتنا  دصق  هب  رتخد  یبش 
.دنک كرت  ار 

دنمتواخس نز 

نآرق .دهد  یهابت  هب  ار  شرهوش  لاوما  دنک و  اجبان  شـشخب  اسب  هچ  و  دشخب ، یم  تسه  هناخ  رد  هچره  دشاب  دنمتواخـس  نز  رگا 
ار دـب  بوخ و  صیخـشت  ناوت  هک  دنتـسه  یناکدوک  نانز و  ناهیفـس  زا  دارم  دـیهدن ، ناهیفـس  تسد  ار  دوخ  لاوما  تسا  هتفگ  مه 

.دنرادن

باب رخآ  فقوت 

کی دـنچره  داد  یم  روتـسد  درک ، یم  مامت  ار  باتک  زا  یباب  شنادرگاش  زا  یکی  تقو  ره  هک  دوب  نینچ  شتداع  نیدـلازع ، خـیش 
( هدوهیب ياهناسنا  هناـخ  رد   ) ناگلفـس باوبا  رب  هک  یـشاب  یناـسک  زا  مهاوخ  یمن  تفگ  یم  يو  دـناوخب ، يدـعب  باـب  زا  مه  رطس 

.دنیامن یم  فقوت 

شناد كدوک و 

رس تشپ  دوبن و  شیب  یکدوک  هک  هیواعم  نب  سایا  دش ، هرـصب  دراو  یـسابع  يدهم  یتقو  دسیون : یم  تاماقم  حرـش  رد  يدوعـسم 
مدقم اهنآ  رب  تسین  یخیـش  تفگ ، دوخ  ناهارمه  هب  يدهم  .دـید  ار  دـندوب ، هسلایط  باحـصا  نادنمـشناد و  زا  نت  دـص  راهچ  يو 

كدوک نیا  ات  دوش 
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هب دـنک ، ینالوط  ار  ریما  رمع  ادـخ  تفگ : سایا  يراد ؟ لاـس  دـنچ  ناوج  يا  تفگ : درک و  ور  يو  هب  يدـهم  سپـس  دوش ؟ مدـقم 
يدـهم .دـندوب  هاپـس  نآ  رد  رمع  رکبوبا و  هک  درک  یهاپـس  هدـنامرف  ار  وا  ادـخ  لوسر  هک  ینامز  تسا ، دـیز  نبهماـسا  نس  هزادـنا 

.وت رب  نیرفآ  وش ، مدقم  تفگ :

سایا شناد 

یموس هدریـش و  يرگید  نتـسبآ و  نز  نیا  تفگ : سایا  .دندیـشک  داـیرف  دندیـسرت و  يزیچ  زا  هک  داـتفا  نز  هس  هب  شهاـگن  ساـیا 
یموس شیاه و  هنیـس  رب  تسد  یمود  تشاذـگ ، دوخ  مکـش  رب  تسد  دایرف  عقوم  یلوا  تفگ : .دـندرک  لاؤس  ار  تلع  .تسا  هرکاب 

.شجرف رب  تسد 

*

.تسا هدرک  رارف  وا  زا  یهایـس  مالغ  تسا و  ناکدوک  ملعم  طساو و  مدرم  زا  يو  تفگ : .داتفا  یبیرغ  درم  هب  شمـشچ  سایا  يزور 
هب نتفر  هار  ماگنه  تفگ : سایا  تسا ؟ هدـش  هجوتم  هنوگچ  دندیـسرپ  وا  زا  .تسا  هتفگ  تسار  دـندیمهف  دـندرک  وج  سرپ و  نوچ 
هب نوچ  .تسا  طساو  زا  مدیمهف  دوب ، هتـسشن  خرـس  كاخ  درگ و  شـسابل  رب  .تسا  هبیرغ  مدیمهف  درک ، یم  هاگن  وس  نآ  وس و  نیا 
یم يا  هرهچ  هایـس  هب  نوچ  .تسا  ناکدوک  ملعم  مدـیمهف  تشادـن ، یهجوت  ناـگرزب  هب  درک و  یم  مالـس  تشذـگ ، یم  ناـکدوک 

.تسا هدش  مگ  شهایس  مالغ  مدیمهف  درک ، یم  تقد  وا  رد  دیسر 

هلمج

: زا دنترابع  دنراد  بارعا  زا  لحم  هک  يا  هلمج  تشه 

.مئاق هوبا  لجرب  تررم  دننام : هیفصو ،

.کحضی دیز  ءاج  دننام : هیلاح ،

.قلطنم هوبا  دیز  دننام : هیربخ ،

.مهقدص نیقداصلا  عفنی  موی  اذه  دننام : اهیلا ، فاضم 

.مئاق دیز  تلق  دننام : هیکحم ،

.قلطنم دیزل  تملع  قلطنم و  دیز  ام  تملع  دننام : تسا ، نآ  زا  قلعم  لماع  هک  يا  هلمج 

.ٌورمع ماق  دیز  ماق  نا  دننام : ازج ، طرش و  هلمج 

: زا دنترابع  دنرادن  بارعا  زا  یلحم  هک  يا  هلمج  تشه 
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.مئاق وه  يذلا  دیز  ءاج  دننام : هلص ، هلمج 

.ٌمئاق دیز  دننام : ءدتبم ،
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.ٌرمع ماق  دیز  ماق  اذا  دننام : باوج ، طرش و 

.مئاق ًادیز  نا  ّللاو 
�

ه دننام : مسق ، باوج 

.هتبرض دیز  دننام : هرسفم ،

.تسا هدش  هلصاف  ّنا  ربخ  مسا و  نیب  هک  اهتغلب  دننام : هضرتعم ، ای  هیوشح 

.نامجرتلا یلا  یعمس  تجوحا  دق  اهتغلب  نینامثلا و  نا 

.هتبرض دیز  اذه  دننام : ضیضحت ،

...یلام هیآ و  رد  فقو 

نآ نوکـس  رب  ار  یلام »  » رد ای  تکرح  ِینَرَطَف (1) ، يِذَّلا  ُدـُبْعَأ  َِیل �ال  ا�م  مدـناوخ َو  یم  ار  هیآ  نیا  یتقو  تفگ  یم  الع ، نب  رمعوبا 
ینعم منک و  عورـش  ـال  زا  هک  تسا  نیا  لـثم  مناوخب  هنکاـس  ار  اـی  نیا  یتـقو  .تسا  فقو  یعون  نوکـس  هک  ارچ  مداد ، یم  حـیجرت 

.تسا تفاطل  تقد و  تیاهن  رد  ورمع  نبا  زا  هلمج  نیا  .منک  رارف  فقو  نیا  زا  ات  مداد  یم  تکرح  ار  ای  اذل  دوش ، یم  بارخ 

یقیقح رعش 

باحصا زا  يو  هک  تسا  یسیس  لیعامسا  خیـش  دیرم  یبرغم  هب  روهـشم  دمحم  نیریـش  انالوم  تسا : هدمآ  یماج  ءایلوالا  هرکذت  رد 
.تسا ینیارفسا  نمحرلادبع  نیدلارون  خیش 

یحم خیش  راوگرزب  خیش  هب  يو  تبسن  هک  خیاشم  زا  یکی  هب  اجنآ  هدیـسر و  برغم  راید  هب  تاحایـس  زا  یـضعب  رد  هک  دنیوگ  یم 
نآ رد  دنیوگ  .هتشاد  یم  تبحاصم  هدوب و  رـصاعم  يدنجخ  لامک  خیـش  اب  هدیـشوپ و  هقرخ  تسا و  هدیـسر  تسا ، یبرع  نب  نیدلا 

: تسا هدوب  هتفگ  علطم  نیا  خیش  هک  تقو 

نیا هوشع  زان و  نیا و  وربا  تسنیا و  رگا  مشچ 

نید لقع و  يا  قارفلا  اوقت  دهز و  يا  عادولا 

.دشاب هتشادن  یلمحم  يزاجم  ینعم  زج  هک  تفگ  دیاب  يرعش  ارچ  تسا  گرزب  رایسب  خیـش  هک  هتفگ  تسا ، هدیـسر  انالوم  هب  نوچ 
خیش ءانثا  نآ  رد  هدرک  تقفاوم  تمدخ  نآ  رد  زین  انالوم  دومن و  مایق  خبطب  دوخ  هدرک  تبحص  ياعدتسا  يو  زا  هدینش  ار  نآ  خیش 
دنک ریبعت  نآ  هب  تستاذ  هک  میدق  نیع  زا  تراشا  ناسلب  هک  دیاش  یم  سپ  تسا  نیع  مشچ  هک  هدومرف  تسا و  هدناوخ  ار  علطم  نآ 

بجاح هک  تافص  هب  تراشا  ار  نآ  هک  دوب  دناوت  یم  تسا  بجاح  وربا  و 
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.هداد (1) فاصنا  تسا و  هدومن  عضاوت  انالوم  تمدخ  دناد و  تستاذ 

همجرت

هک تسا  نیا  نانیا  کبس  ...و  یصمحلا  همعانو  قیرطبلا ، نبانحوی  هار  یکی  دراد ، دوجو  همجرت  يارب  هار  ود  دیوگ : يدفص  حالص 
هداد و رارق  تقد  دروم  اهنآ  فلتخم  یناعم  اب  ار  اه  هژاو  زا  مادک  ره  دنک ، همجرت  یبرع  هب  ار  ینانوی  نتم  الثم  دـهاوخب  یـسک  رگا 

.دنادرگرب دصقم  نابز  هب  مامت  هب  ار  هلمج  ات  دزادرپ  یم  يرگید  هملک  هبو  دروآ  یم  هملک  نامه  ربارب 

اذل دوش و  یمن  ادیپ  تاملک  همه ي  لداعم  هکنآ  لوا  تسین : شریذپ  لباق  تلع  ود  هب  دنیوگ ، یظفللا  تحت  هک  ار  همجرت  عون  نیا 
يزاجم لامعتسا  دنا و  هدش  لثم  أدبم  نابز  رد  هک  یتابیکرت  هکنآ  مود  .دننام  یم  یقاب  دنا  هدوب  هک  تروص  نامه  هب  اه  هژاو  یخرب 

.دنوش یمن  همجرت  تقد  هب  دندایز  هک  اه  هژاو 

هب .درک و  روصت  نهذ  رد  ار  أدـبم  هلمج  هک  تسا  نیا  هدـع  نیا  کبـس  .تسا  ...و  يرهوـج  قحـسا و  نب  نینح  کبـس  مود  قـیرط 
.هن ای  دشاب  أدبم  ترابع  نیع  ظافلا  تسا  نکمم  همجرت  نیا  رد  .دنادرگ  یم  رب  هدیمهف  نآ  زا  هک  یناعم  نامه 

رد وا  ياهباتک  رگم  درادـن ، بیذـهت  هب  زاـین  قحـسا  نب  نینح  هدـش  همجرت  ياـهباتک  رطاـخ  نیمه  هب  تسا  رتهب  یلوا  زا  همجرت  نیا 
.تسا هدرک  بیذهت  هرق  نب  تباث  ار  تاطسوتم  یطسجم و  سدیلقا و  اما  .دراد  مزال  بیذهت  هدوبن  وا  نف  نوچ  هک  تایضایر 

یضاق نس 

.دش هرصب  یضاق  یگلاس  تسیب  رد  متکا  نب  ییحی  دسیون : یم  خیرات  رد  يدادغب  بیطخ 

وا ربمایپ  هک  دیسا  نب  باتع  زا  نم  نس  تفگ : یم  دشاب ؟ ردقچ  دیاب  یضاق  نس  دندیـسرپ ، یم  وا  زا  .تسا  مک  يو  نس  دنتفگ  یم 
هرصب یـضاق  ار  وا  رمع  هک  دیوس  نب  بعک  و  دومن ، نمی  یـضاق  ار  وا  ربمایپ  هک  لبج  نب  ذاعم  زا  و  دومن ، هکم  یـضاق  حتف ، زور  ار 

.درک یم  مامت  شنابطاخم  رب  ار  تجح  شیاهخساپ  اب  وا  .تسا  رتشیب  دومن ،

لامک ای  نس 

.دننک میدقت  ممدقت ، رطاخ  هب  ارم  دیاب  دندیمهفن ، .دننک  مدقم  يریپ  رطاخ  هب  ارم  دنتفگ  يا  هدع  هک  تسا  هتفگ  يرعاش 
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همیدقل هطعا  موق  لاق  دق 

یمدقتل ینطعا  نکل  اولهج و 

سایق

.تسا سایق  يأر و  رب  فیعض  ثیدح  يرترب  هفینحوبا  مارم  هک  دندقتعم  نایفنح  دیوگ : مزح  نبا 

: تسا هتفگ  هک  تسا  دمحا  نب  لیلخ  نخس  نوچ  هفینحوبا  رظن  راهظا  هتفگ : يدفص 

تانسحم ای  دنک و  داریا  نامتخاس  نآ  زا  دشاب و  هاگآ  يرامعم  هب  هدش و  یلزنم  دراو  تسا  یـسک  دننام  وحن  شناد  رد  نم  ناتـساد 
.دیوگب ار  نآ 

.مدقتعم نآ  هب  دشاب ، حیحص  ثیدح  نیا  رگا  هک  هتفگ  یم  نینچ  هدرک و  یم  طایتحا  یعفاش 

.میتسه دقتعم  نآ  هب  ام  دیوگ  یم  دنامب  یمکح  تلع  نایب  زا  هیقف  یتقو  دیوگ : یم  يدفص 

.دناد یمن  مزال  ار  گس  غولو  هب  هتشغآ  فرظ  هراب  تفه  نتسش  رهاط و  ار  گس  یکلام  ًالثم 

زا یتقو  زین  يوحن  .میتسه  دبعتم  نآ  هب  ادخ  فرط  زا  ام  تسش ، راب  تفه  دیاب  ار  غولو  هب  هتـشغآ  فرظ  هک  دیایب  یثیدح  رگا  لاح 
.تسا نیا  شتیـصاخ  دیوگ  یم  دوش  زجاع  یمکح  لیلعت  زا  یتقو  میکح  تسا ، يونعم  لماع  دـیوگ  یم  دوش  زجاع  یمکح  لیلعت 

.تسا نیا  شتیصاخ  دیوگ  یم  یسرپب  ابر  نهآ  بذج  تلع  زا  رگا  ًالثم 

رج ماسقا 

هلمـسب رد  هس  ره  .تسا  يوریپ  سپـس  هفاضا و  سپـس  فورح  رج  رد  لـصا  تیعبت ، هب  هفاـضا و  هب  فرح ، هب  .تسا  مسق  هس  رب  رج 
.تسا تیعبت  هب  رورجم  نمحرلا  .تسا  هفاضا  هب  رورجم  ّللا 

�
ه .تسا  رج  فرح  هب  رورجم  مسا  دراد ، دوجو 

ییانس

یتسر نامگیب  یتشکب  توهش  شتآ  زورما  رگ 

ادرف دنک  مزیه  ارت  شتآ  فت  نیا  هن  رگ  و 

بش ردناک  سرت  هگنآ  صرح  زا  یتخومآ  ملع  وچ 

الاک درب  رت  هدیزگ  دیآ  غارچ  اب  يدزد  وچ 

ینایرس هچ  یناربع  هچ  ییوگ  نید  يور  زک  نخس 
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اسلباج هچ  اقلباج  هچ  ییوج  قح  رهب  زک  ناکم 

یماشآ رد  لوا  مه ز  هک  دشاب  نآ  نتفگ  تداهش 

اسآ گنهن  فرح  نادب  ار  یتسه  يایرد  همه 
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یشارفب نوچ  هر  نیا  رد  یکاشاخ  راخ و  ینیبن 

تداهش ال فرح  رد  داتسا  قرفب  تسب و  رمک 

دزادنارب هگنآ  باقن  نآرق  ترضح  سورع 

اغوغ زادنیب  درجم  ار  نامیا  کلملاراد  هک 

یشقن زج  تسین  تبیصن  نآرق  زا  رگ  دوبن  بجع 

انیبان مشچ  دیاین  یمرگ  زج  دیشروخ  زا  هک 

ناهنپ خر  فاصنا  درک  وچ  یعبط  ار  عبط  ینیبن 

ادیپ ور  صالخا  درک  وچ  يوید  ار  وید  یباین 

دمآ تشز  هک  نایاناد  وچ  نک  تمدخ  تسه  تملع  وچ 

احطب رد  هتفخ  یکم  مارحا و  ناینیچ  هتفرگ 

یبدا ثحب 

ًابَکْوَک َو َرَـشَع  َدَـحَأ  ُْتیَأَر  یِّنِإ   ... دـننام ددرگ ، یم  برعم  فورح  اـب  اذـل  و  دوش ، یم  فصتم  لـقاع ، تفـص  هب  لـقاع  ریغ  یهاـگ 
فـصو هدجـس  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنا ، هدش  فیـصوت  دوجـس  هب  ییاهرون  یتقو  هک  ارچ  َنیِدِـجا�س (1) ، ِیل  ْمُُـهْتیَأَر  َرَمَْقلا  َسْمَّشلا َو 

.دنریگ یم  لوقعلا  يوذ  بارعا  تسا ، لوقعلا  يوذ 

هیواعم لقره و 

.درک حرطم  ریز  حرش  هب  یتالاؤس  تشون و  هیواعم  هب  يا  همان  مور  رصیق  لقره 

؟ تسیچ تشهب  هتشک  تسیچ ؟ زامن  دیلک  تسا ؟ مادک  دریذپ  یمن  ار  نآ  ریغ  ادخ  هک  ینید  تسا ؟ مادک  یشال  تسیچ ؟ یش 

؟ تسیک ردپ  یب  درم  دنمادک ؟ دنا  هدوبن  ناردام  محر  ناردـپ و  تشپ  رد  هک  راد  حور  دوجوم  راهچ  تسا ؟ هنوگچ  يزیچ  ره  زامن 
کی نیمز  مادک  تسیچ ؟ حزق  سوق و  تسمادک ، درب  یم  دوخ  هارمه  ار  شبحاص  هک  يروگ  تسیدرم ؟ هچ  دنواشیوخ  نودب  درم 

زا شیپ  دمآ و  تکرح  هب  راب  کی  يارب  هک  يا  هدنور  دوب ؟ هدیباتن  نآ  رب  باتفآ  نآ  زا  سپ  نآ و  زا  شیپ  دیبات و  نآ  هب  باتفآ  راب 
یم سفن  تسا و  حور  نودب  هک  يزیچ  دش ؟ زبس  بآ  نودب  تخرد  مادک  تسیچ ؟ دشن ، هدهاشم  نآ  زا  یتکرح  نآ  زا  سپ  نآ و 

زورید و زورما و  تسیچ ؟ دشک ،
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؟ تسیچ هام  قاحم  تسیچ ؟ نآ  يادص  دعر و  قرب و  تسمادک ؟ ادرف  سپ  ادرف و 

رد یهدب  ییاجبان  خساپ  تسا  نکمم  تسین  وت  عالطا  روخ  رد  اهـشسرپ  نیا  خساپ  دنتفگ  وا  هب  دش  هدناوخ  هیواعم  يارب  رـصیق  همان 
سابع نبا  درک و  نینچ  هیواعم  .دـهدب  ار  رـصیق  خـساپ  ات  نک  اضاقت  وا  زا  سیونب و  سابع  هب  يا  هماـن  یتفیب ، رـصیق  مشچ  زا  هجیتن 

: تشاگن حرش  نیدب  تالاؤس  خساپ 

هک ینید  .دوش  یم  یناف  ددرگ و  یم  راکـشآ  هک  تسایند  ءیـش  (1) ال  ٍّیَح .  ٍءْیَـش  َّلُک  ِءا�ْملا  َنِم  هدومرف  ادـخ  هک  تسنامه  ءیش 
.تسا ّللا 

�
ه لوسر  دمحم  ّللا 

�
ه الا  هلا  دریذپ ال  یمن  ار  نآ  زج  ادخ 

راهچ .تسا  هدمحب  هللا و  ناحبس  زیچ  ره  زامن  .تسا  میظعلا  یلعلا  ّللاب 
�

ه الا  هوق  لوح و ال  تشهب ال  هتشک  .تسا  ربکا  ّللا 
�

ه زامن  دیلک 
ردپ یب  درم  .تسا  لیعامـسا  ییادف  چوق  یـسوم ، ياصع  اوح ، مدآ ، دنا  هدوبن  ناردام  محر  ناردپ و  تشپ  رد  هک  راد  حور  دوجوم 

ادخ ناما  هلیـسو ي  حزق  سوق و  .دوب  سنوی  یهام  درک  تکرح  شبحاص  اب  هک  يربق  .تسا  مدآ  دـنواشیوخ  یب  درم  .تسا  حیـسم 
هک يا  هدـنور  .دـش  هتفاکـش  لیئارـسا  ینب  يارب  هک  دوـب  لـین  دور  دـیبات ، نآ  رب  دیـشروخ  هک  ینیمز  تسا ، ناگدـنب  ندـش  قرغ  زا 

نایصع هب  رـس  لیئارـسا  ینب  هک  سپ  نآ  زا  .دوب  هار  بش  راهچ  هسدقم  ضرا  ات  هوک  نیا  هلـصاف  .تسانیـس  روط  هوک  درک ، تکرح 
نیا دیتفریذپ  ار  تاروت  رگا  درک  ادن  يدانم  دروآرد و  زاورپ  هب  اهنآ  رـس  يالاب  يا  هدنرپ  دننام  ار  روط  هوک  لاعتم  يادخ  دندروآرب 

دنتفریذپ و ار  تاروت  دندیسرت و  نایدوهی  تخادنا ، مهاوخ  امش  رس  يور  رب  تروص  نیا  ریغ  رد  مزاس و  یم  فرطرب  امش  زا  ار  الب 
یب .دومن  قلخ  سنوی  يارب  ار  نآ  ادـخ  هک  دوب  ودـک  تخرد  دـیئور ، بآ  نودـب  هک  یتخرد  .دـینادرگرب  دوخ  ياجب  ار  هوک  ادـخ 
ادرف سپ  تسا ، لـجا  ادرف  تسا ، لـثم  زورید  تسا ، لـمع  زورما  .َسَّفَنَت (2)  ا�ذِإ  ِحـْبُّصلا  تسا َو  حبـص  دـشک  یم  سفن  هک  یحور 

رد هک  تسیرجز  نامه  نآ  يادص  دـننز و  یماهربا  هب  دـنراد و  رایتخا  رد  ناگتـشرف  هک  تسا  ییاه  هنایزات  قرب  .تسا  لما  وزرآ و 
ًهَرِْـصبُم ِرا�هَّنلا  َهَیآ  ا�ْنلَعَج  ِْلیَّللا َو  َهَیآ  ا�نْوَحَمَف  ِْنیَتَیآ  َرا�هَّنلا  َْلیَّللا َو  اَْنلَعَج  هدومرف َو  نینچ  ادـخ  ار  هام  رد  قاحم  .دـیآ  یم  دوجوب  اهنآ 

.دش یمن  هداد  زایتما  بش  زا  زور  زور و  زا  بش  تشادن  دوجو  قاحم  هاگره  و  ، (3)
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تفرعم شناد و 

هک هدش  تفرعم  ملع و  يارب  رگید  يانعم  ود  دـسیون : یم  تفرعم  شناد و  يانعم  باب  رد  علاطم  حرـش  هیـشاح  رد  یناجرج  فیرش 
كاردا رب  تفرعم  هکنآ : مود  .دوـش و  یم  هتفگ  لـهج  زا  سپ  كاردا  رب  تفرعم  هکنآ : لوا  .تسا  هدـش  هراـشا  اـهنآ  هب  باـتک  رد 

هدش هلـصاف  مدع  هدش و  داجیا  یتلفغ  اهنآ  نیب  دنا و  هدـش  كاردا  دـحاو  يزیچ  زا  ود  ره  هک  دوش  یم  هتفگ  كاردا  ود  زا  نیرخآ 
.دنیوگ یمن  فراع  دنیوگ و  ملاع  ار  ادخ  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  تسا  هدشن  ظاحل  شناد  رد  دیق  ود  نیا  هتبلا  .تسا و 

يوس زا  یـش  هب  ملع  تفرعم  هک : تسا  نآ  دـنا  هدرک  حرطم  نارگید  بغار و  هک  يرگید  يانعم  دـیوگ : هراب  نیا  رد  یناود  ققحم 
 . ینعملااذهب تممشتسا  دیوگ : یم  ًالثم  دشاب  هدش  ذخا  يوب  هحئار و  يانعم  هب  فرع  زا  هکنیا  دننام  .تسا  نآ  راثآ 

يرونا

دیپس يور  زا  رتبوخ  نم  هدید  رد  تسه 

هایس هتشگ  تملق  كون  هب  هک  یفرح  يور 

رمع رخآ  ات  هک  تسنانچ  هدنب  نم  مزع 

هاگن وت  فیرش  طخ  فرش  رهب  زا  مراد 

قشع

سپس و  قشع ، نآ  زا  سپ  و  دجو ، سپس  عانتما  سپـس  هقالع ، سپـس  تسا ، اوه  قشع ، زاغآ  دسیون : یم  ناعیر  ناحیر و  هدنـسیون 
قـشع یخرب  .تسا  تبحم  تیاهن  یندش و  لصاح  یتذل  اب  قشع  زا  بلق  نتخوس  قشع و  زا  بلق  ندش  لامالام  يانعم  هب  هک  فغش 

.دنا هتسناد  ایلوخیلام  عاونا  هلمج  زا  ار 

هراشا

تفر و مالغ  وگب ، وا  هب  يدیدن  رگا  وگن و  يزیچ  يدـید  رگا  ورب  تفگ : وا  هب  درک و  راضحا  ار  شمالغ  يا  هدـع  روضح  رد  دربم 
.دماین دمآ و  سپ  متفگ  ار  وا  مدیدن  ار  وا  تفگ : تشگزاب و 

رگا منزن و  فرح  مدـید  ار  شیـالوم  رگا  مورب  یمـالغ  دزن  تساوخ  نم  زا  دربـم  تفگ : مـالغ  دندیـسرپ ، باوج  ماـیپ و  زا  راـضح 
، دورب دربم  دزن  ات  متـساوخ  ار  وا  اذل  دوبن ، شیالوم  متفر ، مالغ  نآ  دزن  نم  .دـهاوخ  یم  ار  وت  دربم  میوگب  وا  هب  مدـیدن  ار  شیالوم 

.دماین شدوخ  دمآ و  شیالوم  اضق  زا  یلو 

ردق بش 

.دنرادن يدیدرت  ردق  بش  تیناقح  رد  نادنمشناد  دسیون : یم  عامجا  ثحب  لیذ  رد  مزح  نبا 
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.دنا هدرک  فالتخا  نآ  نامز  رد  یلو  .تسا  بش  کی  رد  رصحنم  لاس  رد  ردق  بش  دندقتعم  و 

هـس هتفای و  بیکرت  فرح  هن  زا  ردقلا  هلیل  هک  ارچ  هتفگ ، ار  متفه  تسیب و  سابع  نبا  .تسا  رخآ  ههد  درف  ياهبـش  دـنا  هتفگ  یخرب 
.دوش یم  تفه  تسیب و  ددع  ود  نیا  لصاح  تسا و  هدش  رارکت  ردق  هروس  رد  راب 

دنارذگب مایق  هب  ار  مامت  لاس  کی  هک  یـسک  .تسین  ناضمر  هام  هب  رـصحنم  تسا و  لاس  مامت  رد  ردق  بش  دیوگ : یم  دوعـسم  نبا 
.تسا هدومن  ردق  بش  كاردا 

.تسا هتفر  نایم  زا  ربمایپ  لاحترا  زا  سپ  تسا و  نآرق  لوزن  رطاخ  هب  ردق  بش  دنا  هتفگ  یخرب 

.دنراد لوق  تشه  نآ  نامز  نییعت  رد  تسا ، ناضمر  هام  رد  ردق  بش  دندقتعم  هک  یناسک 

هام لوا  بش  نیرز : نبا  - 1

هام مهدفه  يرصب : نسح  - 2

هام مهدزون  سنا : - 3

هام مکی  تسیب و  قحسا : نب  دمحم  - 4

هام متفه  تسیب و  سابع : نبا  - 5

موس تسیب و  یبآ : - 6

مراهچ تسیب و  دوعسم : نبا  - 7

مجنپ تسیب و  رذوبا : - 8

رد ردـقلا  هلیل  قلاـط  تنا  دـیوگب : شنز  هب  یـسک  رگا  دوش  یم  بجوم  وا  ياوتف  دـنادب ، لاـس  عوـمجم  رد  ار  ردـقلاهلیل  هک  یـسک 
و دور ، یم  نیب  زا  ینیقی  رما  کی  اب  طقف  تسا و  ینیقی  رما  حاکن  هک  ارچ  درذگب ، لماک  لاسکی  هک  دوش  یم  هقلطم  شنز  یتروص 

.دوش یمن  ضقن  یلامتحا  رما  اب  ینیقی  ِحاکن  تسا و  یلامتحا  رما  کی  تسا ، ناضمر  هام  رد  ردقلاهلیل  دوش  هتفگ  هکنیا 

ملع هک  یلاح  رد  دوش  یم  لمع  بجوم  دـحاو  ربخ  هب  هحیحـص  ثیداحا  نوچ  تسا ؛ مزال  لمأت  يردـق  يوتف  نیا  تحـص  رد  هتبلا 
.تسین روآ 

: تسا هدش  هتفگ  یهوجو  دنا ؟ هدیمان  ردق  ار  ردق  بش  ارچ  هکنیا  رد 

ار بش  نآ  .تسا  یگنت  يانعم  هب  ردق  دنا : هتفگ  یخرب  دوش ، یم  ردقم  بش  نآ  رد  دارفا  ماکحاو  روما  دنا : هتفگ  سابع  نبا  اطع و 
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.دوش یم  گنت  ییاریذپ  يارب  نیمز  نوچ  دنا ، هتفگ  ردق 

دزن هژیو  يا  هبترم  دنک ، تدابع  ار  ردق  بش  هکنآ  تسا ، هبترم  يانعم  هب  ردق  دنا : هتفگ  یخرب 
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.دبای یم  ادخ 

 . تسا هدش  لزان  يدنمشزرا  باتک  بش  نآ  رد  دنراد  داقتعا  همه  هتبلا  و 

نیمز نامـسآ و  شنیزفآ  زا  شیپ  تاردقم  هک  ارچ  دوش  یمن  نییعت  ردق  بش  رد  تاردقم  دـیوگ : مجعملا  هیمال  حرـش  رد  يدـفص 
.دنوش یم  راهظا  بش  نآ  رد  تاردقم  هک  تسا  نآ  ردق  بش  زا  دارم  .دنا  هدش  نیعم 

يرونا

تشم رد  غیت  دمآ  هک  رکنم  اسب 

تشک ار  شیوخ  عمش  غیت و  دز  ارم 

شوماخ تشگ  نم  زا  هک  اناد  اسب 

شوگ يوس  دمآ  نابز  زا  شیزارد 

رد هتخیر  ایرد  وچ  نماد  زا  نم 

رپ اهلفط  گنس  منابیرگ ز 

بارتوبا

يارب كاخ  اب  طولخم  هزات  مدنگ  يرادقم  داد و  تدوع  ار  مدنگ  یعیش  .داتسرف  یعیش  کی  يارب  هنهک  مدنگ  يرادقم  ینـس  يدرم 
دوخ هنهک  مدنگ  ام  يداتسرف ، ام  يارب  یمدنگ  ام ، مدنگ  ياج  هب  .دومن  لاسرا  وا  يارب  ار  رعش  ود  نیا  تفریذپ و  يو  داتـسرف ، يو 

.میدش یبارتوبا  ینعی  میتفریذپ  ار  كاخ  هب  هدولآ  رت  هزات  مدنگ  میتشاذگ و  رانک  ار 

هریربلا كاذب  انل  تثعب 

باوثلا نم  لیزجلل  ءاجر 

انیضتراو ًاقیتع  هانضفر 

بارتوبا وه  ءاج و  اذا  هب 

متس

.هدیدمتس رب  رگمتس  زور  زا  تسا  رتدیدش  رگمتس ، رب  هدیدمتس  زور  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع 
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*

.درادن ادخ  زج  یهاوخداد  هک  یسک  هب  میامن  متس  هکنیا  زا  منک  یم  ایح  نم  تسا : هتفگ  نیطالس  زا  یکی 

*

تسا رتررضرپ  ناملاظ  هب  تبسن  وت  يرابدرب  ایادخ  تفگ : دوب ، راد  هبوچ  رب  جاجح  نامرف  هب  هک  تشذگ  یسک  رب  نایفوص  زا  یکی 
رد هتخیوآ  راد  هب  نامه  تسا و  تشهب  رد  شدوخ  هک  دـید  ار  تمایق  باوخ  رد  بش  .ناـمولظم  هراـب ي  رد  وت  يراـبدرب  هب  تبـسن 
رد ار  نامولظم  مراد ، ناملاظ  هب  تبـسن  هک  یملح  درک : ادـن  يداـنم  لاـح  ناـمه  رد  .تسا  هتفرگ  ياـج  تشهب  بتارم  نیرت  یلاـع 

.دهد یم  رارق  تشهب  نیرترب  تاجرد 
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دنپ ریثأت 

.دوب دنلب  وا  ملظ  زا  مدرم  دایرف  و  دوب ، راکمتس  يزرو ، تلادع  زا  شیپ  نولوط  نب  دمحا 

يا همان  .ادرف  دـنتفگ : دوش ؟ یم  راوس  بسا  رب  نامز  هچ  دـمحا  دیـسرپ : هسیفن  .دـندرک  هیـالگ  دـمحا  زا  دـندمآ و  هسیفن  دزن  مدرم 
.دناوخ تفرگ و  شا  همان  داتسیا ، شمارتحا  هب  تخانش و  ار  وا  دمحا  .دز  ادص  ار  وا  تفرگ و  رارق  دمحا  هار  رس  تشون و 

ياهریت دـیناد  یم  دـیتسب ، اهنآ  رب  ار  يزور  دـیدرک ، متـس  دـیدش و  طلـسم  دـیدرک و  ریما  هدـش و  کـلام  ار  مدرم  دوب : هتـشون  يو 
دوش هدیشک  ییاهندب  شکرت  زا  دیا و  هدروآ  درد  هب  ار  نآ  امـش  هک  دیآرب  یمدرم  نورد  زا  رگا  ًاصوصخم  تسا  ذفان  ناههاگرحس 
متس ربارب  رد  ام  دینک ، متـس  دیهاوخ  هچره  میتسه ؛ ابیکـش  امـش  ربارب  رد  ام  دیهد ، ماجنا  دیهاوخ  راک  ره  دیا ؛ هدرک  هنهرب  امـش  هک 

تشاذـگ و رانک  ار  متـس  هظحل  نامه  همان  نیا  ریثأت  زا  دـمحا  .میریذـپ  ملظ  ام  دـینک ، ملظ  دـیهاوخ  هچره  میراد ؛ یهاگ  هاـنپ  اـمش 
.تخاس هشیپ  ار  يرگداد 

بلق يوراد 

اب ینیشنمه  رحس ، هلان ي  يراد ، هدنز  بش  یلاخ ، مکش  لمأت ، اب  نآرق  ندناوخ  .تسا  زیچ  جنپ  بلق  يوراد  دیوگ : صاوخ  میهاربا 
.نابوخ

نآرق متخ 

، بش هس  ره  يا  هدع  بش ، هد  ره  یخرب  تسا ، هدوب  نوگانوگ  نآرق  متخ  رد  ناگتشذگ  تداع  دسیون : یم  راکذالا  رد  يرون  خیش 
متخ راهچ  دندرک ؛ یم  متخ  ار  نآرق  راب  تشه  زور  هنابـش  رد  يا  هتـسد  یتح  متخ و  ود  زور  هنابـش  رد  یـضعب  و  بش ، ره  یهورگ 

.بش متخراهچ  زور و 

متس

تـسایس مود  تماـیق و  زا  سرت  نوچ  نید  تسخن  دوش ، نآ  عناـم  تسا  نکمم  لـماع  ود  تسا و  یعیبط  متـس  دـیوگ : یم  یمیکح 
.ریشمش زا  سرت  نوچ 

نید هدننک  ایحا 

ره رد  نید  ءایحا  يارب  دنوادخ  هک : تسا  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هریرهوبا  هطـساو  هب  هاوکـشم  باتک  رد  یبیط 
.تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  زین  دوادوبا  .دشخب  ناماس  ار  ینید  روما  ات  دزیگنا  یمرب  ار  یسک  لاس  دص 

.دنا هدرک  لیوات  یلکش  هب  ار  ثیدح  مادک  ره  نادنمشناد  تسا : هتفگ  لوصالا  عماج  فلؤم 

دوجو زا  مدرم  هک  ارچ  .ددرگن  حرط  قیداصم  دوش و  ظاحل  ثیدح  یلک  ناونع  هک  تسا  نآ  رتهب 
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هب طوبرم  مولع  ناثدحم  نایراق و  ار  یـسایس  روما  نارایرهـش  .دنرب  یم  هرهب  نادهاز  ناظعاو و  نایراق ، ناثدـحم ، نیطالـس ، ءاهقف ،
.دنراد هدهع  ار  مدرم  زردنا  دنپ و  نادهاز ، ناظعاو و  دنتسه ، عرش  لوصا  هک  ار  ثیدح  نآرق و 

رکب و یبا  نبا  دـمحم  نبا  مساق  مالـسلا و  امهیلع  رقاب  یلع  نب  دـمحم  ءاهقف  زا  زیزعلادـبع ، نبا  رمع  افلخ  زا  لوا  هدـس  رد  نیاربانب ،
يرهز و باهـش  ناثدـحم  زا  ریثک ، نبا  ّللادـبع 

�
ه نایراق  زا  نارگید ، نیریـس و  نبا  دـمحم  يرـصب و  نسح  رمع و  ّللادـبع 

�
ه نب  ملاـس 

.دنشاب یم  ناعبات  عبات  ناعبات و  زا  هک  نارگید 

نارای زا  يؤلؤل  دوب و  هدـشن  روهـشم  زونه  نامز  نآ  رد  هتبلا  هک  لبنح  نب  دـمحا  یعفاـش و  اـهقف  زا  نومأـم ، اـفلخ  زا  مود  هدـس  رد 
ییحی ناثدحم  زا  یمرضح و  بوقعی  نایراق  زا  مالـسلا و  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هیماما  زا  کلام و  نارای  زا  بهـشا  هفینحوبا و 

.دنشاب یم  یخرک  نادهاز  زا  ذاعم و  نب 

رفعجوبا یلبنح و  لالج  نبا  یفنح و  يواحط  رفعجوبا  یعفاش و  حیرـش  نب  سابعلاوبا  اهقف  زا  هللااب ، ردـتقملا  اـفلخ  زا  موس  هدـس  رد 
.دنشاب یم  ییاسن  نمحرلا  دبعوبا  ناثدحم  زا  دهاجم ، نب  یسوم  نب  دمحا  نایراق  زا  يرعشا ، نسحلاوبا  ناملکتم  زا  یماما ، يزار 

یکلام و باهولا  دبع  دمحموبا  یفنح و  یمزراوخ  رکبوبا  یعفاش و  ینیارفـسا  دماحوبا  اهقف  زا  هللااب ، رداقلا  افلخ  زا  مراهچ  هدس  رد 
ناثدحم زا  كزوف و  نبا  ینالقاب و  رکبوبا  یـضاق  ناملکتم  زا  رعاش و  حاضو  ردارب  یـسوطرط  یـضترم  یلبنح و  نیـسح  ّللادبعوبا 

�
ه

.دنشاب یم  يرونید  رکبوبا  نادهاز  زا  یماهج و  نسحلاوبا  نایراق  زا  یفسن و  نب  مکح 

، یلبنح يوغار  نسحلاوبا  یفنح و  يزورم  نب  دمحم  یضاق  یعفاش و  یلازغ  دماحوبا  اهقف  زا  هللااب ، رهظتسملا  افلخ  زا  مجنپ  هدس  رد 
.دنشاب یم  یسنالق  ءادفلاوبا  نایراق  زا  يردبع و  نب  نیزر  ناثدحم  زا 

هدوب هدنز  دـعب  نرق  زاغآ  رد  هدـنارذگ و  ار  هتـشذگ  نرق  هک  تسا  نیا  نرق  ره  زا  دارم  هتبلا  دـنا و  هدوب  هنامز  سانـشرس  دارفا  نانیا 
.دنشاب (1)
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ناینج همکحم 

هکم مزاع  رصم  زا  هک : تسا  هدش  لقن  تسا ، نادنمشناد  زا  هک  یلـصوم  نیدلا  ناهرب  زا  نمحرلادبع  نیدلا  یفـص  زا  يا  هلاسر  رد 
، رام نتـشک  زا  سپ  تشک ، ار  رام  نآ  دـش و  مدـق  شیپ  میومع  رـسپ  .درک  هلمح  هلفاق  هب  یمیظع  رام  میدرک ، لزنم  هار  رد  .میدـش 

.دش رمث  یب  هلفاق  لها  شالت  دندرب و  ار  يو  ناشک  ناشک  دندش ، یمن  هدید  هک  دش  یتادوجوم  راچد  میومع  رسپ 

.دندرک لابقتسا  وا  زا  همه  ناوراک  دش و  رهاظ  میومع  رسپ  زور  نامه  دیسر و  ارف  تکرح  زور 

ام يومع  رـسپ  دنتفگ  یم  یخرب  یتشک ، ار  ام  ردپ  دنتفگ : یم  يا  هدع  دـندروآ ، موجه  نم  هب  وس  ره  زا  دـندرب و  ارم  ناینج  تفگ :
زا همکحم  یضاق  دش ، لیکشت  يا  همکحم  .دشاب  مالسا  ربمایپ  عرش  نم  امش و  نیب  مکاح  تفگ : دیـسر و  رـس  يدرم  ...و  یتشک  ار 

مدینـش ربماـیپ  زا  نم  تفگ : مکاـح  .متفگ  ار  راـم  هلمح  هلفاـق و  ناـیرج  زین  نم  .تساوخ  لـیلد  دـندوب  هدرک  دـنب  رد  ارم  هک  ناـنآ 
.دینادرگرب شدوخ  لحم  هب  دینک و  دازآ  ار  وا  .درادن  هید  تسا و  رده  شنوخ  دیآرد  يرگید  يز  هب  جراخ و  دوخ  يز  زا  سکره 

.دوب نم  ناتساد  نیا  .دندروآ  اجنیا  هب  ارم  نانآ 

قشع

.دراد دوـجو  تاـناویح  تایندـعم و  تایرــصنع ، تاـیکلف ، تادرجم ، زا  تادوـجوم  هـمه ي  رد  قـشع  دــیوگ : یم  سییرلا  خــیش 
نیا هب  يو  هک  هدش  ضرعتم  سدیلقا  هب  نانآ  دراد ، دوجو  قشع  یعون  هباحتم  دادعا  رد  هک  دـنراد  داقتعا  زین  تایـضایر  نادنمـشناد 

.تسا هدربن  یپ  قشع 

داتشه تسیود و  ددع  اهنآ ، دادعا  عمج  رد  تسنآ ، دوخ  زا  رتشیب  نآ ، ءازجا  ددع  عومجم  هک  تسا  تسیب  تسیود و  هباحتم  دادعا 
رشع و سمخ و  عبر و  فصن و  رگا  ًالثم  .تسا  رتمک  شدوخ  زا  راهچ  داتـشه و  تسیود و  دادعا  عومجم  .دیآ  یم  تسدب  راهچ  و 

یم اهنآ 242  لصاح  مینک  عمج  مه  اـب  ار  ( 11  - 22  - 44  - 55  - 110  ) حیحـص ددع  هب  اهنآ  لصاح  هک  ددع 220  رشع  فصن 
نیب سپ  دیآ  یم  تسدب  ددع 284  ( 1  - 2  - 4  - 5  - 10 دادعا 20 -  عمج   ) دشاب یم  ددـع 42  هک  هیلع  موسقم  عمج  اب  هک  دوش 

.دراد دوجو  قشع  زا  یعون  284 و 220 

يونزغ دومحم 

تسد ردنا  متفرگ  رگ  تخنز 

تسه مرذع  یتخیر و  نم  نوخ 

تسا طرش  ندز  گر  ماگنه  هکناز 

تسد ردنا  نتفرگ  نیمیس  يوگ 

قشع
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تفلا نیا  .دوش  لصاح  دیاین ، تسدب  تفلا  زا  زج  هک  ریذپان  فصو  یتذـل  ات  تسا ، هدرمـش  مزال  دراد  حور  هک  يدوجوم  ره  يارب 
.تسا ظوفحم  شبابرا  دزن  نآ  بتارم  دوجوم و  یمدآ  سفن  رد 

هبترم يوـیند ، بتارم  نیرترب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا  قشاـع  شنیرفآ  رد  دوـخ  هقبط  ردـق  هب  هـکنیا  رگم  تـسین  یـسک  سپ 
لماک هجوت  دـنا ، هدینـشن  یفرح  زج  نآ  زا  هک  یتیاکح  هب  و  دـنا ، هتفرگ  هلـصاف  نآ  زا  يویند  فراخز  هب  هاگن  اب  هک  تسا  نادـهاز 

.دنراد

رثؤم شیاتس 

مشچ هب  همرـس  دریگ و  یمنرب  شوخ  يوب  زا  زگره  هدیـشوپ و  هرز  هراومه  وا  تفگ : ینابیـش  دیزم  نبا  شیاتـس  رد  دیلو  نب  ملـسم 
.دشک یمن 

هفعاضم عرد  یف  نمالا  یف  هارت 

لجع یلع  عدی  نارهدلا  نمؤی  ال 

هقرفم هیدخ و  بیطلا  قبعی  ال 

لحکلا نم  هینیع  حسمی  و ال 

: تفگ وا  هب  نوراه  .تشاد  نت  هب  گنراگنر  سابل  دیزم  نبا  .تساوخ  روضح  هب  ار  دیزم  نبا  دینـش ، ار  تیب  ود  نیا  دیـشرلا  نوراه 
نیمه دـیزم و  نبا  هب  رانید  رازه  هاجنپ  نوراـه  .داد  ناـشن  وا  هب  ار  هرز  دز و  راـنک  ار  هماـج  دـیزم  نبا  .يدرک  بیذـکت  ار  هدـنیارس 

.درک اطع  ملسم  هب  رادقم 

یلو تشاد ، یم  تسود  ار  مشچ  همرـس  رطع و  هکنیا  اب  يو  و  درک ، رود  نم  زا  ار  رطع  رمع  رخآ  ات  دیلو  رـسپ  تفگ : یم  دیزم  نبا 
.دیدن اهتنیز  نیا  اب  ار  وا  یسک 

نآرق فورح  تاملک و 

: تسا ریز  رارق  هب  نآرق  رد  ابفلا  فورح  زا  مادک  ره  دادعت  .تسا  فرح  هملک و 722332  يواح 76440  میرک  نآرق 

ءاز ءار 10903 ، لاذ 4840 ، لاد 4398 ، ءاخ 2419 ، ءاح 1179 ، میج 3293 ، ءاث 1291 ، ءات 1299 ، ءاب 1140 ، فلا 40792 ،
فاق 5240، ءاف 2500 ، نیغ 7499 ، نیع 1020 ، ءاظ 9320 ، ءاط 840 ، داض 1200 ، داص 1284 ، نیش 25133 ، نیس 4591 ، ، 9583

ءای 502. ءاه 700 ، واو 13700 ، نون 2036 ، میم 20560 ، مال 26591 ، فاک 22000 ،

: تسا رارق  نیدب  ءارق  ناطلس  شرامش  قباطم  ماقرا  نیا 
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: تسا ریز  رارق  هب  نآرق  رد  ابفلا  فورح  زا  مادک  ره  دادعت  .تسا  فرح  میرک 299512  نآرق  فورح 

ءاز ءار 2243 ، لاذ 4709 ، لاد 5693 ، ءاخ 2505 ، ءاح 4130 ، میج 4041 ، ءاث 1454 ، ءات 2400 ، ءاب 12428 ، فلا 48892 ،
داض داص 2680 ، نیش 2115 ، نیس 5700 ، ، 3680
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نون مـیم 26900 ، مـال 33800 ، فاـک 10522 ، فاـق 6313 ، ءاـف 8112 ، ، 1217 نیغ نـیع 9417 ، ءاـظ 842 ، ءاـط 2270 ، ، 2037
ءای 25719. ءاه 18070 ، واو 25570 ، ، 26055

رعاش رعش  هب  یفطل  مک 

: هک تسا  هدرک  لقن  ساونوبا  زا  ار  ریز  رعش  رئاسلا  لثم  باتک  رد  ریثا  نبا 

اثلاث اموی و  اموی و  اهب  انمقا 

سماخ لحرتلا  موی  هل  اموی  و 

هدورـس یفیعـض  رعـش  ساونوبا  هک  هدرک  هفاضا  تسا و  هدرک  تماقا  زور  راهچ  هک  تسا  نیا  رعاـش  دارم  دـیوگ : یم  دوخ  ریثا  نبا 
.تسا

هدوب زور  تفه  تماـقا  تدـم  هک  تسا  نیا  يو  دارم  دیارـسب ، يزیچ  دوـخ  یب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  ساوـنوبا  دـیوگ : یم  يدـفص 
ًاعمج هدرک  چوک  هک  يزور  دـعب و  زور  و  دوش ، یم  زور  جـنپ  لبق ، زور  ود  همیمـض  هب  هک  زور  نیموس  ینعی  ًاـثلاث  هکنیا  هچ  تسا ،

.دیسر یم  انعم  نیا  هب  درک ، یم  يرتشیب  تقد  ریثا  نبا  رگا  دش ، دهاوخ  زور  تفه 

لاس ياه  هام  یماسا 

عیبر ناوخ ،)  ) لوالا عیبر  رجان )  ) رفـص رمتؤم ،)  ) مرحم دـننام : تسا  هدروآ  زین  يرگید  ياه  مسا  لاس  ياه  هام  یماـسا  يارب  برع 
ای لعو )  ) لاوش قتان ،)  ) ناضمر لذاع ،)  ) نابعـش مصا ،)  ) بجر ینر ،)  ) رخآلا يدامج  نینحلا ،)  ) لوالا يداـمج  ناـصبو ،)  ) یناـثلا

(. اکرب  ) هجحلا يذ  هنرو )  ) ای اعاوه )  ) هدعقلا يذ  لغا ،) )

رمتؤمف كرتشت  مرحملا  درـس  یلع  اهذخف  هیلهاج  یف  برعلا  روهـش  تدرا  تسا  هدروآ  رد  رعـش  هب  ار  اهمان  نیا  دابع  نب  لیعامـسا 
كرب عم  هنرو  عاوه و  لعو و  عم  قتان  لذاع و  مصالاو و  ینر  نینح و  كرش  یف  عمجت  ناصبو  عم  ناوخ  رجان و  اهدعب  نم  یتای و 

بارش باجح 

هدیناشوپ دوخ  هب  يریپ  رداچ  محر  رد  هک  امن  مرگرس  یبارـش  نآ  هب  ارم  دیوگ : یم  هک  دش  تئارق  ساونوبا  رعـش  دیـشر  نوراه  دزن 
.تسا

ترجتعا یتلا  رکبلا  ینقساف 

محرلا یف  بیشلا  رامخب 

يدیفس فک  دوش ، هتخیر  مخ  رد  بارش  یتقو  تفگ : سلجم  راضح  زا  یکی  تسیچ ؟ يریپ  سابل  تسیک و  زا  رعش  دیـسرپ  نوراه 
.تسا هدوب  نآ  هب  ساونوبا  رظن  .دریگ  یم  نآ  يور 
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نیتسخن تفگ : يو  دندروآ ، ار  ساونوبا  داد  روتـسد  دیـشر  .سرپب  وا  زا  ار  رعـش  يانعم  ناوخب و  روضحب  ار  شدوخ  دشابن ، نآ  رد 
هب ساونوبا  رظن  متفگن ، تفگ : یعمـصا  .دریگ  یم  ار  نآ  فارطا  هبنپ  هب  هیبش  يزیچ  دـنزادنا ، یم  هرمخ  رد  ار  روگنا  هشوخ  هک  راب 

.دش هتفگ  هک  تسا  نآ  زا  رت  قیقد  يزیچ 

دهم هیآ  ریسفت 

: تسا هتفگ  هیبرعلا  رارسا  رد  يزابنا  نبا  اِیبَص (1) ، ِدْهَْملا  ِیف  َنا�ک  ْنَم  ُمِّلَُکن  َْفیَک  هیآ  ریسفت  رد 

دـشاب هراوهگ  رد  هکره  هکنیا  هچ  دوش  یمن  حیـسم  هب  صتخم  دشاب ، هصقان  ناک  رگا  .تسا  بوصنم  لاح و  ًایبص  تسا و  همات  ناک 
.تسین روآ  تفگش  مه  یسیع  زا  شیپ  یکدوک  نتفگ  نخس  هکنیا  هوالع  تسا ، كدوک 

تسا و رورجم  راج و  ریمـض  زا  لاح  زین  اـیبص  اـیبص ،  دـهملا  یف  وه  نم  ملکن  فیک  ینعی  .تسا  هدـئاز  ناـک  تسا  هتفگ  ءاـقبلاوبا 
.تسا ناک  هب  لصتم  ردقم ، لصفنم  ریمض 

دننام دنا  هتفگ  رگید  يا  هدع  .تسا  هلص  فرظ  نم »  » .درادن مه  ریدقت  اذل  تسین و  رتتـسم  نآ  رد  يریمـض  هک  تسا  هدش  هتفگ  زین 
.دنا هتفرگ  راص  يانعم  هب  ار  نآ  مه  یضعب  .تسین  هدئاز  تسا و  امیحر » ًاروفغ  ّللا 

�
ه ناک  »

دب لاف 

.دمآ شیپ  کلملادبع  هاگرد  رد  ریرج  يارب  هک  تسا  يزیچ  دب ، ياهلاف  هلمج  زا 

يا تفگ : تفرگ و  دب  لاف  هب  ار  نآ  کلملادبع  حاص ؟ ریغ  كداؤف  ما  وحـصتا  دیـسر  عرـصم  نیا  هب  رعـش  ندناوخ  رد  یتقو  ریرج 
يرامیب کلملادبع  مشچ  رد  و  بکنی ) ءاملا  اهنم  کینیع  لاب  ام   ) هک دیسر  عرصم  نیا  هب  یتقو  زین  .تسا  نینچ  وت  لد  هشحاف ، رـسپ 

.درک جارخا  ار  وا  و  تسیچ ؟ شسرپ  نیا  زا  وت  دارم  دیسرپ  دمآ ، یم  کشا  نآ  زا  ًامئاد  هک  دوب 

نایکمرب

هک هاـگنآ  اـیند  رب  دورد  تفگ : نآ  ناـیاپ  رد  دورـس و  يا  هدیـصق  ساوـنوبا  دـش ، دراو  دوـخ  دـیدج  خاـک  هب  یکمرب  رفعج  یتـقو 
.دیشاب هداد  تسد  زا  ار  نایکمرب 

زا ار  نایکمرب  دیـشرلا ، نوراه  هک  تشذگن  یلیخ  .تسا  هتفگ  تیزعت  گرم  هب  ار  ام  تفگ : تفرگ و  دـب  لاف  هب  ار  رعـش  نیا  رفعج 
.درب نیب 
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.تسا هدرورس  دب  لاف  ناونع  هب  ًاصوصخم  ار  رعش  نیا  رفعج ، زا  شندوب  تحاران  رطاخ  هب  ساونوبا  دنیوگ :

لخب

سراپ اهنآ  گس  دوش و  یم  راکـشآ  رود  زا  ناشنامهم  یتقو  یـضعب  تسا : هتفگ  هک  تسا  لطخا  رعـش  برع ، رعـش  نیرت  هدیهوکن 
شوماخ هزادـنا ي  زا  شیب  ات  هتفرگ  گنت  ار  شجرف  لـخب  رطاـخ  هب  يو  نک ؛ راردا  شتآ  رب  ورب  دـیوگ  یم  شرداـم  هب  دـنک ، یم 

.دزیرن لوب  شتآ  ندرک 

مهبلک فایضالا  جنتسا  اذا  موق 

رانلا یلع  یلوب  مهمال  اولاق 

اهتلوبب الخب  اهجرف  تقیضف 

رادقمب الا  مهل  لبت  مل  و 

: هلمج زا  دراد ، بیع  دنچ  لطخا  رعش  دیوگ : يدفص 

.دننک افتکا  سراپ  نیمه  هب  دنک و  سراپ  گس  هکنیا  ات  دنهد  یمن  يزیچ  نامهم  هب  نانآ  - 1

.دوش شوماخ  راردا  كدنا  اب  هک  تسا  مک  ردقنیا  اهنآ  شتآ  - 2

.دنرادن ناشردام  زج  يراکتمدخ  - 3

.دنیوگ یم  ناشردام  هب  دنرادن و  ار  راک  نیا  ماجنا  ناوت  ناشدوخ  - 4

.دنا هتفرگ  تمدخ  هب  ار  ردام  نوچ  دنردام  قاع  - 5

.دنا هداد  يروتسد  نینچ  ناشردام  هب  نوچ  دنبدا  یب  - 6

.دریگ رارق  نازورف  شتآ  رب  ناشردام ، دنراد  تسود  - 7

.دنرادیب ادص  نیرتمک  اب  نوچ  دنتسه  وسرت  - 8

.دنوش یمن  تحاران  شتآ  رب  راردا  يوب  زا  هک  دنتسه  تسپ  یمدرم  - 9

یم راتفرگ  لوبلا  سبح  هب  يو  دنناد  یمن  راد ، هگن  ار  هیقب  نک و  راردا  شتآ  ندرک  شوماخ  هزادنا  هب  دنیوگ  یم  ناشردام  هب  - 10
.دوش
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.دننک یم  شوماخ  راردا  اب  بآ ، اب  شتآ  ندرک  شوماخ  ياج  هب  هک  تسا  يدح  هب  اهنآ  لخب  - 11

.دنزیر یم  شتآ  رب  لوب  اه  نیا  دنتسرپ و  یم  شتآ  نانآ  هکنیا  هچ  دنزرو  یم  ینمشد  یسوجم  اب  - 12

دافن هیآ 

ا�م ٍرُْحبَأ  ُهَْعبَس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمَی  ُرْحَْبلا  ٌم�ْالقَأ َو  ٍهَرَجَش  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ا�م  َّنَأ  َْول  هیآ َو  هراب ي  رد 
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یفنم ود  ره  دوش ، لخاد  یتابثا  زیچ  ود  رب  رگا  ول  دیوگ : یم  یفارق  سیردا  نب  دمحا  نیدلا  باهش  خیش  ّللا (1) ،
�

...ِه ُتا�ِملَک  ْتَدِفَن 
ناـیاپ ّللا 

�
ه تاـملک  دـیاب  هک  تسا  نیا  مـالک  نیا  هجیتـن  .ددرگ  یم  یتوبث  ود  ره  دوـش ، دراو  یفن  هلمج  ود  رب  رگا  و  دـش ، دـهاوخ 

: تسا هدومرف  هک  تسا  ربمایپ  ثیدح  هیآ  نیا  رظن  .تسین  نینچ  هک  یلاح  رد  دریذپ ،

نایـصع بجوم  ادـخ  زا  فوخ  هک  تسا  نیا  ثیدـح  ياـنعم  دـش  هتفگ  هچنآ  قباـطم  .هصعی  مل  ّللا 
�

ه فخی  ملول  بیهـص  دـبعلا  معن 
.تسا

.تسین نینچ  هک  یلاح  رد 

ول دیوگ : زین  یهاشورسخ  نیدلا  سمـش  تسا ، هدمآ  طرـش  قلطم  يارب  تسا و  لا  يانعم  هب  ثیدح  رد  ول  دیوگ : یم  روفـصع  نبا 
.دوش لمح  دیاب  ول  يوغل  يانعم  هب  ثیدح  تسا و  هدش  روهشم  تشذگ  هچنآ  هب  ًافرع  تسا و  طبر  يارب  تغل  لصا  رد 

مدرم زین  اجنیا  .دوش  یمن  مودعم  زیچ  نآ  یکی ، دوبن  اب  و  دراد ، تلع  ود  زیچ ، کی  یهاگ  دیوگ : یم  مالسلادبع  نب  نیدلازع  خیش 
هدش و عمج  بهص  رد  زیچ  ود  هک  تسا  هدومرف  ربمایپ  و  دیآ ، یم  نایصع  دشابن ، فوخ  یتقو  دنسرت ، یم  نوچ  دننک  یمن  نایـصع 

.لالجا فوخ و  .تسا  هدش  وا  تیصعم  عنام 

(. ّللا
�

ه همصع  ّللا 
�

ه فخی  ول  مل   ) تسا هدش  فذح  ول  باوج  هک  دنا  هداد  خساپ  یخرب 

یم ًالثم  تسا  هدـش  لامعتـسا  زین  طبر  عطق  يارب  یهاگ  یلو  دـیآ ، یم  زیچ  ود  طبر  يارب  ول  هک  تسا  نیا  مدـقتعم  نآ  هب  نم  هچنآ 
یمن مارکا  تسین  ملاع  یتقو  دـسرپ  یم  هک  تسا  لئاس  شـسرپ  باوج  مالک  نیا  هتعاجـشل ،  مرکـال  اـملاع  دـیز  نکی  مل  ول  ییوگ 
داجیا طـبر  مارکا  ملع و  مدـع  نیب  هکنیا  هن  يا ، هدرک  عطق  هتـشاد ، دوجو  طـبر  روصت  هک  مارکا  مدـع  ملع و  مدـع  نیب  امـش  دوش ؟

.ینک

.تسا طبترم  فوخ  اب  نایصع  مدع  ًابلاغ  نوچ  .تسا  نیمه  هلئسم  زین  هیآ  ثیدح و  نیا  رد 

دنوش و عطق  اهتخرد  رگا  ًابلاغ  مدرم  دزن  نوچ  و  دنک ، یمن  نایـصع  مه  زاب  دسرتن  رگا  دیامرف  یم  هدرک و  عطق  ار  طابترا  نیا  ربمایپ 
مامت ادخ  تاملک  دیامرف  یم  هدرک و  عطق  ار  طابترا  نیا  ادخ  .دـنوش  یم  مامت  اهنیا  دوش  هتـشون  زیچ  همه  دـندرگ و  بکرم  اهایرد 

.دوش یمن 

هانگ عنام 

ییاد لزنم  رد  یبش  تشاد ، ییابیز  مالغ  نم  ییاد  دیوگ : یم  يدادغب  ماسب  نب  یلع 
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: متفگ يدـمآ ؟ اجنیا  هب  ارچ  تفگ : دـش ، دـنلب  ییاد  هآ ، متفگ : .دـیزگ  ار  میاپ  یبرقع  متفر ، مالغ  غارـس  بش  همین  مدوب ، هدـیباوخ 
! ینک راردا  نم  مالغ  ربد  رد  یتساوخ  یم  يرآ  تفگ ، ییاد  منک ، راردا  متساوخ 

ریپ ناوج و  ایند ،

ات شدوخ ، ثیح  زا  ایند  .تسا  ریپ  ناوج و  نارگید  هب  نآ  قلعت  ثیح  زا  شدوخ و  رظن  زا  ایند  ینعی  تسا ، ریپ  ناوج و  اـیند  دـنیوگ 
رگید ياهزیچ  هب  شقلعت  ثیح  زا  ایند  .تسا و  ریپ  نآ  زا  سپ  لاسنایم و  مالـسا  ربمایپ  تثعب  نامز  اـت  ناوج و  لـیلخ  میهاربا  ناـمز 

ره تایح  زاغآ  هب  تبـسن  هکلب  .تسا  ریپ  تما ، نآ  نایاپ  هب  تبـسن  ناوج و  یتلم  ره  زاغآ  هب  تبـسن  تسا ، يزاجم  ياـنعم  هتبلا  هک 
.تسا ریپ  سکره  رمع  نایاپ  هب  تبسن  ناوج و  صخش 

اهواو رد  ناضمر 

ددـع تسا و  رتشیب  زور  تسیب  زا  ناضمر  هک  تسا  نیا  ناشدارم  .تسا  هتفرگ  رارق  اهواو  رد  ناضمر  هک  تسا  نیا  یبرع  ياهلثم  زا 
...کی تسیب و  ای  نورشع ، دحا و  دوش  یم  فطع  واو  اب  نآ 

دحا و دنیوگ  یم  هک  تسا  دعب  هب  متسیب  زور  زا  ناشدارم  .داتفا  هلان  رد  هام  ینعی  نینالا ،  یف  رهشلا  عقو  هک  تسا  نیا  رگید  لثم  زین 
.دوش یم  هدینش  نینا  يادص  نیمه  نیرشع ، یناث و  نیرشع ،

تسد عمج 

هب هک  ار  دی  عمج  دنربخ  یب  يوغل  عضو  تقیقح  زا  هک  نادنمـشناد  زا  یخرب  تسا ، تعن  يانعم  هب  دی و  عمج  يدیا  دیوگ : يدفص 
لبقی كولملا  ًالثم  دنسیون  یم  اه  همان  رد  دنرب و  یم  راک  هب  ار  طلغ  عمج  نیا  مه  مدرم  رثکا  .دنا  هتسناد  يدایا  تسا ، تسد  يانعم 

.همیرکلا يدیالا  لبقی  كولملا  دنسیونب : دیاب  هک  یلاح  رد  همیرکلا ؛ يدایالا 

يریپ

زا دوب  هدـنزرا  زیچ  ود  هک  یباوخمه  كاروخ و  تفگ : درذـگ ؟ یم  هنوگچ  وت  رب  يریپ  يا و  هنوگچ  دندیـسرپ ، برع  يدرمریپ  زا 
.تسا هدنام  یقاب  میارب  تسا  دنسپان  زیچ  ود  هک  هطرظ  هفرس و  دش ، هتفرگ  نم 

جنرطش عضاو 

رکبوبا ار  عضاو  دننک و  یم  هابتشا  هدرک  عضو  ار  جنرطش  یسک  هچ  هکنیا  رد  مدرم  ابلاغ 
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.تسا يدنه  رهاد  نب  هصص  جنرطش  عضاو  هک  تسا  نآ  حیحص  هک  یلاح  رد  دنناد  یم  نیکت  لوص  نب  ییحی  نب  دمحم 

نآ لهاو  ایند  يارب  یلاثم  ار  نآ  و  تفگ ، ریشدرن  ار  نآو  درک  عضو  ار  درن  یناساس  هاشداپ  نیتسخن  ناکباب ، ریشدرا  دیوگ : يدفص 
ار صوصف  .داد  رارق  هام  ره  ياهزور  هزادـنا  هب  ار  هرهم  یـس  دومن و  لاس  ياه  هام  هزادـنا  هب  هناـخ  هدزاود  ار  درن  هحفـص  .داد  رارق 
ار نآ  يور  ود  ره  .درک  نییعت  ناگراتـس  دادـعت  هب  ار  نآ  ياه  هطقن  اـه و  نارود  تاریغت و  دـننام  ار  نآ  نتخادـنا  كـالفا و  دـننام 
هب ار  ناگدـننک  يزاـب  .داد  رارق  هس  ربارب  رد  راـهچ  ود و  ربارب  رد  جـنپ  کـی و  ربارب  رد  شـش  هک  تروص  نیا  هب  دومن ، نیعم  تفه 

.دادرارق بلاغ  یهاگ  بولغم و  ابلاغ  ردق  اضق و  مکح 

قشاع يوزرآ 

.نادوسح رگج  نایوگ و  دب  نابز  نابیقر و  مشچ  تفگ : تسیچ ؟ وت  يوزرآ  دندیسرپ  یقشاع  زا 

ذیذل يایند 

.بیقر زا  يرود  بوبحم و  اب  یخوش  تفگ : تسیچ ؟ ایند  نیرت  شخب  تذل  دندیسرپ : یبرع  زا 

سفن

مـسج هب  نآ  هقالع  .تسا  نآ  زا  جراخ  هن  ندـب و  لخاد  هن  هدوبن ، ینامـسج  مسج و  تسا ، یناـحور  يرهوج  سفن ، دـیوگ : ققحم 
.تسوا ياه  باتک  یخرب  رد  یلازغ  هاگدید  هیرظن  نیمه  .تسا  قوشعم  هب  قشاع  هقالع  نوچ 

مسج حور و 

: دیوگ يدفص  .تسا  ظفل  رد  ینعم  نوچ  مسج  رد  حور  تسا : هدومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

.تسا سَفَن  ناـمه  سفن  تسا و  داـب  حور  تفگ : .دـش  لاؤـس  سفن  حور و  زا  نـیملکتم  زا  یکی  زا  مدـیدن ، نـیا  زا  رتاـبیز  یلاـثم 
سلجم دیآ ، رد  هب  وا  حور  دوش ، جراخ  شا  هدعم  داب  نوچ  و  دوش ؛ یم  جراخ  يو  سَفَن  دـشک ، یم  سفن  هک  یناسنا  سپ  دیـسرپ :

.دمآ هدنخ  هب 

اهزینک

یم ارم  دوـب  هنیدـم  يرگید  هکم و  لـها  یکی  هـک  زینک  ود  شیپ  بـش  تـفگ : رفعج  .دیـسرپ  شنازینک  هراـب ي  رد  رفعج  زا  دیـشر 
.تخادـنا نآ  يور  ار  دوخ  یکم  زینک  درک ، تسار  ار  نآ  درب و  متلآ  هب  تسد  یتدـم  زینک  مدز ، باوخ  هب  ار  مدوـخ  نم  دـندیلام ،

.تسا نم  نآ  زا  تفگ : یندم 
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تـسا نم  نآ  زا  تفگ : یکم  .تسوا  نآ  زا  دنک  هدـنز  ار  ینیمز  سکره  تسا : هدومرف  هک  مدینـش  ربمایپ  زا  رمع  نبا  زا  عفان  زا  نم 
: تسا هدومرف  هک  مدینش  ربمایپ  زا  همرکع  زا  رمعم  زا  نم 

.داتفا تشپ  هب  ات  دیدنخ  تخس  دیشر  .دشاب  هدروآ  تسدب  ار  نآ  هک  تسا  یسک  نآ  زا  راکش 

هفیلخ يارب  ار  ود  ره  يو  .دنتـسه  وـت  ناـمرف  تحت  همه  شنازینک  رفعج و  تفگ : رفعج  يراد ؟ هقـالع  کیمادـک  هب  دیـسرپ  دیـشر 
.داتسرف

یبدا ثحب 

هدوب ِهِموق  نِم  هک  هَموق  یـسوم  راـتخاو  زا  تسا  تراـبع  تسا  هدـش  بوـصنم  نآ  زا  دـعب  مسا  فذـح و  رج  فرح  هک  ییاـهاج  زا 
.تسا هدوب  ِهِسفن  ْنِم  هک  ُهَسْفَن  َهِفَس  ْنَم  ّالِإ 

�
زین  و  تسا ،

هبنشراهچ

مه اب  يراد  تسود  دنتفگ : دندمآ و  شناتـسود  دوب ، هتـسشن  دیزم  قحـساوبا  يزور  دسیون : یم  سینا  سیلج و  باتک  رد  جرفلاوبا 
.تسا هدمآ  حیرفت  شدرگ و  يارب  اوه  تسا و  یبوخ  زور  زورما  میورب ، ادهش  ترایز  دحا و  ابق و  قیقع و  يداو  هب 

یتم نب  سنوی  دلوت  زور  تسا  یبوخ  زور  دـنتفگ  .موش  یمن  جراخ  لزنم  زا  هبنـشراهچ  نم  تسا و  هبنـشراهچ  زورما  تفگ : دـیزم 
يرآ تفگ : .دوب  بازحا  گنج  رد  ادخ  لوسر  حتف  زور  دنتفگ  .دـیعلب  ار  وا  یهام  دـش  دـلوتم  هبنـشراهچ  نوچ  يرآ  تفگ : .تسا 

.دیسر ندرگ  يدوگ  هب  اهلد  دمآ و  نوریب  رس  هساک  زا  اهمشچ  هکنآ  زا  سپ 

قولخم نآرق 

تاقالم رد  یعفاش ، نداتفا  نادنز  هب  یـسیرم و  رـشب  روهظ  دیـشرلا و  نوراه  نامز  ات  دوب  دشر  هبور  لازتعا  مارم  دیوگ : یم  يدفص 
.تسا قولخم  تفگ : یعفاش  ییوگ ؟ یم  هچ  نآرق  هراب ي  رد  یشرق  يا  تفگ : رشب  یعفاش ، رشب و 

.درک توکس  نآرق  ندوب  قولخم  هراب  رد  درک و  رارف  رصم  يوس  هب  دادغب  زا  اذل  دوش  داسف  بجوم  وا  خساپ  هک  دیسرت  یعفاش 

تفر و اـیند  زا  نومأـم  یلو  دـیبلط  ار  لـبنح  نب  دـمحا  و  درک ، تیاـمح  نآرق  ندوب  قولخم  زا  تفر ، اـیند  زا  هک  یلاـس  رد  نومأـم 
زا دندرک  هرظانم  وا  اب  ءاملع  زور  هس  داد و  لیکـشت  هرظانم  سلجم  دناوخ و  دادغب  هب  ار  دـمحا  مصتعم  تسـشن ، وا  ياج  هب  مصتعم 

.دندوب ...و  دواد  یبا  نب  دمحا  یضاق  قاحسا و  نب  نمحرلادبع  ناگدننک ، هرظانم 

هک دندز  هنایزات  نانچ  ار  لبنح  نب  دمحا  هرظانم  زا  سپ  دیشک و  لوط  زور  هس  هرظانم 
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ایند زا  مصتعم  ات  دش  دازآ  نآ  زا  سپ  دوب ، نادنز  رد  هام  تشه  تسیب و  .دندرک  نادنز  سپـس  دندرب و  لزنم  هب  ار  يو  دـش  شوهیب 
یناهنپ یگدنز  مه  دمحا  نکن ، یگدـنز  تسا  نم  لرتنک  ریز  هک  يرهـش  رد  تفگ : يو  هب  قثاو  تسـشن ، وا  ياج  هب  قثاو  .تفر و 
تشاذگ يو  رایتخا  رد  یلوپ  .درک  مارکا  ار  وا  تساوخ و  ار  دمحا  لکوتم  تسـشن ، وا  ياج  هب  لکوتم  تفر و  ایند  زا  قثاو  .تشاد 

.درم لکوتم  ات  دنداد  یم  وا  ناگتسب  هب  رانید  رازه  راهچ  هام  ره  درک ، میسقت  نارگید  نیب  ار  نآ  وا  و 

هزادنا هب  یهورگ  چیه  هتبلا  دییارگ و  یـشوماخ  هب  لازتعا  درکیور  دیدرگ ، جـیورت  دـش و  راکـشآ  تنـس  مارم  لکوتم ، راگزور  رد 
.دندشن داسف  تعدب و  بجوم  اه  یلزتعم 

، رمتعم نب  رـشب  طباح ،)  ) ظئاح نب  دـمحا  اطع ، نب  لصاو  ماظن ، میهاربا  فـالع ، لیذـهوبا  طـخاج ، زا  دـنترابع  هلزتعم  ناسانـشرس 
، یطوـف رمع  نب  ماـشه  سرـشا ، نب  همامـش  دـش ، یم  هدـیمان  هلزتـعم  بهار  هـک  دادزم )  ) یـسیع یـسوموبا  یملـس ، داـبع  نـب  رمعم 

.ییابج مالسلادبع  مشاهوبا  شدنزرف  يرعشا و  نسحلاوبا  خیش  داتسا  ییابج  یلعوبا  یبعک ، داتسا  طایخ  ورمع  یبا  نب  نسحلاوبا 

، دابع نب  بحاص  .دنتسه  يوشح  اهیلبنح  رثکا  يردق و  اهیکلام  رتشیب  دنتسه  یلزتعم  اهیفنح  رثکا  و  دنبهذم ، يرعشا  نایعفاش ، رتشیب 
.دنتسه یلزتعم  یفاریس  يوحن و  ءارف  يرشخمز و 

رعش هزیاج 

ییاـبق برطم  هـب  داد  روتـسد  ریما  سلجم ، ناـیاپ  زا  سپ  .درک  یم  یناوـخزاوآ  یناریا  يریما  روـضح  رد  دوـخ  ناتـسود  اـب  یبرطم 
ار راضح  ریما  دش ، دنلب  ییادص  ورـس  دوبن ، برطم  یلو  دندروآ  ار  ابق  تفر ، ءالخلا  تیب  دـیمهفن و  ار  ریما  روتـسد  برطم  .دـنهدب 

ریما سلجم  رد  برطم  تشذـگ ، زور  دـنچ  يدـش  مورحم  دـندروآ و  وـت  يارب  يا  هزیاـج  دـنتفگ ، برطم  هـب  هار  رد  درک ، صخرم 
: تفگ یم  هنارت ، ندناوخ  نمض  رد  دش و  رضاح 

.دننادرگ زاب  وا  هب  ار  هزیاج  داد  روتسد  ریما  و  دندرک ، تمالم  راضح  يدرک ، یمن  لوب  يدوب ، تخبشوخ  رگا 

بقل

: دننام دنا  هدش  بقلم  يا  هژیو  باقلا  هب  یهورگ 

.دش هتشک  یسورع  فافز  زا  سپ  دحا  زور  رد  هک  رماع  ینب  نب  هلظنح  هکئالملا : لیسغ 
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.دنداد لسغ  ناگتشرف  ار  هلظنح  دومرف : ربمایپ 

.دنا هتشک  ار  وا  اه  ینج  دنتفگ  دنتشک و  ار  يو  هک  هدابع  نب  دعس  بقل  نجلا : لیتق 

.داد تداهش  يدوهی  اب  يو  هعفارم  رد  ربمایپ  عفن  هب  هک  يراصنا  تباث  نب  همیزخ  بقل  نیتداهشلاوذ :

.دنادرگ زاب  وا  هب  ار  اهنآ  ربمایپ  داد و  تسد  زا  شمشچ  ود  ره  دحا  رد  هک  نامعن  نب  هداتق  بقل  نینیعلاوذ :

.دوب هدییور  يوم  نآ  رب  دوب و  یناتسپ  نوچ  شتسد  ود  زا  یکی  هک  جراوخ  گرزب  هیدثلوذ :

هدجس ترثک  زا  هدجس  لحم  رد  نوچ  سابع ، نب  ّللادبع 
�

ه نب  یلع  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  بقل  تانفثلاوذ :
.دوب هدش  داجیا  هنیپ  رتش ، يوناز  نوچ 

.درک یم  لیامح  ریشمش  ود  گنج  رد  وا  تسا  ناهیت  نب  مثیهلاوبا  دارم  نیفیسلا : وذ 

.تسب شردپ  ياذغ  هرفس  هب  ار  یمین  و  درک ، مین  ود  ار  شدنبرمک  يو  .تسا  رکبوبا  رتخد  ءامسا  بقل  نیقاطنلا : تاذ 

.دیلو نب  دلاخ  بقل  ّللا :
�

ه فیس 

.نیصح نب  نارمع  بقل  هکئالملا : حفاصم 

وا ات  تشاذگ  یمن  رس  رب  همامع  یشرق  چیه  تشاذگ  یم  رـس  رب  همامع  وا  یتقو  تسا ، هیما  نب  صاع  نب  هحیحاوبا  بقل  همامعلاوذ :
.درک یم  جراخ  ار  نآ 

نز توهش 

: تفگ رتخد  دوش ؟ رتـسبمه  وت  اـب  هنوگچ  ترهوش  يراد  تسود  دیـسرپ  رتـگرزب  رتـخد  زا  درک و  عمج  ار  شنارتـخد  يزور  یبـح 
دزیوایب و هدرپ  دیآ و  نم  دزن  دنتفر ، نانآ  یتقو  دـنیآ و  شرادـید  هب  شناتـسود  دور ، مامح  ددرگرب ، رفـس  زا  مرهوش  مراد  تسود 

.دروآرب ارم  دارم 

.يدرکن يراک  هک  نزن  فرح  تفگ : شردام 

: تفگ رتخد  دوش ؟ رتسبمه  وت  اب  ترهوش  يراد  تسود  هنوگچ  وت  دیسرپ  یطسو  رتخد  زا 

وا منک و  وبشوخ  ار  مدوخ  ماگنه  بش  دنیآ ، شرادید  هب  ناگیاسمه  دروآرد ، نت  زا  رفس  سابل  دیایب و  رفـس  زا  مرهوش  مهاوخ  یم 
.دریگرب رد  نینچ  ارم  دنک و  نم  ندرگ  رد  تسد 

.يدرکن يراک  مه  وت  تفگ : شردام 
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هناخ هب  سپـس  دـنک ، لامعتـسا  هرون  دور و  مامح  دـیآ و  رفـس  زا  مرهوش  مراد  تسود  تفگ : يو  دیـسرپ  کـچوک  رتخد  زا  سپس 
ار قاتا  رد  دیآ و  نم  دزن  دنز و  كاوسم  دنک و  تعجارم 
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ارم عضوم  هس  ره  زا  دهن و  مدعقم  رب  تشگنا  دراذگب و  مناهد  رد  ار  شنابز  درب و  ورف  مجرف  رد  ار  شتلآ  دزیوآرد و  هدرپ  ددـنبب و 
.دش ریزارس  شراردا  توهش  يدایز  زا  تردام  هک  شاب  تکاس  تفگ : شردام  .دریگ  راکب 

ییانس

هدنکارپ یکی  یتقو  دید 

هدنژ يا  هماج  ریز  يا  هدنز 

تسناقلخ تخس  هماج  نیا  شتفگ 

تسنآز نینچ  نم  نآ  تسه  تفگ 

يور نیگنن  لاله و  كاپ و  تسه 

يور نیگنر  دیلپ و  مارح و  هن 

نید مهدن  مارح و  میوجن  نوچ 

نیا زا  هب  مدشابن  دبال  هماج 

یباوخمه

: تفگ جاجح  .تسا  ریما  نیا  ادخ  هب  تفگ : دید و  ار  وا  ینز  .دوب  هدیشوپ  لدبم  سابل  جاجح 

هب جاجح  .بآ  ریطف و  نان  تفگ : نز  .ینک  ییاریذپ  هک  يراد  ییاذغ  تفگ : جاجح  .تا  هفایق  زا  تفگ : نز  یتخانـش ؟ ارم  اجک  زا 
وا اب  هک  يراد  نآ  ناوت  تفگ : نز  ینک ؟ داجیا  شزاـس  مرـسمه  نم و  نیب  یناوت  یم  تفگ : دروخ و  بآ  ناـن و  دـمآ و  شا  هناـخ 
دنک حالـصا  ار  امـش  نیب  هک  یـسک  هب  زاـین  تروـص  نیا  رد  تفگ : نز  .يرآ  تـفگ : جاـجح  ینک ؟ شزاـین  یب  يوـش و  رتـسبمه 

.دیرادن

*

: دیوگ یم  دور  یم  شرسمه  دزن  نوچ  هک  یسک  هراب ي  رد  ییوگ  یم  هچ  تفگ : یبعش  هب  يدرم 

.نم رب  شنوخ  ناسرب ، لتق  هب  ار  وا  تفگ : یبعش  .يدروآ  درد  هب  ارم  یتشک ، ارم 

ردق بش 

: دیسرپ ربمایپ  زا  یلئاس  هک : دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ینالوط  یثیدح  رد  ینیلک  موحرم 
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، ناوخب ناخد  هروس  رابدـص  بش ، ره  دـسر ، ارف  ناضمر  هام  هاـگره  دومرف : تخانـش ؟ ار  ردـق  بش  لاـس ، ره  رد  ناوت  یم  هنوگچ 
 . ینک یم  ساسحا  ار  ردق  بش  رثا  دیسر ، موسو  تسیب  بش  نوچ 

ینمادکاپ

.تسین اجنآ  رد  نم  زا  يزب  هدام و  رتش  مرادن و  یلزنم  هکنیا  اب  موش  نکاس  ءاروز  رد  ارچ  دیوگ : ییارغط  نیدلادیؤم 

ینکسال ءاروزلاب  هماقالا  میف 

لمج الو  اهیف  یتقان  اهب و ال 
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هدوب نیا  لثملا  برـض  نیا  لصا  لمج ، اذـه و ال  یف  یل  هقان  ال  دـیوگ : یم  هک  تسا  برع  رد  یلثملا  برـض  هب  هراشا  مود  عرـصم 
همیخ رد  رتخد  نیا  تشاد ، هعراق  مان  هب  يرتخد  شرگید  نز  زا  دیز  تسا ، يودع  سنخا  نبا  دـیز  رـسمه  هیودـع ، قودـص  تسا :

.درک یم  یگدنز  قودص  شرسمه  همیخ  زا  رترود  يرگید 

بیبش هناخ  هب  دش و  یم  شردـپ  رتش  راوس  بش  ره  هعراق  دوب ، دـنمقالع  هعراق  هب  يودـع  بیبش  مان  هب  يدرم  تفر ، ترفاسم  دـیز 
رب هدـمآ  شیپ  قافتا  زا  ار  وا  رگوداج  .تفر  هفیرظ  مان  هب  يرگوداج  دزن  هناخ ، هب  نتفر  زا  شیپ  تشگزاب ، رفـس  زا  دـیز  .تفر  یم 

.تخاس ربخاب  شا  هداوناخ 

.دش هناخ  دراو  تینابصع  اب  درب  کش  شرسمه  هب  نوچ  هدرک و  اطخ  یسک  هچ  تسناد  یمن  دیز 

زا ینمادـکاپ  تابثا  يارب  رطاخ  نیمه  هب  .لمج  الو  اذـه  یف  هقان  هک ال  ارچ  نک  وجتـسج  قافتا  لـحم  زاو  نکن  هلجع  تفگ : شنز 
.دننک یم  هدافتسا  هلمج  نیا 

يدحت هیآ  ریسفت 

نم : » دـیوگ یم  « ، (1) ِِهْلثِم ...  ْنِم  ٍهَروُِسب  اُوتْأَف  ا�نِدـْبَع  �یلَع  ـا�ْنلََّزن  اـ�ّمِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  Bَو   » هیآ ریسفت  رد  فاشک ، رد  يرـشخمز 
.تسا اندبع » » ای انلزن » امم   » ای هلثم » نم   » ریمض عجرم  .تسا  نینچ  هک  يا  هروس  نیا  .تسا  نآ  تفص  هروس و  هب  قلعتم  هلثم »

يارب تفـص  ای  تسا  اوتاف »  » هب قلعتم  ای  رورجم  وراج  سپ  .دشاب  دبع »  » ریمـض عجرم  و  اوتاف »  » هب قلعتم  هلثم » نم   » تسا نکمم  هتبلا 
هتبلا .دـیآ  یم  شیپ  تروص  راهچ  اذـل  اندـبع ،»  » هب ایو  دـنک  یم  دوع  انلزن » امم   » هب ای  هلثم »  » رد ریمـض  تروص  ود  ره  رد  و  هروس ،

 . تسا هتفریذپ  ار  انلزن » امم   » هب ریمض  دوع  و  اوتاف »  » هب قلعت  يرشخمز 

باتک هک  دشاب  ربمایپ  دننامه  هک  دـیروایب  ار  ینخـس  تسا : نینچ  انعم  ددرگرب  اندـبع  هب  رگا  تسا : هدـمآ  زین  يزار  رخف  ریـسفت  رد 
.دروآ نآرق  هدناوخان 

ا�ْنلََّزن ا�ّمِم  ار  ریمـض  عجرم  ًارثکا  .دشاب  نآرق  زا  هروس  نآ  دننام  تحاصف  رد  هک  دـیروایب  ار  يا  هروس  سپ  دـشاب  ا�ْنلََّزن  ا�ّمِم  قلعتم  رگا 
.دنک یم  تیوقت  ار  لوق  نیا  یهوجو  دنا و  هتسناد 

.تسا يدحت  تایآ  ریاس  قباطم  تروص  نیا  رد  - 1

.دشاب نآ  هب  عجار  دیاب  مه  ریمض  سپ  تسا  لَزنُم  رد  ثحب  - 2

قلعتم رگا  دنتسه و  زجاع  نآرق  دننام  ندروآ  زا  مدرم  ینعی  ددرگرب ، نآرق  هب  ریمض  رگا  - 3
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.درادن دوجو  ربمایپ  دننام  يرگید  سک  ینعی  دشاب  دبع  هب 

.دوش راکشآ  تغالب  تحاصف و  رظن  زا  شندوب  هزجعم  دشاب  نآرق  ریمض  عجرم  رگا  - 4

...تسا لاحم  داوس  یب  یصخش  زا  نآ  رودص  دوش  یم  مولعم  دشاب  نآرق  عجرم  رگا  - 5
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موس رتفد 

هراشا
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ایند

هب هک  تسا  یلزنم  يراتفرگ و  هناخ ي  ایند  دیامرف : یم  تسا ، هتفریذپ  شتعافـش  رـشحم  رد  هک  یعیفـش  و  رـشب ، ياقآ  ادـخ ، ربمایپ 
هدش كاله  .دنا  هدیناهر  نادنمتواقـش  تسد  زا  ار  دوخ  دـنا و  هدـنک  نآ  زا  لد  نادنمتداعـس  .دروآ  يور  نآ  هب  دـیاب  تعانق  ردـق 

.دتفا ایند  رد  هک  تسا  یسک 

زا شیپ  دوش  هریچ  شا  هتساوخ  رب  .دتـسرف و  شیپ  ار  شا  هبوت  دنک و  تیاعر  ایند  هراب ي  رد  ادخ  ياوقت  هک  يا  هدنب  لاح  هب  اشوخ 
رب هک  دراد  ار  نآ  ناوت  هن  دریگ ، یم  رارق  یناملظ  کیرات و  از و  تشحو  گنت و  يربق  رد  ناسنا  .دزادنا  ترخآ  هب  ار  وا  ایند  هکنآ 
هک یـشتآ  يوس  هب  ای  دنناوخ  ارف  دـیواج  تشهب  هب  ار  وا  ای  دوش  یم  هتخیگنارب  سپـس  دـهاکب ، شناهانگ  زا  هن  دـیازفا و  شتانـسح 

.درادن یتساک  شباذع 

هانگ راثآ 

یم وا  رب  یـسک  دـنک ، میناـمرفان  دسانـش  یم  ارم  هک  یـسک  رگا  دـیامرف : یم  ادـخ  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
.دسانش یمن  ارم  هک  مرامگ 

هلفان بلق ، روضح 

.درکن هجوت  وا  داتفا و  يو  هناش  زا  ابع  .دوب  زامن  لوغشم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دیوگ : یم  هزمحوبا 

: دومرف سپس  .مدوب  هداتسیا  یگرزب  هچ  روضح  رد  یناد  یم  وت ! رب  ياو  دومرف : .دیدرکن  هجوت  داتفا ، ناتیابع  زامن  رد  مدرک : ضرع 
ادخ ریخ ، دومرف : ماما  .میدوبان  ام  سپ  موش  تیادف  متفگ : .دشاب  هتـشاد  ادخ  هب  لماک  هجوت  هک  تسا  لوبقم  هدـنب  زامن  یتروص  رد 

.دنک یم  ناربج  ار  زامن  صقن  لفاون  اب 

يرصب ناونع  دنپ ،

ماما یتقو  .تسا  هتـشاد  دـمآ  تفر و  سنا  نب  کلام  اب  ینالوط  ياهلاس  دـیوگ  یم  يو  .دوب  هلاس  راـهچ  دون و  يریپ  يرـصب  ناونع 
هوالع .مرظن  تحت  نم  دومرف : نم  هب  يزور  .مرب  هرهب  زین  ماما  زا  متشاد  تسود  مدیسر و  يو  روضح  هب  دندمآ  مالـسلا  هیلع  قداص 
نوریب تفرگ ، ملد  دیوگ : یم  ناونع  .يربب  هرهب  کلام  زا  هتشذگ  نوچ  تسا  رتهب  مهد ، ماجنا  دیاب  هک  مراد  یصاخ  تادابع  هکنیا 

، متفر هضور  هب  رگید  زور  مدرک ، مالس  مدمآ و  ربمایپ  دجسم  هب  درک ، یمن  مورحم  ارم  ماما  متشاد  يریخ  رگا  متفگ  دوخ  اب  مدش و 
ار وا  شناد  زا  یکدـنا  و  ینک ، ناـبرهم  نم  هب  ار  دـمحم  نبرفعج  بلق  مهاوخ  یم  وـت  زا  ایادـخ  متفگ : مدـناوخ و  زاـمن  تعکر  ود 

ارم دمحم  نبرفعج  قشع  نوچ  و  متفر ، ما  هناخ  هب  نیگمغ  سپس  .مبای  تیاده  میقتسم  طارص  هب  ات  ییامن  نم  يزور 
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شود رب  ابع  مدیـشوپ و  ار  دوخ  نیلعن  دش ، گنت  ما  هنیـس  هکنیا  ات  .مدـش  یمن  جراخ  زامن  يارب  زج  و  متفرن ، کلام  دزن  دوب ، هتفرگ 
مالـسلا متفگ : يراد ؟ راکچ  تفگ : مالغ  متـساوخ ، هزاجا  .مدـش  ناور  دـمحم  نب  رفعج  هناخ  يوسب  رـصع  زامن  زا  سپ  مدـنکفا و 

: تفگ مالغ  فیرشلا ، یلع 

لخاد .وش  لخاد  ادـخ  تکرب  رب  تفگ  دـش و  جراخ  مداخ  هک  تشذـگن  شیب  یکدـنا  متـسشن ، رد  مد  اجنامه  .تسا  زامن  لاح  رد 
رس یتدم  زا  سپ  تشاد و  ریزب  رس  ماما  متـسشن ، .دشخبب  ار  وت  ادخ  نیـشنب  دومرف : داد و  مخـساپ  .مدرک  مالـس  ماما  رب  مدش و  هناخ 
وت شـسرپ  .دـهد  تقیفوـت  درادـهگن و  وـت  يارب  ار  هینک  نیا  ادـخ  دوـمرف : ّللادـبعوبا ،

�
ه متفگ : تسیچ ؟ تا  هینک  دوـمرف : دروآرب و 

ار میاعد  ادـخ  مهاوخ  یم  دـنادرگ ، عفتنم  امـش  شناد  زا  ارم  ناـبرهم و  نم  هب  ار  امـش  لد  متـساوخ  ادـخ  زا  مدرک  ضرع  تسیچ ؟
یم شناد  رگا  دـهد ، یم  رارق  دـهاوخب  یـسک  ره  بلق  رد  هک  تسا  يرون  شناد  تسین ، يریگداـی  هب  شناد  دوـمرف : ماـما  .دریذـپب 

.دهد رارق  وت  رد  یتسار  مهف و  ات  هاوخب  ادخ  زا  و  دنب ، راکب  يا  هتفرگ  ارف  ار  هچنآ  نک ، داجیا  دوخ  رد  ار  یگدنب  تقیقح  یهاوخ ،

کلاـم ار  دوخ  زیچ ، هس  دومرف : تسیچ ؟ یگدـنب  تقیقح  ّللادـبعابا 
�

ه يا  مدرک : ضرع  ّللادـبعابا ،
�

ه وگب  دوـمرف : فیرـش ، يا  متفگ :
مود دنک ، یم  فرـص  وا  هار  رد  دناد و  یم  ادخ  زا  ار  زیچ  همه  هکلب  درادن ، يزیچ  هدنب  نوچ  دهدن ، رارق  هداد  وا  هب  ادـخ  هک  هچنآ 

.دنیزگ يرود  وا  یهاون  زا  دزاس و  لوغـشم  یهلا  ياه  نامرف  هب  ار  دوخ  موس : دشاب ، هتـشادن  يریبدت  دوخ  يارب  دوخ  زا  هدنب  هکنآ :
و دوش ، کبـس  وا  يارب  اههودـنا  دراپـس  ادـخ  هب  ار  شروما  ریبدـت  رگا  دوش ، ناـسآ  وا  يارب  قاـفنا  دـنادن ، کـلام  ار  دوخ  سکره 

.دروآ یمن  ور  رخف  مدرم و  اب  لادج  هب  دوش  لوغشم  یهلا  ياه  نامرف  هب  هاگره 

زا مدرم  دـباین و  رفظ  وا  رب  سیلبا  دوش ، رادـقم  یب  وا  رظن  رد  اـیند  درک ، مارکا  هدیدنـسپ  تفـص  هس  نیا  هب  ار  شا  هدـنب  ادـخ  یتـقو 
نیا درذـگن ، تلاطب  هب  شراگزور  دزودـن ، مشچ  مدرم  يرهاظ  ماقم  هب  دـشورفن ، رخف  دـنکن ، عمج  ار  ایند  دـننام ، ناما  رد  شرازآ 

.تسا يوقت  هجرد  نیتسخن 

(1) َنیِقَّتُْمِلل .  ُهَِبقا�ْعلا  ًادا�سَف َو  ِضْرَْألا َو �ال  ِیف  اُولُع  َنوُدیُِری  َنیِذَِّلل �ال  ا�ُهلَعَْجن  ُهَرِخْآلا  ُرا�ّدلا  َْکِلت  دیامرف : یم  ادخ 

نادیرم هب  هک  دنتسه  یتاشرافس  اهنآ  و  منک ، یم  هیـصوت  وت  هب  زیچ  هن  يرادهگن  رد  دومرف : .دییامرفب  یتیـصو  ّللادبع 
�

ه ابا  يا  متفگ 
ار وت  مهاوخ  یم  ادخ  زا  میامن و  یم  ادخ  هار  رد  مدوخ 
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رب نک و  ظفح  ار  اهنآ  تسا ، ملع  رد  دروم  هس  ملح و  رد  دروم  هس  سفن ، تضاـیر  رد  نآ  دروم  هس  .دـهد  اـهنآ  هب  لـمع  هب  قیفوت 
.رادن اور  یتسس  اهنآ 

زا هکنآ  لوا  زا : تسا  تراـبع  تسا  سفن  تضاـیر  هب  طوبرم  هک  هس  نآ  دومرف : ماـما  .متـسه  ندینـش  هداـمآ  ًـالماک  تفگ : ناوـنع 
.يروخب اذغ  یگنـسرگ  ماگنه  هکنآ  مود  .دوش  یم  تهافـس  تقامح و  بجوم  هک  زیهرپب  يرادن  اهتـشا  نادـب  هک  ییاذـغ  ندروخ 

یتقو دبای ، یمن  مکـش  زا  رتدب  یفرظ  ناسنا  دومرف : ادخ  لوسر  هک  يروآ  ادخ  مان  ندروخ  هاگ  يروخب و  لالح  ياذـغ  هکنآ  موس 
.دهد رارق  اوه  يارب  ار  نآ  ثلث  یندیشون و  يارب  ار  نآ  ثلث  اذغ ، يارب  ار  نآ  ثلث  دروخب ، هک  دوش  راچان 

.يونـشن نم  زا  یکی  ییوگب ، هد  وگب : میوگ ، یم  هد  ییوگب  یکی  تفگ  وت  هب  یـسک  رگا  تسا : يرابدرب  هراب ي  رد  هک  هس  نآ  اما 
یم غورد  رگا  و  دـشخبب ، ارم  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  یـشاب ، وگ  تسار  ییوـگ  یم  هچنآ  رد  رگا  وـگب  دـهد ، مانـشد  ار  وـت  هک  یـسک 

.هد هدعو  اعد  تحیصن و  هب  ار  وا  دهد ، هدعو  مانشد  هب  ار  وت  .دشخبب  ار  وت  مهاوخ  ادخ  زا  ییوگ 

دوخ يأر  اب  .یـسرپب  اهنآ  شیامزآ  رطاخ  هب  هک  زیهرپب  سرپب ؛ ءاملع  زا  یناد  یمن  هچره  سپ  تسا ، ملع  هراب ي  رد  هک  هس  نآ  اـما 
.هدن رارق  مدرم  روبع  يارب  لپ  ار  دوخ  ندرگ  زیهرپب ، ریش  زا  رارف  نوچ  نداد  اوتف  زا  .شاب  طاطحم  روما  همه ي  رد  نکم و  يراک 

ره رب  مالـس  متـسه ، دوخ  هب  لـیخب  درم  هک  مسرب  مراـک  هب  راذـگب  مدرکن ، يراددوخ  وت  تحیـصن  زا  ّللادـبعوبا ،
�

ه يا  زیخرب  کـنیا 
.دریذپب ار  تیاده  یسک 

ناگراتس

سحن دعـس و  زا  ناسانـش  هراتـس  نآ  هچنآ  .دـنیامن  یم  ینامـسج  يدـنب  دـصر  هک  یناسک  زا  دـنرترب  هک  یناحور  ناسانـش  هراـتس 
.نک يوریپ  دننک  یم  نایب  یناحور  ناگراتس  ماکحا  طوبه و  دوعص و  ناگراتس ،

شیاشگ

رب ار  نآ  رت  تخـس  ادخ  هکنیا  رگم  دوش  یمن  اهر  نانآ  يایند  روما  حالـصا  يارب  مدرم  ینید  روما  زا  يزیچ  تسا  هدمآ  ثیدح  رد 
.دیاشگ یم  نانآ 

سْفن

ریغ متفگ : یسانشب ؟ یهاوخ  یم  ار  سفن  مادک  دومرف : .دنک  فیرعت  میارب  ار  سفن  متساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دیوگ : یم  لیمک 
راهچ رب  سفن  يرآ  دومرف : تسه ؟ يزیچ  هدحاو  سفن  زا 
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.دنراد تیصاخ  ود  هوق و  جنپ  مادک  ره  هیهلا ، هیلک  هیسدق ، هقطان  هیناویح ، هیسح  هینابن ، هیمان  تسا ، هنوگ 

.تسا دبک  نآ  زکرم  ناصقن و  دایز و  نآ  تیصاخ  ود  و  هیبرم ) هعفاد ، همضاه ، هبذاج ، هکسام ، : ) زا دنترابع  هیتابن  هیمان  سفن  ياوق 

بلق نآ  زکرم  بضغ و  اضر و  نآ  تیـصاخ  ود  و  هسمال ) ییاشچ ، ییایوب ، مشچ ، شوگ ، : ) زا دـنترابع  هیناویح  هیـسح  سفن  ياوق 
.تسا

درادن و یتیلاعف  زکرم  تمکح و  تهازن و  نآ  تیصاخ  ود  و  یگرزب ) ملح ، ملع ، رکذ ، رکف ، : ) زا دنترابع  هیسدق  هقطان  سفن  ياوق 
.تسا هیکلم  سوفن  هب  نیرت  هیبش 

اضر و نآ  تیـصاخ  ود  و  الب ) رد  ربص  انغ ، رد  رقف  تلذ ، رد  تزع  اقـش ، رد  تمعن  انف ، رد  ءاقب  : ) زا دنترابع  هیهلا  هیلک  سفن  ياوق 
ًهَّیِضْرَم ًهَیِضا�ر  ِکِّبَر  �یلِإ  یِعِجِْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ا�ی  B  ) و یِحوُر (1) ) ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  Bَو   ) تسادخ هوق  نیا  أدبم  تسا ، میلست 

.تسا اهنیا  همه ي  طسو  لقع  ( . (2)

ردق

ماما درک و  هداعا  ار  شـسرپ  یلئاس  زاـب  .وشن  دراو  تسا  یکیراـت  هار  دومرف : دـش  لاؤس  ردـق  هراـب ي  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا 
زا يرادرب  هدرپ  ناوت  هک  تسادـخ  رـس  دومرف : ماما  درک و  حرطم  ار  شلاؤس  لئاس  مه  زاب  .وشن  دراو  تسا  ینارکیب  ياـیرد  دومرف :

.دیرادن ار  نآ 

يزاون نامهم 

ریش عناق و  رتش  هب  یبارعا  نآ 

ریگ هلحرم  دب  هیداب  یکی  رد 

لوبق بابرا  زا  یعمج  ناهگان 

لوزن دندرک  هلحرم  نآ  رد  بش 

ناشینامهم هب  هنادرم  تساوخ 

ناشینابرق هب  درب  يرتش 

درپس هنیشیپ  هر  رگید  زور 

درب رگید  رتش  ناشیا  رهب 
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زونه تسیقاب  هک  دنتفگ  رذع 

زورما نیشود  هداد ي  زا  يزیچ 

شود هدنام  سپ  هک ز  اشاح  تفگ 

شوجب زورما  مروآ  دوج  گید 

تشپ يراد  مرک  هب  رگید  زور 

تشک رگید  يرتش  مکحم  درک 
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دش بکار  يرتش  رب  نآ  زا  دعب 

دش بیاغ  نایم  يراک ز  رهب 

دندروخ شلاون  ناوخ  نوچ  موق 

دندرک شراید  تلحر ز  مزع 

دنداشگب مرک  ناسحا و  تسد 

دنداد شلایع  هب  رز  هردب 

هدید زا  زونه  هتشگان  رود 

هدیزرو مرک  نانامهم 

هار زا  یبارع  هفرط  نآ  دمآ 

هاگلزنم نآ  رد  هردب  نآ  دید 

دندوشگب نابز  تسیچ  نیا  تفگ 

دندومنب وا  رب  لاح  تروص 

شودب هردب  فکب و  هزین  تساخ 

شورخ دروآ  رب  موق  یپ  زا 

هشیدنا اطخ  ناهیفس  یک 

هشیپ تساسخ  نامیئل  يو 

مرک ضحم  زا  مینامهم  دوب 

مرد رانید و  یپ  زا  عیب  وچ  هن 

دیناتسب نم  شیوخ ز  هداد ي 

دینار دوخ  هرب  لحاور  سپ 
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ناتنت ردنا  دوب  ناج  ات  هنرو 

ناتنزور منک  هزین  زا  نت  رد 

تشذگ دنتفرگ و  شیوخ  هداد 

تشگرب ناشافق  یبارع ز  نآ  و 

يولوم

ناگدید بآ  ردق  یناد  هچ  وت 

ناگدیدان نوچ  وت  ینان  قشاع 

ینک یلاخ  نان  نابنا ز  نیا  وت  رگ 

ینک یلالجا  ياهرهوگ  رپ ز 

نک زاب  ناطیش  ریش  زا  ناج  لفط 

نک زابنا  کلم  اب  شنآ  زا  دعب 

يا هریت  لولم و  کیرات و  وت  ات 

يا هریشمه  نیعل  وید  اب  هک  ناد 

یضایر يامعم 

اب یهد  نم  هب  ار  تلوپ  ثلث  رگا  تفگ : يرگید  هب  یکی  .دندرک  روبع  دوب  دوخ  عاتم  شورف  یپ  رد  هک  يا  هدنـشورف  زا  تسود  ود 
، مرخ یم  ار  عاتم  منک و  یم  عمج  مراد  هچنآ  اب  یهد  نم  هب  يراد  هچنآ  عبر  رگا  تفگ : زین  وا  .مرخب  ار  عاـتم  مناوت  یم  مراد  هچنآ 
دیآ 11 یم  تسدـب  عاتم  تمیق  دـننک  مک  ددـع  کی  نآ  زا  برـض و  عبر  ثلث و  جرخم  تسیچ ؟ عاتم  تمیق  دـنراد و  لوپ  ردـقچ 

.3*4  \ 12-1\

.12-4  \ .تسا 8 ود  نآ  زا  یکی  لوپ  هدنامیقاب  ینک ، مک  برض  لصاح  زا  ار  عبر  رگا 

.12-3  \ .تسا 9 يرگید  لوپ  هدنامیقاب  ینک ، مک  برض  لصاح  زا  ار  ثلث  رگا  و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  دنپ 
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دنشاب تمایق  زور  راظتنا  رد  دنشاب  هداد  ماجنا  ترخآ  يارب  یلمع  هکنآ  نودب  هک  شابن  اهنآ  زا 
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ياهراک هب  دنراد  ایند  هب  یگتسبلد  هک  اهنآ  دننامه  دوخ  دنیوگ و  نادهاز  زا  نخس  ایند  رد  .دنیآرب  هبوت  ددص  رد  زارد  يوزرآ  اب  و 
ماجنا دوخ  دنراد و  یم  زاب  دنـسپان  راک  زا  ار  مدرم  .دنیاشگ  یمن  دوخ  رب  تعانق  زا  يرد  دنوشن و  ریـس  ایند  زا  .دنزادرپ  یم  ییایند 

دننام دوخ  دنراد و  تسود  ار  ناراکوکین  .دـنرب  یمن  راکب  ار  اهنآ  دوخ  هک  دـننک  یم  رداص  نارگید  يارب  یتاروتـسد  دـنهد و  یم 
ياه هدرک  زا  دنوش  رامیب  رگا  .دنساره  رد  گرم  زا  دوخ  ناهانگ  يارب  .دنیاهنآ  زا  دوخ  دنراد و  ترفن  ناراکهانگ  زا  .دنتـسین  اهنآ 

تیفاع زا  هک  یماگنه  رد  .دـنزادرپ  یم  دنـسپان  راک  هب  زاب  دـندرگ  رادروخرب  یتمالـس  زا  نوچ  دـنوش و  یم  نامیـشپ  دوخ  دنـسپان 
.دننک یم  يدیماان  راهظا  دوش  اهنآ  نابیرگ  هب  تسد  يراتفرگ  هک  هاگنآ  دنشاب و  یمن  نادرگور  ینیبدوخ  زا  دنراد 

دنوش و یم  نادرگور  ادـخ  زا  دـنیامن  یگدوسآ  ساسحا  نوچ  دـنراد و  یمرب  اعد  هب  تسد  ناگراچیب  دـننامه  دـنوش ، راتفرگ  رگا 
وا رب  دوش  بکترم  یهانگ  یـسک  رگا  .دـنلفاغ  قیاقح  زا  دـنراد و  هجوت  تالایخ  هب  .دزاس  یم  دوخ  مرگرـس  ار  اهنآ  تلفغ  رورغ و 

دننک یم  يزیگنا  هنتف  دنـشورف و  یم  توخن  دنوش  زاین  یب  رگا  .دننیب  یم  دنموزرآ  شدایز  ياهراک  هب  ار  دوخ  دنوش و  یم  ناساره 
ماگنه رد  دنیامن  یم  هغلابم  شـسرپ  رد  دنراد و  یهاتوک  لمع  رد  .دننک  یم  راک  رد  یتسـس  هدـیدرگ و  دـیماان  دـندرگ  اونیب  رگا  و 

.دننز یم  زابرـس  قح  نیئآ  زا  دسر ، ارف  ار  اهنآ  یهودنا  رگا  دنزادنا و  یم  ریخأت  هب  ار  هبوت  دننک و  یم  لابقتـسا  ینامرفان  زا  توهش 
دوخ دنـشوک و  یم  نارگید  هب  زردـنا  رد  .دـنرادن  نیب  تربـع  مشچ  دوخ  دـننک و  یم  فیـصوت  نارگید  يارب  ار  زیمآ  تربـع  روما 

، تسا رارقرب  هچنآ  رد  دـندنب و  یم  لد  دوش ، یم  دوباـن  هچنادـب  كدـنا  ناـشرادرک  تسا و  داـیز  ناـشراتفگ  .دـنریذپ  یمن  زردـنا 
زا هچنآ  زا  دـنناساره و  گرم  زا  دـنرادنپ  یم  تمینغ  ار  تمارغ  دـنناد و  یم  تمارغ  ار  تـمینغ  .دـنهد  یم  ناـشن  دوـخ  زا  یتـسس 

ار دوخ  يرادربنامرف  .دنرگن  یم  کچوک  ار  دوخ  دنسپان  راک  دنرامـش و  یم  گرزب  ار  نارگید  ینامرفان  .دنرادن  یکاب  هداد  تسد 
.دننک یم  هلیح  دوخ  اب  دننز و  یم  هنعط  نارگید  هب  .دنرامش  یم  ریقح  ار  نارگید  تعاطا  گرزب و 

مکح راب  ریز  دوخ  دنناد و  یم  نارگید  رادنامرف  ار  دوخ  .دنراد  تسود  رتشیب  نایاونیب  اب  وگتفگ  زا  ار  نادـنمتورث  اب  ندـش  يزابمه 
زا راک ، تیـصعم  تسعاطم و  وا  نیاربانب  .دـنرب  یم  رـسب  یهارمگ  هب  دوخ  دـننک و  یم  داشرا  ار  نارگید  .دـنریگ  یمن  رارق  نارگید 
زا دنساره و  یم  تسین  ادخ  هب  طوبرم  هک  يراک  رد  مدرم  زا  .دننک  یمن  افو  شیوخ  نامیپ  هب  دوخ  دنهاوخ و  یم  يرادافو  نارگید 

.دنرادن یسرت  تسا  نانآ  هب  طوبرم  هک  يراک  رد  ادخ 
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هغالبلا جهن 

.تسا دنمشیدنا  تربع  هدننیب و  ییانشور  اسر و  یتمکح  هدنزرا ، يا  هظعوم  هغالبلا  جهن 

نارگید اب  لماعت 

.نادرگزاب شدوخ  هب  يو  هب  تمعن  اب  ار  وا  رش  امن ، باتع  وا  هب  تردارب  هب  ناسحا  اب  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

اه تسد 

.هایس تسد  زبس ، تسد  دیفس ، تسد  دنتسه ، مسق  هس  رب  اهتسد  دیوگ : یم  يوحن  سنوی 

یتسد هایـس ، تسد  دـیامن ؛ کـین  راـک  ناربج  هک  تسا  یتسد  زبس ، تسد  دـنک ؛ یم  زاـغآ  یکین  هب  هک  تسا  یتسد  دیفـس ، تسد 
.دهن تنم  یکین  رطاخ  هب  هک  تسا 

الاو تمه 

الاو و شتلزنم  اـیند  رد  هک  دـشاب  ناـنچ  دـیوج ، یم  يرود  بجع  زا  دزیرگ و  یم  ربک  زا  هک  یـسک  تسا  راوازـس  دـیوگ : یمیکح 
.دراگنا یم  کچوک  ار  یگرزب  زیچ  ره  درامش و  یم  کچوک  شگرزب  تمه  اب  ار  يدایز  زیچ  ره  هک  ارچ  تسا ، گرزب  شماقم 

فرش عضاوت ،

.فرش عضاوت و  دنراد ، يدحاو  يانعم  داضتم ، مسا  ود  دنا : هتفگ  یخرب 

هیبنت هویش 

.هدب شاداپ  راکوکین  هب  راک  هنگ  تازاجم  يارب 

بلق تساوخ 

هچ دـیوش  دراو  شا  هتـساوخ  قیرط  زا  لد  رب  دـیروآرب و  ار  ناشیاه  هتـساوخ  دـنراد ، رابدا  لابقا و  اه و  هتـساوخ  اهبلق  دـنا  هتفگ  زین 
.دوش یم  روک  دوش  روبجم  رگا  لد  هکنیا 

هانگ هب  یضار 

.نآ هب  ياضر  هانگ  نادب و  لمع  هانگ  دراد ؛ هانگ  ود  دوش ، لخاد  یتشز  راک  رب  هکره  دنا  هتفگ  و 

يراد زار 

.تسوا رد  ریخ  دنک ، نامتک  ار  دوخ  زار  هکره  دنا  هتفگ  زین 
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دنپ

.تسا هتفرن  تسد  زا  دنک ، هظعوم  ار  وت  هک  لام  زا  رادقم  نآ  دنا : هتفگ  و 
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یضایر يامعم 

کی تسا ، راهچ  هدزناش ، رذج  ًالثم  .تسا  رتمک  یلـصا  ددـع  زا  یکی  رگید ، فرط  اب  فرط  کی  برـض  لصاح  رب  يروذـجم  ره 
ًالثم .تسا و  رتمک  یلـصا  ددـع  زا  یکی  هک  دوش ، یم  هدزناپ  دوش  برـض  جـنپ  ددـع  رد  هس  تسا ، رگید 5  فرط  هـس و  نآ  فرط 

ار يددع  رگا  سپ  تسا  رتمک  یلصا  ددع  زا  یکی  هک  دیآ  یم  تسدب  ددع 35  اب 7 ، جنپ  برض  زا  هک  تسا ،  6 شش ، یس و  رذج 
.تسا نآ  فارطا  ددع  ود  برض  لصاح  زا  رتشیب  یکی  نآ  لصاح  دننک ، برض  دوخ  رد 

ادخ تیاضر 

هب شمسج  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدناریم  ار  شتاوهش  و  هتخاس ، هدنز  ار  شلقع  دیامرف : یم  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
شیارب ار  تیاده  هار  هدیـشخرد و  شدوجو  رد  رون  رپ  یقرب  هدش ، لیدـبت  تفاطل  هب  شقالخا  تلفغ  تنوشخ و  هدـییارگ و  يرغال 

تمالس و باب  هب  ات  هدش  لقتنم  رگید  باب  هب  یباب  زا  لماکت  ریسم  رد  هراومه  هتخادنا ، هار  هب  ار  وا  یهلا  قیرط  رد  و  هتخاس ، نشور 
هک تسا  نآ  رطاخ  هب  همه  اهنیا  .تسا  هتفرگ  رارق  دامتعا  شمارآ و  اب  تحار ، نما و  رارق  رد  و  هتفای ، هار  ینادواـج  یگدـنز  يارس 

.تسا هتخاس  دونشخ  ار  شراگدرورپ  هتشاداو و  راک  هب  ار  شبلق  لقع و 

بلق رابدا  لابقا و 

راداو زین  تابحتـسم  ماجنا  هب  ار  اهنآ  دـنطاشن  رپ  هک  هاگنآ  طاشن ، یب  هاگ  دـنطاشنرپ و  یهاگ  نایمدآ  ياهلد  دـیامرف : یم  نینچمه 
.دییوج تعانق  تابجاو  ضئارف و  ماجنا  هب  اهنت  دنطاشن  یب  هک  هاگنآ  دینک و 

تمعن رکش 

.دوشن هانگ  بکترم  تمعن  رکش  رطاخ  هب  یسک  دوب  راوازس  داد ، یمن  هانگ  رطاخ  هب  باذع  هدعو ي  ادخ  رگا  دیامرف : یم  نینچمه 

ینید ردارب 

وا هچنآ  دوب : نینچ  شفیصوت  هک  متشاد  ینید  ییادخ و  ردارب  کی  هتـشذگ  رد  دیامرف : یم  دوخ  ینید  ردارب  فیـصوت  رد  نینچمه 
تفای یمن  هچنآ  دوب ؛ هدـش  جراـخ  شمکـش  تموکح  تحت  زا  وا  .دوب  وا  رظن  رد  اـیند  یکچوک  داد ؛ یم  هولج  گرزب  مرظن  رد  ار 

رب تفگ  یم  نخـس  رگا  .دوـب  تکاـس  شیگدـنز  تاـقوا  رثـکا  .درک  یمن  فرـصم  داـیز  تفاـی  یم  هچنآ  زا  .تشادـن و  شیاهتـشا 
رگا دوب  فعضتسم  فیعض و  .دناشن  یم  ورف  ار  ناگدننک  شسرپ  شطع  دوب و  هریچ  ناگدنیوگ 
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همکحم رد  روضح  زا  شیپ  .دمآ  یم  تکرح  هب  ینابایب  رام  دننام  دیـشورخ و  یم  هشیب  ریـش  نوچمه  دـمآ  یم  نایمب  يدـج  يراک 
عامتـسا زا  شیپ  دـشاب ، هتـشاد  يرذـع  تشاد  ناکما  هک  اجنآ  رد  شراـک  هب  تبـسن  ار  سک  چـیه  .درک  یمن  هماـقا  لـیلد  تواـضق 

داد و یم  ماجنا  دوخ  هک  تفگ  یم  ار  ینخـس  .درک  یمن  تیاکـش  يدوبهب  ماـگنه  زج  يدرد  چـیه  زا  .دومن  یمن  تمـالم  شرذـع 
ندینـش رب  .تفاـی  یمن  هبلغ  وا  رب  یـسک  توکـس  رد  دـش  یم  بوـلغم  نتفگ  نخـس  رد  رگا  تفگ  یمن  درک  یمن  لـمع  هک  يزیچ 

نآ اـب  تسا ؛ رت  کـیدزن  سوه  اوه و  هب  مادـک  هک  دیـشیدنا  یم  دـمآ  یم  شیپ  شیارب  راـک  ود  هاـگره  .نتفگ  اـت  دوـب  رت  صیرح 
همه ي ماجنا  تردق  رگا  دیریگ و  تقبس  اهنآ  نتشاد  رد  رگیدکی  زا  کین ؛ قالخا  نیا  نتـشاد  هب  داب  امـش  رب  .دیزرو  یم  تفلاخم 

.تسا رایسب  كرت  زا  رتهب  نآزا  یمک  ماجنا  دینادب  دیرادن ، ار  اهنآ 

هظعوم دادعتسا 

یماگنه .درب  هفوک  ناتسربق  يوس  هب  ارم  تفرگ و  ارم  تسد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  دیوگ : یم  دایز  نبا  لیمک 
یفرظ اهنآ  نیرتهب  هک  تسااه ، فرظ  دـننامه  اـهلد  نیا  داـیز ! نبا  لـیمک  يا  دومرف : دیـشک و  يدرد  رپ  هآ  میدیـسر  ارحـص  هب  هک 

.نک ظفح  نم  زا  میوگ  یم  وت  يارب  ار  هچنآ  نیاربانب  دشاب ، رتشیب  شیرادهگن  ظفح و  هک  تسا 

هک اپورـس  یب  ناقمحا  موس  و  دـنملع ، لیـصحت  لابند  تاـجن  هار  رد  هک  یناـبلط  شناد  مود  یهلا ، ياـملع  لوا  دـنهورگ : هس  مدرم 
.دننک یم  تکرح  يداب  ره  اب  دنود و  یم  ییادص  ره  لابند 

.دنا هدربن  هانپ  یمکحم  نوتس  هب  دنا و  هدشن  نشور  شناد  رون  اب  هک  اهنامه 

یلو دوش  یم  مک  قافنا  اب  لام  .ینک  ظفح  ار  لام  دیاب  وت  یلو  دنک  یم  يرادـساپ  ار  وت  شناد  .تسا  لام  زا  رتهب  شناد  لیمک ! يا 
.دنرادیاپ شناد  نادرگاش  یلو  دنور ، یم  نیب  زا  نآ  لاوز  درجم  هب  لام  ناگتفای  شرورپ  .ددرگ  یم  نوزفا  قافنا  اب  شناد 

ادخ نامرف  تعاطا  تایح  نارود  رد  ناسنا  نآ  هلیسو  هب  دوش ، یم  هداد  ازج  نآ  اب  هک  تسا  ینییآ  ملع  تخانش  دایز ! نبا  لیمک  يا 
.موکحم لام  تسا و  مکاح  ملع  و  دنام ؛ یم  وا  زا  کین  مان  تافو  زا  سپ  .دنک و  یم 

اهنآ دوخ  .دنا  هدنز  تسا  رارقرب  ایند  ات  نادنمشناد  یلو  دنناگدنز ؛ فص  رد  ًارهاظ  هکیلاح  رد  .دنا  هدرم  نازودنا  تورث  لیمک ! يا 
.تسا هدش  شقن  اهلد  هنیآ  رد  نانآ  هرهچ  یلو  دنا ، هتفر  نوریب  مدرم  نایم  زا 

دارفا رگا  درک ؛) شکرابم  هنیس  هب  هراشا  شتسد  اب   ) .تسا یناوارف  شناد  اجنیا  رد  نادب 
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ناـنیمطا لـباق  يوـقت  رظن  زا  یلو  دـنک  یم  كرد  دوز  هک  مباـی  یم  ار  یـسک  اـهنت  يرآ  .مداد  یم  میلعت  اـهنآ  هب  متفاـی  یم  یقیـال 
قح ءایلوا  دض  رب  یهلا  لئالد  زا  دنک و  یم  هدافتـسا  شناگدـنب  دـض  رب  ادـخ  تمعن  زا  دـهد و  یم  رارق  ایند  هلیـسو  ار  نید  تسین ،!

، دوش یم  ادیپ  وا  لد  رد  کش  داریا  ههبش و  نیتسخن  اب  .درادن  یتریصب  یلو  تسا  قح  نالماح  عیطم  هک  یسک  ای  .دریگ  یم  کمک 
.نآ هن  دروخ و  یم  درد  هب  نیا  هن  نادب 

.تسا لام  هریخذ  عمج و  هب  صیرح  هک  یسک  ای  .تسا و  راتفرگ  تاوهش  لاگنچ  رد  تسا و  تذل  ریسا  هک  یسک  ای 

اب شناد  نینچ  نیا  يرآ  دنا ! هدش  اهر  ارچ  يارب  هک  دنتسه  نایاپراهچ  اهنآ  هب  تادوجوم  نیرت  هیبش  و  دنتسین ، نید  ناربهر  زا  اهنیا 
.دنهد میلعت  نانآ  هب  هک  دنبای  یمن  دنشاب  نآ  قیال  هک  ار  يدارفا  نوچ  دریم  یم  شنالماح  گرم 

ناسرت و ای  و  راکـشآ ، دـشاب و  رهاظ  هاوخ  دـنک ، ماـیق  یهلا  تجح  هب  هک  یـسک  زا  .دوش  یمن  یلاـخ  نیمز  يور  زگره  يرآ ؛ یلو 
مک ناشدادعت  اهنآ  دنگوس  ادخ  هب  دنتـسه ؟ اجک  دنرفن و  دنچ  اهنآ  یلو  ددرگن ، لطاب  وا  نشور  ياه  هناشن  یهلا و  لئالد  ات  ناهنپ !
اهنآ ریظن  هک  يدارفا  هب  ات  دنک  یم  ظفح  ار  شلئالد  اه و  تجح  اهنآ  هطـساو  هب  دنوادخ  .تسا  رایـسب  ادـخ  دزن  ناشماقم  ردـق و  و 

.دنناشفیب دوخ  هیبش  يدارفا  بلق  رد  ار  نآ  رذب  دنراپسب و  دنتسه 

یم لکشم  زاب  سوه  ناتـسرپ  ایند  هچنآ  دنا و  هدرک  سمل  ار  نیقی  حور  و  هدروآ ، يور  اهنآ  هب  تریـصب  تقیقح و  اب  شناد  ملع و 
.تسا ناسآ  اهنآ  رب  دنرمش 

الاب ناهج  هب  ناشحاورا  هک  دـننک  یم  یگدـنز  ییاه  ندـب  اب  ایند  رد  .دـنا  هتفرگ  سنا  دـنراد  تشحو  نآ  زا  نالهاج  هچنآ  هب  اـهنآ 
.ادخ نید  هب  ناگدننک  توعد  دننیمز و  رد  یهلا  يافلخ  اهنآ  .دراد  دنویپ 

! درگ زاب  یهاوخ  یم  تقو  ره  تسا  یفاک  ردق  نیمه  لیمک ، يا  مراد  ار  اهنآ  رادید  قایتشا  ردقچ  هآ  هآ 

گرم يوزرآ 

.تسا گرم  تساوخرد  نم  دزن  راک  نیرتناسآ  مریمب ، شیوزرآ  رد  تساوخ  یم  یمیلس 

اهبحب تومن  نا  یمیلس  تنمت 

تنمت ام  اندنع  یش  نوها  و 

ییاسراپ

يو هب  ترخآ ؟ رد  نابغار  ایند و  رد  نادهاز  دنیاجک  دیوگ : یم  هک  دینش  يرگید  زا  یکی 
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.راذگب یهاوخ  یم  هکره  رب  تسد  نک و  سکع  ار  دوخ  مالک  تفگ :

مزح

.دسرب بسانم  تقو  ات  اه  هصغ  ندرب  ورف  تفگ : تسیچ ؟ مزح  دش  هتفگ  بلهم  هب 

عرضت

دیزرل یم  هدرک و  دنلب  تسد  نوراه  هفرع  رد  .متفر  جح  هب  مردپ  اب  دیـشرلا ، نوراه  جح  لاس  دیوگ : یناسارخ  ّللادـبع 
�

ه نب  میهاربا 
: تفگ نم  هب  مردـپ  ...ترفغم ، هب  وـت  مدرگ و  یم  زاـب  هاـنگ  هب  نم  منم ، نم  ییوـت و  وـت  اراـگدرورپ  تـفگ : یم  تـسیرگ و  یم  و 

.دنک یم  عرضت  نامسآ  رابج  هب  هنوگچ  ضرا  رابج  نیبب  مدنزرف 

دنیوگ

یبش يزیخرب  هدولآ  باوخ  هک  وک  منآ  تخب 

ینک مدایرفب  شوگ  یسانشب و  ما  هلان 

وطسرا

هداد رارق  نوطالفا  ار  اهنآ  نیرخآ  درامش و  یمرب  دنتسه  تمکح  ياه  هناوتـسا  هک  میکح  تفه  هکنآ ، زا  سپ  لحن  للم و  بحاص 
لوا و ملعم  هک  تسا  سیلاطاطـسرا  دنک ، یم  قرف  نامیکح  نیا  اب  نانآ  رظن  دنا و  هدمآ  اهنآ  زا  سپ  هک  یناسک  دـیوگ : یم  تسا ،

نوطالفا هب  ار  وا  شردـپ  دـش ، هلاس  هدـفه  یتقو  دـمآ ، ایندـب  ریـشدرا  کلم  تموکح  لاـس  لوا  يو  .دوش  یم  هدـیمان  قلطم  میکح 
رد وا  ياـهباتک  .تـسا  قـطنم  شناد  عـضاو  هـک  ارچ  دـندیمان  لوا  مـلعم  ار  يو  دـنام ، لاـس  تـسیب  زا  شیب  نوطـالفا  دزن  وا  .درپـس 

...تسا هدش  هتشاگن  اهنآ  رب  يرایسب  ياه  حرش  .تسا  فورعم  قالخا  تایهلا و  تایعیبط و 

.دنک یم  لابند  ار  وا  ریس  دزرو و  یم  بصعت  يو  هب  انیس  یلعوبا 

سمره

یناتسرهش .تسا  مالسلا  هیلع  ربمایپ  سیردا  نامه  يو  .تسا  تابساحم  نیناوق  موجن و  تئیه و  شناد  هدننک  داجیا  میکح ، سمره 
نآ هب  قارـشا  همکح  حرـش  رد  زین  همالع  .تسا  هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  دـنک ، یم  ثحب  هبئاـص  زا  یتقو  لـحن  لـلم و  باـتک  رد 

.تسا هدرک  حیرصت 

تئیه و رد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  ربمایپ  سیردا  نوچ  تسا و  وطسرا  دیتاسا  زا  سمره  دیوگ : یم  قارشا  تمکح  رد  يدرورهس 
.تسا سمره  نامه  يو  هک  دناسر  یم  نیا  تسا ، هتفگ  نخس  تابساحم  موجن و 
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نطاب حالصا 

ینطاب و هکنیا  رگم  تسین  يا  هدنب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ینادـمه  ثراح 
دنوادخ دنک ، ناریو  ار  دوخ  نطاب  هکره  و  دـنک ، یم  حالـصا  ار  شرهاظ  ادـخ  دـنک ، حالـصا  ار  دوخ  نطاب  سکره  دراد ، يرهاظ 

.دنادرگ یم  دساف  ار  شرهاظ 

جالح

.دندرک عطق  ار  شیاپ  سپس  پچ و  سپس  تسار و  تسد  دندرب ، مادعا  يارب  ار  جالح  یتقو 

.دوشن هدید  نآ  يدرز  دوش و  دولآ  نوخ  ات  دز  شتروص  هب  ار  شا  هدش  عطق  تسد  دوش ، درز  ینوخ  مک  زا  شیور  هک  دیسرت 

عطاقتم طخ 

جراخ هرک  جرخم  زا  اهنآ  زا  یکی  دننک و  یم  عطق  ار  رگیدـمه  هک  یهانتم  ریغ  طخ  ود  دـیوگ : یم  تاحیولت  حرـش  رد  هنومک  نبا 
دـنوش و صالخ  مه  زا  طـخ  ود  نیا  دوش ، جراـخ  تازاوم  هب  هعطاـقم  زا  هرک  رطق  دـشاب و  تکرح  لاـح  رد  هرک  رگا  دـشاب ، هدـش 

.تسا روصتم  هدش ، یهتنم  نآ  هب  تسا  یهانتم  ریغ  هکنیا  اب  طخ  زا  يا  هطقن  رد  یصالخ 

عضاوت

نم زا  ما  هدـش  وا  لهج  راتفرگ  هکنآ  رگا  هک : داتـسرف  نومأم  يارب  يراعـشا  ماما  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  اضرلارابخا  نویع  رد 
زا يرابدرب  هک  مزرو  یم  ملح  دشاب ، نم  دننام  يدنمدرخ  رد  یسک  رگا  .منک  یمن  تیصخش  راهظا  وا ، تلاهج  ربارب  رد  دشاب ، رتدب 

.منک یم  تیاعر  ار  وا  قح  مشاب ، رتمک  وا  زا  تلیضف  ملع و  رد  رگا  تسا و  رت  هدنزرا  نم 

: زا تسا  ترابع  درک  داشنا  نومأم  يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  يراعشا  زا  تسا : هدمآ  مالسلا  هیلع  اضر  رابخا  نویع  رد 

هلهجب تیلب  نم  ینود  ناک  اذا 

لهجلاب لباقت  نا  یسفن  تیبا 

یهنلا نم  یلحم  یف  یلثم  ناک  نا  و 

لثملا نع  لجا  یک  یملحب  تذخا 

یجحلاو لضفلا  یف  هنم  یندا  تنک  نا  و 

لضفلاو مدقتلا  قح  هل  تفرع 

برط
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.دنا هدرک  روصت  نینچ  یضعب  هکنانچ  تسین  یلاحشوخ  حرف و  طقف  يانعم 
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نانز عامتجا 

.رش ای  دنوش  عمج  يریخ  راک  رد  هچ  دنتسه ، متام  هودنا و  دنوش  یم  عمج  هک  ییاهنز 

.تسا متام  اهنآ  عامتجا  سفن  هکلب  تسین ، ازع  سلاجم  رد  رصحنم  اهنآ  متام  سلجم 

متس هیام 

نوچ یـسایس  تلع  تمایق و  زا  سرت  نوچ  ینید  تلع  دوش ، نآ  عنام  دناوت  یم  تلع  ود  تسا و  سفن  تعیبط  ملظ  دیوگ : یمیکح 
.ریشمش زا  سرت 

یفوص هقرخ 

؟ دنک دیص  يا  هلیسو  هچ  اب  دشورفب ، ار  دوخ  ماد  دایص  رگا  تفگ : خساپ  رد  یشورف ؟ یمن  ار  هقرخ  نیا  دنتفگ : نایفوص  زا  یکی  هب 

رب ره و 

وا يارب  هچ  بوخ و  وا  يارب  هچ  دناد  یمن  هک  تسانعم  نیا  هب  دـهد ، یمن  صیخـشت  ِرب  زا  ار  رِه  ینالف  دـیوگ  یم  هک  یفورعم  لثم 
.تسا دب 

هدبرع

يرام مان  هک  هدش  قتـشم  دـبرع  زا  دـبرعم )  ) هدـبرع دـشک ، یم  هدـبرع  یتسم  رد  ینالف  دـنیوگ : یم  هک  تسا  يرگید  فورعم  لثم 
.درادن يرازآ  دروآ و  یم  دوجوب  داب  دوخ  رد  هک  تسا 

دنپ ضایع ، لیضف 

وا زا  ار  هیآ  نیا  هناخ  رد  دیسر ، ضایع  نب  لیضف  رادید  هب  سابع  هارمه  دیشرلا  نوراه  یبش  دیوگ : یم  يرهظتسم  باتک  رد  یلازغ 
ا�م َءاـ�س  ْمُُهتاـ�مَم  ْمُهـا�یْحَم َو  ًءا�وَس  ِتاـ�ِحلا�ّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلاَـک  ْمُهَلَعَْجن  ْنَأ  ئِّیَّسلا 

ِتـا� اوُحَرَتْـجا  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  هک  دینـش  یم 
دنامهف وا  هب  درک و  دنلب  ادص  سابع  .دوب  یفاک  هیآ  نیمه  دوش  ام  دیاع  يزیچ  لیضف  زا  دوب  رارق  رگا  تفگ : نوراه  َنوُمُکْحَی (1) .
شوماخ ار  غارچ  درک و  زاب  ار  رد  لیـضف  .دنک  یم  راکچ  نم  هناخ  رد  ریما  داد : خـساپ  لیـضف  .تسا  هداتـسیا  وا  هناخ  رد  رب  نوراه 

زا تمایق  رد  دناوتب  رگا  تسا  یمرن  تسد  هچ  تفگ : لیضف  .دیسر  لیضف  هب  شتسد  ات  دز  وس  نآ  وس و  نیا  هب  تسد  نوراه  دومن ،
دراو ناملسم  درم  نز و  ره  اب  وت  اریز  نک ، هدامآ  تمایق  خساپ  يارب  ار  دوخ  ریما ! يا  تفگ : سپس  .دبای  تاجن  باذع 
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! ناماه يا  تفگ : لیـضف  .یتشک  هیرگ  زا  ار  ریما  تسا ، سب  تفگ : لیـضف  هب  سابع  .درک  هیرگ  تدش  هب  نوراه  .يوش  یم  تمایق 
.دناوخ نوعرف  ارم  هکنیا  رگم  دیمانن  ناماه  ار  وت  سابع  تفگ : نوراه  .دیا  هتشک  ار  وا  تنارای  وت و 

، يا هتفرگ  وا  زا  هک  یـسک  هب  هدـب  مریذـپ ، یمن  تفگ : لیـضف  .ریذـپب  نم  زا  تسا  نم  ردام  هیرهم  راـنید ، رازه  نیا  تفگ : نوراـه 
.تساخرب وا  دزن  زا  دیشر 

دحاو مسج  تکرح  ود 

هتفگ تسا و  هدرک  راکنا  ار  دـحاو  نآ  رد  مسج  کی  يارب  فلتخم  تکرح  ود  يزار  رخف  تسا : هدروآ  تاراشا  حرـش  رد  یـسوط 
هتـشاد دحاو  نآ  رد  تهج  ود  دیاب  دشاب ، هتـشاد  تکرح  ود  یتقو  تسا ، تهج  نآ  لوصح  مزلتـسم  صاخ ، تهج  رد  لاقتنا  تسا 
تکرح رد  نآ  فالخ  رب  هک  يا  هچروم  ایـسآ و  تکرح  دیوگ  یم  سپـس  .ود  ره  ای  یـضرع  ای  دشاب  یتاذ  تکرح  نیا  هچ  .دـشاب 
فقوتم هچروم  تکرح  لاح  رد  ایـسآ  دـشابن و  فقوتم  ایـسآ  تکرح  لاح  رد  هچروم  ارچ  هکنیا  هچ  تسین  یکی  ام  ثحب  اـب  تسا 

.تسین ناهرب  ضراعم  یلو  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  دنچره  فقوت  نیا  هتبلا  دشابن ؟

.تسا هتفاـی  بیکرت  تکرح  ود  زا  هک  دراد  يدـحاو  تکرح  مسج  .تسین  فـلتخم  تـکرح  ود  ياراد  مـسج  هـک  تـسنآ  باوـج 
يرترب رگا  دننک و  یم  داجیا  يواسم  تاکرح  رگید ، ضعب  رب  یضعب  يرترب  رطاخ  هب  دنـشاب ، دحاو  تهج  رد  رگا  بکرم  تاکرح 

.دش دهاوخ  نوکس  بجوم  دشابن ،

مـسج سپ  .دشاب  یم  تاهج  نآ  طسو  دـح  هک  یتهج  هب  دـنک  یم  داجیا  ار  یبکرم  تکرح  دـشاب ، فلتخم  تاهج  هب  تکرح  رگا 
فلتخم یهاگ  تسا ، هباشتم  هک  روط  نامه  هدحاو  تکرح  نیا  یلو  .تشاد  دـهاوخن  دـحاو  تهج  هب  تکرح  کی  زا  شیب  دـحاو 

هفلتخم تاـکرح  تسا ، هباـشتم  یطیـسب ، ره  و  بکرم ، یفلتخم  ره  و  تسه ، زین  بکرم  تسا ، طیـسب  هک  روط  ناـمه  و  تسه ، مه 
تاذـلاب دـحاو  كرحتم  ریغ  هب  تبـسن  فـلتخم  تاـکرح  همه ي  .تسا و  ضرع  هب  نآ  ریغ  هـب  تبـسن  تاذـلاب و  شلوا  هـب  تبـسن 

ود هب  كرحتم  دـحاو  نآ  رد  دـشاب و  هتـشاد  تکرح  ود  مسج  هک  دـیآ  یمن  مزال  اذـل  .تسا  تاذـلاب  تکرح ، کـی  هکلب  دنتـسین ،
.دیآ یمن  مزال  لاحم  دعبتسم و  زیچ  و  دشاب ، تهج 

دنپ

يور وت  هب  اـه  یتخـس  هاـگره  .دوش  یم  روـک  حالـصا  زا  مشچ  دـش ، رپ  حاـبم  زا  مکـش  یتـقو  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
ار هزنم  يادخ  یتقو  .دنک  یم  رتشیب  ار  اهنآ  وت  يربارب  نیشنب ، دندروآ ،
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زا دوخ  ریشمش  يوش  تعاطا  یتساوخ  هاگره  .دنک  رادیب  ار  وت  دهاوخ  یم  دتـسرف ، یم  وت  يارب  الب  یپ  رد  یپ  هک  يدرک ، هدهاشم 
درک رارف  مدرم  زا  دـهاز  یتقو  .دوش  یم  هک  هاوخب  ار  ناـمه  ینک ، ققحم  یهاوخ  یم  هچره  یناوت  یمن  یتقو  .شکب  نوریب  فـالغ 

.ورب وا  یپ  رد 

.یمهف یم  ار  ناشفده  توادع و  نازیم  دنهد ، یم  هک  يرظن  زا  هدب ، تروشم  دوخ  نانمشد  هب 

یلهاج تاداقتعا 

ریگاو یلایخ  روصت  زا  تسا  ترابع  يودع  دنتسین ، حیحص  هرفـص  هریط و  هماه و  يودع و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
باریـس ارم  هک  ربق  رد  هدـشن  هتفرگ  شیاهبنوخ  هک  يا  هدرم  ندرک  دایرف  هب  تیلهاج  داـقتعا  زا  تسا  تراـبع  هماـه  .يراـمیب  ندوب 

مکش رد  يرام  دوجو  هب  داقتعا  هرفص  .دنک  یم  روطخ  نهذ  هب  ...و  غالک  يادص  نوچ  يزیچ  زا  هک  تسا  دب  لاف  نامه  هریط  .دینک 
.دنک یم  رامیب  دنز و  یم  همطل  ناسنا  هب  یگنسرگ  هاگ  هک 

ناج تورث و 

.میریگ یم  ار  شناج  دنک  ینمشد  هکنآ  مهاوخ و  یم  ار  شتورث  دشاب  هتشاد  تسود  ار  ام  سکره  تسا : هتفگ  نیطالس  زا  یکی 

هاش

.تسا ندز  ندرگ  اهنآ ، مک  باذع  .دننز  یم  فرح  رایسب  مالس  ياجب  هک  دنتسه  یهورگ  ناهاش 

تیعر مکاح و 

.دنتسه خیم  بانط و  نوتس و  رداچ و  دننام  تیعر  زابرس و  هاشداپ و  نید و  هتفگ : یفراع 

لمع نخس و 

هچنآ زا  رتهب  دنسیون و  یم  دنونش  یم  هچنآ  زا  رتهب  نانآ  .تسا  مدرم  نابز  رب  هک  ار  شناد  ریگب  مدنزرف  تفگ : شرـسپ  هب  یمیکح 
.دنیوگ یم  دنراد  یم  هگن 

تقو

دهاوخ یم  دوش ، هداـمآ  وت  تعاـطا  هب  شدوجو  همه ي  دـنک ، زارد  وت  يوس  هب  رـس  یتـقو  تسوت ، رتـش  وت  زور  دـیوگ : یم  رذوـبا 
.دش دهاوخ  نینچ  رخآ  ات  يداد  ماجنا  یکین  راک  زور  لوا  رد  رگا  دیوگب :

وجه رد  يرعش 

يربا و ینالوط و  ناتسمز  ياهبش  دننام  وا  شیر  هدئاف ، نودب  زارد  شیر  اب  مراد  یتسود 
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.تسا درس 

هیحل هل  قیدص و  انل 

هدئاف اهل  سیل  هلیوط 

ءاتشلا یلایللا  ضعب  اهناک 

هدراب همتغم  هلیوط 

هدیاف یب  نخس 

هدنـسیون ي ود  رب  ینک  یم  ـالما  درم : يا  دوـمرف : .دـهدن  هدـیاف  ار  وا  هک  دـیوگ  یم  ینانخـس  یـسک  دینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
.تراگدرورپ يوسب  ار  يا  همان  تلامعا 

 . کبر یلا  اباتک  کیباتک  یلع  یلمن  امنا  اذه  ای 

لقاع ای  هناوید 

، یتسه لقاع  دـنیوگب  هکنیا  ياج  هب  وت  هب  مدرم  هک  شاب  دونـشخ  دوش ، هزیکاپ  وت  یگدـنز  يراد  تسود  رگا  دـیوگ : یم  نوطـالفا 
.يا هناوید  دنیوگب 

دنپ

: تفگ مزاحوبا  .نک  هظعوم  ارم  تفگ : وا  هب  رمع  .دش  لخاد  زیزعلادبع  نبرمع  رب  مزاحوبا 

هنوگ نامه  نونکا  سپ  دـشاب ، وت  رد  يزیچ  هچ  هظحل  نآ  يراد  تسود  هک  رگنب  سپـس  راذـگب ، دوخ  رـس  دزن  ار  گرم  باوخب و 
تماـیق اـسب  هچ  هک  ارچ  ریگ ، هلـصاف  نآ  زا  نونکا  سپ  دـشابن ، وت  رد  يزیچ  هچ  يراد  تسود  هظحل  نآ  هک  نک  تقد  زین  و  شاـب ،

.دشاب کیدزن 

سلجم نیا  رد  وت  زا  شیپ  ایآ  تفگ : حلاص  .نک  هظعوم  ارم  تفگ : يو  هب  يدهم  .دش  دراو  یسابع  يدهم  رب  دهاز  رـشب  نب  حلاص 
دنبای و تاجن  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  يراد  دیما  هک  یلامعا  دنتـشاد  ایآ  تفگ : حلاص  .يرآ  تفگ : يدهم  دنتـسشنن ؟ تیومع  تردپ و 

یم اهنآ  تاجن  دیما  نآ  رطاخ  هب  هک  يراک  تفگ : حلاص  يرآ ، تفگ : يدهم  دنوش ؟ كاله  اهنآ  رطاخ  هب  یـسرت  یم  هک  یلامعا 
.نک كرت  يراد ، ناشتکاله  زا  سرت  نآ  رطاخ  هب  هچنآ  روایب و  دور 

ششخب

یتسه رت  لیلذ  وا  دزن  وت  هک  یسک  هب  ار  وت  تفگ : ّللادبع 
�

ه .درک  وا  لتق  دصق  نوراه  .دش  دراو  دیـشرلا  نوراه  رب  ملـسم  نب  ّللادبع 
�

ه
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.دیشخب ار  وا  نوراه  .شخبب  ارم  نم ، ناوت  زا  رتشیب  وت ، باذع  رب  تسا  رتاناوت  هک  یسک  و  وت ، دزن  نم  زا 

ظفاح

سدق ریاط  يا  نک  هار  هقردب ي  متمه 

مرفسون نم  دصقم و  هر  تسا  زارد  هک 
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انیز دقل  هیآ و  ریسفت 

هام کلف  رد  ناگراتـس  هک  درادـن  نیا  رب  تلالد  هیآ  نیا  تفگ : دـیاب  َحِیبا�صَِمب (1) ، ا�ْینُّدلا  َءا�مَّسلا  اَّنَّیَز  ْدََقل  هفیرـش َو  هیآ  ریـسفت  رد 
.دنراد رون  ناگراتس  هک  ارچ  تسا  حیحص  نیا  .تسا و  هدش  تنیز  ناگراتس  هب  هام  کلف  هک  تسا  نیا  رب  هیآ  تلالد  هکلب  دنتسه ،

ًاموجر اهانلعج  هیآ و  ریسفت 

رد نوچ  دنتسه ، باهـش  زین  ناگراتـس  هک  دیآ  یمن  تسدب  هیآ  زا  تفگ : دیاب  زین  ًاموُجُر ، )  ا�ها�ْنلَعَج  Bَو   ) هیآ نیا  همادا  ریسفت  رد 
یم ادج  باهش  مان  هب  ناگراتـس  زا  ییازجا  هک  تسا  نیا  دراد  تلالد  نآ  رب  هیآ  هچنآ  .دوش  مک  ناگراتـس  دادعت  دیاب  تروص  نیا 

.رون عاعش  ندش  ادج  دننام  دوش 

اـسب هچ  هکلب  دشابن ، يزیچ  رمق  زج  رمق ، کلف  رد  .دنـشاب و  رقتـسم  متـشه  کلف  رد  ناگراتـس  هک  درادن  دوجو  یلیلد  هکنیا  هوالع 
.دنوش ادج  ناگراتس  نآ  زا  اهباهش  دنا و  هدشن  فشک  زونه  هک  دنشاب  یناگراتس 

دیحوت

زور رد  هک : هدرک  تیاور  شردـپ  زا  یناـهرب  حیرـش  نب  دادـقم  زا  نیدـلا  مـالعا  باـتک  رد  یملید  نسحلاوـبا  نب  نسح  دـمحموبا ،
مامشتسا ضارتعا  يوب  يو  شـسرپ  زا  باحـصا  تسا ؟ یکی  ادخ  دییوگ  یم  امـش  تفگ : نینمؤملاریما  هب  تساخرب و  یبرع  لمج ،

راظتنا مدرم  زا  ار  نامه  ام  دهاوخ ، یم  وا  هچنآ  دـینک ، شیاهر  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دـنوش  يو  عنام  دنتـساوخ  دـندرک و 
هجو ود  تسین و  حیحـص  ادـخ  هب  تبـسن  هجو  ود  .تسا  مسق  راـهچ  تسا  یکی  ادـخ  دوش  هتفگ  هکنیا  درم  يا  دومرف : ماـما  .میراد 
دشاب ددع  رد  یکی  وا  دارم  تسا و  یکی  ادخ  دیوگب  یـسک  رگا  زا : تسا  ترابع  تسین  ادخ  هتـسیاش  هک  یهجو  ود  .تسا  حیحص 

، دحاو زا  شدارم  یسک  رگا  .تسا  هتسناد  رفاک  هتفگ  هثالث  ثلاث  ار  ادخ  هک  ار  یـسک  نآرق  .درادن  یمود  ادخ  نوچ  تسین  حیحص 
لوا زا : تسا  ترابع  تسا  حیحص  هک  یهجو  ود  اما  .تسا  هتفهن  هیبشت  لوق  نیا  رد  هکنیا  هچ  تسین  حیحـص  دشاب ، سنج  زا  یعون 

لقع و دوجو و  رد  ادخ  ینعی  تسا  یکی  ادخ  دـیوگب : هکنآ  مود  .درادـن و  اتمه  تسا و  اتکی  ینعی  تسا  یکی  ادـخ  دـیوگب  هکنآ :
.دوش یمن  مسجم  مهو 

.تسا حیحص  نیا 

297  : ص

.5 کلم ، ( - 1 - 1

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 637 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/153/AKS BARNAMEH/#content_note_297_1
http://www.ghaemiyeh.com


دنپ

ای یباوخ  فون  دومرف : تسیرگن و  ناگراتـس  هب  تساخرب و  باوختخر  زا  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یبش  دـیوگ : یم  یلاکب  فون 
يور ترخآ  هب  دـنا و  هدرک  ضارعا  ایند  زا  هک  ناـیاسراپ  لاـحب  اـشوخ  فون  يا  دومرف : .مرادـیب  نینمؤملاریما  اـی  متفگ : يرادـیب ؟
حیسم نوچ  ار  ایند  دنناد و  یم  شیوخ  رازبا  ار  اعد  راعش و  ار  نآرق  رطع ، ار  بآ  شرف ، ار  كاخ  هرفـس ، ار  نیمز  نانیا  .دنا  هدروآ 

.دنا هداد  هنسحلا  ضرق  مالسلا  هیلع 

تسد ادخ  هدنب  هک  تسا  یتعاس  نامه  نیا  تفگ  یم  تساخ و  یمرب  باوخ  زا  یتعاس  نینچ  رد  مالسلا  هیلع  ربمایپ  دواد  فون ، يا 
.دشاب زاونروبنط  نز ، لبط  زابرس ، هاپس ، رادرس  ریگ ، جارخ  هدننک ، اعد  هکنیا  رگم  .دوش  باجتسم  هکنیا  رگم  دراد  یمنرب  اعد  هب 

*

ناشک ناشک  هدرک و  ریجنز  رد  ارم  منارذگب و  يرادیب  هب  نادعـس  راخ  رب  ار  بش  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تسا : هدمآ  هغالبلا  جـهن  رد 
بـصغ ار  یلام  ای  هدرک  متـس  يا  هدنب  هب  هک  منک  تاقالم  یلاح  رد  تمایق  رد  ار  شلوسر  ادخ و  هکنیا  زا  مرتدنمقالع  نادـب  دـنربب 

.ددرگ ناهنپ  كاخ  لد  رد  اهتدم  دوش و  هنهک  يدوزب  هک  مراد  اور  متس  یسک  رب  یسفن  رطاخ  هب  هنوگچ  .مشاب  هدرک 

زا زین  وا  نادنزرف  .درک  هبلاطم  نم  زا  ار  امـش  مدنگ  زا  نم  کی  دمآ و  نم  دزن  .دوب  هدش  ناشیرپ  یتسدگنت  زا  لیقع  مردارب  ادـخ  هب 
نایب ار  تساوخرد  نامه  دمآ و  یم  لیقع  مردارب  یپ  رد  یپ  .دنا  هدـش  گنر  لین  اب  ایوگ  هک  دوب  هدـش  هایـس  ناشتروص  گنر  رقف ،

ار اضاقت  نیمه  هک  يزور  .مشورف  یم  ار  مدوخ  نید  وا  رطاـخ  هب  درک  ناـمگ  مداد ، یم  شوگ  وا  نخـس  هب  هشیمه  نم  و  درک ، یم 
.دریگب یتربع  متساوخ  مدومن ، کیدزن  وا  تسد  هب  مدرک و  مرگ  ار  ینهآ  هراپ  تشاد ،

هب هدرم  هچب  نانز  لیقع  يا  متفگ  دوخ  اب  دزوسب ، شندـب  نهآ ، يامرگ  زا  دوب  کیدزن  دیـشک ، داـیرف  دـنمدرد  ناـسنا  نوچ  لـیقع 
بـضغ هب  دـنوادخ  هک  یناوخ  یم  یـشتآ  هب  ارم  یـساره و  یم  هدرک  غاد  يزاب  رطاخ  هب  ناسنا  هک  نهآ  نیا  زا  دـنیرگب ، وت  تلاـح 

.منکن دایرف  تمایق  شتآ  زا  نم  ییآ و  هوتس  هب  ینهآ  هراپ  زا  وت  تسا  هتسیاش  ایآ  .تسا  هتخورفا  شیوخ 

هرگ يا  هچراپ  رد  يا  هیده  دمآ و  ما  هناخ  هب  یـسک  .دمآرد  ادـص  هب  رد  هبوک  هک  تسا  یبش  لیقع ، مردارب  لاح  زا  رتروآ  تفگش 
نیا مدیـسرپ ، وا  زا  .دوب  هدش  ریمخ  نآ  غارفتـسا  ای  رام  ناهد  بآ  اب  ایوگ  هک  مدوب ، نیبدـب  نآ  زا  هراومه  هک  دوب  ییاولح  دوب ، هدز 

.تسا هیده  هکلب  هقدص ، هن  و  تسا ، تاکز  هن  تفگ : خساپ  رد  .تسا  مارح  ام  رب  دشاب  هقدص  رگا  هقدص ؟ ای  تاکز  ای  تسا  هیده 
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ای يا  هناوید  ای  یمهف  یمن  یهد ؟ بیرف  ارم  يا  هدـمآ  ادـخ  نید  هار  زا  ایآ  دـننک ، هیرگ  وت  لاح  هب  هدرم  هچب  نارداـم  متفگ : يو  هب 
ادخ مروآ ، نوریب  يا  هچروم  ناهد  زا  يوج  تسوپ  ات  یهد  نم  هب  ار  نآ  ریز  كالفا  میلقا و  تفه  رگا  ادخ  هب  ییوگ ؟ یم  نایذـه 

هدنوش ي دوبان  ياهتمعن  هب  هچ  ار  یلع  هدـش ، هدـیوج  تسا  یخلم  گرب  زا  رت  شزرا  یب  نم  رظن  رد  امـش  يایند  .منکن  ینامرفان  ار 
یم کمک  وا  مه  زا  نآ و  هدوتـسان ي  تشز و  ياهـشزغل  لقع و  دنـسپان  لامعا  زا  ما  هدرب  ادـخ  هب  هانپ  نآ ، رادـیاپان  تذـل  اـیند و 

.مهاوخ

عمط

.تسا عمط  نازورف  ياهقرب  ریز  رد  لقع  ياهاطخ  رتشیب  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما 

نادان

وفک وا  اب  هک  یـسک  اب  ینیـشنمه  یتسین ، دونـشخ  وا  زا  هک  یـسک  رب  مشخ  دنتـسه ، ینادان  ياهیگژیو  زا  زیچ  راهچ  دنیامرف : یم  زین 
.ساسا یب  زیچ  زا  نتفگ  نخس  دیاینرب ، يراک  وا  زا  هک  یسک  هب  زاین  راهظا  یتسین ،

ترشاعم

.ندرکن ترشاعم  زا  يزیرگ  هن  تسا و  يریخ  مدرم  رد  هن  دنادب  دیاب  لقاع  دیوگ : یمیکح 

یشوپ مشچ 

.متفرگ هدیدان  تلع  نیمه  هب  تفگ : میکح  .يدوب  وت  مدارم  تفگ : وگازسان  .دادن  شخساپ  میکح  .تفگ  ازسان  یمیکح  هب  یسک 

یبدا ثحب 

هدـشن لامعتـسا  دـشاب  واو  نآ  لعفلا  نیع  هک  لعاف  برع  مالک  رد  نوچ  تسا  طلغ  نِواـه  دـیوگ : یم  صاوغلاـهرد  رد  يرـشخمز 
.لوعاف نزو  رب  نوواه  دوش  هتفگ  هک  تسا  نآ  حیحص  .تسا 

لقاع نابز 

.تسوا نابز  سپ  رد  نادان  بلق  وا و  بلق  سپ  رد  لقاع  نابز  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

جالح

ار وا  .تسناد  یم  مارح  ار  دوخ  نوخ  نتخیر  وا  یلو  دنتفای ، رظن  قافتا  دندرک و  جالح  نوخ  ندوب  حابم  رب  عامجا  قارع  نادنمشناد 
شندرگ سپس  دننزب ، رگید  هنایزات  رازه  تفرن  ایند  زا  رگا  دننزب ، وا  رب  هنایزات  رازه  داد  روتسد  یسابع  ّللاب 

�
ه ردتقم  دندرب ، نادنز  هب 

ریزو دننزب ، ار 
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، نازوسب ار  شدسج  زیوایب و  رادرب  ار  شرس  نک ، عطق  ار  شیاپ  ود  تسد و  ود  درمن ، رگا  تفگ : وا  هب  درک و  میلست  رومأم  هب  ار  وا 
دز وا  هب  هنایزات  رازه  دندوب ، هدش  عمج  مدرم  زا  يرایسب  هدع ي  هک  دروآ  یناکم  هب  تفرگ و  ار  وا  رومأم  .ریذپن  ار  شیاه  هعدخ  و 
هب طوبرم  هعقاو  نیا  .دندرک  بصن  لپ  رب  ار  شرس  .دینازوس  ار  شدسج  تخیوآ و  راد  هب  ار  شرس  درک و  عطق  ار  شیاپ  تسد و  و 

.تسا لاس 390 

مسلط

.دـنیرفایب بیرغ  يرما  ملاع  رد  ات  دزومآ  یم  ار  نییاپ  لصفنم  ياوق  اب  یلاـع  لاـعف  ياوق  جازتما  تیفیک  هک  تسا  یملع  مسلط ، ملع 
هدع دنا  هتفرگ  مسا  رثا  يانعم  هب  ار  نآ  دنا و  هتـسناد  رثا  يانعم  هب  لط  زا  ار  نآ  یخرب  دنا ، هدرک  فالتخا  مسلط  هژاو ي  يانعم  رد 

.دنرامش یم  طلسم  ینعی  نآ  بولقم  زا  هیانک  ار  نآ  يا  هتسد  دنناد و  یم  دوشن  زاب  هک  يا  هرگ  يانعم  هب  ینانوی و  ار  نآ  يا 

.دراد یمهم  باتک  هطبار  نیا  رد  یکاکس  تسا  رت  هاتوک  نآ  هار  رت و  ناسآ  رحس  زا  مسلط  ملع 

یناتسرهش

.دشاب یم  رهش  هس  مسا  ناتـسرهش  تسا و  بوسنم  ناتـسرهش  هب  يو  .تسا  لحن  للم و  باتک  بحاص  یناتـسرهش ، دمحم  حتفلاوبا 
: موس .روباشین  یحاون  رد  ییاتـسور  مود : .تسا  بوسنم  رهـش  نیمه  هب  حـتفلاوبا  مزراوخ و  روباشین و  نیب  ناسارخ  رد  يرهـش  لوا :

.تسا دوخ  خیرات  رد  یعفای  مالک  نیا  .لیم  کی  هزادنا  هب  ناهفصا  روباشین و  نیب  يرهش 

هفرع

رتکچوک و رترود و  هفرع ، نوچ  يزور  رد  ناطیش  هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دشخب یمن  ار  اهنآ  هفرع  رد  فوقو  زج  ناهانگ  زا  یخرب  .تسا  هدشن  هدید  رت  نیگمشخ  رت و  فیعض 

*

وا ادخ  دنک  روصت  دنک و  فوقو  هفرع  رد  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتراک  هانگ  هک : تسا  هدمآ  ربمایپ  تیب  لها  زا  دنسم  یثیدح  رد 
.دشخب یمن  ار 

اعد

نیا اعد  نآ  و  تسا ، نم  زا  شیپ  ءایبنا  ياعد  نم و  ياعد  اهاعد  نیرترب  دومرف : هک  دـش  شـسرپ  ربمایپ  شیامرف  هراـب ي  رد  اـطع  زا 
تسا

هل کلملا و  هل  هل  کیرش  هدحو ال  ّللا 
�

ه الا  هلا  ال 
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دیحمت و زج  يزیچ  اعد  نیا  .ریدـق و  یـش ء  لک  یلع  وه  ریخلا و  هدـیب  تومی  یحوه ال  ییحی و  تیمی و  تیمی و  ییحی و  دـمحلا 
یمن ادخ  تسیچ و  انث  زا  دارم  دناد  یم  ناعذج  نبا  ایآ  تفگ : درک و  دانتـسا  ناعذـج  نبا  زا  يرعـش  هب  اطع  .تسین  ادـخ  سیدـقت 

؟ دناد

رعش حرش 

: زا تسا  ترابع  تیب  نیا  .تسا  نجهتسم  وا  رعش  هتفگ  هداد و  رظن  مامت  نبا  زا  يرعش  تیب  هراب ي  رد  یکاکس 

ینناف مالملاءام  ینقست  ال 

ییاکب ءام  تبذعتسا  دق  بص 

حاضیا فلؤم  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  ادج  هیانکلاب  هراعتسا  زا  رعش  رد  هیلییخت  هراعتـسا  هک  تسا  تهج  نآ  هب  تیب  نیا  ناجهتـسا 
هراعتـسا دـشاب و  هدرک  هیبشت  یهورکم  بارـش  فرظ  هب  ار  مالم  اسب  هچ  هک  تسا  نیا  وا  لیلد  .تسا  هدرمـشن  زیاج  ار  كاکفنا  نیا 

.تسا هیلییخت  هراعتسا  مالس ، هب  ءام  ندش  هفاضا  دوش و  یم  هیانکلاب 

رگید زیچ  تمالم و  رثا  رب  قشع  ترارح  دـنک  یم  اعدا  هک  تسا  نیا  قشاع  اـب  بساـنم  دـیوگ : یم  لوطم  هیـشاح  رد  یبلچ  لـضاف 
.داد رارق  هبش  هجو  ار  نآ  ناوت  یمن  اذل  دبای ، یمن  نیکست 

: تفگ وا  هب  داتـسرف و  وا  يارب  یفرظ  ماـمتوبا  ناتـسود  زا  یکی  دـش ، روهـشم  رعـش  نیا  یتـقو  تسا : هتفگ  رئاـسلا  لـثم  رد  ریثا  نبا 
.متسرفب وت  يارب  تمالم  بآ  زا  يرادقم  ات  تسرفب  نم  يارب  تمالم  بآ  يرادقم 

رد تلذ  يارب  لاب  نداد  رارق  نوچ  دشاب ، هتـسنادن  ار  رعـش  هیآ و  رد  هیبشت  قرف  مامتوبا  هک  تفریذـپ  ناوت  یمن  دـیوگ : یم  ریثا  نبا 
هجوج هب  یتقو  هدنرپ  هک  تسا  نیا  نآ  دـهاش  تسا و  تلذ  اب  بسانم  حانج  هکاریز  .تسا  تمالم  يارب  بآ  نداد  رارق  زا  ریغ  هیآ ،
.دـنک یم  نینچ  مه  یتحاران  هاگ  زین  .دـنک  یم  نهپ  نیمز  رب  دـنارتسگ و  یم  دروآ و  یم  نییاپ  ار  شیاهلاب  دوش  یم  نابرهم  شیاه 
هدنرپ تلاح  هب  هیانکلاب  هراعتـسا  رهاظ  هب  ینتورف  سپ  دوش ، یم  نازیوآ  شناتـسد  دنکفا و  یم  نیمز  هب  رـس  ینتورف  عقوم  زین  ناسنا 

میوگ یم  نم  .تسین  نینچ  مالملاءام  یلو  تسا  بسانتم  هب  هبـشم  اب  حانج  .تسا  هدروآ  نآ  هنیرق  ار  حاـنج  تسا و  هدرک  هیبشت  يا 
مه نایبت  رد  مدرک  ناـیب  ار  نآ  نم  یتقو  هتبلا  .تسا  هدرکن  یهیجوت  نینچ  نم  ریغ  منک  یم  ناـمگ  دراد و  يرگید  هیجوت  رعـش  نیا 

تسا و هدروآ  ءاـکبلا  ءاـم  نآ  ربارب  رد  نوچ  تسا ، هلکاـشم  لـیبق  زا  مـالملاءام  زا : تسا  تراـبع  هیجوـت  نیا  .متفاـی  ار  هیجوـت  نآ 
ْمُْهنِم ِِهنَْطب َو  �یلَع  یِشْمَی  ْنَم  ْمُْهنِمَف  هفیرش  هیآ  رد  نابیدا  نوچ  .تسا  هلکاشم  زا  عنام  ءاکبلاءام  ریخأت  مییوگب  هک  تسین  تسرد 
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نآ تسا و  هدش  ریبعت  یـشم »  » هب شدـعبام  تبـسانم  هب  مکـش  اب  تکرح  زا  هک : دـنا  هتفگ  تحارـص  هب  ِْنیَلْجِر (1) �یلَع  یِـشْمَی  ْنَم 
هجو ود  نوچ  تسا  رتهب  حاضیا  هیجوت  زا  مدرک  نایب  نم  هک  هیجوت  نیا  .دشابن  حیحص  تیاکح  نیا  هک  تسا  حیحـص  ینامز  فرح 
مامت رظن  راهظا  نیا  نودب  هیبشت  تسا و  تهارک  دروم  بآ  ای  فرظ  دوش  یمن  هدافتسا  رعش  زا  اریز  .تسا  رود  رعـش  زا  یلیخ  ناشیا 

.تسین

هتفگ رعاش  اریز  .تسا  عامس  هب  جاتحم  هبش  هجو  نیا  تسا و  هداد  رارق  هبش  هجو  ار  مالم  ریثا  نبا  تسین ، تسرد  مه  ریثا  نبا  فرح 
دعب تیاهن  رد  نیا  و  دشاب ، هدیـشچ  ار  مالم  هعرج  قلح ، دننام  عمـس  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  ریثا  نبا  فرح  ناشچن ، نم  هب  مالم  بآ 

.درادن دوجو  مالم  ءام و  نیب  یتبسانم  هکنیا  اب  تسا ، تسرد  هجو  نیا  هدرک  لایخ  ریثا  نبا  هکنیا  تفگش  .تسا 

هدیقع قفاوم  دهد  یم  نیکـست  ار  قشع  شتآ  هک  بآ ، هب  تبـسن  مالم  هراب ي  رد  رعاش  هیبشت  هک  دنا  هتفگ  یبلچ  خساپ  رد  يا  هدع 
هک تسا  نیا  مامتوبا  هدیقع  مامتوبا ، هدیقع ي  قفاوم  هن  دبای  یم  نیکست  تمالم  هلیسوب  قشع  ترارح  دنیوگ  یم  هک  تسا  یناسک 

: دیوگ یم  هک  تسا  هدافتسا  لباق  زین  صیشوبا  رعش  زا  انعم  نیمه  هکنیا  امک  .دوش  یم  رترو  هلعش  تمالم  رثا  رب  قشع  شتآ 

هذیذل كاوه  یف  همالملا  دجا 

مؤللا ینملیلف  كرکذل  ًابح 

: تسا هتفگ  يرگید  رعاش  هکنانچ  دریذپ  یمن  رثا  تمالم  زا  قشع  شتآ  هکنیا  ای  و 

مهمؤلب یناولس  نومریاوئاج 

اوئاج ام  لثم  اوحارف  بیبحلا  نع 

حیحـص دـبای ، یم  نیکـست  تمالم  بآ  هب  زج  قشع  ترارح  قشاع  رظن  هب  هک  تسا  دـقتعم  رعاش  دـیوگ : یم  هک  یبلچ  فرح  سپ 
.دریذپ یمن  ار  باوج  نیا  وا  دوش  یم  مولعم  تسا  هداد  رارق  دنتسم  ار  بارش  رد  تهارک  حاضیا  بحاص  هکنیا  نم  رظن  هب  .تسین 

ربص

.یهیدب تابوبحم  رب  ربص  یعیبط و  تاهورکم  رب  ربص  تسا ، مسق  ود  رب  ربص  دیوگ : یمیکح 

.دراد يرتشیب  ریثأت  سفن  رد  مود  ربص 
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رفاک ياعد 

هراچیب هدیدمتس و  لوا  هتسد  .نمؤم  ای  دشاب  رفاک  تسا ، باجتسم  هتسد  ود  ياعد  دنیوگ  دسیون : یم  باهش  حرـش  رد  نیدلا  بطق 
هدیدمتـس ياعد  دیامرف : یم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   (1) ُها�عَد ...  ا�ذِإ  َّرَطْـضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  دـیامرف : یم  ادـخ  هک  ارچ  .تسا 

ِیف ّالِإ 
�

َنیِِرفا�ْکلا  ُءا�عُد  ا�م  َو  دـیامرف : یم  ادـخ  هکنیا  اب  تسا  باجتـسم  مولظم  رفاـک  ياـعد  هنوگچ  دوش  لاؤس  رگا  .تسا  باجتـسم 
.دوش یم  باجتـسم  ییاعد  هن  دراد و  دوجو  یمحرت  هن  اجنآ  رد  تسا ، شتآ  رد  رفاک  ياعد  هراب ي  رد  هیآ  نیا  مییوگ : ٍل�الَض (2) 

.تسا ایند  هراب ي  رد  مدرک  لقن  هک  تیاور  نیا  اما 

لمع مسجت 

برق و زا  یصاخ  عضو  رد  تسا و  هدمآرد  ینامسج  سابل  هب  هک  تسا  هیدام  ضراوع  اب  نآ  یهارمه  تلع  هب  دنیب  یم  ناسنا  هچنآ 
هک یملع  روص  ًالثم  .دیآ  یم  دوجوب  درادن  ار  ضراوع  نآ  زا  مادک  چـیه  هک  كرتشم  سح  رد  زیچ  نامه  تسا و  هتفرگ  رارق  دـعب 

.دوش یم  هدید  یکاروخ  ریش  تروص  هب  باوخ  رد  دنک ، یم  كرد  ار  نآ  مهو  ای  لقع  دوش و  یم  داجیا  يرادیب  رد 

نآ صاخ  یلکش  هب  یملاع  ره  رد  نآ  یلجت  یلو  تسا  شناد  نآ  تسا و  یکی  دوش  یم  هدید  باوخ  رد  يرادیب و  رد  هچنآ  ًارهاظ 
راکـشآ تسا ، هدمآ  تعیرـش  رد  هک  لامعا  مسجت  رـس  دش ، هتفگ  هچنآ  زا  .تسا  نآ  هب  بسانم  یملاع  ره  رد  شروهظ  سپ  تسا ،

هب دـب  لاـمعا  دوش و  یم  راکـشآ  راـهنا  روصق و  روح و  تروص  هب  هحلاـص  لاـمعا  دـنیوگ : یم  هک  ناـفراع  فرح  یتح  .دوش  یم 
َنیِِرفاـ�ْکلِاب (3)، ٌهَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  دـیامرف : یم  نآرق  هکنیا  .دوش  یم  حـضاو  ددرگ ، یم  راکـشآ  شتآ  برقع و  راـم و  تروـص 

منهج تروصب  ملاع ، نیا  رد  اهنآ  تشز  ياهیوخ  ینعی  تساهنآ ، رب  طیحم  خزود  ًاـعقاو  ینعی  .يزاـجم  هن  تسا  یقیقح  يا  هلئـسم 
.دنک یم  یلجت  ملاع  نآ  رد 

ًارا�ن (4) ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  ا�مَّنِإ  ًاْملُظ  �یما�تَْیلا  َلا�ْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هک  دوش  یم  نشور  هیآ  نیا  يانعم  زین 

زین .دوش  یم  یلجتم  تمایق  رد  مکش  شتآ  تروص  هب  ایند  رد  ماتیا  لام  ندرب  نیب  زا  ینعی 
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یم هدافتسا  هرقن  الط و  فرظ  زا  هک  اهنآ  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  دوش  یم  راکـشآ  مه  ثیدح  نیا  یتسرد 
: تسا هدومرف  زین  تسا و  رو  هلعش  منهج  شتآ  ناشنورد  رد  دننک 

.تسا ترخآ  رد  یگریت  ایند ، رد  يرگمتس  ینعی  همایقلا  موی  تاملظ  تاملظلا 

تیؤر

رظن نیب  عمج  هلاسر  رد  یباراف  .دنا  هتفریذپن  ار  یقیقح  عابطنا  ساکعنا و  دـننیب ، یم  هدـننیب  رد  ءیـش  ساکعنا  ار  تیؤر  هک  یناسک 
هکنیا هن  دنشاب ، هدرک  هیبشت  هدومن و  یهجوت  كاردا  نیا  رب  هک  تسا  نیا  هفسالف  زا  هتسد  نیا  ضرغ  دیوگ : یم  وطسرا  نوطالفا و 

.تسا هدوب  ترابع  فعض  رطاخ  هب  ظافلا  نیا  هب  ریبعت  دراد و  دوجو  عابطنا  تقیقح  عاعش و  جورخ  ًاعقاو 

تریصب

ات دیدنبب  ار  اهمـشچ  میوگ  یم  نم  .دینیبب  تسا  مزال  هچنآ  ات  دییاشگب  ار  اهمـشچ  دنیوگ  یم  مدرم  تسا  هتفگ  نالدبحاص  زا  یکی 
.دینیبب تسا  هتسیاش  هچنآ 

داعم

هدیقع نیا  تسین و  ندب  نیمه  يارب  زج  داعم  هکنیا  ینامسج و  داعم  توبث  - 1 زا : تسا  ترابع  تفگ  داعم  هراب  رد  ناوت  یم  هچنآ 
.دنا هتفریذپ  ار  ینامسج  داعم  ناناملسم  رثکا  دنرادن و  لوبق  ار  هدرجم  هقطان  سفن  هک  تسا  یناسک 

لامکتـسا يارب  هک  تسا  یتلآ  ندب  تسا و  هقطان  سفن  نامه  ناسنا  دنیوگ  یم  هک  تسا  يا  هفـسالف  هدیقع  نیا  یناحور ، داعم  - 2
.دور یم  راکب  یناسفن  رهوج 

نایفوص زا  يرایـسب  یناهفـصا و  بغار  یلازغ و  دـننام  ناناملـسم  زا  یخرب  هدـیقع  نیا  مه ، اب  ینامـسج  یناحور و  داعم  تاـبثا  - 3
.دنتسه هدرجم  هقطان  سفن  دوجو  هب  لئاق  نانیا  تسا ،

.دوش یمن  یهجوت  هفسلف  هن  نید و  رظن  زا  هن  اهنآ  فرح  هب  هک  تسا  نویعیبط  فرح  نیا  تسین ، حیحص  مادک  چیه  - 4

زا گرم  رثا  رد  هک  تسا  یجازم  نامه  سفن  اـیآ  مناد  یمن  تفگ : یم  گرم  لاـح  رد  يو  تسا  سونیلاـج  فرح  نیا  فقوت ، - 5
.ددرگ یمرب  دنام و  یم  یقاب  ندب ، داسف  اب  هک  تسیرادیاپ  رهوج  ای  ددرگ و  یمنرب  دور و  یم  نیب 

هفسلف

راد تسود  هک  یـسک  ینعی  تسا  قتـشم  فوسالیف  زا  فوسلیف  .تسا و  تمکح  يراد  تسود  نآ  يانعم  تسا و  یناـنوی  هژاو  نیا 
يانعم هب  فوس  بحم و  يانعم  هب  الیف  .تسا  تمکح 
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.تسا تمکح 

راضتحا

: درک ضرع  ینیب ؟ یم  یلاح  هچ  رد  ار  دوخ  دیسرپ : .دنتفر  یناوج  تدایع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

هب ار  وا  ادـخ  هکنیا  رگم  دـجنگ  یمن  زیچ  ود  راـضتحا  لاـح  رد  هدـنب  لد  رد  دوـمرف : ربماـیپ  .لاـمعا  زا  فئاـخ  ادـخ و  هـب  راودـیما 
.دنک اطع  ینمیا  دراد  فوخ  هچنآ  زا  و  دناسرب ، شیوزرآ 

لماک نامیا 

.دشاب رت  بوبحم  هتخانش  یم  هک  هچنآ  هب  تبسن  هتخانش  یمن  ار  هچنآ  هک  دسر  یم  تیاهن  هب  ینامز  نمؤم  نامیا  تسا : هدومرف  زین 

یم هلایپ و 

: دیوگ یم  دابع  نب  بحاص 

رمخلا تقر  جاجزلا و  قر 

رمالا هباشتف  الکاشت  و 

حدق رمخ و ال  امناکف 

رمخ حدق و ال  امناک  و 

: تسا هدرک  همچرت  نینچ  ار  تیب  ود  نیا  یقارع  خیش 

ماج تفاطل  یم و  يافص  زا 

مادم ماج  گنر  تخیمآ  مهرد 

یم ییوگ  تسین  تسا و  ماج  همه 

ماج ییوگ  تسین  تسوا  مادم  ای 

ناویح هانپ 

ار رعـش  ود  نیا  ًاروف  نینع  نبا  .تخادـنا  رخف  نماد  هب  ار  دوخ  دوب ، هدرک  رارف  زاب  زا  هک  يرتوبک  .دوب  سیردـت  لوغـشم  يزار  رخف 
نما مرح  امـش  لحم  هتفگ  اقرو  هب  یـسک  هچ  دـمآ ، نامز  نامیلـس  دزن  دوب ، راکـشآ  شیاهلاب  زا  گرم  راثآ  هک  يرتوبک  هک : دورس 
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.یتسه نیفئاخ  هاگ  هانپ  وت  تسا و 

همامح نامزلا  نامیلس  تئاج 

فطاخ یحانج  نم  عملی  توملاو 

مکلحم نا  ءاقرولا  أبن  نم 

فئاخلل أجلم  تنا  مرح و 

عضاوت

اج نم  تسا  نکمم  وگب  هتسشن  وت  رانک  هک  یـسک  هب  یتفرگ  رارق  گنت  یـسلجم  رد  یتقو  درک ، شرافـس  نینچ  ار  شدنزرف  یلیفط 
.دوش یم  زاب  وت  رب  اج  دنک و  یم  یتکرح  يو  مشاب ، هدرک  گنت  امش  رب  ار 
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مسج فعض 

تفاین تسج و  لجا  هک  دش  نانچ  فعض  زا  منت 

تسا نهریپ  رد  هک  داد  ناشن  دنچ  ره  هلان 

یقیسوم

ادص ملع ، نیا  عوضوم  .دوش  یم  حرطم  یقیسوم ، تالآ  هیهت  اهنحل و  اهنآ و  داجیا  هویش  اهزاوآ و  نآ  رد  هک  تسا  یملع  یقیسوم 
.دشاب رثؤم  سفن  رد  هک  تهج  نآ  زا  تسا 

ات تشه  لهچ و  نآ  راتوا  تسا و  زیچ  هدـفه  همغن  طئاسب  .دـنوش  یم  يراج  فورح  نوچ  ناحلا  گـنرد  اـب  هک  تسا  یتوص  همغن 
.تسا توص  نامز  رابتعا  زین  عاقیا  .تسا 

هراـب نیا  رد  هک  ییاـهباتک  .تسا  هدرک  عوـنمم  ار  شناد  نیا  هب  لـمع  هرهطم  تعیرـش  یلب  تسین  شناد  نیا  مـیلعت  رد  یعنم  ًاـعرش 
.دنا هدرک  حرطم  ار  یقیسوم  شناد  هدش  هتشون 

سکره .درادـن و  هژیو  هاگتـسد  هب  يرظن  دنتـسه و  عومـسم  ًامومع  هک  تهج  نآ  زا  دـنک  یم  روصت  اراه  همغن  یملع ، نادیقیـسوم 
.دسر یم  شوگ  هب  اهنآ  زا  صاخ  يزاوآ  هک  دنک  یم  هاگن  تهج  نآ  زا  یقیسوم  تاودا  هب  دناد ، یم  یلمع  یقیسوم 

.دنیآ یم  دوجوب  یکلف  تاکاکطصا  تبسن  زا  یقیسوم  ياهنحل  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  يا  هدع 

.دنرادن ییادص  اهنآ  درادن و  دوجو  كالفا  رد  كاکطصا  هنرگو  زمر ، تسا و  هراشا  فرح  نیا 

دنپ ایند ،

ناتگرم رب  شیوخ  کین  لامعا  اب  دـیزیهرپب و  ادـخ  ینامرفان  زا  ادـخ  ناگدـنب  يا  دـیامرف : یم  هظعوم  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
دور یم  امش  تسد  زا  هک  يزیچ  هلیسو  هب  دیروآ و  اجب  کین  لامعا  دیناوت  یم  ات  .دسر  ارف  امش  گرم  هکنآ  زا  شیپ  دیریگ  یـشیپ 

.دینک يرادیرخ  دنام  یم  نادواج  امش  يارب  هچنآ 

یناسک زا  .تسا  هدنکفا  هیاس  امش  رب  هک  دیشاب  گرم  يایهم  .دوش  یم  ششوک  ناتنداد  چوک  يارب  یتخـس  هب  هک  دینک  چوک  دوخ 
.دندرک هلدابم  ترخآ  يارـس  اب  ار  نآ  سپ  تسین ؛ نادواج  يارـس  ایند  هک  دنتـسناد  دندش و  رادیب  دندز و  گناب  ار  اهنآ  هک  دیـشاب 
یگدنز .تسین  گرم  ندیسرارف  زا  شیب  خزود  ای  تشهب  اب  امش  هلصاف  .تسا  هدرکن  اهر  لمهم  و  هدیرفاین ، هدوهیب  ار  امش  دنوادخ 

.دوب دهاوخ  هاتوک  ًامتح  دزاس  یم  دوبان  ار  نآ  گرم  دهاک و  یم  نآ  زا  تاظحل ، نتشذگ  هک  يدودحم 

.دیسر دهاوخ  نایاپ  هب  يدوزب  دنار  یم  شیپ  هب  ار  نآ  زور  بش و  تشذگ  هک  یگدنز ،
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داز دوخ  يارب  ناهج  نیمه  زا  ناهج ، نیا  رد  .درادرب  دوخ  اب  ار  داز  نیرتهب  دیاب  دراد  هارمه  یتخبدب  یتخبشوخ و  اهنت  هک  يرفاسم 
.دشاب ناترادهگن  ظفاح و  زیخاتسر  يادرف  هک  دیریگ  يا  هشوت  و 

زا شگرم  اریز  .ددرگ  زوریپ  شیوخ  تاوهـش  رب  و  دراد ، مدقم  ار  هبوت  دهد ، زردنا  ار  نتـشیوخ  دسرتب ، شراگدرورپ  زا  دیاب  هدـنب 
.دهد یم  بیرف  ار  يو  شیوزرآ  تسا و  ناهنپ  شرظن 

هب ار  نآ  هک  دراد  یم  هگن  هبوت  يوزرآ  رد  ار  يو  دهد ، یم  تنیز  شمشچ  شیپ  ار  تیـصعم  هانگ و  تسا  وا  هارمه  هشیمه  ناطیش 
.ددرگ راکشآ  شربارب  رد  لماک ، تلفغ  لاح  رد  گرم  هک  ینامز  ات  دزادنا  ریخأت 

.دناشکب تواقش  یتخبدب و  هب  ار  وا  شراگزور  و  تسا ، وا  دض  رب  یلیلد  شرمع  هک  یلفاغ  رب  ياو  يا 

زا ار  وا  یفده  چیه  دـنک و  یمن  رورغم  تسم و  ار  اهنآ  یتمعن  چـیه  هک  دـهد  رارق  یناسک  زا  ار  امـش  ام و  هک  میهاوخ  یم  ادـخ  زا 
.دبای (1) یمن  هار  وا  رد  هودنا  ینامیشپ و  گرم  ندیسر  ارف  زا  سپ  دراد و  یمن  زاب  راگدرورپ  تعاطا 

نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  هیآ ال  ریسفت 

ارچ تسین  حیحـص  نیا  هتبلا  تسا و  هدـش  عقاو  هک  تسا  يزیچ  رب  نزح  دور و  یم  نآ  راظتنا  هک  تسا  يزیچ  رب  فوخ  هدـش  هتفگ 
ار فسوی  رگا  دـیوگ : یم  بوقعی  .تسا  هتفر  راکب  راظتنا  لباق  رما  يارب  نزح  هیآ  نیا  رد  یننزحی  زا  دارم  ِیُننُزْحََیل (2)  هیآ  رد  هک 

نبا ضارتعا  تروص  نیا  رد  .متـسه  نوزحم  وت  دصق  زا  نم  .درک  انعم  نینچ  ار  هیآ  تسا  نکمم  زین  .متـسه  ود  نآ  راظتنا  رد  دیربب 
نیب كارتشا  زا  دنهد و  یم  رارق  لاح  هژیو  ار  عراضم  دنناد و  یم  ءادـتبا  يارب  یننزحیل  مال  نانآ  دور  یم  نیب  زا  اه  يوحن  هب  کلام 

.دننک یم  جراخ  لابقتسا  لاح و 

یلازغ يریگ  هشوگ 

داهنـشیپ وا  هب  ار  سیردـت  رگید  راب  کلملا  ماظن  دز ، زاب  رـس  دادـغب  هیماظن  رد  سیردـت  زا  و  درک ، زاغآ  يریگ  هشوگ  یلازغ  یتقو 
.دهدب وا  هب  هیلاع  بصانم  دریذپب ، ار  سیردت  رگا  داد  هدعو  درک و 
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هک نادب  ، (1) ِتا�ْریَْخلا ...  اوُِقبَتْـساَف  ا�هیِّلَُوم  َوُه  ٌهَهْجِو  ٍّلُِکل  َو  نابرهم ، هدنـشخب  يادـخ  مان  هب  تشون : کلملا  ماظن  خـساپ  رد  یلازغ 
یم يور  نانآ  هب  هچنآ  هب  ندرک  هجوت  رد  مدرم  .دشاب  اه  یکین  نآ  یپ  رد  درک و  هجوت  نادب  دیاب  هک  دراد  يا  هژیو  تهج  سکره 

: دنا هتسد  هس  دنروآ 

رد هنـسرگ  گرگ  ود  چیه  هدومرف : تسا و  هدرک  عنم  هجوت  نیا  زا  ار  هدـع  نیا  ربمایپ  تسا ، ایند  هب  ناشهجوت  هک  ماوع  لوا : هتـسد 
.تسین ناملسم  نید  رد  فارسا  لام و  هب  يدنمقالع  زا  شیب  ناشنایز  دنفسوگ  هلگ ي 

.دنتسه يرترادیاپ  ترخآ  هب  نئمطم  تسا و  کین  ناشراک  هداد و  حیجرت  ایند  رب  ار  ترخآ  هک  صاوخ  مود : هتسد 

ترخآ ایند و  تسا و  مارح  ایند  لها  رب  ترخآ  تسا و  مارح  ترخآ  لها  رب  ایند  دـیامرف : یم  هتـسناد و  رـصقم  ار  نانیا  ادـخ  ربمایپ 
.تسا مارح  لاعتم  يادخ  لها  يارب 

.تسا يرتالاب  يزیچ  ره  زا  رتالاب  دنراد  نیقی  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  صخا و  موس : هتسد 

و تسادـخ ، ياـه  هدـیرفآ  زا  یکی  ترخآ  اـیند و  دـنناد  یم  ناـنآ  .دـنهد  یمن  ناـشن  نآ  هب  يا  هقـالع  دـنناد و  یم  لـفآ  ار  ءایـشا 
.دنتـسه ناسکی  ناگدنبنج  همه ي  ود ، نیا  ربارب  رد  .تسا  حاکن  اذـغ و  نآ  تسا و  یهت  نایم  زیچ  ود  ترخآ  ایند و  روما  نیرتمهم 

يارب رتهب  ادخ  تقیقح  ات  دروآ ، يور  اهنآ  قلاخ  هب  دیزگ و  يرود  مه  ترخآ  ایند و  زا  دـیاب  یتح  دـیزگ و  يرود  دـیاب  ود  نیا  زا 
ریغ هب  هکره  .تسین و  ادخ  ریغ  یتسه  رد  يا  هدـننک  رثا  چـیه  هک  دوش  فشک  اهنآ  يارب  هللا  الا  هلا  تقیقح ال  و  دوش ، راکـشآ  اهنآ 

؛ ّللاریغ
�

ه ّللا ،
�

ه دنوش ، یم  مسق  ود  نانآ  دزن  تادوجوم  همه ي  تروص  نیا  رد  .تسا  هدشن  جراخ  یفخ  كرـش  زا  دـنک ، هجوت  ادـخ 
دوخ نیگنـس  تانـسح  هب  نئمطم  دـش ، هفیرـش  هفک  رب  اهنآ  لد  تقو  ره  دـنادب ، وزارت  هناـبز  ار  دوخ  لد  وزارت و  هفک  ود  ار  ود  نیا 

.دنوش ناهانگ  هفک  ینیگنس  هب  نئمطم  دیدرگ ، تسپ  هفک  هجوتم  ناشلد  تقو  ره  دنوش و 

ماوع و هقبط  ود  هب  هقبط  هس  نیا  هجیتن  رد  دنتسه ، ماوع  موس  هب  تبسن  زین  مود  دنتسه ، ماوع  مود  هب  تبسن  لوا  هقبط  هک  روط  نامه 
.دنوش یم  میسقت  صاوخ 

ره زا  هک  مناوخ  یم  هیلاـع  هب  هلفاـس  هبترم  زا  ار  وا  نم  تسا و  هدرک  توعد  هلفاـس  هب  هیلاـع  هقبط  زا  ارم  ءارزولاردـص  میوگب  لاـح 
.تسا رترب  يا  هبترم 

زارت کیدزن  مادک  چیه  تسا و  یکی  رگید  ياج  ره  سوط و  دادغب و  رد  ادخ  يوس  هب  هار 

308  : ص

.148 هرقب ، ( - 1 - 1

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 650 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/153/AKS BARNAMEH/#content_note_308_1
http://www.ghaemiyeh.com


جراخ شتـسد  زا  روما  هکنآ  زا  شیپ  دشاب  شیادرف  رکف  هب  ات  دـنک  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  اروا  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  .تسین  يرگید 
.مالسلاو .ددرگ 

هحتاف هروس 

حاحـص رد  يرهوج  .دوش  یم  هدناوخ  رابود  یتعکر  ره  رد  نوچ  دنیوگ  یناثم  ار  هحتاف  هروس  تسا ، هدروآ  فاشک  رد  يرـشخمز 
: تفگ ناوت  یم  مالک  نیا  هیجوت  رد  تسا ، هدروآ  ار  نیمه  زین 

.زج مسا  هب  لک  يراذگمان  رطاخ  هب  تسا  زامن  تعکر ، زا  دارم  - 1

.بحتسم يرگید  بجاو و  یکی  دوش  یم  هدناوخ  راب  ود  تعکر  ره  رد  - 2

هن و  هنینأمط ، دننام : دوجس ، ببس  هب  هن  دوش  یم  هدناوخ  رابود  تعکر ، تعکر  ره  ببـس  هب  ینعی  تسا ، تیببـس  يانعم  هب  یف » - » 3
.مالس دننام  زامن ، زامن  ره  رطاخ  هب  هن  یتعکر و  راهچ  زامن  رد  دهشت  نوچ  تعکر ، ود  تعکر  ود  رطاخ  هب 

.درادن تعکر  تیم  زامن  هکنیا  هوالع  میراد ، یخرب  دزن  مه  یتعکر  کی  هلفان  زامن  نوچ  لوا  هجو  دنتسه ، دیعب  هوجو  نیا 

کی هلفاـن  هدیدنـسپ و  ار  ناـمه  رجح  هروس  رد  فاـشک  دـشاب و  رت  يوق  همه  زا  لوا  هجو  ًارهاـظ  .دنـشاب  یم  دـیعب  زین  ریخا  هوـجو 
هکنیا هچ  .دناسر  یمن  لوا  هیجوت  تیلک  هب  يررض  تسا و  ردان  دشاب  زیاج  مه  رگا  هکنیا  هوالع  .تسین  حیحص  فاشک  دزن  یتعکر 

.دشاب هدروخن  صیصخت  هک  تسین  یماع  چیه 

قوشعم هیرگ 

: دیوگ يدفص  حالص 

اکب بیبحلا  نا  اوبسحت  ال 

نوبسحت ام  دعب  ای  هقر  یل 

امنا هقر  نم  یکب  امف 

نونجلا فیس  یقسی  نا  دارا 

: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  انعم  نیمه  يزیربت  فیرش 

ار ناتف  مشچ  ناناج  تخاس  رت  رگا  تسا  خر  زا  هن 

ار ناگژم  غیت  هداد  بآ  نم  نتشک  يارب 
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یناهفصا دیعسوبا 

هک شکب  داـیرف  تفگ  یم  دز  یم  فرح  وا  اـب  سکره  .دوـب  نیگنـس  شـشوگ  هـک  تـسا  لد  كزاـن  يرعاـش  یناهفـصا  دیعـسوبا 
.تسوت لد  ینیگنس  نوچ  تسا  نم  شوگ  رد  هک  ینیگنس 
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.تسا یبوخ  تیاهن  رد  وا  راعشا  .تسا  هدروآ  رهدلاهمیتی  رد  یبلاعث  ار  نیا  تسا ، دابع  نب  تماص  رابرد  ناگدنیارس  زا  دیعسوبا 

رگ هلیح  ردپ 

: تفگ یهاوخ ؟ یمن  شزرمآ  تردپ  يارب  ارچ  متفگ : .شخبب  ار  مردام  اراگدرورپ  تفگ : یم  هک  مدینش  یبرع  زا  دیوگ : یعمـصا 
.تسا ناوتان  مردام  یلو  دنک  هیهت  ار  دوخ  شزرمآ  هلیسو  دناوت  یم  تسا و  رگ  هلیح  مردپ 

ییاسراپ

یتحار  ) متـسه هقالع  یب  نآ  ردـک  هب  نم  دـنتفرگ و  نم  زا  ار  نآ  یفاص  تفگ : يا ؟ هدرک  كرت  ار  ایند  ارچ  دندیـسرپ : یمیکح  زا 
(. متسین دنسرخ  نآ  یتحاران  هب  هدش ، بلس  نم  زا  نآ 

یناف يایند 

.مریگن نآ  زا  يا  هرهب  هک  دش  مزال  نم  رب  دوش  یناف  نوچ  تفگ : .دش  دهاوخ  یناف  هک  ریگب  ایند  زا  ار  دوخ  هرهب  دنتفگ  یفراع  هب 

لقاع لد  رب  تموکح 

.تسا قمحا  رهاظ  رب  ریشمش  تموکح  زا  رت  يوق  لقاع  لد  رب  لقع  تموکح  تسا : هتفگ  ردنکسا 

ناتسرامیت

.منک یگدیسر  ناگناوید  لاح  هب  کیدزن  زا  مور و  ناتسرامیت  هب  مدش  رومأم  دیـشرلا  نوراه  يوس  زا  دیوگ : یم  سرـشا  نب  همامث 
يو رب  نآ  رکـش  هک  یتمعن  زا  هدنب  ییوگ  یم  وت  تفگ : .متفگ  نخـس  وا  اب  تسا  لقاع  دوب  ادیپ  شرهاظ  زا  هک  مدید  يا  هرهچ  ابیز 

وت مالغ  يدیباوخ و  يدـش و  تسم  رگا  تفگ : .يرآ  متفگ : دوش ؟ یمن  ادـج  تسا  بجاو  نآ  رب  ربص  هک  ییالب  ای  تسا و  بجاو 
.درک ربص  دیاب  هک  تسا  ییالب  ای  درک  رکش  دیاب  هک  تسا  یتمعن  نیا  ایآ  درک ، یطو  وت  اب 

.متشادن یخساپ  نم  دیوگ : یم  همامث 

رادیب یتقو  ییوگب  رگا  دوش ، یم  ذذلتم  تقو  هچ  باوخ  تمعن  زا  هدیباوخ  تفگ : .سرپب  متفگ : .مراد  رگید  شـسرپ  تفگ : ناوج 
.تسا مودعم  نوچ  درادن  تذل  رگید  تقو  نآ  دش ،

.تسا هدوب  لفاغ  هک  لاح  نآ  رد  باوخ ، لاح  رد  ییوگب  رگا  درادن ، تذل  تسا و  مودعم  مهنآ  باوخ ، زا  شیپ  ییوگب  رگا 
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.متشادن مه  ار  شسرپ  نیا  خساپ  دیوگ : یم  همامث 

: متفگ تسیک ؟ ناگـس  ربمایپ  سپ  دـنراد ؟ ربمایپ  تاناویح  زا  یعون  ره  اـیآ  تفگ : .سرپب  متفگ : .مراد  يرگید  شـسرپ  تفگ  زاـب 
.مناد یمن 

نآ رکـش  هک  یتمعن  .دنا  هنوگ  هس  رب  اهتمعن  یتفگ : یم  دـیاب  لوا  شـسرپ  خـساپ  رد  .ونـشب  ار  اهـشسرپ  خـساپ  نونکا  تفگ : ناوج 
نم شسرپ  و  دریگن ، ار  وت  نماد  نآ  گنن  ات  درک  يرود  نآ  زا  دیاب  هک  يراتفرگ  تسا ، بجاو  نآ  رب  ربص  هک  ییالب  تسا ، بجاو 
رگا تفگ  دروآرد و  نیتسآ  زا  یگنس  موس : شسرپ  اما  .درادن  یتذل  تسا و  درد  باوخ  مود : شـسرپ  خساپ  یلو  .دوب  مسق  نیا  زا 

يا تفگ : نم  هب  ناوج  .درک  اطخ  گنس  تخادنا ، نم  يوس  هب  ار  گنس  سپس  .تسا  گنـس  نیا  شا  هدنناسرت  درک ، سراپ  یگس 
.متفرن ناتسرامیت  هب  رگید  مدش و  نوریب  تسا ، هناوید  هیقب  نوچ  زین  وا  مدیمهف  .داد  تسد  زا  ار  وت  ریذن  ریقح ، گس 

لولهب

الا هوق  لوح و ال  ـال  تفگ  یم  ررکم  لولهب  .دـندرک  یم  تیذا  ار  وا  دـندوب و  هدـمآ  درگ  وا  فارطا  ناـکدوک  دوب و  هتـسشن  لولهب 
هتشک مرادن  یکاب  منک و  یم  هلمح  هاپس  رادرـس  هب  تفگ  درک و  هلمح  اهنآ  هب  یتسدبوچ  اب  لولهب  دش ، دایز  اهنآ  رازآ  یتقو  ّللاب ، 

�
ه

نامرف ار  ام  نینمؤملاریما  .درک  تشپ  گنج  هب  دروخ و  تسکش  نمشد  تفگ  یم  وا  دنداتفا و  یم  نیمز  رب  ناکدوک  .منامب  ای  موش 
.درک یم  اهر  ار  اصع  تسشن و  یم  سپس  میناسرن  رازآ  ار  ناحورجم  مینکن و  بیقعت  ار  نمشد  هک  هداد 

ربص

باتیب و وت  سپ  دراد ، کین  یتبقاع  ربص  هک  ما  هتفرگ  هبرجت  راـگزور  زا  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هب  بوصنم  ناوید  رد 
.دور یم  نیب  زا  یباتیب  یناوتان و  نیب  يزوریپ  هک  شابن  هدنامرد 

هبرجت مایالا  یف  تیأر  ینا 

رثالا هدومحم  هبقاع  ربصلل 

هزجعم کلخدی  ّنرجضت و ال  ال 

رجضلاو زجعلا  نیب  کلهی  حجنلاف 

.ینیبن نمشد  ار  وا  هک  تسا  نآ  نمشد  رب  يزوریپ  تسا : هتفگ  یمیکح 

ردق اضق و  ایند ، نانیمطا ،

.تسا یناوتان  یسک  ره  هب  نانیمطا  دوش ؛ یمدآ  تعیبط  هلیح ، یتقو  دوب  هتشون  نآ  رد  هک  دوب  يذغاک  ریگمشو ، سوباق  دنبوزاب  رد 
.تسا رمث  یب  طایتحا  تسا  قح  ردق  اضق و  یتقو  .تسا  یقمحا  ایند  هب  یگتسبلد  دشاب ، یمتح  گرم  یتقو 
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تورث تزع ،

ره هک  روآ ، گنچ  هب  ار  نآ  تعانق  اب  یهاوخ  یم  تورث  رگا  نک ، بلط  ار  نآ  ادـخ  تعاـطا  اـب  یتزع  لاـبند  رگا  دـیوگ : یمیکح 
.دور یم  نیب  زا  شرقف  دنک ، هشیپ  تعانق  سک  ره  دنک و  يرای  دهد و  تزع  ار  وا  ادخ  دنک ، ادخ  تعاطا  یسک 

نیعولط نیب 

تمسق تقو  هک  ارچ  تسا  هورکم  دیشروخ  عولط  ات  هدیپس  عولط  نیب  باوخ  تسا  هدمآ  رابخا  رد  دیوگ : باهش  حرـش  رد  يدنوار 
.تسا يزور 

شمارآ

شناتـسود هب  دشاب  مارآ  هکنآ  هدرک و  متـس  دوخ  هب  دنک ، هلجع  نآ  رد  هکره  تسا  هودـنا  مغ و  هاگلزنم  ایند  تسا : هتفگ  یفوسلیف 
.تسا هدرک  متس 

تسود دای 

.دنک یم  دای  وت  زا  شتجاح  ندشاور  ماگنه  دشاب ، هتشاد  تسود  يراک  رطاخ  هب  ار  وت  هک  یسک  دیوگ : یمیکح 

سنا سلجم 

.یمومع هن  تسا  یصوصخ  سنا  سلجم  تسا : هتفگ  زین 

فاصنا

.ینک فاصنا  تساوخرد  ناتسود  زا  هک  تسا  رودب  فاصنا  زا  تسا : هتفگ  زین 

ایند

.يوش نامیشپ  ینیبب  ار  شنورد  رگا  تسا ، هتفیرف  ار  وت  ایند  رهاظ  هک  ایند  بلاط  يا  تسا : هدمآ  زین 

اههجو كرغی  ایندلا  بلاط  ای 

اهافق تیأر  اذا  ّنمدنتل  و 

علَخ

.مدرک یم  لمأت  درجم  تادوجوم  رد  و  مدش ، یم  ادـج  دوخ  زا  دایز  تضایر  ماگنه  هاگ  تسا : هدـش  لقن  نوطالفا  زا  تاحیولت  رد 
یمن هجوت  تادرجم  نآ  ریغ  هب  و  میادج ، میاهـسابل  ندب و  زا  متـسه و  درجم  مه  نم  هک  مدوب  نانچ  دوب ، هداتفا  يا  هشوگ  رد  مندـب 
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زا ییزج  ار  دوخ  .تخاس  یم  ناریح  ار  سکره  هک  مدید  بیرغ  نساحم  رون و  ءاهب و  سح و  نانچ  دوخ  رد  لاح  نامه  رد  .مدرک 
هب مدرک و  یقرت  یهلا  ملاع  نآ  زا  سپس  مدید ، یم  لاعف  یگدنز  ياراد  یناحور و  ملاع 
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ناوت هک  مدـید  یم  دوخ  رد  تینارون  ییانـشور و  نانچ  اـجنآ  رد  .متفرگ  رارق  رون  لـقع و  ملاـع  يـالاب  مدـش و  لـئان  ادـخ  روضح 
بجعتم .مداتفا  ملاع  نیا  هب  ملاـع  نآ  زا  هک  مدـش  فسأـتم  مدرک و  طوبه  ترکف  ملاـع  هب  هک  تشذـگن  يزیچ  .دـشابن  نآ  فصو 

ام هب  هک  مداتفا  سویرطم  هتفگ  دای  هب  .دوب  مندب  رد  هک  تشاد  تئیه  نامه  نم  سفن  هکنآ  اب  مدوب  رون  زا  راشرـس  هنوگچ  هک  مدـش 
.دیبای تسد  لقع  ملاع  هب  دیشوکب  دیشاب و  فیرش  سفن  رهوج  ندروآ  تسدب  یپ  رد  هراومه  داد  یم  روتسد 

وضو هیآ 

اب دنا ، هداد  رارق  حـسم  مکح  رد  دـنا و  هدرک  تئارق  رج  هب  ار  ْمُکَلُجْرَأ  هک  نانآ  ییوگب  رگا  تسا : هدـمآ  وضو  هیآ  لیذ  فاشک  رد 
فارـسا هنظم  رد  دنزیرب  بآ  اپ  رب  رگا  تسا ، مزال  نآ  نتـسش  هک  هناگ  هس  ياضعا  نیب  رد  میوگ : یم  تسین ، راگزاس  یلبق  بلاطم 

فشک فلؤم  .دوش  تیاعر  مه  بآ  فرـصم  رد  يور  هنایم  و  ددرگ ، فطع  دشاب  مکـسؤر  هک  یمراهچ  رب  دیاب  سپ  تسا  مومذم 
: دیوگ

تسا و مدق  لصفم  بعک  نوچ  بعکلا ، یلا  تفگ  یم  ای  نیبعکلا  یلا  هن  باعکلا ، یلا  تفگ  یم  دیاب  دوب ، اپ  حـسم  ادـخ  دارم  رگا 
یم باعک )  ) عمج تروص  نیا  ریغ  رد  دمآ و  یم  بعک )  ) درفم دیاب  دوب ، دـحاو  لک  دارم  رگا  .تسین  بعک  کی  زا  شیب  اپ  ره  رد 

.دمآ

لاح .تسا  اپ  ود  زا  یکی  ره  رابتعا ، هب  هینثت  .تسا و  ددع  ود  اپ  ره  رد  هک  .تسا  نازشان  نیبعک ، زا  دارم  دوب ، نتـسش  ادخ  دارم  رگا 
.تسا هدشن  لوا  لوق  هدارا  .تسا  تیاغ  بحاص  تیاغ و  رابتعا  هب  هلباقم  نوچ 

.تسا اپ  قاس  فرط  ود  هک  یناوختسا  ود  زا  تسا  ترابع  نیبعک  هک  دندقتعم  ءاهقف  روهمج  دیوگ : یم  زین  يزار  رخف 

ناوختسا ریز  رد  هک  واگ  دنفـسوگ و  بعک  دننام  تسا ، يدننام  هریاد  بعک  دیوگ : یم  هتـسناد  بجاو  ار  اپ  حسم  سکره  هیماما و 
.دنا هتفریذپ  ار  لوق  نیا  یعمصا  ینابیش و  نسح  نب  دمحم  .تسا  مدق  قاس و  لصفم  تسا و  هتفرگ  رارق  قاس 

و دراد ، دوجو  تاناویح  همه ي  ناسنا و  رد  هک  تسا  یصوصخم  ناوختسا  نامه  بعک  هک  تسا  نیا  هیماما  لیلد  دیازفا : یم  ناشیا 
.دنیوگ بعک  شیاهلصفم  رطاخ  هب  زین  هزین  بعک  تسا و  بعک  نامه  لصفم 

مدرم اب  ترشاعم 

مدرم اب  نانچ  منادنزرف ! هک : دوب  نیا  شنادنزرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهشرافس  هلمج  زا 

313  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 658 

http://www.ghaemiyeh.com


نوچ اهلد  منادنزرف ! .دننک  هیرگ  امش  يارب  دیورب  ایند  زا  رگا  دننک و  ناترادید  يوزرآ  دیوش ، رود  اهنآ  زا  رگا  هک  دینک  ترـشاعم 
هکنیا نودب  یسک  هتساوخ ي  هاگره  .دنرگن  یم  مه  هب  ینمشد  یتسود و  رد  نانآ  دنا ، هدش  عمج  ناگداپ  رد  هک  دنتـسه  ینازابرس 

وا زا  سپ  دریگب ، یشیپ  امش  رب  دیتساخرب ، وا  ینمشد  هب  تهج  نودب  رگا  دیشاب  رظتنم  دیدرک ، تباجا  دشاب  هتشاد  امش  يارب  يریخ 
.دینک يرود 

اهتما

یخرب .دنتسه  نایئاطسفوس  نانآ  سوسحم ، هن  دنتسه و  دقتعم  لوقعم  هب  هن  مدرم  زا  یخرب  تسا ، هدروآ  لحن  للم و  رد  یناتـسرهش 
یلو دنا  هتفریذپ  ار  سوسحم  لوقعم و  يا  هدع  .دنتـسه  نویعیبط  نانآ  .دنرادن  لوقعم  هب  يا  هدیقع  دنا و  هتفریذـپ  طقف  ار  سوسحم 
وریپ یلو  دـنا  هتفریذـپ  ار  دودـح  سوسحم و  لوقعم و  یهورگ  .دنتـسه  یعیبط  نافوسلیف  نانآ  دـنرادن  ماـکحا  دودـح و  هب  داـقتعا 
هدع سوجم و  یحیسم و  يدوهی و  یخرب  نانآ  دنا  هدرک  لوبق  زین  ار  تعیرش  یهورگ  .دنتسه  نیئباص  نانآ  دنتسین ، صاخ  تعیرش 

.دنشاب یم  ناملسم  يا 

ضرعلاب ًایناث و  دراد و  قلعت  یلک  ریبدـت  هب  تاذـلاب  ًالوا و  ادـخ  تیانع  تسا  هدـمآ  قارـشا  هفـسالف  هب  طوبرم  ياهباتک  زا  یکی  رد 
لَثَم .میمهفن  ار  نآ  تلع  ام  دـنچره  .دـشاب  رترب  یلعف  ماظن  زا  نسحا  یلک  ماـظن  درک  روصت  ناوت  یمن  .تسا  ییزج  ریبدـت  هب  قلعتم 

هب ار  صاخ  یـشخب  هک  دـنک  یم  اضتقا  ترامع  یلک  ماظن  دزیر ، یم  ار  ینامتخاس  حرط  یتقو  هک  تسا  يراـمعم  لَـثَم  نخـس ، نیا 
یلو تسا  رتهب  ییاریذپ  يارب  دنچ  ره  دنک  یگدیـسر  رتشیب  ییاریذپ  هب  رگا  رامعم  ...هب ؛ ار  یتمـسق  دهد و  یم  صاصتخا  ییاریذـپ 

: هک اجنیا  رد  تسا  یبوخ  نخس  نیا  .تسا  هدناسر  ررض  انب  لک  هب 

دیاب یم  نانچنآ  تسه  هک  زیچ  ره 

يدب جک  يدب  تسار  رگ  وت  يوربا 

یغالب ثحب 

یمالک هک  تسا  نیا  دنمان  یم  مه  بجوم  لوق  ار  نآ  هک  یعیدب  عیانص  زا  یکی  تسا : هدمآ  نایبلا ، یناعملا و  یف  نایبتلا  باتک  رد 
هب رت  هتـسیاش  وا  مالک  دـنامهفب  بطاخم  هب  هک  تسا  نیا  نیقلت  نیا  زا  يو  دارم  .دـشاب  وا  راـظتنا  فـالخ  هک  دوش  اـقلا  بطاـخم  هب 

.تسا هدوب  روظنم 

بجوم لوق 

یلع کنلمح  ال   ) منک یم  دنب  رد  نینهآ  ریجنز  هب  ار  وت  تفگ : وا  هب  درک و  لتق  هب  دیدهت  ار  ارثعبق  فسوی ، نب  جاجح  یتقو  دنیوگ 
ریمالا لثم  تفگ : جاجح  خساپ  رد  ارثعبق  مهدالا ،)
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: تفگ جاجح  .دنک  راوس  گنر  دیپس  گنر و  هایس  بسا  رب  ار  دارفا  ریما ، دننام  تسا  راوازس  ینعی  بهـشالا ،  مهدالا و  یلع  لمحی 
.تسا رترب  نهذ  دنک  زا  شوه  زیت  ناسنا  ینعی  دیلبلا ، نم  ٌریخ  دیدحلا  تفگ : ارثعبق  بسا ، هن  تسا  ریجنز  مهدا ، زا  مدارم 

ترثک روبزم  ددع  زا  دارم  هک  ارچ  تسا  هدرب  هرهب  تعنص  نیمه  زا  زین  ْمَُهل (1)  ّللا 
�

ُه َرِفْغَی  ْنَلَف  ًهَّرَم  َنیِْعبَس  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَت  ْنِإ  هفیرش  هیآ 
.منک یم  شزرمآ  بلط  راب  داتفه  زا  شیب  تسا ، هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یثیدح  رد  .تسا 

ناحلاص

هک تسا  حـلاص  یناگدـنب  ار  ادـخ  دومرف : حـلاص  نب  لضفم  هب  يو  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یعادـلاهدع  باتک  رد 
یم ادـخ  رـضحم  هب  هک  تمایق  زور  نانآ  .دـنک  یم  اطع  نانآ  هب  ناهن  رد  یکین  شاداپ  زین  ادـخ  دـنهد و  ماجنا  افخ  رد  ار  ناشلامعا 

ات دیامرف : یم  ادخ  ارچ ،؟ ایادخ  دـننک : یم  ضرع  .تسا  هدـشن  هتـشون  يزیچ  دوش ، یم  هداد  نانآ  هب  هک  ناشلامعا  همان  رد  دنـسر ،
.دنوشن علطم  نانآ  لمع  زا  ناظفاح 

*

.دشاب یناغفا  اباب  هراب ، نیمه  رد  تیب  نیا  هدنیارس  منک  یم  نامگ 

تقشع هنیزخ  زا  نم  گنت  لد  رد  هک  ایب 

شنیما هدوبن  نیمالا  حور  هک  تسا  یتناما 

دنیوگ

دینش دناوتن  هبوت  مان  باوخ  ردنا  یصاع 

هانگ اب  شوفع  ياه  يزابقشع  دنادب  رگ 

ادخ اب  هبساحم 

.دنک یم  لضفت  ادخ  مدش  لاحشوخ  تفگ : دنک ، یم  یگدیسر  وت  باسح  هب  تمایق  زور  ادخ  دنتفگ  یبرع  هب 

هبساحم

.تفرگ بیع  دنچ  رادیرخ  شورف ، عقوم  .تفاب  مامت  تقد  اب  يا  هچراپ  یفراع  دنیوگ 

: تفگ هدنشورف  .مراد  لوبق  اهبیع  نیا  اب  ار  هچراپ  نم  شابن ، تحاران  تفگ : دید ، نینچ  ار  هنحص  نوچ  رادیرخ  تسیرگ ، هدنشورف 
اهبیع نیا  مدرک ، تقد  همه  نیا  هک  يا  هچراـپ  رد  هک  تسا  نیا  يارب  ما  هیرگ  مـشورفب ، ار  میـالاک  هـک  تـسین  نـیا  يارب  ما  هـیرگ 

هک متحاران  دراد ، دوجو 
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.دنک یم  تواضق  هنوگچ  دنوادخ  ار  ما  هلاس  لهچ  هانگ 

یگدنز هب  هاگن 

.مجنر رد  ادرف  زا  مراد و  تهارک  زورما  زا  متسه و  فسأتم  دوخ  زورید  زا  تفگ : يدرک ؟ حبص  هنوگچ  دندیسرپ : یفراع  زا 

یسولپاچ

.دیهد هقدص  دیسرتب و  نآ  ماجنارس  زا  دیدرک ، یسولپاچ  رگا 

نظ نسح 

.نک قیدصت  ار  وا  دشاب ، نیبشوخ  وت  هب  هکره 

گرم

.تسا نابهگن  نیرتهب  گرم 

یناف يایند 

.تسا قرف  یلیخ  دنامب ، شترجا  دورب و  نآ  یتخس  يرگید  دنامب و  شیتشز  دورب و  شتذل  یکی  هک  راک  ود  نیب 

رورس

رگم دنک ، لاحـشوخ  ار  يرگید  هک  تسین  یـسک  چیه  دونـش ، یم  ار  زیچ  همه  هک  یـسک  هب  دنگوس  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
لیس نایرج  نوچ  دیایب ، وا  رب  هدننک  تحاران  يا  هثداح  تقو  ره  هک  دنک  قلخ  یفطل  يو  يارب  یلاحـشوخ ، نامه  هب  دنوادخ  هکنیا 

.دوش رود  يو  زا  قافتا  نآ  هوک ، زا 

مدرم شیامزآ 

رود وا  زا  تفرگ و  یهاوخ  لد  رد  ار  وا  هنیک  شیاـمزآ ، زا  سپ  نوچ  ینک ، ناـحتما  ار  وا  اـت  روـخن  شرهاـظ  بیرف  ینیب  یم  هکره 
.يوش یم 

*

.ییامزایب ار  نانآ  ات  رادب  نمشد  ار  مدرم  متفگ ، یم  نم  تفگ ، یمن  ار  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  تفگ : یم  نومأم 

تاجانم

.دنک هبلغ  ملامعا ، هب  نم  دیما  رب  مناهانگ  دوجو  اب  وت  هب  نم  دیما  تسا  کیدزن  ایادخ  تفگ : یم  ادخ  اب  تاجانم  رد  ذاعم  نب  ییحی 
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.منک یم  هیکت  صالخا  هب  ملامعا  رد  نم  هک  ارچ 

ما و هدرک  هیکت  وت  وفع  هب  ناهانگ  رد  .مروهشم  تفآ  هب  نم  هک  یلاح  رد  مسرتن  هنوگچ  نونکا 
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.يروهشم مرک  دوج و  هب  هک  یلاح  رد  ینکن  وفع  ار  اهنآ  وت  هنوگچ 

متس عفد 

.تدوخ هنیس  زا  نآ  ندنک  اب  نارگید  هنیس  زا  ار  يدب  نک  ورد 

طلغ ظفلت 

، هیعابر زا : دنترابع  دننک ، یم  ظفلت  دـیدشت  اب  ار  نآ  يرایـسب  هک  هففخم  ياه  هژاو  هلمج  زا  تسا : هدـمآ  باتکلا » بدا   » باتک رد 
.مودق ناخد ، هیعامط ، هیهافر ، هیهارک ،

هْقَلح طقف  برع  رد  هْقلح ، نادند ) هشیر  ندش  دساف   ) ْرفح زا : دنترابع  دـنناوخ  یم  تکرح  اب  مدرم  تسا و  نکاس  هک  ییاه  هژاو  زا 
.رفاک عمج  هَرَفَک ، دننام  دوش ، یم  هدناوخ  هحتف  اب  رعشلا 

(. نیگن  ) متاخلا صف  هجاجد ، راقع ، ناتک ، زا : دنترابع  دنناوخ ، روسکم  مدرم  تسا و  حوتفم  هک  ییاه  هژاو  زا 

.عدفض هحفنا ، زیلهد ، زا : دنترابع  دنهد ، یم  هحتف  مدرم  تسا و  روسکم  هک  ییاه  هژاو  زا 

.ضیب ددُج ، بایث ، هوالط ، زا : دنترابع  دنهد ، یم  هحتف  مدرم  تسا و  مومضم  هک  ییاه  هژاو  هلمج  زا 

.هلمنا زا : دنترابع  دنهد ، یم  همض  مدرم  تسا و  حوتفم  هک  ییاه  هژاو  هلمج  زا 

.بیرج عمج  نابرُج  ریصم و  عمج  نارصُم  زا : تسا  ترابع  دنهد  یم  هرسک  مدرم  تسا و  مومضم  هک  ییاه  هژاو  هلمج  زا 

ادخ تمکح 

: تفگ يرگید  هب  یکی  دندرک و  تاقالم  مه  اب  هتشرف  ود  هک  تسا  هدش  لقن  مارو  هعومجم  زا 

: تفگ زین  يرگید  .دـنک  شدیـص  دـناوتب  وا  ات  مهد  قوس  ییاـیرد  هب  تشاد  تسود  ار  نآ  يدوهی  صخـش  هک  یهاـم  مدوب  رومأـم 
.مزیرب تشاد ، یم  تسود  ار  نآ  دهاز  نالف  هک  ینغور  مدوب  رومأم 

ناسنا يافو 

.تسامش ورگ  رد  وا  لد  هک  یلاح  رد  دیرب  یم  رطاخ  زا  ار  وا  دش ، رود  امش  زا  هکره  هدش : هتفگ 

.دور یم  ناتدای  زا  یتشک  ندش ، هدایپ  اب  دیتسه ، یتشک  رفاسم  دننام  مه  هب  افو  رد  امش 

هومتیسن مکنع  باغ  نم 
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هنیهر مکدنع  هبلق  و 

نمم ءافولا  یف  مکتدجو 

هنیفسلا هبحص  هتبحص 
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لدع اهنم  لبقیال  هیآ  ریسفت 

.تسا هیدف  لدع ، زا  دارم  ٌلْدَع (1) ، ا�ْهنِم  ُلَبُْقی  �ال  دیامرف : یم  نآرق 

تسود

.تسوت ریغ  هکنیا  رگم  تسوا  دوخ  یمدآ  تسود  هک : تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  مکحلاررغ  رد 

نز

ابیز ود  ره  يارب  ار  یگدنز  ارادم  اب  درک و  ارادم  دیاب   ) دش ادج  ناوت  یمن  وا  زا  یلو  تسا  يدب  شا  همه  نز  دـیامرف : یم  نینچمه 
(. تخاس

تموکح رد  تکارش 

هک تلع  نامه  .تسا  دصقم  هب  ندیسر  بجوم  ءارآ  رد  تکارـش  یگدنامرد و  بجوم  تموکح  رد  تکارـش  دیامرف : یم  نینچمه 
.دنک یم  عنم  فده  هب  ندیسر  زا  ار  رداق  دناسر ، یم  فده  هب  ار  زجاع 

دنپ

ار نآ  میدق  ناتـسود ، زا  ار و  نآ  دیدج  يزیچ ، ره  زا  .شخبب  دنک  وت  ینامرفان  رگا  و  نزب ، دـنک  ادـخ  ینامرفان  رگا  ار  دوخ  تفلک 
ندرک صلاخ  .دنک  یم  عیاض  ار  کین  راک  هک  دـیراذگن  یـسک  رب  تنم  دـینک و  هدـنز  نآ  زا  تظفاحم  اب  ار  کین  راک  .نک  رایتخا 

.تفر وت  ذئاذل  دش ، دیفس  وت  هایس  يوم  یتقو  تسا ، رترب  رایسب  شالت  زا  هانگ  زا  تین 

اهب ّمه  دقل  هیآ و  ریسفت 

نینچ اب  و  اـهب ، مه  ِهِّبَر (2) ، َنا�هُْرب  �يأَر  ْنَأ  َْول �ال  ینعی  تسا  ـالول  باوج  اـهب  مه  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  راـبخا  نویع  رد 
.تسا هدیدرگن  داجیا  وا  توبن  رد  یصقن  تسا و  هدشن  بکترم  یهانگ  مالسلا  هیلع  ربمایپ  فسوی  یضرف 

طوبرم تالمج  ای  طرش  تسا و  هاوخ  ترادص  طرش  تسا و  طرـش  مکح  رد  هک  ارچ  دوش  یمن  مدقم  الول  باوج  دنا  هتفگ  یخرب 
دننام هچره  طرـش و  ءازجا  دوش و  یمن  مدـقم  هملک  نآ  رب  هملک  يازجا  زا  یخرب  هچنانچ  دـشاب و  یم  دـحاو  هملک  مکح  رد  نآ  هب 

نآ دوخ  رب  تسا  نآ 
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.ددرگ یمن  مدقم 

هتفرگ ریدـقت  رد  نآ  يارب  يرگید  باوج  هک  تسا  نیا  تیاهن  درادـن ، یعناـم  نآ  رب  ـالول  باوج  مدـقت  تسین و  دراو  لاکـشا  نیا 
.دوب دهاوخ  رخؤم  باوج  رسفم  مدقم  باوج  دوش و 

اب شزیمآ  هب  لیامتم  يو  سفن  مییوگ  تسا ؟ هدومن  تیـصعم  هب  مامتها  ادـخ  ربمایپ  هنوگچ  دوش : هتفگ  رگا  تسا  هدـمآ  فاشک  رد 
ّمه نآ  رگا  و  دزرو ، بانتجا  ادخ  ینامرفان  زا  دوش و  هجوتم  ادخ  ناهرب  هب  ات  دش  داجیا  وا  يارب  یلوقعلاریحم  دمآ  شیپ  .دش  اخیلز 
نآ باوـث  تسا و  رت  میظع  ندرک ، ربـص  ّمه  نآ  ربارب  رد  هک  ارچ  تفاـی ، یمن  نـینچ  نـیا  یماـقم  ءاـقترا  دـمآ ، یمن  شیپ  وا  يارب 

.رتشیب

زا ار  وا  دینش و  ییادص  هتفگ  يرگید  درک ، زاب  ار  شـسابل  دنب  هتفگ  یکی  ًالثم  تسا ، هتفریذپن  ار  هیآ  رگید  ریـسافت  سپـس  فاشک 
هودنا تشگنا  هک  یلاح  رد  دـش  مسجم  بوقعی  موس  راب  درکن و  انتعا  زاب  دینـش  هرابود  درکن ، انتعا  نآ  هب  فسوی  تشاد و  زاب  هانگ 

.تخیر شتشگنا  زا  توهش  عیام  دز و  شا  هنیس  هب  تسد  اب  دیزگ و  یم 

دنب وزاب و  نودب  اهنت ، یتسد  فک  اب  ای  .تخیر و  شیاهرپ  درک  هانگ  یتقو  هک  شابن  رادرپ  هدنرپ ي  نوچ  دز  دایرف  بوقعی  هکنیا  ای 
اُوبَْرقَت دوب َو �ال  هتـشون  زاب  درکن  انتعا  فسوی  َنیِِظفا�َحل .  ْمُْکیَلَع  َّنِإ  دوب : هتـشون  نآ  رب  دـش و  لئاح  اـخیلز  فسوی و  ناـیم  رد  تسد 

.دشن هجوتم  زاب  ّللا ، 
�

ِه َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُْرت  ًامْوَی  اوُقَّتا  دوب َو  هتشون  سپس  .درکن  انتعا  زاب  ًالِیبَس ،  َءا�س  ًهَشِحا�ف َو  َنا�ک  ُهَّنِإ  �ینِّزلا 

ناوید رد  وت  مان  تفگ : درک و  لوزن  لیئاربج  .بایرد  دوش ، بکترم  یهانگ  هکنیا  زا  شیپ  ار  اـم  هدـنب  دومرف : لـیئاربج  هب  دـنوادخ 
؟ يوش یم  بکترم  نالهاج  راک  تسا ، ءایبنا 

فسوی هاگنآ  .مراس  مرش  تب  نیا  زا  تفگ  دناشوپ و  ار  تب  تروص  تساخرب و  اج  زا  اخیلز  ای  دش و  مسجم  وا  يارب  رـصم  زیزع  ای 
.دنتسه هیاپ  یب  همه  لاوقا  نیا  منکن ! مرش  تسا ، ربخاب  ناگدنب  لد  زا  دنیب و  یم  دونش و  یم  هک  ییادخ  زا  نم  تفگ :

فرح .تسا  هتخاس  ناریح  ار  دـحوم  مدرم  نالوسر و  ناربمایپ و  ادـخ و  ناشنید ، هک  یناسک  .دـنا  هتخاـس  هیربج  هیوشح و  ار  اـهنیا 
مدآ زا  هچنانچ  درک ، یم  ییوجبیع  نآرق  رد  وا  زا  ادخ  تفرگ ، یم  تروص  یشزغل  نیرتمک  فسوی  زا  رگا  تسین ، هجوت  لباق  نانیا 

.تسا هداد  ربخ  وا  هبوت  زا  هدرک و  ییوجبیع 

باتک ریاس  تجح  هک  نآرق  .درک  هجوتم  ار  وا  هک  دـمآ  فسوی  يارب  يدـمآ  شیپ  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  یعطق  هچنآ  اهنت 
يا هروس  رد  ًالماک  ار  فسوی  تیاکح  .تسا  ینامسآ  ياه 
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.دـنورب تفع  هار  دـننک و  يوریپ  يو  زا  مدرم  دوش و  رـشتنم  میهاربا  شدـج  يابیز  لمع  دـننام  وا  تیاکح  اـت  تسا ، هدروآ  صاـخ 
...دننک مان  دب  ار  يربمایپ  هک  دندرک  ریسفت  یلکش  هب  ار  صصقلا  نسحا  هک  یناسک  دنک  اوسر  دنوادخ 

لقن فاشک  زا  هک  یتمذم  نیاربانب  هن ؟ ای  درک  هانگ  دـصق  وا  ایآ  تسا ، ّمه »  » رد فالتخا  تسین ، فسوی  یهانگ  یب  رد  یکـش  هتبلا 
مه هانگ  زا  يا  همدقم  چیه  بکترم  دنا  هتفگ  دنا و  هدرک  یفن  يو  زا  ار  هانگ  مه  ًاساسا  یخرب  یلب  .دـسر  یمن  رظن  هب  حیحـص  دـش 

.دشن

، ارجاـم نادـهاش  ماـمت  دـیوگ : یم  ناـشیا  .میرواـیب  اـجنیا  مه  ار  نآ  تسا  بوـخ  هک  دراد  يا  هـتکن  هـیآ  ریـسفت  رد  زین  يزار  رخف 
يارب نیاربانب  دنا  هدرک  دییأت  ار  فسوی  ینمادکاپ  یگمه  ناطیش ، راگدرورپ ، نادهاش ، يرـصم ، نانز  رـصم ، زیزع  اخیلز ، فسوی ،

.دنام یمن  یقاب  هراب  نیا  رد  يدیدرت  یناملسم  ره 

ْنَع ُُهتْدَوا�ر  ْدََقل  َو  هتفگ : اخیلز  ، (2) ِْهَیلِإ ...  ِینَنوُعْدَـی  ا�ّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُنْجِّسلا  ِّبَر  یِـسْفَن (1) ، ْنَع  ِیْنتَدَوا�ر  َیِه  تسا  هتفگ  فسوی 
: دنا هتفگ  رـصم  نانز  ٌمیِظَع (4) ، َّنُکَدـْیَک  َّنِإ  هتفگ : رـصم  زیزع  ِهِسْفَن (3) ، ْنَع  ُُهتْدَوا�ر  اَنَأ  ُّقَْحلا  َصَحْـصَح  َنآـْلَا  َمَصْعَتْـساَف ،  ِهِسْفَن 

ْنِإ ا�ِهلْهَأ  ْنِم  ٌدِها�ش  َدِهَـش  َو  دنا : هتفگ  زین  نادـهاش  ٍءوُس (6) ، ْنِم  ِْهیَلَع  ا�نِْملَع  ا�م  ِّلل 
�

ِه َشاـ�ح  ِهِسْفَن (5) ، ْنَع  اـ�ها�تَف  ُدِوا�ُرت  ِزیِزَْعلا  ُتَأَْرِما 
مه ناطیش  َنیِصَلْخُْملا (8) ، اَنِدا�بِع  ْنِم  ُهَّنِإ  َءا�شْحَْفلا  َءوُّسلا َو  ُْهنَع  َفِرْصَِنل  َِکل�ذَک  تسا : هداد  یهاوگ  زین  ادخ  ...َُّدق (7)  ُهُصیِمَق  َنا�ک 

ای دنا  هتسب  ءارتفا  فسوی  هب  هک  یناسک  تافارتعا ، نیا  اب  َنیِصَلْخُْملا (9) ، ُمُْهنِم  َكَدا�بِع  ّالِإ 
�

َنیِعَمْجَأ  ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  تسا : هتفگ 
.دنریذپب سیلبا  ینمادکاپ  هب  ار  وا  رارقا  دننک و  يوریپ  ناطیش  زا  ای  دنریذپب و  ار  تافارتعا  نیا  دیاب 
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نز

نانز شیامزآ  تسا و  شیامزآ  زا  سپ  نادرم  هاگرظن  نز ، يا  تفگ : وا  هب  سناجوید  .تشذـگ  سناجوید  راـنک  زا  ور  تشز  ینز 
.دیدرگ لجخ  نز  هاگرظن ، زا  سپ 

نک اهر  ار  رـش  دـیوگ : یم  هک  تسا  فورعم  لَثَم  ياج  نیا  تفگ : شنارای  هب  داتفا  وا  هب  سناـجوید  مشچ  یتقو  .درب  لیـس  ار  ینز 
.دوش هتسش  لیس )  ) رش بآ  هب  رش  هک 

.تسا لومحم  زا  رترش  لماح  تفگ : سناج  وید  درب ، یم  دوخ  اب  هتفرگ و  تسدب  یشتآ  ینز 

يزیچ هکنیا  هن  دنایامنب  نارگید  هب  ار  دوخ  ات  تسا  هدمآ  تفگ : سناج  وید  .دمآ  نوریب  يدیع  زور  رد  دوب و  هتـسارآ  ار  دوخ  ینز 
.دنیبب

.دماشآ یم  رهز  هک  تسا  یمس  تفگ ، سناجوید  تخومآ ، یم  نتشون  ینز 

ردنکسا

رد شهار  رـس  رب  هک  دوب  ناگراتـس  یفرعم  لوغـشم  .دزومایب  اهنآ  هب  ار  ناگراتـس  هک  تساوخ  ار  شناتـسود  یبش  ردنکـسا  دنیوگ 
.دوش راچد  تحتام  لهج  هب  دیامن ، دوخ  زا  رتالاب  هراب  رد  شناد  راهظا  سکره  تفگ : ردنکسا  داتفا ، یهاچ 

ایند

.تسا هتشاد  زاب  شیاهشیاسآ  هب  یمرگرس  زا  ارم  شیاهیراتفرگ  راظتنا  تفگ : ینیب ؟ یم  هنوگچ  ار  ایند  دندیسرپ  يرصب  نسح  زا 

دوبان ياهیزور  زا  يا ، هدـش  دونـشخ  نآ  رذـگ  رد  ياهیـشوخ  هب  یتسه ، ایند  راتفرگ  وت  دازیمدآ ، يا  تسا : هتفگ  زین  يرـصب  نسح 
تورث تا  هداوناخ  يارب  و  ینک ، یم  عمح  لابو  رزو و  دوخ  يارب  ًامئاد  ینامداش ، شا  هدش  یناف  تموکح  زا  لاحـشوخ ، شا  هدـش 

.يراذگ یم  یقاب  اهنآ  يارب  ار  لاوما  يرب و  یم  ربق  هب  دوخ  اب  ار  لابو  يدرم ، یتقو  يزودنا ، یم 

ناسنا تشحو ،

زاب مشچ  نوچ  متفگن ، غورد  دناد  یم  ادخ  .دنتـسه  مک  هچ  هن  مدرم ، دندایز  هچ  تفگ : تسیچ ؟ تشحو  دندیـسرپ  رعاش  لبعِد  زا 
.منیب یمن  دوخ  عبط  قفاوم  نت  کی  منیب ، یم  ار  مدرم  منک و  یم 

مهلقا ام  لب  سانلارثکا ال  ام 

ًادنف لقا  مل  ینا  ملعی  ّللا 
�

ه

اهحتفا نیح  ینیع  حتتفا  ینا 
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ًادحا يرا  نکل ال  ریثک و  یلع 
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يزاین یب 

دنمزاین تدوخ ، زا  يانغتـسا  هب  امن و  زاین  یب  نارگید  زا  تدوخ ، هب  يدـنمزاین  اب  ارم  ایادـخ  درک : یم  اعد  نینچ  زیزعلادـبع  نبرمع 
.زاسن یسک 

سنکلا راوجلا  سنخلاب  مسقا  الف  هیآ  ریسفت 

، خیرم هرهز ، دراطع ،  ) هریحتم هسمخ  نامه  مسا  ود  نیا  تسا ، هدرک  دای  دنگوس  اهنآ  هب  ادخ  هک  دنتـسه  یمـسا  ود  سنک  سنخ و 
يانعم هب  هدش و  هتفرگ  شحولا  سنک  زا  زین  سَّنک  .تسا  تشگزاب  يانعم  هب  هدش و  قتشم  سنخ  زا  سَّنُخ  .دنتسه  لحز ) يرشم و 

یم یفخم  دنور و  یم  دوخ  هنال  هب  هکنیا  دننام  دنوش  یم  دـیدپان  دیـشروخ  رون  ریز  رد  ناگراتـس  نیا  .تسا  هنال  هب  ناویح  تکرح 
.دندرگ

.دنتسه اه  هسینک  رد  هک  تسا  یناسک  سنک  زا  دارم  دنا  هتفگ  یخرب 

.تساهنآ تماقتسا  هب  هراشا  يراوج ، تماقا و  هب  هراشا  سنک ، عوجر و  هب  هراشا  سنخ  هفیرش ، هیآ  رد  لاح  ره  هب 

تواضق

یکی دننک ، یم  یگدنز  وت  هقطنم  رد  هیواعم  نب  سایا  ّللادبع و 
�

ه نبرکب  مانب  یـضاق  ود  تشون ، هاطرا  نب  يدع  هب  زیزعلادبع  نبرمع 
رارصا درک و  راضحا  ار  ود  ره  يدع  .دندز  زابرس  ود  ره  درک ، غالبا  ود  ره  هب  ار  هفیلخ  همان  يدع  نک ، باختنا  هرصب  يرواد  هب  ار 

.دومن هفیلخ  رظن  شریذپ  رب 

یلوتم هنوگچ  سپ  ما  هتفگ  تسار  نخـس  نیا  رد  رگا  .تسا  دلب  رتهب  سایا  متـسین و  دـلب  بوخ  ار  تواضق  نم  ادـخ  هب  تفگ : رکب 
؟ دینک یم  بصن  یضاق  ناونع  هب  ار  ییوگغورد  امش  هنوگچ  ما  هتفگ  غورد  رگا  موش ، رما  نیا 

هب يدع  .دیدرک  رارف  داد  ار  شا  هرافک  ناوت  یم  هک  يدنگوس  اب  دـیا و  هداد  رارق  منهج  هاگترپ  بل  رب  ار  یـسک  امـش  تفگ : سایا 
.تفریذپ وا  .ریذپب و  یناد  یم  تواضق  هک  وت  تفگ : سایا 

سایا

يو تفگ : یضاق  .درک  شاخرپ  درمریپ  هب  سایا  .درب  یضاق  دزن  درک و  تیاکـش  وا  زا  يدرمریپ  .دوب  هتفر  ماش  هب  یکدوک  رد  سایا 
تکاس نم  رگا  تفگ : سایا  .تسا  رتگرزب  وا  زا  قح  تفگ : سایا  .ینک  مارتحا  ار  وا  دـیاب  تسا  تواضق  لفحم  رد  تسا و  درمریپ 

هب ربخ  ّللا ،
�

ه الا  هلا  ال  تفگ : سایا  .دشاب  وت  اب  قح  منک  یمن  لایخ  تفگ : یضاق  .دنک  یم  عافد  نم  زا  یسک  هچ  منامب 
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.دنک اپ  هب  بوشآ  ادابم  ات  دوش  جارخا  ماش  زا  دوش و  یگدیسر  سایا  هتساوخ  هب  داد  نامرف  .دیسر  کلملادبع 

مغ

: زا تسا  ترابع  هک  دنا  هدرک  حرطم  هودنا  شهاک  يارب  يرازبا  نادنمدرخ ،

.خسار مزع  مزال و  طایتحا  - 1

.نآ يانف  ایند و  یتابث  یب  يروآدای  - 2

.زور ره  رد  رمع  ندش  هتساک  - 3

سپ دیاش  .دنام  یمن  رادیاپ  زین  وت  مغ  و  دنام ، یمن  رادیاپ  يدوجوم  هک  هدب  تیلست  دوخ  هب  راگزور  دمآ  شیپ  زا  دیوگ : یم  رعاش 
.درگنب تمحر  هب  وت  هب  ادخ  نیا  زا 

سیلف مومهلا  نع  لست 

یش

همیقملاب کمومه  امف  میقی 

اذه دعب  رظنی  ّللا 
�

ه لعل 

همیحر هنم  هرظنب  کیلا 

.تسه مه  يرگید  رتگرزب  ياهمغ  وت ، رب  هدش  دراو  مغ  زا  - 4

.تسوا تلیضف  هناشن  ناسنا  راوگان  ثداوح  - 5

.دناسر یم  عالطا  هب  ار  وا  تیمها  ربنع ، رس  شتآ  هک  روط  نامه  دهد  ربخ  يو  لضف  زا  مدآ  ياهتنحم  دیوگ : یم  رعاش  هکنانچ 

.دوش یم  بوسحم  وا  يزور  زا  ناسنا  تراهم  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

یتفلا لضف  نع  نربخی  یتفلا  نحم 

ربنعلا لضفب  هربخم  رانلاک 

.دشاب هدش  اهنآ  بیصن  نالهاج  ریغ  زا  نالضاف  تمحز  هک  دتفا  یم  قافتا  مک  نوچ 
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یم تسدب  دیدج  براجت  دنک و  یم  تیوقت  ار  دوخ  ینطاب  يدنب  ناوختـسا  یپرد  یپ  ياهتنحم  رثا  رب  یمدآ  دشاب  هتـشاد  نیقی  - 6
: دیوگ رعاش  هکنانچ  .دوش  یم  لصاح  يو  يارب  درادن  هار  نآ  هب  یلزلزت  هک  یتابث  دروآ و 

ناد تمینغ  دوخ  رد  يا  هراومهان  تسه  ات  ارت 

شناهوس تسه  ناک  ار  خرچ  رود  ياهیتشرد 

.دندوبن ناما  رد  تخس  ثداوح  زا  اهنآ  مادک  چیه  هک  ناحلاص  هتشذگ و  ءایلوا  ءایبنا و  هب  ءادتقا  - 7

.دهد یم  رارق  ادخ  ءایلوا  کلس  رد  ار  يو  اهمغ  اههودنا و  نیا  هک  دنک  راتفر  نانچ  دوخ  اب  دیاب  یمدآ 
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گرم لماک ، ناسنا 

تـسد رد  ایند  هکنیا  هب  دـنک  یمن  انتعا  هک  یـسک  دومرف : تسا ؟ رتالاب  وا  هاگیاج  یـسک  هچ  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا 
.دشابن نآ  زا  سپ  یگرم  هک  ورب  یتمعن  یپ  رد  سپ  .دنک  یم  مارح  مدرم  رب  ار  اهیشوخ  گرم ، دنا : هتفگ  یخرب  .تسیک 

.دزادرپن ایند  رد  يداش  هب  يدنمدرخ  چیه  هک  درک  اوسر  نانچ  ار  ایند  گرم  دیامرف : یم  یبتجم  ماما 

ادخ هب  هجوت 

داد خساپ  میهاربا  يراد ؟ يزاین  تفگ : دمآ و  دورف  لیئربج  دـنزادنا ، شتآ  رد  ات  دنتـشاذگ  قینجنم  رد  ار  میهاربا  یتقو  هدـش  هتفگ 
.هن وت  هب  یلو  يرآ 

توهش سفن ، ياوه 

ییاهقرف مه  اب  یلو  دنتـسه  کیرـش  رگیدـکی  اب  تلـالد ، رد  قاـفتا  لولعم و  تلع و  رد  هکنیا  اـب  توهـش  يوه و  دـنا : هتفگ  یخرب 
اوه .تسا و  نآ  زا  صخا  اوه و  هجیتـن  عقاو  رد  توهـش  سپ  تسا ، اهتذـل  هراـب ي  رد  توهـش  تسا و  تاداـقتعا  هژیو  اوه  .دـنراد 

.تسا یمومع  رت و  هدننک  هارمگ 

هنیمد نبا 

راگزور بجعت  هیام  قیقد و  فیطل و  يو  راعـشا  .تسا  رماع  ینب  هلیبق  زا  برع و  لیـصا  نادـناخ  زا  تسا و  ّللادـبع 
�

ه هنیمد ، نبا  ماـن 
.تسا هدمآ  یم  دجو  هب  هنیمد  نبا  راعشا  زا  .تسا  یمان  ناگدنیارس  زا  دوخ  هک  فنحا  نب  سابع  .دوب  دوخ 

شناد

يرود شناتـسود  زا  دـنک ، ناریو  ار  شناـکد  هکنیا  رگم  دوش  یمن  لـصاح  یـسک  يارب  ملع )  ) نیا هک  تسا  هدـش  لـقن  یـضعب  زا 
.درامش تمینغ  كدنا  دنچره  دروآ  یم  تسدب  ار  هچره  دوش و  رود  دوخ  رهش  زا  دنیزگ ،

ایمیس وداج ،

هب .درادـن  یجراخ  دوجو  هک  نهذ  رد  یلایخ  ياهعاعـش  داجیا  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا ، رحـس  یقیقح  ریغ  نونف  زا  یکی  اـیمیس 
نوچ و  دـنیامن ، یم  داجیا  اوه  رهوج  رد  ار  ییاـهتروص  دـننک و  یم  داـجیا  سح  رد  ار  یلاـیخ  تامـسجت  هک  یلاـمعا  رگید ، ناـیب 

نآ دنک  یم  رییغت  اوه  رهوج 
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.دوش یم  نوگرگد  مه  اه  تروص 

نینج

ره دنک و  یم  رییغت  نینج  دسرب ، نامز  نآ  یتقو  تسا  هدش  نیعم  صاخ  ینامز  محر  رد  نینج  نوکت  يارب  دنیوگ : برجم  ناکشزپ 
.ددرگ یم  ادج  محر  زا  دوش  لماک  نینج  تقو 

*

.دنام یقاب  تشاد و  نادند  هک  دییاز  يا  هچب  نآ  زا  سپ  و  دوب ، نتسبآ  لاس  راهچ  ینز  تسا : هدروآ  ناویح  باتک  رد  خیش 

*

ار ناسنا  لمح  ناـمز  هک  هلاـس  دـنچ  شـشوک  زا  سپ  .ناـسنا  زج  تسا  مولعم  تادوجوم  همه ي  لـمح  تدـم  دـیوگ : یم  وطـسرا 
.دیئاز بش  زا 184  سپ  هک  مدرک  دروخرب  ینز  هب  مدروآ ، تسدب 

مغ

تاهابم مه  رب  هراومه  يراتفرگ  تمعن و  دنتسه و  نوگانوگ  لاح  ود  یناسآ  یتخس و  تسا : هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناوید  رد 
گنـس نوچ  دـسرب  یتحاران  رگا  نم  هب  .دـنک  یمن  هدولآ  تنایخ  هب  تسد  دـنیبب ، یتنایخ  هناـمز  زا  رگا  هاـگآ ، درمناوج  دـننک ، یم 

.يراتفرگ هن  دنام و  یم  یقاب  تمعن  هن  هک  مراد  نانیمطا  متسه و  ابیکش  يراتفرگ  رد  .مزرو  یم  تماقتسا 

ءاخر هدش و  نالاح  یه 

ءالب همعن و  نالاجس  و 

اماذا بیر  الا  قذاحلا  یتفلاو 

ءازعلا هنخی  مل  رهدلا  هناخ 

ّیناف یب  هملم  تملا  نا 

ءاّمص هرخص  تاململا  یف 

ّناب املع  ءالبلا  یف  رباص 

ءالبلا میعنلا و  مودی  سیل 

تبحم رد  طارفا 
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یم تسود  ار  يو  تیاـهن  یب  وا  .تشاد و  يوراـبیز  يزینک  درک و  یم  یگدـنز  يدرم  اـم ، یگیاـسمه  رد  دـیوگ : بـحم  نوـنمس 
دیـشک و یکاندرد  هآ  زینک  .دز  مه  هب  ار  شآ  تسـشن و  هملباق  رانک  درک و  هیهت  یـشآ  وا  يارب  يو  دش ، رامیب  زینک  يزور  .تشاد 
، لاح نآ  اب  درم  نآ  تخیر و  ورف  شناتشگنا  تشوگ  تخیر و  شتسد  رب  نازوس  شتآ  داتفا و  هملباق  رد  ام  هیاسمه  تسد  زا  هقالم 

.درکن یتحاران  ساسحا 

تسا قلاخ  راوازس  تبحم  نیا  دنک ، یم  قولخم  هب  تبحم  رد  طارفا  زا  تیاکح  ناتساد  نیا 
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لامج ره  .رترب و  يرهاظ  لامج  زا  بتارم  هب  ادخ  لامج  هتبلا  تسا و  رت  قداص  يرهاظ  ییانیب  زا  ینطاب  تریصب  هک  ارچ  .قولخم  هن 
: تسا هتفگ  یمور  فراع  .تسا  صقان  وا  لامج  هب  تبسن  رگید 

كاچ هنیس  یخولک  شیپ  یسک  ره 

كان هعرج  هتشگ  نسح  زا  خولک  نیاک 

دنک نونجم  نات  هدولآ  درد  هداب 

دنک نوچ  منادن  دشاب  رگا  فاص 

میمت ینب 

غرم زا  ار  تمالم  میمت  ینب  دناوخ : ار  رعـش  نیا  فلدوبا  ممیمت ، ینب  زا  تفگ : رعاش  ییاجک ! زا  دیـسرپ  دـمآ ، فلدوبا  دزن  يرعاش 
.دنا هدش  هارمگ  دنورب  بوخ  هار  رگا  نانآ  دنناد ، یم  رتهب  اطق 

اطقلا نم  يدها  مؤللا  قرطب  میمت 

تلض مراکملا  لبس  تکلس  ول  و 

بالرطسا

.دور یم  راکب  یکلف  عاضوا  صیخشت  يارب  كرحتم و  هلیسو  دنچ  زا  تسا  يرازبا  بالرطسا 

.دوش یم  هدافتسا  نیمز  رب  نآ  ریثأت  نامسآ و  لاوحا  یسررب  يارب  رازبا  نیا  زا 

هریخذ

یتورث ارچ  دـنیوگ  نم  هب  دـیوگ : یم  تسا و  هدروآ  مظن  هـب  ار  نآ  یتـسب  تـسا ، مـغ  ياـه  همـشچ  ندرک ، هریخذ  دـیوگ : وطـسرا 
زا ات  مساره  یم  نآ  ماجنارـس  زا  متفگ : مداد و  یتخـس  خـساپ  .تسا  مزال  ناسنا  يارب  لاـم  نتخودـنا  هکنیا  اـب  ینک ، یمن  هتخودـنا 

.موشن نوزحم  نآ  ندش  هدیدزد 

ینتقت کلام ال  نولوقی 

یتفلا دیفی  ًارخذ  لاملا  نم 

باوجلا یف  مهتمحفاف  تلقف 

انزحا فاخا و ال  الئل 
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فنحا نب  سابع 

.میناوخب زامن  اـت  میتفرگ  هلـصاف  هداـج  زا  هار  رد  میدوب ، جـح  مزاـع  هک  یلاـس  تسا : هتفگ  يو  هک  دـنک  یم  لـقن  یـسک  زا  یلوص 
تسا و هرصب  لها  نم  يالوم  تفگ : .میتسه  هرصب  زا  همه  میتفگ  دراد ؟ دوجو  هرصب  لها  یسک  امـش  نیب  رد  تفگ : دمآ و  یمالغ 

نطو زا  هداتفا  رود  يا  تفگ : داد و  ناکت  يرـس  یتخـس  هب  میتفر  شتدایع  هب  .میا  هدرک  لزنم  يا  همـشچ  رانک  تسا و  رامیب  نونکا 
.دش شوهیب  سپس  دوش ، رتشیب  يرامیب  دیهد  همادا  ار  رفس  هچره  دینک ، یم  هیرگ  دوخ  مغ  زا  ییاهنت  اب  هک 

هنطو نع  رادلا  دیعب  ای 

هنجش یلع  یکبی  ًادرفم 
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هب لیحرلا  دج  املک 

هندب یف  ماقسالا  تداز 

درک و یم  زاوآ  يا  هدنرپ  تفگ : دمآ و  شوه  هب  رامیب  دناوخ ، یم  زاوآ  تسـشن و  دوب  وا  هیاس  ریز  يو  هک  یتخرد  يور  يا  هدنرپ 
.دروآ هیرگ  هب  میدوب  اج  ره  ار  ام  همه  دوزفا ، نم  مغ  رب  تسیرگ ، یم 

یجش داؤفلا  داز  دقل  و 

هننف یلع  یکبی  رئاط 

یکبف ینفش  ام  هفش 

هنکس یلع  یکبی  انلک 

هک متفگ : مالغ  هب  .میدرپس  كاخ  هب  میدـناوخ و  زامن  میدرک و  نفک  میداد و  لسغ  ار  وا  تفر ، ایند  زا  دیـشک و  يدرـس  هآ  سپس 
.دوب فنحا  نب  سابع  تفگ : دوب ؟

.دوب نابز  نیریش  يور و  ابیز  لایخ و  كزان  حور و  کبس  .تشاد  فیطل  یعبط  فنحا ، نبا  .تفر  ایند  زا  يرجه  لاس 193  رد  يو 

تجاح ياضق 

.تسا مزال  وت  رب  شندرک  کمک  دنک ، هجوت  وت  هب  هک  یسک  دنا : هتفگ  نامیکح 

تورث زا  هدافتسا 

ار نادـنزرف  لخب  دـنک و  تسود  ار  نانمـشد  شـشخب  درب ، هرهب  شداماد  دربن ، هرهب  شتورث  زا  دوخ  هک  یـسک  دـنا : هتفگ  نینچمه 
.دزاس نمشد 

ءاهقف

.دنتسه ءاهقف  نارورغم  زا  رگید  دیوگ : یم  رورغ  تاکلهم  تمسق  رد  مولعلا  ءایحا  رد  یلازغ 

نت هک  اهنآ  ناکریز  زا  يا  هدع  زج  ءاهقف  همه ي  .دنرب  راکب  ییاه  هلیح  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، نانآ  مکح  ادـخ ، مکح  دـنرب  نامگ 
وفع هیرهم  تخادرپ  زا  ار  شرـسمه  هک  ینز  دنیوگ : یم  ًالثم  .دنتـسه  نینچ  دننک ، یمن  لامیاپ  ار  یـسک  قح  دـنا و  هدادـن  هلیح  هب 

وا ات  دـشاب  هدز  ار  شنز  رهوش  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسین  حیحـص  نیا  .دـشاب و  یم  رطاخ  هدوسآ  شنز  قوقح  زا  شرهوش  دـنک ،
...ًاسْفَن ُْهنِم  ٍءْیَـش  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِإَف  : ... دیامرف یم  ادخ  تسیراچان ، هار  زا  هکلب  تسین ، هقالع  يور  زا  وفع  نیا  .دـنک  وفع  ار  هیرهم 

زا نز  .لام  زا  تئارب  یمود  تخـس و  یگدـنز  همادا  یکی  تسا ، ررـض  ود  نیب  همذ  تئارب  نیا  تسین ، يرطاخ  بیط  اـجنیا  رد  ، (1)
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هچنآ روما و  تایعقاو  زا  ایند  یضاق  دنچره  .تسا  هدرک  باختنا  رابجا  هب  ار  اهنآ  نیرت  هداس  ررض  ود  نیا 
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یمن دیقم  همذ  تئارب  لیـصحت  رد  دریذـپ و  یمن  ار  ییاوتف  نینچ  تمایق ، زور  رد  ینطاب  یـضاق  اما  درادـن ، ربخ  درذـگ ، یم  لد  رد 
.دراد یعقاو  تیاضر  هب  یگتسب  نارگید  لام  ندوب  لالح  نوچ  دناد ،

بیط زا  لوپ  نیا  دهدب ، وا  هب  ار  لوپ  دـنک و  مرـش  عمج  زا  وا  دـهاوخب و  یـسک  زا  ار  یلوپ  مدرم  روضح  رد  هک  یـسک  رگید : لاثم 
یلوا مدرم ، شهوکن  لوپ و  تخادرپ  هلئـسم ، ود  زا  یلو  .دـهدن  يو  هب  ار  لوپ  دوب  نکمم  دوبن ، مدرم  روضح  رد  رگا  .تسین  رطاخ 

تـسدب ار  یـسک  لد  نآ  ریغ  ینامـسج و  رازآ  اب  تسا  نآ  هرداصم  تسا ، هرداـصم  ناـمه  نیا  تسا ، هدـیزگرب  راـبجا  مکح  هب  ار 
.دهد ماجنا  يراک  ات  دنروآ 

سپ .دننک  راداو  تیاضر  اب  یلوپ  تخادرپ  هب  هنایزات  تابرـض  اب  هک  تسا  نامه  لثم  دریگ ، رارق  یگدنمرـش  ایح و  نیب  ناسنا  یتقو 
ات دنهد  یم  یسک  هب  هک  یلوپ  نیمه  .تسا  راکشآ  ادخ  دزن  نطاب  هک  ارچ  تسین  یقرف  ادخ  هاگشیپ  رد  ینطاب  يرهاظ و  برض  نیب 

.تسا مارح  باب  نیمه  زا  دنشاب  ناما  رد  وا  رش  زا 

تخادرپ زا  ات  دهد  یم  شرسمه  هب  ار  شلاوما  تاکز ، بوجو  زا  شیپ  لاس و  رخآ  رهوش  ًالثم  یهاگ  هک  تسا  تاکز  رگید ، لاثم 
.دنک یم  قیدصت  ار  وا  فرح  زین  هیقف  دنامب ، ناما  رد  تاکز 

.تسا تسرد  درادن  وا  زا  ار  تاکز  نتفرگ  قح  مکاح  ناطلس و  دیوگب  دهاوخ  یم  هیقف  رگا  لاح 

دننام ای  هدوبن  شندرگ  رب  یتاکز  ًالـصا  هک  تسا  یـسک  دـننام  وا  و  درادـن ، يراـتفرگ  مه  تماـیق  رد  هک  تسا  نیا  وا  دارم  رگا  اـما 
تخادرپ هفـسلف  اریز  .تسا  ربـخ  یب  نید  زا  روبزم  هیقف  تسا ، هتخورف  تسا  هدوب  تاـکز  قلعتم  هک  شدوخ  لاوـما  هک  تسا  یـسک 

بجوم زیچ  هس  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دـنک  كاپ  لخب  زا  ار  دوخ  لد  هدـنهد  تاکز  هک  تسا  نیا  تاکز 
.بجع هدش و  يوریپ  هتساوخ  هدش ، تعاطا  لخب  تسا : تکاله 

لیخب هک  تسا  یلخب  تکاله  تلع  سپ  هدوبن  عاطم  لخب  نآ  زا  شیپ  هداد و  ماـجنا  هک  تسا  یلمع  رطاـخ  هب  هدـش  تعاـطا  لـخب 
.تسا (1) کین  لخب  نآ  هدرک  روصت 
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.دـسر یم  رظن  هب  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  اما  تسا ، هتفرگ  داریا  یعرـش  لـئاسم  رد  ءاـهقف  یخرب  داـهتجا  هب  خیـش  دـنچره  ( - 1 - 1
، ًاعبط .دنیوج  یم  دانتسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تنـس  میرک و  نآرق  هلمج  زا  هیعرـش  هلدا  رب  یعرـش  ياواتف  نایب  رد  هعیـش  ءاهقف 

نکمم نوچ  درک  تخادرپ  تیاضر  هب  ار  یلام  رگا  دیوگ : یم  خیش  هکنیا  تسین ، لیخد  اوتف  نایب  رد  اهنیا  لثم  سایق و  ناسحتسا و 
لام نآ  دوش ، رهاظ  یتیاضران  راثآ  رگا  یلب  تسین ، يرگید  زیچ  ناسحتـسا  زا  شیب  تسا  مارح  سپ  دـشاب ، یـضاران  عقاو  رد  تسا 

هچ هب  ناسنا  نیا  هکنیا  تسا  يویند  ناسنا  يارب  وا  ياوتف  دـنک ، یم  حرطم  ار  ایند  مکح  هیقف  هکنیا  هوالع  .تسین  لـالح  هدـنریگ  رب 
ماجنا ار  یلمع  رهاظ  هب  دهد و  بیرف  ار  دوخ  یـسک  رگا  تسا و  هبـساحم  لباق  دـنوادخ  دزن  نآ  تسا ، هداد  ماجنا  ار  لمع  يدـصق 

رد یسک  رگا  لاح  تسا ، بجاو  عیطتـسم  ره  رب  راب  کی  مالـسالا ) هجح   ) ًالثم .درب  یمن  يا  هرهب  ًاعطق  درادن ، داقتعا  نادب  هک  دهد 
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.تسین لوبق  راکایر  جح  تسا ، صالخا  جح  طرـش  دـیوگ  یم  اهنت  هیقف  .تسا  طوبرم  شیادـخ  وا و  دوخ  هب  دـنک ، ایر  جـح  نتفر 
يارب اههار  نیا  نایب  .تسا  هداد  رارق  تابجاو  زا  رارف  يارب  ییاه  هار  دوخ  مدرم  رب  تلوهس  يارب  عراش  یهاگ  اهنیا  همه  زا  هتـشذگ 

نآ زا  ار  مدرم  دوش و  شآ  زا  رت  غاد  هساک  هن  دیازفیب و  اه  هار  نیا  رب  دناوت  یم  یسک  هن  تسا ، عراش  نابز  زا  مدرم و  روما  حالـصا 
یلقع هتبلا  یعرـش و  حبق  زین  وا  لالح  ندرک  مارح  تسا ، عونمم  ادخ  مارح  ندرک  لالح  هک  روط  نامه  هکنیا  هچ  دنک  عنم  اهریـسم 

.لمأتف .دراد 
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مشخ ندرب  ورف 

.امنم شاخرپ  وا  رب  وت  دنک ، شاخرپ  وت  رب  هکره  دیوگ : یگرزب 

نارگمتس اب  ینیشنمه 

.دننک مارتحا  ار  وت  دنچره  نیشنن  نارگمتس  اب 

تسود مارکا 

.ینک مارتحا  سلاجم  رد  ار  وا  هک  تسا  نیا  تتسود  اب  وت  ياه  یکین  هلمج  زا 

تراجت

.تسا شورف  نآ  نیرت  تخس  دیرخ و  زیچ  نیرتناسآ  تراجت  رد 

ییاسراپ

، دندش مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هناخ  دراو  مالسلا  اهیلع  ارهز  یتقو  هک : دنک  یم  لقن  یتیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دانـسالا  برق 
ترضح هیرهم  امرخ و  فیل  زا  رپ  یتسوپ  ناشیا  ياکتم  دندیـشک ، یم  دوخ  رب  باوخ  ماگنه  هک  دوب  يدنفـسوگ  تسوپ  ماما  شرف 

.دوب نینهآ  یهرز 

ناجرملا ؤلؤللا و  امهنم  جرخی  هیآ  ریسفت 

ناراب یتقو  .تسا  ایرد  بآ  نامسآ و  بآ  زا  جورخ  روظنم  هک : تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 
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گرزب ءؤلول  کچوک و  هرطق  زا  کچوک  ءؤلول  و  دتفا ، یم  فدص  رد  يا  هرطق  ناراب  بآ  زا  دـننک و  یم  زاب  ناهد  اهفدـص  درابب ،
.دوش یم  داجیا  ناراب  گرزب  هرطق  زا 

ینادان

اهیوادی نم  تیعا  هقامحلا  الا  هب  بیطتسی  ٌءاود  ءاد  لکل  ینادان  رگم  دراد  ینامرد  يدرد  ره 

دنپ

.ددرگ یم  نیگمغ  دوشن و  اور  شتجاح  درادنپ  یم  نوچ  تسا  نادان  دنمزاین ، دنا : هتفگ 

رش عفد 

.ینک عفد  ار  ناشناردپ  رش  هلیسو  نیا  هب  ینک و  مارتحا  ناشدالوا  هب  هک  تسا  نیا  دب  تسود  دب و  هیاسمه  هراچ 

يدیماان نارگید ، زاین  عفر 

.دننک عطق  ار  تدیما  يرادن  تسود  تدوخ  هک  روط  نامه  نکن ، شدیماان  تشاد  دیما  وت  هب  سک  ره 

رگمتس زا  کمک 

.دنک شیاوسر  ادخ  دیوج ، کمک  یملاظ  زا  سک  ره 

ناطلس رای 

تکاله هب  دنور  رتالاب  هچره  .دنتفا  ریزب  اجنآ  زا  دنور و  الاب  یهوک  زا  هک  تسا  یهورگ  دننام  مکاح  ناتسود  تسا : هتفگ  یمیکح 
.دنوش یم  رت  کیدزن 

ییاسراپ

.دوب نم  هصغ  ترخآ  مغ و  ایند  هک  یلاح  رد  مدرک  حبص  تفگ : يدرک ؟ حبص  هنوگچ  دنتفگ : یمیکح  هب 

مدرم یفوص و 

.مینامگدب مدرم  هب  میراد و  نظ  نسح  ادخ  هب  تفگ : دینک ؟ یم  هچ  دنتفگ : نایفوص  زا  یکی  هب 

تروشم

رکف یلو  تسا  سفن  ياوـه  زا  یلاـخ  هدـنهد  هرواـشم  رکف  هک  تسا  نیا  هرواـشم  هب  مدرم  نداد  هجوـت  تلع  تسا : هـتفگ  یمیکح 
.تسا سفن  ياه  هتساوخ  زا  رپ  هدنریگ  تروشم 
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نمشد راکش  عمط 

.نکن نآ  راکش  رد  عمط  یتفای  تاجن  ریش  تسد  زا  یتقو  دنا : هتفگ  زین 

نمشد اب  هلماعم 

.نک مالس  وا  رب  یتشذگ  رگا  رذگن و  دوخ  نمشد  زا  دنا : هتفگ  زین 

رصبلاو عمسلا  نا  هیآ  ریسفت 

: تسا هدروآ  ًالُؤْسَم (1)  ُْهنَع  َنا�ک  َِکئ�لوُأ  ُّلُک  َدا�ؤُْفلا  َرَصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ  هیآ  ریسفت  رد  فاشک 

ضارتعا وا  هب  نارـسفم  زا  يرایـسب  .تسا  عفر  لحم  رد  مهیلع  هک  مهیلع  بوضغملاریغ  دننام  لوئـسم ، يارب  تسا  عفر  لحم  رد  هنع 
.تسا هدش  مدقم  لوئسم  رب  اجنیا  رد  هنوگچ  دوش  یمن  مدقم  لعف  رب  دنیشنب ، نآ  ياج  هچره  لعاف و  دنا : هتفگ  دنا و  هدرک 

دنپ

.دوبن مالسلا  هیلع  یلع  ماما  همان  زا  رترثؤم  نم  رد  يا  هظعوم  چیه  ربمایپ ، لاحترا  زا  سپ  دیوگ : یم  سابع  نبا 

دروآ یم  تسدب  هچنآ  نداد  تسد  زا  دوش و  یم  دونـشخ  هداد  تسد  زا  هچنآ  ندروآ  تسدب  زا  ناسنا  دعب ، اما  دندوب : هتـشون  ماما 
هب لمع  یب  هک  شابن  نانآ  زا  .وشن  تحاران  یهن  یم  فک  زا  هچنآ  زا  شابن و  دنسرخ  تسوت  رایتخا  رد  ایند  زا  هچنآ  هب  وت  .تحاران 

.مالسلاو دنزادنا  یم  بقع  هب  ار  هبوت  زارد  يوزرآ  اب  دنا و  هتخود  مشچ  ترخآ 

هداد تلهم  ردقنآ  هدیـشوپ و  مشچ  همه  بیع  زا  ایوگ  هک  هدناشوپ  بیع  ردقنآ  ادخب  دیـشاب ، هاگآ  دیـشاب ، هاگآ  ادخ ، ناگدنب  يا 
وا اب  مه  لد  هب  دننک و  یم  شیاتـس  ار  ادخ  نابز  هب  هک  دنبلط  یم  يرای  ادخ  زا  يا  هدـع  .تسا  هتـشاذگاو  دوخ  هب  ار  همه  ایوگ  هک 

.دزرو یم  تفلاخم  ناشلمع  اب  اما  دنیانشآ ،

افو

هب نازیم  هچ  تسا و  تحاران  شا  هدش  ادج  ناتسود  يارب  ردقچ  نیبب  یجنـسب ، ار  یمدآ  ءافو  یهاوخ  یم  رگا  تسا : هتفگ  یمیکح 
.دنک یم  هیرگ  ناگتشذگ  رب  ردقچ  قاتشم و  نانآ  تلصو 

ییوجبیع

تمسق زا  دکم و  یم  ار  نآ  دنیشن و  یم  تحارج  رب  سگم  هک  روطنامه  تسا : هتفگ  نینچمه 
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.دنیب یمن  ار  اهیبوخ  تسا و  مدرم  بیاعم  یپ  رد  زین  رادرکدب  دنیزگ ، یم  يرود  ندب  ملاس 

تموکح هویش 

طرـش ییوگن  ات  شوکب  .یهد  ماجنا  یهاوخب  هچره  یناوت  یم  وت  دـیوگب ، وت  هب  تیعر  تقو  ره  تشون : ردنکـسا  هب  سیلاطاطـسرا 
.ینک هدافتسا  نانآ  ررض  هب  تتردق  زا  ادابم  .تسا  راک  نالف  ماجنا  تمالس 

ناسحا

نم هب  سکره  هکنیا  رب  نم  ناوت  داد : خساپ  يوش ، لاحـشوخ  یـسرب و  تموکح  هب  وت  دـش  ثعاب  يزیچ  هچ  دندیـسرپ  ردنکـسا  زا 
.مدرک ناربج  نآ  زا  رتدایز  هب  درک ، ناسحا 

هدیاف یب  نخس 

.درادن يا  هدیاف  وا  لاح  هب  هک  يزیچ  زا  نتفگن  نخس  تفگ : تسا ؟ رت  تخس  ناسنا  يارب  يزیچ  هچ  دندیسرپ : نولوس  زا 

يرابدرب

نآ بلاغ  هک  موش  یمن  لخاد  یگنج  رد  تفگ : يدادن ؟ خساپ  ارچ  دنتفگ : .دادن  خساپ  وا  اما  داد  ازسان  ار  میکح  سینخـسا  يدرم ،
.تسا بولغم  زا  رتدب 

تمعن رکش 

.یتسه وا  رب  ریما  یهد ، یتمعن  سکره  هب  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هئیس هیآ  ربسفت 

دـناد و یمن  هلکاشم  باب  زا  ار  نآ  افرع  زا  یکی  اما  تسا ، هلکاشم  باـب  زا  ا�ُهْلثِم (1) ، ٌهَئِّیَس  ٍهَئِّیَـس  ُءا�زَج  هیآ َو  هک  تسا  نیا  روهـشم 
نآ دش ، ادیپ  شاداپ  هب  زاین  و  دماین ، شیپ  یتیعقوم  وفع  يارب  رگا  دنک ، ناربج  ششخب  وفع و  اب  ار  هانگ  دهاوخ  یم  ادخ  دیوگ  یم 

.تسا یناحور  ینایب  نیا  .تسا  هئیس  نامه  دننام  يا  هئیس  زین  ازج 

: هک تسا  هدروآ  ار  نومضم  نیمه  رعاش  و 

ازج دشاب  لهس  يدب  ار  يدب 

ءاسا نم  یلا  نسحا  يدرم  رگا 

ییاسراپ
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هناخ یپ  رد  یسک  تفگ : يزاس ؟ یمن  هناخ  دوخ  تحارتسا  يارب  ارچ  دنتفگ  سناجوید  هب 
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.تسا نم  هناخ  اجنامه  منک  تحارتسا  نم  اج  ره  دنک ، تحارتسا  دهاوخ  یم  هک  تسا 

یکشزپ ای  یشاقن 

یشاقن ءاطخ  هک  يدید  نوچ  وت ، رب  نیرفآ  تفگ : وا  هب  سناجوید  .دوب  هدیزگرب  ار  تبابط  هتـشر  هک  دوب  یـشاقن  سناجوید ، نامز 
.يدرک رایتخا  ار  تبابط  كرت و  ار  یشاقن  دوش ، یم  نفد  هاچ  رد  یکشزپ  ءاطخ  تسا و  راکشآ 

يروخرپ

.دنا هتفاب  تیاهنادند  زا  يا  هچراپ  وت  مادنا  رب  تفگ : وا  هب  دید ، ار  یقاچ  روخرپ و  ناسنا  سناجوید 

رخسمت

فـصو رد  يا  هدیـصق  راشب  .دوب  اجنآ  زین  يدهم  ییاد  يریمح ، روصنم  نب  دیزی  .تفر  یـسابع  هفیلخ  يدهم  روضح  هب  رعاش  راشب 
یم هرخـسم  ارم  ییاد  تفگ : يدهم  .منک  یم  خاروس  دیراورم  تفگ : راشب  خیـش ؟ يا  تسیچ  وت  راک  تفگ : دـیزی  .دورـس  يدـهم 

یشسرپ نینچ  زاب  متـسه ، روک  يدرمریپ  دنیب  یم  هکنیا  اب  نوچ  متفگ ، هک  دوب  نامه  شییاد  خساپ  دناد  یم  ریما  تفگ : راشب  ینک ؟
.داد شا  هزیاج  دیدنخ و  يدهم  .دیامن  یم 

طخ تروص 

.دیفس نطاب  مشچ  رد  تسا و  هایس  رهاظ  مشچ  رد  طخ ، تروص 

نابز

(. دشاب هتشاد  تواخس   ) دنکاهر ار  شتسد  ود  نیب  دنک و  لرتنک  ار  دوخ  کف  ود  نیب  هک  یسک  دنک  تمحر  ادخ 

هدنیوگ ای  نخس 

.دیرگنب شا  هتفگ  هب  دیرگنن ، هدنیوگ  هب 

نابز

نامیاهر رگا  بوخ  دنیوگ  همه  دیدرک ؟ حبـص  هنوگچ  دیوگ : یم  دوش و  یم  فِرـشم  شیاضعا  عیمج  رب  حبـص  ره  مدآ  ینب  نابز 
یم باذع  مینیب و  یم  باوث  وت  هلیسو  هب  ام  دنیوگ  یم  دنهد و  یم  دنگوس  ار  نابز  همه  اضعا  ار ! ادخ  ار ! ادخ  دنیوگ ، یم  .دینک و 

.میوش

هزع ریثک 

ار نیا  هیما  ینب  ءافلخ  دوب و  یضفار  هزع  ریثک  مدید ، یخیرات  ياه  باتک  یخرب  رد 
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.دنتفرگ یم  هدیدان  ار  شندوب  یضفار  دندوب ، يو  ینیشنمه  هب  دنمقالع  نوچ  و  دنتسناد ، یم 

ایآ مهد ، یم  تدـنگوس  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـج  هب  ار  وـت  تفگ : وا  هب  کلملادـبع  .دـش  دراو  ناورم  کلملادـبع  رب  يزور  ریثـک 
درگنابایب یتقو  یلب  .مداد  یم  خـساپ  يداد  یم  دـنگوس  مه  تدوخ  قح  هب  ارم  رگا  تفگ : ریثک  يا ؟ هدـید  دوخ  زا  رت  قشاع  یـسک 

كاله ار  ما  هداوناخ  نم و  یگنـسرگ ، تفگ : ینیـشنب ؟ اجنیا  هدـش  ثعاـب  هچ  متفگ : .تسا  هدرتسگ  ماد  هک  مدـید  ار  يدرم  مدوب ،
.مروآ تسدب  مدوخ  هداوناخ و  يارب  يزیچ  زورما  هزادنا  هب  دیاش  ات  مدرتسگ  اهماد  .تسا  هدرک 

ماد هب  ییوهآ  يرآ ، تفگ : یهدـب ؟ مه  ارم  مهـس  میدروآ ، تسدـب  يدیـص  رگا  موـش و  وـت  هارمه  مه  نم  یهد  یم  هزاـجا  متفگ :
ار وا  یتقو  تفگ : يدرک ؟ نینچ  ارچ  متفگ : .درکاهر  ار  وا  تفر و  وهآ  يوس  تعرـس  هب  يو  یلو  میدـش  وهآ  یپ  رد  ود  ره  داـتفا ،

.دورس دوخ  یلیل  حدم  رد  يرعش  دوب و  هیبش  نم  یلیل  هب  رایسب  هک  ارچ  دش ، داجیا  ملد  رد  یتقر  متسیرگن 

نابز

ارم تفگ : زاب  .راد  هگن  ار  تنابز  دومرف : ربمایپ  .نک  هظعوم  ارم  تشاد  هضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  يدرم 
نداـتفا بجوم  يزیچ  رگم  وت  رب  ياو  .راد  هگن  ار  تناـبز  دومرف : ربماـیپ  درک و  رارکت  زاـب  .راد  هگن  ار  تناـبز  دومرف : .نک  هظعوـم 

.ناشنابز زج  دوش  یم  شتآ  رد  مدرم 

ترخآ ایند و 

.دهد یمن  یمدآ  هب  يویند  لمع  ربارب  رد  ار  ترخآ  دهد و  یم  یمدآ  هب  يورخا  لمع  ربارب  رد  ار  ایند  ادخ  تسا : هدمآ  ثیدح  رد 

ایند

.تسا هدش  هدنکارپ  هک  تسا  يا  هدش  عمج  يازجا  هتفرگ و  تفلا  هک  تسا  يا  هدنکارپ  يازجا  ایند  دیوگ : یم  دمحا  نب  لیلخ 

.تسا رایغا  عنام  دارفا و  عماج  لیلخ  فیرعت  ادخ  هب  دیوگ : یم  یفراع 

كدنا ررض 

.تسا رتهب  رایسب  دوس  زا  مک  ررض  دیوگ : یم  طارقب 

هارمه هیامرس 

رد یسدنه  یلکـش  دوخ  تامولعم  زا  داتفا و  يا  هریزج  رد  وا  تسکـش و  يدرم  یتشک  تسا : هدمآ  يروزرهـش  ءامکحلا  خیرات  رد 
.درک حرط  نیمز 

هاش .دندرک  فیرعت  ار  وا  لاح  دندرب و  هاشداپ  دزن  ار  وا  دندید و  ار  وا  هریزج  یلاها  زا  یخرب 
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یتشک رگا  هک  دیـشاب  هتـشاد  يزیچ  مدرم ! يا  تشون : کلامم  ریاس  هب  داد و  هزیاج  وا  هب  تفرگ و  رظن  رد  وا  يارب  کین  یهاـگیاج 
.دشاب امش  هارمه  تسکش ، ایرد  رد  امش 

رقف

.دریذپب ار  نآ  درک  تساوخرد  داد و  وا  هب  مهرد  رازه  هد  درک و  تاقالم  مهدا  میهاربا  اب  یسک 

.مریذپ یمن  ادخ  هب  ینک ، كاپ  ارقف  زا  ارم  مان  مهرد  رازه  هد  اب  یهاوخ  یم  تفگ : میهاربا  درک ، رارصا  يو  تفریذپن  میهاربا 

مایخ رمع 

یهاگ .دـیزرو  یم  لـخب  نارگید  هب  شناد  شزومآ  زا  دوب و  قالخادـب  یلو  تشاد  داـیز  تراـهم  تمکح  رد  هکنآ  اـب  ماـیخ  رمع 
.دیوگب تعرس  هب  ار  خساپ  دش  یمن  رضاح  تفگ و  یم  هدیعب  تامدقم  درک و  یم  ینالوط  نانچ  ار  یشسرپ  خساپ 

، تسا هدـش  نیعم  تیبطق  يارب  نآ  ازجا  زا  یخرب  ارچ  تسا ، ازجالا  هباـشتم  کـلف  هکنیا  اـب  تفگ : و  دـش ، دراو  وا  رب  یلازغ  يزور 
ُلِطا�ْبلا و َقَهَز  ُّقَْحلا َو  َءا�ج  تفگ : یلازغ  .دش  دنلب  نذؤم  يادص  ات  درک  زارد  نخـس  لومعم  قبط  رمع  تسیچ ؟ باختنا  نیا  حـجرم 

.تفر نوریب  شا  هناخ  زا 

يراد هناخ 

درک و یم  ساتـسد  مدنگ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  و  دز ، یم  وراج  ار  هناخ  دروآ و  یم  بآ  مزیه و  لزنم  هب  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
.تخپ یم  نان  دومن و  یم  ریمخ 

ایر

تسا رگید  دجاسم  رد  زامن  تعکر  رازه  ربارب  نم  دجسم  رد  زامن  رذابا  يا  دومرف : يو  هب  رذوبا ، هب  دوخ  ياهـشرافس  نیب  رد  ربمایپ 
هب دـناوخب  دوخ  هناخ  رد  یمدآ  هک  تسا  يزامن  اـهزامن  نیا  زا  رترب  تسا و  زاـمن  تعکر  رازه  دـص  ربارب  مارحلادجـسم  رد  زاـمن  و 

.دنک هجوت  ادخ  هب  طقف  هار ، نیا  زا  دنیبن و  ار  وا  ادخ  ریغ  هک  يروط 

ادخ زا  سرت 

بغار هچناـنچ  دوـب و  ناـما  رد  ود  ره  زا  دیــسرت ، یم  مـه  خزود  زا  دـسرت  یم  رقف  زا  هچناـنچ  هدازیمدآ  رگا  دــیوگ : یم  یمیکح 
ار ترخآ  ایند و  تداعس  دیسرت ، یم  ادخ  زا  دیسرت  یم  ادخ  ناگدنب  زا  هچنانچ  دیـسر و  یم  ود  ره  هب  دوب ، ترخآ  بغار  تسایند 

.دوب هدروآ  تسدب 

يراد هدنز  بش 

وا هب  دنک  یم  يراد  هدنز  بش  دیرگ و  یم  هراومه  شدنزرف  دید  مثیخ ، نب  عیبر  ردام  یتقو 
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وت مهاوخب  شنابحاص  زا  ات  تسا  یـسک  هچ  تفگ : شردام  .يرآ  تفگ : عیبر  يا ؟ هتـشک  ار  یـسک  ار ، وت  هدش  هچ  مدنزرف  تفگ :
.ما هتشک  ار  مدوخ  مردام ، تفگ : عیبر  دنشخب ، یم  ار  وت  یتسه  لاح  هچ  رد  وت  دننادب  رگا  ادخ  هب  دنشخبب ، ار 

صالخا

: تسا هتفگ  زین  .دشاب  ادخ  يارب  هدنب  نوکس  تکرح و  هک  تسا  نآ  صالخا  دیوگ : لهس 

.درادن نآ  زا  يا  هرهب  سفن  هک  ارچ  سفن ، رب  تسا  يزیچ  نیرت  تخس  صالخا 

*

.دهاوخن ار  نآ  ضوع  ترخآ  ایند و  رد  شبحاص  هک  تسا  نآ  لمع  رد  صالخا  هتفگ : يرگید 

*

.دیامنن لیخد  ار  یسک  ادخ ، اب  شا  هلماعم  رد  هدنب  هک  تسا  نآ  صالخا  تسا : هتفگ  یبساحم 

*

.تساه هرهب  همه ي  ندرک  شومارف  تبقارم و  ماود  صالخا  تسا : هتفگ  يرگید 

*

.تسااهترودک زا  لمع  هیفصت  صالخا  تسا : هتفگ  زین  دینج  نبا 

لالح همقل  اعد ،

.تسا لالح  همقل  شیاه  هنادند  اعد و  نآ  دیلک  تسادخ ، ياهجنگ  زا  يا  هنیجنگ  ادخ ، تعاطا  تسا : هتفگ  ذاعم  نب  ییحی 

رکش

یسک دننام  دیرگ  یم  دروخ و  یم  هکنآ  هتبلا  .دیروخ  یم  امش  هک  اجنامه  زا  تفگ : يروخ ؟ یم  اجک  زا  دندیـسرپ : یفاح  رـشب  زا 
.ددنخ یم  دروخ و  یم  هک  تسین 

تبحم

.دنام یمن  يرثا  تبحم  بحم و  زا  دوش  لماک  دسرب و  رخآ  هب  تبحم  رگا  تسا : هتفگ  نافراع  زا  یکی 

ییاسراپ
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ار وت  یهاوخ  یم  تفگ : فراع  یتسه ؟ دونشخ  نیمه  هب  ایند  زا  ایآ  تفگ : .دروخ  یم  کمن  يزبس و  هک  تشذگ  یفراع  هب  یسک 
؟ تسا دونشخ  نیا  زا  رتمک  هب  هک  یسک  هب  منک  ییامنهار 
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! تسا هتفرگ  ترخآ  ياج  هب  ار  ایند  هکره  تفگ : فراع  .يرآ  تفگ :

راکشآ دزد 

ار ناهن  دزد  راکـشآ ، دزد   ) .دـنز یم  ار  بش  دزد  زور ، دزد  دـینک  هاگن  تفگ : دز ، یم  ار  يدزد  هک  دیـسر  يرومأم  هب  سناجوید 
(. دنز یم 

قشاع

َو تفگ : یم  دمآ و  یم  نم  يوس  هب  یهایس  مدیسر ، يداو  يالاب  یتقو  .متشذگ  ناعنک  يداو  زا  يزور  دیوگ : یم  يرصم  نونلاوذ 
هتخادنا و نت  رب  يا  هبج  هک  تسا  ینز  مدـید  دـش ، رت  کیدزن  یتقو  .درک  یم  هیرگ  َنُوبِـسَتْحَی (1) و  اُونوُکَی  َْمل  ا�م  ّللا 

�
ِه َنِم  ْمَُهل  ا�َدب 

: تفگ نز  .متسه  یبیرغ  درم  متفگ : يدیسرتن ؟ نم  زا  هک  یتسیک  وت  تفگ : نم  هب  نز  نآ  .دراد  تسدب  یبآ  هزوک 

: متفگ دنایرگ ؟ ار  وت  هچ  تفگ : نز  .متسیرگ  شنخس  زا  دشاب ؟ بیرغ  یسک  ادخ  اب  تسا  نکمم 

یمن هیرگ  وگتـسار  متفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  ییوـگ  یم  تسار  رگا  تفگ : نز  .نک  شا  هجلاـعم  یتـخیر ، نـم  مـخز  رب  کـمن 
نخـس زا  نم  دنگوس  ادخ  هب  .درادن  شیاسآ  قشاع  تسا و  لد  شیاسآ  بجوم  هیرگ  تفگ : نز  ارچ ؟ متفگ : .هن  تفگ : نز  دنک ؟

.مدش ریحتم  وا 

ناسنا ریخ 

: تفگ دـشابن ؟ رگا  تفگ : .دـنک  یگدـنز  نآ  اـب  هک  یلقع  تفگ : تسا ؟ یمدآ  ریخ  يزیچ  هچ  تفگ : رهمج  رزوـب  هـب  ناوریـشونا 
رگا تفگ : .دنک  بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  تبحم  نآ  هلیـسو  هب  هک  یتورث  تفگ : دوبن ؟ رگا  تفگ : .دـنهد  هرواشم  ار  وا  هک  یناردارب 

.دهد نایاپ  وا  یگدنز  رب  هک  یگرم  تفگ : دوبن ؟ رگا  تفگ : .لال  نابز  تفگ : دوبن ؟

لماک ناسنا 

.دشاب وت  ردق  هزادنا  هب  وت  سابل  لمع و  هارمه  وت  نخس  نید و  هارمه  وت  لقع  یتسیاب  تفگ : شدنزرف  هب  یمیکح 

لمع همان ي  دلج 

.امن دلج  اهراک  نیرتهب  هب  ار  دوخ  لامعا  هدنورپ  تسا  هتفگ  زین 

رذگ دوز  تصرف 

ّهناک دور ، یم  تعرس  هب  هک  ییاهزور  رد  دینک  شالت  ناتترخآ  يارب  تسا : هتفگ  مه  يرگید 
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.دنک یم  زاورپ 

عضاوت

.وت تفارش  زا  تسا  رترب  وت ، تفارش  رد  وت  ینتورف  تفگ : يریزو  هب  یمیکح 

تعانق

.دشاب ینغ  دنچره  تسا  ریقف  دزرون  تعانق  هک  یسک  .دشاب  ریقف  دنچره  تسا  ینغ  عناق ، تسا : هتفگ  یمیکح  زین 

*

.يوجب ار  نآ  تعانق  رد  یتورث ، بلاط  رگا  يوجب و  ار  نآ  ادخ  تعاطا  رد  یتسه ، تزع  بلاط  رگا  تسا : هتفگ  زین  يرگید 

*

.تسا ناسنا  هدنرادهگن  هقدص  ریقف و  تزع  تعانق ، دیوگ : بیدا  رازج 

یضر

.دش هدوسآ  لاس 684  رد  هیفاک  حرش  زا  یضر 

ناگرزب یخرب  تافو 

(، 436  ) یضترم دیس  (، 428  ) انیس نبا  (، 385  ) دابع نبا  بحاـص  (، 366  ) دـیمع نبا  ریزو  (، 339  ) یباراف رصنوبا  (، 392  ) يرهوج
ّللاراج

�
ه (، 520  ) یلازغ دمحا  حوتفلاوبا  (، 505  ) یلازغ دماحوبا  (، 477  ) نیمرحلا ماما  (، 449  ) يرعم ءالعلاوبا  (، 406  ) یضر دیس 

یبرع نیدلا  یحم  (، 632  ) ضراف نبا  (، 606  ) يزار رخف  (، 587  ) لوتقم يدرورهس  (، 548  ) یناتسرهش دمحم  (، 538  ) يرشخمز
قازرلادبع (، 710  ) يزاریـش همالع  (، 672  ) یـسوط ققحم  (، 685  ) يواضیب یـضاق  (، 646  ) راـطیب نبا  (، 646  ) بجاـح نبا  (، 638)

نبا (، 590  ) یبطاـش (، 679  ) ینارحب مـثیم  نـبا  (، 726  ) یلح همـالع  (، 792  ) ینازاـتفت ققحم  (، 646  ) يدرب راـج  (، 735  ) یشاک
(. 687  ) يدعج (، 631  ) يدمآ (، 398  ) ینادمه عیدب  (، 676  ) يواون (، 739  ) ینیوزق نیدلا  لالج  (، 616  ) ءاقبلاوبا (، 597  ) يزوج

دنیوگ

یتسه رهش  زا  هتسویپ  تسناور 

لفاوق مه  یپ  زا  مدع  کلمب 

ییانس
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تسا کلف  ناتس  کبس  شخبدوز 

تسا کلف  ناکدوک  عبط  اب  ریپ 
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دنام ناکدوک  هب  تواخس  رد 

دناتسب دوز  دوز و  دهدب 

یبدا ثحب 

ره .تسا  روسکم  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش و  یم  حوتفم  نآ  هزمه  دور ، راـکب  ردـصم  ياـجب  رگا  ربخ ) مسا و   ) شلومعم ود  اـب  ّنا 
نوچ تسا  هدمآ  شیپ  نم  يارب  يا  هغدغد  هتبلا  .تسا  مزال  َّنا  رسک  هلـص ، زاغآ  رد  .تسا  زیاج  ود  ره  دشاب ، زیاج  هجو  ود  ره  اج 

زا تباث ،  همایق  يذـلا  ءاج  ییوگ  یم  مئاق  هنا  يذـلا  ءاج  ییوگ  یم  یتقو  ًـالثم  .دریگ  رارق  نآ  ياـج  هب  ردـصم  دوش  یم  مه  اـجنآ 
.دنا هدرک  زیوجت  ار  هجو  ود  ره  نییوحن  یخرب  رگید  يوس 

اجیب يانث 

یم لاحشوخ  تسین ، يو  رد  هک  يزیچ  هب  دننک  شیانث  نوچ  هک  یسک  زا  متفگـش  رد  هک : تسا  هدمآ  ینامـسآ  ياهباتک  یخرب  رد 
.دوش یم  تحاران  تسه ، وا  رد  هک  يزیچ  هب  دنیوگ  وا  يدب  نوچ  .دوش و 

قدزرف

دایز ینک ؟ ییارآ  نخـس  زاب  هدرکان ، هنتخ  يا  تفگ : تشذـگ و  دوب ، رعـش  ندورـس  لوغـشم  هک  مجع  نب  دایز  هب  قدزرف  دـنیوگ :
.تسا باوج  یب  یخساپ  تفگ : قدزرف  .تسا  هداد  وت  هب  تردام  هک  يربخ  نایب  رد  يدرک  هلجع  تفگ :

شزگ

نادند زا  رگا  دنیوگ و  عسل  ار  نآ  ندیزگ  برقع  روبنز و  دننام  دـنزب ، شین  مد  زا  رگا  ناویح  هک  هدـش  لقن  صاوغلاهرد  باتک  رد 
.دنیوگ غدل  ار  نآ  شزگ  رام ، دننام  دزگب ، ناهد  اب  رگا  دنیوگ و  سهن  ار  نآ  ندیزگ  ناگدنرد ، رگید  گس و  دننام  دزگب ،

لولعم

نآ دـماشایب و  ار  لـلع  هک  تسا  یـسک  لولعم  هک  ارچ  تسا ، هابتـشا  نیا  دـنیوگ و  لولعم  لـیلع ، هب  دـیوگ : متکا  نب  ییحی  یـضاق 
.دنیوگ لعم  ار  تلع  زا  لوعفم  یتسیاب  سپ  تسا ، مود  بارش 

یکدوک ریثأت 

.تسشن دهاوخ  درادن  تسود  اج  ره  یگرزب  رد  دنیشن ، یم  دراد  تسود  اج  ره  یکدوک  رد  هکنآ  دیوگ : یمیکح 

تسار نخس 

.درادن باوج  تسرد  نخس  دیوگ : یمیکح 
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تمایق دای 

: تفگ منزب ، ار  ممالغ  متساوخ  تفگ : دوب ؟ یک  وت  هبوت ي  زاغآ  دنتفگ ، زیزعلادبع  نب  رمع  هب 

.دشاب تمایق  نآ  مدحبص  هک  روآدایب  ار  یبش  رمع  يا 

یشومارف

.يرادن دای  هب  یثیدح  یلو  يا  هدش  ریپ  يا و  هدیسر  نس  نیا  هب  دنتفگ : عامط  ثعشا  هب 

زا وا  مدینـش و  همرکع  زا  تفگ : ثعـشا  .وگب  دنتفگ  .تسا  هدینـشن  یـسک  هک  ما  هدینـش  يزیچ  همرکع  زا  ادخ  هب  مراد ، ارچ  تفگ :
دوجو نمؤم  زج  یـسک  رد  هک  تسا  هدیدنـسپ  تداع  ود  دومرف : هک  دوب  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  وا  سابع و  نبا 

.ار يرگید  نم  دوب و  هدرک  شومارف  ار  ود  نآ  زا  یکی  همرکع  .درادن 

رابدا لابقا و 

ار شدوخ  ياهیبوخ  دنک ، تشپ  نوچ  دهد و  یم  وا  هب  ار  ریغ  ياه  یبوخ  دروآ ، يور  یـسک  هب  ایند  یتقو  تسا : هدمآ  ثیدـح  رد 
.دریگ یم 

سولج دوعق و 

هب اذـل  نییاپ ، هب  الاب  زا  لاـقتنا  ینعی  دوعق  دـنا : هتفگ  ود  نآ  قرف  رد  یلو  دنتـسه  نتـسشن  ياـنعم  هب  ود  ره  هکنیا  اـب  سولج  دوعق و 
زا ینعی  دعقا ، دیوگ  یم  تسا  هداتسیا  هک  یـسک  هب  برع  هجیتن  رد  تسالاب  هب  نییاپ  زا  لاقتنا  سولج  یلو  .دعقم  دنیوگ  ریگ  نیمز 

.نیشنب ندوب ، هدجس  لاح  رد  ای  ندیشک  زارد  زا  ینعی  سلجا  دیوگ  یم  هدیباوخ  ناسنا  هب  وش و  لقتنم  نتسشن  هب  نداتسیا 

یبدا ثحب 

هتبلا ًارْهَـش (1) ، َرَـشَع  ا�ْنثا  ّللا 
�

ِه َْدنِع  ِروُهُّشلا  َهَّدِع  َّنِإ  دننام  تسا  يزیچ  هدننک  دیکأت  هک  يزیمت  ًالثم  دنک ، یمن  ماهبا  عفر  زیمت  یهاگ 
ملع زا  دیاب  هک  دـنا  هتفگ  لیلد  فیرعت  رد  هک  روط  نامه  دراد ، ماهبا  عفر  یگتـسیاش  هک  تسا  یظفل  مییوگب : زیمت  فیرعت  رد  رگا 

.دوش لصاح  يرگید  زیچ  هب  ملع  نآ ، هب 

لوعفم بصن 

دوجو رد  دوخ  لماع  اب  هک  تسا  نیا  دهد  بصن  لوعفم ، دوش  یم  بجوم  هک  یطیارش  زا 
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دـصق هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  لوعفم  بصن  هک  تسا  نیا  نایوحن  نخـس  رهاظ  دـیوگ : یم  تاملک  نیا  بتاک  .دـشاب  نراـقم 
لاح کی  رد  بیدأت  برض و  نوچ  تسین  تسرد  ًابیدأت  هتبرض  لاثم  رد  ًالثم  .دشاب  هتشاد  دوجو  جراخ  رد  لماع  اب  لوعفم  تنراقم 

.دوش یمن  ققحم 

هعبار دیما 

.ملامعا همه ي  زا  ندوب  سویأم  رطاخ  هب  داد : خساپ  يراودیما ؟ دایز  ردقنیا  ارچ  دنتفگ : هعبار  هب 

سئب معن و 

رد هغلاـبم  يارب  هژاو  ود  نیا  تسین ، نینچ  یلو  دـنیآ ، یم  مذ  حدـم و  رد  يور  هناـیم  يارب  سئب  معن و  هک  دـنا  هدرک  روـصت  یخرب 
َمِْعن �یلْوَْملا َو  َمِْعنَف  ْمُک�الْوَم  َوُه  ّللاـِب 

�
ِه اوُمِـصَتْعا  َو  دـیامرف : یم  دوخ  تافـص  تاذ و  دـیجمت  رد  دـنوادخ  هکناـنچ  تسا ؛ مذ  حدـم و 

ُریِصَْملا (2) َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ْمُها�وْأَم  دیامرف : یم  شتآ  شهوکن  رد  ای  ُریِصَّنلا (1) 

فاجع نامس و  تارقب  هیآ  ریسفت 

ایآ دیوگ : یم  يرشخمز  ٍتا�ِسبا�ی (3) ، َرَخُأ  ٍرْضُخ َو  ٍت�الُْبنُس  َْعبَس  ٌفا�جِع َو  ٌْعبَس  َّنُُهلُکْأَی  ٍنا�مِس  ٍتا�رََقب  َْعبَس  �يرَأ  یِّنِإ  هیآ  ریـسفت  رد 
عون هب  ار  عبس  دشاب  تارقب  تفص  نامس  رگا  مییوگ  تسین ؟ یقرف  ای  عبـس ، يارب  هن  دشاب  تارقب  تفـص  نامـس  هکنیا  رد  تسا  قرف 

.نآ عون  هب  هن  دش ، هداد  زیمت  رقب  سنج  هب  عبس  دشاب ، عبس  تفص  نامس  رگا  نامس و  رقب  سنج  هب  هن  يا ، هداد  زیمت  نامس  رقب 

یم عضاوت  بجوم  نیا  مییوگ : هن ؟ ای  تسا  رورجم  ًالحم  هک  تسا  رـضخ  تالبنـس  رب  فطع  تاـسبای ،  رخا  دـیوگ : یم  ناـشیا  زین 
انعم نیا  رخا ، ظفل  هک  یلاح  رد  .دنشاب  عبس  زیمم  دیاب  ود  ره  دریگ و  رارق  تاسبای  رخآ  مکح  رد  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  دوش 
يا هدـع  هداتـسیا و  یخرب  ینعی  دنتـسه ، هتـسشن  هداتـسیا و  رفن  تفه  وا  دزن  ییوگب  رگا  ًـالثم  .دـشاب  عبـس  زا  ریغ  هک  دـناسر  یم  ار 
نوچ .دنک  یم  داجیا  ار  عفادت  نیا  دنا  هتسشن  هیقب  دنتسه و  هداتسیا  رفن  تفه  وا  دزن  ییوگب  رگا  یلو  تسا  حیحص  دنتـسه ، هتـسشن 

.دنشاب یم  اه  هداتسیا  نآ  ریغ  نیرخآ 
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تیلؤسم

.دزغل یم  شیاپ  دروآ ، راسفا  ریز  ندرگ  هک  یسک 

تموکح ياهتنا 

شاک يا  تفگ : کلملادبع  .تسـش  یم  سابل  هک  تسیرگن  ییوش  سابل  هب  رـصق  هرجنپ  زا  دوب ، راضتحا  لاح  رد  کلملادبع  یتقو 
شوگ هب  نخـس  نیا  .مدوبن  راد  هدهع  ار  ناناملـسم  روما  زا  يزیچ  مدروخ و  یمن  ار  دوخ  زور  ره  جـنرتسد  زج  مدوب و  ییوش  سابل 

ام دنـشاب و  ام  دننام  دنراد  تسود  ناشگرم  تقو  هک  داد  رارق  يروج  ار  نیطالـس  هک  ساپـس  ار  يادخ  تفگ : يو  دیـسر ، مزاحوبا 
.میشاب نانآ  دننام  میرادن  تسود  نامگرم  تقو 

هیف اوفرتاام  اوملظ  نیذلا  عبتاو  هیآ  ریسفت 

.تسا فرح  هیردصم  ءام  دـیوگ  یم  ماشه  نبا  ِهِیف (1) ، اُوفِْرتُأ  ا�م  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َعَبَّتا  ینعی َو  تسا  هیردصم  ام  دـیوگ  یم  يرـشخمز 
.تسا هدش  ریمض  عجرم  تسا و  مسا  اجنیا  رد  ام  یلاح  رد 

از تمحز  خـساپ  نیا  .دوش  یم  هدافتـسا  اوملظ  زا  هک  ددرگ  یمرب  ملظ  هب  هیف  رد  ریمـض  هک  دـنا  هتفگ  يرـشخمز  زا  عاـفد  هب  یخرب 
.تسا

نید ایند و  ررض 

نید ایند و  عفن  هب  هک  دنک  يراک  لوغـشم  ار  وا  هک  تسا  نیا  هدنب  زا  ادخ  ندنادرگ  يور  ياهتمالع  زا  : تسا هتفگ  ناگرزب  زا  یکی 
.تسین وا 

؟ ییاجک

نم هب  مردـپ  .یتـسه  رادـیاپ  هچ  رب  نیبـب  رگنب  یتـسه ؟ اـجک  رد  هک  یـسانشب  ار  دوخ  هاـگیاج  یهاوخ  یم  رگا  تسا  هتفگ  يرگید 
، درک یمن  يرای  ار  وا  هک  يراک  ره  زا  هک  دوب  هدرک  داـجیا  يو  رد  يریثأـت  ناـنچ  دوب ، هدینـش  یخرب  زا  ار  نخـس  نیا  یتقو  تفگ :

.تشادرب تسد 

فوصت ّللا ،
�

ه نوبحت  هیآ  ریسفت 

هیآ نیا  ریـسفت  لیذ  هلمج  زا  تسا ، هدرک  شهوکن  ار  نانآ  راب  نیدـنچ  فاشک  رد  دوب و  فلاخم  نایفوص  اـب  تدـش  هب  يرـشخمز 
دبوک یم  اپ  دنز و  یم  تسد  ادخ  دای  اب  دنز و  یم  ادخ  تبحم  زا  مد  یسک  ینیبب  رگا  دیوگ : یم  ّللا (2) ،

�
َه َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  هفیرش :

، دراد هرعن  برط و  و 
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ادـخ ار  وا  هک  دـنیب  یم  ار  یناوج  تروص  دوخ  دزن  وا  تسا ، ربـخ  یب  تبحم  تقیقح  زا  .دسانـش و  یمن  ار  ادـخ  يو  شاـب  نئمطم 
قمحا يا  هدع  دوش و  یم  ینم  زا  رپ  وا  سابل  یهاگ  هک  نانچ  ...و  دنز  یم  فک  تسا  هدش  وا  راسخر  هتفیرف  نوچ  و  تسا ، هدناوخ 

.دوش یم  يراج  ناشمشچ  زا  کشا  ناشبلق  تقر  رطاخ  هب  نانآ  دنتسه و  وا  فارطا  زین 

.تسا و یتسه  رد  رثؤم  اهنت  نوچ  تسا  لامک  كاردا  تبحم  دـیوگ : یم  هتخادرپ و  تبحم  یـسررب  هب  اـجنیا  رد  فاـشک  بحاـص 
سپـس .دوش  یم  رت  مامت  تبحم  دریذپب ، لامک  زا  ار  رثا  نیرتشیب  هدننک  كاردا  و  دشاب ، رت  لماک  رت و  مامت  كاردا  رادـقم  ره  هتبلا 
.ینیب یم  تبحم  رادـم  رب  ار  همه  نایاپ  زاغآ و  ینیب و  یم  يراج  تادوجوم  مامت  رد  ار  تبحم  ینک ، لمأت  تقد  اب  رگا  دـیوگ : یم 

هراب نیا  رد  هکنیا  اـب  میتشاد ، تبحم  هراـب ي  رد  یثحب  رگا  هک  دـش  ناـیب  ًادارطتـسا  تمـسق  نیا  دوبن و  تبحم  هراـب ي  رد  اـم  ثحب 
رد نانخـس  نیا  نایب  رگید  يوس  زا  .درک  یم  ادـج  زغم  زا  ار  تسوپ  تخاس و  یم  ریحتم  ار  اهلد  هک  متفگ  ییاهزیچ  متـسه  فیعض 

.تسادخ هناخ  رانک  رد  هک  یسک  زا  مهنآ  تسا  یبدا  یب  تلاهج و  نآرق  ریسفت  نمض 

.دنا هتخادرپ  نایفوص  شهوکن  هب  هیآ ، نیمه  لیذ  زین  رگید  يا  هدع  يزار و  رخف 

عضاوت

رگا یلو  مرادن  یکاب  وت  نخس  زا  متشذگب  رگا  تسا ، يا  هندرگ  تشهب  نم و  نیب  درم  يا  تفگ : رذابا  .داد  مانشد  ار  رذوبا  يدرم ،
.مراوازس یتفگ  هچنآ  زا  رتشیب  هب  متشذگن 

ینمشد یتسود و 

اب یتسود  زا  .دسر  یمن  امش  هب  يو  زا  يررض  دینادب  دنچره  دینکن ، توادع  یـسک  اب  منادنزرف  تسا : هتفگ  شنادنزرف  هب  یمیکح 
هچ دیسرت و  دیاب  نمشد  ینمـشد  زا  تقو  هچ  دیناد  یمن  اریز  .دوش  یمن  امـش  دیاع  وا  زا  يدوس  دینادب  دنچره  دینکن  زیهرپ  یـسک 

.تشاد تسود  یتسود  هب  دیما  تقو 

راکهنگ يارب  اعد 

شتروص هک  داتفا  يور  ابیز  ینز  هب  شنامـشچ  تسا ، بجاو  ینم  رد  فوقو  هک  ییاهزور  زا  یکی  رد  جح  مایا  رد  یفوص  مزاحوبا 
.دوب هتخادنا  هنتف  هب  ار  مدرم  شییابیز  دوب و  هدرک  نایرع  ار 

، مزاحوبا يا  تفگ : نز  .ناشوپب  ار  تتروص  يراد ؟ یم  زاب  ناشتدابع  زا  ار  مدرم  یتسه و  مارحلارعـشم  رد  نز  يا  تفگ : مزاـحوبا 
: تسا هتفگ  اهنآ  هراب ي  رد  رعاش  هک  متسه  یناسک  زا  نم 

اههجو رح  نع  زخلا  اسک  تطاما 

الهلهم ادرب  نینتملا  یلع  تخراو 
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هبسح نیغبی  نججحی  ءاللا  نم 

الفغم ءيربلا  نلتقیل  نکل  و 

یبعش .دنتفگ  نیمآ  شنارای  درک و  اعد  وا  .دنازوسن  شتآ  رد  ار  ابیز  تروص  نیا  ادخ  هک  مینک  شیاعد  تفگ : شنارای  هب  مزاحوبا 
.دنک تنعل  ار  وت  ادخ  دیتفگ  یم  دیدوب  یقارع  رگا  دیتسه  بلقلا  قیقر  یلیخ  اه  يزاجح  امش  تفگ : دش ، ربخ  اب  هعقاو  نیا  زا 

رعش یتسم 

.دش یم  كانبرط  تسم و  دورس ، یم  یبوخ  رعش  هاگره  فنحا ، نب  سابع 

نم تجه  یتم  دجنلا  ابص  ای  الا   ) رعش هنیمد  يارب  نم  دمآ و  نم  دزن  فنحا  نب  سابع  يزور  دیوگ : یم  یلصوم  میهاربا  نب  قاحسا 
بوچ نیا  مهاوخ  یم  رعش ، نیا  ییابیز  زا  تفگ : تفر و  یبوچ  يوس  هب  هک  دش  كانبرط  دمآ و  دجو  هب  نانچ  مدناوخ ، یم  دجن )

.ینک یمن  محر  دوخ  هب  متفگ : وا  هب  منزب ، مرس  رب  ار 

مجع زا  يرعاش 

دوهعم فالخب  هفوکش  گرب و  زا  هدش 

لوا يریپ  رخآ و  تخرد  یناوجون 

مارح تورث 

دورو قح  بنج  هک  ینیب  یمن  .تسا  مورحم  قح  رابرد  زا  کش  یب  تسا ، هدروخ  ههبـش  ای  مارح  هک  یـسک  دیوگ : نافراع  زا  یکی 
دسر هچ  دنتـسه ؛ حابم  زیچ  ود  ثدح ، تبانج و  هکنیااب  درادن ؛ ار  یهلا  باتک  هب  ندز  تسد  قح  وضو  یب  درادن و  ار  ادخ  هناخ  هب 

.درادن ار  مرح  دورو  هزاجا  تسادخ و  تمحر  زا  دورطم  زین  وا  .تسا  هدرب  تاهبش  تثابخ  مارح و  يدیلپ  هب  تسد  هک  یسک  هب 

تیزعت کیربت و 

.دنهد تیلـست  ردپ  گرم  زا  زین  دنیوگ و  تینهت  تفالخ  يارب  ار  وا  ات  دـندش  دراو  نیما  رب  ارعـش  تفر ، ایند  زا  دیـشر  نوراه  یتقو 
تشحو و رد  مدرم  دـش و  هارمه  مه  اب  سحن  دعـس و  تفگ : .دوب  ساونوبا  درک ، زاب  کیربت  تیزعت و  هب  ناـبز  هک  یـسک  نیتسخن 

.دنتسه یلاحشوخ 

يارب دـنادنخ و  یم  ار  ام  تفـالخ  هب  شندیـسر  يارب  نیما  ناـمداش ، مه  میرادازع و  مه  اـم  ددـنخ ، یم  نادـند  دـیرگ و  یم  مشچ 
.دنایرگ یم  شردپ  گرم 

سحنلا دعسلاب و  راوجلا  ترج 
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سنا یف  هتشحو و  یف  سانلاف 

هکحاض نسلاو  یکبت  نیعلاو 

سرع یف  متام و  یف  نحنف 

اهیکبی نیمالا و  مئاقلااهکحضی 

سمالاب دیشرلا  هافو 
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وزرآ

: ًالثم .تسا  راوتـسا  یلـصا  رب  وزرآ ، فـالخ  رب  دـیما  هک  تسا  نیا  ینمت )  ) وزرآ و  ءاـجر )  ) يراودـیما نیب  قرف  دـیوگ : یم  یلازغ 
تـسدب مدنگ  رادقم  نالف  مراودـیما  دـیوگ : یم  هدرک  نمرخ  ار  لصاح  هدرک و  لمحت  ار  يرایبآ  تمحز  هتـشاک و  مخت  يرگزرب 

ورف دوخ  لایخ  باوخ و  رد  هدیـشکن  مه  تمحز  هدرواـین و  تسدـب  یتعارز  هتـشاکن ، یمخت  يرگید  سک  .تسا  دـیما  نیا  .مروآ 
.تسا ینتفاین  تسد  تسا و  هشیر  یب  يوزرآ  نیا  مروآ ، تسدب  مدنگ  رادقم  نالف  مراد  وزرآ  دیوگ  یم  یبوک  نمرخ  هاگ  هتفر و 

نم زا  ار  كدنا  نیا  دـنوادخ  هک  مراودـیما  دـیوگب  هاگنآ  هدیـشوپ ، مشچ  هانگ  زا  هداد و  دوخ  هب  تمحز  تدابع  رد  یتقو  زین  هدـنب 
هتفگ و كرت  ار  شفیاظو  هدـنام و  لفاغ  رگا  یلو  .تسا  دـیما  نیا  دـنک ، اـطع  لـماک  باوث  ماـمت و  ار  هاـتوک  لـمع  نیا  دریذـپب و 
، متـسه منهج  زا  تاجن  تشهب و  هب  راودیما  دـیوگب : هتـشادن و  یکاب  وا  منهج  تشهب و  ادـخ و  ياضر  مشخ و  زا  هدرک و  تیـصعم 

.تسوا زا  اطخ  لهج و  نیا  .تسا  هدیمان  دیما  ار  نآ  دوخ  وا  ینتفاین و  تسد  تسا  ییوزرآ  وا  دیما  نیا 

*

.دوب ادیپ  تمحز  تدش  زا  شیاه  هدند  مدید  ار  دباع  هریسموبا  هک  تسا  هتفگ  نافراع  زا  یکی 

هب ادـخ  تمحر  يدـید ؟ نم  رد  يدـیماان  رثا  تفگ : تفرگ و  مشخ  .تسا  عیـسو  ادـخ  تـمحر  دـشخبب ، ار  وـت  ادـخ  مـتفگ : وا  هـب 
.تشاداو هیرگ  هب  ار  ام  وا  نخس  ادخ  هب  .تسا  کیدزن  نانسحم 

یم تدابع  هب  ناشرمع  دندرک و  یم  شالت  ادخ  تعاطا  رد  هنوگچ  هک  درگنب  ار  ءایلوا  ناگرزب و  ناربمایپ و  لاح  لقاع ، ناسنا  دیاب 
تمحر تعـسو  هب  نیرت  هاگآ  نانآ  ادخ  هب  دنتـشادن ؟ ادخ  هب  نظلا  نسح  نانآ  ایآ  دندوب ، لاح  نامه  رد  زور  بش و  .دندنارذگ و 

نآ ریغ  دیاین و  تسدب  ششوک  شالت و  نودب  تمحر  نیا  دنتـسناد  یم  یلو  دنتـشاد  ادخ  مرک  هب  نظ  نسح  نیرتشیب  دندوب و  ادخ 
هشوت نیرتهب  هک  يدیما  ات  دیزادنا  تمحزب  تعاط  تدابع و  رد  ار  ناتدوخ  امـش  سپ  .تسا  ضحم  رورغ  ینتفاین و  تسد  ییوزرآ 

.دینک مهارف  تسا 

الوم مرگرس 

.دندش زاین  یب  نارگید  زا  الوم ، هاگرد  نامزالم  دنتشگ ، الوم  مرگرس  یهورگ  دندش و  ایند  لوغشم  يا  هدع  تسا ، هدورس  یفراع 

مهایندب موق  لغاشت 

مهالومب اولخت  موق  و 
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هناوضر باب  مهمزلا  و 

مهانغا قلخلارئاس  نع  و 

لمع تامدقم 

ناوت نوچ  تفگ : تسا ؟ مولعم  اجک  زا  دـنتفگ  .تسین  ادـخ  لوبق  دروم  مهد  یمن  ماجنا  هک  یلامعا  مراد  نیقی  تسا : هتفگ  یفراـع 
.تسین لوبق  ملامعا  هک  متسه  نئمطم  اذل  مرادن ، ار  مزال  تامدقم  ماجنا 

گرم ایند ،

هدرک و رادیب  ار  وا  هک  شا  هیاس  رد  هدیباوخ  رایـسب  هچ  درادن ، ماود  دنک و  یمن  افو  شا  هدـعو  هب  ایند  دـیوگ : یم  زتعم  نب  ّللادـبع 
�

ه
.تسا هدش  هریچ  وا  راک  رب  عطق و  وا  ملع  هکنیا  ات  تسا ، هدیزرو  تنایخ  وا  هب  هک  ینئمطم  رایسب  هچ 

نیب زا  ار  شتروص  مظن  دومن و  شوماخ  ار  وا  رد  ییاـبیز  ـالب ، درک و  دوباـن  ار  وا  یتکرح  ياوق  تفوک و  مه  رد  ار  شتاـیح  گرم 
.دیدرگ اهگنس  اهکاخ و  ریز  رد  رتسکاخ  زا  یطخ  نوچ  درب و 

شرف گنـس  اب  دـش و  هیهت  گنلک  لـیب و  اـب  هک  يا  هناـخ  رد  دـنداد ، رارق  وا  شرف  ار  كاـخ  دـنداد و  ربق  لـیوحت  ار  وا  شناتـسود 
ار وا  داـی  ناـظفاح  وحم و  ار  وا  مسا  راـگزور  داـتفا و  گرم  ماـک  رد  هکنیا  اـت  دوب  برطـضم  شیوزرآ  رطاـخ  هب  ًاـمئاد  وا  دـیدرگ ،

.دندرک شومارف 

توکس يور ، هنایم  ارادم ، توبن ، ءازجا 

ءزج شش  تسیب و  زا  ییزج  توکس  يور و  هنایم  ارادم ، هک : تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  زا  باهـشلا ، باتک  رد 
.تسا توبن 

*

رد هیوباـب  نبا  مییوگ  تسا ؟ هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ءزج  توبن 26  ءازجا  ارچ  دوش  لاؤس  رگا  دیوگ : باهـش  حرـش  رد  يدنوار  بطق 
تـسیب سپ  نآ  زا  .دوب  هلاس  لهچ  ربمایپ  داد  عالطا  ار  وا  يربمایپ  دیـسر و  ربمایپ  روضح  هب  لیربج  یتقو  تسا : هدروآ  توبن  باتک 

ار هیعرش  ماکحا  لاس  هس  نآ  رد  ربمایپ  .دوب  وا  دوخ  صاخ  اما  دیـسر  وا  هب  یحو  تثعب ، زا  شیپ  لاس  هس  درک و  یگدنز  لاس  هس  و 
.دیشک لوط  لاس  شش  تسیب و  ربمایپ  ینطاب  يرهاظ و  توبن  اذل  دینش  یم 

تدم نیا  رد  تسا و  هدرک  نایب  ار  تلصخ  هس  نیا  هفسلف  یلصا و  ضرغ  لاس ، کی  رد  ربمایپ  تسا : هدومرف  ادخ  لوسر  دنیوگ  زین 
.دندوب نم  توبن  ءازجا  زا  ییزج  اهنیا  عقاو  رد  سپ  درک ، یمن  شرافس  هس  نیا  هب  ءزج 

346  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 712 

http://www.ghaemiyeh.com


ناتسمز

تسا هاتوک  شیاهزور  دزیخرب و  دناوت  یم  یمدآ  سپ  تسا  ینالوط  شیاهبش  تسا ، نانمؤم  راهب  ناتـسمز  تسا : هدمآ  یثیدح  رد 
.دریگب هزور  دناوت  یم  وا  و 

يردام تواقش 

ثیدح ریسفت  رد  ناثدحم  زا  یکی 

یمن تواقش  گرزب ، تواقش  نآ  هب  تبسن  هب  اهتواقش  هیقب  و  تسا ، شتآ  رد  میظع  تواقش  دیوگ : یم  هما ،  نطب  یف  یقش  یقـشا 
 . ٌهَیِوا�ه ُهُّمُأَف  دیامرف : یم  ادخ  هک  ارچ  تسا  منهج  ردام  مکش  زا  دارم  سپ  دنشاب ،

درجم سفن 

: دیوگ لکایه  حرش  رد  یناود  ققحم  تسا ، دیعب  یلیخ  هیجوت  نیا  دیوگ : رگید  یققحم 

.تسا نیشیپ  يامکح  زا  يوریپ  هب  نم  داقتعا  نیا  دنتسه ، درجم  سوفن  ياراد  تاناویح 

تسا و هدافتـسا  لباق  یناود  ققحم  تاراـشا  یخرب  زا  بلطم  نیمه  .دـنا  هتفرگ  رظن  رد  هدرجم  سوفن  مه  تاـتابن  يارب  یتح  یخرب 
.دنتسه هدرجم  سوفن  هب  لئاق  زین  تادامج  يارب  يا  هدع 

نمؤم نادنز  ایند 

لوسر رگم  تفگ : دید و  ار  وا  دوب  هدیشوپ  یتسپ  سابل  هک  يدوهی  یصخش  .دوب  هدیشوپ  ابیز  یسابل  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
.تسا رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند  هک  تسا  هتفگن  امش 

یباوث همه  نآ  زا  رگا  يدرک  هابتـشا  يدوهی  ردارب  دومرف : ماما  .تسامـش  لاح  نیا  نم و  لاح  نیا  تفگ : يدوهی  .يرآ  دومرف : ماما 
.متسه منهج  رد  نم  تشهب و  رد  وت  هک  تسناد  یهاوخ  يوش ، علطم  هداد  وت  هب  هک  یباذع  يوش و  علطم  هداد  نم  هب  ادخ  هک 

ترجه

هراب ي رد  باهش  حرش  رد  يدنوار  بطق 

يا هدع  دندرک ، ترجه  ادخ  يارب  ناناملسم  زا  يا  هدع  درک ، ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  ربمایپ  یتقو  دیوگ : یم  تاینلاب  لامعالا  امنا 
ره دراد و  یگتـسب  نآ  تین  هب  یلمع  ره  دومرف : داد و  عالطا  ربمایپ  هب  ار  مدرم  تین  ادخ  دندرک ، ترجه  جاودزا  تراجت و  دصق  هب 

هکنآ اما  تسا ، لوسر  ادخ و  يوس  هب  يو  ترجه  دـشاب  شلوسر  ادـخ و  يوس  هب  شترجه  هکره  .تسا  دوخ  تین  ورگ  رد  یـسک 
.تسا هدرک  ترجه  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  سک  نآ  يارب  وا  ترجه  دشاب  ینز  ای  جاودزا  ای  ایند  يارب  شترجه 
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رون

: تسا هدمآ  تسا ، زامن  رارسا  نایب  صوصخم  هک  هن  تصش و  باب  رد  یکم  تاحوتف  باتک  رد 

یمرج دیشروخ  تسا  هدش  هتفگ  تسا و  هدمآ  بلطم  نیمه  يدرورهس ، لکایه  باتک  رد  تسا و  دیشروخ  زا  ناگراتـس  عیمج  رون 
.دریگ یمن  رون  اهنآ  زا  دهد و  یم  رون  مارجا  همه  هب  هک  تسا 

یخرب هاگدید  هیرظن  نیا  .تسا  دیشروخ  زا  ناگراتس  عیمج  رون  هک  دنک  یم  تلالد  نیا  دیوگ : نخـس  نیا  حرـش  رد  یناود  ققحم 
.تسا هفسلف  ناگتسجرب  زا 

هک مراد  ییاهفرح  شنافلاخم  اب  نم  یلو  تسا  یتسرد  نخس  نیا  میوگ  یم  نم  تسا ، تسرد  نخس  نیا  دیوگ : فورح  نیا  بتاک 
لوکشک مود  دلج  رد  ار  نآ  ام  دنک و  یم  دییأت  ار  هتشذگ  فرح  يا  هلئـسم  رد  يونثم  .دینیبب  لوکـشک  يالبال  زا  ار  نآ  دیناوت  یم 

.میا هدروآ 

اهراتسا نیا  دنادرگ  یم  رون 

اهراوید نیا  دیشروخ و  زا  هلمج 

یسولپاچ

یم ماما  شیپاشیپ  رابنا »  » هقطنم ياه  ناقهد  نیفـص ، اـت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  روبع  هار  رد  تسا : هدـمآ  هغـالبلا  جـهن  رد 
نینچ ار  دوخ  ناریما  هک  تساـم  بادآ  زا  دـنتفگ : دـینک ؟ یم  تسا  يراـک  هچ  دوـمرف : ماـما  .دـندرک  یم  یهارمه  ار  وا  دـندیود و 

هب ار  دوخ  ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  امـش  درادـن ، امـش  ناریما  لاح  هب  یعفن  امـش  راک  نیا  ادـخ  هب  دومرف : ماما  .مینک  یم  میظعت 
ینمیا نآ  یپ  رد  هک  یـشیاسآ  تسا  دنمدوس  هچ  دشاب و  باقع  باذع و  اهنآ  یپ  رد  هک  تسا  ییاهتقـشم  هچ  .دیزادنا  یم  تمحز 

.دشاب شتآ  زا 

تاولص نایب  یگنوگچ 

یلع هیلع و  ّللا 
�

ه یلـص   ) مییوگب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  تاولـص (  رد  هک  تسا  نیا  رتهب  دسیون : یم  باهـش  حرـش  رد  يدنوار  بطق 
تـسا رتهب  دمحم ، یلع  ّللا 

�
ه یلـص  دنیوگب  رگا  یلو  تسا ، فیعـض  رج  فرح  رارکت  نودـب  رورجم  ریمـض  رب  فطع  هک  ارچ  هلآ ،)

.تسا هلمج  کی  مالک  هک  ارچ  دوشن ، رارکت  رج  فرح  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  یلص  دنیوگب 

نیا .دـشاب  یم  عم  يانعم  هب  و »  » تسا و بصن  عضوم  رد  هلآو »  » هکاریز تسا ، هلمج  کی  مه  لوا  تروص  رد  مـالک  میوگ  یم  نم 
.تسا هدروآ  حابصم  هیشاح  رد  یمعفک  ار  بلطم 

زامن تعکر  ود 
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رگا يدوب ، هدوسآ  تقو  ره  .روآ  اج  هب  ادـخ  برقت  رطاخ  هب  زامن  تعکر  ود  هک : تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  بوسنم  راعـشا  زا 
.نک حیبست  ار  ادخ  نآ  ياج  هب  ییوگب  هدوهیب  یتساوخ 
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ّللا
�

ه یلا  یفلز  نیتعکر  منتغا 

ًاحیرتسم ًاغراف  تنک  اذا 

لطابلاب لوقلاب  تمه  ام  اذا  و 

ًاحیبست هناکم  لعجاف 

سفن تزع 

.تسا راوخ  وا  ناگدید  رد  ایند  درامش ، زیزع  ار  دوخ  هکره  دنیوگ 

باصتنا

، ار وت  ماـقم  تفگ : ردنکـسا  یهد ؟ یم  نم  هب  یماـقم  هچ  يدـش ، ناطلـس  یتقو  تفگ : دوبن  شیب  یکدوک  هک  ردنکـسا  هب  وطـسرا 
.دنک یم  نیعم  وت  تعاطا 

یتسود

.تسود زا  لد  ترودک  زا  تسا  كدنا  رمع  هک  نکاهر ، ار  اهترودک  ریگب و  ار  افص  تسود  زا  تفگ : هک  یسک  رب  نیرفآ 

افص ام  کقیدص  نم  ذخ 

ردکلا هیف  يذلا  عدو 

اعم نم  رصقا  رمعلاف 

ریغلا یلع  قیدصلا  هبت 

رهش نیرتهب 

.تسا رترب  تفریذپ  ار  وت  يرهش  ره  تسین ، يرهش  زا  رترب  يرهش  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هرکن ریمض 

یخرب .هفرعم  ای  تسا  هرکن  هتبرـض  لجر و  ینئاج  دننام  هرکن ، ریمـض  ایآ  هک  هدش  فالتخا  دیوگ : یم  نیعبرا  باتک  رد  يزار  رخف 
نادـب نیا  تسا و  هرکن  مه  نیا  تسا  هرکن  نآ  نوچ  ددرگ و  یمرب  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  لولدـم  نوـچ  تسا  هرکن  دـنا : هتفگ 

.تسا هرکن  مه  عجار  دوب  هرکن  هیلا  عوجرم  لولدم  یتقو  تساهنآ و  يانعم  تیاعر  هرکن ، هفرعم و  زا  دارم  هک  تسا  تهج 
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نامه هب  دنک و  یمن  تیمومع  رب  تلالد  لجر  دننام  هتبرـض ، رد  ءاه  نوچ  تسا  ینتفریذپ  نیمه  تسا و  هفرعم  دـنا  هتفگ  زین  یخرب 
زا دارم  لـجرلا ،  ینمرکا  ییوگب  سپـس  لـجر و  ینئاـج  ییوـگب  رگا  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  رب  دـهاش  .ددرگ  یم  زاـب  هدـمآ  درم 

حیحـص دـش ، هتفگ  هچنآ  زا  .دـشاب  هفرعم  دـیاب  مه  نآ  هب  هدـننک  دوع  ریمـض  تسا ، هفرعم  لجرلا  نوچ  تسا و  لجر  نامه  لجرلا 
.تشگ حضاو  تسا ، عجرم  لولدم  ریمض  لولدم  دوب  هتفگ  هک  یسک  فرح  ندوبن 

هقدص قیداصم 

.تسا محر  هلص  هقدص و  ناشیوخ  رب  هقدص  دنا  هتفگ  زین  .تسا و  هقدص  کین  نخس  هدش : هتفگ 
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هوشر

.ددرگ جراخ  هنزور  زا  يراد  تناما  دوش ، دراو  رد  زا  هک  هوشر )  ) هیده هاگ  ره 

يرگن هدنیآ 

.دنک کین  يراک  ادرف  يارب  زورما  زا  دهنب ، فک  زا  رایتخا  هکنیا  زا  شیپ  هک  تسا  یسک  دنمدرخ 

رتوبک غالک و 

دنتـسین لکـش  کی  هب  دنا و  هدش  عمج  مه  اب  تفگ : هدش و  بجع  رد  .دنک  یم  زاورپ  رتوبک  اب  هک  دید  ار  یغالک  رانید ، نب  کلام 
.دندش یکی  یگنل  زا  تفگ  کلام  .دنتسه  گنل  ود  ره  دندید  دندمآ  نیمز  هب  ود  ره  نوچ 

تمصع هناشن 

هک يراک  ًادـعب  هک  دوش  یم  راداو  یمدآ  مه  درب و  یم  نیب  زا  ار  هتـشذگ  هاـنگ  یفنم  رثا  مه   ) .تسا تمـصع  هناـشن  یهاوخ  رذـع 
(. دهدن ماجنا  دوش  یهاوخرذع  بجوتسم 

یلازغ

دادغب هب  دـش و  جراخ  روباشین  زا  داتـسا  گرم  زا  سپ  يو  .درب  هرهب  وا  زا  روباشین  رد  اهلاس  هک  تسا ، نیمرحلا  ماما  درگاش  یلازغ ،
زا شیب  زین  ناسردم و  زا  نت  دصیس  وا  سرد  سالک  رد  .دوب  راد  هدهع  ار  دادغب  هیماظن  رد  سیردت  دوب و  يا  هنازرف  داتـسا  وا  .دمآ 

تدابع هب  .درک و  رایتخا  تزع  دومن و  هشیپ  دهز  درکاهر و  ار  هسردم  يدنچ  زا  سپ  .دنتفای  یم  روضح  ناگدازریما  زا  نت  دـصکی 
سوط ینعی  دوخ  یلصا  نطو  هب  زاب  تفر و  هیردنکسا  رـصم و  سدق و  هب  سپـس  دیدرگ و  نکاس  قشمد  رد  اهلاس  یلازغ  تخادرپ ،

.دشاب یم  سوط  رد  يا  هیرق  هک  تسا  هلازغ  هب  بوسنم  یلازغ  .تسا  هتشون  يرایسب  ياهباتک  يو  .دمآ 

سیردـت متفگ : .دراد  ییاصع  هزوک و  شتـسد  رد  هدیـشوپ و  يا  هقرخ  هک  مدـید  نابایب  رد  ار  یلازغ  دـیوگ : یم  ناـحلاص  زا  یکی 
زا لوصا  دیشروخ  هدارا و  کلف  زا  تداعـس  هام  یتقو  تفگ : تخادنا و  هدننک  هریخ  یهاگن  نم  هب  دوبن ؟ نیا  زا  رتهب  دادغب  رد  ملع 

ادـن يدانم  اجنآ  .متـشگرب  دوخ  لوا  لزنم  هب  مدرک و  نوریب  دوخ  رـس  زا  ار  یملـس  یلیل و  قشع  تقو  نامه  دز ، لاـب  لوصو  برغم 
.تسا بوبحم  هاگلزنم  اجنیا  هک  ایب  نییاپ  مارآ  هک  داد 

لزعمب يدعس  یلیل و  يوه  تکرت 

لزنم لوا  بوحصم  یلا  تدعو 

هذهف ًالهم  قاوشالا  هب  تدان  و 

لزناف كدیور  يوهت  نم  لزانم 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 719 

http://www.ghaemiyeh.com


350  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 720 

http://www.ghaemiyeh.com


حرـش درک ، توعد  هیماظن  رد  هرابود  سیردـت  هب  ار  وا  تشون و  يو  هب  يا  همان  کلملا  ماظن  هجاوخ  ینالوط ، يریگ  هشوگ  زا  سپ 
.تشذگ ًالبق  همان  نیا 

رهمگرزب

یسک يدنچ  زا  سپ  .دننک  ریجنز  لغ و  ار  وا  داد  نامرف  درک و  ینادنز  کیرات  یقاتا  رد  ار  وا  تفرگ و  مشخ  رهمگرزب  رب  يرـسک 
.تسا نئمطم  مارآ و  دید  دوش ، ایوج  وا  لاح  زا  هک  داتسرف  ار 

نیا ما  هتفرگ  هرهب  نآ  زا  ما و  هتخاـس  ینوجعم  هتخیمآ و  مه  رد  زیچ  شـش  تفگ : يا ؟ هدوـسآ  تیعـضو ، نیا  اـب  وـت  دـنتفگ : وا  هب 
شخب یلب ، تفگ : رهمجرزوب  میرب ؟ هرهب  نآ  زا  اهالب  رد  دیاش  تسا  ینوجعم  هچ  دنتفگ  .تسا  هتشاد  هگن  لاح  نیا  هب  ارم  نوجعم 

، تسا راـتفرگ  هیاـم  نیرتـهب  هک  تسا  ربـص  موس  دوش ، یم  هدـش  ردـقم  هچره  هک  تسا  نیا  مود  شخب  تسادـخ ، هب  ناـنیمطا  لوا 
.تسه شیاشگ  ناکما  هظحل  نآ  ات  هظحل  نیا  زا  مشـش  دشاب و  مه  رتدب  نیا  زا  تسا  نکمم  مجنپ  منک ، هچ  منکن  ربص  رگا  مراهچ 

.دومن شمیرکت  درک و  شیاهر  دینش ، ار  نآ  يرسک  یتقو 

یشورف رخف 

تفارـش تفگ : طارقـس  .دراد  يرترب  تساـیر  بسن و  شدوخ  درادـن و  یتسرد  بسن  هک  داد  رارق  تمـالم  دروم  ار  طارقـس  یـسک 
.تناگتسب گنن  وت  متسه و  منادناخ  رخف  نم  دوش ، یم  زاغآ  نم  زا  نم  نادناخ  تفارش  دوش و  یم  یهتنم  وت  هب  وت  مدرم 

سفن حالصا 

یگنهرب یهاگ  یگنسرگ و  یهاگ  دنک و  یم  رود  دوخ  نابوبحم  زا  ار  ایند  دنوادخ  هنوگچ  دیناد  یم  دیوگ : یم  ضایع  نب  لیـضف 
یندیشون رد  هک  يردام  دننامه  .دنک  حالصا  ار  اهنآ  نطاب  ات  دنک  یم  نینچ  ادخ  دنک ؟ یم  راومه  اهنآ  رب  يویند  ياهزاین  یهاگ  و 

.دراد دنزرف  راک  حالصا  دصق  وا  دزیر ، یم  رگید ) هایگ  ردوپ   ) هکم ضضح  یهاگ  خلت و  تخرد  هراصع  یهاگ  دوخ  لفط 

مکاح اب  طابترا 

ملاظ ربارب  رد  هدومرف : هدرک و  عنم  ار  ام  ادـخ  تفگ : نایفـس  ییآ ؟ یمن  ام  تاـقالم  هب  ارچ  تفگ : يروث  نایفـس  هب  یـسابع  روصنم 
...اوُمَلَظ (1) َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکْرَت  .دینکن َو �ال  نوکر 

ارم تفگ : نایفس  .هاوخب  یهاوخ  هچره  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  نایفس  روصنم ، يزور 

351  : ص

.113 دوه ، ( - 1 - 1

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 721 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/153/AKS BARNAMEH/#content_note_351_1
http://www.ghaemiyeh.com


ءاـملع لد  رد  ار  دوخ  تبحم  اـم  تفگ : روصنم  .مهاوخب  دوخ  هکنیا  رگم  یهدـن  نم  هب  يزیچ  .میآ  وت  رادـید  هب  دوخ  اـت  یهاوـخن 
.دریذپ یمن  ار  ام  تبحم  هک  نایفس  زج  دنتفریذپ  میتخادنا 

نطو

.تسا هدروآرد  رعش  هب  ار  ترابع  نیا  رعاش  .تسا  یبیرغ  نطو ، رد  رقف  و  نطو ، تبرغ  رد  تورث  دیوگ : وطسرا 

هبرغ هناطوا  یف  رقفلا 

ناطوا هبرغلا  یف  لاملاو 

رقف

زا یکی  .دش  یم  جراخ  هناخ  زا  رتمک  یلام  رقف  رطاخ  هب  يو  .تسا  یفیرظ  هدنیارـس ي  دـنیوگ ،) قمعقرلا  ار  وا  یخرب   ) قمقمـشوبا
.دراد نت  هب  اهسابل  نیرتهب  تمایق  رد  تسا  ریقف  نایرع و  ایند  رد  هکره  شاب  هدوسآ  تفگ : وا  هب  دید  ار  وا  لاح  یتقو  هک  شناتسود 

.متسه زازب  تمایق  زور  نم  دشاب  تسرد  نیا  رگا  تفگ : قمقمشوبا 

تسود قافنا ،

.منک زارد  تسد  ناتسود  هب  متایح  نامز  رد  هکنیا  زا  مناد  یم  رت  کین  مراپسب  نانمشد  هب  گرم  زا  سپ  ار  لام  دیوگ : یمیکح 

*

رتـهب ینک ، بلط  يزیچ  وا  زا  يدـش  ریقف  نوچ  هک  یتـسود  زا  دـهاوخ ، یم  زیچ  وت  زا  دـنیب  یم  ار  وت  نوچ  هک  ینمـشد  دـیوگ : زین 
تسا

*

.دوش تخس  يو  يارب  وت  اب  رادید  دوش  ینغ  وت  زا  تسود  نوچ  یلو  دهاوخ  یم  ار  وت  ءاقب  دوش ، دنمزاین  وت  هب  نمشد  تقو  ره 

ایند همه ي 

يا هناخ  یناشوپب ، ار  دوخ  نآ  اب  هک  یـسابل  يدرگ ، باریـس  نآ  اب  هک  یبآ  يوش ، ریـس  نآ  اب  هک  ینان  تسا ، زیچ  جـنپ  ایند  همه ي 
.يدنب راک  هب  ار  نآ  هک  یملع  یبای و  شمارآ  هک 

تقلخ زار 

.تسا دنم  هرهب  ایرد  جیلخ  زا  ایوگ  هک  یناوتان  رایسب  هچ  و  دسرن ، يزور  هب  هک  يدنمناوت  رایسب  هچ 
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.دراد فشک  لباق  ریغ  یفخم و  يزار  دوخ ، قلخ  رد  ادخ  هکنیا  رب  تسا  لیلد  نیا 
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هبلقت یف  يوق  يوق  نم  مک 

فرحنم قزرلا  دنع  يارلا  بذهم 

هبلقت یف  فیعض  فیعض  مک  و 

فرتغی رحبلا  جیلخ  نم  هناک 

هل هلالا  نا  یلع  لیلد  اذه 

فشکنی سیل  یفخ  رس  قلخلا  یف 

مالسالل هردص  حرش  نمفا  ریسفت 

ماقم رـضحم  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  دـهد ، یم  رارق  نادنمتداعـس  زا  ار  وا  دـنک و  یم  رادـیب  تلفغ  زا  ار  هدـنب  هک  يزیچ  نیتسخن 
ٍرُون �یلَع  َوُهَف  ِم�الْـسِْإِلل  ُهَرْدَص  ّللا 

�
ُه َحَرَـش  ْنَمَف  َأ  دیامرف : یم  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  يانعم  نیا  دننیبب و  یناحبـس  قیفوت  ادخ و  ییایربک 

.ِهِّبَر (1) ْنِم 

.دنک یم  داجیا  نآ  رد  ردص  حرـش  دوش ، یبلق  دراو  یهلا  رون  دـیامرف : یم  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شیامرف  نامه  نیا 
هناـخ هب  ندـش  کـیدزن  و  اـیند »  » رورغ هناـخ  زا  ندـنام  رود  یلب ، دومرف : دراد ؟ يا  هناـشن  تلاـح  نآ  اـیآ  ّللا 

�
ه لوسر  اـی  دـش  لاؤس 

.گرم زا  شیپ  گرم  يارب  یگدامآ  نادیواج و 

رگمتس زور 

.تسا رت  تخس  هدرک  متس  مولظم  هب  يو  هک  يزور  زا  دوش ، دروخرب  ملاظ  اب  تلادع  هب  هک  يزور 

ییاسراپ

.يدرگن دوقفم  لابند  دوجوم  دوجو  اب  تفگ : تسیچ ؟ دهز  دندیسرپ  یمیکح  زا 

دنمشناد رجض 

وا دش ، یم  نیگمشخ  يدنمشناد  زا  اهنآ  زا  یکی  یتقو  هک  دوب  نیا  یسراف  ناهاشداپ  تاداع  زا  تسا  هدمآ  ءالقعلا  سینا  باتک  رد 
.درک یم  سبح  ینادان  اب  ار 

لقع ینادان و 

.تسا لقاع  تربع  هیام  لهاج  تلود  دیوگ : یمیکح 
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لقع

مدوخ غالا  اب  ار  نآ  یتشاد  یغالا  رگا  ایادخ  تفگ : يزور  تشاد ، یغالا  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم  هک : دـنک  یم  تیاور  رباج  زا  اطع 
هذخاؤم شلقع  ردق  هب  یـسک  ره  دش  باطخ  يو  هب  درک ، وا  دـصق  دینـش و  ار  شنخـس  دـهع  نآ  ناربمایپ  زا  یکی  .مداد  یم  هفولع 

.دوش
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یتسود یشیوخ و 

.یشیوخ هب  یتسود  زا  تسا  رت  جاتحم  یتسود  هب  یشیوخ  دنا : هدومرف 

نامز ثداوح 

.دوش یم  هتخانش  اهناسنا  تقیقح  اهدمآ ، شیپ  رد  دنا : هدومرف  زین 

نیمز ناما  ود 

باذع ندمآ  زا  تسادخ  ناما  ود  نیمز  رب  هک : دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شناردپ  زا  ردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
بلط مود  ناـما  تسادـخ و  ربماـیپ  هتفر  هک  یناـما  .دـیرادهگن  ار  نآ  تسامـش  دزن  یمود  تسا و  هتفر  ناـما  ود  نیا  زا  یکی  یهلا ،

ا�م ْمِهِیف َو  َْتنَأ  ْمَُهبِّذَُعِیل َو  ّللا 
�

ُه َنا�ک  ا�م  .دنوش َو  یمن  باذع  تسه  تما  نیب  رد  رافغتـسا  ات  وت و  ات  تسا  هدومرف  ادخ  .تسا  شزرمآ 
َنوُرِفْغَتْسَی (1) ْمُه  ْمَُهبِّذَعُم َو  ّللا 

�
ُه َنا�ک 

.تسا فیطل  ياهطابنتسا  ابیز و  ياه  جارختسا  زا  هیآ  نیا  دیوگ : یم  هغالبلا  جهن  فلؤم 

بویا جنر 

بویا .تسا  هدـش  ینالوط  وت  يرامیب  یهاوخ ، یمن  ادـخ  زا  ار  دوخ  يدوبهب  ارچ  تفگ : شنز  دوب ، هدـش  تخـس  بویا  لاح  یتقو 
هک تشذگن  يزیچ  نیا  زا  سپ  مینیبب ، یتخـس  رادقم  نامه  راذـگب  میا ، هدروخ  بوخ  ياه  يزور  لاس  داتفه  ام  وت ! رب  ياو  تفگ :

.تفای افش 

اعد رد  رارصا 

رب رارصا  دشاب ، نم  مرک  دنموزرآ  هکره  دنک ، یمن  شومارف  ارم  دشاب ، هتـشاد  تسود  ارم  هکره  یـسوم  يا  تسا : هدمآ  تاروت  رد 
.دزرو یم  شا  هتساوخ 

ترخآ باذع 

ترخآ رد  باقع  هک  شابن  نمیا  سپ  دوش ، یم  هدـیرب  رانید  عبر  تقرـس  يارب  تسوت  وضع  نیرتزیزع  هک  وت  تسد  دـیوگ : یفراع 
.دشاب هتشاد  ار  تدش  نیمه 

ترخآ ایند و 

.دیریگرب و هشوت  دوخ  هاگ  رارق  يارب  روبع  لحم  زا  .تسا  نادـیواج  يارـس  ترخآ  روبع و  هناخ  ایند  تسا : هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رد 
جراخ ناتیاهندـب  هکنیا  زا  شیپ  دـینک  جراخ  ار  ناتیاهبلق  ایند  زا  .دینکـشن  تسا  هاگآ  امـش  رارـسا  زا  هک  یـسک  دزن  ار  دوخ  تمرح 

نیا رد  امش  دنوش ،
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.شیاسآ يارب  ارس  نآ  رد  دیا و  هدش  قلخ  شیامزآ  يارب  ایند 

سفن بدا 

بیدأت هتبلا  تسین ، زاین  یب  بیدأت  زا  اذـل  تساهنآ و  اب  ًابلاغ  تسا و  هجوتم  اهیدـب  هب  سفن  دـیوگ : سفن  بدا  هراـب ي  رد  یمیکح 
هچ دنراد ، دنسپان  بادآ  زا  يدادضا  اهنیا  نوچ  دنتسه  بیدأت  هب  جاتحم  زین  هدیمح  قالخا  هکلب  تسین ، دنسپان  قالخا  رد  رـصحنم 

.دروآرد اپ  زا  ار  وا  هدش  بلاغ  توهش  رورغ  هدش و  تعاطا  سفن  ياوه  اسب 

تروص ود  ره  رد  .دراد  یم  زاب  بیدأت  يارب  شالت  زا  ار  وا  درکیور  نیا  ددـنبب ، دـیما  لکوت  لقع و  هب  دوش و  تلفغ  بیدأت  زا  رگا 
.تسا هتشگ  لخاد  لهج  ياه  هراوید  زا  هدش و  یهت  بدا  زا  و  ددرگ ، یم  نامیشپ 

بدا

یب سکره  هک  ارچ  بسن  هشیر و  هب  هن  تسا  بدا  لقع و  هب  يرترب  تسا : هتفگ  زین  .تسا  بصنم  ود  زا  یکی  بدا  دیوگ : یمیکح 
.دزاس یم  هابت  ار  شلصا  دشاب ، هتشادن  لقع  هکنآ  دنک و  یم  عیاض  ار  شبسن  دشاب ، بدا 

! مدنزرف تفگ : شدنزرف  هب  ینیـشن  هیداب  .تسا  روخـشبآ  ره  يارب  یهار  يرترب و  ره  هلیـسو  بدا  .دناشوپ  یم  ار  بسن  یتشز  بدا 
، دنک یم  شیارآ  ار  دب  ياهبـسن  هک  تسا  يرویز  و  تسا ، هداد  رارق  لقع  يراوتـسا  هیام  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يا  هناوتـشپ  بدا 

دنچره ینیمز  چـیه  هچنانچ  .تسین  زاـین  یب  دوش  راکـشآ  شا  هرمث  هک  یبدا  زا  دـشاب ، هتـشاد  تسرد  تعیبط  دـنچره  یلقاـع  چـیه 
.تسین زاین  یب  دنک ، راکشآ  ار  شا  هویم  هک  یبآ  زا  دشابن ، زیخلصاح  نآ  كاخ 

یتسود طیارش 

رب تسود  بجاو  قح  نیا  .وش  اـیوج  وا  لزنم  هلیبـق و  ردـپ و  مسا  مسا و  زا  يدـش ، تسود  یـسک  اـب  رگا  تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد 
.تسا ناقمحا  یتسود  نیا ، ریغ  دوش ، یم  يردارب  يافص  بجوم  و  تسا ، تسود 

گرم دلوت و  هسیاقم 

وت گرم  زور  یتقو  هک  امن  شالت  نک و  یگدنز  نانچ  .دندوب  نادنخ  وت  رانک  یعمج  يدرک و  هیرگ  يدمآ و  ایندـب  وت  دازیمدآ  يا 
.یشاب باداش  نادنخ و  وت  دنتسیرگ  همه 

ایکاب مدآ  نبا  ای  کما  کتدلو 

ًارورس نوکحضی  کلوح  سانلاو 

اوکب اذا  نوکت  نا  کسفنل  دهجاف 

ًارورسم ًاکحاض  کتوم  موی  یف 
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فارسا

.تسا ندب  هب  ررض  لام و  فلت  رد  فارسا  .تسین  فارسا  دناسر  هرهب  ناسنا  هب  هچره  هک  تسا  هدمآ  نینچ  هقف  رد 

لمع همان  هیآ  ریسفت 

سابع نبا  زا  فاشک  ریسفت  ا�ها�صْحَأ (1) ، ّالِإ 
�

ًهَرِیبَک  ًهَریِغَص َو �ال  ُرِدا�ُغی  ِبا�تِْکلا �ال  اَذ�ِهل  ا�م  ا�نَتَْلیَو  ا�ی  َنُولوُقَی  َو   ... هفیرش هیآ  ریـسفت  رد 
.تسا ههقهق  هریبک  مسبت و  هریغص  هک : تسا  هدرک  لقن 

.دننز یم  هلان  کچوک  ناهانگ  زا  رئابک  زا  شیپ  ناراکهنگ  تفگ : یم  درک  یم  توالت  ار  هیآ  نیا  یتقو  لیضف 

ریخ رد  فارسا 

.تسین فارسا  رد  يریخ  هکنیا  امک  تسین  ریخ  رد  فارسا  دیوگ : یمیکح 

سفن

: دومرف ربمایپ  .دیوگب  ار  شا  هتساوخ  تسناوتن  درک ، ادیپ  يا  هشعر  تلاح  نوچ  دمآ و  ادخ  ربمایپ  دزن  يدرم  دیوگ : مزاح  نب  سیق 
دناکـشخب و دوخ  زا  ار  یهاوخدوخ  ات  تفگ  ار  نیا  ناـشیا  .دروخ  یم  هدـش  کـشخ  تشوگ  هک  متـسه  ینز  رـسپ  نم  شاـب ، مارآ 

.دیامن راوخ  ار  سفن  ییوج  يرترب  دنکش و  مه  رد  ار  سفن  دنک و  عطق  ار  بجع  ياه  هشیر 

تنطلس هن  توبن 

وا اب  هراب  نیا  رد  رمع  .دوب  نایامن  شندب  رب  ریـصح  رثا  دوب و  هتفرگ  مارآ  يریـصح  رب  ادخ  روآ  مایپ  .دش  دراو  ربمایپ  رب  رمع  يزور 
هن تسا  توبن  نیا  دـیوگب  تساوخ  یم  .تساه  �يرـسک  ماقم  نم  ماقم  يدرک  ناـمگ  رمع ، يا  تکاـس  دومرف : ربماـیپ  .تفگ  نخس 

.تنطلس

یگلاس لهچ 

يادف مردپ  دیوگ : یم  دنک و  یم  حسم  ار  شتروص  سیلبا  درکن ، هبوت  دیـسر و  یگلاس  لهچ  هب  هک  ناسنا  تسا  هدمآ  ثیدـح  رد 
.دوشن راگتسر  هک  داب  یسک 

ّللا
�

ه نم  مهلادب  هیآ  ریسفت 

هک دنتسه  یلامعا  اهنآ  تسا : هدمآ  َنُوبِسَتْحَی (2)  اُونوُکَی  َْمل  ا�م  ّللا 
�

ِه َنِم  ْمَُهل  ا�َدب  هیآ َو  ریسفت  رد 
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.دنا هدوب  هانگ  دوش  یم  مولعم  تمایق  زور  دنشاب ، کین  دندرک  یم  نامگ 

مکدالوااولتقتال هیآ  ریسفت 

ٍق�الْمِإ َهَیْـشَخ  ْمُکَد�الْوَأ  اُوُلتْقَت  هیآ َو �ال  ّیِإ (1) و 
ْمُها� ْمُُکقُزَْرن َو  ُنَْحن  ٍق�الْمِإ  ْنِم  ْمُکَد�الْوَأ  اُوُلتْقَت  هیآ َو �ال  هسیاقم  رد  ناـیبت  ریـسفت  رد 

نوچ تسا ؛ ءارقف  هب  هیآ  باطخ  هک  ارچ  تسا  هدش  مدقم  ناردـپ  هب  يزور  لوا  هیآ  رد  هک : تسا  هدروآ  ّیِإ (2) 
ْمُکا� ْمُُهقُزَْرن َو  ُنَْحن 

( قالما هیـشخ   ) زا نیا  تسا و  ءاینغا  هب  هیآ  باطخ  نوچ  تسا  هدش  مدقم  نادنزرف  هب  يزور  مود  هیآ  رد  یلو  قالما .) نم   ) هدومرف
هیآ رد  یلو  تسا  ءارقف  تفص  نیا  هک  دوب  یتسدیهت  رطاخ  هب  نادنزرف  نتشکن  هب  روتسد  لوا  هیآ  رد  رگید  نایب  هب  .دیآ  یم  تسدب 

.دشاب یم  اینغا  یگژیو  نیا  هک  تسا  یتسدیهت  زا  سرت  رطاخ  هب  روتسد  نیا  مود 

ربمایپ ییاسراپ 

.تفاین يزیچ  یلو  دزیرب ، فرظ  رد  هدروآ  هچنآ  دـبایب و  یفرظ  ات  تشگ  یم  يو  هناخ ي  رد  دروآ و  يا  هیدـه  ربماـیپ  يارب  یـسک 
.درک لیم  نآ  زا  شدوخ  سپس  .زیرب  نیمز  رب  دومرف : ربمایپ 

.دشون یم  نانآ  دننام  دروخ و  یم  نامالغ  نوچ  ربمایپ ، تفگ : شناتسود  هب  درم  نآ 

ایند شزرا 

.دیماشآ یمن  نآ  بآ  زا  یتبرش  يرفاک ، چیه  تشاد ، شزرا  یسگم  لاب  هزادنا  هب  ایند  رگا 

تمایق

.تسا ازج  رشح و  زور  يربک  تمایق  زا  دارم  .يرغص  يربک و  .تسا  مسق  ود  رب  تمایق  دیوگ : یم  مولعلاءایحا  رد  یلازغ 

یم راکشآ  وا  تمایق  دریمب  هک  یـسک  تسا  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هکنانچ  .تسا  گرم  تلاح  زین  يرغـص  تمایق 
هک يربک  تمایق  رد  یلو  ٍهَّرَم .  َلَّوَأ  ْمُکا�نْقَلَخ  ا�مَک  �يدا�ُرف  ا�نوُُمْتئِج  ْدََقل  َو  دیامرف : یم  ادخ  اذل  تسا ، اهنت  یمدآ  تمایق  نیا  رد  .دوش 

فالتخا نیا  اب  دیامن  یم  يربک  تمایق  زا  تیاکح  يرغص  تمایق  تشحو  سرت و  .تسین  اهنت  یمدآ  دنیآ  یم  درگ  مدرم  تاجتسد 
.تسا یمومع  يربک  تمایق  رد  سرت  تسا و  درف  ره  هژیو  يرغص  تمایق  رد  سرت  هک 

، رگید زیچ  هن  تسوت  ندب  نامه  كاخ ، زا  وت  هرهب  يا و  هدش  قلخ  نیمز  زا  هک  یناد  یم  وت 
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.تسوت ندب  رد  هلزلز  نامه  تسا ، وت  هب  طوبرم  نیمز  هلزلز  زا  هچنآ  تسوت و  یصاصتخا  نیمز  ندب ، سپ 

ناگراتس وت  ءازجا  ریاس  مشچ و  شوگ و  نیمز و  دیشروخ  وت ، لد  نیمز و  نامسآ  وت ، رـس  نیمز و  ياههوک  وت ، ندب  ياهناوختـسا 
، دشاپب مه  زا  وت  دوجو  ياههوک  رگا  .دنتسه  وت  نیمزرس  يراج  ياهایرد  تسا ، يراج  وت  ياهگر  رد  هک  ینوخ  .دنتسه  وت  نامسآ 

.ءازجا ریاس  روط  نیمه  دوش و  کیرات  دیشروخ  دوش ، شوماخ  وت  لد  رگا  و  دشاپ ، یم  مه  زا  نیمز  ياههوک 

نیا یتقو  .دوب  اهـسرت  نآ  هنومن  اـهلاثم  نیا  دـشاب و  یم  يرغـص  تماـیق  زا  رتشیب  رایـسب  يربک  تماـیق  رد  تشحو  بارطـضا و  هتبلا 
دهاوخ يربک  تمایق  زا  يا  هنومن  دوش و  یم  دراو  مه  قیالخ  ریاس  رب  هدـش  دراو  وت  رب  هچره  دوش ، لـصاح  وت  گرم  اـب  بارطـضا 
ناسکی روک ، صخـش  يارب  بش  زور و  هک  ارچ  .دـنوش  هدـنکارپ  ناگراتـس  هک  تسا  نیا  دـننام  دـتفا  راـک  زا  وت  ساوح  یتقو  .دوب 

.درادن نامسآ  درادن ، رس  هکنآ  نوچ  .دشاب  هتفای  قاقشنا  نامسآ  هک  تسا  نیا  دننام  دهد ، تسد  زا  رس  یسک  یتقو  .تسا و 

ندش دلوتم  ینعی  يربک ، تدالو  هب  ردام ، محر  هب  ردپ  تشپ  زا  جورخ  ینعی  يرغص  تدالو  تبسن  يربک ، هب  يرغص  تمایق  تبسن 
لباق ریغ  رت و  عیـسو  هکلب  محر  هب  ایند  تبـسن  لثم  ایند ، هب  دور  یم  نآ  يوس  هب  گرم  اب  یمدآ  هک  یملاـع  تعـسو  تبـسن  تسا و 

.تسا رت  شرامش 

ایر

هب یکی  دیـسر ، نایاپ  هب  تاقالم  هاگ  نوچ  دنتـسیرگ  یم  دندینـش و  یم  دـنتفگ و  یم  .دـندوب  مه  اب  وگتفگ  لاح  رد  لدـبحاص  ود 
.میا هتشادن  سلجم  نیا  زا  رتهب  منک  یم  نامگ  تفگ : يرگید 

نایب ار  نانخس  نیرتهب  هک  يدرک  یم  یعس  وت  داد : خساپ  ارچ ؟ تفگ : .میشاب  هتشادن  سلجم  نیا  زا  رتدب  مسرت  یم  تفگ : يرگید 
یم رگیدـکی  يارب  ار  دوخ  ود  ره  ام  نیاربانب  .منک  نایب  اراهزیچ  نیرتهب  مدرک  یم  شالت  زین  نم  یهد و  رارق  ریثأت  تحت  ارم  ینک و 

.میتسارآ

یکین یشومارف 

امن شومارف  ار  اه  یکین  یلو  نک ، مسجم  تنامـشچ  ولج  رد  ار  تیاهاطخ  يور  یم  ایند  زا  اـت  مدـنزرف ، تفگ : شدـنزرف  هب  ناـمقل 
.درامش یم  ار  اهنآ  دنک ، یمن  ششومارف  هک  یسک  هک  ارچ 

تناهک

هریچ بیغ  مولع  رب  تسا ، هدش  هریچ  وا  رب  یگناوید  ءادوس و  ایلوخیلام و  هک  یسک  اسب  هچ 
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نونج زا  شیپ  تالایخ  دوش ، هریچ  یـسک  زغم  رب  ءادوس  یتقو  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  .دهد  یم  هدنیآ  زا  یعقاو  ياهربخ  دوش و  یم 
زا شیپ  ات  .دوش  یم  عمج  رطاخ  نآ  دوجو  زا  سفن  دبای و  یم  لیلحت  كدنا  كدنا  زغم  رد  لایخ  هب  طوبرم  تمـسق  هداتفا و  راک  زا 
اب يرتشیب  یناـسآ  اـب  دـناوت  یم  سفن  تلاـح  نیا  رد  تفرگ ، یم  راـک  هب  ار  ساوح  ریاـس  تفرگ و  یم  کـمک  لاـیخ  زا  سفن  نیا 

.ددنب شقن  وا  سفن  رب  ییاهتروص  ...و ، هداوناخ  دوخ و  تالاح  زا  درادن ، یباجح  نوچ  دوش و  طبترم  یسدق  ملاوع 

هنیآ ساکعنا  عابطنا و 

ساکعنا هب  لئاق  یعمج  عابطنا و  هب  لئاق  یخرب  .ساکعنا  اـی  تسا  عاـبطنا  رثا  رب  دـیآ  یم  مشچ  هب  یلقیـص  هنیآ  رد  هک  یهاـگن  اـیآ 
.تسین داریا  یب  هک  دنراد  یلئالد  مادک  ره  .دنتسه 

هنیآ رد  هتشون  ًالثم  .دسر  یم  رظن  هب  يوتسم  سوکعم  زیچ  ره  سوکعم و  هنیآ  رد  يوتـسم  زیچ  ره  هک : تسا  نیا  عابطنا  رب  ام  لیلد 
یتسیاب دوب ، ساکعنا  رثا  رب  رگا  هک  دنک  یم  عابطنا  زا  تیاکح  يا  هبرجت  نینچ  .يوتـسم  رتشگنا  شقن  دـسر و  یم  رظن  هب  سوکعم 

نآ ندوب  سوکعم  هب  ندـید  ماگنه  هدـننیب  اهنت  .تسا و  نیعم  ءیـش  نامه  ییرم  زیچ  ره  ساـکعنا ، رباـنب  هکنیا  هچ  درک  یمن  یقرف 
.درادن هجوت 

جاجح دیما 

هملک نیا  زا  زیزعلادبع  نبرمع  .شخبب  ارم  وت  یـشخب ، یمن  ارم  وت  دنیوگ  یم  مدرم  ایادـخ  تفگ : یم  شتایح  رخآ  تاظحل  جاجح 
فرح نیا  یتسارب  ایآ  تفگ : يو  دـش ، تیاکح  يرـصب  نسح  يارب  بلطم  نیا  یتقو  دروخ ، یم  هطبغ  وا  لاح  رب  دوب و  بجعتم  وا 

.يرآ دنتفگ : دز ؟ ار 

.دبای تاجن  دور  یم  دیما  تفگ :

تسد زا  رتالاب  تسد 

ریدقت يارب  یلبش  تفریذپ ، شارترس  شارتب ، ارم  رس  ادخ  رطاخ  هب  تفگ : یلبش  .دیشارت  یم  رس  هک  دیسر  نایفوص  زا  یکی  هب  یلبش 
رب تسد  یلبـش  .مهاوخ  یمن  ترجا  ما و  هدرک  نینچ  ادـخ  يارب  نم  تفگ  تفریذـپن و  شارترـس  .داد  وا  هب  رانید  لهچ  يو  راک  زا 

.تسا رتهب  وت  زا  شارترس  یتح  مدرم ، همه ي  تفگ : دوخ  هب  تفوک و  رس 

ینیب ناهد و 

تلع .دـشک  یم  سفن  ناـهد  زا  مه  ینیب و  زا  مه  هک  یمدآ  رگم  .دنـشک  یم  سفن  ینیب  زا  دنـشک ، یم  سفن  هک  تاـناویح  همه ي 
زا ار  فورح  ًامازلا  وگتفگ  لاح  رد  یمدآ  هک  تسا  نیا  نآ 
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.دشاب هتشاد  نایرج  ینیب  رد  اوه  دیاب  راچان  هب  اذل  دنوش و  یم  ظفلت  ینیب  زا  فورح  نیا  زا  یخرب  دنک و  یم  عطق  جرخم 

.تشک ار  وا  اج  رد  تفر و  ورف  بسا  غامد  رد  شراک  هلیسو  دنک  زاب  یبسا  ناهد  تساوخ  یم  هک  یکشزپماد 

ییایوب

دلامب ای  دناشوجب  ار  ءایشا  دیاب  دنک  مامـشتسا  ار  ییوب  هکنیا  يارب  رطاخ  نیمه  هب  .تسا  رت  فیعـض  تاناویح  ریاس  زا  ناسنا  ییایوب 
.دنک کچوک  ار  ینیب  ياه  هلول  ای 

یم مشچ  دراو  دـنت  ياهوب  ود  نآ  زا  .دـنا  هتفرگ  رارق  کشا  يارجم  ود  ربارب  رد  هک  تسا  كزاـن  رایـسب  خاروس  ود  ینیب  يـالاب  رد 
ود نیمه  زا  .دوش  یم  ریزارـس  نآ  کـشا  زاـیپ  يوب  زا  اـی  و  ددرگ ، یم  تحاراـن  ندـب  ریز  قرع  يوب  زا  مشچ  تهج  نیمه  هب  دوش 
یم رامیب  تالوضف  ندش  عمج  رطاخ  هب  مشچ  دوش  هتـسب  ذـفنم  ود  نیا  رگا  .دزیر  یم  نوریب  هب  مشچ  نورد  هظیلغ  تالوضف  ذـفنم ،

.دوش

گرم تساوخرد 

ادخ مهاوخن ، ار  یگدنز  نیا  نم  مرخب ، ات  دنشورف  یم  ارم  گرم  تفگ : دورـس و  يرعـش  درک  لوفا  شلابقا  یتقو  .دوب  ریزو  یلبهم 
.مدوب نآ  رد  نم  شاک  میوگ  یم  دتفا  یم  يربق  هب  مهاگن  تقو  ره  دهد ، یم  هقدص  شتسود  گرم  يارب  هک  دهد  ازج  یسک  هب 

هیرتشاف عابی  توم  الا 

هیهتشا ام ال  شیعلااذهف 

سفن نمیهملا  ّللا 
�

ه يزج 

رح

هیخالا یلع  هافولاب  قدصت 

تلق ًاربق  ترصبا  اذا 

ًاقوش

هیف تیسما  ینتیل  ای  الا 

ایند رابدا  لابقا و 

.درادن ربص  وا  هک  نک  ربص  درک ، تشپ  وت  هب  هاگره  تسین  لاح  کی  هب  راگزور  هدش : هتفگ 
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هلاح یلع  یقبی  رهدلا ال 

ربدی وا  لبقی  هنکل 

ههورکمب كاقلت  ناف 

ربصی رهدلا ال  ناف  ربصاف 

شمارآ زاغآ 

گرم هک  تسناد  یم  تسیرگن ، یم  گرم  هب  لـقع  مشچ  هب  رگا  هکنیا  اـب  دراد ، هارکا  گرم  زا  دور  یم  هار  نیمز  رب  هکره  میوگ :
.تسا شیاسآ  نیرتگرزب 

ههرکی توملا  اذه  نا 

ءاربغلا یلع  یشمی ) ) یشم نم  لک 
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اورظن ول  لقعلا  نیعب  و 

يربکلا هحار  هاءرل 

يریپ نادنز ، يرامیب و 

.تسا حور  نادنز  يریپ  ندب و  نادنز  يرامیب  دیوگ : سویملطب 

عناق کشزپ 

هتـسیاش تفگ : تفریذـپن و  يو  دـناوخ ، تمدـخ  هب  ار  وا  شنارود  هاشداپ  دوب ، عناق  میکح و  قالخا و  اـب  یکـشزپ  قداـص  یبا  نبا 
.درادن يدایز  عفن  هک  دریگب  تمدخ  هب  ار  یسک  دهاوخ  یم  هاش  تسین ، هاش  تمدخ 

تاجانم

هچ تسا ، ربمایپ  رابت  زا  يدرم  متفگ  دوخ  اب  .دش  دراو  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  .مدوب  لیعامـسا  رجح  رد  یبش  دیوگ : ینامی  سواط 
: تفگ یم  شیاعد  نیب  رد  يو  .مونشب  ار  شیاعد  هک  بوخ 

! تسوت هاگرد  رد  وت  نیکسم  تسوت ، هاگرد  رد  وت  يادگ  تسوت ، هاگرد  رد  تراخ  هدنب ي 

ار ملکشم  دنوادخ  هکنیا  رگم  مدناوخن  نیا  هب  ار  ادخ  زگره  دیوگ : سواط  .کئانفب  کنیکسم  کئانفب ، کلئاس  کئانفب ، كدیبع 
.درک یم  لح 

یگدنز گرم و  هسیاقم 

يارب گرم  هک  تسین  ینمؤم  هک : تسا  نیا  تسا  یگدنز  رب  گرم  يرترب  بجوم  هک  ییاهزیچ  زا  دـیوگ : یم  ناگتـشذگ  زا  یکی 
َنیِذَِّلل �یْقبَأ  ٌْریَخ َو  ّللا 

�
ِه َْدنِع  ا�م  تسا َو  رترب  تسا  ادخ  دزن  هچنآ  دیامرف : یم  ادخ  دشاب  نسحم  رگا  هک  ارچ  دشابن  یگدنز  زا  رتهب  وا 

یم ناش  تلهم  .تسا  کین  اهنآ  يا  رب  میهد  یم  تلهم  هک  ار  رافک  نکن  ناـمگ  دـیامرف : یم  ادـخ  دـشاب  راـکهنگ  رگا  اُونَمآ (1)و 
...ًاْمثِإ (2) اوُدا�دْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  ا�مَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأل ،  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  ا�مَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  دوش َو �ال  رتشیب  ناشهانگ  ات  میهد 

لامک گرم ،

.دسر یمن  یناسنا  لامک  هب  گرم ، ببس  هب  زج  ناسنا  دیوگ : یم  نافوسلیف  زا  یکی 

گرم شاداپ 

هب ینابرهم  ره  زا  گرم  هکنیا  هچ  دنک ، اطع  کین  شاداپ  ار  گرم  دنوادخ  تسا : هتفگ  يرعاش 
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.تسا رت  نابرهم  ام 

.دیامن یم  رت  کیدزن  رتفیرش  هناخ  هب  دزاس و  یم  تحار  اهرازآ  زا  ار  ناسنا 

هئازج ریخ  توملا  انع  ّللا 
�

ه يزج 

فأرأو ٍّرب  لک  نم  انبّربا 

يذالا نم  سوفنلا  صیلختلا  لعجی 

فرشا یه  یتلا  رادلا  نم  یندی  و 

تسایر رطخ 

گرگ ود  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  ییحی  نب  ناوفـص  ماـن  لـیذ  لاـجرلا  هصـالخ  باـتک  رد  یلح  همـالع 
.تسا نمؤم  نید  رب  تسایر  زا  رتمک  ناشنایز  ناپوچ  یب  هلگ  رب  هنسرگ 

سیلبا دانع  تلع 

ًالبق شدوخ  هک  دنیب  یم  یـسابل  رد  یلاح و  رد  ار  نانآ  هک  ارچ  دنز ، یم  مهب  ار  ناشلاح  يافـص  تشز و  ار  نادـباع  شالت  ناطیش 
زا هکره  تسا  مولعم  .تسا  هدرک  یم  راختفا  نامه  هب  ًـالبق  يو  هک  دـنزرو  یم  رخف  يزیچ  هب  ناـنآ  .تسا و  هتـشاد  نت  هب  ار  ناـمه 

تریغ تیالو ، نآ  هب  تبسن  يو  هک  ارچ  دزرو ، یم  ینمـشد  دنک ، بحاصت  ار  نآ  هکره  اب  ددرگ ، لزع  دتفیب و  دوخ  یلبق  تیعقوم 
.دراد

اعد تباجا 

دشاب وت  حالـص  هب  ًاعقاو  هک  يزیچ  نامه  دنوادخ  .دوشن  وت  يدیمان  بجوم  اعد  رارـصا  اب  اعد  تباجا  ریخأت  دیوگ : نافراع  زا  یکی 
یم اور  ار  وت  تجاـح  دـشاب  وت  حالـص  هک  تقو  ره  ادـخ  زین  یناد ، یم  شیوخ  حالـص  دوخ  وت  هک  هچنآ  هن  دـناسر  یم  تباـجا  هب 

.یهاوخ یم  وت  هک  هاگ  نآ  هن  دراد 

میرک

.درب یمن  رطاخ  زا  ار  وت  يوزرآ  قلطم ، میرک  هک  نکم  ناور  ریغ  يوس  هب  ار  دوخ  تمه 

یقیقح عضاوت 

ناربکتم زا  وت  یتسناد ، عضاوتم  ار  دوخ  هک  یتقو  سپ  .تسین  تعفر  زا  زج  عضاوت  نوچ  تسا ، ربکتم  دنک ، ینتورف  راهظا  سک  ره 
ینتورف یتقو  هک  تسا  یـسک  نتورف  دـنیبب ، شدوخ  دـح  زا  رتـالاب  اـی  ینتورف  ماـقم  رد  ار  دوخ  راـک  هک  تسین  نآ  عضاوتم  .یتسه 
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.تسا دوخ  دح  زا  رت  نییاپ  وا  راک  هک  دنادب  دنک ،

ادخ ضیف 

ادخ هک  ارچ  دنسپب  ار  ادخ  يوس  هب  يدنمزاین  سپ  درابب ، وت  رب  اهششخب  یهاوخ  یم  رگا 
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ِءا�رَقُْفِلل (1) ُتا�قَدَّصلا  اَمَّنِإ  دیامرف : یم 

مکل رمعن  ملوا  هیآ  ریسفت 

هلاس هدـجه  ناناوج  خـیبوت  هیآ  نیا  دومرف : ...َرَّکَذَـت (2) ، ْنَم  ِهِیف  ُرَّکَذَـتَی  ا�م  ْمُکْرِّمَُعن  َْمل  هیآ َأ َو  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
.تسا

تدابع لاح  رقف ،

راعـش هک  وگ  دـمآ  شوخ  وا  هب  دـیآ  یم  رقف  يدـید  یتـقو  یـسوم ، يا  دوـب : نیا  داد ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  ادـخ  هک  يرارـسا  زا 
.تسا هتخادنا  لیجعت  هب  ار  شتبوقع  ادخ  هک  ما  هدرک  یهانگ  وگب : دیآ ، یم  تورث  يدید  نوچ  و  تسا ، ناحلاص 

وت زا  یتدابع  تسیرگن ، یم  شیوخ  يزاین  یب  هب  ادـخ  رگا  هک  ارچ  رگنن ، تدابع  نآ  زا  ادـخ  يزاین  یب  هب  دوخ ، تدابع  ماگنه  رد 
ادـخ هک  يزیچ  هب  رگنب  .رگنب  یتسه  لامک  لیـصحت  یپ  رد  يدـنمزاین و  نآ  هب  دوخ  هک  رظن  نآ  زا  تداـبع  هب  هکلب  .تساوخ  یمن 
ماظن تدابع و  ماقم  ینکن ، تیاعر  ار  تقیقح  نیا  رگا  .درادـن  وت  هب  يزاین  وا  هک  .شاب  اـشوک  نآ  حالـصا  رد  و  هتـساوخ ، وت  يارب 

.يا هتخاس  عیاض  ار  نآ 

مدع دوجو و 

یهاوگ نیا  هب  تادوجوم  همه ي  نوچ  تسا ؛ هتسج  تقبـس  مدع  رب  دوجو  هک  دبای  یم  رد  دوخ  لقع  هب  هدننک  هاگن  دیوگ : یفراع 
ناهن راکـشآ و  نایاپ و  زاغآ و  هک  تسادخ  دش و  یم  لاحم  دوجوم  دوجو  دش ، یم  قباس  دوجو  رب  مدع  رگا  هکنیا  هچ  .دـنهد  یم 

.تسوا تینادحو  هناشن  يزیچ  ره  تسا و 

هیآ هل  ءیش  لک  یف  و 

دحاو هنا  یلع  لدت 

یلقع تذل 

قالخا لامعا و  اب  ناحبـس  دـنوادخ  يوس  هب  لماکت  .تسا  یـسح  تذـل  زا  رتگرزب  رـصح و  نودـب  رایـسب و  رت و  مامت  یلقع  تذـل 
.تساهتذل نیرتگرزب  تالامک و  نیرترب  زا  وا  اب  تاجانم  تذل  هتسیاش و 

نیعم شاداپ  ام ، تادابع  تاعاط و  ربارب  رد  هنوگچ  دنوادخ  هک  تساجنیا  بجعت  کنیا 
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هرتسگ ادـخ و  يدوجو  تعـسو  یلو  تسا  شاداپ  هب  رتراوازـس  هدـنناسر  يراـی  هدـنهد ، قیفوت  هدـننک  تیادـه  هکنیا  هچ  دـنک ! یم 
ُنا�سْحِْإلا (1)، َّالِإ  ِنا�سْحِْإلا  ُءا�زَج  ْلَه  تسا  یبوخ  زج  یبوخ  يازج  ایآ  دیامرف : یم  ادـخ  .تسا  مه  اب  رما  ود  ره  بجوم  وا ، تمحر 
رد هک  یـسک  زا  امن و  ادا  ار  قیقد  روما  نیا  رد  بجعت  قح  سپ  تسا ، هدـیمان  ناسحا  دـنک ، یم  اطعا  هک  ییازج  ادـخ  هنوگچ  رگنب 

.نک رکشت  هتشاذگ ، مدق  هار  نیا 

ییاسراپ

ار ایند  ناسنا  ینعی  هصاخ  دـهز  یلو  تسایند  رد  يرهاظ  دـهز  نامه  هماع  دـهز  .هصاخ  دـهز  هماع و  دـهز  تسا ، مسق  ود  رب  دـهز 
قرف الاب  نییاپ و  كاروخ  ود  ای  ون  هنهک و  سابل  ود  .دشاب و  یکی  انغ  رقف و  دیاب  وا  يارب  .دیوج  هرانک  نآ  زا  ات  دنادن  يزیچ  ًاساسا 

.دشاب هتشادن 

*

چیه زا  و  یشاب ، هتـشادن  گنن  یـسابل  چیه  ندیـشوپ  زا  هک  دسر  یم  لامک  هب  یتروص  رد  نامیا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
ْمُکا�تآ (2). ا�ِمب  اوُحَْرفَت  ْمُکَتا�ف َو �ال  ا�م  �یلَع  اْوَسْأَت  �ْالیَِکل  تسا : هدرک  هراشا  بلطم  نیمه  هب  نآرق  یشاب ، هتشادن  ترفن  ییاذغ 

ششخب ياج 

.دنک یم  هانگ  هب  رارقا  هک  یسک  هن  دزرو  یم  رارصا  نآ  رب  هک  دینک  وفع  ار  یسک  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

تسود

.تسا اناد  اب  یتسود  ربارب  نادان  زا  ندش  ادج  دیامرف : یم  زین 

لد رفنت 

.تسا رفنتم  وا  زا  ناتیاهلد  هک  دیسرتب  یسک  زا  دیامرف : یم  زین 

تمهت تبیغ ،

.دنیامن تبیغ  ارم  دننک و  مایق  نم  هیلع  رهش  مدرم  مامت  متشاد  تسود  متشاد ، یمن  هارکا  هانگ  زا  رگا  دیوگ : ناحلاص  زا  یکی 

ار اهنآ  هک  دنیب  یم  شا  همان  رد  تمایق  رد  ار  نآ  یمدآ  هک  زیچ  جنپ  زا  تسا  رتاراوگ  زیچ  هچ 
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.درادن یهاگآ  اهنآ  زا  هدشن و  بکترم 

اضر میلست و 

نوچ يو  دریذـپن ، ار  ادـخ  ربارب  رد  اضر  میلـست و  وا  ات  تسین  نیگنـس  نمؤم  يارب  یپرد  یپ  ياه  يراتفرگ  داـیز و  ياـه  تبیـصم 
.ددرگ یم  زاب  اجنآ  هب  زاب  دنریگ و  یم  شا  هنال  زا  ار  شا  هجوج  هک  تسا  يرتوبک 

نادان دنمشناد و 

.تسا هدوبن  ملاع  نوچ  دسانش  یمن  ار  دنمشناد  لهاج ، یلو  تسا  هدوب  نینچ  دوخ  ًالبق  نوچ  دسانش  یم  ار  نادان  دنمشناد ،

هنیک

.دنک لابند  اراه  هنیک  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  رتهاتوک  ایند 

ادخ اب  سنا 

.دراد تشحو  مدرم  زا  تسا ، سونأم  ادخ  اب  هکره 

تشهب ضرع 

اهنامسآ نآ  ضرع  هک  يوش  هضرع  یتشهب  رب  هک  زیهرپب  تفگ : كامس  نبا  نک ، هظعوم  ارم  تفگ : كامس  نبا  هب  دیـشرلا  نوراه 
.دشابن ییاپ  ياج  وت  يارب  تسا و  نیمز  و 

هتشذگ رب  هیرگ 

یب يا  هظحل  گرم  نامز  ات  تسا  راوازـس  دـیرگب ، شا  هتـشذگ  ناهانگ  رب  ار  دوخ  رمع  یقاب  لـقاع  رگا  دـیوگ : یناراد  نامیلـسوبا 
.دنک یم  هابت  هتشذگ  نوچ  ار  شرمع  هدنیآ ي  هنالهاج  هک  یسک  لاح  تسا  هنوگچ  کنیا  .دشابن  هصغ 

سفن

هانگ دصق  یتقو  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  دهاش  .تسا  تهافس  تلاهج و  یتسپ و  تسخ و  تیاهن  رد  سفن  نیا  تسا : هتفگ  یفراع 
نادباع ناحلاص و  ینامـسآ و  ياه  باتک  مامت  سپـس  وا و  ءایبنا  عمج  لوسر و  سپـس  ادخ و  رگا  دش ، هتخیگنارب  شتوهـش  درک و 

رد .دراد  یمنرب  تسد  هانگ  زا  دـننک ، يروآ  داـی  وا  هب  ار  شتآ  تشهب و و  تماـیق و  ربق و  گرم و  زین  دـننک و  هطـساو  ار  هتـشذگ 
: هک تسا  هتفگ  ابیز  .دوش  یم  نوبز  دننک ، مورحم  نان  يا  همقل  زا  ار  وا  شتوهش  ءاضرا  زا  سپ  رگا  هک  یلاح 

وت نکیلو  ار  گس  ره  مار  مدرم  دنزاس  نانب 

شنان هدم  گس ، سفن  مار  ددرگ  هک  یهاوخ  رگا 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 744 

http://www.ghaemiyeh.com


365  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 745 

http://www.ghaemiyeh.com


تبیغ

هب ار  دوخ  کین  لامعا  هتخاـس و  یقینجنم  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنک ، یم  تبیغ  ار  مدرم  هکره  .تسا  کـلهم  يا  هقعاـص  تبیغ 
.دنک یم  باترپ  برغ  قرش و 

تانسح ما  هدینش  تفگ : داتسرف و  وا  يارب  بطر  زا  یقبط  نسح  .دنک  یم  تبیغ  ار  وت  ینالف  دیعسوبا ! يا  دنتفگ : يرـصب  نسح  هب 
.منک ناربج  قبط  نیا  اب  متساوخ  يا ، هداتسرف  نم  يارب  ار  دوخ 

نم تانـسح  هب  وا  نوـچ  منک  یم  تبیغ  مرداـم  زا  منک ، تبیغ  رگا  تفگ : كراـبم  نبا  دـش ، تـبیغ  زا  فرح  كراـبم  ّللادـبع 
�

ه دزن 
.تسا رتراوازس 

هانگ شالت ،

.دیزادرپن هانگ  هب  دیدش ، ناوتان  يراک  زا  نوچ  و  دینک ، شالت  دوخ  راک  رد  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

تدابع

هقناعم نآ  اب  دزرو و  قشع  تدابع  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرترب  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینیلک  موحرم 
.دشابن ایند  ناسآ  تخس و  نارگن  دنز و  هجض  ادخ  هاگرد  هب  دوش و  نآ  رشابم  شندب  ای  دشاب و  هتشاد  تسود  ار  نآ  ًابلق  دنک و 

یتسود

.دزادنا ادخ  دای  هب  ار  وت  شنانخس  ندینش  زا  شیپ  شندید  هک  تسا  یسک  نآ  تردارب  دیوگ : یفراع 

نم یماجنارس  یب  تسا  دب  تخب  زا 

نم یماکان  تسا  علاط  یتسس  زا  و 

مرگن یم  نتشیوخ  لاحب  دنچ  ره 

نم یناشیرپ  بابسا  هدمآ  عمج 

هتفگ يرگید 

نوخ درادرب  هکنآ  دصق  هب  داصف 

نونجم رب  دنز  رتشین  هک  زیت  دش 

مسرت یم  نآ  زا  تفگ  تسیرگب  نونجم 
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نوریب یلیل  مغ  نوخ  لدب  دیاک 

فراع لاح 

.مبای یمن  مهاوخ  یم  هچنآ  مبای و  یم  مهاوخ  یمن  هچنآ  تفگ : تسا ؟ هنوگچ  وت  لاح  دنتفگ : یفراع  هب 
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بش رادرم 

.دیشابن تسا ) هار  رد  زور  ره  هک  یناویح   ) زور برطق  بش و  رادرم  دیوگ : یم  دوعسم  نبا 

اوقت

نایناهج رخآ  لوا و  راگدرورپ  شرافس  هب  منک  یم  شرافـس  ار  وت  تفگ : .امرفب  نم  هب  یلماک  شرافـس  تفگ : شداتـسا  هب  یفراع 
حالص هب  لاعتم  يادخ  هک  تسین  یکـش  (1) و  ّللا ... 

�
َه اوُقَّتا  ِنَأ  ّیِإ 

ْمُکا� ْمُِکْلبَق َو  ْنِم  َبا�تِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَْـنیَّصَو  ْدََـقل  َو  : ... دومرف هک 
.تسا رترب  سکره  زا  ادخ  تفأر  تمحر و  تسا و  رت  هاگآ  همه  زا  ناگدنب 

یم دوجو  اوقت  ینعی  تلـصخ  نیا  زا  رت  نیرفآ  تیدوبع  رت و  شزرا  اب  رتریخ و  رپ  رتراوازـس و  هدـنب  يارب  یتیـصوصخ  اـیند  رد  رگا 
اوقت هک  دوش  یم  هتـسناد  تسا ، هدروآ  اوقت  طقف  یتقو  .درک  یم  شرافـس  نآ  هب  ار  شناگدنب  و  درک ، یم  نایب  ار  نآ  ادـخ  تشاد ،

.تسا حالص  ریخ و  شابرادیب و  داشرا و  تحیصن و  ره  عماج 

اجیب رکش 

یم نارفک  يدناسرن  رخآ  هب  يدرک و  یکمک  رگا  نادب  درک ، رکـشت  دنیبب  يریخ  وت  زا  هکنیا  نودب  یـسک  هاگره  دـیوگ : یمیکح 
.دنک

نتشون

.هد رارق  وا  نخس  زیمت  رایعم  ار  تا  هتشون  سیونب و  يدینش  یسک  زا  ینخس  رگا  دیوگ : زین 

اوقت

ریخ تسا و  هدرک  دای  رایـسب  ار  نآ  نآرق  رد  ادخ  .تساوقت  نآ  تسا و  هدش  عمج  هملک  کی  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  دـیوگ : یفراع 
.دوش یم  حرطم  نآ  تلصخ  هدزاود  اجنیا  رد  .تسا  هدومن  هتسباو  نآ  هب  ار  يورخا  تمارک  يویند و  تداعس  باوث و  و 

ِرُومُْألا (2) ِمْزَع  ْنِم  َِکل�ذ  َّنِإَف  اوُقَّتَت  اوُِربْصَت َو  ْنِإ  َو  : ... دننام انث ، حدم و  - 1

...ًاْئیَش (3) ْمُهُْدیَک  ْمُکُّرُضَی  اوُقَّتَت �ال  اوُِربْصَت َو  ْنِإ  َو  : ... دننام ظفح ، - 2
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...اْوَقَّتا (1) َنیِذَّلا  َعَم  ّللا 
�

َه َّنِإ  دننام : يرای ، - 3

ُبِسَتْحَی (2) ُْثیَح �ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  ًاجَرْخَم َو  َُهل  ْلَعْجَی  ّللا 
�

َه ِقَّتَی  ْنَم  َو  دننام : لالح ، يزور  یتخس و  زا  ییاهر  - 4

...ْمَُکلا�مْعَأ (3) ْمَُکل  ِْحلُْصی  ًادیِدَس  ًالْوَق  اُولُوق  ّللا َو 
�

َه اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  دننام : کین ، راک  - 5

...ْمَُکبُونُذ (4) ْمَُکل  ْرِفْغَی  ْمَُکلا�مْعَأ َو  ْمَُکل  ِْحلُْصی  دننام : ناهانگ ، تشذگ  - 6

.َنیِقَّتُْملا (5) ُّبُِحی  ّللا 
�

َه َّنِإَف  دننام : ادخ ، تبحم  - 7

.َنیِقَّتُْملا (6) َنِم  ّللا 
�

ُه ُلَّبَقَتَی  ا�مَّنِإ  : ... دننام لامعا ، شریذپ  - 8

ْمُکا�ْقتَأ (7) ّللا 
�

ِه َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  : ... دننام مارتحا ، مارکا و  - 9

(8) ِهَرِخْآلا ...  ِیف  ا�ْینُّدلا َو  ِها�یَْحلا  ِیف  �يرُْشْبلا  ُمَُهل  َنوُقَّتَی  اُونا�ک  اُونَمآ َو  َنیِذَّلَا  دننام : گرم ، ماگنه  تراشب  - 10

...اْوَقَّتا (9) َنیِذَّلا  یِّجَُنن  َُّمث  دننام : شتآ ، زا  تاجن  - 11

َنیِقَّتُْمِلل (10) ْتَّدِعُأ  : ... دننام تشهب ، رد  ینادواج  - 12

نیگنـس و یتمینغ  ناـهن و  یجنگ  اوقت  سپ  تساوقت ، لـیذ  همه  و  دراد ، لاـبند  هب  ار  ناـهج  ود  تداعـس  هک  تسا  ییاـهیگژیو  نیا 
.تسا یگرزب  يراگتسر  رایسب و  يریخ 

ایند

و تسین ، شنزرـس  لباق  ایند  ینک ، یکین  ای  يدب  ام  هب  دیوگ : یم  هک  منیب  یمن  ریثک  نخـس  زا  رتابیز  ایند  يارب  یلاثم  دـیوگ : یبعش 
.تسین نآ  زا  رتشیب  مه  يررض 
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.128 لحن ، ( - 1 - 1
2 و 3. قالط ، ( - 2 - 2

70 و 71. بازحا ، ( - 3 - 3
.71 نامه ، ( - 4 - 4

.76 نارمع ، لآ  ( - 5 - 5
.27 هدئام ، ( - 6 - 6

.13 تارجح ، ( - 7 - 7
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63 و 64. سنوی ، ( - 8 - 8
.72 میرم ، ( - 9 - 9

.133 نارمع ، لآ  ( - 10 - 10
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همولم ینسحا ال  وا  انب  ءییسا 

تلقت نا  هولقم  ایندل و ال 

*

: دیوگ ساونوبا  دنک ، یمن  فصو  هدرک ، فیصوت  ساونوبا  هک  یلکش  هب  دنک ، فیصوت  ار  شدوخ  ایند  رگا  دیوگ : یـسابع  نومأم 
.دنک یم  ینمشد  یتسود ، سابل  رد  ددرگ ، دراو  يا  هناخ  رد  دوش و  شیامزآ  ایند  یتقو 

تفشکت تیبل  ایندلا  نحتما  اذا 

قیدص بایث  یف  ودع  نع  هل 

ایند تمعن 

، دنک هشیپ  تعانق  هکنآ  دبای و  تزع  دزرو ، دهز  ایند  رد  هکره  .یتحار  تزع ، تورث ، دوش ، بلط  زیچ  هس  يارب  ایند  دیوگ : یفراع 
.دبای یتحار  دشک ، تمحز  رتمک  هکنآ  دوش و  دنمتورث 

نمشد زا  يرای 

ینمشد يرگید  .دوش  یم  وت  اب  يو  ینمشد  بجوم  وت  ملظ  يا ، هدرک  متس  يو  هب  وت  هک  ینمشد  تساتود ؛ نمشد  دیوگ : یمیکح 
زا يرای  بلط  هب  رطضم  و  دمآ ، شیپ  وت  يارب  یلکـشم  رگا  نونکا  .تسا  هتخیگنارب  ار  وت  توادع  هدرک و  متـس  وت  هب  يو  هک  تسا 

.شاب هتشاد  يرتشیب  نانیمطا  وا  کمک  هب  ریگب و  کمک  یمود  زا  يدش ، اهنآ  زا  یکی 

يرابدرب

.وت زا  رتالاب  ربارب  رد  تسا  وت  بیع  هدنناشوپ  ناتسدریز ، ربارب  رد  وت  يرابدرب 

هدرم دای 

نایم هب  نم  مان  هک  یـسلجم  رد  يدوزب  ریگب ، مارآ  تفگ : رـضتحم  تسیرگ ، یم  تدـش  هب  شردارب  دوب ، راضتحا  لاح  رد  یمیکح 
.دیدنخ یم  دیآ ،

اذغ شزرا 

ات دننامب  هدـنز  هک  تسا  نیا  نارگید  ضرغ  یلو  منامب  هدـنز  ات  مروخب  هک  تسا  نیا  اذـغ  ندروخ  زا  نم  فدـه  دـیوگ : سونیلاج 
.دنروخب

تروص تسد و 
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.تسوت تروص  ناحیر  نآ  هک  يوشب  بوخ  تفگ : تسش ، یم  دوخ  تسد  یسک  دید  یمیکح 

ربک

اب وا  یلو  .گرم  ضرم ، رقف ، درک ، یمن  عضاوت  زیچ  چیه  سک و  چیه  ربارب  رد  تشاد  یمن  لکـشم  هس  ناسنا  رگا  دـیوگ : یمیکح 
.دراد یمنرب  تسد  ربک  زا  یهاگ  مه  زاب  هس  نیا  دوجو 
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تسود

.تسا هتسیاش  تسود  یپ  رد  هک  يرفاسم  رفس  داد  خساپ  تسا ؟ رت  ینالوط  یسک  هچ  رفس  دندیسرپ : یمیکح  زا 

ادخ فصو 

یم لامک  ار  اهنآ  ام  .تسا  رگید  زیچ  ره  فیـصوت  رب  ام  تداع  دودحم و  لایخ  رـصاق و  لقع  نازیم  هب  ادـخ ، هناگـشش ي  فاصوا 
.مینیزگ یمرب  ار  اهنآ  نیرت  لماک  نیرت و  فیرش  ضیقن ، فرط  ود  زا  میناد و 

ملاع و داد ، تردـق  نیرداق  هب  ملع و  ءاملع  هب  هک  تهج  نآ  زا  ار  ادـخ  ام  .تسا  هدرک  هراشا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هلئـسم  نیمه  هب 
هچروم اـسب  هچ  .دوش  یم  عونـصم  قوـلخم و  مه  زاـب  میهد  زاـیتما  نارگید  زا  ار  ادـخ  رگا  یتـح  تروـص  نیا  رد  میناد ، یمن  رداـق 

.تسا صقان  دـشاب  هتـشادن  ار  کخاش  ود  هکره  دـنک  یم  روصت  نوچ  دراد ، کـخاش  ود  وا  دـننام  ادـخ  درادـنپ  یم  مه  کـچوک 
.دنک یم  رطعم  ار  درخ  نابحاص  ماشم  هک  تسا  هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  ینخس  بلطم ، نیمه  قباطم 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  لامک  لها  زا  یکی 

تسین هر  نآ  زا  ریغ  وت  شیپ  هچنآ 

تسین ّللا 
�

ه تست ، مهف  تیاغ 

دوخ روصت  رکنم  وا  رکنم  هک  تسادـخ  يارب  زا  ساپـس  هدـنب ، هزادـنا  هب  هن  شدوخ  ردـق  هب  هک  تسادـخ  زا  ساپـس  دـیوگ : یم  زین 
.تسا

ّللا
�

ه ردقب  دمحلا هللا 

یهانتلا يذ  دبعلا  عسو  ردق  ال 

هرکنا نم  يذلا  دمحلا هللا 

هروصت ام  رکنا  امناف 

یشاک نیدلا  لضفا 

تست هیامرس  نسح  کلم  همه  متفگ 

تست هیاس ي  رد  هرذ  وچ  کلف  دیشروخ 

تفای ناوتن  ناشن  ام  یطلغ ز  اتفگ 
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تست هیاپ  يا  هدید  هچنآ  ره  وت  ام ، زا 

نابش نآ  شیاتس  دننام  مه  وا  ياه  شیاتس  همه ي  دنیب  یم  درگنب  تقد  اب  یتقو  تسوا ، زا  رشب  ياه  شیاتس  همه ي  هکنیا  هصالخ 
.درب هفیلخ  يارب  تاغوس  ناونع  هب  یبارعا  هک  تسا  يا  هدیدنگ  بآ  ای  دینش ، ار  وا  نخس  یسوم  هک  تسا 

میحر فؤر و  میرک و  داوج و  وا  هک  دریذـپب  شیوخ  وفع  ناسحا و  دوج و  مرک و  هب  ار  ام  دودـحم  تعاضب  هک  میناـهاوخ  ادـخ  زا 
.تسا
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ینعم ظفل و  کین ، مالک 

.تسا وت  بلق  هب  نآ  يانعم  زا  رت  کیدزن  وت  شوگ  هب  نآ  ظفل  هک  یمالک  تفگ : تسا ؟ رت  کین  یمالک  هچ  دندیسرپ : یغیلب  زا 

ندرب ردب  ناج 

یسک ره  لمع  .دیاین  نوریب  وا  زا  هزیکاپ  راتفگ  درادن ، هزیکاپ  رهوگ  هکره  تسا : هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  بوسنم  ناوید  رد 
.دیاین نوریب  تسا ، نآ  رد  هچنآ  زج  هزوک  زا  تسا و  هدننک  لمع  هب  هیبش 

ًابیط هرصنع  نکی  مل  نم 

هیف نم  بیطلا  جرخی  مل 

هلعف ههبشی  رما  لک 

هیف امب  زوکلا  حضنی  و 

دنیوگ

هآ هلان و  رد  وت  زا  دهاز  قشاع و  يا 

هابت لاح  ارت  رود  وت و  کیدزن 

ندرب دناوت  ناج  وت  زا  هک  تسین  سک 

هاگن هب  ار  نیا  یشک  لفاغتب  ارنآ 

یتسود رایعم 

یپ رد  یمدآ  هک  دوش  یم  بجوم  رایسب  تلیضف  لقع و  تسا ، یتسود  ببـس  يردارب و  دعاوق  زا  ندوب  هدیقع  مه  يأر و  مه  یتقو 
مک نادان و  مدرم  رثکا  هک  ارچ  دشاب ؛ یم  مک  مه  هدع  نیا  ناتسود  تسا ، كدنا  هتسد  نیا  دادعت  نوچ  دورب و  دوخ  نوچ  یناتسود 

، دنرایـسب ناداـن  دارفا  نوچ  یلو  .لـقاع  اـب  لـهاج  هن  تسا و  لـهاج  اـب  یتـسود  هب  لـیامتم  لـقاع  هن  فـصو  نیا  اـب  .دنتـسه  لـقع 
.دنشاب یم  رایسب  مه  ناشناتسود 

دنپ

دـشر هار  هب  نوچ  و  ددـنب ، راکب  دونـشب و  ار  یتمکح  هک  یـسک  دزرمایب  ادـخ  دـیامرف : یم  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
یماگ دشاب ، كانمیب  شهانگ  زا  هدوب ، شراگدرورپ  بقارم  دبای ، تاجن  دوش و  يرگتیاده  نماد  هب  تسد  و  دریذپب ، دوش ، هدناوخ 
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.دنیزگ يرود  يروذحم  زا  دنک و  بسک  يا  هریخذ  دهد و  ماجنا  یحلاص  لمع  درادرب و  صولخ  اب 

سفن هتـساوخ  اـب  .دروآ  تسدـب  ترخآ  ضوع  و  دـنک ، رود  دوخ  زا  ار  يویند  ياـه  ضرغ  هراوـمه  هک  یـسک  دـنک  تمحر  ادـخ 
هار رد  دـهد ، رارق  شیوخ  گرم  هقوذآ ي  ار  اوقت  دوخ و  تاجن  بکرم  ار  ربص  .دـنک  رود  ار  یگتخاس  ياـهوزرآ  دـنک و  هزراـبم 

هشوت شیاهراک  زا  دزاس و  هدامآ  ار  دوخ  گرم  زا  لبق  درامش ، تمینغ  ار  ایند  دشاب ، تیاده  ریسم  مزالم  و  درادرب ، مدق  نشور 
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: تسا هتفگ  هک  سکنآ  دنک  تمحر  شیادخ  .دنیچرب 

یلقاع هبترم  زا  رت  شیپ 

نآ شوخ  دوب  یلفاغ 

یلفاغ

میوگ

نم لد  بات  فلز  نیچب  هدرب  يا 

نم لد  باوخ  هزمغ  رحسب  هتشک  يو 

دابم هک  رطاخب  مهو  هدم  باوخ  رد 

نم لد  بارطضاز  يوش  رادیب 

نوطالفا ياعد 

يا هیلوا ؛ تاکرح  أدـبم  هدـننک  داـجیا  يا  يا ؛ هدوب  هراومه  هک  یمیدـق  يا  اـهتلع ؛ همه ي  تلع  يا  درک : یم  اـعد  نینچ  نوطـالفا 
.امرفب ظفح  ارم  سفن  یتمالس  متسه ، تعیبط  ملاع  رد  ات  دهد ؛ ماجنا  دهاوخب ، هاگره  هک  یسک 

سروغاثیف ياعد 

طخ هکنیا  هچ  ربب ، تسار  طـخ  کـی  رب  تدوخ  یگیاـسمه  هب  تعیبط  یتـسپ  زا  ار  نم  تاـیح ، هدنـشخب  يا  تفگ : یم  سروغاـثیف 
.درادن یتیاهن  هتسکش 

یئاتسدوخ

هدننک كاله  زیچ  هس  دیامرف : یم  ادخ  ربمایپ  .تسا  هدـننک  كاله  هدـمآ  ثیدـح  رد  هچنانچ  بجع  .تسا  بجع  اهتفآ ، نیرترب  زا 
، تسا زیچ  ود  رد  تکاله  تسا : هتفگ  مه  دوعـسم  نبا  شدوخ ، هب  ناسنا  بجع  هدـش و  لابند  سفن  ياوه  هدـش ، يوریپ  لخب  دـنا :

.بجع يدیماان و 

تـسدب شـشوک  اب  زج  تداعـس  هک  تسا  تلع  نیا  هب  تسا  هدرک  عمج  مه  اب  ار  بجع  يدـیماان و  هک  دوعـسم  نبا  دـیوگ : یفراع 
دراد هچره  هب  دراد  یماو  ار  وا  شربکت  نوچ  دـنک  یمن  شالت  رورغم  .تسا و  سویأـم  نوچ  دـنک  یمن  شـالت  دـیماان  .دـیآ و  یمن 

.دنک افتکا 
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وا لاح  هب  دنک و  یم  هاگن  وا  هب  یـسک  دـش  هجوتم  زامن  زا  سپ  دـش ، ینالوط  شزامن  يزور  دوب ، نادـباع  هلمج  زا  روصنم  نبرـشب 
ینالوط ناـیلاس  ناگتـشرف  اـب  سیلبا  هکنیا  هچ  دـنکن ، راداو  بجعت  هب  ار  وت  ینیب ، یم  نم  زا  وت  هچنآ  تفگ : وا  هب  .دروخ  یم  هطبغ 

.دش هک  دش  نآ  زا  سپ  یلو  درک  یگدنز 

.تسا یبوخ  ناسنا  درک  نامگ  یتقو  داد  خساپ  دوش ؟ یم  راکهنگ  نمؤم  تقو  هچ  دندیسرپ : یخرب  زا 

رسک جرخم 

ماما .دش  هدیسرپ  هناگ  هن  ياهرسک  جرخم  هراب ي  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دیوگ : یم  هیاهن  حراش 
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سمخ عبر 630 ، ثلث 840 ، نآ 1260 ، فصن  هک  دـش  دـهاوخ  نآ 2520  لصاح  نک ، برـض  لاس  ماـیا  رد  ار  هتفه  ماـیا  دومرف :
.دشاب یم  رشع 252  و  عست 280 ، و  نمث 315 ، عبس 360 ، ، 504

رکذ

دنچ هسردم  رد  مولع  بلط  لد  يا 

دنچ هسدنه  تمکح و  لوصا و  لیصحت 

تسا هسوسو  ادخ  رکذ  زجب  رکف  ره 

دنچ هسوسو  نیا  رادب  ادخ  یمرش ز 

اه هناوید 

داد روتـسد  نوراه  .دـنداد  یم  خـساپ  هابتـشا  هب  نانیا  دز و  یم  فرح  نوراه  دـنتفر ، نوراه  رابرد  هب  مه  اب  نونجم  ناـیلع  لولهب و 
.دیسر یموس  هک  میدوب  هناوید  ود  لاح  هب  ات  ام  تفگ : نایلع  دننک ، هدامآ  دنزادنا  یم  لوتقم  ياپ  ریز  هک  عطن  ریشمش و 

دبع ریغصت 

نآ ریغـصت  دیاب  داوعا ، هن  تسا  دایعا  دیع ، رـسکم  عمج  نوچ  دیوع ، هن  تسا ، دیبع  دبع ، ریغـصت  دسیون ، یم  نیعبرا  رد  يزار  رخف 
ریغصت رد  بوچ  دوع  وهل و  دوع  نیب  یتسیاب  دشاب  نینچ  رگا  دنا  هتفگ  یخرب  .دنباب  کی  زا  ریبکت  ریغصت و  هک  ارچ  دشاب ، دیبع  مه 

.دنرادن یقرف  ود  نیا  ریغصت  یلو  دشاب ، هتشاد  دوجو  قرف 

، دنناسکی ریبکت  رد  هک  مه  بشخ  دوع  وهل و  دوع  دنراد ، فالتخا  ریبکت  ریغصت و  رد  دیع  دوع و  نوچ  تسین  حیحص  تمزالم  نیا 
.دنشاب یم  فلتخم  ریغصت  رد 

دنپ تسایس ، ردنکسا ، هب  وطسرا  همان 

خنـس مه  هک  نت  ود  .نک  تیاعر  ار  تبـسانم  دوش ، تلفغ  بجوم  هک  يدنک  هن  درذگب  دح  زا  هک  نک  باتـش  هن  دوخ  تسایـس  رد 
هدـعو فلخ  .دوش  راکـشآ  وت  رب  تقیقح  ات  امن ، رانک  رب  درادـن  یتیخنـس  هکره  .دوش  هدوزفا  تردـق  ات  نک  راداو  يراک  هب  دنتـسه 

.دنامب وت  يوربآ  ات  نکن ،

تنارای اب  ییاهنآ و  زا  وت  هک  شاب  دوخ  ماوقا  اب  .یشاب  دازآ  ات  شاب  قح  هدنب  .دیایب  مدرم  لد  رد  ترهم  ات  نک  یشوپ  مشچ  هتـسویپ 
.یتسه اهنآ  يارب  اریز  شاب  تیعر  اب  تساهنآ و  رطاخ  هب  وت  تیعقوم  نوچ  شاب 

لقع ناطلس 
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.تسا رتدیدش  قمحا  رهاظ  رب  ریشمش  ناطلس  مکح  زا  لقاع ، نطاب  رب  لقع  ناطلس  مکح  دیوگ : ردنکسا 
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سناجوید

، درک یمن  هریخذ  يزیچ  و  دیـشوپ ، یم  هدنژ  سابل  تسیز و  یم  هنادهاز  يو  .دوب  نانوی  نامیکح  ياه  هناوتـسا  زا  یبلک  سناجوید 
زا درک  عنم  ار  وت  هک  يزیچ  ناـمه  تفگ : ردنکـسا  هداتـسرف  هب  درک ، توعد  دوخ  راـبرد  هب  ار  وا  ردنکـسا  يزور  .تشادـن  لزنم  و 
ارم متعانق  رطاخ  هب  نم  يزاین  یب  درک و  عنم  ار  وت  تتنطلس  رطاخ  هب  وت  يزاین  یب  .میایب  اجنآ  هک  درک  عنم  ارم  ییایب ، اجنیا  هب  هکنیا 

.دومن عنم 

ین ملق و 

تلآ ین  ینعی  نآ  یبسن  ردارب  هچنانچ  تسا  یناعم  يان  ملق  هک  دننک  یم  نانیمطا  دنراد ، اور  فاصنا  نادنمدرخ  رگا  دـیوگ : یبیدا 
ینامداش رد  ود  ره  سپ  اهنآ ، شوگ  هب  ار  هدـنزرا  زاوآ  ین  و  دـناسر ، یم  مدرم  هب  ار  هزات  ياهتمکح  ملق  .تسا  یناعم  یناوخ  هنارت 

.ار اهلقع  يرگید  دنک و  یم  لاحشوخ  ار  اهشوگ  یکی  دنتسه ، کیرش  مدرم 

.تسا هتفرگ  رب  رد  ار  مبلق  مامت  هتخاس و  دوخ  بلج  ار  ملقع  هکنیا  رگم  ما ، هدینشن  یبدا  هفیطل ي  نونکات  نم  ادخ  هب 

يزور

نآ یپ  رد  دنچره  نم  يزور  هک  تسا ، نآ  ِرتدـنمدوس  ملع ، ِرتهب  متـسناد  دـیوگ : یم  دوخ  يزور  قزر و  هراب ي  رد  هیدا  نب  هورع 
، مدوب يزور  بلط  رد  تقو  ره  .دتـسرف  یم  ار  نآ  يدوزب  نم  هد  يزور  دیآ و  یم  شدوخ  نم  يزور  متـسناد  .دمآ  دـهاوخ  مشابن 

.دمآ تمحز  نودب  متسشن  نوچ  دوب و  تخس  نآ  نتفرگ 

هعفنا ملعلا  ریخ  تملع و  دقل 

ینیتأی تآ  مل  نا  یقزر و  ناب 

یفلخ نم  فارصالا  ام  تملع و  دقل 

ینیتأی فوس  یقزر  وه  يذلا  نا 

هبلطت ینییعیف  هیلا  یعسا 

ینینعی یناتا ال  تدعق  ول  و 

یم نونکا  نم  هیلا » یعـسا   » یتفگ هک  یتسین  نآ  وت  تفگ : کلملادبع  .تفر  کلملادبع  دزن  هب  هنیدـم  ناگرزب  زا  يا  هدـع  اب  هورع 
هنیدـم هب  وا  يارب  راـنید  رازه  هفیلخ  .دـش  هنیدـم  یهار  جراـخ و  کلملادـبع  دزن  زا  تعرـس  هب  هورع  يا ! هدـمآ  يزور  لاـبند  مـنیب 

.دمآ يزور  متسشن  هناخ  رد  نوچ  یلو  مداتفا  جنر  هب  مدوب  يزور  یپ  رد  تقو  ره  يرآ  تفگ : هفیلخ  هداتسرف  هب  هورع  داتسرف ،

رعش
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کی نیریس  نبا  .دنک  یم  لطاب  ار  وضو  رعش ، ندورس  دنیوگ  یم  يا  هدع  دنتفگ : نیریس  نبا  هب 
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زارد ناضمر  هام  دننام  وا  ياپ  هنـشاپ ي  یپرچ  هک  متفر ، یلازریپ  يراگتـساوخ  هب  تسا : نینچ  شا  همجرت  هک  دـناوخ  ار  رعـش  تیب 
.دوب

اهبطخا تئجا  ًازوجع  نا  تیبا 

لوطلا یف  موصلا  رهش  لثم  اهب  وقرع 

.داتسیا زامن  هب  سپس  و 

صاوخ میهاربا 

.تسیز یمن  زور  هنابش  لهچ  زا  شیب  يرهش  چیه  رد  صاوخ  میهاربا 

یطقس يرس 

اج همه  لگ  يوب  دروآ و  گرب  وا  حور  تخرد  دسر ، رس  وا  نطاب  راهب  دورب ، لد  ناتسمز  یتقو  تفگ : یم  هیفوص  هب  یطقس  يرس 
.دنک نیگآرطع  ار 

یلبش زامن 

وت هب  هک  ار  هچنآ  میهاوخب  رگا  هک : دیـسر  هیآ  نیا  هب  تعامج  ماما  .دـناوخ  یم  زامن  تعامج  ماما  رـس  تشپ  ناضمر  هام  رد  یلبش 
دندرک لایخ  داتفا ، نیمز  رب  دیشک و  دایرف  یلبـش  َْکَیلِإ (1) ، ا�ْنیَحْوَأ  يِذَّلِاب  َّنَبَهْذََـنل  ا�ْنئِـش  ِْنَئل  میریگ َو  یم  سپ  زاب  میا  هدرک  یحو 

.دنهد یم  رارق  باطخ  دروم  ار  ناتسود  نینچ  ایآ  تفگ : یم  بترم  دیزرل و  تسا ، هدرم 

عضاوت

هچره تساوخ  شباحـصا  زا  یکی  درب ، یم  هناخ  هب  دیرخ  یم  ار  هچنآ  دوخ  ربمایپ  دیوگ : یم  مولعلاءایحا  رد  هلزع  باتک  رد  یلازغ 
.دربب لزنم  هب  شا  هداوناخ  جاتحیام  هک  تسا  راوازس  رادیرخ  دومرف : ربمایپ  دناسرب ، شا  هناخ  هب  هدرک  يرادیرخ  ربمایپ  ار 

ادخ تفگ : یم  دبای و  یمن  ناصقن  شلامک  زا  لماک  تفگ : یم  تخیر و  یم  شـسابل  رد  کمن  امرخ و  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
.درادن تسود  ار  ناربکتم 

دندرک و فراعت  ماما  هب  نانآ  دوب ، ینان  هعطق  اهنآ  ربارب  رد  .دیـسر  ناریقف  زا  يا  هدع  هب  دوخ  هچوک  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
ادخ تفگ : دش و  شبسا  راوس  سپس  دروخ و  اذغ  نانآ  اب  تسشن و  اهنآ  رانک  رد  ماما  .ادخ  لوسر  رـسپ  يا  اذغ  هب  باتـشب  دنتفگ :

.درادن تسود  ار  ناربکتم 

ییاهنت
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.مدش اهنت  يدمآ  وت  یتقو  زا  تفگ : دباع  ییآ ؟ یمن  گنت  هب  ییاهنت  زا  تفگ : تفر ، يدباع  لزنم  یسک 
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تعانق

.تعانق تفگ : تسه ؟ الط  زا  رتهب  يزیچ  ایآ  دنتفگ : یمیکح  هب 

ییاسراپ

.تسا زیچ  نآ  هب  تندش  ینغ  زا  رتهب  يزیچ  زا  تندش  ینغ  تسا : هتفگ  رگید  یمیکح 

میوگ

يرای نادان  مدرم  اب  هک  خرچ  يا 

يراب یم  مغ  لضف  لها  رب  هتسویپ 

تسمغ راب  نم  لد  رب  وتز  هظحل  ره 

يرادنپ مشناد  لهاز  ایوگ 

نافرع

سپس دناوخب ، هرابود  درک  اضاقت  یفوص  ...یِعِجِْرا ،  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ا�ی  دناوخ ، یم  هک  دینـش  نآرق  يراق  زا  نایفوص  زا  یکی 
دز و يدایرف  داد  تسد  وا  هب  هبذج  تلاح  سپـس  ددرگ ، یمن  زاب  درگزاب ، مدرک  باطخ  دوخ  هب  ردقچ  تفگ : دیـشک و  يا  هحیص 

.تفر ایند  زا 

ایند ربکا ، نوتیز 

هنوگچ وت  لاح  دنتفگ : دوب ، هدش  ریپ  هک  نانوی  يامکح  زا  ربکا  نوتیز  هب  تسا : هدـمآ  ربکا  نوتیز  هژاو  لیذ  لحن  للم و  باتک  رد 
.دهد شرازآ  نم  رادرم  سکره  تفگ : دنک ؟ نفد  ار  وت  یسک  هچ  دنتفگ : .مریم  یم  تلهم  اب  كدنا و  كدنا  تفگ : تسا ؟

حورجم ار  وا  دبای ، تسد  دنک  رارف  يو  زا  هک  یسک  هب  رگا  ایند  تسا : هتفگ  زین  تسا و  ترارش  خیم  لام ، هب  قشع  تسا : هتفگ  يو 
.دناسر یم  لتق  هب  ار  وا  دسرب  دوخ  بلاط  هب  نوچ  و  دنک ، یم 

ناویح ناسنا و  قرف 

ناسنا دننکن  ترارش  رگا  .ترارش  رطاخ  هب  تفگ : دراد ؟ قرف  ناویح  اب  ناسنا  يزیچ  هچ  ببس  هب  نامز  نیا  رد  دندیـسرپ : نوتیز  زا 
.دنتسه

تموکح
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.تسا نادرم  هقباسم  نادیم  اه  ینار  مکح  تسا : هدمآ  هغالبلا  جهن  رد 

میمصت ضقن 

.دنز یم  مه  رب  ار  اهنآ  باوخ  هدش و  هتفرگ  زور  رد  هک  ییاه  میمصت  هچ  تسا : هدومرف  زین 

رقف

.تسا رترب  دناشکب ، هانگ  هب  ار  وت  هک  یتورث  زا  دوش ، وت  متس  عنام  هک  يرقف  هتفگ : یمیکح 
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هنیدم یعفای ،

.دوب لاعتم  يادخ  ياه  هناشن  زا  هک  یـشتآ  .تفرگ  هلعـش  هنیدم  رهـش  نوریب  رد  شتآ  لاس 554  دیوگ : یم  دوخ  خـیرات  رد  یعفای 
زا هنیدـم  نانز  .دوب  ادـخ  ربمایپ  هزجعم  قیدـصت  شتآ  نیا  .دـنیبب  ار  هرـصب  ياـهرتش  ندرگ  تسناوت  یم  هک  رون  هلعـش و  رپ  یـشتآ 

هجض و تسا و  هدش  تمایق  دندرک  لایخ  یخرب  .دوب  یقاب  شتآ  زور  دنچ  دندرک ، یم  یگدنسیر  دنتفرگ و  یم  هرهب  نآ  ییانـشور 
و دروخ ، یمن  ار  تخرد  یلو  دروخ  یم  ار  هوک  گنـس و  شتآ  نیا  .دوب  رخـالا  يداـمج  رد  نآ  روـهظ  .دنتـشاد  ادـخ  يوـسب  هلاـن 

دوـب نهآ  زا  هک  ریت  ياـه  هرپ  شتآ  تخادـنا ، شتآ  رد  ار  ریت  تفر و  شتآ  دزن  هـتفرگ و  تسدـب  يریت  یمـالغ  تشادـن ، ترارح 
.دوب ربمایپ  دجسم  رد  نآ  لصا  هک  دوب  یتخرد  زا  نآ  بوچ  دنیوگ  یم  تخوسن ، نآ  بوچ  یلو  دینازوس 

دیاش .هدوب  يرگید  تخرد  زا  سپ  دوش ، یمن  تسرد  ریت  دجـسم ، تخرد  زا  دیوگ  یم  دریذپ و  یمن  ار  نخـس  نیا  شدوخ  یعفای 
یمن ار  بوچ  اه  شتآ  ریاس  فالخ  رب  تسا  هدوب  ادخ  تمظع  هناشن  تازجعم و  زا  شتآ  نوچ  هک  تسا  هدوب  نیا  نآ  نتخوسن  ّرس 
رارق نآ  تشپ  هک  يا  هرد  هک  يروط  هب  دوبن  روبع  لباق  دوب و  هدروآ  رد  دس  تروص  هب  ار  هدش  بوذ  ياهگنـس  شتآ  نیا  .دنازوس 

.درک رپ  دوب ، هدش  بوذ  گنس  زا  هک  گرزب  دس  نیا  اب  تشاد ،

يرادزار

رگا دیناشوپ ، وا  رب  ار  رتس  نامه  دنوادخ  هکنیا  رگم  تشادن  هگن  ار  یـسک  زار  یـسک  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
.دب سابل  دب ، رگا  کین و  سابل  دوب  یکین  زار  زار ،

ّللا
�

ه لام 

درک و لزع  ار  وا  جاجح  .درب  یم  دوخ  تفرگ و  یم  ار  اجنآ  تایلام  يو  دومن ، يرهـش  تیالو  رومأـم  ار  یـسک  فسوی  نب  جاـجح 
، مروخن ار  ادخ  لام  رگا  تفگ : یلاو  يروخ ؟ یم  ار  ادـخ  لام  ادـخ ، نمـشد  يا  تفگ : وا  هب  جاجح  .دیـسر  جاجح  روضح  هب  يو 

.تشذگ وا  زا  دیدنخ و  جاجح  درکن ، یهجوت  دهدب ، نم  هب  سلف  کی  متساوخ  سیلبا  زا  اهراب  نم  مروخب ؟ ار  یسک  هچ  لام  سپ 

گرم زا  دعب 

: تفگ یبرع  .لاعتم  يادخ  يوس  هب  دنتفگ : مور ؟ یم  اجک  مریمب  تفگ : نیشن  هیداب  یبرع 

.ما هدیدن  وا  زا  یبوخ  زج  هک  دنرب  یم  یسک  يوس  هب  ارم  مرادن ، هارکا 

خساپ یب  نعط 

: تفگ درم  .زیخرب  دیماان  تفگ : نز  .تساخنرب  وا  تلآ  یلو  درک  تولخ  ینز  اب  ینیشن  هیداب 
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.دبسچب مه  هب  لِگ  يا  هکت  نوچ  یلو  دوش  راکشآ  شبیع  هک  تسا  یسک  ماکان 

هیواعم یخوش 

دننام تفگ : میرح  دوب ! یکزینک  زا  رگا  یقاس ! هچ  تفگ : درک و  وا  ياپ  قاس  هب  یهاگن  هیواعم  .دـش  دراو  هیواعم  رب  معاـنلا  میرح 
.تسا رت  ملاظ  هدننک  عورش  یکی و  ربارب  رد  یکی  تفگ : هیواعم  .تردام  لپک 

لثملا برض 

دنچره تسا  دازآ  دازآ ، .تسا  ناسنا  نابز  لد و  هب  ناسنا  .دوش  انیبان  مشچ  تاردقم  لوزن  اب  .درادن  یتسود  هک  تسا  یسک  بیرغ 
.دنک کمک  وا  هب  ایند  دنچره  تسا ، هدنب  هدنب  دنیب ، نایز 

.نامرهق هن  تسا  ناحیر  نز  .درب  یم  نیب  زا  ار  یکریز  مکـش  .دنرت  هدنرب  ریـشمش  زا  نانخـس  یخرب  .تساطخ  زا  هدنرادزاب  فارتعا 
.تسا تشز  یسولپاچ  دمآ ، نایم  هب  یتسود  ياپ  یتقو 

.دزیخ یمرب  يا  هداتفا  ره 

ردنکسا گرم 

يراوگوس نینچ  ءامکح  زا  یخرب  دندرب ، هیردنکـسا  يوسب  دنتـشاذگ و  الط  زا  یتوبات  رد  ار  وا  دسج  تفر ، ایند  زا  ردنکـسا  یتقو 
.دندرک

تـسا هتفر  دنتـسه و  ناما  رد  وا  رـش  زا  مدرم  هک  یـسک  هدروآ  يور  ترخآ  هب  .دـشاب  تربع  بجوم  دـیاب  زورما  تفگ : سویملطب 
.دنیب یمن  يریخ  وا  زا  سک  چیه  رگید  هک  یسک 

.میتفر هک  میدوب  هدنکن  لد  نآ  زا  میتفر ، میدرک ، یگدنز  میدوب و  ربخ  یب  میدمآ ، ناهج  هب  میدوب و  نادان  تفگ : سوطالیم 

هدهع دنتسه ، نآ  راد  هدهع  نارگید  هچنآ  يدرک و  عمج  دوب ، وت  يراوخ  هیام ي  هچره  تریغ ، اب  رگشالت  يا  تفگ : مود  نوطالفا 
.شا هجیتن  هویم و  تسا  نارگید  يارب  اهنآ و  لابو  رزو و  تسوت  رب  يدش  راد 

؟ میراد ندینش  ناوت  ایآ  یلو  مینز ، یم  فرح  زورما  میدز ، یمن  فرح  میدینش و  یم  زورید  تفگ : روطسم 

.دوش یم  نشور  هنوگچ  ربا  هیاس  هب  دیرگنب  و  دریذپ ، یم  نایاپ  هنوگچ  هدیباوخ ، باوخ  هب  دیرگنب  تفگ : نواث 

.دوب هتفرن  تازیهجت  رکشل و  نودب  يرفس  هب  رفس ، نیا  زج  ردنکسا  تفگ : يرگید 

.يرامیب هیام  زورما  دوب و  ام  تایح  هیام ي  وا  لامج  هب  هاگن  زورید  تفگ : يرگید  و 
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طلغ لدب 

يادخ رب  طلغ  ندوب  لاحم  رطاخ  هب  نآرق  رد  طلغ  لدب  ندوبن  هک  ارچ  تسین  لماک  بلطم  نیا  .دیآ  یمن  حیصف  مالک  رد  طلغ  لدب 
.دیوگ یم  هدنیوگ  نیا  هک  هچنآ  رطاخ  هب  هن  تسا  لاعتم 

تمکح نابلاط 

ار تمکح  كرد  ناوت  هک  یناسک  نوچ  دتفا ، مدرم  تسد  هب  مولع  نیا  میرادن  تسود  ام  ادـخ  هب  دـیوگ : قارـشا  نافوسلیف  زا  یکی 
نیا ياهیتخس  رب  دننک  هشیپ  ربص  هک  یناسک  .دنرتمک و  رایـسب  دنراد  ار  نآ  ندناسر  نایاپ  هب  ناوت  هک  یناسک  دنتـسه و  مک  دنراد ،

.رتمک یلیخ  یلیخ  هار 

داص نیس و 

: وگب تفگ : رـصن  .دیامن  سم  يراد  هک  هچنآ  ادخ  ینعی  کب ، ام  ّللا 
�

ه حسم  تفگ : تفر و  وا  تدایع  هب  حـلاصوبا  دـش ، رامیب  رـصن 
حلاسوبا مه  وت  تسا  نینچ  رگا  تفگ : رـصن  .رقـص  طارـص و  دننام  دوش ، یم  داص  هب  لیدبت  نیـس  تفگ : حلاصوبا  داص ، هب  حـصم 

.تسا نیگرس  يانعم  هب  حلاس  .دش  راسمرش  شنخس  زا  رصن  یتسه ،

حیحص تئارق 

 ( میحر روفغ   ) ّللا
�

ُه ّللا َو 
�

ِه َنِم  ًالا�کَن  ا�بَسَک  ا�ِمب  ًءا�زَج  ا�مُهَیِْدیَأ  اوُعَْطقاَف  ُهَقِرا�ّسلا  ُقِرا�ّسلا َو  مدناوخ َو  یم  ار  هیآ  نیا  دیوگ : یم  یعمـصا 
روفغ ياجب  مدـش و  هجوتم  مدـناوخ و  .ناوخب  هرابود  تفگ : ادـخ ، مالک  متفگ : تسیک ؟ مـالک  دیـسرپ : دوب ، نم  راـنک  یبرع  . (1)

: تفگ .مدناوخ  ٌمیِکَح  ٌزیِزَع  میحر ،

هجوتم اجک  زا  متفگ : .دش  تسرد  الاح 

.میحر يادخ  هن  دنک  یم  تسد  عطق  هب  مکح  زیزع  يادخ  تفگ : يدش ؟

هانگ تورث ،

هک ینیب  یم  رایـسب  یلو  شرقف ، رطاخ  هب  دنک  نایـصع  هک  ینیب  یمن  ار  یـسک  امـش  هک  سب  نیمه  رقف  تفارـش  زا  دـیوگ : یمیکح 
.ناشتورث رطاخ  هب  دننک  یم  نایصع 

زارد نابز 

.تسا زارد  شنابز  تسا ، گنت  شبلق  هکنآ  دیوگ : یمیکح 
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تروشم

رظن اسب  هچ  هک  ارچ  .دیامن  عمج  ءامکح  رظن  اب  ار  شرظن  دنک و  عمج  ءالقع  اب  ار  شلقع  لقاع ، هک  تسا  راوازـس  دنیوگ : نامیکح 
.دوش هارمگ  اهنت ، اسب  هچ  دزغلب و  يأر  رد  دبتسم 

بلط یب  ترخآ 

هب يا  هدرکن  بلط  ترخآ  زا  هچنآ  هک  يراد  دیما  ایآ  دهاوخ ، یم  ایند  زا  تسین  شیازس  هچنآ  هک  یـسک  يا  دیوگ : يرـصب  نسح 
؟ دنهد وت 

زامن مین 

هتـشادرب ام  زا  زامن  فصن  تفگ : يدروآ ؟ تسدـب  هچ  گنج  نیا  زا  دـنتفگ : يو  هب  تشگ  زاب  نوچ  .تفر  داهج  هب  ربمایپ  اب  یبرع 
.دوش هتشادرب  مه  رگید  فصن  نآ  رگید  گنج  رد  مراودیما  دش ،

سفن حالصا 

.تسا هدیلام  كاخ  هب  ار  شدوخ  دوسح  غامد  دنک ، حالصا  ار  دوخ  هکره  دیوگ : یتسب  حتفلاوبا 

ناگرزب تداع 

.تساهتداع گرزب  ناگرزب ، تداع  دیوگ : زین 

میلگ زا  اپ 

.ینکن زواجت  دوخ  دح  زا  یتسیاب و  دوخ  دح  رد  هک  تسا  نآ  وت  ياهتداعس  زا  دیوگ : زین 

هوشر

.تساه يدنمزاین  نامسیر  هوشر ، دیوگ : زین 

سفن حالصا 

(. نک حالصا  ار  دوخ  تاذ   ) .زاسب ار  دوخ  تاذ  يانب  زیهرپب و  اهتذل  زا  دیوگ : زین 

تاروت ياهدنپ 

ار نم  زا  ریغ  ییادخ  دراذگ ، یمن  رکش  ار  متمعن  تسین ، رباص  میالب  رب  تسین ، نم  ياضق  هب  دونـشخ  هکره  تسا : هدمآ  تاروت  رد 
.دیوپب
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*

.تسا كانبضغ  نم  رب  هدرک و  حبص  هک  تسا  نیا  دننامه  دشاب ، كانهودنا  ایند  رب  دزیخرب و  سک  ره 
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*

.تسا هدش  هابت  شنید  موسود  دنک ، عضاوت  شتورث  رطاخ  هب  دنمتورث  يارب  سک  ره 

*

.دیآ وت  يارب  دیدج  يزور  نم  هیحان  زا  رگم  تسین  يدیدج  زور  چیه  هدازیمدآ ! يا 

*

.دنروآ نم  دزن  ار  وت  حیبق  لمع  ناگتشرف  هکنیا  رگم  دسر  یمن  ارف  یبش  چیه 

*

.دیآ یم  نم  يوسب  وت  ّرش  دوش و  یم  هداتسرف  وت  يوس  هب  نم  ریخ 

*

نآ رد  ناتیاقب  هزادـنا  هب  ایند  يارب  دـینک و  ینامرفان  شتآ  رب  ناتربص  هزادـنا  هب  دـینک و  تعاطا  ناتزاین  هزادـنا  هب  ارم  مدآ ! ینب  يا 
.دیرادرب هشوت  نآ  رد  ناتیاقب  ردق  هب  ترخآ  يارب  و  دینک ، شالت 

*

چیه و  هدیدن ، یمشچ  چیه  هک  هچنآ  هب  ات  دیراذگب ، ياج  هب  نم  يارب  دینک و  راک  نم  يارب  دینک و  تعارز  نم  يارب  مدآ ! ینب  يا 
.مهد ناتدوس  هدرکن ، روطخ  سکچیه  رکف  هب  هدینشن و  یشوگ 

*

.دوش یمن  عمج  بلق  کی  رد  ایند  نم و  تبحم  هک  ارچ  ناهرب ، دوخ  بلق  زا  ار  ایند  تبحم  مدآ ! ینب  يا 

*

رارق درادن ، گرم  هک  يا  هدـنز  ار  وت  نم  زیهرپب ، ما  هدرک  یهن  ار  وت  هچنآ  و  نک ، لمع  ما  هداد  روتـسد  ار  وت  هچنآ  هب  مدآ ! ینب  يا 
.مهد یم 

*

نادب يدید ، یتیعونمم  دوخ  قزر  رد  دوبمک و  دوخ  لاوما  رد  يرامیب و  دوخ  مسج  رد  ینیگنـس و  دوخ  لد  رد  هاگره  مدآ  ینب  يا 
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.يا هتفگ  تسین  وت  دوس  هب  ار  هچنآ  وت  هک 

*

تسا و کیراب  هار  هک  نک  کبس  ار  دوخ  هانگ  تسا و  رود  هار  هک  ازفیب  تا  هشوت  رب  مدآ ! ینب  يا 
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.تسانیب هدننیب ، هک  هد  ماجنا  لمع  هناصلاخ 

.مشاب وت  يارب  نم  ات  شاب  نم  يارب  وت  زادنا ، ریخأت  تشهب ، ات  ار  دوخ  تذل  نازیم و  ياپ  ات  ار  یشورف  رخف  ربق ، ات  ار  دوخ  باوخ 

*

.يوش رود  منهج  باذع  زا  ات  وش ، کیدزن  نم  هب  ایند  ندرمش  زیچان  اب 

*

هب نیقی  وت  هکنیا  هچ  .تسین  رتشیب  وت  تبیـصم  زا  هدنام ، ایرد  طسو  رد  یبوچ  رب  هتـسکش و  شا  یتشک  هکنآ  تبیـصم  مدآ ! ینب  يا 
.یهاگترپ رد  دوخ  لمع  رطاخ  هب  يراد و  دوخ  هانگ 

هراعتسا

اُونا�ک ا�م  ْمُُهتَرا�ِجت َو  ْتَِحبَر  ا�مَف  �يدُْهلِاب  ََهل�الَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئ�لوُأ  هیآ  رد  دیوگ : یم  تسا  نایب  یناعم  نف  رد  هک  نایبت  رد  یبیط 
.دشاب یم  دیرجت  َنیِدَتْهُم » اُونا�ک  ا�م  َو   » تسا حیشرت  ْمُُهتَرا�ِجت » ْتَِحبَر  ا�مَف  ، . » تسا هیعبت  هراعتسا  اورتشا » ، » َنیِدَتْهُم (1)

هیامرـس دنهاوخ  یم  هراجتلا ، لام  هراب ي  رد  راجت  نوچ  تسا ، لاغیا  نیدتهم ، اوناک  ام  و  هک : تسا  هدمآ  باتک  نیمه  عیدب  نف  رد 
دعب هب  نآ  زا  اذل  .تسا و  هدوب  رتشیب  تراهم  ندرک  ادیپ  طقف  تراجت  هرهب  دور و  یم  نیب  زا  ود  ره  یهاگ  دنیبن و  همطل  ناشدوس  و 
نیمه .دنا  هدرک  مگ  ار  تراجت  هار  دنا و  هداد  تسد  زا  ار  دوس  هیامرـس و  هک  دنتـسه  اهنیا  دننز ، یم  هلیح  هب  تسد  تراجت  رما  رد 

.تسا هدمآ  مه  فاشک  رد  تاکن 

.دنرادن مهاب  تبسانم  دنا  هتفگ  لاغیا  لیذ  هچنآ  هراعتسا و  يارب  یبیط  فیرعت  میوگ  یم  نم 

رد دیآ  یم  تسدـب  هیآ  زا  حیـشرت  تروص  رد  هک  یتوارط  اریز  دـیرجت ، هن  دـشاب  هیحیـشرت  هراعتـسا  َنیِدَـتْهُم  اُونا�ک  ا�م  دـیاب َو  اذـل 
نآ نودـب  مالک  هک  يدـئاز  هتکن  ندروآ  ینعی  لاغیا  نوچ  تسین  تسرد  مه  لاغیا  دـهاش  زین  .ددرگ  یمن  لـصاح  دـیرجت  تروص 

.تسین حیحص  روصت  نیا  نآرق  رد  تسا و  بانطا  فانصا  زا  لاغیا  هکنیا  هچ  دشاب ، مامت 

.تسا لاغیا  يارب  لاثم  هیآ  اذـل  تسا  دـتهم  شدوخ  لوسر  دـنا : هتفگ  َنوُدَـتْهُم (2) ، ْمُه  ًارْجَأ َو  ْمُُکلَئْـسَی  ـ�ال  ْنَم  اوُِعبَِّتا  هیآ  رد  هتبلا 
لوسر زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  ادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  یتدایز 
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.تسا حیشرت  تسین و  نینچ  َنیِدَتْهُم ،  اُونا�ک  ا�م  هک  یلاح  رد  دنک  یم  قیوشت 

ادخ تسایس و 

، مزاس هدروآرب  ار  ناطلس  تیاضر  نآ  هلیسو  هب  هک  مدوب  ینخس  نایب  رکف  رد  متساخرب و  باوخ  زا  يرحـس  دیوگ : سیق  نب  فنحا 
.دیسرن مرکف  هب  منک ، يریگولج  ادخ  مشخ  زا  و 

ترخآ ایند و 

.دومن شخپ  نیمز  يور  هکلب  درکن ، عمج  اج  کی  رد  ار  ترخآ  ایند و  ادخ  دیوگ : یمیکح 

دوب دهاوخ  رای  يوک  وا  لزنم  هک  یسک 

دوب دهاوخ  راک  هچ  شناهج  هب  رفس  زجب 

رفس رقف ،

یتخل نیمز  ره  رد  دش ، هتـسکش  رقف  زا  اهرمک  زا  يرایـسب  هک  ارچ  وش ، تورث  یپ  رد  زاس و  کبـس  ار  ییاونیب  تشون : نم  هب  مردپ 
اجنآ هب  فقوتم  وت  يزور  تاره و  هب  رـصحنم  نیمز  نوچ  نک  رفـس  رگد  ياـج  هب  دوـبن ، وـت  دارم  قـفو  رب  رگا  ناـباوخب ، ار  ترتـش 

.تسین

ینغلل ًاسمتلم  رقفلا  فخ 

رسک راقف  نم  مک  رقفلابف 

ههرب خنا  ضرا  لک  یف  و 

رسف الاو  کتقفاو  ناف 

هارهلا یف  هروصحم  ضرالا  امف 

رصحنم اهفقو  یف  قزرلا  و ال 

ددع

جراخ کی  ددع  فیرعت ، نیا  اب  .تسا  دوخ  فرط  ود  ددع  ود  عومجم  زا  یمین  ددع  دـنیوگ : ددـع  فیرعت  رد  باسح  نادنمـشناد 
.تسین نآ  ریز  یلماک  ددع  نوچ  تسا ، فیرعت  زا 

عومجم نیاربانب  .دراد  يدایز  دراد ، دوبمک  ریز ، ددع  هک  هزادنا  نامه  هب  يددع  ره  یناقوف  ددع  نوچ  تسین ، داریا  یب  فیرعت  نیا 
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.تسا ددع  نآ  ربارب  ود  یناقوف  یناتحت و  ددع 

.تسا مین  کی و  یناقوف  و  تسا ، مین  کی ، یناتحت  ددع  مییوگ  نیاربانب  روسکم ، ای  تسا  حیحـص  ای  ددع  دنا : هتفگ  رگید  يوس  زا 
دوخ فرط  ود  عومجم  فصن  اریز  تسا  فیرعت  لومـشم  هس  ددـع  زین  .دوش  یم  قداـص  مه  کـی  رب  فصو  نیا  اـب  فـیرعت  نیا  و 

.تسا سدس  فصن و  عومجم  فصن  هس ، تسا و  فصن )  ) سدس ثلث و  یناقوف  دع  سدس و  یناتحت  ددع  .تسا 

هناهاش هیده 

.درک میدقت  ریز  راعشا  اب  یملید  هلودلادنع  هب  ناگرهم  نشج  رد  و  دوب ، هتخاس  مرا  کی  زا  کچوک  یبالرطسا  یباص ، قاحساوبا 

یلاع ماقم  زا  هک  میهاربا  تا  هدنب  یلو  دنهد  یم  هیده  اهنیمز  ناگرهم ، نشج  رد  نادنمتورث 
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.درک میدقت  تسا  نآ  رد  هچنآ  اب  کلف  هکلب  دشن  دنسرخ  نیمز  میدقت  هب  دوب ، ربخ  اب  وت 

اودهتجاو كالمالا  ونب  کیلا  يدها 

هیلبت تنا  دیدج  ناجرهم  یف 

يأر نیح  میهاربا  كدبع  نکل 

هیماسی یش  نع  كردق  ومس 

دقف کیلا  اهیدهی  ضرالاب  یضری  مل 

هیف امب  یلع  الا  کلفلا  کل  يدها 

توکس

.ییوگب یباوصان  نخس  هکنیا  ات  شاب ، رت  یضار  يا  هتفگن  یهابتشا  نخس  هکنیا  زا  دیوگ : سویملطب 

یلاحشوخ

.نکن شراکشآ  يراد  نانیمطا  هک  یسک  زا  زج  سپ  تسا ، وت  ياهتروع  زا  یکی  وت  یلاحشوخ  دیوگ : نوطالفا 

تفع

.دنک ظفح  ار  وت  يوربآ  ات  نک  ظفح  ار  دوخ  سومان  دیوگ : یم  زین 

توکس

.تسا كدنا  مالک  رد  انعم  ندرک  یط  دیوگ : سیلاطوطسرا 

*

.توکس تفگ : تسیچ ؟ دریگ ، یم  شود  رب  یمدآ  هک  يراب  نیرتهب  دندیسرپ  وطسرا  زا 

يزاین یب 

.تسا نآ  هب  وت  زاین  زا  رتهب  يزیچ ، زا  وت  يزاین  یب  دیوگ : زین 

هدنشخب حور 
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.تسا رترب  ناشحور  هدنشخب ، مدرم  زا  اهنآ و  مسج  اهترطف  تسپ  زا  دیوگ : زین 

مناد یمن 

.مناد یمن  متفگ  یم  هراومه  دوب ، ییاناد  زا  ربخ  مناد » یمن   » هک دوبن  نیا  رگا  دیوگ : طارقس 

تبحم رد  طارفا 

.دوش وت  نمشد  دنیب ، رییغت  وت  زا  یتقو  نوچ  نکن ، راکشآ  تسود  يارب  هراب  کی  ار  تبحم  تسا : هتفگ  زین 

هباطخ

ماما یبرع  مولع  رد  ًاصوصخم  مولع ، زا  يرایسب  رد  باشخ  نبا  تسا : هدمآ  رئاسلا » لثم   » رد
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یم دـندید ، یمن  سرد  سلجم  رد  ار  وا  ناهوژپ  شناد  یتقو  درک ، یم  تکرـش  نازاب  هدبعـش  نایارـس و  هناـسفا  هسلج  رد  يو  .دوب 
: تفگ خـساپ  رد  ینک ؟ یم  تکرـش  یـسلاجم  نینچ  رد  ارچ  یتسه  شناد  رد  ماما  وت  دـنتفگ : وا  هب  .تسا  سلاجم  نآ  رد  دنتـسناد 

تاباطخ هدع و  نیا  تارواحم  زا  هراومه  نم  .دیدرک  یمن  تمالم  ارم  مرب ، یم  ییاه  هرهب  هچ  سلاجم  نیا  رد  نم  دیتسناد  یم  رگا 
.مرب یم  هرهب  دوش  یم  رداص  اهنآ  ياهنایذه  نیب  هک  اهنآ 

.مونشب ار  اهفرح  نآ  ات  موش  یم  رضاح  نم  مرادن ، ار  نآ  ناوت  میوگب ، اهنآ  دننام  مهاوخب  دوخ  نم  رگا 

نیمز رون 

لاح .تسا  هام  دننام  زین  نیمز  دنک ، یم  سکعنم  شندوب  یلقیص  رطاخ  هب  دریذپ و  یم  ینیگنس  رطاخ  هب  ار  دیشروخ  رون  هام ، مرِج 
هک دوش  یم  لایخ  نانچ  دـخرچ ، یم  نیمز  فارطا  هک  هام  و  دراد ، ار  هاـم  شیاـمن  ناـمه  نیمز  هرک  دـشاب ، هاـم  هرک  رب  یـسک  رگا 
هام قاحم  هام ، يارب  نیمز  ندوب  ردـب  هتبلا  .دـنیب  یم  هام  کی  تدـم  رد  ار  یلاله  يردـب و  تـالاح  و  ددرگ ، یم  هاـم  رود  هب  نیمز 
عنام دیشروخ  دریگ و  یم  رارق  ضرالا  لظ  طورخم  لخاد  وا  مشچ  هعشا  نوچ  .تسا  هام  فوسک  نآ ، فوسخ  .تسا و  نیمز  يارب 
یلو تسین  ینالوط  نآ  فوسخ  هتبلا  .دوش  یم  عنام  هاـم  هیاـس  ذوفن  رثا  رد  مه  نآ  فوسخ  دـنیبب و  ار  نآ  ینارون  تلاـح  تسا  نآ 

زین هام  رد  ساکعنا  مدـع  نیمه  هچنانچ  دوش ، یمن  سکعنم  نآ  رون  تسا و  کـشخ  نیمز  زا  یـشخب  نوچ  .تسا  ینـالوط  فوسک 
.دوش یم  هدید 

دنپ تمایق ، ناگتشرف ،

زا یهورگ  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هب  باطخ  دـنک و  یم  فیـصوت  ار  ناگتـشرف  هغالبلا  جـهن  زا  يا  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
وت هب  تبسن  تتاقولخم  همه ي  زا  اهنآ  يا ، هدرب  الاب  تنیمز  زا  و  يا ، هدیشخب  تنوکـس  دوخ  ياهنامـسآ  رد  ار  اهنآ  هک  یناگتـشرف 
دوخ رد  ار  اهنآ  ناردام  محر  دـنا و  هتفرگن  رارق  ناردـپ  بلـص  رد  اـهنآ  دـنرتکیدزن ، وت  هب  و  دنـسرت ، یم  وت  زا  رتشیب  و  دـنرتهاگآ ،

وت اب  هک  یبرق  ماقم و  نیا  اب  هتخاسن ، قرفتم  ار  نانآ  یگدـنز  تالکـشم  اـهیتحاران و  دـنا ، هدـشن  قلخ  تسپ  یبآ  زا  هدادـن و  ياـج 
و دنهد ، یم  ماجنا  وت  يارب  هک  یناوارف  ياهتعاط  و  دنا ، هدرک  هصالخ  وت  رد  هک  یتالیامت  و  دـنا ، هتفای  وت  دزن  هک  یتلزنم  و  دـنراد ،

ریقح ار  شیوخ  لامعا  دندرک  یم  هدـهاشم  تسا  هدیـشوپ  اهنآ  رب  وت  زا  هچنآ  هنک  رگا  دـنزرویم ، تلفغ  رتمک  وت  نامرف  زا  هکنیا  اب 
ماجنا ار  وت  تدابع  قح  هک  دندیمهف  یم  بوخ  و  دنتفرگ ، یم  بیع  نتشیوخ  رب  دندرمش و  یم 
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.دنا هدومنن  تعاطا  تسا  وت  ماقم  راوازس  هک  روطنآ  و  دنا ، هدادن 

يدـیرفآ ییارـس  هک  تسا  نیا  يا  هدرک  اـطع  ناگدـیرفآ  هب  هک  یکین  ياـه  تمعن  زا  .يدوبعم  مه  راگدـیرفآ و  مه  هک  یهزنم  وت 
تمدـخ نارـسمه و  یندروـخ ، یندـیماشآ و  .دوـش  یم  تفاـی  نآ  رد  زیچ  همه  هک  يدرتـسگ  يا  هرفـس  نآ  رد  و  ترخآ ) يارـس  )

هن دنک ، توعد  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  ات  يداتسرف  ار  یسک  سپس  .يداد  رارق  نآ  رداه  هویم  واهرازتشک  و  اهرهن ، اه و  خاک  نارازگ ،
هب دـندش ، قاتـشم  يدومن  قیوشت  هچنآ  هب  هن  و  دـندیزرو ، تبغر  يا  هدرک  بیغرت  هچنآ  رد  هن  و  دـندرک ، تباجا  ار  هدـننک  توعد 

.دندرک قفاوت  نآ  یتسود  رد  دنتشگ و  اوسر  نآ  ندروخ  اب  هک  دندروآ  يور  يدارم 

یـشوگ اب  و  درگن ، یم  بویعم  یمـشچ  اب  دزاس ، یم  رامیب  ار  شبلق  و  دنک ، یم  شیانیبان  دزرو  قشع  راو  هناوید  يزیچ  هب  سک  ره 
تسا ایند  هدنب ي  وا  .دنک  یم  نآ  هتفیش  دناریم و  یم  ار  شبلق  ایند  هتخاس و  دوبان  ار  شلقع  لد ، ياه  هتساوخ  .دونش  یم  اونـش  ریغ 

ور وس  نامه  هب  دنک  ور  بناج  ره  هب  و  دزغل ، یم  مه  وا  دزغلب ، يوس  ره  هب  ایند  .دراد  تسد  رد  ایند  زا  يزیچ  هک  یـسک  هدـنب ي  و 
راتفرگ ناهگان  يا  هدع  دنیب  یم  هکیلاح  رد  دریذپ ، یمن  دنپ  یظعاو  چـیه  زا  دـسرت و  یمن  ادـخ  زا  دـنهد  شمیب  هچره  .دـیامن  یم 

یمن هک  ییاهالب  هنوگچ  .دراد  یتشگزاب  هار  هن  تسا و  نکمم  نامیپ  خـسف  هن  هکیلاح  رد  دروآ  رد  ياپ  زا  ار  اـهنآ  گرم  دـندش و 
هب .دندش و  ادج  نآ  زا  يدوزب  دنتـشادنپ  یم  ینادواج  هک  ار  ییایند  دـمآ و  دورف  اهنآ  رـس  رب  دنتـشادن  مه  ار  نآ  راظتنا  دنتـسناد و 

.دندیسر دندوب  هداد  هدعو  اهنآ  هب  ترخآ  رد  هچنآ 

.دروآ موجه  اهنآ  رب  دنتشاد  هچنآ  نداد  تسد  زا  ترسح  و  گرم ، تارکـس  .تسین  فیـصوت  لباق  هدمآ  دورف  اهنآ  رب  هک  ییاهالب 
نیب درک و  ذوفن  اهنآ  رد  گرم  مک  مک  سپـس  دـنتخاب ، ار  دوخ  گنر  نآ  ربارب  رد  و  درک ، تسـس  ناشندـب  ءاـضعا  گرم  تارکس 

.دنکفا ییادج  ناشنابز  نیب  اهنآ و 

یقاب شرکف  تسا ، ملاس  شلقع  هکیلاح  رد  دونـش ، یم  شـشوگ  اب  و  دـنک ، یم  هاگن  مشچ  اـب  دوخ  هداوناـخ  ناـیم  رد  ناـنچمه  وا 
هک ییاـهتورث  داـی  هب  تسا ، هدومن  يرپـس  یهار  هچ  رد  ار  شراـگزور  و  هدرک ، یناـف  هار  هچ  رد  ار  شرمع  هک  دـشیدنا  یم  تسا ،
هانگ و  هتفرگ ، كوکـشم ، مارح و  لالح و  زا  هدراذگ و  مهب  ار  اهمـشچ  نآ  يروآ  عمج  رد  هک  یتورث  نامه  دتفا ، یم  هدرک  عمج 

، دنوش یم  معنتم  نآ  زا  نانآ  دنام ، یم  ياج  هب  ثراو  يارب  هدیـسر ، اهنآ  زا  ییادج  ماگنه  کنیا  .تسا  وا  هارمه  اهنآ  يروآ  عمج 
وا سپ  .تسا  لاوـما  نیا  ورگ  رد  وا  و  تـسا ، وا  شود  رب  شهاـنگ  ینیگنـس  يرگید و  يارب  نآ  یتـحار  دـنریگ ، یم  هرهب  نآ  زا  و 

زا ار  دوخ  تسد 
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رد هچنآ  هب  تبـسن  لاح  نیا  رد  وا  ددرگ ، یم  نشور  شیارب  گرم  ماگنه  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  رطاخ  هب  نیا  دزگ و  یم  ینامیـشپ 
رب دروخ و  یم  هطبغ  وا  تورث  رب  هتشذگ  رد  هک  سک  نآ  شاک  يا  هک : دنک  یم  وزرآ  .تسا  انتعا  یب  تشاد  هقالع  نآ  هب  یگدنز 

نوچمه ششوگ  هک  اجنآ  ات  دوش  یم  هریچ  شندب  ءاضعا  رب  نانچمه  گرم  .دوب  هدرک  عمج  ار  لاوما  نیا  وا  دیزرو ، یم  دسح  نآ 
هب هتـسویپ  دونـشب ، شـشوگ  اب  و  دـیوگ ، نخـس  شنابز  اب  دـناوت  یمن  شا  هداوناخ  نایم  رد  هک  يروط  هب  دـتفا ؛ یم  راک  زا  شناـبز 

ار شدوجو  مامت  گرم  لاگنچ  سپس  .دونش  یمن  ار  نانآ  مالک  يادص  اما  دنیب  یم  ار  ناشنابز  تاکرح  و  درگن ، یم  نانآ  تروص 
هداوناخ نیب  يرادرم  نوچمه  و  دوش ؛ یم  جراخ  شندب  زا  حور  داتفا و  دهاوخ  راک  زا  شـشوگ  نوچمه  زین  وا  مشچ  دریگ ، یم  ارف 

سک نآ  هب  هن  دنک و  یم  يرای  ار  ناراوگوس  هن  دنوش ، یم  رود  وا  زا  دننک و  یم  تشحو  شدزن  نتسشن  زا  هکنانچنآ  دتفا ، یم  شا 
یم شلمع  تسد  هب  و  دننک ، یم  لمح  نیمز  نورد  رد  شهاگلزنم  يوس  هب  ار  وا  سپـس  .دیوگ  یم  خساپ  دـنز  یم  ادـص  ار  وا  هک 

.دنشوپ یم  مشچ  هشیمه  يارب  شرادید  زا  و  دنراپس ،

ددرگ قحلم  نیتسخن  هب  قولخم  نیرخآ  و  دسرب ، نایاپ  هب  تاردقم  دریگ و  نایاپ  ناهج  رمع  ات  دـبای  یم  همادا  نانچمه  عضو  نیا  و 
.ددرگ رداص  شنیرفآ  دیدجت  هراب  رد  ادخ  نامرف  و  دنریمب ) همه  )

زا هدنک  اج  زا  اههوک  دهد ، ناکت  یتخس  هب  دروآ و  شزرلب  ار  نیمز  دفاکشب و  مه  زا  دروآ و  تکرح  هب  ار  نامـسآ  ماگنه  نیا  رد 
.دندرگ ناسکی  كاخ  اب  و  دنوش ، یشالتم  هدیبوک و  رگیدکی  هب  شتوطس  لالج و  تبیه 

عمج ار  نآ  یگدـنکارپ ، زا  سپ  دـنک و  يزاـسون  یگدوـسرف  زا  سپ  دروآ و  نوریب  تسا  هتفر  كاـخ  هب  نیمز  رد  هـک  ار  سک  ره 
هتسد ود  هتخاس و  ادج  مه  زا  دنکب ، دهاوخ  یم  ناشیناهنپ  ياهراک  یفخم و  لامعا  زا  هک  ییاه  شسرپ  يارب  ار  اهنآ  سپـس  دیامن ،

یم رارق  شیوخ  تمحر  راوج  رد  ار  نارادربنامرف  اما  دریگ  یم  ماقتنا  يرگید  زا  و  دشخب ، یم  تمعن  يا  هدع  هب  ماجنارـس  دنک  یم 
رییغت ناشلاوحا  و  دـننک ، یمن  چوک  زگره  شناگدـننک  تماقا  هک  ییارـس  دزاس : یم  دـلخم  ار  نانآ  شینادواج  يارـس  رد  و  دـهد ،

يرفـس و  دوشن ، ضراع  نانآ  هب  تارطخ  دـنکن ، هنخر  نانآ  دوجو  رد  اه  يرامیب  درواین ، يور  نانآ  هب  سرت  فوخ و  دریذـپ ، یمن 
.دننک چوک  رابجا  هب  رگید  لزنم  هب  یلزنم  زا  ات  دنرادن  شیپ  رد 

ناشندرگ هب  ریجنز  لغ و  اب  ار  اهنآ  تسد  و  دهد ، ياج  هاگلزنم  نیرتدب  رد  ار  ناراک  هانگ  اما  و 
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هعطق زا  ییاهـسابل  دریگ و  یم  شتآ  دوز  هک  يداوم  زا  ییاه  هماج  دننک ، کیدزن  مه  هب  اهاپ  اب  ار  ناشرـس  هک  نانچ  نآ  ددنب ، یم 
دشورخب هک  یشتآ  رد  .تسا  هتسب  اهنآ  يور  هب  شرد  تسا و  دیدش  رایسب  نآ  ترارح  هک  یباذع  رد  .دنناشوپب  اهنآ  رب  شتآ  ياه 
شناریـسا يدازآ  يارب  و  دـندرگن ، جراخ  نآ  زا  دـننآ  رد  هک  اهنآ  .زیگنا  ساره  شیادـص  تسا و  عطاـس  شا  هلعـش  دـشک  هناـبز  و 

ات يدمآرس  هن  و  دریذپ ، نایاپ  ات  هدشن  نییعت  هناخ  نیا  يارب  یتدم  ددرگ ، یمن  هتـسسگ  ناشیاهریجنز  و  دوش ، یمن  هتفریذپ  تمارغ 
! ددرگ مامت 

تسود

.دشاب متسود  رگا  مردارب  تفگ : تتسود ؟ ای  ردارب  يراد ، تسود  رتشیب  ار  کی  مادک  دنتفگ : یمیکح  هب 

سیلبا

هب تبـسن  یلو  درک ، هچ  اهنآ  اب  نیبب  لاح  تسا ، اهنآ  ناهاوخریخ  زا  هک  درک  دای  دنگوس  تردام  ردپ و  دزن  ناطیـش  دیوگ : یفراع 
نز و رمک  هب  تمه  نماد  .دـنک  یم  هچ  وت  اب  فصو  نیا  اب  َنیِعَمْجَأ ،  ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  هتفگ : هدرک و  دای  وت  بیرف  هب  دـنگوس  وت 

.هدب تاجن  ار  دوخ  وا  تسد  زا 

تسود

تـسود اب  ناسنا  و  دنتـسه ، برقع  براقا )  ) ناشیوخ راب ، دنزرف  لابو ، ییاد  مغ ، ومع  ماد ، ردارب  یبرم ، ردپ  دیوگ : يرگید  فراع 
.تسا دوخ 

ير هزبرخ 

ار هدش  بارخ  ياه  هزبرخ  ير  رد  .درب  یم  دادغب  هب  هللااب  قثاو  يارب  هزبرخ  ورم  زا  رهاظ  نب  ّللادـبع 
�

ه مدـید ، دامتعا  لباق  یخیرات  رد 
لاس ره  ّللادـبع 

�
ه .تساه  هزبرخ  ناـمه  هناد ي  زا  ير  نیریـش  ياـه  هزبرخ  دنتـشاک ، یم  ار  نآ  ياـه  هناد  ير  مدرم  درک ، یم  ادـج 

.درک یم  هزبرخ  فرص  مهرد  رازه  دصناپ 

ماقتنا ای  ششخب 

شهوکن اب  هارمه  ماقتنا  تذـل  تسا و  وکین  تبقاع  اب  هارمه  وفع  تذـل  نوچ  .تسا  رترب  ماقتنا  زا  وفع  ینیریـش  تسا : هتفگ  رـصتنم 
.تسا ینامیشپ 

شزرمآ بلط 

نامه تفگ : یهاوخ ؟ یمن  ترفغم  ادخ  زا  ارچ  دنتفگ : .درک  یمن  یهارمه  مدرم  اب  رافغتـسا  رد  دوب و  جح  کسانم  لاح  رد  یبرع 
فعض هناشن  ادخ  شزرمآ  هظحالم  اب  رافغتسا  كرت  هک  روط 
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.تسا نم  يراسمرش  هناشن  مدوخ  لامعا  هب  ملع  اب  رافغتسا  رکذ  تسا ، نم 

عضاوت

زا ادـخ  هک  منک  دای  دـنگوس  مدرک  دـصق  تفگ : .دوب  دایز  اهنآ  زاین  زار و  زین  مدرم و  هلان  هجـض و  يادـص  دوب ، تافرع  رد  یفراع 
.متشاد هگن  تسد  اذل  و  متسه ، اهنآ  نیب  مدوخ  مدش  هجوتم  تسا ، هتشذگ  همه  هانگ 

يراصن

، با زا  دارم  .تسا  تاذ  هارمه  تافص  سدقلا ،) حور  نبا ، با ،  ) میناقا زا  اهنآ  دارم  تسا ، یکی  ًاتاذ  دنوادخ  هک  دندقتعم  نایحیسم 
.تسا تایح  اب  تاذ  سدقلا ، حور  زا  دارم  و  ملع ، اب  تاذ  نبا ، زا  دارم  دوجو ، اب  تاذ 

*

حیسم ترضح  شور  یگدنز و  زا  ترابع  لیجنا  دندقتعم  زین  .دش  هتخیوآ  راد  هب  هک  دنناد  یم  میرم  دنزرف  ار  حیسم  نایحیـسم ، زین 
.تسا تراشب  يانعم  هب  لیجنا  هژاو  .دـنا  هدرک  يروآ  عمج  انحوی  سویرام و  اقول ، یتم ، ياهمان  هب  يو  نارای  زا  نت  راهچ  هک  تسا 

ناـنآ تسا ، تـالماعم  تاداـبع و  ماـکحا  هراـب ي  رد  هک  نیناوـق  باـتک  دـننام  دـنراد ، يرگید  ياـهباتک  لـیجنا ، زا  ریغ  نایحیـسم 
.دنناوخ یم  سوقان  يادص  اب  ار  ناشزامن 

: دنتسه یلک  هتسد  هس  رب  يراصن 

سپ دنراد  داقتعا  نایحیسم  تسا ، هدش  یکی  حیـسم  مسج  اب  تسا و  هدرک  لولح  توسان  رد  توهال  زا  یـشخب  دنیوگ  هیناکلم : - 1
هداد رارق  شهوکن  دروم  تسا  ثیلثت  ناـمه  هک  داـقتعا  نیا  زین  نآرق  .دـنا  هتفگار  حیـسم  تسا ، هتفرگ  تروص  لوـلح  نیا  هکنآ  زا 

راد هب  یـسیع  توسان  هک  دـنراد  داقتعا  نایحیـسم  زا  هدـع  نیا  ٍهَث�الَث (1) . ُِثلـا�ث  ّللا 
�

َه َّنِإ  اُولـا�ق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََـقل  دـیامرف : یم  تسا و 
.تشاذگن يرثا  وا  توهال  رد  راد  نیا  دش و  هتخیوآ 

.تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  نانآ  لطاب  داقتعا  نیا  دنوادخ  .دش  ادخ  حیـسم ، اذـل  دـش و  نوخ  تشوگ و  هملک  دـندقتعم  هیبوقعی : - 2
َمَیْرَم (2). ُْنبا  ُحیِسَْملا  َوُه  ّللا 

�
َه َّنِإ  اُولا�ق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل 

لتق و  رولب ، رب  دیشروخ  فارشا  دننام  دراد ، فارشا  توسان  رب  توهال  دندقتعم  هیروطسن : - 3
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.تسا حور  توهال  زا  دارم  مسج و  توسان  زا  دارم  وا ، توهال  رب  هن  دش  دراو  حیسم  توسان  رب  بیلص ، زین  و 

تعانق

يایرد هب  مداد و  رارق  قدص  قینجنم  رد  ار  نآ  متـسب و  تعانق  بانط  اب  مدرک و  عمج  ار  ایند  بابـسا  یمامت  دیوگ : یماطـسب  دیزیاب 
.مدش تحارتسا  لوغشم  متخادنا و  سأی 

*

هاتوک ار  دوخ  صرح  عمط و  تسد  نم  .دربن  دوخ  يوربآ  مدرم  ربارب  رد  و  دنک ، هشیپ  تعانق  هک  تسا  یـسک  دنموربآ  هدـش : هتفگ 
.مشچ متفگ : یگراچیب  هب  مدرک و 

هعانقلا مزل  نم  سفنلا  زیزع 

هعانق قولخمل  فشکی  مل  و 

یصرح یعمط و  نم  يدی  تضقن 

هعاط اعمس و  یتقافل  تلق  و 

انیز دقل  هیآ و  ریسفت 

: تفگ دیاب  ِنیِطا�یَّشِلل (1) ، ًاموُجُر  ا�ها�ْنلَعَج  َحِیبا�صَِمب َو  ا�ْینُّدلا  َءا�مَّسلا  اَّنَّیَز  ْدََقل  هیآ َو  ریسفت  رد 

.تسا یکیرات  رد  نتخادناریت  اهنآ  مالک  هک  دنتسه  ناسانش  هراتس  نیطایش  زا  دارم 

ریش

طولخم نآ  اب  یبآ  رگا  دنیوگ ، حیرـص » ، » دش هتفرگ  نآ  یبرچ  یتقو  تسا ، فیرـص » ، » دوش یم  هدیـشود  ناتـسپ  زا  یتقو  ریـش  مان 
.دنیوگ رذاح »  » دشاب شرت  یلیخ  رگا  و  بئار »  » دشاب ظیلغ  نوچ  و  صراق »  » دشاب مرگ  هاگره  و  ضیخم »  » دشاب هدشن 

رقف

میلع يادخ  ریدقت  هب  ود  ره  تسا ؟ دنمتورث  هک  نادان  رایسب  هچ  تسا و  ریقف  هک  دنمدرخ  شوه و  اب  بیدا  رایسب  هچ  دیوگ : یطاریق 
.تسا

ملاع نطف  بیدا  نم  مک 

میدع لقم  لقعلا  لمکتسم 
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میلعلا زیزعلا  ریدقت  کلذ  هلام  رثکم  لوهج  مک  و 

قالخا رییغت 

.دوش یم  سوبع  ورشوخ و  نابز و  دب  میرک ، ناسنا  .دنک  یم  رییغت  راگزور  ثداوح  رثا  رب  ناسنا  قالخا  یهاگ 
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: تسا زیچ  تفه  یقلخ  دب  بابسا 

یترطف و تسپ  لماع  ود  لولعم  هیور  نیا  دوش ، یم  قالخا  دب  ناتـسود  اب  دـنک و  یم  نوگرگد  ار  ناسنا  قلخ  تسایر  تسایر ، - 1
.تسا یمشچ  گنت  ای 

.دبای یم  دیدج  قالخا  دنک و  یم  رییغت  شقلخ  تسا ، هدش  ادج  یلک  روط  هب  نارگید  زا  هکره  اوزنا ، - 2

.دهد یم  تسد  زا  ار  قافنا  تورث ، هب  تبحم  هطساو  هب  دهد و  یم  تهج  رییغت  یناسفن  یتسپ  رطاخ  هب  دنمتورث  تورث ، - 3

هب دوش ، یم  كانهودـنا  نارگید  ياـنغ  زا  و  درامـش ، یم  راوخ  ار  دوـخ  تسدـیهت  تسا ، قـالخا  رییغت  بجوـم  یتسدـیهت  رقف ، - 4
.دوش رفک  رقف  تسا  کیدزن  دیامرف : یم  تسا و  هدروآ  مه  اب  ار  رفک  رقف و  ادخ  ربمایپ  رطاخ  نیمه 

.ارفک رقفلا  نوکی  نا  داک 

نابیدا یخرب  دور ، نیب  زا  ناسنا  ربص  ناوت  دوش  یم  بجوم  دـیامن ، لوغـشم  ار  بلق  هدـش و  هریچ  لـقع  رب  هک  ییاـه  مغ  هصغ ، - 5
.تسا نوزحم  ناسنا  بلق  رد  هدش  هریخذ  يوراد  هصغ  دنیوگ 

یقالخا لادـتعا  فصو  نیا  اب  دـهد و  یم  رییغت  زین  ار  نطاب  دوش ، یم  یمـسج  تارییغت  بجوم  هکروط  نامه  يرامیب  يراـمیب ، - 6
.دریگ یم  ار  رامیب  ناوت  هدودز و  ار  ناسنا 

.دوش یم  وا  ندب  نوچ  ریپ  ناور  لمحت  شهاک  بجوم  ندش ، لاسنهک  يریپ ، - 7

یناوج یتمالس ،

.تسا هتفر  شیع  دنورب ، یتقو  تسا ، یناوج  یتمالس و  شیع ، رازبا  دیوگ : بیطوبا 

بابش هحص و  شیعلا  هلآ 

یلو ءرملا  نع  ایلو  اذاف 

رقف

.دومن هیالگ  رایسب  یتسدگنت  دایز ، نادنزرف  یلاحدب ، زا  تشون و  روصنم  يارب  يا  همان  یغیلب 

یشکرس زا  وت  رب  نانمؤمریما  نوچ  دوش ، یم  ینامرفان  بجوم  دنوش ، عمج  یسک  رد  رگا  تورث  تغالب و  تشون : خساپ  رد  روصنم 
.ینک افتکا  رقف  هب  هک  هب  نامه  دسرت ، یم 

يدنمتورث هار  ود 
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یمرـشیب و دراد  دوـجو  هار  ود  تفگ : تسه ؟ تورث  يارب  یهار  مدیـسرپ : تسا ، هارمه  صقن  رخـسمت و  یناداـن و  اـب  هک  هناـمز  زا 
.یتسپ

علوم لهجلاب  وه  ینامز و  تلأس 

صتخم صقنلاب  ءزهتسم و  فخسلاب  و 

ینغلا یلا  قیرط  یل  له  هل  تلقف 

صقنلا هحاقولا و  ناقیرطلا  لاقف 
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ادخ دای 

مدینش يدنلب  دایرف  مدش و  گرزب  يا  هرد  دراو  متشاد ، راذگ  تشگ و  سدقملا  تیب  ياههوک  رد  هک  یتقو  دیوگ : حلاص  یصخش 
هک مدید  اجنآ  رد  يدرم  مدیـسر و  مکارتم  ناتخرد  زا  رپ  یلگنج  هب  مدش  ادـص  یپ  رد  .دوب  هتخادـنا  نینط  فارطا  ياههوک  رد  هک 

ًادَـمَأ ُهَْنَیب  ا�هَْنَیب َو  َّنَأ  َْول  ُّدَوَت  ٍءوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  ا�م  ًارَـضُْحم َو  ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  ـا�م  ٍسْفَن  ُّلُـک  ُدِـجَت  َمْوَی  دـناوخ : یم  ار  هیآ  نیا  یپرد  یپ 
(1) ُهَسْفَن ...  ّللا 

�
ُه ُمُکُرِّذَُحی  ًادیَِعب َو 

دمآ و شوه  هب  يا  هظحل  زا  سپ  .دش  شوهیب  دز و  يا  هحیص  سپـس  دناوخ ، یم  ار  هیآ  نیا  هراومه  وا  مداتـسیا و  وا  رـس  تشپ  نم 
هتفای عوشخ  وت  يارب  نافئاخ  ياهبلق  نالفاغ ، ینادرگ  يور  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  نالطاب ، راک  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  ایادخ  تفگ : یم 

.تسوت هاگرد  هراچیب ي  نافراع ، ياهلد  تسا و  هجوتم  وت  هب  نارصقم  يوزرآ  و 

هک نانآ  اهنآ ؟ لها  هتـشذگ و  ياهنرق  دنتـسه  اجک  راکچ ! نم  اب  ار  ایند  راکچ و  ایند  اـب  ارم  تفگ : تفوک و  تسد  هب  تسد  سپس 
.دنا هتفر  اه  هرطاخ  زا  هدش و  هدیسوپ  كاخ  رد 

: تفگ نم  خساپ  رد  .مدرک  یم  وت  شمارآ  يوزرآ  مدوب و  وت  رس  تشپ  حبص  لوا  زا  متفگ : وا  هب 

هتشذگ و شراگزور  هک  یسک  دشاب  هدوسآ  هنوگچ  .تسوا  یپ  رد  تقو  دنک و  یم  لابند  ار  تقو  هک  یـسک  دشاب  هدوسآ  هنوگچ 
.ددرگرب هک  يراد  دیما  ار  یتخل  ره  یتسه و  ایند  نآ  يارب  وت  تفگ : سپس  .تسا  هدنام  شناهانگ 

(2) َنُوبِسَتْحَی .  اُونوُکَی  َْمل  ا�م  ّللا 
�

ِه َنِم  ْمَُهل  ا�َدب  .درک َو  توالت  ار  هیآ  نیا  دنادرگرب و  نم  زا  يور  سپس 

یتقو .تسا  برطـضم  مدـید  مدـش ، کیدزن  تسا ؛ هدرم  مدرک  لایخ  .داـتفا  نیمز  رب  دیـشک و  لـبق  داـیرف  زا  رتدـنلب  يداـیرف  سپس 
زیزع ارم  تدوخ ، رتس  هب  رذـگب ، میاهـشزغل  زا  دوخ  لضف  هب  مراد ، یتیعقوم  هچ  متـسه و  یـسک  هچ  نم  تفگ : یم  تفاـی ، يدوبهب 

.شخبب مأوت  ربارب  رد  کنیا  هک  ارم  تدوخ  مرک  هب  راد و 
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هلـصاف ي هک  دراد  تسود  دنیب و  یم  رـضاح  ار  دوخ  هدش ي  بکترم  دب  کین و  لمع  ره  سکره  هک  یبای  یم  ار  يزور  ( - 1 - 1
.30 نارمع ، لآ  .دهد  یم  میب  باذع  زا  ار  مدرم  هراومه  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  اهنآ  اب  دایز 

.47 رمز ، .دندرک  یمن  روصت  ار  هچنآ  ادخ  يوس  زا  اهنآ  يارب  دش  راکشآ  ( - 2 - 2
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وت لاح  هب  وا  راتفگ  هک  نزب  فرح  یسک  اب  تفگ : .نزب  فرح  نم  اب  يراودیما  وا  هب  هک  ییادخ  هب  ار  وت  نم ! ياقآ  يا  متفگ : وا  هب 
نونکات مگنجرد ، ناطیـش  اب  هراومه  نم  متـسه ، نینچ  نم  رذـگب ، تسا  كانمیب  شناهانگ  زا  هک  یـسک  اب  وگتفگ  زا  دـشاب و  عفان 

رش زا  نم  يدرک ، بلج  ارم  بلق  هجوت  یکدنا  و  یتشاد ، زاب  ادخ  دای  زا  ارم  نابز  هک  وت  زج  دنک ، لفاغ  مدوخ  لاح  زا  ارم  هتـسناوتن 
دای زا  ار  يو  وا ، اب  نتفگ  نخس  مسرت  یم  تسادخ ، ءایلوا  زا  يدرم  متفگ ، دوخ  اب  .دهد  تاجن  وت  زا  ارم  هک  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  وت 

.متشگزاب متشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دراد ، زاب  ادخ 

مکاح ياه  یگژپو  ردنکسا ، ناریا ،

مسرت یم  نونکا  مدرک ، فرصت  ار  رتخاب  رواخ و  تفگ : تشون و  وطسرا  هب  يا  همان  درک ، لاغشا  ار  سراف  کلامم  ردنکـسا ، یتقو 
.منک قحلم  ناشناردپ  هب  مناسرب و  لتق  هب  ار  نانآ  ما  هتفرگ  میمصت  تهج  نیمه  هب  دنهد ، رازآ  ار  مدرم  نم ، زا  سپ  ناگداز  كولم 

.تفرگ دهاوخ  رارق  هیامورف  تسپ و  مدرم  رایتخا  رد  تنطلس  یناسر  لتق  هب  ار  ناگدازهاش  رگا  تشون : خساپ  رد  وطسرا 

.تسا رتشیب  ناگدازهاش  زا  اهنآ  زا  میب  دنراد ، یم  اور  متس  دننک و  یم  نایغط  نانآ  دیدرت  یب 

دنوش و مرگرس  دوخ  تافرصتم  يرادهگن  هب  ات  یهد ، رارق  يا  هدازهاش  رایتخا  رد  ار  ناریا  نیمزرس  زا  هشوگ  ره  هک  تسا  نیا  رتهب 
.درک داجیا  ناریا  رد  ار  یفیاوطلا  كولم  تموکح  دیدنسپ و  ار  وطسرا  رظن  ردنکسا  دنزیخنرب ، وت  هیلع  مایق  هب 

تعامج گنر  مه 

.یتسه اهنآ  اب  هاگره  شاب  ناقمحا  نیرت  قمحا  ینانآ و  نیب  هاگره  شاب  ناکریز  نیرت  كریز  هدش ، هتفگ 

مهیف تنک  اذا  نیسیکلا  سیکا  نک 

یقمحلا قمحا  نکف  یقمحلایف  تنک  نا  و 

جالح روصنم  نتشک 

هب تفگ : یم  هدش  ادج  وضع  ره  ربارب  رد  اهنت  تفگ و  یمن  هآ  دـندرک ، یم  ادـج  شندـب  زا  ار  روصنم  ياضعا  زا  يوضع  ره  نوچ 
.دوب نآ  رد  امش  دای  هکنیا  رگم  دشن  ادج  نم  زا  يوضع  چیه  هک  دنگوس  درادن ، نآ  یهابت  ناوت  هنامز  هک  یتسود  تمرح 

نکی مل  يذلا  دولا  همرح  و 

رهدلا هداسفا  یف  عمطی 

لصفم وضع و ال  یل  دقام 

رکذلا مکل  هیف  الا و 
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تیاده

هب دشاب  شدوخ  هب  يدعتم  تیاده  رگا  دنا ، هدروآ  فاشک  هیشاح  رد  یناجرج  ینازاتفت و 
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رگا ...ا�نَُلبُـس (1) و  ْمُهَّنَیِدْهََنل   ... دـننام دـشاب ، یم  مود  لوعفم  هب  يدـعتم  تسا و  ادـخ  هب  دنتـسم  هدوب ، بولطملا  یلا  لاصیا  يانعم 
نیا ٍمیِقَتْـسُم (2) ، ٍطا�رِـص  �یلِإ  يِدـْهََتل  َکَّنِإ  دـننام  تسا ، ربمایپ  هب  دنتـسم  هدوب و  قیرط  هئارا  ياـنعم  هب  دـش ، رج  فرح  هب  يدـعتم 

َكِدـْهَأ ِینِْعبَّتاَـف  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هراـب ي  رد  دـنوادخ  هک  دوش  یم  ضقن  هیآ  ود  نیا  هب  قـقحم ، ود  نیا  زا  بلطم 
ِدا�شَّرلا (4) َلِیبَس  ّالِإ 

�
ْمُکیِدْهَأ  دومرف : نوعرف  لآ  نمؤم  هراب ي  رد  زین  و  ایِوَس (3) ، ًاطا�رِص 

.تسادخ ریغ  هب  دنتسم  سفن و  هب  يدعتم  زین  یمود  رد  تسا و  قیرط  هئارا  يانعم  هب  تسا و  سفن  هب  يدعتم  تیاده  لوا ، هیآ  رد 

هئشان هیآ  ریسفت 

ًالِیق ُمَْوقَأ  ًائْطَو َو  ُّدَشَأ  َیِه  ِْلیَّللا  َهَئِـشا�ن  َّنِإ  هیآ  رد  ِْلیَّللا  َهَئِـشا�ن  زا  دارم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  يزار  رخف 
.تسا اشع  برغم و  نیب  تعاس  ، (5)

نیا يو  ( ؟ ییوگ یم  هچ  هدنام  یقاب  يو  زا  شردارب  ردـپ و  هدرم و  هک  یـسک  هراب ي  رد  تفگ : دـمآ و  یـضاق  حیرـش  دزن  یـسک 
ییوگب دیاب  دنتـسه و  بوصنم  اجنیا  رد  هوخا  هوبا و  تفگ : حیرـش  هوخا ؟  هوبا و  فلخ  تام و  لجر  درک  حرطم  نینچ  ار  شـسرپ 

؟ ) هاخال هابال و  مک  تفگ : نینچ  ار  شسرپ  نیا  زاب  تسا و  نازیم  هچ  ردارب  ردپ و  مهس  تفگ : لئاس  هاخا ، هابا و 

: تفگ لئاس  هیخا ،  هیبال و  مک  ییوگب  تسا و  هدـمآ  هراج  مال  زا  سپ  نوچ  ینک  رورجم  ار  هاخا  هاـبا و  دـیاب  اـجنیا  تفگ ، حـیرش 
.تسا هتشاد  رثا  وحن  شناد  داجیا  رد  مه  هعقاو  نیا  دنیوگ  يداد ، دای  نم  هب  ار  ندز  فرح  تسرد 

دیرپ دهاوخ  رب  هک  ناتسب  نیرد  نک  ییوه  ياه و 

ینک یم  یهات  رمع  راسخاش  زا  حور  غرم 

یماظن

رهپس يدروج  ندیمارخ ال 

رهم هام و  نتشگرب  درگ  یمه 

394  : ص
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.43 میرم ، ( - 3 - 3
.29 نمؤم ، ( - 4 - 4

.6 لمزم ، ( - 5 - 5
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تسیرگ يزاب  رهب  زک  رادنپم 

تسیرسرس نینچنیا  يا  هدرپارس 

تسین راکیب  هتشر  کی  هدرپ  نیا  رد 

تسین رادیدپ  ام  رب  هتشر  رس 

نتفات ناوت  یم  رس  هتشر  نیز  هن 

نتفاب ناوت  یم  ار  هتشر  رس  هن 

مکاح نخس 

.دیریگب ینعی  دیروایب ، دیوگب  شناتسدریز  هب  مکاح  هاگره  دیوگ : یمیکح 

یبلق نامیا 

هچنآ هب  دننک و  ظفح  دوخ  نوخ  ات  دندروآ  نامیا  وت  هب  نابز  هب  یخرب  ایادـخ ! تفگ : یم  هتفرگ و  ار  هبعک  هناخ  هدرپ  ینیـشن  هیداب 
.ناسرب نامیوزرآ  هب  ار  ام  .یهد  نامتاجن  تباذع  زا  ات  میا  هدروآ  نامیا  وت  هب  ًابلق  ام  دندیسر ، دنتساوخ ، یم 

ادخ یب  شالت 

نیتسخن دسرن ، وا  هب  يرای  ادخ  زا  یـسک  رگا  هدمآ و  تسدـب  زیچ  همه  زا  شدوصقم  دـشاب ، ادـخ  هانپ  رد  هکره  تسا : هتفگ  یبنتم 
.تسوا شالت  دنک ، یم  دوبان  ار  وا  هک  يزیچ 

الماش ءرملل  ّللا 
�

ه نوع  ناک  اذا 

هدارم یش  لک  نم  هل  أیهت 

یتفلل ّللا 
�

ه نم  نوع  نکی  مل  نا  و 

هداهتجا هیلع  ینجی  ام  لواف 

یگدنب

.منک یم  باختنا  ار  شتآ  شتآ ، تشهب و  نیب  دننک  ریخم  ارم  تمایق  رد  رگا  دیوگ : يدهاز 

.تسین رایتخا  ار  هدنب  تفگ : وا  دیسر و  دینج  هب  نخس  نیا  .منک  یم  ایح  تشهب  هب  نتفر  زا  هک  ارچ 
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لام مان 

.دزاس یم  لیامتم  ادخ  تعاطا  زا  ار  ناسنا  هک  دندیمان  لام  تهج  نآ  زا  ار  لام  تسا : هتفگ  یمیکح 

ربص زور  هس 

.تسا تشهب  لها  دشاب ، دونشخ  زور  هس  نآ  رد  ادخ  زا  وا  دنک و  سبح  ار  وا  ایند  زور  هس  هکره  دیوگ : یم  سابع  نبا 

ییاتسدوخ

.یتفگ یمن  دوب  نینچ  رگا  تفگ : هیواعم  .مدوخ  تفگ : تسیک ؟ وت  موق  گرزب  دیسرپ  یسک  زا  هیواعم 
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دیزی اب  تعیب 

.دوب تکاس  فنحا  تفرگ ، یم  تعیب  دیزی  شدنزرف  يارب  مدرم  زا  هیواعم  هک  یسلجم  رد 

.مساره رد  ادخ  زا  میوگب  غورد  مسرت ، یم  وت  زا  میوگب  تسار  تفگ : فنحا  رحبابا ؟ يا  ینز  یمن  فرح  ارچ  وت  تفگ : هیواعم 

ایند شزرا  دنپ ،

، متفالخ زا  یمین  هب  تفگ : مکاـح  يرخ ؟ یم  غلبم  هچ  هب  ار  بآ  زا  يا  هعرج  یـشاب ، هنـشت  تخـس  رگا  تفگ : یمکاـح  هب  یظعاو 
هک یتفالخ  تفگ : ظعاو  .نآ  رگید  مین  هب  تفگ : مکاح  یهد ؟ یم  یغلبم  هچ  نآ  زا  یـصالخ  يارب  دمآ ، دنب  وت  راردا  رگا  دیـسرپ 

.دنکن رورغم  ار  وت  دشاب  راردا  يا  هرطق  بآ و  يا  هعرج  نآ  شزرا 

ایند

.دزاس رورغم  ار  وت  دهاوخ  یم  هکلب  دزاس ، لاحشوخ  ار  وت  ات  دشخب  یمن  وت  هب  ار  دوخ  ایند ، دیوگ : یظعاو 

بارش

رانک رد  یتقو  رگم  دیاین ، شوهب  زگره  هک  دوش  تسم  نانچ  دشونب ، نآ  زا  هکره  تساه ، ناطیش  بارش  ایند  دیوگ : ذاعم  نب  ییحی 
.دبای راکهنگ  ار  دوخ  ناگدرم 

نوراه هب  لولهب  دنپ 

یتحاران اب  نوراه  نوراه ، يا  دز : دایرف  لولهب  .دندوب  هدرک  ماحدزا  وا  لالج  ياشامت  يارب  هفوک  لها  دوب ، جح  مزاع  نوراه  یتقو 
همادـق زا  ریما  يا  تفگ : دز و  الاب  ار  جدوه  هدرپ ي  لولهب  .تسا  لولهب  نینمؤماریما  اـی  دـنتفگ : تسیک ؟ اـم  هب  بدا  یب  نیا  تفگ :

.دوب وا  رانک  یـسک  هن  تشاد و  یئادص  رـس و  هن  مدید  هبقع  هرمج  یمر  لاح  رد  ار  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  يرماع  ّللادبع 
�

ه نب 
و دـش ، يراـج  نیمز  رب  شمـشچ  کـشا  هک  تسیرگ  ردـقنیا  نوراـه  دـنیوگ : .تسوت  ربکت  زا  رتهب  رفـس  نیا  رد  وت  عضاوت  کـنیا 

.ازفیب لولهب ، يا  نیرفآ  تفگ :

رد دزرو و  تفع  دوخ  ییابیز  تهج  هب  دنک و  قافنا  ار  شلام  وا  دـهد و  تنطلـس  ییابیز و  لام و  وا  هب  ادـخ  سکره  تفگ : لولهب 
.داد هزیاج  روتسد  درک و  نیسحت  ار  وا  نوراه  .دوش  یم  هتشون  راکوکین  یهلا ، ناوید  رد  دنک ، هشیپ  تلادع  تنطلس 

ار وـت  زور  ره  جراـخم  اـت  مهد  یم  روتـسد  تفگ : نوراـه  .نادرگرب  يا  هتفرگ  ار  نآ  هک  یـسکره  هب  مرادـن  يزاـین  تفگ : لوـلهب 
روخ نان  وت  نم و  تفگ : تسیرگن و  نامسآ  هب  لولهب  .دنهدب 
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.دنک شومارف  ارم  دشاب و  هتشاد  دای  هب  ار  وت  تسا  لاحم  مییادخ ،

اضر ای  شزرمآ 

شناهانگ تشذگ و  شراگزور  .تسوت  هناخ  رد  وت  هدـنب ي  تفگ : یم  دوب و  هتفرگ  تسد  هب  ار  هبعک  هناخ  رد  هقلح  ینیـشن  هیداب 
وفع ار  وا  یتسین  دونـشخ  وا  زا  رگا  .شاب  دونـشخ  وا  زا  تسا ، هدـنام  اجب  اهنآ  راثآ  هتفای و  نایاپ  شیاه  توهـش  .تسا  هدـنام  یقاـب 

.تسین دونشخ  وا  زا  یلو  دنک  یم  وفع  ار  شا  هدنب  یلوم  هک  رایسب  هچ  .نک 

گرم

.تاقالم تسدوز  هچ  تسوت ، ربارب  رد  گرم  يا و  هداتفا  تشپ  هب  یتقو  تسا : هدمآ  هغالبلا  جهن  رد 

*

.دوش هریچ  همه  رب  گرم  هکنیا  ات  دنتسه  دوخ  ریدقت  ورگ  رد  روما  همه ي  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زین 

وداج

تـسا نیا  رهاـظ  تسا ؟ مارح  مه  نآ  میلعت  اـیآ  یلو  .تسین  فـالتخا  يرگوداـج  ندوـب  مارح  رد  تسا : هدـمآ  دـصاقملاداشرا  رد 
دیاب اذل  دنک ، توبن  ياعدا  يرگوداج  اسب  هچ  هکاریز  .دنا  هتسناد  ییافک  بجاو  ار  نآ  یتح  زین  یخرب  دشاب ، زیاج  رحـس  يریگارف 

ار وا  هک  دـشاب  یـسک  تسا  مزال  دوش و  یم  یـسک  گرم  بجوم  يرگوداج  یهاـگ  زین  .دـنک  لـطاب  ار  وا  رحـس  هک  دـشاب  یـسک 
.دنک صاصق 

نارگوداج .دنیوگ  يدنب  مشچ  ًاحالطـصا  ار  یقیقح  ریغ  تمـسق  .درادن  یتیعقاو  اهنآ  زا  یخرب  تسا و  یقیقح  اهوداج  یخرب  هتبلا 
هراشا نینچ  نانآ  يوداج  زا  مسق  نیمه  هب  ادـخ  دـنداد و  ماجنا  ار  یقیقح  ریغ  يرگوداج  لوا  .دـندرب  راکب  ار  شخب  ود  ره  نوعرف 

.دنک یم  حرطم  نینچ  ار  اهنآ  راک  دنوادخ  هک  دندرک  یقیقح  يوداج  سپس  ّنلا (1) ،
ِسا� َُنیْعَأ  اوُرَحَس  .دنک  یم 

، دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  يزیچ  یـسک  ره  دنتـسین و  ربخ  اب  وداج  بابـسا  زا  مدرم  نوچ  هتبلا  ٍمیِظَع (2) . ٍرْحِِـسب  ُؤا�ج  ْمُهُوبَهْرَتْسا َو  َو 
.تسا هدرک  ادیپ  یفلتخم  ياه  هویش  رحس 
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.دوش یم  حرطم  هویش  دنچ  موزل  بسح  هب  اجنیا  رد 

تسا و يرـشب  سفن  زا  وداج  دنیوگ  یم  نانآ  .تشاد  زاب  يویند  ياه  هلغـشم  زا  ار  سفن  دیاب  دندقتعم  اه  يدنه  يدنه ، هقیرط  - 1
هار رد  اهودنه  ریـسم  رد  زین  ناکرت  زا  يا  هدع  دنا و  هدیدنـسپ  ار  يأر  نیا  رخأتم  هفـسالف  .دوش  یمن  ققحم  رما  نیا  دوشن ، درجم  ات 

.دنا هدیشوک  سفن  ندرک  درجم 

راک يارب  ار  یـصاخ  تقو  دـنناوخ ، یم  نوسفا  دـننز ، یم  بولطم  اب  بسانم  یلامعا  هب  تسد  وداـج ، يارب  اـهیطبن  طـبن ، هقیرط  - 2
دـننک و یم  هدافتـسا  اهلاثم  زا  یهاگ  ناـنآ  .دوش  یم  هدـینازوس  هک  تسا  ییاـهروخب  هارمه  اـهنآ  راـک  .دـنهد  یم  صاـصتخا  دوخ 
، دنهد یم  بآ  هب  ای  دننک ، یم  نفد  دنـسیون و  یم  ار  ییاهذغاک  یهاگ  .دنمد  یم  اهنآ  رب  دننز و  یم  هرگ  مه  هب  ار  ییاهخن  یهاگ 

رومأم ناگراتـس  ربارب  رد  هک  تسا  یعرـضت  نامه  نوسفا  نیا  .دننازوس  یم  شتآ  اب  ای  دـهد  شتکرح  داب  هک  دـنرب  یم  ییاج  هب  ای 
.دنریگ یم  تأشن  ناگراتس  زا  راثآ  نآ  دندقتعم  نانآ  .دریگ  یم  تروص  رظن  دروم  لمع 

اهنآ و رانک  رد  نداتسیا  اب  ار  اهنآ  ياوق  دننک و  یم  ریخست  ار  ناگراتس  كالفا و  حور  وداج ، لامعا  يارب  اهینانوی  نانوی ، قیرط  - 3
رد اهیبئاص  اب  نانآ  قرف  اهنآ ، مرج  هن  تساهنآ  حور  هب  طوبرم  ناگراتـس ، راثآ  دـندقتعم  نانآ  .دـنیامن  یم  لزان  اـهنآ  يارب  عرـضت 

.دوب نیمه  زین  میدق ، نافوسلیف  قیرط  .دنهد  یم  هراتس  دوخ  هب  ار  راثآ  اه  یبئاص  هک  تسا  نیمه 

راثآ نیا  هک  دندقتعم  نانآ  .دندرک  یم  هدافتسا  هژیو  ياهمسق  اهمـسا و  زا  وداج  لامعا  يارب  نانآ  برع ، طبق و  هیناربع و  قیرط  - 4
.دنروآ یم  رد  ریخست  هب  ار  اهنج  هک  دوش  یم  يا  هکئالم  ریخست  بجوم  اهمسق  دوش و  یم  لصاح  اه  نج  زا 

یم دیدج  گنر  يانعم  هب  گنرون  نامه  یسراف ، رد  گنرین  تسا و  جازتما  تیصاخ  راهظا  تاجنرین ، هک  تسا  هدمآ  باتک  نآ  رد 
تاجنرین هک  یتروص  رد  .دنا  هدرک  دانتسا  نآ  هب  ار  یتسدرت  هب  طوبرم  لامعا  دنا و  هدرمش  رحس  زا  ار  تاجنرین  يا  هدع  هتبلا  .دشاب 

هتسناد قحلم  رحس  هب  ار  نآ  يا  هدع  هتبلا  .دوش  هتسناد  مولع  هلمج  زا  تسین  راوازس  اذل  .تسا  يزاب  هدبعش  نامه  هکلب  تسین  شناد 
ياه هصخاش  زا  دـنا  هتفگ  هتبلا  دـنا و  هدرک  قحلم  رحـس  هب  هدـش  عضو  ملظ  عانتما  يارب  هک  یلامعا  بیرغ و  بابـسا  يا  هدـع  .دـنا 

.تسا يدنه 

وحن شناد  زاغآ 

ناجاباب تفگ : شردپ  هب  یلئد  دوسالاوبا  رتخد  يزور  تسا : هتفگ  رئاسلا  لثم  رد  ریثا  نبا 
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دوسالاوبا .دناوخ  هرـسک  هب  ار  رح »  » هژاو رد  ر »  » همـض و هب  دشا »  » هژاو رد  لاد »  » فرح يو  ِرحلا . ) ُدشا  تبا ، ای   ) .تسا دایز  امرگ 
ردپ تفگ : رتخد  .تسا  لاس  ياههام  نیرتمرگ  بآ  جرب  داد  خساپ  اذل  دنک و  یم  لاؤس  اههام  نیرت  مرگ  زا  شرتخد  هک  درب  نامگ 

: تفگ دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن  دـش و  بجعتم  اه  هملک  بارعا  هابتـشا  زا  دوسالاوبا  .مهد  یم  ربخ  منک ، یمن  لاؤس  ناـج 
.تخومآ وا  هب  ار  وحن  مولع  روایب و  ذغاک  دومرف : ماما  .تسا  هتفر  تسد  زا  برع  تغل 

هسدنه هطقن ،

هطقن نوـچ  وا  ناـهد  هک  مراد  یتـسود  وا ، رظن  فـالخرب  تسین ، تمـسق  لـباق  هـطقن  هـک  درک  تباـث  هسدـنه  رد  سدـیلقا  دـنیوگ :
.دوش یم  ادج  مه  زا  هدنخ  هاگ  هک  تسا  یموهوم 

هنف یف  سدیلقا  نهرب 

مسقنت هطقنلا ال  لاق  و 

هطقن همف  بیبح  یل  و 

مستبی اذا  مسقت  هموهوم 

اه هینک  اه و  مان 

حار و شرتخد  مان  مادنلاوبا ، شا  هینک  مادم و  ار  شرسپ  مان  هک  یسک  هراب ي  رد  ییوگ  یم  هچ  دیـسرپ : هعیرق  نبا  یـضاق  زا  یبیدا 
دیاب ایآ  تسا ؟ هتـشاذگ  هوشنلا  ما  شا  هینک  هوهق و  شزینک  مان  بارطالاوبا و  شا  هینک  بارـش و  شمالغ  مان  حارفالا و  ما  يو  هینک 

؟ هن ای  تشادزاب  شراک  زا  ار  وا 

هک یناسک  اب  و  درک ، یم  ایهم  یمچرپ  وا  يارب  دـناوخ و  یم  یگنج  هب  ار  وا  هفیلخ  يدیـسرپ ، یم  هفینحوبا  زا  رگا  تفگ : هعیرق  نبا 
هک میدرب  یم  یپ  دنتـسه ، تیعقاو  یماسا  نیا  رگا  میتفگ : یم  میدوب ، وا  ياج  هب  ام  رگا  یلو  .دیگنج  یم  دنتـسه  فلاخم  وا  رظن  اب 

تیعقاو یماـسا  نیا  رگا  .میدرک و  یم  تعیب  وا  اـب  اذـل  تسا  هتـشارفارب  ار  نوجرز  رتخد  مچرپ  هدـنز و  ار  قشع  تلود  صخـش  نآ 
.دنزب فرح  طقف  هک  ییاوشیپ  هن  میهاوخ  یم  لاعف  ياوشیپ  ام  نوچ  میدش ، یم  قرفتم  میتفریذپ و  یمن  ار  وا  زا  تعاطا  دنشابن ،

رفس

سک چـیه  هک  ما  هدروآ  تسدـب  ییاهزیچ  رفـس ، زا  نم  نوچ  دـینکن ، شهوکن  رفـس  زا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
.تسا ادخ  اب  نتفگ  نخس  ماقم  هب  ندش  فرشم  تلاسر و  هب  يو  ندش  هتخیگنارب  وا  دارم  .تسا  هدرواین  تسدب 

ناسنا شزرا 

.تسا هدشن  كاله  دناد ، دوخ  ردق  هکره  تسا : هدمآ  ثیدح  رد 
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ییوجبیع

.تسا هداد  تسد  زا  ار  اهنآ  یبلق  یتسود  دنک ، يریگ  یپ  ار  نارگید  یناهنپ  بیع  هکره  دیوگ : یمیکح 

ایند

رگید ياج  ندرک  ناریو  اب  ار  ییاج  دـنک ، یم  رییغت  ًامئاد  دـنام و  یمن  یقاب  دوخ  لاح  هب  هک  سب  نیمه  اـیند  یتشز  رد  دـیوگ : زین 
.دزاس یم  داش  يرگید  ندرک  تحاران  اب  ار  یسک  دنک ، یم  تسرد 

اجیب نخس 

.دراد یماو  تکرح  هب  ار  وت  تکاس  نمشد  دزاس و  یم  راکشآ  ار  وت  ینطاب  بویع  هک  یفاضا  نخس  زا  زیهرپب 

ریقحت اجیب ، نخس 

.دوش یم  راوخ  درگنب  تراقح  هب  هکره  دزغل ، یم  دیوگب ، دایز  هکره 

يرابدرب توکس ،

.يو لضف  هناشن  وا  ملح  تسا و  یمدآ  لقع  لیلد  ناسنا  نتفگ  نخس  مک 

دنز رگ  شتآ  رب  ار  دوخ 

نکم اورپ  سک  وت  رهب 

موش تنیکمت  نابرق 

نکم الاب  رس  نیب و  یم 

یماج

نونلاوذ تیالو  رصم  یلاو 

نوحشم تقیقح  رارسا  هب  نآ 

مدوب رواجم  هکم  رد  تفگ 

مدوب رظان  رضاح و  مرح  رد 

مدید یناوج  هتفشآ  هگان 
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مدید یناج  هتخوس  ناوج  هچ 

لاله وچمه  هدش  درز  رغال و 

لاؤس رهم  رس  يو ز  زا  مدرک 

درم هتفیش  يا  یقشاع  رگم  هک 

درز رغال و  يدش  هنوگنیدب  هک 

تسا یسک  روش  مرسب  يرآ  تفگ 

تسا یسب  روجنر  قشاع و  نم  وچ  شک 

تسا کیدزن  وت  هب  رای  شمتفگ 

تسکیرات وا  زا  تزور  بش  وچ  ای 

رمع همه  میوا  هناخ ي  رد  تفگ 

رمع همه  میوا  هناشاک ي  كاخ 

وتب تسورکی  لدکی و  شمتفگ 

وتب تسوج  افج  راکمتس و  ای 

رحس ماش و  رهب  میتسه  تفگ 

رکش ریش و  نوچ  هتخیمآ  مهب 
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هنازرف يا  وت  رای  شمتفگ 

هناخمه دوب  هراومه  وت  اب 

راک همه  رد  دوب  وت  راگزاس 

راذگ راک  دوب  وت  دارم  رب 

يا هچ  رهب  هدش  درز  رغال و 

يا هچ  رهب  هدش  درد  همه  نت 

يربخ یب  بجع  هک  وز  ور ، تفگ 

يرذگرد نخس  هنوگنیز  هک  هب 

تسنوزفا دعب  برق ز  تنحم 

تسنوخ مبرق  تنحم  زا  رگج 

لاوز میب  همه  برق  رد  تسه 

لاصو دیما  زج  دعب  رد  تسین 

دزوس ناج  لد و  برق  شتآ 

دزورفا ناور  دیما  عمش 

یکمرب رفعج  مادعا 

.دنهد ینابهگن  ار  دسج  هک  تشامگ  ینارومأم  دشاب و  راد  هبوچ  رب  یتدـم  داد  روتـسد  درک ، مادـعا  ار  یکمرب  رفعج  نوراه ، یتقو 
نینچ هزاـنج  هب  یـسک  هک  دوـب  نیا  يأر  رییغت  نیا  تلع  دـنروآ ، ریزب  ار  وا  داد  روتـسد  دـش و  ضوـع  شرظن  هـک  تشذـگن  يزیچ 

درگ مدوـبن ، كاـنمیب  هفیلخ  ناـسوساج  ناـمامن و  زا  رگا  تسا ، هتفرگ  راـبغ  شتروـص  هک  راد  هبوـچ ي  رب  تسا  رفعج  نیا  تفگ :
.مدومن یم  سم  دنیامن ، یم  سمل  ار  دوسالارجح  هک  نایجاح  نوچ  ار  وا  دسج  مدرک و  یم  فاوط  شا  هزانج 

وحمی عذجلا  یف  رفعج  اذه  و 

ماتقلا حیر  ههجو  نساحم 
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شاو فوخ  الول  ّللاو 
�

ه اما 

مانتال هفیلخلا  یف  نیع  و 

انملتساو کعذج  لوح  انفطل 

مالتسا رجحلاب  سانلل  امک 

خزرب

زین دـنک ، یمن  ادـیپ  عابطنا  ریغـص  رد  ریبک  نوچ  درادـن ، دوجو  نهذ  رد  یلاـیخ  ياـهتروص  تسا : هدـمآ  قارـشا  تمکح  حرـش  رد 
یمن مه  ضحم  مدـع  یلایخ  ياهتروص  نینچمه  .دنـشاب  تیؤر  لـباق  دـیاب  نوچ  دـنرادن ، دوجو  مه  جراـخ  رد  یلاـیخ  ياـهتروص 

نایعا و رد  هن  ناهذا و  رد  هن  دندوجوم ، نوچ  .دنریذپ  یم  نوگانوگ  ماکحا  دنراد و  زایتما  مه  هب  تبـسن  دـنراد  ریوصت  اریز  دنـشاب 
هتـشاد دوجو  دوش  یم  لاـثم  ملاـع  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  یملاـع  رد  دـیاب  سپ  هیلقع ) هن  دنتـسه  هیمـسج  روص  نوچ   ) لـقع ماـع  رد  هن 

.دشاب رتمک  لقع  زا  رتشیب و  سح  زا  شندش  درجم  هک  یملاع  .تسا  لقع  سح و  ملاع  طسو  دح  هک  یملاع  .دنشاب 

عاضوا و تانکس ، تاکرح ، نوچ  اهنآ  تاقلعتم  ماسجا و  ریداقم ، روص ، تالاکشا ، عیمج  نآ  رد  تسا و  ملاع  نیمه  رد  لاثم  ملاع 
.دراد دوجو  اه  تئیه 
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عبطنم لایخ  هنیآ و  رد  هک  تسا  نیا  یلایخ  ياهتروص  رد  تیعقاو  دنتـسین ، نامز  ناکم و  هب  قلعتم  دـندوخ و  تاذ  هب  مئاق  همه  اهنیا 
قلعم تسا و  نآ  رهظم  هنیآ  تروص  سپ  .دنشاب  هتشاد  يرهاظم  تسا  نکمم  هاگ  هک  هدوب  ناکم  هب  قلعت  نودب  ینادبا  دنشاب ، یمن 

.تسین ناکم  هب  قلعتم  مه  نآ  هک  تسا  لایخ  یلایخ ، تروص  رهظم  تسین و  ناکم  لحم و  هب 

ییاسراپ

.دزرو دهز  ایند  رد  هکنیا  رگم  دشچب  ار  نامیا  ینیریش  هک  تسا  مارح  امـش  بلق  رب  تسا : هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینیلک 
.دشاب انتعا  یب  ایند  یکاروخ  هب  هکنیا  رگم  دشچ ، یمن  ار  نامیا  ینیریش  ناسنا  تسا : هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  زین 

نامیا

رگم دـنک ، یمن  ساسحا  دوخ  بلق  رد  ار  نامیا  ینیریـش  یـسک  هک : تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  باتک  نامه  رد 
.دشاب انتعا  یب  ایند  ندروخ  هب  تبسن  هکنیا 

تسام ریصقت  ام  ریصقت  تلق  شوفع  شیپ 

باسح یب  هانگ  دهاوخ  یم  هزادنا  یب  وفع 

كرغام هیآ  ریسفت 

اپب تمایق  هک  مدید  باوخ  یناوج  زاغآ  رد  تسا : هدـمآ  ِمیِرَْکلا (1) ، َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ا�م  ُنا�ْسنِْإلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هیآ  لیذ  يروباشین  ریـسفت  رد 
نم هب  میوگب : هچ  تفیرف ؟ تراگدرورپ  هب  تبسن  ار  وت  زیچ  هچ  ناسنا  يا  دیوگب : نم  هب  دنوادخ  رگا  تشذگ  مرظن  هب  تسا ، هدش 

.مدومن هدهاشم  ریسافت  زا  یکی  رد  ار  انعم  نیمه  سپس  .دش  نم  ندش  هتفیرف  بجوم  وت  مرک  مراگدرورپ ! يا  میوگب : هک  دش  ماهلا 

تراگدرورپ هب  تبـسن  ار  وت  زیچ  هچ  دییوگب  نم  هب  رگا  تسا  هتفگ  قارو  رکبوبا  دسیون : یم  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  یـسربط  خیش 
.درک نینچ  وت  مرک  میوگ : یم  تفیرف ؟

نوچ دشاب  نایبلا  عمجم  ریـسفت  نامه  مدید ، ریـسافت  زا  یکی  رد  ار  مدوخ  يایؤر  دوب  هتفگ  هک  يروباشین  نیدلا  ماظن  تسا ، نکمم 
.تسا هدرب  هرهب  یلیخ  نایبلا  عمجم  ریسفت  زا  يروباشین  تسا و  هتسیز  یم  وا  زا  شیپ  یسربط 

نامزلارخآ

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا : هتفگ  دوعسم  نبا  تسا : هدمآ  نیفراعلا  تافص  نیصحتلا و  باتک  رد 
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زا رگید و  هلگ  هب  يا  هلگ  زا  هاـبور ، نوـچ  هـکنیا  رگم  دـنام  یمن  ظوـفحم  یـسک  نـید  هـک  دـمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  یناـمز  دوـمرف :
.دنک رارف  رگید  خاروس  هب  یخاروس 

رسمه ینامز  نینچ  رد  دیآ ، تسدب  ادخ  تیـصعم  هار  زا  اهنت  تشیعم  هک  هاگنآ  دومرف : دیـسر ؟ دهاوخ  ارف  یک  زور  نآ  دندیـسرپ :
ناسنا نامز ، نآ  رد  یلو  یلب  دومرف : ربمایپ  دیناوخ ؟ یم  ارف  جاودزا  هب  ار  ام  امش  دندرک : ضرع  باحصا  .تسا  زیاج  ندرکن  رایتخا 

ناشیوخ و تسد  هب  دنـشابن ، نانآ  رگا  نادنزرف و  رـسمه و  تسد  هب  دنـشابن ، نانآ  رگا  و  دوش ، یم  دوبان  شردام  ردـپ و  هلیـسو  هب 
.دوش دوبان  ناگیاسمه 

تقاط هچنآ  هب  ار  وا  دننک ، یم  شنزرـس  یتسدیهت  هب  ار  وا  دومرف : ربمایپ  دریگ ؟ یم  تروص  يزیچ  نینچ  هنوگچ  دـنتفگ : باحـصا 
.دتفا تکاله  هاگترپ  رد  ات  دنزاس  یم  راداو  درادن 

یباحس

ار دوخ  يزاجم  قلخ  نیاب  يامنم 

ار دوخ  يزاس  هتکن  هب  نکم  روهشم 

دنروک سلجم  لها  هک  یناد  یم  دوخ 

ار دوخ  يزادگ ) یم   ) يراذگ یم  هزره  هچ  عمش  يا 

*

دیاب تباطخ  دوخ  مشچ  مدرم  اب 

دیاب تباوج  هن  لاؤس و  هن  سک  اب 

تسا رظن  رد  یملاع  يراد و  یمشچ 

دیاب تباتک  هچ  ملعم  هچ  رگید 

دوخ هب  ملع 

نادب ینیرتدب ، وت  دنیوگب  یشاب  هتشاد  تسود  یـشاب و  تحاران  دیجمت  نیا  زا  وت  و  ینیرتهب ، وت  دنتفگ : وت  هب  یتقو  دیوگ : یمیکح 
.ینیرتدب وت 

ترخآ ایند و 
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، يدش کیدزن  ترخآ  هب  یتشاذگ و  رـس  تشپ  ار  ایند  يا ، هدمآ  ایند  هب  هک  يزور  زا  وت  هک : درک  یم  شرافـس  شدنزرف  هب  نامقل 
.یتسه ایند  زا  رت  کیدزن  ترخآ  هب  نونکا 

ایند

.درک عادو  ایند  اب  دیاب  دشابن ، هس  نیا  هاگره  مالغ ، یندیشون و  اذغ و  زا  تسا  ترابع  ایند  دیوگ : یم  ساونوبا 

مادم مالغ و  ماعط و  ایندلا  امنا 

مالسلا ایندلا  یلعف  اذه  کتاف  اذاف 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  فصو 

ارم تفگ : رارض  نک ، فیـصوت  ار  یلع  تفگ : وا  هب  هیواعم  .دش  دراو  هیواعم  رب  یثیل  هرمـض  نبرارـض  تسا : هدمآ  یعادلا  هدع  رد 
مکح لدـع  هب  تفگ و  یم  ریخ  دوب ، شیدـنارود  يدرم  تفگ : رارـض  .منک  یمن  وفع  ار  وت  تفگ : هیواعم  .نک  وفع  ناـمرف  نیا  زا 

بش اب  دوب و  ساره  رد  شرویز  ایند و  زا  دوب ، نایامن  شراثآ  مامت  زا  تمکح  .دیـشوج و  یم  شدوجو  رـسارس  زا  شناد  درک ، یم 
.سنوم نآ  تشحو  و 

یم اوجن  شراگدرورپ  اب  تفگ و  یم  دوخ  اب  دوب ، ادخ  يوسب  شناتـسد  درک ، یم  رکف  رایـسب  تسیرگ و  یم  رایـسب  یلع ، ادـخ ، هب 
.دروآ یم  دجو  هب  ار  وا  نآ ، ربز  كاروخ ، زا  نآ و  نشخ  سابل ، زا  .درک 

رطاـخ هب  میدـش ، یم  کـیدزن  وا  هب  نوچ  یلو  .دـش  یم  کـیدزن  اـم  هب  میتفر ، یم  وا  دزن  یتقو  دوب ، اـم  زا  یکی  دـننام  اـم ، نیب  رد 
.میدرک یمن  زاب  شتمظع  رطاخ  هب  مشچ  میتشادن و  ار  وا  اب  نتفگ  نخس  ناوت  شتبیه 

لطاب يأر  رد  يوق  تشاد ، یم  تسود  ار  ناتسدیهت  درک ، یم  مارکا  نادنمـشناد  هب  دوب ، ناشخرد  دیراورم  نانچ  دیدنخ ، یم  یتقو 
.تشگ یمن  سویأم  وا  لدع  رطاخ  هب  فیعض  و  دیزرو ، یمن  عمط  وا  هب  دوخ 

هداتسیا و شتدابع  بارحم  رد  هک  مدید  ار  يو  دندوب ، هداتفا  ششخرد  زا  ناگراتس  هک  یناملظ  یبش  رد  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ 
کنیا مه  هک  تسا  نیا  دـننام  تسیرگ ، یم  نوزحم  نوچ  و  دـیچیپ ، یم  دوخ  هب  هدـیزگ  رام  نوچ  هتفرگ و  تسد  اـب  ار  شنـساحم 

رود داب ، رود  يا ، هتخود  مشچ  نم  هب  و  يوش ، یم  زبس  نم  هار  رـس  رب  ایآ  ایند  يا  اـیند ، يا  تفگ : یم  هک  مونـش  یم  ار  وا  يادـص 
وت یگرزب  كدنا ، وت  رمع  دشابن ، نآ  زا  سپ  یتعجر  هک  مداد  نئاب  قالط  راب  هس  ار  وت  مرادن ، يزاین  وت  هب  نم  تسین ، وت  تقو  داب ،

کـشا هک  هیواعم  .هاـگیاج  یگرزب  هار و  بارطـضا  و  رفـس ، ندوب  ینـالوط  هشوت و  یمک  زا  هآ  هآ  تسا ، کـچوک  تیوزرآ  چوپ ،
سپـس .دـنداد  رـس  هیرگ  دـیکرت و  نارـضاح  ضغب  درک و  كاـپ  دوخ  نیتسآ  اـب  ار  نآ  دوب ، هدرک  سیخ  ار  شنـساحم  شنامـشچ ،

ردام قشع  نوچ  تفگ : رارـض  تسا ؟ هنوگچ  یلع  هب  وت  قشع  رارـض ، يا  وگب  نونکا  دوب ، نینچ  نسحلاوبا  ادـخ  هب  تفگ : هیواـعم 
رارـض تسا ؟ هنوگچ  وا  تبیـصم  رد  وت  ربص  تفگ : هیواعم  .تساوخ  شزوپ  دوخ  یلهاـک  رطاـخ  هب  ادـخ  زا  شدـنزرف و  هب  یـسوم 

هآ ترارح  هن  دراد و  نتسیرگ  ناوت  هن  یسک  نینچ  دنناسرب ، لتق  هب  شا  هنیس  يور  ار  شدنزرف  هک  یسک  ربص  نوچ  تفگ :
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.دوش یم  درس  وا 

زا یکی  .دنک  یمن  شیاتس  ارم  نینچ  امش  زا  یـسک  مشابن ، نم  رگا  تفگ : دوخ  نارای  هب  هیواعم  .تفر  نوریب  رابکـشا  هدید  اب  رارض 
.دنک یم  شیاتس  ار  وا  تسود  هاگیاج  هزادنا  هب  تسود  تفگ : نارضاح 

دب لاف 

يادص هک  دشاب  دقتعم  هکره  تسین ، دـب  لاف  هب  داقتعا  زا  ریبدـت ، داهتجا و  يارب  رترـضم  يزیچ  تسا : هدـمآ  لقعلا  سینا  باتک  رد 
.تسا نادان  دنهد ، یم  رییغت  ار  ردق  اضق و  غالک ، واگ و 

، تسا هدـش  شا  هدارا  هب  يو  ندیـسر  عنام  ردـق  اضق و  هک  سک  نآ  ًاصوصخم  دوش ، یم  ظـفح  دـب  لاـف  زا  یـسک  رتمک  هک  نادـب 
دهد و یم  رارق  اهشزغل  زا  دوخ  ییاهر  رازبا  ار  دب  لاف  دنیب  یم  هتسب  دوخ  رب  ار  اهرد  نوچ  یـسک  نینچ  .تسا  رتدیماان  رت و  سویأم 

.دوش یم  انتعا  ردق  اضق و  ادخ و  هب 

دزغل یم  ًامئاد  تروص  نیا  رد  وا  ددرگ ، یم  دیماان  يزوریپ  زا  هراومه  دهد و  یمن  ماجنا  يراک  رگید  دمآ ، شیپ  دب  لاف  نوچ  یلو 
.دسر یمن  دوصقم  هب  و 

ار دوخ  يأر  دوخ و  مادقا  هک  ارچ  دنک  یم  هجوت  دب  لاف  هب  رتمک  يو  دشاب ، هارمه  شا  هدارا  اب  ردـق  اضق و  سکره  رگید ، يوس  زا 
راک و لولعم  ار  تمینغ  يو  دـنیب ، یم  زوریپ  ار  دوخ  هراومه  وا  دـنک ، یمن  ادـیپ  هار  وا  هب  یـسرت  دـناد و  یم  شیوخ  يزوریپ  هیاـم 

.دناد یم  يدیماان  رثا  ار  یگراچیب 

.تسا يزوریپ  هیام  نآ  هب  ندرکن  هجوت  یگدنام و  بقع  لماع  دب  لاف  فصو ، نیا  اب 

دیابن وا  ددنبب ، دوخ  رب  ار  تسکـش  هار  دنک و  نوریب  دوخ  رـس  زا  ار  تالایخ  هدش ، دـب  لاف  هب  هجوت  راتفرگ  هک  یـسک  تسا  راوازس 
، تسا بلاغ  یهلا  ءاضق  دنادب  دیاب  دهد ، قوس  ادخ  اب  لادج  هب  ار  وا  دـتفارد و  شا  هدارا  اب  ات  دزاس  طلـسم  نانچ  دوخ  رب  ار  ناطیش 

.تسوا تکرح  نامه  هک  دراد  مزال  یببس  مه  هدنب  قزر 

ار وا  لطاب  لایخ  دب و  لاف  دننام  يزیچ  نوچ  دریذـپب و  ار  ادـخ  عنم  ءاطع و  و  دزاس ، یلمع  ار  دوخ  میمـصت  ادـخ  هب  نانیمطا  اب  سپ 
: هک دیوگب ، ار  ادخ  لوسر  شیامرف  تفرگ ، رب  رد 

.تسین وت  هب  زج  یتردق  توق و  دزاسن و  رود  وت  زج  یسک  ار  اهیدب  دتسرفن و  وت  زج  یسک  ار  اهیبوخ  اراگدرورپ 

ّللاب
�

.ه الا  هوق  لوح و ال  تنا و ال  الا  تائیسلا  عفدی  تنا و ال  الا  تاریخلاب  یتأی  مهللا ال 

ردق اضق و 

ماگنه هکنیا  رگم  دنک  عولط  دیشروخ  تسین ، يزور  هک : تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
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دینادب دیباتـشب ، ناتراگدرورپ  يوس  هب  مدرم  يا  دـنیوگ : یم  دنونـش ، یم  سنا  نج و  هک  دـنلب  يادـص  اب  مدرم  هب  هتـشرف  ود  عولط 
.دوش امش  ینادرگرس  بجوم  هک  دایز  زا  تسا  رتهب  دشاب  امش  لاح  هب  یفاک  كدنا و  هچنآ 

ادخ هب  لکوت 

.داد رارق  نانآ  قداص  تین  ار  اهنآ  دیلک  دومن و  هضرع  شنادنموزرآ  يارب  ار  دوخ  تمعن  ياه  هنیجنگ  دنوادخ  دیوگ : یفراع 

هدوشگ اهنآ  ناراتـساوخ  يارب  ار  شتمعن  ياه  هنیجنگ  هک  یـسک  ارم  تسا  یفاک  تسا : هتـشون  دوخ  طـخ  هب  شرتفد  رد  دـیرد  نبا 
.تسا هداد  رارق  اهنآ  رد  حیحص  عمط  ار  اه  هنیجنگ  نآ  دیلک  هک  یسک  ارم  تسا  یفاک  .تسا 

.دوش یمن  هریچ  وا  رب  يزیچ  هک  یسک  هب  مراپس  یم  .دوش  نم  یلدگنت  بجوم  هچره  تسا : هتشون  زین 

هب قیضت  ام  ضوفا 

رودصلا

رومالا هبلاغت  نم ال  یلا 

دنپ دنچ 

دوخ راک  زا  دـنک ، زیهرپ  ینمـشد  زا  هکره  .تسا  هدـش  یـضار  اـیند  زا  هک  تسا  یـسک  شزرا  یب  زیچ  هب  دونـشخ  دـیوگ : یمیکح 
دوبان دوشن ، رارکت  رگا  ینیشنمه  ندش  ینالوط  هک  امن  هزات  ار  یتسود  لاح  ره  رد  زودن ، مشچ  ینالوط  ینیشنمه  هب  .دوشن  نامیشپ 

.تسا یتسود  هدننک ي 

نیعم شزرا  وربآ ، .تسا  نتـساخرب  دوز  نتفگ و  نخـس  مک  هب  سلجم  رد  تزع  دـنک ، یمن  یهجوت  هدـننک  بجع  هب  لـقاع  ناـسنا 
.درادن

تین

ربمایپ هکنانچ  درادن ؛ یـشزرا  تسرد ، تین  نودب  لمع  دـنیوگ : یم  دـنناوخ و  یم  حیحـص  تین  صالخا و  هب  ار  مدرم  نالدـبحاص 
هک درادنپ  یم  اونیب  نیا  لاح  .تسا  رترب  يو  لمع  زا  نمؤم  تین  تسا و  تین  ورگ  رد  لمع  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

هشیدـنا و سفن و  ثیدـح  نابز و  تکرح  زا  ظافلا  نیا  هکنیا  لاح  تسا ، یفاک  ّللا »
�

ه یلا  هبرق   » تفگرـشن اـی  تداـبع  عقوم  هکنیمه 
.تسین طبترم  اهنیا  هب  تین  دوش و  یم  یشان  رگید  رطاخ  هب  يرطاخ  لاقتنا 

رد هچ  ًاعیرـس و  هچ  تسا ؛ راک  نآ  ماجنا  يو  ضرغ  هک  تسا  يراک  هب  نآ  لیم  سفن و  ندـش  هتخیگنارب  ناـمه  عقاو  رد  تین  سپ 
ناـسنا نوچ  هجوت  یب  تین  هک  ارچ  ددرگ ، یمن  داـجیا  لاـیخ  هدارا  درجم  هب  دوشن  داـجیا  رگا  ینطاـب  لـیم  نیا  .دریگ  ماـجنا  هدـنیآ 

لیم هک  تسا  يا  هنسرگ 
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قشع تقیقح  زا  هک  تسا  یسک  دننام  ای  و  دوش ، ریس  اذغ ، تین  اب  تسا  راودیما  دشاب ، هدید  هیهت  ییاذغ  هکنیا  نودب  دراد و  اذغ  هب 
ققحم ینامز  یبلق  تین  سپ  .دهد  یمن  ماجنا  وا  هب  ندیسر  يارب  يراک  دنک و  یم  یفرعم  یـسک  قشاع  ًابلق  ار  دوخ  تسا و  ربخ  یب 

یمن تسرد  يراک  جاودزا  رد  تبرق  تین  اب  دراد ، دوخ  لسن  ءاقب  میمصت  هک  یسک  ًالثم  دوش ، مهارف  یسرتسد  بابسا  هک  دوش  یم 
.دنک جاودزا  دیاب  هکلب  دوش ،

یتین حیحـص ، تین  هک  ارچ  .دوش  یم  هدـیمهف  تسوا ، لمع  زا  رترب  نمؤم  تین  دومرف  هک  ربمایپ  شیامرف  يانعم  روما  نیا  هب  هجوت  اب 
.دوش يا  هراشا  وا  هب  هک  تسا  یفاک  لقاع  .دشاب  لمع  اب  هارمه  هک  تسا 

حلص توادع ،

.تسا ینمشد  ندرک  فرطرب  زیچ  نیرت  لکشم  تسا و  ینمشد  رد  ندش  لخاد  زیچ ، نیرت  هداس  دیوگ : یمیکح 

رخسمت تبیغ ،

.يریگ یم  رارق  تمالم  دروم  هک  یتسه  نت  نیمود  مه  وت  نادب  داد ، رارق  شنزرس  دروم  ار  یسک  وت  دزن  یسک  یتقو  دیوگ : زین 

یسولپاچ

.سرتب وا  زا  دربب ، الاب  ار  وت  تدوخ  زا  شیب  هک  یسک 

هطیلس رگمتس ، مکاح 

.دنزوریپ مدرم  همه ي  رب  هراومه  نابز ، دب  نز  ملاظ و  مکاح 

لیکو هب  تمهت 

.شاب نئمطم  دراد ، هچنآ  هب  نک و  لرتنک  ار  تنابز  یتسناد ، مهتم  ار  دوخ  لیکو  یتقو 

.دنکن تسایر  ياعدا  دراد ، تسایر  تیعقوم  هکنیا  اب  هک  تسا  یسک  اب  اهتساخرب ، تسشن و  نیرترب 

ینیشنمه

.تسا تسایر  یعدم  تیعقوم ، نودب  هک  تسا  یسک  اب  اهتساخرب  تسشن و  نیرتدب  دیوگ : یکم  نب  دمحم 

ارادم

.تسا یگناوید  زا  یشخب  ارادم ، ندرک  كرت 
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ریقحت شهوکن ،

.ینک شنزرس  ار  وا  دیابن  درک ، یهاتوک  وت  قح  رد  دسانشب ، ار  وت  هکنیا  زا  شیپ  هکره 

دنگوس

.دوش هتفریذپ  دیابن  زین  وا  دنگوس  دوش ، یمن  هتفریذپ  وا  نخس  هک  یسک 

*

.ریذپن ار  وا  دنگوس  دنک ، تقد  دنگوس  تحص  رد  دنچره  دنک  دای  دنگوس  رایسب  هکره 

شیوخ هب  متس 

.هناگیب ندز  زا  تسا  رتکاندرد  دنواشیوخ ، هب  متس 

هوشر

.درادن هوشر  هک  تسا  یسک  هوشر  فطل ،

تواخس

هک تسا  یسک  متس  درک و  یم  حدم  البق  ار  وا  هک  تسا  یسک  شنزرـس  هدش ، یهت  يو  تسد  هک  يدنمتواخـس  لاح  نیرت  تخس 
.درک یم  یکین  وا  هب  يو 

تلذ

.دنامزاب نآ  هب  ندیسر  زا  هک  یلاح  رد  تسا  نارگید  لام  هب  تشاد  مشچ  تلذ ،

ارادم

.دنک مارتحا  ار  وا  شتسود  دنک ، ارادم  نمشد  اب  هک  یسک 

نیچ نخس 

.دننک كاله  ار  يو  دندرک ، حلص  هک  ینامز  ود  نآ  دنک ، بارخ  ار  نت  ود  نیب  هکره 

زاین مغ ،

 . زاین مغ و  دنرادن ، نایاپ  هک  تسا  زیچ  ود 
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نیچ نخس 

.دزاس یم  جراخ  وت  نابز  زا  هریگ  شتآ  هلیسو  هب  ار  نخس  نیچ ، نخس 

هوشر

.تسا رحس  زا  یعون  یناهنپ ، هوشر 

توادع

تسکش دتفارد  رتالاب  اب  هکره  هدش و  دوبان  شتیصخش  دنک ، ینمشد  تسد  نییاپ  اب  هکره 
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.دوش یم  نامیشپ  دزرو ، ینمشد  دوخ  نوچ  اب  هکره  و  دروخ ، یم 

ادخ مسا 

ادخ ام  داد : خساپ  یناوخ !؟ یم  مسا  هب  ارم  تفگ : دش و  ینابصع  نومأم  ّللادبع 
�

.ه يا  ّللادبع ،
�

ه يا  تفگ : دز و  ادص  ار  نومأم  یسک 
.داد ماعنا  دیشخب و  ار  وا  دش و  مارآ  نومأم  .میناوخ  یم  مسا  اب  ار 

ادخ تمحر 

وا بش  .دندرک  یم  يروآدای  ار  وا  ياهتیـصعم  مدرم  تفر ، ایند  زا  یبرغم  مساقلاوبا  یتقو  دیوگ : یم  هتابن  نب  میحرلادبع  نب  دمحم 
رد دورـس : ار  تیب  ود  نیا  تفرگ و  ار  میاـه  تسد  دـننز ، یم  وت  هراـب ي  رد  اـهفرح  یلیخ  مدرم  متفگ : وا  هب  مدـید و  باوخ  رد  ار 

.تسا هدیدنسپ  راک  تیانج  وفع  تسین ، وکین  راکوکین ، وفع  ات ، ود  نونکا  یتشاد و  ینمیا  کی  هتشذگ 

یضم امیف  کل  نما  ناک  دق 

نانما کل  یحضا  مویلاو 

نسحم نع  سحی  وفعلاو ال 

یناج نع  نسحی  امنا  و 

هعماج رفج و 

نیا رد  .تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  باتک  ود  مان  هعماج  رفج و  دسیون : یم  فقاوم  حرـش  رد  ملع  ثحب  رد  فیرـش  دیـس  ققحم 
.تسا هدمآ  داد ، دهاوخ  خر  ملاع  ضارقنا  ات  هک  یثداوح  باتک ، ود 

ماگنه مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  يا  همان  رد  .دـنداد  یم  رظن  اـهنآ  قبط  دـنا و  هدوب  هاـگآ  باـتک  ود  نآ  هب  ترـضح ، نآ  نادـنزرف 
نم دنتـسناد ، یمن  وت  ناردپ  هک  ییاهزیچ  یناد ، یم  ار  ام  قوقح  وت  هک : تسا  هدـمآ  زین  تشون  نومأم  هب  يدـهع  تیالو  نتفریذـپ 

.دسر یمن  ماجنارس  هب  هک  دننآرب  لیلد  هعماج  رفج و  نکل  متفریذپ  ار  وت  يدهع  تیالو 

ار يرعـش  ماش  رد  نم  .دندرک  یم  ربمایپ  تیب  لها  هب  بستنم  ار  اهنآ  هک  دنتـشاد  یتاعالطا  فورح  مولع  زا  زین  نیمز  برغم  خیاشم 
.تسا هدش  جارختسا  باتک  ود  نآ  زا  زومر  نیا  هک  مدینش  دوب و  هدرک  هراشا  يرصم  ناهاشداپ  هب  زمر  اب  هک  متفای 

ایند ندش  ور  وریز 

.دوب دهاوخ  ناسکی  زین  مدنآ  تفگ : میکح  .تسا  هدرک  ور  وریز  ار  ایند  ادخ  هک : دینش  یسک  زا  یمیکح 

یگناوید

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 817 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا صقان  زا  رتهب  لماک  یگناوید  دیوگ : یمیکح 

409  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 818 

http://www.ghaemiyeh.com


لقاع توادع 

.قمحا یتسود  زا  تسا  رتررض  مک  لقاع  ینمشد  دیوگ : زین 

لاح نیرتدب 

.دسر رتمک  دوصقم  هب  یلو  تسا  دایز  شیوزرآ  دنلب و  شتمه  هکنآ  تفگ : تسیک ؟ مدرم  نیرت  لاحدب  دنتفگ : یمیکح  هب 

ياه هتساوخ  لیصحت  زا  شدنلب ، تمه  اب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  لاحدب  تسا : هدروآرد  رعش  هب  ار  تمکح  نیا  یبنتم  بیطوبا 
.دنامب دوخ  سفن 

همه داز  نم  ّللا 
�

ه قلخ  بعتاو 

هدجو سفنلا  یهتشت  امع  رّصق  و 

هبوت گرم و 

.میریم یم  هک  یتقو  ات  مینک  یمن  هبوت  مینک و  هبوت  ات  میهاوخ  یمن  گرم  ام  دیوگ : مزاحوبا 

تجاح ییاسراپ و 

يو هب  .تسوا  یناشیپ  رب  یگرزب  هدجـس ي  رثا  هداتـسیا و  ناطلـس  هاگرد  رب  هک  تسیرگن  يدرم  هب  هک  تسا  هدـش  لـقن  يدـهاز  زا 
برض هکس  ریغ  رب  وا  تفگ : رگید  يدهاز  يا ؟ هداتـسیا  اجنیا  لاح  نیا  اب  تسا و  وت  مشچ  ود  نیب  مهرد )  ) هکـس نیا  دننام  تفگ :

(. دنشاب هدز  برض  ار  وا  هک  تسا  يا  هکس  دننام  تسوا  یناشیپ  رب  هچنآ   ) .تسا هدز 

تاروت

هیلع فسوی  ترضح  ات  زین  مالسلا و  هیلع  مدآ  ترـضح  عیاقو  ات  شنیرفآ  زاغآ  زا  لوا  رفـس  رد  .تسا  رفِـس  جنپ  رب  لمتـشم  تاروت 
تکاله مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  روهظ  اه و  یلیئارـسا  يارب  اه  يرـصم  مادختـسا  زا  مود  رفـس  رد  .دنک  یم  نایب  ار  مالـسلا 

هب نیبارق  میلعت  زا  موس  رفـس  رد  .دـیوگ  یم  نخـس  مدرم  طسوت  ادـخ  مالک  ندینـش  ناـمرف و  هد  لوزن  نوراـه و  ییاوشیپ  نوعرف و 
يوس زا  هک  یناربمایپ  شرازگ  اهنآ و  يارب  نیمز  میسقت  لیئارسا و  ینب  هرامش  زا  مراهچ  رفس  رد  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخـس  لامجا 

نوراه و گرم  یهلا و  ماکحا  زا  مجنپ  رفـس  رد  .تسا  هدز  فرح  مکارتم  ياهربا  يولـس و  ّنم و  زا  دـنا و  هدوب  ماش  رومأم  یـسوم 
.تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  عشوی ، ینیشناج 

هدزون .دنتـشاد  لوبق  ار  رگید  ناربمایپ  عشوی ، نوراه و  یـسوم و  رب  هوالع  ناـنآ  .دـندوب  ادـج  ناـیدوهی  ریاـس  زا  نوئارق  نویناـبر و 
.تسا هبترم  راهچ  رب  لمتشم  اهنآ  ياهباتک  عومجم  دنا و  هدرک  همیمض  هناگجنپ  رافسا  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  هدنام  اهنآ  زا  باتک 
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.دش ثحب  هک  تسا  تاروت  لوا : هبترم 

میسقت اهرهـش و  حتف  عشوی و  گنج  ّنم و  نتفر  الاب  زا  رفـس  نیا  رد  تسا  عشوی  هراب ي  رد  لوا  رفـس  تسا ، رفـس  راهچ  مود : هبترم 
رفس .دزادرپ  یم  لیئارسا  ینب  نایضاق  شرازگ  هب  نآ  رد  تسا و  نایضاق  رفس  مود ، رفس  .دیوگ  یم  نخس  هعرق  هلیسو  هب  اهنآ  يدنب 

هدـمآ نایم  هب  نخـس  دواد ، هلیـسو  هب  تولاج  لتق  تولاـط و  یهاـشداپ  يو و  توبن  هراـب ي  رد  هک  تسا  لیئومـس  هب  طوبرم  موس ،
رصن و تخب  نوچ  اهقافتا  ریاس  زا  زین  ود و  نآ  ریغ  نامیلس و  دوواد و  گرم  زا  ربخ  نآ  رد  تسا و  كولم  رفس  مراهچ ، رفس  .تسا 

.تسا هدش  ثحب  سدقملا  تیب  ندش  ناریو 

تراشب دوش و  یم  ثداح  هچنآ  زا  میب  لیئارـسا و  ینب  خـیبوت  نآ  رد  تسا و  ایعـش  ماـن  هب  لوا  رفـس  تسا ، رفـس  راـهچ  موس ، هبترم 
موس رفـس  .تسا  هدش  حرطم  رـصم  رد  طوبه  سدقملا و  تیب  ندش  ناریو  تسا ؛ ایمرا  نآ  زا  هک  مود  رفـس  رد  .تسا  هدمآ  نارباص 
رفـس هدزاود  زا  مراهچ  رفـس  .تسا  هدمآ  جوجأم  جوجأی و  ربخ  كالفا و  تعیبط و  تمکح  رفـس ، نیا  رد  .تسا  لیقزح  هراب ي  رد 
هدژم ایرکز و  توبن  سنوی و  توبن  تمایق و  هب  هراشا  زین  .دنا  هدش  هدـیناسرت...و  خـلم  هلزلز ، زا  مدرم  نآ  رد  تسا و  هدـش  لیکـشت 

.تسا هدمآ  رضخ  ندمآ 

دصکی و هک  دواد  ریمازم  مود  رفس  .تسا  لیئارسا  ینب  طابسا  بسن  خیرات  رد  لوا  رفـس  .تسا  رفـس  هدزای  رب  لمتـشم  مراهچ ، هبترم 
رفس .تسا  هدمآ  نامیلـس  نانخـس  مراهچ ، رفـس  .تسا  هدش  دراو  یمالک  ثحابم  رد  هک  بویا  هصق  موس ، رفـس  .تسا  رامزم  هاجنپ 

.تسا هدـمآ  لـقع  سفن و  باـطخ  رد  نامیلـس  يربـع  ياـه  هدورـس  مشـش ، رفـس  .تسا  هدـمآ  لیئارـسا  ینب  راـبحا  ماـکحا  مـجنپ ،
رد .تسا  هدش  یناف  یمـسج  تاذل  ریقحت  ماوداب و  یلقع  تاذـل  بلط  هب  قیوشت  هک  دـشاب  یم  نامیلـس  ياهتمکح  عماج  متفهرفس ،
هب هلاقم  جنپ  رفس  نیا  رد  .تسا  مالـسلا  هیلع  ایمرا  ياه  هحون  متـشه ، رفـس  .تسا  هدمآ  وا  تمظع  زا  سرت  ادخ و  تمظع  رفـس  نیا 

باوخ و ریبعت  هک  تسا  لایناد  هراب ي  رد  مهد ، رفـس  .تسا  ریـشدرا  کلم  هراب ي  رد  مهن ، رفـس  .تسا  هدـمآ  اـبفلا  فورح  بیترت 
زا یهورگ  تشگزاب  نآ  رد  هدوب و  ریزع  هراب ي  رد  مهدزای ، رفس  .تسا  هدرک  حرطم  ار  تمایق  رد  اهناسنا  رشن  ندش و  هدنز  تلاح 

.دنک یم  ثحب  نآ  نامتخاس  زین  سدقملا و  تیب  يوس  هب  نایلباب 

یماج

درک یشیدنا  تبقاع  يورسخ 

درک یشیورد  هلبق ي  رد  يور 

دوب روشک  نآ  رد  هک  یگرزب  اب 

دوب رورس  افص  لها  رس  رب 
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دنتسشنب مهب  دنچ  یتبون 

دنتسب يدیرم  يریپ و  دقع 

ریپ رب  تمدخ  هفحت ي  دص  درب 

ریذپ هفحت  دشن  ریپ  وا ، زا  چیه 

تخاس دنسم  نیز  شلاب  زا  يزور 

تخاس ارحص  يوس  دیص  دصاق 

داشگب انیب  هدید ي  ار  زاب 

داشگب اپ  زا  هرگ  رس  زا  هلک 

دیق هدرک ز  اهر  زاب  نآ  درک 

دیص یباغرم  هس  ود  بقاعتم 

تخیوآ كارتف  مخ  زا  ار  دیص 

تخیگنا تبینج  ریپ  بناج 

يادخ صاخیا  هک  درک  یگدنب 

ياشگ هزور  نیا  رب  تسا  همقل  كاپ 

هاگلزنم نیا  رب  همعط  نیزا  تسه 

هاتوک قیالخ  بسک  هجنپ 

داهن كاپ  يا  هک  دیدنخ  ریپ 

دابم كاپ  اقب  حول  زا  تمان 

تسنکف يراکش  هک  تزاب  هرج 

تسنز ریپ  ره  هجوج ي  زا  هرج 
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تسدرب نایاپ  هب  هک  هر  نیا  تشخر 

تسدروخ نایادگ  عیزوت  زوج 

تزادنا دیص  يوزاب  يورین 

تزادرپ متس  تسد  زا  دشاب 

دوارت گنس  زک  همشچ 

تسکاپ

تسکانلگ رذگهر  زا  هریت 

شرذگهر لگب  هدولآ  هکره 

شروخبآ دوب  كاپ  لگ  یک ز 

*

ماب بل  رب  یتب  هلاس  هدراچ 

مامت نسح  رد  هدراچ  هم  نوچ 

تسکش هشوگ  هلک  ورس  رس  رب 

تسب هلسلس  رت  لبنس  زا  لگ  رب 

زاس یقوشعم  هماگنه ي  داد 

زاغآ درک  يرگ  هولج  هویش 

موب رب و  رد  هم  وچ  نازورف  نآ 

موجن وچ  ناریسا  شماب  رد و  رب 

لاله وچمه  یمخ  تشپ  ناهگان 

لامالام قفش  وچ  نوخ  زا  نماد 
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دیما يور  وا  هلبق ي  رد  درک 

دیفس يوم  وا  هر  شرف  تخاس 

تفس یم  ناگژمب  کشا  رهوگ 

تفگ یم  ناشفا  رهگ  هدید  ود  زو 

میگنازرف همه  اب  يرپ  یک 

میگناویدب وت  زا  تفر  مان 

مأوت غاد  هتخوس ي  ناس  هلال 

مأوت غاب  رپس  یپ  شو  هزبس 

ياشگب ملاحب  فطل  رظن 

يادزب مناج  هودنا ز  گنز 

دید وچ  ریپ  نهک  لاح  ناوجون 

دینشن وا  سفن  زا  قدص  يوب 

رظن هدنکارپ  ریپ  ياک  تفگ 

رگن زاب  افق  هب  نادرگبور 
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تسیراسخر لگ  هرظنم  نآ  رد  هک 

تسیرازلگ وا  خر  زا  ناهج  هک 

مهام نم  کلف  دیشروخ  وچ  وا 

مهاش وا  وا  هدنب ي  نیمک  نم 

دنرگن شلامج  وچ  نازاب  قشع 

دنرب مان  ارم  هک  مشاب  هک  نم 

تسیرگن وس  نآ  وچ  هراچیب  ریپ 

تسیک هرظنم  نآ  رد  هک  دنیبب  ات 

شماب زا  دنکف  تسد و  ناوج  دز 

شمارآ كاخب  هیاس  نوچ  داد 

درپس ادوس  هر  ام  اب  هکناک 

درگن اج  رگد  هک  قیال  تسین 

سوه ینیب ز  ود  نییآ  تسه 

سب دشاب و  یکی  قشع  هلبق ي 

سرت سنا ، قوش ،

هدرپ سپ  زا  قشاع  یتقو  دـننک ، یم  قرف  بحم  قشاع و  صخـش  يارب  راـثآ  نیا  یلو  دنتـسه ، تبحم  راـثآ  زا  قوش  سرت و  سنا و 
هب یناجیه  لیامت و  وا  بلق  رد  دـبای ، یم  وا  لامج  هنک  هب  ندیـسر  زا  ار  دوخ  یناوتان  دـنک و  یم  هجوت  دوخ  بوبحم  هب  بیغ  ياـه 
زا هدـش  لـصاح  روضح  هدـهاشم  قوشعم و  هب  برق  رطاـخ  هب  رگا  .دـنیوگ  قوش  ار  تلاـح  نیا  هک  دوش  یم  داـجیا  قوشعم  يوـس 

.دنیوگ سنا  ار  تلاح  نیا  دش ، فوشکم  رضاح  لامج  هعلاطم  رد  رصحنم  وا  هاگن  تشگ و  كانحرف  فشک ،

نیا اب  وا  دنکن و  يرود  لاوز و  ساسحا  دوخ  لد  رد  قشاع  دـشاب و  بوبحم  يانغتـسا  تزع و  تافـص  رد  رـصحنم  قشاع  هاگن  رگا 
.دنشاب یم  تاظحالم  نیا  عبات  لاعفا  نیا  سپ  .دنمان  فوخ  ار  وا  زا  درد  نیا  دوش ، دنمدرد  روعش 

هبوت
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، دنیـشنب تیازع  هب  هدرم  هچب  ردام  دومرف : ماما  .دومن  رافغتـسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  روضح  رد  يدرم  تسا : هدمآ  هغالبلا  جـهن  رد 
رب ینامیـشپ  لوا  .تسا  هدـش  تسرد  زیچ  شـش  زا  هک  تسا  یمـسا  نآ  تسا و  نییلع  هـجرد  رافغتـسا  تـسیچ ؟ رافغتـسا  یناد  یم 

.دـشاب هتـشادن  یپ  رد  يراتفرگ  ادـخ  اب  تاقالم  تقو  اـت  ناـقولخم  هب  قح  ءادا  موس : .هدـنیآ  رد  لـمع  كرت  رب  مزع  مود : .هتـشذگ 
رب تسوپ  ات  دنک  بآ  هودنا  نزح و  اب  تسا  هدـییور  وا  رب  هانگ  زا  هک  یتشوگ  مجنپ : .دـنک  اضق  هدرک  هابت  هک  ار  یبجاو  ره  مراهچ :

.دیورب دیدج  تشوگ  دبسچب و  شناوختسا 

.دوب هدناشچ  ار  هانگ  ینیریش  هکروطنامه  دناشچب  ار  تدابع  یتخس  دوخ  مسج  هب  مشش :

ّللارفغتسا
�

.ه وگب  هاگنآ  يدرک ، نینچ  یتقو 
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دیع

.مینکن ادخ  ینامرفان  هک  يزور  تفگ : تسا ؟ یک  امش  دیع  متفگ : یبهار  هب  دیوگ : یم  كرابم  ّللادبع 
�

ه

*

یلاح رد  يوش  یم  جراخ  تبیه  نیا  اب  يزور  نانچ  رد  دش : هتفگ  وا  هب  دـش ، جراخ  هناخ  زا  دـیع  زور  رد  نیکرچ  سابل  اب  يدـهاز 
.درک ناوتن  تنیز  ادخ  يارب  تعاطا  دننام  يزیچ  هب  تفگ : دنا ؟ هدرک  تنیز  مدرم  هک 

هدجس

باوخ رد  نابساپ  عمج و  لد  زارد و  بش 

ندرک ناوت  رد  كاخ  نآ  رب  هک  اه  هدجس  هچ 

یخوش يازج 

تسا بدا  یب  نم  شفک  تفگ : نز  .ددنخ  یم  وت  شفک  نز  يا  تفگ : يو  هب  .تشاد  اپ  هب  يا  هراپ  شفک  هک  دید  ار  ینز  يدرم ،
یم یخوش  هک  تسا  یـسک  شاداپ  نیا  يرآ  تفگ : درم  نآ  .ددنخ  یم  دراد و  هگن  ار  شدوخ  دناوت  یمن  دـنیبب ، ار  یثوید  نوچ  و 

.دنک

یتسود

رظن دروم  درف  هب  یتقو  دـننک ، چوک  ییاج  هب  ییاـج  زا  دوخ  عبط  قباـطم  تسود  نتفاـی  يارب  هک  یناـسک  تسا : هتفگ  زتعم  ّللادـبع 
�

ه
.دننیشن یم  هناخ  هب  دنزادنا و  یم  ار  رفس  ياصع  دندیسر ،

تنیز سابل  هدـش و  زاب  تظفاحم  هرگ  دـنبای ، یم  شمارآ  لد  ياهزار  دروآ ، یم  موجه  نانآ  هب  حـیاصن  رکـشل  هک  تسا  تقو  نآ 
.دوش یم  هدنک 

*

.دبایب يدیدج  تسود  وت ، وفع  هب  شیوزرآ  زا  ات  رذگب ، درادن  یهار  هانگ  هب  رارقا  زج  هک  یسک  هانگ  زا  دیوگ : زتعم  ّللادبع 
�

ه

دنیوگ

وت يراهق  هک  هنگ  دنکن  دهاز 

وت يرافغ  هک  میهانگ  قرغ  ام 
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ترافغ ام  دناوخ و  تراهق  وا 

وت يرادشوخ  مان  مادک  هب  ایآ 

میوگ

دنزاب یم  ناهج  کلم  یهاگ  نادنر 

دنزاب یم  ناج  لد و  یهاگن  هب  یهاگ 

نوچ هن  تسا و  دنچ  هن  ار  رامق  روط  نیا 

دنزاب یم  نانچنآ  دیآ  رب  روط  ره 
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يزجم یفاک و 

يزجم یلوبقم  تداـبع  ره  هک  حرـش  نیا  هب  .تسا  رارقرب  قلطم  صوـصخ  موـمع و  لوـبقم  یفاـک و  تداـبع  ود  نیب  دـنیوگ  یخرب 
یلمع يزجم  .تسین  تیافک  لوبق و  نیب  یمزالت  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  لصاح  .دـشاب  یمن  لوبقم  يزجم  تدابع  ره  یلو  تسه 

.دنک یم  اطع  مه  يا  هرهب  لمع  نآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  لوبقم  دنک و  یم  صالخ  هدـمآ  دوجوب  تفلک  زا  ار  فلکم  هک  تسا 
: هلمج زا  دنا  هدرک  رکذ  یلئالد  دوخ  مالک  يارب  هدع  نیا 

.دندرک لوبق  تساوخرد  مه  زاب  دنداد  ماجنا  یحیحص  راک  هکنیا  اب  لیعامسا  میهاربا و  - 1

.تفریذپ ار  مدآ  رسپ  ود  زا  یکی  لمع  دنوادخ  ...ِرَخْآلا (1) ، َنِم  ْلَّبَقَُتی  َْمل  ا�مِهِدَحَأ َو  ْنِم  َلِّبُُقتَف   ... هفیرش هیآ  نیا  رد  - 2

.دوش یمن  هتفریذپ  نآ  فصن  ای  عبر  ای  ثلث  زا  شیب  زامن  ره  زا  هک  هدش  دراو  یثیدح  - 3

.دننک اعد  دوخ  لامعا  لوبق  يارب  مدرم  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  - 4

.دراد لامعا  یخرب  لوبق  رب  تلالد  َنیِقَّتُْملا (2) ، َنِم  ّللا 
�

ُه ُلَّبَقَتَی  ا�مَّنِإ  هفیرش  هیآ  - 5

.تسین لوبقم  یلو  تسا  یفاک  قساف  تدابع  هکنیا  هوالع 

.تسین لاکشا  یب  اهنآ  خساپ  یلو  دنا  هتفگ  خساپ  ار  لئالد  نیا  یخرب  هتبلا 

فوسخ فوسک و  لاح  رد  رون 

حطـس هب  هدرک و  روبع  گنت  خاروس  رد  نآ  هدـنامیقاب  لاله  رون  و  دوش ، فسکنم  دیـشروخ  زا  یتمـسق  رگا  تسا : هدـمآ  هیاهن  رد 
اب قباـطم  تسین و  یلـاله  خاروس ، تشپ  حطـس  رب  نآ  رون  دوش ، نینچ  هاـم  رگا  یلو  .تسا  لـاله  رون  نآ  دـسرب ، نآ  ربارب  يزاوـم 

.تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  هلئسم  نیا  تلع  .تسا  خاروس  لکش 

قطنم زا  شیپ 

قـالخا و بیذـهت  زا  سپ  هک  تسا  نیا  قطنم  شناد  يریگداـی  هبترم  دـسیون : یم  قارـشا  تمکح  حرـش  رد  يزاریـش  بطق  همـالع 
.دوش هتخومآ  باسح  هسدنه و  زا  معا  تایضایر ، نوچ  مولع  یخرب  رکف ، تیوقت 

رد طارقب  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دوش  هتفرگ  دای  قطنم  زا  شیپ  قالخا  بیذهت  دیاب  هکنیا  اما 
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، تسا هدشن  بذهم  یقالخا  رظن  زا  هک  یـسک  ینیب  یمن  دنک ، یم  ناریو  دروآ  تسدب  هچره  ملاسان  ندب  دـیوگ : یم  لوصف  باتک 
هدرک و ضارعا  تعامج  زا  دریگ و  یم  رارق  ینادان  ریسم  رد  دیامیپ و  یم  ار  یهارمگ  فارحنا و  هار  دوش ، یم  دراو  قطنم  هب  یتقو 
زا ار  تجح  هدرک و  هل  اپ  ریز  ار  تقیقح  .دـنهن  یمن  یعقو  یهلا  عیارـش  نخـس  هب  دـهد و  یمن  هار  دوخ  هب  ار  ادـخ  تعاطا  تمحز 
هک دـنادب  و  درادرب ، تسد  رهاوظ  زا  یمدآ  هک  تسا  نآ  تمکح  هک  یلاح  رد  .دزاس  یم  عونمم  دوخ  رب  ار  تشهب  درب و  یم  ناـیم 

ار لمع  كرت  نالهاان ، یلو  لمع ؛ دوخ  هن  تسا  لمع  تاظحالم  كرت  تقیقح  تساهنآ و  ینطاب  قیاقح  زا  یکاـح  ءایـشا  تروص 
.دریگ یم  ماقتنا  نانآ  زا  تمایق  رد  مه  دنوادخ  دنا و  هتفرگ  هلصاف  ءامکح  زا  نانیا  .دنا  هتسناد  قیاقح  ندروآ  تسدب  هلیسو 

.دنبای یم  سنا  ناهرب ، اب  قطنم ، ناگدنناوخ  هک  تسا  تهج  نآ  هب  تسا ؛ مزال  تایضایر  قطنم ، زا  شیپ  هکنیا  اما 

وزرآ

.دوش یم  دوبان  دباین ، ار  تسود  نیا  رگا  ناسنا  .تسا  ناسنا  سنوم  قیفر و  وزرآ ،

ادخ ناسحا 

.دوب دهاوخن  وت  يارب  وت  ياذغ  زج  نآ  زا  دشاب ، وت  نآ  زا  ایند  همه ي  رگا  مدآ ! رسپ  يا  تسا : هدمآ  ینامـسآ  ياهباتک  زا  یکی  رد 
.هن ای  ما  هدرک  ناسحا  وت  هب  نم  ایآ  مدراذگ ، وت  ریغ  رب  شا  هبساحم  مداد و  وت  هب  ار  وت  توق  نم  یتقو 

لیضف هیرگ 

بورغ کیدزن  .تخوس  یم  تسیرگ و  یم  هدرم  هچب  دننام  هک  مدید  مدرم  عرـضت  ماگنه  هفرع  رد  ار  ضایع  لیـضف  دیوگ : یفراع 
زا مدرم  اب  سپس  يوش ، هدیزرمآ  مه  دنچره  وت  رب  ياو  تفگ : دوخ  هب  درک و  نامـسآ  هب  رـس  تفرگ و  نساحم  هب  تسد  دیـشروخ 

.تفر نوریب  تافرع 

تیلؤسم شریذپ 

یتسود هقباس ي  هکنیا  اب  رذوبا  .دـنتفگ  کیربت  وا  هب  ربمایپ  نارای  دومن ؛ یلاو  ار  سابع  نبا  نامثع ، یتقو  تسا : هدروآ  مولعلاءاـیحا 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : رذوبا  .داد  رارق  شنزرس  دروم  ار  وا  دش و  تحاران  سابع  نبا  .تفرن  وا  دزن  تشاد  سابع  نبا  اب 

ددرگ یم  رود  ادخ  تیالو  زا  دریذپب ، ار  یتیالو  ناسنا  یتقو  مدینش  هلآ  و 

.هنع ّللادعابت 
�

ه هیالو  یلو  اذا  لجرلا  نا 
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ًاروفغ نیباوالل  ناک  هنا  هیآ  ریسفت 

هبوت زاب  دنک و  یم  هانگ  رگید  راب  دیامن ، یم  هبوت  سپس  دنک و  یم  هانگ  هک  تسا  یسک  باوا  تسا : هدمآ  باوا »  » هژاو ریـسفت  رد 
.دنک یم 

هبوت ِرد 

ات تسا  نآ  رومأم  يا  هتشرف  هک  هبوت  رد  رگم  دنوش ، یم  هتسب  زاب و  مادک  ره  هک  تسه  رد  تشه  ار  تشهب  دیوگ : یم  دوعـسم  نبا 
.دوشن هتسب 

مکاح

لوسر نارای  زا  یکی  داد  روتـسد  هکم  رد  دش ، هکم  مزاع  دوخ ، تفالخ  نارود  رد  کلملادـبع  نب  ماشه  تسا : هدروآ  مولعلا  ءایحا 
: تفگ .دنا  هتفر  ایند  زا  یگمه  دنتفگ  .دننک  رضاح  ار  ادخ 

هب مالس  مسر  هب  دروآرد و  ياپ  زا  شفک  شرف  هیشاح  رد  سوواط  .دندرک  رضاح  ار  ینامی  سوواط  دننک ، رضاح  ار  نایلات  زا  یکی 
يا تسا  روطچ  تلاـح  تفگ : تسـشن و  شربارب  رد  درواـین و  ار  وا  ماـن  هینک  اـب  درکن و  مالـس  وا  رب  نینمؤملاریما ، ناونع  هب  هفیلخ 

؟ ماشه

مشرف هیـشاح  رد  تفگ : دوزفا و  دوخ  بضغ  رب  و  يدرک ؟ نینچ  هک  دش  هچ  سوواط  يا  تفگ : و  دش ، بضغ  رد  یتخـس  هب  ماشه 
يا يروطچ  یتفگ : و  یتسـشن ، مربارب  رد  يدرواـین و  ار  ما  هینک  و  يدرکن ، نینمؤم  رب  تراـما  ناونع  هب  مالـس  و  يدروآرد ، شفک 

! ماشه

وت هکنیا  اما  .تسا  هتفرگن  مشخ  نمرب  وا  منک و  یم  شفک  ادخ  ربارب  رد  راب  جنپ  هنازور  مدروآرد ، شفک  هکنیا  اما  تفگ : سوواط 
، مدناوخ مسا  اب  ار  وت  هکنیا  اما  .میوگب  غورد  متشادن  تسود  دنتـسین  دونـشخ  نینمؤم  رب  وت  تراما  هب  همه  مدیمانن ، نینمؤملاریما  ار 
: دیامرف یم  دناوخ و  یم  هینک  اب  ار  شنانمـشد  یـسیع و  ای  ییحی ، ای  دوواد ، ای  دیامرف : یم  دـناوخ و  یم  مسا  هب  ار  شناربمایپ  ادـخ 

یسک هب  یتساوخ  هاگره  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤمریما  زا  متـسشن ، وت  ربارب  رد  هکنیا  اما  .ٍبََهل (1)  ِیبَأ  ا�دَی  ْتَّبَت 
.دنا هداتسیا  يا  هدع  وا  فارطا  هتسشن و  هک  یسک  هب  رگنب  تسا ، شتآ  لها  هک  يرگنب 

زا تفگ : سوواط  .نک  هظعوم  ارم  تفگ : ماشه  .مایق  موق  هلوح  سلاج و  لجر  یلا  رظناف  رانلا  لها  نم  لجر  یلا  رظنت  نا  تدرا  اذا 
دنتسه ییاهبرقع  اهلت و  هزادنا ي  هب  دنتـسه  ییاهرام  منهج  رد  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

تلادع هب  دوخ  تیعر  هراب ي  رد  هک  دنزگ  یم  ار  یناریما  اهرتسا ، هزادنا ي  هب 
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.درک رارف  تساخرب و  اج  زا  سپس  سوواط  .دننکن  راتفر 

لومخ

.مریگ سنا  ادخ  اب  متساوخ  تفگ : تسیچ ؟ وت  ياوزنا  تلع  دنتفگ : يدهاز  هب 

*

: تفگ يدرک ؟ كرت  ار  ناسارخ  تموکح  ارچ  مدیـسرپ : مدید و  ار  مهدا  میهاربا  ماش  ياههوک  زا  یکی  رد  دیوگ : هنییع  نب  نایفس 
.منک یم  رارف  نید  ظفح  يارب  رگید  هلق ي  هب  يا  هلق  زا  هک  اجنیا  رد  زج  متشادن  اراوگ  یگدنز  نوچ 

*

: تفگ يرادن ؟ تساخرب  تسشن و  تناتسود  اب  ارچ  دندیسرپ : یشاورق )  ) یشاقر ناورغ  زا 

.دزاس اور  ار  متجاح  هک  منیب  یم  یسک  اب  تسلاجم  رد  ار  دوخ  یتحار  نم 

*

ّنِإ
�
ا ِّلل َو 

�
ِه ّنِإ 

�
ا تفگ : یم  دش  یم  حبص  نوچ  و  منک ، یم  تولخ  مراگدرورپ  اب  تفگ : یم  دوب و  لاحشوخ  لیضف  دش ، یم  بش  نوچ 

.تشاد هارکا  مدرم  اب  تاقالم  زا  هک  ارچ  دوش ،) یم  هتفگ  تبیصم  ندید  ماگنه  هک  یعاجرتسا   ) َنوُعِجا�ر ِْهَیلِإ 

دب نیشنمه  لومخ ،

تساوخ دش و  تحاران  .تسا  هدراذگ  وا  يوناز  يور  ار  شرس  یگـس  هتـسشن و  کلام  دید  .تفر  رانید  نبا  کلام  کیدزن  يدرم 
.تسا رتهب  مه  دب  نیشنمه  زا  دنک ، یمن  تیذا  مه  ارم  درادن ، وت  لاح  هب  يررض  نک ، شیاهر  تفگ : کلام  .دنک  رود  ار  ناویح 

تسود لومخ ،

بادآ دناوت  یم  تسا و  دزد  یمدآ  تعیبط  ینعی  .دندزدب  ار  منید  مدیـسرت  تفگ : يا ؟ هتفرگ  هرانک  مدرم  زا  ارچ  دنتفگ : یـسک  هب 
.دنک بسک  دب  نیشنمه  زا  ار  دب 

اعد نیرفن و  ضرق ، بلط 

هب لاح و  دـب  گـنت ، تسد  نم  تشون : خـساپ  رد  شتـسود  .تساوخ  ضرق  يو  زا  تشون و  يا  هماـن  شتـسود  هب  لـضاف  یـصخش 
غورد رگا  و  دزاس ،) فرطرب  ار  وت  لکـشم   ) دـنک بیذـکت  ار  وت  ادـخ  ییوگ ، یم  تسار  رگا  هک : داد  باوج  يو  .مراتفرگ  تدـش 

(. دنک لزان  وت  رب  يدرمش ، رب  هک  یتالکشم   ) دیامن قیدصت  ار  وت  ادخ  ییوگ ، یم 
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یماج

تسیچ هک  يا  هتفگ  مبلط  زا  یماج  بولطم 

بلط نیا  رد  ناج  دهد  هک  نیمه  وا  بولطم 

نوطالفا تاجانم 

هب لصتم  تیناحور  يا  .تسا  هدرک  زاین  زار و  ادـخ  اب  ترابع  نیا  اب  زامن  رد  نوطالفا  هک  تسا  هدـش  هتـشون  دامتعا  لباق  یباتک  رد 
سفن تحص  ات  ینک  عرـضت  لاعف  لقع  هاگردب  زین  وت  ات  یتسه ، وا  لولعم  وت  هک  تسا  یـسک  هاگرد  هب  نم  يراز  نم ، يالعا  حور 

.ییامن ظفح  متسه ، فیلکت  راد  بیکرت و  ملاع  رد  ات  ارم 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هیفنح و  دمحم 

دمحم .دندرک  یم  يرگیجنایم  ود  نآ  نیب  يا  هدع  .دش  داجیا  یلکشم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شردارب  اب  هیفنح  دمحم  نیب 
هیفنح زا  ینز  نم  ردام  اما  .میرادن  يرترب  مه  رب  تهج  نیا  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  وت  نم و  ردپ  تشون : ماما  هب 

هب تهج  نیمه  هب  تسا ، رترب  اهنآ  زا  وت  ردام  زاب  دوش ، نم  رداـم  زا  رپ  نیمز  رگا  هک  تسادـخ ، لوسر  رتخد  ارهز  وت  رداـم  تسا و 
.مالسلاو .یتسه  نم  زا  رترب  لضف  تهج  زا  وت  نوچ  ینک ، دونشخ  ارم  ات  ایب  ما  هناخ  هب  وت ، هب  ما  همان  ندیسر  ضحم 

توکس

زا رایسب  ما و  هدشن  نامیشپ  توکس  زا  نوچ  تفگ : دش ؟ لاؤس  شتوکـس  تلع  زا  دوب ، توکـس  رد  هراومه  هک  میکح  سخرطـسا 
.منامیشپ نتفگ  نخس 

دنیوگ

وا ریخ  رکذ  هدکیم و  ریپ  مییام و 

وا ریغ  میران  هک  تسوا  هب  ام  دیما 

دوسح

.دوسح نوچ  هدش  متس  هب  هیبش  يرگمتس  مدیدن  هتفگ : یمیکح 

لکوت قافنا ،

: تفگ .راذگب  تدنزرف  يارب  يزیچ  دنتفگ : وا  هب  .دوب  دنمتواخس  یناسنا  ّللادبع ،
�

ه نب  ثراح 

.میوگ كرت  ادخ  ریغ  لکوت  هب  ار  اهنآ  هک  ادخ  زا  منک  یم  مرش 
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قاقحتسا

رتشیب ای  رتمک و  ای  هکلب  دهد ، یمن  وا  هب  دراد  قاقحتـسا  هچره  سکره  هک  تسا  نیا  ایند  ياه  بیع  نیرتگرزب  زا  دیوگ : رهمگرزب 
: تسا هدروآرد  رعش  هب  یناقاخ  ار  فرح  نیا  کیدزن  دهد ، یم 
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تسا کلف  زاس  تسد  هک  يا  هدئام  ره 

تسا کمن  رسارس  ای  تسا  کمن  یب  ای 

ادخ تمحر 

روفغ و وا  اریز  دشخبب ، ار  نانآ  ات  دننک ، هانگ  ات  دیرفآ  یم  ار  یتلم  دنوادخ  دـندرک ، یمن  هانگ  مدرم  رگا  تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد 
.تسا میحر 

یئاتسدوخ

.تسا یهانگ  هچ  دندیـسرپ  .دوش  یم  ناسآ  امـش  يارب  ناهانگ  همه ي  زا  رتدـب  یهانگ  دـینکن ، هانگ  رگا  تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد 
.بجع دومرف :

یتسود

تسا یسک  وا  زا  رتزجاع  دنام و  زجاع  تسود  ندروآ  تسدب  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتزجاع  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
.دهد تسد  زا  ار  شناتسود  هک 

ادخ تمحر 

(، هبعک هناـخ  زا  یتمـسق   ) مزتـلم ربارب  رد  کـیرات ، رایـسب  یبـش  رد  تفگ : مهدا  میهاربا  تسا : هدـمآ  مولعلاءاـیحا  ءاـجر  باـتک  رد 
وت هک : دیـسر  نم  شوگ  هب  ادـخ  هناـخ ي  زا  ییادـص  .منکن  هاـنگ  زگره  اـت  نک  ظـفح  ارم  اراـگدرورپ  متفگ : یم  مدوب و  هداتـسیا 

میوج و لضفت  یسک  هچ  رب  سپ  مهد  تمصع  ار  همه  رگا  دنهاوخ ، یم  ار  نامه  زین  مناگدنب  همه ي  یبلط و  یم  ام  زا  ار  تمصع 
.مشخبب ار  یسک  هچ 

: تسا هدروآرد  رعش  هب  ار  نیمه  مایخ 

تسام ندروخ  یم  ز  تابارخ ) دابآ   ) هناخیم يدابآ 

تسام ندرگ  رد  هبوت  رازه  ود  نوخ 

دنک هک  تمحر  هانگ ، منکن  نم  رگ 

تسام ندرک  هنگ  زا  تمحر  شیارآ 

میوگ
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تسین راب  هش  نادب  ار  ام  وگم  وت 

تسین راوشد  اهراک  نامیرک  اب 

ماقم فالتخا 

فالتخا ود  نآ  ماقم  هک  ارچ  تسا  دونـشخان  رگید  هدنب  زا  زیچ  نامه  رطاخ  هب  هک  يزیچ  هب  تسا  دونـشخ  يا  هدـنب  زا  ادـخ  یهاگ 
.تسا هدش  بلطم  نیا  هب  يا  هراشا  نآرق  رد  .دراد 

ادخ تمحر  زا  سیلبا  یلو  دنتسه ، کیرش  تیصعم  عون  رد  مدآ  سیلبا و  هک  ینیب  یم 
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.تخاس دوخ  کیدزن  ار  وا  تشذگ و  مدآ  زا  ادخ  یلو  تشگ  رود  دش و  سویأم 

توکس تفرعم 

هب هک  ینخس  زا  زیهرپ  شدوخ و  بیع  تخانـش  داد : خساپ  تسا ؟ رت  تخـس  ناسنا  رب  يزیچ  هچ  هک : دش  هدیـسرپ  میکح  نولوس  زا 
.دنک یمن  یکمک  وا 

نعط

رب یتسه  یبیع  تدوخ  وت  وت و  دزن  تسا  نم  بیع  نم  بسح  تفگ : سناج  وید  .تفگ  شبَسح  زا  دز و  نعط  سناجوید  هب  یـسک 
.نم دزن  تدوخ  بسح 

رغصا بد 

تسا و رغـصا  بد  یلامـش ، بطق  هراتـس ي  هب  هراتـس  نیرت  کیدزن  دسیون : یم  بکاوکلاروص  بحاص  یفوص  نمحرلادبع  لضاف 
رون رپ  اـهنآ  زا  یکی  دـنا و  هتفرگ  رارق  نآ  مد  رب  هراتـس  هس  .تسا  یکچوـک  سرخ  لکـش  هب  هک  تسا  هراتـس  تفه  زا  تراـبع  نآ 

.رون مک  هراتس  ود  رون و  رپ  هراتس  هد  .دنراد  رارق  نآ  ندب  رب  دوش  یم  هدید  لیطتسم  لکش  هب  رگید  هراتس  راهچ  و  تسا ،

يدج ار  مد  فرط  ینارون  هراتس  دیوگ و  نیدقرف  ار  رت  ینارون  هراتـس  ود  دمان و  یم  يرغـص  شیعلا  تانب  ار  هراتـس  تفه  ره  برع 
...و تسا  امن  هلبق  هراتس  نامه  هک  دیوگ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  دنپ 

.هد رارق  دوخ  دنپ  هیام ي  ار  نآ  نز و  گنچ  نآرق  نامـسیر  هب  دسیون : یم  هدنـسیون ، دج  ینادمه  ثراح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
یخرب هک  نک  هسیاقم  نآ  هدنیآ  اب  ار  ایند  هتـشذگ ي  امن و  قیدصت  ار  هتـشذگ  قئاقح  .نادـب  مارح  ار  شمارح  لالح و  ار  شلالح 

.تسنآ لوا  نوچ  نآ  نایاپ  تسا و  رگید  ضعب  نوچ 

نک و گرم  زا  سپ  گرم و  دای  رایـسب  .يرواین  نابز  رب  ار  نآ  یتقیقح  ندش  راکـشآ  يارب  زج  هکنیا  زا  رامـش  گرزب  ار  ادـخ  مان 
نارگید يارب  و  دهاوخ ، یم  دوخ  يارب  ار  نآ  شبحاص  هک  يراک  ره  زا  .امن  گرم  يانمت  يراد  يراوتـسا  زیواتـسد  هک  ینامز  اهنت 

.نک زیهرپ  درامش ، یم  دنسپان 

رارق کته  ضرعم  رد  ار  دوخ  يوربآ  .امن  يرود  دـبلط  یم  رذـع  و  دـنک ، یم  راکنا  دنـسرپب  شا  هدـنهد  ماجنا  زا  رگا  هک  يراک  زا 
نیمه هک  امنن  بیذکت  ار  نآ  دنیوگ  یم  وت  هب  هچره  .ندوب  وگغورد  يارب  دـنک  یم  تیافک  نیمه  هک  وگن  يونـش  یم  هچره  .هدـن 

نک و وفع  يا ، هدش  نیگمـشخ  هکنیااب  .نک  هشیپ  يرابدرب  تردق ، هاگ  رب و  ورف  ار  دوخ  مشخ  .ندوب  نادان  يارب  دـنک  یم  تیافک 
ياهتمعن زا  .دش  دهاوخ  وت  کین  ماجنارس  بجوم  نیا  هک  رذگب ، يا  هتفای  تردق  هکنیااب 
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.دشاب رهاظ  وت  رب  تمعن  نآ  رثا  تسا  مزال  نکن و  عیاض  هداد  وت  هب  ادخ  هک  یتمعن  ربب و  هرهب  بوخ  ادخ 

هریخذ وت  يارب  یتسرفب ، هچ  ره  .دنک  مدـقم  شدـنزرف  نز و  لام و  ناج و  رب  ار  نارگید  هک  تسا  یـسک  نانمؤم ، نیرترب  هک  نادـب 
.تسا وت  ریغ  نآ  زا  شتکرب  يزادنا  بقع  هچنآ  تسا و 

یگتـسب وا  تسود  هب  تسود  مارتحا  نوچ  تسا ، تشز  وا  لمع  ای  درادـن و  یحیحـص  هشیدـنا ي  هک  یـسک  اب  ینیـشنمه  زا  زیهرپب 
ادخ تعاطا  رب  نارای  دوبمک  متس و  تلفغ و  ياه  لزنم  زا  .تسا  ناناملسم  هدننک  عمج  هک  نک  یگدنز  گرزب  ياهرهـش  رد  .دراد 

.نک زیهرپ  تساه ، هنتف  روهظ  نیطایش و  نتسشن  لحم  هک  رازاب  رد  نتسشن  زا  .رذگب  هدوهیب  راک  زا  .نک  زارحا 

هکنیا رگم  ورن  رفس  هب  هعمج  زامن  زا  شیپ  هعمج  زور  .تسا  رکش  باوبا  زا  هک  رگنب  رتشیب  يا  هتفای  يرترب  نانآ  رب  وت  هک  یناسک  هب 
ادخ زا  راک  ره  رد  .ینک  مادقا  يرورض  يرما  هب  ای  یـشاب و  هتـشاد  رفـس  دصق  ادخ  يارب  يراک  يارب  ای  یـشاب و  هدروآ  اجب  ار  زامن 
دوخ هراچیب ي  ار  نآ  نک و  ارادم  نآ  اب  هد و  بیرف  ار  دوخ  سفن  تدابع  رد  .تسا  مدقم  يزیچ  ره  رب  وا  زا  يوریپ  هک  نک  يوریپ 
رگا هک  نک  یگدنز  یلکـش  هب  .دنوش  سفن  هتـساوخ ي  يادف  دیابن  تابجاو  هتبلا  زادرپب ، وا  جئاوح  هب  شاب و  وا  طاشن  بلاط  .نکن 
هاپس مشخ  هک  زیهرپب  مشخ  زا  شاب و  هتشاد  تسود  ار  ناتسود  .یشابن  ایند  یپ  رد  راگدرورپ و  زا  هدننک  رارف  دمآ ، وت  غارـس  گرم 

.مالسلاو .تسا  سیلبا  نایهاپس  زا  یگرزب 

گرم دای  غورد ،

.مدوب ناگدرم  دهاش  متفگن و  غورد  تفگ : يدش ؟ زوریپ  مدرم  رب  هنوگچ  دندیسرپ : یبرع  زا 

نیدلا ییحم  همان 

: زا تسا  ترابع  هک  تسا  هتشون  يزار  رخف  هب  يا  همان  یبرع  نیدلا  ییحم 

دمحم نیدلارخف  نم  ییادخ  تسود  رب  شا و  هدیزگرب  ناگدنب  رب  مالس  تسادخ ، نآ  زا  ساپس  رگشیاشخب ، هدنشخب و  يادخ  مانب 
.دیامن لاسرا  وا  يوس  هب  ار  شتمحر  تاکرب و  درب و  الاب  ار  وا  تمه  ادخ  هک 

ار وت  دیدج  راکفا  لیخت و  توق  ادخ  هک  ییاه  هتشون  مدید  ار  وت  ياه  هتـشون  یخرب  ِّقَْحلِاب (1) ، اْوَصا�وَت  َو  دیامرف : یم  ادخ  دعب ، و 
، دوش ریس  دوخ  يوزاب  بسک  زا  سفن  یتقو  .دنک  دییأت 
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زا هک  تسا  یـسک  ناسنا  هک  یلاح  رد  دروخ ، یم  دوخ  ریز  زا  هک  تسا  یـسک  نوچ  وا  تسا ، هدیـشچن  ار  شـشخب  دوج و  ینیریش 
ْمِِهقْوَف َو ْنِم  اُولَکََأل  ْمِهِّبَر  ْنِم  ْمِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  ا�م  َلیِْجنِْإلا َو  َها�رْوَّتلا َو  اُوما�قَأ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  دـیامرف : یم  ادـخ  هکنانچ  دروخب ، دوخ  تسد  ـالاب 

.(1) ْمِِهلُجْرَأ ...  ِتْحَت  ْنِم 

.هوجو ضعب  هن  دـیآ  تسدـب  هوجو  عیمج  زا  هک  تسا  یتثارو  لماک ، تثارو  هک  نادـب  درادـب ، قفوم  ار  وت  ادـخ  هک  نم  تسود  يا 
هک يدوجوم  هن  دوش  تاـهج  عیمج  زا  ثراو  اـت  دـنک  شـشوک  ملاـع  ِلـقاع  هک  تسا  راوازـس  سپ  دنتـسه ، ءاـیبنا  هثرو ي  ناـملاع 

دشاب هتشاد  یهلا  فراعم  هک  تسا  نیا  هب  یناسنا  تعیبط  یکین  هک  دناد  یم  درادب  قفوم  ار  وا  ادخ  هک  متسود  .تسا  صقان  شتمه 
.دشاب رودب  فراعم  نیا  زا  هک  تسا  نیا  هب  یناسنا  تعیبط  یتشز  و 

يو تسا  راوازس  .دزاسن  دوبان  ار  دوخ  ییادخ  هرهب  هلیسو  نیا  هب  و  دیامنن ، رذگ  دوز  روما  فرص  ار  دوخ  رمع  دیاب  تمه  دنلب  سپ 
ریغ دنتـسه  نآ  یپ  رد  ناـکین  هک  یتـقیقح  .دـناد  یم  ار  ردـص  حرـش  ياـج  رکفت  هک  دـهاوخب  رکف  ناطلـس  زا  ار  هداـشگ  يا  هـنیس 

تسا راوازس  و  دنک ، یهت  رکف  زا  ار  شبلق  لقاع  هک  تسا  راوازس  .تسوا  دوجو  هب  ملع  زا  ریغ  ادخ  هب  شناد  تسا و  یماع  تقیقح 
ءارو رد  یناعم  رب  تلالد  هک  تسا  هدـش  مسجم  ياهرون  لایخ  هک  .تسین  نکمم  لایخ  اب  ماقم  نیا  هب  لوصو  دـنادب  تمه  دـنلب  هک 

هاگراب هبق و  ار  نید  نامـسیر و  ار  نآرق  ریـش و  ار  ملع  دـهد و  یم  لیزنت  یـسح  بلاق  رد  ار  یلقع  یناعم  لاـیخ ، .دـنیامن  یم  دوخ 
.دنک یم  یفرعم 

ریغ هب  وا  لامک  هکره  و  دنک ، ذخا  ریقف  زا  ار  يزیچ  تسین  هتـسیاش  هک  روطنامه  دشابن  نز  تمه ، دـنلب  صخـش  ملعم  تسا  راوازس 
.دریگب نیقی  فشک و  وحن  هب  ادخ  زا  زج  ار  ملع  دیابن  سپ  تسادخ ؛ ریغ  تادوجوم  همه ي  لاح  نیا  دشاب و  یم  ریقف  تسا ،

هب لوصو  نوچ  دـناسر ، یم  لدروک  دـلقم  يوس  هب  ار  نانآ  نانآ ، رکف  دنـسرب ، شناد  ملع و  تیاهن  هب  یتقو  ناـهج  نارکفتم  نادـب 
اه لقع  .دبایب  شمارآ  نانیمطا و  لقع  هک  تسا  لاحم  دراد ، دوجو  رکف  یتقو  ات  سپ  دـبای ، هار  نآ  رد  رکف  هکنیا  زا  تسا  رترب  قح 
هب دودـحم  دـنک و  هدامآ  دوج  يارب  ار  دوخ  دـیاب  لقاع  سپ  .تسا  هدرک  هبه  اهنآ  هب  ادـخ  هک  رکف  فرـصت  ناوت  رد  دـنراد  يدـح 

.درادرب تسد  هدش ، داجیا  وا  مهف  رد  هک  يا  ههبش  زا  دوشن و  دناد  یم  هچنآ 

هراب ي رد  وت  زا  دید و  نایرگ  ار  وت  يزور  دوب ، وت  هب  دنمقالع  هک  تناتسود  زا  یکی  متفای  عالطا 
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مدرک و هیرگ  تسا ؛ هدوب  هابتـشا  مدـیمهف  کنیا  مدوب و  دـقتعم  يزیچ  هب  تسا  لاـس  یـس  تدـم  هک  یتفگ  وت  .دیـسرپ و  تا  هیرگ 
.دشاب عقاو  فالخ  مه  زاب  یلوا  نوچ  تسا ، هدش  فشک  نم  يارب  نونکا  هچنآ  دیاش  متفگ :

، ادـخ تفرعم  رد  هصاـخ  .دـشاب  هتـشاد  شمارآ  دـسرب و  توق  رکف و  لـقع و  هبترم ي  هب  یـسک  هک  تسا  تـالاحم  زا  میوگب  دـیاب 
عورـشم ار  نآ  ادخ  لوسر  هک  تولخ  هدـهاجم و  هفـشاکم و  تضایر و  هار  دراو  ارچ  ینامیم و  تریح  هطرو ي  نیا  رد  ارچ  نونکا 

ا�نِْدنِع َو ْنِم  ًهَمْحَر  ُها�ْنیَتآ  ا�نِدا�بِع  ْنِم  ًاْدبَع  ا�دَجَوَف  دیامرف : یم  دنا  هدومیپ  ار  ریـسم  نیا  هک  نانآ  هراب ي  رد  ادخ  .يوشن  تسا ، هدرمش 
.دشاب رادروخرب  ار  میظع  هلق  نیا  دیاب  وت  دننام  ًاْملِع (1) ، ّنَُدل 

�
ا ْنِم  ُها�نْمَّلَع 

هب يرظن  زا  درگن و  یم  دوخ  ببس  هب  یتهج  زا  درگن ، یم  رظن  ود  اب  تسا  هدش  یـشان  یببـس  زا  هک  يدوجوم  ره  نادب  نم ، تسود 
لها زا  ناققحم  یلو  .دنتـسه  نینچ  زین  نافوسلیف  ءامکح و  .دنرگن  یم  بابـسا  هب  مدرم  .دراد  هجوت  تسادخ  هک  دوخ  هدـننک  داجیا 

ادخ هب  یخرب  .دنرگن  یم  ءایشا  دجوم  هب  دنراد ، ییانشآ  ببس  هب  هکنیااب  داب ، نانآ  رب  ادخ  دورد  هکئالم  ءایلوا و  ءایبنا و  نوچ  ادخ 
دنیوگ یم  دنتـسه  لماک  هک  رگید  خرب  دـیوگ : یم  میادـخ  زا  مبلق  دـنیوگ  یم  و  تسادـخ ، نوچ  هن  تسا  ببـس  نوچ  دـنرگن  یم 

.تسین یسک  ادخ  زج  فراع  يارب  درادن و  یشزرا  دروآ ، تسدب  ادخ  ریغ  زا  ار  دوخ  لامک  سکره  .تفگ  نم  هب  میادخ 

تسا یتاذ  هلزنم  هب  ادخ  یماسا  همه ي  هک  روکش ، ریدق و  بر و  دننامه  تسا ، ءایشا  همه  مسا  نآ  تسادخ و  ادخ ، هجو  هک  نادب 
رظن رد  ار  همه  ّللا ،

�
ه مسا  هدهاشم  ماگنه  دیاب  هک  تسا  ءامـسا  همه ي  هدـنریگرب ي  رد  ادـخ  مسا  سپ  .یهلا  تافـص  همه ي  عماج 

.یشاب هتشاد 

یماقم هچ  رد  تاجانم  نآ  .ینک و  یم  تاجانم  وا  اب  هچ  اب  نادـب  دـنک ، یم  تاـجانم  وت  اـب  هک  وا  ینک و  یمن  هدـهاشم  ار  وا  هک  وت 
ار عوضوم  نیا  يا ، هدید  ار  وا  یمـسا  هچ  اب  دناوخ و  یم  مسا  مادک  اب  ار  وت  وا  هک  ینک  تقد  دـیاب  تسیچ ؟ نآ  تایـضتقم  تسا و 

.تسا قرغ  زا  هدنهد  تاجن  ای  یجنم  ای  ثایغ ، ای  نآ  يانعم  ّللا ،
�

ه ای  دیوگ  یم  یتقو  قیرغ  دننامه  .دنیوگ  تروص  رد  لوحت 

.تسا نآ  دننام  یفاعم و  ای  یفاش  ای  نآ  يانعم  ّللا ،
�

ه ای  دیوگ  یم  یتقو  زین  دنمدرد 

یم راکنا  ار  وا  یمدآ  دوش و  یم  راکـشآ  لاعتم  يادخ  هک  تسا  ملـسم  حیحـص  زا  یتیاور  تروص ، رد  لوحت  متفگ  هک  نم  فرح 
تسناد یم  وا  هک  یلکش  هب  نوچ  درب و  یم  هانپ  ادخ  هب  وا  زا  دنک و 
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.تسا اجنیا  رد  ینابر  تابطاخم  تاجانم و  هدهاشم و  يانعم  نیا  .دسانش  یم  ار  وا  دوش  راکشآ 

طقف مه  ملع  نیا  .دوش  لقتنم  رگید  ملاع  هب  ملاع  نیا  زا  شناد  نآ  اب  دـبای و  لاـمک  نآ  هب  هک  دریگ  ارف  ار  یملع  تسا  مزـال  لـقاع 
ناـیب يارب  هسدـنه  شناد  .تسین  زاـس  راـک  تسین  يراـمیب  هک  یملاـع  رد  تسا و  ضارما  يارب  بـط  شناد  نوـچ  تسادـخ ، مـلع 

.رگید مولع  زین  تسین و  مه  ملع  نیا  هب  تجاح  ملاع  نآ  رد  تسا و  تحاسم 

رد اـت  دروآ  تسدـب  ار  یملع  دـشوک  یم  اـهنآ  همه ي  راـنک  رد  درب و  یم  هرهب  ترورـض  عـفر  هزادـنا  هـب  یملع  ره  زا  لـقاع  سپ 
.تسا هنوگ  ود  یملع  نینچ  .دیآ  راکب  شا  هدنیآ  یگدنز 

رد هچنانچ  دـشاب و  هتـشادن  یـساره  ههبـش و  دـش ، َملاع  نآ  دراو  یتقو  ات  .نآ  لزانم  ترخآ و  هب  ملع  يرگید  ادـخ و  هب  ملع  یکی 
.دشاب هتشاد  شمارآ  زین  اجنآ  دور  یم  هار  دوخ  لزنم 

راگدرورپ وت  مرب ، یم  هانپ  وت  زا  ادخ  هب  دیوگب  تفای ، یلجت  شیادـخ  یتقو  هک  شابن  یناسک  زا  نکن و  راکنا  ار  يزیچ  زگره  سپ 
ترـسح هچ  .دـبای  رارقا  نآ  هب  هتخانـش  یم  ار  وا  هک  دوش  رهاظ  یتروص  رد  نوچ  .دـیایب و  نامراگدرورپ  ات  میرظتنم  اـم  یتسین ، اـم 

.دیایب تسرد ، هویش ي  هب  تولخ  هدهاجم و  تضایر و  هار  زا  ار  ملع  ود  نیا  دیاب  لقاع  یگرزب !

ار اه  هتـشادان  هک  دنتـسه  دب  ینادنمـشناد  تقو ، زا  دارم  و  دش ، نم  عنام  تقو  اما  میوگب ، ار  نآ  طورـش  تولخ و  هار  متـساوخ  یم 
ار ناگمه  ادـخ  .دـنبای  داقتعا  قح  هب  هک  تسا  هدرک  ریجنز  رد  ار  اهنآ  تسایر ، ندـش و  نایع  هب  قشع  بصعت و  دـننک و  یم  راکنا 

.تسا یفاک 

هبساحم

.تسا هتـشذگ  شرمع  زا  لاـس  تصـش  درک  باـسح  يزور  .درک  یم  يرپـس  شیوـخ  هبـساحم  هب  ار  تـقو  رتـشیب  همـص ، نـب  هبوـت 
هانگ رازه  کی  تسیب و  نیا  اب  تمایق  رد  دوخ  کلام  اب  وت ، رب  ياو  تفگ : دوخ  اب  دـش ، زور   21500 درک ، باسح  ار  نآ  ياهزور 

.تفر ایند  زا  دیشک و  يدایرف  ینک ؟ یم  هچ 

تسود

دیاشن دنک ، لذـب  وا  يراتفرگ  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  دـنک و  عوجر  وا  هب  شروما  رد  ات  درادـن  یتسود  هکره  دـیوگ : یم  رهمگرزب 
.دشاب نامدرم  فیدر  رد  هک 

تسود

.دامتعا لباق  ناتسود  ینیریش  هب  رگم  ایند  یخلت  دوش  یمن  لمحت  دیوگ : یمیکح 
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رارسا

هـصغ مغ و  زا  هتفرگرب و  رد  ار  يداش  مامت  دـیوگب ، وا  هب  ار  دوخ  رارـسا  دـنک و  دروخرب  یتسود  اب  هک  یـسک  دـیوگ : یمیکح  زین 
.تسا هدش  صالخ  رمع  کی 

تسود

.دنک یم  راد  هحیرج  ار  اه  لد  ییادج ، دیادز و  یم  ار  مغ  تسود ، رادید  دیوگ : یم  زین  يرگید 

ءیف لظ و  قرف 

زور رخآ  ات  زور  لوا  زا  لظ  نوچ  تسین ، نینچ  یلو  دنراد  انعم  کی  ءیف  لظ و  دنیوگ  نابیدا  یخرب  تسا : هدـمآ  بتاکلا  بدا  رد 
.تسا بورغ  ات  رهظ  لاوز  زا  سپ  ءیف  یلو  تسا  ششوپ  يانعم  تسه و 

لیامتم قرـشم  هب  برغم  زا  هک  تسیا  هیاس  ءیف  سپ  .دوش  یم  لیامتم  رگید  بناـج  هب  یبناـج  زا  هیاـس  نوچ  دـنیوگ ، ءیف  ار  ءیف 
.يدرگ زاب  ادخ  نامرف  هب  یتقو  ات  ینعی  ّللا ،

�
ِه ِْرمَأ  �یلِإ  َءیِفَت  ّتَح 

ی� دیامرف : یم  هک  ادخ  دشاب ، یم  عوجر  يانعم  هب  ءیف  ددرگ ،

يزود هراپ  شزرمآ ، بلط  هانگ ،

.منز یم  هلصو  شزرمآ  بلط  اب  منک و  یم  هراپ  هانگ  اب  ار  منید  بوخ ، تفگ : تسا ؟ هنوگچ  وت  لاح  دندیسرپ : یبرع  زا 

هتخود هن  دنام و  یم  یقاب  ینید  هن  سپ  .میزود  یم  دوخ  نید  ندرک  هراپ  اب  ار  ایند  هک : تسا  هدروآ  رعش  هب  ار  مالک  نیمه  يرعاش 
.دهد رارق  دور  یم  شراظتنا  هچنآ  يادف  ار  ایند  و  دنادب ، رترب  زیچ  همه  رب  ار  ادخ  يا  هدنب  لاح  هب  اشوخ  .يا 

اننید قیزمتب  انایند  عقرن 

عقرن ام  یقبی و ال  اننید  الف 

ّهبر ّللارثا 
�

ه دبعل  یبوطف 

عقوتی امل  هایندب  داج  و 

تاملک یقیقح  يانعم 

وا عفن  هک  تسا  یسک  وت  بیرق  دبای ، تیمومع  وا  ریخ  هک  تسا  یسک  وت  يومع  .دنتسه  وت  نارشاعم  وت  هریـشع ي  دنا : هتفگ  یخرب 
.دشاب بیرق  وت  هب 

تمارک فرش و 
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بح یلو  دراد ، فیرش  یناردپ  ینعی  فیرش ، لجر  دنیوگ  یم  یتقو  .دراد  یگتسب  ناردپ  هب  دجن  تفارش و  دیوگ : یم  نیکـس  نبا 
.دشاب هتشادن  فیرش  ناردپ  دنچره  تسا  صخش  دوخ  زا  تمارک  و 
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ایند تذل 

.دنک يرپس  ار  تیاهزور  هک  ییاهوزرآ  تسود ، اب  نخس  هقوشعم ، اب  یخوش  تفگ : تسیچ ؟ رد  ایند  تذل  دندیسرپ : یبرع  زا 

صرح

دوـخ ياـج  ار  هسیک  تفگ : هفیلخ  مرادرب ؟ مه  ار  نآ  دـنب  تفگ : هیقف  .درادرب  ار  مـهرد  هـسیک ي  داد  ناـمرف  یهیقف  هـب  يا  هـفیلخ 
.راذگب

یئاتسدوخ

.دوش وت  بجع  بجوم  هک  هدیدنسپ  يراک  زا  تسا  رتهب  دیامن  دونشخان  ار  وت  هک  دنسپان  يراک  دیوگ : یفراع 

هیکزت تبیغ ،

.تسا هدرک  هیکزت  ار  نآ  دنک ، تیبغ  ار  دوخ  هکره  دیوگ : زین 

اعد هویش 

نم زا  شخبب و  نم  هب  ار  تمـشچ  کـشا  تسفن و  عوضخ  تبلق و  عوشخ  هک : دوـب  نیا  شناربماـیپ  زا  یکی  هب  ادـخ  یحو  هلمج  زا 
.منک یم  تباجا  متسه و  کیدزن  نم  هک  هاوخب 

لومخ

و دروخ ، یم  تخرد  گرب  زا  دـشون و  همـشچ  بآ  زا  هک  نابایب  رد  هک  يا  هدـنرپ  نوچ  شاب ، نیگمغ  نک و  یگدـنز  اهنت  اـیند  رد 
.تسا هتفرگ  سنا  ادخ  هب  دراد و  تشحو  ناگدنرپ  زا  هک  یلاح  رد  دروآ  یم  هانپ  یتخرد  هب  دیآ ، بش  نوچ 

تعاط تزع 

ادخ تعاط  تزع  هب  نایصع  تلذ  زا  دهاوخ ، یم  هریشع  نودب  يدایز  لام و  نودب  تورث  هکره  مالـسلا :  هیلع  یلع  ماما  نانخـس  زا 
.ددرگرب

اوقت

.دیامن یم  حالصا  ار  شناگدنب  وا و  نیب  ادخ  دنک ، حالصا  ار  ادخ  دوخ و  نیب  هکره 

هنامز

.دنا هدش  هدیرفآ  رگید  نامز  يارب  نانآ  هک  دینکن  رابجا  دوخ  تاداع  رب  ار  ناتنادنزرف 
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یباص قاحساوبا 

دوخ و نامز  ياتکی  تباتک  تغالب و  رد  هک  تسا  لاله  نب  میهاربا  نامه  یباص ، قاحساوبا 
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خلت تبرـش  وا  .دوباه  همان  راد  ناوید  تشاد و  هدهع  رب  ار  یمهم  ياهراک  دوب و  ءافلخ  تمدـخ  رد  لاس  دون  يو  .دوب  نارود  ياهنت 
.دوب هدیشوپ  ار  نآ  رش  ریخ و  هدیشچ و  ار  ایند  نیریش  و 

.دوب هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  شترهش  دنا و  هدرک  حدم  ار  وا  قارع  نارعاش 

هب طورشم  ار  ترازو  رایتخب ، هلودلازع  ناطلس  یتح  .دشن  ناملسم  یلو  دوش ، ناملسم  ات  دندرک  یعـس  فلتخم  ياه  هلیح  اب  ءافلخ ،
.درک هضرع  يو  هب  مالسا 

هب دوب و  هدرک  ظفح  ار  نآرق  .دومن  یم  راطفا  درک و  یم  يرای  ار  نانآ  هزور  رد  ناضمر  هام  رد  دوب ، راتفر  کین  ناناملسم  اب  یباص 
هدیصق رد  بلطم  نیمه  هب  قاحـساوبا  .دوب  هدرک  هیهت  دمآ  یم  يریپ  راک  هب  هچنآ  یناوج  نامز  رد  يو  .دناوخ  یم  ظفح  زا  یناسآ 
ناراـب وا ، دوجو  ربا  زا  دزاـس و  یم  بطاـخم  یفاـک  ناونع  اـب  ار  وا  دـنک و  یم  حیرـصت  دوب  هدورـس  داـبع  نب  بحاـص  يارب  هک  يا 

.دهاوخ یم  ششخب 

دید یم  دهعتم  ار  دوخ  تشاد و  یم  تسود  یلیخ  ار  وا  دابع  نب  بحاص  .داتفا  نادنز  هب  دش و  لوزعم  بصنم  زا  رمع  نایاپ  رد  يو 
.درک یم  شیاتس  ار  بحاص  زین  یباص  دنک ، شالت  وا  يدازآ  يارب  هک 

نج

اـهنج و تروـص  ناـجیابرذآ ، مدرم  زا  يا  هدـع  ناوریـش و  ياهرهـش  زا  دـنب  رد  مدرم  زا  یهورگ  تسا : هدـمآ  قارـشالا  همکح  رد 
کی هثداح ، نیا  .دنتـشادن  ار  اهنآ  عفد  ناوت  هک  دندوب  هدرک  هدهاشم  ار  اهنآ  زا  يدایز  عمج  ییاج ، رد  نانآ  .دـنا  هدـید  ار  نیطایش 

.دیسر یمن  اهنآ  هب  مه  مدرم  تسد  دندش و  یم  رهاظ  هظحل  ره  هکلب  تسا ، هداتفین  قافتا  راب  ود  راب و 

رهش ضرَع 

دوش هتساک  تسا  یلامش  رگا  دیشروخ  لیم  زا  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  دیشروخ  عافترا  تیاهن  هک  تسا  نیا  رهش ، ضرع  تخانش  هار 
رهـش ضرع  دوش ، مک  نآ  زا  راـهنلا  فـصن  هجرد  دوـن  سپـس  تسا  ضرع  ماـمت  لـصاح  .دوـش  هدوزفا  نآ  هب  تسا  یبوـنج  رگا  و 

.دیآ یم  تسدب 

هفاضا و طاطحنا  تیاغ  هب  هدنامیقاب  دوش و  هتـساک  نآ  عافترا  تیاغ  زا  تسا  رهاظ  هشیمه  هک  يا  هراتـس  طاطحنا  تیاهن  رگید : هار 
.تسا رهش  ضرع  هدنامیقاب  دوش ، مک  طاطحنا  تیاغ  زا 

.تسا رهش  ضرع  نآ  زا  یمین  نک ، عمج  ار  عافترا  طاطحنا و  تیاغ  رت : هداس  هار 

دیعسوبا

میراد اوقت  رس  یتسم  یم و  اب  ام 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 846 

http://www.ghaemiyeh.com


میراد یبقع  لیم  میبلط و  ایند 
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دنوش عمج  مهب  ود  ره  نید  ایند و  یک 

میراد ایند  هن  نید  هن  ام  هک  تسنیا 

مات سینجت 

دیدحلا یبا  نبا  .دنا  هدروآ  مات  سینجت  يارب  لاثم  ار  ٍهَعا�س (1) ، َْریَغ  اُوِثَبل  ا�م  َنُومِرْجُْملا  ُمِسُْقی  ُهَعا�ّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  هیآ َو  ناـبیدا  یخرب 
نوچ دـشاب ، انعم  ود  ياراد  هملک  ود  دـیاب  مات  سینجت  رد  تسا و  یکی  تعاس  ود  ره  زا  دارم  دـیوگ : یم  رئادـلا  کلفلا  باـتک  رد 

يزاجم تمایق  زور  رب  تعاس  قالطا  سپ  .تسا  هظحل ) کـی   ) تعاـس هزادـنا  هب  ادـخ  دزن  یلو  تسا  ینـالوط  دـنچره  تماـیق  زور 
.تسا عاجش  درم  یمود  زا  دارم  ناویح و  یلوا  زا  دارم  هک  ٌدسا  ٌدیز  ًادسا و  تیأر  دننام : تسا 

مصا رذج 

لصاح مینک و  یم  مک  نآ  زا  ار  روذجم  هب  دادعا  نیرت  کیدزن  .دوش  یم  هدافتـسا  هدعاق  نیا  زا  دیآ  تسدب  مصا  رذج  هکنیا  يارب 
هب ار  هدنامیقاب  مییازفا ، یم  نآ  هب  ار  هدنامیقاب  نامه  هدرک و  ربارب  ود  هتفرگ و  ار  کیدزن  ددع  نامه  رذج  سپس  میراد ، یم  هگن  ار 

کیدزن رذج 10 ، ندرک  ادیپ  يارب  ًالثم  .دیآ  تسدب  مصا  رذج  دنیازفا ، یم  بیرق  ددع  رذـج  هب  دـنهد و  یم  تبـسن  لصاح  نامه 
کی اب  هدرک و  ربارب  ود  ار  نآ  و   ) هتفرگ ار  رذج 9  سپس  .میراد  یم  هگن  ( 1  ) لصاح مینک و  یم  مک  نآ  زا  تسا  هک 9  ددع  نیرت 

ًابیرقت 317 هد ، ددـع  مصا  رذـج  مییامن  یم  هفاضا  کیدزن  ددـع  رذـج  هب  میهد و  یم  تبـسن  لـصاح  ناـمه  هب  مینک و  یم  هفاـضا 
.دش دهاوخ 

طارقس

هرانک مدرم  زا  تخادرپ ، یم  قالخا  بیذـهت  سفن و  تضایر  هب  يو  دوب ، سروغاثیف  درگاش  طارقـس  تسا : هدـمآ  لحن  لـلم و  رد 
.دیزگ یم  ینکس  راغ  رد  تفر و  یم  هوک  هب  تفرگ و  یم 

وا لـتق  رب  ار  مکاــح  دــندیروش و  وا  رب  لــهاج  مدرم  .درک  یم  یهن  یتـسرپ  تـب  كرــش و  زا  ار  دوـخ  ناــمز  ناــمکاح  طارقس ،
.دیناروخ مس  درک و  سبح  ار  وا  مکاح  .دنتخیگنارب 

رارق یح  تفـص  لیذ  تمکح ، دوج و  تردـق و  ملع و  نوچ  تسا ، مویق  یح و  تفـص  ادـخ ، تفـص  نیرت  صاخ  دـیوگ : طارقس 
.تساهنآ عماج  تیمومیق  دنتسه و  مویق  تفص  لیذ  ماود ، دمرس و  ءاقب و  زین  تساهنآ و  عماج  تایح  و  دنراد ،

يارب ندب  شیادیپ  اب  تسا و  هدش  قلخ  ندب  زا  شیپ  یناسنا  سفن  هک  دراد  داقتعا  طارقس 
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.ددرگ یم  زاب  دوخ  عضو  هب  سفن  دتفا ، راک  زا  ندب  یتقو  دنا و  هتسویپ  ندب  هب  اهنآ  لیمکت 

هرمخ یتقو  .دبای  یمن  تسد  وا  هب  مخ  نتـسکش  اب  زج  مکاح  .تسا  مخ  رد  طارقـس  دـنتفگ : تشاد  ار  وا  لتق  دـصق  یتقو  مکاح  هب 
زا ددرگ  یم  زاب  دوخ  ياج  هب  سفن  ندـب ، نتفر  اب  هک  تسوا  فرح  تیاـکح  هلمج  نیا  ددرگ ، یم  زاـب  اـیرد  هب  بآ  دوش  هتـسکش 

، شکب هزور  اب  ار  برقع  نک ، برـض  رانا  اب  ار  جنرت  نزن ، ترچ  نمـشد  هناخ  رد  تشپ  زا : تسا  ترابع  طارقـس  ياهتمکح  هلمج 
.يوش هدنز  وا  گرم  اب  یناریمب  ار  هدنز  رگا  نک ، ورد  دیپس  اب  راکب و  هایس  اب  شاب ، رخ  هروگ  ینک  یهاش  یهاوخ  یم  رگا 

لاملا تیب  ییاسراپ ،

هرـصب زا  .مداد  یم  ماـجنا  ار  یناوید  ياـهراک  نم  دوب و  نم  تسد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  یلاـم  روما  دـیوگ : عفار  یبا  نب  یلع 
زور رد  ات  یهد  هیراع  نم  هب  ار  نآ  مراد  تسود  داتـسرف  ماـغیپ  نم  هب  یلع  رتخد  .دـندوب  هدروآ  ناناملـسم  هنازخ ي  هب  يدـنبندرگ 

رد ار  دنبندرگ  نینمؤملاریما  .مداتسرف  وا  يارب  هنومضم  هیراع  ناونع  هب  زور  هس  يارب  ار  دنبندرگ  نم  .منک  هدافتسا  نآ  زا  نابرق  دیع 
هتفرگ هنومضم  هیراع  عفار  نب  یلع  زا  هک  دوب  هتفگ  يو  تسا ؟ هدیسر  يو  تسدب  هنوگچ  دوب  هدیسرپ  دوب و  هدید  شدنزرف  ندرگ 

.ما

: دومرف .مشاب  هدرک  نینچ  رگا  ادخ  رب  هانپ  ینک ؟ یم  تنایخ  ناناملسم  لاملا  تیب  هب  عفار  یبا  رسپ  يا  تفگ : داتـسرف و  نم  یپ  ماما 
یلمع نینچ  رگید  راب  نادرگ و  زاب  دوخ  لحم  هب  ار  نآ  يا ؟ هداد  هیراـع  نم  هزاـجا  نودـب  ار  ناناملـسم  هنازخ ي  دـنبندرگ  هنوگچ 

هب ار  شتسد  هک  يدوب  یمـشاه  نز  نیتسخن  يدوب  هتفرگ  هنومـضم  هیراع  نودب  رگا  دومرف : شدنزرف  هراب ي  رد  سپـس  .هدن  ماجنا 
نآ زا  هک  تسا  نم  زا  رتراوازس  یسک  هچ  تفگ : شرتخد  دیسر ، شدنزرف  شوگ  هب  نخـس  نیا  یتقو  .مدرک  یم  عطق  يدزد  رطاخ 

ار دوخ  راصنا  رجاهم و  نانز  همه ي  ایآ  دنکن ، رود  تقیقح  زا  ار  وت  سفن  بلاطوبا ، رـسپ  رتخد  يا  دومرف : ماما  درب ؟ هرهب  دنبندرگ 
.مدنادرگزاب ناناملسم  هنازخ ي  هب  متفرگ و  وا  زا  ار  دنبندرگ  دیوگ : عفار  یبا  نبا  دنیارآ ؟ یم  دنبندرگ  نیا  دننام  هب  دیع  زور  رد 

ایند

تسا مغ  هناخ  .تسین  يراوتسا  هاگلزنم  .تسا  تکاله  هناخ  ایند )  ) هناخ نیا  مدرم ، يا  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
هاگآ .دوش  یمن  نیگهودـنا  نآ  يراتفرگ  زا  دـشاب و  یمن  داش  نآ  یگدوسآ  زا  دـشاب  هدرب  یپ  نآ  تقیقح  هب  هک  یـسک  شیع ، هن 

ترخآ ناحتما و  راد  ار  ایند  ادخ  هک 
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یم ار  ایند  وا  .داد  رارق  ایند  يالب  ياج  هب  ار  ترخآ  باوث  درک و  ررقم  ترخآ  باوث  ببس  ار  ایند  يالب  .داد و  رارق  شیاسآ  راد  ار 
زا دوش ، یم  نوگرگد  يدوز  هب  دور ، یم  تعرـس  هب  اـیند  اـنامه  .دـهد  شاداـپ  اـت  دـهد  یم  ـالب  دزادرپـب و  ار  نآ  ضوع  اـت  دریگ 

سپ .دینک  يرود  نآ  نایاپ  جنر  يارب  نآ  ینآ  تذل  زا  دیشاب و  رذح  رب  يریگریـش  زا  نامز  یخلت  رطاخ  هب  یهدریـش  نامز  ینیریش 
ار نآ  زا  زیهرپ  امـش  زا  ادخ  هک  دـینکن  تلـصو  يا  هناخ  اب  و  دیـشوکن ، دراد  نآ  ندرک  ناریو  دـصق  ادـخ  هک  يا  هناخ  ینادابآ  رد 

.دیوشن وا  تبوقع  قحتسم  ادخ و  مشخ  لومشم  ات  .تسا  هتساوخ 

ایند

، تسا لامعا  نادـیم  داـعم  تسا و  گرم  ندـمآ  رب  مدـقم  وزرآ  شرتسگ  دومرف : هک  مدینـش  ادـخ  ربماـیپ  زا  دـیوگ : یم  ساـبع  نبا 
دنا هداد  تسد  زا  هچنآ  رطاخ  هب  هک  یناسک  .دنتـسه  زوریپ  دـنروخ  هطبغ  اهنآ  رب  نارگید  دوخ ، لامعا  رطاخ  هب  هک  یناـسک  نونکا 

.دننامیشپ دنسویأم ،

لمع .تسا  تداـبع  يریگ  هشوگ  .تسا  یتحار  تعاـنق  .تسا  تورث  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  سأـی  .تسارقف  عمط ، مدرم  يا 
امش .دوش  یم  دوبان  تعرس  هب  زیچ  همه  .بآ  هب  تبـسن  بآ  هب  تسا  رت  هیبش  دنام  یقاب  نآ  زا  هچره  تسا و  ندعم  ایند  .تسا  جنگ 

.دیشوکب رایسب  صالخا  اب  دشخبن  يا  هدیاف  ینامیشپ  دیوش و  راتفرگ  مشخ  هب  هکنیا  زا  شیپ  ات  دیرب و  یم  رسب  تلهم  نامز  رد 

مشخ مغ و 

رب نییاپ  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  موجه  زین  مشخ  تلع  دوش ، یم  دراو  ناـسنا  رب  ـالاب  زا  هک  تسا  یتاـهورکم  موجه  مغ ، داـجیا  تلع 
رثا رب  هک  تسا  تهج  نیمه  هـب  .تـسا  ینورد  يورین  تـکرح  هودـنا  ینوریب و  يورین  تـکرح  بـضغ  سپ  .ددرگ  یم  دراو  سفن 

هودـنا هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دوش و  یم  لصاح  یناور  یتحاران  هودـنا  زا  یلو  .دوش  یم  داـجیا  ناـسنا  رد  ماـقتنا  يورین  بضغ ،
.تسین نینچ  بضغ  یلو  تسا  گرم  هیام 

اوحبذت نا  مکرمأی  ّللا 
�

ه نا  هیآ  ریسفت 

ار نآ  دراد  دصق  تسیک و  نیرت  نمـشد  دنادب  دهاوخ  یم  هکره  دـیوگ : یم  ًهَرََقب (1) ، اوَُحبْذَت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  هیآ  ریـسفت  رد  يواضیب 
، دـشکب هدیـسرن  يریپ  یناوتان  هب  جراخ و  یکدوک  يوخ  زا  هک  ار  توهـش  يورین  دـیاب  وا  .تسا  سفن  واگ  نتـشک  نآ  هار  دـشکب ،

هب تسد  ینامز  دیاب 
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...دشاب هتشگن  ایند  هدولآ  هدشن و  ایند  لیلذ  دراد و  یناوج  يورین  هک  درب  وقاچ 

نییبنلا ضعب  انلضف  دقل  هیآ و  ریسفت 

لیلد ًارُوبَز  َدُوا�د  ا�ْنیَتآ  هلمج َو  دیوگ : یم  ًارُوبَز (1) ، َدُوا�د  ا�ْنیَتآ  ٍضَْعب َو  �یلَع  َنیِِّیبَّنلا  َضَْعب  ا�ْنلَّضَف  ْدََقل  ...هیآ َو  ریـسفت  رد  يرـشخمز 
ِرْکِّذلا ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  ا�ْنبَتَک  ْدََـقل  تسا َو  هدـمآ  روبز  رد  هک  ارچ  تسا  يو  تما  ندوب  ریخ  وا و  تیمتاخ  مالـسا و  ربمایپ  لضف  رب 

زا دارم  نوچ  دوش  یم  فیعـضت  انلـضف » دـقل  و   » رب اـنیتآو »  » ندرک فطع  فصو  نیا  اـب   (2) َنوُِحلا�ّصلا .  َيِدا�بِع  اـ�ُهثِرَی  َضْرَأـْلا  َّنَأ 
.تسا مالسا  ربمایپ  ندش  هداد  لیضفت  ضعب 

يولوم

تسرد نامیپ  رد  رصم  زیزع  يا 

تست نادنز  رد  مولظم  فسوی 

نیبب یباوخ  یکی  وا  صالخ  رد 

نینسحملا بحی  هللااف  دوز 

*

وزا دیاز  یم  رایتخا  هک  تسیربج 

وزا دیاش  یم  هیضق  ینک  سکع  رو 

تسا یکی  راتخم  رایتخا  هچ  ربج و  هچ 

وزا دیآ  یم  رایتخا  ود  ره  نکیل 

ًالثم مهل  برضاو  هیآ  لیوأت 

رهش مدرم  هیرق ، باحـصا  دسیون : یم  َنُولَسْرُْملا (3) اَهَءا�ج  ْذِإ  ِهَیْرَْقلا  َبا�حْـصَأ  ًالَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضا  هیآ َو  لیوأت  رد  یـشاک  قازرلادبع 
رهـش مدرم  اب  یبسانت  نوچ  دـندش و  هداتـسرف  مدرم  يوس  نت  ود  زاغآ  رد  هک  .تسا  لـقع  بلق و  حور و  هناـگ ، هس  نـالوسر  لد و 

هب ار  رهش  مدرم  لقع  میدرک ، يرای  لقع  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  ام  .دنتفرگ  رارق  بیذکت  دروم  دنتـشاد ، تملظ  رون و  هلـصاف  دنتـشادن و 
تفلاخم اهنآ  ياه  یـشوخ  اب  دـندناوخ و  یم  تضایر  هب  ار  مدرم  نانآ  نوچ  .دوب  هدرک  توعد  حور  بلق و  هک  درک  توعد  نامه 

يدرم .دندش  هریچ  اهنآ  رب  دندرک و  راسگنس  ینامسج  ياه  هتـساوخ  یعیبط و  یعاود  اب  دنتـسناد و  موش  ار  نانآ  مدرم  دندرک ، یم 
رهق هب  ار  همه  درک و  تکرح  تعرس  اب  عضوم  نیرترب  زا  لقع  نوعمـش  ییامنهار  هب  يو  .دوب  قشع  دمآ ، رهـش  هطقن  نیرخآ  زا  هک 
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.دیدرگ یمن  زاب  وا  يوس  هب  امش  ارچ  منکن و  شیاتس  هدروآ  دوجوب 

یم دـندوب ، باـجح  رد  تاذ  لاـمج  زا  نوچ  ار  تافـص  رهاـظم  .درک و  یم  يزاـس  تب  رهـش  رد  هک  دوب  راـجن  بیبح  درم  نآ  ماـن 
دننادب دنتـسه  باجح  رد  نم  لاح  نم و  ماقم  زا  هک  نم  مدرم  شاک  يا  دـیوگب : دـیایب و  تاذ  تشهب  رد  هک  دوب  رومأم  وا  .تخاس 

.داد رارق  اتکی  يادخ  هب  برقت  تیاهن  رد  نیمرکم  زا  ارم  دیشخب و  ییاهر  اهرهظم  نتخاس  اهتب و  تدابع  زا  ارم  ادخ  هنوگچ 

راهنلا قباس  لیلاالو  هیآ  ریسفت 

ماما زا  تسا : هدمآ  ِرا�هَّنلا (1) ، ُِقبا�س  ُْلیَّللا  هیآ َو َال  ریسفت  رد  يروباشین  دومحم  مساقلاوبا  هتشون  نآرقلا » ریـسفت  یف  نایب  زاجیا   » رد
زور : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ هتفای  تقبـس  يرگید  رب  مادک  هک  دش  لاؤس  زور  بش و  زا  نومأم  روضح  رد  مالـسلا  هیلع  اضر 

ینامز شنیرفآ  نوچ  تسا  مدقم  زور  زین  یموجن  باسح  هب  و  ِرا�هَّنلا ،  ُِقبا�س  ُْلیَّللا  َو َال  دیامرف : یم  نآرق  نوچ  .تسا  بش  رب  مدـقم 
هجرد نیمهد  رد  زین  دیـشروخ  هدوب و  دوخ  فرـش  رد  ناگراتـس  جرب ، نیا  عولط  اـب  هدرک و  عولط  ناطرـس  جرب  هک  هتفرگ  تروـص 

.تسا مدقم  زور  سپ  تسا  هدوب  نامسآ  طسو  رد  عولط 

وضو هویش 

نیا رد  فالتخا  .دنتـسه  وضو  ياضعا  زا  اپ  ود  هک  دـنراد  رظن  قافتا  ءاهقف  دـیوگ : یکم  تاحوتف  موس  ءزج  رد  یبرع  نیدـلا  یحم 
یلوا نتسش  حسم و  یعمج  دزن  و  میا ، هدرک  باختنا  ار  رییخت  ام  .میتسه  ود  نآ  نیب  ریخم  ای  درک و  حسم  ای  تسش  ار  نآ  دیاب  تسا 
هدرک هراشا  یبدا  یتاعوضوم  هب  سپـس  .تسا  تنـس  زا  يوریپ  نتـسش  نآرق و  رهاـظ  هب  لـمع  حـسم  لوق ، ود  ره  رباـنب  نوچ  .تسا 

بوصنم تیعم و  ياـنعم  هب  واو  نوچ  دور ، یمن  نوریب  حـسم  مکح  زا  میناوخب ، ْمُکَلُجْرَأ  رگا  یتح  هک  تسا  نیا  اـم  بهذـم  .تسا 
.تسا يوقا  نتسش  زا  حسم  اذل  و  دشاب ، یم 

يزیتس متس 

زا تسا  رتهب  نم  يارب  دنـشکب ؛ ارم  نادعـس  ياهراخ  رب  ریجنز  لغ و  رد  ماگنه  بش  رگا  ادخ  هب  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
هدرک بصغ  ار  یمزیه  هراپ  ای  مشاب و  هتـشاد  اور  متـس  يا  هدنب  هب  هک  یلاح  رد  منک ، رادید  تمایق  رد  ار  ادـخ  لوسر  ادـخ و  هکنیا 
ادـخ هب  .دریگ  یم  ياـج  كاـخ  ِلد  رد  دور و  یم  یتـسین  هب  ور  تعرـس  هب  سفن  هک  یلاـح  رد  منک  متـس  یـسک  هب  هنوگچ  .مشاـب 

هب يا  هچروم  هراب ي  رد  ار  ادخ  ات  دنهد  نم  هب  تسا  نآ  ریز  هچنآ  اب  ار  ملاع  میلقا  تفه  رگا  دنگوس 
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گرب زا  نم  دزن  تسا  رت  تسـس  رایـسب  امـش  يایند  .مهدـن  ماـجنا  ار  لـمع  نیا  زگره  منک ، متـس  وا  ناـهد  زا  يوج  تسوپ  نتفرگ 
یتشز لامعا و  ياهیدب  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  راکچ ؟ ماود  یب  تذل  یناف و  يایند  اب  ار  یلع  یخلم ، ناهد  رد  هدش  هدیوج  یتخرد 

.اهشزغل

ایند شزرا  مغ ،

رگا ینیگمغ ؟ ارچ  درمناوج ، يا  تفگ : يو  هب  دوب ، نیگمغ  نوزحم و  ایند  رطاخ  هب  هک  دید  ایرد  لحاس  رد  ار  يدرم  میلک ، نوتیز 
، وت يوزرآ  تیاهن  ایآ  يدش ، یم  لتق  رب  فرشم  وت  دش و  یم  هتـسکش  وت  یتشک  يدوب و  هتـسشن  یتشک  رب  یتشاد و  يدایز  تورث 

وت لتق  دصق  هک  یسک  يدوب و  ملاع  هاشداپ  رگا  تفگ : نوتیز  يرآ ، تفگ : دوبن ؟ تلاوما  نداد  تسد  زا  هب  دنچره  تدوخ  تاجن 
نامه وت  تفگ : نوتیز  يرآ ، تفگ : دوبن ؟ تتموکح  نتفر  هب  دـنچره  يو  زا  تاجن  وت  يوزرآ  اـیآ  دـش ، یم  هریچ  وت  رب  تشاد  ار 

.تفای شمارآ  نخس  نیا  اب  درم  نآ  .یتسه  هاشداپ  نامه  دنمتورث و 

ایند

.تسا فده  ات  ریت  هلصاف ي  وت ، رمع  نامک و  رد  ِریت  گرم ، دیوگ : یمیکح 

*

یم ورف  نب  زا  دوش ، دایز  رگا  دیامن ، رفنت  راهظا  دـنک ، تشپ  نوچ  و  دوش ، یم  هنهک  دروآ ، يور  یمدآ  هب  نوچ  ایند  دـیوگ : یغیلب 
رگا دنک و  كاله  دنک ، اور  تجاح  رگا  دـنادرگ و  برطـضم  دـنک ، دونـشخ  رگا  دـتفا و  رد  ور  هب  دوش  راوس  دارم  رب  رگا  و  دـتفا ،

هحماسم رگا  دوش و  یفخم  دنک ، هلیح  رگا  دوش و  تسـس  دنک ، کمک  رگا  دیامن و  تمالم  دـنک  مارکا  رگا  دـنک و  هفخ  دـناشونب ،
رارف دیازفیب ، رگا  دیوگ و  هدوهیب  دنک ، هغلابم  رگا  دنیـشنب و  دبای ، لاصو  رگا  دـنز و  هبرـض  دـنک  شزاس  رگا  دـیامن و  بضغ  دـنک 

نابزیم ناج  هب  دنارتسگب ، رگا  دنک و  نوزحم  دوش ، ناریح  رگا  دنز و  نیمز  هب  درب ، الاب  رگا  دناسرن و  دوس  دنک ، لصتم  رگا  دـنک و 
.دتفا

ترخآ ایند و 

راک رد  زور  بش و  انامه  .تسا  زاورپ  رد  هدنرپ  نوچ  هک  ییاهزور  نیا  رد  دوخ  ترخآ  يارب  دینک  تیلاعف  دیوگ : ناظعاو  زا  یکی 
.نک راک  اهنآ  رد  وت  دناوت 

ناطیش رس 

.يداع سومان  یمومع ، ياه  هسوسو  یعیبط ، دیدرت  دنزیچ ، هس  نیطایش  نارس  دیوگ : سونیلاج 
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تسار تسد  تبوطر 

: تسا هدرک  دانتسا  لیلد  هس  هب  يو  .تسا  پچ  تسد  زا  رت  بوطرم  ندب  تسار  تسد  دیوگ : یم  زجوم  حرش  رد  یسیفن 

.هدمآ دوجوب  نوخ  تبوطر  زا  تسار  فرط  - 1

.تسا بلاغ  نآ  رب  اوه  - 2

.تسا هدمآ  تسدب  فارطا  تشوگ  زا  هک  تسا  دایز  تبوطر  اب  ترواجم  رثا  رد  رهوج  یمرن  - 3

دوش هتفگ  هک  تسا  نیا  دننام  فرح  نیا  تسین ، لوقعم  فیعض  زا  يوق  طسوت  تیفیک  هدافتـسا  هک  ارچ  تسا  لمأت  لباق  موس  لیلد 
.دنک یم  بسک  تبوطر  هزبرخ  رانک  رد  بآ 

هبوتلا لبقی  يذلاوه  هیآ و  ریسفت 

، بسانمان تسود  زا  هک  تسا  نیا  هبوت  شریذپ  هناشن  دیوگ : یم  ...ِهِدا�بِع (1) ، ْنَع  ََهبْوَّتلا  ُلَبْقَی  يِذَّلا  َوُه  هیآ َو  ریسفت  رد  يروباشین 
ناحلاص اب  دنک ، باختنا  راکوکین  بسانم و  تسود  نآ ، ياج  هب  و  دوش ، رود  هتفرگ  تروص  هانگ  نآ  رد  هک  ینیمز  دب و  نیـشنمه 
فسأت هتشذگ  ياهراک  رب  دزیرب و  کشا  دشاب و  نامیشپ  رایسب  سپس  دنیزگرب  یگدنز  يارب  یبوخ  ناکم  دشاب ، هتشاد  ینیـشن  مه 

.دنیبب ادخ  مشخ  باذع و  هنوگ  ره  قحتسم  ار  دوخ  دوشن و  ادج  تسا  هداد  تسد  زا  هچنآ  رب  فسأت  ترسح و  زا  دروخ و 

رس درد 

، رس برکیم ، نآ  تکرح  رثا  رب  و  دوش ، یم  داجیا  غامد  يادتبا  رد  هک  تسا  یبرکیم  رثا  رب  رس  درد  دیوگ : عادص  ثحب  رد  یـسیفن 
.دسر یم  ماشم  هب  ینیب  زا  يدنگ  يوب  هکنیا  هوالع  .دنک  یم  درد 

.تسا هدش  ادج  هدیدنگ  راخب  زا  نآ  زا  شیپ  هدش و  داجیا  رس  ترارح  زا  روبزم  برکیم 

.نآ ضعب  زا  مه  دوش و  یم  ادج  تبوطر  نآ  همه ي  زا  مه  دنیآرد  برکیم  تروص  هب  هکنآ  زا  شیپ  اهراخب  تفگ : دیاب  هتبلا 

نآرق تیعماج 

َّلُک َو  دیامرف : یم  ادخ  تسا  رادروخرب  یلمع  یملع و  ياهتمکح  همه ي  زا  نآرق  دیوگ : بغار 
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تامولعم رد  یلیلد  اـم  .دوش و  یمن  راکـشآ  ملع  رد  ناخـسار  يارب  زج  نیا  تفریذـپ  دـیاب  هتبلا  ٍنِیبُم (1) ، ٍما�مِإ  ِیف  ُها�ْنیَـصْحَأ  ٍءْیَش 
ءامکح و رظن  دروم  هک  یقئاقد  هن  .تسا  هدروآ  برع  تداع  قبط  رب  ار  دوخ  مالک  ادخ  هک  میرادـن  ادـخ  مالک  زج  ینخـس  یلقع و 

: تهج ود  هب  تسا  ناملکتم 

مود ، (2) ِهِمْوَق ...  ِنا�ِسِلب  ّالِإ 
�

ٍلوُسَر  ْنِم  ا�ْنلَـسْرَأ  ـا�م  شموق َو  ناـبز  هب  رگم  میداتـسرفن  یلوسر  چـیه  اـم  دـیامرف : یم  ادـخ  هکنآ  لوا 
نامه هک  یسک  هب  ار  یحضاو  بلطم  هک  یسک  نوچ  .تسا  ناوتان  دنک  نایب  یقیقد  هجو  اب  ار  دوخ  تجح  دهاوخ  یم  هکره  هکنآ :
هدرک نایب  دوخ  مالک  يالبال  رد  قیقد  يانعم  نیمه  ادخ  هکنیا  اب  .دنام  یم  زاب  رت  قیقد  بلاطم  نایب  زا  دنامهفب  دمهف ، یم  ار  بلطم 
هتـشاد يرت  نوزفا  یملع  هبترم ي  یـسک  ره  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دـنرب  یپ  قیاقد  نآ  هب  صاوخ  دزاس و  عناق  ار  مومع  ات  تسا 

ناـبحاص ملع ، ناـبحاص  هب  ار  دوخ  لـئالد  هک  تسا  نیا  نآرق  تداـع  هکنیا  هوـالع  .ددرگ  یم  دـنم  هرهب  يرتشیب  قیاـقح  زا  دـشاب ،
.دهد یم  تبسن  نیرکذتم  نیرکفتم ، لقع ،

نامـسیر نآرق  تسا ، هتفای  یلجت  شناگدنب  يارب  باتک  نیا  رد  ادخ  تسا و  نیرخآ  نیلوا و  لوصا  رب  لمتـشم  نآرق  هکنیا  هصالخ 
هکنانآ زج  هتبلا  تسا  هدودز  نادنمشناد  زا  ار  ماهوا  تاهبش و  هک  تسا  یباتک  تسا ، میقتسم  طارص  میکح و  رکذ  ادخ و  مکحتسم 

یسک هزیکاپ  ياهسفن  زج  و  درادن ، ار  نآ  هویم ي  ندیچ  ناوت  یسک  كاپ  ناتسد  زج  تسین و  هاگآ  نآ  هب  یـسک  تسا ، انیب  ناشلد 
َّالِإ ُهُّسَمَی  ـ�ال  ٌمیِرَک  ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  دنـسرن  نآ  هب  نارهاـط  زج  تسا و  میرک  یباـتک  نآرق  هک  دوـش ، یمن  رادروـخرب  نآ  يافـش  عفاـنم  زا 

َنوُرَّهَطُْملا (3)

436  : ص

.12 سی ، ( - 1 - 1
.4 میهاربا ، ( - 2 - 2

77 و 79. هعقاو ، ( - 3 - 3

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 856 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/153/AKS BARNAMEH/#content_note_436_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/153/AKS BARNAMEH/#content_note_436_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/153/AKS BARNAMEH/#content_note_436_3
http://www.ghaemiyeh.com


مراهچ رتفد 

هراشا
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دنپ

تسا و هدـش  هتـشون  ام  ریغ  رب  گرم  هک  تسا  نیا  لثم  مدرم  يا  دومرف : درک و  داریا  يا  هباطخ  دوخ  يابـضع  رتش  رب  ربماـیپ  يزور 
یم زاب  اـم  يوس  هب  يدوزب  هک  دـنا  هتفر  يرفـس  هب  مینک  یم  عیـشت  هک  یناـگدرم  هک  تسا  نیا  لـثم  .تساـم  ریغ  نآ  زا  قح  ناـمرف 

ییـالب ره  زا  میا و  هدرک  شومارف  ار  يا  هظعوم  ره  میتسه ، نادواـج  اـهنآ  زا  سپ  اـم  هک  ییوگ  میروخ  یم  ار  اـهنآ  هیثرا  دـندرگ ،
! میراگنا یم  نمیا  ار  دوخ 

هتـشاد تساخرب  تسـشن و  نامیکح  ناهیقف و  اب  دـنک ، فرـصم  تیـصعم  ریغ  رد  دروآ  یم  تسدـب  هچنآ  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ 
.دشاب رودب  رورش  تسپ و  ياهناسنا  زا  و  دشاب ،

.دراد زاب  مدرم  زا  ار  شیوخ  رش  دنک و  حالصا  ار  دوخ  نطاب  کین و  ار  شیوخ  قلخ  راوخ ، ار  دوخ  سفن  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

ار وا  تعدـب  رارقرب و  ار  وا  تنـس  دزرو ، كاسما  نخـس  یفاضا  زا  دـیامن و  قافنا  ار  دوخ  لاوما  یفاـضا  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ 
.دهدن بیرف 

ادخ اب  ندز  فرح 

لد طاشن  زاب و  ار  نابز  تسود ، هب  یکیدزن  هکنیا  هوالع  تسا ، هدش  هدوتس  نانآ  مالک  ندینـش  ناتـسود و  اب  نخـس  ندرک  ینالوط 
نیا تفگ : وت ؟ تسد  رد  تسیچ  دومرف : هک  ادخ  شـسرپ  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  .دـنک  یم  داجیا 

...و مرب  ارچ  هب  نادنفسوگ  منک ، هیکت  نآ  رب  تسا ، اصع 

رت کیدزن  ام  هب  ندرگ  گر  زا  ادخ  هدمآ و  اعد  رد  هکنانچ  یلاح ، ره  رد  ادخ  اب  هدـنب  نتفگ  نخـس  تسا  هداس  دنـسرپ  یم  یخرب 
حیضوت نیا  اب  دنباین ، هار  نآ  هب  هتـسجرب  ءایـصوا  زج  هک  تسا  صاخ  یگژیو  هدنب  اب  ادخ  نتفگ  نخـس  ینعی  نآ ، سکع  اما  .تسا 

هک تفای ، یم  رگید  راب  ار  ندینش  ضیف  ات  دنام  یم  تکاس  درک و  یم  تیاعر  ار  راصتخا  تفگ و  یم  رتمک  یـسوم  هک  دوب  راوازس 
.تسا تذل  ود  نیرتگرزب  نآ 

شسرپ خساپ  يو  تسین ، یگشیمه  یخـساپ  تقو ، نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نخـس  تفگ : دیاب  شـسرپ  نیا  خساپ  رد 
طاسب زا  نوریب  هک  یـسک  نتفگ  نخـس  اب  تسا و  ناطلـس  اب  میدـن  يوگتفگ  دـننام  ادـخ  اب  وا  يوگتفگ  تسا ، هداد  لاـعتم  يادـخ 

راب دـنارذگ ، یم  راصتخا  هب  رگا  تشادـن  نیقی  یـسوم  هکنیا  هوالع  .تسا  نکمم  یـسک  ره  يارب  نیا  دـنک  یم  قرف  تسا ، هاشداپ 
نیا اب  يرگید  ياهراک  تفگ  تیاهن  رد  هک  دوب  رطاخ  نیمه  هب  تفای  یم  ادخ  اب  ملکت  قیفوت  رگید 
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.دسرپب اهراک  نآ  زا  هک  دوب  راودیما  وا  .مراد  اصع 

اذل دیوگ و  یم  نخس  يو  اب  وا  تشحو  عفر  يارب  ادخ  هک  تسناد  یم  یسوم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دش  هتفگ  هچنآ  رب  ًافاضم 
دمهفب یسوم  هک  دشاب  نیا  شسرپ  تلع  تسا  نکمم  زین  .تسا  هتفر  نیب  زا  يو  بارطـضا  دیوگب  هک  داد  رارق  یتیعقوم  رد  ار  دوخ 

سم دیوگ  یم  تسیچ ، نیا  دنیوگ  یم  وا  هب  .دنک  یم  الط  هب  لیدبت  ار  سم  هک  يرگایمیک  دـننام  تسا  اصع  دراد  تسد  رد  هچنآ 
یـسوم مالک  طسب  اذل  دنک  شندوب  اصع  رب  دیکأت  ات  درمـشرب  ار  اصع  صاوخ  زین  یـسوم  دنامهفب ، ار  شندـش  الط  تیمها  ات  تسا 

.تسین ادخ  اب  نتفگ  نخس  زا  ندرب  تذل  يارب  اهنت 

هفیلخ ششخب 

دراذگب شردام  نالف  رد  ات  دیهد  وا  هب  رز  يا  هسیک  تفگ : دـلاخ  دومن ، رارـصا  تساوخ و  کمک  دـیلو  نب  دـلاخ  زا  ینابایب  یبرع 
.داد وا  هب  رگید  يا  هردب  دیدنخ و  دلاخ  .دنامن  راکیب  ات  مراذگب  وا  دعقم  رد  ات  دیهدب  رگید  يا  هردب  تفگ : یبارعا 

يأر هب  ریسفت 

نآرق ریـسفت  هب  دنک و  یم  زواجت  دوخ  دح  زا  ناسنا  هنوگچ  ییوگب : رگا  تسا : هدمآ  مثیم  نبا  نیدلا  لامک  هغالبلا ، جهن  حرـش  رد 
یهن هتبلا  تسا و  شتآ  شهاگیاج  دـنک  ریـسفت  ار  نآرق  شدوخ  يأر  هب  هکره  تسا : هدومرف  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دـیامن  یم  مادـقا 

: دیامرف یم  هک  تسا  ربمایپ  رگید  ثیداحا  ضراعم  ثیدح ، نیا  هکنیا : لوا  میوگ : باوج  رد  .تسا  هدـش  دراو  لمع  نیا  زا  يدایز 
:... دیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دراد ، علطم  دح و  زین  نطاب و  رهاظ و  نآرق 

مهم نیا  هدئاف  دـشابن  ظفل  هب  ظفل  همجرت  زج  يزیچ  ماما  دارم  رگا  .دـشاب  هدـش  هداد  وا  هب  يزیچ  نآرق  قیاقح  زا  هک  يا  هدـنب  رگم 
.دوش یم  راکشآ  اجک 

تـسین ریذپ  ناکما  نآرق  همه ي  رد  نیا  دشاب و  ادخ  لوسر  زا  لوقنم  دیاب  یم  دشاب ، یظفل  تحت  همجرت  ریـسفت ، زا  دارم  رگا  ًایناث :
.دنریگ رارق  هجوت  دروم  دیابن  دنوش و  یم  هدرمش  يأر  هب  ریسفت  اهنیا  ریغ  دوعسم و  نبا  سابع و  نبا  ءارآ  نیاربانب  و 

ًاعطق .دنتسین  عمج  لباق  دروم  کی  رد  فلتخم  لاوقا  یهاگ  دنراد و  فالتخا  نآرق  تایآ  یخرب  ریسفت  رد  نارـسفم  هباحـص و  ًاثلاث :
.دنا هدشن  هدینش  ادخ  لوسر  زا  همه  داضتم  تایرظن  نیا 

.نک اطع  وا  هب  لیوأت  ملع  نید و  مهف  ایادخ  درک : اعد  نینچ  ار  سابع  نبا  ادخ  ربمایپ  ًاعبار :
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؟ تشاد یموهفم  هچ  سابع  نبا  يارب  اعد  دوب ، یم  یلقن  لیزنت  لثم  لیوأت  رگا 

نیا اب  .تسا  هدش  هدرمـش  ربتعم  تالوقنم ، زا  ریغ  هب  نادنمـشناد  طابنتـسا  ْمُْهنِم (1) ، ُهَنوُِطْبنَتْـسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  هفیرـش  هیآ  رد  مجنپ :
.دوش لمح  لیذ  هجو  ود  هب  يأر  هب  ریسفت  زا  یهن  دیاب  تاحیضوت 

رگا هک  يروط  هب  دنک  ریسفت  دوخ  رظن  قباطم  ار  نآرق  وا  لاح  .تسا  لیامتم  هیرظن  نامه  يوس  هب  ًاعبط  دراد و  يا  هیرظن  یمدآ  - 1
دوش متخ  تسرد  يا  هجیتن  هب  دشاب و  هتشاد  یحیحص  دصق  يأر  نآ  زا  هچ  تفرگ ، یمن  لکـش  مه  ریـسفت  نیا  دوبن  ینطاب  لیم  نآ 
بلق �یغَط (2) ، ُهَّنِإ  َنْوَـعِْرف  �یلِإ  ْبَهِْذا  هیآ  رد  نوـعرف  زا  دارم  دـیوگ : یم  تسا  هریت  ياـهلد  حالـصا  یپ  رد  هک  یـسک  ًـالثم  .هن  اـی 

.تسا عونمم  يراک  دنهد و  یم  ماجنا  نیعمتسم  بیغرت  يارب  ناظعاو  یخرب  هک  يراک  .تسا  هشیپ  تواسق 

ریخأت میدقت و  رامـضا و  فذـح و  راصتخا و  زین  بیرغ و  ظافلا  رد  تقد  تایاور و  هب  دـنک و  افتکا  نآرق  یبرع  ظافلا  رهاظ  هب  - 2
دهاوخ یناسک  لخاد  و  دوش ، رایسب  شتاهابتشا  دزادرپب ، نآرق  زا  تشادرب  هب  یبرع  نتسناد  فرص  هب  هک  یسک  .دیامنن  تقد  نآرق 

انشآ یبرع  هب  طقف  هک  یسک  ...ا�ِهب (3) ، اوُمَلَظَف  ًهَرِْـصبُم  ّنلا 
َهَقا� َدوُمَث  ا�ْنیَتآ  َو   ... هیآ رد  ًالثم  .دننک  یم  يأر  هب  ریـسفت  ار  نآرق  هک  دش 

يرگمتـس عنام  هک  تسا ، هدوب  دومث  موق  يارب  هدننک  انیب  هناشن  دارم  هک  یلاح  رد  .روک  هن  تسا  هدوب  انیب  رتش  هک  دبای  یم  رد  تسا 
.تسا هدش  یم  نانآ 

مارکا رثا 

: تفگ نارضاح  زا  یکی  .متسه  رفنتم  هدرکن  ییاطخ  هکنیا  اب  ینالف  زا  نم  دیوگ : افلخ  زا  یکی 

هفیلخ صاوـخ  هلمج  زا  هک  دوـب  هتـشذگن  يزیچ  درک ، مارکا  وا  هب  دیدنـسپ و  هفیلخ  .یـشاب  هتـشاد  تسود  ار  وا  اـت  نک  مارکا  وا  هب 
.تشگ

یضْرع بَسَن 

: تفگ دینش و  یبرع  متسه ، ینالف  هداز ي  رهاوخ  نم  تفگ : دیسرپ ، شبسن  دینج  زا  یسک 

.یضرع بسن  زا  نیا  دنیوگ و  یم  یلوط  بسن  زا  همه 
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غورد تسار و 

نتفگ غورد  هب  ار  وا  هک  ساپـس  ار  ادخ  تفگ : دمحا  تفگ : نانچ  نینچ و  وت  هراب ي  رد  ینالف  تفگ : دواد  یبا  نب  دـمحا  هب  قثاو 
.داد زیهرپ  يو  هراب ي  رد  نتفگ  تسار  زا  ار  نم  درک و  دنمزاین  نم  هراب  رد 

اسراپ شیاتس 

.یتشاد یم  نمشد  ارم  یتسناد ، یم  مناد ، یم  دوخ  زا  نم  ار  هچنآ  رگا  درم ! يا  تفگ : دهاز  .درک  شیاتس  ار  يدهاز  یسک 

*

.دنتسین رت  هاگآ  رتگرزب و  وا  زا  مدرم  نم  دزن  تسا ، هاگآ  نم  نطاب  زا  مراگدرورپ  یتقو  هتفگ : يرعاش 

یتریرسب املاع  ّیبر  ناک  اذا 

ّیبر نم  مظعاب  ینیع  یف  سانلا  امف 

ناطلس اب  نتفگ  نخس  ناوریشونا ،

: تفگ بجاح  یتسیک ، سرپب  وا  زا  تفگ  دوخ  رشابم  هب  ناوریـشونا  تساوخ ، دورو  هزاجا  دمآ و  ناوریـشونا  دزن  هرارز  نب  بجاح 
ناوریـشونا .متـسه  برع  گرزب  تفگ : بجاـح  یتـسیک ؟ دیـسرپ  وا  زا  دیـسر  ناوریـشونا  روضح  هب  یتـقو  .متـسه  برع  زا  يدرم 

گرزب هدرک  مارکا  نم  هب  نتفگ  نخـس  اـب  هاـشداپ  هک  نونکا  یلو  مدوـب  ًـالبق  تفگ : بجاـح  مبرع ؟ زا  يدرم  یتـفگن  رگم  تفگ :
.داد هزیاج  وا  هب  ناوریشونا  .متسه  برع 

یئاتسدوخ

صقن زا  رپ  يرآ ، تفگ : تساخرب و  یـسک  دـیدید ؟ یـصقن  هبطخ  نیا  رد  ایآ  مدرم  يا  تفگ : درک و  داریا  مهم  يا  هبطخ  هیواـعم 
.هبطخ شیاتس  وت و  رورغ  بجع و  داد  خساپ  دوب ؟ هچ  تفگ : هیواعم  دوب ، کلا  ياه  هلاخن  نوچ 

هاگیاج

.داد مانشد  دوب  رذگ  لاح  رد  هک  یگرگ  هب  يدنلب  رب  يا  هلاغزب  تسا : هدمآ  برعلا  لاثما  رد 

.دهد یم  مانشد  نم  هب  يا  هتفرگ  رارق  نآ  رد  هک  يدنلب  ناکم  ییوگ ، یمن  مانشد  نم  هب  وت  تفگ : گرگ 

ییوج بیع 

قلح رد  تخرد  هخاش  دنیب و  یم  شردارب  مشچ  رد  راخ  هک  شابن  نانآ  زا  دیوگ : یمیکح 
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.درگن یمن  ار  شدوخ 

تبیغ

هک تسا  یـسک  مدرم  نیرت  تخبدب  نوچ  دسانـشن ، ار  وت  هک  شوکب  دنک ، یم  تبیغ  ار  مدرم  هک  يدید  ار  یـسک  یتقو  دـیوگ : زین 
.دناسانشب وا  هب  ار  شدوخ 

ایند

.نان صرق  رانید و  مهرد و  ددرگ ، یم  روحم  هس  رب  تسا و  درِگ  ایند  دیوگ : یمیکح 

اعد

هکنیا هن  دـهدب  وت  هب  ار  شتمعن  و  دـنک ، لیلذ  ار  تدوخ  زج  تنانمـشد  مامت  ادـخ  تفگ : دوب  هدرک  مارکا  وا  هب  هک  يدرم  هب  يدرف 
تـسا هدرک  قلخ  نآ  يارب  ار  وـت  هک  هچنآ  يارب  ار  وـت  دـهد ، تاـجن  رقف  تلذ  تورث و  ناـیغط  زا  ار  وـت  و  دراذـگب ، وـت  دزن  هیراـع 

.دزاسن لوغشم  تسا  هتفرگ  هدهع  رب  هچنآ  هب  ار  وت  و  دراذگب ، هدوسآ 

یتالابم یب 

.درک ندروخ  هب  عورش  وا  اب  دیسر و  رس  يدوهی  .دروخ  یم  بابک  ناضمر  هام  رد  یناملسم 

.متسه مالسا  رد  وت  دننام  دوهی  رد  نم  تفگ : يدوهی  .تسا  مارح  يدوهی  رب  نم  هحیبذ  تفگ : ناملسم 

یسوب تسد 

متسد زا  ار  وت  مراد و  یم  هگن  نارگید  زا  ار  متسد  نم  تفگ : يدهم  .دسوبب  ار  یـسابع  يدهم  تسد  تساوخ  هزاجا  هبیتق  نب  ملاس 
.مراد یم  هگن 

تسار هدعو 

یماعط زا  هیانک  تسا و  فراعت  درک  نامگ  نامهم  .میروخ  یم  مه  اـب  یکمن  ناـن و  تفگ : درک و  توعد  لزنم  هب  ار  یـسک  يدرم 
، دیسر رـس  يریقف  دندوب ، ماعط  لوغـشم  ود  ره  یتقو  دیدن ، کمن  نان و  زج  دش  نهپ  هرفـس  دش و  لزنم  دراو  یتقو  .دشاب  یم  ذیذل 

ریقف هب  نامهم  .منکـش  یم  ار  ترـس  منز و  یم  ار  وت  الا  ورب و  تفگ : تیاـهن  رد  تفرن  دـنک  شرود  تساوخ  هچره  لزنم  بحاـص 
.يدش یمن  وا  محازم  مدید ، ار  شریخ  هدعو  تقادص  نم  هچنانچ  شباذع ، هدعو  تقادص  یتسناد  یم  رگا  ورب  درم  يا  تفگ :

رعاش رارقا 

نم رانک  نانز  تفگ : نآ  نمض  رد  دورس و  يرعش  کلملادبع  نب  نامیلس  روضح  رد  قدزرف 
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.متشاد یمرب  رهم  زا  دنب  نم  دندیباوخ و  یم 

: تفگ قدزرف  دوش ، يراج  وت  رب  دح  دیاب  يدرک  انز  هب  رارقا  نم  روضح  رد  تفگ : نامیلس 

.دنهد َو یمن  ماجنا  هچنآ  دنیوگ  یم  نارعاش  هک  دناوخ  ار  هیآ  نیا  قدزرف  اجک ؟ دیسرپ  نامیلس  .تسا  هتـشادرب  نم  زا  ار  دح  نآرق 
.َنُولَعْفَی (1) ا�م �ال  َنُولوُقَی  ْمُهَّنَأ 

هداد ربخ  نامنابز  قسف  ام و  سفن  تفع  هب  نآرق  هک  میتسه  یناسک  نارعاش  ام  دـیوگ : یم  هدرک و  هدافتـسا  هصق  نیمه  زا  زین  یفص 
.تسا

ًاربخم باتکلا  یتا  نیذلا  نحن 

نسلالا قسف  انسفنا و  فافعب 

یلمع خساپ 

یم هک  هچنآ  هن  ینیب  یم  هک  تسا  نآ  وت  خـساپ  داد : خـساپ  نوراـه  .تشوـن  زیمآدـیدهت  يا  هماـن  دیـشرلا  نوراـه  هب  دـنه  هاـشداپ 
.یناوخ

دنیوگ

دش هگیب  تقو  هک  روآرب  رس 

تشذگب ناوراک  یباوخب و  وت 

یتلاح کیب  مساق 

دنکف مشیوخ  مادب  رگا  رادلد 

دنکف مشیر  لد  رب  یکمن  ون  زو 

ار لد  دشاب  هدوبر  دطلغب  مسرت 

دنکف مشیپ  تسلد  نامه  هک  دنیب 

قشع همزمز  کی  تخاون  ملد  يور  رب 

قشع همه  رس  ات  ياپ  ما ز  همزمز  ناز 
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نوریب میاین  اهدعب  هک  اقح 

قشع همدکی  يراذگ  قح  هدهع  زا 

نم هدرورپ ي  زان  هب  لگ  هزات  يا 

نم هدروآ ي  بل  رب  ناج  تفآ  يو 

دهدب یمحر  يادخ  ار  وت  هک  مهاوخ 

نم هدرکان ي  هانگ  زا  يرذگب  ات 

*

يدرک میوگ  هنارت  مدوب  دهاز 

يدرک میوج  هداب  مزب و  هتشگرس ي 

مدوب يراقو  اب  نیشن  هداجس 

يدرک میوک  ناکدوک  هچیزاب ي 

*

يداد يوأم  نکسم و  تدوخ  يوک  رد 

يداد اج  ارم  دوخ  لاصو  مزب  رد 

ارم زان  همشرک و  دصب  هصقلا 

يداد ارحصب  رس  يدرک و  قشاع 
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يدعس

قشع یهاشداپ  مایا  رد  لقع  ثیدح 

لوزعم مکاح  نامرف  هک  تسا  هدش  نانچ 

ناگرزب هلص 

.فلع هن  تسا  فرش  يارب  زا  ناهاشداپ  ششخب  دیوگ : یمیکح 

مغ

.نکن هجوت  هصغ  هودنا و  یمرگ  دوجو  اب  نتفر  هیاس  ریز  يدرس  هب  دیوگ : زین 

دنپ

، ددزدب هنزو  زا  هک  تسا  یـسک  يارب  نیا  ناشورف ، مک  رب  ياو  تفگ : دـباع  نک ، هظعوم  ارم  تفگ : ماش  نادـباع  زا  یکی  هب  ماشه 
.تسیرگ ماشه  تسا ، هنوگچ  دریگ  رایتخا  رد  ار  لیک  نزو و  مامت  هک  یسک  هراب ي  رد  وت  نامگ 

یباوجرضاح

هریچ وا  رب  یباوجرـضاح  رد  یـسک  هک  تسا  ینز  نیا  تفگ : کلملادبع  دوب ، هیلیخا  یلیل  وا  دزن  دـش و  دراو  کلملادـبع  رب  یبعش 
یبعـش یناوخ ؟ یمن  هینک  هب  ارم  وـت  ارچ  تفگ : یلیل  .هینک  هن  دـنناوخ  ماـن  هب  ار  اـهناسنا  وا  مدرم  نوـچ  تفگ : یبعـش  .تسا  هدـشن 

(. دوب تبراقم  هینک  زا  یبعش  دارم   ) دش لجخ  یلیل  دوش ، بجاو  لسغ  نم  رب  منک  نینچ  رگا  تفگ :

هرعاشا هلزتعم و 

هب هبوت  دـننک  یم  نامگ  نوچ  دنتـسه ، قمحا  هلزتعم  تفگ : حور  .دوب  اجنآ  هداـبع  نب  حور  تفر و  نومأـم  هراـمالاراد ي  هب  هماـمث 
، دشخبب ار  اهنآ  دنهاوخ  یم  ادخ  زا  دننک و  یم  اعد  فصو  نیا  اب  دننک ، هبوت  دـنناوت  یم  دـنهاوخب  تقو  ره  نانآ  تساهنآ و  تسد 

.تسا یقمحا  نیا  دراد ، انعم  هچ  نتساوخ  تسا ، ناشدوخ  تسد  هبوت  هکنیا  اب 

هنوگچ دننک  هبوت  دهاوخ  یم  مدرم  زا  ادخ  هنوگچ  فصو  نیا  اب  یناد و  یم  ادـخ  زا  ار  هبوت  وت  هک  تسا  نیا  ریغ  ایآ  تفگ : همامث 
شسرپ ات  هد  خساپ  ار  شسرپ  نیا  .دنرادن  نآ  هب  ندیـسر  يارب  یهار  تسین و  اهنآ  تسد  رد  هک  دهاوخ  یم  يزیچ  ناگدنب  زا  ادخ 

.مهد خساپ  ار  وت 

ششخب

.مدش هرصب  هرامالاراد ي  دراو  مدرکاهر و  ار  مغالا  دیوگ : یم  ماظن  مالغ  بیبش  نب  دمحم 
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.ینک شیرادـهگن  مرادـن  تسود  .مراد  یم  هگن  وت  يارب  ار  نآ  تفگ : .نک  شیاهر  متفگ : .درک  یم  يزاـب  نآ  اـب  دـمآ و  يا  هچب 
لاکشا رگا  تفگ : دوش ، مگ  درادن  لاکشا  متفگ : .دوش  یم  مگ  تفگ :
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.متشادن یخساپ  شخبب ، نم  هب  ار  نآ  درادن ،

لیخب میرک و 

(. تسا هجولا  عاجش   ) دراد وررپ  يا  هرهچ  لیخب ، ناسنا  و  تسا ) بلقلا  عاجش   ) دراد يوق  یلد  میرک ، ناسنا  دیوگ : یمیکح 

*

.دوشن مگ  تسه  هچنآ  ات  نکن  وجتسج  ار  هدش  مگ  دیوگ : زین 

نعط

.تشاد لیامت  تردام  هک  ینامز  زا  داد  خساپ  يراد ، انز  هقباس  یک  زا  تفگ : قدزرف  هب  یسک 

قشع

ام بلق  هک  دوش  داجیا  یقشع  بوبحم  نم و  نیب  مهاوخ  یم  یتساوخ ؟ یم  هچ  دش  یم  تباجا  وت  زا  ییاعد  رگا  دنتفگ : یقـشاع  هب 
.دریگرب رد  راکشآ  ناهن و  رد  ار 

رورغ

وت دزن  هدش  عنام  ارم  ییآ  نم  دزن  هدـش  عنام  ار  وت  هک  يزیچ  نامه  تفگ : تفرن و  سدـیلقا  .داتـسرف  میکح  سدـیلقا  یپ  رد  ناطلس 
.میآ

قشع

هاـچ رد  تشاد  تسود  ارم  مردـپ  ما ؟ هدـید  ـالب  تبحم  ریغ  زا  نم  اـیآ  تفگ : فسوی  .مراد  تسود  ار  وت  تفگ : فسوی  هب  یـسک 
.تخادنا نادنز  هب  ارم  اهلاس  تشاد و  تسود  ارم  زیزع  نز  متشگ ، هدرب  مداتفا و 

ریقحت

ار ملاع  هکره  و  دورب ، شیایند  درامـش  کچوک  ار  ناطلـس  هکره  .تسود  ملاـع ، هاـشداپ ، رامـشن ، مک  ار  زیچ  هس  دـیوگ : یمیکح 
.دورب شیدرمناوج  درامش ، کچوک  ار  شتسود  هکره  دورب ، شنید  درامش ، کچوک 

میوگ

ریسا راز و  منم  عمش  يا  وت  مزب  رد 

ریصقت يرادن  چیه  نم  نتشک  رد 
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زوسب کشر  زا  هک  ینک  نخس  ریغ  اب 

ریمب هصغ  زا  هک  هگن  ینکن  میوس 

وزا دیور  یم  هلال  هدابز  هک  تیور 

وزا دیور  یم  هلاژ  بارش  بات  زو 

تفرگ وت  تسد  يا ز  هلایپ  هک  یتسد 

وزا دیور  یم  هلایپ  دوش  كاخ  رگ 
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تندیدز مزوس  هک  دنامن  رگد  یناج 

ینک یم  هچ  رهب  باقن ز  رد  هراسخر 

ام هناشاک  رد  زا  آرد  هناباجح  یب 

ام هناخ  رد  وت  درد  زجب  تسین  یسک  هک 

لاس 241 و 242 عیاقو 

لاس رد  .دش  ناراب  هراتـس  خلم  دـننامه  ملاع  برغ  قرـش و  رد  لاس  نیا  رد  تسا : هدـمآ  لاس 241  ثداوح  رد  شهدـم  باتک  رد 
، روباشین ناتسربط ، ناگرگ ، ير ، لاس  نامه  رد  دوب ، لطر  هد  اهگنس  زا  یکی  نزو  .دش  نارابگنس  رـصم ، یحاون  زا  ادیوس  رد   242
هب یخرب  یشالتم و  اههوک  .دندش  هتـشک  نت  رازه  جنپ  تسیب و  ناغماد  رد  دمآ  هلزلز  دحاو  نآ  رد  ناغماد  ناشاک و  مق ، ناهفـصا ،
رد يدیفس  غرم  لاس  نیا  رد  .تفر  رگید  هورگ  عرازم  کیدزن  مدرم  زا  یهورگ  عرازم  رانک  رد  نمی  رد  یهوک  دندش ، کیدزن  مه 

هدید نآ  زا  سپ  درک و  نینچ  زاب  دمآ و  دعب  زور  درک و  زاورپ  سپس  دیسرتب  ادخ  زا  مدرم  يا  هک  دز  هحیص  راب  لهچ  يزور  بلح 
.دشن

رد هکره  تیم و  نیا  ادخ  دز : یم  ادص  یـسراف  هب  داتفا و  شا  هزانج  رب  يا  هدنرپ  تفر ، ایند  زا  زاوها  فارطا  رد  يدرم  لاس  نآ  رد 
.دیشخب هدش  رضاح  وا  عیشت 

ازسان

.مدیئاز یمن  وت  نوچ  مدوبن  هراکدب  رگا  تفگ : زینک  هراکدب ! يا  تفگ : شردپ  زینک  هب  فنحا  رسپ 

سونیلاج دنپ 

هقدص هچره  وت و  مسج  نآ  زا  يدروخ  هچره  دوب ، هدش  هتـشون  نآ  رد  هک  دنتفای  وا  بیج  رد  يذغاک  تفر ، ایند  زا  سونیلاج  یتقو 
.تسا نارگید  نآ  زا  یتشاذگ  اجب  هچره  وت و  حور  نآ  زا  يداد 

شیازفا بجوم  تیریدم  شیاسآ و  رازبا  تعانق  دنامب ، هدنز  ایند  رد  دنچره  تسا ، هدرم  راکدب  دریمب ، دنچره  تسا  هدنز  راکوکین 
.تسین ناحبس  يادخ  هب  لکوت  زا  رتدنمدوس  مدآ  دنزرف  يارب  يزیچ  تسا ، كدنا 

ربص

رب مود  ربص  و  يراد ، تسود  هک  هچنآ  رب  ربص  دوش و  یم  هدرمـش  دنـسپان  هک  هچنآ  رب  ربص  تسا ، مسق  ود  رب  ربص  دیوگ : یمیکح 
.تسا رت  تخس  سفن 

قشع
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بلق ملاع  رب  بیغ  ملاع  زا  تسا و  یناحور  ّرس  تبحم  هک  مدید  یمیدق  یطخ  باتک  کی  رد 
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یگدـنز عبنم  هک  بلقلاهبح  هب  نوچ  دـنا  هتفگ  بح  ار  بح  .تسا  هدـش  هدـیمان  طوقـس )  ) يوه رطاخ  نیمه  هب  دـنک و  یم  طوقس 
زا هچنانچ  دوش  یم  نایامن  بوبحم  ءازجا  رد  دنک و  یم  ذوفن  ندب  ءازجا  مامت  رد  دسرب  بلقلاهبح  هب  تبحم  یتقو  .دـسر  یم  تسا 

.دوب امش  زا  يدای  نآ  رد  هکنیا  رگم  دشن  ادج  نم  زا  یلصفم  وضع و  چیه  هک  هدش  تیاکح  جالح 

یماج

یلیل درک  يزور  هک  متسدینش 

یلیم شین  يوس  دصف  دصقب 

نوخ یپ  زا  شین  یحب  یلیل  دز  وچ 

نونجم تسد  زا  نوخ  تفر  نوماهب 

اخیلز قشع 

.دش فسوی  فسوی ، شقن  تخیر و  نیمز  رب  شنوخ  دز ، دوخ  گر  اخیلز  يزور  هدش  هتفگ 

بجعت

.تسا رایسب  تبحم  يایرد  بیاجع  هک  نکن  بجعت  يزیچ  زا  دیوگ : یم  يرشخمز 

ناذا

.تسا ررکم  توعد  رایسب و  تلفغ  تفگ : یلبش  .تفگ  یم  ناذا  نذؤم 

قوشعم زا  یئادج 

وا زا  يزور  هک  يراد  کش  ایآ  تفگ : يو  هب  یمیکح  دوب ، هتشذگ  وا  رطاخ  هب  نید  ایند و  زا  دوب و  هدش  یکرتخد  هتفیش ي  يدرم 
فوـخ ار ، زور  ود  نیا  نیب  ربـب  هرهب  شچب و  زورما  ار  زور  نآ  ییادـج  یخلت  تفگ : میکح  .ریخ  تـفگ : قشاـع  يوـش ؟ یم  ادـج 

.تفلا تدش  ماکحتسا و  زا  سپ  نآ  هجلاعم  یتخس  رظتنم و 

رکذ

وت تفگ : دینج  نبا  ادخ ، دای  هب  تفگ  درم ؟ يا  یتسه  لوغشم  هچ  هب  تفگ : .درک  یم  تکرح  شنابل  هک  دیسر  يدرم  رب  دینج  نبا 
.يا هدش  لوغشم  وا  رکذ  هب  ادخ  زا 

ادخ اب  سنا 
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رب تسا  كانتشحو  یـشابن و  وا  يامنهار  وت  هک  یـسک  رب  تسا  گنت  هار  ردقچ  هک : درک  یم  اعد  تافرع  رد  نیـشن  هیداب  یکرتخد 
.یشابن وا  سنوم  وت  هک  یسک 

ایند

کی یلو  ما  هدیدن  نآ  دـننام  تفگ : میکح  ینیب ؟ یم  نآ  رد  یبیع  ایآ  تفگ : یمیکح  هب  .درک  انب  ار  هقباس  یب  ینامتخاس  ریـشدرا 
راچانب تفگ : میکح  تسیچ ؟ دیسرپ  .تسه  نآ  رد  بیع 
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.تسیرگ ریشدرا  يدرگن  زاب  نآ  هب  يورب و  نآ  زا  دیاب 

قشع نامتک 

ایند زا  تلع  نامه  هب  هک  يرامیب  رد  یناهفـصا  دواد  نب  دمحم  رب  تسا : هدـمآ  يوحن  هیوطفن  نب  میهاربا  زا  میعنلا  ضایر  باتک  رد 
: تفگ یبای ؟ یم  هنوگچ  ار  دوخ  متفگ : .مدش  دراو  تفر ،

: تفگ دش ؟ وت  عنام  هچ  یـسرب  وا  هب  یناوت  یم  هکنآ  اب  متفگ : .تسا  هتخادنا  زور  نیا  هب  ارم  سک  نآ  مناد  یم  هک  یـسک  هب  هقالع 
نبا زا  هچنآ  هدرک  عنم  نآ  زا  ارم  مارح  هاگن  یلو  هتخادـنا ، زور  نیا  هب  ارم  زیاج  هاگن  مارح ، زیاـج و  هاـگن  تسا ، هنوگ  ود  رب  تذـل 

لخاد دشخبب و  ار  وا  ادخ  دهد ، جرخ  هب  تفع  دـنک و  نامتک  دوش و  قشاع  هکره  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  ادـخ  ربمایپ  زا  سابع 
.دنک شتشهب 

.تسااه کلپ  يوس  زا  اهمشچ  بیع  تسا ، نم  هنوگ  زا  وا  راسخر  بیع  رگا  هک  دیسر  نیا  هب  یتقو  دناوخ  يراعشا  سپس 

يراذع نم  هدخ  بیع  نکی  نا 

نوفجلارعش نویعلا  بویعف 

؟ يزادرپ یم  نآ  هب  رعش  رد  ینک  یم  یفن  ار  سایق  هقف  رد  امش  متفگ : وا  هب 

.تفر ایند  زا  بش  نامه  رد  يو  .تسا  هدرب  وس  نآ  هب  ارم  سفن  تیکلام  هتساوخ و  هبلغ ي  تفگ :

یکمرب رفعج  ششخب 

.تفر ایند  زا  بدا  لضف و  دوج ، مرک ، ادخ  هب  تفگ : ساونوبا  دش ، هتشک  یکمرب  رفعج  یتقو 

.دوب مسفن  ياوه  تواقـش و  رطاـخ  هب  نآ  تفگ : يدرک ؟ یم  وجه  رعـش  هب  ار  وا  شتاـیح  ناـمز  رد  هک  يدوبن  وت  دـش : هتفگ  وا  هب 
داتسرف و میارب  مهرد  رازه  تسیب  مدوب ، هدورس  وا  شهوکن  وجه و  رد  يرعش  یتقو  دشاب ؟ بدا  دوج و  رد  وا  دننام  ایند  رد  هنوگچ 

.يوشب نآ  اب  ار  تسابل  تفگ :

تنوشخ

: تفگ تسا ! هدادن  شربمایپ  هب  هک  هداد  یتفص  وت  هب  ادخ  تفگ : ریزو  دلاخ  نبدمحا  هب  يدرم 

هکنیا اب  وت  و  دوبن ، وت  فارطا  رد  یـسک  يدوب  دنت  نشخ و  رگا  دـیامرف : یم  شربمایپ  هب  ادـخ  تفگ : دوش ؟ یم  رگم  نیا  قمحا  يا 
.میا هدشن  هدنکارپ  وت  فارطا  زا  ام  یلو  یتسه  دنت  نشخ و 

ینامسج داعم 
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.درک عوجر  تعیرش  هب  دیاب  تسین و  هفسلف  رد  نآ  تابثا  يارب  یهار  هک  تسا  ینامسج  داعم  داعم ، زا  یشخب  دیوگ : افـش  رد  خیش 
هراب رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ام  يالوم  دیس و  هقح  تعیرش  يروطب 

449  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 877 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا زا  تسا و  يدـبا  تداعـس  هب  یهلا  ءامکح  تبغر  .تسا  هدرک  نایب  تمایق  رد  ار  ندـب  رب  تداعـس  تواقـش و  هدرک و  ثحب  نآ 
.دنا هتسج  ضارعا  یندب  تداعس 

ایند تذل 

.تسا هدنامن  هاچ  رد  طوقس  برج و  شراخ  زج  يزیچ  و  دنتفر ، ایند  تاّذل  همه ي  دیوگ : یم  الضف  زا  یکی 

یکرت بسا 

.تسام تسد  رد  وا  تسد  نوچ  تفگ : تسا ؟ خوش  وت  یکرت  بسا  ردقچ  دنتفگ : یفیرظ  هب 

بش زور و 

تشاذـگ و مشچ  رب  تسدود  ره  روعا  درک ، بویعم  ار  نآ  دروـخ و  وا  ملاـس  مشچ  هب  اـضق  زا  دـندز ، مشچ  کـی  يدرم  هب  یگنس 
.دش بش  هب  لیدبت  ام  زور  هک  رکش  ار  ادخ  تفگ :

شزوپ

.مهاوخ یم  شزوپ  همان  نیا  اب  مدوب و  عونمم  وت  رادید  زا  تشون : وا  هب  تفریذپن و  ار  وا  ریما  .تفر  ریما  تاقالم  هب  ءانیعلاوبا 

یماج

لاس داتشه  وا  رمع  يریپ ، درک 

لاؤس دوخ  فعض  لاح  یمیکح  زا 

تسس هتشگ  ندروخ  منادند ز  تفگ 

تسرد ندییاخ  لغش  يو  زا  دیان 

نم ناج  رب  وت  دشاب ز  یتنم 

نم نادند  زا  یتسس  نیا  يرب  رگ 

میکح روشناد  ریپ  وا  اب  تفگ 

مین ود  يریپ  تنحم  زا  تلد  ياک 

لاس داتشه  سپ  زا  فعض  هراچ 
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لاحم دشاب  نیو  تسین  یناوج  زج 

يوق ددرگ  وت  نادند  هتشر 

يوش سپاو  لچ  داتشه ، نیا  زا  رگ 

تسین رودقم  ندش  سپاو  نوچ  کیل 

تسین رود  يزاسب  یتسس  نیاب  رگ 

تدشخب ییادج  نت  زا  لجا  نوچ 

تدشخب ییاهر  یتسس  همه  زا 

لومخ

هبنـش ي هب  دـیدج  هبنـش ي  زا  هک  تسین  يزور  بش و  زج  راگزور  یناد  یمن  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  بوسنم  ناوید  زا 
.وش رود  دنوش  قرفتم  هک  یعمج  زا  نک و  مک  دوش  هنهک  هک  ون  سابل  زا  سپ  دوش ؟ یم  لدبم  هدنیآ 

هلیل موی و  رهدلا  نا  رت  ملا 

تبس یلا  دیدج  تبس  نم  نارکی 
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یلب نم  دبال  بوثلا  دیدجلا  لقف 

ثبش نم  دبال  لمشلا  عامتجال  لق  و 

مدمه يا  دیامن  یمحر  دنیب و  هک  دوب 

ارم ناشفنوخ  مشچ  نکم  كاپ  هیرگ  ز 

یماج

يا هدرپ  رد  لد  وت  يولهپ  هب  يا 

يا هدروان  نورب  هدرپ  نیا  زا  رس 

يآ ردب  تلفغ  هدرپ ي  زا  مدکی 

ياشگ هدرپ  دوش  زار  نیا  دشاب 

لد یطورخم  رکیپ  نیا  تسین 

لد یطوط  سفق  نیا  تسه  هکلب 

یسانشن سفق  یطوط ز  وت  رگ 

یسانسن یئن  سان  ادخب 

هاگرخ نیا  تسیهگرخ  هش  لد 

هاش رب  سک  دهنن  هگرخ  مان 

رگد هاگرخ  دشاب و  رگد  هش 

رگن هاش  رب  نک و  هگرخ  كرت 

دریگ نتفکش  وچ  لد  هچنغ 

دریگ نتفهن  قافآ  يو  رد 

مگ يو  رد  نایملاع  ملاع و 
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مزلق رد  میا  هرطق  کی  وچمه 

لدب هدنز  ناج  هدنز و  ناجب  نت 

لدب هدنز  وا  روناج  ره  تسین 

تسیمرحم زا  لدب  ندوب  هدنز 

تسا یمدآ  تیصاخ  رنه  نیا 

ینیب یم  پچ  يولهپ  رد  هکنیا 

ینیچ رد  وا  زا  ولهپ  رگا  هب 

شیولهپ رد  هک  يوج  یتسار 

شیوب زا  دوش  هدنز  ناج  لد و 

ینتشیوخ یب  هدنز ز  دوش  لد 

ینف رایسب  يرکم و  رپ  هن ز 

يزوس ار  دوخ  لصاح  رگا  هب 

يزورفا غارچ  لیصحت  هب  هک 

هارب يور  يوش  وچ  یغارچ  هب 

هایس هناخ  تیو  دود  دنک  هک 

یباوجرضاح

نیا دننام  يدنزرف  متـشاد  تسود  ردقچ  داتفا ، یکدوک  هب  ممـشچ  .متفر  ناقاخ  نب  نمحرلادـبع  رادـید  هب  يزور  دـیوگ : ءانیعلاوبا 
.تسوت دوخ  تسد  هب  نیا  تفگ : كدوک  .مشاب  هتشاد 

.دروآ ایند  هب  وت  يارب  نم  نوچ  ات  تسرفب  ترسمه  دزن  ار  مردپ  تفگ : هنوگچ ؟ متفگ :

نیطایش یحو 
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هب نیطایـش  تسا : هدومرف  ادخ  هتفگ ، تسار  تفگ : رمع  نبا  دسر ، یم  یحو  وا  هب  درک  یم  نامگ  راتخم  تفگ : رمع  نبا  هب  یـسک 
.دنتسرف یم  یحو  دوخ  ءایلوا 

ششخب

زا دش و  هنشت  .دوب  راکش  لاح  رد  هدئاز  نب  نعم  هک  متفای  دامتعا  لباق  ياهباتک  زا  یکی  رد 
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.دـندوب روبع  لاح  رد  دوب  یبآ  کشم  مادـک  ره  ندرگ  رب  هک  فارطا  لیابق  زا  رتخد  ود  لاـح  نیا  رد  دوبن ، بآ  شناـمالغ  اـب  اـضق 
ناکیپ ریت  هد  مادک  ره  هب  نعم  .هن  دنتفگ : .میهد  رتخد  ود  نیا  هب  دـیراد  هارمه  یلوپ  تفگ : شنامالغ  هب  تفرگ و  بآ  اهنآ  زا  نعم 

وا هراب  رد  مادـک  ره  تسا  رتهب  تسا ، هدـئاز  نب  نعم  هک  تسادـیپ  وا  عضو  زا  دـنتفگ : مه  اب  رتخد  ود  .داد  دوب  الط  زا  اهنآ  رـس  هک 
.مییارسب يرعش 

.تسا نمشد  نفک  رامیب و  ياود  دوش  یم  هتخادنا  مرک  دوج و  زا  تسا و  الط  ناشناکیپ  هکاهریت  نیا  تفگ : یکی 

ربت لاصن  ماهسلا  یف  بکری 

ًادوج امرک و  يدعلا  اهیمری  و 

حارج نم  جالع  یضرمللف 

ادوحللا نکس  نمل  نافکاو 

هب ششخب  زا  ات  هداد  رارق  الط  ار  دوخ  ریت  ناکیپ  هدرک ، هجوتم  دوخ  هب  ار  ناهج  شـشخب  يدایز  زا  هک  وجگنج  نیا  تفگ : يرگید 
.دشاب هدرکن  يراد  دوخ  مه  نمشد 

هنانب دوج  طرف  نم  براحم  و 

ادعلاو براقالا  همراکم  تمع 

دجسع نع  هماهم  لاصن  تغیص 

يدنلا نع  لاتقلا  هقّوعی  الیک 

هلاس جنپ  دون و  ردپ 

تـسیب شناگیاسمه  نیب  رد  رگا  یلب  تفگ  دوش ، دنزرف  بحاص  هلاس  جنپ  دون و  ناسنا  تسا  نکمم  دندیـسرپ  فیرظ  نب  میکح  زا 
.دشاب هلاس  جنپ  و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ییاسراپ 

ار ینز  متفر  یلاوع  هقطنم  هب  يراک  یپ  رد  .مدوب  هنسرگ  هنیدم  رد  يزور  هک : تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  همغلا  فشک  رد 
ولد ره  هک  متشاذگ  رارق  وا  اب  متفر و  شیپ  دراد ، زاین  بآ  هب  مدرک  روصت  .دنک  لگ  دهاوخ  یم  هدرک و  عمج  ار  اهخولک  هک  مدید 

وا متفر  نز  دزن  نم  دـش و  لگ  اهخولک  .دز  لوات  مناتـسد  مدروآ  بآ  ولد  هدزناش  دـهدب ، نم  هب  امرخ  هناد  کـی  مروآ  یم  هک  یبآ 
.میدروخ ار  اهنآ  مه  اب  و  ربمایپ ، روضح  هب  مدروآ  ار  اهامرخ  تشاذگ ، نم  تسد  رد  امرخ  هدزناش 
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تقیقح ّرس 

نایب ار  نآ  ناوت  یمن  تسا و  مالـسا  ءاملع  رظن  فلاخم  هکنیا : لوا  هیجوت ، ود  هب  تسین  ییوگزاب  لـباق  تقیقح  زار  هک  هدـش  هتفگ 
یفرعم تسرپ  تب  مزاس  راکشآ  ار  نآ  رگا  هک  دراد  دوجو  نم  رد  شناد  رهوگ  دیامرف : یم  هراب  نیمه  رد  نیدباعلا  نیز  ماما  .درک 

.دنرامش یم  کین  ار  دوخ  تشز  لمع  دنناد و  یم  لالح  ارم  نوخ  یخرب  موش و  یم 
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نهذ هب  ار  تقیقح  یتهج  زا  هک  یترابع  ره  .درادـن  ار  تقیقح  نایب  ناوت  تسا و  اـسران  تقیقح  يادا  زا  تراـبع  هکنیا : مود  هیجوت 
.دیامن یم  رود  ار  نآ  یتاهج  زا  دزاس ، کیدزن 

تسا نیا  لوا  هیجوت  دراد ، هیجوت  ود  زین  .تسا  رفک  یبوبر  رـس  ءاشفا  دنا : هتفگ  هک  یخرب  فرح  هک  دوش  یم  راکـشآ  اج  نیمه  زا 
ندـناشوپ ياـنعم  هب  تغل  رد  رفک  نوچ  .تسا  راـهظا  رفک ، ربارب  مود ، هیجوت  قباـطم  .تسا و  مالـسا  اـب  تفلاـخم  رفک ، زا  دارم  هک 

.ددرگ یم  نآ  رتشیب  ءافتخا  بجوم  دوش ، هتفگ  تقیقح  فشک  رد  هچره  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  اذل  .تسا 

یماظن

داینب درک  ار  یمدآ  وک  یسک 

دازیمدآ مهو  هب  دجنگ  اجک 

شابوا هن  دراد  ربخ  ناز  اناد  هن 

شافخ وچ  دمآ  نوک  ود  ره  رکف  هک 

هار نیردنا  كاردا  هک  نیب  یخوش  وت 

هاتوک مشچ  اب  دنکفا  یم  رظن 

یماج

ملع درآرب  وچ  یهلا  فرح 

ملق ددرگن  هک  ار  ملق  هرهز 

رای هدرپ  نیزا  دیوج  را  تفرعم 

راسگنس شدنک  تریغ  هنحش 

زیتس ود  نیرب  هشیدنا  دنک  رو 

زیت غیت  شدنز  تسایس  تسد 

ایربک طخ  شلامک ز  فرح 

ءایبنا نهد  رب  هدز  رهم 
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رت هدننیشن  هدرپ  شتفص  اب 

رت هدننیب  هک  مشچ  نآ  رتروک 

يولوم

ییوت ناک  هفیلخ ، ار  الیل  تفگ 

يوغ ناشیرپ و  دش  نونجم  وت  زک 

یتسین نوزفا  وت  نابوخ  رگد  زا 

یتسین نونجم  وت  نوچ  شماخ ، تفگ 

يولهد نیسح  ریما 

يا هن  نوخلد  همه  رگ  يا  هن  درم 

يا هن  نوچ  ینز  هچ  تبحم  فال 

قشع نوسفا  منک  عیاض  هچ  وت  اب 

يا هن  نوسفا  لباق  یلد  هدرم 

زنطب یلیل  هب  تفگ  یسوهلاوب 

يا هن  نوزوم  لباق و  نینچ  هک  ور 

تفگ دیدنخب و  لاح  نیا  زا  یلیل 

يا هن  نونجم  وت  هک  میوگ  هچ  وت  اب 

تسا هدش  رگید  وت  لاوحا  نسح  يا 

يا هن  نونکا  يدب  لوا  وت  هچنآ 

مجع رعاش 

دنتسلا هدوبر ي  هک  اهنآ 
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دنتسم زاب  تسلا  دهع  زا 
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دندیشچ يدوخیب  تبرش  ات 

دنتسر زاب  دیما  میب و  زا 

ماگ کیب  سپ  دندش  كالاچ 

دنتسج زاب  ثودح  يوج  زا 

یلصا ماقم  بلط  ردنا 

دنتسبن دبا  لزا و  رد  لد 

یقاب تسودب  دوخ و  یناف ز 

دنتسه دنتسین و  هک  هفرط  نیا 

دیحوت لها  دنا  هفیاط  نیا 

دنتسرپ نتشیوخ  همه  یقاب 

افو یب  راگزور 

، دنک افو  وت  هب  درک  متس  هنامز  رگا  ات  تسین  یشاب  هتـشاد  ار  وا  یتسود  دیما  هک  یـسک  وت  راگزور  رد  تسا : هتفگ  دابع  نب  بحاص 
.تسا یفاک  تسا و  نم  زردنا  نیا  .ورن  یسک  يوس  هب  يزب و  اهنت  سپ 

هتدوم وجرت  نم  کنامز  یفام 

یفو نامزلاراج  اذا  قیدص  و ال 

دحا یلا  نکرت  ًادیحو و ال  شعف 

یفک هتلق و  امیف  کتحصن  دق  اه 

یماظن

يرایتخا ار  کلف  يدوب  رگا 

يرارق اج  کی  نامز  کی  یتفرگ 
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وا تسا  رت  نادرگرس  راب  دص  امز 

وا تسارت  ناریح  دوخ  راک  رد  امز 

انیس نبا 

شخب هد  هد  هنگ  نیب و  مرنه  کی  کی 

شخب هبسح هللا  هتسخ  نم  مرج 

زورفم رب  نیک  شتآ  انف  داب  زا 

شخب ّللا 
�

ه لوسر  كاخ  رسب  ار  ام 

زوجعلادرب

.داد یم  ربخ  امرـس  ندمآ  زا  برع  رد  رگن  هدـنیآ  يزوجع  هک : تسا  نیا  دـنیوگ  زوجعلادرب  ار  ناتـسمز  رخآ  ياهزور  هکنیا  تلع 
ار اهزور  نآ  زوجعلادرب و  ار  امرس  نآ  رطاخ  نیمه  هب  .دش  دوبان  اهنآ  تعارز  دیـسر و  رـس  امرـس  .دنتفریذپ  یمن  ار  وا  فرح  مدرم 

هدـش هتفگ  هلابند ، ینعی  زجع  .تسا و  امرـس  رخآ  ياهزور  اهزور  نآ  دـسیون : یم  راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز  .دـندیمان  زوجعلا  مایا 
هنهرب امرـس  ریز  رد  بش  تفه  دیاب  یهاوخ  یم  رهوش  رگا  دنتفگ  نادنزرف  .دنهد  رهوش  ار  وا  تساوخ  شنادنزرف  زا  يزوجع  تسا 

.تفر ایند  زا  امرس  بش  تفه  لمحت  زا  سپ  تفریذپ و  وا  يرب ، رس  هب 

یتسه رد  فرصت 

دننک فرصت  ینامسآ  ینیمز و  مارجا  رد  دنناوت  یم  دنتسه  نطاب  سفن و  بحاص  هک  یناسک 
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ًام�الَس ًادَْرب َو  ِینوُک  ُرا�ن  ا�ی  درک ، فرصت  دورمن  شتآ  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هچنانچ  دننک ، داجیا  یلک  تارییغت  اهنآ  رد  و 
كاصعب برـضا  نا  هموق  هاقـستسا  ذإ  یـسوم  یلا  اـنیحوا  درک و  فرـصت  نیمز  بآ و  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  َمیِها�ْربِإ (1) و  �یلَع 
َنا�ْمیَلُِسل درک َو  فرـصت  اوه  رد  نامیلـس  ًاْنیَع (2) و  َهَرْـشَع  ا�تَْنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَف )  َرَجَْحلا  َكا�صَِعب  ْبِرْـضا  اَْـنلُقَف   ، ) تسجبناـف رجحلا 

فرصت هایگ  رد  میرم  َدیِدَْحلا (4)و  َُهل  َّنلَأ 
ا� َو   ... درک فرـصت  ندعم  رد  مالـسلا  هیلع  دواد  ٌرْهَش (3) و  ا�هُحا�وَر  ٌرْهَـش َو  ا�هُّوُدُغ  َحیِّرلا 

رد مالـسا  ربمایپ  َنِیئِسا�خ (6) و  ًهَدَِرق  اُونوُک  درک  فرـصت  ناویح  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ...ِهَلْخَّنلا (5)و  ِعْذِِـجب  ِکـَْیلِإ  يِّزُه  درک َو 
ُرَمَْقلا (7) َّقَْشنا  ُهَعا�ّسلا َو  َِتبَرَْتِقا  درک  فرصت  تسا ، نامسآ  رد  هچنآ 

یطحق

نوچ دومرف : دننک ؟ یم  هلمح  مه  هب  یـشحو  تاناویح  نوچ  یطحق  مایا  رد  مدرم  ارچ  هک  دـش  هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
یم دابآ  زین  نانآ  دوش ، یم  دابآ  نیمز  نوچ  دنوش و  یم  هدز  یطحق  زین  اهنآ  دوش  یطحق  نیمز  رد  یتقو  .دندرک  دابآ  ار  نیمز  نانآ 

.دنوش

یسابع ءافلخ  یفرعم 

رد اهنآ  زا  مادک  چیه  یلو  دوب  یـسابع  ءافلخ  تموکح  لحم  دادغب  هکنیا  اب  تسا : هدمآ  دادـغب  بئاجع  نایب  نمـض  راربالا  عیبر  رد 
.دنتفرن ایند  زا  دادغب 

دـش و بش  .دروآ  گنت  هب  ار  هناخ  بحاـص  و  دوب ، وا  هناـخ  رد  زور  ماـمت  .تفر  یـسک  هناـخ  هب  يدرم  تسا  هدـمآ  باـتک  نیا  رد 
کیرات یتقو  دـیامرف : یم  ادـخ  تفگ : هناخ  بحاص  مینک ؟ نشور  ات  تساجک  غارچ  تفگ : نامهم  .درواین  یغارچ  هناـخ  بحاـص 

.تفر تساخرب و  درم  نآ  ...اُوما�ق (8)  ْمِْهیَلَع  َمَلْظَأ  ا�ذِإ  َو   ... دنور یم  دوش  یم 
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ادخ رون 

تـسین یبجعت  مینیب ، یم  دوش  شتآ  نوچ  شتآ  اب  ترواجم  رطاخ  هب  هک  هدـش  هتخادـگ  نهآ  یتقو  تسا : هدـمآ  لکایه  باتک  رد 
.دننک يوریپ  وا  زا  تایح  ملاوع  هک  دوش  نانچ  یهلا  رون  هب  هدش  نشور  سفن  هک 

ءایبنا حاور 

لماش مادک  ره  دنتسه و  یلک  ءایبنا  حاورا  دنتسه ، ییزج  یخرب  یلک و  حاورا  یخرب  دسیون : یم  مکحلا  صوصف  حرش  رد  يرـصیق 
ءامـسا رد  ییزج  ءامـسا  هچنانچ  .دنوش  یم  بوسحم  يو  تما  ءزج  .دـننک و  یم  يوریپ  نانآ  زا  هک  دـنوش  یم  یناسک  مامت  حاورا 

.دنوش یم  لخاد  یلک 

ِّلل (1)
�

ِه ًاِتنا�ق  ًهَّمُأ  َنا�ک  َمیِها�ْربِإ  َّنِإ  دنک  یم  هراشا  بلطم  نیمه  هب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ 

قافنا

فتک زج  میدرک  ضرع  ربمایپ  هب  میداد  هقدص  نآ  فتک  زج  ار  همه  میدرک و  حـبذ  ار  يدنفـسوگ  دـیوگ : یم  ربمایپ  نانز  زا  یکی 
.فتک زج  تسا  هدنام  یقاب  همه  دومرف : ربمایپ  .تسا  هدنامن  یقاب 

گرم

هباثم هب  دـنراد ، نیقی  هکنیا  اب  گرم  هب  مدرم   ) .گرم نوچ  مدـیدن  نیقی  هب  کـش  هب  رت  هیبش  کـش  یب  نیقی  دـیوگ : يرـصب  نسح 
(. دننک یم  راتفر  کش 

*

.دش یم  خلت  وا  يارب  ایند  یگدنز  داتفا ، یم  نآ  دای  هب  هکره  دوب ، ینیقی  گرم  رگا  دیوگ : رعاش 

هب نیقیلا  حص  ول  توملا 

هرکاذ شیعلاب  عفتنی  مل 

*

ار اه  هدنام  یقاب  ام  .دنتفر  ایند  زا  هنامز  ثداوح  رطاخ  هب  هک  ام  ناردارب  دنـشاب  باداش  باریـس و  تفگ : دش و  ناتـسربق  دراو  یبتع 
.دندرگ یمن  زاب  ام  يوس  هب  اهنآ  مادک  چیه  میتسرف و  یم  اهنآ  يوس  هب 

اوفلس انل  ناوخال  ایعر  ایقس و 
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دبالاو رهدلا  ناثدح  مهانفا 

انتیقب نم  موی  لک  مهدمن 

دحا مهنم  انیلا  بوؤی  و ال 

*
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دیا و هدرک  دابآ  ار  دوخ  يایند  ناریو و  ار  ناتترخآ  امش  نوچ  تفگ : دیآ ، یمن  نامشوخ  گرم  زا  ارچ  دیـسرپ  ءادردوبا  زا  یـسک 
.تسا تخس  امش  يارب  یبارخ  رب  يدابآ  زا  لاقتنا 

*

؟ دنک کین  راک  ددرگرب  ایند  هب  رگا  دینک  یم  روصت  نینچ  ایآ  تفگ : دوب  هدرک  تکرش  هزانج  عیشت  رد  هک  یسک  هب  يرـصب  نسح 
.نک ضرف  وا  ياج  هب  ار  دوخ  وت  ددرگ ، یمن  زاب  وا  رگا  تفگ : نسح  يرآ ، تفگ :

ادخ هفیلخ 

.تسا تعاجش  تمکح و  تفع و  لئاضف ، همه ي  ّرس  تسا : هدروآ  افش  رخآ  رد  سییرلا  خیش 

ییادخ دـشاب  رادروخرب  مه  يوبن  ياهیگژیو  زا  اهنیا  اب  هکره  تسا و  دنمتداعـس  دـشاب ، هتـشاد  مه  ار  يرظن  تمکح  اهنیا  اب  هکره 
نیمز و رب  لضاف  ملاع  مکاح و  وا  ادـخ ، شتـسرپ  نوچ  وا  شتـسرپ  تسا  کیدزن  هچ  .تسا  هتفای  یلجت  ناسنا  تروص  هب  هک  تسا 

.تسا نآ  رب  ادخ  هفیلخ 

باذک هملیسم 

دشاب و نم  نآ  زا  نیمز  فصن  دعب : اما  ادخ ، لوسر  دمحم  هب  ادخ  لوسر  هملیسم  زا  تشون : ربمایپ  هب  نینچ  يا  همان  باذک  هملیـسم 
.داتسرف ار  نت  ود  همان  نیا  اب  يو  .دنتسه  رگ  نایغط  یموق  شیرق  یلو  دشاب  شیرق  نآ  زا  نآ  رگید  فصن 

.دیوگ یم  غورد  هملیـسم  دیهد  یم  یهاوگ  دومرف : .يرآ  دـنتفگ : .متـسه  ادـخ  لوسر  نم  دـیهد  یم  یهاوگ  دومرف : اهنآ  هب  ربمایپ 
: دومرف ربمایپ  .تسوت  کیرش  توبن  رد  وا  یلو  يرآ  دنتفگ :

یلا هللا  لوسر  دـمحم  نم  تشون : وا  هب  ربماـیپ  سپـس  .مدز  یم  ار  امـش  ندرگ  دـنناسر ، یمن  لـتق  هب  ار  روآ  ماـیپ  هک  دوـبن  نیا  رگا 
 . َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقا�ْعلا  ِهِدا�بِع َو  ْنِم  ُءا�شَی  ْنَم  ا�ُهثِرُوی  ِّلل 

�
ِه َضْرَْألَا  ناف  دعب ، اما  باذک ،  همیلسم 

.تفر هملیسم  گنج  هب  درک و  توبن  ياعدا  زین  ثراح  نب  حاجس  هملیسم ، نامز  رد 

دوخ هلیبق  هب  ار  وا  تفر و  وا  دزن  هملیـسم  .داد  ناما  وا  هب  حاجـس  .تساوخ  ناما  وا  زا  داتـسرف و  وا  يارب  اـهبنارگ  يا  هیدـه  هملیـسم 
هملیسم تسیچ ؟ وت  دصق  تفگ : حاجس  .تسارایب  يا  همیخ  داد و  بیترت  یهوکش  اب  نشج  هملیـسم  .تفریذپ  حاجـس  .درک  توعد 
هملیسم .ناوخب  تسا  هدرک  لزان  وت  رب  لیئربج  هچنآ  دیسرپ  هملیـسم  زا  همیخ  رد  حاجـس  .میـشاب  مه  اب  همیخ  نیا  رد  یکدنا  تفگ :

امش رد  نانآ  تسا ، هدش  هداد  رارق  ینارهوش  امـش  يارب  دیا و  هدش  قلخ  یهورگ  نانز ، عمج  يا  امـش  هک : ونـشب  ار  هیآ  نیا  تفگ :
.دندرگ یم  جراخ  امش  زا  دنوش و  یم  دراو 
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دوش هتفگ  اـت  منک ، جاودزا  وت  اـب  یهاوخ  یم  کـنیا  تفگ : هملیـسم  .یتسه  لـسرم  یبن  وت  یتسارب  تفگ : درک و  قیدـصت  حاـجس 
موق يوس  هب  دوب و  هملیـسم  اب  زور  هس  حاجـس  .نکب  یهاوخ  یم  يراک  ره  تفگ : حاجـس  تسا ؟ هدرک  جاودزا  يربمایپ  اب  يربمایپ 

نم مدید و  لسرم  ربمایپ  ار  وا  مدرک و  یتالاؤس  وا  زا  تفگ : حاجـس  يدید ؟ هنوگچ  ار  هملیـسم  دنتفگ : وا  هب  مدرم  .تشگزاب  دوخ 
حبـص و زامن  نتـشادرب  وا  هیرهم  تفگ : هملیـسم  دـنک ؟ یم  جاودزا  هیرهم  نودـب  وت  دـننام  ایآ  دـنتفگ : مدرم  .ما  هدرک  جاودزا  وا  اب 

.تسا تما  زا  ءاشع 

.دروآ مالسا  یکین  هب  سپس  .دنام  بلغت  ینب  هلیبق  رد  یتدم  حاجس  دنا  هتفگ 

تانحاطلاف اورذ ، تایراذلاف  ادصح ، تادصاحلاف  اعرز ، تاعرازلاو  دوب : نیا  تشادنپ  یم  هدش  لزان  هملیسم  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا 
.الکا تالکآلاف  انجع ، تانجاعلاف  انحط ،

.تسا شراخ  يانعم  هب  تایراخ  ایرخ ،  تایراخلاف  تسا : هتفگ  برع  ءافرظ  زا  یکی 

لاثم ملاع 

هدـش و هدـیرفآ  ایند  ملاع  تروص  هب  هک  تسا  یملاع  ملاوع ، هلمج ي  زا  دـسیون : یم  تاـحوتف  متـشه  باـب  رد  یبرع  نیدـلا  یحم 
هدش لقن  وا  زا  هک  هبعک  ثیدح  رد  سابع  نب  ّللادبع 

�
ه بلطم  نیا  هب  .دنیب  یم  نآ  رد  ار  شدوخ  دزودـب ، مشچ  نآ  هب  فراع  هاگره 

.تسا هدومن  هراشا  تسا ،

نبا اهنآ  نیب  یتح  دننک ، یم  یگدـنز  ام  دـننام  یقیالخ  هناگتفه ، ياه  نیمز  زا  ینیمز  ره  رد  .تسا  هناخ  هدراهچ  زا  يا  هناخ  هبعک 
رادیاپ هدنز و  دنک  یم  یگدنز  ملاوع  نآ  رد  یسک  ره  .تسا  حیحـص  هفـشاکم  لها  دزن  تیاور  نیا  .دراد  دوجو  نم  دننام  یـسابع 

ياهرهـش ملاـع  نآ  رد  .دـنراذگ  یم  یقاـب  ملاـع  نیا  رد  ار  شیوخ  مسج  دـنوش و  دراو  ملاـع  نآ  هب  دوخ  حاورا  اـب  ناـفراع  .تسا 
ریخ هچره  .دنوشن  اهرهش  نآ  دراو  اهنآ  ناگدیزگرب  زج  نافراع  زا  دوش و  یم  هدیمان  رون  ياهرهش  اهرهش ، زا  یخرب  .تسا  يرایسب 

.یبرع مالک  رخآ  دراد ، دوجو  ملاع  نآ  رد  دراد ، دوجو  ملاع  نیا  رد  نآ  رهاظ  تسین و  راگزاس  یلقع  دعاوق  اب  تسا و 

.تسا هدش  هدیمان  حابشا  ملاع  لاثم و  ملاع  زا  نماث  میلقا  قارشا ، ءامکح  دزن  ملاع  نیا 

ینامسج داعم 

فرصت نآ  رد  سفن  هک  یلاثم  ندب  نوچ  تسا ، هدش  هداهن  انب  رما  نیمه  رب  ینامسج  داعم  هلئسم  دیوگ : دصاقم  حرـش  رد  ینازاتفت 
یم ییاهدرد  هب  ملأتم  ذذلتم و  اذل  دراد ، دوجو  نآ  رد  ینطاب  يرهاظ و  ساوح  همه ي  هکنیا  رد  تسا  ینامسج  ندب  دننام  دنک  یم 

.دنتسه ینامسج  هک  ددرگ 
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خزرب

هیلع ماما  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لوا  دـلج  رخاوا  رد  ماکحالا  بیذـهت  رد  هرـس  سدـق  یـسوط  رفعجوبا  خـیش 
هنیچ رد  نانمؤم  حاورا  : دـنیوگ یم  ناـنآ  تفگ : تسیچ ؟ ناـنمؤم  حاورا  هراـب  رد  نارگید  هدـیقع  دیـسرپ : ناـیبظ  سنوی  زا  مالـسلا 

.دنراد رارق  شرع  ریز  ییاه  لیدنق  رد  یگنر  زبس  ناگدنرپ  ياهناد 

.دهد رارق  زبس  هدنرپ  ناد  هنیچ  رد  ار  وا  حور  هکنیا  زا  تسا  رت  یمارگ  ادخ  دزن  نمؤم  اتفگش ، دومرف : ماما 

یم دنروخ و  یم  نانآ  دـهد ، یم  رارق  ایند  بلاق  نوچ  یبلاق  رد  ار  وا  حور  .دـش  حور  ضبق  ادـخ  هلیـسو  هب  نمؤم  یتقو  سنوی ، يا 
.دنتخانش یم  دندید و  یم  ایند  رد  هک  دننیب  یم  یتروص  هب  ار  وا  دور ، یم  نانآ  دزن  يدراو  هزات  نوچ  و  دنماشآ ،

تشهب رد  نانآ  دومرف : مدیسرپ ، نانمؤم  حاورا  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک : تسا  هدرک  لقن  ریصبوبا  زا  یثیدح  سپس  بیذهت 
.تسا ینالف  نیا  ییوگ  یم  ینیبب  ار  وا  رگا  هک  يروط  هب  دنتسه  دوخ  ییایند  تروص  رب 

تدابع رد  تکرش 

ات دندروآ  تشط  بآ و  ناراکتمدـخ  دیـسر ، زامن  تقو  یتقو  .دوب  نومأم  دزن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـیوگ : تارـضاحم  رد  بغار 
شراگدرورپ رادید  هک  یـسک  دیامرف : یم  ادـخ  هک  ارچ  تسا ، رت  هتـسیاش  دریگب  وضو  هفیلخ  دوخ  دومرف : ماما  .دریگب  وضو  هفیلخ 

ِهِّبَر َءا�ِقل  اوُجْرَی  َنا�ک  ْنَمَف   ... .دهد یمن  رارق  کیرش  ار  یـسک  شراگدرورپ  تدابع  رد  دهد و  یم  ماجنا  کین  لمع  دشاب ، بلاط  ار 
.ًادَحَأ (1) ِهِّبَر  ِهَدا�بِِعب  ْكِرُْشی  ًاِحلا�ص َو �ال  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف 

خزرب رد  دینج  نبا 

: تفگ درک ؟ هچ  وت  اب  ادخ  متفگ : وا  هب  مدید ، باوخ  رد  ار  دینج  نبا  دیوگ : یم  يدلاخ  رفعج 

.دیشخبن عفن  ار  ام  رحس  رد  تعکر  ود  زج  يزیچ  دیدرگ و  سردنم  اهمسر  نیا  تفر و  نیب  زا  اه  شناد  نیا 

رباص رکاش و 

هنیآ هب  .تشاد  هرهچدب  يرهوش  دوب ، يور  ابیز  هک  هیداب  لها  ینز  تسا : هدمآ  تارضاحم  رد 
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نم تفگ : ارچ ؟ تفگ : شرهوـش  میوـش ، تشهب  دراو  مه  اـب  وـت  نم و  مراد  تسود  تفگ : شرهوـش  هب  تسد  هب  هـنیآ  تـسیرگن ،
تشهب رد  رباص  رکاش و  و  يدرک ؛ رکش  داد و  وت  هب  ارم  تشاذگ و  تنم  وت  رب  ادخ  نوچ  زین  وت  مدرک ، ربص  مدش  راچد  وت  هب  نوچ 

.دنتسه

قوش کشا 

.دوش یم  يراج  شتآ  زا  بآ  يا  هدینش  .دنک  یم  يراج  ار  مشچ  کشا  قوش ، شتآ  دیوگ : ینیشن  هیداب 

اهردحت قوشلا  ران  عمادملا  ءام 

ران نم  ضاف  ءامب  متعمس  لهف 

یماج

.تسا هدرک  هراشا  بلطم  نیمه  هب  اخیلز  فسوی و  هراب ي  رد  یماج 

بآ يا  هرطق  یناشف  ناگژم  زا  وچ 

بات نم  ناج  رد  دنکفا  شتآ  وچ 

مناد تست  نسح  ياهزجعم  ز 

مناجب شتآ  ینکفا  بآ  زا  هک 

هدنخرف ریاط 

مدید هک  هدنخرف  ریاط  ره  هک  دایرف 

تشاد شرت  هتسب  رگد  ناغرم  دایص ز 

انز دح 

دوجوب يدنزرف  اهنآ  زا  هدرک و  انز  ینارصن  ینز  اب  هک  يدوهی  يدرم  هراب ي  رد  تشون : هعیرق  نبا  یضاق  هب  بتاک  یلعم  نب  سابع 
.ییوگ یم  هچ  تسا ، نایمدآ  نوچ  شندب  واگ و  نوچ  شتروص  رس و  هک  هدمآ 

هتفرگ ارف  ناشیاپارس  یتسرپ  هلاسوگ  تبحم  هک  دنتـسه  یمدرم  نانآ  .تسا  دوهی  نعل  رب  تسرد  یهاوگ  دنزرف  نیا  تشون : یـضاق 
هب ار  نز  ياپ  و  دیزادنیب ، يدوهی  ندرگ  هب  ار  يواگ  رـس  لاح  .تسا  هدش  جراخ  نانآ  زا  ینم  تروص  هب  هقالع  نامه  کنیا  .تسا 

.ٍضَْعب (1) َقْوَف  ا�هُضَْعب  ٌتا�ُملُظ  دینز : دایرف  دیربب و  ناشک  ناشک  نیمز  رب  دیدنبب و  وا  ياپ 
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...و فافز 

َرا�ف دناوخ َو  ار  هیآ  نیا  هعیدـب  دـش ، ضیح  دورب  وا  رتسب  هب  تساوخ  یتقو  درک ، جاودزا  ناوخ  هنارت  هعیدـب  اب  هرفـص  یبا  نب  بلهم 
ٍلَبَج �یلِإ  يِوآَس  دناوخ  بلهم  درک ) ناروف  رونت   ) ُروُّنَّتلا
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...َمِحَر ْنَم  ّالِإ 
�

ّللا 
�

ِه ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َمِصا�ع  دـناوخ �ال  هعیدـب  .مبای  تاـجن  بآ  زا  هک  مرب  یم  هاـنپ  هوک  يوسب  ...ِءا�ْملا (1) َنِم  ِینُمِصْعَی 
.دنک محر  ادخ  رگم  تسین  ادخ  مکح  زا  یهانپ  زورما  (2)

مشتحم

میعن تانج  شهاوخ  ادخ  دراد ز 

میظع دیما  هب  نم  باوثب و  دهاز 

تسدب هفحت  وا  مور  یم  یهت  تسد  نم 

میلس عبط  دنک  شوخ  مادک  ودنیز  ات 

ینیب شیپ 

هچنآ زا  هک  داتسرف  شردام  دزن  نومأم  دش ، هتشک  سخرس  رد  یمامح  رد  لهـس  نب  لضف  یتقو  مدید  یخیرات  ياهباتک  زا  یکی  رد 
وا يارب  لضف  رهم  هب  يا  هدـش  لفق  دبـس  لضف ، ردام  .دتـسرفب  هفیلخ  دزن  سیفن  لاوما  اهبنارگ و  ياهرهوگ  زا  هتـشاذگ ، اجب  لـهس 
نب لضف  مکح  نیا  میحرلا ، نمحرلا  ّللا 

�
ه مسب  دوب : هتـشون  هک  لضف  طخ  هب  دـید  يا  همان  نآ  رد  درک ، زاـب  ار  دبـس  نومأـم  داتـسرف ،

.دریمب شتآ  بآ و  نیب  سپس  دنک و  رمع  لاس  تشه  لهچ و  شدوخرب ، تسا  لهس 

لضف گرم 

دوخ ندب  سپ  دننک ، تماجح  ار  وا  داد  روتسد  تفر و  مامح  هب  دش ، هتـشک  لضف  هک  یمدحبـص  تسا : هدمآ  اضرلارابخا  نویع  رد 
دزن سپـس  .دزیر  یم  شتآ  بآ و  نیب  شنوخ  هک  دـشاب  يو  هراـب ي  رد  ناـمجنم  فرح  ریبـعت  نیا  اـت  درک  هدولآ  دوخ  نوـخ  هب  ار 

یهلا ياضق  یلو  .درک  عنم  نتفر  زا  ار  نومأم  تفرن و  اضر  ماما  .دـنیامن  مامح  زین  اهنآ  هک  داتـسرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نومأـم و 
.دزیر نیمز  رب  مامح  رد  لضف  نوخ  هک  دوب  نیا 

روصنم نب  لضف 

.تسا هتفر  ایند  زا  لاس 435  رد  يو  دراد  یبوخ  ناوید  دوب ، برع  رعش  شوخ  فیرظ و  يارعش  زا  روصنم  نب  لضف  اضرلاوبا 

يولعلا رکش 

.تسا هتفر  ایند  زا  لاس 453  رد  يو  تسا ، هدورس  یم  رعش  ابیز  دوب و  هکم  ریما  يولعلا  رکش 

خیرات رارکت 

تفرگ ار  قثاو  شدنزرف  تسد  یسابع  مصتعم  درک ، تفالخ  ياعدا  يدهم  نب  میهاربا  یتقو 
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درب و وا  دزن  تفرگ و  ار  شدـنزرف  تسد  میهاربا  دیـسر ، تفالخ  هب  مصتعم  یتقو  .تسا  نوراه  وت  مالغ  نیا  تفگ : درب و  وا  دزن  و 
.تسا هداتفا  قافتا  هناخ  کی  رد  قافتا  ود  ره  دنتفگ  ناخروم  .تسا  ّللاهبه 

�
ه وت  مالغ  نیا  تفگ :

کلملا ماظن 

نب لتاقم  هلودلا  لبش  .دندورس  رعش  يو  هراب ي  رد  ناگدنیارس  دش ، هتشک  یسوط  کلملا  ماظن  یتقو  تسا : هدروآ  خیراوتلا  لماک 
هب ار  وا  اذل  تسنادن و  ار  وا  جرا  هنامز  دمآ و  تخیر ، كاپ  يا  هفطن  زا  ار  وا  ادخ  دوب ، ییاهبنارگ  رهوگ  کلملا  ماظن  تفگ : هیطع 

.دنادرگرب دوخ  فدص 

هرهوج کلملا  ماظن  ریزولا  ناک 

فطنلا نم  يرابلا  اهغاص  هنونکم 

اهتمیق مایالا  فرعت  ملف  تئاج 

فدصلا یلا  هنم  هریغ  اهدرف 

رصم رد  یطحق 

نان صرق  کی  هک  دیـسر  يدح  هب  ینارگ  دـش ، دایز  گرم  تفر ، الاب  رـصم  رد  لاس 465  رد  اهتمیق  تسا : هدـمآ  باـتک  نیمه  رد 
.دش تمیق  رانید  رازه  هب  رصم  نانز  زا  یکی  يارب 

یتـقو درک ، هیهت  مدـنگ  لـطر  تسیب  نآ  اـب  تخورف و  راـنید  دصیـس  هب  تشاد  شزرا  راـنید  رازه  هک  ار  نآ  تشاد ، یبـسا  نز  نآ 
زا نان  صرق  کی  هزادـنا  هب  زین  شبحاص  دـندرک ، تراـغ  ار  اـهنآ  دـندرب و  هلمح  ناگنـسرگ  درب ، یم  هناـخ  هب  ار  مدـنگ  ياـهلاوج 

.دش مامت  رانید  رازه  تمیق  هب  نان  صرق  نیا  وا  يارب  .تشادرب  اهمدنگ 

يدادغب یقابلادبع 

هب يو  تفر ، اـیند  زا  يدادـغب  رعاـش  نیـسح  نبدـمحم  یقابلادـبع  لاـس  نیا  رد  تسا : هدروآ  لاس 485  عیاقو  رد  خـیراوتلا  لـماک 
يا هتشون  نآ  رد  .دنک  زاب  ار  وا  چم  رایسب  تمحز  زا  سپ  تسناوت  لاسغ  دوب ، هتسب  شتسد  درم  یتقو  دوب ، مهتم  عیارش  زا  شهوکن 

، مناساره ادخ  زا  هکنیا  اب  مبای  تاجن  خزود  باذـع  زا  مراد  وزرآ  دـنک ، یمن  دـیماان  ار  شنامهم  هک  مدـمآ  یهاگهانپ  هب  هک : دـید 
.تسا ناگدنهد  تمعن  نیرترب  هک  مراد  ادخ  ياهتمعن  هب  نانیمطا 

هفیض بیخی  راجب ال  تلزن 

منهج باذع  نم  یتاجن  یجرا 

قثاو ّللا 
�

ه نم  فوخ  یلع  ینا  و 
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معنم مرکا  ّللاو 
�

ه هماعناب 

لتاق هچب 

یم تفگ : لوتقم  هب  لتاق  .دـناسر  لتق  هب  ار  دوخ  نس  مه  هلاـس ، هد  يرـسپ  تسا : هدـمآ  لاس 603  ثداوح  رد  خـیراوتلا  لماک  رد 
دیرب ار  شرس  دیود و  هلصافالب  مربب و  دراک  اب  ار  ترس  مهاوخ 
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تساوخ و ذغاک  ملق و  دنـشکب ، ار  وا  دنتـساوخ  نوچ  دش ، رداص  شلتق  نامرف  دـنتفرگ و  ار  يو  .درک  رارف  تخادـنا و  شنماد  هب  و 
گرزب ار  شا  هشوت  یـسک  رگا  تسا  يدب  نامگ  موش ، یم  دراو  میرک  رب  كاپ  یلد  ای  یبوخ و  چیه  نودـب  تشون : ار  تیب  ود  نیا 

.دوش یم  دراو  میرک  رب  یتقو  دنیب 

داز ریغب  میرکلا  یلع  تدفو 

میلسلا بلقلاو  تانسحلا  نم 

داز دتعی  نا  نظلاءوس  و 

میرک یلع  مودقلا  ناک  اذا 

مسج حور و 

رب راب  تفگ : ناوریـشونا  .دنک  یمن  لمحت  ار  نیگنـس  سلجم  دشک و  یم  شود  رب  نیگنـس  راب  یمدآ  ارچ  دش : هتفگ  ناوریـشونا  هب 
.حور شود  رب  تسلاجم  تسا و  اضعا  همه ي  شود 

علطم اهنآ  تعیبط  نیمز و  نامسآ و  ياهدماشیپ  زا  دناوتب  ناسنا  رگا  دسیون : یم  افش  تایهلا  رد  داعم  أدبم و  لصف  رد  انیـس  یلعوبا 
.دهد ربخ  هدنیآ  ثداوح  زا  دناوت  یم  دوش 

تعیبط رد  موجن  ریثأت 

هب ار  نآ  ای  دشاب و  هبرجت  هب  دنتسم  هدوبن و  یناهرب  تسا  نکمم  دنچره  تسا  لئاق  یماکحا  اه  هراتـس  تاکرح  يارب  سانـش  هراتس 
نامه ینعی  تسا ، هجوتم  تانئاک  بابـسا  زا  سنج  کی  لئالد  هب  وا  یلو  .درب  هرهب  هباطخ  رعـش و  سایق  زا  ای  دیامن و  بستنم  یحو 

ار نآ  ناوت  دهدب  نیمضت  مه  رگا  تسا ، ربخاب  نامسآ  مولع  همه ي  زا  هک  دهد  یمن  نیمضت  وا  .دراد  دوجو  نامسآ  رد  هک  يزیچ 
هدمآ دوجوب  هنوگچ  مینادب  دیاب  هکلب  تسین ، یفاک  تسا  هدننازوس  شتآ  مینادـب  ام  رگا  نوچ  دزاس ، ربخ  اب  ار  شدوخ  ام و  درادـن 

زا هک  درادن  ار  نآ  ناوت  دنک ، ربخاب  ًاقافتا  مه  رگا  درادن ، دزاس  ربخاب  ثداوح  همه ي  زا  ار  ام  هکنآ  ناوت  موجن  باسح  سپ  .تسا 
روما نیب  طالتخا  زا  هک  دنتـسه  مامت  یناـمز  دـنا ، هتفرگ  رارق  ثودـح  ياـههار  رد  هک  یبیغ  روما  هکنیا  هچ  .دـهد  ربخ  اـم  هب  بیغ 

دوش یم  ققحم  ینامز  رما  نیا  دشاب ، علطم  اهنآ  يدارا  یعیبط و  روما  لعفنم  لعاف و  زا  اهنآ و  قحال  ای  مدقم  ینیمز  روما  ینامسآ و 
نینچ یتقو  تسا ، تابیغم  هب  طوبرم  هک  هچنآ  ًاصوصخم  دـنادب ، ار  اـهنآ  بابـسا  هدوب و  ربخاـب  نیمز  نامـسآ و  روما  زا  ًـالماک  هک 

.دسر یمن  رظن  هب  حیحص  مه  اهنآ  يأر  هب  دامتعا  تسین ، نکمم  وا  يارب  یلاقتنا 

.درک دامتعا  دنریگ ، یم  هک  یجیاتن  هب  ناوت  یمن  مه  زاب  میریذپب ، ار  اهنآ  هیمکح ي  تامدقم  زا  هچنآ  مامت  ًاعربت  دنچ  ره 

نامیا ياه  هلپ 

نامیا زیزعلادبع ، نب  دمحم  يا  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : زیزعلادبع  نب  دمحم 
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تـسا مود  هیاپ  رد  هک  ینمؤم  دـیابن  تسا  لوا  هیاپ  رد  هک  ینمؤم  .تفر  الاب  نآ  زا  دـیاب  هلپ  هلپ  هک  ینابدرون  دـننام  .تسا  هجرد  هد 
رگا .يریگ  یم  رارق  الاب  ریقحت  دروم  هک  یهد  رارق  ریقحت  دروم  تسا  رت  نییاپ  هچنآ  دـیابن  .مهد  هیاپ  ات  روطنیمه  و  درامـش ، زیچاـن 

وا طوقس  بجوم  هک  راذگن  ششود  رب  وا  ناوت  زا  شیب  امن و  کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  تسا ، رت  نییاپ  وت  زا  يا  هلپ  هک  یتفای  ار  یـسک 
مهد هلپ  رد  ناملس  مهن و  هلپ  رد  رذوبا  متشه و  هلپ  رد  دادقم  دنک ، ناربج  ار  نآ  دیاب  دنکـشب ، ار  ینمؤم  سکره  هک  ارچ  .دوش  یم 

.دوب

بوخ ردارب 

یمن ار  وت  ریخ  هب  زج  هتسیاش  ردارب  دهد و  یم  نامرف  يدب  هب  سفن  نوچ  تسا ، رتهب  وت  يارب  وت  سفن  زا  کین  ردارب  دیوگ : یفراع 
.دناوخ

گنج رد  رطاق 

یسک زا  نم  دومرف : ماما  .دوب  یم  رتهب  يدوب  بسا  راوس  رگا  دش : هتفگ  دوب  راوس  رتسا  رب  يرازراک  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب 
.تسا یفاک  ارم  رتسا  اذل  مرب  یمن  هلمح  هدرک  رارف  هک  یسک  هب  منک و  یمن  رارف  دنک  هلمح  هک 

ینمشد یتسود و 

رب وت  گرم  دشاب ، وت  زا  زاین  یب  تسود  نوچ  تسوت و  ءاقب  راد  تسود  دشاب ، وت  هب  دـنمزاین  نمـشد  یتقو  دـیوگ : يدـنه  یمیکح 
.تسا ناسآ  يو 

تبحم

.دوش یم  زاب  يدیماان  اب  هتسب ، هرگ  عمط  اب  هک  یتبحم  ره  دیوگ : زین 

جنرطش

اب ناشتلاهج  رطاخ  هب  دنتـشادن و  شناد  نانآ  هک  ارچ  دنتخاس ، مور  ناریا و  نامکاح  يارب  ار  جنرطـش  نادنمـشناد  مدـید : یباتک  رد 
جنرطش نادنمشناد  .دنتسیرگن  یم  مه  هب  واگ  نوچ  دنتسشن ، یم  دوخ  دننام  اب  نوچ  .دندرک و  یمن  تساخرب  تسشن و  نادنمـشناد 

رد الاو  يا  هجرد  بحاص  مادـک  ره  مور  ناریا و  میدـق  نامکاح  نانوی و  ناهاشداپ  یلو  .دـنوش  لوغـشم  نآ  هب  نانآ  ات  دـنتخاس  ار 
.دنتشادن تسس  ياهراک  يارب  یتغارف  تقو  دندوب و  شناد  ملع و 

يریپ

.فیعض مروخن  رگا  موش و  یم  نیگنـس  مروخب  رگا  تفگ : ریپ  تسا ؟ هنوگچ  ندروخ  رد  وت  لاح  تفگ : برع  يدرمریپ  هب  جاجح 
: تفگ ریپ  تسا ؟ هنوگچ  نانز  اب  وت  لاح  دیسرپ  جاجح 
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.مراد توهش  نانآ  هب  دنوش  نم  عنام  نوچ  موش و  یم  زجاع  نانآ  زا  دنروآ  يور  نم  هب  نانز  رگا 

جاجح .درپ  یم  مرـس  زا  باوخ  مور  یم  رتسب  هب  نوچ  درب و  یم  مباوخ  عمج  رد  تفگ : ریپ  تسا ؟ هنوگچ  وت  باوخ  تفگ : جاجح 
یم نم  هب  مزیخ  یم  اـپب  نوچ  دزیرگ و  یم  نم  زا  نیمز  منیـشن  یم  یتـقو  تفگ : ریپ  تسا ؟ هنوگچ  وـت  تساـخرب  تسـشن و  تفگ :

.دنازغل یم  ارم  معوفدم  درب و  یم  مناما  هشعر  مور ، یم  هار  نوچ  تفگ : ریپ  تسا ؟ هنوگچ  وت  نتفر  هار  تفگ : جاجح  .دبسچ 

درم هب  نز  هاگن 

یمن تفگ : ینک ؟ یم  فیصوت  نادرم  ام  زا  رتشیب  رایـسب  ار  ربمایپ  وت  دنتفگ : وا  هب  .تفگ  رایـسب  درک و  فیـصوت  ار  ربمایپ  دبعم ، ما 
.درم هب  درم  هاگن  فالخب  درگن ، یم  شخبافش  یهاگن  هب  درگن  یم  درم  هب  نوچ  نز  دیناد 

يریپ

.تسا يریپ  نآ  دننآ و  دنموزرآ  همه  هک  متسه  يدرد  هب  التبم  تفگ : یلاح ؟ هچ  رد  دنتفگ : ءانیعلاوبا  هب 

میوگ

رایشه تسم و  مشچ  هب  دش  یحارص 

راقنم خرس  گنر و  زبس  یطوط  وچ 

ادخ تمحر 

.زاس ققحم  تدوخ  هب  ار  نم  نامگ  ایادخ  دنسیونب  شنفک  رب  هک  درک  تیصو  ءارزو  زا  یکی 

سایق رابتعا 

نیب رد  .تسناد  یم  تسردان  وا  تسرد و  ار  سایق  ییحی  ایوگ  .درک  یم  هثحابم  ءاملع  زا  یکی  اب  ساـیق  هراـب ي  رد  متکا  نب  ییحی 
: تفگ ییحی  .دوب  ایرکزوبا  ییحی  ترـضح  هینک ي  تفگ : متـسین ، ایرکز  ابا  نم  تفگ : ییحی  ایرکز ! اـبا  اـی  تفگ : ییحی  هب  ثحب 

(. يدرک سایق  ربمایپ  ییحی  هب  ارم  نونکا  هنوگچ  يدنسپ  یمن  ار  سایق  هک  وت  ینعی  ( ؟ دوب هچ  هراب  رد  لاح  هب  ات  ام  ثحب 

هبوک يادص 

.منم تفگ : درم  نآ  تسیک ؟ تفگ : ظحاج  دروآرد ، ادص  هب  ار  ظحاج  هناخ  رد  هبوک ي  يدرم ،

يادص نیب  یتفگ و  هک  هچنآ  نیب  تسا  یقرف  هچ  مسانش  یمن  ار  وت  نم  یتقو  ینعی   ) .دیتسه یکی  هبوک  يادص  وت و  تفگ : ظحاج 
(. هبوک
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یفرع

دسر ار  ناصاخ  لعل  بارش  توقای و  ماج 

سب تسماع و  تمحر  رب  رظن  ار  نایاونیب 

یناسل

لصو هار  قیفر  يا  تسا  رود  دوصقم  لزنم 

دشک رب  اپ  زا  يراخ  یناسل  نیکسم  ات  شاب 

یتسه

لکیه رب  تسین ، تمسق  يزجت و  لباق  تسا و  بجاو  نیع  هکنیا  اب  دوجو  ییوگب : رگا  دیوگ : دیرجت  حرش  هیشاح  رد  فیرش ، دیس 
تقیقح هکلب  تسین  دوجو  نودب  یتیهام  چیه  هک  يروط  هب  تسا  هدرک  ادـیپ  روهظ  اهنآ  همه ي  رد  هتفای و  طاسبنا  تادوجوم  ياه 

ایرد و دـننامه  تسا ، يرابتعا  تاصخـشت  تانیعت و  تادـیقت و  رابتعا  هب  مه  زا  اه  تیهام  زایتما  تسا و  دوجو  ناـمه  اـهنآ ، نیع  و 
.درادن دوجو  ایرد  تقیقح  زج  يزیچ  هکنیا  اب  هرثکتم ، جاوما  رد  نآ  روهظ 

تارظاـنم اـب  نآ  هب  هک  لـقع  روط  زا  رترب  تسا  يروط  نیا  میوگ : ییوگ ؟ یم  هچ  هتفاـی  يداـقتعا  نینچ  هک  یـسک  هراـب  رد  کـنیا 
.دوخ دح  رد  تسا  یناوت  ار  یسک  ره  تسا و  لیصحت  لباق  یفشک  تادهاجم  اب  اهنت  دیسر و  ناوتن  یلقع 

امن ناوج  ریپ 

.دوب دهاوخ  یک  وت  يراگتسر  فصو  نیا  اب  .یتسه  یگلاس  تسیب  دننام  یگلاس  لهچ  رد  وت  هدش : هتفگ 

یف کلثم  نیعبرالا  یف  تنا 

حالفلا نوکی  یتم  یل  لق  نیرشعلا 

دنیوگ

دنلب دنک  یم  ادن  قشع  هک  ایب  یقاس 

دینش امز  مه  ام  هصق ي  تفگ  هک  سکناک 

یماج

تناج ندرگ  فوط  وا  تسد 
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تنابیرگ زا  هدروآرب  رس 

دیرو لبح  رت ز  کیدزن  وتب 

دیعب لالض  رد  هداتفا  رد  وت 

يوک رس  ره  درگب  يدرگ  دنچ 

يوج دوخ  زا  مه  اود  ار  دوخ  درد 

ماشآ تانیاک  تسیک  هنال ي 

ماک هب  هدیشکرد  شرف  ات  شرع 

گنهآ گنهن  نآ  هدرک  اجک  ره 

گنر هن  دنام و  يوب  هن  ام  نم و  زا 

راگرپ ریاود  نیز  يا  هطقن 

راگرپ نیا  رود  نوریب ز  تسین 

طیسب هچ  اضف  نیا  رد  بکرم  هچ 

طیحم هلمجب  انف  مکح  تسه 
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تسقح نامرهق  ضارقم  هکلب 

تسا قلخ  املک  لصو  عطاق 

خاش ود  لغ  تسار  سفن  يو  دنه 

خارف ناهج  وا  رب  هدرک  گنت 

یماظن

تسین نیمه  زج  ملاع  هک  يرادنپ  وت 

تسین نیا  زا  ریغ  ینامسآ  نیمز و 

تسناهن مدنگ  رد  هک  یمرک  نآ  وچ 

تسا ناسمه  وا  نامسآ  نیمز و 

یماج

نملاوذ تمدخب  ات  درب  یم 

ندرگ رد  هخاش  ود  شناشکشک 

خیب کی  زا  هتسر  تسلاهن  ود 

خیبوت ار  عبط  سفن و  ناش  هویم 

ریغص تسا  یثلثم  یسرک ال 

ریبک ناهج  لحمضم  وردنا 

تفات ثدحم  دوجو  زا  ور  هکره 

تفای ثلثم  نآ  زا  یجنکب  هر 

جنک ره  یگنت  دناد ز  لقع 

جنگ ار  نم  ام و  تسین  وا  رد  هک 
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تفس ینعم  رُد  وچ  هفینحوب 

تفگ ثلثم  ار  هداب  زا  یعون 

يده عرشب  وا  يأر  رب  تسه 

یلو كاپ  حابم و  ثلثم  نآ 

حالف لها  شیکب  ثلثم  نیا 

حابم هن  دوب  ضرتفم  بجاو و 

یماج دز  هکنآ  ره  ثلثم  ناز 

یماخ ره  نوبز  یتسم  دش ز 

هعرج کی  هکنآ  ره  ثلثم  نیز 

هعرق دز  مانب  شتخب  دروخ 

داتفا ماجب  شتحار  هعرج ي 

داتفا مانب  شتلود  هعرق ي 

مدق رون  غورف  زا ال  دراد 

مدع یگریت  تشاد  هچرگ ال 

یط ترثک  طاسب  دنک ال  نوچ 

یم تدحو  ماجز  الا  دهد 

لقع تاناویح و 

رد مه  یلعوب  .تشاد  ار  هدـیقع  نیمه  يدرورهـس  لوتقم  خیـش  .دـنراد  هدرجم  هقطان  سفن  تاناویح ، دـنا : هتفگ  هتـشذگ  نامیکح 
.تسا لکشم  مکح  نیا  رد  ناویح  ناسنا و  نیب  قرف  هک  تسا  هدرک  حیرصت  راینمهب  تالاؤس  خساپ 

*
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، نتفگ نخـس  هن  تسا  تایلک  كاردا  قطن ، زا  دارم  هک  دـنیوگ  دـیدج  ءاملع  هچنآ  دـیوگ : یم  مکحلا  صوصف  حرـش  رد  يرـصیق 
سفن هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  نوچ  .درادـن  ءاـمکح  ثحب  هب  یطبر  هکنیا  هوـالع  تسه و  يوغل  عضو  فلاـخم  نتفگ  نخـس  نوچ 

ناسنا صاخ  هدرجم  هقطان 
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دوجو یفانم  يزیچ  هب  لهج  دـنرادن و  تایلک  كاردا  ناوت  تاناویح  هک  تسین  مه  یعـالطا  .درادـن و  دوجو  نیا  رب  یلیلد  دـشاب و 
مالک نایاپ  .دـنراد  هیلک  تاـکاردا  زین  ناـنآ  هک  دـناسر  یم  نیا  هب  ار  اـم  تاـناویح  بیجع  ياـهراک  هراـب  رد  رظن  تقد  .تسین  نآ 

.يرصیق

نیمه هب  تسا و  نتفگ  نخـس  ینعی  نآ  يوغل  يانعم  قطن ، زا  هتـشذگ  ناـمیکح  روظنم  هک  تسا  نیا  يرـصیق  دارم  هک  تسا  مولعم 
.تسا هدرک  حیرصت  ییالع  همان  شناد  مان  هب  شباتک  زاغآ  رد  سییرلا  خیش  بلطم 

تاذ ندشن  مودعم 

دوجو نطوم  دوهش و  لزنم  هب  مدق  فرـص ، یفن  ضحم و  مدع  يارحـص  زا  مودعم  تاذ  دسیون : یم  ناوید  حرـش  رد  يدبیم  لضاف 
ار زیچ  چیه  تاذ  و  دریگ ، یمن  مدع  گنر  مه  یقیقح  دوجوم  هنیآ ي  دبای ، یمن  دوجو  گنر  ضحم  مودعم  هچنانچ  و  دـنهن ، یمن 

تئیه هب  ددرگ و  لدـبم  تروـص  هـکلب  دوـشن ، مودـعم  وا  تاذ  يزوـسب ، شتآ  رب  رگا  ار  بوـچ  ًـالثم  تخاـس ، ناوـت  یمن  مودـعم 
.دنک روهظ  رتسکاخ 

رگید ناهج 

ملاع نآ  رد  دنتـسه ، ینامـسآ  ناسنا  تاناویح و  ایرد و  نیمز و  نامـسآ و  ملاع ، نیا  زا  رتالاب  دـیوگ : اـیجولوئآ  باـتک  رد  وطـسرا 
دـننیزگ و یمن  يرود  مه  زا  ناـهج  نآ  مدرم  دـنراد ، تبـسانم  اـجنآ  ياـهناسنا  اـب  ملاـع  نآ  رد  نویناـحور  تـسین ، نـیمز  زا  يرثا 

.دنتسه تحار  مه  اب  هکلب  دناسر  یمن  ررض  دنک و  یمن  یفن  ار  يرگید  سکره 

ندعم ناسنا و 

.دوش یمن  لیدبت  رگید  عون  هب  یعون  چیه  .تسا و  صاخ  سنج  رد  جردنم  عون  ره  دـنراد و  یفلتخم  عاونا  تازلف  دـیوگ : یمیکح 
هیقب تسا ، حیحـص  ناسنا  دـننام  الط  .نیعم  عون  ریز  رد  دنتـسه  یفانـصا  روکذـم ، داـسجا  دـندقتعم  ناـمیکح  یخرب  نارگاـیمیک و 

.تسا ریسکا  يوراد  اهنآ  يوراد  هک  دنتسه  رامیب  یمدرم  اهدسج 

عاونا رییغت 

ارچ .تسین  عاونا  بالقنا  ندوب  لاحم  نآ  همزال  دنشاب ، نیعم  عون  داسجا  هک  میوش  میلست  هکنیا  ضرف  هب  هک  دننآرب  نیققحم  یخرب 
مان هب  يا  هلاسر  .تسناد  لطاب  افـش  باتک  رد  ار  اـیمیک  هکنیا  زا  سپ  سییرلا  خیـش  .دوش  یم  برقع  هتـسه  هک  مینیب  یم  رایـسب  هک 

.تشون ایمیک  تابثا  رد  داهشالا  قیاقح 
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ییاسراپ

هتشذگ و رب  ندشن  سویأم  تسا ، هدش  لیکشت  نآرق  رد  فرح  ود  زا  دهز  تفگ : دمآ ، نایم  هب  نخس  دهز  زا  ضایع  نب  لیضف  دزن 
.هدنیآ رب  ندشن  لاحشوخ 

تجاح در 

.دش راکشآ  مدوخ  يارب  تلذ  يو و  يدیماان  زا  سپ  وا  يارب  تزع  هکنیا  رگم  مدرکن  در  ار  يدنمتجاح  زگره  دیوگ : یگرزب 

ادگ بسن  بسح و 

.تسا یفرعم  عنام  نم  دب  هشیپ  تفگ : یتسیک ؟ دنتفگ : .درک  ییادگ  اهنآ  زا  دش و  دراو  یهورگ  رب  ینیشن  هیداب 

لمع لوق و 

.دنهد یم  ماجنا  هن  دنیوگ و  یم  هن  زورما  و  دنداد ، یمن  ماجنا  دنتفگ و  سپس  دنتفگ ، یمن  دنداد و  یم  ماجنا  مدرم  دنیوگ : یخرب 

ادگ در 

.دوش یمن  تحاران  ندش  سویأم  تمالم  زا  دنکن ، تشحو  ییادگ  تلذ  زا  هک  یسک  دیوگ : یمیکح 

قشع

رد و  دـندرک ، مه  ندرگ  رد  تسد  اجنآ  رد  دـنتخادنا و  هلجد  هب  ار  دوخ  ود  ره  هک  ار  شزینک  هب  هفیلخ  مالغ  قشع  ناتـساد  یماج ،
.تسا هدروآرد  رعش  هب  دندش ، رو  هطوغ  قح  تمحر  يایرد 

یماج

دادغب رد  هفیلخ  ناراهبون 

داهن هلجد  فرطب  ترشع  مزب 

زیخ ون  يدهاش  هدرپ  رد  تشاد 

زیر رکش  هتسپ  منرت ز  رد 

گنچ رب  رد  هرهز  وچ  یتفرگ  نوچ 

گنهآ زا  يداتف  هرهز  گنچ 
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یبوخ زک  هفیلخ  مالغ  اب 

یبوبحم رهپس  رهم  دوب 

رطاخ قلعت  نادنچ  تشاد 

رظان دوخ  لاحب  يدوبن  هک 

دندوب رگدکی  نوتفم  ود  ره 

دندوب رگدکی  نونجم  هکلب 

رس رب  نابهگن  دص  ناشدوب 

رگیدکی ناشلصو ز  عنام 
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قاط دش  یگدرپ  هام  تقاط 

قارف غاد  قایتشا و  شتآ  ز 

تخاس ییاون  شوخ  هدرپ  سپ  زا 

تخاونب اون  نامه  رب  ار  گنچ 

زاس يزاب  قشع  هب  یلوق  يدرک 

زاوآ دیشکرب  لوق  نآ  رب  سپ 

دنچ ییافویب  خرچ  يا  رخآک 

دنچ ییاس  رمع  یهاک و  حور 

مرگ متشگن  وت  رهم  زا  زگره 

مرش وت  راکز  مدیآ  یم  مرش 

مزادرپ شیوخ  هب  مدکی  هک  هب 

مزاس نتشیوخ  راک  هراچ 

رگید رتخد  هدرپ  رد  دوب 

رگ شمار  زاس و  هدرپ  وا  وچمه 

يزامغب ناسک  وس  ره  تفگ 

يزاس یم  هنوگچ  دوخ  هراچ ي 

نینچ هک  دز  كاچ  شیپ  زا  هدرپ 

نیشن هلجد  هام  یهام و  وچ  دش 

تخادنا بآ  رد  ار  نتشیوخ  هم  وچمه 

تخاس يراوخ  هطوغب  یهام  وچمه 
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اجنآ مالغ  نآ  هداتسا  هدوب 

اجنآ ماکخلت  رجه  زا  یناج 

دنکفا بآ  رد  يو  وچ  ار  نتشیوخ 

دنویپ شندرگب  دعاس  درک 

هدروآ مه  ندرگ  رد  تسد 

هدرپ سپ  رد  دنتفهن  خر 

ییوت ینم و  زا  دنتسر  ود  ره 

ییود رابغ  زا  دنتسش  تسد 

تسنیا یقشاع  نییآ  یماج 

تسا نیک  یقبام  تسنیا و  رهم 

يور يرآ  قشع  يایرد  هب  رگ 

يوشب تسد  شیوخز  نانیا  وچمه 

درد زا  هوکش 

.ینک یم  هیالگ  درادن  محر  هک  یسک  هب  دراد  محر  وت  هب  هک  یسک  زا  تفگ : وا  هب  یفراع  .درک  هیالگ  دوخ  يرامیب  زا  يدرم 

الب رکش 

وت هدربن و  دای  زا  ار  وت  و  روآ ؛ ياجب  ار  وا  رکـش  هداد  یتمعن  وت  هب  ادـخ  دومرف : تفر و  يرامیب  تدایع  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما 
.رآ دایب  ار  وا  زین 

رامیب ياعد 

.بضغ هن  هد  رارق  نم  بیدأت  هیام  ار  يرامیب  نیا  ایادخ  تشاد : هضرع  .دش  رامیب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تیفاع يرامیب و 

.تسا كدنا  تیفاع  رایسب و  يرامیب  هدش : هتفگ 
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تدابع رد  لادتعا 

دـنک و یم  تدابع  بش  همه ي  تسا و  راد  هزور  لاس  همه ي  ینالف  دـنتفگ : دـندش و  دراو  ربماـیپ  رب  يا  هدـع  دـیوگ : ساـبع  نبا 
ربمایپ .مینک  یم  ار  راـک  نیا  یگمه  اـم  دـنتفگ : دـنک ؟ یم  مهارف  ار  شبآ  ناـن و  یـسک  هچ  دومرف : ربماـیپ  .دـیوگ  یم  رکذ  رایـسب 

.دیتسه رتهب  وا  زا  امش  همه ي  دومرف :

متاخ

تنیز يانعم  هب  میهد  حـتف  رگا  .دوش  هدـناوخ  تسا  زیاج  ءات  رـسک  هب  مه  ءات و  حـتف  هب  مه  نییبنلا  متاـخ  تراـبع  رد  متاـخ  هژاو ي 
.تسا هدروآ  حابصم  هیشاح  رد  یمعفک  ار  نیا  تسا ، هدنهد  نایاپ  يانعم  هب  میهد  هرسک  رگا  تسا و  سابل 

متاخ هک  مالسا  ربمایپ  نآ و  رخآ  ینعی  يزیچ  همتاخ  .تسا  حیحص  حتف  هب  مه  رسک و  هب  مه  متاخ  هک  تسا  هدمآ  هغللا  حاحـص  رد 
.تسا کشم  يوب  دنبای  یم  هک  يزیچ  نیرخآ  ینعی  کسم  هماتخ  تساهنآ و  رخآ  ینعی  تسا  ءایبنا 

یبدا ثحب 

یم رب  اـهناسنا  هب  هک  تسا  یبوصنم  ریمـض  ْمُهُونَزَو  ْوَأ  ْمُهُولاـ�ک  رد  ریمـض  هک  تسا  هدـمآ  نیففطم  هروس  لـیذ  فاـشک  ریـسفت  رد 
.تسا هدیبسچ  لعف  هب  ریمـض  و  تسا ، هدش  فذح  ل )  ) رج فرح  هدوب و  مهل  اونز  وا و  مهولاک  هک  تسا  نیا  ای  نآ  ساسا  ددرگ و 

.تسا هدش  نآ  نیشناج  هیلا  فاضم  هدش و  فذح  فاضم  هژاو  هک  تسا  نیا  ای  و 

يانعم تروص  نیا  رد  اریز  دروخ ، یم  مهب  هیآ  مظن  نوچ  دـشاب ، نیففطم  نآ  عجرم  عوفرم و  ریمـض  هک  تسین  حیحـص  فرح  نیا 
.دنروآ یم  دراو  نایز  دوخ  هب  نزو  لیک و  عقوم  رد  ناشورف  مک  هک  تسا  نیا  هیآ 

دنریگ یم  يزیچ  مدرم  زا  نوچ  ناشورف  مک  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  لعاف ؛ هن  تسا  هتفرگ  رارق  شنزرـس  دروم  لـعف  هک  یلاـح  رد 
.دنهاک یم  نآ  زا  دنهد  یم  يزیچ  نوچ  دنریگ و  یم  لماک 

، دوشن هابتـشا  درفم  اب  اـت  دـنروآ  یم  فلا  عمج  واو  زا  سپ  نوچ  تسین  حیحـص  ساـن  هب  ریمـض  عوجر  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم 
دوخ نم  تسا  هدشن  تیاعر  طخ  شناد  دـعاوق  زا  يرایـسب  فحـصم  رد  و  تسا ، هدـماین  اج  همه  رد  عمج  واو  زا  دـعب  فلا  مییوگ 

نوچ .دنا  هدرواین  درادن  ریثأت  انعم  ظفل و  رد  نوچ  ار  فلا  نیا  هک  مدید  ار  اوقت  اب  ناگرزب  هتشون  تسد  یطخ  ياهباتک 
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، دسیون یمن  ار  فلا  هکره  دیآ ، یم  نآ  ریغ  عمج و  واو  اب  ندشن  هابتـشا  رطاخ  هب  طقف  فلا  نیا  و  تسه ، عمج  دیفم  ییاهنت  هب  واو 
.دناد یم  زایتما  نیا  يارب  یفاک  ار  واو 

یم فقو  یمک  واو ، هب  ندناوخ  ماگنه  دنا و  هتـسناد  نیففطم  ار  ریمـض  ود  ره  عجرم  نانآ  هک  هدش  لقن  هزمح  رمع و  نب  یـسیع  زا 
.دوش راکشآ  اهنآ  دارم  ات  دننک ،

شیاسآ الب و 

شیاسآ لاس  دنچ  تفگ : بویا  ...یهاوخب ، ادخ  زا  رگا  تفگ : شرـسمه  هب  مالـسلا  هیلع  بویا  نز  تسا : هدمآ  فاشک  ریـسفت  رد 
.منیب الب  شیاسآ  ردق  هب  هکنیا  زا  شیپ  مهاوخب ، يزیچ  ادخ  زا  منک  یم  ایح  نم  تفگ : بویا  لاس ، داتشه  تفگ : نز  میتشاد ؟

ینارت نل 

، ییابیز رب  هوالع  هک  مدـید  یکرتخد  مدـش ، نکاس  يا  هناخ  رد  و  مدـش ، دراو  هرذـع  ینب  هلیبق  هب  يرفـس  رد  تفگ : تاقث  زا  یکی 
.دوب هدرک  نت  رب  مه  لامک  تیصخش و  سابل 

زا یلاحـشوخ  راـثآ  هک  مدـید  يوراـبیز  یناوج  متـشگ ، یم  هلیبـق  رد  يزور  تشاداو ، تفگـش  هب  ارم  وا  ینخـس  شوـخ  ییاـبیز و 
یم هلعش  هملباق  ریز  مزیه  دننامه  لاح  نیا  اب  دوب ، هدش  نادند  بوچ  زا  رت  فیحن  هام و  لاله  زا  رت  فیعـض  وا  .دوب  ادیپ  وا  تروص 

هن مراد و  يربص  هن  وت  هراب ي  رد  نم  تفگ : یم  شراعشا  نیب  رد  .دوب  ریزارس  شیاه  هنوگ  رب  کشا  دورس و  یم  يراعشا  دیشک و 
اب متشاد  بلق  ود  رگا  .مور  اجک  لد  نودب  یلو  مراد  رطاخ  هب  وت  ندیـسر  يارب  هار  رازه  لاصو ، هن  مراد و  يرود  ناوت  هن  .يا  هراچ 

.دزوسب وت  يوزرآ  رد  مرگید  بلق  متشاذگ  یم  مدرک و  یم  یگدنز  یبلق 

ندـید ناوت  تسا  اهلاس  رتخد  نآ  یتسه و  نامهم  وا  رب  وت  هک  تسا  يدرم  نامه  رتخد  قشاـع  دـنتفگ : تسیک ؟ ناوج  نیا  مدیـسرپ 
.درادن ار  ناوج  نیا 

وت هد  هزاجا  هظحل  کی  نم  رطاخ  هب  مأوت  نامهم  نم  متفگ : .تسا  نم  يومع  رسپ  تفگ : .متفگ  رتخد  يارب  ار  هصق  متفر و  هناخ  هب 
دمآ و دوب ، هدرک  اپ  هب  يرابغ  درگ و  شـسابل  هک  رتخد  .مداد  وا  هب  ار  ربخ  متفر و  رـسپ  يوسب  .دش  رـضاح  هارکا  اب  رتخد  دـنیبب ، ار 

.دوب هتخوس  شا  هنیـس  مدرک  دنلب  شتآ  هلعـش ي  زا  ار  وا  یتقو  داتفا و  دوب  شهار  رد  هک  یـشتآ  رب  داتفا  رتخد  هب  ناوج  مشچ  نوچ 
دننامه تیاکح  نیا  میوگ : یم  نم  .دـبایب  ام  لاـمج  ندـید  ناـکما  هنوگچ  درادـن  ار  اـم  مدـق  راـبغ  ندـید  ناوت  هکنآ  تفگ : رتخد 

، دنام دوخ  ياج  رد  رگا  رگنب  هوک  هب  دومرف : ادخ  .هد  ناشن  نم  هب  ار  دوخ  تفگ : يو  هک  .تسادخ  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  تیاکح 
دیشاپ مه  زا  هوک  .ینیب  یم  ارم 
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.داتفا نیمز  رب  شوهیب  ربمایپ  و 

رقف

شتداسح یـسک  دـشاب  هتـشاد  هکره  هک  یتمعن  دـنکن و  محر  وا  هب  یـسک  دوش  شیالتبم  سکره  هک  ییالب  ایآ  دـنتفگ : یفراع  هب 
.تسا رقف  تفگ : یسانش ؟ یم  دزرون ،

*

دراد دوجو  یموس  تفگ : فراع  .تینما  تحص و  زا  تسا  ترابع  دنوش و  یم  نارفک  تمعن  ود  دینـش  یفراع  یتقو  هک  هدش  هتفگ 
نارفک یتمعن  تسا ، رقف  تفگ : تسیچ ؟ دنتفگ : .دنوش  یم  رکش  اهنیا  هاگ  هک  تینما ، تحص و  فالخب  دوش  یمن  رکش  ًالـصا  هک 

.دشاب هدروآ  شیوخ  هانپ  رد  ار  وا  ادخ  هک  یسک  رگم  تسین  وا  تسا و  هداد  تمعن  وا  هب  ادخ  هک  یسک  ره  يوس  زا  هدش 

تقو

مه تقو  دـشاب  لاحـشوخ  کلاس  رگا  .تسا  هدـش  عقاو  نآ  رد  رب  کلاس  هک  تسا  رـضاح  لاح  نیمه  تقو  فوصت ، حالطـصا  رد 
.تسا كانمغ  مه  تقو  دشاب ، نیگمغ  رگا  شوخ و 

هتـشذگ و هب  یهجوت  و  دنک ، یم  لمع  نآ  ياضتقم  هب  ار  یتقو  ره  یفوص  هک  تسا  نیا  تسا ، تقولا  نبا  یفوص  دـنیوگ  یم  هکنیا 
.درادن هدنیآ 

يولوم

قیفر يا  یفوص  تقولا  نبا  دشاب 

قیرط طرش  زا  نتفگ  ادرف  تسین 

دنیوگ

دشاب شوشم  قشع  زا  لد  هک  ار  نآ 

دشاب شکلد  همه  دیوگ  هک  هصق  ره 

يونش مک  یمه  ناقشاع  هصق  وت 

دشاب شوخ  ناش  هصق  هک  ونشب  ونشب 

ربخ
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.دتفا یم  قنور  زا  دوش  رارکت  يربخ  ره  دنیوگ :

تاراشا

وا هراشا ي  ره  .تسا  هتفهن  نآ  رد  یتفرعم  دنک  یم  لقن  هک  یتیاکح  ره  تسا و  يا  هتکن  شنخس  ره  ریز  رد  فراع  دیوگ : یفراع 
هزادـنا هب  یعماس  ره  اـت  .دـنیوگ  یم  تیاـکح  رتشیب  دوخ  نانخـس  نمـض  رد  ناـنآ  اذـل  .دراد  يا  هیاـنک  وا  تیاـکح  ره  یتراـشب و 

اه و هصق  هک  نکن  نامگ  سپ  دراد ، نطب  تفه  ات  نطاب و  رهاظ و  نآرق  دـنیوگ  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب  درب ، هرهب  دوخ  دادعتـسا 
.تسا رادنپ  نیا  زا  رت  لیلج  میکح  مالک  دنشاب ، هصق  فرص  نآرق ، ياهتیاکح 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  تلادع 

یلع ماما  هاپس  قیوشت  رطاخ  هب  ار  وا  هیواعم  .دش  دراو  هیواعم  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تداهـش  زا  سپ  ینادمه ، هرامع  تنب  هدوس 
ام فیاظو  زا  ام و  اب  وت  راتفر  زا  ادخ  تفگ : هدوس  یهاوخ ؟ یم  هچ  تفگ : تیاهن  رد  درک و  تمالم  نیفص  گنج  رد  مالـسلا  هیلع 

دننک و یم  هدافتسا  ءوس  وت  زا  دنیآ  یم  ام  هلیبق  هب  وت  يوس  زا  یصاخشا  .دسرپ  یم  ام  لابق  رد  امش  تیلوئسم  زا  دنک و  یم  شـسرپ 
نیا .دنشک  یم  ار  ام  دنروآ و  یم  یطحق  ام  رب  دنراپس  یم  ساد  هب  هلبنس  يا  هتـسد  نوچ  دنیامن و  یم  ورد  مدنگ  هشوخ  دننام  ار  ام 
یم میتسه  وت  زا  تعاطا  هب  راچان  هک  دوبن  نیا  رگا  دریگ ، یم  ار  ام  لاوما  دشک ، یم  ار  ام  نادرم  هدـمآ ، ام  يوسب  هک  هاطرا  نبرـشب 

هیواـعم .میزیخ  یمرب  تفلاـخم  هب  وت  اـب  تروص  نیا  ریغ  رد  مینک و  یم  رکـشت  وت  زا  ینک ، لزع  ار  وا  رگا  .مینک  هچ  وا  اـب  میتـسناد 
هچره يو  ات  متـسرفب  هاطرا  يوس  هب  منک و  راوس  يرتش  نیبوچ  زاهج  هب  ار  وت  مهاوخ  یم  ینک ؟ یم  دیدهت  دوخ  موق  هب  ارم  تفگ :

نآ رد  تزع  هتفرگ و  رب  رد  ار  وا  يربق  هک  یمـسج  رب  ادخ  دورد  تفگ : تخادـنا و  ریز  هب  رـس  یکدـنا  هدوس  .دـنکب  وت  اب  دـهاوخ 
.دوب نیرق  قح  نامیا و  اب  وا  درادن و  یلیدب  هک  دوب  اونمه  یتقیقح  اب  .تسا  هدش  نوفدم 

اهنمضت مسج  یلع  ّللا 
�

ه یلص 

انوفدم زعلا  هیف  حبصاف  ربق 

الدب هب  یغبیال  قحلا  فلاح  دق 

انورقم نامیالاو  قحلاب  راصف 

هراب رد  وا  دزن  ادخ  هب  .تسا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ادخ  هب  تفگ : هدوس  تسا ؟ یـسک  هچ  نیا  تفگ : هیواعم 
نم هب  تفأر  قفر و  اب  سپس  تساک  زامن  تابحتـسم  زا  دید ، ارم  نوچ  دوب ، زامن  لاح  رد  وا  .درک  یم  متـس  ام  هب  هک  مدمآ  یلاو  ي 
نم یتسه  اهنآ  نم و  رب  دهاش  وت  ایادـخ  تفگ : تسیرگ و  سپ  .مداد  وا  هب  ار  ربخ  يرآ و  متفگ : يراد ؟ يراک  تفگ : تسیرگن و 

یهلا لیلد  میحرلا ، نمحرلا  ّللا 
�

ه مسب  تشون : دروآ و  تسوپ  يا  هعطق  سپـس  .مدادن  نامرف  ار  اهنآ  وت  قح  كرت  مدرم و  هب  متـس  هب 
تسد رد  هچره  يدناوخ  ار  ما  همان  یتقو  ...دینکن  نیمز  رب  داسف  دیناسرن و  نایز  مدرم  هب  دینک و  لماک  ار  وزارت  دمآ ، امش  يوس  هب 
.مداد یلاو  هب  ار  همان  نم  داد و  نم  هب  ددنبب  هکنیا  نودب  ار  همان  .مالسلاو  دریگ  لیوحت  وت  زا  هک  متسرفب  ار  یـسک  ات  راد  هگن  يراد 
دوـخ لـحم  هب  تیاکـش  نودـب  ار  وا  دیـسیونب و  وا  يارب  دـهاوخ  یم  هچره  تفگ : هیواـعم  .درک  لوزعم  ار  دوـخ  هـظحل  ناـمه  يو 

.دینادرگرب

هتفر مامح  تیفاع 

دیسر و رس  یسک  .دش  جراخ  مامح  زا  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تسا : هدمآ  یفاک  باتک  رد 
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تسا گر  میمح ،  دومرف : ماما  کمیمح ،  باط  تفگ : راکچ ؟ تسا  اب  ارت  یلاح  نینچ  رد  دومرف : ماما  کمامحتسا ،  باط  تفگ :
: وگب دوش ، یم  نم  دیاع  هچ  دشاب ، شوخ  نم  مامح  رگا  دومرف : ماما  کمامح ،  باط  تفگ : درادن ، انعم  زاب  و 

هزیکاپ وت  زا  هک  ییاضعا  دـشاب  كاپ  و  دـش ، كاپ  وت  زا  هک  ییاضعا  دـشاب  هزیکاپ  ینعی  کنم ، رهط  ام  باط  کنم و  باط  ام  رهط 
.دش

تشیعم هار 

.میدنام یمن  هدنز  میتسناد ، یمن  ار  نیا  خساپ  رگا  تفگ : دیآ ؟ یم  تسدب  اجک  زا  امش  تشیعم  دنتفگ : یبرع  نز  هب 

ادخ تمحر 

.تسا میرک  نم  ریگ  ماو  تفگ : .دندرک  تمالم  ار  وا  دناوخ ، یم  تعرس  هب  زامن  ینیشن  هیداب 

یفوص هقرخ 

هب ار  مدرم  دیا  هتساوخ  تسامش ، ینطاب  هتـساوخ ي  قفاوم  دیا  هدیـشوپ  هک  هقرخ  نیا  رگا  تفگ : اه  یفوص  زا  یکی  هب  كامـس  نبا 
ریغ يا  هدارا  هک  تسا  یـسک  یعقاو  یفوص  .دـیا  هدـش  تخبدـب  دـشاب ، امـش  ینطاب  هدارا  فلاخم  رگا  ینک و  ییامنهار  دوخ  نطاب 

.دهد حیجرت  دوخ  هتساوخ  رب  ار  اهنآ  هتساوخ  هتشادن و  وا  ءایلوا  یهلا و  هدارا ي 

انش ای  شناد 

نیا يو  ياج  هب  یـسک  دوبن  دلب  نتـشون  ندناوخ و  رگا  نوچ  هد ، دای  انـش  مدنزرف  هب  ملع ، زا  شیپ  تفگ : شدـنزرف  ملعم  هب  يریما 
.دوش یم  قرغ  ایرد  رد  دنادن  انش  رگا  اما  دنک  یم  ار  راک 

ربمایپ ریفس 

نارسخ هک  هدن  هار  لد  هب  میب  يور  یم  وا  دزن  هک  یسک  تیصخش  زا  تفگ  یم  وا  هب  داتسرف  یم  یتیرومأم  يارب  ار  یسک  ره  ربمایپ 
.ریگب رظن  رد  ار  روتسد  ساسا  هشیمه  يوش و  كانهودنا  هک  هدن  تسد  زا  ار  تصرف  یبای و  یم 

نامهم

.دهدن هار  ار  وا  يو  دوش و  یترطف  تسپ  هناخ ي  دراو  هک  تسا  يدنمتفارش  درم  تفگ : تسیچ ؟ تلذ  دندیسرپ  یبرع  نز  زا 

تواضق

یم تشگنا  دنچ  تفگ : هداد  ناشن  ار  شتسد  سایا  .مکح  رودص  تواضق و  رد  تعرـس  رگم  يرادن  یبیع  دنتفگ : یـضاق  سایا  هب 
، کی دیدرمشن  ارچ  دیدرک  هلجع  تفگ : .جنپ  دنتفگ : دینیب ،
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.مزادنا یمن  ریخأت  هب  مناد  یم  ار  شمکح  هچنآ  مه  نم  تفگ : سایا  .میرامش  یمن  میناد  یم  هچنآ  دنتفگ : ود ... ،

یتسود لوپ 

.وت نوچ  لاؤس  زا  موش  زاین  یب  مراد  تسود  تفگ : يراد ، تسود  ار  مهرد  دنتفگ : شمعا  هب 

لئاسلا اما  هیآ و  ریسفت 

.دوشن مورحم  دیاب  هک  تسا  ملع  بلاط  دارم  تفگ : تسیچ ؟ ْرَْهنَت (1)  �الَف  َِلئا�ّسلا  اَّمَأ  هیآ َو  دارم  دندیسرپ  يدنمشناد  زا 

یماظن

دروخ بآ  يا  هضور  رگا  وجکی  ز 

درو وراخ  لبنس و  وا  زا  دیور  وچ 

هایس کی  نآ  خرس و  دوب  کی  نیا  هن 

هاش فاطلا  ضیف  دوب  ناس  نیا  زا 

درز هتسخ  قشاع  دش  هک  یقشع  ز 

درو وچمه  وا  زا  قوشعم  يور  دوب 

شرع ناویا  هب  ات  نیمز  نآ  یلب 

شرف نالیزن  یسرک  نامیقم 

کیل دنتشگ  تسم  همه  یم  کی  ز 

کین کین  اهقرف  نایم  رد  دوب 

وزا درز  نارفعز  دش  هک  يرهم  ز 

وزا درو  هلال و  یخرس  دوب 

شیوخ یناوا  فورظ و  ردقب 

شیب هن  رخاذ  رحب  نیا  زا  بآ  دنرب 
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یلها

یلها نامز  نانک  لفاغت  رای  تشذگ 

نک یهآ  دارمان  يا  هدش  نابزیب  وچ 

*

ار ام  دونغ  یم  شوخ  تحار  مشچ  هکنآ  تفر 

ار ام  دود  هنیس  زا  دروآرب  دمآ و  قشع 

میتسرپ تب  تسم و  رس  دنیب  هک  وک  زورما 

ار ام  دوتس  یم  يد  یمان  کین  هب  وک  نآ 

نایوربوخز هبوت  ار  ام  تشگن  نکمم 

ار ام  دومزآ  دنچ  مغ  تنحم و  هب  یتیگ 
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يرذآ خیش 

تیاس ربنع  زیب  ریبع  فلز  يد 

تیامیس نمس  شوگانب  فرط  زا 

تفگ یم  يرازب  وت  ياپب  هداتفا 

تیاپ ات  رس  يادف  میاپ  ات  رس 

يولوم

ارم جارعم  هک  ربمغیپ  تفگ 

ابتجا سنوی  جارعم  رب  تسین 

بیشب وا  نآ  خرچ و  رب  نم  نآ 

بیسح زا  تسنورب  قح  برق  هکناز 

تسا نتفر  یتسپ  الاب و  هن  برق 

تسا نتسر  یتسه  سنج  زا  قح  برق 

ظفاح

ینیکسم یمیلس  یگداس و  زا 

ینیبدوخ ربکت و  یشکرس و  زو 

منیشنب میناشن  رگا  شتآ  رد 

ینیشنن تمناشن  رگا  هدید  رب 

يریمض

تسین رارق  ار  لد  وت  لصو  هاگ  هدعو  رد 

تسین راظتنا  هلصوح ي  ربص و  نیکمت 
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قشع غیت  برض  زا  دوب  منت  رب  مخز  دص 

تسین راکشآ  قشع  زجعم  یکی ز  اما 

يدعس دیاش 

تسیک هک  دنسانشن  لتاق  مدننیب و  هتشک 

دیآ یم  ناهن  قلخ  رظن  زا  گدنخ  نیاک 

رای لصو  يایوج  مقارف و  قرغتسم 

تسا لحاسب  شدیما  مشچ  هتسکش  یتشک 

رعاش تیصو 

نیرترعاش هک  رارض  نب  خامش  هب  .تسین  يربخ  تفگ : .نک  تیـصو  تنادنزرف  يارب  دنتفگ  وا  هب  دوب ، گرم  رتسب  رد  هئیطح ، یتقو 
دوس رپ  یتراجت  هک  رتشیب  ییادـگ  هب  منک  یم  تیـصو  ار  نانآ  تفگ : .نک  یتیـصو  نایاونیب  يارب  دوخ  تورث  زا  دـنتفگ  دوب  برع 

ییاهر گرم  زا  مه  نم  دیاش  هدادن  ناج  غالا  رب  يا  هدنشخب  چیه  نوچ  دیرادرب  غالا  اب  ارم  تفگ : نک ، یتیـصو  ار  ام  دنتفگ  .تسا 
.منیب یمن  یتذل  گرم  رد  نم  هکنیا  زج  دراد ، یتذل  دیدج  يزیچ  ره  تفگ : ار  رعش  نیا  سپس  .مبای 

یننا ریغ  هذل  دیدج  لکل 

ذیذل ریغ  توملا  دیدج  تدجو 

يرعاش رب  ياو  ریخ ، تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  گرم  زا  دنتفگ  .داد  رـس  هیرگ  درک و  هراشا  دوخ  هب  تسیک ، برع  نیرترعاش  دنتفگ :
.دنک لقن  ار  وا  رعش  يدنسپان ، هک 
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زور لوط 

ناتسمز رد  .تسا و  رت  ینالوط  نآ  رخآ  زا  ناتـسبات  لوا  راهنلا  فصن  هک  دنک  یم  نامگ  برع  تسا : هدروآ  رئارـس  رد  سیردا  نبا 
.مدش یم  بایماک  همیما  لاصو  زا  ناتسمز  ماش  ناتسبات و  دادماب  رد  شاک  يا  تسا : هدروآ  لیلد  ار  رعش  نیا  دوش و  یم  سکع  رب 

همیما لاصو  نم  یظح  تیلایف 

هیتش تایشع  وا  فیص  تایدغ 

دنمشناد باذع 

.نادرگ وا  نیرق  ار  ینادان  .یناسرب  رازآ  ار  يدنمشناد  یتساوخ  یتقو  دیوگ : یمیکح 

ییاسراپ

.ریگب وا  زا  يرتمک  ياهب  تسا ، اسراپ  نالف  يرتشم  نیا  تفگ : رجات  هب  يدرم  .دنک  يرادـیرخ  ینهریپ  ات  دـمآ  يرجات  دزن  يدـهاز 
.دهز اب  هن  میرخب  نهاریپ  دوخ  لوپ  اب  میدمآ  تفگ : دیرخن و  نهاریپ  دش و  تحاران  اسراپ 

صالخا

ریغ تسا  لاس  لهچ  هک  تسا  یمـسا  نیا  یلب  تفگ : کلام  راکایر ، يا  تفگ : شرـسمه ، اب  شا  هرجاشم  نیب  رانید  نب  کـلام  نز 
.تسا هتفاین  یهاگآ  نآ  هب  وت  زا 

تسود

.تسا مسج  تبحص  مه  شیوخ ، حور و  تبحص  مه  تسود ، دیوگ : یمیکح 

ادخ اب  ییانشآ 

وت هلگ ي  دنفـسوگ  گرگ و  یک  زا  دندیـسرپ : وا  زا  دـندناسر ، یمن  ررـض  نادنفـسوگ  هب  دـندوب و  يدـهاز  هلگ  رد  ییاـه  گرگ 
.تسا هدش  انشآ  ادخ  اب  ناپوچ  هک  یتقو  زا  تفگ : اسراپ  دنا ؟ هدش  مه  يانشآ 

مصتعم

رسپ تشه  يو  .دیشک  لوط  هام  تشه  لاس و  تشه  يو  تموکح  دوب ، یـسابع  هفیلخ  نیمتفه  مصتعم  تسا : هدمآ  راربالا  عیبر  رد 
.تشاذگ ياج  هب  مهرد  رازه  تشه  رانید و  رازه  تشه  داهن و  انب  رصق  تشه  درک و  حتف  ار  هعلق  تشه  وا  .تشاد  رتخد  تشه  و 

نادان دنمشناد و 
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یم ناسحا  همامث  هب  رسای  .درپس  رـسای  دوخ  مداخ  هب  ار  وا  و  درک ، بضغ  دوب  هتـسراو  یناسنا  هک  شربا  نب  همامث  رب  دیـشرلا  نوراه 
لاذ حتف  اب  ار  َنِیبِّذَکُْمِلل  ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَوَف  هیآ  رسای  يزور  درک ،

478  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 930 

http://www.ghaemiyeh.com


رـسای .دنتـسه  ناربمایپ  نانآ  هچ  دنا ،) هدش  بیذـکت  هک  یناسک   ) ار بَّذـکم  هن  ینک  نیرفن  ار  بِّذـکم  دـیاب  تفگ : همامث  .دـناوخ 
ار ناربماـیپ  هک  نوـنکا  متفریذـپ ، یمن  نـم  دـندناوخ و  یم  رفاـک  ار  وـت  مدرم  تـفگ : تفـشآرب و  تشادـن  یبرع  بدا  زا  یعـالطا 
: تفگ تفریذـپ و  ار  وا  تشذـگ  همامث  ریـصقت  زا  نوراـه  یتقو  .درک  وا  كرت  دـنتفگ و  تسار  ناـنآ  ممهف  یم  ینک  یم  شهوکن 

.دریگ رارق  یلهاج  رظن  تحت  هک  تسا  يدنمشناد  تفگ : همامث  تسیچ ؟ اهزیچ  نیرت  تخس 

اهادص

.قوشعم راولش  دنب  يادص  ناسر و  هدژم  يادص  تسود ، يادص  دنزیچ ، هس  اهادص  دنا : هتفگ  یخرب 

یلاحشوخ الب ،

: تفگ دش و  لاحشوخ  يو  .تفر  نیب  زا  نیشن  هیداب  یبرع  زا  زور  کی  رد  يدایز  ياهرتش 

.درک تباصا  منارتش  هب  نم  گرم  نم ، رب  ادخ  گرزب  تنم  رطاخ  هب 

نامهم

شمعا .يرآ  تفگ : .منک  ییاریذـپ  وت  زا  هزات  نان  بوخ و  هکرـس  قاـچ و  هلاـغزب  اـب  يراد  تسود  تفگ : دوخ  ناـمهم  هب  شمعا 
وت متفگ : .مراد  ار  اهنآ  متفگن  نم  تفگ : شمعا  تساجک ؟ هزات  نان  هلاغزب و  تفگ : نامهم  دروآ ، وا  يارب  هکرـس  کشخ و  یناـن 

؟ هن ای  يراد  اهتشا 

یباوج رضاح 

: دیسرپ تسا ؟ هدش  هتخورفارب  شا  هرهچ  هک  دید  ار  شنامیدن  زا  یکی  دابع ، نب  بحاص 

.داد تعلخ  درک و  نیسحت  ار  وا  بحاص  .هو  تفگ : میدن  هق ، تفگ : بحاص  .مراد  بت  داد : خساپ  میدن  يا ؟ هنوگچ 

نیچ نخس 

رد نآ  نتفگ  زا  يو  هک  یتفگ  ینخس  مروضح  رد  ارم  تفگ : فوسلیف  .درک  شهوکن  ار  وت  ینالف  زورید  تفگ : یفوسلیف  هب  يدرم 
.درک یم  ایح  مروضح 

ناجنداب هزبرخ ، ریجنا ،

هکره .ناجنداب  هزبرخ و  ریجنا ، .دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  زیچ  هس  هک  تسا  نیا  ناسنا  عبط  تماقتـسا  لئالد  هلمج  زا  دـیوگ : يریزو 
.تسا هدش  مک  وا  تیناسنا  ثلث  دشاب ، هتشادن  تسود  ار  هس  نیا  زا  یکی 
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رذن هب  يافو 

هک دش  یمن  دونشخ  شلد  یلو  تفای  ار  وا  .دشورفب  مهرد  کی  هب  تفای  رگا  هک  درک  دای  دنگوس  .درک  مگ  ار  شرتش  ینیـشن  هیداب 
ادج مشورف و  یم  مهرد  دـصناپ  هب  ار  هبرگ  مهرد و  کی  هب  ار  رتش  تفگ  یم  تسب و  شندرگ  هب  يا  هبرگ  دـنک ، افو  دوخ  رذـن  هب 

.دوبن نآ  ندرگ  دنبندرگ  رگا  تسا  نازرا  هچ  رتش  تفگ : تشذگ و  وا  رب  یبرع  .مشورف  یمن 

يولهد ورسخ  ریما 

ینک یم  هدنز  یشک و  یم  هنوگچ  متفگ 

دادن رگد  باوج  تشک و  باوج  کی  زا 

میوگ

لد تسا  رامیب  رجه  راب  ریز 

تسیراب رس  وا  ياهلفاغت  نیو 

بش

.منامب ایند  رد  متشادن  تسود  دوبن  بش  رگا  دیوگ : يدهاز 

ایند

.کیدزن نانمشد  رود و  ناشیوخ  و  رود ، ياه  هیبش  کیدزن و  ياهدض  زا  تسا  ترابع  ایند  دیوگ : دمحا  نب  لیلخ 

*

.تسا نآ  دوس  نامه  دراد  يرورس  رگا  .تسا  هصغ  شا  همه  ایند  دیوگ : دوعسم  نبا 

بش یهایس 

زا يراد  وا  زا  وت  هک  یـسرت  دننام  زین  وا  هکنیا  هچ  .سرتن  وا  زا  ورب و  وا  دزن  يدـید ، ار  بش  یهایـس  یتقو  تفگ : يرگید  هب  يدرم 
.دونشب نم  نوچ  زین  ار  نخس  نیا  یهایس  مسرت  یم  تفگ : خساپ  رد  .دسرت  یم  وت 

ترخآ ایند و 

.میتسه ناشیرپ  باوخ  راتفرگ  ود  نآ  نیبام  يرادیب و  ترخآ  ترُچ و  ایند  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
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كدف دودح 

نآ ات  تسیچ  كدف  دودح  نسحلاابا ، يا  تفگ : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  دیـشرلا  نوراه  تسا : هدروآ  راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز 
: دومرف ماما  .دومن  رارصا  نوراه  یلو  درک  ابا  ماما  .منادرگ  زاب  وت  هب  ار 

ماما تسا ؟ مادک  نآ  دودح  تفگ : نوراه  .شدودح  هب  امامت  رگم  مریگ  یمن  ار  نآ  میوگب ، رگا 
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دش و ریغتم  نوراه  .تسا  ندع  نآ  لوا  دـح  دومرف : ماما  .وگب  تدـج  قح  هب  ار  وت  تفگ : نوراه  .یهد  یمن  ام  هب  ار  نآ  وت  دومرف :
نآ موس  دح  دومرف : ماما  .ابجع  تفگ : دش و  هدز  تفگش  رتشیب  نوراه  هرهچ  .تسا  دنقرمس  نآ  مود  دح  دومرف : ماما  .ابجع  تفگ :

يزیچ تفگ : نوراه  تسا ، ناتسنمرا  ات  رحبلا  فیس  نآ  مراهچ  دح  دومرف : ماما  .ابجع  تفگ : دش و  هایس  نوراه  هرهچ  تسا  اقیرفا 
.تفرگ يو  لتق  رب  میمصت  نآ  زا  سپ  .دنامن  ام  يارب 

قالخا امیس و 

.دب ینکاس  هدیدنسپ و  يا  هناخ  تفگ : .دید  قالخا  دب  امیس و  شوخ  یمالغ  یمیکح 

ادخ باذع 

: تفگ دنک ؟ یم  باذع  ار  ناگدنب  هنوگچ  تسا  میحر  ادخ  یتقو  دنتفگ : ناگتشذگ  زا  یکی  هب 

.دوش یمن  هریچ  وا  تمکح  رب  شتمحر  هاگ ، نآ 

قالط نز ، بیع 

؟ دیوگ یم  زاب  ار  دوخ  رـسمه  بیع  یـسک  ایآ  تفگ : تسیچ ؟ وا  بیع  دـنتفگ : وا  هب  دـیوگ : قالط  ار  شرـسمه  تساوخ  يدـهاز 
یمن يزیچ  يرگید  نز  هراب ي  رد  یـسک  تفگ : دوب ؟ هچ  وا  بیع  وگب  لاح  دـنتفگ : وا  هب  درک ، رهوش  نز  داد و  قالط  ار  وا  یتقو 

.دیوگ

رگمتس رای 

كرابم نبا  متـسه ؟ راکمتـس  رای  هکنیا  زا  مسرتب  دـیاب  ایآ  .منک  یم  یطایخ  ار  ناهاشداپ  ساـبل  نم  تفگ : كراـبم  نبا  هب  یطاـیخ 
.یتسه ملاظ  دوخ  وت  درخ ، یم  نزوس  خن و  وت  يارب  هک  تسا  یسک  راکمتس  رای  ریخ ، داد : خساپ 

دنلب يادص 

.دنلب يادص  هن  تسا  لیلد  رد  یتسرد  درم ، يا  تفگ : نومأم  دش ، دنلب  ناشیادص  دندرک و  هعزانم  نومأم  رضحم  رد  نت  ود 

اهتلم بادآ 

رد نیرت  يوق  اه  يزاجح  تفگ : دندیـسرپ ، دوب ، هدرک  رفـس  اهنآ  هب  هک  فلتخم  ياهروشک  مدرم  قالخا  هراب ي  رد  كرابم  نبا  زا 
، اه يرصم  .دنتـسه  نآ  هب  لماع  نیرتمک  شناد و  بلاط  نیرتشیب  اه  یقارع  .دنتـسه  نآ  یـشوماخ  رد  نیرت  فیعـض  يزیگنا و  هنتف 

.دنتسه قلاخ  زا  نیرت  یصاع  قولخم و  زا  نیرت  عیطم  اه  یقشمد  .دنتسه  قمحا  ناشناریپ  گنرز و  ناشنالاسدرخ 
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نوملقوب

رد هک  تسا  یمـشیربا  يا  هچراپ  مان  نوملقوب  دنیوگ و  نوملقوب  گنراگنر ، هب  تسا : هدـمآ  راهچ  تسیب و  باب  رد  راربالا  عیبر  رد 
.دیآ یم  رد  فلتخم  ياهگنر  هب  دوش و  یم  هتفاب  رصم  مور و 

غورد خساپ 

.میوگب غورد  ات  وگب  غورد  دوزفا  هداز و  فیفع  داد : خساپ  ار  وا  شبطاخم  .هدازانز  تفگ : يرگید  هب  يدرم 

دنیوگ

: دیوگ مجع  يرعاش 

تفگ يدب  یکی  ام  قح  رد  يد 

میشارخ یمن  شمغ  ار ز  لد 

میئوگب شیئوکن  زین  ام 

میشاب هتفگ  غورد  ود  ره  ات 

*

دناوخ مرفاک  را  ماظن  یب  ماظن 

یغورف دوبن  ار  بذک  غارچ 

دوبن هک  اریز  شمناوخ  ناملسم 

یغورد زج  یغورد  تافاکم 

ازسان خساپ 

یمن نامگ  تشون : وا  باوج  رد  رـصیق  مور ! شکرـس  هاشداپ  هب  ناـنمؤم  ریما  ماـشه  زا  تشون  مور  رـصیق  هب  کلملادـبع  نب  ماـشه 
مومذـم هاشداپ  هب  مور  هاشداپ  زا  متـشون : یم  وت  باوج  رد  مه  نم  الا  و  دـننک ، بیذـکت  ار  رگید  ضعب  نیطالـس ، یخرب  هک  مدرک 

.موش مشچ  جک  ماشه 

*
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یم دز و  یم  دایرف  هناخ  لخاد  زا  دـمآ  یم  شا  هناخ  رد  يزابرـس  هاگره  ناهفـصا  رد  يدوهی  يدرم  دـیوگ : تارـضاحم  رد  بغار 
.ینامه وت  متسناد  مدینش  ار  وت  يادص  یتقو  تفگ : یم  سپس  .هبحق  ردارب  يا  تفگ :

خسار میمصت 

زا هنادرم  یمیمـصت  تفگ : تسیچ ؟ يراـمیب  نیا  جـالع  دیـسرپ : بیبـط  زا  يزور  دروخ ، یم  كاـخ  یلاـسدرخ  زا  ءاـفلخ  زا  یکی 
.دروخن كاخ  رگید  درک و  شقیدصت  هفیلخ  نادرم ، تامیمصت 

طالخا

هتسب نآ  رب  يرد  رگا  هک  تسا  یهار  تفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  مغلب  هراب ي  رد  دنتفگ : سونیلاج  هب 
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.دـنک یم  تکرح  تسا  نآ  رب  دـنک ، تکرح  رگا  هک  تسا  ینیمز  تفگ : تسیچ ؟ ءادوس  دـنتفگ : .دـنک  یم  زاب  ار  رگید  رد  دوش ،
یهاگ وت  ناتـسد  رد  تسا  وت  هدنب  تفگ : تسیچ ؟ نوخ  دنتفگ  .تسا  ناتـسوب  رد  يا  هدنزگ  گس  تفگ : تسیچ ؟ ارفـص  دـنتفگ :

.دنک یم  كاله  ار  شیاقآ  هدنب 

يریگشیپ

اب هجلاعم  زا  ات  مراد  یم  رب  تسد  مراد  تسود  هچنآ  زا  تفگ : يروخ ؟ یمن  ذـیذل  زیچ  نـالف  هک  ار  وت  هدـش  هچ  دـنتفگ : یـسک  هب 
.موش زاین  یب  تسا  نم  عبط  هورکم  هچنآ 

سرقن

نیا هب  التبم  بتاک  دیمع  نبا  .دوش  یم  داجیا  اپ  ناتـشگنا  رد  ًابلاغ  دنوش و  یم  مروتم  لصافم  هک  اپ  لصفم  رد  تسا  يرامیب  سرقن 
، دوش يرامیب  نیا  هب  التبم  هکره  دراد ، تیعقاو  تفگ : .تسا  رمع  لوط  هناشن  سرقن  هک  وشم  تحاراـن  دـنتفگ  يو  هب  .دوب  يراـمیب 

.دشاب یم  ینالوط  شرمع  ًاعبط  دناسر و  یم  زور  هب  ار  نآ  درادن و  ندیباوخ  ناوت  بش 

وراد رمع ، لوط 

تـسوپ میالم و  شعبط  دایز و  شباوخ  هکره  تفگ : و  دـیریگارف ، نم  زا  ار  یملع  عماـجم  تفگ : دوب ، گرم  رتسب  رد  طارقب  یتقو 
بوراج ماگنه  نوچ  تفگ : دوش ؟ یم  هزات  شندـب  دروخ  یم  اود  هک  ناـسنا  ارچ  دـنتفگ  .تسا  ینـالوط  شرمع  دـشاب  مرن  شندـب 

.دوش یم  هدنکارپ  هناخ  رد  رابغ  درگ و  ندرک 

بسا اب  نیمز  هلماعم 

یم شنیگرـس  هک  هچنآ  يدرک ؟ هچ  یناد  یم  درم  يا  تفگ : وا  هب  یمیکح  درک ، هیهت  یبسا  نآ  لوپ  اب  تخورف و  ار  ینیمز  يدرم 
.دهد یم  نیگرس  یهد و  یم  وج  ار  وا  هک  يداد  يزیچ  هب  داد ، یم  وج  وت  هب  يداد و 

هژیو دنگوس 

دای دنگوس  نینچ  تفگ : یضاق  درک و  راکنا  روبنط  بحاص  .درب  یضاق  هب  هوکـش  دوب و  یـسک  دزن  هک  درک  يروبنط  ياعدا  يدرم 
يدنگوس عون  هچ  رگید  نیا  تفگ : روبنط  بحاص  .دـشاب  نم  رهاوخ  نالف  رد  وت  نالف  سپ  دـشاب  نم  دزن  درم  نیا  روبنط  رگا  نک :

.دشاب روبنط  رس  فالتخا  هک  یتقو  يارب  تسا  يا  هژیو  دنگوس  نیا  تفگ : یضاق  تسا !؟

ادخ ضرق 

.شچب لوا  تفگ : شورف  اولح  تساوخ ، هیسن  هب  اولح  لطر  کی  شورف  اولح  زا  يدرم 
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هک یـسک  .منک  هلماعم  وت  اب  رگا  ادـخ ، هب  هانپ  تفگ : شورف  اولح  .ما  هتفرگ  هتـشذگ  ناـضمر  ياـضق  مراد و  هزور  تفگ : رادـیرخ 
.دنک یم  هچ  نم  ضرق  اب  تسا  هتخادنا  بقع  هب  لاس  کی  ار  ادخ  ضرق 

نیدلاو لمع  همان 

هب نم  زا  ادخ  هک  مراد  نیقی  نوچ  دشاب ، مردام  ردـپ و  لامعا  همان  رد  نم  کین  راک  باوث  مهاوخ  یمن  ادـخ  هب  تسا : هتفگ  یـسک 
.تسا رت  نابرهم  اهنآ 

ادخ تمحر 

يوسب ار  شناگدـنب  هک  تسا  هدرک  قلخ  منهج  رد  يا  هناـیزات  شدوخ ، تمحر  لـضف و  زا  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  هدـمآ  ربخ  رد 
.دهد یم  قوس  تشهب 

تیهام دوجو و 

رارق هجوت  دروم  ار  نآ  لقع  ات  دوش و  یمن  دوجوم  دوشن ، اطعا  يو  هب  رمالا  سفن  رد  دوجو  اـت  دـشاب  دوجو  ریاـغم  هک  یموهفم  ره 
يزیچ ره  تسا و  دوجو  هب  جاتحم  رمالا  سفن  رد  تسدوجو  ریاغم  هک  یتیهام  ره  سپ  .دوش  یمن  هدرمـش  دوجوم  وا  رظن  زا  دـهدن ،

هک تسا  ساـسا  نیا  رب  .تسا  ریغ  هب  جاـتحم  دوـجو  رد  هک  تسا  يروـصتم  ره  نکمم  سپ  .تسا  نکمم  دـشاب  ریغ  هب  جاـتحم  هک 
.رگید زیچ  هب  هن  تسا  دوخ  هب  دوجوم  وا  تسا ، بجاو  نیع  بجاو ، دوجو  هک  ارچ  .تسین  بجاو  دوجو  اب  ریاغم  یموهفم  جیه 

یتسیاب شتاذ ؛ رب  دـئاز  يزیچ  رطاخ  هب  هن  تسا  يو  دوخ  يوس  زا  نآ  نیعت  تسا و  تاذ  هب  مئاق  یقیقح  ییزج  بوجو ، نوچ  لاح 
یقیقح ییزج  هکلب  دشاب ، هتشاد  دارفا  هک  تسین  یلک  موهفم  تسوا و  نیع  دوجو  نوچ  دشاب  تاذ  هب  مئاق  یقیقح  ییزج  مه  دوجو 

رب ضراع  اذل  تسا  مامـضنا  میـسقت و  نودب  دـیقت و  نودـب  قلطم و  دوجو  بجاو ، سپ  .درادـن  هار  نآ  رد  تمـسق  ددـعت و  تسا و 
هتفای هژیو  یتبـسن  دوجو  ای  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  تسا  دوجوم  تیهام  نـالف  دوش  یم  هتفگ  یتقو  سپ  دوش ، یمن  هنکمم  تاـیهام 

تـسا یلک  دوـجوم  سپ  .تسین  نکمم  هوـجو  نآ  همه ي  رب  عـالطا  هک  تسا  روـصت  لـباق  یفلتخم  هوـجو  زا  تبـسن  نیا  هک  تسا 
مولع نیا  هب  یـسک  ار  ملع  رد  ناخـسار  زج  دیوگ  یم  همالع  .تسا  دـیرجت  حرـش  رد  همالع  مالک  نیا  .دـشاب  ییزج  دوجو  دـنچره 

.تسین یهار 

نج

.دشاب یم  بلاغ  اهنآ  دوجو  رب  اوه  شتآ و  هدمآرد و  فیطل  مرج  رب  هک  دنتـسه ، يا  هدـش  ینامـسج  حاورا  ناینج ، دـیوگ : هیفوص 
.تسا امرف  مکح  ناسنا  دوجو  رب  كاخ  بآ و  هکروط  نامه 
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نکمماـن رـشب  زا  هک  يراـک  دـیایب ، رگید  تروص  هب  دوش و  علخ  یتروص  زا  دـیآرد ، فلتخم  لاکـشا  هب  هک  دراد  ار  نآ  ناوـت  نج 
امـش ینج  ناردارب  كاروخ  دومرف : درک و  عنم  ناوختـسا  اب  اجنتـسا  زا  ار  مدرم  ربمایپ  .تسا  ماـعط  يوب  اـب  اوه  نج  كاروخ  .تسا 

.تسا

هدهاشم و ناوختسا  ندیئوب  ماگنه  نج  هک  درک  هجوتم  ار  ام  نینچ  تافشاکم  زا  یکی  تسا : هتـشون  تاحوتف  رد  یبرع  نیدلا  یحم 
.تسا هدش  یفخم  نآ  زا  سپ 

.دنا هدید  ار  نج  تاقوا  رایسب  ناشیا  هک  میدروآ  لوتقم  خیش  قارشالا  همکح  زا  باتک  نیمه  رد 

یلها

زور بش و  ینک  یم  هچ  رد  نیدب  تفگ  بیقر 

میوج یم  زاب  هتشگ  مگ  لد  منک  یم  هچ 

ظفاح

لولم تسا  خیش  تبحص  هعموص و  زا  ملد 

تساجک راّمخ  هناخ  هچب و  اسرت  رای 

دیشروخ رون 

هوق چیه  دوبن  دیشروخ  رگا  .دنوش  رهاظ  ییانیب  هوق ي  رد  يرایسب  ياهزیچ  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  دیـشروخ  رون  وترپ  قارـشا و 
دبات و یم  تارثکتم  رب  هکنیا  اب  دوش  یمن  رثکتم  دیشروخ  رون  .دنتفای  یمن  يزایتما  رگیدکی  زا  مادک  چیه  ءایشا  دوبن و  مشچ  رد  يا 
، هشیـش زا  یتمـسق  ره  زا  دـباتب ، گنراگنر  هشیـش ي  يا  هعطق  رب  دیـشروخ  یتقو  .دـبات  یم  تافلتخم  رب  هکنیا  اب  دوش  یمن  فلتخم 

شبات دباتب ، توقای  لافس و  رب  رگا  زین  و  تسین ، گنر  کی  زا  شیب  دیشروخ  رون  هکنیا  اب  .دوش  یم  رهاظ  دیـشروخ  رون  زا  یـشخب 
.دوش یمن  وا  رون  شیازفا  بجوم  توقای  رب  شبات  وا و  رون  شهاک  بجوم  لافس  رب 

: دیوگ یفراع 

سب دشاب و  وا  یشابن  وت  رگا 

سدقت یلاعت و  كرابت و 

ییوگ دوجـس  رد  هدـمحب و  میظعلا و  یبر  ناحبـس  ییوگ  عوکر  رد  ینیب  یمن  .دوش  راکـشآ  قـح  یتـسه  وـت  یتـسین  هزادـنا  هب  زین 
 . هدمحب یلعالا و  یبر  ناحبس 
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: تسا هتفگ  يرعاش 

يوشن لفاغ  وت  ات  شیوخ  یتسه  زا 

يوشن لصاو  شیوخ  دارمب  زگره 

يوشن لحاسب  ات  روهظ  رحب  زا 

يوشن لماک  قشع  لها  بهذم  رد 
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تسایر زا  دعب  ییاسراپ 

هژیو تهبا  اب  تسا  هدوب  افلخ  زا  یکی  ریزو  ایوگ  هک  همغلا  فشک  هدنسیون  یلبرا  یسیع  نب  یلع  هک  مدینش  نایوگتـسار  زا  یکی  زا 
؟ تسیک درم  نیا  دیـسرپ  يرگید  زا  ینز  ریـسم  لوط  رد  .دـندرک  یم  رود  وا  هار  رـس  زا  ار  مدرم  شناـهارمه  هدرک و  یم  روـبع  يا 
ار اـهنآ  فرح  ریزو  .تسا  هدوـمن  راـک  لوغـشم  ادـخ  هب  نیرترود  راـبرد  رد  هدرک و  رود  شتمحر  زا  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  تفگ :

.درک هشیپ  دهز  و  تفگ : كرت  ار  ترازو  دینش ،

یماج

هاج تمشح و  مشح و  ردنا  دش  یم 

هار رد  يریزو  راو  هشداپ 

نارمک عصرم  هقلح  وا  درگ 

نارهگ یلاع  مظان  شبکوم 

رثا هداب  وا  تمشح  ندید 

رظن تسم  نایگ  هراظن  مشچ 

تسیرگن تمشح  تلود  نآ  هکره 

تسیک نیا  تسیک  نیا  هک  تشادرب  گناب 

رضاح اجنآ  ینز  کباچ  دوب 

رخآ تسیک  نیا  هک  دنچ  ات  تفگ 

يادخ برق  مرح  زا  يا  هدنار 

ياج نارود  هبکوک ي  رد  هدرک 

بیرف رهد  هدبعش ي  زا  هدروخ 

بیز تنیز و  نیاب  هتشگ  التبم 

چیپ مخ و  رپ  هریاد ي  نیا  ریز 
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چیه هب  مورحم  همه  زا  يا  هدنام 

ریزو شوگ  رد  همزمز  نآ  دمآ 

ریذپدنپ یلد  هنیس  رد  تشاد 

شریت دمآ  رگراک  فده  رد 

شریجخن رپس  هوک  دش  دیص 

تشاذگب ترازو  بابسا  همه 

تشادرب ترایز  هار  مرح  هب 

میرح كاپ  نآ  رد  دوب  ات  دوب 

میقم كاپ  لدب  ناکاپ  وچمه 

دسر هاگان  هک  هبذج  نآ  شوخ  يا 

دسر هاگآ  لد  رب  ناهگان 

دهد زاب  دوخ  هبذج ز  بحاص 

دهر زاب  دوخز  کین  دب و  زو 

دنک دیما  هبعک  رد  ياج 

دنک دیواج  هلبق ي  رد  يور 

میئل ردپ 

: تفگ شنادنزرف  هب  سپـس  دنام ، اهناوختـسا  دروخ و  ار  همه  .دنتـسیرگن  یم  ار  وا  شدنزرف  هس  دروخ و  یم  تشوگ  ینیـشن  هیداب 
نیا ناـنچنآ  تفگ : یلوا  .مهد  یم  وا  هب  ار  اـهنآ  دـشاب ، هتـشاد  اـه  ناوختـسا  نیا  هراـب ي  رد  ار  فیـصوت  نیرتـهب  امـش  زا  سکره 

نیا نانچنآ  تفگ : یمود  .تفگ  نیرفآ  ردپ  .لاسراپ  ای  تسا  لاسما  ناوختسا  ینادن  هک  دروخ  مهاوخ  ار  اه  ناوختسا 
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دنچ شروخ  هکلب  مروخ ، یمن  هرابکی  ار  همه  نم  تفگ : یموس  .تفگ  نیرفآ  ردپ  .دـنامن  یقاب  يا  هرذ  هک  مروخب  ار  اه  ناوختـسا 
.تسوت نآ  زا  اه  ناوختسا  تفگ : ردپ  .مزاس  یم  دوخ  زور 

ناتسد ریز  تینما 

میناـسرتب ار  ناـنآ  رگا  دنتـسه ، ناـمناج  رب  اـم  نیما  ناـنآ  تفگ : ینک ؟ یمن  بدا  ار  دوخ  ياـهمالغ  ارچ  دـنتفگ : اـفلخ  زا  یکی  هب 
.مینک تینما  ساسحا  هنوگچ 

ناور نخس 

: تفگ دنمهفب ؟ هک  ات  ینز  یمن  فرح  يروج  ارچ  دنتفگ : يو  هب  دوب ، هدیچیپ  مامتوبا  نانخس 

؟ دنیوگ یم  هچنآ  میمهف  یمن  ارچ 

تیمورحم ازسان و 

.متسه مورحم  نوچ  میوگ  ازسان  نم  تفگ : یمتاح  .ییوگ  یم  ازسان  نوچ  یتسه  مورحم  وت  تفگ : یمتاح  هب  یناجرج 

تذل تورم و 

: دیسرپ تذل ، كرت  تفگ : یباتع  تسیچ ؟ تورم  تفگ : برع  ناگدنیارس  زا  یباتع  هب  نومأم 

.تورم كرت  تفگ : تسیچ ؟ تذل 

قشع

نارگید ياه  هناخ  هب  سپس  دنک و  یم  عولط  وا  هناخ  زا  هام  دنگوس  ادخ  هب  داد : خساپ  درک ؟ هچ  وت  اب  ینالف  قشع  دنتفگ : یسک  هب 
.دسر یم 

فارسا

.تسین فارسا  رد  يریخ  هچنانچ  تسین ، ریخ  راک  رد  فارسا  هدش : هتفگ 

عوضخ

هنامز و ینوگرگد  تارثا  زا  زیهرپ  رطاخ  هب  وا  ربارب  رد  نم  مدرک  نامگ  هکنیا  رگم  تسشنن  نم  ربارب  رد  یـسک  تسا ، هتفگ  يریزو 
.ما هتسشن  ماقم ، لاقتنا  اهزور و  رییغت  زا  زیهرپ 

تسد گنر 
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نآ زبـس و  تسد  دـنک ، یم  کـمک  نارگید  هب  هک  دیفـس  تسد  دـنا ، هتـسد  هس  رب  اهتـسد  تسا : هدروآ  راربـالا  عیبر  رد  يرـشخمز 
.دراذگ یم  تنم  کین  راک  هب  هک  هایس  تسد  دنک و  تافاکم 

ردنکسا ردام  ياعد 

وت لقع  نابحاص  هک  دهد  وت  هب  يا  هرهب  ادخ  درک : یم  اعد  نینچ  شرسپ  يارب  ردنکسا  ردام 
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.ییامن تمدخ  ار  نادنم  هرهب  هک  دهدن  یلقع  وت  هب  ادخ  دننک و  تمدخ  ار 

ییاسراپ

.دوشن وا  کلام  يزیچ  هک  تسنآ  دهاز  دوشن ، يزیچ  کلام  هک  تسین  نآ  دهاز  دیوگ : یماطسب  دیزیاب 

هلداجم

.تسا هلداجم  دجسم ، كاشاخ  راخ و  دراد و  یکاشاخ  راخ و  ییاج  ره  تسا  هدمآ  ثیدح  رد 

ینادنز

ینادنز يدمآ ، ردام  محر  هب  يدوب ؛ ینادنز  يدوب  ردپ  تشپ  یتقو  ینادنز ؛ رد  هراومه  وت  هدازیمدآ  يا  دـیوگ : ظعاو  كامـس  نبا 
ینادـنز ربق  رد  يدوب ؛ هداوناـخ  ینادـنز  يدـش  گرزب  يدوب ؛ ینادـنز  یتفر ، بتکم  هب  يدوب ؛ ینادـنز  يدـمآ ، هراوهگ  هب  يدوب ؛

.یشابن ینادنز  گرم  زا  سپ  هک  نک  لمع  يروج  یتسه ؛

لقاع اب  لقاع 

طخ کی  هچنانچ  .درادـن  یتقفاوم  لهاج  اب  هن  لقاع و  اب  هن  لهاج  یلو  دـنک  یم  تقفاوم  لقاع  اب  لقاع  دـیوگ : یم  سیلاط  وطـسرا 
.ینحنم رب  هن  دوش و  یم  قبطنم  میقتسم  رب  هن  ینحنم  طخ  یلو  دوش  یم  قبطنم  يرگید  میقتسم  طخ  رب  میقتسم 

ییاسراپ

زا سپ  نآ  زا  لیـضف  دروخ ، فلع  یمک  رادقم  تموکح  ناریما  زا  یکی  کلم  زا  دنفـسوگ  نیا  .تشاد  يدنفـسوگ  ضایع  لیـضف 
.دروخن نآ  ریش 

لیف هب  دیدهت 

يا همان  مه  هفیلخ  درب ، یم  نینزغ  هب  لیف  اب  ار  نآ  كاخ  دـنک و  یم  ناریو  ار  دادـغب  هک  داد  مایپ  هللاابرداق  هفیلخ  هب  دومحم  ناـطلس 
دوش یم  عورـش  ملا  اـب  هک  نآرق  ياـه  هروـس  همه ي  شنارواـشم  تفاـین ، يزیچ  نآ  زا  ناطلـس  ملا ،  دروآ ؛ نآ  رد  طـقف  تشوـن و 
.داد هزاجا  ناطلس  دفاکشب ، ار  همان  زمر  تساوخ  هزاجا  دوبن  انتعا  لباق  هک  یناوج  .دنتفاین  شسرپ  قباطم  يزیچ  یلو  دندرک  یـسررب 

تسا هتشون  وت  خساپ  رد  وا  يدرک و  دیدهت  لیف  هب  ار  وا  وت  تفگ : ناوج 

دومن و دوخ  برقم  دیدنسپ و  ار  وا  فرح  ناطلس  ِلیِْفلا (1) ، ِبا�حْصَِأب  َکُّبَر  َلَعَف  َْفیَک  َرَت  َْمل  َأ 
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.داد هزیاج 

رامح ناورم 

ناورم ار  وا  دیـسر  مود  لاس  دـص  هب  يوما  هفیلخ ي  نیرخآ  ناورم  تفالخ  نوچ  دـناوخ ، یم  راـمح  ار  لاـس  دـص  ره  زاـغآ  برع 
.دندیمان رامح 

رخ لاس 

( .دراد لاس  دص  دودح  ینعی   ) دشاب هدمآ  ایندب  رخ  لاس  زا  شیپ  منامگ  هب  تفگ : دیرخ و  ریپ  يرخ  یبرع 

خزرب ایند ، سفن ،

، تسا قلعتم  سح  ملاع  رد  سوسحم  يرـصنع  ندب  هب  سفن  هکروط  نامه  دیوگ : ندب  سفن و  تریاغم  نایب  يارب  يدرورهـس  خیش 
.دراد قلعت  مه  یلاثم  ياه  لکیه  یخزرب و  ياهندب  هب 

دوخ رهـش  ریغ  گرزب ، کچوک و  ياهرهـش  رد  باوخ  ملاع  رد  ار  دوخ  اـم  تهج  نیمه  هب  .دوش  یم  هدـید  باوخ  رد  هک  يروطب 
ره اب  سفن  تبـسن  هدوب و  ریاغم  ندـب  ود  نیا  اب  سفن  سپ  تسین ، يرـصنع  ندـب  نیا  اب  ام  تادـهاشم  هک  میراد  نیقی  زین  مینیب ، یم 

.تسا يواسم  مادک 

زا يا  هزادـنا  هب  دوش ، داش  ًاحور  نوچ  هک  یلاح  رد  دـیمان  مسج  ار  یـسدق  هیهم ي  ناوت  یم  هنوگچ  دـیوگ : لکایه  باـتک  رد  يو 
.دنا هتفایرد  ار  تقیقح  نیا  دوهش  بابرا  .دیآرد  نایاپ  یب  ناهج  هب  دهن و  او  ار  تاینامسج  ملاع  هک  دوش  دوخ  یب  دوخ 

.درادن لاوز  سفن  تسا و  لاوز  لیلحت و  لاح  رد  هشیمه  يرصنع  ندب  هک  تسا  نیا  يدرورهس  رگید  لیلد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تبارق 

ادخ لوسر  هب  امـش  هک  دینک  یم  نامگ  هنوگچ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دیـشرلا  نوراه  هک  تسا  هدمآ  حاورالاءالج  رد 
نوراه یهد ؟ یم  وا  هب  ار  تدوخ  رتخد  دـهاوخب ، يرـسمه  هب  ار  وت  رتخد  دوش و  هدـنز  ربمایپ  رگا  دومرف : ماما  .دـیتسه  رت  کـیدزن 

.مهد یمن  وا  هب  رتخد  نم  دهاوخ و  یمن  ارم  رتخد  وا  یلو  دومرف : ماما  .راک  نیا  هب  مجع  برع و  مامت  هب  منک  یم  راختفا  نم  تفگ :

ماما .ریخ  تفگ : دیـشر  دوش ؟ دراو  دنرادن ، باجح  تنانز  هک  وت  میرح  رب  دـناوت  یم  ادـخ  لوسر  ایآ  دومرف : ماما  تسا : هدـمآ  زاب 
.یتفگ تسار  تفگ : دیشر  .دوش  دراو  دناوت  یم  نم  میرح  رد  يو  دومرف :
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یماظن

تخبدب ناج  نیاک  نک  هشیدنا  نآ  زا 

تخر دشک  ناشومارف  نادنز  هب 

دای دروآ  رایسب  وت  زا  وک  یسک 

دازیمدآ نیکسم  هک  دیوگ  یمه 

دنیوگ

تسا كاردا  لقع و  موهفم  هچ  ره 

تسکاپ نآ  زا  وا  سدق  تحاس 

دفاکشب هچ  رگا  فاب  ایروب 

دفاب یک  ریرح  تعنص  هب  وم ،

ظفاح

تسدز ندش  دهاوخ  وچ  هیام  نایز و  دوس و 

داش شابم و  نیگمغ  هلماعم  نیا  رهب  زا 

چیه هب  یهن  لد  رگا  دشاب  تسدب  تداب 

دابب دور  نامیلس  تخت  هک  یضرعم  رد 

تسا تلالم  نامیکح  دنپ  ترگ ز  ظفاح 

داب زارد  ترمع  هک  هصق  مینک  هتوک 

يدعس

دوبن هراظن  عنام  ایح  هک  يزور  شاک 

مدرک یم  وت  خر  رد  رظن  هناباجح  یب 
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درک ناوتن  تبحم  كرت  افجب  يدعس 

دننارب هناخ  زا  مرگ  منیشنب  رد  رب 

تسود تبحم  رد  هک  نازیزع  ياپ  كاخ  هب 

مدنک ترخآ  ایند و  تبحم  زا  لد 

کیدزن هدش  مغ  زا  مدنک  ناج  هک  داش  وا 

تسه يربخ  ار  وا  مدوخ  لاح  هک ز  شوخ  نم 

تسین رود  تدارا  تسد  زا  دوصقم  هرط ي 

تسام ریگبش  کی  فوقوم  نآ  تسا و  هار  یلزنم 

یماج

تستوهش زا  روک  ملع ، لقع و  مشچ 

تستوهش زا  روح  هدید ، شیپ  وید 

تسالب يال و  لگ و  رپ  توهش  هار 

تساخنرب لگ  نآ  ردنا  داتفا  هکره 
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یشچ هعرج  کی  وچ  توهش  یم  زا 

یشوخ ناز  دنیشن  وت  قاذم  رد 

راهم ددرگ  تینیب  رد  یشوخ  نآ 

راهن لیل و  تدراد  شکاشک  رد 

نز ار ز  توهش  لها  دوبن  هراچ 

نک رمع  خیب  تسه  نز  تبحص 

ننملاوذ ياطع  ناوخ  رد  رب 

نز رتدب ز  یتمعن  رفاک  تسین 

رز میس و  ار  نز  لاس  دص  یهد  رگ 

رهگ رد  ار  وا  يریگ  رس  ات  ياپ 

ماش ماگنه  مه  تشاچ  تقوب  مه 

ماعط نوگانوگ  هب  ییارآ  شناوخ 

يرهوگ ماج  هنشت ز  دوش  نوچ 

يروآ رضخ  همشچرس  زا  شبآ 

ناهش وچمه  وت  نوچ ز  دهاوخ  هویم 

ناهفصا بیس  يرآ و  دزی  ران 

چیپ بات و  رد  يرواد  زا  دتف  نوچ 

چیه تسا  چیه  وا  شیپ  اهنیا  هلمج 

هاک رمع  زادگناج  ياک  تدیوگ 

هاگچیه مدیدن  وت  زا  ریخ  چیه 
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دید هک  يرادافو  نز  زا  ناهج  رد 

دید هک  يرایع  يراکم و  ریغ 

دنک تشوغآ  ردنا  تسد  اهلاس 

دنک تشومارف  ور  یباتب  نوچ 

شدیاب رگید  رای  يریپ  وت  رگ 

شدیاب رت  يوق  رگید  مدمه 

رظن رد  ار  وا  دیآ  یناوج  نوچ 

رمک ددنب  وا  هک  دهاوخ  وت  ياج 

*

روک زور  یغاز  موب  نوچمه  دوب 

روش يایرد  بل  رد  هتفرگ  اج 

شروخشبآ روش  يایرد  زا  دوب 

شرکش معط  هب  اروش  نآ  يداد 

وا مان  لصاوح  یغرم  اضق  زا 

وا ماعنا  همشچرس ي  هلصوح 

دنکف وا  قرف  هب  تلود  هیاس ي 

دنسپ ایرد  هباروش ي  شدمان 

هلگ رد  يروشز  يا  شیپ آ  تفگ 

هلصوح زا  مهد  تنیریش  باک 

مشچ نوچ  نیریش  بآ  مسرت  تفگ 
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مشوخان ددرگ  روش  بآ  معط 

روش يایرد  روخشبآ  نم ز  عبط 

روفن ددرگ  منام و  نیریش  بآز 

بل هنشت  منام  ود  ره  نایم  رد 

بش زور و  هتسشن  ایرد  بل  رب 

شیوخ روش  بآ  هب  مزاس  مه  هک  هب 

شیب میبآ  یب  جنر  دیاین  ات 

*

ناسخ گنچب  بیج  تلگ  وچ  يا 

ناسکان زا  شکب  تبحص  نماد 

دنهد تداشگ  زاغآز  هچرگ 

دنهد تدابب  رمالا  هبقاع 

491  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 951 

http://www.ghaemiyeh.com


ياج تیراغ  نب  ردنا  دوب  رگ 

ياپ ریجنز  هدش  ترام  هقلح 

شیوخ ياپ  یهن  هقلح  ره  هب  هک  هب 

شیوخ ياج  ینک  هلفس  ره  لفحم 

گنس هوک و  رمک  رد  يا  هدش  رو 

گنلپ مد  هقطنم  نایم  هدرک 

ریس قفانم  ناگنر  ود  هک  هب 

رمک تمدخب  دندنب  وت  شیپ 

يدمآ دیدپ  هک  ترطف  لوا 

يدمآ دیحو  درف و  سک  همه  زا 

يور اجنیا  زک  راک  تبقاع 

يور اهنت  هک  تسین  کش  همه  زا 

تسیک رهب  زا  هرگ  دنب و  همه  نیا 

تسیچ دنویپ  شزیمآ و  همه  نیو 

تسا هوردنا  تیلوغشم  هب  هکره 

تسا هگآ  ادخ  تست  هر  لوغ 

رادم نالوغ  هر  رد  افو  ياپ 

رآ ییاهنت  هلوغیب ي  هب  يور 

تیئادوس لد  زا  دوبن  رو 

تیئاهنت هلوغیب  تقاط 
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ناگتفر هرب  هن  مدق  زیخ و 

ناگتفخ هگمارآ  يوس  ور 

ناششومارف دهع  زا  نک  دای 

ناششوماخ بل  زا  ونش  هتکن 

ناوختسا رابغ  نیب ز  ناش  هدش  رپ 

ناد همرس  نآ  زا  نک  تریصب  لحک 

گنت گنس  هتب  نیب  ناشلزنم 

گنس هب  تلفغ  یعفا  رس  بوک 

يولهد ورسخ  ریما 

دوسرف لاس  زیخ  تسس  يریپ  ز 

دونشخ رید  مشخ و  دوز  نالفط  وچ 

هتسب گنچ  نوچ  گر  تسوپ  زا  دوب 

هتسب گنز  نادند  بآ و  یب  نهد 

شناور بل  زا  باعل  نتفگ  رپ  ز 

شناهد رد  ناوارف  هدیر  سگم 

نیمشپ هنهک  نیتسوپ  نوچ  يرس 

نیچرپ هدیچیپ  هطوف ي  نوچ  یخر 

هدرسف ياهاپ  تشپ  قاس و  ود 

هدرم رام  شیپ  کشخ  كوغ  وچ 

یگید وچ  رس  رب  يرفاک  هالک 
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یگید هدرم  هدنام  سونایقدز 

ینابساپ یگنز  دوب  ار  کلم 

ینابز جم  جک  يا  هراسخر  شرت 

ییور تیرفع  زا  خزود  وید  وچ 

ییوگ رایسب  زا  هنهک  غاز  وچ 

دودنا شتآ  ناد  گید  نوچ  مکش 

دونشخ رید  يرادماو  نوچ  نهد 

ییوخ سیلبا  يا  هشیپ  تموصخ 

ییوجگنج يراوخ  تشم  یماوع 

هنایم رد  سگم  رود  يدید  وچ 

هناخ هب  يدرک  ربخ  وا  گرم  ز 

هداهن هضیب  شتلبس  رد  هنک 

هداتف وا  کشر  شتلبس  يوم  هب 
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میوگ

تسا يدیع  مشچ  شیوخ  رای  ار ز  سکره  دیع و 

تسا يدیمون  زا  رپ  لد  ترسح  کشا  رپ  ام  مشچ 

يولهد ورسخ  ریما 

مدید هتشون  یطخ  وت  يور  درگ  رابغ  هب 

نادنچ رازه  يا  هدش  يدوب  هچنآ  زا  نسحب  هک 

يرازاب يوزارت 

نازیم هفک ي  نیا  هک  دیهد  رارق  رگید  هفک  رد  ار  لمع  دیوگ : یم  دبال  دننک ، هبساحم  ار  يرازاب  یـصخش  لمع  یتقو  هتفگ  یفیرظ 
.دراد لیم  نییاپ  هب 

تیاضر

: تفگ یم  هک  تشذگ  یسانک  رب  هتخانشان  یسابع  نومأم  هک  تسا  هدمآ  تارضاحم  رد 

دونشخ نم  زا  یهاوخب  رگا  تفگ : داتـسرف و  وا  يارب  رز  يا  هسیک  نومأم  داتفا ، نم  مشچ  زا  تشک  ار  شردارب  هک  ینامز  زا  نومأم 
.وش دونشخ  رز  هسیک  نیا  نتفرگ  اب  يوش 

يرازاب زامن 

هب ار  زامن  تشاد  قنور  ناشرازاب  رگا  نانیا  تفگ : نسح  .دنناوخ  یم  زامن  نایرازاب  یناوخ ، یمن  زامن  ارچ  دنتفگ : يرـصب  نسح  هب 
.دنباتش یم  زامن  هب  دوب ، داسک  رگا  دنزادنا و  یم  ریخأت 

تکاله رد  عوقو 

تکاله هب  ار  دوخ  دوخ ، تسد  اب  دـیامرف : یم  نآرق  رد  ادـخ  دوش  یم  وت  تکـاله  هب  رجنم  هک  ورن  كاـنرطخ  هار  زا  تسا : هدـمآ 
.دینکفین

اذا قرطلا  کلست  ال 

ترطخ

هکلهملا یلا  یضفت  اهنال 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 955 

http://www.ghaemiyeh.com


یلاعت و ال ّللا 
�

ه لزنا  دق 

هکلهتلا یلا  مکیدیاب  اوقلت 

غرم رتوبک و  هجوج 

رایسب هجوج  تسا و  دایز  يو  لسن  هک  درک  شنزرـس  ار  يرتوبک  یگناخ ، یغرم  تسا : هدمآ  تاناویح  هراب ي  رد  یبرع  ياهلثم  زا 
هار زا  و  یشک ، یمن  تیاه  هجوج  يارب  یتمحز  وت  تفگ : رتوبک  .دنیـشن  یمن  هجوج  ود  مخت  زا  شیب  رب  لاس  رد  رتوبک  یلو  دراد ،

منک و عمج  هناد  رود  هار  زا  مروبجم  نم  .تسا  رـضاح  اهنآ  هناد ي  دندش ، جراخ  مخت  زا  تیاه  هچب  یتقو  يروآ ، یمن  هقوذآ  رود 
.ات ود  هب  دسرب  هچ  یتشادن  مه  هچب  کی  يدوب  نم  دننام  وت  رگا  مروایب ،
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یبدا ثحب 

رد لوا  .تسین  اج  هس  رد  زج  دشاب  هدش  بلاغ  رکذـم  رب  هک  یثنؤم  برع  مالک  رد  دـسیون : یم  بابلب  مان  هب  شباتک  رد  هیولاخ  نبا 
هام تسا  نکمم  نوچ  .تسین  نآ  اقب  هب  ینیقی  نوچ  .هیطرـش  نا  تابثا  هب  نیقب ،  نا  ثالث  نیـضم و  ثـالث  دنـسیون : یم  هک  خـیرات 

ُتمـص دنیوگ  یم  ای  .درادن  فصن  هب  نیقی  نوچ  الخ ،  فصنل  دنیوگ  یمن  تلخ و  هلیل  هرـشع  سمخل  دنیوگ  یم  ای  .دـشاب  صقان 
.هرسع هن  ًارشع  ترس  زین  تسا و  زور  رد  موص  هک  یلاح  رد  هرشع  دنیوگ  یمن  ًارشع و 

.دیآ یم  ثنؤم  رکذم و  يارب  یلو  تسا  جرعا  ثنؤم  ءاجرع  هک  ءاجرعلا ، عبضلا  لاثم  رد  - 2

.سفنا ثالث  دنیوگ  یمن  دشاب  درم  سفن  زا  دارم  هکنیا  دنچره  سفنا ، هثالث  دنیوگ : یم  - 3

ینامیشپ

یلو مدرک ، یم  سفن  ياوه  تفلاخم  یلاسدرخ  رد  تسا : هتفگ  ما و  هدوب  رتراگزیهرپ  يریپ  هب  تبـسن  یلاسدرخ  رد  دـیوگ : یـسک 
.مدش یم  لاسدرخ  سپس  مدوب  هدش  هدیرفآ  گرزب  لوا  شاک  يا  .مدش  سفن  ياوه  عبات  مدش ، ریپ  گرزب و  یتقو 

امدنع ًاریغص و  یسفن  يوه  تیصع 

ربکلاب بیشملاب و  یلایللا  ینتتا 

ینتیل هیضقلا  سکع  يوهلا  تعطا 

رغصلا یلا  تدع  مث  ًاریبک  تقلخ 

لکوتم مالسلا و  هیلع  يداه  ماما 

ياه همان  هحلـسا و  زا  رپ  يو  لزنم  دنتفگ  دـندرک و  تیاعـس  لکوتم  دزن  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  تسا : هدـمآ  بهذـلا  جورم  رد 
.دراد جورخ  رب  میمصت  وا  تسا و  مق  لها  نایعیش 

دنتفاین و يزیچ  وا  هناخ  رد  نانآ  .دننک  ریگتسد  دنوش و  دراو  وا  رب  هنابـش  هک  درک  لیـسگ  ماما  يوس  هب  ار  اهکرت  زا  يا  هدع  لکوتم 
رب هنیمشپ  يا  هچراپ  هدیـشوپ و  هنیمـشپ  یـسابل  دناوخ و  یم  نآرق  دوب و  هدرک  لفق  دوخ  رب  ار  رد  هک  دندید  شا  هناخ  رد  اهنت  ار  وا 

.دناوخ یم  ار  منهج  تشهب و  تایآ  فوطعم و  شیوخ  يادخ  هب  ار  دوخ  هجوت  مامت  دوب و  هتـسشن  گیر  يور  رب  هتخادـنا و  شرس 
رد درک و  مارتحا  دید  ار  ماما  نوچ  تشاد ، تسدـب  بارـش  ماج  دوب و  بارـش  سلجم  رد  لکوتم  .دـندروآ  لکوتم  دزن  ار  ماما  نانآ 

هدولآ بارـش  هب  نم  نوخ  تشوگ و  لاح  هب  ات  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ماما  .درک  فراعت  ماما  هب  ار  بارـش  ماج  و  دناشن ، دوخ  رانک 
.تسا هدشن 
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.ٍنُویُع (1) ّنَج َو 
ٍتا� ْنِم  اوُکَرَت  ْمَک  دناوخ : ار  هیآ  نیا  ماما  ناوخب ، يزاوآ  تفگ : لکوتم 

: دومرف ماما  .درک  رارصا  لکوتم  .مناوخ  یم  مک  رعش  دومرف : ماما  .ناوخب  يرعش  تفگ : لکوتم 

مهسرحت لابجالا  للق  یلع  اوتاب 

للقلا مهتنغا  امف  لاجرلا  بلغ 

مهلقاعم نع  ّزع  دعب  اولزناو 

اولزن ام  سئب  ای  ًارفح  اونکساو 

مهتوم دعب  نم  خراص  مهادان 

للحلاو ناجیتلاو  رواسالا  نیا 

همعنم تناک  یتلا  هوجولا  نیا 

للکلاو راتسالا  برضت  اهنود  نم 

مهلئاس نیح  مهنع  ربقلا  حصفأف 

لقتنی دودلا  اهیلع  هوجولا  کلت 

اوبرش ام  ًارهد و  اولکا  ام  لاط  و 

اولکا دق  لکالا  لوط  دعب  اوحبصأف 

مهنصحتل ًارود  اورّمع  ام  لاط  و 

اولقتناو نیلهالاو  رودلا  اوقرافف 

اورخداو لاومالا  اوزنک  ام  لاط  و 

اولحتراو ءادعالا  یلع  اهوفلخف 

هلطعم ًارفق  مهلزانم  تحضا 

اولحر دق  ثادجالا  یلااهونکاس  و 
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رویز دنیاجک  دیسرپب ، .دنتفرگ  رارق  ربق  رد  دندش و  لیلذ  دنتسجن و  دوس  اه  هلق  نآ  زا  .دنزیرگب  نمشد  زا  ات  دندمآرد  هوک  زارف  رب  »
هرهچ دیوگ : تالاؤس  نیا  خساپ  رد  ربق  دندوب ؟ هدرک  راکـشآ  ار  دوخ  باجح  زا  هک  ابیز  ياه  هرهچ  دنیاجک  امـش ؟ جات  تخت و  و 

دوخ ياهرـصق  رد  رمع  همه ي  هکنانآ  دنتاناویح  شروخ  نونکا  دـندروخ ، یم  رمع  همه ي  هک  نانآ  دـش ، اهمرک  راتفرگ  ابیز  ياه 
.دنتفرگ اج  ربق  رد  ناشدوخ  دنام و  نکاس  نودب  ناشلزنم  .دنتسه  نانمشد  رایتخا  رد  نونکا  دندوب ،

داد و رس  هیرگ  یتخل  دوب ، هدش  رثأتم  تخس  لکوتم  اما  .دهد  یم  وا  لتق  نامرف  هدش و  تحاران  لکوتم  هک  دندرک  روصت  نارـضاح 
درک ضرع  ماما  هب  .دننک  عمج  ار  بارش  هرفس  داد  روتسد  سپس  دندرک ، هیرگ  مه  نارـضاح  .دش  يراج  شنـساحم  رب  مشچ  کشا 

.دنادرگزاب لزنم  هب  مارتحا  اب  درک و  ادا  ار  ضرق  لکوتم  .متسه  ضورقم  رانید  رازه  راهچ  دومرف : ماما  يراد ، ضرق 

ادخ اب  هعدخ 

اب اراگدرورپ  دیوگ : یم  هدیچیپ و  دوخ  هب  ییوهآ  تسوپ  هک  مدید  ینیـشن  هیداب  فاوط  لاح  رد  .متفر  جح  هب  یلاس  دـیوگ  یملاع 
.منک تاجانم  وت  اب  مندوب  هنهرب  اب  نم  يرضاح  روج  هچ  یمیرک  هکنیا 
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ینتقلخ تنا  بر  ای  ییحتست  اما 

.میرک تنا  ًانایرع و  کیجانا 

وت متفگ : وا  هب  تسا ، هدمآ  هکم  هب  ناراکتمدـخ  اب  دراد و  نت  رب  رخاف  ياهـسابل  هک  مدـید  ار  برع  نامه  متفر و  جـح  هب  دـعب  لاس 
.تفریذپ ارم  هعدخ  وا  مدرک و  هعدخ  یمیرک  اب  يرآ  تفگ : يدناوخ ؟ یم  ار  تیب  نیا  هتشذگ  لاس  هک  یتسین  برع  نامه 

هقباسم رد  يزوریپ 

: يرآ تفگ : يوش ؟ زوریپ  !و  ینک تکرـش  هقباسم  رد  ناوتان  رغال و  بسا  نیا  اب  هداتفا  قافتا  لاح  هب  اـت  اـیآ  دـش  هتفگ  ثرحوبا  هب 
رارق هلفاق  زاغآ  رد  تشگزاـب  هاـگ  یلو  مدوب  هلفاـق  رخآ  رد  نم  دـش ، تسب  نب  گـنت و  يا  هچوک  دراو  ناوراـک  مدوب ، هلفاـق  هارمه 

.متشاد

باوخ ریبعت 

تخرد مدید  مدش  دوخ  غاب  لخاد  تفگ : دـمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یـصخش  تسا : هدـمآ  ینیلک  باوخ  ریبعت  باتک  زا 
رفـس رد  تفگ : دمآ و  ماما  دزن  يرگید  .دوشن  نتـسبآ  یـسک  زا  ات  نک  يرادهگن  دوخ  نز  زا  دومرف : ماما  .تسا  هداد  هزبرخ  روگنا 
یتقو وا  رادهگن ، ار  ترـسمه  دومرف : ماما  .میوگ  قالط  ار  منز  متفرگ  میمـصت  نم  دننز ، یم  نم  نز  جرف  هب  خاش  اب  چوق  ود  مدـید 

.تسا هدرک  هزیکاپ  ار  دوخ  راهز  ياهوم  یچیق  اب  ییآ  یم  وت  هک  هدینش 

ادخ تمحر 

متعاطا دنراد و  مشخ  نم  زا  .دننک و  یم  ینامرفان  دنراد و  تسود  ار  وت  تناگدنب  ایادخ  تفگ : سیلبا  تسا : هدـمآ  راربالا  عیبر  رد 
، دنراد تسود  ارم  نوچ  مشوپ و  یم  مشچ  اهنآ  زا  دـنوش ، بکترم  یهانگ  ره  دـنراد  لد  رب  وت  هنیک  نوچ  دـمآ : باوج  دـننک ، یم 

.دننک یمن  متعاطا  دنچ  ره  مریذپ  یم  ار  اهنآ  نامیا 

کچوک هناخ 

: تفگ .دندش  ایوج  يو  زا  ار  نآ  تلع  درک ، یم  یگدنز  گنت  کچوک و  قاتا  رد  دلاخ  نب  ییحی 

.دنک یم  رتدنمنوناق  ار  هشیدنا  رت و  عمج  ار  لقع  کچوک  هناخ 

یناهفصا حرفلاوبا 

تیب ود  يو  دندش  عنام  نانابرد  .درب  ریما  يارب  يا  هفحت  تفر و  ریما  هرامالاراد  هب  يزور  یناغا ، باتک  بحاص  یناهفـصا  حرفلاوبا 
رد دیتسه ، نینچ  هفحت  نتفرگ  رد  هک  امـش  دندرک ، مورحم  ارم  نانابرد  مدمآ ، امـش  رابرد  هب  يا  هفحت  اب  داتـسرف : ریما  يارب  ار  رعش 

.دیشاب نوچ  هیده  ششخب 
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هفحت مکلا  یف  ًارهد و  مکترضح 

مکئاقل یف  یل  باوبلا  نذا  امف 

مکذخا موی  مکلاح  اذه  ناک  اذا 

مکئاطع موی  ّللاب 
�

ه مکلاح  امف 

.تشون لاس  هاجنپ  رد  ار  یناغا  باتک  تسا و  ّللاب 
�

ه عیطم  راگزور  رد  یفوتم 356  حرفلاوبا 

ادخ هناخ 

يا دوـمرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  تفگ ، یم  هصق  دوسـالارجح  راـنک  رد  يرـصب  نسح  تسا : هدروآ  بولقلاءـالج 
لمع يارـس  ترخآ  ایآ  دومرف : .هن  تفگ : تسا ؟ تمایق  يارب  وت  لمع  نیا  ایآ  دومرف : .هن  تفگ : یهد ؟ یم  نت  گرم  هب  ایآ  نسح 

زاب فاوط  زا  ار  مدرم  ارچ  سپ  دومرف : .هن  تفگ : هناخ ؟ نیا  ریغ  دراد  دوجو  ییاج  ادـخ  هب  هاـنپ  يارب  اـیآ  دومرف : .هن  تفگ : تسا ؟
.تفگن هصق  نسح  نآ  زا  سپ  يراد ؟ یم 

يوحن نایحوبا 

راک نیا  رطاـخ  هب  ار  يو  .دـینازوس  دوخ  رمع  رخآ  رد  ار  اـهنآ  یلو  تشون  یبوخ  ياـهباتک  .دوب  دوخ  هناـمز  ملاـع  يوحن  ناـیحوبا 
راکشآ رگا  و  دبای ، یلجت  نم  مولع  زا  منیب  یمن  ار  یسک  تسا  یفخم  رگا  راکشآ ، ای  تسا  یفخم  ای  شناد  تفگ : دندرک ، تمالم 

.منیب یمن  نآ  هب  صیرح  ار  یسک  تسا ،

هیناز لتق 

ار تردام  يدـناسرن و  لـتق  هب  ار  راـکانز  درم  ارچ  دـنتفگ : وا  هب  .دـناسر  لـتق  هب  ار  شرداـم  يو  .دـید  شرداـم  اـب  ار  يدرم  یبرع ،
.متشک یم  ار  يدرم  دیاب  زور  ره  متشاذگ  یم  هدنز  ار  مردام  رگا  تفگ : یتشک ؟

تداهش دروم ، یب  لاؤس 

یضاق دنتسنادن و  اهنآ  تسات ؟ دنچ  اهلخن  دیـسرپ : یـضاق  دندش ، رمث  یب  لخن  دنچ  دهاش  دندمآ و  یـضاق  همربش  نبا  دزن  يا  هدع 
یـضاق ینک ، یم  تواضق  دجـسم  نیا  رد  تسا  لاس  دـنچ  دیـسرپ : یـضاق  زا  نارـضاح  زا  یکی  .درک  مالعا  لـطاب  ار  ناـنآ  یهاوگ 

.تفریذپ ار  دوهش  یهاوگ  دیشک و  تلاجخ  همربش  نبا  دراد ؟ نوتس  دنچ  دجسم  نیا  دیسرپ : .لاس  یس  تفگ :

تداهش

ار وا  وت  ناـیاپ  رد  هدـناوخ و  يا  هنارت  یکزینک  مدینـش  تفگ : دـهاش  تفریذـپن ، یـضاق  داد و  یهاوگ  همربش  نبا  روضح  رد  یـسک 
دعب سپ  تفگ : دهاش  .شتوکس  يارب  تفگ : یضاق  شتوکـس ؟ يارب  ای  يا  هدرک  نیـسحت  شندناوخ  يارب  ایآ  يا ؟ هدرک  نیـسحت 
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.تفریذپ ار  وا  یهاوگ  یضاق 

نامیا عاونا 

َلِْزنُأ ا�م  ّللِاب َو 
�

ِه ّنَمآ 
ا� دیامرف : یم  هک  دشاب  ادخ  نخس  نیا  نامیا  زا  وت  دارم  رگا  داد  خساپ  یتسه ؟ نمؤم  وت  دیسرپ  يرگید  زا  یـسک 

...ْمُُهبُوُلق ْتَلِجَو  ّللا 
�

ُه َرِکُذ  ا�ذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  دیامرف : یم  هک  دشاب  ادـخ  نخـس  نیا  نامیا  زا  وت  دارم  رگا  يرآ و  ...ا�ْنیَلَع (1) ،
.هن ، (2)

یلوم مالغ 

: تفگ نودمح  نبا  شریزو  .تفر  اطخ  ریت  درک و  باترپ  یکشجنگ  يوس  هب  يریت  لکوتم 

.درک رارف  هک  مدوب  کشجنگ  اب  هن  تفگ : ینک ، یم  هرخسم  ارم  تفگ : لکوتم  .نم  ياقآ  يا  نیرفآ 

نیکسم هناخ 

یم نانک  هحیـص  نآ  لابند  ینز  هک  دـندرب  یم  يا  هزاـنج  لاـح  نیا  رد  دوب ، شلاـس  درخ  دـنزرف  شرـس  تشپ  تفر و  یم  ییادـگ 
اباب تفگ : شردپ  هب  دنزرف  .یماش  هن  یماعط و  هن  یـشرف و  هن  تسا و  ییاطع  هن  هک  دنرب  یم  ار  وت  يا  هناخ  هب  نم  ياقآ  يا  تفگ :

.دنرب یم  ام  هناخ ي  هب  ار  وا 

يروک جنر 

ار نانآ  مراد  تسود  دـننک ، یم  مالـس  دنـسر و  یم  نم  هب  هک  اهنآ  تفگ : یتسه ؟ تحاران  يروک  زا  ردـق  هچ  دـنتفگ : ءانیعلاوبا  هب 
.منک عطق  ار  ناشنخس  ات  منیبب 

لوعفم لعاف و 

رب سپ  تفگ : ءانیعلاوبا  .لوعفم  لعاف و  باب  تفگ : یتسه ؟ وحن  زا  باب  مادـک  دیـسرپ : دـناوخ ، یم  وحن  هک  یکدوک  زا  ءاـنیعلاوبا 
.یتسه تردام  ردپ و  باب 

ندرکن ششخب  دای 

: تفگ ءانیعلاوبا  .منک  دای  ار  وت  هراومه  ات  هد  نم  هب  ار  ترتشگنا  تفگ : ءانیعلاوبا  هب  يرتخد 

.مدادن وت  هب  رتشگنا  هک  نک  دای  ارم 

رخسمت خساپ 

! ینک راکشآ  ار  تا  هرهچ  ات  يدیدن  نم  يروک  زا  رتهب  يزیچ  تفگ : ءانیعلاوبا  روک ! يا  تفگ : ءانیعلاوبا  هب  ینز 
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ریقف رارصا 

.دنک اور  ار  وا  تجاح  رصع  کیدزن  داد  هدعو  یمکاح  تشاد و  یتجاح  غیلب ، يدنمتجاح 

یتسس زا  تسا  رتهب  نتساوخ  رد  طارفا  یلو  تسا  تسرد  تفگ : دنمتجاح  .ایب  رصع  تقو  متفگن  رگم  تفگ : مکاح  .دمآ  رهظ  غیلب 
.ندرک

یماج

دنب وت  ياپ  ناهج  بابسا  رد  يا 

دنچ هلسلس  نیدب  هار  زا  هدنام 

ار هلسلس  نیا  دوخ  ياپ  زا  لسگب 

ار هلفاق  یسرب  یپ  زا  دشاب 

هدرب ببسم  هب  یپ  هلفاق 

هدرشفا مدق  بابسا  رد  وت 

یند عبط  زا  يا  هن  را  توبکنع 

ینت دنچ  مهب  بابسا  رات 

يزورفا ناهج  زور  دنک  ات 

يزور یب  دوبن  يزور  چیه 

وت ردام  ناسچ  هک  نک  یم  دای 

وت رهوگ  فدص  يرمع  دوب 

تشروخ ایهم  تساوخیب  تشاد 

تشرورپ رگج  نوخ  زا  داد 

يدرک شرانک  هب  اج  مکش  زا 
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يدروخ ناتسپ  شیفاص ز  ریش 

ریش هوق  زا  يدش  اناوت  نوچ 

ریذپ توق  ناوخ  هساک و  زا  یتشگ 

يزورهب هدئام ي  زا  يدروخ 

يزور يزور  مغ  یب  اهلاس 

تخیوآ ناج  رد  وچ  تیزور  مغ 

تخیر نوخ  لد  زا  هدید و  زا  تبآ 

يدروآ نایم  هب  نوچ  ات  تسد 

يدروآ نایز  هب  ار  دوخ  راک 

ینیشنمه

.تسا هدش  هتسناد  هدرم  لد  ناگدنز  اب  تسلاجم  زا  رتهب  ناگدرم  اب  تسلاجم  ریز  راعشا  رد 

یماظن

ناگدرسفا فص  زا  یلد  هدنز 

ناگدرم یگیاسمه  هب  تفر 

كاخ حول  رهز  دناوخ  انف  فرح 

كاپ حور  رهز  تسج  اقب  حور 

لاح شیتفت  یپ  یسانشراک 

لاؤس یهار  رس  رب  وا  زا  درک 

تسارچ ندیمر  هدنز  زا  همه  نیاک 

تسارچ هدیشک  هدرم  يوس  تخر 
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دنردنا كاغمب  نادیلپ  تفگ 

دناردنا كاخ  هت  ناداهنکاپ 

نیمز يور  هب  دننالد  هدرم 

نیشنمه موش  هدرم  اب  هچ  رهب 

یگدرم دهد  هدرم  یمدمه 

یگدرسفا لد  هدرسفا  تبحص 
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دنا هدنکارپ  هکنانآ  لگ  ریز 

دنا هدنز  لد  هب  هدرم  نت  هب  هچرگ 

نیا زا  شیپ  ارم  دوب  یلد  هدرم 

نیزا شیپ  ارچ  نوچ و  ره  هتسب ي 

ناشکاپ رظن  زا  مدش  هدنز 

ناشکاخ ارم  تستایح  بآ 

میوگ

هب ناهنپ  جنگ  تسا  جنگ  رکذ 

هد ناهنپ  رکذ  داد  نک  دهج 

شوماخ بل  هب  وش  گنگ  نابزب 

شوک هلماعم  نیدب  مرحم  تسین 

وید هک  يوگ  هتفهن  ناج  لدب و 

ویر هلیحب و  نادب  یپ  دربن 

نادب زاسم  علطم  سک  چیه 

نآ رد  هنخر  بجع  دتفین ز  ات 

هملک نیرد  ینک  لمأت  رگ 

همه شاهفرح  لاح  يرگنب 

يورگ نآ  هب  تمئاد  نامگ  یب 

يوفش نایم  ناز  تسین  یکی  هک 

مادم هک  دوب  نادب  تراشا  نیو 
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ماقم رس  میرح  رد  شدیاب 

بش هچ  زور و  هچ  نک  هشیپ  قبس  نیا 

بل شبنج  نابز و  ناغف  یب 

هنامز

هب تسا ، هدرکن  يرییغت  هنامز  هک  یلاح  رد  دـننک  یم  شهوکن  ار  هتـشذگ  هک  یناسک  هک : تسا  بوسنم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هب 
.دنک شهوکن  ار  مدرم  هنامز  دیاب  دیدرک و  متس  هنامز  هب  دوخ  امش  تفگ  دیاب  اهنآ 

یضم ًانامز  لاجرلا  بیعی 

ریغ نم  یضم  نامزل  ام  و 

فرص مذ  يذلل  لقف 

نامزلا

رشبلا مذف  نامزلا  تملظ 

دنیوگ

تخب دیماان  نمز  وت  یلبج  نایسن 

ارم يروآ  دای  هب  هک  منک  عمط  یک  نم 

دیحوت

.دنک یم  روهظ  ترثک  ملاع  رد  تسا و  تدحو  رس  هللا  الا  هلا  هک ال  دراد  نیا  رب  تلالد  ریز  راعشا 

یماج

ّللا
�

ه الا  هلا  رد ال  تسین 

هلا فرح  هس  زجب  تقیقح  رد 

مالک هتسجخ  نیا  يازجا  هلمج 
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مامت فورح  نیا  رارکت  دش ز 

فرگش مالک  نیا  رد  ییوجب  رگ 

فرح یباین  اهفرح  نیا  زا  ریغ 

تاهج فالتخاک  دنا  فرح  هس  نیا 

تاملک تروص  هب  ار  نآ  هدرک 
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لصاح نآ  زا  تشگ  هک  یتاملک 

لماک بکرم  دش  نایع  ناز 

چیپ یم  اهظفل  هلمج  نیا  رد  سپ 

چیه دوبن  هلا  مسا  زا  ریغ 

لوصا لصا  هک  شینعم  نینچمه 

لوصو لها  حالطصا  رد  تسوا 

یناکما ياه  نطب  همه  رد 

ینامسج مسج و  هچ  درجم  هچ 

اما روهظ  دراد و  نایرس 

ام شدرگز  نورب  نایرس 

نوئش تاعونت و  فالتخا  ز 

نوگانوگ لامج  دیامن  یم 

ریس بتارم  همه  رد  دنک  یم 

ریغ تروص  باجح  رد  یفتخم 

رایغا تروص  تسا  وحم  هکلب 

راید هریغ  رادلا  یف  سیل 

نوراه رهاوخ  هیلع 

مایا اهنت  دوب و  زین  رادنید  فیفع و  فصو  نیا  اب  .دوب  رگاینخ  نادیقیسوم و  رعاش و  ابیز و  ینز  نوراه  رهاوخ  يدهم و  رتخد  هیلع ،
.دناوخ یم  زامن  نآرق و  دش  یم  كاپ  نوچ  درک و  یم  يراسگ  هداب  دناوخ و  یم  هنارت  دناوخ ، یمن  زامن  هک  ضیح 

هب دـناوت  یمن  راکهنگ  اذـل  .دومن  مارح  ناربج  ناوتب  اـت  هداد  رارق  لـالح  نآ  ربارب  رد  تسا  هدرک  مارح  ادـخ  هچره  تفگ : یم  يو 
.دش لط  مان  هب  دیشر  مالغ  قشاع  وا  دروآ ، هناهب  يزیچ 
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هب ار  تیب  ود  دیقع  دنتشاد ، روضح  مه  دیقع  هیلع و  قراخم و  مدوب و  مصتعم  دزن  دیوگ : یم  يداهلا  یسوم  نب  لیعامسا  نب  دمحم 
.تسا هیلع  زا  ود  ره  متفگ : نم  دنتفگن ، يزیچ  نارضاح  تسیک ؟ زا  نخـس  رعـش و  نیا  تفگ : دمآ و  دجو  هب  مصتعم  دناوخ ، زاوآ 

: تفگ مدرک  هابتـشا  نم  هک  دـیمهف  مصتعم  .مدرب  ار  وا  مسا  مدرک  هابتـشا  هک  مدـیمهف  .دـنادرگرب  نم  زا  ور  دـش و  تحاران  مصتعم 
.تسا یکی  هیلع  زا  وت  ام و  هرهب ي 

یماج

تابارخ ریپ  دز  هداب  يالص 

تافآ ریخاتلا  یف  هک  یقاس  ایب 

تسا ییاهر  دوخ  زا  قشع  هار  كولس 

تاماقم یط  لزنم و  عطق  هن 

تسام دهاش  نسح  تآرم  ناهج 

تآرم لک  یف  ههجو  دهاشف 

یماج قشع  فال  هدوهیب  نزم 

تامالع مهل  نیقشاعلا  ناف 

ظفاح

زیزع نارایب  تفر  شبقع  ردنا  مهاوخ 

دیآ زاب  مربخ  دیاین  زاب  را  مصخش 

*
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تسودب هار  دربن  معنت  درورپ  زان 

دشاب شکالب  نادنر  هویش  یقشاع 

دازآ نسوس  هک  منادن  حبص  غرمز 

دمآ شومخ  نابز  هداب  هک  درک  شوگ  هچ 

سنا سلجم  تسمرحمان  تبحص  ياج  هچ 

دمآ شوپ  هقرخ  هک  ناشوپب  هلایپ  رس 

ظفاح دور  یم  هناخیمب  هاقناخ  ز 

دمآ شوهب  ایر  دهز و  یتسمز  رگم 

یلعج هیآ 

ار وا  مدرب و  نانیشن  هیداب  زا  یگرزب  دزن  ار  وا  .درک  راکنا  مدرک  بلط  یتقو  .مدرپس  ینز  هب  ار  منایمه  نابایب  رد  دیوگ : یم  یعمـصا 
: تفگ یضاق  .درک  یم  راکنا  زاب  نز  .مدیبلط  تواضق  هب 

.ریذپن دنک ، دای  دنگوس  ادخ  هب  دنچره  دزد  زا  متفگ : .تسین  دنگوس  زج  رکنم  هفیظو 

انیمی هقراسل  لبقت  (و ال 

برب تفلح  ول  و 

( انیملاعلا

.دنادرگ زاب  ارم  تناما  درک و  رارقا  نز  .دومن  دیدهت  ار  نز  درک و  لوبق  یضاق 

وت هب  هک  زاونب  گنچ  دیوگ : یم  هک  نز  نیا  نخـس  رد  متفگ : دوب ؟ هروس  مادک  رد  يدـناوخ  هک  هیآ  نآ  تفگ : نم  هب  نیـشن  هیداب 
.تسا انحتف  انا  هروس  رد  مدرک  لایخ  تفگ : .راذگن  یقاب  يزیچ  نیردنا  رهش  بارش  زا  مداش و 

یعقاو قشع 

ییحی .دـنوش  یم  عمج  مه  اـب  قشاـع  ود  نیا  اـیآ  هک  دـمآ  ناـیم  هب  تزع  ریثـک و  زا  فرح  .دوب  نومأـم  روـضح  رد  متکا  نب  ییحی 
ریثک یتسیک ؟ دیـسرپ : ریثک  زا  دوب ، هدنکفا  شراسخر  رب  يا  هیـشوپ  هک  تزع  دـندرک و  تاقالم  ار  رگیدـمه  ود  نیا  يزور  تفگ :

.درک یفرعم  ار  دوخ 
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، دوب يزینک  رگا  تزع  تفگ : دوب ، هدـش  نز  نآ  يادـص  تماق و  توهبم  هک  ریثک  يراد ؟ تزع  زا  ریغ  ینز  هب  هقـالع  تفگ : تزع 
: تفگ تشادرب و  ار  هیشوپ  تزع  .مدرک  یم  وت  تفلک  ار  وا 

تزع نخس  زا  ما ، هتسشن  تفالخ  تخت  رب  هک  نم  یتح  ادخ  هب  تفگ : نومأم  دش ، لجخ  ریثک  .تسا  نانیچ  نخس  غورد  زا  مه  نیا 
.ما هدش  هدنمرش 

ریثک تزع و  قشع 

ات امن ، هقالع  راهظا  وا  هب  نک و  داجیا  هطبار  ریثک  اب  تفگ : دوب  يور  ابیز  ینز  هک  هنیثب  هب  تزع 
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.دوب وا  رس  تشپ  تزع  درک و  رادید  ریثک  اب  هنیثب  .مدرگ  ربخ  اب  وا  نطاب  زا  ممهفب و  ار  وا  خساپ 

مـشچ اب  .تسا  هدـنام  یقاب  وا  یناوج  و  ما ، هدـش  ریپ  هک  دـنک  یم  هقالع  راهظا  نم  هب  هنیثب  یتقو  تفگ : دـید  ار  وا  ییاـبیز  هک  ریثک 
.دوش راکشآ  لاله  نوچ  ربا  تشپ  زا  دتفیب  اهمشچ  نیا  هب  مه  نیورپ  هراتس  مشچ  رگا  هدرب  ارم  لد  شیوهآ 

اهدعب هنیثب  دمع  یلع  ینتمر 

اهبابش ّنحج  راو  یبابش  یلوت 

امهتبقر ول  نیوالجن  نینیعب 

اهباحس لهتس  ایرثلا ال  ءونب 

قشع و زا  هک  دـناوخ  یم  دوخ  هب  ارم  هنیثـب  یتـقو  هنافـسأتم  تفگ : دوـمنن و  عـطق  ار  شمـالک  وا  یلو  .درک  راکـشآ  ار  دوـخ  تزع 
.مرامیب تزع  يافص 

ًاسفن نیمرت  امّنکل  و 

هضیرم

اهبابل اهوفص و  اهنم  هزعل 

.يراد تاجن  ار  دوخ  رخآ  هلمج  نیا  اب  تفگ : تزع 

راوخ بارش  هبوت 

، تسا هانگ  زا  نم  نتـشادرب  تسد  لیلد  نم  هبوت ي  هک : دینـش  وا  زا  ار  رعـش  نیا  و  درک ، روبع  ساونوبا  هناـخ ي  لـباقم  زا  يدـهاز 
.یترفغم لها  وت  هک  شخبب  ارم  ایادخ 

ًاحسفل یتبوت  یف  نا 

یمرجل

وفعلل تناف  ینع  فعاف 

لها

زا ایادـخ  هک : دورـس  ار  تیب  نیا  سپـس  ساونوبا  .تسا  هدرک  دـنلب  وت  يوس  هب  رافغتـسا  تسد  هک  ریذـپب  ار  شا  هبوت  تفگ : دـهاز 
.درادن لقع  تسم ، ناوج  هک  ارچ  نکن  شسرپ  ناراوخبارش 
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رکسلا یلع  لوقی  امب  ذخاؤت  ال 

لقع وحصلا  یلع  هل  ام  یتف 

.نک تیاده  ار  نیا  ایادخ  تفگ : دنادرگرب و  يور  دباع 

لرغط

هدیدنسپ ياهراک  زین  تشاد و  فیطل  ابیز و  یتروص  دوب و  لماک  لقاع و  یناسنا  یقوجلس ، هاشکلم  نب  لرغط  نب  نالسرا  نب  لرغط 
.تسا هدش  لقن  وا  زا  یبرع  یسراف و  هب  يراعشا  .درک  یم 

قوجلس نالسرا  نب  لرغط 

يزورفا ناج  لاصو  نانچ  زورید 

يزوس ملاع  قارف  نینچ  زورما 

مایا مرمع  رتفد  رد  هک  سوسفا 

يزور ار  نیا  دسیون  يزور  ار  نآ 

هفیلخ قشع 

هک ابجع  تفگ : یم  .دوب  هتفرگ  رارق  اهنآ  ییابیز  ریثأت  تحت  هک  تشاد  زینک  هس  نوراه 
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.یصاع نم  هب  تبسن  اهنآ  اهنآ و  نامرف  تحت  نم  دنتسه و  نم  نامرف  تحت  روانهپ  تکلمم 

.تسا هدش  بلاغ  نم  تموکح  تنطلس و  رب  اهنآ  قشع  تنطلس  اهنآ ، هب  ما  هقالع  رطاخ  هب 

ینانع تاسن  الا  ثلثلا  کلم 

ناکم لکب  یبلق  نم  نللح  و 

اهلک هیربلا  ینعواطت  یلام 

ینایصع یف  نه  ّنهعیطا و  و 

يوهلا ناطلس  نا  الا  كاذام 

یناطلس نم  ّزغا  نبلغ  هب  و 

وجه ای  شیاتس 

دنیبب و ار  وت  هکره  لاحب  اشوخ  رفعج ، رتخد  هدیبز  يا  تفگ : نینچ  وا  شیاتس  رد  دیـسر و  نوراه  رـسمه  هدیبز  روضح  هب  يرعاش 
.دنک یمن  اطع  ندرگ  رب  تسد  زج  هک  ینک  یم  اطع  يزیچ  دوخ  ياپود  زا  ددرگ ، دنم  هرهب 

رفعج هنبا  هدیبزا 

باثملا كرئازل  یبوط 

ام کیلجر  نم  هیطعت 

یطعت

باغرلا نم  فک  الا 

تـسد زا  رتدنم  تواخـس  نم  پچ  تسد  هک  دوب  نیا  وا  دارم  دیدیمهفن ، ار  وا  روظنم  تفگ : هدـیبز  دـننزب ، ار  وا  دنتـساوخ  نامداخ 
! تسا تسار 

ییوجبیع

.دـیهد همادا  درک : ضرع  نک ، يراددوخ  ییوجبیع  زا  دومرف : ماما  .نک  هظعوم  هاـتوک  ارم  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هب  یـسک 
(. تسا هدش  لقن  یفلتخم  ياه  تروص  هب  ماما  هلمج ي  هتبلا   ) .ریگن بیع  نارگید  زا  یهد  یم  ماجنا  هچنآ  دومرف :
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حور ياذغ 

ْمِِهبُوُلق ِیف  و  (1) ؛ ٍمِیلَس .  ٍْبلَِقب  ّللا 
�

َه یَتَأ  ْنَم  ّالِإ 
�

.تسه  مه  ار  حور  تسه ، اذغ  تحص و  ار  نت  هچنانچ  تسا : هدمآ  ناوید  حرش  رد 
ار وا  قذاـح  بیبـط  ریغ  هک  تسوا  هصاـخ  هک  تـسه  یئوراد  یببـس و  ار  ینامـسج  ضرم  ره  هچناـنچ  .تـسا  نآ  هـب  هراـشا  ٌضَرَم 
هب دشاب و  بلاغ  ادوس  ار  یسک  رگا  .دننادن  ار  نآ  ءایلوا  ءایبنا و  ریغ  هک  تسا  صاخ  یئاود  یببس و  مه  ار  یناحور  ضرم  دسانـشن ،
لات بر  .درک  ناوتن  زواجت  نآ  زا  هک  تسیئاود  ار  یناحور  ضرم  ره  نینچمه  .ددرگ و  كاله  دیامن ، لاغتـشا  هیوارفـص  تاجلاعم 

(2) هنعلی .  نآرقلا  نآرقلا و 
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دوشن نارفغ  بجوم  نم  صقان  تعاط 

دوشن نایصع  تلع  ددم  رگ  میضار 

ّللا
�

ه نم  مهل  ادب  ریسفت و 

.دندیسرپ َنُوبِسَتْحَی (1) ، اُونوُکَی  َْمل  ا�م  ّللا 
�

ِه َنِم  ْمَُهل  ا�َدب  َو   ... ریسفت هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترضح  زا 

رب تلالد  هروراق  ضبن و  هچنانچ  .دـنتفای و  ناهانگ  هفک ي  رد  ار  اـهنآ  یلو  دنتـشادنپ  یم  هنـسح  ار  اـهنآ  هک  تسا  یلاـمعا  دومرف :
هانپ تلاسر  ترـضح  دننک و  ضرع  خیـش  رب  ار  دوخ  تاعقاو  ناکلاس  اذهل  دراد و  سفن  لاوحا  رب  تلالد  هعقاو  دنراد ، ندـب  لاوحا 

: دومرف دوخ  باحصا  هب  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(2) تسا )؟ هدید  یباوخ  امش  زا  یکی  ایآ  ( ؟ ایؤر نم  مکدحا  يأر  له 

ربمایپ هیثرم 

یم وت  رب  نم  مشچ  کنیا  يدوب و  نم  مشچ  یهایس  هک : تسا  بوسنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياثر  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب 
.منک یم  تظفاحم  وت  زا  نم  دریمب ، وت  دعب  دهاوخ  هکره  .دیرگ 

يرظانل داوسلا  تنک 

رظانلا کیلع  یکبف 

تمیلف كدعب  ءاش  نم 

رذاحا تنک  کیلعف 

يولوم

ام يادوس  شوخ  قشع  يا  ابحرم 

ام ياهتلع  هلمج  بیبط  يا 

ام سومان  توخن و  ياود  يا 

ام سونیلاج  نوطالفا و  وت  يا 

میوگ

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 980 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/153/AKS BARNAMEH/#content_note_505_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/153/AKS BARNAMEH/#content_note_505_2
http://www.ghaemiyeh.com


تسادب تسودز  ار  وت  رم  دنک  رود  هچنآ  ره 

تسادب تسوکن  را  يو  رب  یهن  يور  هچ  رهب 

تسین كدنا  تسکدنا  رگا  رای  قارف 

تسادب تسوم  رات  مین  رگا  هدید  نورد 

: تسا هدروآ  بهذلاهلسلس  رد  یماج 

ماش هچ  حبص و  هچ  يولوم  تمدخ 

ماقم هناخباتک  ردنا  هدرک 

یقرو رهب  شلد  قلعتم 

یقبس قرو  رهز  شلایخ  رد 

حابصم زا  یغورف  ار  شبش  هن 

حاتفم زا  يداشگ  ار  شلد  هن 

راونا علاوط  شناج  هب  هن 

رارسا علاطم  زا  هتفات 

روتسم شلد  رب  فاشک  هدرک 

روضح قوذ  دوهش و  فشک  رون 
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تاجن بسک  هدیدن  دصاقم  زا 

تاصرع فقاوم  زا  ربخ  یب 

نالذخ رد  هداتف  تیاده  زا 

نامرح شتیاهن  تیادب  زو 

رات هریت و  لوصو  غورف  یب 

راعش هدرک  لوصا  عورف و  زا 

هرس ياهباتک  هناخ  هدرک 

هرخ هدرک  تشخ  وچمه  يرخ  زا 

هدرک ور  وچ  وا  زا  تشخ  ره  يوس 

هدروآرب خرب  یضیف  رد 

یبن مکح  یبن و  عرش  رصق 

ینب هدرکن  اهتشخ  نآ  هب  زج 

دیاشگب وچ  نابز  سلجم  هب  ناز 

دیآ یبلاق  هلمج  شنخس 

هداشگب باتک  دلجم  دص 

هداتفا دلخم  باذع  رد 

نوگانوگ ياه  هشیدنا  رپ  رس 

نوسفا زا  رپ  لد  هناسفا  رپ  بل 

مانا صاوخ  تریس  دوب  نیا 

ماعنالاک ماع  لاح  دوب  نوچ 
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رحس هب  ات  ماشز  دوخ  ار  ماع 

رگد راک  دروخ  باوخ و  زج  تسین 

دشاب نیا  يارب  شگنج  حلص و 

دشاب نیا  يارب  شگنن  مان و 

سب دناوخ و  جرخ  لخد و  زا  نخس 

سب دنار و  جرف  نطب و  توهش 

ولگ جرف و  درذگن ز  شتمه 

اولک اوحکناف و  رما  زا  دناد 

رقف تمالع 

.تسا هدرک  ررقم  یباذع  شاداپ و  رقف  يارب  ادخ  هک : تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  توقلا  توق  باتک  رد 

.تسادخ رازگساپس  درادن ، دوخ  لاح  زا  هیالگ  تسادخ ، رادربنامرف  تسا ، قالخا  شوخ  ریقف  هک  تسا  نیا  رقف  ياهشاداپ  زا 

.تسین دونشخ  یهلا  اضق  هب  دنک ، هیالگ  رقف  زا  تسا ، نامرفان  تسا ، قالخا  دب  هک  تسا  نیا  رقف  ياهباذع  زا 

.دش هدنهانپ  ادخ  هب  نآ  زا  ادخ  لوسر  هک  تسا  رقف  تمسق  نیا  دومرف : ماما 

یقیقح بذاک و  قشع 

قـشع يارب  یگدامآ  نطاب و  نتـساریپ  يارب  یلماع  فیفع ، قشع  دـسیون : یم  نیرئاسلا  لزانم  حرـش  رد  یناـشاک  قازرلادـبع  خـیش 
تذـل قوشعم  تمدـخ  زا  و  دراد ، یم  زاـب  هقرفت  زا  هدومن و  عمج  ار  دوخ  رطاـخ  هدرک و  یکی  ار  دوخ  تمه  قشاـع  .تسا  یقیقح 

نآ هک  تسا ، توهش  ناطلس  هبلغ  زا  هدش  داجیا  قشع  فالخ  رب  نیا  ددرگ و  یم  ناسآ  وا  رب  تعاطا  یتخس  هدرب و 
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هب .تسا  اهتذـل  لیـصحت  رد  شالت  هب  سفن  يوریپ  ابیز و  یتروص  ندرمـش  کین  رد  رکف  طلـست  زا  هدـش  لـصاح  تسا  يا  هسوسو 
.تسا هدش  شهوکن  حدم و  يروص  قشع  نامیکح  نافراع و  یخرب  نخس  رد  هک  تسا  تهج  ود  نیمه 

ناور نخس 

.تساذغ شروخ  نآ  ندوب  سیلس  دشاب ، ماعط  نخس  رگا  دیوگ : یسانش  نخس 

تسود

درم .دـنتفگ  كرت  ار  وت  یتـشگ  ریقف  نوچ  دـندوب و  وـت  اـب  یتـشاد  نوـچ  تناتـسود  ینیب  یمن  تفگ : شرهوـش  هب  يدرمدازآ ، نز 
ار ام  فعـض  لاح  رد  دـنوش و  دـنم  هرهب  ات  دـندمآ  یم  ام  دزن  ام  توق  لاـح  رد  هک  ارچ  تسا ، ناـنآ  يراوگرزب  مرک و  نیا  تفگ :

.میتفین تمحز  هب  هک  دنتفگ  كرت 

ءایبنا هفسالف و 

قیفوت دراوم  یخرب  رد  يو  تسا  نکمم  دـنچره  دـنک ، قبطنم  مه  اب  ار  ءاـیبنا  هفـسالف و  راـتفگ  تساوخ  یمیکح  تسا  هدـش  هتفگ 
.دنک لیوأت  ار  ءایبنا  مالک  دیامنب و  رود  تاهیجوت  دیاب  دراوم  یضعب  رد  یلو  دبایب ، يراک  نینچ 

شاداپ ربارب  رد  شیاتس 

ًاتاذ دنوادخ  .باذع  هدعو ي  اب  هن  تسا  راگزاس  شاداپ  هدعو ي  اب  شیاتس  دیوگ : لیعامسا  صف  مکحلا ، صوصف  رد  نیدلا  یحم 
: دیامرف یم  ادخ  اذل  .باذع  هدعو ي  یتسرد  ربارب  رد  هن  دوش  یم  شیاتس  شاداپ ، هدعو ي  یتسرد  ربارب  رد  تسا و  شیاتس  بلاط 

هدرواین ار  باذع  هدعو  و  ...ُهَلُسُر (1) ، ِهِدْعَو  َِفلُْخم  ّللا 
�

َه َّنَبَسْحَت  �الَف  دنک  یم  تفلاخم  ار  شنالوسر  شاداپ  هدعو  ادخ  نکن  نامگ 
.درذگ یم  ناشهانگ  زا  تسا  هدومرف  هکلب  .تسا 

منهج دولخ 

نیا دوش ، یم  مالس  درب و  شتآ  باذع ، تدم  زا  سپ  هک  ارچ  تسا ، تشهب  نایمنهج  ماجنارـس  دیوگ : سنوی  صف  رد  نیدلا  یحم 
.تسا نانآ  رب  تمعن 

روخارف یتمعن  هب  لیدـبت  نایمنهج ، يارب  منهج  تیاـهن  رد  هک  تسا  مولعم  دـسیون : یم  هلمج  نیا  لـیذ  صوصف  حرـش  رد  يرـصیق 
رد ادـخ  ای  و  دـنرب ، یم  تذـل  نآ  زا  هتفرگ  وخ  شتآ  اب  اهنآ  دوپ  رات و  نوچ  دـنبای و  یم  تاجن  خزود  زا  اـی  اذـل  .دوش  اـهنآ  لاـح 

دنک یم  یهجوت  اهنآ  هب  خزود 

507  : ص

.47 میهاربا ، ( - 1 - 1

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 984 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/153/AKS BARNAMEH/#content_note_507_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب هدیسر  رخآ  هب  اهباذع  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  يریسفت  نینچ  هتبلا  .دش  مالس  درس و  میهاربا  رب  شتآ  هچنانچ 

شتآ منهج  رد  دـیابن  هک  دـیآ  یم  تسدـب  تراـبع  نیا  زا  .دـیور  یم  هزیت  هرت  يزبس  منهج  رعق  رد  هک  تسا  هدـمآ  زین  یتـیاور  رد 
.دشاب

رد نادواج  نایخزود  دنک  یم  تلالد  هک  میراد  یصوصن  هکلب  .دنـشاب  دیواج  باذع  رد  نایمنهج  هک  میرادن  یـصن  رگید  يوس  زا 
.دنشاب باذع  رد  نادواج  دیابن  دیآ  یم  تسدب  مه  ترابع  نیا  زا  .دنتسه  خزود 

هداتسیا تیصعم  هتسشن و  تدابع 

زاـمن هتـسشن  يراـمیب  رطاـخ  هب  تساوخ  یم  داتـسا  دوب و  بتکم  رد  نومأـم  يزور  دوـب ، نومأـم  یبرم  ملعم و  ییحی ، نب  دـمحموبا 
هداتـسیا ینک و  یم  تدابع  هتـسشن  داتـسا ! يا  تفگ : نومأم  .دنک  هیبنت  ار  وا  ات  تساخرب  ملعم  دز و  رـس  ییاطخ  نومأم  زا  .دـناوخب 

.تیصعم

نامجنم رظن 

.دشاب ییاضیا  تاکرح  اب  اهجرب  تروص  رییغت  رطاخ  هب  نامجنم  رظن  رد  اطخ  هک  تسین  دـیعب  تسا : هدروآ  ناوید  حرـش  رد  يدـبیم 
.دننک یم  طبترم  تروص  دوخ  هب  ار  تایرظن  دنه  نامجنم  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  دیؤم 

ترثک رد  تدحو 

هب لصا  کـی  رییغت  فیرـصت  تفگ : تسا ؟ هنوگچ  ترثک  رهاـظم  رد  تدـحو  روهظ  دیـسرپ : دـیدج  نادنمـشیدنا  یکی  زا  یفراـع 
.دوش یمن  لصاح  لکش  رییغت  نآ  هب  زج  یناعم  نآ  دوش و  یم  لصاح  صاخ  ییانعم  لکش  ره  زا  هک  تسا  فلتخم  ياهلکش 

دحاو ناهج 

مـسج نیا  .دنا  هدیمان  لک  مسج  ار  نآ  مسج  هدرک و  ضرف  زیچ  کی  ار  ملاع  نافوسلیف ، دسیون : یم  تاحیولت  رد  يدرورهـس  خیش 
لـک و سفن  ار  سوفن  عومجم  .تسا  لوقع  هعومجم  هک  دراد  دـحاو  لـقع  تسا و  سوفن  هعومجم ي  هک  دراد  هقطاـن  سفن  لـک ،

.ناینیمز نیمز و  هن  دنمان  یم  نامسآ  نامه  ار  ملاع  نامیکح  رثکا  .دنا  هدیمان  لک  لقع  ار  لوقع  عومجم 

یعقاو فوسلیف 

اهنآ دیابن  سپ  .دوش  لصاح  وا  يارب  ندب  علخ  هکلم ي  هکنیا  رگم  هدشن  میکح  یناسنا  دسیون : یم  تاحیولت  رد  هدش ، هتـشک  خیش 
تایدام ناهانگ و  لابند  دنتسه و  فوسلیف  هبش  هک 
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.دیمان فوسلیف  دنشاب ، یم 

ضایف أدبم 

زین .تسا  رت  لماش  دوجو  زا  ریبعت  نیا  هک  دـنا  هدرک  ریبعت  تدـحو  هب  یلاعتم  ضایف  أدـبم  زا  يا  هدـع  دـسیون : یم  صحاـفم  فلؤم 
نامه نایب  نیا  .دنا  هدرک  عضو  یحالطـصا  مادـک  ره  زین  مدرم  .دـنا  هدروآ  ریبعت  قشع  هب  یبرع  نبا  هطقن و  هب  نآ  زا  نافراع  یخرب 

: دیوگ یم  هک  تسا  رعش 

.دراد هراشا  لامج  نآ  هب  زیچ  همه  تسا و  یکی  وت  لامج  فلتخم و  ام  ياهترابع 

دحاو کنسح  ّیتش و  انترابع 

ریشی لامجلا  کلذ  یلا  لک  و 

دنیوگ

نکاس دشن  مدرد  کی  تشگ و  عیاض  هراچ  نارازه 

مراد يا  هراچ  ره  يولهپ  زا  رگد  درد  نونک 

دنیوگ

يوشن نوریب  لقع  مسر  هر و  زا  ات 

يوشن نوزفا  یتسه  هچنآ  زا  هرذ  کی 

میامنب تیلیل  يور  هعمل ز  کی 

يوشن نونجم  وت  رگا  مشاب  لقاع 

دنیوگ

شناونع دوب  نیا  دیسر  ناناج  زک  همان  باوج 

مراد يا  هدارا  نینچ  یگنس  ره  رب  نم  هک 

قالط

.دراد شقالط  دصق  شرهوش  دور و  هناخ  هب  هک  تسا  ینزریپ  نوچ  ینالف  راسخر  دیوگ : یفیرظ 
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یلبنت

.تسین لبنت  تسا ، لبنت  دنادب  لبنت  یتقو  دیوگ : زین  یفیرظ 

گرزب همجمج ي 

لطر راهچ  نادند  ره  نزو  دوب ، هتخیر  شرانک  شیاهنادند  هک  دش  ادیپ  یگرزب  همجمج ي  تسا : هدروآ  راربالا  عیبر  رد  يرشخمز 
.دوب

لطاب زامن  هدنسیر ،

: دیسرپ .درادن  لاکشا  وضو  نودب  داد : خساپ  شمعا  ییوگ ؟ یم  هچ  هدنسیر  رس  تشپ  زامن  هراب ي  رد  دیسرپ : شمعا  زا  يا  هدنفاب 
: تفگ شمعا  ییوگ ؟ یم  هچ  يو  یهاوگ  هراب ي  رد 
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.دوش یم  هتفریذپ  لداع  نت  ود  اب  وا  تداهش 

هدولاف

دروخب رایسب  هدولاف  زا  هکره  تفگ : یـسک  دش ، ندروخ  لوغـشم  وا  دندروآ و  هدولاف  دوب ، يا  هفیلخ  هرفـس ي  رـس  رب  ینیـشن  هیداب 
.دیناسرب ملایع  هب  ارم  ریخ  شرافس  تفگ : دش و  ندروخ  لوغشم  یتشگنا  جنپ  سپس  تشاد و  هگن  تسد  يا  هظحل  برع ، .دریمب 

(. دیناسرب ملایع  هب  ارم  ربخ  )

تشوگبآ

یمن شیاهر  ام  تفگ : تسیچ ؟ وا  مان  دش  درس  رگا  دیسرپ  هدیشوج ، بآ  تفگ : تسیچ ؟ تشوگبآ  مان  دندیسرپ : ینیـشن  هیداب  زا 
.دنکن درس  ار  نآ  يا  هدننک  درس  چیه  هک  تسا  ناشوج  یبآ  دوش ، درس  ات  مینک 

هاتوک دق 

هجوت يو  هب  ناوریـشونا  .متـسه  مولظم  نم  تفگ : دـمآ و  دـق  هاتوک  يدرم  داد ، بیترت  اـه  هدـش  ملظ  يارب  يا  همکحم  ناوریـشونا 
ریقف .دـنکن  متـس  وا  هب  يدـحا  هاتوک  ناسنا  تفگ : ناوریـشونا  .اـمرف  یگدیـسر  مولظم  نیا  داد  هب  تفگ : ناوریـشونا  هب  ریزو  .درکن 

.تسا رت  هاتوک  نم  زا  هدرک  متس  نم  هب  هکنآ  دراد ، تمالس  هب  ار  هاشداپ  ادخ  تفگ :

ظحاج

ظحاج مه  زاب  دوش  خسم  راب  ود  كوخ  رگا  تسا : هتفگ  يرعاش  تسا ، هدوب  تروص  تشز  برع ، روهشم  يابدا  زا  ظحاج  دنیوگ 
.تسا رت  تشز  وا  زا 

ًایناث ًاخسم  ریزنخلا  خسمی  ول 

ظحاجلا حبق  نود  الا  ناک  ام 

دننام تفگ : درب و  يرگرز  دزن  ارم  يو  .تسا  نیا  شناتساد  .درکن  هدنمرش  ارم  نز  کی  زج  یـسک  تفگ : سرد  سالک  رد  يزور 
نم دزن  شیپ  يدنچ  تفگ : رگرز  دوب ؟ هچ  نز  نیا  روظنم  متفگ : رگرز  هب  تفر  يو  یتقو  مدش ، بجعتم  وا  فرح  زا  .صخش  نیا 

ناشن نم  هب  هک  هدروآ  ار  وت  نونکا  مزاسب ؟ هنوگچ  ما  هدیدن  نج  نم  متفگ : .مزاسب  وا  يارب  نج  همـسجم ي  الط  زا  تفگ : دـمآ و 
.مزاسب وت  دننام  ات  دهد 

مالسلا هیلع  یسیع  هید 

هب میدناسر و  لتق  هب  ار  وا  ام  دنتفگ : دییوگ ؟ یم  هچ  یسیع  هراب ي  رد  تفگ : درک و  عمج  ار  نایدوهی  دش ، نمی  یلاو  ینیشن  هیداب 
ات دیوش  یمن  جراخ  نادنز  زا  تفگ : یلاو  .میتخیوآ  راد 
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.دیزادرپب ار  شا  هید 

هنسحلا ضرق 

هک مهرد  تفگ : .دـهد  تلهم  وا  هب  هاـم  کـی  تساوخ  زین  دـهد و  ضرق  وا  هب  مهرد  تسیب  تساوخ  دوخ  عوـنمه  زا  ینیـشن  هیداـب 
.مهد یم  تلهم  وت  هب  لاس  کی  هام ، کی  ياج  هب  اما  مرادن ،

هنتخ تشوگ 

ندروخ هب  عورش  .دندوب  هدرک  نامسیر  ار  هدیکـشخ  ياهتـشوگ  مدش ، نکاس  يا  همیخ  رد  مدوب و  هتفر  يا  هلیبق  هب  دیوگ : یعمـصا 
، دوبن یندروخ  اهنیا  تفگ : .مدروخ  ار  اهنآ  متفگ : تساجک ؟ دوب  نامـسیر  رب  هچنآ  تفگ : دـمآ و  همیخ  بحاـص  نز  .مدرک  اـهنآ 

نامسیر نیا  رب  ار  شتشوگ  هدرک  یم  هنتخ  ار  يرتخد  ره  يو  دوب ، هدرک  نازیوآ  رگ  هنتخ  ینز  هک  تسا  نانز  هنتخ  ياهتشوگ  اهنیا 
.درک یم 

ایر

هزور زین  زورما  مدوب و  راد  هزور  زورید  نم  .مراکایر  نم  دننک  یم  لایخ  مدرم  تفگ : يزور  .دوب  راکایر  يدرف  یملـس  یلعالادـبع 
.ما هدادن  ربخ  يدحا  هب  مراد و 

*

.مراد زین  هزور  تفگ  دندرک ، دیجمت  وا  زا  زامن  زا  سپ  داد ، لوط  یلیخ  ار  زامن  ینابایب  يدرم 

رقف تورث و 

: تفگ شقیفر  .دندش  اهنآ  ضرعتم  نادزد  .دوب  رفس  رد  دوخ  دنمتورث  قیفر  اب  سناجوید 

.دنسانشن ارم  رگا  نم  رب  ياو  تفگ : سناجوید  .دنسانشب  ارم  رگا  نم  رب  ياو 

هدیدمتس

هنامولظم نوچ  تفگ : نز  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  تفگ : .تسیرگ  شرسمه  دوش ، هتشک  هنامولظم  ات  دش  جراخ  هناخ  زا  طارقس  یتقو 
.موش هتشک  هناملاظ  یتساوخ  یم  تفگ : طارقس  .يوش  یم  هتشک 

دنیوگ

یگنس قشع  ناهجز  مد  ره 

دیآ مگنن  مان و  هشیش  رب 
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وت یتسه  مشیدنا ز  نوچ 

دیآ مگنن  شیوخ  یتسه  زا 

يریمض

مرشحم يادرفب  هدعو  داد  هک  مداش 

دسر یمن  ادرف  هب  هدعو  چیه  زورناک 
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ردپ تسود 

.دراد هگن  ار  شردپ  تسود  هک  تسا  یسک  رادهگن  ادخ  هک : تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هضور  باتک  رد 

اعد

.تسا رد  مد  وت  تجاح  هک  نک  لایخ  يدرک  اعد  یتقو  تسا : هدومرف  ماما  زین 

*

.دوش نایب  وا  دزن  اهتجاح  دراد  تسود  ادخ  هک  ارچ  روآ ، نابز  رب  ار  نآ  مان  ادخ  دزن  یتشاد  يزاین  رگا  تسا : هدومرف  زین 

نایسابع ضارقنا  تنطلس و 

: تسا هدومرف  یسابع  ینب  تلود  ضارقنا  هراب ي  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مدید : یخیرات  یباتک  رد 

ات .دنناوتن  دننک ، ضرقنم  ار  نانآ  تنطلـس  هک  دـننک  عامتجا  دـنه ، ملید و  كرت و  رگا  دـنبای و  یم  تنطلـس  تمحز  یب  اه  یـسابع 
هکنیا رگم  دسرن  يرهـش  هب  .دمآ و  دهاوخ  دنتفای ، تنطلـس  نایـسابع  هک  ییاج  زا  دراد ، دنت  ییادص  هک  نابز  كرت  یناطلـس  هکنیا 
شیپ نینچ  هراومه  .دزیوآرد  وا  اب  هک  یـسک  رب  ياو  ياو  ياو  .دناشن  ورف  ار  نآ  هکنآ  رگم  دوشن  دنلب  یمچرپ  و  دـنک ، حـتف  ار  نآ 

.دنک یم  لمع  قح  هب  دیوگ و  یم  قح  وا  دهد و  نم  نادنزرف  زا  يدنزرف  هب  ار  دوخ  يزوریپ  قح  هب  سپس  دوش ، زوریپ  ات  دور 

ینب تموکح  اجنامه  رد  دنک و  یم  روهظ  ناسارخ  هیحان  زا  هک  تسا  هدوب  ناخوکالوه  صخش  نیا  دیوگ : یم  خیرات  نآ  هدنسیون 
تـسد هب  مصعتـسم  ندـش  هتـشک  تیاکح  .دوب و  ناسارخ  رد  ملـسموبا  درک ، تعیب  نانآ  اب  هک  یـسک  نیتسخن  .دـش و  زاغآ  ساـبع 

.تسا روهشم  ناخوکالوه 

.تسا داب ، ورب  ادخ  دورد  رظتنم  يدهم  نم ، دنزرف  زا  دارم 

یتـقو نوـچ  .دـندنام  ناـما  رد  لـتق  زا  دهـشم  هلح و  هفوـک و  ياهرهـش  ناـخوکالوه ، هـعقاو  رد  تـسا : هدـمآ  قئادـحلا  هـجیهب  رد 
دنتشون و ناخوکالوه  هب  يا  همان  زعلا ، نبا  هیقف  سواط و  نب  دیس  یلح ، همالع  ردپ  یلح  فسوی  خیش  دش ، دادغب  دراو  ناخوکالوه 

.دـنتفرن هیقب  تفر و  وا  دزن  یلح ) فـسوی  خیـش   ) مردـپ طـقف  هتبلا  دـیبلط و  ار  اـهنآ  ناـخوکالوه  .دـندوب  هتـساوخ  ناـما  وا  زا  ًـالبق 
يزوریپ زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نوچ  تفگ : مردپ  يدمآ ؟ ام  تاقالم  هب  دادغب  حـتف  زا  لبق  هنوگچ  دیـسرپ : ناخوکالوه 

.درک لقن  وا  يارب  ار  ربخ  نآ  هداد و  ربخ  وت 
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يولهد ورسخ  ریما 

دسر رد  نامارخ  همنآک  فرط ، ره  دمآرب  ناغفا 

دسر رد  ناتسبب  لگ  نوچ  دوب ، شوخ  لبلب  زاواک 

يوش نم  راسمرش  ات  وت ، شیپ  مر  یم  زورما 

دسر رد  نامرف  وچ  ادرف  نم ، ناج  تنم  هچ  هنرو 

لجخ متشگ  مداد و  ناج  بش ، همین  تلایخ  دمآ 

دسر رد  نامهم  وچ  هگان  ار ، شیورد  دسر  تلجخ 

نوکسیب نارجه  مشاب ز  نوبز ، راز و  نم  اهبش 

دسر رد  نایاپ  هب  بش  ات  نوخ ، كاخ و  نایم  متسه 

يراکف

.تسا هدورس  هتفرگ و  ار  موس  تیب  يراکف 

يا هدمآ  نامهم  هک  يرمع  زا  دعب 

يا هدمآ  ناهگان  وت  ربخ و  یب  نم 

تسارم هک  یناج  مین  تسین  وت  دروخ  رد 

يا هدمآ  نامگ  یب  هک  منکچ  اما 

الویه اقنع ،

رـصنع ار  نامه  و  دنـشاب ، یمن  راثآ  أشنم  تروص  نودـب  دوش و  یمن  هدـید  اقنع  دـننام  نوچ  دـنمان  یم  اقنع  ار  الویه  لامک  باـبرا 
.دنمان یم  مظعا 

نافرع

تقیرط ار و  تقیرط  تعیرـش ، هک  روطناـمه  دـنک ، یم  يرادـهگن  لاوز  زا  ار  نآ  تـقیقح  ّبـُل و  هـک  تـسا  يرهاـظ  ار  یملع  ره 
يوه وا  قیرط  رازبا  دساف و  وا  لاح  دنکن ، ظفح  تعیرـش  ساسا  رب  ار  دوخ  هار  لاح و  هک  یـسک  .دراد  یم  هگن  لاوز  زا  ار  تقیقح 
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ظفح تقیقح  هب  شندـناسر  رطاـخ  هب  ار  تقیرط  دـسرن و  تقیقح  هب  تقیرط  هلیـسو  هب  سکره  و  دوب ، دـهاوخ  هسوسو  سوه و  و 
.تسا یهارمگ  داحلا و  رفک و  يوس  هب  رازبا  دساف و  وا  تقیقح  دنکن ،

زامن رد  هجوت 

هراومه وا  هکنیا  اب  داد  وا  هب  رتشگنا  دوب و  لئاس  هجوتم  زامن ، لاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هنوگچ  دندیـسرپ  وا  زا  دوب ، ربنم  رب  یظعاو 
زا هن  دـنک ، یمن  مرگرـس  ار  وا  یتسم  دـماشآ و  یم  هک : درک  داشنا  ار  تیب  ود  نیا  ظـعاو  .دوب  ادـخ  هب  هجوت  رد  قرقتـسم  زاـمن  رد 

.تسنامدرم نیرترب  وا  دنار ، یم  مکح  یتسم  لاح  رد  هک  يدح  ات  تسوا  عیطم  بارش  بارش ، ماج  زا  هن  یقاس و  میدن و 
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هترکس ههیهلت  برشی ال  یقسی و 

ساکلا نع  وهلی  میدنلا و ال  نع 

نم مکحت  یتح  هرکس  هعاطا 

سانلا لضفا  اذهف  هاحصلا  لعف 

ینسحلا ءامسا  ددع 

عمج  ) راهچ ددـع  هب  نآ  لصاح  دـنوش و  عمج  مه  اب  اهو ) فلا   ) هلالج مسا  رخآ  لوا و  ددـع  رگا  مدـید  راونالا  قراـش  باـتک  رد 
ددع ددرگ ، برض  تسا  شـش  تصـش و  هک  هلالج  مسا  ددع  رد  تسا  هک 1/5  تمسق  جراخ  ددرگ ، میـسقت  هلالج ) مسا  فورح 

.1 +\ 5  \ 6  ، 6*4  \ 1/5  ، 1/5*66  \ .دیآ 99 یم  تسدب  تسا  ینسحلا  ءامسا  ددع  هک  هن  دون و 

زمرق هایس و 

برع و يوسب  ینعی  ما ، هدش  ثوعبم  هایـس  زمرق و  يوسب  نم  هک : تسا  هدـمآ  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  یتیاور  رد 
.تسا خرس  دیفس و  مجع  یبلاغ  گنر  و  تسا ، نوگمدنگ  هایس و  برع  یبلاغ  گنر  نوچ  .مجع 

یم نج  هایـس  ناـسنا و  زمرق  .تسا  نج  سنا و  ربماـیپ  تیاور  رد  هایـس  زمرق و  زا  دارم  هدـش  هتفگ  .تسا  برع  ریغ  مجع ، زا  روظنم 
.تسا روهشم  لوا  لوق  هتبلا  .تسین  رهاظ  نوچ  دشاب 

سیقلاوبا

، دـش توم  هب  فرـشم  سیقلاوـبا  یتـقو  .داد  یم  رازآ  ار  سیقلاوـبا  ییوـجلد ، ياـج  هب  زینک  .دـش  يزینک  قشاـع  رعاـش ، سیقلاوـبا 
لاـح رد  دینـش  یتقو  تفگ : سیقلاوبا  .دـش  اـیوج  ار  وا  لاـح  تفرگ و  ار  قاـتا  رد  فرط  ود  تفر و  سیقلاوبا  هناـخ ي  هب  كزینک 

لاصو یپ  رد  یتقو  وا  تخادنا ، هلـصاف  وا  نم و  نیب  گرم  هکنیا  هچ  مرادـن ، ار  وا  هب  فطل  ناوت  نم  یلو  درک  فطل  نم  هب  مگرم ،
.درادن نم  لاح  هب  یعفن  شلاصو  هک  دمآ 

تفطعت قایسلا  یف  ینتار  امل  و 

لغش اهفطعت  نم  يدنع  یلع و 

اهنیب ینیب و  توملا  ضایحو  تتا 

لصولا عفنی  ثیح ال  لصوب  تئاج  و 

.تفر ایند  زا  تشاذگ و  شیاپ  ود  رب  رس  سپ 
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رامسوس يرواد 

هینک ي  ) سلحوـبا يا  دـنتفگ : وا  هب  دـنتفر ، يرامـسوس  دزن  يرواد  هـب  یهاـبور  شوـگرخ و  هـک  تـسا  هدـمآ  برع  تاـیاکح  رد 
.نک يرواد  ام  نیب  ایب و  نوریب  خاروس  زا  تسا ،) رامسوس 

.روخب ار  نآ  تسا  نیریش  تفگ : رامسوس  .متفای  ییامرخ  نم  تفگ : شوگرخ  .دنک  یم  مکح  شا  هناخ  نورد  رد  تفگ : رامسوس 
: تفگ رامسوس  .تسا  هتفرگ  نم  زا  ار  نآ  هابور  تفگ : شوگرخ 
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.تسا رگمتـس  هدرک  عورـش  هکره  تفگ : رامـسوس  .مدز  وا  هب  یلیـس  کـی  نـم  تـفگ : شوـگرخ  .دراد  راـیتخا  رد  یبوـخ  ياذـغ 
، نک يرواد  اـم  نیب  تفگ : شوـگرخ  .تسا  هدرک  عاـفد  دوـخ  زا  وا  تفگ : رامـسوس  .دز  نـم  هـب  یلیـس  مـه  وا  تـفگ : شوـگرخ 

.تسا هدش  لثملا  برض  برع  رد  دراوم  نیا  همه  .دوب  يرواد  نم  ياهباوج  همه ي  تفگ : رامسوس 

کلف تکرح 

زا ار  بلطم  نیا  يو  دننک  یم  تکرح  مدآ  ینب  سوفن  رثا  رب  كالفا  هک : تسا  هدروآ  بولقلا  توق  باتک  رد  یکم  بلاطوبا  خـیش 
.تسا هدرک  لقن  یبرع  نیدلا  یحم 

دنیوگ

ياز هثداح  کلف  رودب  هک  سک  ره 

ياپ رس و  زا  تسشن  لد  دارم  هب  مد  کی 

نایگراظن رهب  لجا ز  صاقر 

يامنب الاب  تفگ  تفرگب و  شتسد 

يولوم

تساهفیرصت نوگ  هنوگ  ار  اضق  نیا 

تساشیام ّللا 
�

ه لعفی  شدنب  مشچ 

چیپ چیپ  ملاع  تارذ  دوش  رگ 

چیه دنچیه  نامسآ  ياضق  اب 

رس خرچ  زا  دنک  نوریب  اضق  نوچ 

رک روک و  هلمج  دندرگ  نالقاع 

بابح زا  رگ  یتساخرب  يا  هبق 

بانط یهاو  سب  تسا  همیخ  نیا  رخآ 

دنا لصاح  یب  نآ  لها  ناهج و  نیا 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 997 

http://www.ghaemiyeh.com


دنا لد  کی  ییافو  یب  ردنا  ود  ره 

تسافو یب  ایند  وچ  ایند  هداز 

تسافق ور  نآ  وتب  درآ  ور  هچ  رگ 

تسا ینتشک  ور  ناز  تسا  دهع  دب  سفن 

تسا یند  وا  هاگ  هلبق  یند و  وا 

نمجنا نیا  تسا  قیال  ار  اهسفن 

نفک روگ و  دوب  روخ  رد  ار  هدرم 

ناد هدروخ  تسکریز و  هچ  رگا  سفن 

ناد هدرم  ار  وا  تسایند  شا  هلبق 

لیق لاق و  قیقد و  ياهرنه  نیا 

لین بآ  نوچ  لجا  دننوعرف  موق 

ار هلمج  نآ  نارحاس  ياهرحس 

اهدژا دشنآ  هک  ناد  یبوچ  گرم 

درک همقل  کی  همه  ار  اهییوداج 

درک زور  ار  نادب  بش  رپ  ناهج  کی 

شیب نوزفا و  دشن  ندروخ  نآ  زا  رون 

شیپ تسا  هدوب  ناک  تسا  رون  نامه  لب 

لیلد یب  ار  نآ  ینوزفا  تسه 

لیلع اهتلع  هب  ثداح  دوب  وک 

دشن نوزفا  ناهج  داجیا  نوچ ز 
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دشن نونکا  دوبن  وا  لوا  هچنآ 
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میوگ

تسباتک ییاهنت  جنک  سینا 

تسباتک ییاناد  حبص  غورف 

يداتسوا تنم  دزم و  یب  دوب 

يداشگ مد  ره  تدشخب  شنادز 

یشوپ تسوپ  يراد  زغم  یمیدن 

یشومخ ییایوگ  راک  ّرس  هب 

رپ قرو  زا  هچنغ  وچمه  شنورد 

رز قبط  کی  ناز  قرو  ره  تمیق  هب 

تسا میدا  نیگنر  زا  هدرک  ترامع 

تسا میقم  يو  رد  نهریپ  لگ  دص  ود 

يوت رب  يوت  نالازغ  نیکشم  همه 

يور رب  يور  هداهن  تقر  سب  ز 

تشپ مه  يور و  کی  همه  یگنرکی  ز 

تشگنا شفرح  رب  سک  چیه  دهنن  هک 

دنیوگ زاب  نآرق  رارسا  یهگ 

دنیوگ زار  ربمیپ  لوق  زا  هگ 

نانورد یفاص  نوچ  دنشاب  یهگ 

نانومنهر قیاقح  راونا  هب 

ترابع یط  زا  دنرآ  یهگ 
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تراشا ینانوی  ياه  تمکح  هب 

دنناوخ خیرات  ناگتفر  زا  یهگ 

دنناسر ترابخا  هدنیآ  زا  هگ 

راعشا يایرد  زا  دنزیر  یهگ 

رارسا ياهرهوگ  لقع  بیج  هب 

شوگ یهد  نوچ  دصاقم  نیز  کی  ره  هب 

شومارف یلصا  دصقم  زا  ینک 

کلف یگدنز 

.دنک یم  يوریپ  ادخ  زا  هک  تسا  يا  هدنز  دوجوم  کلف  تسا : هدروآ  هاجنلا  باتک  رد  سییرلا  خیش 

هام دیشروخ و  یگدنز 

.دنشاب هدنز  هام  دیشروخ و  هک  دراد  دوجو  یعنام  هچ  دنشاب ، هدنز  کسوس  سگم و  یتقو  دیوگ : نیققحم  زا  یکی 

کلف فیصوت 

: دیوگ كالفا  فصو  رد  یفراع 

همه شوپ  دوبک  نایفوص 

همه شورخ  رد  تسود  مغ  زا 

ناج رد  اوه  لد و  ردنا  شتآ 

ناور هدید  بآ  كاخ  رب  هدرک 

ظفاح

یهاوخ تلود  هب  هناخیم  فتاه  مرحس 

یهاگرد نیا  هنیرید ي  هک  يآ  زاب  تفگ 
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توکلم رسز  هک  روخ  یم  هعرج ي  مج  وچمه 

یهاگآ تدهد  نیب  ناهج  ماج  وترپ 

دنشاب ردنلق  نادنر  هدکیم  رد  رب 

یهاشنهاش رسفا  دنهد  دنناتس و  هک 

ياپ رتخا  تفه  كرات  رب  رس و  ریز  تشخ 

یهاج بحاص  بصنم  رگن و  تردق  تسد 

نکم رضخ  یهرمه  یب  هلحرم  نیا  عطق 

یهارمگ رطخ  زا  سرتب  تستاملظ 

*

يرپ یمدآ و  دنقشع  یتسه  لیفط 

يربب یتداعس  ات  امنب  یتدارا 

دنچ ات  مدحبص  باوخ  رکش  حوبص و  یم 

يرحس هیرگ  شوک و  یبش  همین  هآ  هب 

شابم بیصن  یب  قشع  زا  هجاوخ و  شوکب 

يرنه یب  بیع  هب  سک  درخن  ار  هدنب  هک 

منک هراچ  هچ  متریح  رد  وت  لصو  رجه و  ز 

يرظن زا  بیاغ  هن  یمشچ  ربارب  رد  هن 

*

یسوهلاوب یلصاح و  یب  هب  تشذگب  رمع 

یسرب يریپ  هب  هک  هد  میم  ماج  رسپ  يا 
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دنا هدش  عنام  هکرهش  نیا  رد  تساهرکش  هچ 

یسگم راکش  هب  تقیرط  نازابهاش 

متفر یم  شرد  نامالغ  لیخ  رد  شود 

یسک هچ  رای  وت  هراچ  یب  لد  یب  يا  تفگ 

نز یبوط  رجش  زا  ریفص  اشگب و  لاب 

یسفق ریسا  هک  یغرم  وت  وچ  دشاب  فیح 

شیپ رد  هگ  نیمک  باوخ و  رد  وت  تفر و  ناوراک 

یسرج کناب  لغلغ  زا  ربخ  یب  سب  هک  هو 

یماج

یلع تیالو  هاش  ادخ  ریش 

یلج یفخ و  كرش  یلقیص 

تفرگ اجیه  فص  نوچ  دحا  زور 

تفرگ اج  شنت  هب  فلاخم  ریت 
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تفهن وا  لگ  هب  ناکیپ  هچنغ 

تفکش وا  لگ  تنحم ز  لگ  دص 

درک بارحم  يوس  تدابع  يور 

درک باحصا  رس  دردب  تشپ 

دنتخادنب وچ  ساملا  رجنخ 

دنتخادنا شلگ  نوچ  نت  هب  كاچ 

نوگ راگنز  هچنغ  نوخ  هب  هقرغ 

نورب ناسحا  نشلگ  نآ  زا  دمآ 

دیکچ یلصم  هب  شنوخ  لگ  لگ 

دیدب نآ  زامن  غراف ز  وچ  تشگ 

نم ياپ  هت  تسیچ  لگ  همه  نیا 

نم يالصم  رازلگ  هتخاس 

زاب دندومن  وچ  شلاح  تروص 

زار يانادب  دنگوس  هک  تفگ 

ربخ مرادن  غیت  ملا  زک 

رتراد ربخ  تسین  نم  هچرگ ز 

كاب هچ  دش  نیشن  هردس  نم  ریاط 

كاچ كاچ  سفق  وچ  نت  مدوش  رگ 

وش كاپ  نت  شیالآ  زا  یماج 

وش كاخ  ناور  كاپ  مدق  رد 
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یسر يدرگب  كاخ  نآ  زا  دیاش 

یسر يدرم  هب  یفاکش و  درگ 

فؤرلادبع

رارق تفأر  تمحر و  رهظم  ار  وا  ادخ  هک  تسا  یـسک  فؤرلادبع  دسیون : یم  فؤرلادبع  لیذ  تاحالطـصا  رد  یـشاک  قازرلادـبع 
یم دراو  مرجم  رب  هک  يدـح  دراد  نیقی  هک  ارچ  یعرـش ، دودـح  زا  ریغ  .تساـهناسنا  هب  یهلا  تاـقولخم  نـیرت  فؤر  وا  تـسا  هداد 

ار نیا  مهف  ناوت  یـسک  دـنراد  يا  هژیو  قوذ  هک  یناسک  زج  هتبلا  .تسا  یهلا  تمحر  یعون  یلو  تسالب  نآ  رهاـظ  دـنچره  دـننک ،
.تسوا ینطاب  مارکا  نیع  وا  رب  يرهاظ  دح  هماقا  سپ  درادن ،

يدرورهس لتق 

مارکا نیا  تفرگ ، رارق  رهاط  هاش  هجوت  دروم  بلح  هب  شرفس  رد  .دوب  درگناهج  هدیـشک و  تضایر  يدرم  يدورهـس ، لوتقم ، خیش 
.دش هتشک  لاس 586  رد  دنداد و  وا  لتق  هب  اوتف  نانآ  دش و  اهقف  تداسح  بجوم 

تلادع میسقت 

رت لداع  وا  زا  منارازگراک  نیب  رد  نم  .دـیرادرب  تسد  تفگ : نومأـم  .دـندرب  تیاکـش  نومأـم  هب  دوخ  مکاـح  تسد  زا  هفوک  مدرم 
دنرب و هرهب  وا  تلادع  زا  نارگید  ات  دییامنب  اهرهـش  ریاس  یلو  ار  وا  تسا  نینچ  ًاعقاو  رگا  دنتفگ : ناگدـنرب  تیاکـش  .مسانـش  یمن 

.درک لزع  ار  وا  دیدنخ و  نومأم  .دش  دهاوخن  لاس  هس  زا  شیب  ام  هرهب  رگید  دنک ، نینچ  ریما  رگا 
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مکاح هب  هیصوت 

هک يوش  یم  التبم  نآ  هب  هک  زیهرپب  دوخ  ناـشیوخ  اـب  یتسدـمه  زا  يدـش ، راد  هدـهع  ار  یتیـالو  يرادناتـسا  یتقو  هتفگ : یمیکح 
.یتموکح روما  رد  هن  درک  کمک  یلام  روما  رد  دیاب  ار  ناشیوخ  دش ، التبم  نامثع 

قلُخ رییغت 

ار لوا  لوق  قالخا ، رد  یـسوط  ءایحا و  رد  یلازغ  .هن  ای  دـهد  رییغت  ار  دوخ  قـالخا  دـناوت  یم  ناـسنا  اـیآ  هکنیا  رد  تسا  یفـالتخا 
دینک وکین  ار  دوخ  قالخا  دیامرف : یم  ربمایپ  هک  ارچ  دنا  هدیزگرب 

هک تقامح  زج  دراد  ییوراد  زیچ  ره  هدش ، هتفگ  هک  ارچ  دـنا  هدرک  باختنا  ار  مود  لوق  ناگرزب  زا  رگید  یخرب  مکقالخا ، اونـسح 
.تسا نامرد  یب  درد 

هب بطتسی  ءاود  ءاد  لکل 

اهیوادی نم  تیعا  هقامحلا  الا 

: دیامرف یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  بوسنم  زین  و 

ءاود اهلف  هحارج  لک  و 

ءاود هل  سیل  قلخلاءوس  و 

تـسرد نیا  دـنا و  هتفرگ  رظن  رد  ار  نآ  ندوب  هوقلاـب  تسین ، ریذـپرییغت  قـالخا  دـیوگ  یم  هک  یـسک  تسا : هتفگ  هعیرذ  رد  بغار 
.دنک داجیا  بیس  بیس ، هتسه  زا  ناسنا  هک  تسا  لاحم  هک  ارچ  تسا 

.دوش نآ  داسفا  ای  حالـصا  ثعاب  اسب  هچ  هک  دنا  هتفریذپ  ار  لعفلاب  هب  هوقلاب  جورخ  .تسا  رییغت  لباق  قالخا  دنیوگ : یم  هک  یناسک 
ییانبم هتـسد ، ود  فالتخا  سپ  .دوش  نفعتم  ددرگ و  دـساف  نامه  اب  دوش و  امرخ  تخرد  تبقارم  اب  اسب  هچ  هک  هتـسه ، کـی  دـننام 

.تسا

مکاح دوبن  دوب و 

.درک بصن  ناسارخ  رادناتسا  ناونع  هب  ار  يأر  تسس  فیعض و  یصخش  یقیناود ، روصنم 

ناـسارخ تیـالو  هب  ار  وـت  هـفیلخ  ارچ  یناد  یم  تـفگ : نز  .درکن  یهجوـت  وا  هـب  رادناتـسا  دوـب و  هدـمآ  يا  هوکـش  هـب  ینز  يزور 
.هن ای  دوش  یم  هرادا  یلاو  نودب  ناسارخ  دننیبب  دنتساوخ  تفگ : نز  .هن  تفگ : یلاو  هدرک ؟ بوصنم 

گس اب  راتفر 
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نکمم تفگ : زابرـس  .دـیآ  وت  لابند  ات  ریگب  ار  دوخ  گس  نامـسیر  هک  تسا  تسرد  لَـثَم  نیا  تفگ : شزابرـس  هب  یـسابع  روصنم 
.دنک كرت  ار  وت  دوش و  وا  یپ  رد  گس  دسرب و  ینان  هدرگ  اب  يرگید  تسا 
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نآرق زا  ییادج 

یم دجـسم  رتوبک  ار  وا  هکنیا  ات  دوب  نآرق  ندـناوخ  زامن و  بظاوم  مارحلادجـسم و  مزالم  تیـالو  زا  شیپ  کلملادـبع  هدـش  هتفگ 
.تسا وت  نم و  نایم  ییادج  نیا  تفگ : تشادرب و  قاتا  رد  ار  شنآرق  تسا ، هدش  هفیلخ  هک  دینش  ربخ  یتقو  .دندیمان 

يرهاظ تیالو 

.تسا نطاب  رب  تیالو  رب  لیلد  يرهاظ ، تیالو  كرت  هک  ارچ  نیشنب  تا  هناخ  رد  تفگ : .نک  یشرافس  ار  ام  دنتفگ : یفاح  رشب  هب 

تفالخ

عیاض ار  تلم  مه  ما و  هدـش  زینک  یب  مه  نوچ  ریخ  تفگ : .درم  یم  وت  زینک  یـشاب و  هفیلخ  یتشاد  تسود  دـنتفگ : ینیـشن  هیداب  هب 
.ما هدرک 

یناوج

.دسر لزنم  هب  دنک  ریس  هنابش  هکره  دنک و  ریس  هنابش  وسرت  دیامرف : یم  ربمایپ 

یناوج و مایا  رد  دـسرتب ، تماـیق  ادـخ و  زا  هکره  تسا : هدـش  هتفگ  هلمج  نیا  حرـش  رد  لزنملا ) غلب  جـلدا  نم  جـلدا و  فاـخ  نم  )
هنابش رفس  يانعم  هب  نآ  تسا و  هدروآ  ریبعت  جلد  هب  ناوج  لمع  زا  ربمایپ ، .دنک  یم  شالت  تدابع  رد  تسا  هایس  شیوم  هک  تردق 

، دنا هدرک  تکرح  هنابش  هک  یموق  مدبحص  هک  تسا  یبرع  لثملا  برض  نیا  .دننک  یم  ریبعت  حبص  هب  بیـش ، زا  هک  روطنامه  تسا ،
.دریگ یم  رارق  دیجمت  دروم  هتفرگ  ماجنا  یناوج  تاقوا  رد  هک  هچنآ  يریپ ، نامز  رد  ینعی  دنریگ ، یم  رارق  دیجمت  حدم و  دروم 

شـشوک دـشاب ، كانمیب  نآ  نتفر  تسد  زا  يارب  هک  دـشاب  يرما  یپ  رد  هک  یـسک  هک : درک  نییبت  نینچ  ار  ربمایپ  مـالک  تسا  رتهب 
ماع مود  فیرعت  دنچره  تسا  رتهب  رت و  فیطل  لوا  ریبعت  هتبلا  تسا ، تقـشم  لمحت  رتشیب و  شالت  زا  هیانک  جلدا  سپ  دـنک ، رایـسب 

.دشاب یم  رت  هدیاف  رپ  رت و 

هراعتـسا لزنم  رکذ  دـشاب و  هیعبت  هراعتـسا  جـلدا  هک  تسا  نیا  رتـهب  هک  تسا  مزـال  بلطم  نیا  رکذ  میرذـگب ، هـک  مـتفگ  هـچنآ  زا 
.يرخا رخؤت  ًالجر و  مدقت  كارا  لیبق  زا  تسناد  هیلیثمت  هراعتسا  ار  مالک  مامت  دشاب و  هیحیشرت 

.دراد يوغل  يانعم  اب  يدایز  تبسانم  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هدرکن  لمح  بش  زامن  رب  ار  ربمایپ  شیامرف  ارچ  متسناد  یم  شاک  يا 

زین .تسا  جلدا  دوش  عقاو  بش  رد  نوچ  تسادخ و  يوس  هب  ریس  يانعم  هب  تدابع  نوچ 
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لاس کی  دوب و  يدـج  هنابـش  تدابع  رد  يو  هک  تسا  هدـش  لـقن  مثیخ  نب  عیبر  زا  هک  روطناـمه  تسا  رادـیب  هراومه  وسرت  ناـسنا 
زا تردپ  مرتخد : داد  خساپ  یباوخ ؟ یمن  ارچ  وت  دنباوخ ، یم  بش  مدرم  همه ي  تفگ : وا  هب  شرتخد  .دیباوخن  ار  اهبـش  تشذگ و 

.دسرت یم  نوخیبش 

(1) َنوُِمئا�ن .  ْمُه  ًاتا�َیب َو  ا�نُسَْأب  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  دنشاب  باوخ  رد  اهنآ  دسر و  ارف  بش  ام  باذع  رگا  دنسرت  یمن  دیامرف : یم  ادخ 

مالسلا امهیلع  نینسح  هیفنح و  دمحم 

دمحم دومرف : یم  داد و  یمن  هزاجا  نینـسح  هب  تشاد و  یم  مدقم  نینـسح  رب  ار  دمحم  شدنزرف  اهگنج ، رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دنتفگ دمحم  هب  دنتسه ، ادخ  لوسر  نارسپ  نینسح  نم و  رسپ 

تـسد اب  مردپ  دنتـسه ، ردپ  مشچ  ود  نینـسح  مردپ و  تسار  تسد  نم  داد  خساپ  دهد ، یم  رارق  نینـسح  ییادف  ار  وت  تردـپ  ارچ 
.دنک یم  ظفح  ار  دوخ  ناگدید  دوخ ،

يولوم

للخ رپ  رفاک  روگ  نوچ  ترهاظ 

لجوزع ادخ  رهق  نوردناو 

دیزیاب رب  ینز  هنعط  نورب  زا 

دیزی دراد  یم  گنن  تنورد  زو 

زومر رکم و  زا  لد  رد  يراد  هچ  ره 

زور دنام  دوب  ادیپ  ام  شیپ 

يرورپ هدنب  شمیشوپب ز  رگ 

يرب یم  دح  زا  ییاوسر  ارچ  وت 

دنیوگ

ام روشک  رد  هشیمه  دوب  زیر  نوخ 

ام رمجم  رد  هشیمه  دوب  دوع  ناج ،

ام رب  زا  رود  هنرگ  ام و  رس  يراد 
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ام رس  يرادن  وت  میشک و  تسد  ام 

میوگ

تسین رادیدپ  شمخز  هک  يدردب 

تسین راک  شمهرم  اب  هک  یمخزب 

دوب ابیز  يور  رد  هک  یمرشب 

دوب ابیکشان  رد  هک  يربصب 

درد يارحص  نانیشن  تلزعب 

درس ياهبش  نادوبک  نخانب 

تشرس ونیم  رید  نیا  رد  منادن 

تشهب رد  اقب  دش  ارچ  ملسم 

رگد دیاشن  دوخ  رت  بوخ  نیزا 

رتبوخ رتبوخ  زا  هک  ییوگ  وت 
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دنیوگ

ماوع نایم  رد  تفگ  يوحن 

مات یهاگ  تسا و  صقان  هگ  ناک 

دشاب رو  هرهب  مسا  زا  مات 

دشاب ربخ  یب  هراومه  کیل 

تسا رادربخ  دوب  صقان  هکناو 

تسا راچان  مسا  وچمه  شربخ 

یه هک  دیشک  رب  کناب  يا  یماع 

یک ات  سکعنم  لوق  يولوم ،

مات یناوخ  سکعب  ار  ربخ  یب 

مان ینار  صقنب  ار  ربخ  اب 

تسا ربخ  اب  هک  دوب  سکنآ  مات 

تسا رو  هرهب  هن  ربخ  زک  نآ  صقان 

یهاگآ لیلد  دمآ  ربخ 

یهارمگ صقن و  ناهرب  لهج 

نافرع شناد و  بابرا  شیپ 

ناصقن نآ  مامت و  نیا  دوب  یک 

تفس تقیقح  رد  داشگ و  بل 

تفگ يوحن  هک  يا  هتکن  شوخ  تفگ 

قحلا نآ  دشاب  مات  لماک و 
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قرغتسم تسا  قح  مسا  رد  هک 

شرو هرهب  شیوخ  مسا  قح ز  تخاس 

شربخ اوسام  لاوحا  تسین ز 

ادخ مسا  داتف ز  صقان  هکنآو 

يوس ریغ  ربخ ز  یب  شدنکن 

شرثا قح  مسا  وحم  دوشن 

شربخ قح  ریغ  مسا  زا  دشاب 

شیپ دمآ  مالک  ناز  یسک  ره 

شیوخ بسانم  هتساوخ  یئ  ینعم 

موهفم دوش  یم  هک  یفالخ  نیا 

موهف فالتخا  یشان ز  تسه 

ظفاح

ینک یمن  يراذگ  قشع  يوکب  لد  يا 

ینک یمن  يراک  يراد و  عمج  بابسا 

ینز یمن  ییوگ  رطاخ و  ماکب  نادیم 

ینک یمن  يراکش  تسدب و  رفظ  زاب 

ارچ رگج  ردنا  دنز  یم  جوم  هک  نوخ  نیا 

ینک یمن  يراگن  يوب  گنر و  راک  رد 

داش دنمرخ و  برط  شیعب و  نارگید  رگ 

ینک یمن  يراب  هلماعم  نیا  وت  لد  يا 
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ابص نوچ  هک  تقلخ  مد  دشن  نآ  زا  نیکشم 

ینک یمن  يراذگ  تسود  يوک  كاخ  رب 

تقیقح

وت ّرس  بحاص  نم  ایآ  متفگ : .تقیقح  هب  هچ  ار  وت  دومرف : تسیچ ؟ تقیقح  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دیوگ : دایز  نب  لیمک 
یم مورحم  ار  یلئاس  امش ، نوچ  ایآ  متفگ : .تسا  تقیقح  زا  یحشرت  دسر  یم  وت  هب  نم  زا  هچنآ  یلو  تسا  تسرد  دومرف : متسین ؟

: دومرف دنک !

.دییامرفب حیضوت  رتشیب  متفگ : .تسا  هراشا  نودب  ادخ  لالج  رون  ندش  راکشآ  تقیقح 
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.دییامرفب حیضوت  رتشیب  متفگ : .دوش  راکشآ  تسا  مولعم  هچنآ  دوش و  دوبان  تسا  موهوم  : دومرف

: متفگ .دوش  یم  راکشآ  يدیحوت  ياهلکیه  دمد و  یم  حبص  زاغآ  زا  هک  تسا  يرون  دومرف :

.دش حبص  نک ، شوماخ  ار  غارچ  دومرف : .دییامرفب  رتشیب 

سمش ای  هرهز  کلف 

هلاسر رد  یناشاک  دیـشمج  نیدـلا  ثایغ  .تسا  سمـش  کلف  زا  رتالاب  هرهز  کـلف  هکنیا  رب  دراد  رارـصا  هفحتلا ، باـتک  رد  همـالع 
.تسا همالع  رظن  در  یپ  رد  تاوامس ، مان  هب  شدوخ 

دنیوگ

تساجک وت  ياطع  دادیب ، هب  میداهن  لد 

تساجک وت  يافو  میلانن  روج  زا  دوخ  ام 

يدعس

تخورفب مچیه  هب  درک و  افج  تشگرب و  هکنآ 

دیرخ دنناوتن  نم  زا  شملاع  همه  هب 

: تسا هدورس  يولهپ  نابز  هب  یناقرخ  نسحلاوبا 

وبن رای  یتب  وت  اب  یشن  ربگ  ات 

وبن راع  یتب  رهب  زا  یش  ربگ  رو 

وبن رانزب  هتسب  نایم  هک  ار  نآ 

وبن راک  ناقشاع  نایم  هب  ار  وا 

ماسح

زاون هدنب  تب  نآ  شود  مدوب  نم 

زان همه  يو  زا  دوب و  هبال  همه  نم  زا 
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دیسرن نایاپ  هب  ام  ثیدح  تفر و  بش 

زارد دوب  ام  ثیدح  هنگ  هچ  ار  بش 

ماسح

تفر دش و  نوخ  مغ  ز  يا ، هدید  وت  هک  لد  نآ 

تفر دش و  نوریب  هتفرگ  نوخ  هدید  زو 

درک یم  يریس  قشع  ياوه  هب  يزور 

تفر دش و  نونجم  دیدب  یتفص  یلیل 

یباحس

دوب دهاوخ  وگتفگ  رشح  هب  دنیوگ 

دوب دهاوخ  وخدنت  زیزع  رای  نآو 

دیان ییوکن  زج  ضحم  ریخ  زا 

دوب دهاوخ  وکن  تبقاع  هک  شاب  شوخ 

ایند هب  قشع 

روطنامه .دنک  یمن  رثا  وا  رد  رایسب  زردنا  دشچب ، ایند  تبحم  بارش  زا  لد  رگا  دیوگ : یفراع 
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.درادن يرثا  نآ  رد  اود  يدایز  تفای  ماکحتسا  وا  رد  درد  یتقو  مسج  هک 

يزور نامیا و 

.ددرگ رتشیب  وا  تشیعم  یگنت  دوش ، هدوزفا  ناسنا  نامیا  هچره  تسا : هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک 

*

.درک یم  ناشلقتنم  نآ  رتدب  هب  ناشدوخ  لاح  زا  دوبن ، يزور  بلط  رب  نانمؤم  رارصا  رگا  دیامرف : یم  زین 

رقف تورث و 

هکنیا رگم  دیاین  ایند  هب  وا  نادنزرف  زا  يرفاک  چیه  دشاب و  اونیب  هکنیا  رگم  دیاین  ایند  هب  مدآ  نادنزرف  زا  ینمؤم  چیه  دیامرف : یم  زین 
: تشاد هضرع  ادخ  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  .دشاب  دنمتورث 

زین ار  رافک  هچنانچ  داد  رارق  دنمتجاح  دنمتورث و  ار  نانمؤم  ادخ  دعب  هب  نآ  زا  هدن ، رارق  رافک  یلاحـشوخ  هلیـسو  ار  ام  اراگدرورپ ،
...داد رارق  دنمتجاح  یخرب  دنمتورث و  یخرب 

قشع الب ،

الب رد  هکره  تفگ : وا  رطاخ  يالـست  رطاخ  هب  .تسا  التبم  دـیدش  ياهـضرم  عاونا  هب  هک  دـید  ار  وا  تفر ، یفراع  تدایع  هب  یـسک 
قشع ياعدا  رد  دنکن ، كرد  ار  الب  تذل  هکره  تسین ، نینچ  هن  تفگ : فراع  .تسین  قداص  يزرو  قشع  ياعدا  رد  دشابن ، روبص 

.تسین قداص  يزرو 

تاحلاص تایقاب 

هریخذ تنادنزرف  يارب  رگا  تفگ : وا  هب  شناتـسود  زا  یکی  دهد ، هقدص  ار  شیاهب  هتخورف و  ار  نآ  تساوخ  تشاد ، ینیمز  یفراع 
.دهد یم  رارق  ملایع  هریخذ  ار  نآ  ادخ  مهد و  یم  رارق  ادخ  دزن  مدوخ  هریخذ  ار  نآ  تفگ : فراع  .دوب  رتهب  يدرک  یم  شا 

كولس عاونا 

یـشیپ شا  هبذج  رب  يو  كولـس  هک  تسا  یـسک  نآ  بوذجم و  کلاس  ضحم ، بوذـجم  ضحم ، کلاس  دـنا ، هتـسد  راهچ  ءایلوا 
.تسا هتفرگ  یشیپ  وا  كولس  رب  شا  هبذج  هک  کلاس  بوذجم  تسا ، هتفرگ 

هبذج

.تسا سنا  نج و  لمع  ربارب  قح ، ياهششک  زا  یششک 
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هزور لاس  لهچ 

یم هقدـص  هار  رد  تفرگ و  یم  ار  شیاذـغ  دـشن ؛ هاگآ  وا  لاح  هب  کیدزن  رود و  زا  سکچیه  تفرگ و  هزور  لاس  لـهچ  يا  هدـنب 
.دروخ یم  اذغ  هناخ  رد  دندرک  یم  لایخ  رازاب  لها  دروخ و  یم  يزیچ  رازاب  رد  دندرک  یم  نامگ  شا  هداوناخ  داد ،

فوصت

.شیوخ نتسنادن  راتخم  دوخ و  ندرکن  هضرع  راثیا و  ششخب و  زاین و  رقف و  هب  ندز  گنچ  ینعی  فوصت 

دنمشناد فراع و 

.تسا ندید  زا  نتفگ  نخـس  تلاح  تفرعم ، سپ  .دهد  ناشن  وا  هب  ار  شلاعفا  تافـص و  ءامـسا و  دـنوادخ  هک  تسا  یـسک  فراع 
.دهدب وا  هب  دوهش  هب  هن  نیقی  هب  ار  اهنیا  ادخ  هک  تسا  یسک  ملاع 

ماوع یفوص و  خیش 

سفن ياهتفآ  هب  هک  ارچ  تسا  هدیـسر  اهنآ  رد  لامک  دح  هب  هک  تسا  تقیقح  تقیرط و  تعیرـش و  رد  لماک  یناسنا  یفوص ، خیش 
هماع ي دسر ، یم  وا  تیاده  هب  دشاب ، هتـشاد  ار  تیاده  دادعتـسا  هکره  .تسا و  هاگآ  اهنآ  يافـش  ناوت  اهنآ و  يوراد  ضارما و  و 

.دنتسه موسر  ياملع  نانیا  دنا ، هدرک  افتکا  تعیرش  هب  هک  دنتسه  یناسک  زین  مدرم 

لهأتم بزع و 

.رادقم نیمه  زین  جیوزت  رد  متفگ : وا  هب  تسه ، هصغ  رازه  تبوزع  رد  دنتفگ :

رقف هب  یضار 

دونشخ ادخ  زا  ًابلق  و  دیراد ، هزیکاپ  ار  دوخ  سفن  ارقف ، يا  دومرف : ادخ  ربمایپ  تسا : هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد 
.دیرادن مه  باوث  دینکن  نینچ  رگا  هک  دهد  باوث  امش  هب  ناترقف  ربارب  رد  ادخ  ات  دیشاب ،

نمؤم رقف 

.تسا رتابیز  دندنب ، بسا  راسفا  هب  هک  يرویز  زا  نمؤم  يارب  رقف  تسا : هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  زین 

تسایر تورث ،

زین هدنژ  سابل  اب  یتسدیهت  .تسشن  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  اهبنارگ  یسابل  اب  يدنمتورث  درم 
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وا رقف  زا  يدیسرت  دومرف : وا  هب  ادخ  لوسر  .درک  عمج  ریقف  ياهنار  ریز  زا  ار  شسابل  دنمتورث  .تسشن  دنمتورث  رانک  رد  دش و  دراو 
تـسابل يدیـسرت  دومرف : .ریخ  درک : ضرع  دـسرب ؟ يزیچ  وا  هب  وت  تورث  زا  يدیـسرت  دومرف : .هن  درک : ضرع  دـسر ؟ يزیچ  وـت  هب 

شیارآ نم  يارب  ار  يدـب  ره  هک  مراد  یهارمه  ّللا 
�

ه لوسر  اـی  تفگ : يدرک ؟ نینچ  ارچ  سپ  دومرف : .هن  درک : ضرع  دوش ؟ فیثـک 
یم دومرف : تسدـیهت  هب  ربماـیپ  .مدیـشخب  صخـش  نیا  هب  ار  دوخ  لاوـما  فـصن  دـهد ! یم  هوـلج  دـب  میارب  ار  یکین  ره  دـنک و  یم 

.دوش دراو  زین  نم  رب  دش ، یم  دراو  وت  رب  هچنآ  مسرت  یم  تفگ : ریقف  ارچ ؟ دیسرپ : دنمتورث  ریخ ، داد : خساپ  يریذپ ؟

.تسا نوعلم  دنزب ، نآ  فرح  هک  ره  تسا و  نوعلم  دشاب ، نآ  یپ  رد  هکره  تسا ؛ نوعلم  دریذپ ، تسایر  هکره  دومرف : ربمایپ 

رذ ملاع 

دش جراخ  وا  تشپ  زا  مدآ  هّیرذ  یتقو  تسا : هدمآ  نآ  رد  هک  تسا  هدش  لقن  ینالوط  یثیدح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد 
.دندوب هدرک  رپ  ار  نامسآ  دندوب و  رذ  نانآ  تسیرگن و  شا  هیرذ  هب  مدآ  دوش ، هتفرگ  قاثیم  وا  زا  ات 

رد یتردق  دنوادخ  دومرف : ماما  دندوب ، رذ  هک  یلاح  رد  دـنداد  خـساپ  نانآ  هنوگچ  دیـسرپ  ریـصبوبا  تسا : هدـمآ  رگید  ثیدـح  رد 
.دنهد باوج  درک ، لاؤس  اهنآ  زا  یتقو  هک  دوب  هداد  رارق  اهنآ 

يولوم

راکش يدایص  درک  ار  ییوهآ 

راهنیز یب  نآ  شدرک  روخآ  ردنا 

نارخ زا  رپ  روخآ  نایم  رد 

نارگمتسا نوچ  درک  وهآ  سبح 

تخیرگ یم  وس  ره  هب  تشحو  زا  وهآ 

تخیر هاک  بش  نارخ  نآ  شیپ  هب  وا 

رخ واگ و  ره  اهتشا  تعاجم و  زا 

رکشین وچمه  دندروخ  یم  هاک 

وسب وس  زا  دیمر  یم  وهآ  هاگ 

ور تفات  یم  هگ  درگ  دودز و  هگ 
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دنتشامگب يو  دض  اب  ار  هک  ره 

دنتشاگنا گرم  وچ  ار  تبوقع  نآ 

رسب رس  یباذع  ردنا  ندب  نیز 

رگد سبح  اب  هتسب  تحور  غرم 

اهغاز عیابط  تسا و  زاب  حور 

اهغاد وا  نت  ناغاز  زا  دراد 

راز راوخ و  ناشنایم  رد  هدنامب  وا 

راوزبس نایم  يرکبوب  وچمه 

ام يوهآ  نخس و  نیا  درادن  دح 

اجباج روخآ  ردنا  دزیرگ  یم 

دنامب ندروخ  زا  همعط و  زا  كرخ  نآ 

دناوخب ار  وهآ  توعد  مسرب  سپ 
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نالف يا  مریس  دینابنجب  رس 

ناوتان متسه  تسین  میاهتشا 

ینک یم  يزان  هک  مناد  یم  تفگ 

ینک یم  يزارتحا  سومانز  ای 

تساوت همعط ي  نیا  رخ  اب  وهآ  تفگ 

تساوت هدنز ي  نیز  وت  يازجا  هکناز 

ما هدوب  يرازغرم  فیلا  نم 

ما هدوسآ  اه  هضور  لالظ و  رد 

باذع رد  ار  ام  تخادنا  اضق  رگ 

باطتسم عبط  يوخ و  نآ  دور  یک 

موش یک  ور  ادگ  متشگ  ادگ  رگ 

مََون نم  ددرگ  هنهک  مسابل  رگ 

فال فال  نز  یمه  يرآ  رخ  تفگ 

فازگ نتفگ  دوب  شوخ  یبیرغ  رد 

دهد یم  یهاوگ  سب  مفان  تفگ 

دهن یم  ربنع  دوع و  رب  یتنم 

ماشم بحاص  دونشب  ار  نآ  کیل 

مارح دمآ  تسرپ  نیگرس  رخ  رب 

بیجتسم یبن  نآ  تفگ  نیا  رهب 

بیرغ ایندلا  یف  مالسالا  امنا 
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دنمر يو  زا  همه  شناشیوخ  هکناز 

دنمدمه کیالم  شنارای  هچ  رگ 

نومنهر زامن  دمآ  تقو  جنپ 

نومئاد هولص  یف  مه  ناقشاع 

رامخ نآ  دریگ  مارآ  جنپ  هب  ین 

رازه دص  اب  هن  تساهرس  نآ  رد  هک 

ناقشاع نایم  ابغ  رز  تسین 

ناقشاع ناج  تسا  یقستسم  تخس 

ردق اضق و 

هکنیا رگم  دشچ  یمن  ار  نامیا  هزم  امش  زا  سکچیه  دومرف : یم  ربنم  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دسر یمن  دسرن ، وا  هب  دنک و  اطخ  تسا  رارق  هچنآ  دسر و  یم  ًامتح  دسرب ، وا  هب  تسا  رارق  هچنآ  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا 

نادنز ایند ،

.تسا هتشاد  زاب  ترخآ  هب  یسر  تسد  زا  ار  وا  ایند  هک  تسا  یسک  ینادنز  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تسود

: تفگ رضخ  امنب ، یشرافس  ارم  تفگ : مالسلا  هیلع  رضخ  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  دیامرف : یم  مامه  ماما  نآ  زین 

.دناسر یمن  عفن  ار  وت  نآ ، ریغ  هک  روط  نامه  دناسر ، یمن  ررض  وت  هب  هک  شاب  يزیچ  مزالم 

لیعامسا لامک 

تسا دودنارز  مراط  نیا  رد  هک  ما  هدینش 

تسا دومحم  هلمج  راک  تبقاع  هک  یطخ 
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شابم دیما  ان  شیدنیم و  رهق  بات  ز 

تسا دوجوم  هچ  ره  تسا  دوج  هیاس ي  ریز  هک 

مولعم ردقنیا  دش  تمایق  لاحز  ارم 

تسا دوبهب  هک  دنک  نآ  همه  تسود  فطل  هک 

ام كرادت  دنک  وا  مرک  مه  هک  رگم 

تسا دولاین  ینماد  وا  هک  تسیک  هنرگ  و 

راهنز يرذآ  مرگ  سفن  زا  نک  رذح 

تسا دوج  ترضح  لوبقم  هتخوس  هآ  هک 

دنیوگ

شتسم میاد  سگرن  متس  زا  داد 

شتسپ دنلب و  ناشیرپ  فطل  زو 

تاصرع رد  نانچمه  هکنآ  زا  مسرت  یم 

شتسد دریگن  سکچیه  دزیر و  نوخ 

يدزی نیسح  نمؤم 

دوبن شرای  تخب  هکنآرب  ياشخب 

دوبن شراک  وت  هودنا  ندروخ  زج 

نآ رد  هک  دشاب  شیتلاح  وت  قشع  رد 

دوبن شرارق  وت  یب  مه  وت و  اب  مه 

یتسه قلخ 

یکلف تالاصتا  حزق و  سوق و  هلاه و  نامسآ  ثداوح  داجیا  ببـس  دنراد  داقتعا  نامیکح  یخرب  دسیون : یم  هیقرـش  ثحابم  فلؤم 
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نیا تسا : هتفگ  زین  .تسین  ثداوح  ببـس  ساسا  یب  روما  تالایخ و  اذـل  .دـنک  یم  اهنآ  دوجو  ياـضتقا  هک  تسا  یناـحور  ياوق  و 
یم نیمز  رد  ثداوح  نآ  عوقو  رب  تلالد  وج ، رد  ثداوح  نیا  دـننام  هک  دـنهد  یم  یهاوگ  اـهراد  هبرجت  هک  دـنک  یم  دـییأت  هجو ،

.دنک

.تسا طلغ  الاب  لالدتسا  دوشن ، هداد  دانتسا  عاضوا  تالاصتا و  هب  ثداوح  نیا  رگا 

رذوبا هب  ربمایپ  دنپ 

زا شیپ  .وگن  يزیچ  حبص  هراب ي  رد  يدرک  ماش  نوچ  و  شابن ، هاگماش  هشیدنا  رد  دادماب ، دومرف : رذوبا  هب  مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر 
؟ تسیچ وت  مسا  ادرف  یناد  یمن  وت  هک  ارچ  ریگرب ، هشوت  دوخ  یگدنز  زا  گرم  زا  شیپ  دوخ و  تمالس  زا  يرامیب 

دنپ

ره رذوبا  يا  .شاب  ترانید  مهرد و  زا  رت  سیسخ  دوخ ، رمع  رب  رذوبا  يا  دومرف : نینچمه 
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یگرزب هب  رگنم ، هانگ  یکچوک  هب  رذوبا  يا  .دشچ  یمن  ار  تشهب  يوب  دـناوخ ، دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  ات  دزودـنیب  ار  یملع  یـسک 
لاح هب  يدوس  هچره  زا  .نک  يرود  درادن ، وت  لاح  هب  يدوس  هک  يراک  زا  رذوبا  يا  .رگنب  يا  هدرک  ینامرفان  وا  ربارب  رد  هک  یسک 
یم فرـصنم  متـس  وزرآ و  زا  يرگنب ، وا  هار  گرم و  هب  رگا  رذوبا ، يا  .راد  هگن  تیاـهلوپ  نوـچ  ار  تناـبز  .نزم  فرح  درادـن  وـت 

.يوش

یفوص دمحم  الم 

درز هرهچ ي  رب  خرس  کشا  مراب  یم 

درد مغ و  نیز  دوش  مرن  تلد  هک  دشاب 

ارم هک  یسرپ  هچ  هتسخ  لد  نم  لاح 

درک دیاب  مرن  بآ  هب  دالوپ 

یناسحا ازریم 

شیپ زا  شیب  میدش  نونمم  وت  لایخ  زا  بش 

دروآ اجب  وا  يدرک  وت  هدعو  هک  ارچ 

یفطصم ناطلس 

شمغ ناماد  هدمآ  تسدب  هک  ناج  ما  هداد 

شمغ ناج  وت و  ناج  الد  تست  تبون 

*

وا هب  میوگ  یم  دنچ  یفرح  داباداب  هچ  ره 

منک یم  رسکی  راب  نیا  یقشاع  رد  دوخ  راک 

یناغف

لد درد  یناغف  نک  هتوک  تسا  شیع  سلجم 

میشتآ دوخ  ام  هک  نک  رگید  ياج  ترارح  يا 
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یضایب تشد  یلو 

دیشک شیع  مغ  راب  لد  وت  مزب  رد 

دیشک یماکتسود  ماکز  هعرج  کی 

درکن هک  اهیتسود  هچ  تینمشد  اب 

دیدن هک  اهینمشد  هچ  تیتسود  زو 

*

دنیب یم  ام  افو ز  شگس  دنچ  ره 

دنیب یم  افج  نامه  ملد  رای ، زا 

قلخ هب  هک  يراگن  دنک  افج  كرت  نوچ 

دنیب یم  افو  دنک  افج  دنچ  ره 

*

نکم وا  كرت  یمغ  يانشآ  وچ  لد  يا 

ندش انشآ  ناوتن  یسک  اب  زور  ره 

دلو نیدلاءاهب 

: دیوگ یم  تسا ، یمور  فراع  دنزرف  هک  دلو  نیدلاءاهب 

شمتشادنپ شیوخ  نآ  نم  هک  لد  نآ 

شمتشاذگن تسود  چیه  رب  زگره 
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وت رب  دمآ  سک و  یب  ارم  تشاذگب 

شمتشاد وکن  نم  هک  شراد  وکین 

يرونا

: تفگ تیلست  نینچ  دوب ، هدش  انیبان  ندیشک  همرس  زا  سپ  هک  دوخ  نامز  ناهاشداپ  زا  یکی  هب  يرونا 

داد يادخ  ارم  لد  هک  يا  هدیدباهاش 

ما هدیدب  وکین  ینعم  وت  هدید ي  رد 

دیرفایب تفیرش  تاذ  راگدرک  نوچ 

ما هدیزگ  تناهج  ود  رب  هک  یسک  يا  تفگ 

ینک رظن  يریغب  هکنآب  مین  یضار 

ما هدیرورپ  تدوخ  يارب  زا  هک  اریز 

ناهج ندید  یپ  نایناهج ز  مشچ 

ما هدیرفآ  شیوخ  ندید  رهب  وت  نآو 

نادم ناهج  ردنا  سک  چیهز  نآ  لیحکت 

ما هدیشکرد  نم  هک  تستریغ  لحک  نآک 

مکش

.دش دهاوخ  ظفح  يو  هتسیاش ي  ياهراک  همه ي  دشاب ، شرایتخا  رد  شمکش  هکره  دیوگ : یفاح  رشب 

دنیوگ

دوخب ار  گرم  دهد  رارق  رگا  قشاع 

دنک یم  هچ  نمشد  یماکداشب  نیکسم 

يریمض
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دیآ یم  داشلد  وا  يوک  زک  یسک  منیب  یم  وچ 

دیآ یم  دای  مدوب  هدروخ  لوا  يو  زک  یبیرف 

غرمیس

.دنمان غرمیس  ار  نآ  یسراف  رد  هک  تسا  يا  هدنرپ  نامه  اقنع  دسیون : یم  تارضاحم  رد  بغار 

یناکاز دیبع 

ددرگ رای  يزور  لابقا  مرگ 

ددرگ رادیب  نم  تخب  هدونغ 

لد نیا  زا  داد  مهاوخ  هاگرد  نآ  رب 

لد نیزا  دایرف  ارم  ناناملسم 

هتفرگرب ناج  زا  هک  مراد  یلد 

هتفرگ رب  نامیا  رفک و  زا  دیما 

يرارق یب  یلکش  هدیروش  یلد 

يراک هتفشآ  هناوید و  یلد 

درادن یمرش  ادخ  زا  وک  یلد 

درادن یمرزآ  قلخ  يور  ز 

یجازم ادوس  يا  هتشغآ  نوخب 

یجالع یب  قشع  رامیب  نهک 

ینایشآ قشع  يا  هناخ  تقشم 

ینامدود یب  يا  همان  تبحم 
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يراگزور ناشیرپ  يور  هیس 

يراک هتفشآ  ناربلد  فلز  وچ 

نوتفم قشع  يالب  رد  هشیمه 

نوخ هرطق ي  شدوجو  ياپارس 

دهاوخ شیر  میاد  شیوخ  نورد 

دهاوخ شیب  دنیب  دنچ  ره  الب 

متسم هناوید  لد  نیا  تسد  ز 

متسرپ یم  نمشد  هنیس  نورد 

همقلع ما 

يا تفگ : جاجح  .دـندروآ  جاجح  دزن  ار  وا  دـش و  ریـسا  دوب ، هدرک  یتخـس  ياهگنج  فسوی  نب  جاجح  اـب  هک  یجراـخ  همقلع  ما 
ياو تفگ : دوب  هتخادنا  ریز  هب  رس  هک  همقلع  ما  یتخیر ! نیمز  هب  دوخ  ریشمش  اب  روک ، رتش  هدام  نوچ  ار  مدرم  یگدنز  ادخ  نمشد 

: تفگ جاجح  .تسا  هداد  رارق  سگم  زا  رتمک  ملباقم  رد  ار  وت  هک  مسرت  یم  ادخ  زا  نانچ  ینک ! یم  قرب  دـعر و  نینچ  نم  اب  وت  رب 
ماـش مدرم  يا  تفگ : جاـجح  .درگن  یمن  وا  هب  ادـخ  هک  مرگنب  یتروص  هب  مراد  هارکا  تفگ : همقلع  ما  رگنب ، نم  هب  نک و  دـنلب  رس 

تردارب نانیـشنمه  وت  رب  ياو  تفگ : همقلع  ما  .ناسرب  لتق  هب  ار  وا  تسا ، لالح  دـنتفگ : همه  دـییوگ ؟ یم  هچ  وا  نوخ  هراـب ي  رد 
.راد و هگن  ار  شردارب  وا و  دـنتفگ : نانآ  .درک  تروشم  نانآ  اب  نوراه  یـسوم و  هراـب  رد  هک  دنتـسه ، رترب  وت  نانیـشنمه  زا  نوعرف 

.دش هتشک  داد و  وا  لتق  روتسد  جاجح  .دنهد  یم  نم  لتق  هب  روتسد  وت  نانیشنمه 

خلب ناریقف 

قیفـش .دـننک  یم  ربص  هنرگو  دـنروخ  یم  دـنتفای  يزیچ  رگا  تفگ : دـنا ؟ هنوگچ  رقف  رد  امـش  ءارقف  دیـسرپ  یـسک  زا  یخلب  قیفش 
میتفاین رگا  مینک و  یم  راثیا  میتفای  رگا  تفگ : قیفـش  دـیا ؟ هنوگچ  امـش  دیـسرپ  درم  .دنتـسه  هنوگنیا  خـلب  ياهگـس  همه ي  تفگ :

.مینک یم  رکش 

اذغ مه  ناهد  هب  هاگن 

.تسا شیاذغ  مه  شناهد  شک و  بآ  لطس  شمشچ  ینالف  هک  تسا  یبرع  ياهلثم  زا 

.تسا دنسپان  يراتفر  هک  هتخود  مشچ  وا  ناهد  هب  ندروخ  اذغ  عقوم  ینعی 
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وت تفگ : درم  .ریگب  تا  همقل  زا  ار  وـم  تفگ : تـسا و  ییوـم  وا  ياذـغ  هـمقل  رد  دـید  هیواـعم  .دروـخ  یم  اذـغ  هیواـعم  دزن  يدرم 
.موشن اذغ  مه  وت  اب  زگره  ًادعب  ادخ  هب  ینیب ؟ یم  ار  اذغ  يوم  هک  ینک  یم  نم  هاگن  يروج 

، تشاذگ یم  ناهد  هب  درک و  یم  هراپ  ار  اهتشوگ  صرح  اب  نامهم  .دنتشاذگ  هرفـس  رب  ینایرب  هلاغزب  دوب ، اذغ  مه  هیواعم  اب  یـسک 
وا هب  تبـسن  وت  یناـبرهم  زا  تفگ : ناـمهم  .تسا  هدز  خاـش  وت  هب  شرداـم  اـیوگ  يا ، هتفرگ  مشخ  وا  رب  یلیخ  تفگ : وا  هب  هیواـعم 

وت هب  شردام  هک  تسادیپ 
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.تسا هداد  ریش 

رسمه رایعم 

ار وا  رگا  هک  روآرد  يراـکزیهرپ  يرـسمه  هب  ار  وا  تفگ : نسح  .درک  تروشم  يرـصب  نسح  اـب  شرتخد  نداد  رهوش  يارب  يدرم 
.دنکن متس  وا  هب  دهاوخن ، ار  وا  رگا  دنک و  مارکا  يو  هب  دشاب  هتشاد  تسود 

یشعا

شورف بارـش  هک  یناریا  ینز  هناخ  رد  تیاـهن  رد  دوب و  هراوخ  بارـش  برع ، رعاـش  یـشعا  هک  تسا  هدروآ  تارـضاحم  رد  بغار 
: دوب هتفگ  هک  درک  یشعا  رعش  هب  هراشا  يو  .تشک  ار  وا  اهباهنم  تفگ : درم ؟ ارچ  دندیسرپ ، نز  زا  .تفر  ایند  زا  دوب ،

.مداد افش  ار  مدوخ  درد  بارش  اب  هک  رایسب  هچ  و  مدیشون ، تذل  يارب  هک  یبارش  ماج  رایسب  هچ 

هذل یلع  تبرش  ساک  و 

اهب اهنم  تیوادت  يرخاو 

نز درم و  رخآ  همین 

یلو .دوش  عمج  شرظن  دوش و  داـیز  شراـک  دـیآ و  ردـب  لـهج  زا  هک  ارچ  .تسوا  لوا  همین  زا  رتـهب  درم  رخآ  همین  تفگ : یمیکح 
.ددرگ یم  هسئای  دوش و  نابز  زیت  قالخا و  دب  نوچ  تسوا  لوا  همین  زا  رتدب  نز  رخآ  همین 

یخوش

.درب یم  نیب  زا  ار  مزیه  شتآ  هچنانچ  دنک ، یم  دوبان  ار  ناسنا  تیصخش  یخوش  تسا  هتفگ  يروزرهش 

یسابع يافلخ 

« نوخ  » هژاو ي قباطم  ددـع  نیا  هک  تسا  لاس 656  اهنآ  ضارقنا  خـیرات  هدوب و  لاس  ًاعومجم 524  یـسابع  يافلخ  تفالخ  تدم 
.تسا

.اهنآ تافو  لاس  تفالخ و  تدم  دلوت و  خیرات  یسابع و  يافلخ  مان 

.136 فو خ132 ، م103 ، حافس ، - 1

.158 فو خ136 ، م94 ، روصنم ، - 2

.169 فو خ158 ، م126 ، يدهم ، - 3
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.170 فو خ169 ، م144 ، يداه ، - 4
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.193 فو خ170 ، م148 ، دیشر ، - 5

.198 فو خ193 ، م170 ، نیما ، - 6

.218 فو خ198 ، م170 ، نومأم ، - 7

.227 فو خ218 ، م180 ، مصتعم ، - 8

.233 فو خ227 ، م195 ، قثاو ، - 9

.247 فو خ232 ، م203 ، لکوتم ، - 10

.248 فو خ247 ، م223 ، رصتنم ، - 11

.252 فو خ248 ، ،م217 ، نیعتسم - 12

(. 260  ) 255 فو خ252 ، م213 ، زتعم ، - 13

.256 فو خ255 ، م213 ، يدتهم ، - 14

(. 299  ) 279 فو خ256 ، م246 ، دمتعم ، - 15

.289 فو خ279 ، م250 ، دضتعم ، - 16

(. 289  ) 295 فو خ289 ، م248 ، یفتکم ، - 17

.320 فو خ295 ، م285 ، ردتقم ، - 18

.339 فو علخ 322 ، خ320 ، م287 ، رهاق ، - 19

.329 فو خ322 ، م297 ، یضار ، - 20

.357 فو ، 333 علخ خ329 ، م298 ، یقتم ، - 21

.338 فو ، 334 علخ خ333 ، م292 ، یفکتسم ، - 22

.364 فو ، 363 علخ خ334 ، م300 ، عیطم ، - 23

.393 فو ، 381 علخ خ363 ، م320 ، عیاط ، - 24
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.422 فو خ381 ، م335 ، رداق ، - 25

.467 فو خ422 ، م391 ، مئاق ، - 26

.487 فو خ467 ، م457 ، يدتقم ، - 27

.512 فو خ487 ، م470 ، رهظتسم ، - 28

.529 فو خ512 ، م485 ، دشرتسم ، - 29

.531 فو خ529 ، م488 ، دشار ، - 30

.555 فو خ531 ، ،م489 ، یفتقم - 31
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.566 فو خ555 ، م518 ، دجنتسم ، - 32

.575 فو خ566 ، م536 ، ینغتسم ، - 33

(. 642  ) 622 فو خ575 ، م554 ، رصان ، - 34

.623 فو خ622 ، م572 ، رهاظ ، - 35

.640 فو خ624 ، م589 ، رصنتسم ، - 36

.656 فو خ640 ، م610 ، مصعتسم ، - 37

ملع تورث و 

، دنور یم  نادنمشناد  دزن  رتمک  نیطالس  نیطالس و  رابرد  هب  رتشیب  نادنمشناد  هکنیا  تلع  دسیون : یم  ءامکح  خیرات  رد  يروزرهش 
.دنا هدنام  ربخ  یب  شناد  تقیقح  زا  نیطالس  دنا و  هدرب  یپ  تورث  تلیضف  هب  نادنمشناد  نوچ  تسیچ !

ییوجبیع

.مدرم رس  تشپ  ییوگدب  برج و  شراخ  زج  هتفر  نیب  زا  اهتذل  همه ي  دیوگ : یفیرظ 

نانز رکم 

: تسا هدمآ  ناشرکم  زا  ندوب  رذح  رب  زین  نانآ و  هب  یگتسباو  شهوکن  نانز و  شهوکن  رد  يردنکسا  همان  درخ  رد 

نانز وداج  بیسآ  نک ز  رذح 

نانکفا اپ  زادنارس  ناتسد  هب 

درم نادرم  ماد  نیمز  يور  هب 

درون تورم  افو و  طاسب 

دنلب تمکح  جرد  رد  ناشیا  زا 

دنلب رس  ره  ردق  نوگن  ناشیاز  و 

تسپ هیاپ  ار  دنمدرخ  ناشیا  زا 

تسکش ار  درخ  هاپس  ناشیازو 
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ناشرهز رکش  دهش و  معط  دهد 

ناشرهب رکش  نوچ  ار  رهز  روخم 

داهن درجت  یسیع  وچ  يا  ایب 

دابم درمت  درجت  نیز  ارت 

تفاتب قلعت  زا  نانع  یسیع  وچ 

تفاتش درجت  زا  نامسآ  يوس 

تسا نتسب  اپ  تسد و  نزب  قلعت 

تسا نتسراو  دنب  نآ  زا  درجت 

ياپ تسد و  رب  تسا  دنب  هک  ار  یسک 

ياج دبنجب ز  ناسآ  هک  ناکما  هچ 

تسین هناوید  درم  رگا  توهش  ز 

تسین هناگیب  لقع  هر  مسر و  ز 

دهن یم  اپ  تسد و  رب  دنب  ارچ 

دهن یم  اوه  داب  هب  نید  لد و 

تسوکن شمشچ  هب  رتخد  هک  نز  ردپ 

تسودب نشور  ود  ره  شا  هدید  لد و 
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نارگ ناسنآ  رتخد  شلد  رب  دوب 

نارگید رب  هودنا  هوک  دص  هک 

زیهج رهب  ماو  رز  میس و  دنک 

زیت يوش  تبغر  دوش  شیوس  هک 

شدزیوآ رطاخ  رد  هلیح  دص  ود 

شدزیخرب راب  نآ  لد  زا  ات  هک 

كاپ ریبدتز  یمیلس  هگان  هک 

كاله يانگنت  نآ  رد  اپ  دهن 

ار راب  نآ  دریگ  ردپ  ناج  ز 

ار رابدا  لغ  ناج ، قوط  دنک 

داتف ندرگ  شناکداش ز  یکی 

داهن ندرگ  هب  ار  نآ  هک  شوخ  یکی 

دهن درخب  هن  سکنآ  مان  درخ 

دهن دوخ  رب  هدوهیب  راب  نیا  هک 

راهنیز ینک  نز  رگ  نز و  نکم 

راع بیع و  همه  زا  يرب  نک  ینز 

رهگ نشور  هیامنارگ  ّرد  وچ 

رد هتسب  ناگریت  رب  راو  فدص 

رود هناگیب  مشچ  زا  يو  لامج 

روفن نایانشآ  یکیدزن  ز 
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مجع رعاش 

داد بآ  ار  لگ  دیراب و  ورف  سگرن  زا  هلاژ 

داد بانع  شلام  رورپ  حور  گرگت  و ز 

يرذآ خیش 

دنادن رغاس  یم و  زج  وکنآ  شوخ 

دنادن رد  زا  ماب  هناخیم  نیا  رد 

تفایرد قشع  بارش  زا  قوذ  یسک 

دنادن رس  زا  اپ  اپ و  زا  رس  هک 

تفگ نآ  زا  ورس  ار  وا  يالاب  ملد 

دنادن رتالاب  هیبشت  نآ  زک 

*

یمتفای يرد  رگا  افو  يوک  رد 

یمتفای يرذگهر  مدعب  دوخ  ای 

دوجو لزنم ز  رازه  یمتخیرگب 

یمتفای يربهار  مدع  يوس  رگ 

زاین عفر 

.تسیرگن وت  هب  درگن ، یم  ناگدننک  تدایع  هب  هک  يرامیب  نوچ  وا  .يدرکن  هجوت  نوچ  تشاد و  يراک  وت  اب  دیوگ : ینایبذ  هغبان 

اهضقت مل  هجاحل  کیلا  ترظن 

دوعلا هوجو  یلا  ضیرملا  رظن 

ینالوط تدایع 
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: دیسرپ دوب  هتسشن  وا  رانک  رد  هک  ینالوط  یتدم  زا  سپ  تفر و  یضیرم  تدایع  هب  یسک 

.وت ینالوط  تدایع  تفگ : رامیب  تسیچ ؟ وت  يرامیب 
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ریما هلاما 

.دش التبم  جنلوق  يرامیب  هب  نیکتوک  مان  هب  دادغب  ناریما  زا  یکی  دیوگ : تارضاحم  رد  بغار 

: تفگ درک و  حیرشت  وا  يارب  ار  نآ  دئاوف  هلاما و  سپس  دننک و  هلاما  ار  ریما  داد  روتسد  بیبط 

.نم دعقم  رد  هن  تفگ : بیبط  نم ! دعقم  رد  تفگ : درک و  داب  ریما  ندرگ  ياهگر  دننک ! یم  ورف  ریما  دعقم  رد  هلاما  هشیش  رس 

تساسخ

وا ياـعد  هب  داـقتعا  اـم  هک  هحلاـص  ینزریپ  تفگ : رتش  بحاـص  يا ؟ هدرک  شیوادـم  تفگ : وا  هب  یـسک  .تشاد  رگ  يرتـش  يدرم 
نغور يرادقم  اعد  نآ  رانک  رد  یلو  تسا ، تسرد  تفگ : .دوش  ملاس  دـنک و  شیاعد  مهاوخ  یم  وا  زا  .تسام  هناخ ي  رد  میراد ،

.لامب رتش  نیا  ندب  رب  نارطق 

درد رس  نامرد 

يارب هایگ  ود  نیا  دامپ  تفگ : بیبط  .دیلام  يدنه ) هایگ   ) لفنرق لفلف و  دوخ  رس  هب  .دش  التبم  درد  رس  ضرم  هب  یسک  ناهفـصا  رد 
.دنراذگ یم  رونت  رس  رب  هک  تسا  يزیچ 

ریما بت 

نازوس ياهگیر  يور  درک و  یلام  نغور  ار  شندب  رهظ  طسو  رد  .تفرگ  بت  ناتـسبات  رد  ینابایب  یبرع  مدـید ، یخیرات  یباتک  رد 
نم دزن  هدـش و  رود  نادـنمتورث  ناریما و  زا  يا ؟ هداتفا  یـسک  هچ  ناـج  هب  دـیمهف  یهاوخ  يدوزب  بت  يا  تفگ : یم  دـیطلغ و  یم 

طلـسم وا  ناج  هب  ار  بت  نم  تفگ : برع  .تسا  هتفرگ  بت  ریما  دنتفگ  .تفر  نیب  زا  شبت  درک و  قرع  ات  دیطلغ  ردق  نآ  يا ؟ هدمآ 
.تخیرگ ما و  هدرک 

هدش بلس  لقع 

.تسوا لقع  دریگ  یم  وا  زا  هک  يزیچ  نیتسخن  دریگب ، یسک  زا  ار  یتمعن  دهاوخب  ادخ  رگا  هتفگ : یمیکح 

ترازو

هب یماقم  و  دنک ، فاعم  ارم  ریما  تسا  هتـسیاش  تفگ : دمحا  مهد ، رارق  ریزو  ار  وت  مهاوخ  یم  تفگ : دلاخ  یبا  نب  دمحا  هب  نومأم 
.درادن يرگید  زیچ  تافآ  زج  ترازو  هک  ارچ  دنشاب ، ساره  رد  نانمشد  راودیما و  نم  هب  ناتسود  هک  دهدب  نم 

هیاسمه

: تسا هدمآ  ییاعد  رد 
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هنسح يأر  نا  یناعری ، هبلق  ینارت و  هنیع  ءوسلا  راج  نم  ّللاب 
�

ه ذوعن 
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نم راک  هجوتم  شلد  دیاپ و  یم  ارم  شمـشچ  هک  يا  هیاسمه  دـب ، هیاسمه  زا  ادـخ  هب  میرب  یم  هانپ  اهعاذا ،  هئیـس  يأر  نا  اهمتک و 
.دیامن یم  ءاشفا  دنیبب  يدب  رگا  دنک و  یم  نامتک  دنیبب  نم  زا  یبوخ  رگا  .تسا 

ادخ زا  ایح 

.نک ایح  ادخ  زا  ینک ، یم  ایح  تا  هلیبق  دارفا  یخرب  زا  هچنانچ  تفگ : فراع  امن ، يا  هظعوم  ارم  تفگ : یفراع  هب  یسک 

ندنادنخ يارب  غورد 

.دنادنخب ار  مدرم  ات  دیوگ  یم  غورد  دنز و  یم  فرح  هک  یسک  ره  رب  ياو  تسا : هدمآ  ثیدح  رد 

.وا رب  ياو  وا ، رب  ياو 

دنیوگ

تسین رای  فطل  هلصوح  زونه  ار  ام 

دنک رثا  مک  وا  لد  رد  هلان  هک  هب  نآ 

فوسلیف اطسفوس و 

رادتـسود يانعم  هب  زین  الیف  .هابتـشا  شناد  ینعی  اطـسفوس  نیاربانب  .تسا  طلغ  مان  اطـسا ، .تسا و  یـشناد  مان  ینانوی  تغل  رد  فوس 
هفـسلف هطـسفس و  هب  هملک  ود  نیا  برع  ناـبز  رد  .شناد  رادتـسود  ینعی  تسا  فوسلیف  نآ  فـفخم  هک  فوسـالیف  نیارباـنب  تسا 

.دنیوگب یفوسلیف  یطسفوس و  یفسلف و  یطسفس و  دوب  رتهب  هتبلا  .دنیوگ  یفسلف  ییاطسفوس و  ار  کی  ره  هب  بوسنم  هتفای  ترهش 

ناسنا تزع 

ِِهلوُـسَِرل َو ُهَّزِْعلا َو  ِّلل 
�

ِه َو  : ... دـیامرف یم  ادـخ  تفگ : نسح  یتـسه ؟ لـئاق  دوـخ  يارب  یتـمظع  هـچ  تـفگ : يرـصب  نـسح  هـب  یـسک 
.َنِینِمْؤُْمِلل (1)

تداعس

: دیسرپ .دشاب  هتشاد  يرسپ  کی  ناسنا  هکنیا  تفگ : تسیچ ؟ تداعس  دندیسرپ : رهمگرزب  زا 

.يدیسرپ تداعس  زا  يدیسرپن ، هک  تواقش  زا  وت  تفگ : هچ ؟ دسرتب  رسپ  کی  نآ  گرم  زا  رگا 

رخسمت

اُونَمآ َنیِذَّلا  َنِم  اُونا�ک  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  تفگ : ددنخ ، یم  وت  هب  ینالف  دنتفگ : یسک  هب 
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.دندنخ یم  نانمؤم  رب  نامرجم  َنوُکَحْضَی (1) ،

ایح

.درادن دوخ  دزن  مه  يرابتعا  درادن ، ایح  افخ  رد  دنک و  یم  ایح  مدرم  زا  هک  یسک  دنا : هتفگ 

يدحا روهظ  دیحوت ،

روهظ رب  تلالد  هیمقر ، تاملک  فورح و  رد  تسا ، فورح  يـالویه  هک  ار  هطقن  روهظ  ناـگرزب  زا  یخرب  تسا : هدـمآ  حـیتافم  رد 
.دنا هتسناد  يدوجو  لایعا  ینوک و  رهاظم  رد  يدحا  تاذ 

نانچ نانادان  هدـید ي  رد  تشگ ، نایامن  اه  باجح  دـش و  رهاظ  یتسه  رد  نآ  تردـق  راثآ  هک  یتقیقح  دـش : هتفگ  هکروط  ناـمه 
.تسادیپ نافراع  هاگن  رد  هک  تسا  هتفرگ  رارق  راکنا  دروم 

.دنیوا هرهچ  باقن  مدرم ، همه ي  و  وا ، تعلط  هدرپ  ناقولخم ، همه ي 

اهتردق نوکلا  یف  ترهظ  هقیقح 

ابجحلاو ناوکالا  هذه  ترهظاف 

امک نیلهاجلا  نویع  یف  ترکنت 

ابدا فرع  بولقب  تفرعت 

اهتعلط راتس  مهلک  قلخلاف 

ابقن هل  اوحضا  مهعمجا  سانلاو 

اهفرح زا  مـالک  دنتـسه و  مـالک  قیاـقح  قباـطم  تادوجوم  نوچ  .تسا  دوجو  بتارم  ربارب  رد  راـهظا ، روهظ و  هدـئاف  رد  هطقن  سپ 
يادـخ رارـسا  هلمج  زا  ددـع  هطقن و  سپ  .تسا  دادـعا  بتارم  روهظ  رطاخ  هب  دوخ  تاذ  نزخم  زا  هطقن  روهظ  تسا و  هتفای  بیکرت 

تعیرـش هار  رد  ناکلاس  دوهـش و  فشک و  لها  يارب  رگم  دوشن  زاـب  اـهنآ  رـس  لاـمج  زا  تزع  باـقن  هک  دنتـسه  یتسه  رد  لاـعتم 
رقف سابل  رد  دـنا و  هدـیباوخ  تزع  ياه  هبق  ریز  هک  دـنیاهنآ  تسا : هدـش  هتفگ  نانآ  هراب ي  رد  هک  اه  نامه  ناربماـیپ  دیـس  یقیقح 

.تسا هتفرگ  رب  رد  ار  كالفالا  کلف  اهنآ  تیانع  رخآ  دننک و  یم  نادنمتورث  راک 

هفئاط زعلا  بابق  تحت  هللا 

ًالالجا رقفلا  سابل  یف  مهافخا 
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مهسطاعم مش  مهسبالم  ریغ 

ًالایذا كالفالا  کلف  یلع  اورج 

ناوکا علاطم  رد  هک  تسا  تیبیغ  تیوه  علطم  هک  دراد  هراـشا  نیا  هب  هتفاـی ، دادـتما  فورح  رد  هدرک و  لزنت  دادـعا  رد  هطقن  هکنیا 
لگ و هفوکـش و  گرب و  خاش و  رد  هک  بآ  دـننام  تسا و  هتفای  نایرج  نآ  يدوجو  تایلجت  ناکما  ملاع  يراـجم  رد  هدیـشخرد و 

هکنانچ تسا  یلجتم  دوخ  لاعفا  راثآ و  رد  وا  طیسب  تاذ  .تسا  هدوب  یفخم  اه  هدید  زا  تسا  يراج  تخرد  هویم ي 
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یلجت تادوجوم  يارب  هدرپ  تشپ  رد  .تسین  يا  هدرپ  وت  لالج  زج  اـهنآ  رب  يراـج و  قیاـقح  همه ي  رد  وت  لاـمج  دـیوگ : یناـبیش 
.يا هتخاس  رهاظ  ار  دوخ  يدوجو  راثآ  يا و  هدرک 

ریاس قئاقحلا  لک  یف  کلامج 

رتاس کلالج  الا  هل  سیل  و 

اهروتس فلخ  ناوکالل  تیلجت 

ریاتسلا هیلا  تمض  امب  تمنف 

نآ هفلتخم  ءازجا  لیـصفت  رطاـخ  هب  يزیچ  يارب  نآ  توـبث  هک  دراد  هراـشا  هتکن  نیا  هب  تسا  زیچ  هـمه  زا  درجم  ًاـتاذ  هـطقن  هـکنیا 
.دنیوگ نییاپ  ار  اپ  نییاپ  الاب و  ار  ناسنا  رس  يالاب  هچنانچ  .تسین 

میوگ

وا تشگنا  هدوسان  هحبس  زجب 

وا تشپ  شنخان  زج  هدیراخن 

يور خرس  شتمصع  هنوگلگ  ز 

يوش هنوگلگ  مرش  يوخ  زا  شخر 

عاعش طیخ  هتشر  شفک  باتز 

عامس رد  کلف  شخرچ  زاوآز 

نوگنرس سک  دنویپ  هب  هتشگن 

نورب نورد و  نزوس  وچ  هتفرن 

لایخ رد  زجب  یباین  نز  نینچ 

لاحم ضرفب  یبای  هکنآز  رگو 

وا كاپ  نماد  رمش  تمینغ 

وا كاخ  هب  درم  دص  نوخ  زا  هک 
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نم هک  سب  یفالخ ز  هدعو  هب  يا  هدرک  وخ 

ما هدرک  شومارف  هدعو  تندید ز  زا 

ریبدت ریذبت و 

.تسا نآ  يروراب  بجوم  کچوک  دنچره  يراک ، ره  رد  ریبدت  تسا و  نآ  یهابت  بجوم  يزیچ  ره  رد  ریذبت  فارسا و 

تنیط

مدآ هنیط  ترمخ  یـسدقلا ، ثیدحلا  یف  هک : دـنک  یم  لقن  یـسدق  یثیدـح  ربمایپ  شیامرف  نایب  رد  ناوید  حرـش  رد  يدـبیم  لضاف 
دنوش یم  نوکتم  لگ  زا  تاناویح  یضعب  هک  مینیب  یم  ام  تسین ، بجع  راتخم  لعاف  تردق  زا  تروص  نیا  و  ًاحابـص ، نیعبرا  يدیب 
فالخ هچ  .درک  ناوتن  تستداـع  فـالخ  هکنآ  درجمب  ینعم  نیا  راـکنا  و  تسا ، نکمم  دـشاب  لـیبق  نیا  زا  زین  مدآ  رگا  دـلاوت ، یب 
ّنلا

َسا� ُمِّلَُکی  قبط  رب  و  دش ، دلوتم  دزی  رد  یلفط  هک  میدید  هک  هدینش  هیاورلا  لوبقم  یعمج  زا  ریقف  نیا  دوش و  یم  عقاو  رایسب  تداع 
نآرق و  تفگ ، یم  نانخس  عاونا  ...ِدْهَْملا (1) ، ِیف 
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وا همحرلا  هیلع  مردپ  و  تفای ، تافو  دش  هلاس  ود  نوچ  تشاد و  گرزب  يرس  و  داد ، یم  ربخ  هیفخ  لاوحا  زا  و  دناوخ ، یم  راعشا  و 
دادعتسا ات  محر  رد  هفطن  رارق  زا  هک  تسا  روطسم  یبط  بتک  رد  هچنآ  هب  دشاب  هراشا  یسدق  ثیدح  هک  تسین  رود  .دوب و  هدید  ار 

زا دارم  .دـشاب و  یمن  هدایز  تسا  مدآ  ددـع  هک  زور  جـنپ  لهچ و  زا  رتمک و  زور  یـس  زا  و  بیرقتب ، تسا  زور  لهچ  یناویح  حور 
ْنَأ َکَعَنَم  ا�م   ... هک هدومرف  ریبعت  لیبس  رب  سیلبا  اب  یلاعت  قح  نیاربانب  .عفار  و  ضفاخ ، عفان و  راض و  لثم  تسا  هلباقتم  ءامسا  نیدی :

.تسا (2) ینعم  نیا  زا  هیانک  وا  ندوب  روعا  و  تسین ، تیعماج  ار  سیلبا  هچ  ...َّيَدَِیب (1) ؛ ُْتقَلَخ  ا�ِمل  َدُجْسَت 

هقف شناد 

ایند و تراقح  هب  هطاحا  تردق  لامعا و  سفن و  تافآ  تخانـش  ترخآ و  ملع  هب  هتـشذگ  رد  هقف  دیوگ : یم  مولعلاءایحا  رد  یلازغ 
.دش یم  هتفگ  بلق  رب  فوخ  ندش  هریچ  ترخآ و  تمعن  هب  هجوت  تدش 

راذنا ءزج  هچره  ، (3) ْمِْهَیلِإ ...  اوُعَجَر  ا�ذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  ِنیِّدلا َو  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  : ... دـیامرف یم  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  بلطم  نیا  لیلد 
يروط هب  .دـنک  ثحب  ار  اهنیا  لاثما  هراجا و  فلـس و  ملـس و  عیب و  ناعل و  قـالط و  هک  یملع  هن  .دوب  شناد  نیا  رد  دوب  فیوخت  و 

هب هچناـنچ  درب ؛ یم  اـهنآ  زا  ار  سرت  فوخ و  هدرک و  داـجیا  بلق  تواـسق  هکلب  دوش  یمن  راذـنا  بجوم  اـهنت  هن  اـهنیا  هب  هجوت  هک 
.میا هدید  حوضو 

حابص ماظن و 

ناهفصا هب  بلح  زا  رمرم  گنـس  داد  روتـسد  هاش  کلم  هک : دوب  نیا  داد  يور  ریزو  کلملا  ماظن  حابـص و  نسح  نیب  هک  یعیاقو  زا 
نت ود  نآ  .درک  هیارک  رمرم  گنـس  زا  لطر  دـصناپ  لاقتنا  يارب  برع  ود  زا  رتش  رفن  هد  هاـش  کـلم  نارازگ  راـک  زا  یکی  .دـنروایب 

.دـندرک راب  رتش  هد  يور  ار  لطر  دـصناپ  ناراد  رتش  دنتـشاد  راب  لطر  دـصناپ  مادـک  ره  تشاد و  رتش  راـهچ  يرگید  شـش و  یکی 
بحاص هب  رانید  دصـشش  کلملا  ماظن  .دنهدب  اهنآ  هب  هیارک  تباب  رانید  رازه  غلبم  داد  روتـسد  هاشکلم  دندیـسر ، ناهفـصا  هب  یتقو 

راهچ بحاص  هب  رانید  دص  راهچ  رتش و  شش 
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عیاـض ار  رتش  شـش  بحاـص  قح  هداد و  قحاـن  هب  ار  ناطلـس  هیطع  تفگ  درک و  ضارتعا  هجاوخ  میـسقت  هب  حابـص  نسح  .داد  رتش 
یسک هک  درک  نایب  يروج  ار  تلع  تسیچ ؟ تلع  دنتفگ  .رانید  تسیود  يرگید  دربب و  رانید  دصتشه  وا  دیاب  هک  ارچ  .تسا  هدرک 

: تفگ ناطلس  .دیمهفن 

هب قلعتم  لطر  دـص  نارادرتش و  هب  قلعتم  لطر  دـصناپ  هدوب ، لطر  دـصناپ  رازه و  لاـسراپ  رتش  هد  تفگ : نسح  .ممهفب  وگب  يزیچ 
، رتش شـش  بحاص  و  دربب ، رانید  رازه  مجنپ  کی  دـیاب  هدرک و  راب  ار  لطر  دـصناپ  مجنپ  کـی  رتش  راـهچ  بحاـص  .تسا  ناـطلس 

.دربب ار  رانید  رازه  مجنپراهچ  دیاب  هدرب و  راب  مجنپراهچ 

شرطاخ مدیمهف  نم  یلو  درک  یمـسبت  نم  هب  دش و  لاحـشوخ  دیوگ  یم  تسرد  نسح  دـیمهف  ناطلـس  یتقو  دـیوگ : کلملا  ماظن 
.تسا هدش  ردکم 

صرح

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  بوسنم  ناوید  رد 

هدولو دنع  لفطلا  فک  ضبق  یفو 

یمحلا یف  بکرملا  صرحلا  یلع  لیلد 

ظعاوم تامملادنع  اهطسب  یفو 

یش الب  تجرخ  دق  ینورظناف  الا 

نیسحریم یضاق 

: تسا هدرک  همجرت  رعش  هب  ار  تیب  ود  هنوگنیا  نیسحریم ، یضاق 

داهن صرح  ادخ  یمدآ  تنیط  رد 

داز هک  تقو  نآ  رد  هتسب  شفک  تسناز 

داشگ تفای  شا  هجنپ  درم  هک  هاگنآ  و 

داب زا  ریغ  فک  هب  تسین  ارم  ینعی 

ضبن تکرح  هلوقم 

طسو طسو ، لوق  مک ، هلوقم  زا  رگید  یخرب  دزن  عضو و  هلوقم  زا  یخرب  دزن  تسا و  نیع  هلوقم  زا  ءامکح  یخرب  دزن  ضبن  تکرح 
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.تسا لاوقا 

و دنک ، یم  رییغت  شیازجا  تبسن  هب  طقف  دوش ، ضبقنم  طاسبنا ، زا  سپ  دوش و  طسبنم  ضبق ، زا  سپ  گر  رگا  دیوگ : نوناق  حراش 
.تسا نیا  عضو  زا  دارم 

یـسدق و ياه  هقراب  وترپ  رطاخ  هب  اهنآ  بَرَط  تساـهنآ و  بَرَط  رطاـخ  هب  كـالفا  تکرح  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  قارـشا  ناـفوسلیف 
بجوم یقارـشا  ره  دیآ و  یم  دوجوب  اهنآ  رد  برط  تدـش  زا  هک  تسا  یـصقر  نامه  اهنآ  يرود  تکرح  .تسا  یـسنا  ياهقارـشا 

.تسا يدیدج  برط 

بر یلجت 

دوهش ماقم  علطم  دسیون : یم  تاحالطصا  باتک  رد  علطم  هملک  لیذ  یشاک  قازرلادبع 
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.تسا هتفای  یلجت  تسا  هدش  هیآ  ردصم  هک  یتفص  هب  هک  تسا  نآرق  تایآ  توالت  ماگنه  ملکتم 

دنرادن تریصب  مشچ  هک  نانآ  یلو  دنک  یم  یلجت  شمالک  رد  شناگدنب  رب  ادخ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روطنامه 
نآ تلع  زا  یتقو  .داتفا  نیمز  رب  شوهیب  ناـهگان  هک  دوب  زاـمن  لاـح  رد  ماـما  يزور  َنوُرِْـصُبت (1) . ) ْنِک�ل �ال  Bَو   ) دـننیب یمن  ار  وا 

ماما نابز  دـیوگ : یم  يدرورهـس  .مدینـش  ار  ناـمه  شا  هدـنیوگ  زا  هک  يروط  هب  مدرک  رارکت  رایـسب  ار  هیآ  نیا  دومرف : دندیـسرپ ،
ّللا

�
.ُه اَنَأ  تفگ  یم  یتقو  تسا  هدوب  مالسلا  هیلع  یسوم  روط  تخرد  دننام  هظحل  نآ  رد  مالسلا  هیلع  قداص 

يزودنا تورث 

شنانمـشد يارب  ار  تورث  شگرم  زا  سپ  ناسنا  تفگ : ینک ؟ یم  يزودـنا  لام  زاب  يراد ، لاس  داتفه  هکنیا  اب  دـنتفگ : یمیکح  هب 
.دوش تسود  هب  جاتحم  شتایح  رد  هک  تسا  نآ  زا  هب  دراذگ ،

.تسا هدروآرد  رعش  هب  ار  انعم  نیمه  مجع  زا  يرعاش 

كاخ نمیشن  رد  رآ  درگ  لام 

یشاب ناد  كاخ  هنهک  نیا  رد  ات 

دنروخب نانمشد  يریمب و  رگ 

یشاب ناتسود  جاتحم  هک  هب 

تورث

.دنرادن لوبق  ار  وت  تنادنزرف  یتح  یشاب ، ریقف  رگا  و  تسوت ، تورث  یتورث  ره  یشاب ، دنمتورث  رگا  هدش : هتفگ 

لامک تورث ، شناد ،

.لامک تزع  رطاخ  هب  تفگ : دنوشن ؟ عمج  شناد  لام و  ارچ  دنتفگ : نوطالفا  هب 

ریقف یگدوسآ 

يدنمدرد راهظا  يوش  ربخاب  ریقف  شیاسآ  زا  رگا  تفگ : طارقـس  يریقف ؟ ردـقچ  تفگ : يو  هب  نیطالـس  زا  یکی  .دوب  ریقف  طارقس 
.نم يارب  نآ  راهظا  زا  تشاد  یم  زاب  ار  وت  تدوخ ، يارب 

سفن تزع 

.دوش کچوک  شنامشچ  ربارب  رد  ایند  دربب ، یپ  دوخ  سفن  تمارک  هب  هکره  دیوگ : یم  هیفنح  نب  دمحم 
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تورث لاوز 

نم تمعن  رگا  تفگ : ارچ ؟ دنتفگ : وا  هب  .تخادرپ  دوخ  لاوما  يروآ  عمج  هب  مهج  نب  یلع 
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.دنامب یقاب  ملام  موش و  دوبان  مدوخ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  یقاب  مدوخ  دوش و  دوبان 

رتدنمتورث اب  یتسود 

یـشخبب وا  زا  شیب  رگا  يوـش ، یم  ررـضتم  یـشخبب  وا  نوـچ  رگا  هک  ارچ  نـکن ، یتـسود  دوـخ  زا  رتدـنمتورث  اـب  دـیوگ : یمیکح 
.تسا هدش  لقن  شباحصا  زا  یکی  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تمکح  نیا  .يوش  تسدیهت 

متاح ردارب 

.یـسرب وا  هب  یناوت  یمن  هک  زادـنین  تمحز  هب  ار  دوخ  تفگ : شردام  .دـشاب  وا  دـننام  تساوخ  شردارب  تفر ، اـیند  زا  متاـح  یتقو 
رگید يا  هچب  ات  مهد  ریـش  ار  متاح  متـساوخ  یم  هاـگره  تفگ : شرداـم  دوب ؟ نم  ردارب  وا  دوش ، یم  نم  عناـم  هچ  تفگ : شردارب 

ات یتسیرگ  یم  ردقنآ  دندروآ ، یم  ار  يا  هچب  يدروخ و  یم  ریـش  وت  هاگره  یلو  دروخ ، یمن  ریـش  دروخ ، یمن  ار  مرگید  هنیس ي 
.دوش جراخ  هناخ  زا 

تورث هدنب 

رثکا هک  منیب  یم  یتقو  نم  متـسین ، لیخب  نم  هک  یلاح  رد  متـسه ، لیخب  نم  هک  دـننک  یم  ناـمگ  مدرم  تفگ : یم  یـسابع  روصنم 
.دنشاب نم  هدنب  ات  منک  یم  يرادهگن  ار  متورث  دنتسه ، تورث  هدنب  مدرم 

تسد نتسش 

.دماجنا لوط  هب  ندروخ  اذغ  تدم  فصن  نتسش ، تدم  دیاب  تفگ  یم  داد و  یم  لوط  ار  اذغ  زا  سپ  تسد  نتسش  نایلاو  زا  یکی 

میئل تورث و 

.دور یم  دوخ  خنس  مه  يوس  هب  زیچ  ره  هک  ارچ  تسا ، رایسب  نامیئل  دزن  هک  سب  نیمه  هرقن  الط و  یتسپ  زا  دیوگ : یم  ماظن 

قافنا

لـضف .داد  ارقف  هب  ار  شتورث  همه ي  هفرع  زور  رد  دوب ، ناسارخ  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  یتقو  دـیوگ : یم  تارـضاحم  رد  بغار 
.دوب تمینغ  دومرف : ماما  دیدرک ؟ دراو  دوخ  هب  هک  دوب  ینایز  هچ  نیا  تفگ : لهس  نب 

نید كرت  رطاخ  هب  ایند  كرت 

هفیلخ هک  ینامز  زا  روصنم  دنتفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تسا : هدمآ  تارضاحم  رد  نینچمه 
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.دروخ یمن  بولطمان  ياذغ  زج  دشوپ و  یمن  ربز  سابل  زج  تسخ ، لخب و  رطاخ  هب  تسا  هدش 

.تسا هدرک  مارح  وا  رب  دوب ، هتفگ  كرت  ار  نید  شرطاخ  هب  هک  ییایند  هک  ار  يادخ  ساپس  دومرف : ماما 

تانسح هیجوت 

ٍءْیَـش ْنِم  ْنِإ  مینک َو  یم  جرخ  هزادنا  هب  ام  تسام و  دزن  نآ  هنیزخ ي  يزیچ  ره  دـیامرف : یم  ادـخ  تفگ : درک و  ینارنخـس  هیواعم 
وت ام  تفگ : تساخرب و  فنحا  .موش  تمالم  ندرکن  جرخ  رطاخ  هب  دـیابن  نم  سپ  ٍمُوْلعَم (1) ، ٍرَدَِقب  ّالِإ 

�
ُُهلِّزَُنن  ا�م  ُُهِنئا�زَخ َو  ا�نَْدنِع  ّالِإ 

�

وت تسا و  هدرک  لزان  ام  رب  شنئازخ  زا  ادخ  هک  هچنآ  رب  مینک  یم  شنزرس  ار  وت  یلو  مینک ، یمن  شنزرـس  ادخ  ياه  هنیجنگ  رب  ار 
.يا هتسب  ار  نآ  ياهرد 

نویفا يدرس 

نیا تیفیک  رد  هک  دهد  ناشن  اسب  هچ  نیا  تسین و  هتخاس  اهنآ  زا  تاذـلاب  هک  دـنهد  یم  ماجنا  ضرعلاب  يراک  اهمعط  یخرب  یهاگ 
نیا دنمان و  يدرـس  ار  نآ  رطاخ  نیمه  هب  دنک و  یم  يدرـس  داجیا  تسا ، خلت  هکنیا  اب  نویفا  ًالثم  .تسا  هدـش  ضرغ  ضقن  اهمعط ،

طـسب ار  حور  شترارح  رطاخ  هب  نویفا  نوچ  تسین  تسرد  مهوت  نیا  هکنیا  اب  .تسا  مرگ  خلت ، يوراد  هک  تسا  هدعاق  نآ  فلاخم 
طـسبنم رگید  ضعب  حور ، ضعب  لیلحت  اب  دنک و  یم  داجیا  لیلحت  يدوعـص و  لیم  هک  تسا  نیا  ترارح  تیـصاخ  نوچ  دهد ، یم 

.دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  زکرم  حور  هک  يدح  ات  هدش 

اذل تسا و  هدش  اهنآ  راک  عنام  نویفا  هک  تسا  هدـش  داجیا  ییازجا  زا  دـیربت  .دوش  یم  داجیا  نویفا  زا  ًاضرع  يدرـس  رطاخ  نیمه  هب 
.تسین راک  رد  یضرغ  ضقن 

یتسه

وا رگا  هکنیا  هچ  تسا  قلطم  داوج  وا  ضیف و  أدـبم  دوجولا ، بجاو  ماـت و  لاـمک  نآ  داـجیا  ضحم و  ریخ  یتسه  دـنیوگ : ءاـمکح 
.دنرادنپب میدق  ار  ملاع  یخرب  هک  تسا  هدش  ثعاب  نیمه  .تسا  صقن  ره  زا  یلاخ  دوجولا  بجاو  تسا و  صقن  دشابن ، قلطم  داوج 

تردق و يانعم  نیا  .تسین  ادخ  تاذ  همزال  ملاع  داجیا  هکنیا  هچ  .دنکن  ای  دنکب  داجیا  ار  ملاع  هتـسناوت  یم  ادـخ  دـنیوگ : ناملکتم 
نیب یعاـمجا  یمـالک  .دـهد  یمن  ماـجنا  تساوخ  دـهد و  یم  ماـجنا  تساوـخ  ینعی  تسا ، رداـق  هکنیا  .تسا  ناـملکتم  دزن  راـیتخا 

تسین نآ  رد  یعازن  تسا و  ءامکح  ناملکتم و 
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نوچ تسوا و  تاذ  مزال  رگید  تافـص  ملع و  دـننام  هک  تسا  دوجوم  لعف  نامه  ادـخ  تساوخ  دـنیوگ  ءامکح  هک  توافت  نیا  اـب 
.تسا هدرک  داجیا  هتساوخ و  لزا  زا  وا  تسا  لاحم  یتاذ  كاکفنا 

، دنک یمن  داجیا  دهاوخن  رگا  دوش  هتفگ  هکنیا  یلو  هدرک  داجیا  هتـساوخ و  دنک ، یم  داجیا  دهاوخ  ادخ  رگا  مییوگ  یم  هکنیا  سپ 
.تسا هدرک  داجیا  هتساوخ و  نوچ  تسین  حیحص 

حیحـص وا  هب  داجیا  مدع  داجیا و  تبـسن  اذل  هتـساوخن و  لزا  رد  ار  ملاع  داجیا  ادخ  سپ  دنناد ، یم  ثداح  ار  ملاع  ناملکتم ، نوچ 
ارچ دـشاب ؛ دوجوم  لامک  لامک ، زا  دارم  دـشاب و  هتـشاد  لامک  تاذ  تسین  مزال  رگید  يوس  زا  .دـشاب  یمن  لاحم  كاکفنا  تسا و 

ثیدح زا  ًالثم  هک 

هلصاف اب  حابشا  ملاع  زا  حاورا  ملاع  .تسا  هدوب  لامک  ادخ  تاذ  يارب  مه  نیمه  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یـش  هعم  نکی  مل  ّللا و 
�

ه ناک 
نیا ینامز  رد  هک  تسا  هدرک  اضتقا  ادخ  تمکح  دباین ، هار  نادـب  اه  لقع  هک  ادـیپان  يّرـس  هب  نوچ  یلو  تسا  رت  فیرـش  يرایـسب 

.دشاب نشور  شلد  غارچ  هداد و  وا  هب  تریصب  ادخ  هک  تسا  یفخم  كدنا  یهورگ  زج  همه  رب  ّرس  نیا  .دوش  داجیا  ینامـسج  ملاع 
ياربک يرغـص و  زا  دناوت  یمن  سکره  هک  تسا  يا  هجیتن  دیآ و  یمن  سکره  نت  هب  هک  تسا  ییابق  شنیرفآ  رـس  هب  ندرب  یپ  یلب 

.دبای تسد  نآ  هب  دوخ  لایخ 

دنمتورث هطرض 

هب ار  وا  دنز ، هسطع  يریقف  رگا  دـنیوگ و  یم  وا  هب  هدـش  هسطع  تیفاع  دـهد ، رـس  هطرـض  يرگناوت  رگا  هک : تسا  هدورـس  يرعاش 
.تسوا دعقم  دنمتورث  هاگ  هسطع  وا و  ینیب  ریقف ، هاگ  هطرض  نیاربانب  دننک ؛ شهوکن  شتشز  راک  رطاخ 

سلجملا یف  رسوملا  طرض  ول 

ّللا
�

ه کمحری  هل  اولاق 

سلجم یف  سلفملا  سطع  وا 

هاس ام  هیف  اولاق  بس و 

هنینرع سلفملا  طرضمف 

هاسفم رسوملا  سطعم  و 

دنیوگ

باتفآ رون  دتفن  رگ  هرجح  جنک  رد 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1055 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا لخدم  دیشروخ  هن  تسا  عنام  هرجح  نیز 

یماج

دنتخیب نوچ  یسک  ره  دوجو  كاخ  لزا  رد 

دنتخیمآ مغ  درد و  اب  ناسکیب  ام  هصح 

الط هقعاص و 

ام يارب  رتاوت  هب  دسرن ، یبیسآ  هسیک  هب  دزوسب و  هسیک  رد  هرقن  الط و  دوش  یم  ثعاب  هقعاص 
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نآ هعقاو  نیا  تلع  .تسا  هدنازوسن  ار  رگید  زیچ  هدرک و  بآ  ار  فیفح  ّللادبعوبا 
�

ه خیـش  هبق  ياه  لیدنق  هقعاص  هک  دنا  هدرک  لقن 
ءایـشا رد  یلو  دراذـگ  یمن  یقاب  يزیچ  نآ  زا  دـنک و  یم  ذوفن  یلاخوت  ءایـشا  رد  دراد  هک  یتفاطل  تیاهن  رطاـخ  هب  شتآ  هک  تسا 

.دنک یمن  رثا  دراد ، مزال  نتخوس  يارب  يرتشیب  تمحز  هک  رپوت 

یکشزپ ای  تغل 

هتبلا .يوغل و  هن  تسا  بیبط  هفیظو  هک  هتخادرپ  یتاعوضوم  هب  اهاج  یخرب  رد  یلو  هدرک  فیلأت  ابیز  ار  باـتک  نیا  سوماـق  فلؤم 
نغور اـب  ار  هدـنرپ  نیا  زغم  هرهَز و  هاـگره  دـسیون : یم  یگنلک  غرم  ینعی  یکرک »  » هژاو تبـسانم  هب  ًـالثم  .تسوا  شور  هار و  نیا 

رگا .دـنکن  شومارف  ار  يزیچ  نآ  زا  سپ  تسا  نکمم  دراد و  یبـیجع  رثا  یـشومارف  عفر  يارب  دـنزاسب ، هیفنا  دـننک و  طولخم  قبنز 
ندـب هب  ار  نآ  هرهز  رگا  دـنک و  يریگولج  هشعر  يرامیب  زا  دنـشکب  غامد  هب  زور  هس  و  دـننک ، طولخم  ردـنغچ  بآ  اب  ار  نآ  هرهز 

.دنک يریگولج  یسیپ  شراخ و  زا  دنلامب 

.يوغل هن  تسا  يافوتم 646  یسلدنا  ّللادبع 
�

ه دمحموبا  راطیب  نبا  هب  طوبرم  هدش  حرطم  باتک  رد  هک  تاعوضوم  نیا 

یبدا ثحب 

يانعم هب  مصاع  هک  (1) ّللا ... 
�

ِه ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َمِصا�ع  هفیرـش �ال  هیآ  یکی  تسا ، هدمآ  لوعفم  يانعم  هب  نآرق  رد  اج  ود  رد  لعاف  مسا 
.تسا هدش ) هتخیر   ) قوفدم يانعم  هب  قفاد  هک  ٍِقفا�د (2) ٍءا�م  ْنِم  هیآ  مود  تسا و  هتفای ) تمصع   ) موصعم

.تسا ًارتاس  يانعم  هب  ًاروتـسم  هک  تسا  ًارُوتْـسَم (3) ، ًابا�جِح   ... هیآ لوا  تسا  هدـمآ  لعاف  مسا  يانعم  هب  اـج  هس  رد  زین  لوعفم  مسا 
.تسا ًارفاو  يانعم  هب  ًاروفوم  هک  تسا  ًارُوفْوَم (5)  ًءا�زَج  موس  تسا و  ایتآ  يانعم  هب  ایتأم  هک  اِیتْأَم (4) ، ُهُدْعَو  َنا�ک  مود 
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تبیغ

.ینام یم  تسود  یب  هک  نکن  تیذا  ار  مدرم  هک : تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تارضاحم 

مومذم بصعت 

وا زا  تشذگ ، رهش  نآ  زا  یسک  دنراد  يا  هژیو  بصعت  هعیش و  نآ  یلاها  هک  تسا  يا  هیرق  نیوزق  رد  دیوگ : تارضاحم  رد  بغار 
دنتفگ دـندز و  ار  وا  رتشیب  .تسا  نارمع  تسین ، رمع  تفگ : .دـندز  کتک  تدـش  هب  ار  وا  .رمع  تفگ : تسیچ ؟ وت  مسا  دندیـسرپ :

.یتسه ندز  هب  رتراوازس  اذل  يراد  نامثع  زا  فرح  ود  مه  یتسه و  رمع  مه 

فوصت

(. ضارغا زا  ضارعا   ) اه هتساوخ  زا  ندرک  يرود  تفگ : تسیچ ؟ فوصت  دنتفگ : نایفوص  زا  یکی  هب 

تبحم

.ددرگن مک  افج  هب  دوش و  یمن  هدوزفا  یکین  هب  هک  تسا  نآ  تفگ : تسیچ ؟ تبحم  تقیقح  دندیسرپ : ذاعم  نب  ییحی  زا 

فورظم هن  تسا  فرظ  تبحم 

.تسا لد  هاگیاج  تبحم  دنک و  یم  اج  لد  رد  اوه  تفگ : تسیچ ؟ اوه  تبحم و  قرف  دندیسرپ  یفراع  زا 

میرک يادخ 

هب تفگ : برع  .ادخ  تفگ : سابع  نبا  دنک ؟ یم  یگدیسر  مدرم  باسح  هب  یسک  هچ  تمایق  رد  دیسرپ ، سابع  نبا  زا  ینیشن  هیداب 
: تفگ هنوگچ ؟ تفگ : سابع  نبا  متفای ! تاجن  هبعک  يادخ 

.دنک یمن  باسح  قیقد  میرک  تسا و  میرک  ادخ  نوچ 

تشهب دیما 

.یتسه تشهب  دنموزرآ  هانگ  همه  نیا  اب  وت  دش و  جراخ  تشهب  زا  یهانگ  رطاخ  هب  مدآ  تردپ  تفگ : نارضاح  زا  یکی  هب  یفراع 

*

ینک و یم  هاـنگ  یپ  رد  یپ  ینک ، یم  هدـهاشم  ار  ادـیپان  يزیچ  يرگن و  یم  دولآ  باوخ  هک  یـسک  يا  دـیوگ : یم  قارو  دوـمحم 
ایند هب  تشهب  زا  هاـنگ  کـی  رطاـخ  هب  ار  مدآ  ادـخ  هک  يا  هدرک  شومارف  يوـش ؟ لـئان  تشهب  كرد  تداـبع و  زوـف  هب  يراودـیما 

.داتسرف
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دقار نیعب  ونری  ًارظان  ای 

دهاشم ریغ  رمالل  دهاشم  و 

یجترت بونذلا و  یلا  بونذلا  لصت 

دباعلا زوف  اهب و  نانجلا  كرد 

امدآ جرخا  ّللا 
�

ه نا  تیسنا 

دحاو بنذب  ایندلا  یلا  اهنم 

هینثو هیونث و 

ود هب  دقتعم  اهنیا  دـننک ، یم  شیاتـس  ار  تب  هک  دنتـسه  یهورگ  هینثو  یلو  دـنراد ، فالتخا  دـیحوت  رد  هک  دنتـسه  یهورگ  هیونث ،
ود هب  دقتعم  هک  لوا  هتـسد  فالخ  رب  دنمان  یم  ادخ  دزن  ناعیفـش  ار  نآ  ای  و  دـنناوخ ، یم  ادـخ  ار  دوخ  ياهتب  هکلب  دنتـسین ، بجاو 

.رش لعاف  يرگید  تسا و  ریخ  لعاف  یکی  هک  دنتسه  دوجولا  بجاو 

.دنیوگ يونام  ار  هتسد  نیا  دنمان ، یم  رش  لعاف  ار  یهایس  ریخ و  لعاف  ار  رون  نانیا  زا  یخرب 

تسا هدش  نم  دیاع  بش  یکیرات  زا  هک  اهیبوخ  رایسب  هچ  تسا : هتفگ  يو  .تسا  هدرک  هراشا  نانیا  هدیقع  هب  يا  هدیصق  رد  بیطوبا 
.تسا تیونام  بذک  هناشن  نیمه  و 

دی نم  يدنع  لیللا  مالظل  مک  و 

بذکت هیوناملا  نا  ققحت 

.تسا نمیرها  رش  لعاف  نادزی و  ریخ  لعاف  دنیوگ  یم  نانیا  زا  یخرب 

قشع

مـشچ رد  دنک ، التبم  ارم  ادخ  رگا  تفگ : فیرظ  .دـنک  راچد  تروص  تشز  نز  نالف  قشع  هب  ار  وت  ادـخ  تفگ : یفیرظ  هب  یـسک 
یبای یصالخ  وا  زا  یهاوخب  یشاب و  نیگمشخ  وا  زا  وت  و  دهد ، رارق  وت  هناخ  رد  ار  وا  ادخ  یلو  دهد  یم  شرارق  رتابیز  روح  زا  نم 

.دوشن نکمم  و 

دنیوگ

شتسپ فلز  رای و  دنلب  دق  زا 
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شتسم یم  یب  مشچ  رد  يرفاک  زو 

ینیب مربگ  ياسیلک  هب  يزور 

شتسد یتسدب  یتسدب و  سوقان 

دنیوگ

هناگیب دش  باوخ  هدید  یتفر و ز 

هناگیب دش  بارخ  لد  ربص  زو 

مدروآ زور  هب  یبش  نانچ  وت  زا  رود 

هناگیب دش  باتفآ  رظن  ردناک 

اوقت

: تفگ ینک ؟ یم  هچ  يدـش  راـخ  زا  رپ  ینیمز  دراو  یتـقو  تفگ : دـباع  .نک  فیـصوت  نم  يارب  ار  يوـقت  تفگ : يدـباع  هب  يدرم 
شاب یـسک  نوچ  ایند  رد  هک : تسا  هدروآرد  رعـش  هب  ار  نومـضم  نیا  زتعم  نبا  .نک  نینچ  زین  ایند  رد  تفگ : دـباع  .منک  یم  زیهرپ 

.دور یم  هار  راخ  يوررب  هک 
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.دنا هدمآ  دوجوب  اه  هزیرگنس  زا  اههوک  هک  رامشن  مک  ار  اهکچوک 

ضرا قوف  شام  لثم  نک 

يرت ام  رذحت  كوشلا 

هریغص نرقحت  ال 

اصحلا نم  لابجلا  نا 

لومخ

.هد ماجنا  یهد ، رارق  يراوید  مدرم  دوخ و  نیب  یتسناوت  رگا  تفگ : .دنک  شا  هظعوم  تساوخ  يدهاز  زا  رانید  نب  کلام 

تسود

مراد یم  رذح  رب  دوخ  نمشد  زا  ار  مدوخ  نم  تفگ : هچ !؟ ینعی  دنتفگ : وا  هب  .هد  تاجن  نامتـسود  زا  ار  ام  ایادخ  تفگ : یم  یکی 
.مهد تاجن  ار  دوخ  تسود ، رش  زا  مناوت  یمن  یلو 

دنیوگ

تفاین زار  مرحم  وچ  ملد  هراچیب 

تفاین زاوآ  مه  ناهج  سفق  ردنا  و 

دش مگ  ییورهام  هایس  فلز  رد 

تفاین زاب  شسک  دوب  یبش  کیرات 

دنیوگ

تلد عمج  دشن  یتسشن و  هکره  اب 

تلگ بآ و  تبحص  دیهرن  وت  زو 

شاب یم  نازیرگ  شتبحص  راهنز ز 

تلهب نازیزع  حور  دنکن  هنرو 

اعد تباجتسا 
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.میوش یمن  تباجا  مینک و  یم  اعد  ارچ  دنتفگ : مهدا  نب  میهاربا  هب  تسا : هدمآ  فاشک  رد 

.درک توالت  ار  تایآ  نیا  سپس  دیهد ، یمن  باوج  امش  دناوخ و  یم  ار  امش  نوچ  تفگ : میهاربا 

ِم�الَّسلا (1)، ِرا�د  �یلِإ  اوُعْدَی  ّللا 
�

ُه َو 

(2) ِتا�ِحلا�ّصلا .  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْسَی  َو 

هیواعم تسد  زا  بآ 

زا ار  وا  ادـخ  دـهدب  سلف  کـی  نم  هب  هکره  تفگ : یم  هک  مدـید  دادـغب  رد  ار  يروک  دـیوگ : یکی  دـیوگ : تارـضاحم  رد  بغار 
؟ يدرک لزع  رثوک  ضوح  زا  ار  یلع  متفگ : مدز و  وا  هب  یلیـس  کی  یتولخ  ناـکم  رد  اـت  متفر  وا  یپ  رد  .دـهد  بآ  هیواـعم  تسد 

.موش یمن  دونشخ  ادخب  هن  .دزاس  باریس  یلع  تسد  زا  ار  اهنآ  ادخ  سلف  کی  اب  یهاوخ  یم  تفگ : روک 
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رضاح بیاغ 

منک و یم  ساـسحا  مشوـگ  رد  ینیگنـس  تفگ : .دـش  اـیوج  ار  تلع  درک و  راـضحا  ار  وا  نومأـم  تفرن ، راـبرد  هب  يدـنچ  يذـمرت 
، میهاوخب رگا  هک  ارچ  .میهاوخ  یم  ار  وت  ینیشنمه  مه  لاح  نیا  اب  تفگ : نومأم  .دهد  رازآ  ار  وت  نم  ماهفتسا  لاؤس و  هک  مدیـسرت 

.يرضاح بیاغ  وت  اذل  .مییوگ  هتسهآ  میهاوخن ، رگا  میناونش و  یم  وت  هب 

لیعامسا لامک 

دجنگن ناج  تسود  تبحص  رد 

دجنگن ناهج  مغ  يداش و 

ار ناگتشک  بارخ و  هناخ  ام 

دجنگن نامناخ  مغ  لد  رد 

یشورف دوخ  درم  وت  هجاوخ  يا 

دجنگن ناکد  نیا  رد  وت  تخر 

ناج ای  لامک ! نیزگ  تسود  ای 

دجنگن نامهم  ود  هناخ  رد 

يدابانگ مساق  ازریم 

يارالد هام  نآ  هوک  زا  دیسر 

ياج زا  زیخرب  وا  لابقتسا  هب 

زیگنا هنتف  تماق  بوشآ و  مارخ 

زیرورف مه  زا  دسر  یم  تمایق 

يریمض

قشع رای  زا  کبس  دش  مد  کی  هک  متشگ  نامداش 

دیشک نوزحم  لد  زا  یهآ  هاگان  یسک  رگ 
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تکرب اب  دعقم 

زا ار  تلاجخ  راثآ  هکنیا  رطاخ  هب  جاجح  تشگ ، هدنمرش  دش و  اهر  وا  زا  يداب  دوب ، یفقث  فسوی  نب  حاحص  روضح  رد  درمدازآ ،
دوب رارق  هک  دـندروآ  جاجح  دزن  ار  ینابایب  یبرع  مدـنامه  رد  يراد ؟ يرگید  تجاح  میتشادرب ، وت  زا  ار  تاـیلام  تفگ : دـیادزب ، وا 

زا درم  دازآ  .تشذگ  وا  زا  جاجح  .دـشخبب  نم  هب  ار  برع  نیا  جاجح  هک  مراد  وزرآ  تفگ : درم  دازآ  .دـنک  رداص  وا  لتق  روتـسد 
: تفگ دیسوب و  ار  درم  دازآ  تشپ  تفر و  نوریب  وا  لابند  هب  زین  برع  دش و  جراخ  جاجح  رابرد 

.دوش نایب  دعقم  نیا  ریغ  هراب ي  رد  ینخس  تسین  راوازس  دهد ، یم  تاجن  ار  یلوتقم  دشخب و  یم  تایلام  هک  يدعقم  يادف  مردپ 

یلق ازریم 

نم زا  دیسرپم  رادلد و  یپ  زا  لد  تفر 

تساجک رادید  هدعو ي  ارت  ام و  رگد  هک 

بلط هار  رد  هک  رادید  بلاط  نآ  شوخ  يا 

تساجک رادلد  هک  تفگ  شلد  شوگ  رد  قوش 
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هدیاف یب  مغ 

یمن تسدـب  ندـش  نوزحم  اب  ما  هداد  تسد  زا  ار  هچنآ  تفگ : طارقـس  .دندیـسرپ  مغ  یمک  يداش و  يدایز  هراب ي  رد  طارقـس  زا 
.مروآ

*

.دنکن مهارف  دوخ  يارب  هصغ  تابجوم  دروخن ، هصغ  دهاوخ  هکره  تسا : هدش  هتفگ 

هئوسی ام  يری  نا ال  رس  نم  و 

دقف هل  فاخیائیش  ذختی  الف 

يوره یلها 

ار یقلخ  تسا  رطاخ  رد  وت  يور  لایخ 

دنک مادک  رطاخ  هظحالم ي  یسک 

مناد یمن  يا  هناگیب  هن  انشآ و  هن 

دنک مان  هچ  یسک  ار  نینچ  طالتخا  هک 

ازریم لیعامسا 

تسا رگد  نایب  ار  قشع  مغ  حرش 

تسا رگد  ناشن  ار  هتسخ  لد  غاد 

يروذعم ینک  یمن  نخس  مهف  وت 

تسا رگد  نابز  ار  قشع  هناسفا ي 

مود هیواعم  افعتسا 

هب یکی  هک  دینـش  شزینک  ود  زا  يو  يزور  هک  دوب  نیا  داد  افعتـسا  تفالخ  زا  مود  هیواعم  هکنیا  تلع  تسا : هدمآ  یعادلا  هدع  رد 
ابیز هاش  اب  یهاش  مادک  داد : خساپ  يرگید  .تسا  هدناشوپ  وت  نت  هب  ار  ناهاش  یهاوخدوخ  وت  ییابیز  تفگ : دوب  رتابیز  هک  يرگید 
دراد يریخ  هچ  یهاش  تفگ : یلوا  .تسا  رایرهـش  ییابیز  ًاقح  دنک و  یم  يرواد  ناهاش  همه ي  رب  ییابیز  هکنیا  اب  دنک  یم  يربارب 

قح دنک ، يوریپ  دوخ  ياه  هتـساوخ  زا  رگا  دوش و  گنت  وا  یگدـنز  دـنام و  زاب  یهاش  تذـل  زا  دـنک  يرایرهـش  تمعن  رکـش  رگا 
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زا یکی  داد ، افعتسا  تشاذگ و  رثا  هیواعم  لد  رد  نانخس  نیا  .تسا  یمنهج  هک  دوش  نادرگ  يور  رکش  زا  دنک و  عیاض  ار  نارگید 
رگید یسک  راب  مشچب و  تفالخ  نادقف  یخلت  نم  تفگ : هیواعم  .دراذگب  دوخ  ياج  ار  یسک  هک  درک  داهنشیپ  وا  هب  وا  لایع  لها و 

: تفگ وا  هب  دینش  ار  افعتسا  ربخ  شردام  یتقو  هدش  هتفگ  .تفر  ایند  زا  تسیز و  زور  جنپ  تسیب و  هعقاو  نیا  زا  سپ  .منک  لمحت  ار 
.يداتفا یم  يدوب و  ینوخ  هکل  شاک 

.دراد یمنهج  تشهب و  ادخ  متسناد  یمن  یتفگ و  هک  مدوب  نامه  شاک  تفگ : هیواعم 

يولهد ورسخ  ریما 

دندنزرف لام و  دنب  رد  هک  ریپ  ناوج و 

دندنمدرخان نالفط  هک  دنلقاع  هن 
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دیشروخ نوچ  كاپ  دنتشذگ  هک  ناسکنآ  شوخ 

دندنکفین ناهج  نیا  رسب  يا  هیاس  هک 

نتسب ناوت  یمن  ناج  هر  هک  يا  هناخ  هب 

دندنب یمه  لد  هک  یناسک  دنهلبا  هچ 

دننانابغاب هفرط  کلف  راز  هزبس  هب 

دندنکرب زاب  دنتشک  هک  لاهن  ره  هک 

ناد تمینغ  ناتبحص  مه  تعلط  لامج 

دندنویپ زاب  هک  ناسنا  هن ز  دنرب  یم  هک 

تسا چیه  همه  لصاح  ورد  تسین  هک  اقب 

دندنسرخ چیه  هب  ملاع  همه  يرگنب  وچ 

دوجو نارفاسم  رهب  هشوت ز  زاسب 

دندنچ یکزور  دنزیزع و  نامهم  هک 

نیبم زنط  هب  ناگس  رد  یئمدآ  وت  رگ  و 

دندنوادخ هدنب ي  وت  نم و  زا  رتهب  هک 

ورسخ یتمه  لها  رگا  ییند  يوجم 

دندنسپن لیم  رادرمب  يامه  زا  هک 

ًایبص هیآ  ریسفت 

.تسا ایند  رد  دهز  دارم  اِیبَص (1) ، َمْکُْحلا  ُها�ْنیَتآ  َو  دیامرف : یم  هک  ادخ 

رقف

ور وت  هب  رقف  یتقو  یسوم  يا  .دنا  هتساراین  دهز ، نوچ  یسابل  هب  ار  دوخ  ناگدش  تنیز  نم ، هاگن  رد  دیامرف : یم  یسوم  هب  دنوادخ 
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.تسا هدش  لیجعت  نآ  تبوقع  رد  هک  ما  هدرک  یهانگ  وگب : دروآ ، ور  وت  هب  تورث  نوچ  ناراکوکین و  نخس  هب  نیرفآ  وگب : دروآ ،

دوعسم نبا  هب  ربمایپ  دنپ 

هتفگ دهد ، یم  ردص  حرـش  دنک و  یم  زاب  ار  نآ  دباتب  ناسنا  بلق  رد  رون  یماگنه  هک : دوب  نیا  دوعـسم  نبا  هب  ربمایپ  تاشرافـس  زا 
زا ناسنا  دومرف : دراد ؟ یتمالع  نیا  ادخ  لوسر  يا  دش :
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هب هکره  دوعـسم ! نبا  يا  دوـش ، یم  نآ  هداـمآ  گرم  زا  شیپ  دـیامن و  یم  هجوـت  یمئاد  هناـخ  هب  و  دـنک ، یم  يرود  بـیرف  هناـخ 
گرم رظتنم  هکره  دنک و  یم  كرت  ار  شیاه  هتـساوخ  دسارهب ، شتآ  زا  هکره  دزات و  یم  شیپ  کین  راک  رد  تسا  قاتـشم  تشهب 

.دوش کبس  وا  رب  اهیراتفرگ  دزروب ، دهز  ایند  رد  هکره  و  دهد ، یم  ناشن  تبغر  تعاطا  هب  دشاب 

.دوب رهاظ  وا  مکش  تسوپ  زا  هایگ  يزبس  هک  ینامز  تخیگنارب  نتفگ  نخس  هب  ار  یسوم  ادخ  دوعسم ! نبا  يا 

یضایب تشد  یلو 

مهگچیه هک  يا  هن  هگآ  نم  لاح  نآ ز  زا 

تشاذگن اعدم  راهظا  هب  قشع  باجح 

*

راکب اهیخوش  هدرب  نم  لد  دیص  رد  هکسب 

زونه مراتفرگ  درادنپ  ماد و  زا  ما  هتسج 

*

دصاق شرب  یشومارف  زج  درادن  يریثأت  وچ 

مراد نم  هک  یماغیپ  شاک  دیوگ  ریغ  مان  هب 

باوخ ریبعت 

مدید باوخ  رد  تفگ : نم  هب  .مدید  باوخ  هب  ار  يو  وا ، تسکـش  ریگمـشو و  سوباق  يریگتـسد  زا  شیپ  دـیوگ : دابع  نب  بحاص 
سوباق .تسا  تسایر  هناشن  هـالک  هک  ارچ  يوش ، یم  ناطلـس  متفگ ؛ وا  هب  هکنیا  لـثم  .ما  هتـشاذگ  رـس  هب  یهـالک ) ، ) هوسنلق اـیوگ 

: دیوگ بحاص  .دوش  كاله  هژاو  نیا  سوکعم  تسا و  هالک  نآ  یسراف  هک  ارچ  .مدیدن  تکاله  ریغ  ار  هوسنلق  هک  نم  تفگ :

.دش كاله  زور  هس  زا  سپ  يو  دوب ، تسرد  سوباق  دوخ  ریبعت 

دنیوگ

تسکشب يراد  تسود  دهع  هک  تسود  نآ 

تسد رد  نماد  هتفرگ  شنم  تفر و  یم 

ینیب مباوخب  نیا  زا  دعب  هک  تفگ  یم 
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تسه یباوخ  ارم  زا و  دعب  هک  تشادنپ 

يریمض

نکش دهع  نآ  لوق  هب  لد  نم و  بشید 

نطو میدرک  راظتنا  هچوک  رد 

دناوخ يدیمون  هیآ  رحس  غرم  نوچ 

نم زا  لد  لد و  زا  نم  مدش  هدنمرش 

میوگ

تسیچ یگدرسفا  همه  نیا  زاب  الد 

تسیچ یگدرمژپ  نینچ  لگ  دهعب 
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شود هبوت ي  زا  يا  هدرزآ  رگا 

تسیچ یگدرزآ  تسکش  ناوتب  رگد 

شود يا  هقلح  يراد  مرگ  مدینش 

تسیچ یگدرسفا  نیا  زاب  ییاهب 

*

يراسمرش نم و  رشحم  رازاب  هب 

مشامق دساک  رایسب  رایسب  هک 

ناناج يوم  کی  ياهب  ییاهب 

مشابن ییاهب  مناتس  را  نوک  ود 

يرذآ

قشع رد  يرذآ  يدرک  هک  ترشع  ره  داب  تلالح 

دشاب نینچ  قشاع  نم  ناج  یتفر  هنادرم  شوخ  هک 

لیعامسا ازریم 

ینک یم  نوریب  رهش  زا  ارم  یمحر  یب  رگ ز 

ینک یم  نوچ  نآ  هب  دنام  یم  وت  يوک  رد  هک  لد 

قح هب  لمع 

.تسا رت  نیگنس  قح  هب  لمع  تسا ، نیگنس  وا  شوگ  رب  قح  ندینش  هکره  دیوگ : یفراع 

ادخ زا  سرت 

.تشادن رارق  نیمز  يور  هک  مدید  نازرل  ندب  اب  رغال ، تروص ، درز  یناوج  اههوک  زا  یکی  رد  دیوگ : رانید  نب  کلام 

: متفگ وا  هب  .دوب  يراج  شیاه  هنوگ  رب  شیاهکشا  دنشاب و  هدرک  ورف  وا  ندب  هب  يا  هزین  ایوگ 
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رذع يارب  مرادن  یلیلد  نم  دراد و  مزال  لیلد  رذـع ، تفگ : .هاوخب  رذـع  درگرب و  متفگ : .یلوم  زا  يرارف  يا  هدـنب  تفگ : یتسیک ؟
وا ریغ  ییـالوم  تفگ : .ریگب  يرگید  يـالوم  متفگ : .دنـسرت  یم  وا  زا  ناعیفـش  همه ي  تفگ : .رب  هاـنپ  یعیفـش  هب  مـتفگ : .یهاوـخ 

نارورغم فرح  نیا  تفگ : .ینک  یم  ناـمگ  هک  تسینآ  زا  رت  تحار  هک  تراـک  متفگ : .تسا  نـیمز  اهنامـسآ و  قلاـخ  وا  .تـسین 
.مریگ ناسآ  هک  تسین  ییافص  صالخا و  نم  رد  رذگب ، تسا ،

هیفس یهقف  لاؤس 

: تفگ تفارظ  اب  هیقف  تسا ؟ رتهب  متـسیاب  هناخدور  يوس  مادـک  منک  لسغ  ات  مدـش  هناـخدور  دراو  یتقو  دیـسرپ : یهیقف  زا  یهیفس 
.دربن دزد  ات  يا  هتشاذگ  ار  تسابل  هک  وس  نامه 

*

یبعـش تسیچ ؟ شا  هرافک  درخب ، شرـسمه  يارب  هراوشوگ  هکنیا  زا  شیپ  دـناوخ ، دـیع  زاـمن  هک  یـسک  تفگ : یبعـش  هب  يرازاـب 
هچ نیا  دنتفگ  .تفر  یتقو  دهدب ، هقدص  مهرد  ود  دیاب  تفگ :
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.دوش یم  لاحشوخ  قمحا  نیا  لوپ  اب  ناریقف  بلق  درادن  یلاکشا  تفگ : یتفگ ؟ دوب 

صالخا تبت و  هروس 

( صالخا تبت و  هروس  ینعی  ، ) برلاهبسن بهلوبا و  وجه  تفگ : یناوخ ؟ یم  هچ  زامن  رد  دنتفگ : ینیشن  هیداب  هب 

نامهم

.دنک یم  تاهابم  يرادنامهم  هب  هشیمه  لیصا  برع 

دنیوگ

دایرف يرود  هشیدنا  لصو ز  رد 

دایرف يروبصان  درد  رجه ز  رد 

سوسفا رادید  یمورحم  سوسفا ز 

دایرف يرورض  يرود  دایرف ز 

*

تشون قاشع  لیخ  اضق ز  هک  ار  نآ 

تشنک غراف ز  تسا و  دجسم  دازآ ز 

لاصو هچ  نارجه  هچ  ار  قشع  هناوید 

تشهب هچ  خزود  هچ  ار  هتشذگ  شیوخ  زا 

*

یماشآ نوخ  تسد  نارس  اپ و  یب 

یماکان مغ  ترسح و  هب  دندرم 

ارت قشع  يداو  ناگدز  تنحم 

یماندب دشک  لجا  دشک و  نارجه 
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دیعسوبا

نک هلی  هد  ره  هلد  هد  هلد ي  هن  يا 

نک هلچ  ار  دوخ  شاب و  دوجو  فارص 

ام رد  رب  ایب  صالخا  هب  حبص  کی 

نک هلگ  هگنآ  دیاین  رب  وت  ماک  رگ 

*

دوبرب مراگن  قشع  ارم  هک  لوا 

دونغن نم  هلان  نم ز  هیاسمه 

دوزفب مدرد  وچ  هلان  دش  مک  نونکا  و 

دود ددرگ  مگ  تفرگ  همه  وچ  شتآ 

*

دشن نیقی  تسسگ و  تایح  هتشر  رس 

دنا هتشر  هچ  زا  ام  توسک  دوپ  رات و  ات 

*

غاب نیردنا  تسرن  هک  ادرد 

غاد شلد  رب  تسین  هک  هلال  کی 

يرذآ

مینک يدابآ  ترشع  مزع  هک  هب  ناراهبون 

مینک يدای  ناتسود  زا  ناتسوب  زا  میرذگب 
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دندمآ دایرف  هب  يزورون  يوب  زا  نالبلب 

مینک يدایرف  زین  ام  یلبلب  زا  میا  هن  مک 

دندز ارحص  هزبس و  رب  لگ  ناطلس  همیخ 

مینک يداد  لد  تسد  زا  میور  اجنآ  ات  زیخ 

تساجک یقاس  دنک  یم  یناوج  داینب  رهد 

مینک يداینب  زین  ام  ات  تسا  شیع  مسوم 

یک هب  ات  ندوب  ریجنز  رد  بآ  نوچ  يرذآ 

مینک يدازآ  ورس  ياوه  هرکی  ابص  نوچ 

*

داتفا رد  وت  يالب  هب  لد  یلب  تفگ  ات 

دوب الب  هچ  نیا  تسرن  وت  يالب  زگره ز 

هاگرد هک  دیرامشم  ام  فرط  زا  لیم 

دوب ابرهاک  فرط  زا  دوب  هک  لیم  ره 

يوحن ثیغم  ریما 

متسناد یمن  نیشتآ  هلان  نم 

متسناد یمن  نیزح  لد  ناج و  نم 

ناشن هن  یتشاذگ و  نم  هب  مان  هن 

متسناد یمن  نینچ  ارت  قشع  يا 

*

دوب ملعا  ءایبنا  زک  یبقل  یما 
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دوب ملاع  رورس  هک  یمان  دمحا 

دوب هک  هارمه  دوبن  وا  هب  هیاس  ناز 

دوب مرحمان  هیاس  هک  ییاج  مرحم 

لیعامسا لامک 

وت ربمغیپ  فک  نوچمه  وت  يور  يا 

وت ربهر  دوش  قح  هب  ام  ربمغیپ 

يراذگن يوسوم  نید  وت  هک  مسرت 

وت رس  رب  مهن  يدمحم  نید  نم 

یجیهال هداز  خیش 

تسوت مغ  يارب  زا  میوگ  هک  تسیک  لد 

تسوت مغ  يانشآ  شیوخ و  هناگیب 

نم لد  اب  تمغ  دنک  یم  هک  تسیفطل 

تسوت مغ  ياج  هچ  نم  گنت  لد  هنرو 

ادخ ناتسود 

نآ رهاظ  هب  مدرم  هک  ینامز  دنا  هتخود  مشچ  ایند  نطاب  هب  هکنانآ  دومرف : دـننایک ؟ دـنرادن  یمغ  هک  ادـخ  ءایلوا  دندیـسرپ  ربمایپ  زا 
یم ار  نآ  دناریمب ، ار  اهنآ  دنسرت  یم  هک  يزیچ  زا  .دنزادرپ  یم  ایند  دقن  هب  مدرم  هک  ینامز  دننک  یم  رکف  ماجنارس  هب  .دنراد  هجوت 

دنوش و یم  رود  نآ  زا  دنک  یم  مایق  اهنآ  ربارب  رد  هک  هچره  .دنراد  یمرب  تسد  درادرب ، تسد  نانآ  زا  دنسرت  یم  هچنآ  زا  .دنناریم 
ناریو ناش  هناخ  .دـنهاوخ  یمن  نآ  يارب  ینیزگیاج  تسا و  هدـش  هنهک  اهنآ  رظن  رد  اـیند  .دـننک  یم  شیاـهر  دـنک ، هعدـخ  هچره 

دابآ ار  ناشترخآ  نآ  اب  و  دنزاس ، یم  شکاله  هکلب  دننک ، یمن  شا  هدنز  تسا و  هدرم  اهنآ  بلق  رد  ایند  دننک ، یمن  شدابآ  هدـش ،
.دننک یم 
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نانآ هدش ، راومه  اهنآ  رب  ادخ  باذع  هک  دنرگن  یم  یناگداتفا  هب  نانآ  .دنرخ  یم  تسا  یقاب  اهنآ  يارب  هچنآ  دنشورف و  یم  ار  ایند 
.دنرادن دنسرت ، یم  نآ  زا  هچنآ  زا  رتمک  یسرت  دننیب و  یمن  دنراد  دیما  هچنآ  زا  رتمک  یناما 

موش

دننزب و ار  وا  يو ، ندید  یموش  رطاخ  هب  داد  روتسد  دیسر و  یمشچ  چول  هب  دوخ  هار  رس  رد  درک و  تکرح  راکش  دصق  هب  یناطلس 
هزاجا ناطلس  تفگ : روعا  .داد  روعا  درم  يدازآ  هب  روتسد  تشگزاب  نوچ  تفرگ و  يرایسب  راکش  ناطلـس ، اضق  زا  .دننک  شنادنز 

ملاـس يدرک و  راکـش  مدـید ، ار  وـت  يدرک ، نادـنز  يدز و  يدـید ، ارم  تفگ : روـعا  .وـگب  تفگ : دـهد ؟ یم  نـم  هـب  ندز  فرح 
.داد شا  هزیاج  دیدنخ و  کلم  میدوب ؟ موش  يرگید  رب  کی  مادک  .یتشگرب 

تقو زا  شیپ  ناذا 

: تفگ نیریـس  نبا  .منک  یم  رهم  ار  نانز  جرف  نادرم و  ناـهد  مراد و  تسد  هب  يرهُم  مدـید  باوخ  رد  تفگ : نیریـس  نبا  هب  يدرم 
.يا هتشاد  زاب  دوخ  لالح  زا  ار  مدرم  يا و  هتفگ  ناذا  هدیپس  عولط  زا  شیپ  ناضمر  هام  رد  ارچ  تفگ : .يرآ  تفگ : .یتسه  نذؤم 

باوخ ریبعت 

وـش اـیوج  ترـسمه  لاـح  زا  تفگ : نیریـس.مزیر  یم  نوـتیز  نغور  رد  نغور  هک  مدـید  باوـخ  رد  تفگ : نیریـس  نبا  هب  يرگید 
.دوب روط  نامه  درک  تقد  .دشاب  تردام  تسا  نکمم 

: تفگ نیریـس  نبا  .تسا  هداد  امرخ  هدـش و  زبس  ما  هناـخ  رد  ییاـمرخ  تخرد  مدـید  باوخ  رد  تفگ : نیریـس  نبا  هب  رگید  یـسک 
.تسا هدش  رادراب  رگید  سک  زا  تنز 

نیب یمهرد  درک ، نینچ  .نک  هراپ  ار  دوخ  شفک  تفگ : نیریـس  نبا  .منک  یم  لامیاپ  ار  یفحـصم  مدید  باوخ  رد  تفگ : يرگید 
.تسا نیا  وت  فحصم  تفگ : نیریس  نبا  دوب ، نآ 

.يراد دنزرف  ود  تفگ : نیریس  نبا  .دیسوب  ار  مپچ  مشچ  هدز و  رود  مرس  تشپ  زا  نم  تسار  مشچ  مدید  باوخ  رد  تفگ : يرگید 
.دوب نینچ  درک  تقد  .دهد  یم  ماجنا  تسیاشان  يرگید  اب  یکی  تفگ : .يرآ  تفگ :

زیاـج زاـمن  رد  شندروخ  تسا و  لـالح  اولح  تفگ : نیریـس  نبا  .مروخ  یم  اولح  زاـمن  رد  اـیوگ  مدـید  باوخ  رد  تفگ : يرگید 
.تسین

امهزنک هتحت  ناک  هیآ و  ریسفت 

زا دارم  دنا : هتفگ  يواضیب  ریسفت  رد  يواضیب  فاشک و  رد  يرشخمز  نوچ  نارسفم  یخرب 
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هنیجنگ دـیامرف : یم  هک  دـنک  یم  لقن  ار  یتیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یفاک  .تسا  یملع  یباتک  هکلب  هدوبن  هرقن  ـالط و  جـنگ ،
.دوش یم  كانحرف  هنوگچ  دراد ، گرم  هب  نیقی  هک  یسک  زا  متسه  بجعت  رد  .رگشیاشخب  هدنـشخب  دنوادخ  مانب  دوب : تالمج  نیا 
دنیب یم  ار  ایند  يرادیاپان  هک  یسک  زا  متسه  بجعت  رد  .دروخ  یم  هودنا  هنوگچ  دراد  اضق  هب  نیقی  هک  یـسک  زا  متـسه  بجعت  رد 

نداتـسرف رد  دنُک  و  دنکن ، مهتم  ردـق  اضق و  زا  ار  ادـخ  تسا ، ربخ  یب  ادـخ  زا  هکره  تسا  راوازـس  .دـنک  یم  دامتعا  نآ  هب  هنوگچ 
.دنادن يزور 

ربارب رد  ات  درب  تاود  يوس  هب  تسد  ماما  .مسیونب  ار  شیامرف  نیا  متـساوخ  موش  تیادف  مدرک : ضرع  ماما  هب  دیوگ  ثیدـح  يوار 
.متشون متفرگ و  ار  تاود  مدیسوب و  ار  شتسد  دراذگب ، نم 

، دراد تمایق  باـسح  هب  ناـمیا  هک  یـسک  زا  متـسه  بجعت  رد  تسا : هدوزفا  مه  ار  هلمج  نیا  هدرک و  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  فاـشک 
 ، ّللا

�
ه الا  هلا  ـال  دزادـنا ؟ یم  یتخـس  هب  ار  دوخ  هنوگچ  دراد ، يزور  هب  ناـمیا  هک  یـسک  زا  متـسه  بجعت  رد  تسا ؟ لـفاغ  هنوگچ 

.تسا هدرکن  رکذ  مه  ار  لوا  هلمسب  هتبلا  .تسا  هدرواین  ...تسا  راوازس  زا  ثیدح ، همادا  رگید  و  ّللا . 
�

ه لوسر  دمحم 

احلاص امهوبا  ناک  ریسفت و 

شیب اهنآ ، ردپ و  گرم  نایم  هلصاف  تسا : هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ًاِحلا�ص (1) ، ا�مُهُوبَأ  َنا�ک  هیآ َو  لیذ  فاشک  ریسفت  رد 
.تسا هدوبن  زور  تفه  زا 

تعاجش

هتـسشن يو  تخت  رب  هک  دید  ار  ریبز  نب  ّللادـبع 
�

ه دـش ، رادـیب  باوخ  زا  هیواعم  دـسیون : یم  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
یهاوخ یم  رکبوبا  يا  تفگ : هیواعم  متـسناوت ، یم  مناسرب  يرازآ  متـساوخ  یم  رگا  ریما  يا  تفگ : ّللادبع 

�
ه تسـشن ، هیواعم  .تسا 

.مدوب یلع  اب  هزرابم  فص  رد  نم  دنک و  یمن  راکنا  ارم  تعاجش  یسک  تفگ : ّللادبع 
�

ه .یهد  ناشن  ام  هب  ار  دوخ  تعاجش 

اب دربن  لاح  رد  تسار  تسد  اب  تشک و  شپچ  تسد  اب  ار  تردـپ  یلع  هک  تسا ، یگداوناخ  وت  يارب  يروالد  يرآ  تفگ : هیواعم 
.دوب رگید  یسک 

رکذم ریش 

شردپ .تفر  ایند  زا  تشاد  يراوخ  ریش  هچب ي  هک  ام  هیاسمه ي  نز  تسا : هتشون  ناتسپ  حیرشت  ثحب  رد  نوناق  حیرشت  رد  یـشرق 
نیمه هب  دروایب ، شدنزرف  يارب  يا  هیاد  تشادن  ناوت 
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ردپ ناتـسپ  رد  ریـش  تشذگن  يزیچ  دیکم ، یم  هناکدوک  تداع  هب  مه  وا  تشاذگ و  یم  دنزرف  نابل  هب  ار  دوخ  ناتـسپ  یهاگ  تلع 
.دمآ یم  يدایز  ریش  درشف ، یم  شناتسپ  هاگره  دش و  دیلوت 

*

.دش مگ  رخ  هدام  .دمآ  ایندب  نآ  زا  يا  هرک  هک  تشاد  یغالا  هدام  دادغب ، ای  قشمد  مدرم  زا  يدنمتورث  تسا : هدمآ  باتک  نیمه  رد 
یم ایح  مدرم  زا  دوب  ناشلابند  هب  زین  رخ  هرک  دـش ، یم  بسا  راوس  تقو  ره  يو  داد ، یم  ریـش  ار  رخ  هرک  هک  تشاد  يا  هداـم  بسا 
یم بسا  ریز  دوب و  يراج  شبـسا  زا  ریـش  دـش ، یم  عناـم  ار  رخ  هرک  مه  رگا  .تسا  هدـییاز  رخ  هرک  ینـالف  بسا  دـنیوگب  هک  درک 

.درک زیهرپ  بسا  ندش  راوس  زا  رطاخ  نیمه  هب  .تخیر 

ضرع میسقت 

تمـسق لحم  ماسقنا  هب  ضرع  دوخ  هک  يروط  هب  دـشاب  تمـسق  لـباق  هک  یلحم  هب  یـصخش  دـحاو  ضرع  ماـیق  زاوج  رد  یفـالتخا 
.تسه فالتخا  نآ  زاوج  رد  دشابن ، تمسق  لباق  تمسق  لحم  ماسقنا  هب  ضرع  دوخ  رگا  یلو  تسین  دوش ،

نخان وم و  یگدنز 

وم و دشر  رد  یکش  دیوگ : نوناق  حرش  رد  همالع  .دنوش  یم  دنلب  هدرم  نخان  يوم و  گرم ، زا  سپ  یتح  دندقتعم  ناکـشزپ  یخرب 
هدش زارد  دوش  یم  روصت  دور ، یم  لیلحت  اهنآ  فارطا  نوچ  یلو  دوش  یمن  زارد  نخان  وم و  دنیوگ : یم  یخرب  تسین ، هدرم  نخان 

، دراد هیراخب  تالوضف  راک  زاغآ  رد  تیم  مسج  دـنوش و  یم  داجیا  يراخب  تالوضف  زا  نخان  وم و  دـنیوگ  یم  يا  هدـع  یلو  دـنا ،
.دوش یم  زارد  نخان  وم و  سپ 

یبدا ثحب 

ردصم هغیـص ي  هدمآ و  ردصم  ياج  هب  هک  تسا  یمـسا  نوچ  دـنک ، یمن  یقرف  ثنؤم  رکذـم و  عمج و  درفم و  رد  بنج ، هژاو ي 
.دنک یمن  رییغت  مه 

فسوی ششخب 

هرفـس رب  ار  ام  وت  هک  دنداد  مایپ  وا  هب  دنتخانـش ، ار  فسوی  هکنیا  زا  سپ  فسوی  ناردارب  نآ ، قبط  هک  هدرک  لقن  ار  یتیاور  فاشک 
.مینک یم  ایح  وت  زا  هتشذگ  راک  رطاخ  هب  ام  ینک و  یم  توعد 

: دنیوگ یم  دنرگن و  یم  نم  هب  ما  هتـشذگ  مشچ  اب  اهنآ  یلو  متـسه  رـصم  مدرم  کلام  دنچره  تفگ : نانآ  هب  مالـسلا  هیلع  فسوی 
.تسا هدیناسر  ماقم  نیا  هب  دوب ، مهرد  تسیب  نآ  تمیق  هک  يا  هدنب  ادخ 
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.مدش گرزب  اهنآ  نامشچ  رد  دنتسه ، نم  ردارب  مالسلا  هیلع  میهاربا  نادنزرف  دندیمهف  مدرم  دیدمآ و  امش  یتقو 

نادیواج مایپ  نآرق 

هنهک دوش و  یم  رارکت  نآرق  و  دـنوش ، یم  هنهک  يدوزب  اهرعـش  اه و  همان  اه و  هبطخ  ارچ  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
زاین دروم  ینامز  ره  رد  نآرق  یلو  دـنوش  یم  هنهک  زاین  عفر  درجم  هب  تسا و  دودـحم  نیا  اب  ناـسنا  زاـین  نوچ  دومرف : ددرگ ؟ یمن 

.تسا هزات  هراومه  اذل  تسا 

دنیوگ

نادرخ یب  متس  رب  نک  ربص 

نادب رازآ  نت  هب  زج  دسرن 

تسا لگ  بآ و  رب  هک  مخز  زا  مغ  هچ 

تسا لد  ناج و  رب  هک  تسا  نآ  زا  مغ 

دسر هیام  ورف  وک ز  دگل  ره 

دسر هیاس  رب  وچ  بوک  دنکن 

دنیوگ

رب ردنا  زبس  يابق  مدید  ار  لگ 

رز رپ  ناهد  سلطا و  هماج ي  اب 

دیسوب یم  نابغاب  ياپ  فک  نایرگ 

رگد زور  کی  رمع  هماج  رز و  کنیاک 

دنیوگ

مراط زبس  نیا  دومن  شدرگ  یسب 

مجنا دیشروخ و  هم و  شبات  یسب 

دنتشگ مار  عیابط  مه  اب  ات  هک 
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دنتشگ ماد  ار  ناج  غرم  راکش 

ماجنارس خرفان  غرم  نآ  زونه 

ماد نیا  زا  یهاک  هناد  هدیچن 

دنب رگدکی  زا  دنلسگب  عیابط 

دنویپ شیوخ  لصا  هب  کی  ره  دنک 

هنایشآ زا  رود  غرم  دنامب 

هناد بآ و  دقف  نوخ ز  رپ  یلد 

دنیوگ

تخانش ناوتن  یمه  ار  دض  دض ، هب  زج 

تخاون دیاتسب  مخز  دنیبب  نوچ 

تسا هدمآ  مدقم  ایند  مرجال 

تسلا میلقا  ردق  ینادب  ات 

متخیب یمار  كاخ  اجنآ  ییوگ 

متخیر یم  وردنا  كاپ  ناهج  نیو 

هانگ هیجوت 

زین يو  ناتـسدمه  .تخوس  قینجنم  دمآ و  يا  هقعاص  دوب ، هدرک  اپ  هب  هبعک  هب  يزادـنا  ریت  يارب  یقینجنم  فسوی ، نب  جاجح  یتقو 
نتخوس نونکا  دینازوس ، یم  ار  ینابرق  ًالبق  هقعاص  نیا  .تسا  هدش  دراو  امش  رب  يزیچ  تفگ : جاجح  دندیشک ، يزادناریت  زا  تسد 

ناشن قینجنم 
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.تسا هدش  هتفگ  مه  سدقملا  تیب  هراب ي  رد  ناتساد  نیا  بیرق  .تسا  هدش  عقاو  لوبق  دروم  امش  راک  هک  دهد  یم 

ضیوفت ربج و 

نآ رد  هک  میوگب  يا  هدـعاق  دـیهاوخ  یم  دومرف : ضیوفت  ربج و  ناـیب  نمـض  ماـما  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  اـضرلارابخا  نویع  رد 
یمن تعاطا  هارکا  اب  دنوادخ  دومرف : ماما  .دندرک  قوش  راهظا  راضح  دیهد ؟ تسکـش  ار  وا  دـینک  ثحب  هکره  اب  دـینکن و  یفالتخا 

رایتخا بحاص  وا  هدراذـگن و  راکیب  دوخ  کُلم  رد  ار  شناگدـنب  دـنوادخ ، یفرط  زا  .ددرگ  یمن  نایـصع  یگریچ  رطاـخ  هب  دوش و 
، دـندرک تعاطا  دـندرک و  راـتفر  وا  ناـمرف  قباـطم  ناگدـنب  رگا  لاـح  .تسا  هداد  ناـنآ  هب  هچنآ  هب  تبـسن  تساـناوت  تسا و  ناـنآ 

نانآ دهاوخب  ادخ  رگا  دندرک ، هانگ  ناگدنب  رگا  .دـنک و  یمن  تعنامم  نانآ  تعاطا  زا  دراد و  یمن  زاب  تعاط  زا  ار  نانآ  دـنوادخ 
: دومرف سپس  .تسا  هدرکن  دراو  تیصعم  رد  ار  اهنآ  ادخ  تشادن  ناشزاب  رگا  لاح  دراد  یمن  زاب  دهاوخن  رگا  دراد و  یم  زاب  ار 

.دوش زوریپ  مصخ  رب  دراد  هگن  ار  هدعاق  نیا  دودح  هکره 

نافراع دزن  مسا 

تافـص راـبتعا  هب  تسا  یمـسم  تاذ  هکلب  تسین ، ظـفل  ناـفرع ، حالطـصا  رد  مسا  تـسا : هدروآ  تاحالطـصا  رد  یناـشاک  همـالع 
تادوجوم لوا  هب  هراشا  فلا  هک  تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد  زین  .مالس  سودق و  نوچ  هیبلس  تافص  ای  ریدق و  میلع و  نوچ  هیدوجو ،

.تسا بجاو  هبترم  لوا  هبترم  دنتسه و  تایدوجو  زا  مود  هبترم  تادوجوم  نیا  تسا و  هنکمم 

هلبزم رد  يرهوگ 

لیلذ ارم  سوه  تفگ : یم  هک  دیـسر  یتسم  هب  ماش  ياه  هچوک  رد  كرابم  ّللادـبع 
�

ه هک : تسا  هدـمآ  یخیرات  ياـهباتک  زا  یکی  رد 
.مرادن هقوشعم  هب  ندیسر  يارب  یهار  متسه و  لیلذ  نم  درک و 

لیلذلا هناف  يوه  ینلذا 

لیبس يوها  يذلا  یلا  سیل  و 

دیا هدینشن  ار  لثم  نیا  رگم  تفگ : یسیون ؟ یم  ار  تسم  رعش  دنتفگ  وا  هب  .تشون  ار  رعـش  دروآرد و  شا  هسیک  زا  يذغاک  ّللادبع 
�

ه
.دشاب هلبزم  رد  يرهوگ  اسب  هچ  هلبزم  یف  هرهوج  بر  هک 

تسم اسراپ و 

.تشذگ اجنآ  زا  درک و  منرت  ار  يرعش  یتسم  دوب ، هتفر  باوخ  هب  دوخ  هرجح ي  رد  يدهاز 

هب ار  رعش  يدرک و  رادیب  ار  يا  هدیباوخ  يا ، هدروخ  مارح  درم  يا  تفگ : تساخرب و  كرابم 
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 ... تسا نیا  رعش  حیحص  یناوخ ، یم  هابتشا 

لوبق روبد و  داب 

یم سفن  ياوه  يـالیتسا  بجوم  دوش و  یم  داـجیا  سفن  ياوه  زا  هک  تسا  يا  هژاو  روـبد  تسا : هدروآ  تاحالطـصا  رد  یناـشاک 
 ... دزو یم  برغم  زا  هک  تسا  روبد  داب  هیبش  تلاح  نیا  دوش ،

دنک یم  داجیا  ار  نآ  يالیتسا  بجوم  دیآ و  یم  حور  يوس  و  دزو ، یم  قرش  زا  تسا و  ابـص  نامه  هک  تسا  لوبق  داب  نآ  ربارب  رد 
.دندش دوبان  روبد  هب  داع  موش و  یم  يرای  ابص  هلیسو  هب  نم  دنیامرف : یم  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب 

الویه

نآ زا  یتروص  هک  ینطاب  ره  .دوش  یم  رهاظ  نآ  زا  هک  یتروص  نآ  هب  تبـسن  تسا  يزیچ  مسا  یلویه  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد 
.دنیوگ یلویه  دوش ، رهاظ 

فورح تقیقح 

دننامه .تسا  بویغلا  بیغ  رد  یتاذ  نؤش  تایلاع ، فورح  دنتـسه ، نایعا  زا  هطیـسب  قیاقح  فورح  تسا : هدـمآ  باـتک  ناـمه  رد 
، وت نم ، تسا ؛ هدش  هتخیوآ  هلق  يالاب  تمسق  رد  هشیمه  هک  میدوب  یلاع  فرح  ام  دیوگ : خیـش  هکنانچ  هتـسه ، رد  دوجوم  تخرد 

.دیسرپ دنا  هتفای  لاصو  هکنانآ  زا  دیاب  ار  بلطم  نیا  میدوب ، وا  رد  یگمه  وا  ام و 

لزت مل  تایلاع  فورح  انک 

للقلا یلعا  يرذ  یف  تاقلعتم 

وه تنا  تنا و  نحن  هیف و  تنا  انا 

لصو نمم  لسف  وه  وه  یف  لکلاو 

يراد هدنز  بش  ادخ ، رون 

یم تولخ  ادـخ  اب  نانآ  نوچ  دومرف : تسا ؟ رتابیز  نارگید  زا  ناراد  هدـنز  بش  راسخر  ارچ  هک : تسا  هدـمآ  اضرلارابخا  نویع  رد 
.دناشوپ یم  ار  نانآ  دوخ  رون  اب  ادخ  دننک و 

تمایق زا  سرت 

یم ناـنچ  دـندرک و  یم  ثحب  تماـیق  ربـق و  گرم و  زا  ناـنآ  و  دـناوخ ، یم  دوـخ  راـبرد  هب  ار  ءاـملع  بش  ره  زیزعلادـبع ، نبرمع 
.تسا يا  هزانج  اهنآ  ربارب  رد  ییوگ  هک  دنتسیرگ 
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راک

هب لیب  هدیشوپ و  ربز  یـسابل  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  ینابیـش  رمعوبا  تسا : هدروآ  تشیعم  باتک  رد  یفاک 
: دومرف دیهدب ، نم  هب  ار  لیب  موش  امـش  يادـف  متفگ : تسا ؛ يراج  وا  ندـب  قرع  دـنک و  یم  ریمعت  ار  شا  هناخ  راوید  دراد و  تسد 

بلط رد  ناسنا  مراد  تسود 
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.دوش تیذا  دیشروخ  تدش  زا  دوخ  تشیعم 

یگتسخ عفر 

نیب زا  هدش ، لمحتم  دوخ  رب  ار  رفس  جنر  نآ  نتفای  يارب  هک  ناسنا  یگتـسخ  تجاح ، هب  ندیـسر  هزادنا  هب  يزیچ  تسا : هدش  هتفگ 
.درب یمن 

كرتشم سح 

دنا هتفگ  نینچ  و  تسا ، عابطنا  هب  تیؤر  هک  هدمآ  جاجتحا  رد  هچنآ  هدش  هتفگ  اذل  .دنیوگ  یم  مه  لایخ  ار  ایـساطنب »  » هملک یهاگ 
بلطم نیا  .دنیب  یم  ار  نانآ  دنک  یم  لایخ  زاب  ددنبب ، ار  شنامشچ  یتقو  دنک ، هاگن  زبس  رایسب  يزبس  ای  دیـشروخ  هب  هک  یـسک  هک 

: هک تسا  نیا  نآ  خساپ  دنام ، یم  یقاب  یتدم  تسا و  مسترم  هدننیب  مشچ  رد  ییرم  ءیش  هک  تسا  هتکن  نیا  دیفم 

.مشچ رد  هن  دوش  یم  هدید  لایخ  رد  تروص  نآ 

رد هدـهاشم ، هن  تسا  لیخت  لایخ  رد  ماسترا  هدـهاشم و  لیخت و  نیب  تسا  قرف  تسا : هتفگ  هتفریذـپن و  ار  خـساپ  یجنـشوق  حراـش 
یقاب ایـساطنب  كرتشم  سح  رد  ییرم  تروص  مییوگب  تسا  نآ  تسرد  اذـل  .لیخت  هن  تسا  هدـهاشم  هدـش  ناـیب  تلاـح  هک  یلاـح 

.تسا

موجن شناد 

هجوت دنیوگ  یم  مدرم  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  هک  تسا  هدمآ  هبابس  نب  نمحرلادبع  زا  یفاک  هضور  زا 
هچنآ هب  يزاین  دناسر ، یم  ررض  نم  نید  هب  ًاعقاو  رگا  .تسا  هدروآ  تفگـش  هب  ارم  نیا  تسین و  تسرد  اهنآ  لاوحا  ناگراتـس و  هب 

.مرادن دناسر  بیسآ  ار  منید 

: دومرف ماما  .مرگنب  اهنامـسآ  هب  مراد  تسود  متـسه و  شناد  نیا  قاتـشم  یلیخ  نم  دنگوس  ادخ  هب  دـناسر ، یمن  ررـض  منید  هب  رگا 
تسین و كرد  لباق  نآ  رثکا  هک  دیرگن  یم  يزیچ  هب  امـش  هتبلا  دـناسر ، یمن  ررـض  وت  نید  هب  تسین ، دـنیوگ  یم  نانآ  هک  روجنآ 

.تسین عفان  مه  نآ  مک 

دنیوگ

مدز اپ  تسد و  ندش  هتشک  تقو  دنچ  ره 

نم گنچ  هب  دماین  وت  نماد  راب  کی 

يراکف دمحا  یضاق 

ملد تشاد  رارق  اج  کی  هب  زور  مادک 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1086 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب ییاوه  نامناخ  یب  لد  نیا  هشیمه 

یضایب تشد  یلو 

تعافش هب  دزیخ  وت  فطل  رگا  رشحم  رد 

دنباین راکهنگ  دندرگب و  رایسب 
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يدعس

ینز یم  قشع  زا  مد  هک  یتسیک  وت  يدعس 

يرکاچ رارقا  نک و  یگدنب  يوعد 

*

تسا سوه  یندل  ملع  ارم  تفگ  لد 

تسا سر  تسد  ارت  رگا  نک  میلعت 

چیه متفگ  رگد  تفگ  فلا  هک  متفگ 

تسا سب  فرح  کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد 

مشتحم

ارت گندخ  دروخ  يریغ  وچ  كاله  موش 

ارت گنج  تسافق  رد  یئتشآ  مناد  هک 

نییآ زان  تسه  هک  سب  زا  وت  ياهمشرک 

ارت گنج  هن  یسک  دناد  وت  یتشآ  هن 

سفن تزع 

نآ لها  هک  دوش  دراو  يا  هناخ  رد  رگم  .تسا  بارطـضا  رد  تزع  هشیمه  تسا : هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  همغلا  فشک  رد 
.تسا شمارآ  رد  تزع  اجنآ  رد  .دنشاب  مدرم  ياه  هتشاد  زا  سویأم  هناخ 

نآرق

.تسا قیمع  نآ  نطاب  روآ و  تفگش  نآرق  رهاظ  دیامرف : یم  ماما  زین 

تولخ

.دشاب مرگرس  نادب  دنک و  ساسحا  یتولخ  دوخ  سفن  رد  هک  تسا  یسک  دنمتداعس  دیامرف : یم  زین 

سفن بدا 
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زاب رگا  .ربب  ناتسربق  هب  ار  وا  دشن  بدا  رگا  .نک  هبنتم  شیاه  یمرگرـس  زا  ار  نآ  نک و  تولخ  دوخ  اب  رکف  هناخ  رد  دیوگ : یفراع 
.نزب ار  وا  یگنسرگ  هنایزات  اب  دشن ، بدا  مه 

تلفغ

هزور تین  نامز  نآ  .دوش  راکشآ  يرادیب  لاب  رد  تیاده  لاله  دوش ، دیدپان  نیقی  لها  نامـشچ  زا  تلفغ  ربا  یتقو  تسا : هتفگ  زین 
.تسا مزال  سفن  ياوه  زا 

يزاین یب 

.يوش زاین  یب  نآ  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  يوش  زاین  یب  يزیچ  زا  هکنیا  دیوگ : یمیکح 

: دیوگ هراب  نیا  رد  يولهد 

دنداد تغارف  بابسا  همه  ار  ناورسخ 

دراد تغارف  هراچیب  ورسخ  همه  زو 
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يدعس

هاقناخ دمآ ز  هسردم  هب  یلدبحاص 

ار قیرط  لها  تبحص  دهع  تسکشب 

دوب قرف  هچ  دباع  ملاع و  نایم  متفگ 

ار قیرف  نیا  نآ  زا  يدرک  رایتخا  ات 

جوم درب ز  یم  نورب  شیوخ  میلگ  نآ  تفگ 

ار قیرغ  دریگب  هک  دنک  یم  یعس  نیو 

انیس یلعوبا 

درک یناوت  ادج  ایند  مغ  زا  لد  رگا 

درک یناوت  اقب  غاب  هب  شیع  طاشن و 

یلسغ يروآرب  تضایر  بآ  هب  رگ  و 

درک یناوت  افص  ار  لد  ترودک  همه 

تسا كالاچ  ناورهر  لمع  نیا  کیل  و 

درک یناوت  اجک  یناهج  نینزان  وت 

جاجتحا

دزن هیما  ینب  زا  هچنآ  تفگ : تساوخ و  ار  يو  هفیلخ  .تسوا  دزن  هیما  ینب  زا  يراثآ  هک  درک  تیاعـس  يدرم  زا  روصنم  دزن  یمـالغ 
دنا هدرک  تنایخ  ناناملـسم  هب  نانآ  تفگ : روصنم  اهنآ ؟ یـصو  ای  یتسه  اهنآ  ثراو  وت  ریما  يا  تفگ : درم  نآ  .هد  لیوحت  تسوت 

.تسا تانایخ  نآ  زا  تسا  نم  دزن  هچنآ  هک  يراد  یلیلد  تفگ : درم  نآ  .ما  هدش  اپب  ناناملسم  روما  حالصا  يارب  نم  و 

اهنآ زا  یلام  چیه  ادخ  هب  تفگ : درم  نآ  .دینک  شیاهر  تفگ : سپس  تخادنا و  ریزب  رس  روصنم  .دنا  هتـشاد  یلاوما  ناشدوخ ، اهنآ 
ار مالغ  روصنم  .تسا  نم  يرارف  مالغ  مه  هدننک  تیاعـس  نیا  .موش  یم  صالخ  رتدوز  جاجتحا  اب  مدرک  نامگ  یلو  تسین  نم  دزن 

.مدرک وفع  ار  وا  داد ، نم  هب  هک  یتبسن  زا  درک  فارتعا  نوچ  تفگ : هدش  تیاعس  .درک  هدش  تیاعس  یگدنب  هب  رارقا  وا  تساوخ و 

تملظ رون و  ناریا ، رد  شناد 
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.تسا ناکما  بوجو و  زمر  نآ  دنتـسه و  تملظ  رون و  لصا  ود  هب  دقتعم  یناریا  يامکح  دـیوگ : قارـشا  تمکح  حرـش  رد  همالع 
یکیرات یکی  ینـشور و  یکی  هک  تسین  زیچ  ود  ءدـبم  نوچ  .تسا  نکمم  دوجو  ماـقم  مئاـق  تملظ  بجاودوجو و  ماـقم  مئاـق  رون 

رگا دومرف : ربمایپ  هک  تسا  نینچ  .ملع  يایرد  رد  رو  هطوغ  نادنمـشیدنا  هب  دسر  هچ  دنز  یمن  یفرح  نینچ  يدنمدرخ  چیه  دشاب و 
.دنبای یم  تسد  نآ  هب  سراف  زا  ینادرم  دشاب ، ایرث  رد  شناد 

قشع

دزن رـسپ  هک  يزور  .درک  یم  شهوکن  ار  وا  هتفای و  یهاگآ  وا  هقالع  زا  قشاع  ردـپ  .دوب  هدـش  اـبیز  یناوج  قشاـع  بلح ، رد  یبیدا 
نینچ هتفیش ي  رگا  تفگ : ردپ  .درک  روبع  ناوج  دوب ، ردپ 
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تسد دید و  دوب ، هدیدن  لاحب  ات  هک  ار  قوشعم  درک ، یم  شنزرس  ارم  هکنآ  تفگ : قشاع  .یتسین  تمالم  راوازـس  يا ، هدش  یناوج 
.درک راداو  ما  هقوشعم  قشع  هب  ارم  هاگآ  دوخان  مردپ  تشادرب ، نم  شهوکن  زا 

هیلع یلذاع  هرصبا 

هآ هراذ  لبق  نکی  مل  و 

اذه تقشع  ول  یل  لاقف 

هاوه یف  سانلا  کمال  ام 

سیل ثیح  نم  راصف 

يردی

هاهن نم  بحلاب  رمای 

ناربمایپ زا  یخرب  رمع 

.تسا نینچ  یسمش  لاس  هب  دامتعا  لباق  ياه  باتک  یخرب  رد  ءایبنا  یخرب  نس 

.937 اوح ، - 2 . 930 مدآ ، - 1

.350 سیردا ، - 4 . 712 ثیش ، - 3

.800 دوه ، - 6 . 950 حون ، - 5

.175 میهاربا ، - 8 . 136 حلاص ، - 7

.180 قحسا ، - 10 . 137 لیعامسا ، - 9

.110 فسوی ، - 12 . 147 بوقعی ، - 11

.117 نوراه ، - 14 . 120 یسوم ، - 13

.100 دواد ، - 16 . 52 نامیلس ، - 15

.33 یسیع ، - 18 . 97 ایرکز ، - 17
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توکس

شوگ هرهب  تفگ : دیوش ؟ یمن  مدرم  نخس  لخاد  ارچ  دنتفگ : دندنز ، یم  فرح  مدرم  درک و  یم  توکس  ًابلاغ  هک  ینیشن  هیداب  هب 
.تسا نارگید  نآ  زا  نابز  هرهب  تسوا و  دوخ  نآ  زا  توکس  زا 

شغ

وا یفراع  .درک  یم  یبات  یب  یلیخ  شورف  ریش  .درب  ار  وا  هلگ  دمآ و  لیس  .تخورف  یم  درک و  یم  ریـش  رد  بآ  هشیمه  شورف ، ریش 
.دوبر ار  هلگ  دش و  لیس  یتخیر ، یم  ریش  رد  هک  اه  بآ  نآ  تفگ : دید و  ار 

تضایر

هلحرم .دش  دعب  هلحرم  دراو  ناوت  یمن  لبق  هلحرم  لیمکت  ات  هک  تسا  هبترم  راهچ  ار  تضایر 
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.دناسر نایاپ  هب  ار  یهلا  سیماون  دنک و  لیمکت  ار  تعیرش  دیاب  هک  تسا  رهاظ  بیذهت  لوا :

ملاوع هب  ندیسر  عنام  هک  ینطاب  تایلوغشم  راثآ  دومن و  كاپ  هلیذر  ياه  هکلم  زا  ار  نطاب  دیاب  هک  تسا  نطاب  بیذهت  مود : هلحرم 
.دودز تسالاب 

.درک كاپ  دیدرت  کش و  ره  زا  هتفای ، یلجت  یسدق  تروص  هب  هک  ار  دوخ  سفن  دیاب  بیغ  ملع  هب  لاصتا  زا  سپ  موس : هلحرم 

.دنک دودحم  یلاعتم  لامک  هب  ار  دوخ  رظن  دوش و  قح  لالج  لامج و  هجوتم  لاصتا ، هکلم  لیصحت  زا  سپ  مراهچ : هلحرم 

یلها

تسوا يور  راد  هنییآ  دوب  ینسح  ار  هک  ره 

تسوا يوک  ناگس  زا  یقشع  غاد  دراد  هک  ره 

یبتکم لفط  هک  دش  اهنت  هن  ناریپ  هنتف ي 

تسوا يوجلد  تماق  شدارم  دیوگ  فلا  نوچ 

یلو مشوپ  یم  مشچ  مدرم  مرش  زا  هاگ  هاگ 

تسوا يوس  ممشچ  هک  منیب  منک  دوخ  رد  رظن  نوچ 

نک هوک  راک  هک  ینعی  دهد  يرای  دوخ  قشع 

تسوا يوزاب  زا  هن  نآ  تسا  قشع  يوزاب  توق 

ناهج نالازغون  یلها ، دنمشچ  نآ  تسم 

تسوا يوهآ  گس  يدایص  تسه  اج  ره  هک  هو 

يدعس

مزیر وت  رب  نیریش  ناج  ات  ایب 

دشابن مه  اب  یتسود  لخب و  هک 

*
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ورم نارگرس  يرذگ  یم  وچ  ام  كاخ  رب 

تست يافق  رد  ناج  هدید ي  هک  نیب  لابند 

يرذآ خیش 

تسیرظن ار  هکره  وت  يورب  يا 

تسیرس هک  اجک  ره  وت  ياپ  كاخ 

داب وت  ياپ  كاخ  مد ز  دنز  رگ 

تسیردبرد هکنآ  لوق  يونشن 

تشذگ ریغ  ثیدح  يو  رد  هک  لد 

تسیرذگهر هک  لد  تسین  نم  ناج 

رذگب الب  هچوک ي  رس  زا 

تسیرد قشع  يوک  هب  وس  نآ  زا  هک 
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تخومآ ناوت  یک  قشع  يرذآ 

تسیرپس ناقشاع  کیدزن  هچ  رگ 

يونزغ نسح  دیس 

شیوخ هدنکآ ي  تنحم  تایح  مریس ز 

شیوخ هدنکارپ ي  هزیر ي  يزور  نیز 

میامنب ودب  هک  نک  يرظن  بحاص 

شیوخ هدنخ ي  ره  ریز  راز  هیرگ ي  دص 

ینثری ًایلو  کندل  نم  یل  به  ریسفت 

ادخ زا  مالسلا  هیلع  ایرکز  ترضح  ایِـضَر (1) ، ِّبَر  ُْهلَعْجا  َبوُقْعَی َو  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  ِیُنثِرَی َو  اِیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  هفیرـش  هیآ  رد 
زا رت  تسپ  ءایبنا  دزن  ایند  لاوما  هکنیا  هچ  .درب  ثرا  هب  ار  وا  لام  هک  یسک  هن  دربب ، ثرا  هب  ار  وا  شناد  هک  دنک  یم  اضاقت  ار  یلـسن 

.دوب یملع  ياهباتک  هکلب  دوبن ، هرقن  الط و  جنگ  زا  دارم  ا�مَُهل (2) ، ٌْزنَک  ُهَتْحَت  َنا�ک  هیآ و  رد  .دنسرتب  نآ  رب  هک  تسنآ 

هیانک حیرصت و 

رتشیب ضیرعت  هب  دبایرد ، ار  یناعم  شدوخ  دراد  لیم  نوچ  تلیـضف  اب  سفن  هکنآ : لوا  .تسا  رترب  رظن  راهچ  زا  حیرـصت  رب  ضیرعت 
.دروآ تسدب  رکفت  اب  ار  انعم  هکنیا  ات  تسا  لیامتم 

: هکنآ موس  .دوش  یمن  کته  وا  تبیه  دنام و  یم  ظوفحم  ناسنا  تبیه  ضیرعت  رد  هکنآ : مود 

.تسا لمحتم  ار  ینوگانوگ  ياههار  فلتخم و  یناعم  ضیرعت  یلو  درادن  ار  انعم  کی  زج  حیرصت 

ا�ُهبا�ْوبَأ ْتَِحُتف  ا�هُؤا�ج َو  ا�ذِإ  یتح  ًالثم  تسا  هدـش  فذـح  دراد  باقع  باوث و  ياـضتقا  هک  یطرـش  باوج  نآرق ، رد  تهج  نیمه  هب 
دنک تیوقت  ار  لمع  هزیگنا  اسب  هچ  حیرص  یهن  هکنآ : مراهچ  .رگید  رایسب  ياه  لاثم  ّنلا (4) و 

ِرا� یَلَع  اوُِفقُو  ْذِإ  �يرَت  َْول  ای َو  و  ، (3)
.تسین نینچ  ضیرعت  یلو 

.دنک یم  قیوشت  راک  نامه  ماجنا  هب  ارم  شنزرس  هک  نک  زیهرپ  نم  شنزرس  زا  دیوگ : رعاش 

یمؤل کنع  عد 

ءارغا مؤللا  ناف 
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یخلب قیفش 

، دندوب تسرپ  تب  هک  نیشن  كرت  قطانم  هب  یلاس  .تشاد  يدایز  يراجت  ياهرفس  دوب و  دنمتورث  رایـسب  رمع  زاغآ  رد  یخلب  قیفش 
، تسا لطاب  امش  هار  نیا  تفگ : نانآ  گرزب  هب  .تفر 

568  : ص

5 و 6. میرم ، ( - 1 - 1
.82 فهک ، ( - 2 - 2

.73 رمز ، ( - 3 - 3
.27 ماعنا ، ( - 4 - 4

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1097 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا زیچ  ره  هدنهد  يزور  .تسا  اناد  ياونش  وا  .تسین  نآ  دننام  هک  تسا  یقلاخ  ار  قلخ 

قلاخ ینک  یم  نامگ  تفگ : تسرپ  تب  هنوگچ ؟ دیـسرپ : قیفـش  .تسین  وت  لـمع  قفاوم  وت  فرح  نیا  تفگ : قیفـش  هب  تسرپ  تب 
تورث هچره  تشگزاب و  دینـش  ار  فرح  نیا  نوچ  قیفـش  .يا  هدـش  لمحتم  يزور  بلط  يارب  اجنیا  ات  رفـس  جـنر  یلو  تسا  قزار 

.دش نادهاز  ناملاع و  مزالم  شگرم  نامز  ات  داد و  هقدص  تشاد ،

ماظن

بلطم ناریو  لزنم  نیزا  لد  ماک  زیخ و 

بلطم نارود  نشلگ  زا  تیفاع  هچنغ ي 

ربص هقان ي  مدق  ناشنب  عناق  شاب 

بلطم نان  سک  هار و ز  نیا  رد  كاخ  روخ  كاخ 

ار نینوخ  هدز ي  ادوس  لد  ياه  هدرپ 

بلطم نامعن  هلال ي  نک و  راخ  رس  رب 

شوخ هراپ ي  دص  هدنژ ي  زا  نکم  ناشیرپ  لد 

بلطم نابیرگ  نامادز و  رآ  نورب  رس 

*

هنامز يافج  میهن  ارچ  ندرگ 

رصتخم راک  رهب  میشک  ارچ  تمحز 

میرذگب میراذگب و  ار  هوک  ایرد و 

رت کشخ و  میراذگ و  رحب  راو  غرمیس 

ياپ میهن  نودرگ  رس  رب  دارم  رب  ای 

رس مینک  تمه  رس  رب  راودرم  ای 

قشع
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زا يرعش  دیشروخ  تساوخ ، ار  وا  دیناسر و  یمایپ  وا  هب  يزور  .دش  دیشروخ  مانب  ینز  قشاع  ناتـسیس ،)  ) زورمین ناگرزب  زا  یـسک 
: هک تشون  وا  يارب  ورسخ  ریما 

ورسخ ریما 

تندرک تمدخ  هب  يزورمین و  باتفآ 

شیناوخ یم  بش  همین  رد  رگا  دیشروخ  دسر  یم 

تسود هب  دامتعا 

دوش یکتم  وت  هب  هکره  دشاب و  هتسب  لد  امن  بآ  هب  تسا  نانچ  ددنب  لد  وت  هب  هکره  تشون : شناتسود  زا  یکی  هب  دابع  نب  بحاص 
امن بآ  هن  .تسا  هدز  هیکت  انح  هب  هک  تسا  يدرمریپ  نانچ 
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.دروآ هایس  يوم  باضخ  هن  دنیرفآ و  یم  بآ  يدرس 

ضیح رذع 

: درک نایب  نینچ  ار  دوخ  ضیح  رذع  نز  .دنامب  وا  دزن  بش  هک  تساوخ  شنز  زا  يدرم 

ددرگ یم  دونشخ  ترطاخ  رگ  ینم  نوچ  لتق  هب 

ددرگ یم  دولآ  نوخ  وت  غیت  یلو  تنم  ناج  هب 

یماظن

دشاب رازه  یکی  هنرگ  نز 

دشاب راوتسا  مک  دهع ، رد 

دنتسب دهع  افو و  شقن  نوچ 

دنتسکش ملق  نانز  مان  رب 

ینامز یلو  دوب  تسود  نز 

ینابرهم تفاین  وت  زج  ات 

دزاب هچنآ  دراین  تسار  نز 

دزاس هچنآ  دزاسن  قرز  زج 

دندیشک نز  يافج  رایسب 

دندیدن افو  ینز  چیه  رد 

گنرین هاگ  هناسف  تسیچ  نز 

گنج ناهن  رد  حلص و  رهاظ  رد 

تسا ناهج  تفآ  ینمشد  رد 

تسا ناج  يالب  دوش  تسود  نوچ 
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دراد شیب  درم  هب  لیم  نز 

دراد شیوخ  راکورس  نکیل 

تسا زاب  تسد  نانز  راک  نیا 

تسا زارد  دب  نانز  نوسفا 

شیاتس هرافک ي 

هب ار  وا  داد  یم  روتـسد  شناـمالغ  زا  نت  ود  هب  درک ، یم  وـجه  ار  وا  يرعاـش  رگا  هک  دوـب  نیا  ربدـم  نبا  هب  فورعم  دـمحا  تداـع 
.دناوخب زامن  تعکر  دص  ات  دنوشن  ادج  يو  زا  دنربب و  دجسم 

فارص رعاش و 

.دنهد جاور  دنراد  دوخ  هسیک  رد  یلدب  ياه  مهرد  زا  هچنآ  دنشوک  یم  ود  نیا  .تسا  فارص  نوچ  رعاش  دیوگ : یبیدا 

اوه هدننک  هدولآ  سفن 

هب ار  نآ  مدرم  سفن  هکنیا  زا  شیپ  میرب  هرهب  بوخ  ياوه  زا  ات  زیخرب  تفگ : یم  دوخ  باوخ  مه  هب  حبـص  کیدزن  دیـشرلا  نوراه 
.دشک دنگ 

هناقشاع رعش 

.تشاد سفن  مان  هب  یمالغ  دوب ، دوخ  هنامز  ریزو  هک  يوره  يا  هواس  ّللا 
�

ه بیبح  هجاوخ 

وا اب  دنک و  تدایع  وا  زا  ات  داتسرف  ار  سفن  هجاوخ ، .تشگ  رامیب  دش و  مالغ  نآ  هتفیرف  یسگرن 

570  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1101 

http://www.ghaemiyeh.com


: هک داتسرف  ظفاح  زا  يرعش  علطم 

دیآ یم  یسفن  احیسم  هک  لد  يا  هدژم 

دیآ یم  یسک  يوب  ششوخ  سافنا  هک ز 

.داتسرف هجاوخ  يارب  مالغ  هارمه  دورس و  ار  ریز  تیب  سگرن 

مناوتان ناج  وتز  شسرپ  ثفای  حیسم و  وت 

مناج داد  وت  سفن  مدوب  هدرم  قارفز 

سفن تزع 

تـسد رد  هچنآ  زا  ندوب  سویأم  دومرف : دوخ  ناتـسود  زا  یکی  هب  باطخ  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  یفاـک 
.دوش یم  شنید  رد  نمؤم  تّزع  بجوم  تسا  مدرم 

*

رقف عمط و  سفن و  رگا  هصاخ  ینیچ ، یم  تورث  هویم  یتشاک ، لد  رد  يدیماان  تخرد  رگا  هک : يا  هدینـشن  ار  متاح  هتفگ  نیا  رگم 
.دنوش ربخاب 

ینغلا هتیفلا  سأیلا  تسرغ  ام  اذا 

رقفلاو عمطلاو  سفنلا  هتفرع  اذا 

يوج ثداوح 

.تسا ملاع  ثداوح  رب  لیلد  همه  گرزب ، ناگراتـس  ندـش  اـجباج  نامـسآ و  يزمرق  زین  راد ، هلاـبند  ناگراتـس  حزق ، سوق و  هلاـه ،
باتک هراب  نیا  رد  دـنا ، هتـشون  اهباتک  هراب  نیا  رد  ناـمیکح  .دـنک  یم  تلـالد  بلطم  نیمه  رب  زین  یکلف  تـالاصتا  هک  روط  ناـمه 

رد یتح  ملاع  رد  ناشریثأت  اهنآ و  نتفر  الاب  اـهداب و  ناـجیه  یتح  ثداوح  نیا  هب  هک  مدـید  یمالـسا  ناـمیکح  زا  یکی  زا  یمیجح 
.ما هدروآ  لوکشک  رد  ار  اهزیچ  یخرب  باتک  نیا  زا  .تسا  هدرک  هراشا  رس ، ود  ياه  ناسنا  بیجع و  ياه  ناویح  داجیا 

عضاوت

.متسناد ریقح  ار  دوخ  سفن  هک  یتقو  زا  داد : خساپ  درک ؟ رثا  وت  رد  تمکح  یک  زا  دنتفگ : طارقس  هب 

ایند تراقح 
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؟ تسیک دزن  ایند  نیبب  یسانشب ، ار  ایند  تراقح  یتساوخ  رگا  دیوگ : ناگرزب  زا  یکی 

تعیبط

هب ار  نانآ  ات  هدومن  دوخ  رخـسم  ار  نانآ  اهنآ ، کیرحت  اب  هدرک و  ذوفن  ماسجا  رد  هک  تسا  یهلا  یتردق  تعیبط ، تسا : هدـش  هتفگ 
.تسادخ هدارا ي  تعیبط ، دنا : هتفگ  زین  یخرب  .دناسرب  اهنآ  يارب  هدش  مولعم  لامک  هجرد ي 
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ناگراتس رون 

: زا دنترابع  هک  دراد  دوجو  هیرظن  هس  ناگراتس  رون  هراب ي  رد 

.تسا دیشروخ  زا  نآ  رون  هک  هام  رگم  دنراد  رون  دوخ  زا  همه  ناگراتس  - 1

.دنریگ یم  رون  وا  زا  بکاوک  هیقب  تسا و  ینارون  ًاتاذ  دیشروخ  - 2

.دنریگ یم  رون  دیشروخ  زا  همه  دیشروخ ، زج  تارایس  دنراد و  رون  ًاتاذ  تباوث  - 3

یماظن

رود دوش  رس  زا  هالک  يرورغم  ز 

رورغم شیوخ  روز  هب  سک  ادابم 

دراکب نمرخ  دص  هک  ناقهد  اسب 

درادن رب  ار  یکی  نمرخ  دص  ز 

ینومنهر نک  دوخب  ار  لمحت 

ینوبز درآ  راب  هک  ینادنچن 

يزرلب یگرب  نوچ  داب  ره  زا  رگ 

يزرین یهاک  يوش  یهوک  رگا 

دشاب شوج  اب  سب  لیس  هچ  رگا 

دشاب شوماخ  دسر  ایرد  رد  وچ 

يزاس راک  تقو  دوب  دهاوخ  وچ 

( يزاب  ) يرای تخب  دیامن  لوا  زا  مه 

تیافک یباوخ  ار  تسمرس  دوب 

تیافک یبآ  ار  هدید  من  لگ 
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تفگ یبش  دیاب  یم  باوخ  كرتب 

تفخ یسب  دیاب  یم  كاخ  ریز  هک 

شیوج فرط  درآرب  لوا  یلگ 

شیوب رازلگ  دص  دشاب ز  نوزف 

زاورپ هب  دیآ  نوچ  هچب  رتوبک 

زاب لگنج  رد  دتف  هش  گنچ  ز 

*

: تسا هدروآ  رارسالا  نزخم  رد  لقع  ملع و  تفارش  رد 

تسرپ اوعد  هب  هن  هد  رنه  هب  لد 

تسه هک  اج  ره  هب  شاب  رنه  دیص 

تسییاناد رهوج  وا  رد  هک  ره 

تسا ییاناوت  شیراک  همه  رد 

دوب ناج  مغ  هک  اناد  نمشد 

دوب نادان  هک  تسود  نآ  زا  رتهب 

ماقم ره  رد  هدمآ  لالح  هک  یم 

مارح شدرک  وت  لقع  ینمشد 

راک تسناربخ  بحاص  یپ  زا 

راگزور زا  مغ  هچ  ار  ناربخ  یب 

*

: تسا هدروآ  همانردنکسا  باتک  رد  یماظن 
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یهگآ راک  تسا  یعاتم  وکین  هچ 

یهت ادابم  ملاع  دقن  نیزو 

ناهج رد  دوب  ار  یسک  نآ  ناهج 

ناهگآ راک  راک  زا  هگآ  تسه  هک 
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*

: تسا هدروآ  نیریش  ورسخ  باتک  رد  و 

دنشخب تایند  ات  شوک  شناد  هب 

دنشخب تانعم  ات  هک  ناوخ  امسا  وت 

تسا ییاوه  ناک  یفرح  هب  شکرب  ملق 

تسا ییادخ  ناک  یملع  هب  شکرب  ملع 

تسا دنمشوه  غامد  زا  ناک  نخس 

تسا دنلب  دیآ  يرثلا  تحت  زا  رگ 

*

: تسا هدروآ  رکیپ  تفه  باتک  رد  و 

دناد یسک  رنه  لها  ردق 

دناوخ یسب  اه  همان  رنه  هک 

يزور شدشابن  شناد  هکنآ 

يزومآ شنادز  دیآ  شگنن 

يرای دسر  وز  هکنآ  تسا  درخ 

يراد درخ  رگا  يراد  همه 

دای درادن  درخ  رد  ار  هک  ره 

داهن وید  تسا  یتروص  یمدآ 

تسا يراوخ  فلع  یپ  زن  یمدآ 

تسا يرایشوه  یکریز و  یپ  زا 
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شوه لماک  عبط  زیت  اسب  يا 

شورف لافس  یلهاک  زا  دش  هک 

لاگس دیص  ناگس  دروخ  مین 

لالح تسین  ملع  میلعت  هب  زج 

دوب هتشر  تسار  هک  دنادن  گس 

؟ دوب هتشرف  را  دیاش  یمدآ 

دیآ رامش  رد  زیچ  نآ  ره  هک 

دیآ راکب  ار  دنمرنه  نآ 

ادخ قالخا 

.تسا هدیزگرب  ار  وا  تادوجوم  همه ي  نیب  هدیشخب و  تمارک  ناسنا  هب  لاعتم  دنوادخ  نوچ 

فاصوا هب  دنوش و  قلختم  ادـخ  قالخا  هب  تسا  بجاو  اه  ناسنا  رب  ًهَفِیلَخ (1) ، ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعا�ج  یِّنِإ  دـیامرف : یم  شدوخ  هکنانچ 
هدومرف ربمایپ  اذـل  .دزاس  یمن  بیان  ار  لـهاج  ملاـع ، دـهد و  یمن  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  هیفـس  میکح ، هک  ارچ  .دـنیارایب  ار  دوخ  وا 

.دیوش قلختم  ادخ  قالخا  هب  تسا :

هفسلف

، دورن رتالاب  بتارم  هب  تادوجوم  ریاس  زا  دـنکن و  لـیمکت  شناد  اـب  ار  دوخ  تیناـسنا  هکره  تسادـخ ، هب  قلخت  هفـسلف ، دـنا : هتفگ 
رد وا  دوش و  هدرپس  وا  هب  هفسلف  روما  هک  تسین  قحتسم 
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هب وا  .دنک  ارجا  دناوت  یمن  ار  نآ  ماکحا  درادن و  ار  نآ  ماکحا  ءاضما  ناوت  هک  ارچ  .دیامن  دوخ  رخسم  ار  نآ  دنک و  فرصت  هفسلف 
یسوجم ندیبنج  دوش ، مدرم  ربهر  یغالک  رگا  هک  .دنز  یم  مه  هب  ار  نآ  ماظن  دنک و  یم  داجیا  للخ  هفـسلف  رد  شبارطـضا ، رطاخ 

.تسا روآ  باوخ 

موق لیلد  بارغلا  ناک  اذا 

لیقم (1) مهل  سوجملا  سوانتف 

تروص هک  روط  نامه  سپ  .دنتـسه  هدام  تروص و  هلزنم  هب  ود  نآ  دنتـسه ، جاـتحم  لـمع  ملع و  هک  تسا  نیا  میتفگ  هچنآ  لـیلد 
هکنانچ .تسا  لاحم  مه  ملع  یب  لمع  دوجو  عیاض و  مه  لمع  یب  ملع  درادن ، يدوجو  تروص  یب  هدام  درادن و  دوجو  هدام  نودب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.دنک یم  چوک  الا  دنام و  یم  داد ، خساپ  لمع  رگا  تسا ، نآ  ناهاوخ  لمع و  هب  نورقم  شناد 

دنیوگ

لد رد  نهک  هنیک ي  نم  تشاد ز  هنامز 

دیدرگ نابرهم  دید  ماوت  يالتبم  وچ 

ینک رگا  لزنت  بیقر  زا  تسلهس 

تسیک هانپ  رد  نیبب  تسا  نمشد  دنچ  ره 

ایند یتخس 

نانچ نم  اب  هک  هنامز  نیا  رب  فا  .متـسه  تاجن  هار  یپ  رد  یتخـس و  رد  ادخ  هب  داد : خـساپ  يا ؟ هنوگچ  دیـسرپ : هیهاتعلاوبا  زا  عیبر 
.قیرغ اب  ایرد  جوم  هک  درک  يزاب 

قیضم یف  ّللاو 
�

ه تحبصا 

قیرطلا یلع  لیلد  نم  له 

یب تبعالت  ایندلل  فا 

قیرغلاب جوملا  بعالت 

تسادخ هناخ  ملاع 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1109 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/153/AKS BARNAMEH/#content_note_574_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دوش ریفکت  دیابن  دنیزگرب ، ار  حلـصا  تسا  مزال  ادـخ  رب  دـنیوگ  هکنیا  دـسیون : یم  شیاه  هلاسر  زا  یکی  رد  ینانمـس  هلودـلاءالع 
.تسا هدرک  لالدتسا  َهَمْحَّرلا (2)  ِهِسْفَن  �یلَع  َبَتَک  هیآ  هب  يو  نوچ 

، نیاربانب .تسا  هدیـسرت  یم  ادخ  تبیه  زا  يو  نوچ  داد  رارق  ضارتعا  دروم  دیابن  تسین ، بجاو  يزیچ  ادخ  رب  دیوگ  یم  هکره  زین 
وا .تسا  رابج  رداق  يادـخ  ناهج  نیا  یناب  هک  تسا  نیا  هلئـسم  نیا  رد  موس  لوق  .تسا  هتفای  ار  ناگتفای  تیبرت  هار  ود ، ره  کـلاس 

، یتسه يزجاع  نادان و  دوجوم  هکنیا  اب  وت  .تسوا  تمکح  فلاخم  نوچ  هدرکن  قلخ  يّرش  دوخ  هناخ ي  يارب 
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يارب یقاتا  تنامیدـن ، يارب  يا  هفرغ  تناتـسود ، يارب  يا  هناخنامهم  تدوخ ، يارب  یهاگتولخ  هناخ  نیا  رد  ینک و  یم  انب  يا  هناخ 
يارب یلحم  اـهوراد ، يارب  ییاـج  اـه ، یندیــشون  يارب  ییاـج  روـطع ، يارب  ییاـج  اــهبنارگ ، ياــهرهوگ  يارب  ینزخم  ترــسمه ،
يارب یلبطـصا  ماـمح ، يارب  یلحم  وشتــسش ، يارب  ییوشتــسد  تـالوضف ، يارب  ییاـج  اذـغ ، تـخپ  يارب  یخبطم  ناـن ، يرادـهگن 

، یندیـشون اذـغ و  هیهت  واهراک  ماجنا  يارب  یخرب  تسلاجم و  یهارمه و  يارب  ار  ناـمالغ  یخرب  نینچمه  .یهد  یم  رارق  تاـناویح 
ياهراک رومأم  یخرب  نادشتآ و  يارب  يا  هدـع  رتسب ، ندرک  نهپ  ندرک و  بوراج  يارب  یخرب  نان ، اذـغ و  زپ  تخپ و  يارب  یخرب 

لاغشآ يارب  تمسق  نآ  يا و  هداد  رارق  دود  يارب  ار  تمسق  نیا  ارچ  هک  دنک  یمن  ضارتعا  وت  هب  یـسک  .یهد و  یم  رارق  تاناویح 
ار مالغ  نیا  ارچ  يا ؟ هدرک  رطعم  شورفم و  دیفس و  ار  تمـسق  نیا  يا و  هتـشاذگ  خلت  يوراد  يارب  ار  تمـسق  نیا  يا و  هداد  رارق 
هب وا  رب  وت  دـنک ، ییاهلاؤس  نینچ  هکره  يا ؟ هدیـشوپ  ار  رخاف  سابل  نالف  ارچ  يا ؟ هدرک  نیعم  شتآ  ندرک  نشور  بوراج و  يارب 

اهنآ دادعتـسا  اـب  هک  يا  هتـشاداو  يراـک  هب  ار  ناـمالغ  وت  .يدـنخ  یم  شتلفغ  هبلغ  رظن و  ندوب  کبـس  زین  يو و  یلقع  مک  رطاـخ 
.دشاب نیرتدیفم  تا  هناخ  نارمع  يارب  دشاب و  هتشاد  یناوخمه 

.تسا هتفرگ  رظن  رد  ار  تادوجوم  راک  حالص  تسا و  هدرک  اطع  تسا  يزیچ  ره  یسک و  ره  ياضتقم  هچنآ  زین  دنوادخ 

گرم

زا زیهرپ  هب  یسفن  ایآ  تسا ، رایـسب  ایند  عیاجف  دونـشب ؟ تسه  یـشوگ  ایآ  دنیوگ ، نخـس  نارود  ياه  شارخ  شوگ  دیوگ : یگرزب 
ار دوخ  مشچ  شوگ و  دوش ؟ یم  شالت  اهنآ  هب  ندیسر  يارب  مه  زاب  ایآ  تسا ، رایـسب  غورد  ياهوزرآ  عمط و  تسا ؟ دونـشخ  اهنآ 

نادنزرف ناگرزب و  ناردپ  دیونـش ؟ یم  نالف  گرم  ربخ  زج  ایآ  دـینک و  یم  سح  ییادـج  زج  ایآ  دیونـشب ، دـینیبب و  .دـیریگ  راکب 
ناشرادید زا  مدرم  .دنا  هدش  نآ  هب  التبم  دنیایند و  ریت  فده  همه  دنیاجک ؟ نادنمتورث  دـنیاجک ؟ ناتـسود  دنتـسه ؟ اجک  ناکچوک 

راکـشآ و اهریمـض  دـسر  تمایق  نوچ  .دـنینچ  تمایق  ات  هدـش و  كاخ  اهنآ  داسجا  هتخادـنا ، هیاس  اهنآ  رب  یناشیرپ  دـندش ، مورحم 
هدش هریت  تروص  هدمآ ، نوریب  هقدح  زا  اهمـشچ  دینیب  یم  دیفاکـشب ، ار  ربق  گرم  زا  سپ  زور  هس  ود  رگا  .ددرگ  نایامن  اه  یفخم 

.دننک رارف  یگشیمه  ناتسود  دنسانشن و  ار  اهنآ  نایانشآ 

همه ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  هک  دنا  هتفرگ  رارق  یلادوگ  رد  دندوب و  هتفخ  نانآ  زا  شیپ  نارگید  هک  دـنا  هتفخ  یهاگباوخ  رد  نانیا 
.دنوش عمج 
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زا اهنآ  تردق  دادعت و  هک  رگنب  ناگتـشذگ  هب  يرادن ، ییاقب  ماود و  مه  وت  نادب  ونـشب ، ار  گرم  يادص  ناگدرم  دنزرف  يا  کنیا 
.دوب شیب  وت 

ایند یتخس  مالسلا ،  اهیلع  ارهز 

ترـضح تفر و  شرتخد  هناخ  هب  ربمایپ  دـیوگ : یم  رباج  هک : تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  مولعلا  ءاـیحا  رد 
.درک یم  درآ  مدنگ  دوب و  هتخادنا  شود  رب  رتش  مشپ  زا  ییابع  مالسلا  اهیلع  ارهز 

هیآ نیا  تقو  نامه  رد  شچب ، ترخآ  ینیریـش  يارب  ایند  یخلت  همطاف  يا  دومرف : درک و  هیرگ  دـید  لاـح  نیا  اـب  ار  وا  ادـخ  لوسر 
.�یضْرَتَف (1) َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  دش َو  لزان 

رقف

نشور یغارچ  دشن و  هتخورفا  یشتآ  ادخ  لوسر  هناخ  رد  تشذگ  زور  هنابـش  لهچ  دیوگ : یم  هشیاع  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد 
.بآ امرخ و  اب  تفگ  دیدرک ؟ یم  يرپس  ار  راگزور  هچ  اب  دنتفگ : .دیدرگن 

فراع اسراپ و 

.دنیبن یتذل  ایند  زا  دزادرپب ، دوخ  هب  فراع  نوچ  دربن و  یبیصن  ایند  زا  درذگب ، دوخ  زا  دهاز  رگا  تسا : هتفگ  یطقس  يرس 

ایند ییاسراپ ،

یم هایـس  ار  ایند  يور  شدوخ  دـهز  اب  دـهاز  .تسا  نآ  رگـشیارآ  نآ  هدـنناوخ ي  تسا ، سورع  نوچ  ایند  دـیوگ : ذاـعم  نب  ییحی 
.درادن ییانتعا  ایند  هب  تسا و  لوغشم  ادخ  هب  فراع  .دیامن  یم  هراپ  ار  شسابل  دنک و  یم  ار  وا  يوم  دیامن و 

قوشعم راسخر 

نم ندیتسرپ  زا  قشع  هرهش ي  دش 

نم ندینشن  دنپ  يازس  دوب  نیا 

ملد وت  يور  ندید  زا  دوش  یم  شوخ 

نم ندیدان  شوخ ز  وت  لد  هکنادنچ 

یماظن

يارگ يداش  هب  دزرین  مغ  ناهج 
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يارس نیا  دنا  هدرک  مغ  رهب  زا  هن 

تسا یشوخلد  يداش و  یپ  زا  ناهج 

تسا یشک  تنحم  دادیب و  رهب  زا  هن 

نتشاد متس  رب  دوخ  هب  دیابن 

نتشاد مغ  درد و  دوخ  هب  دیابن 
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هاوخ جاب  نزهر و  زا  یسرت  رگا 

هار هب  دنیب  هچنآ  دنک  تراغ  هک 

تسخن يراد  هچنآ  هد  شیورد  هب 

تسجن سک  ار  شیورد  هاگنب  هک 

مینک يداش  مینیشن و  ات  ایب 

مینک يدابقیک  ناهج  رد  یمد 

داد میناتس  تلود  بشما ز  کی 

دای میراین  ادرف  يدز و ز 

تسا یگدنز  هیامرس  هک  ار  یلد 

تسا یگدنخرف  هن  ندرپس  یخلت  هب 

يدعس

ریگ تخس  ناهج  باسح  رد  وشم 

ریم تخس  دوب  يریگ  تخس  ره  هک 

رامش یب  یمد  يراذگ  ناسآ  هب 

راذگ ناسآ  درم  دیز  ناسآ  هک 

كاپ دنوادخ  تدیرفآ  كاخ  ز 

كاخ وچ  نک  یگداتفا  هدنب  يا  سپ 

شابم شتآ  وچ  تدیرفآ  كاخ  ز 

شابم شکرس  زوس و  ناهج  صیرح و 

كانلوه شتآ  دیشک  ندرگ  وچ 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1114 

http://www.ghaemiyeh.com


كاخ تخادنیب  نت  یگراچیب  هب 

یمک نیا  دومن  يزارفرس  نآ  وچ 

یمدآ نیا  زا  دندرک  وید  نآ  زا 

نیزگ دنمشوه  دوش  رتورف 

نیمز رب  رس  هویم  رپ  خاش  دهن 

يولوم

یتفخ دوخ  ياوه  ياربز  بش  رازه 

بسخم رای  يارب  زا  دوش  هچ  یبش  یکی 

دیوگ رد  فنعب  دیایب  گرم  هک  یبش 

بسخم راپس  هر  هک  بش  نآ  یخلت  قحب 

دنپ

.ییامن نارمع  هن  ینک  روبع  ینیزگب ، هن  يرذگب  وا  زا  هک  تسا  هدش  هدیرفآ  نیا  يارب  ایند  درم  يا  دیوگ : اه  هدش  هتخانـش  زا  یکی 
یتحار زا  یـشاب ، ناگرزب  نیـشنمه  یهاوخ  رگا  يا ؟ هدرک  اـیهم  هچ  اـهنآ  يارب  منیبب  وگب  يراد ، شیپ  رد  یگرزب  ياـه  يراـتفرگ 

اه تمینغ  نداد  تسد  زا  رد  یک  هب  ات  نیکـسم  يا  .ریگ  هرهب  نانآ  فاصوا  قالخا و  زا  نک و  تسلاجم  نارادنید  اب  رادرب و  تسد 
ار اهنآ  هتفر ي  هار  رگنب و  شیوخ  ماجنارس  هب  يراد  یتسرد  تین  رگا  ینک ؟ یم  فرص  یناویح  ياه  هتـساوخ  رد  ار  تبلق  یتسه و 

.تسه مه  وت  يالوم  هک  هاوخب  ار  دوخ  تیقفوم  اهنآ  يالوم  زا  رادنپن ، تخس 

رایخ

تروص هب  یفوص  .مهرد  کی  هب  رایخ  ات  هد  هک  دز  یم  دایرف  یشورف  رایخ  دادغب ، ياه  هچوک  رد  تفر و  دادغب  هب  نایفوص  زا  یکی 
، دشاب مهرد  کی  هب  اهبوخ  زا  ات  هد  یتقو  تفگ : دز و  دوخ 

577  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1115 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دنراد شزرا  ردقچ  اهدب 

علاط رد  دیشروخ 

رتدـب تسا  علاط  جرب  رد  دیـشروخ  هک  ینامز  هتبلا  تسین و  یبوخ  تقو  تسا  علاط  هام  ای  تسا و  علاط  دیـشروخ  یتقو  نامجنم  دزن 
: هدش هتفگ  هراب  نیا  رد  .تسا 

تسا رمس  رد  ناهج  هب  نامیکح  لوق  زا 

تسا ررض  ردنا  علاطب  دوب  هک  رین 

تسا رطخ  اب  نینچ  نآ  زا  ناهج  راکنیا 

تسا روخ  هزور  ره  علاط  جرد  ردناک 

هللادمحلا

نم هب  ارم  رتسا  ادـخ  رگا  دومرف : دـش ، مگ  مردـپ  رتـسا  یتـقو  هک : تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  همغلا  فشک  رد 
راوس دیـشوپ و  ار  دوخ  سابل  ماما  .دش  ادیپ  رتسا  هک  تشذگن  يزیچ  .دوش  دونـشخ  هک  میامن  ادخ  يرازگـساپس  نانچنآ  دنادرگرب ،

هک ارچ  مدرکن ، يراذگورف  ادخ  دمح  زا  يزیچ  دومرف : تفگن و  هدوزفا  يزیچ  هللادمحلا و  تفگ : درب و  نامـسآ  هب  رـس  دش و  رتسا 
.تسا لخاد  هلمج  نیا  رد  اهدمح  همه ي 

تسود

بیج رد  تسد  هک  تسه  یـسک  امـش  نیب  ایآ  دـندومرف : شنارای  هب  يزور  تسا : هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  همغلا  فشک 
.دیتسین تسود  زونه  سپ  دومرف : .هن  دنتفگ : درادرب ؟ تساوخ  هزادنا  ره  و  دنک ، شردارب 

ایند

ردـق و ایند  يارب  هکره  دومرف : ماما  تسیک ؟ دارفا  نیرتردـق  یلاع  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا : هدـمآ  باتک  نامه  رد 
.دشابن لئاق  یجرا 

نیقی

هب نیقی  روبع  هاگره  .تسا  یبلق  هرطاخ ي  نیقی  تسا و  تباث  لد  رد  نامیا  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  باـتک  ناـمه  رد 
.تسا یسابل  هنهک  نوچ  دوش ، جراخ  بلق  زا  نیقی  هک  ینامز  تسا و  نهآ  هدارب  نوچ  دتفا ، بلق 

ایند مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  هب  ربمایپ  دنپ 
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شترخآ هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدب  یلع  يا  تسا : هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهـشرافس  نیب  رد 
.دشورفب دوخ  ریغ  يایند  يارب  شترخآ  هک  تسا  یسک  وا  زا  رتدب  دشورفب و  ایند  رطاخ  هب  ار 
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.دنتشادن ناشکاروخ  زا  شیب  ایند  رد  شاک  يا  دنیوگ : یم  تمایق  رد  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  همه ي  یلع  يا 

برع دیس 

هریچ يو  بضغ  رب  وا  تیاضر  دـشاب و  هتـشاد  هبلغ  وا  سفن  هتـساوخ  رب  وا  يأر  هکره  تفگ : تسیک ؟ امـش  دیـس  دـنتفگ : یبرع  هب 
.دشاب هتشاد  تیمومع  وا  ششخب  يرابدرب و  درادرب و  هلیبق  زا  ار  شرازآ  دشاب و  هدش 

*

.تسا هدومن  نم  دنمزاین  ار  اهنآ  راگزور  تفگ : تسیک ؟ امش  هلیبق ي  گرزب  دنتفگ : یبرع  هب 

مالس

مالـس تفگ : دلاخ  .دومن  يراددوخ  يرگید  درک و  مالـس  ودـنآ  زا  یکی  .دنتـشذگ  ناوفـص  نب  دـلاخ  هناخ ي  رانک  زا  تسود  ود 
.منک یم  یشوپ  مشچ  يرگید  زا  هداد و  يرترب  ار  هدننک 

لزع هب  بیدأت 

زا ار  وا  دیاب  ریخ ، تفگ : يرـسک  .دینک  مورحم  ایاطع  زا  ار  وا  دنتفگ : شنایفارطا  دش ، تحاران  شناریدـم  زا  یکی  زا  يرـسک  یتقو 
.بجاوم نتساک  هن  دننک  یم  بدا  ماقم  زا  يرود  هب  ار  نارگزواجت  نیطالس ، نوچ  .درک  لوزعم  تیعقوم 

لطاب تزع 

.دنک یم  راچد  تلذ  هب  قح  هب  ار  وا  ادخ  دشاب ، لطاب  تزع  یپ  رد  هکره  دیوگ : یم  هللااب  یضار 

تبیصم

کچوک ًادعب  تسا و  گرزب  هک  تبیـصم  رگم  دوش ، یم  گرزب  هکنیا  ات  دیآ  یم  کچوک  رظن  هب  يزیچ  ره  دیوگ : رایـس  نبرـصن 
.دوش یم 

یماظن

دریگ خلت  اناد  هک  هب  نآ  ناهج 

در یم  خلت  یناگدنز  نیریش  هک 

تسا غاد  درد و  اب  یگدنز  زک  یسک 

تسا غارچ  نوچ  نادنخ  گرم  تقوب 
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دنرادن يراک  نیا  زج  دوخ  هنامز 

دناتس یناج  دهد  یهودنا  هک 

تسین نیمز  يور  همه  رد  لگ  یفک 

تسین یمدآ  نیدنچ  نوخ  يو  رد  هک 

تساراد دازآ  راگزور  ار  سک  ود 

تسا دازنوک  رگید  درم و  وک  یکی 

گنهرف درم  لگ  نیا  رد  گنس و  نیا  رد 

گنس رب  گنس  ین  دهن  لگ  رب  لگ  هن 
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سکان درم  نیاک  ناهج  رب  لد  هنم 

سک اب  درک  دهاوخن  يدرمناوج 

شوج رپ  يایرد  نیا  هک  نمیا  شابم 

شومارف ندروخ  یمدآ  تسا  درکن 

یناگدنز غاب  تسا  یغاب  شوخ  هچ 

ینازخ غاب  زا  يدوب  نمیا  رگ 

هناسف رپ  رید  هنهک  نیا  تسا  شوخ 

هنایم رد  يدوبن  ندرم  رگا 

زیوالد خاک  نیا  دمآ  درس  نیزا 

زیخ تدیوگ  يدرک  مرگ  اج  نوچ  هک 

زور یکی  رو  ینام  لاس  دص  رگا 

زورفا لد  خاک  نیا  زا  تفر  دیابب 

روز تلود و  لام و  دنزرف و  نز و 

روگ بل  ات  هرمه  دنتسه  همه 

وت اب  كانمغ  ناهرمه  نیا  دنور 

وت اب  كاخ  رد  سک  چیه  دیاین 

یتسم باوخ و  رد  یگدنز  گرم و  هب 

یتسه هک  اج  ره  نتشیوخ  اب  ییوت 

مایا هلفس  نیا  ار  درم  دشخب  هچ 

ماجنارس دناتسن  زاب  کی  کی  هک 
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زور بش و  نوطالفا  هک  متسدینش 

زوس ناهج  مشچ  یتشاد  هیرگ  هب 

تسیچ زا  هیرگ  نیاک  وزا  دندیسرپب 

تسیرگن هدوهیب  سک  مشچ  اتفگب 

زاسمد ناج  مسج و  هک  میرگ  نآ  زا 

زاب هگ  رید  زا  دنا  هدرک  وخ  مه  هب 

ییانشآ زا  دش  دنهاوخ  ادج 

ییادج زور  نآ  زا  میرگ  یمه 

ریدقت تسد 

، دیسر شگرم  کیدزن  یتقو  .مدوب  تسود  دادغب  رد  حالصلارهاظ  يدرمریپ  اب  دیوگ : دوب ، ریزو  بیدا و  هک  هریبه ، نب  نیدلا  نوع 
یناد یم  قحتسم  هک  یسک  ره  هب  ار  یقاب  راپسب و  كاخ  هب  فورعم  ناتـسربق  رد  نک و  زیهجت  ارم  تفگ : داد و  نم  هب  رانید  دصیس 
دایرف داتفا ، هلجد  هب  اهلوپ  هسیک  دروخ و  يردنکـس  نم  بسا  تشگزاب  نیح  مدرک ، نیفدـت  زیهجت و  ار  وا  تفر ، ایند  زا  یتقو  .هدـب 
سابل يو  .مداد  حرش  وا  يارب  ار  ناتساد  نم  دیسرپ ، ارجام  زا  دمآ و  ولج  دوب ، یکیدزن  نآ  رد  یسک  هللااب ، الا  هوق  لوح و ال  مدز ال 

.دش جراخ  بآ  زا  هتفرگ و  نادند  هب  ار  لوپ  هسیک  هک  تشذگن  يزیچ  تخادـنا و  هلجد  هب  ار  دوخ  اجنامه  رد  دروآرد و  ار  شیاه 
ار شردـپ  ًانمـض  تسا و  هتفاین  یکاروخ  تفگ : یم  دـیجنگ و  یمن  دوخ  تسوپ  رد  یلاحـشوخ  زا  مداد ، دزمتـسد  وا  هب  رانید  جـنپ 
زا دنک و  یم  يرود  ام  زا  دناد  یم  ار  ام  لاح  تسا و  رگناوت  هکنیا  اب  مردپ  تفگ : .متـشاد  زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  نم  .درک  یم  نیرفن 

يارب ار  يا  هدـع  .دوـب  تسود  نم  اـب  هک  درک  یفرعم  ار  يدرمریپ  ناـمه  اـضق  زا  دوـب ، هک  مدیـسرپ  .تسا  هـتفر  اـیند  زا  زورما  اـضق 
.مداد وا  هب  ار  اهلوپ  همه ي  دندرک ، قیدصت  همه  متساوخ ، وا  ياعدا  قیدصت 
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درمناوج

.یتسه كانمیب  نآ  ماجنا  زا  اراکشآ  هک  ینکن  يراک  افخ  رد  هک  تسا  نآ  يدرمناوج  دح  دیوگ : یمیکح 

.تسا يدرمناوج  كرت  ندرب  تذل  هچنانچ  تسا  تذل  كرت  يدرمناوج  هتفگ : يرگید 

ردق اضق و 

زا سپ  یکی  یجراخ  داوم  داجیا  هب  تسا  لامجا  نیا  لیـضفت  ردـق  لامجا ، هب  تسا  ظوفحم  حول  رد  تادوجوم  عیمج  دوجو  اضق ،
.نآ هب  ادخ  یلزا  ملع  قلعت  زا  دعب  يرگید 

دنیوگ

لبلب نابز  دوب و  لگ  هحفص  رب  هچنآ 

مدرک لمأت  ود  ره  رد  وچ  دوب  نخس  کی 

*

هناگیب دش  باوخ  هدید  زو  یتفر 

هناگیب دش  بارخ  لد  ربص  زو 

مدروآ زور  هب  یبش  نانچ  وت  زا  رود 

هناگیب دش  باتفآ  رظن  ردناک 

لومخ

تذل زا  یتقو  يرآ  .متسین  وا  ریغ  یـسنوم  یپ  رد  مه  نم  تسین ، نم  دزن  شناد  زا  رتذیذل  يزیچ  دیوگ : یناگرگ  نسحلاوبا  یـضاق 
دنمجرا ات  زیهرپب  نانآ  زا  .تسا  مدرم  اب  تسلاجم  رد  تلذ  مدش ، نیـشنمه  باتک  اب  متـسشن و  هناخ  رد  هک  مدش  رادروخرب  یگدنز 

.یشاب

ملعلا نم  ذلا  یش  يدنع  سیل 

اسینا هاوس  یغتبا  الف 

یتح شیعلا  هذل  تمعطت  ام 
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اسیلج باتکلاو  تیبلل  ترص 

سانلا هطلاخم  یف  لذلا  امنا 

اسیئر ًازیزع  شع  مهعدف و 

تمکح هشیر 

.تسا هتفرگ  سلقذابنا  زا  ار  تمکح  سیلاط  وطسرا  تسا و  هتفرگ  نامقل  سپس  مالسلا  هیلع  دواد  زا  ار  تمکح  میکح ، سلقذابنا 

یلوغار

ار نآ  تسا و  هتـشاگن  دـلج  دـص  راـهچ  رد  ثیدـح  ریـسفت و  رد  یباـتک  يو  .تـسا  گرزب  ءاـملع  زا  یلوـغار  نیـسح  نـب  دـمحم 
.تسا هدوب  لاس 559  يو  تافو  هدیمان ، دباوالادیق 

یبلچ

يو .دراد  ابیز  فیطل و  يرعش  تسا ، بدا  نادنمشناد  زا  یبلچ ، رهاظ  نب  دمحا  نب  نیحل 
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.تسا لاس 575  دلوتم 

، دوب هدرامگ  نآ  رب  کلام  مان  هب  ینابغاب  مهارف و  دوخ  يارب  یغاـب  هک  نیدـلا  ثاـیغ  رهاـظ  کـلم  غاـب  هب  حـیرفت  يارب  يزور  يو 
یناتـسوب يا ، هدش  لاوما  کلام  زورما  وت  وگب  نیدلا  ثایغ  هب  کلام  يا  تشون : غاب  رد  رب  ییحی  .دادـن  هار  ار  وا  کلام  یلو  تفر ؛

.تسا منهج  نابساپ  کلام  يا ، هتشاذگ  کلام  ار  نآ  نابساپ  ارچ  يا ، هدرک  مهارف  تشهب  نوچ 

اکلام ای  نیدلا  ثایغل  لق 

اکلام يرولا  كالم  یحضا ال 

دق تنا  ملف  اسودرف  تینب 

اکلام ًانزاخ  اهیف  تریص 

تاناویح هینک ي 

.نیصحلاوبا هابور ، .رماع  ما  راتفک ، .ثرحلاوبا  ریش ، تسا : هدش  هتفگ  تاناویح  یخرب  هینک  رد 

، یباغرم .شادخ  ما  هبرگ ، .ناظقیوبا  سورخ ، .دایزوبا  غالا ، .لاقثالاوبا  رتسا ، .حـصانوبا  گس ، .هدـعجوبا  گرگ ، .نوعوبا  گنلپ ،
.ملاس ما  کسوس ، .دساف  ما  شوم ، .هصفح  ما 

ءایشا هینک ي 

.حلاصوبا ربکوبا و  مهرد ، .نْسُحلاوبا  لضفلاوبا و  رانید ، تسا : هدش  هتفگ  ایشا  یخرب  هینک  رد 

، ریـش .لـتاقموبا  ودرگ ، .رفاـسموبا  رینپ ، .ؤلؤلوبا  جـنرب ، .بیـصخلاوبا  تشوگ ، .لـیمجوبا  يزبس ، .رباـصوبا  کـمن ، .رباـجوبا  ناـن ،
.ءاقنلاوبا نانشا ، .نایحوبا  بآ ، .عجاروبا  تشوگبآ ، دیرت  .رباج  ما  شآ ، .رفصالاوبا  غرم ، مخت  .ضیبالاوبا 

باحصا هویم 

.دوب مدنگ  نان  ربمایپ  نارای  هویم ي  دیوگ : ناعبات  زا  یکی 

ریغ هب  دامتعا 

دوخ نوچ  يزجاع  رب  دزادرپ و  شیوخ  راک  هب  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نآ  ادخ  هدنب و  نیب  باجح  نیرتگرزب  دیوگ : نایفوص  زا  یکی 
.دنک هیکت 

موظنم هنمد  هلیلک و 
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رازه هدراهچ  رد  ار  هنمد  هلیلک و  کمرب ، نب  دـلاخ  نب  ییحی  يارب  يو  دوب  رومان  نارعاش  زا  يرـصب  قحال  نب  دـیمحلادبع  نب  ناـبا 
.تفرگ هزیاج  رانید  رازه  هدراهچ  نآ ، تایبا  قباطم  دروآ و  رد  رعش  هب  هام  هس  تدم  رد  تیب و 

رعـش هب  تـیب  رازه  هدزاود  رد  ار  هـنمد  هـلیلک و  لاـس 330 ، رد  زین  یکدور  .داد  هزیاـج  وا  هـب  راـنید  رازه  جـنپ  زین  ییحی  نـب  لـضف 
: .تسا نیا  راعشا  نآ  هلمج ي  زا  .تفرگ  دایز  هزیاج  دروآرد و 
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راگزور تشذگ  زا  تخمان  هک  ره 

راگزومآ چیه  دزومان ز  چیه 

شناد رکاش 

نومأم .دندرک  یم  تفج  ار  شیاه  شفک  تفر  یم  قاتا  زا  تقو  ره  ملعم ، مارتحا  هب  نانآ  .دوب  نومأم  دـنزرف  ود  ملعم  يوحن ، ءارف 
.دنتشاذگ یم  وا  ياپ  ربارب  رد  ار  داتسا  شفک  گنل  کی  مادک  ره  نانآ  .دوب  هداد  نامرف  نیا  هب  ار  اهنآ 

تمایق هدنخ و 

هب دومرف : .هن  تفگ : يا ؟ هدرک  روبع  طارـص  زا  درم : يا  دومرف : يو  هب  .دـیدنخ  یم  هک  دیـسر  یناوج  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما 
نیا نآ ، زا  سپ  یـسک  دیوگ : یم  يوار  تسیچ ؟ هدـنخ  نیا  تلع  سپ  دومرف : .مناد  یمن  تفگ : ناوج  منهج ؟ ای  يور  یم  تشهب 

.دیدن نادنخ  ار  ناوج 

ربص

نکمم زین  يو  زا  يرود  یتسین و  هارمه  وا  قـالخا  اـب  هک  یـسک  اـب  تسلاـجم  تفگ : تسیچ ؟ ربص  نیرتگرزب  دـش  لاؤس  یـسک  زا 
.تسین

*

.نآ ندرکن  نایب  یتحاران و  زا  ندرکن  هیالگ  تفگ : دش ، هدیسرپ  ربص  تمالع  یسک  زا 

*

لوسر هب  دوخ  ضرق  زا  هک : تسا  هدرک  لقن  مالسلا  مهیلع  یلع  ماما  شردپ  زا  نیسح  ماما  شردپ  زا  داجس  ماما  شردپ  زا  رقاب  ماما 
: وگب یلع  يا  دومرف : .مدرک  هیالگ  ادخ 

.دنک ادا  ار  نآ  ادخ  یشاب  هتشاد  ضرق  ریبص  هوک  هزادنا  هب  رگا  كاوس .  نمع  کلضفب  کمارح و  نع  کلالحب  یننغا  مهللا 

كرش نیرتمک 

؟ تسیچ دوش ، یم  كرشم  نآ  هب  هدنب  هک  يزیچ  نیرتمک  هک  دش  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  كرش  باب  رد  یفاک  باتک  رد 
.دشاب هتشاد  ضغب  ّبح و  نآ  رب  دنک و  عادبا  يزیچ  هک  یسک  دومرف : ماما 

تعاط كرش 

تعاطا رد  كرش  دارم  تسا : هدمآ  َنوُکِرْشُم (1) ، ْمُه  ّالِإ َو 
�

ّللِاب 
�

ِه ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  ا�م  هفیرـش َو  هیآ  ریـسفت  رد  باتک  نیا  رد  نینچمه 
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.تدابع رد  كرش  هن  تسا 
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تسود

وا هب  دید  یم  ار  وا  یعفاش  رگا  دنا  هتفگ  وا  هراب ي  رد  .دوب  یعفاش  هیقف  يدابآزوریف ، يزاریش  فسوی  نب  یلع  نب  میهاربا  قحـساوبا 
: هک تسا  هتفگ  هلمج  زا  دراد  ییابیز  راعشا  .دیلاب  یم 

يا هرهب  وا  یتسود  زا  جنر  زج  هک  نکن  وا  اب  یتسود  ياعدا  رگید  دزن ، یفرح  وا  و  يدرک ، راتفر  دوخ  تسود  رظن  فالخ  رب  هاگره 
.يرب یمن 

قیدص نع  فلخت  اذا 

فلختلا یف  کبتاعی  مل  و 

هیلااهدعب دعت  الف 

فلکت هدو  امناف 

قوشعم فصو 

هام ربارب  رد  تروص  هب  .داد و  هولج  ار  بش  راـهچ  بش  کـی  رد  درک و  ناـشفا  ار  شرـس  يوم  زا  هتـسد  هس  دـیوگ : یبنتم  بیطوبا 
.درک راکشآ  ار  هام  ود  دحاو  نآ  رد  داتسیا و  نامسآ 

اهرعش نم  بیباوذ  ثالث  ترشن 

اعبرا یلایل  ترأف  هلیل  یف 

اههجوب ءامسلارمق  تلبقتساو 

ًاعم تقو  یف  نیرمقلا  ینترأف 

ینایب ثحب 

.تسا نیمه  مه  قح  دـنروآ و  یم  لاثم  دـهاش  ناونع  هب  ار  نآ  یناعم  ياـهباتک  رد  هک  تسا  بیلغت  ياـه  هناـشن  هلمج  زا  رعـش  نیا 
افص تدش  رطاخ  هب  وا  تروص  ینعی  دیوگ : لوطم  هیـشاح  رد  یبلچ  لضاف  .تسا  هدرک  روصت  دیـشروخ  ار  هقوشعم  تروص  یبنتم 

يردـق تشادرب  نیا  هتبلا  .دـتفا  یم  هنیآ  رد  هک  یتروص  دـننامه  تسا ، هدرک  سکعنم  دوخ  زا  ار  هام  تروص  نآ ، ندوب  یلقیـص  و 
ریغ رد  هک  ارچ  تسا  رتهب  رعـش  يارب  رگید  يانعم  زا  انعم  نیا  لاح  ره  هب  یلو  .دـشابن  نیا  رعاـش  دارم  تسا  نکمم  تساز و  مکحت 

.درک یم  نایب  ار  هام  ود  دوجو  نز ، نآ  دوجو  فرص  تشادن و  يا  هدیاف  هام  هب  نتسیرگن  تروص  نیا 

.تسا ریذپ  ناکما  نآ  کی  رد  دیشروخ  هام و  هب  نتسیرگن  قلطم  هک  ارچ  تشاد ، یمن  انعم  مه  هدیصق  زا  رعاش  بجعت  هکنیا  هوالع 
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رگید هتبلا  .تسین  بیلغت  تسا ، هدرک  هدارا  ار  هاـم  ود  رعاـش  هک  دـشاب  نیا  دارم  رگا  هک  تـسا  هدرک  لـقن  يزیربـت  زا  بیبـللا  ینغم 
ابدا رثکا  یلو  تسین  هدعاق  زا  رود  يزیربت  نایب  دنچره  سپ  .دشاب  یم  نیمز  نامسآ و  هام  دارم  هکنیا  هچ  درادن ، يرثا  رعاش  بجعت 

.دنا هدروآ  بیلغت  يارب  لاثم  ار  رعش 

رد طیسولا  حرش  یف  طیحملا  باتک  .دوب  رهام  هقف  رد  دوب و  یلازغ  درگاش  روصنم ، نب  دمحم 
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.تسا هتفگ  یم  زین  رعش  .تسوا  زا  فالخلا  لئاسم  یف  فاصتنالا  دلجم و  هد 

بلطم نیا  مدرکن  رواب  .دچیپ  یم  دوخ  هب  رام  نوچ  بآ  نورد  يوم  دباتب  بآ  هب  دیـشروخ  رون  هاگره  دنیوگ  تسا : هتفگ  هلمج  زا 
.تسا تسار  مدیمهف  .دیزگ  ارم  لد  دش و  هتشغآ  هقوشعم  راسخر  قرع  هب  شا  هنوگ  ود  ياهوم  هکنیا  ات  ار 

هیح ءاملا  یف  رعشلاریصی  اولاق  و 

ًاقح هتلق  امف  هتقال  سمشلااذا 

ههجو ءام  یف  هاغدص  يوتلااملف 

اقدص هتنقیت  یبلق  اعسل  دق  و 

نادان ربص ، هانگ ، هب  اضر  لدع ،

: تسا هدومرف  زین  .تسا و  مولظم  رب  ملاظ  متـس  زور  زا  رت  تخـس  ملاظ ، رب  تلادـع  يارجا  زور  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
بئاصم يارب  روبص  یبلق  دیاب  دنامب ، دراد  تسود  هکره  تسا : هدومرف  زین  .تسا و  نآ  کیرش  دنک ، نیـسحت  ار  یتشز  لمع  هکره 

.دننکن فالتخا  مدرم  دنامب ، تکاس  نادان  رگا  دومرف : زین  .دشاب و  هتشاد 

ییابیز

نانز ییابیز  اریز  .نکن  راختفا  دوخ  ییابیز  هب  شاب و  کین  راک  هانپ  رد  دـیوگ : یم  هلمج  زا  دراد  ییاویـش  راعـشا  ظعاو ، مجنم  نبا 
.تسا کین  راک  رد  نادرم  ییابیز  نانآ و  تروص  رد 

تاحلاصلا کلاعفاب  نصحت 

لیلج نسحب  نبجعت  و ال 

هوجولا لامج  ءاسنلا  نسحف 

لیمجلا هوجو  لاجرلا  نسح  و 

ادخ دودح 

زواجت اهنآ  زا  هدرک ، عضو  يدودح  دینکن و  عیاض  ار  اهنآ  هدرک ، بجاو  ار  یـضئارف  امـش  رب  دنوادخ  تسا : هدمآ  هغالبلا  جـهن  رد 
هراب ي رد  امش  دیوگن ، یشومارف  رطاخ  هب  هکنیا  هن  هدرک ، توکس  ییایشا  زا  دینکن و  کته  ار  اهنآ  هدرک ، یهن  ییایـشا  زا  دینکن و 

.دیزادنین تمحز  هب  ار  دوخ  اهنآ 
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همالس نب  ییحی 

هلمج زا  دراد  ابیز  يراعـشا  دوب و  یعیـش  يو  .دـش  گرزب  رکب  راید  زا  افیک  نصح  رد  یفکـصحلا ، نیـصحلا  نب  همالـس  نب  ییحی 
یناف ایند  هکنآ  لاح  دورن ، تلذ  راب  ریز  درم  دازآ  هک  میدـقتعم  دـشاب ، ام  رایتخا  رد  نآ  يزور  ایند و  مامت  رگا  ادـخ  هب  تسا : هتفگ 

.تسا

اهعمجاب ایندلا  تناک  ول  ّللاو 
�

ه

ًادغر اهقزر  یقبی  انیلع و  یقبت 

اهل لذی  نا  رح  قح  نم  ناک  ام 

ًادغ لحمضت  عاتم  یه  فیکف و 
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ییانس

گرتس ناهج  نیا  گنت  وا  رب  دش و 

گرزب درم  دوب و  درُخ  ناهج  هک 

شناد

شهوکن امش  رطاخ  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دنک ، شهوکن  ار  امش  هنامز  رگا  هک  دیریگارف  شناد  تفگ : یم  شناتسود  هب  یمیکح 
.دوش

تاذ

دنوادخ تافـص  یماسا و  نوچ  تسین  حیحـص  دنیوگ  تاذ  ادخ ، هب  ناملکتم  هکنیا  دیوگ : ناهرب  نب  یلع  نب  دحاولادبع  مساقلاوبا 
.تسا بحاص  يانعم  هب  وذ  ثنؤم  تاذ  هکیلاح  رد  دنیوگ ، یمن  همالع  ادخ  هب  رطاخ  نیمه  هب  دریذپ  یمن  ثینأت  ءات 

دنیوگ

ار درم  نادرم  بکرم  هک  وشم  لفاغ 

دنا هدیرب  اهیپ  هیداب  خالگنس  رد 

شون هعرج  نادنر  هک  شابم  مه  دیمون 

دنا هدیسر  لزنم  هب  شورخ  کی  هب  هگان 

تبیغ

.تسا زجاع  ناسنا  شالت  تبیغ  دنا : هتفگ 

دنیوگ

مشکب شمرج  هب  ات  بسا  رب  متفر 

مشوخ رذع  نیا  ونشب  تسخن  هک  اتفگ 

مرادرب ناهج  هک  منیمز  واگ  هن 

مشک دیشروخ  هک  ممراهچ  خرچ  ای 
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هناوید

، باوج ابیز  مالک ، نیریش  دوب  يا  هناوید  ناهفصا  رد  تسا : هدروآ  تسا ، هتشون  ناهفصا  نساحم  رد  هک  یباتک  رد  یجورفام  لضف 
شوخ يوب  بکرم ، تفگ : نونجم  تسیچ ؟ نیا  تفگ : ریما  .دوب  عوفدم  هب  هتشغآ  وا  نهاریپ  دش و  رضاح  يریما  سلجم  رد  يزور 

.تسا هدنسیون  سابل 

ات دنریگب  مدرم  زا  يدایز  لوپ  داد  روتـسد  ریما  یتقو  .درادن  تایلام  ریاب ، نیمز  تفگ : یناوخ ؟ یمن  زامن  ارچ  دنتفگ : يو  هب  يزور 
.دنک یم  دابآ  ار  نآ  راوید  ناریو و  ار  نآ  لخاد  نوچ  دنک ، غاب  ار  رهش  دهاوخ  یم  ریما  تفگ : دنک ، حالصا  ار  رهش  راوید 

یلاحشوخ یسیع ، ییحی و 

زا تفگ : ییحی  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  اب  ییحی  رادید  رد  تسا : هدمآ  رطاخلا  سینا  باتک  رد 
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ادـخ تمحر  زا  ایوگ  يا ، هدز  مغ  وت  هک  هنوگنیا  داد : خـساپ  یـسیع  ینیب ؟ یم  نمیا  ار  دوخ  یهد  یم  ماـجنا  هک  يوهـس  ياـهراک 
امش نیرت  نادنخ  بل  امش  نیرتبوبحم  هک : دیدرگ  لزان  ود  نآ  رب  یحو  دوش ، لزان  یحو  ات  مینکن  تکرح  تفگ : ییحی  یـسویأم ؟

.تسا نم  هب  امش  نیرت  نامگ  شوخ  و 

الب تمعن ، رکش 

هتخیر هروخ  يرامیب  زا  شندب  ياهتشوگ  دوب و  جولفم  ریگ و  نیمز  تشاد و  یـسیپ  هک  تشذگ  روک  يریپ  رب  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
.درک التبم  نآ  هب  ار  مدرم  هک  ییاهزیچ  زا  يرایسب  رد  داد  تیفاع  نم  هب  هک  ار  يادخ  ساپس  تفگ : یم  دوب و 

ادخ هب  ارم  یبلق  تفرعم  هک  یسک  زا  نم  یـسیع  يا  تفگ : تسا ؟ هدش  هتـشاد  رود  وت  زا  ار  ییالب  هچ  ادخ  درم ! يا  تفگ : یـسیع 
نامز مدرم  نیرتابیز  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تیالو  اب  هظحل  نامه  رد  رواـیب ، ار  تتـسد  یتفگ ، تسار  تفگ : یـسیع  .مرتهب  درادـن 

.دش مالسلا  هیلع  یسیع  بحاصم  هراومه  وا  درک ، فرطرب  دوب  وا  رب  يرامیب  ره  ادخ  دش و  دوخ 

نآرق یسدق و  ثیدح 

هب نآرق  تسا ، تاماهلا  زا  یسدق  ثیدح  یلو  دوش  یم  هدینـش  نیما  لیئربج  زا  نآرق  هک  تسا  نیا  رد  نآرق  یـسدق و  ثیدح  قرف 
نآ زا  دارم  هکلب  هدشن  ظاحل  یصوصخم  ترابع  یسدق ، ثیدح  تقیقح  رد  یلو  تسا  هزجعم  اذل  دوش و  یم  هدینـش  ترابع  نیمه 

.تسا انعم 

لثَملا برض 

ندرک شیاـمزآ  هن  دـشاب  نتفرگ  تربع  نآ  زا  دارم  دوش و  هدروآ  لـثملا  برـض  ناونع  هب  هک  یمـالک  ره  دـیوگ : هعیرذ  رد  بغار 
یمن زیهرپ  اه  لثملا  برض  نیا  زا  دنزیهرپ ، یم  غورد  زا  تدش  هب  هک  یناسک  مینیب  یم  .دوش  یمن  هدرمش  غورد  تقیقح  رد  مدرم ،

وهآ و رخروگ و  یهابور ، گرگ و  ریـش و  دـنرب ، یم  هرهب  نیا  زا  نیطالـس  اب  یناـبرهم  نمـشد و  رب  ارادـم  ناـیب  يارب  ًـالثم  .دـننک 
شوگرخ نم و  نآ  زا  وهآ  وت ، نآ  زا  رخروگ  تفگ  گرگ  .دنک  تمسق  ار  اهنآ  داد  نامرف  گرگ  هب  ریش  دندرک ، راکش  شوگرخ 

، دنک میـسقت  ار  ناویح  هس  نآ  داد  نامرف  هابور  هب  درک و  حورجم  دوخ  لاگنچ  اب  ار  گرگ  دش و  تحاران  ریـش  .دـشاب  هابور  نآ  زا 
هابور يدرب ؟ یپ  تمـسق  نیا  هب  هنوگچ  تفگ : ریـش  .دـشاب  وت  ماش  شوگرخ  وت و  راهان  وهآ  وت ، هناحبـص ي  رخروگ  تفگ : هابور 

.يدرک گرگ  نت  رب  هک  يزمرق  سابل  زا  تفگ :

ًهَْجعَن َنوُعِْست  ٌعِْست َو  َُهل  یِخَأ  ا�ذ�ه  َّنِإ  لثم : .تسا  هدش  هدافتسا  لثملا  برض  زا  زین  نآرق  رد 
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: دومرف هک  تسا  لقن  ربمایپ  زا  هک  روطناـمه  .تسا  مزـال  دوخ  ياـج  رد  ییوگ  هدیـشوپ  هک  تسین  یثحب  ...ٌهَدِـحا�و (1) ، ٌهَْجعَن  َِیل  َو 
.ْمُهُرِیبَک (2) ُهَلَعَف  َْلب  تفگ : هک  مالسلا  هیلع  میهاربا  نخس  زین  .بآ و  زا  وگب  ییاجک ؟ زا  دندیسرپ : وت  زا  یتقو 

ّللا (3) و
�

ِه َیلِإ  اوُّرِفَف  هدومرف  ادـخ  هکناـنچ  درب ، هرهب  وا  هب  هجوـت  ادـخ و  یگیاـسمه  زا  دـهاوخ  یم  هکره  دـیوگ : هعیرذ  رد  بغار 
هدومرف ربمایپ 

زا موزل  هزادنا  هب  یهاگلزنم  ره  رد  هداد و  رارق  دوخ  داز  ار  شمولع  همه ي  یتسیاب  دیبای ، تمینغ  ات  دینک  ترفاسم  اومنغت  اورفاس و 
کی ریـسم  رد  ار  دوخ  رمع  ناوـت  یمدآ  رگا  هکنیا  هچ  .تسا  هدـیمهف  ار  ملع  ره  زیچ  همه  هک  دـشابن  لاحـشوخ  و  دربـب ، هرهب  اـهنآ 

.دربن نآ  زا  لماک  هرهب  دنک و  یمن  كرد  ار  نآ  رعق  زاب  دنک  جرخ  شناد 

درخ نابحاص  ادـخ و  ناگتفای  تیادـه  نانآ  .دـنریذپ  یم  ار  نآ  نیرترب  دنونـش و  یم  ار  اهفرح  هکنانآ  دـیامرف : یم  اـم  هب  دـنوادخ 
مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ِبا�ْبلَْألا (4) ، اُولوُأ  ْمُه  َِکئ�لوُأ  ّللا َو 

�
ُه ُمُها�دَه  َنیِذَّلا  َِکئ�لوُأ  ُهَنَـسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلَا  دنتـسه 

.نیزگرب ار  نآ  نیرتوکین  يزیچ  ره  زا  .تسا  رایسب  ملع  تسا : هدومرف  زین 

دراو یتروص  رد  تسا  رتهب  سپ  .تسین  شهوکن  هتسیاش  دهد ، نیریش  هویم  هک  يراب  مک  تخرد  تسا : هتفگ  هراب  نیا  رد  یمیکح 
...ِِهتَو�الِت (5) َّقَح  ُهَنُوْلتَی  َبا�تِْکلا  ُمُها�ْنیَتآ  َنیِذَّلَا  دیامرف : یم  ادخ  .دشاب  هدرب  هرهب  زاین  ردق  هب  نیـشیپ  شناد  زا  هک  دوش  رگید  شناد 

.دنشاب هدرک  لیمکت  ار  نآ  ًالمع  ًاملع و  هک  یمادام  ات  دنوش  یمن  رگید  نف  لخاد  ینعی 

.دنتسه دصقم  هب  ندیسر  یپ  رد  لوصا  كرت  هب  مدرم  زا  يرایسب  .دهد  حیجرت  مهم  رب  ار  رت  مهم  شناد  تسا  مزال  زین 

تفرعم یملع  ره  تیاهن  و  دبای ، هار  نآ  ییاهن  لحارم  هب  هک  دـشاب  نیا  یملع  ره  زا  وا  فدـه  هک  تسا  نیا  شناد  هدـنیوج  رب  مزال 
.تساهنآ ياقآ  ملع  نآ  دنتسه و  ملع  نآ  نامالغ  مولع  همه ي  تسا و  لاعتم  يادخ 
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یمن ار  اهنآ  يانعم  هک  میوش  یم  هجاوم  ییاهرکذ  اب  مئازع  ياهباتک  رد  ام  دـسیون : یم  هحتاـف  ریـسفت  زا  متـشه  باـب  رد  يزار  رخف 
نکمم هتبلا  .دـنوش  تئارق  رتشیب  لوهجم ، راکذا  هب  تبـسن  مولعم  ياهرکذ  تسا  مزال  .تسین  مولعم  مه  اـهنآ  نتـشون  یهاـگ  .میناد 

: دیوگب یسک  تسا 

يوق سفن  نوچ  دـندیمهف ، ار  نآ  رهاظ  دـندناوخ و  ار  همولعم  راـکذا  نیا  یتقو  دـنرادن ، ار  راـکذا  نیا  مهف  كرد  ناوت  مدرم  رتشیب 
راکذا مهف  يارب  یناوت  دوش و  یمن  جراخ  تایدام  زا  اهنآ  سوفن  دنوش و  یمن  ریذـپریثأت  دـنبایرد ، ار  اهنآ  قیاقح  هک  دـنرادن  یهلا 

نیا دـنرادنپ  یم  نوچ  تروص  نیا  رد  دـنمهفن ، ار  اـهنآ  ياـنعم  دـننک و  هجوـت  هلوـهجم  تاـملک  هب  رگا  یلو  .دـننیب  یمن  دوـخ  رد 
، رما نیمه  دـشاب و  یم  تاملک  نآ  مهف  يارب  یتبغر  نآ  لصاح  دوش و  یم  هریچ  اهنآ  رب  یـسرت  تسا ، یهلا  تاملک  نامه  تاملک 

.میناوخب ار  راکذا  نیا  هک  دنک  یم  راداو  ار  ام  هک  تسا  یتلع  نامه  نیا  .دنک  یم  داجیا  اهنآ  رد  ظافلا  نآ  ریثأت  رد  ییورین 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  كرت 

، يریخ ره  رد  يو  هک  یلاح  رد  دنتـشادرب ، یلع  زا  تسد  مدرم  ارچ  دندیـسرپ : لـیمک  نب  هملـس  زا  دـسیون : یم  هعیرذـلا  رد  بغار 
.دنتسه رت  لیامتم  دوخ  ياهلکش  مه  هب  مدرم  وا و  رون  زا  دوب  رت  هاتوک  مدرم  مشچ  رون  نوچ  تفگ : دوب ؟ یعطاق  نادند 

هیکزت

.دیهدن رارق  هدننک  كاله  تاناویح  ربق  تسا ، ناگتشرف  ربعم  هک  ار  ناتیاهبلق  دیوگ : یمیکح 

حلاص

وا قشع  مدننک ز  عنم  تسود  رای و  رگ 

تسود رای و  رترب ز  هبترم  رازه  نمشد 

يدعس

دیع هاگرحس  یتقو  هک  مدینش 

دیزیاب يدش  نوریب  هبامرگ  ز 

ربخ یب  شرتسکاخ  تشط  یکی 

رس هب  ییارس  زا  دنتخیر  ورف 

يوم راتسد و  هدیلوژ  تفگ  یمه 

يورب نالام  هنارکش  تسد  فک 
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مشتآ روخ  رد  نم  سفن  يا  هک 

مشک مه  رد  يور  يرتسکاخ  ز 

حلاص لمع  نامیا و 

رگا دوب : هدش  هتـشون  هک  دوب  يا  هگرب  اهنآ  زا  یکی  تسد  رد  دـندوب و  هتخاس  ار  یهلا  میکح  ود  همـسجم  يدـبعم ، رد  هدـش  هتفگ 
هکنیا ات  يا ، هدرک  نینچ  وت  رادنپن  يدناسر ، رخآ  هب  ار  يراک 
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.تسا زیچ  همه  هدننک  داجیا  بابسالا و  ببسم  وا  ینادب  یسانشب و  ار  ادخ 

.مدش باریس  بآ  نودب  متخانـش  ار  وا  نوچ  مدوب و  ماک  هنـشت  مسانـشب ، ار  ادخ  هکنیا  زا  شیپ  دوب : هدش  هتـشون  يرگید  تسد  رد 
.َنُوبَْعلَی (1) ْمِهِـضْوَخ  ِیف  ْمُهْرَذ  َُّمث   ... دنـشاب مرگرـس  دوخ  يزاب  هب  مدرم  راذگب  دـیامرف : یم  یمیکح  ره  نخـس  زا  رتالاب  دـنوادخ 
اب رگا  یناـبز  تفرعم  هک  ارچ  تسین ، یناـبز  تخانـش  تخانـش ، زا  دارم  هتبلا  .یـسانشب  تسا  هتـسیاش  هک  ناـنچ  ار  ادـخ  دـیاب  ینعی 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر  .دوب  دهاوخن  رثؤم  دشابن ، هارمه  یبلق  ینطاب و  تفرعم 

.ددرگ تشهب  لخاد  هللا ،  الا  هلا  دیوگب ال  صلخم  صلاخ و  سکره 

، لمع یب  ملع  هک  ارچ  دـنک ، مأوت  لمع  اب  ار  دوخ  شناد  یمدآ  تسا  راوازـس  .هنجلا  لخد  ًاصلخم  ًاـصلاخ و  هللا  ـالا  هلا  ـال  لاـق  نم 
: دیامرف یم  ادخ  .دیاشن  حلاص  لمع  نودب  نامیا  دای  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تسا  هانگ  رتسب 

هیاپ تسا  یهیدب  .تسا  نامتخاس  نآ  هب  لمع  هیاپ و  شناد  دنیوگ  نامیکح  ...ُهُعَفْرَی (2) ، ُِحلا�ّصلا  ُلَمَْعلا  ُبِّیَّطلا َو  ُِملَْکلا  ُدَعْصَی  ِْهَیلِإ 
.تسا لطاب  نامتخاس  یب 

هحلسا يروآ  عمج  رد  ار  دوخ  رمع  یتقو  درم  يا  تفگ : درک ، یمن  لمع  نآ  هب  تخودنا و  یم  رایـسب  شناد  هک  يدرم  هب  یمیکح 
؟ ینک یم  گنج  یک  يرب ، یم  نیب  زا 

اج یب  یخوش 

هب دیاب  ار  ناسل  تحارج  تسین ، نآ  رد  تمالـس  دـیما  یخوش  هک  نکن  یخوش  نادرم  اب  تسا : هدروآ  یخوش  شهوکن  رد  يرعاش 
.دوش يراج  ینوخ  یفرح ، زا  اسب  هچ  هک  يروآ  رطاخ 

اوجزم نا  لاجرلا  نحزمت  ال 

اوملس اوحزامت  ام  اوقرا  مل 

هملعت ناسللا  حرج  حرجلاف 

مد هنم  لیس  لوق  بر  و 

دنیوگ

مهو سح و  لقع و  تسد  هداهن  مشیپ  نآ  هچ  ره 

هتخادنا نآ  ردنا  نالطب  گنس  شیایربک 

تموکح
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نیگرـس زا  يرتـسب  هک  دوـب  هداد  روتـسد  يو  .دـنتفر  وا  تداـیع  هب  داد  ناـج  ناـمه  هب  هک  يراـمیب  رد  نومأـم  صاوـخ  زا  يا  هدـع 
نآ رب  يو  .دنیامن  نهپ  رتسکاخ  نآ  رب  دننک و  مهارف  تاناویح 
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ایند زا  ات  تفگ  یم  ار  نیمه  دش ، لیاز  شتموکح  هکنآ  شخبب  دوش ، یمن  لیاز  شتموکح  هک  یـسک  يا  تفگ : یم  دـیطلغ و  یم 
.تفر

دیحوت

: تسا هتفگ  صاخلا  صاخ  دیحوت  ینعی  دیحوت  موس  هجرد  نایم  رد  نیرئاسلا  لزانم  بحاص 

ریرـس رد  ار  دـیحوت  نآ  زا  يرارـسا  تسا ، نآ  قحتـسم  دوـخ  تسا و  هدـینادرگ  دوـخ  صوـصخم  ار  نآ  ادـخ  هک  تـسا  يدـیحوت 
نیرتهب .تسا  هدومن  هدنامرد  نآ  هب  ندیـسر  زا  ار  نانآ  تسا و  هتـشاد  ظوفحم  اهناسنا  هیقب ي  زا  تسا و  هدـیمد  دوخ  ناگدـیزگرب 
حیحـص زمر  نآ  طاقـسا  نودب  دیحوت  هک  تسا  یتلع  زمر  نیمه  هکنیا  اب  تسا  يزمر  یمالک  نآ  هک  تسا  نیا  دیحوت  نیا  هب  هراشا 

زا جراخ  دیحوت  نیا  هتبلا  .دـنا  هدرک  نایب  نآ  يارب  ییاهیگژیو  هدومن و  هراشا  نآ  فارطا  هب  املع  هک  تسا  یمهم  هلمج  نیا  .تسین 
رد ناملکتم  .تسا  هار  نادب  ار  نالدبحاص  تضایر و  باحصا  هک  تسا  تخـس  نآ  زا  هدافتـسا  تسا و  تراشا  تفـص و  ترابع و 
هب يا  هراشا  تسا و  زجاع  نآ  نایب  زا  نابز  هکنیا  هچ  دـننز  یم  فرح  نآ  زا  هراشا  اب  دـنراد و  صاخ  هاـگن  نآ  هب  عمجلا  نیع  ماـقم 

.دسرن نآ 

يولوم

میدب یک  ناقحتسم  ام  مدع  رد 

میدز شناد  نیا  رب  ناج و  نیرب  هک 

دوبن ناماضاقت  میدوبن و  ام 

دونش یم  ام  هتفگان ي  وت  فطل 

تسا قشاع  باجح  یبقع  ییند و 

تسا قیال  قشاع  یک ز  اهنآ  لیم 

.تسا ِهِینُْغی (1)  ٌنْأَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  هفیرش  هیآ  دهاش  هک  هدورس  ار  ریز  راعشا  راطع 

راطع

: دیوگ یم  ِهِینُْغی  ٌنْأَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  هفیرش  هیآ  هب  داهشتسا  رد  يو 

تسکش ایرد  رد  دروآ  یتشک 

تسشن الاب  رب  هلمجنآز  يا  هتخت 
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دنام هتخت  نآ  رب  وچ  یشوم  هبرگ و 

دنام هتحپان  رگیدکی  اب  ناشراک 

زیرگ يور  ار  شوم  هبرگ  هن ز 

زیت لاگنچ  ار  هبرگ  نآ  شومب  هن 

بجع يایرد  لوه  زا  ناشود  ره 

بل کشخ  هدنام  زاب  ریحت  رد 

دوب اغوغ  نیا  زین  تمایق  رد 

دوب ام  هن  وت و  هن  اجنآ  ینعی 
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*

درگنن ناهاش  رصق  رد  ارچ  نیب  تربع  مشچ 

بارخ دش  نودرگ  رود  تاثداح  زا  ناسچ  ات 

توبکنع يرسک  قاط  رب  دنک  یم  يراد  هدرپ 

بایسارفا هعلق ي  رب  دنز  یم  تبون  دغج 

*

تسین مارخ  زان و  همشرک و  نیمه  یبوخ 

تسین مان  هک  ار  ناتب  تساه  هویش  رایسب 

*

بلط رد  یشاب  تسچ  ات  بش  هب  ملاع  دش  شوماخ 

دش هناخ  تولخ  شیوشت  هدبرع  گناب و  هک  اریز 

يولوم

لگ بآ و  زا  دنا  هتسب  ار  اهناج 

لد داش  اهلگ  بآ و  زا  دنهر  نوچ 

دنوش ناصقر  قح  قشع  ياوه  رد 

دنوش ناصقن  یب  ردب  صرق  وحم 

حور يور  زا  دور  نت  باقن  نوچ 

حوتف دص  دبای  تسود  ياقل  زا 

نوگبآ ناهج  رد  ناج  دنز  یم 

نوملعی یموق  تیل  ای  هرعن ي 
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میوگ

*

عمج لام  ینک  یهاوخ  وچ  لوا  رد 

تشامگ دیاب  شیوخ  رب  جنر  یسب 

ياجب دنامب  ات  نآ  رهب  زا  سپ 

تشاد ساپ  شدیاب  یم  زور  بش و 

تسا رت  لکشم  لاح  نیا  هلمج  نیا  زو 

تشاذگ دیابب  ترسح  هب  رخآ  هک 

میوگ

*

تسکلام دوخ  وا  تسوا  کلم  کلم 

تسا کلاه  ءیش  لک  شتاذ  ریغ 

تسین تسه و  شهجو  شیپ  دمآ  کلاه 

تسیا هفرط  دوخ  یتسین  ردنا  یتسه 

دنیوگ

رای هک  نمشد  ییوگدب  زا  تسا  عمج  مرطاخ 

درب نم  مان  وچ  دزادنین  شفرح  رب  شوگ 
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ادخ شناد 

.تسا یجراخ  رما  قباطم  لاثم  هک  تسا  مولعم  تروص  لوصح  ناـمه  ملع  دـسیون : یم  ادـخ  ملع  هراـب ي  رد  يا  هلاـسر  رد  یلعوب 
رود و مزلتـسم  نوچ  دوش  یمن  لـصاح  يرگید  عوضوم  رد  اـهتروص  نیا  تسا  هدوب  وا  ملع  رد  دوـجو  زا  شیپ  تاـمولعم  تروـص 

نامه ملع  اریز  تسین ، هیجراخ  تادوجوم  روص  زین  میتفریذپن و  ام  هک  تسین  ینوطالفا  لثم )  ) روص دارم  زین  .تسا و  لطاب  لسلـست 
عقـص رد  ادـخ  ملع  میئوگب  دـیاب  تسین  حیحـص  ادـخ  ملع  هراب ي  رد  تالامتحا  نیا  نوچ  .درادـن  یجراـخ  دوجو  تسا و  تروص 

.تسا تیبوبر 

نیا هب  یهار  و  دـیآ ، كاردا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رترب  مـلع  نآ  تـمظع  هـک  ارچ  تـسین  یکاـب  دوـبن ، كرد  لـباق  بـلطم  نـیا  رگا 
زا دـنا  هدـنامرد  ءایلوا  ءاـیبنا و  برقم و  ناگتـشرف  هک  يریـسم  رد  دزادـنا  تمحز  هب  ار  دوخ  دـیابن  یمدآ  درادـن و  دوجو  تخاـنش 
رد و  ینک ، هدـهاجم  دـیاب  یباـیرد ، ار  ملع  نآ  زا  يوترپ  یهاوخ  یم  رگا  .دـنک  یلـضفت  وا  رب  ادـخ  هک  یـسک  رگم  نآ ، هب  لوصو 

.یبای نانیمطا  نآ  هب  وت  دتفا و  قافتا  يا  هثداح  ات  يزاس  یلاخ  تسوا  ریغ  هچره  زا  ار  دوخ  بلق  ياه  هیال  و  ییامن ، رکفت  اهتولخ 

دنیوگ

ماش ات  رحس  زا  هک  نیب  ار  هجاوخ 

ماعط بارش و  هشیدنا ي  دراد 

یلاحشوخ یلدشوخ و  زا  مکش 

یلاخ یهگ  دنک  یم  رپ  هاگ 

خزود زا  نمیا  دلخ و  زا  غراف 

خبطم ات  تسا  هلبزم  وا  ياج 

یماظن

يراکماک دشابن  هلاس  همه 

يراوخ هاگ  يزیزع  دشاب  یهگ 

يوخ کی  هب  علاط  نادواج  دنامن 

يوج یکی  رد  میاد  بآ  دنامن 

یسونبآ يارس  لدنص  نیرد 
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یسورع یهاگ  دوب  متام  یهگ 

زاس دنک  یم  برطم  گناب  ییاج  هب 

زاوآ درادرب  رگ  هیوم  ییاجب 

تساه یمکحم  لصا  هک  هنخر  اسب 

تساه یمرخ  يو  رد  هک  هد  نآ  اسب 

دیامن اه  يزاسراک  نوچ  کلف 

دیامن اهیزاب  هدرپ  زا  تسخن 

تسا دیدپان  شدنب  هک  یلفق  اسب 

تسا دیلک  نآ  تسا  لفق  هن  ینیباو  وچ 

دنیوگ

یلصاح دراد  هک  درادنپ  هجاوخ 

تسین رادنپ  زجب  هجاوخ  لصاح 
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نیسحن نارق 

نآ داتفا و  قاـفتا  ناطلـس  جرب  رد  لـحز  خـیرم و  ینعی  سحن  ود  نارق  يرجه ، رازه  لاـس  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مهدزاود  بش  رد 
.تسا رکشل  یگدنکارپ  هیلاع و  تارامع  يدوبان  جرم و  جره و  هیام  هک  ملاع  رد  گرزب  يا  هنتف  زا  دنک  یم  تیاکح 

ًاصوصخ ددرگ  هدوزفا  نید  هب  هجوت  دوش ، رتهب  مدرم  لاح  دوش ، یم  مکاح  مظن  تعرـس  هب  تسین و  ینالوط  دایز  ثداوح  نیا  هتبلا 
.تسا هاگآ  ادخ  نارق و  نیا  مراهچ  لاس  رد 

نییولع نارق 

دـتفا و قافتا  سوق  جرب  رد  يرتشم  لـحز و  ینعی  نییولع  نارق  يرجه ، هدزاود  رازه و  لاـس  بجر  مود  تسیب و  هبنـشجنپ  بش  رد 
زا ناگرزب  دور ، بآ  ریز  نیمز  زا  یخرب  دـنوش ، ناریو  روهـشم  ياهرهـش  رثکا  .دراد  اهنآ  نید  یتح  مدرم  لاح  رییغت  رب  تلالد  نیا 

ریشمش اب  وا  دوش ، هدرپس  دنک  هداعلا  قراخ  ياهراک  هک  تکوش  بحاص  یـسک  هب  تموکح  دنوش ، راکـشآ  اهنآ  ریغ  و  دنورب ، ایند 
نارود رد  دـننک ، یم  تفلاخم  وا  اب  ناحلاص  ءاملع و  یلو  دوش  یم  هریچ  تکلمم  رب  .تسا  رتش  وا  بوکرم  نیرتشیب  دـنک و  جورخ 

ندیـشوپ هب  مدرم  دنک ، یم  جورخ  نامزلارخآ  رد  هک  دشاب ، دوعوم  يدهم  نامه  صخـش  نیا  دیاش  دتفا ، قافتا  یگرزب  ثداوح  وا 
دادغب دنوامد ، ناگرگ ، ناتسهق ، لها  دیآ  یم  شیپ  یبیجع  ثداوح  ملاع  رد  .دنروآ  یم  يور  هریت  ياهگنر  اب  مشپ  هبنپ و  ياهسابل 
هدننک جورخ  راصنا  ناوعا و  .دنوش  یم  دنم  هرهب  نآ  زا  دننک و  یم  تلاخد  تموکح  روما  رد  دـنبای و  یم  ماقم  عاقترا  ناهفـصا ، و 

.تسا قیاقح  هب  ملاع  ادخ  هتبلا  دناد و  یم  باوخ  ریبعت  يو  دنتسه  مدق  تباث  يو  يرای  رد 

دنیوگ

زورما دوش  یمن  یلست  لصو  ملد ز 

تسکیدزن رای  رجه  منکن  طلغ  رگا 

دنیوگ

نکم يوخ  ناربخ  یب  اب  نک و  ام  اب  يوخ 

نکم يوب  نارخ  وچ  ار  يرخ  هدام  ره  مد 

دوب دهاوخ  لزا  قشع  وت  رخآ  لوا و 

نکم يوش  رگد  وت  بش  ره  هشحاف  نز  نوچ 

هنم هنییآ  رب  بیع  وشب  كاپ  ار  يور 
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نکم يوزارت  بیع  نک  هرس  ار  دوخ  دقن 

تاود عمج 

هتسب عمج  يود  رب  زین  یهاگ  .يون و  تاون و  دننام  تسا ، يود  نآ  عمج  زین  .تایصح و  هاصح و  دننام  .تسا  تایود  تاود ، عمج 
.تسا عمجلا  عمج  ایاود  یلو  یتف ، هاتف و  دننام  دوش ، یم 
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ایر

یهد هولج  بوخ  مدرم  ربارب  رد  ار  مرهاظ  هکنیا  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  نم  ایادخ  تسا : هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هغالبلا  جـهن  رد 
هب وت  دنـسانش و  رهاظ  نسح  هب  ارم  مدرم  يربخاب ، اهنآ  یتشز  زا  وت  هک  منک  يراک  موش و  راـکایر  اـت  یناـشوپب ، ارم  تشز  نطاـب  و 

.مدرگ رود  وت  زا  موش و  کیدزن  مدرم  هب  ینک ، بضغ  نم  زا  میافخ  رد  لامعا  رطاخ 

سیلاو

خیم رـش  یتسود  تسا و  ترارـش  خیم  تورث  یتسود  دیوگ : یم  يو  .دندناوخ  یم  هناوید  ار ، دوخ  نامز  يامکح  زا  سیلاو  مدرم ،
.تسا اه  بیع 

.مریم یم  مک  مک  تفگ : خساپ  رد  يا ؟ هنوگچ  دندیسرپ : يریپ  رد  وا  زا 

.دریگب ار  دوخ  مشخ  ولج  هک  مادک  ره  تفگ : دنرتهب ؟ مادک  مور ، ای  ناریا و  نیطالس  زا  دندیسرپ  وا  زا 

ایند بلاط  يو  هک  یـسک  هب  رگا  دـنک و  یم  حورجم  ار  وا  دـبای ، تسد  دـنک ، یم  رارف  وا  زا  هک  یـسک  هب  اـیند  رگا  تفگ : یم  يو 
.دنک یم  كاله  ار  وا  دبای ، تسد  تسا ،

؟ دراد تسود  ار  کلم  ادخ ،)  ) وا زا  رت  ینغ  تفگ : .دراد  تسود  ار  وت  ناطلس  دنتفگ : وا  هب 

.يزادرپن ار  نآ  قح  رگا  دنک ، همصاخم  وت  اب  تسا و  وت  نمشد  قح  هک  ارچ  نک  ادا  ار  دوخ  سفن  قح  دیوگ : یم 

یهاشداپ

ياج راوشد و  نتفر  الاب  .دراد  هدنرد  تاناویح  بوخ و  ياه  هویم  هک  تسا  يروبعلا  بعص  هوک  نوچ  ناطلـس  تسا : هتفگ  یمیکح 
.تسا رتراوشد  نتفرگ 

هاشداپ نارای 

کیدزن تکاله  هب  تسا  رتالاب  هک  ره  دنا ، هداتفا  ریز  هب  هتفر و  الاب  هوک  زا  هک  دنتسه  یهورگ  نوچ  ناطلـس  ناتـسود  دنا : هتفگ  زین 
.تسا رت 

یبایراف ریهظ 

دایرف نتشیوخ  ياهرنه  تسد  ارم ز 

داشان مدراد  هنوگ  رگدب  یکی  ره  هک 
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رکف زا  موم  وچ  انع  رد  دش  هتخادگ  منت 

دالوف لد  رد  تسا  داتف  هچ  زا  شتآ  هک 
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رعرع تماق  تسارآرب  هنوگچ  نمچ 

داشمش هرط ي  تساریپ  هب  هنوگچ  ابص 

متسنادب ات  دروخ  رگج  هیام  هچ  ملد 

داز هچ  يرپ ز  دش و  ادیپ  هچ  یمدآ ز  هک 

تسین لصاح  قارع  رد  نیا  زا  مچیه  کیل  و 

داهرف هصق ي  نیریش و  هناسف ي  اشوخ 

مدید ناهج  رد  لضف  زا  نم  هک  یمعنت 

داتسا يایس  دوب و  ردپ  يافج  نامه 

دزان یمه  اخس  رد  وا  تبغر  لما ز 

داماد یصیرح  زا  سورع  ناگیاد  وچ 

ایند

دیناد یم  تفگ : شنارای  هب  نامیلـس  دناوخ ، یم  زاوآ  نآ  رب  يا  هدنرپ  هک  تشذگ  یتخرد  رانک  زا  مالـسلا  امهیلع  دواد  نب  نامیلس 
: تفگ نامیلس  .تسا  رتاناد  شلوسر  ادخ و  دنتفگ : دناوخ ؟ یم  هچ 

.ایند رس  رب  كاخ  مدروخ ، امرخ  کی  زا  یفصن  نونکا  دیوگ : یم 

صالخا

رگا تسا و  تلیـضف  هناشن  دـشاب ، رتهب  شنطاب  نوچ  تسا و  فاصنا  هناشن  دوش ، يواسم  یمدآ  نطاب  رهاظ و  یتقو  دـیوگ : یفراـع 
.تسا تکاله  هناشن  دشاب  رتهب  شرهاظ 

یماج

داهن ماد  تشدب  ییوج  دیص 

داتفا مادب  شیشحو  يوهآ 

يو لد  رد  دوب  وچ  شیاپ  تسب 
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یح یحاون  ات  هدنز  درب  هک 

نوریب اپ  تشد  هداهن ز  ان 

نونجم اضق  زا  يو  راچود  دش 

ار وهآ  هتسب  ياپ  نآ  دید 

ار وا  هآ  تساوخ  هتسخ  لد  زا 

يرازآ هچ  ار  دیص  نیا  شتفگ 

يراد ارچ  شا  هتسب  اپ  تسد و 

تسا یلیل  هباشم  تروص  هب  وا 

تسا یلوا  شیشخبب  یلیلب  رگ 

یلج همرس  هدادن  ار  شسگرن 

یلیل وا  هنیعب  يدوب  هنرو 

رهگ دقع  هدوسن  ار  شندرگ 

رسکی همه  يدب  یلیل  هنرو 

هنازرف رای  قوش  زا  دناوخ 

هناسفا نوسف و  ناسنیا  زا  دص 
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شنوسفا هشیپ ز  دیص  دش  مار 

شنونجم تسدب  هتشر  داد 

تخاس وا  ندرگ  قوط  دوخ  تسد 

تخاونب شدقفت  نابزب 

داد وا  ندرگ  مشچ و  رب  هسوب 

داشگب وا  ياپ  تسد و  زا  هتشر 

شاب یلیل  يادف  ور  ور  تفگ 

شاب یلیل  ياعد  رد  نم  وچمه 

هایگ راخ و  ياجب  روخ  یم  هلال 

هاوخ یم  شییور  خرس  ادخ  زو 

يوج همشچ و  درگب  روخ  یم  هزبس 

يوگ یم  اعد  شیزبسرس  رهب 

ییوب ارت  دوب  یلیلز  ات 

ییوم وت  دوجو  زا  دابم  مک 

یلوم تیانع  زا  يز  داش 

یلیل تیامح  يامح  رد 

يدعس

رذگ هک  درذگب  وت  رب  اهلاس 

تردپ تبرت  يوس  ینکن 

ریخ يدرک  هچ  ردپ  ياجب  وت 
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ترسپ زا  يراد  مشچ  نامه  هک 

دنیوگ (1)

دندش بادآ  ملع و  طیحم  هک  اهنآ 

دندش باحصا  عمش  لضف  سلجم  رد 

نورب دندربن  کیرات  بش  نیز  هر 

دندش باوخ  رد  يا و  هناسف  دنتفگ 

یماظن

وا گنرین  رذگب ز  تسیچ  ناهج 

وا گنچ  زا  روآ  گنچ  هب  ییاهر 

كاغم رد  نیمز  يدنلب  رد  کلف 

كاخ تشط  یکی  نوخ و  تشط  یکی 

تشط هدولآ  ود  ره  نیرد  هتشبن 

تشذگ رس  یسب  شوایس  نوخ  ز 

تسا شوخ  یهاگمارآ  هچ  رگ  ناهج 

تسا شتآ  رد  لعل  ار  هدنباتش 

سک غاب  نیرد  ینیبن  یمیقم 

سفن کی  یکی  ره  دنک  اشامت 

هتسارآ غاب  نیا  دراد  رد  ود 

هتساخرب ود  ره  نیا  زا  دنب  رد و 

مامت رگنب  غاب و  رد  زا  يآرد 
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مارخ نوریب  غاب  رد  رگید  ز 

دسر یم  يربون  یمد  ره  ورد 

دسر یم  يرگید  دور  یم  یکی 

یشوخلد یپ  زا  هدمآ  میا  هن 

یشک تنحم  جنر و  یپ  زا  رگم 

چیه هب  يداشب  يراد  هک  مد  نیرد 

چیه تسا  چیه  هتفر  هدنیآ و  هک 
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: دیوگ درجت  تبسانم  هب  رارسالا  نزخم  باتک  رد 

*

وا تالایخ  باوخ و  نیا  زا  رذگب 

وا تابارخ  كاخ و  نیا  زا  رپ  رب 

تسا رگتراغ  وچ  راغ  نیا  هنحش ي 

تسا رتشوخ  یمشتحم  زا  یسلفم 

تسا یشیدنا  تبقاع  رب  وچ  مکح 

تسا یشیورد  هدنب ي  یمشتحم 

رذگهر نیا  رد  دننارب  هسیک 

رت هدوسآ  رت  هسیک  یهت  هک  ره 

: دیوگ نادازآ  اب  نتفرگ  یتسود  رد  زین 

*

نالدبحاص تبحص  زا  شکم  رس 

نالبقم رمک  زا  رادم  تسد 

دنک لگ  یتبحص  مه  هک  راخ 

دنک لبنس  نماد  رد  هیلاغ 

تسرپ تلود  علاط  دوب  هدنز 

تسه هک  اج  ره  وش ، تلود  هدنب ي 

فلع ندنک 

ّللادبع
�

ه .دنک  نیمز  زا  یفلع  نایفوص  زا  یکی  .دندوب  هدرک  عامتجا  يراز  هزبس  رد  نایفوص  یخرب  اب  كرابم  ّللادبع 
�

ه مدید  یباتک  رد 
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هب ار  نارگید  درادن ، وت  لاح  هب  یعفن  هک  يدش  لوغشم  يزیچ  هب  يدرک ، ضارعا  ادخ  دای  زا  .يدش  اطخ  جنپ  بکترم  تفگ : وا  هب 
.يدرک اپب  تمایق  رد  ادخ  يارب  دوخ  هیلع  یتجح  یتشادزاب ، ادخ  دای  زا  ار  ییوگ  حیبست  يدرک ، قیوشت  لمع  نیا 

صرح يوه و  لقع و 

اب بسا ، رب  راوس  یچراکـش  تسا : نیا  نآ  دننک و  یم  حرطم  ار  یلاثم  دوخ ، صرح  اوه و  لقع و  اب  وا  راک  ناسنا و  يارب  نامیکح 
دود و یم  يرادرم  ره  يارب  وس و  ره  هب  گس  دـنک ، يوریپ  دوخ  گس  زا  یچراکـش  رگا  دور ، یم  راکـش  هب  دوخ  يراکـش  گـس 

كاشاخ راخ و  نمد و  هوک و  هب  ناویح  نآ  دـنک ، يوریپ  دوخ  بسا  زا  یچراکـش  رگا  .دـنک  یم  كاله  ار  وا  بکرم  یچراکش و 
رد ياراوگ  بآ  زا  دنوش ، يو  عیطم  بسا  گس و  دشاب و  هتـشاد  هدارا  دوخ  یچراکـش  رگا  یلو  دنک ، كاله  ار  هس  ره  دور و  یم 

.دوش شوخ  هس  ره  لاح  درب و  هرهب  هاگلزنم  نیرتهب  هار و 

یماظن

درگ نالبقم  درگب  یهاوخ  فرش 

درم دوش  لبقم  نالبقم  زا  دوز  هک 

راتات يوهآ  درچ  لبنس  رب  وچ 

رادیدپ درآ  کشم  يوب  شمیسن 

598  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1156 

http://www.ghaemiyeh.com


تسنیا رهب  زا  گرزب  رد  ءاهب 

تسا نیشنمه  ناگرزب  اب  لوا  زک 

دنیوگ

هن يدوبهب  دیما  ارم  وت  زا  يا 

هن يدوب  نیزا  شیپ  هچنانچ  وت  ام  اب 

ارم نامیپ  دهع و  هک  متسناد  یم 

هن يدوز  نیدب  یلو  ینکش  مه  رد 

یماظن

تسا زیت  غیت  شایگ  هک  هر  نیز 

تسا زیرگ  تحلصم  هک  زیرگب 

تسا لین  ياج  هن  هدک  وید  نیا 

تسا لیس  رذگهر  هک  زیخرب 

دوبن جاب  تسین  تراب  نوچ 

دوبن جارخ  هناریو  رب 

تفر ناهج  زا  تحار  هک  باتشب 

تفر ناوراک  هک  ورم  هتسهآ 

تسا ماقم  شهد  نیرد  هک  سکنآ 

تسا مارح  وا  رب  یلد  هدوسآ 

درادن افو  رس  هک  یتیگ 

درادن انشآ  سک  هک  ییوگ 
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تسا قرغ  يارب  ام  تماق  نوچ 

تسا قرف  هچ  ار  زارد  هاتوک و 

ینآرق دادعا 

نخس نیریش  يا  هناوید  .دوب  وا  لباقم  رد  هنیزول  مان  هب  ینیریـش  یعون  زا  یقبط  .مدوب  دادغب  ناریما  زا  یکی  روضح  رد  دیوگ  یبیدا 
دناوخ ار  هیآ  نیا  درک و  بلط  ار  یمود  هناوید  تخادنا ، وا  دزن  ار  اهنآ  زا  یکی  ریما  تسیچ ؟ قبط  نیا  رد  ریما ، دیـسرپ : دش و  دراو 

دزن ار  یموس  ریما  ٍِثلا�ِثب ،  ا�نْزَّزَعَف  دناوخ  ار  هیآ  نیا  تساوخ و  ار  یموس  هناوید  .تخادنا  وا  دزن  ار  یمود  ریما  ِْنیَْنثا  ُمِْهَیلِإ  ا�ْنلَـسْرَأ  ْذِإ 
هناوید .تخادـنا  وا  دزن  مه  ار  یمراهچ  ریما  ِْریَّطلا ،  َنِم  ًهََعبْرَأ  ْذُـخَف  دـناوخ  ار  هیآ  نیا  درک و  بلط  ار  یمراهچ  هناوید  .تخادـنا  وا 

ار یمـشش  هناوید  .تخادـنا  وا  دزن  مه  ار  یمجنپ  ریما  ْمُُهْبلَک ،  ْمُهُـسِدا�س  ٌهَسْمَخ  َنُولوُقَی  دـناوخ ، ار  هیآ  نیا  درک و  بلط  ار  یمجنپ 
تاوامـسلا عبـس  هیآ  درک و  بلط  ار  یمتفه  هناوـید  .داد  وا  هب  مه  ار  یمـشش  ریما  ّیَأ ، 

ٍمـا� ِهَّتِـس  ِیف  دـناوخ  ار  هـیآ  نـیا  درک و  بـلط 
هناوید داد ، وا  هب  ار  یمتـشه  ریما  دـناوخ ، ار  ٍجا�وْزَأ  َهَِیناـ�مَث  هیآ  تساوخ و  ار  یمتـشه  هناوـید  داد ، وا  هب  مه  ار  یمتفه  ریما  .دـناوخ 

.دناوخ ار  ٍطْهَر  ُهَعِْست  هیآ  تساوخ و  ار  یمهن 

هناوـید .داد  وا  هب  مه  ار  نیمهد  ریما  دـناوخ ، ٌهَِلماـ�ک  ٌهَرَـشَع  َکـِْلت  هـیآ  درک و  بـلط  ار  یمهد  هناوـید  داد ، وا  هـب  مـه  ار  یمهن  ریما 
َهَّدِـع هیآ  درک و  بلط  ار  نیمهدزاود  هناوید  .داد  وا  هب  ار  نیمهدزاـی  ریما  دـناوخ ، ار  ًاـبَکْوَک  َرَـشَع  َدَـحَأ  درک و  بلط  ار  نیمهدزاـی 

تسیب هب  ات  درک  بلط  رتشیب  هنیزول  هناوید  .داد  وا  هب  ار  نیمهدزاود  ریما  درک ، تئارق  ًارْهَش  َرَشَع  ا�ْنثا  ّللا 
�

ِه َْدنِع  ِروُهُّشلا 
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: تفگ ریما  دناوخ و  ِْنیَتَئاِم  اُوِبْلغَی  هناوید  .دش  تسیب  يو  ياه  هنیزول  عمج  دناوخ ، ار  َنوُِربا�ص  َنوُرْـشِع  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  هیآ  دیـسر و 
.مدرک یم  بلط  رازه  دص  مدناوخ و  یم  َنوُدیِزَی  ْوَأ  ٍْفلَأ  ِهَئاِم  يداد  یمن  ار  قبط  رگا  تفگ : هناوید  .دیهدب  وا  هب  ار  قبط 

ینلع بدا 

.نکن بیدأـت  نم  روضح  سلجم و  رد  ار  وا  يدینـش ، هابتـشا  يا  هملک  وا  زا  یتـقو  تفگ : شدـنزرف  ملعم  هب  کلملادـبع  نب  ماـشه 
.نک بدا  ار  وا  تولخ  تقو  دنک ، دای  نآ  زا  دوخ  هابتشا  زا  رتشیب  دنامب و  شنهذ  رد  تسا  نکمم 

یماج

دسرپب وچ  یلو  مور  شیوس  مزاس و  هناهب 

ار دوخ  هناهب  منک  مک  يا  هدمآ  راکچ 

ینکش دهع 

رتهب ناگدـنناوخ  همه ي  زا  دوب و  فیطل  بیدا و  ابیز و  رایـسب  تشاد ، رداغ  مان  هب  يزینک  یـسابع  يداه  مدـید  یخیرات  باـتک  رد 
.درک رییغت  يداه  هرهچ  گنر  دـناوخ ، یم  هنارت  دوب و  وا  میدـن  زینک  نامه  هک  یبش  .دوب  هدـش  وا  هتفیرف  يداـه  دـناوخ و  یم  هنارت 

وا اب  وت  تسا و  هتـسشن  نم  ياـج  هب  نوراـه  مردارب  ما و  هدرم  هک  درک  روطخ  مرطاـخ  هب  نونکا  مه  تفگ : هدـش ؟ هچ  دیـسرپ  زینک 
ینک دای  دنگوس  دیاب  تفگ : يداه  .دش  وا  نهذ  زا  لایخ  نیا  عفر  یپ  رد  و  درادن ، هدنز  ارم  ادـخ  وت  زا  سپ  تفگ : كزینک  .یتسه 

دای دنگوس  دیاب  تفگ : تفر و  نوراه  دزن  سپـس  يداه  .درک  دای  ظیلغ  دهع  دنگوس و  كزینک  .ینکن  تولخ  وا  اب  نم  زا  سپ  هک 
دـش هفیلخ  نوراه  درم و  يداه  هک  تشذگن  هام  دنچ  .دومن  دهع  درک و  دای  دنگوس  وا  ینکن و  تولخ  رداغ  اب  نم  زا  سپ  هک  ینک 

: تفگ نوراه  دنک ، یم  هچ  اهدهع  اهمسق و  نآ  اب  ریما  تفگ : رداغ  .دوش  وا  میدن  داد  نامرف  دش و  رـضاح  وا  تساوخ و  ار  رداغ  و 
زا یکی  رد  .دوبن  مارآ  يا  هظحل  وا  یب  درک و  ادـیپ  لیم  وا  هب  تدـش  هب  درک و  تولخ  وا  اب  ما و  هداد  مدوخ  وت و  زا  ار  اـهنآ  هراـفک 

: تفگ كزینک  هدش ؟ هچ  دیسرپ  نوراه  تساوخرب ، باوخ  زا  همیسارس  دوب ، هدیباوخ  نوراه  رانک  رد  كزینک  هک  اهبش 

ارم دهع  متفر ، ربق  هب  هکنیا  زا  سپ  يدرک  تفلاخم  ار  مدـهع  هک : درک  باطخ  نم  هب  رعـش  تیب  دـنچ  هک  مدـید  باوخب  ار  تردارب 
.تسا هتشاذگ  رگ  هلیح  ینعی  رداغ  وت  مسا  هک  یسک  هدرک  باختنا  تسرد  يدرک و  هلیح  يدش ، مردارب  رتسبمه  يدرک و  شومارف 

.ییآ ربق  رد  نم  دزن  حبص  زا  شیپ  ددرگن و  وت  عفن  هب  هنامز  خرچ  دشاب و  هتشادن  یماود  يرتسبمه  نیا  مراد  وزرآ 

ام دعب  يدهع  تفلخا 

رباقملا ناکس  ترواج 
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یف تثنح  ینتیسن و  و 

رجاوفلاروز کنامیا 

یخا هرداغ  تحکن  و 

رداغ كامس  يذلا  قدص 

دیدجلا فلالا  کنهیال 

رئاودلا کنع  ردت  الو 

حابصلا لبق  ینتقحلو 

ریاص تودغ  ثیح  ترصو 

داتفا و شمادـنا  رب  يا  هزرل  .درکن  رواـب  وا  یلو  داد  يرادـلد  ار  وا  نوراـه  تسا ، نم  گرم  بشما  منک  یم  ناـمگ  تفگ : كزینک 
.درم

یهقف هلأسم 

رد یلو  دـمآ ، یم  شوخ  هیفوص  قاذـم  هب  شمـالک  دوب و  مک  وا  یملع  تاـعالطا  دـنچره  .دوـب  ناـیب  نیریـش  یظعاو  كامـس  نبا 
ءاتفتـسا دـید  درک ، زاب  ار  نآ  كامـس  نبا  داد ، وا  هب  يذـغاک  يا  هبلط  ظـعو ، سلجم  رد  يزور  .دنتـسشن  یم  يرایـسب  وا  سلاـجم 

: تسا هتشون  تسا و  یعرش 

كامـس نبا  ...دوش ؟ میـسقت  هنوگچ  هکرت  دـنیوگ و  یم  هچ  دراد  لیذ  حرـش  هب  يا  هثرو  هتفر و  ایند  زا  هک  يدرم  هراب ي  رد  ءاملع 
یتقو هک  تسا  یموق  مارم  قباطم  ام  نخـس  تفگ : تخادـنا و  نیمز  رب  ار  ذـغاک  مشخ  اب  تسا  هیثرا  هراب ي  رد  شـسرپ  دـید  یتقو 

.دندش تفگش  رد  وا  یباوجرضاح  زا  نارضاح  دنراذگ ، یمن  ياج  هب  يزیچ  دنریمب ؟

ناسنا ادخ و  نیمضت 

لوغـشم يا  هداد  ادـخ  هب  نآ  نیمـضت  هک  هچنآ  هب  تفگ : اسراپ  دـنک ، نایب  رقحم  لـماک و  يا  هظعوم  تساوخ  ییاـسراپ  زا  یـسک 
.تسا يزور  بلط  نآ  و  نک ، كرت  هدرک ، نیمضت  وت  يارب  ادخ  هک  هچنآ  و  تسا ، ادخ  هب  لماک  هجوت  نآ  و  شاب ،

.دنداد يزاب  رتوبک  هقباسم  دوب ، زاب  رتوبک  مه  وا  هک  دوخ  نابرد  اب  يزور  .تشاد  رایـسب  يا  هقالع  يزاب  رتوبک  هب  نامکاح  زا  یکی 
هاـش هب  هنوگچ  هک  دوـب  رکف  رد  ریزو  ناـبرد ؛ رتوـبک  اـی  تسا  هدیـسر  دـصقم  هب  رتدوز  هاـش  رتوـبک  درگنب  هک  تشوـن  ریزو  هب  يو 

ینامز تفرگ و  شیپ  وت  رتوبک  .تسا  هریچ  يرگـشالت  ره  رب  هک  یگرزب  يا  تشون : اذل  تسا ، هدیـسر  رتدوز  نابرد  رتوبک  دسیونب 
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.داد هزیاج  دش و  دنسرخ  هاش  .دوب  شهاگشیپ  رد  نابرد  رتوبک  دش ، رهش  دراو  هک 

هدج يذلا  یلوملااهیاای 

بلاغ رهاق  دج  لکل 

هنکل قباسلا  كریاط 

بجاح هتمدخ  یف  یتا و 

لامک لامج و 

ینز دنتفگ  میدیسر ، ییاتسور  هب  میدوب و  نایجاح  اب  هک : تسا  هدرک  تیاکح  لضفم  نب  رشب 
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ار وا  ياپ  یبوچ  هراپ  اب  میدـیبلط و  ار  یقیفر  .مینیبب  ار  وا  میتساوخ  .دـنک  نامرد  ار  هدـیزگ  رام  هک  تسا  اـجنیا  ییاـبیز ، تیاـهن  رد 
جراخ هاگرخ  زا  نابات  دیشروخ  نوچ  ینز  .تسا  هدیزگ  رام  درم  نیا  میتفگ  میتفر و  وا  دزن  میدیچیپ ، يا  هچراپ  اب  میدرک و  نینوخ 
نامرد هدرک و  راردا  بوچ  هراپ  نآ  رب  رام  هک  هدـش  مخز  یبوچ  هراپ  اب  اپ  نیا  هدـیزگن  ار  وا  راـم  تفگ ، درک و  هاـگن  اـپ  هب  دـش و 

.میدوب وا  ییوگشیپ  زا  بجعتم  ام  تفر و  ایند  زا  درم  نآ  هک  درکن  بورغ  باتفآ  زونه  .دریم  یم  باتفآ  بورغ  ات  درادن و 

نونجم قشع 

رد یتقو  .دهاوخب  ار  وا  تیفاع  ادخ  زا  دهد و  فاوط  دربب و  هکم  هب  ار  وا  هک  دندرک  داهنـشیپ  نونجم  سیقوبا  ردپ  هب  برع  ناگرزب 
يدنچ زا  سپ  .تسا  هدرم  درک  لایخ  شردپ  داتفا و  نیمز  رب  شوهیب  نونجم  یلیل ، تفگ : دز و  ادص  ار  شرهاوخ  ینز  دندوب ، ینم 

: تفگ دمآ و  شوه  هب 

.تسا نم  یلیل  مان  مه  هک  دروآ  نابز  رب  یلیل  مان  درک ، رو  هلعـش  ارم  قوش  شتآ  هک  دیـسر  مشوگ  هب  ییادـص  مدوب ، ینم  رد  یتقو 
.تخاس نایرب  ار  ام  لد  درک و  جراخ  ام  هلک  زا  لقع  يا  هدنرپ 

ینم نم  فیخلاب  نحن  ذا  یعد  عادو 

يردی ام  داؤفلا و  قاوشالا  جیهف 

امناکف اهریغ  یلیل  مساب  یعد 

يردص یف  ناک  رئاط  یلیلب  راطا 

ششخب عضاوت ،

فاصنا زا  يدنمورین  اب  دنک و  وفع  تردق  نامز  و  دشاب ، عضاوتم  دوخ  عیفر  ماقم  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرترب  دیوگ : یمیکح 
.دوشن جراخ 

لغش تعیبط و  قباطم  قالخا 

ای هدرکن  يدزد  يوج  هک  يرادمتسایس  ای  قالخادب  رادولج  ای  قالخا  شوخ  ینابرتش  تسا  هدید  هک  درک  اعدا  هکره  دیوگ : یبیدا 
ربکتم هک  يدـق  هاتوک  مدآ  ای  تسین  لقع  مک  هک  ییاه  هچب  ملعم  اـی  دود  یم  دـنت  هک  ییاـنیبان  اـی  هدـیدزدن  یـسابل  زا  هک  یطاـیخ 

.نکن قیدصت  ار  شیاعدا  تسین ، جک  هک  يزارد  مدآ  ای  تسین 

باوخ ریبعت 

: تفگ راذـگ  باوخ  .تسا  هدـش  زبـس  نم  تشگنارـس  یمدـنگ  هشوخ  مدـید ، باوـخ  رد  تفگ : تفر و  يراذـگ  باوـخ  دزن  ینز 
.دوش یم  نیمأت  هار  نیا  زا  وت  یگدنز  هنیزه  یتسه و  سیر  كود 
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ادخ دودح 

؟ تسیچ تزاین  تفگ : درک و  مارکا  ار  وا  روصنم  دش ، دراو  یسابع  روصنم  رب  همره  نبا 
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ناوت نم  تفگ : روصنم  .دـنکن  يراج  ارم  دـح  دـندرب ، وا  دزن  ارم  مدروخ و  بارـش  هاـگره  سیونب  هنیدـم  یلاو  هب  تفگ : همره  نبا 
درک ابا  تجاح  نایب  زا  وا  و  درک ، رارـصا  روصنم  .مرادن  نیا  ریغ  یتجاح  تفگ : همره  نبا  هاوخب ، رگید  يزیچ  .مرادن  دودـح  لاطبا 

داتـشه يو  هب  دندروآ  وت  دزن  یتسم  تلاح  اب  ار  همره  نبا  هاگره  دنـسیونب : هنیدـم  یلاو  هب  داد  روتـسد  روصنم  .تساوخ  ار  نامه  و 
تأرج یـسک  تشگ و  یم  هنیدـم  ياه  هچوک  رد  تسم  همره  نبا  نآ  زا  سپ  .نزب  هبرـض  دـص  هدروآ ، ار  وا  هک  یـسک  هب  هبرض و 

.دربب هرامالاراد  هب  ار  وا  تشادن 

دمح ریسفت 

نتشاد رطاخ  هب  دوش  یم  شیاتس  حدم و  ایند  رد  هکره  دیوگ : یم  َنیَِملا�ْعلا (1)  ِّبَر  ِّلل 
�

ِه ُدْمَْحلَا  هیآ  لیذ  دوخ  ریبک  ریسفت  رد  بغار 
لباق دـنک ، ناسحا  نوچ  .تسا  شیاتـس  لباق  یـسک  نینچ  دـنکن ، ناسحا  دـنچره  تسا و  بیع  یب  ًاـتاذ  نوچ  .تسا  تفـص  راـهچ 

ادخ .تسا  شیاتـس  لباق  یکانمیب ، وا  تردق  زا  نوچ  تسا ، شیاتـس  لباق  يراد  هدنیآ  رد  رتشیب  ناسحا  راظتنا  نوچ  .تسا  شیاتس 
رطاخ هب  رگا  مشیاتـس ، لباق  نم  تسا  تمعن  ناـسحا و  يارب  رگا  مشیاتـس ، لـباق  دـشاب  نم  یتاذ  لاـمک  رطاـخ  هب  رگا  دـیامرف : یم 

.ِنیِّدلا (2) ِمْوَی  ِِکلا�م  ِمیِحَّرلا  ِن�مْحَّرلَا  َنیَِملا�ْعلا ، ِّبَر  ِّلل 
�

ِه ُدْمَْحلَا  .مشیاتس  ملباق  نم  تسا  یکانمیب  هدنیآ و  ناسحا 

دنپ

تـسا مولعم  مه  درد  يا ، هدش  دوخ  کشزپ  وت  دومرف : يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا : هدـمآ  جاردتـسا  باب  رد  یفاک  رد 
.ینک یم  راتفر  دوخ  اب  هنوگچ  نیبب  سپ  دنا ، هدرک  یفرعم  وت  هب  مه  ار  وراد  یناد ، یم  مه  ار  تحص  هناشن 

*

وا زا  دـیاب  هک  نادـب  دوخ  ردـپ  ار  دوخ  شناد  .نادـب  شیوخ  دـنزرف  دوخ و  راـکوکین  قیفر  ار  دوخ  لد  دوـمرف : يرگید  هب  ماـما  زین 
.ینادرگزاب شبحاص  هب  ار  نآ  دیاب  هک  نادب  يا  هیراع  زین  ار  دوخ  لاوما  .رامش  دوخ  نمشد  زین  ار  دوخ  سفن  .ینک  تعاطا 

نطاب رهاظ و 

.دیوگ یم  هچ  وا  نیبب  رگنن ؛ دیوگ ، یم  نخس  هک  سک  نآ  هب  تسا : هدمآ 
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قشع

تفر تجاح  ياضق  يارب  نابایب  هب  نز  .دوب  وا  یپ  رد  یتخس  هب  دوب و  هدش  یبرع  ینز  قشاع  هک  مدید  نیـشن  هیداب  یبرع  دنا : هتفگ 
رگا تفگ : یم  وا  هب  باـطخ  دـیلام و  یم  نز  لوـب  هب  ار  شیوـخ  یلـسانت  تـلآ  دـش و  وا  یپ  رد  قشاـع  .تساـخرب  درک و  راردا  و 

.دش وت  بیصن  تشوگبآ  لقاال ، دشن  وت  بیصن  تشوگ 

یماظن

دنا هدرب  نایمدآ  زا  تفرعم 

دنا هدرب  نایمز  ار  نایمدآ 

متخیمآرب هکره  سفن  اب 

متخیرگب هک  دوب  نآ  تحلصم 

تشادن ییامهرف  سک  هیاس ي 

تشادن ییافو  يوب  سک  تبحص 

تشگ رود  ناهج  ناکین ز  تبحص 

تشگ روبنز  هناخ ي  لسع  ناش 

دنامن مدآ  لگ  ردنا  تفرعم 

دنامن ملاع  همه  رد  یلد  لها 

: دیوگ قشع  هراب  رد  نیریش  ورسخ  باتک  رد 

*

درادن یبارحم  قشع  زج  کلف 

درادن یبآ  قشع  كاخ  یب  ناهج 

تسنیا هشیدناک  وش  قشع  مالغ 

تسنیا هشیپ  ار  نالدبحاص  همه 
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يزاس قرز  رگید  تسا و  قشع  ناهج 

يزاب قشع  الا  تسیزاب  همه 

تسا هدرسف  دش  یلاخ  قشع  زک  یسک 

تسا هدرم  قشع  یب  دوب  ناج  دص  شرگ 

تسا ناج  ناطلس  ناک  لقع  رد  نیبم 

تسناج ناج  ناک  هن  قشع  رد  مدق 

: تسا هتفگ  زین  نونجم  یلیل و  باتک  رد 

*

رهوگ هب  دش  هتشرس  قشع  نوچ 

ردام میب  هچ  ردپ  كاب  هچ 

تسا دنمدوس  رازه  هچ  را  دنپ 

تسا دنپ  ياج  هچ  دیآ  قشع  نوچ 

دوس دنک  یگتسکش  قشع  رد 

دودنا دیاشن  لگ  هب  دیشروخ 

تسا ینادواج  قشع  هن  هک  یقشع 

تسا یناوج  توهش  هچیزاب ي 

تسا رون  دنلب  هنیآ ي  قشع 

تسا رود  قشع  باسح  توهش ز 

دزرو قشع  هکره  رطاخ  رد 

دزرین يا  هبح  همه  ملاع 
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دواکب یسک  ار  قشاع  نوچ 

دوارت نورب  وا  زا  قوشعم 
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دیامن هر  قدص  هب  قشع  نوچ 

دیامن هد  تسود  یبوخ  کی 

راد هلابند  هراتس 

دـسر و روهظ  هب  روشک  رد  ینارگن  دریمب و  هاشداپ  دوش  رهاـظ  لـمح  جرب  رد  راد  هلاـبند  هراتـس  هاـگره  راد : هلاـبند  هراتـس  ماـکحا 
.ددنویپ عوقو  هب  گرم  یطحق و 

.دوش يزیرنوخ  دیآ و  شیپ  یناریو  دنوش و  دایز  ناریگب  هار  دشاب و  دب  لاس  ددرگ  رهاظ  روث  جرب  رد  هاگره 

يدـب هب  ور  نازرواشک  لاح  دـتفا و  قافتا  اـهتلود  رد  یتارییغت  دراذـگ و  یناریو  هب  ور  رهـش  زا  یخرب  دوش  رهاـظ  ازوج  رد  هاـگره 
.دوش دایز  يراکافج  گرم و  دراذگ و 

ینامسآ هثداح  دنوش و  هریچ  شیاهرهـش  رب  وا  نانمـشد  ددرگ و  هتـشک  ای  دوش و  مومـسم  هاشداپ  ددرگ  رادیدپ  ناطرـس  رد  هاگره 
.دتفا قافتا 

.ددنویپ عوقو  هب  ابو  اهیناریو و  اهیراتفرگ و  اهیرامیب و  دتفا  قافتا  دسا  جرب  رد  هاگره 

.دوش ناوارف  یشک  ریشمش  یناریو و  يراکافج و  يرگمتس و  دشاب  هلبنس  رد  هاگره 

.دنریمب تاناویح  دیآ  شیپ  نازیم  رد  هاگره 

اهیناریو فرب  يدایز  رثا  رب  دـیآ و  شیپ  ینامـسآ  تفآ  دـتفا و  قافتا  ناملاع  نادـهاز و  ناگدـنب و  گرم  دـشاب  برقع  رد  هاـگره 
.دیآ دوجوب 

.دیآ شیپ  یطحق  ددنویپ و  عوقو  هب  ییاهیبارخ  هار  نیا  زا  دنیامن و  يرگ  هلیح  نابتاک  دریمب و  ناطلس  دوش  عقاو  سوق  رد  هاگره 

.دتفا قافتا  یطحق  دوش و  دایز  اههوک  رد  یبارخ  راتشک و  دوش و  دایز  فرب  دوش و  قرغ  ای  دزوسب  رهش  دشاب  يدج  رد  هاگره 

.دوش دایز  عاضوا  قالخا و  رییغت  يرگمتس و  يریسا و  گنج و  ددرگ  رهاظ  ولد  رد  هاگره 

.دیآ شیپ  داسف  ددرگ و  قرغ  دزوسب و  ددرگ و  ناریو  اهرهش  یخرب  دوش ، رهاظ  توح  رد  رگا  و 

شاقن ینام 

اب هک  دوب  نیا  وا  هزجعم  .دومن  يربمایپ  ياعدا  درک و  روهظ  فاتکالاوذ  روپاش  نامز  رد  شاقن  ینام  دوب ، هدـمآ  یخیرات  یباـتک  رد 
تـسد اب  هک  ار  اه  هریاد  یخرب  رطق  یهاگ  تشادن ، یتساک  دـندرک  یم  شیامزآ  راگرپ  اب  رگا  هک  دیـشک  یم  يا  هریاد  دوخ  تسد 
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شک طخ  یتقو  درک و  یم  میسرت  شک  طخ  نودب  یمیقتسم  ياهطخ  يو  .دیسر  یم  عارز  جنپ  هب  درک  یم  میسرت 
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.دوب (1) قیقد  دنتشاذگ  یم 

نامیلس نب  دمحم 

ياـهامعم عفر  رد  زین  يو  تشاد  يا  هتـشررس  يراـک  ره  زا  دوب و  دوخ  ناـمز  ياـبدا  ناگتـسجرب  زا  سرطف  نب  نامیلـس  نب  دـمحم 
لح ار  ییامعم  ره  دناوتب  وا  هکنیا  رد  بلاغوبا  نم و  دیوگ : یبیط  نیدلادعـس  .درک  یم  لح  ار  اهنآ  رکف ، نودـب  دوب و  هربخ  تخس 

: میتشون وا  يارب  .میهاوخب  وا  زا  ار  نآ  لح  میزاسب و  يا  هقباس  یب  يامعم  میتفگ  میدرک ، هعزانم  دنک 

.ینیبن ار  وا  ییاشگب  نوچ  ینیب و  یم  ار  وا  يدنبب  مشچ  رگا  تسوا ، رس  تشپ  شتروص  دراد ، اپ  شرس  هک  تسا  زیچ  هچ 

سأرلا یف  هل  یش  ام  و 

لجر

هافق هنم  ههجو  عضوم  و 

کنیع تضمغ  اذا 

هترصبا

هارت کنیع ال  تحتف  نا  و 

وا دزن  .میوش  ایوج  هدرک  امعم  نیا  يارب  هک  یلیوأت  زا  میورب و  دـش ، رت  لکـشم  هلئـسم  میتفگ  .تسا  باوخ  تشون  باوج ، رد  يو 
لوا تیب  دـنراد ، باوخ  رب  تلالد  تیب  ود  ره  تفگ : .تسیچ  لوا  تیب  يانعم  اـما  دراد  باوخ  رب  تلـالد  مود  تیب  میتفگ : میتفر و 

باوخ رگا  اـی  دوش و  یم  رمع  لوط  هب  ریبعت  هدرم ، دـنیبب  باوخ  ناـسنا  رگا  ًـالثم  دـنک  یم  ناـیب  تسا  عقاو  سکع  هک  باوخ  ریبعت 
مجعم فلؤم  .تسا  هداد  رارق  رـس  تشپ  ار  تروص  اپ و  ار  رـس  هدنیارـس  تهج ، نیمه  هب  دوش  یم  رورـس  هب  ریبعت  دیرگ ، یم  دـنیبب 

.تسا هتفر  ایند  زا  لاس 646  رد  هدمآ و  ایند  هب  لاس 544  رد  نامیلس  نب  دمحم  دسیون  یم  بدالا  لها 

هیراع يایند  مغ ،

دوخ يارب  رایتخا  ءوس  اب  ناسنا  هک  تسا  یلایخ  هصغ ، هکنیا  رب  حـضاو  ياه  هناـشن  زا  دـسیون : یم  نازحـالا  عفر  باـتک  رد  يدـنک 
یم هصغ  دبای ، یمن  تسا و  يزیچ  بلط  رد  ای  دـنک  یم  مگ  ار  یلام  هک  یـسک  هک : تسا  نیا  تسین  یلـصا  یعیبط و  دـنیزگیمرب و 
نآ مدرم  زا  يرایـسب  هدوب و  يرورـض  ریغ  یتلع  وا  نزح  تلع  دنیب ، یم  دزادنیب ، هنامیکح  هاگن  کی  دوخ  نزح  هب  هک  لاح  دروخ ،

هکره .تسا  هدوبن  یعیبط  يرورـض و  نزح  نیا  کـش  نودـب  دنتـسه ، لاـح  شوخ  هکلب  دـنرادن ، هصغ  فصو  نیا  اـب  دـنرادن و  ار 
زا ناتـسود  نازیزع و  نادنزرف و  هک  ما  هدوب  یناسک  دهاش  نم  .ددرگ  یم  زاب  دوخ  یعیبط  تلاح  هب  دنک ، رکف  نینچ  دوش و  نوزحم 

رایسب دنا و  هداد  تسد 
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.دنا هدوبن  نوزحم  ًالصا  ایوگ  هک  یتروص  هب  دنا  هدرک  ادیپ  يداع  تلاح  سپ  دنا  هدش  نوزحم 

ماما .تسا  هدش  عفر  تلاح  نیا  یتدـم  زا  سپ  یلو  هدـش  نیگهودـنا  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  شتورث  هک  یـسک  ما  هدـید  نینچمه 
وش دنبلد  نایاپراهچ  نوچ  شاب و  رباص  نایابیکش ، نوچ  دنیامرف  یم  مالسلا  هیلع  یلع 

.تسا انبم  نیمه  رب  روتسد  نیا  مئاهبلا ،  ولس  لساوا  مراکالا  ربص  ربصا 

هاگ هک  دوب  يزیچ  هکلب  تسا ، هدوبن  هقباس  یب  نانآ  هودنا  هک  دـبای  یم  نانیمطا  درگن ، یم  ار  مدرم  يداش  هصغ و  لاح  یتقو  لقاع 
رد هک  دشاب  یـسک  لاح  وا  لاح  دشاب ، یقاب  يویند  دـئاوف  عفانم و  رد  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  تسا  راوازـس  .تسا  هدـمآ  شیپ  وا  رب 
رب عمط  دسر ، یم  وا  هب  یتقو  دنرب ، یم  هرهب  نآ  زا  مادک  ره  دنهد و  یم  نانآ  هب  شوخ  يوب  تسا و  هدـش  رـضاح  یهورگ  ینامهم 

.دوش یم  راد  هصغ  دنریگ  یم  يو  زا  نوچ  دنا و  هدیشخب  يو  هب  ار  نآ  دنک  یم  لایخ  هدش و  بلاغ  وا 

يارب تسین  یتحاضف  راع و  و  دریگ ، یم  دـهاوخب ، دوخ  تقو  ره  ادـخ  تسا و  هنوگ  نیمه  هب  ادـخ  ياـیاطع  همه ي  فصو  نیا  اـب 
بکترم وا  هک  ارچ  .تسا  تمالم  لباق  تسا ، تحاران  تناما  در  زا  هک  يراد  تناما  هکلب  دـنادرگ ، زاب  ًاراـیتخا  ار  هعیدو  هک  یـسک 

.تسا هدش  تمعن  نارفک 

هیراع هراب ي  رد  ًاصوصخم  دوش  هدنادرگ  زاب  هدنهد  هیراع  هب  تبغر  رطاخ و  تیاضر  اب  هیراع  هک  تسا  نیا  رکـش  بتارم  نیرتمک 
.مینادرگ یم  زاب  میا و  هدرک  تسپ  ار  اه  هیراع  نآ  ام  يریگ  سپزاب  ماگنه  تسا و  هدرپس  ام  هب  ار  اه  تناـما  نیرتهب  هک  يا  هدـنهد 

هب ادـخ  ار  اه  تناما  نامه  اضق  زا  درادـن ، تکرـش  قح  یـسک  دـسرن و  اهنآ  هب  یـسک  تسد  هک  تسا  یلئاضف  سفن و  لقع و  دارم 
تروص نیا  هب  رـشب  سنج  نیب  رد  تسا و  هدرک  تیاعر  ار  ام  لاح  يو  دریگ ، یم  سپزاب  میا  هدروآرد  ام  هک  یتروص  نیرت  تشز 

.تسا هتشاد  اور  تلادع 

هچنانچ درگنن  نآ  هب  یتمه  بحاص  چیه  دوب  مزال  تسا ، هیراع  هکنیا  زج  دشاب  هتـشادن  یبیع  ایند  رگا  دـیوگ : یم  ناگرزب  زا  یکی 
.دنریگ یمن  تیراع  هب  ایند  رد  ار  لمجت  بابسا  نادرمناوج 

یماج (1)

تسا رترب  ناویک  خاک  زک  هش  ناویا  رگنک 

تسا رد  نید  راصح  راوید  هب  شک  ناداه  هنخر 
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ندورس خیرات  هتفگ  شدوخ  هچنانچ  لاس 1080  هدورس و  ورـسخ  ریما  باوج  رد  رارـسالا  هجل  مانب  یماج  ار  قوف  هدیـصق  ( - 1 - 1
.تسا هدوب  نآ 
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راصح نیا  دعب  جارات  زا  دنام  تمالس  نوچ 

تسا رگید  يدزد  هنخر  ره  رب  باوخ و  رد  نابساپ 

ادگ شمان  هنم  اناد  رز  میس و  درادن  رگ 

تسا رب  رحب و  هش  واو  ناد  رحب  لد  شرب  رد 

باسحلا موی  تعفر  رهب  شاب  یلاخ  هسیک 

تسا رتالاب  ددع  ماقرا  تسا ز  یلاخ  نوچ  رفص 

رز هک  اشگب  مرک  تسد  نک و  يدرم  هن و  رز 

تسا رویز  يارب  ار  نز  مرک  رهب  ار  درم 

اییوگ رز  هگنت  رهوگ  لصا  زا  خرس  تسین 

تسا رز  وا  زا  خرس  هتشگ  ناشیک  لخب  غاد  رهب 

لقع هب  رگ  لدرخ  مه  توهش  تخاس  رخآ  هک  ره 

تسا رخ  مه  لدرخ  مین  ناناد  هدروخ  مهفب  دوخ 

عبط ياهیتسپ  عطق  رد  ناتسار  اب  هد  تسد 

تسارج يوج  سب  وت  هار  رد  هک  رذگم  اصع  یب 

ریگ ملح  قیرط  نافوط  دسح  لها  دننک  نوچ 

تسا رگنل  لقث  راد  یتشک  مارآ  جوم  هاگ 

بآ هب  ناوتن  یلو  دشاب  شوخ  فطل  نادوسح  اب 

تسا رمضم  شتآ  گنس  ردنا  هک  شتآ  نتشک 

افص لها  تروص  رد  لد  هریت  درم  تسه 

تسا رداچ  شدیفس  سنج  زا  هک  ودنه  نز  نوچ 
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ادگ شمان  هنم  اناد  رز  میس و  درادن  رگ 

تسا رب  رحب و  هش  وا  شناد  رحب  ردنا  هکناز 

باتفآ یکاخ ز  هتشگ  نشور  بان  رز  تسیچ 

تسا رس  رب  شکاخ  بان  رز  رسفا ز  درک  هک  ره 

لذبز نک  شنایم  رغال  يدش  نایمه  قشاع 

تسا رغال  نایم  رد  ابیز  بوبحم  یبوخ 
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وب درب  وک  یلبقم  دمآ  كرت  رز  ینعم 

تسا رذوب  ایند  كرت  رد  رز  رما  لاثتما  ز 

ناسخ ناوخ  زا  تمه  لها  دنیالاین  بل 

تسا رب  رحب و  هش  رت  کشخب و  دش  عناق  هک  ره 

دنهن رس  سخ  ره  شیپ  همعط  رهب  زا  ناعماط 

تسا روشک  ریما  هاش و  رب  هدنخ  ار  ناعناق 

هاک ریز  رس  درب  یم  هناد  رهب  زا  نایکام 

تسا رن  کبک  هویش ي  هرد  هوک و  رب  هقهق 

روگب ات  رتنوزف  شصرح  دش  ریپ  هلفس  هچ  ره 

تسا رگ  شگرم  تلع  ددرگ  ریپ  نوچ  گس  هکناز 

تشرد ار  فک  دنک  یم  تقشم  رد  بساک  درم 

تسا رگ  ناهوس  لغد  سفن  يراومهان  رهب 

تسوربوخ ناک  نتشاد  ناوتن  روظنم  ار  هلفس 

تسا رز  زا  ناک  نتفوک  ناوتن  هدید  رد  ار  خیم 

تسین وچ  رخآ  ربب  مک  زو  همه  زا  زومآ  یکین 

تسا رطسم  نیبوچ  رگرز ز  لودج  رد  یتسار 

تست ناج  لقع و  بیذهت  نت  جنر  ردنا  تمکح 

تسا ربنم  رب  دگل  باحصا و  رجض  ظعاو  دصق 

بآ هب  ناوتن  یلو  دشاب  شوخ  فطل  نادوسح  اب 

تسا رمضم  شتآ  گنس  ردنا  هک  شتآ  نتشک 
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تسلد ناصقن  ینیب ز  لمع  ردناک  للخ  ره 

تسا رصیق  روصق  زا  ینیب  رصق  ردناک  هنخر 

تسا سب  بش  جنر  لیصفت  هخسن ي  ولهپ  شقن 

تسا رتسب  شریصح  زا  حبص  ات  هک  ار  یکاچ  هماج 

دوب وگ  نیریش  هچ  رگ  دشابن  شوخ  سک  زا  هنعط 

تسا رکشین  همه  را  تسا  تخس  هدید  رب  ین  مخز 
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اشگرب تمه  لاب  یهاوخ  سفن  جورع  رگ 

تسا رپ  لوا  رابتعا  دراد  زاورپ  رد  هچناک 

اوه تسا و  سفن  ماغیپ  ناینانوی  تمکح 

تسا ربمغیپ  هدومرف ي  ناینامیا  تمکح 

لوسرلا لاق  ای  ّللا 
�

ه لاق  هن  ناونع  شک  همان 

تسا رشحم  زور  نارسخ  نآ  نومضم  لصاح 

نوبز نتشگ  ار  رهد  زوجع  يدرم  زا  تسین 

تسا رهوش  ینعمب  رهوش  رب  تشگ  قیاف  هک  نز 

دنلب ار  بلاط  تسه  لماک  تسپ  ياه  هتکن 

تسا ربنق  قرف  جات  ردیح  ياپ  ياه  هطقن 

سب تساریپ و  تبحص  رطاوخ  عفد  رد  هراچ 

تسا ردنکسا  هصاخ  نتسب  جوجای  رب  هنخر 

لمع یهاوخ  للخ  یب  رگ  نک  یعس  یناوج  رد 

تساربون تخرد  زا  رگ  دوب  ناصقن  یب  هویم 

مولع دناوخ  رج  رهب  زا  ماقم  یلاع  ملاع 

تسا رج  وا  راک  العتسا و  ینعم  شک  یلع  نوچ 

تسا هضور  ناوضر  غاب  زا  رعش  هن  نیا  تنسحا  یماج 

تسا رثوک  بارش  زا  یفرط  فرح  ره  وردناک 

تسازس ار  وا  بقل  مزاس  رگ  مالسا ) ) رارسالاهجل

تسا رهوگ  بلابل  رحب  نید  رارسا  زا  هکناز 
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تسازس مه  مسیون  خرف  رگا  شخیرات  لاس 

تسا رف  خرف  نیا  خیرات  تلود  زا  لاس  هکناز 

هلجد ثداوح 

هجض مدرم  دش و  زمرق  سپس  .دنتشادرب  اعد  هب  تسد  دندیسرت و  رایسب  مدرم  دش و  درز  ًالماک  یـسابع ، لکوتم  نامز  رد  هلجد  بآ 
تعاس و کی  رد  ناشاک  ناهفصا و  روباشین و  ناتسربط و  ناگرگ و  ماطسب و  رد  .تشگزاب  هیلوا  تلاح  هب  سپـس  دندز ، یم  هلان  و 

.دوب لطر  ود  گنس  ره  نزو  هک  دیراب  رصم  ياه  يدابآ  زا  یکی  رد  یگنس  ناراب  مایا ، نامه  رد  دش و  هلزلز  زور  کی 
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.دوب هدرک  اجباج  ار  قطانم  زا  یخرب  هلزلز  نمی  رد 

هدیرب رس  رازه 

هک دنداد  ربخ  دندرک و  تاقالم  ّللابردتقم 
�

ه اب  ناسارخ  لها  زا  یهورگ  دسیون : یم  يرجه  لاس 304  ثداوح  رد  یکلم  ماوق  خیرات 
هب ار  همه  هک  تسا  هدـش  هدـهاشم  هدـیرب  رـس  رازه  نآ  زا  یخاروس  رد  تسا و  هدـش  ناریو  راهدـنق  رهـش  راوید  ياـهجرب  زا  یخرب 

.دنا هدرک  ریجنز 

نایح و نب  حیرش  مان  یماسا  نآ  هلمج  زا  دنا ، هتشون  ار  رـس  بحاص  مان  دنا و  هدرک  نازیوآ  خن  اب  يا  هعقر  نت  هنو  تسیب  شوگ  رد 
.دراد يرجه  لاس 70  خیرات  اه  هعقر  نیا  زا  یخرب  .تسا  هدش  هتشون  یسوم  نب  لیلخ  دیزی و  نب  نایح 

ایند

: هک تسا  هتفگ  يو  .دوب  ابیز  راعشا  اب  يرعاش  ( 448  ) دلوتم 441 يرمع ، نامثع  نب  میهاربا 

يارب تسادیپان و  دـنراد  وزرآ  نآ  هب  هچنآ  تفر و  نیب  زا  تشذـگ  هچره  .دور  یم  نآ  یپ  رد  هارمگ  نادان  تسا و  یعاتم  ایند  نیا 
.ینآ رد  وت  هک  تسا  يا  هظحل  نامه  وت 

عاتم هایحلا  هذه  امنا 

اهیفطصی نم  يوغلا  هیفسلاو 

بیغ لمؤملاو  تاف  یضمام 

اهیف تنا  یتلا  هعاسلا  کل  و 

قشع

.دیباتشب نم  يوسب  تفگ : دش و  جراخ  یهاگرخ  زا  نیـشن  هیداب  ینز  .میتشذگ  یم  نابایب  زا  متـسود  اب  دیوگ : نایوگتـسار  زا  یکی 
نم تسود  تفگ : دیـشک و  يدرـس  هآ  تسیچ !؟ نیا  میتفگ  وا  هب  میدرک ، هدهاشم  ار  يربق  میدش و  شا  همیخ  دراو  یتقو  هیرق ، رد 
یم هچ  متفگ : .مدرپس  كاخ  هب  دوخ  هاگرخ  رد  ار  وا  تفر و  ایند  زا  درک ، یم  ناسحا  نم  هب  دوب و  دـنمقالع  نم  هب  یلیخ  هک  تسا 

يراج شکشا  درک و  رییغت  شتروص  دنکن ؟ غیرد  وت  هب  ناسحا  زا  دشاب و  هتـشاد  وت  هب  ار  هقالع  نامه  هک  یـسک  هراب ي  رد  ییوگ 
نم قشع  زا  رگا  .دیراد  مرش  نم  ندید  زا  امش  هک  مراد  مرش  نانچ  تسا  هلصاف  ام  نیب  كاخ  هکنیا  اب  متسود  زا  تفگ : هلان  اب  دش و 

همیخ هب  میدشن ، جراخ  ام  ات  وا  .مناد و  یم  وا  ناگورگ  ار  دوخ  هک  متسه  وا  هتفیرف ي  نانچنآ  درم ! ود  يا  میوگ  یم  دیـسرپب  وا  هب 
.تشگن زاب 

اننیب برتلاو  هییحتس  ینا ال  و 
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یناری نیح  هییحتسا  تنک  امک 

ینناف ياوه  نع  ینالأست  ناف 

نالجر ای  ربقلااذه  هنیهر 
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دنیوگ

تسا يرس  رهاب  هنتف  نآ  زا  ار  ناهج 

تسا يرگید  تحار  یکی  جنر  هک 

هیما ینب 

.دنشاب دورطم  ادخ  تمحر  زا  .تسا  هدوب  ریز  بیترت  هب  لاس  کی  دون و  هیما  ینب  يافلخ  تموکح  تدم 

.درک سولج  لاس 41  رد  وا  . 61 يافوتم يدنا ، 19 و  تنطلس ، 78 رمع هیواعم ، - 1

م64. هام ، تشه  لاس و  س3  ع38 ، دیزی ، - 2

م64. هام ، س3 ع21 ، هیواعم ، - 3

.لاس کی  زا  رتمک  س  ع63 ، مکح ، ناورم  - 4

.لاس س21 ای 57 ، ع61  کلملادبع ، - 5

م96. هام ، لاس و 5  س9  ع49 ، دیلو ، - 6

م99. يدنا ، لاس و  س2  ع45 ، نامیلس ، - 7

م101. هام ، لاس و 5  س2  ع39 ، زیزعلادبع ، نبرمع  - 8

م105. يدنا ، لاس و  س4  ع40 ، کلملادبع ، نبدیزی  - 9

م125. هام ، س19 و 9  يدنا ، ع62 و  ماشه ، - 10

م126. هام ، س1 و3  ع39 ، دیزی ، نبدیلو  - 11

م127. هام ، س6  ع46 ، دیلو ، نب  دیزی  - 12

م127. هام ، س3  ع36 ، دیلو ، نب  میهارباوبا  - 13

م132. يدنا ، لاس و  س5  ع69 ، دمحم ، ناورم  - 13

يرصنع مسج 
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مرگ سنج  زا  دـنک  یم  یهن  لوبق  سفن  هقـالع  تلع  هب  هک  يزیچ  دـسیون : یم  ءافـشلا  ناویح  زا  مهدزناـش  هلاـقم  رد  سییرلا  خـیش 
.درب یم  هرهب  ینامسآ  مارجا  زا  هکلب  .تسین  یسقطسا 

.دنتسه ینامسآ  مارجا  هیبش  تایح ، نتفریذپ  رد  يرصنع  ماسجا  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب 

.تسا يراج  تابن  ناویح و  ياضعا  زا  يوضع  ره  رد  نیا 

رادروخرب یـسقطسا  ریغ  يوامـس  يزیرغ  ترارح  زا  زین  تاتابن  هک  دـیآ  یم  رب  خیـش  فرح  زا  دـیوگ : یم  نوناق  حرـش  رد  همـالع 
ماگنه هک  روطنامه  دوش  یم  نفعتم  دنک ، ظفح  ار  نآ  هک  دشابن  يزیرغ  ترارح  روگنا  رد  رگا  هک  ارچ  تسا  حیحص  نیا  دنتسه و 

تخرد زا  نآ  عطق 
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.ددرگ یم  نفعتم 

ًارش طبات 

راغ نآ  هب  هلاس  همه  شناتـسود  اب  ًارـش  طبات  .دندرک  یم  لسع  ناروبنز  هک  دوب  يراغ  لیذه  دالب  رد  تسا : هدمآ  هسامح  حرـش  رد 
لـسع نایرج  .دروایب  ار  لسع  دورب و  راغ  هب  وا  ات  دندرک  یم  نازیوآ  نامـسیر  اب  ار  يو  شناتـسود  .دندروآ  یم  لسع  دـنتفر و  یم 

اب طبات  قباس  شور  هب  دندمآ و  نانآ  هکنیا  ات  دندرک  نیمک  شناتسود  ًارش و  طبات  هار  رس  رب  هلیبق  .دیسر  هلیبق  شوگ  هب  اهنآ  يدزد 
ًارـش طبات  هب  دنداد و  تکرح  ار  بانط  اهیلیذه  دندرک ، رارف  یگمه  طبات  ناتـسود  دندیـسر و  رـس  اهیلیذه  .دش  راغ  دراو  نامـسیر 

طرـش هب  تفگ : میـسانش ، یم  ار  وت  ام  یلو  دنتفگ : نانآ  مسانـش ، یمن  ار  امـش  نم  تفگ : درک و  هاگن  اهنآ  هب  طبات  ایب ، الاب  دـنتفگ 
راوید رب  لسع  يرادقم  سپـس  .میآ  یمن  ادخ  هب  تفگ : طبات  درادن ، دوجو  یطرـش  دنتفگ : اهیلیذه  میایب ؟ الاب  نداد  ادـف  ای  يدازآ 

.درک رارف  اهنآ  تسد  زا  تفر و  نییاپ  تمالس  هب  نآ  هب  ندیبسچ  اب  تسب و  هنیس  ار  لسع  کیخ  تخیر و  راغ 

تباث یتقو  دوب  لاس  درخ  تباث  و  دروآرد ، دوخ  دـقع  هب  ار  وا  رداـم  یلذـه  ریثکوبا  دوب ، یمهف  نایفـس  نب  رباـج  نب  تباـث  يو  ماـن 
لتق هب  ار  وا  تفگ : شرسمه  درک و  تیاکش  شرسمه  هب  ریثکوبا  تشادن ، یبوخ  راتفر  وا  اب  دماین و  ششوخ  ریثکوبا  زا  دش  گرزب 

يراک غارس  یگچب  زا  تسا ، هدوبن  نادنخ  زگره  ما ، هدیدن  نیگنس  باوخ  اب  ار  وا  زگره  .تسا  نیطایش  زا  یناطیش  هک  ارچ  میناسرب 
میتخیرگ و یم  نمشد  زا  هک  كانسرت  کیرات و  یبش  رد  ما ، هدیدن  سافن  نوخ  يو  لمح  عضو  نامز  زا  دهدن ، شماجنا  هک  هتفرن 
ار وت  نم  ادخ  هب  ناسرب ، لتق  هب  شوپب و  ار  نآ  هدنام ، یقاب  شردـپ  زا  نینهآ  يا  هرز  مدـیئاز ، ار  وا  مدوب  راوس  رتش  رب  هک  یلاح  رد 

.مراد تسود  وا  زا  رتشیب 

يولهد ورسخ  ریما 

يا هناخ  هن  ییارس  هن  وت  يوک  هب  ار  ام 

يا هناهب  اجنآ  دوب  ندمآ  رهب  زک 

بیرغ دوب  یک  ینک ، هتسکش  نیا  دای  رگ 

دنک رذگ  ایرد  لد  رب  زین  كاشاخ 

نیمضت

ار نآ  هکنیا  رگم  دشاب ، هدیدنـسپ  هک  دیـسرن  يرعـش  چیه  هب  .تشاد  ارعـش  رعـش  نیمـضت  هب  يدایز  قشع  میمت ، نب  نیدلاریجم  ریما 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  شدوخ  تسا ، هدرک  نیمضت 

ییانعم هک  یتیب  ره  منیب ، یمن  تحاران  نآ  نیمضت  زا  ملایخ  هدنرپ  مدناوخ و  مدید ، یناوید  ره 
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.تسا يرگید  زا  نم  رعش  فصن  سپ  منک  یم  نیمضت  دشاب  هتشاد  کین 

هارا ناوید  لک  علاطا 

يریط نیمضتلا  یلع  رجزا  مل  و 

ینعم هیف  تیب  لک  نمضا 

يریغ رعش  نم  هفصن  يرعشف 

تروص سفن و 

مـسج ًالثم  دوش ، ادـج  لماک  روط  هب  لوا  تروص  زا  هکنیا  زا  سپ  رگم  دریذـپ ، یمن  يرگید  تروص  و  دراد ، یتروص  یمـسج  ره 
رگید لکش  دهاوخب  رگا  هدمآرد ، یلکش  هب  هک  یعمش  ای  .دهدب  تسد  زا  لماک  روط  هب  ار  یثلثم  تلاح  دیاب  دوش ، عبرم  رگا  ثلثم 

هتفریذپن لماک  روط  هب  ار  مود  لکـش  دشاب ، هدنام  یقاب  يزیچ  لوا  لکـش  زا  رگا  .دوش  جراخ  لماک  روطب  لوا  لکـش  زا  دیاب  دـبایب 
.تسا يراج  ماسجا  همه ي  رد  مکح  نیا  درادن ، لماک  روطب  ار  مادک  چیه  تسا و  هدش  طولخم  مه  اب  لکش  ود  هکلب  .تسا 

یم لماک  روط  هب  ار  سوسحم  لوقعم و  ءایـشا  تروص  اریز  .تسا  ماسجا  ریاس  فالخ  رب  ءایـشا  تروص  نتفریذـپ  رد  اـم  سفن  اـما 
فعض هکنیا  نودب  زین  ًامئاد  .یمود  مه  تسا و  لماک  لوا  مسر  مه  هکلب  دریذپب ، ار  يو  ات  دوش  ادج  یمود  زا  تسین  مزال  دریذپ و 

هک دـنک  یم  ساسحا  دوخ  رد  یتردـق  یتروص ، شریذـپ  اب  هکلب  .دـنک  یم  لوبق  ار  فلتخم  ياـهتروص  دـبای ، هار  وا  رد  يروصق  و 
ملع يریگ  هرهب  يارب  وا  دادعتسا  هدش و  رتشیب  وا  تسایک  مهف و  دریگب ، ارف  رتشیب  بدا  شناد و  هچره  اذل  .دریذپب  ار  يدعب  تروص 

.تسا رتشیب  رتهب و  نآ  زا  هدافتسا  و 

.تسین مسج  سفن  سپ  .تسا  ماسجا  تیصاخ  اب  داضتم  تیصاخ  نیا 

وطسرا هب  نوطالفا  تیصو 

وا قح  سانشب و  ار  دوخ  دوبعم  تسا : هدمآ  هدرک ، لقن  یسوط  ققحم  هک  وطسرا  شدرگاش  هب  یهلا  فوسلیف  نوطالفا ، شرافس  رد 
رش و زا  بانتجا  زا  ار  اهنآ  لاح  نیبب  نکن ، شیامزآ  ناشملع  ترثک  هب  ار  ملع  لها  و  امن ، تموادم  شناد  میلعت  رد  .نک  تیاعر  ار 

.داسف

دهاوخ وت  زا  هک  يدئاوف  هاوخب و  یقاب  ياهتمعن  وا  زا  .تسوا  زا  بهاوم  همه ي  نادب  دوش ، مامت  شا  هدیاف  هک  هاوخن  يزیچ  ادخ  زا 
.دوب

.تسا بیدأت  حالصا و  هب  هکلب  تسین ، باتع  يرهم و  یب  هب  ناگدنب  زا  ادخ  ماقتنا  هک  نادب 

هـس رد  هکنیا  رگم  يراذگن ، نیلاب  رب  رـس  زین  .یهاوخب  وا  يدنمتیاضر  اب  یگرم  هارمه  هحلاص  یگدنز  وا  زا  هکنیا  زا  نکن  یهاتوک 
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زور نآ  رد  هکنآ  مود  هن ؟ ای  تسا  هدز  رس  وت  زا  يراک  زور  نآ  رد  ایآ  ینک  تقد  هکنآ  لوا  .یناشک  هبساحم  هب  ار  دوخ  سفن  زیچ 
و هن ؟ ای  يا  هدرک  بسک  يریخ  ایآ 
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؟ هن ای  تسا  هدش  توف  وت  زا  یلمع  ایآ  هکنآ  موس 

جراخ وت  تاذ  زا  هک  هدن  رارق  يزیچ  رد  ار  دوخ  هیامرس  .تسا  لاوز  رییغت و  ضرعم  رد  ملاع  هک  ارچ  رگنن  تراقح  هب  ار  سک  چیه 
.شاب هتشاد  ار  گرم  دای  .نادن  نامیکح  زا  ددرگ ، یم  نیگمغ  يویند  مغ  هب  ای  دوش و  یم  رورسم  يویند  تذل  اب  هک  یـسک  .تسا 

نک کمک  راتفرگ  هب  شاب ، هاوخریخ  تسود  یسک  ره  يارب  .تسا  نوگرگد  تالاح  هک  ارچ  هدب  روتـسد  سپـس  نک و  رکف  رایـسب 
نیا رد  یلوق  تمکح  هک  ارچ  .شاب  میکح  ًالمع  ًالوق و  هکلب  شابن  میکح  نخـس ، رد  طقف  .تسا  راـچد  یهاـنگ  هب  هک  یـسک  رگم 

.دنام یم  اجنآ  رد  دور و  یم  ملاع  نآ  هب  یلمع  تمکح  دنام و  یم  ملاع 

نادب يدیـسر ، یتذل  هب  هانگ  اب  رگا  .دنام و  یم  یقاب  وت  لمع  و  دوش ، مامت  یگتـسخ  نادـب  يدـش ، هتـسخ  کین  لمع  ماجنا  زا  رگا 
.تسا راگدنام  هانگ  دنام و  یمن  یقاب  تذل 

.رادن اور  ربک  سپ  دنناسکی ، مودخم  مداخ و  هک  تسا  ییاج  هب  وت  تشگزاب  هک  شاب  نئمطم 

.دسر یم  ارف  چوک  تقو  ماگنه  هچ  یناد  یمن  هک  ارچ  شاب  هشوت  اب  هراومه 

.دـشاب مه  هب  هیبش  وا  لمع  لوق و  رکف و  هک  تسا  یـسک  میکح  و  تسین ، تمکح  زا  رت  میظع  یهلا  بهاوم  زا  یتبهوم  چـیه  نادـب 
زا یتقو  چیه  رد  زگره  نکن و  یتحاران  راهظا  گرزب ، دنچره  ملاع  نیا  روما  زا  يراک  چیه  رد  .رذگب  رش  زا  هد و  ماجنا  کین  لمع 

.هدن هار  دوخ  هب  یتسس  تاقوا 

رورـس زا  ضارعا  نآ  هجیتن  هک  ارچ  نادرگنرب ؛ يور  نتفر ، نیب  زا  رورـس  رطاخ  هب  کین  راک  زا  .نادن  باوث  هب  ندیـسر  هار  ار  هانگ 
.تسا یمئاد 

.نکن دایاه  هصغ  زا  .نکن  راختفا  دوخ  تورث  هب  .امنن  عورـش  هدیـسرن  نآ  هاـگ  هک  يراـک  نک و  رود  ار  اـیند  تبحم  دوخ ، سفن  زا 
نک و عضاوت  سکره  اب  .نزن  ادـص  يدرخ  یب  هب  ار  یـسک  .یـشاب  هتـشادن  یـضاق  هب  يزاـین  هک  نک  هلماـعم  دوخ  تسود  اـب  ناـنچ 

.امنن ریقحت  ار  عضاوتم 

لمع ماجنا  زا  نکن و  دامتعا  دوخ  شالت  هب  شابن و  داش  تلاطب  زا  .نکن  تمالم  يروذعم ، نآ  رد  تدوخ  هک  يزیچ  رد  ار  تردارب 
نیرخآ نیا  .شاب  کین  راک  بظاوم  شاب ، هتشاد  تماقتسا  تموادم و  تلادع  ریسم  رب  .نکم  لادج  یسک  اب  شابن و  نامیـشپ  کین 

.دش باختنا  یسوط  تالوقنم  زا  هک  دوب  نوطالفا  تیصو 

لکوتم مایا 

هب يا  هحیص  تسشن و  یتخرد  رب  غالک  زا  رتگرزب  يا  هدنرپ  لکوتم  مایا  رد  تسا : هدمآ  دامتعا  لباق  یخیرات  ياهباتک  زا  یخرب  رد 
هشیپ یهلا  ياوقت  مدرم  يا  تفگ : داد و  رس  حیصف  يادص 
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.داد ماجنا  ار  نامه  دننام  تشگزاب و  زین  موس  مود و  زور  سپس  درک ، رارکت  ار  مالک  نیا  راب  لهچ  دینک و 

هلقم نبا 

يو تسا  هدش  هتفگ  .دیشک  یم  هاچ  زا  بآ  تسد  کی  اب  يو  .دش  عطق  شنابز  سپـس  دش ، عطق  شتـسد  روهـشم ، بتاک  هلقم  نبا 
.دش ربق  شبن  نفد و  راب  هس  و  درک ، رفس  راب  هس  تشون ، فحصم  هس  .دش  ریزو  هفیلخ  هس  دهع  رد  راب  هس 

نایلیعامسا

اهنآ .دـندرک  ینارمکح  لاس  هدزاود  دـصکی و  دـندوب و  نت  تفه  دـندرک ، تموکح  ناتـسهق  رابدور و  رد  هک  یلیعامـسا  نیطالس 
، زور تسیب  هام و  ود  لاس و  هدراهچ  يرابدور  دـیما  گرزب  لاـس ، جـنپ  یـس و  حابـص  نسح  زا : دـندوب  تراـبع  ناتـسراگن  قباـطم 
نسح 46 نب  دمحم  لاس ، راهچ  یلع  هب  روهـشم  دـمحم  نب  نسح  زور ، تفه  هام و  تشه  لاس و  هدراهچ  دـیما ، گرزب  نب  دـمحم 
یـس و نسح  نیدلا  لالج  نب  دمحم  نیدلا  ءالع  مین ، لاس و  هدزای  ناملـسم  ونب  هب  فورعم  دمحم  نب  نسح  نب  نیدـلا  لالج  لاس ،

.لاس کی  نیدلاءالع  نب  هاشروخ  نیدلا  نکر  هام ، دنچ  لاس و  جنپ 

لوغم

روهظ لاـس  لاـس 599 ، زا  لاـس ، اـهنآ 137  تموکح  تدـم  دـندوب و  نت  هدراـهچ  دـندرک  تموـکح  ناریا  رب  هک  لوـغم  نیطـالس 
.تسا حرش  نیدب  اهنآ  گرم  لاس  یماسا و  .دوب  لاس 736  ات  ناخزیگنچ 

نب یلوت  نب  اـقوکنم  یفوتم 648 ، نآاـق  ياـتکوا  نب  ناـخ  كویک  ، 639 یفوتم زیگنچ  نب  نآاـق  ياـتکوا  یفوتم 624 ، ناـخزیگنچ 
اقبا نب  ناخ  لوغرا  وکاله ، نب  ناخ  دـمحا  یفوتم 680 ، وکاله  نب  نآاقابا  یفوتم 663 ، یلوت  نب  ناخوکاله  یفوتم 655 ، زیگنچ 
نب هدنبادخ  دـمحم  یفوتم 703 ، نوغرا  نب  ناـخ  نازاـغ  ياـغارط ،-  نب  ناخودـیاب  یفوتم 694 ، اـقبا  نب  نوتاـخیک  سولج 683 ،
 -، رومیت ناهج  یقاس ،-  رومیتاغط ،-  ناخنیسحریما ،-  نب  ناخدمحم  یفوتم 736 ، دمحم  ناطلس  نب  دیعسوبا  یفوتم 719 ، نوغرا 

.ناوریشونا

.دروآ مالسا  هک  دوب  لوغم  هاشداپ  نیتسخن  ناخ  نازاغ 

زیگنچ

ربخ نم  روهظ  زا  امش  ربمایپ  ایآ  دیسرپ : یجشوق  نیدلا  هیجو  یضاق  زا  ناخزیگنچ 
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شوخ یمان  يدوزب  تفگ : دش و  لاحشوخ  زیگنچ  .درک  نایب  ار  اه  كرت  ياهگنج  زا  یشخب  يو  يرآ و  تفگ : یضاق  تسا ؟ هداد 
نادنزرف زا  هک  دنام  یم  وت  زا  یمان  ینامز  تفگ : وگب ، تفگ : منزب ؟ یفرح  یهد  یم  هزاجا  تفگ : هجو  یضاق  .دنام  دهاوخ  نم  زا 

.دوش هتشک  دیسرت  یضاق  درک و  داب  شیاهگر  هک  دش  تحاران  نانچ  زیگنچ  .دنامب  یقاب  یسک  مدآ 

سورخ زاوآ 

هب ار  زاوآ  نآ  ریما  .داد  رس  زاوآ  یـسورخ  دش و  یهد  دراو  بش  لوا  وا  هک  تسا  هدش  لقن  ناریما  زا  یکی  زا  تیاکح  نیا  کیدزن 
، نک رادیب  ارم  ناوخ  سورخ  تقو  تفگ : نابرد  هب  باوخ  تقو  .دنتشک  ار  هدکهد  ياهسورخ  همه ي  داد  روتسد  تفرگ و  دب  لاف 

.تسا هدراذگن  یقاب  یسورخ  ریما  تفگ : نابرد 

دنیوگ

نآ زا  هچرگ  ناهج  قلخ  همه  اب 

دنهرب رتمک  هرمگ و  رتشیب 

یهرب يریمب  هک  يز  نانچ  وت 

دنهرب يریمب  هک  يز  نانچ  هن 

*

نک هلدکی  یتسود  وت  اناج  ام  اب 

نک هلی  یناوت  رگا  نارگد  رهم 

ام رد  رب  ایب  صالخا  هب  زور  کی 

نک هلگ  دیاشگن  ام  زا  وت  راک  رگ 

يدعس

ینادب تذل  كرت  تذل  رگا 

یناوخن تذل  سفن  تذل  رگد 

يدنبب دوخ  رب  قلخ  زا  رد  نارازه 

ینامسآ رد  دشاب  زاب  ترگ 
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یتسرپ یم  نانچ  دوخ  تروص  نیا  وت 

ینادن ینعم  هب  هر  يا  هدنز  ات  هک 

تناج غرم  دنک  يولع  ياهرفس 

یناهر شزاب  زآ  ربنچ  زا  رگ 

دشابن اقنع  ربص  ارت  نکیل  و 

ینام کشجنگب  توهش  ماد  رد  هک 

رس رد  باوخ  نکاس و  يور  یم  نانچ 

ینام زاب  ناوراک  زا  مسرت  یم  هک 

ردارب ناج  تسا  نیمه  تیصو 

یناوت ات  نکم  عیاض  تاقوا  هک 

يدعس تسا  دیشک  یخلت  رمع  همه 

ینابز نیریش  هب  دمآ  رب  شمان  هک 

*

تسین یناسآ  نت  ياج  ناهج  سانلااهیا 

تسین ینازرا  نتشاد  ناهج  هب  اناد  درم 

ادخ هار  رد  هک  سفن  يوریپ  زا  رذح 

تسین ینابایب  لوغ  نیا  زا  رت  نکفا  مدرم 
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دنهر نالفط  همه  یفوص  دباع و  ملاع و 

تسین ینابر  ملاع  زجب  تسه  رگا  درم 

يور یناحور  دهاش  دنکن  مسرت  وت  اب 

تسین ینامسج  تحار  زجب  وت  سامتلاک 

ار ناماس  رس و  يانمت  تسین  يرخآ 

تسین یناماس  رس و  یب  نیا  زا  هب  ناماس  ورس 

دنا هدز  تعانق  يارحص  هب  همیخ  ار  هک  نآ 

تسین یناریو  مغ  دزرلب  هلمج  ناهج  رگ 

*

وت یب  ینامداش  راهب  هدرسفا 

وت یب  ینارماک  لاهن  هدرمژپ 

وت یب  یناشف  نوخب  مد  همه  ممشچ 

وت یب  یناگدنز  مارح  هک  لصاح 

يدحوا

دسر رتمک  امب  تلصو  هویم 

يا هتسب  يدنلب  خاش  رب  هکناز 

دناوت ماد  رد  هک  ار  یناقشاع 

يا هتسب  يدنچ  يدنچ و  يا  هتشک 

نویامه ریما 

مریگ ارحص  هر  اهبش  وت  يوک  رس  زا 
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اجنآ كانمغ  لد  دارم  هب  ملانب  ات 

ورسخ

نک دنلب  تعانق  کلمب  ملع  لد ! يا 

نک دنزگ  یب  ناهج  گنن  درخ ز  مشچ 

شاب يامه  یتخل  هلبزم  غاز  دنچ  ات 

نک دنمجرا  دوخ  ندومنانب  ار  دوخ 

دنز دگل  تمه  یتسپز  رگا  نمشد 

نک دنلب  تمه  وش و  وا  هار  كاخ  وت 

ریگ هزور  ّللا 
�

ه يوس  اضر ز  تولخ  رد 

نک دنب  عرش  هلسلس ي  هب  ار  سیلبا 

تسا یضراع  تسین و  یسک  کلم  وچ  نایشآ  نیا 

نک دنسپ  ار  یسک  چیه  وت  ورب  ورسخ 

یناغف

فسوی بوقعی ز  متشگ و  لثم  وت  زا  نم 

تسا هدوبن  گنن  افو  رهم و  نامز  چیه  رد 

*

تفای رارق  يروبص  هب  دح  نورب ز  قوش 

تفای رارق  يرود  وت  ام و  نایم  رخآ 
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دوبن بلط  ییادج  وت  زا  نم  لد  زگره 

تفای رارق  يرورض  هنایم  رد  عضو  نیا 

*

تسپ مرامیب  لد  دش  هنگ  ياپ  رد 

تسد يریگ  ارم  رگا  دوش  هچ  برای 

تسین دیاب  ارت  هچنآ  ملمع  رد  رگ 

تسه دیاب  ارم  هچنآ  تمرک  ردنا 

ادخ تدابع 

مزال ندب  يارب  هک  یتدابع  لوا : زا : دنترابع  هک  دنا ، هتسناد  عون  هس  رب  ار  تدابع  نامیکح  دیوگ : يرصان  قالخا  رد  یسوط  ققحم 
.تدابع يارب  هفیرش  فقاوم  هب  نتفر  هزور ، زامن ، دننام  تسا 

هیحان زا  دوجو  هضافا ي  رد  رکفت  یهلا و  يانث  دمح و  ادخ و  ییاتکی  هب  تسرد  داقتعا  دننام  تسا  مزال  اهـسفن  رب  هک  یتدابع  مود :
.فراعم لیبق  نیا  شیازفا  وا و  تمکح  رد  رکفت  ملاع و  هب  وا 

هب کمک  فورعم ، هب  رما  تاناما ، يادا  جاودزا ، تاعرازم ، تـالماعم ، دـننام  تسا  مزـال  مدرم  اـب  تکراـشم  رد  هک  یتداـبع  موس :
.یعامتجا یصخش و  هزوح  میرح و  زا  عافد  نانمشد ، اب  داهج  عونمه ،

تدابع

هنامز بسح  رب  مادک  ره  کین و  لمع  حیحص ، نخـس  تسرد ، داقتعا  تسا : مسق  هس  رب  ادخ  تدابع  دنا : هتفگ  قالخا  رد  نیققحم 
.دنک یم  قرف  تارابتعا  ریاس  زین  یسک و  ره  هب  تبسن  و 

.دنشاب نانآ  عیطم  دننک و  يوریپ  نانآ  زا  دیاب  مه  هماع  دنا و  هدناوخ  وس  نیا  هب  ار  مدرم  ءایبنا 

.دشاب یم  دریگ ، یمن  ماوق  نآ  هب  زج  نیا  هک  ینید  نوناق  ظفح  یهلا و  سیماون  هماقا ي  یتعاطا ، نینچ  هجیتن 

یبرع لثَم 

.دوش مک  هایس  دیایب ، دیفس  رگا  هک  تسا  یبرع  لثم  دسیون : یم  راربالا  عیبر  رد  يرشخمز 

، ددرگ دایز  نادنفسوگ  ریـش  دوش و  دایز  فلع  هایگ و  یتقو  ینعی  تسا ، ریـش  يدیفـس  زا  روظنم  تسا و  امرخ  یهایـس  زا  ناشدارم 
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.دوش یم  دایز  امرخ  لوصحم  ددرگ ، مک  ریش  رگا  دوش و  یم  مک  لاس  نآ  رد  امرخ  لوصحم 

بآ یهاوخب  رگا  هزوک  كاشاخ  رد  یتح  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  دانع  فالخ و  هدـش : هتفگ  هک  تسا  هدـمآ  باتک  نامه  رد 
تسرد ار  هزوک  رگا  دوش و  یم  وت  ناهد  دراو  كاشاخ  يروخب 
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.تسا هدنهد  رازآ  هک  تسا  یکچوک  زیچ  ره  يارب  لثملا  برض  نیا  ددرگ ، یمرب  دوش  جراخ  ات  يریگب 

یمطخ لگ 

هب دیادز و  یم  ار  هودـنا  دـنک و  یم  داجیا  یناسفن  حرف  تخرد ، رب  یمطخ  لگ  رب  هاگن  دـسیون : یم  تحالف  باتک  رد  هیـشحو  نبا 
مامت زا  نآ  گرب  لگ و  هب  اهتعاس  دنشاب و  یمطخ  لگ  فارطا  دیاب  مدرم  .دنک  یم  یگتـسخ  عفر  دشاب  وا  دزن  یمدآ  هک  رادقم  ره 

.ددرگ یم  يوق  وا  سفن  دوش و  یم  نامداش  لمع  نیا  هب  ناسنا  .دنرگنب  تاهج 

نیبعک

: دنیوگ یم  تسا ، اپ  حسم  هب  لئاق  وضو  رد  هک  یسک  ره  هیماما و  .دنتسه  قاس  فارطا  ناوختسا  ود  نیبعک  هک  دننآ  رب  اهقف  روهمج 
تاناویح و همه ي  ياپ  رد  هچنانچ  .تسا  هتفرگ  رارق  مدق  قاس و  لصفم  هک  يروط  هب  تسا ، قاس  زا  رخآ  هدمآرب  ناوختـسا  بعک 

نیا تسا  بجاو  نتـسش  هکنیا  يارب  روهمج  لیلد  .دـنیوگ  یم  نآ  ياه  لصفم  هب  زین  هزین  بعک  دوش و  یم  لامعتـسا  بعک  لصفم 
نامه نیبعک ، هن  دمآ  یم  باعک  نآرق  رد  دیاب  دراد ، بعک  کی  ییاپ  ره  نوچ  دنیوگ  اپ  هدمآ  رب  ناوختـسا  هب  بعک  رگا  هک  تسا 

.تسا هدمآ  قفارم  دراد ، قفرم  کی  یتسد  ره  نوچ  هکروط 

يارب اپ  فارطا  ناوختـسا  ود  یلو  وضع ، حیرـشت  اب  رگم  دنیب  یمن  ار  نآ  یـسک  تسا و  ناهنپ  يزیچ  لصفم  ناوختـسا  هکنیا  هوالع 
.تسا (1) سوسحم  همه 

ناگراتس

یناسک زا  دـنراد ، تباث  تکرح  ینامـسآ  مارجا  هک  دـندقتعم  هک  یناسک  دـسیون : یم  بکاوک  تاـکرح  رد  افـش  رد  سییرلا  خـیش 
مه رد  ار  مارجا  نوکـس  ندیطلغ  نودب  ای  ندـیطلغ  اب  بکاوک  تکرح  هدوب و  نکاس  ینامـسآ  مارجا  دـنیوگ : هک  دـنا  هدرک  يوریپ 

دنیوگ یم  هک  یناسک  ای  .دنکش  یم 
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رب تشاد ، دـهاوخ  بعک  راـهچ  رفن  ره  دـشاب ، هتـشاد  بعک  ود  اـپ  ره  رگا  ًـالوا : هک  ارچ  تسین  لاکـشا  یب  لالدتـسا  نیا  ( - 1 - 1
رادـم رئاد  یهقف  لئالد  هک  ارچ  تسین ، ینتفریذـپ  قفرم  هب  بعک  سایق  ًایناث : .درادـن  قفرم  کی  زا  شیب  تسد  ره  هک  قفرم  فـالخ 

هویـش ي هب  اـپ ، حـسم  موزل  تلع  ًاـثلاث : .تسین  حیحـص  دراوم  هنوگنیا  رد  ساـیق  زا  يریگ  هرهب  دنتـسه و  دوخ  هژیو  ياـه  لالدتـسا 
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دنیوگ یم  هک  یناسک  ای  .دننکـش  یم  ار  اهنآ  تکرح  دنتـسه و  تکرح  لاح  رد  اهنآ  فالخ  رب  بکاوک  كرحتم و  يوامـس  مرج 
یعـضو تکرح  هب  رـصحنم  يوامـس  مرج  تکرح  اریز  .دنتـسه  كرحتم  دوخب  دوخ  .دنیامن و  یمن  تکرح  قرخ  دوجوم  بکاوک 

عـضو و تلق و  ترثـک و  زا  بکاوـک ، كـالفا و  زا  کـی  ره  دوـجو  هک  ینادـب  دـیاب  دـنیوگ : زین  .دـنرادن  یلاـقتنا  تکرح  تسا و 
زا رشب  ناوت  دنچره  دنشاب  دیابن  هچنآ  ریغ  دنـشاب و  یلک  ماظن  رد  دیاب  هک  دنتـسه  یتروص  نامه  هب  یگرزب  یکچوک و  ترواجم و 

ضیـضح و جوا و  لیم و  رد  تمکح  دـننام  .درب  یپ  دـناوت  یم  اهنآ  کچوک  روما  عفانم  جـیاتن و  هب  اهنت  تسا و  زجاع  اـهنیا  كرد 
.تسا هدش  ثحب  دوخ  ياج  رد  هک  ییاهزیچ  زا  نیا  ریغ  دیشروخ و  دزن  رمق  لاوحا 

دنیوگ

سب ریگ و  نتشیوخ  اب  سنا  ورب 

سک چیه  اب  راهنز  رای  وشم 

شیوخ ریغ  اب  تسویپ  هب  سکره  هک 

شیر درک  متس  شین  هب  ار  نورد 

تاناویح هزیرغ 

نیا نیب  هراومه  هک  تسا  یتبـسانم  اهنآ ، رد  ناوت  نیا  تلع  .دنراد  يزیرغ  تاماهلا  تاناویح  دسیون ، یم  افـش  سفن  باتک  رد  خیش 
: دننام .دوش  یم  ققحم  هاگ  دهد و  یمن  يور  هاگ  هک  تسا  یتابـسانم  زا  ریغ  اه  تبـسانم  نیا  و  دراد ، دوجو  اهنآ  يدابم  اه و  سفن 
عفن و ندـناسر  ثعاب  هک  تسا  تاسوسحم  اب  طولخم  يانعم  هب  يدابم و  رب  فقوتم  روما  نیا  باوص ؛ هرطاخ  اـی  لـقع ، ندرب  راـکب 
زا ناگدـنرپ  ای  .دـشاب  هدیـسرن  يو  هب  وا  زا  یناـیز  هدـیدن و  یگرگ  دـنچره  تسا  ناـساره  گرگ  زا  دنفـسوگ  ًـالثم  .دنتـسه  ررض 

.دنشاب هدرکن  ساسحا  هبرجت  هب  ار  اهنآ  ندوب  راوختشوگ  دنچره  دنراد  ساره  يراکش  ناگدنرپ 

رد يرعاش  دنناد ، یم  ددع  راهچ  تسیب و  ار  اه  ناوختـسا  دادعت  تفه و  داتفه و  ار  باصعا  دادعت  حیرـشت ، نادنمـشناد  زا  يا  هدع 
: تسا هدرک  هراشا  يدجبا  زمر  هب  رعش  نیا 

الف هاوق  ظفحی  نم  باصعا  زعلا 

محرلا نم  اهطبضاو  کماظع  کهنت 

ار اهناوختـسا  دـیابن  دـنک ، یم  ظفح  ار  نآ  تردـق  هک  یـسک  دوش ) یم  تفه  داتفه و  هک   ) تسا باصعا  هرامـش  زع  هژاو ي  ینعی 
(. تسا اهنآ 247  دادعت  هک   ) دریگب محر  هژاو ي  زا  ار  اهنآ  دادعت  دنکش و  مهرد 
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مجنپ رتفد 

هراشا
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نمؤم سرت 

یم شناهانگ  دزرلب ، ادخ  زا  نمؤم  لد  یتقو  دیامرف : یم  داب ، يو  لآ  وا و  رب  ادخ  دورد  نیرخآ  نیتسخن و  فرـشا  ناربمایپ و  دـیس 
.دنزیر یم  تخرد  زا  اه  گرب  هچنانچ  دزیر 

ترخآ و تمعن  ایند ، ءالب  نوچ  .درامـشب  تنحم  ار  شیاسآ  تمعن و  ار  الب  هکنیا  رگم  تسین  نمؤم  يا  هدـنب  دـیامرف : یم  نینچمه 
.تسا ترخآ  تنحم  ایند ، یتحار 

ایح دور ، یم  اهنآ  لابقتـسا  هب  ییابیز  هب  يو  و  يدید ، مناگدنب  زا  يا  هدنب  نادنزرف  ای  لام  ای  ندب  رد  ییالب  یتقو  دیامرف : یم  زین  و 
.مهد رارق  یهاگداد  همان و  ای  نازیم  يو  يارب  هک  منک  یم 

رما قلخ و  ملاع 

یملاع ینعی  رما  ملاع  .دوش و  یم  كرد  هناگجنپ  ساوح  زا  یکی  هلیسو  هب  هک  یملاع  ینعی  قلخ  ملاع  تسا ! مسق  ود  رب  هیلک  ملاوع 
.لقع حور و  دننام  .دوش  یمن  كرد  ساوح  نیا  اب  هک 

تداهـش و ملاع  ای  دوش  یم  توکلم  کلم و  ملاـع  هب  ریبعت  ملاـع  ود  نیا  زا  یهاـگ  ُْرمَْألا (1) ، ُْقلَْخلا َو  َُهل  �الَأ  دـیامرف : یم  دـنوادخ 
حور قلخ و  ملاع  هنومن  وا  مسج  .تسا  هدـش  قلخ  ملاع  ود  نیا  نیب  عماج  ناسنا  .رگید  تارابع  رحب و  رب و  ای  نطاب  رهاظ و  ای  بیغ 

ِْرمَأ ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  تسادخ  رما  زا  وگب  دنـسرپ  یم  حور  هراب ي  رد  دیامرف : یم  ادخ  .تسا  رما  ملاع  هنومن  يو 
یم ادـخ  .دوب  رادروخرب  یلزا  تیاـغ  زا  تسا و  هدرک  یم  انـش  تقیقح  ياـیرد  رد  تادوجوم ، دوـجو  زا  شیپ  وا  حور  (2) یِّبَر ... 
زین یتالامک و  ات  دش  هداد  رارق  ندب  گنت  قاتا  رد  حور  نیا  سپس  ...ِرْحَْبلا (3) ، ِّرَْبلا َو  ِیف  ْمُها�ْنلَمَح  َمَدآ َو  ِیَنب  ا�ْنمَّرَک  ْدََقل  َو  دیامرف :

يایرد رد  يروانـش  هب  ددرگ و  زاب  دوخ  لصا  هب  تیاهن  رد  دـنک و  بسک  تشادـن ، لوصح  ناکما  نآ  نودـب  هک  ار  ییاهدادعتـسا 
.ددرگ ایهم  يدمرس  ياه  هقراب  اهوترپ و  يارب  دبایب و  ار  یلامج  یلالج و  ضیف  لوبق  یگدامآ  ات  دزادرپب ، تقیقح 

نیملاظلا يدهع  لانی  ریسفت ال 

هیآ نیا  دنا  هتفگ  دیوگ : یم  ، (4) ّظلا ... 
�

َنیِِملا يِدْهَع  ُلا�نَی  هیآ �ال  لیذ  فاشک  رد  يرشخمز 
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تعاطا و تداهـش و  مکح و  هک  یلاح  رد  دریذپ  تناما  هنوگچ  .دـشاب  راد  هدـهع  ار  تماما  دـناوت  یمن  قساف  هک  تسا  نآ  رب  لیلد 
اب ار  وا  دناسر و  یم  کمک  مالـسلا  هیلع  یلع  نبدـیز  هب  هنایفخم  هفینحوبا ، لیلد  نیمه  هب  .تسین  لوبق  لباق  وا  تعامج  ماما  ربخ و 

.دناوخ یم  ارف  وا  دننام  یقیناود و  لثم  دوب  هدیمان  هفیلخ  ماما و  ار  دوخ  هک  يدزد  هیلع  جورخ  يارب  ماما  میهاربا 

.يداد نتـشک  هب  ار  وا  يدرک و  راداو  نسح  نب  ّللادبع 
�

ه نادنزرف  دمحم  میهاربا و  يرای  هب  ارم  دنزرف  تفگ : هفینحوبا  هب  ینز  يزور 
يدجـسم وا  دـننام  روصنم و  رگا  تفگ : یم  هفینحوبا  .مدـش  یم  هتـشک  مدوب و  وـت  دـنزرف  ياـج  هب  نم  شاـک  يا  تفگ : هفینحوـبا 

هنوگچ دوش ، یمن  ماما  زگره  ملاظ  دـیوگ : یم  سابع  نبا  .منکن  نینچ  مرامـشب ، ار  نآ  ياهرجآ  دادـعت  دـنهاوخب  نم  زا  دـنزاسب و 
لثم نامه  قادصم  دشاب ، ملاظ  دوخ  ماما  رگا  .تسا  هدش  ماما  ملظ  زا  يریگولج  يارب  ماما  هک  یلاح  رد  دوش  بصن  تماما  هب  ملاظ 

.تسا هدرک  متس  نادنفسوگ  هب  دنک ، دوخ  دنفسوگ  همر  نابش  ار  گرگ  هک  یسک  هک  تسا  فورعم 

روصنم .تفریذـپن  هفینحوبا  یلو  دـشاب  راد  هدـهع  ار  تواـضق  بصنم  دومن  تساوـخرد  دـناوخ و  دادـغب  هب  هفوـک  زا  ار  وا  روـصنم 
يو هب  بجاح  عیبر  مرادن ، ار  تواضق  تیحالـص  نم  تفگ : یم  وا  .دریذپن  هک  درک  دای  دـنگوس  وا  دریذـپب و  هک  درک  دای  دـنگوس 

رتاناوت نم  زا  شدـنگوس  هراـفک  نداد  يارب  نینمؤملاریما  تفگ : هفینحوبا  تسا ، هدرک  داـی  دـنگوس  نینمؤملاریما  ینیب  یمن  تفگ :
.دنرب نادنز  ار  وا  داد  روتسد  روصنم  .تسا 

ادخ اب  سنا 

شا هنال  رد  هک  تسیرگن  يا  هدنرپ  هب  يزور  .درک  یم  تدابع  ار  ادخ  یلگنج ، رد  اهلاس  يدهاز  تسا : هدمآ  مولعلاءایحا  باتک  رد 
شنامز ربمایپ  هب  ادخ  .درک  نینچ  منک و  تدابع  رتهب  ات  مربیم  تخرد  نآ  ریز  ار  ما  هداجس  تفگ : .دوب  ندناوخ  لوغـشم  یتخرد  رب 

اجنآ هب  دوخ  تدابع  اب  زگره  هک  مزادـنا  یم  ار  وت  تا  هبتر  زا  یتفرگ ، سنا  یقولخم  هب  هک  نونکا  دـیوگب : اسراپ  هب  هک  داد  ناـمرف 
.یسرن

اب سنا  زا  تفگ : ییآ ؟ یم  اـجک  زا  دندیـسرپ  وا  زا  دـمآ ، نییاـپ  هب  هوک  زا  مهدا  میهاربا  یتـقو  تسا : هدروآ  مولعلاءاـیحا  نینچمه 
.ادخ

ادخ نخس 

.داد یم  تسد  وا  هب  عوهت  تلاح  دینش  یم  هک  ینخس  ره  دینش ، ار  ادخ  نخس  یسوم  هک  یتقو  زا  هدش  هتفگ 
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دنیوگ

شوه نزهر  يا  تیان  يادص  قوذ  زا 

شوه هیام ي  يا  وت  هراظن ي  رهب  زو 

راب دص  ینامز  رهب  نارظتنم  نوچ 

شوگ رد  رب  لد  دیآ و  مشچ  رد  رب  ناج 

قتف

هدش گرزب  نانچ  يو  هضیب  .دش  راچد  قتف  يرامیب  هب  ماش  زا  يدرم  هک : دنک  یم  لقن  یحیسم  لهسوبا  زا  بابـسا  حرـش  رد  همالع 
حارج زا  دـمآ و  ناتـسرامیب  هب  .دوب  هتفرگ  وا  زا  ار  تکرح  ناوت  هک  يروط  هب  دوب  هداد  ياـج  یتشپ  هزادـنا  هب  يا  هسیک  رد  هک  دوب 

درب تیاکـش  تواضق  هاگتـسد  هب  يو  .دندرک  زیهرپ  شا  هجلاعم  زا  يو ، گرم  زا  سرت  رطاخ  هب  نابیبط  .درک  بلط  ار  دوخ  هجلاعم 
وا ياه  هضیب  نزو  تفر ، ایند  زا  یتدم  زا  سپ  وا  دـندیرب و  ار  وا  ياه  هضیب  ءابطا  دـندرک ، یحارج  لمع  هب  فظوم  ار  ءابطا  نانآ  و 

.تسا مهرد  دصشش  لطر  ره  دوب ، یقشمد  لطر  هدفه 

يدعس

تسلابو ندرک  نادب  اب  ییوکن 

نادنمشوه زج  نخس  نیا  دننادن 

ییوکن ناگرگ  اب  هکنآ  رهب  ز 

نادنفسوگ رب  دوب  يراکمتس 

یماظن

تسخن ییآرد  هک  يراک  رس  رد 

تسرد نک  شندش  نوریب  هنخر ي 

راوتسا مدق  ياج  ینکن  ات 

راک چیه  بلط  رد  هنم  ياپ 

تسه تایند  هک  زاس  نید  هراچ ي 
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تسد هب  يرایب  زین  نآ  رگم  ات 

راسمرش يا  هن  زورما  هک ز  يا 

راد مرش  یکی  زور  نآ  زا  رخآ 

راک تقو  يوشن  ات  وشم  بلق 

راسمرش ادخ  مه ز  دوخ و  مه ز 

دنا هدرک  نیمک  هک  یبسخ  هچ  تسم 

دنا هدرک  نینچ  هن  ناسانشراک 

سفن يرآرب  راو  لجخ  وت  نوچ 

سر دایرف  تمحر  دنک  لضف 

راهب نوچ  وشم  يارآ  نتشیوخ 

راگزور عمط  وت  رد  دنکن  ات 

*

دنا هتفریذپن  یناوج  بیع 

دنا هتفگ  نینچ  بیع  دص  يریپ و 

تسیچ هک  یناوج  ردق  زا  یغراف 

تسیرگ دیاب  تلفغ  نیا  رب  هک  ور 

ناوج تخرد  تسا  غاب  دهاش 

نابغاب شدنکشب  دوش  ریپ 
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تسا ربون  لگ  رهب  زا  رت  خاش 

تسا رتسکاخ  یپ  زا  کشخ  مزیه 

بسخم دمآ  رس  هب  یناوج  دهع 

بسخم دمآ  رحس  کنیا  دش  زور 

*

تشم رد  ریوزت  دص  هب  یفرح  ارت 

تشگنا هدوهیب  سک  فرح  رب  هنم 

تسا تسرد  نت  یتسردنت  رد  نخس 

تسا تسس  ریبدت  همه  یتسس  رد  هک 

یماکداش رد  ابق  دص  یهاوخ  وچ 

یمانکین رد  ینهاریپ  ردب 

تسا هالک  رد  شداب  هک  بلاق  نیدب 

تسا هاک  تشم  کی  نیا  هک  هرغ  وشم 

دزرین مغ  ایند  هک  مغ  نک  اهر 

دزرین مه  یتخس  هک  یتخس  شکم 

ماک نتسج  رد  وشم  بغار  نانچ 

ماجنارس یجنر  نتفایان  زا  هک 

*

یتسرپدوخ یکدوک و  ثیدح 

یتسم دوب و  يرامخ  ناک  نک  اهر 
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تسیب زا  دوخ  ای  تشذگ و  یس  زا  رمع  وچ 

تسیز نالفاغ  نوچ  رگد  دیاش  یمن 

لاس لهچ  ات  دشاب  رمع  طاشن 

لاب رپ و  دزیر  ورف  هتفر  لهچ 

یتسردنت دشابن  هجنپ  زا  سپ 

یتسس ياپ  دریذپ  يدنک  رصب 

رادیدپ دمآ  تسشن  دمآ  تصش  وچ 

راک زا  تلآ  داتفا  دمآ  داتفه  وچ 

يدیسر رد  نوچ  دون  داتشه و  هب 

يدیشک یتیگ  زا  هک  یتخس  اسب 

یناسر لزنم  دص  هب  رگ  اجنآ  زا 

یناگدنز تروص  هب  یگرم  دوب 

ددرگ ریگ  وهاک  دایص  گس 

ددرگ ریپ  نوچ  شیوهآ  دریگب 

يدیپس دمآ  هایس  يوم  رد  وچ 

يدیماان ناشن  دمآ  دیدپ 

شوپ نفک  تشوگانب  دش  هبنپ  ز 

شوگ زا  يران  نوریب  هبنپ  نیا  زونه 

ریبدت هچ  ار  يریپ  تفگ  یناوج 

ریپ موش  نوچ  دزیرگ  نم  زا  رای  هک 
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راتفگ زغن  ریپ  داد  شباوج 

رای زا  يزیرگب  دوخ  وت  يریپ  رد  هک 

*

تسیزاب تقو  هن  نیشنم  لفاغ 

تسیزارفرس تسا و  رنه  تقو 

تساجرب رمع  زور  هک  زورما 

تسار دوخ  راک  درک  دیاب  یم 

دریگب نانع  لجا  هک  ادرف 

دریذپ اجک  ناج  هب  وت  رذع 

درب یسک  ناج  گرم  هجنپ ي  زا 

درم نتشیوخ  گرم  شیپ ز  وک 
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رورپ غامد  لگ  هتسد  کی 

رتشوخ هایگ  نمرخ  دص  زا 

ییاهب دوب  نآ  هک  دقن  ره 

ییاور شدیآ  وچ  شورفب 

دنیوگ

يراب نک  نانچ  قشع  زا  ینک  مبارخ  رگ 

دیشک ریمعت  تنم  مرگد  دیابن  هک 

هعمج

هتفگ .دندوب  عمج  زور  نآ  رد  تاقولخم  مامت  دـیناسر و  نایاپ  هب  ار  تادوجوم  قلخ  دـنوادخ  هک  ارچ  دـندیمان  هعمج  ار  هعمج  زور 
هعمج ار  نآ  هک  یناـسک  نیلوا  هک : تسا  هدـش  هتفگ  دـندیمان و  هعمج  ار  نآ  دـندش  عمج  زاـمن  يارب  زور  نآ  رد  مدرم  نوچ  هدـش 

دندرک و عامتجا  نایراصنا  .دوب  هعمج  هروس  لوزن  زا  شیپ  هنیدم و  هب  ربمایپ  ییامرف  فیرـشت  زا  شیپ  نیا  دندوب و  راصنا  دـندیمان ،
هبنـشکی نآ  دـنراد و  نینچ  يزور  مه  نایحیـسم  تسا ، هبنـش  نآ  دـنیآ و  یم  مهدرگ  هتفه  ره  هک  دـنراد  يزور  ناـیدوهی  دـنتفگ :

ًالبق دندیزگرب ، ار  هعمج  زور  اهنآ  اذل  .مییامن  رکـش  دای و  ار  ادخ  میوش و  عمج  زور  نآ  رد  هک  میهد  رارق  يزور  دیاب  مه  ام  .تسا 
.دناوخ زامن  اهنآ  اب  يو  دنتفر و  هرارز  نب  دعس  دزن  اهنآ  .دنتفگ  یم  هبورعلا »  » زور نیا  هب 

هدش عمج  يو  دزن  زور  نآ  رد  مدرم  اریز  دوب ، يول  نب  بعک  دیمان  هعمج  ار  زور  نیا  هک  یسک  نیتسخن  تسا : هدش  هتفگ  نینچمه 
.دندوب

.دوب يو  درک  حرطم  دوخ  نانخس  رد  دعب » اما   » هملک هک  یسک  نیتسخن  هک  تسا  هدش  هتفگ  زین 

دالوا نیدلاو و 

هداد رارق  نانآ  دزن  وت  يارب  یتلزنم  اذـل  .دراد  یهاگآ  ردام  ردـپ و  هب  وت  زاین  هب  لاعتم  يادـخ  دـنیوگ : یم  نیدـلاو  مارکا  رد  یخرب 
هدرک شرافس  وت  هب  دنتسین ، وت  دنمزاین  نانآ  نوچ  رگید  يوس  زا  .دنشوک  یم  وت  هاگیاج  ظفح  رد  یـشرافس ، نودب  نانآ  هک  تسا 

.بایرد ار  اهنآ  هک  تسا 

نیدلاو

یلو هدومن  وت  هب  ارم  شرافـس  رطاخ  نیمهب  هدادن  رارق  نم  ياضر  يارب  ار  وت  ادخ  دومرف : دیز  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
نم رب  ار  وت  مارتـحا  یلو  هدرک  مزـال  وت  رب  ارم  مارتـحا  ینعی  تسا  هدوـمنن  نم  هب  ار  وـت  شرافـس  هداد و  رارق  وـت  ياـضر  هلیـسو  ارم 
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زاب سپ  .یهد  زیمت  دوخ  لقع  اب  ار  هبترم  ود  نیا  نیب  قرف  یتسیاـب  هک  نادـب  .دـهد  قیفوت  وت  هب  ادـخ  سپ  تسا ؛ هدادـن  رارق  بجاو 
هب درگ 
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هب تبسن  وت  رب  یـسک  یهلا  ناقولخم  نیب  ایآ  نک  تقد  تسا و  بجاو  معنم  رکـش  هکنیا  رب  تسوت  رب  دهاش  هک  دوخ  لقع  تایهیدب 
ردپ هک  ینامز  ات  وت  سپ  يروآ ؟ اجب  ار  وا  هب  تبسن  یکین  رکش و  هک  دراد  دوجو  اهنآ  زا  رترب  یـسک  و  دراد ؟ رترب  یتمعن  نیدلاو ،
بلط اهنآ  يارب  دـنا  هتفر  ایند  زا  رگا  و  شاب ، اهنآ  داقنم  عیطم و  امن و  دروخرب  تمظع  لالجا و  اب  نانآ  اب  دنتـسه ، هدـنز  ترداـم  و 

یگدـنز و نامز  رد  تنادـنزرف  يراد  تسود  هچنانچ  نک ، محر  اهنآ  هب  ورب ؛ ناـنآ  رادـید  هب  اـمن ؛ ءادا  ار  ناـشقوقح  نک ؛ شزرمآ 
.دننک راتفر  نینچ  وت  اب  وت  گرم 

ّللا
�

ه مسب  قلعتم 

: دیوگ یم  رخؤم ، ای  تسا  مدقم  هک  ّللا 
�

ه مسب  رد  رورجموراج  قلعتم  هراب ي  رد  يزار  رخف 

مل ناهرب  هک  تسا  مولعم  تسا و  مل »  » ناهرب قولخم  هب  قلاخ  زا  ندـش  لزان  دراد و  ّنا »  » ناهرب هب  هراشا  قلاخ  هب  قولخم  زا  لاـقتنا 
لاقتنا ادخ  هب  تناعتسا  بوجو  تیؤر  هب  لعف  تیؤر  زا  درادب ، مدقم  ار  مسب »  » رد رورجموراج  قلعتم  هک  یسک  ینعی  .تسا  فرـشا 

.تسا هتفای 

دوخ سفن  لاوحا  هب  سپ  دشاب  هدـید  ار  ادـخ  هب  تناعتـسا  تسا  نیا  لثم  دریگب ، ریدـقت  رد  ّللا »
�

ه مسب   » زا رخؤم  ار  قلعتم  هک  یـسک 
.دشاب هتخادرپ 

ییاسراپ

دناشوپب ار  وا  هک  تسا  يزیچ  وا  سابل  هتفای و  هک  تسا  يزیچ  وگتسار ، دهاز  ياذغ  تسا : هدرک  لقن  ذاعم  نب  ییحی  زا  مولعلاءایحا 
؛ وا نخـس  نآرق ، وا ؛ رکف  تربـع ، وا ؛ هاـگباوخ  ربـق ، وا ؛ سلجم  توـلخ ، وا ؛ نادـنز  اـیند ، .دـیآ  شیپ  هک  تساـج  ره  وا  نکـسم  و 
؛ وا مالک  تمکح ، وا ؛ شروخ  یگنـسرگ ، وا ؛ راعـش  ءایح ، وا ؛ ماقم  مغ ، وا ؛ نیرق  دـهز ، وا ؛ قیفر  ادـخ ، داـی  وا ؛ سینا  راـگدرورپ ،

هفرح تدابع ، وا ؛ يامنهار  لقع ، وا ؛ تیافک  لکوت ، وا ؛ هاگ  هیکت  ربص ، وا ؛ هرهب ي  توکـس  وا ؛ هشوت ي  يوقت ، وا ؛ شارف  كاـخ ،
.تسوا يوزرآ  تشهب ، وا و  ي 

هنامز لقع و 

.مدش هدید  ناهج  ریپ  هک  دنتفرگ  نم  زا  ار  یتملظ  نانچ  ود  نیا  .تسا  نم  یبرم  راگزور  ربهر و  درخ  هک : تسا  هدورس  مامتوبا 

يدشرم یلقع  يداشرا و  تلواحا 

یبدؤم يرهد  یبیدأت و  تمتسا  ما 

ایلجا همث  یلاح  املظا  امه 

بیشا درما  هجو  نع  امهیمالض 
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دننام یناسآ و  يراوشد و  ضرم ، تحـص و  ینغ ، رقف و  لاح  لاح ، ود  ره  زا  دوصقم  ددرگ و  یمرب  هنامز  لقع و  هب  اـمهرد  ریمض 
نوچ هداد  تبسن  هنامز  لقع و  هب  ار  ملظ  هکنیا  .تسا  اهنیا 
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.دراد يراگزاسان  رس  دنمدرخ  اب  هنامز  درب و  یمن  تذل  ایند  تذل  زا  لقع  اب  لقاع 

دنیوگ

باذع ماد  رد  هداتف  نانج  غاب  زا 

بارش رهب  نم  مدنگ و  یپ  مدآ ز 

رگا دوبن  بجع  میتشهب  ناغرم 

بآ یپ  زا  نم  تفر و  هناد  یپ  زا  وا 

*

دنهد یک  هدوسآ  مدرم  هب  شهر  كاخ 

دنهد یم  باوخ  یب  مدرم  هب  ایتوت  نیک 

*

یعدم يا  ما  هدرک  وخ  شمغ  اب  نم  نم و  اب  مغ 

نتشاذگب مهب  ار  ام  ندرک و  دیابب  یفطل 

*

مدرک اه  هدنخ  شوخ  ناهج  عضو  رب  قشع  نمی  ز 

متفا راگزور  تسدب  يزور  رگا  ّللاذاعم 
�

ه

راک شزرا 

دزن شزرا  اـهنآ و  لاوـما  هب  کـمک  رد  ناـناگرزاب  دزن  شزرا  اـهنآ و  راـک  هـب  کـمک  رد  نازرواـشک  دزن  شزرا  دـیوگ : یمیکح 
راهچ ره  نیب  كرتشم  شزرا  اهنآ و  ییادـخ  تمکح  هب  ندرک  کمک  رد  نادنمـشناد  دزن  شزرا  اهنآ و  يار  هب  کمک  ناـهاشداپ 

.تسا داعم  شاعم و  حالصا  رد  فنص 

یماظن

روز یب  نامرک  نوچ  رایسب  روخم 
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روم نوچ  دنب  رب  رمک  ندروخ  مک  هب 

ندرک جارات  فلع  دمآ  مارح 

ندرک جاتحم  ار  عبط  رادب و 

ددرگ راوخ  امرخ  هک  نادنچ  روخم 

ددرگ رادرم  نهد  رد  شراوگ 

راورکش لگ  نان  ندروخ  دشاب  وچ 

راک رکش  لگ  اب  ار  عبط  دشابن 

شکانخلت رهز  تسا و  رهز  ناهج 

شکاله زا  تسر  ناوت  ندروخ  مک  هب 

*

بیکش یم  نکشیم و  يوج  صرق 

بیرف مدآ  مدنگ  يروخن  ات 

تسه بآ  یفک  نان و  یمکش  ات 

تسد هساک  ره  رس  رب  نکم  هچفک 

گنلپ ریش و  وچ  شوپ  نآ  روخ و  نآ 

گنچ هب  هزور  همه  ار  نآ  يرواک 

بآ وچ  نک  دوخ  هنیس  زا  شروخ  نان 

بابک شتآ  وچ  شیوخ  رگج  زو 
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تسا رت  یماظن  دنسروخ  لد  رگ 

تسا رت  یمامت  هب  تعانق  کلم 

*

جاتحم جات  تخت و  هب  یشاب  رگا 

جات ار  دیشروخ  نک  تخت  ار  نیمز 

یتسر هک  رس  روآرب  يدنسروخ  هب 

یتسرپ دوخ  دمآ  مکحم  يالب 

دوز یتسین  یبای  هک  یتسه  نیا  رد 

دونشخ تسین  تسه و  هب  دش  دیابن 

هام نوچ  دیشروخ و  نوچ  شوپ  یسابل 

هارمه وت  اب  یشاب  وت  ات  دشاب  هک 

تسا چیپ  چیپ  یعفا  رام و  نوچ  ناهج 

تسا چیه  تسد  رد  هک  يو  زا  هاوخم 

*

دنب رد  عبط  هب  ار  يدنسروخ 

دنسرخ تسه  هچنادب  شاب  یم 

شاب دوخ  جنرتسد  روخ  ترجا 

شاب دوخ  جنگ  هب  یمشتحم  رگ 

زاس یم  راک  دیسر  کیدزن 

زاس یم  راگزور  شدرگاب 
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دنتسه هچنآ  ره  نایمدآ  زج 

دنتسشن یعناق  هقش  رب 

دنباتش دوخ  قزر  نتسج  رد 

دنبای هک  ردق  نادب  دنزاس 

يدنلبرس هب  یسر  هاگنآ 

يدنمزاین زا  يوش  نمیاک 

تسا نینزان  هشیمه  دنسرخ 

تسنیا تیالو  ار  يدنسرخ 

دازآ هنامز  یگدنب  زا 

داش مغ  هب  وا  وا و  هب  داش  مغ 
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دنپ

و دـنک ؛ یم  هبوت  اهاطخ  زا  دروآ ، ناـمیا  هدـمآ  نآرق  رد  هچنآ  هب  سکره  و  دراد ؛ اـبا  اـطخ  زا  درامـشب ، کـین  ار  ماجنارـس  هک  ره 
ای نم  نخـس  زا  یباوخ  رد  ایآ  هداتـسیا  وت  گرم  هک  يا  هتـسشن  يا  .دوش  یم  بآ  هصغ  زا  دنک ، زیهرپ  كاندرد  باذـع  زا  سکره 

.نک هبوت  اهشزغل  زا  توف  زا  شیپ  ینامیشپ ؟

زامن

هدوب نید  دومع  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  .تسا  نادهاز  يارب  یناتسب  ناراکهنگ و  يارب  يرازبا  نافراع ، جارعم  زامن  دیوگ : یگرزب 
.تسا هدمآ  نآرق  رد  راب  ود  دصکی و  و 

دنیوگ

دنا هتخآ  فرط  ره  الب ز  غیت  دص 

دنا هتخات  افج  گنربش  همه  ام  رب 

دنا هتخاس  مهب  نانمشد  هک  دایرف 

دنا هتخادرپن  ام  لاحب  بابحا  و 

دنپ

ار وت  یـسک  .تسین  نآ  رد  اراوگ  یبآ  هک  وشن  رورغم  ایند  هب  و  ریگ ، تربع  یتسه ، نآ  رد  هچنآ  زا  دـیوگ : هیلع  ّللاهمحر 
�

ه یمعفک 
یسک دنمتداعس  یبای ، یمن  ار  یسک  نیمی  باحـصا  زا  تسین ، تسار  يدنگوس  تسین ، دنبیاپ  شدهع  هب  یـسک  دناسر ، یمن  يرای 

ادـخ دای  ریغ  دـندرک و  اهر  ار  ایند  لالح  ادـخ  رطاخ  هب  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  دروآ ، يور  وا  هب  ایند  دـگنجب ، اـیند  اـب  هک  تسا 
.دنتفرگ رارق  تعاط  جرادم  نیرت  یلاع  رد  دندیسر و  يوقت  هلق  هب  .دنتسنادن  لالح  دوخ  رب  ار  يزیچ 

.تسین نایمنهج  نوخ  كرچ و  هلاسغ ي  غاد و  بآ  زج  يروای  ناراکهنگ  يارب  درک ، قلخ  ار  نآ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب 
ناتـسوب زا  دریگ و  سنا  یلعا  ءالم  رد  اهنآ  رون  اوقت ، لها  یلو  .تسا  لاـمعا  هدنـسیون  دزن  اـهنآ  شزوپ  تساـهنآ و  رب  ناـشناهانگ 

.دنرب هرهب  باوث 

وت سپ  .دور  یم  نآ  يوسب  همیسارس  دوش  حرطم  وا  دزن  یباوث  نوچ  .تسا و  رو  هطوغ  تعاط  يایرد  رد  هک  تسا  یـسک  راگتـسر 
یناسک زا  ناشوپب و  دوخ  بلق  رب  ار  ادـخ  زا  سرت  سابل  نک و  راومه  دوخ  رب  ار  نآ  تمحز  امن و  تابجاو  ماـجنا  هب  دـیقم  ار  دوخ 

، تمایق رد  وت  لطاب  لامعا  دوش و  وت  ناج  هب  يرام  رـشحم ، رد  وت  تشز  ياهراک  هکنیا  هچ  دـندرک  تنایخ  ار  یهلا  دـهع  هک  شابن 
.تسا رت  هدنزارب  وت  يارب  یشاب  عنام  رگا  رتهب و  وت  يارب  یشاب  تسار  رگا  .ددرگ  وت  يروک  بجوم 
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یماظن

نک یم  جرد  ملاع  لغش  يداش  هب 

نک یم  جرخ  ناتسیم و  شجارخ 

وت رب  دنیاشگب  دنب ، ییاشگ 

وت رب  دندنبورف  يدنبورف ،

دنب اخس ، رد  لد  تدیاب ، یگرزب 

دنبان دنک  دنبب  هسیک  رس 

دومرف هچ  ودنه  نآ  هک  نیب  تحیصن 

دوز روخ  دوز  یبایب  ینان  نوچ  هک 

يدزی يرد  ریم 

ندز نوسفا  خیش  تخومآ  نم  زا 

ندز سومان  سوک  حالص  ماب  رب 

مهد دای  مه  رید  ریپ  هب  هک  متفر 

ندز سوقان  قیرط  تب و  نییآ 

دنیوگ

درد لها  دزوس  هدنز  ار  دوخ  هک  ضرعم  نآ  ردنا 

تسین ودنه ز  زا  رتمک  وک  ادخ  درم  اسب  يا 
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هنسرگ

، دوش هدنادرگرب  وا  هب  شلام  تقو  ره  تسین ، دوخ  یهدب  بلط  رد  هنـسرگ  نوچ  يراکبلط  چیه  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
.دریذپ یم 

فوصت

تسا ترابع  زین  ادخ و  رهاظم  تافص و  ءامسا و  هراب ي  رد  تسا  یملع  فوصت  دیوگ : یم  ضراف  نبا  هیئای  لزغ  حرش  رد  يرصیق 
كولـس و ریـس و  تخانـش  هب  فوصت  .تسادـخ  تاذ  نآ  تقیقح و  کی  هب  عوجر  تیفیک  ملاع و  قیاـقح  داـعم و  ءدـبم و  ملع  زا 

تیلک قالطا و  تفص  هب  ندش  فصتم  دوخ و  ءدبم  هب  یمدآ  ندناسر  ایند و  ییزج  ياهدنب  دیق و  زا  ییاهر  ياج  هب  سفن  اب  داهج 
.دزادرپ یم 

سیق تنب  ءارمس 

: تفگ تیلست  ار  وا  ربمایپ  .داد  تسد  زا  ار  شدنزرف  ود  اهگنج  زا  یکی  رد  سیق  رتخد  ءارمس 

ود نیا  تبیصم  زا  منیب  یم  امش  تروص  رد  هک  يا  هصغ  ادخ  هب  .تسا  زیچان  امش  زا  سپ  یتبیـصم  ره  درک : ضرع  ربمایپ  هب  ءارمس 
.تسا رت  تخس  نم  دزن 

يدردمه

.نک یفالت  ار  نآ  ترخآ  رد  داد ، شیاسآ  ار  وت  ایند  رد  سکره  دیوگ : يرصب  نسح 

ییاسراپ

، دوب هدرک  لالح  اهنآ  يارب  ادخ  هچنآ  زا  بانتجا  رد  اهنآ  هک  مدید  ار  ردب  باحصا  زا  سک  داتفه  تفگ : شنارای  هب  يرـصب  نسح 
.دینک یم  زیهرپ  ادخ  تامرحم  زا  امش  هچنآ  زا  دندوب  رتدهاز 

*

.شیاسآ زا  امش  یلاحشوخ  هب  تبسن  دنوش  یم  لاحشوخ  رتشیب  مغ  زا  نادهاز  تسا : هدمآ  نایاسراپ  فیصوت  رد 

رگا .دنا و  هدربن  يا  هرهب  ادخ  تمحر  زا  دنیوگ : یم  دننیبب ، ار  امـش  ناکین  اهنآ  رگا  یلو  دنا ، هناوید  دییوگ  یم  ینیبب ، ار  نانآ  رگا 
.دنرادن نامیا  تمایق  زور  هب  دنیوگ  یم  دنرگنب ، ار  امش  نادب 

زا راچان  هب  دراد ، بلق  هکره  یلب  دنک ، دساف  ار  مبلق  مسرت  یم  تفگ : درکن و  لوبق  ار  نآ  دـش ، هضرع  لالح  یلام  اهنآ  زا  یکی  هب 
.دسرت یم  نآ  ندش  دساف 
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ایند

وت زا  موش ، تخبدـب  رگا  متـسین ، وت  رد  نم  یـشاب و  یم  وت  .مدوبن و  وت  رد  نم  يدوب و  وـت  دوـمرف : یم  اـیند  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
.تسا هدش  نم  بیصن 

شتآ زا  هانپ 

.دنکن تشهب  ياضاقت  نم  دننام  هک  ارچ  ناهرب ، شتآ  زا  ارم  ایادخ  دوب : نیا  ادخ  ناگدنب  زا  یکی  ياهاعد  هلمج  زا 

رهق

.يربب رس  هب  رهق  هب  هک  تسا  رت  هاتوک  رمع  تدم  مردارب ، يا  تشون ، شتسود  هب  میکح  دوب ، يا  هرجاشم  شتسود  یمیکح و  نیب 

جاودزا

.يوش نامیشپ  ینک  مادقا  مادک  ره  هب  تشون  نوطالفا  هن ؟ ای  منکب  جاودزا  تشون : نوطالفا  هب  يدرم 

تسم دح 

يو رب  دنتساوخ  دش  جراخ  یتسم  زا  نوچ  .دندرب  مکاح  دزن  ار  وا  نانآ  .داد  رس  هناتـسم  يا  هدبرع  یهورگ  هار  رـس  رب  تسم  یمالغ 
.نکم يدب  نم  هب  يراد  لقع  هک  وت  مدوب ، لقع  یب  مدرک و  يدب  نم  ریما ! يا  تفگ : مالغ  .دننک  يراج  دح 

لباقتم تجاح 

هفرع رد  ار  تا  هناخ  يرآ ، تفگ : هیواعم  تجاح ! دیسرپ  هنابجعتم  رماع  نبا  .مراد  وت  زا  یتجاح  تفگ : هکم  رد  رماع  نبا  هب  هیواعم 
.مدیشخب وت  هب  ار  نآ  تفگ : رماع  نبا  نک ، هبه  نم  هب 

.مدنادرگرب تفگ : هیواعم  ینادرگرب ، نم  هب  ار  نآ  مهاوخ  یم  تفگ : رماع  نبا  هاوخب ، يزیچ  نم  زا  مه  وت  تفگ : هیواعم 

يولوم

لاق تسا و  لیق  نیا  كاردا  تفآ 

لالح دمآ  لالح  نتسش  نوخ  هب  نوخ 

*

دش هاگیب  ورهار  يا  نیه  نیه و 
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دش هاچ  يوس  رمع  باتفآ 

تشذگ اهادرف  هک  ادرف ، وگم  وت 

تشگ مایا  درذگن  یلک  هب  ات 

تسین راب  هش  نآ  هب  ار  ام  وگم  وت 

تسین راوشد  اهراک  نامیرک  اب 
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بدا یب  كول و  گنل و  روت و  روع و 

بلط یم  ار  وا  چیغیم و  وا  يوس 

وت يادرف  سپ  ادرف و  هدعو 

وت ياو  دشاب  رشح  راظتنا 

الب

: هکنآ لوا  تسا ، هتـشاذگ  تمعن  راهچ  نم  يارب  نآ  رد  ادـخ  هکنیا  رگم  مدـشن  راتفرگ  ییالب  چـیه  هب  دـیوگ : ناسانـشرس  زا  یکی 
: هکنآ مراهچ  درکن ؛ مورحم  الب  نآ  هب  تیاضر  زا  ارم  هکنآ : موس  درکن ؛ التبم  نآ  زا  رت  گرزب  هب  ارم  هکنآ : مود  دوبن ؛ ینید  يـالب 

.متشاد ار  وا  شاداپ  دیما 

يرونا

مولع بسک  هب  نیا  زا  شیپ  اه  هسردم  هب  ارم 

راک يدوب  سرد  رکف  هسردم و  رارق 

دندرک نانچ  منالازغ  مشچ  هب  نونک 

رارکت منک  لزغ  ردنا  شوخ  باوخ  هب  بش  هک 

هضوعب ریسفت 

...ا�هَقْوَف (1) ا�مَف  ًهَضوَُعب  ا�م  ًالَثَم  َبِرْضَی  ْنَأ  ِییْحَتْسَی  ّللا �ال 
�

َه َّنِإ  هیآ  لیذ  فاشک  ریسفت  رد 

نکاس یتقو  .تسین  مولعم  نآ  تکرح  نیبزیت  مشچ  اب  زج  تسا  يا  هدـنبنج  هک  مدـید  یمیدـق  ياـهباتک  زا  یباـتک  رد  تسا : هدـمآ 
نآ زا  دـیاب  .دـنک  یم  حـشرت  نآ  زا  يرهز  دـنز و  یم  شین  يریگب ، تسد  رب  رگا  تسین ، ادـیپ  دـناشوپ و  یم  ار  وا  نوکـس  دـشاب ،
وا ریمـض  نامـشچ و  رد  وا  ياضعا  تایئزج  زین  ناویح و  نیا  نطاب  رهاظ و  ءاضعا  تروص و  زا  هک  ییادخ  تسا  هزنم  .درک  بانتجا 
قلخ ار  اهجوز  همه ي  هک  ییادـخ  تسا  هزنم  تفگ  دـیاب  سپ  دنـشاب ، مه  نآ  زا  رتکچوک  رایـسب  یتادوجوم  اـسب  هچ  تسا ، هاـگآ 
ا�ّمِم ا�هَّلُک  َجا�وْزَْألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َنا�ْحبُـس  .دـیناد  یمن  هک  ییاهنآ  دنیامـش و  زا  هک  اهنآ  دـنوش ، یم  هدـیئور  نیمز  لد  زا  هک  اـهنآ  درک ،

(2) َنوُمَْلعَی .  ا�ّمِم �ال  ْمِهِسُْفنَأ َو  ْنِم  ُضْرَْألا َو  ُِتْبُنت 

فوصت

تاذ هب  بوـسنم  هچنآ  رهاـظم و  هـب  ار  اـم  هـک  یموـلع  وا و  تافـص  ءامـسا و  تیدـحا و  تاذ  زا  نآ  رد  هـک  تـسا  یملع  فوـصت 
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.تسا ادخ  يدمرس  تافص  یلزا و  تافص  ادخ و  تاذ  فوصت ، ملع  عوضوم  سپ  .دنک  یم  ثحب  تسادخ ،

تیفیک ادخ ، تافص  ءامسا و  رهاظم  نایب  وا ، هب  نآ  عوجر  ترثک و  رودص  یگنوگچ  هلئسم ي 
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یهجو هب  ترخآ ، ایند و  رد  اهرکذ  اهراک و  همه ي  هجیتن  نایب  و  نانآ ، تضاـیر  دـهاجم و  كولـس  تیفیک  وا ، هب  ّللا 
�

ه لـها  عوجر 
.تسا فوصت  لئاسم  زا  فوصت ، تاحالطصا  تیاغ و  دودح و  تفرعم و  يدابم  زین  و  تسا ، تباث  رمالا  سفن  رد  هک 

الب تمعن ، رکش 

قرغ لاح ، ود  ره  رد  وا  .الب  هن  تسا  هدـنهد  الب  هب  الب  تقو  وا  هاگن  تمعن ، هن  درگنب  معنم  هب  تمعن ، تقو  سکره  دـیوگ : یفراـع 
نییاپ رد  دنک ، لمع  نیا  سکع  سکره  .دشاب  یم  تداعس  بتارم  نیرترب  زا  نیا  تسا و  قلطم  تسود  هجوتم  هدوب و  قح  هظحالم 

.تسا باذع  رد  شندمآ  زا  الب  تقو  دسرت و  یم  نآ  لاوز  زا  تمعن ، هاگ  وا  تسا  تواقش  هجرد  نیرت 

يرتسبش دومحم 

تسا دض  هب  ایشا  هلمج ي  روهظ 

تسا دن  هن  دننام و  هن  ار  قح  یلو 

اتمه دض و  ار  قح  تاذ  دوبن  وچ 

ار وا  یناد  هنوگ  هچ  ات  منادن 

لیوحت لقن و  درادن  قح  رون  وچ 

لیدبت رییغت و  وردنا  دباین 

يدوب لاح  کی  رب  دیشروخ  رگا 

يدوب لاونم  کی  هب  وا  عاعش 

تسوا وترپ  نیاک  یسک  یتسنادن 

تسوپ ات  زغم  زا  قرف  چیه  يدوبن 

يدعس

دای هدنناد  ریپ  زا  مراد  نینچ 

داهن ارحص  هب  ور  يا  هدیروش  هک 

تفخن دروخن و  شقارف  رد  ردپ 
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تفگ دندرکب و  تمالم  ار  رسپ 

دناوخ شیوخ  سک  مرای  هک  هگنآ  زا 

دنامن ییانشآ  مسک  اب  رگد 

دومن ملامج  قح  ات  هک  شقحب 

دومن ملایخ  مدید  هچ  ره  رگد 

تفاتب قیالخ  زا  ور  هک  مک  دشن 

تفای زاب  ار  شیوخ  هدرک ي  مگ  هک 

کلف ریز  دنناگدنکارپ 

کلم مه  ناشدناوخ  ناوت  رد  مه  هک 

تسد هاتوک  دنناوزاب  يوق 

تسم رایشه و  ادیش و  دنمدرخ و 

سک ياورپ  هن  ناشدوخ  يادوس  هن 

سک ياج  ناشدیحوت  جنگ  رد  هن 

شوه هدنکارپ  لقع و  هتفشآرب 

شوگ هدنکآ  رگ  تحیصن  لوق  ز 

هلصوح رپ  نادرم  تسد  یهت 

هلفاق یب  نادرون  نابایب 

قیرغ طب  ندش  دهاوخن  ایردب 

قیرحلا باذع  دناد  هچ  ردنمس 

قلخ مشچ  زا  هدیشوپ  نازیزع 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1223 

http://www.ghaemiyeh.com


قلد هدیشوپ  ناراد  رانز  هن 
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فدص نوچمه  هدرب  ورف  رس  دوخب 

فک هدروآرب  ایرد  دننام  هن 

یمر نانیزا  تسا  رای  لقع  ترگ 

یمدآ تروص  رد  دنوید  هک 

تسوپ دنناوختسا و  نیمه  مدرم  هن 

تسوا رد  ینعم  ناج  یتروص  ره  هن 

تسیا هدنب  ره  رادیرخ  ناطلس  هن 

تسیا هادنز  يا  هدنژ  ره  ریز  رد  هن 

يدش رد  يا  هرطق  ره  هلاژ  رگا 

يدش رپ  وزا  رازاب  هرهم  رخ  وچ 

*

بایراف زا  يریپ  نم و  ار  اضق 

بآ هب  برغم  كاخ  رد  میدیسر 

دنتشادرب دوب و  مرد  کی  ارم 

دنتشاذگب شیورد  یتشکب و 

دود وچ  یتشک  دندنارب  ناحابس 

دوب سرت  ادخان  ادخان ، نآ  هک 

تفج رامیت  دمآ ز  هیرگ  ارم 

تفگ دیدنخب و  ههقهق  هیرگ  نآ  رب 

درخ رپ  يا  نم  يارب  مغ  روخم 
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درب یتشک  هک  درآ  سکنآ  ارم 

بآ يور  رب  هداجس  درتسگب 

باوخ هب  ای  متشادنپ  تسلایخ 

تفخن بشنآ  هدید  میشوهدم  ز 

تفگ درک و  نمب  ندادماب  رظن 

يار هدنخرف  رای  يا  يدنام  بجع 

يادخ ار  ام  دروآ  یتشک  ارت 

دنورگن نیدب  ینعم  لها  ارچ 

دنور شتآ  بآ و  رد  لادبا  هک 

ربخ درادن  شتآ  زک  یلفط  هن 

رورهم ردام  شدرادهگن 

دنقرغتسم هجو  رد  هک  نانآ  سپ 

دنقح ظفح  نیع  رد  زور  بش و 

لیلخ شتآ  بات  زا  درادهگن 

لین باقرغ  یسوم ز  توبات  وچ 

تسا رد  روانش  تسدب  تدوک  وچ 

تسا روانهپ  هلجد  رگا  دسرتن 

ینز نوچ  مدق  ایرد  يور  رب  وچ 

ینماد رتو  کشخ  رب  هک  نادرم  وچ 

*
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غار غاب و  رد  هک  یشاب  هدید  رگم 

غارچ نوچ  یکمرک  بش  هب  دباتب 

زورف بش  کمرک  يا  شتفگ  یکی 

زورب یشابن  ادیپ  هک  تدوب  هچ 

داز كاخ  کمرک  نیشتاک  نیبب 

داد هچ  ییانشور  رس  زا  باوج 

مین ارحص  هب  زج  بش  زور و  نم  هک 

مین ادیپ  دیشروخ  شیپ  یلو 

يرذگب کلم  زک  هن  شیپ  مدق 

يرتمک دد  ینام ز  زاب  رگ  هک 

638  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1227 

http://www.ghaemiyeh.com


نافرع کلاس ،

تفـص هب  دیامن ، زیهرپ  دـسر  وا  نهذ  هب  هچنآره  زا  و  دـنک ، زیهرپ  دزاس ، یم  رود  فدـه  زا  ار  وا  هک  ییایند  رما  ره  زا  رگا  کلاس 
دیامن مهتم  ار  وا  دنک و  هبـساحم  شنانخـس  واهراک  رد  ار  دوخ  سفن  هراومه  دیاب  وا  سپ  .تسا  هدش  هتـسارآ  يوقت  دهز و  عرو و 
ینارون وا  نطاب  .درکن  یتحاران  ساسحا  بوبحم  هار  رد  دوب و  بظاوم  ًالماک  وا  رگا  .تسا  هداد  ناـمرف  وا  هب  هچره  زا  یهاـتوک  رد 

.دوش لصاح  وا  يارب  هفشاکم  یپ  رد  یپ  دوش و  یم  زاب  وا  رب  توکلم  باب  دوش و  یم  رهاظ  وا  رب  بیغ  قرب  هدش و 

تراهط رب  تبظاوم  رکذ و  تولخ و  يریگ و  هشوگ  هب  دشچب  ار  اهنآ  زا  يا  هرذ  رگا  .دـنیب و  یم  یلاثم  تروص  رد  ار  یبیغ  روما  وا 
تروص نیا  رد  دروآ  یم  يور  لماک  روط  هب  ادخ  هب  نطاب  نداد  هجوت  یسح و  يویند  لغاشم  زا  يرود  هبقارم و  تدابع و  لماک و 

ار وا  .دـنک  یم  وحم  یپ  رد  یپ  ار  وا  .دـیآ و  یم  شیپ  قشع  یگتفیـش و  تبحم و  قوذ و  قوش و  یتـسم و  دـجو و  تلاـح  وا  يارب 
رارـسا ینید و  مولع  .دـیآ  یم  شیپ  وا  يارب  هفـشاکم  تلاح  دـنک ، یم  كرد  ار  یبلق  ياهانعم  دـهد ، یم  رارق  شیوخ  سفن  بئاـن 

رثا رب  هکنیا  اـت  دـنام  یم  هدیـشوپ  وا  رب  روـما  نیا  یهاـگ  هـتبلا  .ددرگ  یم  رهاـظ  وا  رب  تـقیقح  راوـنا  دوـش و  یم  هضاـفا  وا  رب  یهلا 
توربج ملاع  لخاد  هدـش  ینطاب  هکلم ي  وا  يارب  تالاح  نیا  .دوش  لصاح  وا  يارب  یناور  شمارآ  دـنامب و  یقاب  یناـسفن  تـالایخ 

یم دنتـسه  ادـخ  لامج  هتفیـش ي  هک  برقم  ناگتـشرف  زا  ار  یلک  تاربدـم  .دـنیب و  یم  ار  هرهاـق  راونا  هدرجم و  لوقع  ددرگ و  یم 
هدنکارپ رابغ  نوچ  رگید  وا  .دوش  راکـشآ  وا  يارب  ادـخ  ییایربک  تمظع و  ياه  هعطاس  تیدـحا و  ناطلـس  راونا  نآ  زا  سپ  درگن ،

عمج و ماقم  هب  دوش و  یـشالتم  دوبعم  نیعت  رد  وا  نّیعت  هدمآرد و  میظعت  هب  دوبعم  ربارب  رد  دوش و  یناف  دوخ  تیـصخش  رد  هدـش و 
زا کلم  دنز : یم  ادص  دنازوس و  یم  ار  اهباجح  اه و  هدرپ  دوخ  رون  اب  وا  .دنوش  رابتعا  وا  رظن  رد  رایغا  ماقم ، نیا  رد  .دسرب  دـیحوت 

.ِرا�ّهَْقلا (1) ِدِحا�ْولا  ِّلل 
�

ِه : ... دیوگ یم  شدوخ  و  تسیک ؟ نآ 

همتر

: دیوگ رعاش  .دنیوگ  همتر  ای  همیتر  دننکن  شومارف  يزیچ  ات  دندنب  یم  تشگنا  هب  هک  یخن 

.درادن ناملاح  هب  يدوس  هتسب ، تشگنا  هب  ياهخن  دشابن ، امش  لد  رد  ام  ياهتجاح  یتقو 
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مکسوفن یف  انتاجاح  نکت  مل  اذا 

مئاترلا دقع  کنع  نغمب  سیلف 

.دیسر مرطاخ  هب  يزیچ  همیتر  نتسب  يانعم  رد  زین  نابز  سراف  يارعش  زا  یکی  زا 

ار نادنمدرد  یتفگ  هچنآ  شومارف  ات  ددرگن 

ار ناج  هتشر ي  مدنب  هک  مهاوخ  یم  وت  تشگنا  رب 

ربمایپ تبیصم 

: تفگ تشاذگ و  شنامشچ  رب  تفرگرب و  ربمایپ  ربق  كاخ  زا  یتشم  مالسلا ،  اهیلع  همطاف  تسا : هدمآ 

تسا نیا  دننام  دیایب  اه  تبیصم  رب  رگا  تبیـصم  نیا  .دیوبن  یـشوخ  يوب  چیه  دوخ  رمع  رد  تسوا  رب  دیوب  دمحا  ربق  كاخ  هک  ره 
.دوش بش  دزیرب ، اهزور  رگا  هک 

دمحا هبرت  متش  نم  یلع  اذام 

ایلاوغ نامزلا  يدم  مشی  نا ال 

اهنا ول  بئاصملا  یلع  تبص 

ایلایل نرص  مایالا  یلع  تبص 

مالسلا هیلع  میهاربا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رب  تاولص 

تیلـص امک  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دنیوگ : یم  هک  تسیچ  تاولـص  نیا  رد  هبـش  هجو  دندیـسرپ : نیدـلا  مجن  خیـش  زا 
رب هک  دتـسرفب  يدورد  وا  نادـناخ  مالـسا و  ربماـیپ  رب  ادـخ  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  تراـبع  نیا  زا  نوـچ  میهاربا ؟ لآ  مـیهاربا و  یلع 

.تساهنآ نادنزرف  میهاربا و  هبترم  يرترب  هدنهد  ناشن  نیا  تسا و  هداتسرف  وا  نادنزرف  میهاربا و 

دنبایب ار  هجرد  نآ  ات  مینک  قحلم  وا  نادنزرف  میهاربا و  هب  ار  وا  نادنزرف  دمحم و  هک  تسین  نیا  تاولـص  نیا  دارم  داد : خساپ  خـیش 
، دـنک تمحرم  دراد  لـالجا  قاقحتـسا  هچره  وا  نادـناخ  ربماـیپ و  هب  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  دـنا ، هدرک  روـصت  یخرب  هـکنیا  اـمک 

ربماـیپ قح  هچنآ  هک  تسا  نیا  ادـخ  زا  تساوخرد  عـقاو  رد  سپ  تسا ، هدرک  اـطع  وا  نادـناخ  میهاربا و  هب  ار  لـالجا  نیا  هچناـنچ 
نیا دـننام  .دنـشاب  رتالاب  وا  نادـناخ  میهاربا و  زا  هبتر  رد  دـنچره  .ددرگن  راذـگورف  يزیچ  دوش و  اطع  نانآ  هب  تسوا  لآ  مالـسا و 
راتفر نانچ  هدـنب  نیا  اب  دـیوگ : یم  دـهد ؟ یم  یتمعن  ای  دـناشوپ  یم  یـسابل  هک  يرگید  هب  یـسک  ًالثم  .تسا  دایز  اـم  نیب  تاـملک 

يرتشیب قاقحتـسا  یمود  اسب  هچ  .تسین و  یلوا  رب  یمود  ای  یمود و  رب  یلوا  تلیـضف  ثحب  اجنیا  يدرک ، سک  نالف  اـب  هک  يدرک 
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.دشاب هتشاد  یلوا  هب  تبسن 

يدعس

گنچ زیوآرد  ناکاپ  كارتفب 

گنن هزوی  رد  دنادن ز  فراع  هک 

تفص يدعس  شاب  نیچ  هشوخ  ورب 

تفرعم نمرخ  يروآ  درگ  هک 
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*

مسرت دور  ناشک  نماد  وت  يوکب  ملد 

درب كاچ  كاچ  نابیرگ  هناخ  يوس  هک 

یما

لیلد نیمه  هب  ار  ربمایپ  تباـتک ، هن  تشاد و  طـخ  هن  هک  تسا  برع  تما  هب  بوسنم  هژاو  نیا  .دـسیونن  يزیچ  هک  تسا  یـسک  یما 
یم یما  تهج  نیمه  هب  ار  هقطنم  نآ  مدرم  دـنا و  هتفگ  یما  يرقلا ، ما  هب  باستنا  رطاـخ  هب  ار  ربماـیپ  دـنا  هتفگ  یخرب  .دـنیوگ  یما 
نیا .درادن  نتشون  ندناوخ و  ناوت  هدش ، هدیرفآ  ردام  زا  هک  یسک  نوچ  ینعی  .دشاب  ما  هب  بوسنم  یما  هک  تسا  نکمم  زین  .دنتفگ 

.ربمایپ ندوب  یما  هراب  رد  دوب  هجو  هس 

تداعس ریسکا 

یسک ره  دزن  يدبا  تداعس  ریسکا  روطنیمه  تسا ، گرزب  نیطالس  ياه  هنیجنگ  رد  هکلب  تسین ، یناوتان  ریپ و  ره  دبـس  رد  ریـسکا 
بولق نیمز  رد  یکلم و  درجم  ياهرهوج  نامسآ  رد  زین  لاعتم  يادخ  ياه  هنیجنگ  تسا ، راگدرورپ  هنیجنگ  رد  ریسکا  نیا  تسین ،

راک تبقاع  تسا ، هدش  فرحنم  تسرد  هار  زا  هدرک و  مگ  ار  هار  دیوجب ، نانیا  ریغ  زا  ار  ریـسکا  نیا  یـسک  ره  .تسا  ءایلوا  ءایبنا و 
نامشچ دشاب  هیآ  نیا  قادصم  رد  تسا  هتسیاش  .دوش  یم  راکشآ  وا  راک  تقیقح  هدوب و  سلفم  تمایق  رد  تسا و  بیرف  شغ و  وا 

.ٌدیِدَح (1) َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  َكَءا�طِغ  َْکنَع  ا�نْفَشَکَف  .ددرگ  نیب  زیت  زور  نآ  رد  وت  مشچ  مینک ، یم  زاب  ار  وت 

ات تسا  هداتـسرف  مدرم  يوس  هب  یپ  رد  یپ  ار  ربمایپ  رازه  راهچ  تسیب و  دصکی و  هک  تسا  نیا  ناگدنب  هب  ادـخ  تفأر  تمحر و  زا 
.دننک نایب  ار  مهم  هلئسم ي  نیا  هب  ندیسر  هار  و  دنزومایب ، نانآ  هب  ار  ریسکا  نیا  هخسن 

ملع هدرک و  هتساریپ  ار  نانآ  دناوخب و  نانآ  رب  ار  ادخ  تایآ  ات  داتـسرف  یلوسر  نییما  يوسب  هک  ییادخ  تسوا  دیامرف : یم  دنوادخ 
ِِهتا�یآ َو ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  دندوب  راکشآ  یهارمگ  رد  هتـشذگ  رد  دنچره  دزومایب  تمکح  باتک و 
( تسا هاـگآ  نآ  هب  ادـخ  هتبلا  و   ) هیکزت زا  دارم   (2) ٍنِیبُم .  ٍل�الَـض  یَِفل  ُلـْبَق  ْنِم  اُوناـ�ک  ْنِإ  َهَمْکِْحلا َو  َبـا�تِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی  ْمِهیِّکَُزی َو 

نتسارآ میلعت ، دارم  .تسا  ناگدنرد  تاناویح و  تافص  زا  نانآ  نتشاد  زاب  اهنآ و  ندرک  هتساریپ 
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لیلج تالامک  هب  اهنآ  شیارآ  مومذـم و  تافـص  عمج  زا  ناسنا  ندرک  ادـج  دارم  هصالخ  تسا ، برقم  ناگتـشرف  تافـص  هب  نانآ 
تسادخ ریغ  زا  ود  نیا  ندش  نادرگرب  يور  يادخ و  هب  بلاق  بلق و  هجوت  اهنیا ، همه ي  هصالخ ي  .تسا 

شزوپ تمعن ، رکش 

.دهاوخب مدرم  زا  ار  شزوپ  نیرتشیب  هک  تسا  یسک  لقاع  .دنک  یم  عفد  رفک ، دنک ، یم  هفاضا  رکش  هک  تسا  ءایلوا  نانخس  زا 

شزوپ ربص ، توکس ، تعانق ،

رازآ رب  شاب ، توکـس  مزالم  شاب ، عناق  دوخ  ياذغ  هب  دومرف : ماما  .دندیـسرپ  لامعا  نیرترب  هراب ي  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا 
.شاب نامیشپ  اطخ  زا  شاب ، ابیکش  مدرم 

توکس

نامگ شوخ  وا  هب  مدرم  دبای و  یم  تهبا  مدرم  مشچ  رد  دهدن ، تسد  زا  ار  توکـس  هک  یـسک  تسا : هدومرف  زین  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنوش

دنیوگ

لاح تدش  هچ  يدینش  تسود  ربخ  یتفگ 

تشاد يربخ  دوخ  زا  هک  سرپ  یسک  اهنیا ز 

*

مشچ رب  وت  زودلد  كوان  دسر  هک  ار  نآ 

درادن شیپ  رگد  مشچ  زا  دوب  سکان 

خزرب

درجم و حاورا  نیب  خزرب  زا  ریغ  دـنور ، یم  اـجنآ  هب  گرم  زا  سپ  حاورا  هـک  خزرب  دـیوگ : یم  مـکحلا  لوـصف  حرـش  رد  يرـصیق 
تالزنت بتارم  زا  تسا ، يویند  هئـشن ي  زا  شیپ  هک  يا  هبترم  تسا ، يرود  نآ  لامک  دوجو و  تـالزنت  بتارم  نوچ  .تسا  ماـسجا 

تروص دنریذپ ، یم  خزرب  رد  حاورا  هک  ییاه  تروص  دراد و  تیرخآ  تسا و  تالامک  زا  نآ  زا  سپ  هبترم  دراد و  یتّیلّوا  تسا و 
هکنیا رد  یلو  دنتسه ، توافتم  مه  اب  خزرب  ود  زا  مادک  ره  اذل  .لوا  خزرب  تروص  فالخب  تسا ، يویند  یگدنز  رد  نیـشیپ  لامعا 

.دنکرتشم دنتسه ، ملاع  تروص  لاثم  رب  لمتشم  يدام  ریغ  ینارون  رهوج  ود  ره  دنتسه و  یناحور  ملاع  ود  ره 

خزرب .تسا  مود  خزرب  زا  ریغ  لوا  خزرب  دـیوگ : یم  تسا و  هدرک  هراشا  نآ  هب  کی  تسیب و  دصیـس و  باب  رد  تاـحوتف  رد  خـیش 
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دراد دوجو  نآ  رد  تسا  ایند  ملاع  رد  هک  ار  هچنآ  یناکم ، بیغ  رد  هک  ارچ  .دـنمان  یم  یلاحم  بیغ  ار  مود  یناـکم و  بیغ  ار  لوا 
هکلب تسین ، نینچ  یلاحم  یلو 
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تهج نیمه  هب  .یلوا  فالخ  رب  دوش  یم  دنم  هرهب  نآ  زا  یسک  رتمک  هتبلا  ددرگ و  یم  راکـشآ  ترخآ  رد  دوش  رهاظ  نآ  رد  هچنآ 
مود خزرب  اب  هک  ناگدرم  لاوحا  زا  یلو  تسا  تیؤر  لباق  نآ  رد  يویند  ثداوح  دوش و  یم  هدـید  یلوا  خزرب  رد  تادـهاشم  رتشیب 

.درادن یعالطا  یسک  دنتسه 

دنیوگ

رونا تاذ  رد  درخ  رون  دوب 

روخ همشچ ي  رد  رس  مشچ  ناسب 

( روخ  ) رون همشچ ي  ینیب  هک  یهاوخ  رگا 

رگید مشچ  اب  دتف  تجاح  ارت 

بات تقاط و  درادن  رس  مشچ  هچ 

بآ زا ) دید   ) رد ندید  نابات  دیشروخ  ناوت 

دیامن رتمک  ینشور  يو  زا  وچ 

دیازف یم  مد  نآ  كاردا  ارت 

ددرگ کیدزن  رصب  زا  رصبم  وچ 

ددرگ کیرات  وا  كارداز  رصب 

هنومن بجاو  زا  نکمم  درادن 

هنوگچ رخآ  شدناد  هنوگچ 

اذغ عاونا 

.هن ای  هدرک و  تاقالم  ماعط  اب  ای  دوش ، یندروخ  اذغ  دوش  یم  بجوم  هک  یترارح  دیوگ : یشرق 

بیبکت هک  هتفرگ ، شتآ  لاـغز  لـثم  تسا  ینیمز  اـی  دـنیوگ و  یناوه  ار  نآ  هک  تسا  ییاوه  اـی  دـنک ، تاـقالم  اذـغ  اـب  شتآ  رگا 
زیچ و  دـنک ، ذوفن  ماعط  طسو  ات  شتآ  رگا  تسا ، هملباق  نوچ  يا  هطـساو  نآ  نییاپ  درکن ، تاقالم  اذـغ  اـب  شتآ  رگا  یلو  .دـنیوگ 

.دنیوگ خبط  دوش  هتخپ  بآ  اب  رگا  دنمان و  نیجطت  دشاب ، نآ  هارمه  نغور  ًالثم  رگا  دنیوگ و  یلق  دشابن ، نآ  هارمه  يرگید 

ایند

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1234 

http://www.ghaemiyeh.com


تعانق نآ  زا  هکنآ  .دـبای  تزع  دـنک ، زیهرپ  اـیند  زا  هکره  .یتحار  تزع ، تورث ، دـنبلط ، یم  زیچ  هس  يارب  ار  اـیند  دـیوگ : یفراـع 
.دبای یتحار  دنک  شالت  رتمک  ایند  يارب  هکره  دوش و  دنمتورث  دزرو 

ترخآ ایند و 

نیا رطاخ  هب  دنک و  ظفح  ار  دوخ  يا  هظحل  جنر  زا  سکره  تسا : هدمآ  ...ارَح (1)  ُّدَشَأ  َمَّنَهَج  ُرا�ن  ُْلق   ... هیآ لیذ  فاشک  ریسفت  رد 
.تسا ینادان  ره  زا  رت  نادان  دوش ، راتفرگ  یمئاد  جنر  رد  راک 

رابدرب نزهار 

.دز یم  دربتسد  رذنم  نب  نامعن  ياه  هلگ  هب  ینالوط  ینامز  یمراد ، لشهن  نب  نطق  نب  رمع 
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وا هب  رتـش  دـص  دـیآ  ناـمعن  دزن  شدوخ  رگا  تفگ  داد و  ینمیا  ار  وا  .دـنک  ریگتـسد  ار  وا  تسناوت  یمن  یلو  دوب  وا  یپ  رد  ناـمعن 
.دهدب

تسا برع  لثم   ) هارت نا  نم  ریخ  يدیعملاب  عمست  تفگ : دید و  يرگتراغ  ترارـش  زا  رپ  ار  وا  نامـشچ  نامعن  دمآ ، نامعن  دزن  يو 
هک دوب  نیا  ناـمعن  دارم  اـجنیا  رد  تسا .) تشز  شتروص  هک  سب  زا  ینیبـب  ار  وا  هکنیا  زا  تسا  رتـهب  يونـشب  ینـالف  يادـص  ینعی 

.تسا هدوب  وا  يریگتسد  يارب  يا  هلیح  و  ددنویپ ، یمن  تقیقح  هب  هدینش و  يزیچ  نزهار 

دناسرب لتق  هب  رگا  یلو  تسا  هتفگ  نابز  اب  دـیوگب  رگا  شبلق ، نابز و  .تسوا  وضع  ود  هب  ناسنا  تیـصخش  شاب ، مارآ  تفگ : رمع 
اب ار  هدـیچیپ  ياـه  باـنط  مناوت  یم  هک  مراد  ردـق  نآ  ادـخ  هب  تفگ : رمع  يراد ؟ یـشناد  تفگ : ناـمعن  .تسا  هدرک  نینچ  لد  اـب 

شیادص هک  يداشگ  ناهد  نز  تفگ : رمع  تسیچ ؟ دب  نیرتدب  دیـسرپ : نامعن  .میامن  لح  ار  يرایـسب  تالکـشم  منک و  زاب  منخس 
ددرگب شنز  رود  هک  لیلذ ، نز  هبرجت ي  مک  ناوج  تفگ : رمع  تسا ؟ مادک  رضاح  رقف  دیـسرپ : نامعن  .تسا  مک  شکرحت  دنلب و 
نیشنمه دیسرپ : .دهد  شنز  هب  تیاضر  هیدف  دشاب ، دونـشخ  رگا  و  دنک ، شیـضار  دریگ ، مشخ  نز  رگا  .دنک  تعاطا  ار  شنخـس  و 

: تفگ رمع  تسیک ؟ دب 

ینک عنم  دوخ  ياطع  زا  ار  وا  دیوگ ، مانـشد  ار  وت  دشاب ، رت  نییاپ  رگا  دوش و  هریچ  وت  رب  دشاب  رتالاب  وت  زا  رگا  هک  تسا  وت  هیاسمه 
ار وا  داد و  وا  هب  مهرد  رازه  جنپ  یتفگ و  بوخ  دزرمایب ، ار  تردپ  ادخ  دیـسرپ : نامعن  .دـنک  نارفک  یهد ، اطع  ار  وا  دـنک ، نیرفن 

.درک دوخ  ناتسود  زا  نت  دص  رادرس 

قافنا

، دوش وا  عنام  تفگ : نابرد  هب  .دیآ  یم  وا  خاک  يوس  هب  دنار و  یم  ار  شرتش  هک  دید  ار  ینیـشن  هیداب  دوخ  رـصق  رد  هریبه  نب  رمع 
ادخ هک : دناوخ  رعـش  تیب  ود  يو  یهاوخ ؟ یم  هچ  تفگ : وا  هب  رمع  .دید  ار  رمع  هک  ینامز  ات  دیناباوخ  خاک  رانک  ار  شرتش  برع 

هب ارم  نم ، لایع  .تسا  راگزاسان  نم  اب  راگزور  مرادـن ، ار  اهنآ  هنیزه ي  كرادـت  ناوت  دـندایز و  نم  ناروخ  ناـن  دزاـسب ، وت  يارب 
.دنرظتنم دنا و  هداتسرف  وت  يوس 

يدیب ام  لق  ّللا 
�

ه کحلصا 

اورثک ذا  لایعلا  قیطا  امف 

هلکلک ّیلع  يرهد  حلا 

اورظتناو کیلا  ینولسراف 

.دنرظتنم دنا و  هداتسرف  نم  يوس  هب  ار  وت  اهنآ  تفگ : دمآرد و  زازتها  هب  تیب  ود  نیا  زا  رمع 

شا هداوناخ  يوس  هب  ًاروف  داد و  وا  هب  رانید  رازه  سپس  يدرگ ، زاب  دنمتورث  رگم  ینیشن  یمن 
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.درک شا  هناور 

دنپ

: دندومرف ِمیِرَْکلا (1) ، َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ا�م  ُنا�ْسنِْإلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هیآ : نیا  توالت  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ار وا  شیناداـن  تلاـهج و  هک  ومه  .تسا  رورغم  صخـش  رذـع  نیرت  هدـننک  عـطق  و  هدنونـش ، ربارب  رد  لـیلد  نیرت  هدـنبوک  هیآ  نیا 
رورغم تراگدرورپ  ربارب  رد  ار  وت  زیچ  هچ  و  هداد ؟ تئرج  هاـنگ  رب  ار  وت  زیچ  هچ  ناـسنا ! يا  دـیامرف : یم  .تسا  هتخاـس  لاحـشوخ 
تباوخ نیا  اـی  و  دـبای ؟ یمن  يدوبهب  وت  يراـمیب  نیا  رگم  تسا ؟ هدوـمن  دـنمقالع  نتـشیوخ  تکـاله  رب  ار  وـت  زیچ  هچ  و  هتخاـس ؟
باـتفآ لد  رد  ار  یـسک  هاـگره  هک  وت  ینک ؟ یمن  محر  تدوخ  هب  ینک ، یم  محر  يرگید  هب  هک  هنوگناـمه  ارچ  درادـن ؟ يرادـیب 

زیچ هچ  سپ  يرگن ، یم  وا  رب  محر  يور  زا  هتشگ  ناوتان  تخس  هک  ینیبب  ار  يرامیب  هاگره  و  ینکفا ، یم  هیاس  وا  رب  یبایب ؛ نازوس 
رد هداد ؟ یلـست  نتـشیوخ  رب  هیرگ  زا  ار  وت  زیچ  هچ  و  هتخاس ؟ روبـص  تبئاصم  نیا  رب  و  هدیـشخب ؟ ییابیکـش  تیرامیب  نیا  رب  ار  وت 

هکنیا اب  هدرکن ؟ رادـیب  ار  وت  ماگنه  بش  الب ، ندـمآ  دورف  زا  سرت  هنوگچ  و  تسین ؛ تدوخ  زا  رتزیزع  وت  يارب  زیچ  چـیه  هک  یلاح 
خسار مزع  میمصت و  يوراد  اب  ار  دوخ  يرامیب  .يراد  رارق  دنوادخ  تردق  هطلس و  ریز  رد  يرو و  هطوغ  هانگ  تیـصعم و  نورد  رد 
بوخ .ریگ  سنا  وا  دای  هب  وش و  دنوادخ  عیطم  ایب  .زاس  فرطرب  يرادیب  اب  هتفرگ  ارف  ار  تمـشچ  هک  یتلفغ  باوخ  نیا  نک و  اوادـم 

یم تتوعد  شیوخ  شـشخب  وفع و  هب  دروآ و  یم  يور  وت  هب  تمعن  نداد  اب  وا  ادـخ ، زا  تندـینادرگ  يور  ماـگنه  هک  نک  روصت 
يور يرگید  هب  هدرک و  تشپ  وا  هب  نانچمه  وت  لاح  نیع  رد  یلو  .دهد  یم  رارق  دوخ  تاکرب  لضف و  شـشوپ  ریز  رد  ار  وت  دنک و 
تئرج وا  تیصعم  رب  هچ  تراقح  فعض و  نیا  اب  وت  اما  تسا و  میرک  میظع ، تردق  نیا  اب  هک  يدنوادخ  داب  هبترم  دنلب  .يروآ  یم 

زا ار  شیوخ  لضف  وا  اما  .یتکرح  رد  شتمحر  لضف و  يانخارف  رد  يراد و  رارق  شتمعن  فنک  رد  وت  هک  یتروص  رد  يا ، هدـیزرو 
رد اـی  يا ، هدوبن  نوریب  شفطل  هرئاد ي  زا  ندز  مهرب  مشچ  کـی  یتـح  هکلب  تسا ؛ هدـیردن  ار  تناـهانگ  هدرپ ي  هدرکن و  عـنم  وـت 

.تسا هتخاس  فرطرب  وت  زا  هک  یتبیـصم  الب و  ای  هدرک و  یـشوپ  هدرپ  نآ  زا  هک  یهانگ  رد  ای  هدیـشخب ، وت  هب  هک  يراد  رارق  یتمعن 
؟ دوب هنوگچ  رگید  يدمآ  یم  رد  شتعاطا  رد  زا  رگا  رگنب 

وت تشاد ، دوجو  دنیواسم  ناوت  ورین و  رد  هک  نت  ود  نیب  عضو  نیا  رگا  ادخ  هب  دنگوس 
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.يدرک یم  مکح  ترادرک  يدب  قالخا و  تیمومذم  رب  دوخ  هک  يدوب  یمکاح  نیتسخن 

یبای و یم  نآ  رد  یناوارف  ياهدنپ  هک  یلاح  رد  يا ؛ هدش  رورغم  نآ  هب  هک  یتسه  وت  نیا  هتخاسن و  ترورغم  ایند  میوگب : دـیاب  ًاقح 
.تسا هدرک  توعد  فاصنا  لدع و  هب  ار  وت 

زا تسا  رترادافو  رتوگتـسار و  دـهد  یم  وت  هب  تتردـق  ورین و  زا  نتـساک  تناج و  هب  الب  نتخیر  هراب ي  رد  هک  ییاهرادـشه  هب  ایند 
رایـسب هچ  تسا و  مهتم  وت  دزن  هک  تسا  يا  هدنهد  دنپ  هدننک و  تحیـصن  رایـسب  هچ  .دزاس  ترورغم  ای  دـیوگ و  غورد  وت  هب  هکنیا 

ورف مه  رد  ياه  هناخ  هدش و  ناریو  ياهرهش  يور  زا  ار  ایند  رگا  .يرامش  یم  وگغورد  ار  اهنآ  وت  هک  ایند  هراب ي  رد  ینایوگتـسار 
یم لخب  وت  هب  هودـنا  ندیـسر  رد  هک  نابرهم  یتسود  نوچمه  اـیوگ  یظعاو  زوسلد و  يا  هدـننک  يروآداـی  ار  نآ  یـسانشب ، هتخیر 

.تفای یهاوخ  دزرو ،

نطو ار  نآ  هک  یسک  يارب  تسا  یلحم  بوخ  هچ  و  دننادن ، یگـشیمه  هناخ  ار  نآ  هک  اهنآ  يارب  یلو  تسا  ییارـس  بوخ  هچ  ایند 
هخفن ي هک  یماگنه  .دننک  یم  رارف  نآ  قرب  قرز و  زا  زورما  هک  دنتـسه  یناسک  تمایق  رد  ایند ، هلیـسو  هب  نادنمتداعـس  .دنیزگنرب 
؛ دنـسرب دوخ  عاطم  هب  ناعیطم  دندنویپب و  وا  هب  يدوبعم  ره  ناگدنب  قحلم و  نآ  هب  يدبعم  ره  لها  ددرگ و  راکـشآ  و  دـمدب ، روص 

نآ رد  .دوش و  هتـشادرب  قح  هب  زج  نیمز  رد  هتـسهآ  یمدـق  هن  هدوشگ و  اوه  رد  تلادـع  قح و  فالخرب  یمـشچ  هن  ماگنه  نآ  رد 
!؟ دوش یمن  عطق  هک  ییاهرذع  هچ  ددرگ و  یمن  لاطبا  هک  ییاهلیلد  هچ  زور 

یقاب هچنآ  دـیزاس و  راوتـسا  نآ  اب  ار  دوخ  تجح  دـینک و  نایب  لـیلد  اـب  ار  شیوخ  رذـع  هک  دیـشاب  يزیچ  يوجتـسج  رد  نیارباـنب 
قرب ياه  هقرج  هب  مشچ  دـیئامن و  هدامآ  ترخآ  رفـس  يارب  يا  هلیـسو  دـینک و  باختنا  دـنام  یمن  یقاب  هچنآ  نایم  زا  تسا  یندـنام 

.دیدنبب اه  بکرم  تشپ  رب  مکحم  ار  رفس  نیا  هنب  راب و  دیزودب و  تاجن 

ناملغ هیآ  ریسفت 

ییابیز دنوادخ  تسا : هدـمآ  ًاروـُْثنَم (1) ًاؤـُلُْؤل  ْمُهَْتبِـسَح  ْمُهَْتیَأَر  ا�ذِإ  َنوُدَّلَُخم  ٌنا�دـْلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُـطَی  هیآ َو  لـیذ  فاـشک  ریـسفت  رد 
.تسا هدرک  هیبشت  هدنکارپ  ياهرهوگ  هب  ار  نانآ  لزانم  تشهب و  لها  سلاجم  رد  نانآ  یگدنکارپ  یتشهب و  نامالغ 

نانز دوب و  هتسشن  تفبرز  یشرف  رب  لهس  نب  نسح  رتخد  ناروپ  اب  نومأم  فافز  بش  رد 
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شرظن هب  ابیز  هرظنم  نآ  تسیرگن  هدـنکارپ  ياهرهوگ  نآ  هب  نومأـم  .دـندرک  یم  داـماد  سورع و  راـثن  اـهبنارگ  ياـهرهوگ  رـصق ،
فرظ رب   ) گرزب کچوک و  ياهبابح  تسا : هدورـس  هک  هدید  ار  هرظنم  نیا  هکنیا  دننام  ساونوبا ، هب  دهد  ریخ  ادخ  تفگ : دیـسر و 

.نیمز رب  الط  زا  تسا  ییاه  هزیرگنس  دننام  بارش )

اهعقاوف نم  يربک  يرغص و  ناک 

بهذلا نم  ضرا  یلع  رد  ءابصح 

ات .دراد  ار  بآ  نیرتشیب  رتابیز و  نوچ  .دـنا  هدـش  جراخ  فدـص  زا  هزات  هک  ییاهرُد  هب  دـنا  هدـش  هیبشت  یتشهب  نامالغ  دـنیوگ  زین 
.دوب فاشک  نخس  اجنیا 

یلعف هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  یهابتشا  بدا ، ناقذاح  یخرب  رظن  هب  هکنیا  رگم  تسا ، هدورس  ار  تیب  نآ  ابیز  رایـسب  رایـسب  ساونوبا 
.تسا هتفرگ  يو  زا  رئاسلا  لعشملا  رد  ریثا  نبا  ار  داریا  نیا  دور ، یمن  راکب  هفاضا  مال و  نودب  و  تسا ، لعفا  ثنؤم 

قافنا نمؤم ، قح 

تسد نآ  زا  نابا  يا  دومرف : تسیچ ، نمؤم  قح  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک : دنک  یم  لقن  بلعث  نب  نابا  زا  ینیلک 
نم هب  سپس  .یشخبب  وا  هب  ار  دوخ  لام  زا  یمین  هک  تسا  نیا  نمؤم  قح  دومرف : وا  دیامرفب و  ات  مدرک  رارـصا  دیوگ  یم  نابا  .ردارب 

: متفگ تسا ؟ هدرک  دیجمت  ار  ناشدوخ  رب  نارگراثیا  ادخ  یناد  یمن  رگم  نابا  يا  دومرف : دـش و  هجوتم  ارم  یتحاران  درک و  یهاگن 
هک تسا  نآ  راثیا  و  دیتسه ، ناسکی  وا  وت و  هکلب  يدرکن ، راثیا  يداد ، وا  هب  ار  دوخ  لام  فصن  وت ، یتقو  دومرف : .یلب  موش  تیادـف 

.یهدب وا  هب  مه  ار  رگید  فصن 

داعم راکنا 

ًاـصوصخم دش ، هدـنکارپ  هکنیا  زا  سپ  ار  کچوک  يازجا  تسا  دـیعب  هک  تسا  نیا  ناشلیلد  اهنت  دـنا ، هتفریذـپن  ار  داعم  هک  یناسک 
.دوش هدنز  هتفرگ ، رارق  یناکم  رد  نآ  زا  يا  هرذ  ره  هتشگ و  قرفتم  رود  ياهاج  رد  هدش و  ادج  مه  زا  یپ  گر و  هک  ینامز 

اضعا فارطا  هب  ناراب  هزیر ي  تروصب  هک  تسا ، مراهچ  مضه  زا  دازام  ینم ، هک : یناد  یمن  رگم  تفگ : دیاب  لاکشا  نیا  خساپ  رد 
.دهد یم  رارق  ینم  فرظ  رد  دنک و  یم  عمج  ار  اهنآ  يوهش  هوق ي  هدش و  هدنکارپ 

؟ تسا هدش  هدنکارپ  ملاع  فارطا  رد  هدمآ و  تسدب  یفلتخم  رصانع  زا  هک  تسا  ییاهاذغ  زا  ینم  نیا  هک : یناد  یمن  رگم 

ادخ .دراد  هقرفت  زا  سپ  ار  ندب  ءازجا  عمج  ناوت  دنک ، عمج  ار  مه  زا  رود  تارذ  نیا  سک  ره 
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تـسا هاگآ  یقلخ  ره  هب  وا  دنک و  یم  هدنز  درک ، هدـنز  ار  اهنآ  راب  لوا  هک  یـسک  وگب  دـیامرف : یم  هک  تسا  هدرک  هراشا  نیمه  هب 
.ٌمِیلَع (1) ٍْقلَخ  ِّلُِکب  َوُه  ٍهَّرَم َو  َلَّوَأ  ا�هَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  ُْلق 

هلالج ظفل 

تافص دنوادخ و  تاذ  هراب ي  رد  ءالقع  هک  روطنامه  دسیون : یم  نآ  ياهیگژیو  هلالج و  ظفل  رد  فالتخا  هراب ي  رد  فیرش  دیس 
رون نآ  زا  هکنیا  دـننام  .دـنا  هدـش  ریحتم  ءاـبدا  زین  ّللا 

�
ه ظـفل  هراـب ي  رد  تسا ؛ باـجح  رد  تمظع  راونا  رد  نوـچ  دنتـسه  ریحتم  وا 

؟ یبرع ای  تسا  ینایرس  ّللا 
�

ه ایآ  هک  تسا  نیا  رد  ابدا  فالتخا  .تسا  هتخاس  توهبم  ار  ناگدننیب  نامشچ  هدیبات و  يا  هعشا  تمظع ،
؟ تسا هدش  قتشم  هچ  زا  تروص  نیا  رد  قتشم و  تفص  ای  و  ملع ، ریغ  ای  تسا  ملع  تروص  نیا  رد  هک  تسا  مسا 

قالخا مراکم  هیآ 

تسا هدش  لقن  یتیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  َنِیلِها�ْجلا (2) ، ِنَع  ْضِرْعَأ  ِفْرُْعلِاب َو  ُْرمْأ  َْوفَْعلا َو  ِذُخ  هیآ  لیذ  فاشک  ریسفت  رد 
.دینیب یمن  قالخا  مراکم  هراب ي  رد  رت  عماج  يا  هیآ  نآرق  رد  هداد و  نامرف  قالخا  مراکم  هب  ار  شربمایپ  دنوادخ ، هک :

موذجم اب  اذغ  مه 

زا يا  هدع  رب  دوب و  غالا  رب  راوس  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تسا : هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عضاوت  باب  رد  یفاک  رد  ینیلک 
: دومرف ماما  .دندرک  فراعت  ماما  هب  دندوب و  اذغ  لوغشم  نانآ  درک ، رذگ  ناموذجم 

اذغ مه  درک و  توعد  ار  هدع  نامه  دننک و  هیهت  ییاذغ  داد  نامرف  دیسر  هناخ  هب  یتقو  .مدش  یم  اذغ  مه  امـش  اب  مدوبن ، هزور  رگا 
.دش

قفانم

دوخ دراد و  یم  زاب  یتشز  زا  ار  نارگید  قفانم  تسا : هدمآ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  رفک  ياه  هناوتـسا  هراب ي  رد  یفاک  باتک  رد 
بـش باوخ  راظتنا  رد  زور  .تسا  راـطفا  شیوزرآ  تسا و  راد  هزور  .دـنک  یمن  يوریپ  دوخ  دـهد و  یم  ناـمرف  .دوش  یم  بکترم 

.تسین زیخ  رحس  تسا و 

قفانم ام  دزن  دشاب ، رتشیب  بلق  عوشخ  رب  مسج  عوشخ  رگا  دومرف : ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باب  نیا  رد  زین 
دوش یم  هدرمش 

وهف بلقلا  یف  ام  یلع  دسجلا  عوشخ  داز  ام 
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.تسا باب  نآ  ثیدح  نیرخآ  ثیدح  نیا  قفانم ،  اندنع 

دالوا كرت 

بیاغ عمج  نایم  و  دـنادرگرب ، يور  سپـس  درک و  هاگن  وا  هب  تقد  اب  دـید ، يورابیز  یناوج  .دوب  فاوط  لاـح  رد  مهدا  نب  میهاربا 
.دیـشاب هدرک  هاگن  ییابیز  ناوج  هب  نونکات  میرادن  دای  هب  دـنتفگ : وا  هب  زین  دوب ؟ هچ  نآ  ببـس  دندیـسرپ  وا  زا  فاوط  زا  سپ  دـش ،

.تسا نم  یپ  رد  هدش  ناوج  هک  کنیا  مدرکاهر ، دوب  لفط  هک  ار  وا  ناسارخ  رد  نم  تسا  نم  رسپ  وا  تفگ : میهاربا 

.ددرگ سونأم  نم  اب  دسانشب و  ارم  هک  مدیسرت  دراد ، زاب  ادخ  دای  زا  ارم  هک  مدیسرت 

دنیوگ

تخاس یهاوخ  مییادج  مغ  هب  یضار 

تخاس یهاوخ  مییانشآ  هناگیب ز 

تسا نم  ربص  دح  زا  هدایز  وت  روج 

تخاس یهاوخ  مییافو  یب  هب  روهشم 

هدش حبذ  ود 

رد دنک و  یم  رفح  مزمز  هاچ  هک  دید  باوخ  بلطملادبع  تفگ : دیاب  .متسه  هحیبذ  ود  دنزرف  نم  هک  ربمایپ  شیامرف  نیا  هراب ي  رد 
هتـشاد رـسپ  هد  رگا  هک  درک  رذن  وا  .تشادن  برح  زج  يدـنزرف  درک و  زاغآ  ار  هاچ  رفح  يو  .دـنداد  دای  وا  هب  ار  هاچ  لحم  باوخ 

وا دندرک و  يروآدای  شرذن  هب  ار  وا  دش ، رـسپ  هد  بحاص  یتقو  .دنک  ینابرق  هبعک  يادخ  هار  رد  ار  یکی  دندش  غلاب  هاگره  دشاب ،
ره زا  نایـشیرق  .دنک  حبذ  ار  ّللادـبع 

�
ه ات  دیـشک  ریـشمش  يو  .داتفا  ّللادـبع 

�
ه مان  هب  هعرق  تشون و  یفرظ  رد  ار  همه  مسا  .درک  تعاطا 

ّللادـبع
�

ه مان  زاـب  دـندز ، هعرق  دنتـشون و  ار  ّللادـبع 
�

ه رتش و  هد  مسا  ناـنآ  .مینک  يرکف  اـت  راد  هگن  تسد  دـنتفگ  دندیـشک و  رـس  وس 
دـص هب  نارتش  دادعت  یتقو  دندرک ، رارکت  روطنیمه  و  دمآرد ، ّللادبع 

�
ه مان  هب  زاب  دندز  هعرق  دـندناسر و  تسیب  هب  ار  نارتش  .دـمآرد 

يا هدنرد  ناسنا و  چیه  دنتشاذگ و  هاگنابرق  رد  دندرک و  رحن  ار  نارتش  داد  نامرف  بلطملادبع  .دمآرد  رتش  دص  مان  هب  هعرق  دیسر ،
.متسه (1) حیبذ  ود  دنزرف  نم  دومرف : ربمایپ  رطاخ  نیمه  هب  .دندرکن  عنم  نآ  زا  ار 

دنیوگ

تسا نتفر  یتسپ  الاب و  هن  برق 

تسا نتسر  یتسه  دیق  زا  قح  برق 
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يدعس

تسیا هتسر  ناهج  زا  ناهج  رد  رگا 

تسیا هتسب  نتشیوخ  رب  قلخ  زا  رد 

نانماد رت  دننیشن  مهارف 

نان ماد  نآ  تسا و  کشخ  دهز  نیا  هک 

تسرن اهنابز  روج  تسد  زا  سک 

تسرپ قح  رگ  تسیامن و  دوخ  رگا 

نامسآب کلم  نوچ  يوش  رب  رگا 

نامگ دب  تدزیوآ  رد  نمادب 

تسب شیپ  ار  هلجد  ناوت  ششوکب 

تسب شیدنادب  نابز  دیاشن 

چیپم قح  ندیتسرپ  زا  يور  وت 

چیه هب  تقلخ  دنریگن  ات  لهب 

كاپ نادزی  هدنب  زا  دش  یضار  وچ 

كاب هچ  یضار  دنشابن  اهنیا  رگ 

تسین هاگآ  قح  زا  قلخ  شیدنادب 

تسین هار  قح  هب  شقلخ  ياغوغز 

دنا هدرواین  ییاج  هب  ور  نآ  زا 

دنا هدرک  طلغ  یب  مدق  لوا  هک 

شوگ دنرامگ  یثیدح  رب  سک  ود 
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شورس ات  نمرها  نادب  ات  نیا  زا 

دنسپان رگد  دریگ  دنپ  یکی 

دنپ هب  يریگ  فرح  زا  دزادرپن 

ياج کیرات  جنک  رد  هدنام  ورف 

يامن یتیگ  ماج  زا  دبایرد  هچ 

یهبور رگ  ریش و  رگ  رادنپم 

یهر تلیح  يدرمب و  نانیزک 

یسک دنیزگ  تولخ  جنک  رگا 

یسب درادن  تبحص  ياورپ  هک 

ویر تسقرز و  هک  شدننک  تمذم 

وید هک  دزیرگ  یم  نانچ  مدرمز 

راکزیمآ تسا و  ییور  هدنخ  رگ  و 

راگزیهرپ دننادن و  شفیفع 

*

نم هک  زورما  نک  ربص  يردقنآ  لجا  يا 

دز مناج  رب  هک  مخز  نآ  زا  مبای  یتذل 

ءاقستسا یطحق و 

هب ادخ  .دش  جراخ  رهش  زا  ناراب  بلط  يارب  نت  داتفه  هارمه  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دمآ ، یطحق  لیئارـسا  ینب  رب  لاس  تفه 
نودـب ارم  دـنراد ، هدولآ  ینطاب  هدـنکفا و  هیاس  اهنآ  رب  هانگ  هک  یلاح  رد  منک  تباـجا  ار  تما  نیا  ياـعد  هنوگچ  دومرف : شربماـیپ 

ناراب بلط  وا  ورب و  دنیوگ  خرب »  » ار وا  هک  مناگدنب  زا  يا  هدـنب  يوس  یـسوم  يا  دنتـسه ، ناما  رد  نم  رکم  زا  دـنناوخ ، یم  دامتعا 
.میامن تباجا  ات  دنک 
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يا هچراـپ  رد  ار  دوخ  دوب و  ناـیامن  هدجـس  رثا  شمـشچ  ود  نیب  دـید  ار  هایـس  يا  هدـنب  هار  رد  يزور  تخانـش ، یمن  ار  وا  یـسوم 
درک و مالس  تخانش و  ار  وا  ادخ  رون  اب  یسوم  .دوب  هدناچیپ 
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نابایب هب  خرب  نک ، ناراب  بلط  اـم  يارب  .میتسه  وا  بلط  رد  اـم  هک  یناـمه  وت  تفگ : یـسوم  خرب ، تفگ : تسیچ ؟ وت  مسا  دیـسرپ :
عنام هک  هدش  هچ  تسین ، وت  يرابدرب  تمالع  نیا  تسین ، وت  راک  یلاسکشخ  نیا  ایادخ  تفگ : ادخ  اب  تاجانم  نمـض  رد  تفر و و 
تدش ناراکهنگ  رب  ایآ  تسا ؟ هتفریذپ  نایاپ  وت  تمحر  ایآ  دنا ؟ هتفاترب  رـس  وت  تعاطا  زا  اهربا  ایآ  يا ؟ هدش  دوخ  تمحر  ياهربا 

ام هب  یهاوخ  یم  يداد ، تفوطع  هب  نامرف  يدرک ، قلخ  ار  تمحر  وت  يدوبن ؟ هدنـشخب  ناراکهنگ ، قلخ  زا  شیپ  وت  ایآ  يا ؟ هتفرگ 
هک دوب  هدشن  مامت  خرب  تاجانم  زونه  .نک  هلجع  ام  تبوقع  رد  سپ  درذگب ، تقو  یـسرت  یم  ای  يا ؟ هدـننک  عنم  وت  هک  یهد  ناشن 
مدز فرح  ادخ  اب  هنوگچ  يدید  تفگ : خرب  .تفر  وا  لابقتسا  هب  یسوم  تشگرب ، نابایب  زا  خرب  نوچ  دندیسر ، رس  تمحر  ياهربا 

.تشاد اور  فاصنا  نم  قح  رد  ادخ  و 

لداعتم

(. شاب لداعتم   ) .ینکشب هک  شابن  کشخ  يریگرارق و  راشف  رد  هک  شابن  رت  تسا : هتفگ  یمیکح 

بوخ ياذغ 

.تسا نآ  زا  بسانم  يرب  هرهب  هب  هکلب  تسین ، تخپ  یبوخ  قافنا و  ترثک  هب  بوخ  ياذغ  دنا : هتفگ  نینچمه 

اذغ نازیم 

هک ار  نآ  هن  روخب  يا  هدرک  بسک  هچره  .هتفرگ  ار  اهنآ  یگدـنز  ندروخ ، رد  يور  هدایز  هک  شابن  یناسک  زا  دـنا : هتفگ  نینچمه 
.دروخ یم  ار  وت  نآ  هک  يا  هدرکن  بسک 

لقع يرابدرب و 

يرابدرب اب  ار  دوخ  ینامسج  صقن  سپ  .تسا  هدنرب  يریـشمش  لقع  .تسا  هدنـشوپ  یـششوپ  يرابدرب  تسا : هدمآ  هغالبلا  جهن  رد 
.رادرب نایم  زا  دوخ  لقع  اب  ار  دوخ  سفن  ياوه  ناشوپب و 

لوزن ای  نآرق  قلخ 

لزنا نآ  ياج  هب  هداد و  رییغت  ار  قلخ  سپـس  يرـشخمز  نآرقلا ،  قلخ  يذلا  هللادمحلا  تسا : هدمآ  فاشک  ياه  هخـسن  زا  یکی  رد 
.تسا هدرک  رکذ  ار  لیلد  تفه  نآ  یناجرج  فیرش  دیس  .تسا  هدرک  هماقا  نآ  رب  لیلد  تفه  تسا و  هدروآ 

.تسا هتسب  ارتفا  هدرک و  داجیا  شدوخ  زا  ار  مالک  ینعی  مالکل  اذه  قلخ  تسا ، ءارتفا  يانعم  هب  مالک  هب  قلخ  باستنا  - 1
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دنک و نایب  هفافل  رد  ار  نآ  دیاب  تسا  دقتعم  ثودح  هب  سکره  سپ  .تسا  تشز  يرما  هتفریذپن ، هک  یـسک  دزن  نآرق  ثودـح  - 2
.تسا رتهب  مصخ  میلست  يارب  نیا  دناسر ، تابثا  هب  ار  نآ  شور  تامدقم  زا  سپ 

.تسا قلخ  زا  سپ  لازنا  نوچ  دنک  یم  نایب  قلخ  زا  رتشیب  ار  نآرق  ندوب  تمعن  لازنا ، - 3

.قلخ رب  ساپس  هب  تبسن  تسا  رتراوازس  لازنا  رب  ساپس  - 4

.دنا هدش  قتشم  هدام  کی  زا  نوچ  تسا  رتبسانم  لزن  اب  لازنا  - 5

هب ظوفحم  حوـل  زا  مه  اـب  نآرق  همه ي  هک  هدـش  تیاور  نوـچ  .دـنک  یم  هراـشا  مه  لوزن  تیفیک  هب  لـیزنت  لازنا و  نیب  عـمج  - 6
هدش لزان  نیمز  رب  یپ  رد  یپ  لاس  هس  تسیب و  رد  سپس  .دنا  هدوب  نآ  خاسنتسا  رومأم  مارک  يارفس  تسا و  هدش  لزان  ایند  نامـسآ 

.تسا (1)

مالک ریثأت 

رادـید زا  دوش  ءادا  بسانم  یظفل  اب  رگا  دراذـگ و  یم  سفن  رب  فعاضم  يریثأت  ندـش  ادا  بوخ  ای  دـب  رطاخ  هب  اـنعم  کـی  یهاـگ 
ندیـشون زا  رت و  تخـس  قوشعم  يرود  زا  هک  دوش  یم  نایب  يرگید  تارابع  هب  انعم  نامه  اـسب  هچ  تسا و  رت  شخب  تذـل  تسود 

.تسا رت  خلت  خلت ، يوراد  هساک 

.تسا هتخیر  شیاهنادند  همه ي  هک  دید  باوخ  رد  يو  هک  تسا  هدمآ  افلخ  زا  یکی  تالاح  رد 

زا هفیلخ  .دـنام  یهاوخ  اهنت  دـنریم و  یم  وت  لها  براقا و  ماـمت  تفگ : یکی  .درک  فیرعت  ناراذـگ  باوخ  يارب  ار  باوخ  نیا  يو 
زین وا  لتق  مکح  دوبن  یخرب  تعافش  رگا  دنروآرد و  ار  راذگ  باوخ  ياهنادند  همه ي  داد  روتسد  دش و  نیگمشخ  تخس  نایب  نیا 
رمع زا  وت  رمع  ناـنمؤم ، ریما  يا  ار  وت  تراـشب  تفگ : يو  درک و  لـقن  يرگید  راذـگ  باوخ  يارب  ار  باوـخ  نیا  هفیلخ  .دوـب  هداد 

.درک اطع  نیگنس  زئاوج  داد و  تعلخ  هدرک و  مارکا  ار  راذگ  باوخ  دش و  نامداش  وا  نایب  زا  هفیلخ  .تسا  رتشیب  وت  ماوقا  همه ي 

تعیبط ناسنا و  هعبرا  رصانع 

یگدنز ماظن  .تسا  كاخ ) داب و  شتآ ، بآ ،  ) هعبرا رـصانع  ندوب  هزادـنا  هب  رطاخ  هب  نآ  مظن  جازم و  ندوب  ملاس  دـیوگ : یمیکح 
تفرعم ملع و  بابرا  لوا : رصنع  .تسا  هعبرا  رصانع  نوچ  مدرم  زا  هتسد  راهچ  لاح  هب  هتسب  دوش  یم  رجنم  ترخآ  هب  هک  زین  ناسنا 

ماوق تلع  هک  دنتسه 
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تعیبط رد  اهنآ  دنتسه و  تعاجش  یتخس و  لها  ریشمش و  باحصا  مود : رصنع  .دنتسه  بآ  نوچ  نانآ  دنتـسه ، مدرم  يایند  نید و 
: موس رصنع  .دنتسه  شتآ  هلزنم  هب  یناسنا 

باحـصا مراهچ : رـصنع  .دنتـسه  اوه  رـصنع  نوچ  نانآ  دنـشاب ، یم  مدرم  تشیعم  بجوم  هک  دنتـسه  تعنـص  تراـجت و  باحـصا 
.دنشاب یم  نیمز  نوچ  نانآ  دنشاب ، یم  مدرم  توق  ببس  هک  دنتسه  يزرواشک  تعارز و 

هناگراهچ تاجتـسد  نیا  دوش ، یم  ندب  یهابت  داسف و  بجوم  شدوخ  هزادنا  زا  هعبرا  رـصانع  زا  مادـک  ره  ندوب  دایز  هک  روطنامه 
.دندرگ یم  داسف  بجوم  دنوش ، جراخ  لادتعا  زا  رگا  زین 

.دندرک تراغ  ماع و  لتق  دنداهن و  مدرم  رب  ریشمش  دندرب ، هلمح  روباشین  هب  راتات  موق  یتقو 

فرشم وا  دوب و  ریزارـس  شتحارج  زا  نوخ  تسا  هدش  هتفگ  .تفر  ایند  زا  نامه  هب  دروخ و  شندرگ  هب  ریـشمش  راطع  فراع  خیش 
: تشون راوید  رب  ار  تیب  ود  نیا  شیوخ  تشگنا  دوخ و  نوخ  اب  يو  دوب و  گرم  هب 

راطع

تسنیا يزارفرس  مسر  وت  يوک  رد 

تسنیا يزاب  هنیمک  ارت  ناتسم 

تفگ مناوتن  چیه  هبتر  همهنیا  اب 

تسنیا يزاون  هدنب  ارت  هک  دیاش 

*

درکن ییور  تخس  یسک  نادنس  وچ 

دروخن رس  رب  بیدأت  کسیاخ  هک 

*

تسنوچ هک  دنناد  هچ  قاشع  لد  زوس 

دنچ يرگج  ییالب  غاد  زا  هتخیرگب 

*
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ندیچ همه  زا  نماد  وا  هر  رد  تسا  شوخ 

ندیدرگ هنهرب  ياپ  هنهرب و  رس 

*

هناخ زا  مور  نوریب  تیادوس  هکنآ ز  شوخ 

هناریو هب  هناریو  مدرگ  دوب  رمع  ات 

تسپ نمشد 

وت شزوپ  يروخب ، تسکش  رگا  يوش و  یمن  دیجمت  يدش ، زوریپ  رگا  رامشن ، کچوک  ار  هیامورف  ناسنا  اب  گنج  دیوگ : یمیکح 
.تسین هتفریذپ 

یخوش

تسپ اب  دریگ و  لد  هب  ار  وت  هنیک ي  هک  نکن  یخوش  دنمتفارش  ناسنا  اب  دیوگ : نینچمه 
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.دوش یم  يرج  وت  رب  هک  نکن  یخوش 

ییوگتسار

.دنام یمن  زاب  لیلد  نایب  زا  تسوگتسار  سکره  دیوگ : نینچمه 

ایند

ارچ هب  شندـش  قاچ  يارب  دـتفا ، هزبس  هب  شهاگن  هاـگره  هک  یـشاب  یناویح  نوچ  هکنیا  زا  زیهرپب  تشون : دوخ  لـماع  هب  يا  هفیلخ 
.تسوا یقاچ  رد  شگرم  هک  تسا  ربخ  یب  دزادرپ و 

يدعس

داتف اغوغ  ماش  زا  رد  يرهش  هب 

داهن كرابم  يریپ  دنتفرگ 

تسا ردنا  شوگب  مثیدح  نیا  زونه 

تسد اپ و  رب  دنداهن  شدیق  وچ 

دنک تراشا  ناطلس  هن  را  تفگ  هک 

دنک تراغ  هک  دشاب  هرهز  ارک 

تشاد تسود  ینمشد  نینچ  دیابب 

تشامگ نم  رب  تسود  شمناد  یم  هک 

دیق لذ  رگ  تسهاج و  زع  رگا 

دیز ورمع و  زا  هن  مسانش  قح  زا  نم 

میب دنمدرخ  يا  رادم  تلع  ز 

میکح دتسرف  تخلت  يوراد  وچ 

بیبح تسد  دیآ ز  هچ  ره  روخب 
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بیبط زا  تسا  رتاناد  رامیب  هن 

امف بایث  تحت  یندب  اوبسحت  ال 

یباوثا ریغ  یبایث  یف  يوهلا  یقبا 

دربب دتفوا  نم  رب  رگا  داب 

ینت هماج  ریز  تسا  هدنامن  هک 

*

تفخن ممشچ  هک  مراد  دای  یبش 

تفگ عمش  اب  هناورپ  هک  مدینش 

تساور مزوسب  رگ  مقشاع  نم  هک 

تسارچ يراب  زوس  هیرگ و  ارت 

نم نیرید  راداوه  يا  تفگب 

نم نیریش  رای  نیبگنا  تفرب 

دور یم  ردب  نم  زا  ینیریش  وچ 

دور یم  رسب  شتآ  مداهرف  وچ 

درد بالیس  هظحل  ره  تفگ و  یمه 

درز راسخر  هب  شدیود  یم  ورف 

تسین وت  راک  قشع  یعدم  يا  هک 

تسین يارای  هن  يراد  ربص  هن  هک 

ماخ هلعش  کی  شیپ  زا  يزیرگب  وت 

مامت مزوسب  ات  ما  هداتسا  نم 
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تخوسب رپ  رگا  قشع  شتآ  ارت 

تخوسب رس  ات  ياپ  زا  هک  نیب  ارم 

میزورفا سلجم  شبات  نیبم 

میزیرنوخ بالیس  نیب و  شپت 

تسا هتخورفا  شنوریب  هک  يدعس  وچ 

تسا هتخوس  نوردنا  يرگنب  شرو 
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عمش دوب  وگتفگ  نیا  رد  بش  همه 

عمج باحصا  تقو  وا  رادیدب 

يا هرهب  نانچمه  بش  هتفرن ز 

يا هرهچ  يرپ  شتشکب  هگان  هک 

رسب شدود  تفر  یلو  تفگ  یمه 

رسپ يا  قشع  نایاپ  تسا  نیا  هک 

نتخومآ یهاوخ  یقشاع  رگا 

نتخوس زا  یبای  جرف  نتشکب 

تسود لوتقم  ربق  رب  هیرگ  نکم 

تسوا لوبقم  هک  نک  یمرخ  ورب 

ضرم زا  يوشم  رس  یقشاع  رگا 

ضرغ زا  تسد  يوش  ورف  يدعس  وچ 

گنچ دوصقم  درادن ز  ییادف 

گنس دنراب و  ریت  شرس  رب  رگ  و 

راهنیز تمتفگ  ورم  ایردب 

راپس نافوطب  نت  يور  یم  رگ  و 

ترخآ ای  ایند  يارب  شالت 

زاب ترخآ  دای  زا  ار  وا  ایند  دنک ، يراک  ایند  يارب  ایند  رد  هک  یسک  دنا : هتسد  ود  رب  ایند  رد  مدرم  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ار دوخ  رمع  یـسک  نینچ  .تسا  نمیا  هدـنیآ  رد  دوـخ  رقف  زا  یلو  تسا  كاـنمیب  هدـنیآ  رد  شناگدـنامزاب  رقف  زا  يو  تسا  هتـشاد 

.دنک یم  هنیزه  نارگید  عفانم  يارب 

ار هرهب  ود  ره  دوش و  ایهم  نآ  يارب  شالت  نودب  اهنآ  يایند  دننک و  یم  راک  ترخآ  يارب  ایند  رد  هک  دنتسه  یناسک  رگید  هتسد ي 
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نانآ زا  ادخ  هک  دنرادن  یتساوخرد  ادخ  زا  دندرگ و  یم  ادخ  دزن  دـنموربآ  نانآ  .دنتـسه  بحاص  ار  هناخ  ود  ره  دـنرب و  یم  مه  اب 
.دنک عنم 

تشاشب رکف ، اضر ، رقف ، سفن ،

نایب زا  ار  كریز  رقف ، تسا ، هداد  رارق  زیچان  ار  دوخ  سفن  دـهد ، رارق  دوخ  سفن  کلام  ار  شناـبز  سکره  تسا : هدومرف  زین  ماـما 
.تسا بیرغ  مه  دوخ  نطو  رد  ریقف  .دنک  یم  عنم  لالدتسا 

.تسا یتسود  نامسیر  تشاشب  .تسا  فاص  يا  هنیآ  رکف  .تسا  اضر  نیشنمه  نیرترب 

یباراف

دوب و كرت  وا  .دراد  اهنیا  ریغ  یقیسوم و  یهلا و  یعیبط ، مولع  رد  یمهم  ياه  هتشون  يو  .تسا  یمالسا  فوسلیف  نیرتگرزب  یباراف 
ار ناگتشذگ  ياهشناد  تفرگ و  ارف  بوخ  ار  یبرع  .دوبن  دلب  یبرع  دش ، دادغب  لخاد  یتقو  .تشگ  دلوتم  نیشن  كرت  ياهرهـش  رد 

.تفر ایند  زا  قشمد  رد  لاس 339  رد  یباراف  .دوب  مدرم  نیرتدهاز  يو  .تفرگ  ارف 

نوناق

عیبر ینیوجلا ، دمحم  نیدلا  لضفا  يرـصم ، نیدـلا  بطق  يزار ، نیدـلازع  زا : دـنترابع  انیـس ، یلعوبا  سییرلا  خیـش  نوناق  ناحراش 
، یبلچ رابجلادبع  نب  زیزعلادبع  نیدلا 
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( یحیسم بیبط   ) قاحـسا نب  بوقعی  يرـصم ،) کشزپ   ) يرماس قاحـسا  نب  بوقعی  سیفن ،) نبا   ) یـشرق مزحلا  یبا  نب  نیدلاءالع 
.يزاریش همالع  نیدلا  بطق  يرصم ، يدوهیلا  نب  ّللا 

�
ه هبه  فقلا ، نبا  هب  فورعم 

یهاش

یهاش دور  یم  سومانب  قشع  قیرط 

زونه تسا  لقاع  هک  رگید  هس  ود  يا  هلایپ 

دنیوگ

داسف نوک و  ملاع  متفگ ز  لد  اب 

داتفا اپ  زا  منت  مغ ، مروخ  دنچ  ات 

تسا مغ  هچ  یگرمب  کیدزن  وت  تفگ  لد 

داز ردام  زا  مد  نیا  هک  یسک  هراچیب 

یشحو

ار هناوید  نیا  ربص  عاتم  زا  دوب  رپ  هناخ 

ار هناخ  عاتم  لوا  زوس  هناخ  قشع  تخوس 

قطن شومخ ، يایوگ 

هدش میکح  زا  یلاؤس  اذل  .دشابن  ندینـش  لباق  يادـص  اب  دـنچره  دـیوگ ، یم  نخـس  نآ  زا  زیچ  نامه  دـشاب ، يزیچ  رب  لیلد  هچ  ره 
.تسا هدنهد  دنپ  ياهتربع  هدنهد و  ربخ  لئالد  تسا ، هتفگ  شسرپ  نیا  باوج  رد  میکح  تسیک ؟ شومخ  يایوگ  هک : تسا 

نابز تربع و  هار  زا  اهنت  ایشا  همه ي  هک  ارچ  .تسا  ...ٍءْیَش (1) َّلُک  َقَْطنَأ  يِذَّلا  ّللا 
�

ُه اَنَقَْطنَأ   ... هیآ بلطم  نیا  لیلد  دنا : هتفگ  یخرب 
يو ...ِْریَّطلا (2) ، َقِْطنَم  ا�نْمِّلُع  : ... دیامرف یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نامیلس  نخـس  مهم ، نیا  هب  کیدزن  .دنیوگ  یم  نخـس  ام  اب  لاح 

زا یـسک  ره  .دوش و  یم  هدـیمهف  یناعم  نآ  زا  دـنراد و  قطن  رب  تلالد  تاوصا  نآ  نوچ  هدـیمان  ریطلا  قطنم  ار  تاناویح  ياهادـص 
تـسا تکاس  دمهف  یمن  هک  یـسک  هب  تبـسن  دشاب و  تکاس  دنچره  .تسا  قطان  وا  هب  تبـسن  یـش  نآ  دنامهفب ، ار  ییانعم  يزیچ ،

.دشاب قطان  دنچره 

هتفگ ، (3) ٍهَّرَم ...  َلَّوَأ  ْمُکَقَلَخ  َوُه  ٍءْیَـش َو  َّلُک  َقَْطنَأ  يِذَّلا  ّللا 
�

ُه اَنَقَْطنَأ  اُولا�ق  ا�ْنیَلَع ، ُْمتْدِهَـش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اُولا�ق  هک َو  دنوادخ  شیامرف 
.تسا یندینش  يادص  هب  نیا  هدش 
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اب هدنیآ  یگدنز  ثداوح  هب  ادخ  .تسا  لاح  نابز  يرابتعا و  ندز  فرح  نیا  دنا ، هتفگ  یخرب  و 
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.تسا ربخ 

: دنیوگ یم  تغل  لها  یخرب  .تسا  انعم  بلاق  ظافلا  هک  دوب  فرح  نیا  هظحالم  میتفگ  هچنآ 

ار انعم  یظفل ، دـنبرمک  نآ  دـشاب و  هتفرگ  ارف  ار  اـنعم  فارطا  يدـنبرمک  نوچ  هک  تسا  یظفل  نخـس  هک  تسا  نیا  نخـس  تیعقاو 
یم هک  تسا  ربمایپ  زا  زین  ثیدح  نیا  .دشاب  هتفرگ  ارف  ار  رمک  فارطا  هک  دنیوگ  یم  يا  همـست  هب  دـنبرمک  هچنانچ  دـیامن  روصحم 

.تسا گرم  نآرق و  نآ  ما و  هداد  رارق  ایوگ  تکاس و  قطان  ود  امش  نیب  رد  دیامرف :

دنیوگ

لفاغ وشم  نم  لاح  زا  شمتفگ  هیرگب 

زونه تسا  لفاغ  هراچیب  هک  تفگ  هدنخب 

*

دنلفاغ وت  زا  ناشن  دنهد  یم  هکیموق 

دنا هتسب  ریرقت  رد  ار  فوقو  لهاک 

رون یضاق 

مشتآ زا  كاخ  تسم  رگ  ما  هدوب  وک  نآ  رد  بش 

شکب وگ  مراظتنا  نوریب  هناخ  زا  هنم  اپ 

راطنق

.تسا یگدنز  هلیسو  لوپ  نوچ  دنیوگ  هرطنق  زین  تورث  هب  .مدرم  رذگ  يارب  تسا  یلپ  هرطنق  .تسا و  هرطنق  عمج  ریطانق 

اب يرگید  دشاب و  دنمتورث  كدنا  یلام  نتـشاد  اب  یـسک  تسا  نکمم  .دراد  یگتـسب  دارفا  هب  تورث  نوچ  درادن و  ینیعم  دح  هرطنق 
.تسا هیقوا  تسیود  رازه و  نآ  رادقم  دیوگ  یم  نسح  .دنا  هتفگ  هیقوا ، لهچ  ار  نآ  رادقم  یخرب  .دوشن  هدیمان  دنمتورث  لام  نآ 

الط ياه  هتسد  يانعم  هب  ، (1) ِهَرَْطنَقُْملا ...  ِریِطا�نَْقلا  َو  دیامرف : یم  هک  نآرق  رد  .تسا  الط  واگ  تسوپ  کی  نآ  رادقم  هدش  هتفگ  زین 
.رانید مهرد و  ياه  هتسد  ینعی  هردندم ،  ریناند  همهردم و  مهارد  دننام : تسا 

تفاظن گنر ، ندرک  فرطرب 

لدرخ نآ  رد  هک  زبس  روگنا  بآ  ای  شرت و  ومیل  بآ  رد  ار  نآ  دیاب  هدش  هدولآ  هایس  گنر  هب  هک  يزیچ  گنر  ندش  فرطرب  يارب 
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.دنرب ورف  دنشاب ، هدرک  درآ 
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.دوش هداد  راخب  تیربک  اب  سپس  داد و  وشتسش  شرت  تابن  قیرح  بآ  اب  ار  نآ  لوا  یتسیاب  یسابل ، ره  گنر  ندرب  يارب 

، ینم هب  هتشغآ  سابل  .درک  فرطرب  ناسنا ، لوب  رتسکاخ و  ای  کمن و  ریس و  بآ  اب  ناوت  یم  سابل ، رب  نوخ  راثآ  ندرب  نیب  زا  يارب 
هدافتـسا رکـش  راخب  زا  سپـس  دوش ، بوطرم  گنر  لحم  لوا  نارفعز ، گـنر  ندرک  فرطرب  يارب  .دوش  یم  فرطرب  درـس  بآ  اـب 

تسش هروغ  بآ  اب  داد و  راخب  ار  نآ  تیربک  اب  تخیر و  راردا  گنر  لحم  رب  دیاب  هایـس ، روگنا  گنر  ندرک  فرطرب  يارب  .ددرگ 
ندش فرطرب  يارب  .دنهد  راخب  تیربک  اب  هدش و  بوطرم  گنر  لحم  رانا ، گنر  ندرک  فرطرب  يارب  .دـیلام  شام  وج و  درآ  اب  و 
گنر ندرک  فرطرب  يارب  .دنیوش  یم  نوباص  غاد و  بآ  اب  سپس  دنلام و  یم  وج  درآ  اب  هتسش و  شرت  غود  بآ  اب  ولاتفـش ، گنر 

.دنهد یم  وشتسش  سران  توت  بآ  توت و  گرب  بآ  اب  ار  سابل  یماش ، توت 

.تسا بوخ  رایسب  مه  دیفس  طفن  .دنهد  یم  وشتسش  هدرک و  طولخم  وج  درآ  اب  ار  غود  یبرچ ، رثا  ندش  فرطرب  يارب 

یفخم راکشآ و  شناد 

: زا دنترابع  دنتسه و  مسق  ود  رب  مولع 

.تسا مولعم  مهنآ  ياه  باتک  تسا و  سرادم  سلاجم و  رد  ناهوژپ  شناد  نیب  لوادتم  هک  دنتسه  یمولع  نآ  هیلج و  مولع  - 1

شالت نآ  نتشاد  ناهنپ  رد  هراومه  نامیکح  و  تسا ، هدش  هتشاد  یفخم  نآ  لها  ریغ  زا  هک  دنتـسه  ییاهـشناد  نآ  هیفخ و  مولع  - 2
یم هرهب  دـندوب  هدرک  عارتـخا  هک  موسرم  ریغ  یطخ  زا  هطوـبرم  ياـه  باـتک  رد  هدرک و  عـضو  ییاـهزمر  اـهنآ  يارب  دـنا و  هدوـمن 

هناوتسا زا  یکی  هدبعش .)  ) ایمیر و  لیخت )  ) ایمیس ریخست ،)  ) ایمیه مسلط ،)  ) ایمیل ایمیک ، زا : دنترابع  دنمـسق و  جنپ  مولع  نیا  .دنتفرگ 
ار ترابع  نیا  ملع ، لوا  فرح  زا  هدافتـسا  اب  يو  .تسا  هدیمان  رـس ) هلک   ) ار نآ  هتـشون و  هراب  نیا  رد  مجحرپ  یباتک  تمکح  ياه 
لاس 957 هب  تاره  هسورحم ي  رد  ار  باتک  نیا  نم  .تسا  ّرـس  زمر و  شناد  نیا  همه ي  هک  تسانعم  نیا  هب  هتبلا  هک  هدرک  تسرد 

تـسا رادروخرب  مولع  نیا  طسو  دح  زا  زین  يزار  رخف  موتکم  ّرـس  باتک  .تسا  هراب  نیا  رد  ياه  باتک  نیرتهب  زا  باتک  نیا  .مدید 
.تسا دوخ  عوضوم  رد  وکین  یباتک  زین  باتک  نیا  .درادن  ایمیر  ایمیک و  شناد  هتبلا  و 
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یفخم ددع 

دوخ نماد  رد  یتمـسق  و  پچ ، تسد  رد  یـشخب  تسار ، تسد  رد  ار  ددع  نیا  زا  یـشخب  وگب  وا  هب  هدـب و  يددـع  دوخ  تسود  هب 
مادک ره  برض  لصاح  دنک و  برـض  هد  رد  ار  نماد  ددع  هن و  رد  ار  پچ  ددع  ود ، رد  ار  تسار  ددع  وگب  وا  هب  سپـس  .دهد  رارق 

ربخ وت  هب  وت  تسود  هک  یعومجم  سپـس  نک و  برـض  هد  رد  ار  يا  هداد  دوخ  تسود  هب  هک  يددع  بورـضم  .دـهد  ربخ  وت  هب  ار 
عومجم پچ و  تسد  ددع  هدنامیقاب ، تسا و  تسار  ددع  دیآ ، یم  تسدب  هک  یحیحـص  ددـع  امن ، مک  برـض  لصاح  نیا  زا  هداد 

ماجنا ناوت  یم  یفرح  هس  مسا  رد  ار  تایلمع  نیمه  .تسا  نماد  ددع  دوش ، مک  تسد  هب  هدش  هداد  یلـصا  ددع  زا  رگا  ددع  ود  نیا 
هب تایلمع  دهد  رارق  ار  کی  ددـع  نماد  رد  پچ 6 و  تسد  رد  تسار 5 و  تسد  رد  وا  دـشاب و  هدش 12  هداد  ددـع  رگا  ًالثم  داد ،

.دوش یم  لرتنک  ریز  تروص 

5*2  \ 10

6*9  \ 54

1*10  \ 10

10 +\ 54 +\ 10  \ 74

12*10  \ 120

74-120  \ 46

.تسا نماد  ددع  ، 5 +\ 6-12  \ پچ و 1 تسد  ددع  تسار و 6  تسد  ددع   5 ، 46/8  \ 5/6

يدعس

رسپ شوخ  اب  دننیشن  یهورگ 

رظن بحاص  میزابکاپ و  ام  هک 

راگزور هدوسرف ي  سرپ  نم  ز 

راد هزور  درب  ترسح  هرفس  رب  هک 

دنفسوگ دروخ  امرخ  مخت  نآ  زا 

دنب امرخ و  گنت  رب  تسا  لفق  هک 
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تسا هگرد  نآ  زا  راصع  واگ  رس 

تسا هتوک  نامسیر  شدجنک  زا  هک 

دنیوگ

رگم هک  نامادب  هدید  زا  ما  هتسب  اهیوج 

ییالاب یهس  دنناشنب  مرانک  رد 

فرشا

درب یم  اهنت  هن  لد  ناک  مرگتراغ  نآ  نابرق 

درب یم  امغی  هب  مه  نید  دنک  یم  مه  ناج  جارات 
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بجعلاوب ییاود  دراد  وا  قشع  بیبط  لد  يا 

درب یم  ابیکش  زا  ربص  دهد  یم  مغ  ار  هدوسآ 

هنگ ار  فسوی  ناوخا  ناقشاع  شیکب  دوبن 

درب یم  اخیلز  قوش  ار  بوقعی  شیاسآ 

دتس رگتراغ  كرت  نآ  دوب  زیچ  ره  لد و  نید و 

درب یم  ایوگ  زین  نآ  ناج  مین  ار  ام  تسدنام 

دح انغتسا ز  قماو  اب  درب  یم  ارذع  دنچ  ره 

درب یم  ارذع  مارآ  تبقاع  قماو  زوس  نیا 

ایتوت نونجم  مشچ  رد  دنک  یم  تبحم  قدص 

درب یم  الیل  يوک  زا  ابص  داب  ناک  كاخ  ره 

اهکاچ دز  نم  ناج  رد  وا  روج  غیت  هکنآ  اب 

درب یم  اوعد  هب  ار  ام  شرجنخ  هتشگ  هدولآ 

متس رهز  نآز  تسخلت  نم  ناج  ماک  دنچ  ره 

درب یم  اخ  رکش  لعل  نآ  نم  ماک  یخلت  نیا 

ار هدرک  مگ  یپ  یجاح  تشکلد  لامج  قوش 

درب یم  احطب  هب  یهاگ  دشک  یم  برثی  هب  یهاگ 

هدم اج  ناکاپ  کلس  رد  ار  هدولآ  نیا  خیش  يا 

درب یم  اوقت  سومان  تبقاع  نم  يدنر  نیاک 

ارم هدنام  ورگ  رد  لد  يرفاک  شیپ  رید  رد 

درب یم  الصم  يوس  ار  هراچیب  نم  دهاز 
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دوخ رای  يارب  زا  کیل  دوب  شوخ  ندیشک  تنحم 

درب یم  ایند  رهب  زا  جنر  هک  دشاب  تبقاع  یب 

رهش يوس  یتسرپ  ترشع  دروآ  ار  نالد  غراف 

درب یم  ارحص  يوس  مغ  ارت  قشع  هناوید ي 

تمغ رد  اه  یتقاط  یب  منک  نوچ  مرذع  ریذپب 

درب یم  اج  زا  شنسح  نیا  نم  ناج  دشاب  هوک  رگ 
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رظن دیاب  یم  هتسهآ  شخر  رب  نادنمشوه  يا 

درب یم  اباحم  یب  لد  ناتس  ناج  ياه  هوشع  ناک 

يا هصغ  رپ  لد  زا  ریغ  ناهج  رد  دشابن  ار  ام 

درب یم  ام  رب  کشر  وک  درخ  یب  ناز  متریح  رد 

نیب ربص  رس ، رب  هشیت  دز  نوتسیب  زا  دعب  داهرف 

درب یم  اه  یگدنمرش  وا  رهب  زا  زونه  فرشا 

يدعس

تفرگ نینزغ  هاش  رب  هدروخ  یکی 

تفگش يا  زایا  درادن  ینسح  هک 

يوب هن  دشاب  گنر  هن  هک  ار  یلگ 

يوا رب  لبلب  يادوس  تسا  بیرغ 

یسک تیاکح  نیا  تفگ  دومحم  هب 

یسب دوخ  رب  هشیدنا  زا  دیچیپب 

تسوا يوخ  رب  هجاوخ  يا  نم  قشع  هک 

تسوا يوکین  يالاب  دق و  رب  هن 

رتش يانگنت  رد  هک  مدینش 

رد قودنص  تسکشب  داتفیب و 

دناشف رب  نیتسآ  کلم  امغی  هب 

دنارب بکرم  لیجعت  هب  اجنآ  زو 

دندش ناجرم  ورد  یپ  ناراوس 
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دندش ناشیرپ  امغیب  ناطلس ، ز 

زارف ندرگ  ناقاشو  زا  دنامن 

زایا زج  کلم  يافق  رد  یسک 

دیدب ار  وا  درک  هگن  ناطلس  وچ 

دیفکشب لگ  وچمه  وا  رادید  ز 

چیپ چیپ  تلبنس  ياک  تفگ  ودب 

چیه تفگ  يا  هدروآ  هچ  امغیز ز 

متخات کلم  يافق  ردنا  نم 

متخادرپن تمعن  هب  تمدخ  ز 

هاگراب رد  تسه  یتبرق  ترگ 

هاشداپ زا  لفاغ  وشم  تمعنب 

ایلوا هک  دوب  تقیرط  تفالخ 

ادخ زج  ادخ  زا  دننک  انمت 

تسوا ناسحا  رب  تمشچ  تسود  زا  رگ 

تسود دنب  رد  هن  یشیوخ  دنب  رد  وت 

زاب صرح  زا  تسه  نهد  ات  ارت 

زار بیغ  زا  لد  شوگب  دیاین 

هتسارآ تسیئارس  قیاقح ،

هتساخرب درگ  سوه  اوه و 

درگ تساخرب  هک  ییاج  هک  ینیبن 
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درم تسانیب  هچ  رگ  رظن  دنیبن 

*

دینج اعنص  تشد  رد  هک  مدینش 

دیص نادند ز  هدنکرب  دید  یگس 

ریگ ریش  هجنپ ي  رس  يورین  ز 

ریپ هابور  وچ  زجاع  هدنام  ورف 
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یپ هب  نتفرگ  وهآ  مزع  زا  سپ 

یح نادنفسوگ  زا  هدروخ  دگل 

شیر دید و  شتقاطیب  نیکسم و  وچ 

شیوخ داز  زا  همین  کی  داد  ودب 

تسیرگ یم  شوخ  تفگ و  یم  هک  مدینش 

تسیک ود  ره  ام  رتهب ز  هک  دناد  هک 

نامیا ینیریش 

.دوشن تحاران  یسک  ندش  دنمتورث  زا  هکنیا  رگم  دشچ  یمن  ار  نامیا  ینیریش  یسک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد 

شزوپ نخس و 

نآ رذع  دنچره  نک  زیهرپ  دننک  یم  راکنا  ار  نآ  ًابلق  مدرم  هک  ینخس  نایب  زا  دومرف : شناکیدزن  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
.دنریذپب ار  وت  شزوپ  دنونش ، یم  ار  وت  نخس  هک  یناسک  همه ي  هک  تسین  نینچ  هک  ارچ  دشاب ، وت  دزن  نخس 

ادخ اب  طابترا 

.دنک یم  رارقرب  یتشآ  مدرم  وا و  نیب  ادخ  دنک ، رارقرب  یتشآ  ادخ  دوخ و  نیب  سکره  دنیامرف : یم  نینچمه 

نطاب حالصا 

.دنادرگ یم  وکین  ار  وا  رهاظ  دنوادخ  دنک ، وکین  ار  دوخ  نطاب  هکره  دیامرف : یم  نینچمه 

ترخآ حالصا 

.دنادرگ زاین  یب  ایند  هصغ ي  زا  ار  وا  ادخ  دریگ ، راکب  ترخآ  حالصا  رد  ار  دوخ  تمه  سکره  دیامرف : یم  نینچمه 

کین نامگ 

.امن قیدصت  ار  وا  نامگ  دوب ، نامگ  شوخ  وت  هب  سکره  دیامرف : یم  نینچمه 

تمایق زا  سرت 

.دندش یمن  قاچ  دش  دهاوخ  يراتفر  هچ  نانآ  اب  دندیمهف  یم  نایاپراهچ  رگا  : دیامرف یم  نینچمه 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1269 

http://www.ghaemiyeh.com


يدعس

شوپ هدنژ  یفراع  يا  هناریو  ز 

شوگب دمآ  گس  حابن  ار  یکی 

تسارچ اجنیا  گس  کناب  تفگ  لدب 

تساجک حلاص  شیورد  هک  دمآ  رد 

دیدن سپ  زا  شیپ و  زا  گس  ناشن 

دیدن سک  رگد  اجنآ  فراع  زجب 
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درک زاغآ  ندیدرگ  زاب  لجخ 

درک زار  نیا  ثحب  شدمآ  مرش  هک 

ياپ زاوآ  فراع  نورد  زا  دینش 

يارد اپ  یب  هچ  رد  رب  تفگ  اله 

منشور هدید ي  يا  يرادنپ  هن 

منم نآ  داد  زاوآ  گس  رد  يا  زک 

درخ یم  یگراچیب  هک  مدید  وچ 

درخ يار  ربک و  رس  مداهن ز 

یسب مدرک  کناب  شرد  رب  گس  وچ 

یسک مدیدن  يو  زا  رت  نیکسم  هک 

همان شراگن 

امـش نم و  ادخ  تشون : همان  نایاپ  رد  تشگ و  وا  رادید  راتـساوخ  تشون و  يو  هب  يا  همان  .دش  بیدا  ینز  قشاع  دادغب  رد  یفیرظ 
! تسیچ نم  اب  ترادید  هدیاف ي  دنک ، باجتسم  ار  وت  ياعد  ادخ  رگا  بلقلا ، میلس  يا  تشون : خساپ  رد  هبیدا  .دنک  ظفح  ار 

شیاتس

: تفگ وا  دورو  ودب  رد  ریش  یلع  ریما  .تشگزاب  تاره  هب  ماش  ریسم  زا  دوب و  هتفر  هکم  هب  یماج  نمحرلادبع 

ماف انیم  کلف  يا  هدب  فاصنا 

مارخ درک  رت  بوخ  مادک  ود  نیزات )  ) نیا زک 

حبص بناج  زا  وت  بات  ناهج  دیشروخ 

ماش بناج  زا  نم  درگ  ناهج  هام  ای 

سدقلا هریظح 

یم حیحـص  ار  ود  ره  بغار  .تسا  نییآ  تعیرـش و  يانعم  هب  دنا  هتفگ  یخرب  تسا و  تشهب  يانعم  هب  سدـقلا  هریظح  هدـش : هتفگ 
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.تسا تشهب  هب  اهنآ  نتفر  مدرم و  تراهط  بجوم  نییآ  تعیرش و  هک  ارچ  دناد 

دنیوگ

قشع رد  تسنابیقر  روج  زا  مغ 

يدوبن مغ  يدوب  رای  زا  رگا 

يراگدای يرود  مراد ز  یمغ 

يدوبن مهنآ  رگا  يدوب  الب 

دیـسر وت  هب  دنیاشوخان  يزیچ  ایند  زا  رگا  دنک ، یم  ور  دـنک و  یم  تشپ  ًامئاد  دـنام و  یمن  یقاب  لاح  کی  هب  راگزور  هدـش : هتفگ 
.دنک یمن  ربص  هنامز  هک  نک  ربص 

هلاح یلع  یقبی  رهدلا ال 

ربدی وا  لبقی  هنکل 

ههورکمب كاقلت  ناف 

ربصی رهدلا ال  ناف  ربصاف 
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یتخبشوخ

ندب یتخبشوخ  .تسا  يروالد  ینمادکاپ و  يزومآ و  شناد  رد  حور  یتخبشوخ  .تسا  زیچ  هس  رد  یتخبـشوخ  دیوگ : یم  وطـسرا 
.تسا يدنمورین  ییابیز و  یتمالس ، رد 

.تسا بسنم  ماقم و  تورث ، رد  ندب  حور و  زا  جراخ  یتخبشوخ 

ناکلخ نبا 

.درک یم  لامعتسا  دایز  ار  ناک  ظفل  تفگ ، یم  نخس  تقو  ره  ناِکلَخ  نبا  ردپ  دسیون : یم  سوفنلا  سنا  باتک  رد  ینطرس  رکبوبا 
.دش روهشم  ناکلخ  هب  دعب  هب  نآ  زا  نک ، اهر  ار  ناک  ینعی  ناک ، ِّلَخ  دنتفگ : يو  هب  ضارتعا  هب 

نیشنمه

یـسک هچ  اب  دندیـسرپ : وا  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نییراوح  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  ادـخ  ربمایپ  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دای هب  ار  امـش  شراتفر  دیازفیب و  امـش  ملع  هب  شنخـس  دزادنا ، ادـخ  دای  هب  ار  امـش  وا  رادـید  هک  یـسک  اب  دومرف : مینک ؟ ینیـشنمه 

.دزادنا ترخآ 

لاقثم

تـسا يزیچ  ره  مان  تسا و  لقث  زا  نآ  لصا  دنجنـس و  یم  ار  ءایـشا  نآ  اب  هک  تسا  يا  هنزو  لاقثم  دـسیون : یم  تادرفم  رد  بغار 
هک دنرب  یم  راکب  یماسجا  يارب  لیقث  و  دنـشاب ، دوعـص  هب  لیام  هک  دنرب  یم  راکب  یماسجا  يارب  فیفخ  .دشاب  شجنـس  هلیـسو  هک 

يارب یهاگ  مذ و  يارب  ًابلاغ  ناسنا  رد  لـیقث  ...ِضْرَْألا (1) ، َیلِإ  ِّثا 
�
ُْمْتلَقا  ... تسا هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  دننام  .دنـشاب  طوقـس  هب  لیام 

.دور یم  راکب  حدم 

دنزرف هب  دنپ 

.تسا هدرک  تحیصن  ار  شدنزرف  نینچ  هک  دوب  یماج  منک  یم  نامگ 

نخس میوگ  هچ  ملع  زا  سپ  وت  اب 

نک هچ  دیوگ  وت  هب  دیآ  وچ  ملع 

هلبق

یم هجوت  نآ  هب  زامن  رد  هک  لباقم  ناکم  يارب  مسا  مدرم  فرع  رد  یلو  .هدـقع  هسلج و  دـننام  دـشاب ، وربور  هک  تسا  یتلاـح  مسا 
.دنیوگ لوبق  داب  دزو ، یم  هلبق  هیحان  زا  نوچ  ار  ابص  داب  .تسا  هدش  دننک ،
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شواهم ای  شواهن 

رد ار  نآ  ادـخ  دروآ ، رد  یعفا  ناهد  زا  ار  یلاـم  یـسک  هک : دـنک  یم  لـقن  ار  تمکح  ناـگرزب  زا  یکی  نخـس  تادرفم  رد  بغار 
يانعم هب  هک  .تسا  حیحص  شواهم  دنا  هتفگ  یخرب  .رباهن  یف  هلا  هقفنا  شواهن ، نم  ًالام  بسک  نم  درادن  هدیاف  هک  دزیر  یم  یهاچ 

.درک شبارخ  ینعی  ءیشلا  تشوه  دیوگ : یم  برع  تسا ، ابیز  تشز و  ای  دب و  بوخ و  ندرک  طولخم 

زا هک  یلام  متفگ : مدید ، شتآ  رد  ار  هرفص  نبا  هناخ  یتقو  تفگ : مجنم  نبا  تفرگ ، شتآ  رـصم  رد  هرفـص  نبا  لزنم  یتقو  دنیوگ 
.دور یم  نیب  زا  اهزیربآ  رد  تسا  هدش  مهارف  دب  بوخ و 

هرفص نبا  راد  تنیاع  دق  لوقا و 

مرضت جرام و  اهیف  رانللو 

شواهم نم  هلصا  لام  لک  اذک 

مدعی رباهن  یف  لیلق  امعف 

هرمع لاط  رفاک  الا  وه  ام  و 

منهج هتاطبتسا  امل  هتئاجف 

وزرآ گرم ،

نآ هـب  ندـش  رورغم  وزرآ و  زا  درک ، یم  هدـهاشم  ار  نآ  هار  گرم و  ناـسنا  رگا  دـیامرف : یم  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ادــخ  ربماـیپ 
.درک یم  يراددوخ 

لام کیرش 

.ثداوح ثراو و  زا : دنترابع  هک  دراد ، کیرش  ود  دوخ  تورث  رد  یناسنا  ره  دیامرف : یم  نینچمه 

تفاظن یبرچ ، عفر 

یم راخب  تیربک  اب  سپس  دنیوش  یم  نآ  اب  ار  سابل  سپـس  هتخیر  شوج  بآ  رد  ار  سوبـس  دوش ، برچ  یمـشپ  ای  ریرح  سابل  رگا 
هرهز رگا  و  دور ، یم  نیب  زا  یبرچ  نتـسش ، نودب  دـنراذگب ، نآ  رب  یگنـس  و  دـنزیرب ، کمن  هرون و  برچ  لحم  رب  رگا  زین  .دـنهد 

رتسکاخ رگا  .دـیادز  یم  ار  یبرچ  زین  القاب  بآ  اب  دـجنک  نغور  .دوش  فرطرب  یبرچ  دـنیوشب ، نانـشا  اب  دـنزیرب و  نآ  رب  دنفـسوگ 
يروباشین و لگ  اب  ذغاک  یبرچ  .دوش  یم  فرطرب  یبرچ  دنراذگب ، نیگنـس  يزیچ  ریز  دنزیرب و  برچ  ذـغاک  يور  رب  ار  ناوختـسا 

.دور یم  نیب  زا  زین  کمن  هرون و 
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توکس

.دوش نوزفا  شردق  دیوگب  مک  سکره  دیوگ و  یم  دایز  دروخب ، دایز  سکره  تسا : هتفگ  یمیکح 

.تسا مزال  وا  ساپس  دنک ، يرود  زیمآ  شنزرس  نخس  زا  سک  ره 
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.دشاب كدنا  وت  شنزرس  فیطل و  وت  نخس  دیاب 

يوحن ناهد  نبا 

لوغـشم نوچ  دـش و  یفنح  سپـس  دوب  یلبنح  ءاهقف  زا  يو  .دوب  طساو  مدرم  زا  انیبان و  يوحن ، ناـهد  نبا  هب  فورعم  رکبوبا ، هیجو 
تاکربوبا لضاف  .دش  یعفاش  دـنکن ، سیردـت  اجنآ  رد  یعفاش  زج  هک  دوب  هدرک  طرـش  نآ  فقاو  دوب و  دادـغب  هیماظن  رد  سیردـت 

: تشون وا  يارب  یتیرکت 

هب کـنیا  یفنح و  هب  یتشادـن  یتورث  هک  یلبنح  مارم  زا  سپ  دـییوگب  درادـن ، هدـیاف  وا  لاـح  هب  دـنچره  دـیناسرب  هیجو  هب  ارم  هماـن 
.يوش یم  یکلام  يدوزب  تسادیپ  تسایند ، لام  هب  وت  هجوت  تهج  هب  هکلب  تسوت ، نید  رطاخ  هب  هن  نیا  .یتسویپ  یعفاش 

هلاسر هیجولا  ینع  غلبم  الا 

لئاسرلا هیلا  يدجت  ناک ال  نا  و 

لبنح نبا  دعب  نامعنلل  بهذمت 

لکآملا کتزوعا  امل  کلذو 

انیدت یعفاشلا  يار  ترتخا  ام  و 

لصاح هیف  يذلا  يوهت  ام  نکل  و 

ریاص کشال  تنا  لیلق  امع  و 

لیاق انا  امل  نطفاف  کلام  یلا 

هطمارق

دوسالارجح دندرک و  هلمح  هکم  هب  جح  مسوم  رد  دیامن ، دورطم  دوخ  تمحر  زا  ار  نانآ  ادخ  هطمارق ، يرجه  هد  دصیس و  لاس  رد 
اه یطمرق  تسد  هب  هک  یناسک  هلمج  زا  .دنتشاذگ  دوخ  دزن  ار  دوسالارجح  لاس  تسیب  دندناسر و  لتق  هب  ار  يرایـسب  هتـشادرب و  ار 

.داتفا نیمز  رب  ریشمش  هبرض  اب  هک  دوب  هدرکن  مامت  ار  فاوط  زونه  درک و  یم  فاوط  يو   (1) دوب ، هیوباب  نب  یلع  دش  هتشک 

دنیوگ

مدرک مدع  متک  رد  يور  نم  دش  رای  ات  شمغ 

دشاب نینچ  هارمه  هک  ار  وا  یگراوآ  تسا  شوخ 
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*

دهاز يا  رازاب  نیا  رد  نک  لصاح  کین  مان  وت 

تسا یماندب  کین  مان  میتسه  ام  هک  ییوک  رد  هک 
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.تسا هدش  هدرپس  كاخ  هب  مق  رد  هتفر و  ایند  زا  لاس 329  رد  يو  تسین ؛ قودص  خیش  ردپ  یمق ، هیوباب  نب  یلع  دارم  ( - 1 - 1
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قالخا تافآ 

شنزرس زا  لادتعا  فارسا ، زا  تواخس  هلجع ، زا  تعرس  یتسس ، زا  ربص  .نک  ادج  فصو  هد  زا  ار  کین  تلاح  هد  دیوگ : یمیکح 
یـشومارف زا  ندرک  یفخم  نداد ، بیرف  زا  سنا  یتـسپ ، زا  عـضاوت  ربـک ، زا  ینمادـکاپ  سرت ، زا  باـنتجا  تمحز ، زا  مادـقا  ندـش ،

.ندرک

رمضم مسا 

ار مود  فرح  ددـع  سپـس  دراد ، هگن  دـجبا  هب  ار  مسا  فورح  وگب ، دوخ  تسود  هب  يروآ  تسدـب  ار  یناهنپ  مسا  یهاوخ  یم  رگا 
لوا فرح  ددـع  ینک ، مک  عومجم  زا  ار  مود  ددـع  رگا  لاح  امن ، عمج  مه  اـب  ار  دادـعا  نآ  رخآ ، اـت  موس و  ددـع  سپـس  دـیوگب ،
ددع زا  ار  موس  فورح  ددع  رگا  دیآ و  یم  تسدب  مود  فرح  ددع  ینک ، مک  لوا  فرح  ددع  زا  ار  موس  ددع  رگا  .دیآ و  تسدـب 
دوش مک  کی  رگا  تسا ،  40 +\ 60 +\ 1  \ 101 مسقا ، فرح  هس  عمج  مساق ، ًالثم  .دوش  یم  لصاح  مود  ددع  دینک ، رسک  لوا  فرح 

.دیآ یم  تسدب  مود  فرح  ددع  دوش  مک  رگا 40  دیآ و  یم  تسدب  مود  فرح  ددع  دوش  مک  رگا 60  .تسا  لوا  فرح  ددع 

اراوگ ياذغ 

.تسا اراوگ  ياذغ  ینک  لیم  هقالع  دروم  درف  اب  هک  ییاذغ  ره  دیوگ : یمیکح 

تمحزرپ ياذغ 

، دنا هتسشن  يا  هرفـس  رـس  هک  یناسک  تسا  تشز  هچ  .دوش  لیمحت  يدایز  تمحز  ییاذغ  هیهت  يارب  مرادن  تسود  دیوگ : یمیکح 
.دننک كرد  ار  نابزیم  تمحز  يدایز 

جاجح

منز دـشابن  یمنهج  رگا  تسا و  یمنهج  فسوی  نب  جاجح  هک  درک  دای  دـنگوس  يدرم  دـسیون : یم  دـقعلا  باـتک  رد  هبر  دـبع  نبا 
لاح رد  وت  درادن  يررـض  دشابن ، شتآ  رد  جاجح  رگا  ردارب ، دـنزرف  تسین  وت  رب  يزیچ  تفگ : يو  هب  يرـصب  نسح  .دـشاب  هقلطم 

.یشاب (1) ترسمه  اب  انز 

*

نیا يا  هدینشن  رگم  تفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  جاجح  نعل  هراب ي  رد  دندیسرپ  یعخن  میهاربا  زا 
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.تسین یمنهج  تشهب و  ًالصا  رگید  دشابن  یمنهج  رگا  تسا و  یمنهج  ًامتح  جاجح  ینعی  ( - 1 - 1
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ّظلا (1)
�

.َنیِِملا یَلَع  ّللا 
�

ِه ُهَنَْعل  �الَأ  : ... ار هیآ 

ریبج نب  دیعس  گرم 

: تفگ جاجح  .تفگ  ار  دوخ  مسا  دیعس  نوچ  تسیچ ؟ وت  مسا  دیسرپ : جاجح  دش ، دراو  فسوی  نب  جاجح  رب  ریبج  نب  دیعس  یتقو 
جاجح .تسا  ربخ  اب  وت  ریغ  بیغ ، زا  تفگ : دیعس  .يدش  یقش  تفگ : جاجح  دیمان ، دیعس  ارم  مردام  تفگ : دیعس  ریسک ، نب  یقش 
ییادخ هب  ار  وت  زج  مدید ، یم  یناوت  نینچ  وت  رد  رگا  تفگ : دیعـس  .مناشچ  یم  وت  هب  ار  شتآ  ایند  ياج  هب  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :

رگا تفگ : دیعـس  .منک  ءزج  ءزج  ار  تندـب  يازجا  هعطق و  هعطق  ار  وت  تفگ : جاجح  دیـشک و  ازارد  هب  نخـس  .مدرک  یمن  باختنا 
تـشهب زا  هک  تسا  یـسک  رب  ياو  تفگ : دیعـس  وت ، رب  ياو  تفگ : جاجح  .منک  هاـبت  وت  رب  ار  تترخآ  ینک ، هاـبت  نم  رب  ارم  ياـیند 

لوسر ًادمحم  نا  دهـشا  هلا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : دیعـس  دـننزب ، ار  شندرگ  داد  نامرف  جاجح  .دوش  شتآ  لخاد  تسا و  رود 
.مسرب وت  تاقالم  هب  ات  شاب  هتشاد  تناما  هب  تمایق  ات  ار  تداهش  ود  نیا  ّللا ،

�
ه

ار وا  تفگ : جاجح  ، (2) َضْرَْألا ...  ِتا�وا�مَّسلا َو  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  تفگ : دیعـس  .دـینک  هلبق  هب  ار  شتروص  تفگ : جاـجح 
ا�ْهنِم تفگ : دیعـس  .دـیزادنا  نیمز  هـب  ور  ار  وا  تـفگ : جاـجح  ّللا (3) ،

�
...ِه ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَوـُت  اـمنیأ  تفگ : دیعـس  .دـینک  هلبق  هب  تـشپ 

هدزناپ ای  هس  زا  رتشیب  جاجح  و  دندرک ، عطق  ندرگ  تشپ  زا  ار  دیعس  رس  .�يرْخُأ (4)  ًهَرا�ت  ْمُکُجِرُْخن  ا�ْهنِم  ْمُکُدیُِعن َو  ا�هِیف  ْمُکا�نْقَلَخ َو 
.دنامن ایند  رد  دیعس  گرم  زا  سپ  زور 

خیش

ریدقت هب  سکره  دروخ  يزور  مغ 

ریبدت هچ  مداتفا  يزور  مغ  نم  وچ 

نونجم یلیل و 

دمآ و دوب  تشوگ  ندرک  نایرب  لاح  رد  هک  شرهوش  دزن  نونجم  درک ، جاودزا  یلیل  یتقو  دـسیون : یم  دوخ  خـیرات  رد  يزوج  نبا 
؟ يا هدیسوب  ار  شنابل  يا ، هتفر  یلیل  دزن  ایآ  ادخ  هب  ار  وت  تفگ :
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یلیل کیلا  تممض  له  کبرب 

اهاف تلبق  وا  حبصلا  لیبق 

یلیل نورق  کیلع  ثفر  له  و 

اهادن یف  هناوحقالا  فیفر 

.تخادنین ار  اهنآ  داتفین  شتـسد  تسوپ  ات  تفرگ و  تسد  رب  شتآ  هراپ  ود  نونجم  .يرآ  يداد ، دنگوس  هک  لاح  تفگ : شرهوش 
.تفر ایند  زا  يرجه  داتفه  لاس  رد  يو  .داتفا  نیمز  رب  وا  تسوپ  اب  شتآ  ياه  هتخادگ 

راعـشا زا  .تسا  هتفر  ایند  زا  جـنپ  داتفه و  لاس  رد  هدوب و  هیلیخالا  یلیل  قشاع  يو  تسا ، ریمحلا  نب  هبوت  يو  مان  هدرک  لقن  يرگید 
دروخرب وا  هب  نم  ربق  زا  يا  هلان  ای  مهد و  باوج  دنک ، مالس  نم  رب  وا  دشاب و  نیگنس  ياهگنس  یلیل  نم و  هلصاف ي  رگا  هک : تسوا 

.دنک یم 

تملس هیلیخالا  یلیل  نا  ول  و 

حیافص لدنج و  ینود  یلع و 

اقزوا هشاشبلا  میلست  تملسل 

حیاص ربقلا  بناج  نم  ادص  اهیلا 

.درک جاودزا  نونجم  گرم  زا  سپ  هیلیخا  یلیل  دسیون : یم  هوفصلا  هوفص  رد  يزوج  نبا 

یلیل .نک  مالس  وا  رب  تسا  هبوت  ربق  یسانش ؟ یم  ار  ربق  نیا  بحاص  ایآ  تفگ : یلیل  هب  تفر و  هبوت  ربق  رـس  یلیل  اب  شرهوش  يزور 
هک منک  بیذکت  ار  وا  فرح  مهاوخ  یم  تفگ : شرهوش  .يراد  راکچ  هدیسوپ  شیاهناوختسا  هک  هبوت  اب  شاب  دوخ  لاح  هب  تفگ :

، هتاکرب ّللا و 
�

ه همحر  هبوت و  ای  کیلع  مالـسلا  تفگ : یلیل  .مهد  یم  ار  وا  خساپ  مشاب  ربق  رد  نم  دنک و  مالـس  نم  رب  یلیل  رگا  هتفگ 
زا اجنامه  رد  یلیل  دز و  یلیل  هنیـس  هب  دش و  جراخ  ربق  زا  يا  هدنرپ  ناهگان  .يا  هتفر  نآ  يوس  هب  وت  هک  اجنآ  دنادرگ  كرابم  ادـخ 

.تفر ایند 

جاجح نادنز 

، هدوب نت  رازه  تسیب  دص و  جاجح  تسدب  هدش  هتـشک  ناهانگ  یب  دادعت  هک : تسا  هدمآ  ماسح  نب  ماشه  زا  يزوج  نبا  خـیرات  رد 
.دندوبن گرم  ای  راد  هب  نتخیوآ  ای  تسد ، عطق  قحتسم  مادک  چیه  هک  هدرب  یم  رسب  رازه  یس  يو  نادنز  رد 

، دننک هدافتـسا  اهراوید  هیاس  زا  دنتـساوخ  یم  ناینادنز  یتقو  .دوب  نآ  فارطا  راوید  راهچ  هک  دوب  یفقـس  یب  هطوحم ي  يو  نادنز 
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یم هرهچ  هایس  ینامز  كدنا  رد  ینادنز  .دوب  رتسکاخ  کمن و  طولخم  اب  وج  درآ  نانآ  ياذغ  .دندز  یم  ار  نانآ  گنس  اب  نانابهگن 
: تفگ تخانـشن و  ار  يو  دید ، ار  وا  نوچ  دمآ و  وا  یپ  زور  دنچ  زا  سپ  شردام  دش ، سوبحم  نادنز  نآ  رد  یمالغ  دـنیوگ  .دـش 
رب ار  شردـپ  مان  گرزب و  ردام  ردام و  مان  نوچ  و  مردام ، ادـخ  هب  هن  تفگ : شرـسپ  .تسا  یگنز  هایـس  نیا  تسین ، نم  دـنزرف  نیا 

.تفر ایند  زا  دز و  يدایرف  شردام  دروآ ، نابز 
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بیبـط دوب  هداـتفا  وا  ندـب  هب  هروخ  دوـب ، ریبـج  نب  دیعـس  وا  تسد  هب  لوـتقم  نیرخآ  درک ، تموـکح  قارع  رب  لاـس  تسیب  جاـجح 
هدیبسچ وا  هب  يدایز  ياهمرک  دروآرد ، ار  تشوگ  یتقو  دروخب ، ار  نآ  جاجح  داد  روتسد  دوب و  هتـسب  خن  هب  ار  یتشوگ  شجلاعم ،

اهنیا رب  ياو  متسه ، یخزود  دنک  یم  نامگ  وت  نمشد  اراگدرورپ  تفگ : یم  گرم  ماگنه  رد  يو  .درادن  نامرد  دیمهف  بیبط  دوب ،
.دنناد یمن  ار  رافغ  راگدرورپ  میظع  وفع  اهنآ  .دننک  یم  دای  هناروکروک  دنگوس  هک 

اودهتجاو ءادعالا  فلحا  دق  برای 

رانلا ینکاس  نم  یننا  مهنامیا 

مهلیو ءایمع  یلع  نوفلحیا 

رافغ وفعلا  میظعب  متننظ  ام 

هب ربـخ  نیا  یتـقو  یـشخب ، یمن  ارم  وـت  دـننک  یم  لاـیخ  مدرم  شخبب ، ارم  ایادـخ  تفگ : شرمع  رخآ  هـک  مدـید  اـهباتک  یخرب  رد 
.دیاش تفگ : رمع  يرآ ، دنتفگ  دز ، ار  فرح  نیا  ًاعقاو  دیسرپ : دیسر ، زیزعلادبع  نبرمع 

نمؤم نأش 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا : هدمآ  ناملـسم  ریقحت  رازآ و  باب  رد  یفاک  باتک  رد 
ماجنا زا  ریغ  يزیچ  هب  يا  هدنب  .تسا  هداتـسیا  نم  گنج  نیمکرد  دنک  نیهوت  نم  تسود  هب  یـسک  ره  دومرف : لاعتم  يادخ  زا  لقن 

.تسا هدشن  کیدزن  نم  هب  تابجاو 

دونـش و یم  نآ  اب  هک  دوب  مهاوخ  وا  شوگ  مراد  شتـسود  نوچ  مراد و  شتـسود  هک  دـسر  یم  برق  هب  نانچ  لفاون  رثا  رب  ما  هدـنب 
یم راک  نآ  اب  هک  دوب  مهاوخ  وا  تسد  دـنز و  یم  فرح  نآ  اب  هک  دوب  مهاوخ  وا  ناـهد  دـنیب و  یم  نآ  اـب  هک  دوب  مهاوخ  وا  مشچ 

.منک یم  اطع  دهاوخب  يزیچ  مهد و  شباوج  دنک  اعد  .دنک 

یقیناود روصنم 

.دـشاب هتـشک  ار  میم  نب  میم  نب  میم  هک  دیـسانش  یم  ار  نیع  نب  نیع  نب  نیع  نب  نیع  نب  نـیع  اـیآ  تـفگ : روـصنم  ّللادـبع 
�

ه يزور 
.تسا هتشک  ار  ناورم  نب  دمحم  نب  ناورم  هک  بلطملادبع  نب  سابع  نب  ّللادبع 

�
ه نب  یلع  نب  ّللادبع 

�
ه تیومع  يرآ ، دنتفگ 

هدـناسر لـتق  هب  تسا  نیع  اـهنآ  مسا  لوا  هک  راکمتـس  هس  تسا و  نیع  وا  مسا  لوا  هک  دیـسانش  یم  يا  هـفیلخ  اـیآ  دیـسرپ : يزور 
رـس رب  ار  هناخ  يدناسر و  لتق  هب  ار  یناسارخ  ملـسموبا  هب  فورعم  نمحرلادبع  دمحم و  نب  ّللادبع 

�
ه یتسه ، وت  يرآ ، دنتفگ : .تسا 

رکنم ار  شیومع  لتق  يو  تسیچ ؟ نم  هانگ  هدش ، ناریو  وا  رس  رب  هناخ  وت ، رب  ياو  تفگ : روصنم  .يدرک  ناریو  ّللادیبع 
�

ه تیمومع 
یپ هتخاس و  يا  هناخ  روصنم  دوب : نینچ  شیومع  لتق  هویش  .دش 
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داد روتـسد  سپـس  داد ، رارق  وا  نکـسم  ار  هناخ  ناـمه  دـش  دراو  وا  رب  ّللادـبع 
�

ه شیومع  یتقو  .دوب  هتخاـس  کـمن  گنـس  زا  ار  نآ 
.درک وجتـسج  شیپ  زا  دیاب  ار  هئطوت  نیا  تلع  .درم  تشگ و  ناریو  ّللادبع 

�
ه رـس  رب  دش و  بآ  هناخ  یپ  .دنتـسب  بآ  ار  هناخ  فارطا 

.دیسرت یم  وا  زا  روصنم  اذل  .دوش و  دهع  یلو  دناسرب ، لتق  هب  ار  ناورم  رگا  هک  دوب  هدرک  داهنشیپ  ّللادبع 
�

ه هب  حافس 

هبیبح ما  نفد  لحم 

.تسا هدش  نفد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسمه  هبیبح  ما  تسا : هدمآ  باعیتسا  رد 

هنارت یقیسوم ،

يزور .دش  یمن  كرت  شتعامج  زامن  دوب و  هتـشذگ  وا  تفالخ  مایا  زا  زور  لهچ  دوب ، دـهاز  یناسنا  کلملادـبع  نب  دـیزی  دـنیوگ 
يا هرهب  وا  زا  وت  هن  نم و  هن  تسا  تداـبع  لـها  وا  اـت  داد  ماـیپ  وا  هب  دـیزی  زینک  هباـبح  .دریگب  هزیاـج  اـت  دـمآ  وا  دزن  رعاـش  صوحا 
هبابح تشاد ، هعمج  زامن  هب  نتفر  دـصق  دـیزی  یتقو  دورـس ، یتایبا  صوحا  .درادرب  تسد  تدابع  زا  هکلب  ناوخب  يراعـشا  .میرادـن 
شاب تکاس  تفگ : دـیزی  دـناوخ ، ار  مود  تیب  هباـبح  ّللا ،

�
ه ناحبـس  تفگ : هفیلخ  .دـناوخ  ار  لوا  تیب  دروآرد و  تکرح  هب  ار  دوع 

دناوخب و مدرم  اب  ار  زامن  هطرش  سییر  هک  داد  روتسد  تخادنا و  رـس  زا  همامع  دیزی  دناوخ ، ار  موس  تیب  هبابح  ار ، اهراک  نیا  نکن 
.داد شا  هزیاج  دناوخ و  ار  صوحا  .تسا  صوحا  تفگ : دیسرپ ، تایبا  نآ  رعاش  زا  تساوخ و  بارش  .تسشن  هبابح  اب 

ماقتنا رازبا 

.دوخ لضف  ندرک  هفاضا  هب  تفگ : .دریگ  ماقتنا  شنمشد  زا  شدوخ و  زا  ناسنا  يزیچ  هچ  هب  دنتفگ : نوطالفا  هب 

ییورشوخ

.دیآ تسدب  ینازرا  هب  تشاشب  ییورشوخ و  تفگ : یتسه ؟ شاشب  ورشوخ و  مدرم  اب  ردقچ  دنتفگ : ثراح  نبرشب  هب 

لاؤس

نم ندرکن  مورحم  اـب  ارم  يوربآ  مه  وت  .مهاوخب  يزیچ  وت  زا  اـت  مرب  یمن  ار  دوخ  يوربآ  نم  تفگ : وا  هب  تفر و  يریما  دزن  یبرع 
.منادب وت  هب  راودیما  ار  مدوخ  هک  نک  مارکا  ارم  نانچ  نک و  ظفح 
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نیفص گنج 

تعیب رد  هک  یناسک  زا  نت  دصتشه  نیفـص ، گنج  رد  دیوگ : یم  يدا  نب  نمحرلادبع  نبرامع  لیذ  باعیتسا  رد  ربلادبع  نب  ظفاح 
رب ادخ  ناوضر  دندش  دیهش  رسای  رامع  هلمج  زا  نت  هس  تصش و  .دندوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  روضح  رد  دنتـشاد ، روضح  ناوضر 

.داب نانآ 

ناورم کلملادبع 

.دوب ناورم  کلملادبع  دش ، هدیمان  کلملادبع  مالسا  رد  هک  یسک  نیتسخن 

دمحا

.دوب ورمع  نب  لیلخوبا  دش ، هدیمان  دمحا  مالسا  رد  هک  یسک  نیتسخن 

رکبوبا

.هفاحق یبا  نب  رکبوبا  رگم  تشادن  رکبوبا  هینک  سک  چیه  هباحص  نیب  رد 

ایند ياهرکشل 

یم لقتنم  ناردام  محر  هب  ناردپ  بلص  زا  يرکشل  .تسا  رکـشل  هس  زور  ره  ار  ادخ  هک : تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تاشیامرف  زا 
.دنور یم  ترخآ  هب  ایند  زا  يرکشل  دنیآ و  یم  نیمز  هب  اه  محر  زا  يرکشل  دنوش ،

.مشاب هدروآ  باتک  نیا  مود  ای  لوا و  رتفد  رد  ار  اهنآ  هک  منک  یم  نامگ  .تسا  هدروآ  يراعشا  رد  ار  ثیدح  نیا  یمور  لضاف 

تمایق

.دوش یمن  تواضق  قح  هب  زج  هک  يزور  يارب  نک  لمع  قح  هب  دیوگ : نافراع  زا  یکی 

سابع ینب  هیما و  ینب  نایلاو 

لکـش نیمه  هب  راک  زین ، سابع  ینب  تموکح  زاغآ  رد  .دـنداد  یم  لقاع  ریغ  لهاج و  نایلاو  یخرب  هب  ار  گرزب  ياـهتیالو  هیما  ینب 
.دوب

یلاو روـضح  هب  دـش و  ریگتـسد  ناـنآ  زا  ینز  .دـندرک  گـنج  نادرمتم  اـب  ناـیلاو  زا  یخرب  تسا  هدـمآ  ءاـبدالا ، سیلج  باـتک  رد 
یم هک  يا  هدینـشن  ار  ادـخ  باتک  رگم  تفگ : نز  يدرک ؟ جورخ  اـم  هیلع  دـش  ثعاـب  هچ  ادـخ ! نمـشد  يا  تفگ : یلاو  .دـندروآ 
یب ادخ ، نمشد  يا  دوزفا : سپـس  .تسین  يراک  نتـسشن  هناخ  زج  اهنز  رب  درک و  بجاو  ام  رب  ار  نتـشک  ندش و  هتـشک  ادخ  دیوگ :

.دش ام  جورخ  ثعاب  ادخ  باتک  هب  امش  یتفرعم 
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یسوب تسد 

نغور هب  متسد  تفگ : جاجح  .دسوبب  ار  جاجح  تسد  تساوخ  تفر و  وا  رابرد  هب  جاجح  نایلاو  زا  یکی  مدید : یخیرات  یباتک  رد 
.دیسوب مهاوخ  دشاب ، هدولآ  مه  طئاغ  هب  رگا  تفگ : یلاو  .تسا  هدولآ 

ناویح دح 

.دوب هقر  رهش  روما  رد  دیشرلا  نوراه  لماع  لبقم ، نبرصن  تسا : هدمآ  میدنلا  حور  باتک  رد 

، دـننزب ناوـیح  رب  دـح  داد  روتـسد  یلاو  تسا ! هدرک  شزیمآ  دنفـسوگ  نیا  اـب  درم  نیا  دـنتفگ  دـندروآ و  يدرم  اـب  ار  يدنفـسوگ 
یم يراج  وا  رب  ار  دح  دشاب  مه  مرهاوخ  ای  ردام  منک ، یمن  لیطعت  ار  دودح  نم  تفگ : یلاو  .درادـن  دـح  ناویح  دـنتفگ : نارومأم 

.مسرت یمن  یسک  تمالم  زا  منک و 

عمط

دزن ار  یسک  يو  .دوب  هدش  گنت  وا  رب  ایند  دهد و  ماجنا  ار  وا  ياهراک  دوبن  یسک  دش و  رامیب  صاع ، نب  دیعـس  هدش ي  دازآ  مالغ 
.مرادن وت  زج  یثراو  نم  تفگ : وا  هب  مالغ  دمآ ، دوخ  قباس  مالغ  دزن  دیعس  یتقو  .دیوگب  يو  هب  ار  شیاه  تیصو  ات  داتـسرف  دیعس 
.رادرب ار  یقاـب  هد و  ماـجنا  مهرد  تسیود  هب  ارم  نفد  روـما  متفر ، اـیند  زا  رگا  .تسا  هدـش  نفد  مهرد  رازه  دصیـس  نم  کـشت  ریز 

دزن ار  یـسک  .میدرکن  دهع  هب  يافو  میدرک و  یم  يراتفر  دب  دوخ  مالغ  هب  ام  تفگ : یم  دوخ  اب  وا  دزن  زا  ندش  جراخ  عقوم  دـیعس 
وا يارب  مهرد  دصیس  هب  ینفک  تفر ، ایند  زا  یتقو  .دمآ  یم  وا  تدایع  هب  راب  ود  يزور  دوخ  دنک و  يراتـسرپ  وا  زا  ات  داتـسرف  مالغ 

مامت .تفاین  يزیچ  یلو  دوب  هدرک  ناشن  هک  داد  ار  ییاج  رفح  روتـسد  دـمآ و  هناخ  هب  سپـس  .درک و  عیـشت  ار  شا  هزانج  و  دـیرخ ،
! منک شبن  ار  شربق  مهاوخ  یم  ادخ  هب  تفگ : دیعس  .تساوخ  ار  نفک  لوپ  دمآ و  نفک  بحاص  .تفاین  يزیچ  درک و  رفح  ار  هناخ 

ّللاءاشنا
�

ه

.مرخب غالا  مهاوخ  یم  تفگ : ینک ؟ یم  هچ  تفگ : دید ، ار  شتسود  درخب  یغالا  تفر  یسک 

ینز بیج  هک  درخب  غالا  ات  تفر  .رازاـب  رد  مه  غـالا  تسا و  نم  اـب  لوپ  تسا  يزاـین  هچ  تفگ : ّللاءاـش 
�

.ه نا  وگب  تفگ : شتـسود 
: تفگ شتسود  .تشگرب  غالا  دیرخ  نودب  دیدزد و  ار  وا  لوپ  مامت 

.تفر تقرس  هب  ّللاءاشنا 
�

ه نم  ياهمهرد  تفگ : يدیرخ ؟

ضرق تخادرپ  لثملا ، برض 

رد هک  یسک  يارب  تسا  یلثم  .دروآ  یمنرد  تکرح  هب  ار  یگرب  یلو  دراد  قرب  دعر و  ینالف 
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.دنک یم  یهاتوک  دوخ  ضرق  تخادرپ 

غورد هدعو  مغ و 

.متسه یبوقعی  مغ  یبوقرع (1) و  ياه  هدعو  راتفرگ  نم 

ام دزن  تزع  لثملا ، برض 

.ددرگ یم  يوق  ام  دزن  یفیعض  ره  دییوگب  هک  دنرب  یم  راکب  ییاج  ار  لثم  نیا  تسا ، باقع  ام  نیمزرس  رد  راوخ  رادرم  غرم 

هانگ تلآ 

هفینحوبا .نک  يراج  وا  رب  دح  دراد ، روبنط  دنتفگ : دـندروآ و  هفینحوبا  دزن  ار  يدرم  يا  هدـع  تسا : هدـمآ  تارـضاحملا  ناسل  رد 
.تشاد هارمه  هانگ  تلآ  هک  یلاح  رد  درادن و  دح  هنوگچ  دنتفگ : .تسین  دح  قحتسم  تفگ :

.دنتشگزاب دندش و  تکاس  .درک  يراج  دح  امش  رب  دیاب  ایآ  دیراد ، هارمه  انز  تلآ  امش  همه ي  تفگ : هفینحوبا 

ریما ششخب  ماقتنا و 

هناـشن ي ماـقتنا  ریما ، يا  تفگ : يو  .درک  رداـص  تبوقع  مکح  روصنم  .دـندروآ  روـصنم  دزن  ار  يو  دوـب ، باذـع  قحتـسم  يدرم 
ود نآ  رترب  زا  دـشاب و  دونـشخ  ود  نیا  رت  صقاـن  هب  هک  تسا  نیا  زا  رت  تلیـضف  اـب  ریما  تسا و  تلیـضف  هناـشن ي  وـفع  يرگداد و 

.درک وفع  ار  وا  روصنم  .درذگب 

ریما ششخب 

.دننزب ار  وا  ندرگ  داد  روتسد  جاجح  .دندروآ  فسوی  نب  جاجح  هرامالاراد  هب  ار  جراوخ  زا  یکی 

هکنیا هوالع  موش  ریما  وفع  لومـشم  دور  یم  دـیما  تفگ : دراد ؟ وت  لاح  هب  یعفن  هچ  تفگ : جاجح  .تساوخ  تلهم  زور  کـی  يو 
.دیشخب ار  وا  جاجح  .دوش  ریدقت  هچ  منیبب 

هناوید

یسک لاح  دشاب  هنوگچ  دهد ، تزع  ار  ریما  ادخ  تفگ : هناوید  .دش  وا  لاح  يایوج  ریما  .دش  دراو  يریما  رب  ناهفـصا  رد  يا  هناوید 
: تفگ ریما  .تسا  رتشیب  وا  زا  طئاغ  شزرا  مدرم ، دزن  هک 

.مورب هدایپ  دیاب  نم  یلو  دننک  یم  غالا  راوس  ار  طئاغ  مدرم  تفگ : هناوید  هنوگچ ؟
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شیاتس

.درکن یهجوت  نومأم  .درک  بلط  یتجاح  دش و  دراو  یبیدا  .درک  یم  یگدیـسر  نادـنم  تجاح  زاین  هب  داد و  ماع  راب  نومأم  يزور 
بیدا .هاوخب  یهاوـخ  یم  هچره  ورب و  دراد  زاـین  وـت  رکـش  هب  هک  یـسک  دزن  تفگ : ریما  .تسا  مزـال  نم  رب  وـت  رکـش  تفگ : بیدا 

.درک یمن  توعد  دوخ  رکش  هب  ار  شناگدنب  ادخ  دشابن ، یسک  رکش  هب  جاتحم  شیالاب  ماقم  رطاخ  هب  دنمترث  رگا  تفگ :

کلام رکشلا  سلع  يزجی  ناک ال  ول  و 

ناکم ولع  اوردق  هزعل 

هرکشب دابعلا  ّللارما 
�

ه امل 

نالقثلا اهیا  یل  اورکشا  لاق  و 

اهنآ زاین  تسا  مزال  هفیلخ  رب  دننک ، يرازگـساپس  شناگدنب  دشاب  هتـشاد  تسود  هفیلخ  يادـخ  رگا  دوزفا : تفگ و  تنـسحا  هفیلخ 
.تخاس عفترم  ار  وا  زاین  سپس  .دروآرب 

ّللادبع
�

ه نبدایز 

يارب ار  نآ  درک و  خبط  وا  يارب  ییاذغ  هنیدم  فارـشا  زا  یکی  .دش  هنیدم  یلاو  ّللادبع 
�

ه نبدایز  تسا : هدمآ  میدـنلا  حور  باتک  رد 
رادناتـسا يارب  هک  تسا  صخـش  نالف  ماعط  دـنتفگ : تسیچ ؟ دیـسرپ  یلاو  .دوب  هدروخ  اذـغ  یلاو  دیـسر ، اذـغ  یتقو  داتـسرف ، يو 

: دیوگب هطرش  سییر  هب  تفگ : میثخ  شمالغ  هب  سپـس  دنتـسرف ! یم  اذغ  تقو  یب  تفگ : دش و  ینابـصع  یلاو  .تسا  هدرک  لاسرا 
دینیبب دنرادرب  ار  ناوخ  شوپرس  ات  دیهد  روتسد  تفگ : یلاو  هب  ماعط  هداتسرف  .دنروخب  اذغ  نیا  زا  دننک و  توعد  ار  هفص  باحـصا 

یلاو .تسا  ناوـخ  رد  ...و  رطعم  ياوـلح  هجوـج و  غرم و  یهاـم و  درک  هدـهاشم  دـنرادرب ، ار  شوپرـس  داد  روتـسد  یلاو  تـسیچ ؟
.دنتسه هفص  باحصا  دنتفگ : دنتسه ؟ هک  اهنیا  تفگ : یلاو  دندش  دراو  هفص  باحصا  لاح  نیا  رد  دش ، لاحشوخ 

باحصا میثخ  .دننک  یم  راردا  نآ  راوید  رب  دنهد و  یم  رس  دنگ  يوب  دجسم  رد  ما  هدینـش  نزب ، هنایزات  هد  مادک  ره  هب  تفگ : یلاو 
.تسا هدش  هناوید  یلاو  دیورب  نوریب  تفگ : درک و  نوریب  ار  هفص 

دوخ وجه 

تنابز ما  هدرک  دهع  الا  ینک و  وجه  ار  سلجم  لها  زا  یکی  دیاب  تفگ : روصنم  .دـش  دراو  روصنم  سلجم  رب  یماش  رعاش  همالدوبا 
رـسپ شدـنزرف و  ود  هفیلخ و  مدرک  هاگن  سلجم  لها  هب  .دـنک  یم  نینچ  هدرک و  دـهع  متفگ  دوخ  اب  دـیوگ : یم  همـالدوبا  .مربب  ار 

زا یـسک  رگا  متـسناد  یم  .دـنهد  نم  هب  ماعنا  مرذـگب  اهنآ  زا  رگا  دـنتفگ  یم  نم  هب  تشگنا  هراشا  اـب  مادـک  ره  دـندوب و  شیومع 
یکی مه  نم  سلجم ، زا  یکی  هتفگ  متفگ  دوخ  اب  مدیدن  یـسک  مشح  مدخ و  مالغ و  زا  .دش  مهاوخ  هتـشک  منک  وجه  ار  نارـضاح 

همالدوبا يا  متفگ : مدرک و  وجه  ار  مدوخ  اذل  متسه  سلجم  زا 
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نومیم و يزمرق  یکوخ ، نوچ  همامع  یب  ینومیم ، نوچ  همامع  اب  .یتسه  یتمارک  اـب  نادـناخ  زا  هن  يراد ، یتمارک  هن  یتشز  ردـقچ 
.تسا کیدزن  تمایق  هک  شابن  لاحشوخ  یشاب ، هتشاد  ایند  زا  یتمعن  ره  يا  هدرک  عمج  یپ  رد  یپ  دوخ  رد  ار  كوخ  یشزرا  یب 

همالدابا تنا  تحبق  الا 

همارک مارکلا و ال  نم  تسلف 

درق تلق  همامعلا  سبل  اذا 

همامعلا عزن  اذا  ریزنخ  و 

امؤل تعمج  همامد و  تعمج 

همامدلا هعبتی  مؤلا  کلذک 

ایندلا میعن  تعمج  دق  کت  ناف 

همیقلا تند  دقف  حرفت  الف 

.دنداد نم  هب  يا  هزیاج  زین  راضح  زا  کی  ره  داد ، نم  هب  يا  هزیاج  داتفا و  تشپ  هب  هک  دیدنخ  نانچ  روصنم 

بیرغ

.تشاد يراذگریثأت  ياهگنهآ  دورس و  یم  رعش  ابیز  .دوب  رتباوج  رضاح  رت و  حور  کبس  رترهام ، رتابیز ، دوخ  نامز  نانز  زا  بیرغ 
يو بیرغ  يزور  هک  تسا  هدمآ  میدنلاو  رـضاحملا  ناسل  باتک  رد  .دیدرگ  يو  هتفیـش ي  زین  وا  دش و  دماح  نب  دمحم  قشاع  يو 

: تفگ دید و  ار 

: تفگ بیرغ  .تسا  هدش  رتدب  تفگ : دماح  نبدمحم  دراد ؟ یقرف  هچ  هتشذگ  اب  وت  رضاح  لاح 

وت یتحاراـن  باـسح ، نیا  اـب  سپ  تفگ : بیرغ  .مدرک  یم  نینچ  دوـب  نم  راـیتخا  رد  قـشع  رگا  تفگ : دـمحم  .نک  ضوـع  ار  نآ 
: دیوگ یم  هک  ار  فنحا  نبا  سابع  رعـش  يا  هدینـشن  تسا ، هدنامن  یتخـس  اب  ربص  زج  يا  هراچ  تفگ : دمحم  .دوب  دـهاوخ  ینالوط 

.يدیماان رد  یتحار  زا  تسا  رتهب  قشع  دیما  ینالوط و  یتخس 

يوهلا يدل  ءاجرلا  عم  لوطی  بعت 

سأیلا یف  هحار  نم  هل  ریخ 

ییاج رد  دـننک و  گنت  ار  نآ  هقی  دـنناشوپب و  بیرغ  ندـب  رب  نیمـشپ  هماـج  داد  روتـسد  دـش ، ربخاـب  ود  نیا  لاـح  زا  نومأـم  یتقو 
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وا لاح  یسلجم  رد  .دنداد  یم  وا  هب  کمن  بآ و  رد  ریز  زا  اهنت  دیدن و  دیشروخ  رون  تشذگ و  یتدم  .دننک  سبح  ار  يو  کیرات 
مناگدـید زا  ار  وا  تفگ : تشگ  جراخ  دـش و  زاب  رد  یتقو  داد  يو  يدازآ  هب  روتـسد  تخوس و  هفیلخ  لد  دـش ، شرازگ  نومأم  هب 

.تسادیوه هراومه  بوجحم  وا  دوب ، لثمم  نم  لد  رد  يو  هکنیا  اب  دندرک  رود 

هصخش لثمف  يرظن  نع  هوبجح 

بجحی بجحم ال  وهف  بلقلا  یف 

.دوش یمن  تسرد  زگره  نز  نیا  تفگ : دیسر  نومأم  هب  هک  رعش  نیا 

676  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1293 

http://www.ghaemiyeh.com


ظفاح

تسود يوس  تخر  مشک  هک  دنک  ددم  را  تخب 

مشرفم دناشف ز  درگ  روح  يوسیگ 

*

دشابن رتشوخ  نیز  لگ و  دمآ  شوخ 

دشابن رغاس  زجب  تتسد  رد  هک 

بایرد بایرد ، یلدشوخ  نامز 

دشابن رهوگ  فدص  رد  میاد  هک 

ام هناخمخ ي  رد  خیش  يا  ایب 

دشابن رثوک  رد  هک  روخ  یبارش 

اجناک قشع  هار  تسا  یهار  بجع 

دشابن رس  شکدنک  رب  رس  یسک 

ییام سردمه  رگا  قاروا  وشب 

دشابن رتفد  رد  قشع  ملع  هک 

ظفاح مظن  رب  اطخ  دریگ  یسک 

دشابن رهوگ  رد  فطل  شچیه  هک 

بیجع لوب 

نآ تسا و  هدروآ  ءابطالا  ناتسب  رد  نارطم  هک  تسا  يراردا  بیجع ، ياهراردا  زا  دیوگ : یم  لوب  ثحب  رد  نوناق  حرـش  رد  همالع 
هک دوش  یم  هدـید  نآ  رد  کـچوک  ییازجا  دوش ، هتخیر  هشیـش  رد  راردا  نیا  یتـقو  .دـشاب  یم  تسا  مس  یعوـن  هک  روعـسم  راردا 

نوچ زاب  دشابن  ادیپ  نآ  زا  يرثا  دوش  یم  فاص  يا  هچراپ  رد  بآ  یتقو  تسا ، يزیر  رایسب  رایسب  گس  هلوت  دیوگ  یم  دنیبب  هکره 
ضرف یگژیو  نآ  يارب  ناوت  یمن  .تسا  بیاـجع  زا  نیا  ینیب و  یم  رگید  راـب  ار  ءازجا  ناـمه  دوـش  هتخیر  يا  هشیـش  فرظ  لـخاد 

.درکن
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بارش كوخ و 

امـش دـش  هچ  تفگ : یمور  دـندرک ، رـضاح  بارـش  نوچ  .دـمآ  لکوتم  رابرد  هب  یـسک  مور  هاشداپ  يوس  زا  دـیوگ : یم  ءانیعلاوبا 
روخبارـش نم  متفگ : وا  هب  دـینک ؟ یم  لمع  یکی  هب  طقف  یلو  تسا  هدـش  مارح  كوخ  بارـش و  امـش  باتک  رد  هک  ار  اه  ناملـسم 

نوچ نآ  زا  رتهب  ياه  تشوگ  هب  مدرم  دـش  مارح  هک  كوخ  داد : خـساپ  سک  نآ  .دیـسرپب  رگید  یـسک  زا  ار  شـسرپ  نیا  متـسین ،
زا تفگ : ءانیعلاوبا  .دننک  كرت  ار  نآ  ات  دنتفاین  نآ  لثم  ار  يزیچ  دش ، مارح  بارـش  یتقو  یلو  دندرک  هجوت  دنفـسوگ  ناگدـنرپ و 

.متشادن یخساپ  مدش و  هدنمرش  وا  خساپ 

تاجانم سابل 

.دـش تکرح  هدامآ  هراپ  سردـنم و  سابل  اب  وا  .دـنورب  هاش  دزن  يو  هارمه  هب  يراک  يارب  اـت  دنتـساوخ  یفوک  دووادوبا  زا  يا  هدـع 
: تفگ یشوپ ؟ یمن  ار  دوخ  یتالمجت  ياه  سابل  ارچ  دنتفگ :
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.تسا مراگدرورپ  اب  تاجانم  يارب  اهسابل  نآ 

هصاقر راک 

.تساپ اب  نم  راک  هن  تفگ : يراد ؟ مه  تسد  راک  دیسرپ : وا  زا  .دیرخ  يا  هصاقر  زینک  يدرم 

تیاکح دنس 

عالطا وا  هب  دیشرلا  نوراه  ندرک  دونشخ  يارب  داد و  یم  تبـسن  برع  هب  درک و  یم  تسرد  شدوخ  ار  اه  تیاکح  یخرب  یعمـصا 
ار یتیاکح  تفگ : وا  هب  نوراه  دش و  دراو  یعمـصا  دوب ؛ نارگن  یلیخ  دیـشرلا  نوراه  يزور  هک  مدـید  یخیرات  یباتک  رد  .داد  یم 
ار تیاکح  نیا  یسک  هچ  زا  دیسرپ : سپـس  دیدنخ و  یلیخ  نوراه  درک و  لقن  يراد  هدنخ  ناتـساد  یعمـصا  .نک  لقن  يا  هدید  هک 

.رد ود  نیب  زا  تفگ : یعمصا  يدرک ، لقن 

يزور طاشن ،

يزور ءزج  ندوب  رهام  .تسا  يزور  تعـسو  بجوم  قالخا  شرتسگ  .تسا  هدنونـش  مهف  هزادنا  هب  هدـنیوگ  طاشن  دـنیوگ : ءامکح 
.تسا ناسنا 

: دیوگ یم  هراب  نیمه  رد  یمور  فراع 

ناج ناتسپ  رد  تسیریش  نخس  نیا 

ناور ددرگ  یک  ریش  هدنشک  یب 

رابدرب نز 

دیفـس و یـشیر  اب  مشچ  پچ  تروص و  تشز  يدرم  .میدش  دراو  یبرع  يا  هلیبق  هب  يرفـس  رد  دیوگ : یلـصوم  میهاربا  نب  دـمحم 
.راذگب دوخ  لاح  هب  ار  وا  تفگ : نز  .موش  وا  عنام  متـساوخ  .دز  یم  کتک  تشاد  هدراهچ  بش  هام  نوچ  يراسخر  هک  شنز  دنلب ،

.دهد رارق  نم  دب  راک  يازج  ار  وا  يو و  کین  راک  باوث  ارم  دهاوخ  یم  ادخ  .ما  هدرک  یهانگ  نم  هدرک و  یکین  راک  وا 

يراق توهش 

.دننامب هفیفع  نامنانز  دهاوخ  یم  ادخ  نوچ  هک : داد  خساپ  يو  دیراد ؟ توهش  یلیخ  امش  ارچ  دنتفگ : نایراق  زا  یکی  هب 

تسایر هراچ 

ات وش  رانک  رب  راک  نیا  زا  تفگ : وا  هب  همامث  .ما  هدـمآ  گنت  هب  ناهاوخ  تجاح  ناعجارم و  يدایز  زا  تفگ : همامث  هب  نیتساـیرلاوذ 
یم یگدیـسر  ار  جـئاوح  تدـش  هب  نآ  زا  سپ  تسا و  نیا  شا  هراچ  یتفگ ، تسار  تفگ : نیتسایرلاوذ  .دـنکن  عوجر  وت  هب  یـسک 
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.درک
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اسراپ ياعد 

.دوش گس  وت ، غالا  منک  یم  نیرفن  الا  نک و  درآ  ارم  مدنگ  تفگ : ینابایسآ  نزریپ  هب  يدهاز 

.دوش درآ  تدوخ  مدنگ  نک  اعد  نکاهر و  ارم  غالا  تفگ : نزریپ 

نویع نب  یلع 

هراتـس .دندوب  هدش  عمج  توح  جرب  رد  هراتـس  شـش  لاس  نیا  رد  دـسیون : یم  لاس 489  ثداوح  رد  خـیراتلا  یف  لماکلا  بحاـص 
.تسا هار  رد  حون  نافوط  نوچ  ینافوط  دنتفگ : ناسانش 

حون نامز  رد  تفگ : نویع  نبا  .دیسرپ  وا  زا  ار  نایرج  تساوخ و  روضحب  ار  مجنم  نویع  نبا  دش و  تحاران  تقو ، هفیلخ  رهظتـسم ،
قرغ بآ  رد  اهرهش  زا  یکی  دهد  یم  ناشن  تیعـضو  نیا  .تسا  نوریب  لحز  کنیا  دندوب و  هدش  عمج  توح  جرب  رد  هراتـس  تفه 

هار رد  لاس  نامه  رد  .داد  رهش  هیلخت  روتسد  دیسرت و  دوب  هلجد  رواجم  تشاد و  يدایز  تیعمج  هک  دادغب  يارب  رهظتسم  .دوش  یم 
لاوما و درک ، قرغ  دندوب  هتسج  هانپ  هوک  هب  هک  یناسک  زج  ار  همه  تفرگرد و  يدیدش  ناراب  بقانم  هرد ي  رد  نایجاح  تشگزاب 

.دومن اطع  وا  هب  رخاف  یتعلخ  درک و  رکشت  وا  زا  نویع  نب  یلع  يابیز  ییوگشیپ  رطاخ  هب  هفیلخ  .تفر  نیب  زا  همه  زین  تاناویح 

ادخ شناد 

، دـشاب مسرتم  وا  تاذ  رد  مولعم  زا  یتروص  هک  هنوگنیا  هن  دراد ؛ هطاـحا  ییزج  یلک و  هب  ادـخ  ملع  دـندقتعم ، ناـمیکح  اـه و  یلم 
یتسیاب هکنیا : نآ  تسا و  حرطم  اجنیا  يروهـشم  لاکـشا  .دنتـسه  رـضاح  وا  دزن  ءایـشا  تسا و  يروضح  ملع  عون  زا  ملع  نیا  هکلب 

زیچ همه  هب  ملاع  ادخ  میناد  یم  ام  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .تسا  یتخس  لاکـشا  نیا  دنـشاب ، رـضاح  وا  دزن  زین  تاعنتمم  تامودعم و 
.دزرو فاکنتـسا  ملع  نیا  هب  لهج  زا  دناوت  یمن  یـسک  .میربخ  یب  ملع  نآ  تیفیک  زا  ام  یلو  دنتـسه  وا  قولخم  همه  هک  ارچ  تسا 

؟ دنک كرد  ار  ادخ  دناوت  یم  یسک  ایآ  تسادخ ، تاذ  نیع  ادخ  ملع  نوچ 

مهف يوس  هب  هار  میتسه ، زجاع  وا  تاذ  هب  لقعت  زا  نوچ  ام  تسوا و  تاذ  هب  ملع  رد  يوطنم  شتاـمولعم  هب  ادـخ  ملع  هکنیا  تیاـهن 
.تسا عقاو  باجح  نارازه  عوضوم  نیا  ام و  نیب  تسا و  دودسم  مه  شناد 

.دنا هدرک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  زین  راینمهب  یلعوبا و  رصنوبا و 

یعقاو هناوید 

نونجم دومرف : ربمایپ  .تسا  هناوید  نیا  دنتفگ : ربمایپ  هب  .تشذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  یسک 
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(. دوش یم  هتفرگ  هدیدان  وا  ياطخ   ) تسا باصم  نیا  دنامب ، هانگ  رب  هک  تسا  یسک 

ادخ شریذپ 

تـشپ ادـخ  وـت  رب  ياو  تفگ : هعبار  دریذـپ ؟ یم  ارم  وـت  هدـیقع ي  هب  ما ؟ هدرک  یناـمرفان  ار  ادـخ  تـفگ : هیودـع  هـعبار  هـب  يدرم 
.دریذپن ار  ناگدنروآور  هنوگچ  دناوخ ، یم  ار  ناگدننک 

*

ار اهنآ  هنامرش  یب  هنوگچ  تسین ، فاوط  هب  رضاح  نم  ياه  مدق  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : يوش ؟ یمن  هبعک  دراو  ارچ  دنتفگ : ینز  هب 
؟ منک هبعک  دراو 

ییانس

دشخبن تذل  چیه  دوخ  گرم  رگا 

ینادواج ارت  دناهراو  نیمه 

نانابتلق نارک  زا  یلبقم  رگا 

ینابتلق نارک  زا  يربدم  رگا 

ادخ يارب  زامن 

اب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دیناسر  نایاپ  هب  تعرس  هب  ار  شزامن  نیشن  هیداب  یبرع  تسا : هدمآ  مجنپ  تسیب و  باب  رد  راربالا  عیبر  رد 
: تفگ ارچ ؟ دومرف : یلوا ، درک  ضرع  یلوا ؟ ای  دوب  رتهب  نیا  دومرف : دـناوخ ، نوچ  .ناوخب و  هرابود  دومرف : دـمآ و  وا  يوس  هنایزات 

.هنایزات سرت  زا  یمود  دوب و  ادخ  يارب  یلوا 

ردب باحصا  دادعت 

.نان هدرگ ي  هدزیس  دصیس و  تفگ : دندوب ؟ نت  دنچ  ربمایپ  باکر  رد  ردب  باحصا  دندیسرپ : ییلیفط  زا 

هلا الا  هلا  ال 

زا نآ  زا  شیپ  هلا ، ـالا  هلا  ـال  دـیوگب  تساوـخ  یم  یتـقو  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم  تسا : هدـمآ  جـنپ  تـسیب و  باـب  راربـالا  عـیبر  رد 
.دروآ یم  نابز  رب  ار  نآ  سپس  دروخ  یمن  تشوگ  زور  هنابش  لهچ  دش و  یم  ادج  شرسمه 

يوسیع ییاسراپ  یمیهاربا و  تواخس  نامهم ،
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تفر یم  یسک  هناخ ي  هب  نوچ  تفگ و  یم  نخـس  میهاربا  تواخـس  زا  درک  یم  توعد  ار  یـسک  هاگره  يوحن ، دربم  هدش : هتفگ 
.تفگ یم  یسیع  دهز  زا 

لفاغ میکح 

.دوب رتشیب  وا  یگدنز  زا  يو  تلفغ  هکنیا  رگم  مدیدن  یمیکح  دیوگ : عنقملا  نبا 
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تسایر بلط 

.دبای یمن  تاجن  دشاب ، تسایر  قشاع  هکره  دیوگ : یمیکح 

تجاح

.دشاب ربخاب  درادن  زاین  نادب  هچنآ  زا  هکنیا  رگم  دسر  یمن  دوخ  زاین  هب  یسک  دیوگ : دمحا  نب  لیلخ 

رفس نامز 

هام هک  ینامز  ای  تسا و  قاحم  رد  هام  هک  ینامز  رد  رفس  ای  ندرک  جاودزا  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دیوگ : راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز 
.تشاد تهارک  تسا ، برقع  جرب  رد 

دنیوگ

تسود شیپ  ندرم  تسیچ  یناگدنز 

دنا هدرم  لد  ناگدنز  هورگ  نیا 

ورسخ

ورسخ راگزورب  ددنخب  یم  هک  دیاش 

ار نانچ  يا  هراسخر  دشاب  هدید  هک  سکنآ 

یضایب تشد  یلو 

هدوب ییابر  لد  سحب  هن  وا  نوچ 

هدوب ییالتبم  قشعب  هن  نم  نوچ 

لفاغ نم  هدوب و  حلص  یپ  رد  وا 

هدوب ییاجز  وزرآ  یخاتسگ 

ییانث نیسح  هجاوخ 

تسا شوخ  وت  راک  هلمج  زان  هیام  يا 

تسا شوخ  وت  راگزور  راهب  دننام 
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تسوکن ود  ره  تخر  ندید  ندید و  ان 

تسا شوخ  وت  رامخ  یتسم  وت و  مشخ 

یتریح

شوگ دزادنین  فرح  رهب  هک  هب  نامه  لگ 

تسا رایسب  نمچ  ناغرم  لد  درد  هنرو 

تمصع هجاوخ 

لامک لها  رظن  لوبق  تسیباتفآ 

لاح بحاص  دوش  گنس  وا  شبات  کی  هب  هک 

مشچ همرس ي  ینکن  يدرم  هر  درگ  ات ز 

لامج دنیامنن  تبیغ  هدرپ ي  سپ  زا 

تسناد تبحم  ریسکا  تیصاخ  هک  ره 

لام بصنم و  همه  درک  ورگ  هوشع  یکی  هب 

دنسپم ار  ادخ  میلاصو  دنموزرآ 

لامالام مرک  يایرد  هنشت و  نینچ  ام 

میوگ

وت ناشن  متسج  وزا  ورس  ار  نابغاب  مدومن 

وت ناتسوب  تشکب  یلخن  نینچ  نیا  دمان  هک 
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میوگ

يونش یم  یتیاور  نم  هصق ي  زا 

يونش یم  یتیاکح  ملد  زوس  زا 

لقع لامک 

یم زاـمن  میتـفرگ و  یم  هزور  رگا  دـنیوگ  یمن  ناـیمنهج  هک  ارچ  تسوا ، لـقع  لاـمک  رد  ناـسنا  لاـمک  تـسا : هدـمآ  ثیدـح  رد 
ُعَمْـسَن ّنُک 

ا� َْول  .میدوبن  یمنهج  میدرک ، یم  لقعت  میدینـش و  یم  رگا  دنیوگ : یم  هکلب  میدوبن ، یمنهج  میدرک  یم  جح  میدـناوخ و 
ِریِعَّسلا (1). ِبا�حْصَأ  ِیف  ّنُک 

ا� ا�م  ُلِقْعَن  ْوَأ 

رقف عاونا 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  .ادخ  ریغ  هب  زاین  ادخ ، ریغ  ادخ و  هب  زاین  ادخ ، هب  زاین  تسا : مسق  هس  رب  رقف  دیوگ : یم  يربک  نیدلا  مجن 
تسا نم  راختفا  رقف  دیامرف : یم  هدرک و  هراشا  لوا  شخب  هب  هلآ  و 

دسرب رفک  هب  تسا  کیدزن  رقف  دیامرف : یم  دنک و  یم  هراشا  یمود  هب  يرخف و  رقفلا 

.تسا ترخآ  ایند و  رد  تروص  یهایس  هناشن ي  رقف  دیامرف : یم  هدرک و  هراشا  یموس  هب  ارفک و  رقفلا  نوکی  نا  ناک 

.نیرادلا یف  هجولا  داوس  رقفلا 

دوجو هک  يدـح  هب  تسادـخ  رد  يانف  يانعم  هب  نآ  تسا و  روصتم  هیفوص  دزن  هک  ییاـنعم  هن  تسا  فراـعتم  ياـنعم  هب  هجولاداوس 
نآ هب  تاحالطـصا  رد  یناـشاک  فراـع  .تسا  یقیقح  رقف  اـهنآ  رظن  رد  ییاـنف  نینچ  .دـشابن  یقاـب  کـلاس  يارب  ینطاـب  يرهاـظ و 
زا دارم  هک  تفرگ  انعم  نیا  هب  ار  ربماـیپ  نخـس  تسا  نکمم  هتبلا  .میا  هدرک  هراـشا  نآ  هب  لوکـشک  لوا  دـلج  رد  مه  اـم  هتخادرپ و 

.تسا لماک  رقف  نیرادداوس ،

دنیوگ

ار کلف  دق  اکلم ، اهاش 

يدرکن مخ  دوجس  رهب  زج 

مدرکب تشتسرپ  هک  نم  رب 

يدرکن متس  مدرک  ان  رو 
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مدرکن يدب  زا  هک  تسیچ  نآ 

يدرکن مرک  زا  هک  تسیچ  ناو 

تمرج يازس  مهد  هک  یتفگ 

يدرکن مه  دیسر  تقو  نوچ 

لیعامسا لامک 

دشن زاوآ  مه  مبل  وت  بل  اب  ات 

دشن زاسمد  وت  اب  لصو  هر  ردناو 
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دمان مهارف  نم  مشچ  ود  هیرگ  زا 

دشن زاب  مهز  نم  نابل  هدنخ  زو 

*

یتسیاب میراگزور  هدید ي  رد 

یتسیاب مهب  ربص  نم  مغ  اب  ای 

یتسیاب مک  رمع  وچ  مغ  هزادنا 

یتسیاب مغ  هزادنا ي  هب  رمع  ای 

*

نم لد  نومنهر  قشع  هب  هرهش  دش 

نم لد  نورد  هصغ  زا  رپ  درک  ات 

يزور دنامن  ملد  رگا  راهنز 

نم لد  نوخ  دینک  بلط  هدید  زا 

*

دیدن هدوسآ  سفن  کی  ارم  وت  یب  لد 

دیدن هدوسرف  هتسخ و  زج  وت  رجه  زو 

دنودنن لگ  هاکب  ارت  كاخ  ات 

دیدن هدودنا  لگ  هکب  یسک  دیشروخ 

نج دیس 

اه نج  دیـس  هب  هیبشت  ار  اه  ناـسنا  دیـس  ریما ، هک  تسین  بجعت  تفگ : ییحی  یـسیلبا ؟ دـننام  وت  تفگ : دیعـس  نب  ییحی  هب  جاـجح 
.دش تفگش  رد  جاجح  .دشاب  هدرک 
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زینک رسپ 

وا هک  ارچ  تسا  رت  هتفریذـپ  مردام  رذـع  تفگ : رـسپ  .كزینک  رـسپ  شاب  تکاس  تفگ : ناـشیاهوگتفگ  نیب  رد  شدـنزرف  هب  یبرع 
.درکن رح  زا  ریغ  هب  یهجوت 

خساپ نیرتهب 

.دنک ریحتم  ار  وگ  قح  تکاس و  ار  وگ  لطاب  هک  تسا  یخساپ  تفگ : ءانیعلاوبا  تسیچ ؟ خساپ  نیرتهب  تفگ : ءانیعلاوبا  هب  رصتنم 

تاناویح شناد 

شالت لسن ، ياقب  ادخ ، تخانش  زا : دنترابع  اهنآ  دنتسه و  مورحم  زیچ  راهچ  زج  زیچ  همه  ندیمهف  زا  نایاپراهچ  دیوگ : سابع  نبا 
.گرم زا  رارف  یگدنز ، يارب 

حیحص تیلست 

ینافلا یف  ّللا 
�

ه كراب  ، ) دزم هدـنام  یقاب  رطاخ  هب  دـهد و  تکرب  هدـش  دوبان  رطاخ  هب  ار  وت  ادـخ  داد : تیلـست  نینچ  ار  هیواعم  یبرع 
.تسا هتفگ  سکع  رب  درک  روصت  هیواعم  یقابلا . ) یف  ّللا 

�
ه كرجاو 

ا�م ُدَْفنَی َو  ْمُکَْدنِع  ا�م  B ، ) تسا یقاب  تسادخ  دزن  هچنآ  یناف و  تسامش  دزن  هچنآ  تفگ : برع 
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( . ٍقا�ب (1) ّللا 
�

ِه َْدنِع 

ییاسک

دادغب هب  دمآ و  شیپ  يراک  ییاسک  يارب  یتقو  .تساوخ  یم  رذع  وا  درک و  راضحا  هفوک  زا  ار  ییاسک  راب  نیدـنچ  دیـشرلا  نوراه 
بارش ریزو  اب  تشاد و  یمزب  هفیلخ  دیسر ، دادغب  هب  هک  زور  نامه  رد  .دوب  هدیشوپ  ینابایب  یسابل  تشاد و  قاچ  یلکیه  يو  .تفر 
نامگ هب  هفیلخ  دنتفای ، ار  ییاسک  نارومأم  .دننک  هرخسم  ار  وا  ات  دنروآ  وا  روضح  هب  ار  ینابایب  یبرع  دوب  هداد  روتـسد  دروخ و  یم 

نادـنمدرخ دـش ، لیطعت  تعیرـش  هک  تسا  یفاک  هصغ  هک : دـناوخار  تیب  ود  نیا  ییاسک  ناوخب ، زاوآ  تفگ : تسا ، ینابایب  هکنیا 
.تسین نایوگروز  ناناوخ و  هنارت  زج  یسک  ناهاشداپ  دزن  هدش و  عیاض 

تلطع عیارشلا  نا  انزح  یفک 

عیض سانلا  یف  بابلالا  يوذ  نا  و 

مهدنع طخی  مل  ضرالا  كولم  نا  و 

حفصی ینغی و  نم  الا  سانلا  نم 

رد حرف  لامک  رد  تفگ : يدید ، هنوگچ  ار  ییاسک  تفگ : نوراه  .هفوک  زا  تفگ : ییاسک  يرهش ؟ مادک  زا  تفگ : دیـشرلا  نوراه 
.تسا نینمؤملاریما  روضح 

مدنزرف ود  ملعم  مهاوخ  یم  تفگ : وا  هب  تیاهن  رد  داد و  هانگ  بارش و  تالآ  نتـسکش  هب  روتـسد  .تساوخ و  شزوپ  وا  زا  نوراه 
مارکا ار  يو  ًامئاد  درک و  مهارف  میلعت  صاخ  ییارـس  درکن و  فاعم  ار  وا  نوراه  یلو  تساوخ  رذـع  ییاسک  يوش ، نومأـم  نیما و 

.درک یم 

هدشمگ مغ 

زا یکی  .دیماشآ  یم  بآ  شتـسد  اب  دمآ و  یم  رهن  رانک  طارقـس  .تشاد  رارق  يرهن  بنج  هک  دوب  یلادوگ  رانک  رد  میکح  طارقس 
.دش گنت  طارقس  هنیس  تسکـش و  هزوک  .دروخ  یم  بآ  هزوک  زا  نآ  زا  سپ  طارقـس  دروآ و  هیده  يا  هزوک  وا  يارب  شنادرگاش 

هودـنا و هناخ ي  تورث ، دیـسیونب : تفگ  طارقـس  .دنـسیونب  دـنزومایب و  ملع  وا  زا  ات  دـندمآ  شنادرگاش  تداع ، بسح  رب  زور  نآ 
.دیوگ كرت  ار  تورث  دیاب  دشاب ، هتشاد  يرتمک  مغ  دهاوخ  یم  هکره  .تسا  هصغ  خیم 

.دراد سرت  شنادقف  زا  هک  دنکن  هیهت  يزیچ  دوش ، یم  لاحشوخ  هودنا  ندیسرن  زا  هکره  تسا  هتفگ  يرعاش 

هئوسیام يری  نا ال  هرس  نم  و 

ادقف هل  فاخی  ًائیش  ذختی  الف 
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درمناوج

: تفگ رمع  .دمآ  نخس  هب  اهنآ  زا  یناوج  .دندمآ  زیزعلادبع  نبرمع  روضح  هب  یهورگ 

: تفگ رمع  .دـندیزگرب  تفالخ  هب  ار  وت  ارچ  دنتـشاد ، رت  لاسگرزب  وت  زا  شیرق  تفگ : ناوج  .دـیوگب  نخـس  امـش  نیرت  لاسگرزب 
.درمناوج يا  وگب  نخس 

دنسم ثیدح 

.شورف يارب  هن  متشون  لمع  يارب  تفگ : یتشونن ؟ دنسم  ارچ  دنتفگ : .تشونن  ار  نآ  دانسا  تشون و  یثیدح  یهیقف 

کلملادبع نب  دیزی 

يزور راگزور  دنیوگ : تفگ : یم  .تشاد  هبابح  شزینک  هب  يدایز  رایـسب  قشع  کلملادـبع  نبدـیزی  تسا : هدـمآ  همامح  حرـش  رد 
.مربب تذل  دوخ  تولخ  زا  ات  دیهدن  نم  هب  تکلمم  ربخ  مدرک ، تولخ  هبابح  اب  نم  تقو  ره  تسا  هتشاذگن  یسک  يارب  ار  تحار 

ریگ شیولگ  رد  تشاذـگ و  ناهد  هب  راـنا  يا  هناد  هباـبح  تشاد ، ییاراوگ  تولخ  .ناوخب  میارب  هد و  مبارـش  ماـج  تفگ : هباـبح  هب 
عنام و  دـسر ، تکاله  هب  دوب  کیدزن  هک  يروطب  داد  رـس  گرزب  يا  هلان  وا  رب  دـیزی  .تفر  ایند  زا  دـش و  هتـسب  وا  سفن  هار  درک و 
نفد نتخاـس و  اـهر  تـسا و  رادرم  نـیا  دـنتفگ : دـندرک و  تمـالم  ار  وا  دـندمآ و  وا  دزن  شیرق  ناـگرزب  دـش ، وا  نیفدـت  زیهجت و 

ییارس هحون  تسشن و  ربق  بل  رب  تشاذگ و  دحل  رد  ار  وا  .داتفا  هار  هزانج  رـس  تشپ  و  داد ، شنفد  هزاجا  وا  .تسا  تشز  شندرکن 
وا زا  دعب  بش  هدزناپ  زا  شیب  هدـش  هتفگ  .درک  ییارـس  هحون  درک و  هراشا  ربق  يوس  هب  زاب  دـش  ادـج  ربق  زا  هکنیا  زا  سپ  درک ، یم 

.تفر ایند  زا  دوبن و  هدنز 

ادخ تافص 

ادخ هک : مالسلا  هیلع  رقابلا  یلع  نبدمحم  ینعی  ربمایپ  نادناخ  زا  يدنمشناد  هتفگ  وکین  دیوگ : ملعلاهلاسر  حرـش  رد  یـسوط  ققحم 
لایخ هب  یناعم  نیرت  قیقد  اب  هک  يزیچ  ره  .تسا  هدرک  هبه  نیرداق  هب  ار  تردـق  ءاملع و  هب  ار  شناد  نوچ  دـنیوگ  رداق  ملاـع و  ار 

زیر يا  هچروم  تسا  نکمم  .تسا  گرم  یگدنز و  هدنشخب  ادخ  دیآ و  یم  امش  يوسب  تسامش و  دننام  یقولخم  دیهد ، زیمت  دوخ 
هچنآ رد  دنتسه  نینچ  زین  ءالقع  .تسا  ناصقن  دشاب  هتسنادن  رگا  لامک و  نآ  نتـسناد  هک  دراد ، خاش  ود  ادخ  هک  دنک  روصت  نینچ 

.دننک یم  فیصوت  ار  ادخ  هک 

هرقن الط و  نزو 

، دندش طولخم  مه  اب  یفلتخم  رهاوج  رگا  دسیون : یم  سوالانام  هلاسر  صیخلت  رد  مثیه  نبا 

685  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1309 

http://www.ghaemiyeh.com


.میزیر یم  بلاق  کی  رد  هدرک و  هیهت  لکـش  یگرزب و  رد  يواسم  هرقن  الط و  زا  رادقم  ود  دنـشاب ، هداد  یلکـش  رییغت  هکنیا  نودـب 
.دوش یم  هبساحم  ود  نآ  نیب  یفاضا  تسا و  هرقن  زا  رتشیب  الط  نزو  دوش  یم  هداد  ناشن  دوش و  یم  هدیمهف  نآ  زا  مادک  ره  نزو 

سپـس هدرک و  تسرد  نزو  نامه  هب  يرهوگ  مینادـب ، ار  مادـک  ره  نزو  میهاوخب  و  هتفای ، بیکرت  هرقن  الط و  زا  یمـسج  رگا  لاح 
زا الط  نزو  دوش  یم  تباث  .میریگ  یم  رظن  رد  ار  یلبق  يالط  هرقن و  توافت  مینک و  یم  نزو  ار  رهوگ  رادقم  نامه  بکرم و  مسج 

تبـسن صلاخ  يالط  نزو  توافت  اب  تسا  يواسم  هدش  هیهت  نآ  ياتمه  هک  يا  هرقن  اب  بکرم  مسج  نآ  توافت  .تسا و  رتشیب  هرقن 
.هرقن الط و  زا  بکرم  مسج  رد  الط  نزو  هب 

ادخ هب  هقالع 

نیا اب  متـسه ، رامیب  دنمدرد و  هراومه  وا  هب  ما  هقالع  رطاخ  هب  هکنآ  يادـف  دـیوگ : یم  یفوتم 560  رعاش  يدادغب  دیعـس  نب  دمحم 
.رازیب ای  تسا  دنسرخ  نم  زا  مناد  یمن  لاح 

هّبح ینلکو  يذلا  يدفا 

یضارما ینالعا و  لوطب 

هلکاذ دعب  يردا  تسل  و 

یضار ما  يالوم  طخاسا 

مسج حور و 

یـسک .تسا  دب  نطاب  رب  لیلد  شفرط ، ود  يدایز  نآ و  دنک  تکرح  مشچ و  یکچوک  دسیون : یم  نوناق  حرـش  رد  يزاریـش  همالع 
، تسا یتشوگ  گرزب و  وا  غاـمد  هک  یـسک  .دراد  تسود  ار  اوعد  گـنج و  هک  تسا  نیا  هناـشن  تسا ، كزاـن  شغاـمد  راـنک  هک 

داشگ یلیخ  شغامد  خاروس  هک  یـسک  .تسوا  یلقع  مک  رب  هناشن  تسا  كزان  زارد و  شغامد  هک  یـسک  .تسوا  یمهف  مک  هناشن 
دایز قوش  تسا ، نهپ  وا  ینیب  هک  یسک  .تسا  مک  وا  یکین  دشاب ، گرزب  شغامد  هک  یسک  .تسوا  تینابـصع  تدش  هناشن  تسا ،
یسک .تسا  لبنت  نادان و  دشاب ، یتشوگ  شتروص  هک  یسک  .تسا  عاجش  دشاب ، داشگ  شناهد  هک  یـسک  .دراد  نانز  اب  شزیمآ  هب 

هک یسک  .تسا  تمه  مک  نادان و  دشاب ، درگ  رایـسب  شتروص  هک  یـسک  .دراد  یلاع  تمه  اهراک  رد  دشاب  رغال  شا  هنوگ  ود  هک 
شرمع دشاب ، گرزب  شـشوگ  هک  یـسک  .تسا  تسپ  حیقو و  ددـنخب ، دـنلب  هشیمه  هک  یـسک  .تسا  حـیقو  دـشاب ، زارد  شتروص 

وسرت دشاب ، هاتوک  شعارز  هک  یسک  .تساهالب  رب  روبص  يوق و  دشاب ، كزان  شکچوک  تشگنا  هک  یسک  .تسا  نادان  ینالوط و 
سفن دشاب ، یتشوگ  تفلک و  شنار  هک  یسک  .تسا  یمهف  مک  رب  ناشن  دشاب ، یتشوگ  وا  تشپ  هک  یـسک  .تسا  بلط  ترارـش  و 

قالخادب دشاب  کچوک  شنساب  هک  یسک  .تسا  لبنت  وسرت و  دشاب  گرزب  وا  نساب.تسا  فیعض  وا 
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فک هک  یـسک  .تسا  كاب  یب  دشاب ، زارد  كزان و  شیاپ  قاس  هک  یـسک  .تسا  هلبا  دـشاب ، تشرد  شیاپ  قاس  هک  یـسک  .تسا 
هاتوک و ار  شیاهماگ  هک  یـسک  .تسا  عبط  خوش  دـشاب ، فیطل  شیاـپ  فک  هک  یـسک  .تسا  دادعتـسا  مک  دـشاب ، یتشوگ  شیاـپ 

.درادن مدق  تابث  تسا و  لوجع  دراد ، یمرب  عیرس 

سابل

.یشاب وا  مداخ  وت  هکنیا  هن  دنک و  تمدخ  وت  هب  هک  شوپب  یسابل  دیوگ : یمیکح 

داتشه هب  ار  يا  هلح  زین  ادخ  لوسر  دوب ، هدیرخ  مهرد  دصراهچ  هب  ار  نآ  هک  دیـشوپ  یم  ار  یـسابل  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
هب اهبنارگ  هلح  نیا  اب  ارچ  دنتفگ : وا  هب  .دمآ  یم  دجسم  نآ  اب  دیشوپ و  یم  یمهرد  رازه  هلح  ناگرزب  زا  یکی  .درک  يرادیرخ  هقان 

: تفگ یم  ییآ ؟ یم  دجسم 

.منک تسلاجم  مراگدرورپ  اب  مهاوخ  یم 

.تسا نآ  یگزیکاپ  رد  هناخ  یتحار  نآ و  یکاپ  رد  سابل  یتحار  دراد و  یتحار  زیچ  ره  دیوگ : یمیکح 

ردنمس مشپ 

دش یم  هتخادنا  شتآ  رد  دش  یم  فیثک  یتقو  دوب  عارز  هاجنپ  نآ  لوط  .تشاد  ردنمس  مشپ  زا  يا  همامع  زیورپ  ورـسخ  هدش  هتفگ 
.درک (1) یم  كاپ  ار  نآ  تافاثک  شتآ  و 

سابل تبیه و 

هچ دـنتفگ : .دیـشوپ  یم  بوخ  سابل  تشگ  یم  ریقف  نوچ  دیـشوپ و  یم  هدـنژ  سابل  دوب ، دـنمتورث  هاگره  شیرق  ناگرزب  زا  یکی 
.منک یم  تنیز  ار  دوخ  تئیه  سابل  اب  متسه ، اونیب  نوچ  مشوپ و  یم  تبیه  سابل  يرگناوت ، تقو  تفگ : تسا ؟ يراک 

فارسا

، رانید رازه  تفگ : دیلو  يا ؟ هدیرخ  دنچ  ار  همامع  نیا  دیسرپ  ماشه  .دوب  هتشاذگ  رـس  رب  تفابرز  يا  همامع  تفر و  ماشه  دزن  دیلو 
فارسا تفگ : دیلو  .يا  هدرک  فارسا  تفگ : ماشه 

687  : ص

دنیوگ یم  یخرب  یلو  .تسا  هدوب  یعونـصم  فاـیلا  زا  زیورپ  ورـسخ  هماـمع  تسا و  یموهوم  دوجوم  ردنمـس ، دـنا  هتفگ  ( - 1 - 1
درب و یم  تذل  نآ  زا  دراذگ و  یم  مخت  شتآ  رد  ناویح  نیا  دنک  یم  یگدنز  نیچ  رد  هک  لیف  هزادنا ي  هب  تسا  یناویح  ردـنمس 

.دنک یم  كاپ  شتآ  رد  ار  دوخ  تسوپ  تفاثک 
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هدیرخ توضع  نیرت  تسپ  يارب  رانید  رازه  هب  يزینک  هک  يا  هدرک  وت  فارـسا  .ما  هدـیرخ  موضع  نیرتهب  يارب  ار  همامع  ما ، هدرکن 
.يا

مالسلا هیلع  یلع  ماما  سابل 

نیا زا  دیسرپ : نم  زا  یسک  .منک  یم  ایح  نز  هلـصو  زا  هک  ما  هدز  هلـصو  ما  هماج  هب  ردقنیا  ادخ  هب  دیامرف : یم  هغالبلا  جهن  رد  ماما 
.دنوش شیاتس  نادنمتفارش  نادادماب ، هک  نک  میاهر  متفگ : يراد ؟ یمنرب  تسد  راد  هلصو  نهاریپ 

مرن سابل 

.دوش شکرس  وت  حور  یشوپب ، مرن  سابل  رگا  تسا : هدمآ  قالخالا  مراکم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا 

هاتوک سابل 

يا هزادنا  ات  ار  نآ  نیتسآ  سپـس  دیرخ ، مهرد  راهچ  هب  ینالبنـس  سابل  قارع  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هب دروآ و  اجب  ادخ  يانث  دمح و  دیـشوپ  ار  سابل  یتقو  دومن ، هاتوک  اپ  قاس  ات  ار  نآ  نماد  درک و  هاتوک  دوش  رهاظ  شناتـشگنا  هک 

دوخ لوط  بجو و  هس  شیاهنیتسآ  لوط  داد ، ناشن  ار  نآ  سپس  مهد ، ناشن  امـش  هب  ار  سابل  هزادنا  دیهاوخ  یم  دومرف : شنایفارطا 
.دوب بجو  شش  سابل 

سابل گنر 

.دنداد یم  هقباسم  نآ  رد  دوب  گنر  يدیفس  رگا  .تسا  ربکت  بجوم  نیگنر  دیفس و  سابل  دیوگ : سابع  نبا 

نیمشپ سابل 

.دشوپب هنیمشپ  سابل  دشچب ، ار  نامیا  ینیریش  دهاوخ  هکره  هدش  هتفگ 

هزور باذع ، زا  ربص 

زا تسا  رت  ناسآ  ادـخ  تعاطا  رد  ربص  داد  خـساپ  دـنک ، یم  تیذا  ار  وت  هزور  يریپ و  یلیخ  وت  دـنتفگ : ناـضمر  هاـم  رد  فنحا  هب 
.وا باذع  زا  ربص 

تبیصم رد  یبات  یب 

يراد و هودنا  نآ  يارب  هچنآ  نداد  تسد  زا  يارب  یکی  .دوش  اتود  يدرک ، یبات  یب  نوچ  تسا و  هصغ  کی  تبیصم  دیوگ : یفراع 
.ربص شاداپ  نتشادن  رطاخ  هب  يرگید 

ملسموبا
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.مدیزرو تفلاخم  سفن  شهاوخ  اب  مداهنن و  فک  زا  ار  طایتحا  مداد و  رارق  دوخ  سابل  ار  نامتک 

.متشادنپن نمشد  ار  تسود  تسود و  ار  نمشد 

ربص مغ ،

.نکش مه  رد  یهلا ، هدارا  هب  نیقی  ربص و  اب  ار  دوخ  ياه  هصغ  یگرزب  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ییوجبیع

.دوش لیامتم  نارگید  بیع  زا  درگنب  دوخ  بویع  هب  هکره  دیامرف : یم  نینچمه 

مغ

.دروخ یمن  هصغ  دهد ، تسد  زا  هچنآ  رب  دشاب ، دونشخ  ادخ  يزور  هب  سکره  دیامرف : یم  نینچمه 

ربص

.میدیدن ربص  زا  رتررض  رپ  شدوبن  و  رتدوس ، رپ  يزیچ  دوجو  میا  هدرک  هبرجت  همه ، نم و  دیوگ : يرصب  نسح 

.دوشن نامرد  ربص  دوبن  زیچ  چیه  هب  دوش و  نامرد  ربص  اب  اهلکشم 

ایر يروث ، نایفس 

: دیسرپ نایفس  دوب ، هدیشوپ  زخ  زا  یسابل  ماما  دیسر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  يروث  نایفـس  هک  مدید  یخیرات  یباتک  رد 
نایامن دوب  هدیـشوپ  نآ  ریز  هک  يربز  سابل  دز و  الاب  ار  دوخ  یمـشپ  ساـبل  نماد  ماـما ، .تسین  وت  ساـبل  نیا  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا 

هبنپ زا  نیریز  سابل  دز و  الاب  ار  نایفـس  هبج  سپـس  .ادـخ  يارب  نیریز  سابل  تسا و  مدرم  يارب  نیئور  ساـبل  نیا  دومرف : تخاـس و 
.مدرم يارب  ار  هنیمشپ  هماج ي  نیا  يا و  هدیشوپ  دوخ  يارب  ار  مرن  سابل  نیا  وت ، یلو  دومرف : تخاس و  نایامن  ار  وا  كزان 

دنیوگ

تسیچ رهب  ضارقم  تروصب  ریوصت ال 

تساوس امز  قلعت  عطق  رهب  ینعی ز 

عولط دنک  یم  هنخر ي ال  مدق ز  رون 

تسایض رپ  هنخر  نیزا  هک  یلد  هناخ  شوخ 
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نازا راهنیز  ناهج  ود  تحار  تسا  رقف 

تسانع تروص  انغ  هک  نکم  انغ  لیم 

رهپس شدرگ  دهد  هچ  ره  تسیتییراع 

تسایسآ درگ  زا  وچ  ضایب  دوب  ضراع 

دزس دوب  شتآ  هب  هک  هدش  جک  تسیریت 

تسات ود  يدوخ  نوچمه  تمدخ  هب  دق  هک  ار  نآ 

یگدنب رهب  زا  قح  دیرخ  ارت  سفن 

تسا رتشا  ّللا 
�

ه نا  هلماعم  نیا  قیدصت 

ربخ رد  هک  ور  اجر  فوخ و  نایم  ار  هر 

تسا یفطصم  لوق  اهطسوا  رومالا  ریخ 

راوخ يوج  فطل  دوب  زیزع  وج ، رازآ 

تسارچ برطضم  تلد  رهد  عبط  تسنیا 

تسا یتمیق  رهز و  دوب  تامم  مزلتسم 

تساهب مک  بآ و  دوب  تایح  هیامرس ي 

ینک یم  جنگ  بلط  لد  غارف  رهب 

تساوزنا جنک  یبلط  یم  هک  ار  جنگ  نآ 

یشک را  یباوخیب  هر  زا  هدیدب  يدرگ 

تسایتوت هچناک  تلد  مشچب  دوش  نشور 

نکر راچ  تمص  رهس و  تلزع و  تسا و  عوج 

تسانب يوق  تیالو  رصق  نکر  راچ  نیز 
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شتمه هک  ار  یسک  تسین  هراچ  راچ  نیز 

تساوخ رصق  هفرط  نیا  لد  نیمز  تحاس  رد 

وت راک  هک  ور  تدهد  شوخ  لاح  هک  اشاح 

تسا یضمام  رکف  یهگ  ءیجی و  ام  رکف  هگ 

وه ياوه  زا  هدشن  رپ  هک  دوخز  رذگب 

تساانا زا  یلاخ  شلد  يانا  ین  هک  سک  ره 
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ملق ایروب  ینو و  حول  تسا  سب  ولهپ 

تساروت يرتسب  یبز  هک  بش  جنر  حرش  رد 

لد راب  ریز  مدش  ریپ  هک  ینک  يوعد 

تسانحنا يوعد  نیا  رب  میقتسم  ناهرب 

تست یتساران  تسه ز  هک  یتملظ  ره 

تساوتسا دح  رد  وچ  هیاس  تسا  مک  ار  روخ 

تسین كاب  هک  وش  ربز  ریز و  تخت  جات و  وگ 

تسایروب تخت  دمن ، جات  هک  ار  شیورد 

تورث وزرآ و 

.تسا لاوما  هب  طوبرم  اهوزرآ  دنیوگ :

تورث

.تسا وربآ  نید و  نآ  هدرک و  ظفح  ار  راوگرزب  زیچ  ود  دنک ، ظفح  ار  شتورث  هک  ره 

لثَملا برض 

.دتفا یم  قنور  زا  توقای  تاقوا ، یهاگ  دنیوگ :

.يدروآ مرطاخ  هب  مدرک ، شومارف  ار  هزین  دنیوگ :

شومارف ار  هبرح  نآ  سرت ، زا  یلو  دوـب  يو  یکیدزن  رد  يا  هزین  .دـناسر  لـتق  هب  ار  وا  اـت  دروآ  هلمح  يرگید  هب  يدرم  هدـش  هتفگ 
ار نآ  هک  یتخادـنا  يا  هزین  داـی  ارم  تفگ : دـش و  شا  هزین  هجوـتم  يو  ربـن ، راـکب  ار  هزین  تفگ : يو  هـب  هدـننک  هـلمح  .دوـب  هدرک 

.مدوب هدرک  شومارف 

مگ يا  هلیبق  زا  غالا  ود  هک  تسا  هدوب  نیا  لثملا  برـض  نیا  لصا  .تخادنا  ما  هلیبق  هدشمگ ي  غالا  ود  دای  هب  ارم  وت  ناهد  دـنیوگ :
شومارف ار  اهغالا  دش و  وا  هتفیرف  .دیـسر  يرگ  هوشع  راد و  هیـشوپ  ینز  هب  دش و  جراخ  هلیبق  زا  اهنآ  ندرک  ادـیپ  يارب  يدرم  دـش ،

ما هلیبق  غالا  ود  دای  هب  ارم  وت  ناهد  تفگ : و  داتفا ، داشگ  یناهد  ابیزان و  يا  هرهچ  هب  درم  مشچ  تشادرب ، ار  شباـقن  نز  یتقو  .درک 
.تخادنا
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یم تدابع  رتشیب  یهاگ  وا و  هارمه  دیسر و  یبهار  رید  هب  یخاتسگ  برع  هک  دوب  نیا  لثم  نیا  لصا  .يداد  ار  اعد  جرخ  وت  دنیوگ :
داد هزاجا  بهار  .تساوخ  یصخرم  هزاجا  وا  زا  دیدزد و  ار  بهار  يالط  بیلـص  يزور  .تشذگ  تروص  نیا  هب  يزور  دنچ  .درک 

بیلص تسد  ینعی  بیلصلا ، کبحصا  تفگ  دوخ  قباس  هویش  هب  یظفاحادخ  رد  داد و  وا  هب  مه  ار  وا  هار  هشوت ي  و 
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.يداد ار  تیاعد  جرخ  ینعی  هوعدلا ،  تیفک  تفگ : برع  .وت  هارمه 

.تسا لاحشوخ  كدوک  دهد و  یم  ناج  کشجنگ  درذگ ، یم  هدیباوخ  رب  یناسآ  هب  بش  ردقچ  دنیوگ :

.دنک یم  يزاب  نآ  اب  كدوک  دهد ، یم  ناج  کشجنگ  دنیوگ :

هب یسک  هک  دننک  یم  هدافتـسا  ینامز  لثم  نیا  زا  .تسا  یمخز  تشپ  رب  هچنآ  زا  تسا  ناسآ  تسین ، مخز  شتـشپ  هکنآ  رب  دنیوگ :
.تسین وا  تامحز  رکف  هب  تسا و  هجوت  یب  دوخ  تسود  تمحز 

هشیر ي .دراد  اور  متس  دوخ  هدننک  ناسحا  هب  یسک  هک  دنروآ  یم  ییاج  ار  لثم  نیا  ینز ؟ یم  خاش  ار  ناگدنشود  نیرتهب  دنیوگ :
هکنآ هب  واگ  .یتخـس  هب  يرگید  درـشف و  یم  ار  هنیـس  ارادـم  اب  یکی  دندیـشود ، یم  ار  يواگ  ریـش  رفن ، ود  هک  تسا  نیا  لـثم  نیا 

.تشادن يراک  ار  يرگید  دز و  یم  خاش  دوب  نابرهم 

دندرک قفاوت  يراک  رب  ود  ره  دنتـسه ، دایا  سیقلادـبع و  زا  بیترت  هب  هلیبق  ود  هقبط  نش و  .دـینک  تقفاوم  هقبط  نش و  لثم  دـنیوگ :
.دوب نآ  رد  ود  ره  حالص  هک 

تشاد هارمه  یکیخ  درذگب ، ایرد  زا  تساوخ  یم  يدرم  هک  دوب  نیا  لثم  نیا  لصا  .تسا  ناهد  رد  تداب  دنب و  تتـسد  ود  دنیوگ :
کیخ دـنب  وت  ياهتـسد  تفگ : شهارمه  دـش ، یلاخ  کیخ  داب  ایرد  طـسو  .دـش  راوس  نآ  رب  تسب و  ار  نآ  رـس  درک و  داـب  ار  نآ 

.نآ داب  وت  ناهد  دشاب و 

ار شلوپ  دش  مامت  هک  شراک  تفر ، يا  هشحاف  هناخ  هب  يدرم  هک  تسا  نیا  لثم  نیا  هشیر  .دیمهف  یم  نتخپ  اذغ  عقوم  رد  دـنیوگ :
هب هک  دش  دنلب  نز  يادص  .دـیدزد  ار  نآ  دـمهفب  هشحاف  هکنیا  نودـب  دـید ، ار  يا  هملباق  شهار  رـس  رد  .دـش  جراخ  هناخ  زا  داد و 

: تفگ یم  شزینک 

.دیمهف یم  نتخپ  اذغ  عقوم  تفگ : درم  .میتفرگ  وا  زا  مهرد  هس  دوش  مک  ام  زا  يزیچ  هکنیا  نودب  میداد و  بیرف  ار  قمحا  نیا 

راگزور

زورما دیایب  تسا  نکمم  ادرف  هدوبن و  ایوگ  زورید  تشون : جاجح  .دنک  فیـصوت  وا  يارب  ار  راگزور  تشون : جاجح  هب  کلملادـبع 
.دننک یم  کین  راک  داعم  يارب  نادنمدرخ  ینارذگشوخ و  هب  ناراک  هدوهیب  زین  ار 

تسود

هتفر یهاچ  رانک  هکم  نوریب  هب  هفیذح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دسیون : یم  مولعلاءایحا  رد  یلازغ 
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سابل ربمایپ  دنک ، لسغ  تساوخ  یم  هفیذح  یتقو  دنک ، لسغ  دوشن و  هدید  ربمایپ  ات  تفرگ  ار  یـسابل  هفیذح  .دننک  لسغ  ات  دندوب 
رتاس شیارب  هک  تساوخ  وا  زا  دـتفا  تمحز  هب  ربمایپ  تساوخ  یمن  هک  هفیذـح  .دـنک  لسغ  دـشاب و  ناهنپ  هدـید  زا  اـت  تفرگ  ار  وا 

: دومرف ربمایپ  .دریگن 

.دشاب رتنابرهم  هک  تسا  یسک  ادخ ، هاگشیپ  رد  تسود  ود  نیرتبوبحم 

دنپ تربع ،

یم هچنآ  زا  ناسنا ، يا  .درذـگب  اهنآ  زا  تمالـس  هب  دـهاوخ  یم  بویعم  بلق  مسج و  اب  هک  هدازیمدآ  تسا  هراچیب  دـیوگ : یمیکح 
.يوش هدنونش  هظعوم  هدننیب و  تربع  تدوخ  هکنیا  زا  شیپ  ریذپن ، يونش  یم  هچنآ  زا  و  ریگ ، تربع  ینیب 

قافنا

هدعو وا  هب  نم  دـنک و  لضف  نم  هب  هک  هداد  هدـعو  نم  هب  ادـخ  تفگ : يو  .دـندرک  تمالم  ندرک  فارـسا  زا  ار  رفعج  نب  ّللادـبع 
�

ه
.دوش مک  نم  زا  هیام  منک ، تداع  كرت  رگا  میوگ  یم  .منک  لضف  شناگدنب  رب  هک  ما  هداد 

سفن ياوه 

.امنب یهاوخ  یم  هکره  تعاطا  نک و  ینامرفان  دوخ  سفن  ياوه  زا  دیوگ : سیلاط  وطسرا 

يریگشیپ

.يوش زاین  یب  يرادن  لیم  هک  ییوراد  اب  هجلاعم  زا  ات  نک  كرت  یهاوخ  هچره  دیوگ : نینچمه 

مغ

.تسا ندب  يرامیب  درد  هچنانچ  تسا  حور  يرامیب  هصغ  دیوگ : یم  نینچمه 

بوچ

.دنروخ اذغ  نآ  رب  هک  يزیم  و  یسوم ، ياصع  حون ، یتشک  بوچ  .تسا  بوچ  هس  اهبوچ  نیرترب  دیوگاه : یلیفط  زا  یکی 

ربک

ادخ منیبب  وگب  دـنک ؛ یم  اطع  وا  هب  رگید  يزیچ  هکنیا  رگم  دریگ  یمن  ار  شیاه  مشچ  یـسک  زا  ادـخ  تفگ : انیبان  راشب  هب  يربکتم 
.منیبن ار  وت  دننام  هک  نم ، يارب  ضوع  نیا  تسا  یفاک  تفگ : راشب  تسا ؟ هداد  هچ  وت  هب 

درمناوج
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تیذا .دوش و  عطق  مدرم  زا  شدیما  هکنیا  ات  تسین  مامت  یمدآ  تورم  دیوگ : يرصب  نسح 
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.دهاوخب مدرم  يارب  دهاوخ  یم  دوخ  يارب  هچنآ  دنک و  لمحت  دونشب و 

لقع لامک 

.دزادرپب تسا  دنمدوس  شیارب  هک  هچنآ  هب  دسانشب ، ار  هنامز  دشاب ، شنابز  کلام  تسا ، زیچ  هس  رد  یمدآ  لقع  لامک 

دنپ

هک دناوخ  ار  نآ  رابحا  زا  یکی  .دنناوخب  ار  نآ  داد  روتسد  .دوب  هدش  هتشون  يزیچ  نآ  رب  يربع  تغل  هب  هک  دید  ار  یگنس  یهاشداپ 
هک تسا  يزور  وت  ینامیـشپ  .تیاهوزرآ  رد  يزرو  یم  دهز  تسا  یقاب  وت  رمع  زا  ردـقچ  ینادـب  رگا  مدآ ، دـنزرف  يا  دوب : هتـشون 
زا شیپ  نکب  تمایق  يارب  يراک  سپ  .دنک  متـس  رود  دیوج و  يرود  تسود  .دننک  متـس  وت  هب  ناراکتمدـخ  لها و  دزغلب و  وت  ياپ 

.تمادن ترسح و 

لثَم

نانچ شوخ  زور  .تشادزاب  يزادناریت  زا  ارم  ناراب  زا : دـنترابع  دنـشاب  یم  لَثَم  دـننام  دراد و  جاور  برع  نیب  هک  یتاملک  زا  یخرب 
.ددرگ یم  هاچ  رود  دسرب ، رتش  گرم  تقو  ره  .درپ  یم  هدنرپ  لثم  هک  تسا  هاتوک 

.دوش ناگس  كاروخ  دزاس  قاچ  ار  دوخ  هک  ره 

.تسا رتهب  هدیباوخ  ریش  زا  درگ  هرود  گس 

.تسا ندرک  هلیح  كرت  رد  يرگ  هلیح 

هلجع

تعامج زامن  تسا ، تیعمج  زا  رپ  هک  يدجـسم  لوا  فص  رد  تسا  يدرم  ناتـساد  لوجع ، يایند  ناتـساد  دیوگ : ناگرزب  زا  یکی 
لاح هب  یعفن  چیه  هک  یلاح  رد  .دوش  مامت  زامن  ات  دنک  یم  دوجـس  عوکر و  تعامج  ماما  زا  شیپ  دراد ، هلجع  نوچ  .دـناوخ و  یم 

.دوش یم  جراخ  دجسم  زا  زامن  زا  سپ  مدرم و  اب  يو  نوچ  درادن ، وا 

لثَم

رـس يراکبان  تفر ، رفـس  هب  شدنزرف  اب  ینز  هک  دوب  نیا  نآ  لصا  .مدوب  نیمز  هب  ور  هک  نم  يربخاب ، شتروص  زا  رتهب  وت  دـنیوگ :
.مینک تیاکش  وا  زا  میدیسر  رهش  هب  رگا  ات  یتخانـش  ار  وا  تفگ : شرـسپ  هب  ردام  .تفر  درک و  طاول  رـسپ  اب  انز و  ردام  اب  دیـسر و 

.دوب نیمز  رب  مرس  هک  نم  يدوب ، وربور  وا  اب  وت  تفگ : رسپ 
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ترازو هژاو 

: دیامرف یم  ادخ  .هانپ  يانعم  هب  تسا  هدـش  قتـشم  رزو »  » زا دـنیوگ  یخرب  .دـنا  هدرک  فالتخا  ترازو »  » هژاو قاقتـشا  رد  تغل  لها 
: دیوگ یم  يرگید  .تسین  تراگدرورپ  يوس  هب  وت  هانپ  تمایق  رد  يرادن ، یهانپ  ینعی  ُّرَقَتْسُْملا (1) ، ٍِذئَمْوَی  َکِّبَر  �یلِإ  َرَزَو ، ّالَک �ال 

�

نیگنـس يانعم  هب  رزو »  » زا قتـشم  دـیوگ : یموس  .تسا  هاش  ناـبیتشپ  ریزو  نوچ  دـشاب  یم  تشپ  ياـنعم  هب  هک  تسا  رزا »  » هشیر زا 
هب رزو »  » زا هک  تسا  هدش  هتفگ  زاب  .میداهن  نییاپ  ار  وت  رب  ینیگنـس  ینعی  َكَرْزِو (2) ، َْکنَع  ا�نْعَـضَو  َو  دیامرف : یم  دنوادخ  تسا ،

.درخ یم  مه  ار  هاش  هانگ  دنک و  یم  هانگ  ریزو  اریز  تسا  هدش  قتشم  هانگ  يانعم 

جاجح

ار نابـضغ  نوچ  دربب ، ناهد  هب  تساوخ  یم  ار  اذغ  زا  يا  همقل  جاجح  .دندروآ  جاجح  روضح  هب  ریگتـسد و  ار  يرثعبق  نب  نابـضغ 
تـسوت عفن  هب  هک  يرت  هتـسیاش  راک  تفگ : نابـضغ  .مناـسر  لـتق  هب  ار  وت  هکنیا  رگم  مروخ  یمن  ار  همقل  نیا  ادـخ  هب  تفگ : دـید :

دش لاحشوخ  شنخس  زا  جاجح  .يدرک  فطل  نم  هب  مه  يدش و  صالخ  دنگوس  زا  مه  .شکن  ارم  هدب و  نم  هب  ار  همقل  هد ، ماجنا 
.درک شیاهر  دومن و  شوفع  داد و  وا  هب  ار  شا  همقل  ایب ، کیدزن  تفگ : و 

توبن ياعدا 

: تفگ وا  هب  نومأم  .درک  توبن  ياعدا  نومأم  دهع  رد  يدرم  تسا : هدمآ  قئادح  باتک  رد 

، دنتخیر ار  اهگیر  دندرک ، رـضاح  یبآ  .دوش  یم  بوذ  دیزیرب ، درـس  بآ  رد  ار  متـسد  ياه  گیر  نیا  تفگ : تسیچ ؟ تا  هزجعم 
بوذ ات  زیرب  بآ  رد  ار  اهنآ  میهد  یم  وت  هب  ام  ار  ییاهگیر  .تسا  هتفر  راـکب  يا  هلیح  اـه  گـیر  رد  دـنتفگ : نارـضاح  .دـش  بوذ 

تیاصع اب  هک  هچنآ  هب  ام  دنتفگن  یسوم  هب  اهنآ  یسوم ، زا  رتگرزب  نم  هن  دیرترب و  نوعرف  زا  امش  هن  مدرم ! يا  تفگ : یعدم  .دوش 
.تفریذپ ار  شا  هبوت  دیدنخ و  نومأم  .میهد  یم  وت  هب  ار  يرگید  ياصع  میدشن ، یضار  ینک  یم 

نازمره

لتق هب  ار  نازمره  تساوخ  باطخ  نبرمع  هک  ینامز  تسا : هدمآ  سوفنلا  سنا  باتک  رد 
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هتـشک سرت  زا  شتـسد  دـشونب  ات  تفرگ  تسد  اب  ار  هساک  .دـندروآ  بوچ  زا  یفرظ  اـب  یبآ  .ما  هنـشت  نم  تفگ : نازمره  دـناسرب ،
تخادـنا و نیمز  رب  ار  فرظ  نازمره  .مناسر  یمن  لتق  هب  ار  وت  نم  يدروخن ، ار  بآ  وت  اـت  تسین  یکاـب  تفگ : رمع  .دـیزرل  ندـش 

تناـما هنوـگچ  تفگ : يا ؟ هدادـن  ناـما  نم  هب  رگم  تفگ : نازمره  .داد  ار  وا  لـتق  روتـسد  رمع  .دیـشونن  بآ  زا  يو  تخیر و  بآ 
.مداد

تسار دنتفگ : يردخ  دیعسوبا  سنا و  ریبز ، مدروخن ! ار  بآ  هک  نم  يروخب ؛ ار  بآ  نیا  ات  مشک  یمن  ار  وت  یتفگ  تفگ : نازمره 
.مدیمهفن نم  هک  تفرگ  یناما  دشکب ، ار  وا  ادخ  تفگ : رمع  .دیوگ  یم 

الویه هیعون و  هیمسج و  تروص 

مـسج قلطم ، مسج  هک  تسا  یتروص  هیعون  تروص  .دوش و  یم  قلطم  مسج  الویه ، نآ  هلیـسوب  هک  تسا  یتروص  هیمـسج  تروص 
هب ناسنا  تروص  ینعی  .تسوا  يادص  هب  ناسنا  سفن  تبـسن  دننام  هیمـسج  تروص  هب  الویه  تبـسن  .دوش  یم  مسج  عاونا  زا  ینیعم 

.تسا مسج  عاونا  دننام  هب  فورح  هیفرح ، تئیه  اب  ناسنا  يادص  تبسن  دننام  .تسا  یعون  تروص  هب  قلطم  مسج  دننام 

فسوی نهاریپ 

تسیرگ دز و  شتروص  هب  ار  نهاریپ  بوقعی  دندمآ ؛ نوخ  هب  هدولآ  نهاریپ  اب  فسوی  ناردارب  یتقو  تسا : هدمآ  فاشک  ریسفت  رد 
دروخب و ار  مدـنزرف  هک  ما  هدـیدن  گرگ  نیا  زا  رتاـناد  یگرگ  نونکاـت  ادـخ  هب  دومرف : دـش و  هدولآ  نوـخ  هب  شتروـص  هکنیا  اـت 

.دنکن هراپ  ار  شنهاریپ 

.درک تباث  ار  ناردارب  غورد  هکنآ : لوا  .دش  رهاظ  هناشن  هس  مالسلا  هیلع  فسوی  نهاریپ  رد  هدش  هتفگ 

.دوب فسوی  ینمادکاپ  رب  لیلد  دش ، هدیرد  رس  تشپ  زا  نوچ  هکنآ : موس  .درک  نشور  ار  ردپ  ناگدید  هکنآ  مود 

ملاع ثودح 

درم يا  تفگ : لیذـهوبا  .نکن  جاجتحا  نوکـس  تکرح و  هب  رواـیب و  ملاـع  ثودـح  رب  یلیلد  تفگ : فـالع  لیذـهوبا  هب  یمیکح 
.ینک راضحا  ار  تنادهاش  هکنیا  نودب  نک  تابثا  یضاق  دزن  ار  تیاعدا  دیوگب : شنمشد  هب  هک  تسا  یسک  ناتساد  وت ، ناتساد 

ناسارخ یطحق 

ات تفرگرد ، ار  روباـشین  ًاـصوصخم  ناـسارخ و  همه ي  یتخـس  یطحق  يرجه  لاس 401  رد  هک  تسا  هدـش  هتـشون  نمی  خـیرات  رد 
زامن هب  یسک  .دندروخ  یم  ار  رگیدمه  مدرم  هک  يدح 
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.دوش هدروخ  هدش و  هدیرد  ادابم  ات  دنداد  یم  ینابهگن  ار  وا  يا  هدع  هکنیا  رگم  دش  یمن  رضاح  تعامج 

زا دنام  یم  هناخ  رد  هکره  .دنداتفا  دنتخادنا ، هارب  دوخ  هک  یبوشآ  ای  ینارگ  هب  مدرم  تسا : هتفگ  یطحق  نیا  هراب  رد  بتاک  رصنوبا 
.دندروخ یم  ار  وا  مدرم  دمآ ، یم  نوریب  رگا  درمیم و  یگنسرگ 

ءالغ یف  سانلا  حبصا  دق 

هولوادت ءالب  یف  وا 

تام تیبلا  مزلی  نم 

ًاعوج

هولکای سانلا  دهشی  وا 

میب زا  راکـش  دـننام  وشن و  جراخ  هناخ  زا  هک : مدورـس  يرعـش  داتفا  قاـفتا  لاـس 988  رد  زیربـت  رد  هک  يدـیدش  ینارگ  رد  مه  نم 
.دنزپب میلح  دنیابرب و  ار  وت  ناگنسرگ  تسا  نکمم  هک  ارچ  ربب ، رسب  یگنسرگ  رد  یچراکش 

تویبلا نم  نجرخت  ال 

هسیرفلاک کعوجل  نک  و 

نوعیاجلا کنفطخی  ال 

هسیره مهل  نوخبطیف 

يولوم

اهراتسا نوچ  دنریگ  یم  زاب 

اهراوید نیا  دیشروخ  نآ  زا  رون 

ار رون  نآ  گنر  گنر  ياه  هشیش 

امب یگنر  نینچنیا  دیامن  یم 

گنر گنر  ياه  هشیش  دنامن  وچ 

گند هاگنآ  دنک  تگنر  یب  رون 
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ار رون  ندید  هشیش  یب  نک  يوخ 

یمع دوبن  دنکشب  هشیش  وچ  ات 

*

تسیرگنب نودرگب  وک  لد  هدید 

تسیرگ انیم  یمد  ره  اجناک  دید 

طیحم ریسکا  تسنایعا و  بلق 

( طیخم  ) طیحم یب  نت  هقرخ ي  فالتیا 

يدمآ تسه  رد  هک  يزور  نآ  زا  وت 

يدب یکاخ  ای  داب  ای  یشتآ 

اقب تلاح  نآ  رد  يدوب  ارت  رگ 

اقترا نیا  ارت  رم  يدیسر  یک 

دنامن لوا  یتسه  لدبم  زا 

دناشن نآ  ياجب  رتهب  یتسه 

اهتسه نارازه  دص  ات  نینچمه 

ادتباز هب  مود  رگیدکی  دعب 

یتفای اهانف  نیز  اهاقب  نیا 

یتفات رب  ارچ  ور  شیانف  زا 

ات هک  تدوب  نایز  هچ  اهانف  ناز 

ازسان يا  يا  هدیبسچ  اقب  رب 

تسا رتهب  تنیلوا  زا  مود  نوچ 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1327 

http://www.ghaemiyeh.com


تسرپ ار  لدبم  يوج و  انف  سپ 

دونع يا  يدید  رشح  نارازه  دص 

دوجو ودب  زا  هظحل  ره  نونکات 
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امن يوس  ربخ  یب  يدامج  زا 

التبا تایح و  يوس  امن  زو 

شوخ تازییمت  لقع و  يوس  زاب 

شش جنپ و  نیا  جراخ  يوس  زاب 

تساهیاپ ناشن  نیا  رحب  بل  ات 

تسال رحب  ناود  اپ  ناشن  سپ 

طایتحاز یکشخ  هاگلزنم  هکناز 

طابر اهنطو و  اههد و  تسه 

فوقو رد  ایرد  ياهلزنم  تسه 

فوقس یب  رادج و  یب  شجوم  تقو 

ماگ اپ و  هر  نیردنا  ادیپ  تسین 

مان هن  ار  لزانم  نآ  تسناشن  هن 

*

تا هناخ  غرم  هچرگ  یطب  مخت 

تیبرت هیاد  وچ  رپ  ریز  درک 

تسارپ ایرد  طب و  نآ  وت  ردام 

تسارپ یکشخ  ودب  یکاخ  تا  هیاد 

تسا ردنا  وت  لد  هک  ایرد  لیم 

تسا ردام  زا  ار  تناج  تعیبط  نیا 

نارت کشخ و  رد  راذگب  ار  هیاد 
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ناطب نوچ  ینعم  رحب  رد  اردنا 

بآز دناسرتب  هیاد  ار  وت  رگ 

باتش اهایرد  يوس  سرتم و  وت 

يا هدنز  رت  رب  کشخ و  رب  یطب  وت 

يا هدنک  هناخ  هناخ  غرم  وچ  هن 

یهش مدآ  ینب  انمرک  وت ز 

یهن اپ  ایردب  مه  یکشخب  مه 

ناوج يا  رحبلا  یلع  مهانلمح  وت 

ناد شیپ  ربلا  یلع  مهانلمح  زا 

تسین هار  رب  يوس  ار  کیالم  رم 

تسین هاگآ  رحبز  مه  ناویح  سنج 

کلم زا  یناجب  ناویح  نتب  وت 

کلف رب  مه  نیمز  رب  مه  يور  ات 

نطو

.دنتسه میسقت  لباق  هتسد  هس  هب  یکیدزن  يرود و  رظن  زا  مدرم 

یناوهش تاذلتـسم  ءارـش  یناف و  يایند  تراجت  هطـساوب ي  ار  دوخ  یقیقح  نکـسم  یلـصا و  نطو  هک  دنا  هفیاط  نآ  یلوالا : هقرفلا 
ناگتخودنا تنحم  قارف و  شتآ  ناگتخوس  نیا  مرجال  ّللا (1) ؛

�
ِه ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  ٌهَرا�ِجت َو �ال  ْمِهیِْهُلت  ٌلا�جِر �ال  .دننکن  شومارف  يا  هظحل 

لهاذ غراف و  هحمل  نینا  هلان و  نینح و  هآ و  زا  دنتـسین و  لـفاغ  عوجر  داـی  زا  یمد  ناـمیالا ، نم  نطولا  بح  مکح  هب  قاـیتشا ، درد 
.دنشابن

ملاع نیا  تبحم  ملع  دنا و  هتخاس  تماقا  نطو  ار  هبارخ  نیا  هک  دنا  هفیاط  نآ  هیناثلا : هقرفلا 
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دای هیبنت ، هب  دنراد و  جایتحا  رکذـم  هب  مرجال  دـنا ؛ هتخادرپ  رتمک  عوجر  لاحب  یلـصا  نطو  نایـسن  لوهذ و  تهج  زا  دـنا و  هتخارفا 
شتآ دریگ و  ناشیا  ناج  نماد  بلط  تسد  دـنیامن و  لامک  لها  لاـقم  عامتـسا  بلق  روضح  عمـس و  ءاـقلاب  دـنروآ و  رطاـخب  نطو 

دننیچرد داعم  رکذت  هرمث  تظعوم  هرجش  زا  دنبای و  هار  ادتها  تداعس  ادتقا و  تعانم  هب  دریذپ و  لاعتشا  ناشیا  هنیس  رونت  رد  قایتشا 
.ٌدیِهَش (1) َوُه  َعْمَّسلا َو  یَْقلَأ  ْوَأ  ٌْبلَق  َُهل  َنا�ک  ْنَِمل  �يرْکَِذل  َِکل�ذ  ِیف  َّنِإ 

هرومعم زارت  شوخ  ار  هناریو  طابر  نیا  دندیزگرب و  مدق  ملاع  هاگـشیپ  رب  ار  ثداوح  هاگدـصر  نیا  هک  دـنا  هورگ  نآ  هثلاثلا : هقرفلا 
َو تفر ...  ناشیا  رطاخ  زا  یلـصا  نطو  تبحم  یلک  هب  هک  دنتـشگ  هتفیرف  نانچ  لماخ  کلم  لیاز و  لظ  نیدب  دندید و  یلـصا  راید 
زا هن  مرجـال  تشگ ؛ ناـشیا  ناـج  یناـشیپ  غاد   (3) ْمُهاـ�ْسنَأَف ...  ّللا 

�
َه اوُـسَن   ... مـکح (2)و  ُها�وَـه ...  َعَـبَّتا  ِضْرَأـْلا َو  َیلِإ  َدَـلْخَأ  ُهَّنِک�ل 

.دنورگ ناگدنیوج  هب  هن  و  دنونش ، ناگدنیوگ 

باحصا میـس  هفیاط ي  دنا و  نافرع  باستکا  لباق  هک  نامیا  بابرا  مود  هفیاط  ایلوا و  ءایبنا و  زا  دنلماک  نادشرم  لوا  هفیاط ي  سپ 
: هلوقب هغالبلا  جهن  یف  راشا  فیاوطلا  هذه  یلا  و  دشرتسم ، هن  دندشرم و  هن  هک  نایغط  رفک و 

.ٌعاعَر (4) ٌجَمَه  ٍهاَجن و  ِلیبس  �یلع  ٌِملعتم  و  ٌّینابر ، ٌملاع  ٌهثالث : ُساّنلا 

یماج

بدا لها  شیپ  هدیشوپ  تسین 

برع فرعب  رپ  شیر  دوب  هک 

لامج غرم و  نسح  هک  رپ  نآ  نکیل 

لاب رپ و  مدع  يوس  يو  زا  دنز 

نقذ يور  نیمه ز  دزیخ  هچرگ 

نت همه  تفاطل  يو  زا  دور 

بآ یب  دوش  نآ  زا  مشچ  سگرن 

بات یب  دوش  نآ  زا  ور  هلال 

ون هم  شیناوخ  هک  وربا  مخ 

ورد رمع  ساد  شیر  زا  دوش 

رت هزات و  لاهن  دشاب  هک  دق 
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ربت يازس  دوش  یبوچ  کشخ 
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يراگنز گنر  هزوریف  طخ 

يراک هیس  رد  يور  دروآ 

راذع نیبج  رب  هک  نیکشم  لاخ 

رانلگ رب  دوب  کشم  هطقن ي 

حیرصب نیقی  دش  شیر  دمد  نوچ 

حیشلا لوح  ءابظلا  رعب  لثم 

نیمیس هچ  شیناوخ  یم  هچنآو 

نیب تربع  مشچب  ار  نآ  ینیب 

هارب روتس  مس  ناشن  وچ 

هایگ هدیمد  وزا  لوب  منزو 

يوم رس  مهب  نانچ  تلبس  بل و 

يوبس ناهد  رب  يال  اب  يال 

ازریم نیسح  ناطلس 

وزا دیور  یم  هلال  هدابز  هک  تیور 

وزا دیور  یم  هلاژ  بارش  بات  زو 

تفرگ وت  تسد  يا ز  هلایپ  هک  یتسد 

وا زا  دیور  یم  هلایپ  دوش  كاخ  رگ 

لثملا برض 

یم کشخ  نابایب  رد  ار  هلگ  هک  تسا  یـسک  نوچ  دـشاب ، هتـشادن  دـنواشیوخ  هکره  ینادـمه : عیدـب  لضفوبا  تاملک  زا  لثم  دـنچ 
رد يدایز  زا  بیج  رد  یکدنا  .تسا  یفاک  زیر  ناراب  دشابن ، تشرد  هناد  ناراب  رگا  .تسا  یفاک  هکرـس  دشابن ، بارـش  رگا  .دـنارچ 

.تسا رتهب  رگ  نالفا  شزوپ  زا  تسدیهت  شالت  .تسا  رتهب  بیغ ،
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عمط

.عمط ترارح  زا  تسا  رتهب  يدیماان  يدرس  تسا : هتفگ  یمیکح 

یماظن

همه دومن  وت  دوجو  يا ز 

همه دوب  هیامرس ي  وت  دوج 

ناشک نماد  هن و  تناشن  مان و 

ناشف نماد  همه  رب  يرذگ  یم 

كانزیمآ نتب  ناج  نوچ  همه  اب 

كاپ كاپان و  شیالآ  كاپ ز 

وت ریغ  یسب  دنیامن  هچرگ 

وت ریغ  یسک  هصرع  نیرد  تسین 

كوخ گس و  ریخ 

ماجنا يارب  ندش  رادـیب  دوز  كوخ  زا  و  میرح ، زا  يرادـهگن  گس  زا  متخومآ ؛ ار  نآ  نیرتهب  يزیچ  ره  زا  دـیوگ : یم  رهمجرزوب 
.راک

هیانک اب  هوکش 

یـضاق .درک  هیالگ  شیوخ  زاین  تدش  دوخ و  لاح  فعـض  زا  نآ  رد  داتـسرف و  ماش  رد  یـضاق  يارب  ار  يراعـشا  بلح ، زا  يرعاش 
دراو یفیرظ  اب  ناتخرد ، هفوکش  ماگنه  يزور  درکن ، یهجوت 
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یتقو هک  دهد  یغاب  هب  ار  شتکرب  ادخ  تشون : حـضاو  یطخ  اب  غاب  راوید  رب  لاغز  اب  ار  تیب  ود  نیا  دـش و  یـضاق  ياهغاب  زا  یغاب 
رگیدکی زا  ار  دوخ  ياهلاگنچ  دنیبب ، ار  یـضاق  هک  يا  هبرگ  نوچ  هک  مدید  یناتخرد  دـش ، زاب  تشهب ، ياهرد  دـننامه  نآ  ياهرد 

.دیناشک یم 

هحود انرضح  ناتسب  هللا 

اهباوبا تحتفدق  هنج  یف 

تأر رینانس  هبسحت  نابلاو 

اهب اذا  تشفنف  هاضقلا  یضاق 

هدـناسر ماجنا  هب  ار  راک  نیا  ابیز  و  دراد ، گس  ربارب  رد  هبرگ  هک  یتلاـح  زا  درواـیب ، هیاـنک  هیبشت  رعـش  نیا  اـب  هتـساوخ  یم  رعاـش ،
.تسا

هلزلز

رظن زا  دوبن  يربا  هکنیا  اب  ناگراتس  همه ي  داد و  خر  يا  هلزلز  رحس  تقو  یسابع ، یفتکم  نامز  رد  مدید ، دامتعا  لباق  یخیرات  رد 
بآ رد  یتـکرح  مدوب ، ضوـح  راـنک  رد  نم  هکنیا  اـب  دـش و  يا  هلزلز  لاس 963  هک  تفگ  نم  هب  ناتـسود  زا  یکی  .دـندش  بیاـغ 

.دوب هداتسیا  بآ  مدیدن و 

ییانس

بیرف عبط  هدکتب ي  نیرد  يا 

بیکش وت  زا  ناتب  ياغوغ  هدرب 

نز رذآ  هدکتب ي  رب  گنس 

نکفا یلیلخ  تیص  ناهج  رد 

شک يزع  رس  تزع ز  جات 

شک یلوم  ردب  تعاط  تخر 

وگ نادزی  نمرها و  يونث و 

ور نامیا  نمجنا  زا  تفات 
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نوزفا ییوگ  هس  هب  دش  يوسیع 

نوریب دز  نید  تحاس  زا  همیخ 

رازه هکلب  دصب  هچ  تب  دصب  وت 

رامش يوزارت  نوریب ز  هکلب 

یسفن ره  لد و  يور  يا  هدرک 

یسوه نامیا  هر  رد  يزپ  یم 

نادان ینیشنمه 

.دوش هارمه  تسم  اب  رایشوه  تسین  هتسیاش  هچنانچ  دنک  تسلاجم  نادان  اب  دنمشناد  تسین  راوازس  دنیوگ :

القاب

ار هظفاح  رادـقم  نآ  شیازفا  ناوت  لاس  کی  رد  رُدالَب (1)  هک  دنک  یم  فیعـضت  ار  هظفاح  نانچ  زور  کی  تدم  رد  القاب  دـنیوگ :
.درادن
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باتک نتشون 

دشاب هتشون  دب  رگا  فطل و  دروم  دشاب  هتشون  بوخ  رگا  لاح  .دوش  یم  عقاو  نارگید  ریت  فده  دسیون ، یم  باتک  سکره  دنیوگ 
.دریگ یم  رارق  شنزرس  دروم 

یعدم نابز 

.دنک یم  لال  ار  نآ  شیامزآ  دوش ، زاب  اعدا  هب  نابز  رگا  دنیوگ :

نهذ شیاسآ 

.تسا شیاسآ  جاتحم  ندب  نوچ  نهذ  دنیوگ :

ورسخ

دش رت  هتخورفا  لدب  مقشع  وت  دنپ  زا  حصان ،

دریمب داب  زا  هک  تسا  غارچ  هن  نیا  تسا  شتآ 

رید هسردم و 

یمن زاب  تشذگ و  رمع  وگب ، دوع  يادص  اب  شونب و  ریگ ، شیپ  رید  بناج  لابقا  اب  زیخرب و  زورما ، نتفر  هسردـم  هب  تسین  هتـسیاش 
.ددرگ

دوعت مویلا  هسردملا  یف  نسحی  ال 

دوعسم تخبب  ریدلا  یلا  ضما  مق و 

دوعلا توص  یلع  لق  احدق و  برشاو 

دوعی دعب  نم  سیل  یضم و  رمعلا 

لثَملا برض 

.نک نینچ  دازآ  اب  ینک  یم  انز  رگا  دزدب و  يرهوگ  يدرک ، يدزد  رگا  هک : تسا  یبرع  ياه  لثملا  برض  زا 

غورد تسار و 

ییوگتـسار داب  وت  رب  .دـناسر  یم  ررـض  وت  هب  هک  ارچ  تسوت ، عفن  هب  ینک  یم  نامگ  هک  ینامز  نک  اـهر  ار  غورد  دـیوگ : یمیکح 
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.دناسر یم  عفن  وت  هب  هک  ارچ  تسوت ، ررض  هب  ینک  یم  نامگ  هک  ینامز 

.ددزد یم  ار  وت  لقع  وگغورد ، یلو  دنز  یم  وت  لام  رب  دزد  .تسا  رتدب  دزد  زا  وگغورد  دیوگ : زین 

.دهاوخ یمن  دنگوس  وا  زا  هک  تسا  یسک  يارب  ندروخ  دنگوس  وگغورد ، هناشن 

لثَملا برض 

: زا تسا  ترابع  یبرع  ياهلثملا  برض  هلمج  زا 

(. درک شبارخ   ) دیشون راردا  تفرگ و  هزور  لاس  کی 

.ناوختسا رب  راطفا  ینالوط و  هزور 
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.دمآ نارسخ  اب  دمآ و  رید 

.دیشک دنب  هب  ارم  دیوگ  یم  راد  کش 

.وش جراخ  وتسپ  زا  نک و  یلاخ  ودرگ  زا  ار  تتسد 

.تسین هبند  يدیفس  ره  امرخ و  یهایس  ره 

.دندروخ ناتسود  ار  وا  مهس  درک و  ررض  دش ، بیاغ  هک  ره 

.دنک یم  ناریو  يرهش  دزاس و  یم  یخاک 

.دنک یم  کیرحت  ار  یساوسو  شوگ  وت ، هساک 

.دنام یمن  ملاس  دایص ، تسد  زا  تشاد  يریخ  دغج  رگا 

.دسر یم  رخآ  هب  يریشمش  ره  یگدنرب  مامتا و  هب  يا  هدنشخب  ره  ششخب 

.تناها ای  دوش  یم  مارکا  یمدآ  دوش  یم  مولعم  ناحتما ، هاگ 

.دنوش یم  یگراچیب  راچد  یگراچیب  زا  مدرم 

یضایب تشد  یلو 

درد نیاب  هک  نامرد  هصق ي  یلو )  ) يوگ مک 

یشاب هدش  نامرد  هدولآ ي  هک  تسا  فیح 

یبدا ثحب 

یلاح رد  دنک  یم  بوصنم  ار  ًالوا  و  ًالوا ،  هب  ءدبا  دیوگ : یم  برع  دسیون : یم  صاوخلا  ماهدا  یف  صاوخلاهرد  باتک  رد  يریرح 
زا نوچ  لاح  سانلا ) لوا  هب  ءدـبا   ) تسا ردـقم  هیلا  فاضم  دراد و  دوجو  لوا  ندوب  هفاضا  لامتحا  هک  ارچ  دـیامن ، عوفرم  دـیاب  هک 
زا عطق  دنتسه ، قطن  تیاغ  هک  لیلد  نیا  هب  ءامـسا  نیا  .دعب  لبق و  دننام  تایاغ  ءامـسا  دننامه  تسا ، ینبم  تسا ، هدش  عطقنم  هفاضا 

.دنتسه ینبم  دنا و  هدش  هفاضا 

لثَملا برض 

.دننک یمن  بجعت  هتفه  کی  زا  شیب  مدرم  دوش ، هدیدزد  هبعک  رگا 
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گرگ دزمتسد 

گرگ زا  تخاس و  جراخ  ار  ناوختـسا  درب و  گرگ  ناهد  هب  شرـس  يراوخ  یهاـم  غرم  درک ، ریگ  شیولگ  رد  یناوختـسا  یگرگ 
.یهاوخ یم  ترجا  نم  زا  يدروآرد ، ملاس  يدرب و  مناهد  لخاد  ار  ترس  ینک  یمن  ایح  تفگ : گرگ  .تساوخ  دزم 

لیعامسا لامک 

مخی وچ  هدرسف  اوه  مدز  اهبش ،

مخلم نوچمه  هدیشک  مکشب  وناز 
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دسانشن یم  هکنانچ  ما  هدش  ربنچ 

مخنز يوم  ار ز  راهز  يوم  سک 

*

هن يدوبهب  دیما  ارم  وت  یب  يا 

هن يدوب  نیزا  شیپ  هکنانچ  وت  نم  اب 

ارم نامیپ  دهع و  هک  متسناد  یم 

هن يدوز  نیدب  یلو  ینکش  مه  رد 

یضایب یلو 

راذگب يوشیم  هچ  ملتق  عنام  بیقر 

تست تیامح  زا  رتهب  یلو  شیپ  گرم  هک 

یعوقو

يواک هنیس  هزمغب  درک  یم 

ار ام  تساجب  لد  هک  تشادنپ 

يدحوا

شیپ رد  رس  هدیشک  تجاح  تسد 

شیورد نم  ترد  رب  مدمآ 

تسد دریگ  وت  تمحر  مرگم 

تسه يدارمان  بابسا  هنرو 

یلازغ دمحا 

داب هایس  متخب  خر  يرجنس  رتچ  نوچ 
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مرجنس کلم  سوه  دوب  رگا  رقف  اب 

بش همین  قوذ  زا  ربخ  نم  ناج  تفای  ات 

مرخ یمن  وج  کی  هب  زورمین  کلم  دص 

يرذآ

مدرم همه  مشچب  وت  رگ  نمب  ياو  يا 

ناریح نم  مشچب  هک  ییامن  هنوگ  نیز 

هبنشراهچ

زورما تفگ : شردارب  .ییایب  نم  اب  زورما  يراک  يارب  مهاوخ  یم  تفگ : شردارب  هب  دـیزم  تسا : هدروآ  راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز 
رهاظ وا  تکرب  تفگ : شردارب  .تسا  هدش  دلوتم  مالسلا  هیلع  ربمایپ  سنوی  بانج  هبنشراهچ  زور  رد  تفگ : دیزم  .تسا  هبنشراهچ 

.تسا هدش  دلوتم  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  فسوی  بانج  هبنـشراهچ  زور  رد  تفگ : دیزم  .ودـک  گرب  زا  یـسابل  یهام و  مکـش  رد  دـش 
: تفگ شردارب 

هب ادخ  زور  نیا  رد  تفگ : دـیزم  .دیـشک  لوط  دایز  یتدـم  وا  تبرغ  نادـنز و  هک  يدـح  ات  شناردارب  دـندرک  راتفر  وا  اب  کین  هچ 
نیا رد  تفگ : دـیزم  .داد  رارق  ملاـس  درـس و  ار  نآ  ادـخ  هک  دوب  دورمن  شتآ  نیب  تفگ : شردارب  .درک  یحو  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

اهـسفن کیرات و  اهمـشچ  هکنیا  زا  سپ  یلو  تسا  تسرد  تفگ : شردارب  .دومن  زوریپ  بازحا  گنج  رد  ار  مالـسا  ربمایپ  ادخ  زور 
.دوب هدیسر  ولگ  هب 

ییاسراپ

يانعم هب  ایند  رد  دهز  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هشیعم ، باتک  یفاک ، رد 
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هچنآ زا  رت  نئمطم  يراد ، رایتخا  رد  هچنآ  هب  هک  تسا  نیا  اـیند  رد  دـهز  هکلب  تسین ، اـهلالح  ندرک  مارح  تورث و  نداد  تسد  زا 
.یشابن تسا  ادخ  دزن 

تشیعم

نارای دومرف : خساپ  رد  .دندوبن  نینچ  مالسا  ربمایپ  نارای  یلو  دنتفر  یم  هار  بآ  يور  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نارای  هنوگچ  دش : لاؤس 
.دنتسه دوخ  ياذغ  لیصحت  راتفرگ  مالسا  ربمایپ  نارای  یلو  دیسر  یم  ناشیاذغ  بیغ  زا  مالسلا  هیلع  یسیع 

نامثع دوعسم و  نبا 

دمآ و دـش ، گرم  هب  فرـشم  هک  وا  رخآ  يرامیب  رد  دوعـسم  نب  ّللادـبع 
�

ه تدایع  هب  نافع ، نب  نامثع  هک  مدـید  یخیرات  یباتک  رد 
.مناهانگ زا  تفگ : دوعسم  نبا  یتسه ؟ تحاران  هچ  زا  تفگ :

دوعـسم نبا  مروایب ؟ وت  يارب  کـشزپ  تفگ : ناـمثع  .مراـگدرورپ  تمحر  داد : خـساپ  دوعـسم  نبا  یهاوخ ؟ یم  هچ  تفگ : ناـمثع 
، متـشاد زاین  هک  ینامز  تفگ : دوعـسم  نبا  دنهد ؟ هیطع  وت  هب  ات  مهدـب  روتـسد  تفگ : نامثع  .تسا  هدرک  رامیب  ارم  کشزپ  تفگ :

وت هیطع ي  هب  نانآ  تفگ : دوعـسم  نبا  .دـشاب  تنارتخد  يارب  تفگ : ناـمثع  ینک ؟ یم  اـطع  مزاـین  یب  هک  نونکا  يدرک و  عنم  ارم 
هکره دومرف : یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  دنناوخب ، هعقاو  هروس  ما  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  نم  .دنرادن  يزاین 

.دوشن راچد  رقف  هب  زگره  دناوخب  هعقاو  هروس  بش  ره 

شناد هزادنا  هب  لوپ 

قوقح هاش  زا  یفازگ  غلبم  یهام  ابجع ، تفگ : نز  مناد ، یمن  نونکا  تفگ : رهمگرزب  .دیـسرپ  يا  هلئـسم  دـمآ و  رهمگرزب  دزن  ینز 
، دـهد لوپ  نم  لهج  هب  رگا  دـهد  یم  لوپ  نم  ملع  هب  هاشداپ  نز ! يا  تفگ : رهمگرزب  یناد ! یمن  ارم  شـسرپ  باوج  يریگ و  یم 

.دنک یمن  نم  لهج  تیافک  ناناملسم  هنازخ ي 

لقاع نمشد 

.منمشد تفگ : رهمگرزب  دشاب ؟ لقاع  یسک  هچ  يراد  تسود  دیسرپ : رهمگرزب  زا  ناوریشونا 

.متیفاع ناما و  رد  نم  دشاب  لقاع  وا  رگا  تفگ : ارچ ؟ دیسرپ :

لغش

داب ناریما  دزن  دـنتفگ : تسیچ ؟ درم  نیا  راـک  تفگ : .تشاد  اـبیز  یتئیه  نت و  رب  اـبیز  یـسابل  هک  تسیرگن  يدرم  هب  يرـصب  نسح 
.دنهد یم  شا  هیطع  دندنخ و  یم  نانآ  دهد  یم  رس  هدعم 

.تسا هدرکن  هبلاطم  دیاب ، هک  نانچ  ار  ایند  درم ، نیا  زا  ریغ  یسک  تفگ : نسح 
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دنیوگ

میدرک یهار  رمع  کیپ  هک  سوسفا 

میدرک یهاد  میتسیزن و  هنادرم 

دیفس هطقن  کی  ياج  دنامن  همان  رد 

میدرک یهایسور  زور ، بش و  سب  زا 

ساونوبا ششخب 

مرمع رخآ  رد  هک  یتـیب  ود  نیا  رطاـخ  هب  تفگ : .درک  هچ  وت  اـب  ادـخ  دـنتفگ  وا  هب  دـندید و  باوخ  رد  شگرم  زا  سپ  ار  ساونوبا 
.درک وفع  ارم  مدورس ،

ار نآ  نم  هنوگچ  دور  یم  راظتنا  یمدآ  زا  ششخب  .دشخبن  ارم  مدرک  یهانگ  رگا  هک  متسین  یسک  ادخ  ربارب  رد  نم  دوب : هتفگ  يو 
.مشاب هتشادن  دیما  مراگدرورپ  زا 

اذا یتح  ّللادنع 
�

ه انا  نم 

یبنذ یل  رفغی  تبنذا ال 

مدآ ینب  نم  یجری  وفعلا 

یبر نم  هوجرا  فیکف ال 

سیسخ

، دزودب ار  شنهاریپ  دریگب و  تیراع  هب  ار  نآ  ات  دیآ  وت  دزن  فسوی  و  دشاب ، نزوس  وت  هدرتسگ ي  هناخ ي  همه ي  رگا  تسا : هدمآ 
.ینک یمن  لوبق 

اهلک نالف  ای  كراد  نا  ول 

لزنملا عیسف  اهب  قیضی  ربا 

هربا كریعتسی  فسوی  كاتا  و 

لبقت مل  هصیمق  دق  طیخیل 
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یماج

دادغب ات  هرصبز  ام  هجاوخ ي 

دالوف نزوس  رپ ز  دوب  رگ 

لییارسا دیایب  ناعنکز  سپ 

لییاکیم لییربج و  هرمه 

ورگ دننک  ار  هبعک  هناخ ي 

ود کت و  رد  دنتفوا  زور  دنچ 

یپ رد  یپ  يوجتسج  نآ  هب  ات 

يو زا  دننک  تیراع  ینزوس 

كالاچ يزرد  هیخب ي  دنز  ات 

كاچ دش  افق  زا  فسوی  رب  هچنآ 

هیامورف نآ  نزوس  دهدن 

هیاو نآ  زا  ناشداش  دنکن 

نزرغ نآ  مهوت  زا  درسفب 

نزوس نآ  هگان  هدوس  دوش  هک 

هزرل بت  لازیال  شدریگ 

هزره دص  لایخ  رد  شبت  ناز 

دوسالاوبا

گنـس وا  هناخ ي  هب  هنابـش  اسب  هچ  دـنداد و  یم  رازآ  ار  وا  شناگیاسمه  .دوب  هتفرگ  هلـصاف  عمج  دـیاقع  یخرب  زا  یلئد  دوسالاوبا 
دنتفگ وا  هب  دمآ ، دجسم  هب  یتقو  حبص  .دندرک  یم  باترپ 
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ارم امـش  تفر ؛ یمن  اطخ  وا  ریت  داد ، یم  رارق  فده  ارم  ادـخ  رگا  دـیتفگ ، غورد  تفگ : دوسالاوبا  .داد  رارق  ریت  فدـه  ار  وت  ادـخ 
.دیدرک هابتشا  دیداد و  رارق  ناتریت  فده  دروم 

نار توهش  درمریپ 

.دریگ رارق  وا  رایتخا  رد  دوبن  رضاح  زینک  یلو  درخب ، یناوج  زینک  تساوخ  یم  يدرمریپ 

يراد تسود  ایآ  تفگ : زینک  دـیآ ، یم  تشوخ  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  یپ  رد  دزادـنین ، کش  هب  ار  وت  يریپ  نیا  تفگ : درمریپ 
! دشاب نارتوهش  ینزریپ  وت  رانک  رد 

بکرم زا  شیپ  هراوس 

! درم يا  دیسرپ : درک و  روبع  یفیرظ  رب  .تسا  رایـسب  يو  هلجع ي  ییوگ  داد ، یم  ناکت  غالا  رب  ار  دوخ  دوب و  راوس  یغالا  رب  يریپ 
وت هک  يا  هلجع  اـب  تفگ : فیرظ  میـسر ؟ یم  تقو  هچ  دیـسرپ : خـسرف ، هس  تفگ : فیرظ  تسا ؟ هدـنام  هار  ردـقچ  هیرق  نـالف  اـت 

.زور ود  زا  دعب  تغالا  یسر و  یم  تعاس  کی  زا  سپ  تدوخ  يراد ،

قدزرف

قدزرف .دندرک  یم  يزاب  دندوب و  هلیبق  زا  یناکدوک  فارطا  نآ  رد  دشاهر و  وا  زا  يداب  درک ، راردا  ارحـص  رد  یتخرد  ریز  قدزرف 
هویم لوا  لاس  تخرد ، نیا  دیسرپ ، ناکدوک  زا  شراک  زا  تغارف  زا  سپ  اذل  .هن  ای  هدیـسر  ناشـشوگ  هب  وا  يادص  دمهفب ، تساوخ 

.دیشک تلاجخ  قدزرف  داب ، نونکا  دوب و  ردس  شا  هویم  لوا  لاس  تفگ : ناکدوک  زا  یکی  .دوب  هچ  شا 

تروع فشک 

یک زا  خیش  تفگ : درمریپ  .تشاذگ  مه  رب  ار  شیاهمـشچ  یبعـش  .دوب  هدناشوپن  ار  شتروع  هک  دید  يدرم  .دش  مامح  دراو  یبعش 
 . يدیرد ار  دوخ  يایح  هدرپ ي  وت  هک  یتقو  زا  تفگ : یبعش  يا ؟ هدش  انیبان 

شناد ترجا  مثیه ، نبا 

ياه هتشون  .تشاذگ  یم  مارتحا  یلیخ  ینید  تاروتسد  هب  نامیکح ، یخرب  فالخرب  دوب و  دهاز  عرو و  اب  یناسنا  میکح ، مثیه  نبا 
.دوش نایب  هک  تسا  نیا  زا  رتدایز  رایسب  تایضایر  رد  وا 

ره رگا  تفگ : وا  هب  مثیه  نبا  درب  هرهب  وا  زا  ات  دمآ  وا  دزن  باخرس  مان  هب  نانمـس  ناریما  زا  یکی  .تشاد  گرزب  ار  شناد  نأش  يو 
تـساوخ یتقو  .دوب  میکح  دزن  یتدم  داد و  یم  وا  هب  هام  هب  هام  ار  لوپ  ریما  .مزومآ  یم  وت  هب  تمکح  یهدب ، نم  هب  رانید  دـص  هام 

.منک شیامزآ  میلعت  هب  ار  وت  تبغر  متساوخ  یم  .مرادن  اهلوپ  نیا  هب  يزاین  تفگ : دینادرگرب و  ار  اهلوپ  همه ي  میکح  دورب ،
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ار اهنآ  ریما  زا  تسین و  اور  ملع  میلعت  رد  ترجا  .هوشر  هن  هیده و  هن  تفگ : مثیه  نبا  .تسا  هیدـه  نیا  منک ، یمن  لوبق  تفگ : ریما 
.تفرگن زاب 

دنیوگ

عبط قفو  رب  ار  عرش  دیلک  دنابنج  هک  ره 

ار دابآ  رد  زج  شیورب  دیاشگن  عبط 

یباوخ یب 

، تسا هدارا  تعیبط و  زا  بکرم  هکلب  تسین ، يدارا  اهنت  باوختخر ، رد  ناسنا  یباوخ  یب  ینارگن و  هک  تسا  هدروآ  نوناق  رد  خیش 
.تسا ربخ  اب  نآ  زا  دوخ  نارگن  ناسنا  و  تسا ، بارطضا  بجوم  نآ  تسا و  يزیچ  زا  ینارگن  نوچ 

یماج

هاجن بابرا  هبعک ي  ترد  يا 

هولص لک  یف  کهجو  یتلبق 

فوقو هدرکان  وت  يوک  رس  رب 

تافرع زا  فوقو  هچ  ار  نایجاح 

دوشن رخآ  وت  قاشع  مغ 

تاکرب مکیلع  ّللا 
�

ه لزنا 

فلز هقلح ي  زا  فرط  ره  یشک  یم 

تاکرح نیا  ابص  داب  يا  نک  سب 

تفگن داد و  ناج  وت  درد  زا  یماج 

تام قشعلا و  متک  نمم  وهف 

*

بیبح لصو  دشن  ام  بیصن  نوچ 
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بیصن ای  یبیصن  یب  درد  ام و 

رود یتفگ ز  تدیامنب  دوخ  يور 

بیرقنع تداعس  نیا  يدوب  شاک 

هایس سابل 

.دنـشوپب هایـس  سابل  همه  داد  نامرف  دـنور و  نوریب  ناراب  بلط  يارب  مدرم  هک  داد  روتـسد  یلاو  .دوب  هایـس  يا  هدرب  کحـضم  مهدا 
.تفر یلصم  هب  نایرع  دروآرد و  شنت  زا  ار  شسابل  مهدا 

اه هتخا  مهس 

وا نز  تفریذپن و  ار  هچب  شرهوش  .دروآ  ایند  هب  هچب  شرسمه  یتدم  زا  سپ  تفرگ و  يرسمه  هدش ، هتخا  يدرم  حیرـش ، نامز  رد 
هک شناتسود  زا  یکی  همکحم ، زا  نتفر  نوریب  هاگ  .درپس  رهوش  شود  هب  ار  هچب  دنار و  مکح  نز  عفن  هب  حیرـش  .درب  حیرـش  دزن  ار 
اه هتخا  نیب  ار  اـنز  ياـه  هچب  یـضاق  نک ، یفخم  ار  دوـخ  نکن و  لاؤـس  تفگ : يدوـب ؟ اـجک  تفگ : دـید و  ار  وا  دوـب  هتخا  مه  وا 

.دیسر هچب  نیا  نم  هب  دنک ، یم  میسقت 
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دنیوگ

يرظن مدرک  وچ  كالفا  شدرگ  رد 

يرثا مدیدن  یمدآ  مدرم و  زا 

كاخب تفر  ورف  دوب  يرس  هک  اج  ره 

يرس دروآ  رب  دوب  يرخ  هک  اج  ره 

یضر دیس 

هدش ثعاب  وا  یلاع  تمه  نیمه  تشاد و  یلاع  یتمه  همحرلا ، هیلع  یضر  دیـس  دسیون : یم  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
.دوش ثحب  دراو  تفالخ  نوچ  یمهم  روما  رد  هک  دوب 

بآ كدـنا  كدـنا  وا  درکن ، یهارمه  يو  اب  هنامز  هتبلا  .دوب  هدروآ  رعـش  هب  ار  بلاطم  نیا  يو  دوب  حورجم  عوضوم  نیا  زا  وا  هنیس 
.دیسرن شفده  هب  تفر و  ایند  زا  لاحنیا  اب  دش و  یم 

هب یباص  .دوب  هدش  لدب  در و  ودنآ  نیب  يراعشا  تشاد و  یتسود  هقباس  یضر  دیس  اب  یباص  قاحساوبا  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا 
دوب هتشون  وا  خساپ  رد  مه  دیس  .دبایرد  ار  يو  نادنزرف  هک  دوب  هتساوخ  وا  زا  سپـس  دیـسر و  یهاوخ  تفالخ  هب  هک  دوب  هتفگ  دیس 

.منک یمن  غیرد  وت  ناگتسب  قح  رد  ریخ  مادقا  زا  مدش  هفیلخ  رگا  هک 

زیزعلادـبع نب  یلع  نسحلاوبا  نم  هک  تفگ  دـشاب و  هتـشون  يزیچ  دیـس  هب  هک  درک  راکنا  یباـص  دـش ، رـشتنم  مدرم  نیب  راعـشا  نیا 
.ما هدرک  حدم  مراعشا  رد  ار  هللااب  عیابط  بتاک 

توعد ار  ءاهقف  زا  یهورگ  و  یـضر ) دیـس  ردارب   ) یـضترم مساقلاوبا  شدنزرف  یـسوم و  دمحاوبا  داد و  بیترت  یـسلجم  هللااب ، رداق 
هب سپس  .دناوخ  نانآ  يارب  تشاد ، هجوت  رصم  نایمطاف  هب  دوب و  هدرک  ینارگن  راهظا  دوجوم  عضو  زا  هک  یضر  دیس  راعـشا  درک و 

نینچ هک  دنیب  یم  يریخ  هچ  رـصم  هاشداپ  زا  هدیـسر و  وا  هب  یملظ  هچ  ام  زا  هک  وگب  ترـسپ  هب  تفگ : یـضر  دیـس  ردـپ  دـمحاوبا 
جاحریما میدرپس ، وا  هب  ار  زاجح  نیمرح و  تفالخ  میدومن ، ملاـظم  ناوید  تباـقن و  لوئـسم  میدرک ، کـمک  ار  وا  اـم  تسا ؟ هتفگ 

.دهدب وا  هب  هک  دراد  هفاضا  هچ  رصم  هاش  میدومن !

.دشاب هدرک  رـشتنم  وا  مان  هب  هدورـس و  یـسک  تسا  نکمم  ما ، هدیدن  وا  طخ  هب  ما و  هدینـشن  وا  زا  ار  رعـش  نیا  نم  تفگ : دـمحاوبا 
ار دوخ  رظن  یـضر ) دیـس   ) دـمحم مینک و  یم  راکنا  ار  رـصم  نایلاو  تبـسن  مسیون و  یم  يداهـشتسا  تسا  نینچ  رگا  تفگ : هفیلخ 
: تفگ دنداتسرف ، یضر  دیس  يارب  یتقو  .دندرک  ءاضما  ار  نآ  یضر  دیس  ردارب  دمحاوبا و  راضح و  دش و  هدامآ  داهـشتسا  .دسیونب 
: تفگ شردپ  .دومن  ابا  وا  یلو  درک  رارصا  شردپ  .مسرت  یم  رـصم  نایمطاف  زا  هک  ارچ  منک  یمن  اضما  یلو  ما  هتفگن  نم  ار  راعـشا 

دوخ يور  هب  یلو  دش  علطم  نایرج  زا  هفیلخ  .يرادـن  فوخ  یعارز  شـش  زا  یلو  یکانمیب  هار  خـسرف  دصـشش  زا  هک  تسا  بیجع 
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تمس اما  درواین 
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.درپس یشکاس ، رهن  رمع  نب  دمحم  هب  تفرگ و  وا  زا  ار  تباقن 

يولوم

تسا یتسود  ناشن  لد  زا  قطن  شوج 

تسا یتفلا  یب  زا  قطن  یگتسب 

شرت دنام  یک  دید  ربلد  هک  لد 

شمخ دنام  یک  دید  لگ  یلبلب 

رای یناشیپ  تسظوفحم  حول 

راکشآ دیامن  تنینوک  زار 

ینامسج داعم 

یم .دننک  عمج  تمکح  تعیرـش و  نیب  دنا  هتـساوخ  دـنا ، هتفریذـپ  ار  یناحور  ینامـسج و  داعم  هک  یناسک  دـیوگ : یم  يزار  رخف 
عمج تسا ؛ تاسوسحم  كرد  رد  ماسجا  تداعس  تسادخ و  تبحم  تفرعم و  هب  حاورا  تداعس  هکنیا  رب  دراد  تلالد  لقع  دنیوگ 

ینامـسج ياهتذـل  زا  مادـک  چـیه  هب  دـناوت  یمن  بیغ ، یلجت  رد  قرغتـسم  ناسنا  نوچ  تسین  نکمم  اـیند ، رد  تداعـس  ود  نیا  نیب 
ملاع نیا  رد  يرشب  حاورا  نوچ  .دشاب  هجوتم  یناحور  ياهتذل  هب  دناوت  یمن  تسا ، ینامـسج  تاذل  قرغتـسم  یتقو  .دشاب و  هجوتم 

، دندرگرب اهندب  هب  رگید  راب  رگا  لاح  .دنوش  یم  لماک  يوق و  دنتفر ، سدق  ملاع  هب  دـندش و  ادـج  گرم  اب  یتقو  دنتـسه ، فیعض 
.تسا تداعس  بتارم  تیاهن  تلاح  نیا  .دنتسه  رما  ود  ره  ماجنا  رب  رداق  يوق و 

.تسا هتشذگ  تروص  نتخیر  مهب  هقرفت و  زا  سپ  ندب  يازجا  ندش  عمج  ینامسج  داعم 

حور يارب  يا  هزات  مسج  هک  تسا  ینامز  ای  دوش و  یمن  مودعم  یلک  روطب  مسج  هک  دوش  هتفگ  هک  تسا  تسرد  ینامز  نخـس  نیا 
.تسا هدش  داجیا  ثادحا و  مدع  زا  یناسنا 

.دنا هدومنن  تابثا  یفن و  دنا و  هدرکن  ثحب  ار  مهم  ود  نیا  ناملکتم 

نوچ .دیامن  یمن  ماسجا  ندش  مودعم  رب  تلالد  اهنیا  دننام  ٍنا�ف (2)و  ا�ْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  ُهَهْجَو (1) و  ّالِإ 
�

ٌِکلا�ه  ٍءْیَش  ُّلُک  هفیرش  تایآ 
.تسادخ تاذ  نیع  ادخ  تافص  دنیوگ  یم  هک  تسا  نآ  یتاذ  تافـص  زا  دارم  .دیآ  شیپ  تروص  علخ  هقرفت و  هک  تسا  ینامز  انف 

هک يروطنامه  ینعی  تساراد ، ار  لاح  نامه  دوخ  تافص  هب  تبسن  زین  ادخ  تسا ، يراثآ  مزلتـسم  تفـص  ای  تاذ  هک  يروطنامه  و 
يارب یلو  .تسا  ملع  هطـساو  هب  ناسنا  يارب  ءیـش  فاشکنا  یلو  دوش  یم  فشک  زین  ادـخ  يارب  دوش  یم  فشک  ناـسنا  يارب  ءیش 

وا يارب  زیچ  همه  هکلب  درادن ، يا  هطساو  ادخ 
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هک درادـن  تفـص  ًاساسا  وا  سپ  دنـشاب ، یم  نینچ  زین  ادـخ  تافـص  ریاـس  .تسا  ملع  وا  تاذ  نوچ  تسا  راکـشآ  يروضح  ملع  هب 
هک تسا  نیا  ادخ  دیحوت  مامت  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  هک  روطنامه  .دنیوا  تاذ  وا ، تافـص  همه ي  دـشاب و  وا  تاذ  جراخ 

.دوش یفن  وا  زا  تافص 

ربا تشپ  هام  تکرح 

رد اـم  مشچ  عاعـش  مینک  یم  هاـگن  هاـم  هب  اـم  یتقو  هک  تسا  نیا  دراد  يرتعیرـس  تکرح  رهاـظ  هب  قیقر ، ربا  تشپ  هاـم  هکنیا  تلع 
تکرح ام ، هب  ربا  یکیدزن  رطاخ  هب  دنک  یم  تکرح  برغم  هب  قرشم  زا  ربا  مینک  روصت  یتقو  اذل  دنک ، یم  ذوفن  ربا  ءازجا  زا  ییزج 

نانچ تسا  یکی  هام  اب  نآ  ریس  نوچ  تسا ، هدرک  ذوفن  ربا  رد  ام  مشچ  نوچ  .تسا و  رود  ام  زا  هک  هام  تکرح  زا  تسا  رتعیرـس  ربا 
.دنک یم  تکرح  هام  هک  دسر  یم  رظن  هب 

شناد مارتحا 

ربمایپ .دومن  شـسرپ  ربمایپ  زا  دیـسر و  ربمایپ  روضح  هب  نایدوهی  زا  یکی  دـسیون : یم  راربـالا  عیبر  متفه  دون و  باـب  رد  يرـشخمز 
رطاخ هب  دومرف : دیدرک ؟ ثکم  ارچ  دـیتسناد ، یم  ار  شـسرپ  نیا  هکنیا  اب  تفگ : يدوهی  .داد  خـساپ  سپـس  دـنام و  تکاس  یتدـم 

.شناد مارتحا 

بلاطوبا

بلاطوبا .نک  ظفح  ار  وا  دـش ، دـهاوخ  یماقم  ینأش و  بحاـص  تا  هداز  ردارب  تفگ : وا  هب  دـید  ار  بلاـطوبا  نوچ  بهار  ياریحب 
.تسا یهلا  نصح  رد  وا  تسا  نینچ  رگا  تفگ :

دنیوگ

تسشنن هک  میناور  مرگ  نآ  هر  كاخ 

ملاع هناریو ي  درگ ز  ناشنماد  رب 

دنیوگ

رگد نوسفا  هدناوخ  بل  هدزهر  هوشعب  تمشچ 

رگد نوناقب  کی  ره  ناقشاع  زا  دنرب  یم  لد 

یماج

راوید رب  يور  هک  دش  اهلاس 
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راید رهش و  درگب  مرآرب  لد 

ییمدآ ناشن  مبایب  ات 

ییمرحم میسن  يو  زا  دیاک 

مشاب وا  ياپ  كاخ  مورب 

مشاب وا  ياپ  ریز  ناج  دقن 

مدای دهد  ادخ  زا  شندید 

مدازآ دوخ  ندید  زا  دنک 

شوگ رد  منک  ناج  وچ  ار  شنخس 

شوماخ يرونخس  زا  مدزاس 
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تسین ادیپ  هناشن  سک  نیزک  هو 

تسین ًاعطق  هنامز  رد  يرثا 

تسیو هک  نامگ  مرب  ار  یسک  رو 

تسیو هکنانچنآ  رهاظ  دوش  نوچ 

رورغم دوخب  یبجعم  شمبای 

رود شناد  نید و  لها  زا  شروط 

يدرد شلد  رد  راک  نیا  زا  هن 

يدرگ شخر  رب  هار  نیا  زا  هن 

يربخ شتیارد  ملع  هن ز 

يرثا شتیاور  رس  هن ز 

هن يوعد  ریغب  وا  نخس 

هن ینعم  چیه  يوعد و  همه 

لیلد هبوت  هب  دوش  ار  نابلاط 

لیبس دهز  يوسب  دیامنب 

تسا نک  هاچ  قلخ  هار  رس  رب 

تسا نز  هار  هک  وا  تسین  امن  هر 

وزا هر  قح  يوسب  مگ  دوش  نوچ 

وزا ّللاب 
�

ه ذوعن  ناطیش  تسه 

ییابیکش دوب  ار  یسک  رگ 

ییاتکی تسییاهنت و  تقو 
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ندرک اوزنا  يوس  رد  هناخ 

ندروآ تلزع  راوید  هب  ور 

نتسب ادخ  رد  هرابکی  هب  لد 

نتسسگب قلخ  رکف  زا  رطاخ 

ساپ یپ  زا  نتسشن  لد  رد  رب 

سافنا درذگن  هدوهیب  هب  ات 

هراما سفن  ياغوغ  رو ز 

هراچ تدشابن  یسیلج  زا 

سیفن ياه  باتک  سیناوش 

سیلج ریخ  نامزلا  یف  اّهنِا 

اناوخ نشور و  يوج  یفحصم 

اناد مدرم  عبط  نوچ  تسار 

يوفطصم حیحص  ثیدح  رد 

يوبن تریس  قلخ و  زا  یشاب 

تسا روهشم  هچنآ  ریسافت  زو 

تسا رود  عدتبم  فیرحت  هک ز 

يده عرش  لوصا  عورف و  زو 

یلوا دیامن و  قیال  هچنآ 

فرص هچ  وحن و  هچ  بدا  نونف  زو 

فرگش مولع  نآ  رد  دشاب  هچ  نآ  و 
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دوهش فشک و  لها  تالاسر  زو 

دوجو قوذ و  لها  تالاقم  زو 

بیرق مهف  لقع و  هب  دشاب  هچنآ 

بیبل مهفب  فشکنم  دوش  هک 

حیصف نارعاش  نیواود  زو 

حیلم نامظان  تالاقم  زو 

لد طسب  هب  دنک  تضبق  هچنآ 

لزغ هچ  يونثم  هچ  هدیصق  هچ 

بابسا نیا  ددرگ  عمج  ارت  نوچ 

باتب قلخ  طالتخا  لد ز  يور 

راد دوخ  اب  شوگ  ریگ و  يا  هشوگ 

راد دوخ  اب  شوه  لقع و  هدید ي 

شاب لد  بحاص  سفن و  زا  رذگب 

شاب لد  بقارم  ناکمالا  بسح 
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یماج

راید یلا  اقوش  نحا 

یملس لامج  اهیف  تیقل 

یحاون نآ  زا  دناسر  یم  هک 

ام بناجب  یفطل  دیون 

هداتف منم  مغ  يداوب 

هداد تسد  ترکف ز  مامز 

ربهر لقع  هن  روای  تخب  هن 

ابیکش لد  هن  اناوت  نت  هن 

ناج هلبق ي  وت  لامج  یهز 

ناج هبعک ي  وت  يوک  میرح 

دجسن کیلا  اندجس  ناف 

یعسن کیلا  انیعس  نا  و 

ناج يروآ  رب  مروجب  رگا 

رس ینکفیب  مغیت  هب  رگ  و 

مراین رب  هک  تناجب  مسق 

اپ نآ  كاخ  تدارا ز  رس 

ییاجک نالف  یتفگ  رانب 

ییادج نیرد  تلاح  دوب  هچ 

اقوش تم  اقوش و  تضرم 
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يوکش کیلا  وکشا  فیکف 

یماج هنیمک  تناتسآرب 

ور نآ  زا  دیدن  ندید  لاجم 

نوزحم تسشن  تقرف  جنکب 

ياوأم تفرگ  تنحم  يوکب 

ظفاح

یتسم قشع و  رارسا  دییوگم  یعدم  اب 

یتسرپدوخ جنر  رد  دریمب  ربخ  یب  ات 

شاب شوخ  میسن  نوچمه  یناوتان  فعض و  اب 

یتسردنت رتشوخ ز  مغ  نیردنا  يرامیب 

تسا رفک  ناشن  یماخ  تقیرط  بهذم  رد 

یتسچ تسا و  یکالاچ  نادنر  قیرط  يرآ 

دیآرس ناهج  راک  يزور  هن  را  وش  قشاع 

یتسه هاگراک  زا  دوصقم  شقن  هدناوخان 

تساخرب هک  اهنتف  نیا  مدوب  هدید  زور  نآ 

یتسشن یمن  ام  اب  ینامز  یشکرس  زک 

دهاوخب نآ  رذع  لگ  دهاکب  ناج  هچ  را  راخ 

یتسم قوذ و  بنج  رد  نم  یخلت  تسا  لهس 

713  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1362 

http://www.ghaemiyeh.com


دنیوگ

یطوط رس  دش  هچنغ  سواط و  مد  دش  تخر 

رتوبک نوخ  دوشگ  دیاب  هلبلب  قلخ  ز 

دنیوگ

يا هداهن  ور  نمب  ریلد  شوخ  شیع  يا 

منک ربخ  ار  وا  مغ  ات  شاب  هظحل  کی 

دنیوگ

ار تعلاط  مدید  تفگ  مجنم 

مرادن علاط  نم  تفگ  یغورد 

مشتحم

تسوا مان  دیشروخ  كزینک  کلف  رهم 

باجح زا  تسا  هتسشن  هدرپ  هس  سپ  ردناک 

تسرد شخر  رب  هگن  هدرکن  سک  مرش ، زو 

بانتجا مدرم  رظن  زا  دراد  هکسب  زا 

دنکف رظن  دناوتن  ات  زین  باوخ  رد 

باجتحا دیشروخ  هم  نآ  رب  یمرحمان 

روکذ هدید  زا  دنک  رگا  بجع  دوبن 

باوخ عنم  ساسحا  هناخراک ي  رامعم 

دنک رظن  رگ  دوخ  تروص  سکعب  مه  دوخ 

باتع رد  ضارعا  دنک  شتمصع  هک  مسرت 
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وا دهعب  يریذپ  سکع  هک  دهد  نامرف 

بآز مه  هنییآ  زا  مه  اضق  درب  نوریب 

*

شمرح ياه  هیراج  روص  نیراگن  زا 

رادج هب  روصم  کلک  دشک  هک  ار  یتروص 

رگا دیاش  وا  تمصع  قروق  ياضتقاز 

راوید رب  دنک  مرش  زا  دباترب و  يور 

يروح تنج  نزور  زا  يو )  ) وت يامیس  هب  رگ 

رادید دیامنب  ار  مدع  باوخ  هتفخ ي 

ونز هچرگ  شکلف  مدید  هچ  هک  دیوگن  ات 

راتفگ دناتسب  يو  زا  یلو  ناج  دهدب 

مرحمان رظن  زا  شمرح  نیمز  رگ 

رابج درادب  روتسم  یفخم و  بش  زور و 

نیمزب دتفین  رون  رپ  رکیپ  ناز  هیاس 

راتخم لوسر  ثاریمب  زاجعاب  هن 
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رهم هم و  دنیشن  داب  زا  رگا  شمزب  عمش 

رات بش  بیج  همیسارس ز  دنرآرب  رس 

دنک جارخا  مرح  زا  رگا  دهاوخ  ار  هیاس 

راوید ددرگن  دیشروخ  وترپ  عنام 

دنیوگ

مناد یمن  مراد  یملاع  يدنر  دهز و  نایم 

دزاس یم  هنامیپ  ای  حیبست  نم  كاخ  زا  خرچ  هک 

دوخ راک  زا  بجعت 

زا تفگ : دیـسر  وا  هب  یتقو  دور  یم  شیوخ  راک  غارـس  هک  دید  ار  ءانیعلاوبا  دوخ  ریـسم  رد  دادغب  ناگرزب  زا  یکی  رجف ، عولط  هاگ 
.يا هدمآ  نوریب  حبص  تقو  نیا  هک  متسه  بجعتم  وت  راک 

.ینک یم  بجعت  نم  راک  رد  یتسه و  نم  نوچ  هک  تسا  وت  راک  بجع  تفگ : ءانیعلاوبا 

بیجنان کین و 

زیچ ود  تفگ : .مدنگ  ریش و  زا  دنتفگ : تسا ؟ هدش  تسرد  هچ  زا  تفگ : .دماین  شـشوخ  نآ  زا  هک  دندروآ  یـشروخ  نامهم  يارب 
.بیجنان یلو  کین 

سمادآ

.دنک بارخ  ار  هرجنح  دروآ و  درد  هب  ار  نادند  تفگ : تخادنا و  رود  ار  نآ  سپس  دیوج و  سمادآ  هیبرع ، ینز 

سیسخ

عنم ارم  ادخ  تسا  هزنم  تفگ : درم  .دادن  يزیچ  وا  هب  يو  .دیوشب  ار  شندب  ات  تساوخ  یمطخ  يرادـقم  مامح ، رد  یلیخب  زا  يدرم 
یناجم یمطخ  ردقچ  تسا ؛ مهرد  کی  هنامیپ  ود  نک  لایخ  تفگ : .تسا  مهرد  کی  نآ ، هنامیپ  ود  تمیق  هک  یتلاح  رد  ینک  یم 

؟ يا هدروآ  تسدب 

طسوتم رعش 

.تسپ طـسوتم و  بوخ ، دنتـسه ، تفـص  هس  رب  ءایـشا  همه ي  دـیوگ : یم  ظـحاج  تسا : هدـمآ  متفه  دون و  باـب  راربـالا ، عیبر  رد 
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اهنآ روظنم  طسوتم ، رعش  دوش  هتفگ  یتقو  .تسا و  رتهب  نآ  طسوتم  زا  نآ  تسپ  هک  رعش  رگم  تسا  رتهب  تسپ  زا  مدرم  دزن  طسوتم 
.تسا دب  رعش 

صقان ناسنا 

یگرگ ای  شاب ، مدرم  زا  یفخم  يا  هدنرد  ای  مرسپ  درک : شرافس  شرسپ  هب  نیشن  هیداب  یبرع 
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.يرادن يا  هرهب  هک  شابن  صقان  ناسنا  زگره  شاب و  نابهگن  یگس  ای  شاب ، هکرعم  رد  دراو 

ییوجبیع

.دنرابتعا یب  وت  هفیاط ي  تفگ : داد و  رارق  شنزرس  دروم  ار  ینابایب  یبرع  هلیبق ي  يدرم 

.یتسه تموق  گنن  هیام ي  تدوخ  وت  یلو  دنتسه  نم  گنن  هیام ي  نم  موق  یلب  تفگ : یبرع 

ینامسج داعم 

هتخادرپ داسجا  رـشح  هب  هاجن  افـش و  رخآ  رد  خیـش  هک  یلاـح  رد  تسا  هداد  تبـسن  ار  ینامـسج  داـعم  یفن  انیـس ، یلعوب  هب  یلازغ 
نیا اب  ینامـسج  داعم  هب  لوق  تسا و  نآ  ندوب  يدبا  ملاع و  ندوب  یلزا  هب  لئاق  خیـش  نوچ  دیوگ : یم  ریخا  ناققحم  زا  یکی  .تسا 

.دراد یتالاکشا  فرح  نیا  هتبلا  .تسا  هداد  تبسن  وا  هب  ار  لوق  نیا  ور  نیا  زا  دزاس ، یمن 

ظفاح

درک ناوتن  ات  ود  فلز  نآ  هقلح ي  رد  تسد 

درک ناوتن  ابص  داب  وت و  دهع  رب  هیکت 

نکیل یناهج  بوبحم  هک  تشگ  متریغ 

درک ناوتن  ادخ  قلخ  اب  هدبرع  بش  زور و 

فیطل عبط  یکزان  ارت  هک  میوگ  هچ  نم 

درک ناوتن  اعد  هتسهآ  هک  تسا  يدحب  ات 

*

تسا ربونص  ورس و  تجاح  هچ  ارم  غاب 

تسا رتمک  هک  زا  نم  رورپ  هیاس  داشمش 

مشک ارچ  رس  ناغم  ریپ  ناتسآ  زا 

تسا رد  نیا  رد  شیاشگ  ارس و  نیا  رد  تلود 

سب دنرخ و  یم  یلد  هتسکش  ام  يوک  رد 
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تسا رگید  يوس  نآ  زا  یشورف  دوخ  رازاب 

بجع نیا  قشع و  مغ  تسین  شیب  هصق  کی 

تسا ررکمان  مونش  یم  هک  یسک  ره  زک 

میرب یمن  تعانق  رقف و  يوربآ  ام 

تسا ردقم  يزور  هک  يوگب  هشداپ  اب 

يا هتفرگ  بهذم  هچ  وت  رسپ  نینزان  يا 

تسا ردام  ریش  زا  رت  لالح  ام  نوخ  نیک 

*
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نسوس نابز  مهف  دنک  هک  وک  یفراع 

دمآ زاب  ارچ  تفر و  ارچ  هک  دسرپب  ات 

*

رگید یمهرم  مدامد  شناکیپ  مخز  رب  مهن 

رگید یمد  کی  مشاب  هدنز  رگید  ریت  رهب  هک 

ناملکتم یعیبط و  شناد 

فالخرب نیا  دنا و  هتفای  يرتشیب  رابتعا  ملع  نیا  هتشذگ ي  نادنمشناد  .دنا  هدرک  شالت  رتشیب  یضایر  مولع  رد  نادنمـشناد  ردق  ره 
دوخ شالت  مه  ناملکتم  .تسا  شودخم  ناشلیالد  رتشیب  اریز  دنرادن ، يرابتعا  ملع  نیا  هتشذگ  نادنمـشناد  هک  تسا  یعیبط  شناد 
اهنآ رب  هدراو  ياه  ضارتعا  هشقانم و  اب  نایعیبط  ياه  ناهرب  هک  يروطب  .دننک  راکشآ  ار  اهنآ  مالک  فعض  هک  دنا  هتفرگ  راک  هب  ار 

تفلاخم رادـقم  نآ  ات  اهنت  دـنرادرب و  تسد  اهنآ  لئالد  ضقن  زا  هک  تسا  نیا  ناـملکتم  لاـح  هب  راوازـس  یلو  .تسا  هدـش  لزلزتم 
دنرواین ار  یبلاطم  دوخ  يوس  زا  دنهدن و  رارق  هشدخ  دروم  نانآ  بلاطم  ریاس  دشاب و  رهطم  تعیرش  فلاخم  نویعیبط  رظن  هک  دننک 

هیزجت لباق  ریغ  يازجا  زا  مسج  دنا  هتفگ  تروص ، الویه و  زا  مسج  بیکرت  هراب ي  رد  ًالثم  .دنشاب  زجاع  نآ  تابثا  زا  ناشدوخ  هک 
.دنک یمن  باریـس  ار  يا  هنـشت  دهد و  یمن  افـش  ار  يرامیب  چیه  هک  دنا  هدروآ  یلئالد  فرح  نیا  تابثا  يارب  تسا و  هدـش  بیکرت 
هتبلا تفرگ و  یم  رت  بسانم  ياج  سوفن  رد  ناشمالک  و  دوب ، رتهب  دـنتخادرپ  یم  الویه  تاـبثا  لـئالد  صقن  ناـیب  هب  ناـملکتم  رگا 

.دهد قیفوت  باوص  هار  هب  ادخ 

کلف نارَود 

رود (، 23167  ) لاس تفه  تصـش و  دص و  رازه و  هس  تسیب و  تدم  رد  تباوث  کلف  تسا : هدروآ  هیکم  تاحوتف  رد  نیدلا  یحم 
.تسناد یم  لاس  رازه  شش  یس و  رد  ار  کلف  نارود  وا  هک  تسا  سویملطب  هیرظن  زا  رتمک  رادقم  نیا  .درب  یم  نایاپ  هب  ار  دوخ 

.دنا هتفگ  لاس  تسیود  رازه و  جنپ  تسیب و  ار  نآ  یسوط  ققحم  ملعا و  نبا 

رفج

يرطس ره  تسا و  رطس  تشه  تسیب و  يا  هحفـص  ره  تسا و  هحفـص  تشه  تسیب و  ییزج  ره  تسا و  ءزج  تشه  تسیب و  رفج ،
تاحفـص و دادـعت  هب  مود  فرح  ءازجا و  دادـعت  هب  لوا  فرح  .تسا  هدـش  تسرد  فرح  راـهچ  زا  یتیب  ره  تیب و  تشه  تسیب و 
ار تسا  هدـش  تسرد  فرح  راهچ  زا  هک  رفعج  مسا  ًالثم  سپ  .تسا  تویب  دادـعت  هب  مراهچ  فرح  اهرطـس و  دادـعت  هب  موس  فرح 

.تفای موس  ءزج  زا  مهدزناش  هحفص  زا  مهدفه  رطس  زا  متسیب  هناخ  رد  ناوت  یم 
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تاذ مسا 

هک تسا  هدش  فالتخا  نآ  رد  هک  تسا  یمـسا  نامه  نیا  .تسا  هژیو  یلجت  نیعم و  تفـص  ای  تاذ  نامه  مسا  دـنیوگ  نالدـبحاص 
هب دنا  هتشون  اه  هوزج  دنا و  هدرک  هایـس  ار  اهقرو  ناملکتم  هچنانچ  تسین  ظفل  درجم  رد  هرجاشم  نآ و  ریغ  ای  تسا  یمـسم  نیع  ایآ 

.دهد یمن  حیجرت  نادان  رب  ار  يدنمشناد  هک  ساسا  یب  ياهزیچ 

نز اب  ینیشنمه 

: تفگ درم  .ربن  رطاخ  زا  میتشاد  مه  اب  هک  ینالوط  یگدنز  نیا  تفگ : نز  .تفرگ  وا  قالط  رب  میمصت  تشاد و  عازن  شنز  اب  یبیدا 
.مرادن وت  اب  دایز  ینیشنمه  زج  یهانگ  ادخ  هب 

لولهب

وت .مناد  یم  ادـخ  هب  تفگ : لولهب  متـسه ؟ یـسک  هچ  نم  یناد  یم  تفگ : وا  هب  اـهنآ  زا  یکی  دـنتفرگ و  ار  لولهب  فارطا  یهورگ 
.هویم هن  يراد و  هشیر  هن  هک  یتسه  نیمز  چراق  دننام 

نز

.يوش راتفرگ  ادابم  وش  رود  ماد  زا  تفگ : تفگ ، یم  نخس  ینز  اب  هک  يدرم  هب  طارقب 

*

.نز تفگ : تسا ؟ مادک  ناگدنرد  نیرتدب  دندیسرپ  طارقب  زا 

دنیوگ

ناهج نابوخ  لاصو  یپ  يرمع ز 

ناشیا مدرک ز  هبرجت  نیا  مدیدرگ و 

تسا لصو  تنحم ، رازه  دص  تحار و  کی 

نارجه تحار ، رازه  دص  تنحم و  کی 

دنیوگ

دناوخ ناوت  یم  يزمر  هچیزاب  ره  ز 

تفای ناوت  یم  یضیف  هناسفا  ره  ز 
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یماظن

تسم لفاغ و  نادنچ  هدید  يا  تفخم 

تسد ناهج  رد  روآ  رب  نارایشه  وچ 

كاخ لد  رد  یهاوخ  تفخ  نادنچ  هک 

كالفا نارود  دنک  تشومرف  هک 

يولهد نسح 

ینک داش  تیصعم  هب  دوخ  لد  میاد 

ینک دای  ار  يادخ  تدسر  مغ  نوچ 
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كرت اوعد  ارت  هتفر و  وت  ایند ز 

ینک دازآ  وچ  ار  هدیرپ  کشجنگ 

لیعامسا لامک 

يدرک منیشنمه  رقف  هقافاب و 

يدرک منیمغ  رای  یب  سنوم و  یب 

تست رد  نابرقم  هبترم ي  نیا 

يدرک منینچ  نیا  تمدخ  هچب  ایآ 

یماظن

ندرک هزادنا  یب  زان  یمشچب 

ندرک هزات  يدهع  مشچ  رگیدب 

گنس رب  هیشیش  دز  یم  هچ  رگ  شباتع 

گنج رد  دیسرپ  یم  خرن  شقیقع 

هداد بآ  قیقع  نوچ  رکش  ود 

هداد بات  دنمک  نوچ  وسیگ  ود 

هدیشک لد  زا  بآ  شیوسیگ  مخ 

هدیشک لگ  رب  ار  هزبس  وسیگ  هب 

شزیت کشم  میسن  زا  مرگ  هدش 

شزیخ رامیب  سگرن  غامد 

يولهد ورسخ  ریما 

یناوج زاغآ  رد  دشاب  شوخ  هچ 
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( یناج  ) یناسر يادوس  مه  هب  ار  ربلد  ود 

ندرک زاغآ  باتع  وربا  زا  هگ 

ندرک زار  نایب  ناگژم  زا  هگ 

ندنار هزمغ  شاب  رود  زا  یهگ 

ندناوخ مشچ  ياه  هشوگ  زا  یهگ 

تخس مدق  اهلد  رد  قشع  هدرشف 

تخر مدع  يارحص  هب  هدرب  درخ 

الاب فلز  لایخ  ناج  نورد 

الاک سوساج  یگناخ  دزد  وچ 

ناراذع لگ  روج  تسا  خلت  یم 

ناراوگ دشاب  يروخ  شدنچ  ره  هک 

نیقیلا قح  هکلم ،

فیطل رهوج  ناویح ، تابن و  رد  اهنیا  ریغ  ریوصت و  ومن و  هیذـغت ، نوچ  یناویح  یتابن و  لاعفا  لعاف  هک  دـننآرب  ناـمیکح  زا  یخرب 
نیا .دوش  یم  هکلم  هب  ریبعت  نآ  زا  تعیرش  رد  .دهد  ماجنا  ار  صاخ  لاعفا  نآ  تسا  رومأم  ضایف  يادخ  يوس  زا  هک  تسا  یناحور 

.تسا نیقیلا  قح  نامه  نیا  مناج  هب  دیوگ : یم  نیققحم  زا  یکی  .تسا  یلازغ  نیقارشا و  رظن 

ظفاح

تسا داینب  تسس  تخس  لما  رصق  هک  ایب 

تسا داب  رب  رمع  داینب  هک  هداب  رایب 

دوبک خرچ  ریز  هک  منآ  تمه  مالغ 

تسا دازآ  دریذپ  قلعت  گنر  هچ  ره  ز 
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بارخ تسم و  شود  هناخیم  هب  هک  تمیوگ  هچ 

تسا داد  اه  هدژم  هچ  مبیغ  ملاع  شورس 

نیشن هردس  زابهاش  رظن  دنلب  يا  هک 

تسا دابآ  تنحم  جنک  نیا  هن  وت  نمیشن 

ریفص دننز  یم  شرع  هرگنک ي  ارت ز 

تسا داتفا  هچ  هگماد  نیا  رد  هک  تمنادن 

دای زا  ربم  نم  دنپ  روخم و  ناهج  مغ 

تسا دای  يورهر  مزغن ز  هفیطل  نیا  هک 

ظفاح رب  مظن  تسس  يا  يرب  یم  هچ  دسح 

تسا داد  ادخ  نخس  فطل  رطاخ و  لوبق 

*

تسین هرانک  شچیه  هک  قشع  رحب  تسیرحب 

تسین هراچ  دنراپسب  ناج  هکنآ  زج  اجنآ 

دوب یمد  شوخ  یهد  قشع  هب  لد  هک  مدنآ 

تسین هراختسا  چیه  تجاح  ریخ  راک  رد 

رایب یم  ناسرتم و  لقع  عنم  هب  ار  ام 

تسین هراک  چیه  ام  تیالو  رد  هنحش  نیاک 

ناشن نیا  هک  يدنر  هقیرط  رمش  تصرف 

تسین هراکشآ  سک  همه  رب  جنگ  هار  نوچ 

يور چیه  هب  ظفاح  هیرگ  وت  رد  تفرگن 
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تسین هراخ  گنس  زا  مک  هک  ملد  نآ  ناریح 

فرشا ازریم 

بیقر اب  وت  مرگ  تبحص  مین ز  نیگمغ 

تساجک ات  وت  يافو  رهم و  هک  ما  هتسناد 

ورسخ ریما 

ار دوخ  ینک  باوخ  رد  میوگ  یلد  درد  نوچ 

میوگ یمن  هناسفا  رخآ  تسا  لد  درد  نیا 

مایخ

يراد رب  زا  همه  یندل  ملع  رگ 

يراد رفاک  سفن  نوچ  دنکن  تدوس 
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زامن رهب  یهن  یم  هچ  نیمز  هب  ار  رس 

يراد رس  رب  هک  هنب  نیمز  هب  ار  نآ 

یماج

ییامیپ ناهج  يدرجم  لاحشوخ 

ییاورپ یب  هنامز  دب  کین و  و ز 

ملاع رد  نانک  ریس  تفص  دیشروخ 

ییاج بش  ره  یلزنم و  هب  زور  ره 

يوره فاب  هماج  دمحم 

تخیب مناج  رب  هنتف  درگ  دمآ و  قشع 

تخیرگب شناد  تفر و  لقع  دش و  مربص 

تفرگن متسد  تسود  چیه  هعقاو  نیز 

تخیر میاپ  رد  تشاد  هچ  ره  هک  هدید  زج 

تغالب

همان دش و  جراخ  رازین  زا  يدرم  .دـندرک  روبع  يرازین  زا  متکا  نب  ییحی  اب  نومأم  تسا : هدـمآ  میدـنلا  رـضاحملا و  ناسل  باتک  رد 
ار وا  داد  روتـسد  تفـشآرب و  نومأـم  .دـنزب  نیمز  هب  ار  وا  دوب  کـیدزن  درک و  مر  نومأـم  رتـسا  .دوـب  هدرک  ین  رـس  رب  هیئاوکـش  يا 

هتسناد هدید ، هودنا  نینمؤملاریما  يا  تفگ : نومأم  هب  يو  دمآ ، لتق  رومأم  یتقو  .دناسرب  لتق  هب  ار  وا  هک  درک  دای  دنگوس  دنریگب و 
داد یهاوخ  نم  هب  یکین  خساپ  يرگنب ، نم  تخس  راگزور  رب  رگا  .ددرگ  یم  بکترم  بدا  فالخ  هتسناد  دوش و  یم  لمحتم  رطخ 
غیلب نینچ  ینخـس  لاح  ات  تفگ : ییحی  هب  نومأم  .ینک  رادـید  لتق  اب  تسا  نیا  زا  رتهب  ینک  رادـید  هتـسکش  مسق  اـب  ار  ادـخ  رگا  و 

.داد هزیاج  درک و  نینچ  .منک  هدروآرب  ار  شتجاح  ادخ  هب  .ما  هدینشن 

بوخ رعش 

درازاین شوگ  هک  ابیز  نتم  اب  قوذ  ياه  همشچ  هدننک  يراج  تسا  يرعش  بوخ ، رعـش  تفگ : .دیوگب  رعـش  فصو  تساوخ  یبیدا 
.دنک شیاسآ  ساسحا  شوگ  هک  تسا  رت  نیشنلد  يرعش  بوخ ، رعش  تفگ : يرگید  .دنکن  دنسرخان  لد  و 
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مالغ

لکوتم دیـسر ، لـکوتم  روـضح  هب  هدیـشوپ و  اـبیز  یـسابل  يزور  فیـصو  .تشاد  فیـصو  شمداـخ ، هب  رایـسب  يا  هقـالع  لـکوتم 
تـسود ار  وا  وت  هک  تهج  نآ  زا  تفگ : ناقاخ  نب  حـتف  يراد ؟ تسود  ار  فیـصو  ایآ  تفگ : ناقاخ  نب  حـتف  هب  دـش و  لاحـشوخ 

.دراد تسود  ار  وت  هک  مراد  تسود  ار  وا  رظن  نآ  زا  .مرادن  تسود  يراد ،

ظفاح

زار مرحم  نیقی  هب  سک  دشن  قشع  هر  رد 

دراد ینامگ  مهف  بسح  رب  یسک  ره 
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*

تسین هاگآ  ام  لاح  زا  تسرپ  رهاظ  دهاز 

تسین هارکا  چیه  ياج  دیوگ  هچ  ره  ام  قح  رد 

دوب ناگنر  کی  راک  نتفر  هناخیم  رد  رب 

تسین هار  ناشورف  یم  يوک  هب  ار  ناشورف  دوخ 

ورب وگ  دهاوخ  هکره  ایب و  وگ  دهاوخ  هک  ره 

تسین هاگرد  نیا  رد  نابرد  بجاح و  زان و  ربک و 

تسام مادنا  یب  زاسان  تماق  زا  تسه  هچ  ره 

تسین هاتوک  سک  يالاب  رب  وت  فیرشت  هنرو 

تعانق

.دراد ترخآ  باوث  ایند و  تزع  هشیپ ، تعانق  دیوگ : یمیکح 

يدیماان

.دنک هراچیب  ار  ریما  زیزع و  ار  هراچیب  يدیماان ، دیوگ : نینچمه 

اضر تعانق ،

.تسا یگدنز  شیاسآ  ادخ  ياضق  هب  اضر  تسا و  ناهنپ  یمکاح  تعانق  دیوگ : نینچمه 

یتشترز مالسا 

.تسا یبیجع  نید  تفگ : يدید ؟ هنوگچ  ار  مالسا  دنتفگ : .دش  ناملسم  یتشترز  کی 

.دننک یم  عطق  ار  شرس  دوش  جراخ  نوچ  دنرب و  یم  ار  وا  تلآ  رس  دوش  شدراو 

جاودزا رد  وفک 

تقاـیل رتخد  نیا  تفگ : ساـبع  نبا  .دوب  هدرک  گرزب  ار  وا  ساـبع  نبا  هک  تفر  يا  همیتی  يراگتـساوخ  هب  هنیدـم  فارـشا  زا  یکی 
: تفگ سابع.دش  ایوج  ار  تلع  راگتساوخ  درادن ، ار  وت  يرسمه 
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نبا .مراد  لوبق  دوخ  يرـسمه  هب  فاصوا  نیا  همه ي  اب  ار  وا  نم  تفگ : درم  تسا ، ناـهد  دـب  تسا ، نارچ  مشچ  دـنک ، یم  يدزد 
.يرادن ار  وا  تقایل  وت  هکنیا  تفگ : سابع 

یماج

ار دق  یهس  ورس  نآ  یبوط  مدق  كاخ  دش 

اردق هعفرا  ام  ًانأش  همظعا  ام 
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یماد هنب  فلز  زا  یناحور  رکیپ  يا 

ار درجم  حاورا  شک  قلعت  دیق  رد 

يزیر نارگد  نوخ  يزیخ  وت  هدنز و  نم 

ار دوخ  مشکب  مهاوخ )  ) دیاب هصغ  نیا  زا  هظحل  ره 

روش مشچ 

یم شدوبان  هکنیا  رگم  درک  یمن  هاگن  يزیچ  چیه  هب  دوب و  مشچ  روش  رایـسب  ینز  هنیدـم  رد  تسا : هدـمآ  ءابدالا  ناتـسب  باتک  رد 
ایند زا  یتقو  تفگ : یم  شرتخد  هب  بعشا  .تفر  دز ، یم  فرح  یتخس  هب  دوب و  راضتحا  رتسب  رد  هک  بعشا  تدایع  هب  يو  .تخاس 

، دوبن نآرق  هقف و  اب  تشادن ، هزور  زامن و  مردپ  هک  نم  رب  ياو  وگن  دنونش ، یم  ار  وت  يادص  مدرم  نکن ، ییارـس  هحون  نم  رب  متفر 
دیناشوپ و شتروص  دیآ ، یم  مشچ  روش  نز  نامه  دید  تسیرگن  بعشا  .دنیامن  یم  نعل  ارم  دننک و  یم  بیذکت  ار  وت  مدرم  نوچ 
رد وت  .تسا  دـب  وت  مشچ  تفگ : نز  .تسرفب  ربماـیپ  رب  یتاولـص  يدـید ، نم  رد  یبوخ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وـت  نز ! يا  تفگ :

مناد و یم  ار  اـهنیا  تفگ : بعـشا  .ینک  یم  يرپس  دوخ  یگدـنز  قمر  نیرخآ  يراد  وت  ییآ ، شوخ  نم  مشچ  هب  هک  یتسین  یلاـح 
.مهد ناج  یتخس  هب  نم  دیآ و  شوخ  وت  رظن  هب  نم  عیرس  نداد  ناج  مسرت  یم 

.تشذگرد بعشا  دندمآ و  هدنخ  هب  نادنزرف  نز و  زا  بعشا  نایفارطا  همه ي  دش ، جراخ  داد  یم  مانشد  ار  وا  هک  یلاح  رد  نز 

.دوب ردان  مجع  نیب  ییوگ  هفیطل  رد  يو  .تسا  فونص  الم  ناتساد  تیاکح ، نیا  هب  کیدزن 

، داد لوط  ار  تئارق  نوچ  دوب ، ادص  دب  رایـسب  يراق  .دنک  نآرق  تئارق  وا  رانک  رد  هک  دـندروآ  ار  يراق  داتفا ، راضتحا  لاح  هب  یتقو 
.داد ناج  تقو  نامه  .مدرم و  نم  نک  سب  الم  تفگ : یسراف  نابز  هب  فونص  الم 

دنفسوگ هناش  زا  يرگن  هدنیآ 

هکره دـسیون : یم  دـنرادن ، یـشوخ  لاح  ناشتقلخ  رطاخ  هب  هک  یناسک  هراب ي  رد  مجنپ  لصف  رد  نوناق  حرـش  رد  يزاریـش  همـالع 
زین .هن  ای  تسا  یلاسکـشخ  هدنیآ  لاس  رد  دمهفب  دناوت  یم  دـنک ، یم  هاگن  دنفـسوگ  فتک  هب  یتقو  دـنادب  ار  یـسانش  فتک  شناد 

.تسا هنوگچ  ریما  ریزو و  هاش و  لاح  دمهفب  دـناوت  یم  زین  .هن و  ای  تسا  دایز  يزیرنوخ  گنج و  هدـنیآ  لاس  رد  دـمهفب  دـناوت  یم 
: زا تسترابع  هک  دراد  یطیارش  مکح  نیا  هتبلا  .هن  ای  دنرارقرب  ایآ 

حبذ دوش  یم  لاؤس  وا  زا  هک  یسک  دوش و  یم  لاؤس  وا  يارب  هک  یسک  تین  هب  ار  دنفسوگ  - 1
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.دنک

.دشاب علطم  دوش  یم  لاؤس  وا  يارب  هک  یسک  لاح  زا  - 2

.دشاب دایز  هام  رون  - 3

.دنشاب هدیشوپ  هزیکاپ  سابل  هدوب و  رهاط  هدننک ، حبذ  زین  دوش و  یم  لاؤس  وا  يارب  هک  یسک  - 4

.دشاب يراج  بآ  کیدزن  ناتسب و  رد  دنفسوگ  هدننک و  حبذ  - 5

.دشاب طسوتم  دنفسوگ  - 6

.دننک هظحالم  ار  دنفسوگ  تسار  فتک  - 7

.دننک ادج  ییابیز  هب  دنفسوگ  هناش  زا  ار  تشوگ  - 8

.دننک يراددوخ  دنفسوگ  هناش  هب  وقاچ  ندناسر  زا  -9

.دیامن دوخ  فرط  هب  دراد ، یگدمآرب  هک  ار  نآ  يور  دیشروخ و  فرط  هب  ار  هناش  تشپ  - 10

هتبلا دنک ، جارختسا  دهاوخ  یم  هچنآ  هناش ، ياه  هطقن  اه و  هریاد  اهتمالع و  اهـشقن و  زا  ات  دنک  شالت  طورـش ، نیا  لوصح  زا  سپ 
.درادن هظفاح  تردق  نف و  نیا  رد  دایز  هبرجت  زج  یهار  بلاطم  نیا  مهف 

ربخ ادتبم و 

«. یهام وت  : » متفگ .نزب  نم  يارب  یلاثم  ًاروف  تسیچ ؟ ربخ  ادتبم و  دیسرپ  نم  زا  ییوهآ  هچب 

یل لوقی  نداش  و 

ربخلاام ءادتبملام 

ًاعرسم یل  اهلثم 

رمقلا تنا  تلقف 

یلعا ماظن 

بطق کیدزن  ات  عیرـس  تکرح  كالفا  قطانم  دراد و  یگتـسب  نیعم  دـح  هب  کلف  تکرح  رادـقم  ارچ  دیـسرپ ، مایخ  رمع  زا  یلازغ 
هچ دیـسرپ  یلازغ  زا  مایخ  يدـنچ  زا  سپ  .تسا  یلعا  ماـظن  تایـضتقم  زا  روما  نیا  تفگ : درک و  ینـالوط  ار  خـساپ  ماـیخ  دـنراد ؟
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نیا تفگ : یلازغ  .تسا  هتـشادن  دوجو  ینامز  نآ  زا  شیپ  هکنیا  اب  دیآ ، دوجوب  دمآ ، دوجوب  هک  ینامز  نامه  رد  یتسه  دـش  ثعاب 
.تسا یلعا  ماظن  تایضتقم  زا  مه 

مایخ ییوگخساپ 

طیـسب و کلف  هکنیا  اب  درک  لاؤس  بطق ، هب  کلف  زا  یـشخب  يراذگ  مان  هراب ي  رد  مایخ  زا  یلازغ  يزور  مدید  ءامکحلا  خیرات  رد 
تامدقم درک و  ینالوط  ار  نخس  مایخ  دراد ؟ لثامتم  ءازجا 
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نایب هب  شـسرپ  خـساپ  زا  شیپ  هک  دوب  مایخ  تداع  نیا  .تخاس  حرطم  ار  تکرح  هلوقم ي  ثحب  دومن و  حرطم  ار  ثحب  زا  جراـخ 
مایخ دزن  زا  ُلِطا�ْبلا (1)و  َقَهَز  ُّقَْحلا َو  َءا�ج  تفگ : یلازغ  تفگ و  ناذا  نذؤم  لاـح  نآ  رد  .تخادرپ  یم  ثحب  زا  جراـخ  تامدـقم 

.تفر نوریب 

تمکح

طابترا زین  دنتـسه و  هک  یلکـش  هب  اهنآ  ماکحا  صاوخ و  فاصوا و  ءایـشا و  تقیقح  هب  ملع  زا  تسا  ترابع  ءاـمکح  دزن  تمکح ،
هک یتمکح  ًارِیثَک (2) . ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َهَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  .اهنآ َو  ياضتقم  هب  لمع  تسا و  دوجوم  ماظن  رارسا  تاببـسم و  بابـسا و 

يارب هک  تسا  تقیقح  رارـسا  تسا ، هدش  هتـشاذگ  توکـسم  هک  یتمکح  تسا و  تقیرط  تعیرـش و  مولع  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  رد 
اهنآ دزن  هک  یتمکح  .دنوش  كاله  ای  دـننیب و  نایز  ای  دـنوش  علطم  نآ  زا  رگا  هکنیا  هچ  تسین  مهف  لباق  ماوع  موسر و  نادنمـشناد 

رد دولخ  لافطا و  گرم  ناگدـنب و  یخرب  جـنر  لثم  .تسا  هدـنام  یفخم  اهنآ  رب  تسا  هدـش  داجیا  هک  تلع  نامه  هب  تسا  لوهجم 
.شتآ

رد یـشاک  قازرلادـبع  ار  اهنیا  .تسا  مزال  تسا ، لدـع  قح و  هکنیا  هب  داقتعا  اهنآ و  داجیا  هب  تیاضر  دراوم و  تسد  نیا  هب  ناـمیا 
.تسا هتفگ  تاحالطصا 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما 

ابیز یناوج  مدرک ، لزنم  هک  هیـسداق  رد  .مدش  جح  مزاع  لاس 149  رد  يراک  يارب  هک : تسا  هدرک  لقن  یخلب  قیفـش  زا  يزوج  نبا 
اب .دوب  هتـسشن  مدرم  زا  يادج  تسا و  هدرک  اپ  هب  نیلعن  هتخادـنا و  شود  رب  ییابع  هدیـشوپ و  نیمـشپ  یـسابل  مدـید ، نوگمدـنگ  و 

.منک یم  تمالم  شراک  زا  ار  وا  مور و  یم  وا  يوس  هب  ادخ  هب  .دشاب  مدرم  رب  راب  دهاوخ  یم  تسا و  نایفوص  زا  متفگ  مدوخ 

.تسا هانگ  یخرب  هک  نک  زیهرپ  اـهنامگ  يرایـسب  زا  قیفـش  يا  تفگ : موش ، یم  کـیدزن  يو  هب  هک  دـید  ارم  نوچ  وا  متفر ، وا  دزن 
هک .ملطب  تیلالح  مورب و  وا  دزن  تسادخ ، حلاص  هدـنب ي  ناوج  نیا  متفگ  دوخ  اب  ٌْمثِإ (3) . ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَـک  اُوِبنَتِْجا 

.تسا ریزارس  شکشا  دزرل و  یم  شندب  تسا ، زامن  لوغشم  هک  مدید  ار  ناوج  نامه  مدش ، هصقاو  دراو  یتقو  .دش  بیغ  مهاگن  زا 
نم هک : دناوخ  ار  هیآ  نیا  درک و  هاتوک  ار  شزامن  .منک  یهاوخ  رذع  وا  زا  مورب و  متفگ :
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َنَمآ َو َبا�ت َو  ْنَِمل  ّفََغل 
�
ٌرا یِّنِإ  .دیامن  تیاده  تساوخرد  دنک و  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  دـنک و  هبوت  هک  متـسه  یـسک  هدنـشخب 

.تسا ناگدیزگرب  زا  داد ، ربخ  نم  لاح  زا  رابود  نونکات  هک  نیا  متفگ  دوخ  اب  �يدَتْها (1) . َُّمث  ًاِحلا�ص  َلِمَع 

زا هزوک  دشونب ، بآ  دهاوخ  یم  دراد و  تسد  رد  يا  هزوک  هتـسشن و  یهاچ  رانک  ناوج  نامه  مدید  میدش ، هلابز  لزنم  دراو  یتقو 
زج یسک  نم  یتسه ، نم  یگنسرگ  یگنشت و  راگدرورپ  وت  تفگ : تفرگ و  نامسآ  هب  رـس  يو  .داتفا  هاچ  هب  دروخ و  رُـس  شتـسد 

.دناوخ زامن  تعکر  راهچ  درک و  رپ  بآ  زا  تفرگ و  ار  شا  هزوک  ناوج  دـمآ و  الاب  هاچ  بآ  مدـید  دـنگوس  ادـخ  هب  .مرادـن  ار  وت 
يزور وت  هب  ادخ  هچنآ  زا  متفگ : متفر و  وا  کیدزن  .دیشون  تخیر و  شا  هزوک  لخاد  ار  اهگیر  زا  یتشم  تفر ، یلت  يوس  هب  سپس 
هتـشاد نظ  نسح  دوخ  يادـخ  هب  .دـنیآ  یم  ام  رب  هراومه  ادـخ  ینطاب  يرهاظ و  ياه  تمعن  قیفـش  يا  تفگ : .هدـب  مه  نم  هب  هداد 

نآ زا  رتوبشوخ  نآ و  زا  رتذیذل  نونکات  ادخ  هب  .تسا  رکش  نیرتهب  زا  یتبرش  مدید  مدیشون ، داد ، نم  هب  ار  شا  هزوک  سپـس  .شاب 
یتقو .درک  یم  هلان  دـناوخ و  یم  زامن  هک  مدـید  نادوان  ریز  ار  وا  یبش  همین  .میدـش  هکم  دراو  ات  مدـیدن  ار  وا  رگید  .مدوب  هدروخن 

رد هک  هچنآ  فالخرب  مدید  مدـش ، وا  یپ  رد  نم  دـش و  جراخ  درک و  فاوط  ار  هناخ  .دـناوخ  ار  شحبـص  زامن  دـش  هدـیمد  هدـیپس 
تسد و دنتـسه و  وا  فارطا  مدرم  دننک و  یم  یهارمه  ار  وا  مالغ  دنچ  دراد و  یلاوما  مدرک  هدـهاشم  مدوب ، هدـید  يو  زا  هار  لوط 

: متفگ تسا ! رفعج  نب  یسوم  دنتفگ : تسیک ؟ درم  نیا  مدیسرپ : .دنسوب  یم  ار  وا  ياپ 

.دیس نیا  دننام  زا  زاجعا  همه  نیا  تسین  تفگش  یلب ،

دنیوگ

درد لها  دنزوس  هدنز  ار  دوخ  هک  ضرعم  نآ  ردنا 

تسین زودنه  زا  رتمک  وک  ادخ  درم  اسب  يا 

یماظن

زور یکی  رو  ینام  لاس  دص  رگا 

زورفا لد  خاک  نیا  زا  تفر  دیابب 

یناگدنز غاب  تسا  یغاب  شوخ  هچ 

ینازخ داب  زا  يدوب  نمیا  رگ 

هناسف رپ  رید  هنهک  نیا  تسا  شوخ 

هنایم رد  يدوبن  ندرم  رگا 

زیوالد خاک  نیا  دمآ  درس  نآ  زا 
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زیخ تدیوگ  يدرک  مرگ  اج  نوچ  هک 
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لثَملا برض 

ییاج ار  لثملا  برض  نیا  .دراد  گرب  خاش و  نخس  ینعی  نوجـشوذ ،  ثیدحلا  دنیوگ : یم  هک  تسا  نیا  اه  لثملا  برـض  زا  یکی 
هک تسا  نیا  لثملا  برض  نیا  هشیر ي  مالکلاّرجی .  مالکلا  لثملا  برض  دننام  دوش ، رگید  نخس  بجوم  ینخس  هک  دنرب  یم  راکب 

ياهام زا  یکی  رد  .تشگزاب  دیعس  تفر و  ایند  زا  دعس  دنتفر ، يرفـس  هب  ود  نآ  .تشاد  دیعـس  دعـس و  مانب  دنزرف  ود  ودا ، نب  هبض 
یناـکم هب  هک  دـندوب  وگتفگ  لاـح  رد  رفـس  نیب  رد  .تفر  نوریب  رهـش  زا  بعک  نب  ثراـح  اـب  شرـسپ  زا  وجتـسج  يارب  ردـپ  مارح 

منیبب تفگ : هبض  .تسوا  ریشمش  نیا  مدناسر و  لتق  هب  ار  وا  مدید و  یفاصوا  نینچ  اب  یناوج  ناکم  نیا  رد  تفگ : ثراح  .دندیـسر 
لتق هب  ار  ثراح  و  دراد ، گرب  خاش و  نخس  تفگ : هبض  .دوب  دعـس  شرـسپ  ریـشمش  نآ  داد و  وا  هب  ار  ریـشمش  ثراح  .ار  ریـشمش 

.درک یتسد  شیپ  لدج  ریشمش  تفگ : هبض  .تسا  هتشادن  هگن  ار  مارح  هام  تمرح  هک  دندرک  تمالم  ار  وا  مدرم  .دناسر 

يرذآ

دنشیدنا راگن  ياشامت  هک  نازابقشع 

دنشیدنا راعز  هکنآز  رگا  داب  ناشگنن 

مارح موق  نآ  رب  رایع  مدرم  توسک 

دنشیدنا رامز  دنا و  جنگ  هشیدنا  رد  هک 

دنسرن ییوبب  غاب  نیا  لگ  زا  يرذآ 

دنشیدنا راخ  ندرزآ  هک ز  یناکزان 

مغ

.متسه دونشخ  دوخ  نزح  هب  امش ، رورس  رطاخ  هب  تسامش ، يداش  بجوم  نم  مغ  رگا  تسا : هتفگ  رعاش 

ینناف تنزح  ینا  مکرس  نئل 

مکرورس یف  هبغر  ینزحب  تیضر 

سفن بتارم 

.دهد و یم  نامرف  یـسح  ياه  توهـش  اه و  تذـل  هب  هک  تسا  هراما  سفن  نامه  .دـشاب  يو  یناویح  ياوق  رخـسم  ناسنا  سفن  رگا 
ياوق رب  سفن  رگا  یلو  ِءوُّسلِاب (1) ، ٌهَرا�ّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ  دیامرف : یم  ادخ  .دهد  یم  قوس  تسیاشان  لامعا  اه و  یتسپ  يوس  هب  ار  بلق 

هک تسا  نئمطم  سفن  یـسفن ، نینچ  دـیامن ؛ یم  خوسر  وا  رد  هدیدنـسپ  قالخا  دـشاب ، یناحور  ياوق  عیطم  دـشاب و  مکاح  یناویح 
هب هدوب و  هتساریپ  اه  يدب  زا  تسا و  تکرح  رد  سدق  ملاع  يوسب 
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�یلِإ یِعِجِْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ا�ی  هک  دهد  یم  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  يو  هک  يروط  هب  .تسا  قاتـشم  تاجردلا  عیفر  ترـضح 
ِیتَّنَج (1). ِیلُخْدا  يِدا�بِع َو  ِیف  ِیلُخْداَف  ًهَّیِضْرَم  ًهَیِضا�ر  ِکِّبَر 

رگا .دوش  یم  لیامتم  رـش  يوسب  یهاگ  ریخ و  يوس  هب  یهاگ  دـشاب ، هدـشن  سفن  هکلم ي  دـب ، کین و  قالخا  زا  مادـک  چـیه  رگا 
هب يو  .تسا  هدش  لصاح  تلفغ  زا  يو  هبنت  هزادنا  هب  يرون  زا  هک  دوش  یم  هماول  سفن  دنک و  یم  تمالم  ار  دوخ  دورب ، رش  يوسب 
اطخ بکترم  هیلوا  تیخنـس  هظحالم  هب  رگا  لاح  .دـنک  یم  تکرح  تقیقح  تیبوبر و  بناـج  هب  دـشوک و  یم  دوخ  لاـح  حالـصا 
دای دنگوس  نآ  هب  ادخ  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  .دور  یم  رون  نامه  يوسب  دـنک و  یم  شزرمآ  بلط  هبانا و  هبنت  رون  رطاخ  هب  دوش ،

ِهَما�ّوَّللا (2). ِسْفَّنلِاب  ُمِْسقُأ  .تسا َو �ال  هدرک 

ظفاح

فراع کلاس  يا  يدز  شتآ  وچ  هقرخ  رد 

شاب ناهج  نادنر  هقلحرس ي  نک و  يدهج 

نیزح ياعد 

: دومرف یم  بش  زامن  زا  دعب  ادخ  اب  تاجانم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تسا : هدروآ  دجهتملا  حابصم 

يالوم يا  نم ، يالوم  يا  .هدش  كدنا  مئایح  رایـسب و  مهانگ  يونـشب ، ار  میادص  دـیاش  ناکم ، ره  رد  دوجوم  يا  منک  يوجن  وت  اب 
ياـه مغ  گرم  زا  دـعب  هک  یلاـح  رد  دوـب ؛ یفاـک  دوـبن ، گرم  زج  يزیچ  رگا  .منک  شوـمارف  ار  هچ  مروآ و  رطاـخ  هب  ار  هچ  نـم ،

.مراد یگرزب 

، دایرف سپ  .یباین  افو  یتسار و  نم  دزن  ینک و  باتع  ارم  یپرد  یپ  اسب  هچ  میوگب ، یک  ات  اجک و  ات  نم ، يالوم  يا  نم ، يـالوم  يا 
ار دوخ  هک  ییایند  زا  دنک و  یم  يدعت  نم  رب  ًامئاد  هک  ینمـشد  زا  هدش و  هریچ  نم  رب  هک  مسْفن  ياوه  زا  ادـخ  يا  وت  يوسب  دایرف ،

.دهد منامرف  يدب  هب  دنکن  محر  مراگدرورپ  رگا  هک  هراما  سفن  زا  هدرک و  شیارآ  نم  يارب 

.امن لوبق  مه  ارم  يدرک  لوبق  ارم  لثم  رگا  .شخبب و  مه  ارم  يدیشخب  ارم  لثم  رگا  نم ، يالوم  يا  نم ، يالوم  يا 

؟ يا هدید  یبوخ  نم  زا  ایآ  هدوب  لزا  زا  هک  یسک  يا  ریذپب ، زین  ارم  یتفریذپ  ار  نوعرف  هاگرد  نارحاس  هک  یسک  يا 

هب اهمشچ  میآ و  یم  وت  يوسب  اهنت  هک  يزور  یناسر ، یم  يزور  ارم  ماش  حبص و  هک  یسک  يا 
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.امن محر  نم  هب  دنا  هتسج  يرود  نم  زا  مدرم  مامت  ما و  هدش  ناور  ملامعا  یپ  رد  ما و  هدرک  هریخ  وت 

ماگنه یـسک  هچ  و  دـشخبب ؟ ارم  مربق  تشحو  رد  یـسک  هچ  یـشخبن  ارم  وت  رگا  .وت  يادـف  نم  یتسه  عیمج  مردام و  ردـپ و  يرآ ،
نم میوگب  رگا  .يرت  هاگآ  نآ  اب  نم  زا  وت  هک  دنـسرپ  یم  يزیچ  نم  زا  هک  ینامز  دروآ ؟ نخـس  هب  ار  منابز  ملمع ، اـب  ندـش  هارمه 

! ما هدوبن  وت  لمع  دهاش  نم  ایآ  ییوگ : نم  هب  ما ، هدادن  ماجنا  نم  میوگب  رگا  و  منک ، رارف  وت  تلادع  زا  هنوگچ  ما ، هداد  ماجنا 

.دنناشوپب نیشتآ  ياهسابل  نم  رب  منهج  رد  هکنیا  زا  لبق  نم ، يالوم  يا  مراد  وت  زا  وفع  تساوخرد  سپ 

.ناگدنشخب نیرتهب  يا  ناگدننک و  محر  نیرتگرزب  يا  .دوش  هتسب  ندرگ  هب  میاهتسد  هکنیا  زا  لبق  مراد  وت  زا  وفع  تساوخرد  سپ 

ظفاح

شود هناخیم  هشوگ ي  زا  یفتاه 

شونب یم  هنگ  دنشخبب  تفگ 

شیوخ راک  دنکب  یهلا  وفع 

شورس دناسرب  تمحر  هدژم 

رب هناخیم  هب  ماخ  درخ  نیا 

شوج هب  شوخ  شدروآ  لعل  یم  ات 

دنهد ششوکب  هن  شلاصو  هچرگ 

شوکب یناوت  هک  لد  يا  ردقنآ 

بعص تسا  یهانگ  هن  ظفاح  يدنر 

شوپ مرج  هشداپ  مرک  اب 

*

دنیب اجک  رظن  ره  ییوت  هکنانچ  ارت 

كاردا دنک  یسک  ره  دوخ  شنیب  ردقب 

*
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ناربخیب هگباوخ  نیا  رد  يا 

نارک ناروک و  وچ  هتفخ  ربخ  یب 

يارس هدرپ  نیا  رد  هک  روآرب  رس 

ياج همه  زا  دورس  گناب  دسر  یم 

زاون همغن  لگ  ربنم  زا  لبلب 

زاس همزمز  یهس  رس و  زا  يرمق 

يرحس غرم  هتشادرب  گناب 

يرگ هحون  نالد  هتفخ  رب  هدرک 

اون گناب و  نیزا  شدرگ  رد  خرچ 

ادص توص و  نیزا  صقر  رد  هوک 

وت يزیخ  یمن  ياج  زا  چیه 

وت يزیخ  نارگ  هچ  ّللا 
�

ه ّللا 
�

ه

نک یناج  نارگ  كرت  یتعاس 

نک ینابنج  هلسلس  ار  قوش 

لگ رگنل  نیا  دوخ  ياپ  زا  لسگب 

لد روشک  يوسب  وش  نز  ماگ 
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ناشفا ملاع  رس  رب  نیتسآ 

ناشفا مدآ  تنیط  زا  نماد 

زادنا سومان  هشیش  رب  گنس 

زادنا سولاس  هقرخ ي  رد  كاچ 

دنا صقر  رد  ناهج  تارذ  همه 

دنا صقن  زا  لامکب  هداهن  ور 

لامکب هن  مدق  صقن  زا  مه  وت 

لالج هاج و  رس  ناشفا ز  نماد 

هب یباوخ  یب  هک  راذگب  باوخ 

هد یباوخ  یب  همرس ي  ار  هدید 

دوسح

وا لصافم  هک  تسا  يا  هدـنز  نوچ  تداسح  تدـش  زا  يو  هک  تسا  یفاک  ار  وت  .تسوا  لتاق  وت  ربص  هک  نک  ربص  دوسح  ربارب  رد 
.دروخ یم  ار  شدوخ  دباین  ندروخ  يارب  يزیچ  رگا  هک  یشتآ  دننام  دوش ، یم  بآ 

دوسحلا دیک  یلع  ربصا 

هلتاق كربص  ناف 

هنا هنم  کیفکی 

هلصافم بوذت  یح 

اهضعب لکات  رانلااک 

هلکات ام  دجت  مل  نا 

بآ تدورب 
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سپ تسا  رت  بوطرم  بآ  زا  اوه  تسا و  رتدرـس  نیمز  زا  دوخ  تعیبط  بسح  هب  بآ  دنیوگ : ءامکح  دیوگ : یم  تاراشا  رد  خـیش 
تدورب ندش  هریچ  رطاخ  هب  بآ  هکنیا : نآ  تسا و  حرط  لباق  یلاکشا  اجنیا  .تسا  تبوطر  تیاهن  رد  اوه  تدورب و  لامک  رد  بآ 

مرگ ياوه  اب  یکیدزن  رطاخ  هب  داـمجنا  مدـع  وا و  عبط  رطاـخ  هب  داـمجنا  دـشاب ، درـس  شعبط  رطاـخ  هب  بآ  رگا  دوش ، یم  دـمجنم 
.دیامن دمجنم  ار  بآ  دنک و  رثا  بآ  تدورب  دوش  یم  عنام  شعبط  ياضتقم  هب  مرگ  ياوه  نیا  دشاب ،

رگا .ددرگ  یمن  بوذ  دباین ، طابترا  مرگ  يزیچ  اب  ات  دـمجنم  بآ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  دـمجنم  عبط  هب  بآ  هکنیا  رب  رگید  دـیؤم 
تدورب هک  تفگ  دـیاب  ای  لاح  تسا ، هدـش  خـی  بوذ  ثعاب  هچ  سپ  تسین ، عبط  اـب  بوطرم  دـشاب ، شعبط  رطاـخ  هب  بآ  داـمجنا 

نیا هتبلا  .تسا  ءامکح  تاراهظا  فالخرب  ضرف  رد  نیا  تسین و  نآ  تعیبط  ياضتقم  تبوطر  ای  تسین و  بآ  عبط  ياضتقم  لماک 
.تسین لمأت  زا  یلاخ  رهام  لمأتم  يارب  لاکشا 

لولهب گنج 

یم ار  وا  ياج  اه  هچب  .تشگ  یمن  ادـج  نآ  زا  زگره  تشاد و  هارمه  هب  ییاصع  و  درب ، یم  رـسب  یبایـسآ  رد  تاـقوا  بلاـغ  لولهب 
هب دش  یم  دایز  اهنآ  رازآ  یتقو  .دندرک  یم  تیذا  ار  وا  دنتسناد و 
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یم هچ  .مورب  رازراک  هب  مراد  ادخ  بناج  زا  هک  یلیلد  اب  لاح  .تفرگ  هلعش  گنج  شتآ  تسا و  هدش  غاد  رونت  تفگ : یم  نابایسآ 
دـش و یم  رو  هلمح  اصع  اب  ناکدوک  يوس  هب  دـیرپ و  یم  اـج  زا  يو  .هد  ماـجنا  یهاوخ  یم  هچره  وت  تفگ : یم  نابایـسآ  ییوگ ؟

رگا تسوا ، هاگ  هانپ  نمؤم  تروع  تفگ : یم  داتـسیا و  یم  لولهب  .دش  یم  نایامن  اهنآ  تروع  هاگ  دنداتفا و  یم  نیمز  رب  ناکدوک 
هچب نوچ  درک و  یم  هلمح  سپس  تفای و  یمن  تاجن  نیفـص  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسد  زا  صاعورمع  دوبن ، هاگهانپ  نیا 

رب مینکن و  بیقعت  ار  وا  دـنک  تشپ  گـنج  هـب  سکره  هـک  تـسا  هداد  ناـمرف  ار  اـم  نینمؤـملاریما  تـفگ : یم  دـندرک  یم  رارف  اـه 
.تخادنا یم  نیمز  رب  اصع  تشگ و  یم  زاب  نابایسآ  دزن  سپ  مینکن ، هلمح  حورجم 

یضاق سایا 

یلو تفر  دوخ  تناما  يوس  هب  تشگزاب ، رفـس  زا  یتقو  .درپس  یـصخش  دزن  ار  شلاوما  زا  يرادـقم  جـح ، هب  نتفر  رطاـخ  هب  یـسک 
تناما سایا  یضاق  .نزن  یفرح  یـسک  اب  هراب  نیا  رد  تفگ : سایا  .تفر  سایا  دزن  دش و  تحاران  يو  .درک  راکنا  تناما  هدنریگ ي 

نآ يارب  دوخ  لزنم  رد  یبسانم  لحم  مراپـسب ، ینیما  هب  مهاوخ  یم  تسا  نم  دزن  یـسک  زا  یلوپ  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  هدنریگ 
: تفگ تساوخ و  ار  هتخابلام  سایا  یـضاق  تفر ، درم  .متـسرفب  وت  دزن  هب  ار  لام  نآ  ات  تسرفب  ناـنیمطا  دروم  یـسک  نک و  هداـمآ 

لاوما دینـش ، ار  سایا  مسا  ات  يو  .مرب  یم  تیاکـش  ساـیا  یـضاق  دزن  وگب  دادـن ، رگا  نک  هبلاـطم  ار  دوخ  لاـم  ورب و  وا  دزن  نونکا 
.دهد تکرب  تلام  رد  ار  وت  ادخ  تفگ : دیدنخ و  سایا  تفگ : ار  ارجام  دمآ و  سایا  دزن  هتخابلام  .دنادرگزاب  يو  هب  ار  هتخابلام 

صمح یضاق 

عیـسو و ینیمزرـس  يرواد  تـفگ : یم  دندیـسرپ ، یم  وا  زا  ار  تـلع  یتـقو  .درک  یم  تواـضق  يا  هویـش  هـب  زور  ره  صمح  یـضاق 
.تسا رابرپ  یتخرد 

هاگداد سیون  هدنورپ 

ءزج ار  اهنآ  ندب  ات  تسرفب  نم  يوس  تسا ، هدش  بجاو  اهنآ  نتشک  هک  ناینادنز  زا  نت  یس  تشون  دوخ  رازگراک  هب  افلخ  زا  یکی 
.دنتسه نتشک  قحتسم  مه  اهنیا  هک  نک  لیمکت  ار  ددع  هاگداد ، ناسیون  هدنورپ  زا  يرادن  ار  دادعت  نیا  رگا  .منک  حیرشت  ءزج 

ناطلس یضاق و 

: تفگ یضاق  .دندش  رضاح  یضاق  دزن  يو  اب  هاش  .درب  تیاکش  ناطلس  هب  یعازن  رد  يرجات 
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.دورب نیطایش  هاضق  دزن  دیاب  دریگب ، کمک  ناطلس  زا  شیاعدا  رد  سکره 

نزح بضغ و 

: تفگ سابع  نبا  دنتسه ؟ رتدب  مادک  هک  دش  لاؤس  نزح  بضغ و  هراب ي  رد  سابع  نبا  زا 

اب هک  یـسک  دـنیوگ و  بضغ  ار  نآ  دوش  یم  هریچ  وا  رب  دـنک ، عازن  یناوتان  اب  سکره  .تسا  فلتخم  ناشظافلا  یکی و  اهنآ  ياـج 
.دنمان نزح  ار  نآ  دنک و  نامتک  ار  عازن  دنک ، عازن  يدنمناوت 

ادخ تساوخ 

ار ادخ  تفگ : شنمشد  .درک  مزوریپ  وت  رب  هک  ار  يادخ  ساپس  تفگ : دوب  هدش  هریچ  وا  رب  هک  دوخ  نانمشد  زا  یکی  هب  ناوریشونا 
.دنک تمحرم  وت  هب  دوخ  ياه  هتساوخ  اب  ربارب  هک  تسا  یفاک 

ناسحا لدع و 

نامرف ناسحا  لدع و  هب  ادخ  تفگ : درم  نآ  .درک  رداص  ار  وا  لتق  روتـسد  روصنم  .دندروآ  روصنم  دزن  ار  وا  درک و  ییاطخ  يدرم 
.داد ار  وا  يدازآ  روتسد  روصنم  نک ، راتفر  ناسحا  هب  نم  اب  يا  هدرک  راتفر  لدع  هب  نارگید  اب  رگا  .دهد  یم 

رفک هب  رارقا 

روتسد فالخ  نیا  تفگ : درم  .ینک  رارقا  ات  منز  یم  نانچ  وت  هب  تفگ : دندرک ، یم  مهتم  رفک  هب  ار  وا  هک  يدرم  هب  دیشرلا  نوراه 
.دیشخب ار  وا  نوراه  .منک  رارقا  رفک  هب  هک  ینز  یم  ارم  وت  دنروآ و  نامیا  ات  دینزب  ار  مدرم  هداد  نامرف  ادخ  .تسادخ 

ربک راختفا ،

.تسا یکی  یلوم  دیا و  هدنب  همه  دنکن ، راختفا  یسک  رب  امش  مادک  چیه  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ایر

.دیوگب ار  دوخ  کین  راک  ناسنا  تفگ : میکح  تسا ؟ مادک  دوش  هتفگ  دیابن  هک  يزیچ  دندیسرپ : یمیکح  زا 

یخوش

.دهد یم  داب  رب  ار  ناسنا  تیصخش  حازم  دیوگ : یمیکح 

توکس

.زادنین قنور  زا  دوخ  راتفگ  هب  ار  توکس  شزرا  دیوگ : یمیکح 
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رعش شزرا 

نآرق دوجو  اب  هک : درک  ضرع  یباحص  نآ  دوب ، دوخ  راعشا  ندورس  لاح  رد  يرعاش  دش ، دراو  يو  سلجم  رب  ربمایپ  نارای  زا  یکی 
.دوخ ياج  نآ  دوخ و  ياج  نیا  دومرف : ربمایپ  تسا ؟ رعش  ياج  هچ 

دنیوگ

ياشگم لد  زار  تسا  زیزع  هچرگ  تسود  هب 

زیزع ناتسود  هب  دیوگب  زین  تسود  هک 

هفیلخ لالدتسا 

.درک تیاکش  روصنم  هب  دوب  هدروآ  يو  رس  رب  روصنم  ردارب  سابع  هک  ییالب  زا  هیما ، نب  دیزی 

امـش يدب  شاداپ  امـش  ناسحا  رگا  تفگ : دیزی  .دنربارب  نک ، عمج  وت  هب  مردارب  يدب  اب  ار  وت  هب  نم  ناسحا  تفگ : دیزی  هب  روصنم 
.دش دهاوخ  امش  رب  نم  لضفت  امش  زا  نم  تعاطا  دشاب ،

نومأم خاک  ربارب  رد  يرصق 

درک و راضحا  ار  نارمع  نب  دـمحم  يو  .دـندیناسر  ار  ربخ  نیا  نومأـم  هب  .تخاـس  نومأـم  رـصق  لـباقم  يرـصق  نارمع ، نب  دـمحم 
.دنک هدهاشم  تسا ، هداد  نم  هب  هک  یتمعن  راثآ  ریما  متساوخ  یم  تفگ : یتخاس ؟ خاک  نم ، خاک  ربارب  رد  ارچ  تفگ :

عیرس مشخ 

دوز دـنریگ و  یم  شتآ  دوز  دنتـسه ، کـشخ  بوـچ  نوـچ  ناـنآ  ددرگ ، دونـشخ  دوز  دریگ ، مشخ  دوز  سکره  دـیوگ : یمیکح 
.دنوش یم  شوماخ 

تاقالم هزاجا 

هدروآرب ارم  يوزرآ  تندوب  هدرپ  رد  تشون : وا  يارب  مامتوبا  .دادـن  ار  شتاقالم  هزاجا  وا  یلو  تفر  رهاـط  نب  ّللادـبع 
�

ه دزن  ماـمتوبا 
.دیآرد ربا ، تشپ  نامسآ  دور  یم  دیما  دنک ، یمن 

الما یل  کنع  ضقمب  باجحلا  سیل 

بحتحی نیح  یجری  ءامسلا  نا 

دنزرف مالغ و 
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زج ار  نآ  دنزرف  یلو  دنیب  یمن  یلوم  گرم  رد  ار  شیوخ  حالص  مالغ  هک  ارچ  .تسا  رتهب  دنزرف  زا  راکوکین  مالغ  دیوگ : يرـسک 
.درادنپ یمن  ردپ  گرم  رد 

هتخا ریثأت 

، ددرگ عفر  وا  لغب  ریز  يوب  دوش  هتخا  هک  نآ  دننام  زب و  نوچ  یناویح  ره  دنیوگ : ناکشزپ 
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.دوش رتشیب  شلغب  ریز  يوب  دوش ، هتخا  رگا  هک  ناسنا  فالخرب 

هتخا هایس و  مالغ  هدیاف 

هک تسا  نیا  شهایـس  هرهچ  هدیاف  تفگ : يا ؟ هدیرخ  یمالغ  نینچ  ارچ  دـنتفگ : تشاد  هرهچ  هایـس  هتخا و  یمالغ  هک  ءانیعلاوبا  هب 
.دننکن مهتم  نم  رطاخ  هب  ار  وا  مدرم  هک  تسا  نیا  شندوب  هتخا  هدیاف  دننکن و  مهتم  وا  رطاخ  هب  ارم  مدرم 

دنزرف هب  ازسان 

رگ تماجح  ینز  امش  درک و  رایتخا  يرسمه  بوخ  هک  نز  نآ  تفگ : شرـسپ  رگتماجح ، نز  رـسپ  يا  تفگ : شرـسپ  هب  ردنکـسا 
(. تسوت زا  يدب  وا و  زا  یبوخ   ) .دیدرک رایتخا 

نز فصو 

ار وا  اهمـشچ  تـسا  کـیدزن  تـسا ، تـمعن  ره  زا  رتـهب  تساوـه ، زا  رت  قـیفر  تـفگ : درک و  فیـصوت  ار  ینز  نیـشن ، هیداـب  یبرع 
یتشهب نامالغ  اب  هک  تسا  یـسک  نوچ  دوش ، اهبلق  راسفا  کلام  دزاس ، راکـشآ  ار  هاـنگ  ناـهرب  دـنماشآ ، یم  ار  وا  اـهلد  دـنروخب ،

.تسا هدرک  رارف  ناوضر  زا  تشهب و  نزاخ  زا  هتخیوآرد و 

یناهفصا دواد  نب  دمحم 

، دـنک رمع  لاس  لهچ  زا  شیب  یمدآ  هک  تسین  یعبط  شوخ  زا  تفگ : یم  .دوب  هدز  هیکت  بدا  شناد و  رب  یناهفـصا ، دواد  دـمحم 
.دوب مادنا  ابیز  رایسب  يو  درکن ، رمع  لاس  لهچ  زا  شیب  دوخ  يو 

هرظانم

ورف ار  میولگ  بآ  ات  هدب  تلهم  تفگ : وا  هب  حیرش  نبا  .دش  هریچ  وا  رب  تخادرپ و  هرظانم  هب  حیرش  نب  سابعلاوبا  اب  دواد  نب  دمحم 
روظنم هب  دوشگ و  ار  دوخ  نیتسآ  دـش ، تحاران  حیرـش  نبا  .یهد  ورف  مه  ار  هلجد  بآ  اـت  مهد  تلهم  ردـقنآ  تفگ : دـمحم  .مربب 

.تسا هدماین  دوجوب  یناسنا  چیه  هفطن  زا  نم  زا  رتدنمجرا  تفگ : دمحم  .وش  نم  نیتسآ  لخاد  تفگ : وا  ریقحت 

زا يو  .دراد  اهنیا  ریغ  بدا و  لوصا و  هقف و  رد  يدایز  ياهباتک  .تفر  اـیند  زا  لاس 297  دواد  نب  دمحم  .تفگن  يزیچ  حیرـش  نبا 
.تشذگرد قشع  درد 

ندینش طاشن 

.رادرب وا  زا  ار  ندینش  تمحز  درادن ، ندینش  طاشن  هک  یسک  دیوگ : یمیکح 
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نز اب  نتفگ  نخس 

.دیرادرب تسد  دندینشن ، رگا  دینزب  فرح  رابود  نانز  اب  دیوگ : نینچمه 

توکس

.تسا نادان  باجح  لقاع و  تنیز  توکس  دیوگ : نینچمه 

دنلب يادص 

نآ غالا  تشاد ، يریخ  دنلب  يادص  رگا  روایب ، نییاپ  ار  تیادـص  تفگ : دز  یم  فرح  دـنلب  رایـسب  هک  يدرم  هب  زیزعلادـبع  نب  رمع 
.درک یم  كرد  ار  ریخ 

عوبطم رعش 

.متفای عوبطم  تدوخ  بلق  رب  تفگ : برع  یتفای ؟ عوبطم  ار  نآ  برع  ردارب  يا  تفگ : سپس  دورس و  يرعش  یبرع  يارب  يدرم 

نخس زا  سرت 

.دنز یمن  فرح  دسرت  یم  هکنآ  دنز و  یم  فرح  درادن ، سرت  باوج  زا  هک  یسک  دیوگ : یمیکح 

رعش عبط 

.تسا رت  ناسآ  نتفگ  رعش  تیب  کی  زا  منادند  ندیشک  هک  نم  يارب  دیآ  یم  شیپ  یتاقوا  دیوگ : یم  قدزرف 

شناد زاجح و 

هدرکن تعجارم  امـش  يوسب  یلو  تفگ : همربـش  نبا  .تسا  هدـمآ  دوـجوب  اـم  زا  شناد  تفگ : همربـش  نبا  هب  زاـجح  یلاـها  زا  یکی 
.تسا

متسر نب  یلع  مالسا 

: ترابع نیا  هب  تشون  شا  هداوناخ  هب  يا  همان  دش و  ناملسم  تفر و  دادغب  هب  متسر  نب  یلع 

ار همان  شردارب  یتقو  مالسلاو . ) مالساو ، همالس  نع  مالسالاهنیدم  نم   ) .مالسلاو میا ، هدروآ  مالسا  میتمالـس و  ام  مالـسا ، رهـش  زا 
.دسیونب شا  همان  رد  ار  تاملک  نیا  هک  نیمه  رطاخ  هب  رگم  درواین  مالسا  تفرن و  دادغب  هب  مردارب  ادخ  هب  تفگ : دناوخ 

ظفاح

هدز بآ  دوب و  هتفر  ناغم  يارس  رد 
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هدز باش  خیشب و  ییالص  وریپ  هتسشن 
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رمک هتسب  شیگدنب  رد  همه  ناشک  وبس 

هدز باحس  رب  همیخ  هلک  كرتز  یلو 

تمحر هتشرف ي  ترشع  رغاس  هتفرگ 

هدز بالگ  يرپ  روح و  خر  رب  هعرجز 

زان نارازه  اب  هلجح  نآ  رد  تخب  سورع 

هدز بالگ  لگ  گرب  رب  همسو و  هدیشک 

تفگ نادنخ  يورب  نم  رب  مدرک و  مالس 

هدز بارش  سلفم  شکرامخ  يا  هک 

يأر تمه و  فعضب و  يدرک  وت  هکنیا  درک  هک 

هدز بارخ  رب  همیخ  هدش  هناخ  جنک  ز 

دنهدن تمسرت  رادیب ، تلود  لاصو 

هدز باوخ  تخب  شوغآ  رد  وت  يا  هتفخ  هک 

*

رای فلز  يودنه  هب  لقع  رطع  شورفم 

وج مین  هب  نیکشم  هقان ي  رازه  اجناک 

يولوم

همه رهوج  کی  میدوب  طسبنم 

همه رس  نآ  میدب  اپ  یب  رس و  یب 

باتفآ نوچمه  میدوب  رهگ  کی 

بآ وچمه  یفاص  میدوب و  هرگ  یب 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1401 

http://www.ghaemiyeh.com


هرس رون  نآ  دمآ  تروص  هب  نوچ 

هرگنک ياه  هیاپ  نوچ  ددع  دش 

قینجنم زا  مینک  ناریو  هرگنک 

قیرف نیا  نایم  زا  قرف  دور  ات 

يرم زا  نم  یمتفگ  ار  نیا  حرش 

يرطاخ دزغلن  ات  مسرت  کیل 

زیت تسا  دالوف  غیت  نوچ  اهتکن 

زیرگ سپاو  رپس  وت  يرادن  رگ 

ایم رپسا  یب  ساملا  نیا  شیپ 

ایح دوبن  ار  غیت  ندیرب  زک 

فالغ رد  مدرک  غیت  نم  ببس  نیز 

فالخرب دیاین  یناوخ  جک  هک  ات 

نوعاط توغاط و 

هک دراد  ابا  ادـخ  تفگ : راـضح  زا  یکی  .دـش  هتـشادرب  نوعاـط  اـم  ماـیا  رد  هک  دوب  نیا  ناناملـسم  رب  اـم  تاـکرب  زا  تفگ : روصنم 
.دنک عمج  مه  اب  ار  نوعاط  توغاط و 
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یماج

ياشگ رب  نیبرود  هدید ي  الد 

ياپرید هنیرید ي  رید  نیرد 

شیزور نابش  رود  روغ  نیبب 

شیزورفا ملاع  هم  دیشروخب و 

راک زاغآ  زا  تسا  میدق  میوگن 

راگدرک هصاخ ي  مدق  دشاب  هک 

وا مان  هکس ي  دش  هچ  را  ثودح 

وا ماجنا  زاغآ و  سک  دنادن 

دنا ییامغی  ود  نوچ  وا  زور  بش و 

دنا ییامیپ  رمع  هنامیپ ي  ود 

تسم هتفخ  وت  رایشه و  رارط  ود 

تسد زیت  تندیربب  هسیک  یپ 

رپ هسیک  ارت  یناما  دقع  ز 

رب هسیک  رپ  هسیک  نمشد  ناجب 

تسا هدنکآ  رز  میسب و  هسیک  وچ 

تسا هدنکارپ  ناراد  هسیک  لد 

یگدنکارپ نیز  وش  عمج  یکی 

یگدنکآ هسیک  زا  لد  نک  یهت 

شکم يراوخ  سفن  تزع  یپ 
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شکم يراسکاخ  عمط  صرحز و 

یسک ره  اب  بآ  نوچ  زیمایم 

یسخ ره  اب  داب  نوچ  زیوایم 

نتخیر وربآ  زا  وت  یصالخ 

نتخیماین مدرم  دشخب ز  هچ 

قاور يدروجال  نیا  رد  وکنآ  شوخ 

قاط تسقاط  تفج  شزیمآز 

شندرگ رب  دنب  دب  هکناد  ارت 

شنماد رب  درگ  نادکاخ  نیز  هن 

ظفاح

ینکف ادرفب  زورما  ترشع  را  لد  يا 

دش دهاوخ  نامض  هک  ار  اقب  دقن  هیام 

*

زابب رس  لد  يا  تسین  ناسآ  راک  يزابقشع 

سوه ناگوچب  دز  ناوتن  قشع  يوگ  هنرو 

موس هقبط  كاخ 

نونکات هک  میدیـسر  کبـس  یکاخ  هب  دایز  يرافح  زا  سپ  .میدرک  رفح  دوخ  يارب  یتانق  هک  هدـش  لقن  دـمحم  نیدـلاردص  ریم  زا 
.تسا هدشن  هدید 

هقبط تسا و  لِگ  مود  هقبط  تسا  نداعم  اههوک و  زا  بکرم  لوا  هقبط  .دشاب  هناگتفه  تاقبط  زا  موس  هقبط  كاخ  كاخ ، نیا  دـیاب 
هدنام یقاب  هتشذگ  تیفافش  نامه  رب  هک  تسا  موس  هقبط  نامه  دارم  .تسا  فافش  نیمز  دنیوگ  ءامکح  هکنیا  .تسا و  فافش  موس 

.تسا
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مییوگب دیاب  میبایب  فافـش  ار  نیمز  رگا  دیوگ : یم  يو  .تسا  هدرک  حرطم  دـیرجت  حرـش  رد  يروآ  باجعا  مالک  یجـشوق ، لضاف 
نیمز رد  دیشروخ  عاعش  رگا  نوچ  .دهد  یمن  خر  یفوخ  ًاساسا 
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فافـش نیمز  دیوگ  یم  هک  دیرجت  هدنـسیون  ریـصن  هجاوخ  اسب  هچ  اذل  .ددرگ  یم  هام  هب  دیـشروخ  رون  ندیـسر  عنام  هچ  دنک  ذوفن 
فالخ نیا  دـشاب  هتـشادن  وترپ  گنر و  یب  یمـسج  هک  تسا  نیا  فافـش  زا  دارم  مییوگب  رگا  هتبلا  دـشاب ، ملق  هابتـشا  باب  زا  تسا 

مرظن هب  .تسا  ینارون  وترپ  گنر و  ياراد  هک  دنمان  یم  یمسج  ار  فافش  دنک  تقد  تمکح  ياهباتک  رد  هکره  .تسا و  حالطـصا 
.دشابن حیحص  یجشوق  لضاف  فرح  هک  دسر  یم 

یماج

ینادانز درب  نادان  خیش 

یناسنا لامک  نیا  دش  هک  نظ ،

ياج هعموص  هاقناخ و  دنک  هک 

يارس غار و  غابز و  اپ  دشکاو 

دندرگ وا  درگ  دنچ  یهلبا 

دندرگ وا  درو  رکذ و  عبات 

دنراد شمدقم  قیالخ  رب 

دنراد شملسم  دیوگ  هچ  ره 

هیقف هجاوخ  هنامز  يادتقم 

هیفس سفن  ثیبخ و  نورد  اب 

يا هلئسم  دنچ  تسا  هدرک  ظفح 

يا هلگ  نارخ  زا  هدنکفا  یپ  رد 

ساوسو زا  رپ  لد  هنیکرپ  هنیس 

سافنا وگتفگ  هب  عیاض  درک 

ارم فالخ و  رد  هدرک  دوخ  رمع 

ارش عیب و  سافن و  ضیح و  فرص 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1406 

http://www.ghaemiyeh.com


زوجی زوجیال و  فوعشم  هتشگ 

زوجع وچ  نید  راکب  زجاع  هدنام 

سایق هدرک  راب  راک و  نینچ  اب 

سان لمکا  تسه  هک  ار  نتشیوخ 

هماع بهذم  هب  ناشیا  دح 

هماقلا يوتسم  تسا  یناویح 

يومز شوپ  هنهرب  نخان  نهپ 

يوک هناخب و  رپس  هراپ  ودب 

تسناس نیاک  دیرگنب  ار  هک  ره 

تسناسنا هک  نامگ  شدنرب  یم 

هکرعم يریپ و 

.دش دراو  دوب  تشپ  هدیمخ  يدرمریپ  هک  زامج  مدوب ، رصتنم  رابرد  رد  دیوگ : یبلهم  نبا 

.یلب تفگ : .مدـش  ایوج  ار  شـسرپ  نیا  وا  زا  مه  نم  يراد ؟ نانز  هب  هقالع  مه  زاب  عضو  نیا  اب  ایآ  سرپب  وا  زا  تفگ  نم  هب  رـصتنم 
.داتفا تشپ  هب  هک  دیدنخ  ردقنیا  رصتنم  .مشاب  اهنآ  شکاج  مهاوخ  یم  تفگ : يراد ؟ يا  هقالع  هچ  متفگ :

دنیوگ

تلد عمج  دشن  یتسشن و  هکره  اب 

تلگ بآ و  تمحز  دیهرن  وت  رو 

شابیم نازیرگ  شتبحص  راهنز 

تلحب نازیزع  حور  دنکن  هنرو 

738  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1407 

http://www.ghaemiyeh.com


ظفاح

دوبن هنرو  نخس ، تخومآ  لگ  ضیف  زا  لبلب 

شراقنم رد  هیبعت  لزغ  لوق و  همه  نیا 

*

منید رد  هنخر  نارازه  يدرک  هیس  ناگژمب 

منیچرب درد  نارازه  ترامیب  مشچ  زک  ایب 

نیعلاروح رصق  ات  مور  رتسب  زا  مه  تلحر  بش 

منیلاب عمش  یشاب  وت  نداد  ناج  تقو  رد  رگا 

لوپ میسقت 

میـسقت ماتیا  انیبان و  دـعاوق ،)  ) ریگ نیمز  صاخـشا  نیب  ار  نآ  هک  داد  نامرف  ار  وا  داد و  ّللادـبع 
�

ه نب  داـیز  هب  لوپ  يرادـقم  روصنم ،
یمن وت  رب  ياو  تفگ : دایز  .سیونب  ناریگ  نیمز  نیب  ارم  مان  دـهد  تیفاع  ار  وت  ادـخ  تفگ : دـمآ و  دایز  دزن  یمیمت  دایزوبا  .دـنک 
يروک نآرق  رد  ادخ  نوچ  يرآ  تفگ : .سیونب  ناروک  نیب  ارم  تفگ : .دنرادن  رهوش  هب  هقالع  هک  دنتـسه  يریپ  نانز  دعاوق ، یناد 

.تشون ناروک  نیب  ار  وا  مسا  و  ِروُدُّصلا (1) ، ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنِک�ل  ُرا�ْصبَْألا َو  یَمْعَت  ا�هَّنِإَف �ال  .تسا  هدیمان  يروک  مه  ار  بلق 
.تسا میتی  یشاب  شردپ  وت  هک  یسک  تسا ، تسرد  تفگ  دایز  .سیونب  ماتیا  زج  مه  ارم  رسپ  تفگ : دایزوبا 

ریقف زیهرپ ، تدایع ،

حرطم يدج  ار  شا  هیـصوت  دزیهرپب و  يروخرپ  زا  درک  هیـصوت  دمآ و  وا  تدایع  هب  شناتـسود  زا  یکی  .دش  رامیب  تسدـیهت  دـیزم 
: تفگ دیزم  .مهد  ماجنا  يراد  يراک  رگا  تفگ : دیزم  هب  دورب  تساوخ  نوچ  .مینک  يروخرپ  ات  میرادـن  يزیچ  تفگ : دـیزم  .درک 

.ییاین نم  تدایع  هب  رگید  هک  تسا  نیا  نم  تجاح 

ظفاح

يراد یم  اور  قاشع  يروجهم  هک  يا 

يراد یم  ادج  شیوخ  ربز  ار  ناگدنب 

نکیل ناج  يا  تمدرک  لحب  يدوبر و  لد 
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يراد یم  ارم  هک  شهاگن  راد  نیزا  هب 
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تست هگنالوج  هن  غرمیس  هصرع ي  سگم  يا 

يراد یم  ام  تمحز  يرب و  یم  دوخ  ضرع 

رادب هصق  نیزا  یمرش  عمط  ماخ  ظفاح 

يراد یم  اطع  دیما  هچ  هدرکان  راک 

*

ظفاح هلماعم  نیا  رد  يزات  یکرت و  تسا  یکی 

یناد وت  هک  نابز  رهب  نک  نایب  قشع  ثیدح 

میوگ

یناعم فرص و  وحن و  رکف  رد  وت  رمع  تشذگ 

تسا عیدب  رمع  فرص  وحن  نیدب  وت  زا  ییاهب 

هیداجس هفیحص ي  مهدزناش  ياعد 

وا يراتفرـشوخ  ناسحا و  دای  هب  ناگراچیب  هکنآ  يا  و  دنیوج ، یم  یـسردایرف  وا  تمحر  ببـس  هب  ناراکهانگ  هکنآ  يا  ایادـخ  راب 
يا و  تسا ، ریگلد  ییاهنت  زا  هک  نطو  زا  رود  ره  لد  مارآ  يا  دنیرگ ، یم  تخـس  وا  سرت  زا  ناراکاطخ  هکنآ  يا  و  دـنرب ، یم  هانپ 

تمحر يا ، هدنار  دنمزاین  ره  راکددم  يا  و  يا ، هدنام  اهنت  هدش ي  راوخ  ره  سردایرف  يا  و  يا ، هتـسکش  لد  نیگهودنا  ره  يداش 
و تسا ، رترب  ترفیک  زا  وـت  شـشخب  و  يا ، هداد  دوـخ  ياـهتمعن  زا  يا  هرهب  يا  هدـیرفآ  ره  هب  و  هتفرگ ، ارف  ار  زیچ  همه  وـت  مـلع  و 
هب وت  .دراد  هطاحا  تناگدش  هدیرفآ  همه  رب  وت  تردق  و  تسا ، نوزفا  عنم  زا  وت  شـشخب  و  دریگ ، یم  یـشیپ  تبـضغ  رب  وت  تمحر 

يدومرف و اعد  هب  ار  وا  هک  ماوت  هدـنب ي  نم ، ایادـخ ! .يدرکن  طارفا  ناراـکهانگ  رفیک  رد  و  یتساوخن ، شاداـپ  يداد  تمعن  هکره 
اهاطخ هکنآ  منم  هداتفا ، تهاگـشیپ  رد  هک  يا  هدـنب  راگدرورپ ، يا  منم ، کنیا  .مروآ  یم  اـجب  تناـمرف  منک و  یم  تعاـطا  تفگ :

وت هکنآ  لاـح  هدرک و  یناـمرفان  ارت  یناداـن  اـب  هکنآ  منم  هدـناسر و  رـسب  ار  شرمع  ناـهانگ  هکنآ  منم  و  هدرک ، نیگنـس  ار  شتـشپ 
رد ار  هکره  اـی  مشوـکب ؟ اـعد  رد  اـت  ینک  یم  محر  دـناوخب  ار  وـت  هکره  هب  نم ، يادـخ  يا  وـت ، اـیآ  .يدوـبن  وا  یناـمرفان  هتـسیاش 
یم دـلام  كاـخ  هب  دوـخ  يور  تهاـگرد  رد  يراوـخ  زا  هک  ار  هکره  اـی  مباتـشب ؟ هیرگ  رد  اـت  يزرمآ  یم  دـنک  هـیرگ  تهاگـشیپ 

؟ ینک یم  زاین  یب  دنک  هیالگ  وت  هب  رقف  زا  لکوت  اب  هک  ار  هکره  ای  یشخب ؟

وت زا  هک  ار  یسک  نکم  راوخ  و  دبای ، یمن  يا  هدنشخب  وت  زج  هک  ار  یسک  نکم  دیمون  ایادخ  راب 
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يور وت  هب  هک  یلاـح  رد  نادرگم  يور  نم  زا  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب  .ددرگ  یمن  زاـین  یب  وت  زج  یـسک  هب 
.نزم میناشیپ  رب  در  تسد  ما  هداتسیا  تهاگشیپ  رد  هک  نونکا  و  ما ، هدومن  تساوخرد  وت  زا  هک  یماگنه  امرفم  مدیمون  و  ما ، هدروآ 

يدیمان هدنـشخب  ار  دوخ  هکینآ  وت  .نک و  محر  نم  هب  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  يا ، هدومرف  فصو  تمحر  هب  ار  دوخ  وت 
تیگرزب هوُکش و  زا  ممادنا  ندیزرل  و  تتمظع ، میب  زا  ار  ملد  ینارگن  و  تسرت ، زا  ار  مکشا  ندش  ناور  نم ، يادخ  يا  .شخبب  ارم 

زار و نابز  و  هتفرگ ، تهاگردب  میراز  عرضت و  يادص  ور  نیا  زا  .میراتفردب  يارب  تسا  وت  زا  یگدنمرش  زا  اهنیا  همه ي  ینیب ؛ یم 
هانگ رایسب  هچ  و  يدرکن ، میاوسر  يدناشوپ و  ارم  بیع  رایسب  هچ  هک  تسا  ارت  ساپـس  نم  يادخ  يا  .تسا  هدیدرگ  دنک  وت  اب  زاین 

هب ار  نآ  یتشز  يدنـسپان و  قوط  و  يدـیردن ، ارم  هدرپ ي  مدروآ و  اجب  هک  یتشز  اسب  هچ  و  يدومنن ، مفورعم  يدومن و  ناـهنپ  ارم 
يا هداد  نم  هب  هک  یتمعن  ناربگـشر  رب  دنتـسه و  میاه  بیع  يوجتـسج  رد  هک  مناگیاسمه  رب  ار  نآ  ياهیدـب  و  یتخادـناین ، مندرگ 

.تشادن زاب  یناد  یم  نم  زا  وت  هچنآ  يدب  هب  ندرک  لابند  زا  ارم  اه  ینابرهم  همه  نآ  سپ  یتخاسن ، راکشآ 

دوخ سفن  ندومن  راگزاس  حالصا و  زا  رتراکشومارف و  دوخ  هرهب ي  زا  رت و  نادان  نم  زا  دوخ  يراگتسر  هب  تسیک  نم ! يادخ  يا 
رد نم  زا  تسیک  و  منک ؟ یم  فرـص  یتشادزاـب  نآ  زا  ارم  هک  تیناـمرفان  رد  يا  هدـناسر  نم  رب  هک  ار  یقزر  نـم  هـکنیا  اـب  رترود ،

متسیا و یم  تواقش  هب  ناطیش  توعد  تداعس و  هب  وت  توعد  نیب  هک  یماگنه  رت  تخس  يدب  هب  مادقا  رب  رت و  هدنور  ورف  یتسردان 
ماجنارس هک  مراد  رواب  ماگنه  نیا  رد  نم  و  مریذپ ؟ یم  یشومارف ، يور  زا  هن  وا و  نتخانش  رد  ییانیبان  يور  زا  هن  ار  ناطیش  توعد 

.تسا شتآ  وا  توعد  ماجنا  تشهب و  وت  توعد 

تفگش و  مرامش ، یم  ار  شیوخ  یناهنپ  راک  و  مهد ، یم  یهاوگ  نآ  هب  دوخ  هراب ي  رد  هچنآ  تسا  روآ  تفگش  هچ  یکاپ ! هزنم و 
، تسا وت  دزن  نم  ندوب  یمارگ  يارب  هن  نیا  و  تسا ، نم  ندـیناسر  رفیک  هب  دوز  زا  وت  گنرد  نم و  هراب ي  رد  وت  يرابدرب  نآ  زا  رت 

دوخ هدننک  راوخ  ناهانگ  زا  و  مرادرب ، تسد  وت  روآ  مشخ  تیصعم  زا  ات  تسا  نم  رب  وت  ناسحا  يراتفرـشوخ و  ارادم و  يارب  هکلب 
.تسا رتدنیاشوخ  نم  ندناسر  رفیک  زا  نم  زا  نتشذگ  وت  دزن  هک  تسنآ  يارب  و  مراد ، زاب  ار 

رد میکاب  یب  رتدب و  میاهرادرک  رتتشز و  میاه  هناشن  رتشیب و  مناهانگ  نم ! يادخ  يا  نم ، و 
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هک تسنآ  زا  رتمک  ترفیک  زا  وت  ندناسرت  دـیدهت و  هب  متبقارم  یهاگآ و  رتسـس و  وت  تعاط  ماگنه  میرادـیب  رت و  تخـس  یتسردان 
عمط يارب  میامن  یم  شنزرس  نانخس  نیا  هب  ار  دوخ  هکنیا  و  مشاب ، اناوت  مناهانگ  يروآدای  رب  ای  مرامشب ، وت  يارب  ار  دوخ  ياهیتشز 

هب ناراـکاطخ  ندرگ  ییاـهر  هک  تسا  وـت  تمحر  هب  دـیما  يارب  و  تسنآ ، هب  ناراـکهانگ  راـک  حالـصا  هک  تـسا  وـت  یناـبرهم  رد 
.تسنآ

دازآ ار  نآ  دوخ  وفع  هب  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ  هدرک ، کیراب  ار  نآ  ناهانگ  هک  تسا  نم  ندرگ  نیا  ایادـخ ! راـب 
.امن کبس  ار  نآ  دوخ  ماعنا  هب  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  هدرک ، نیگنس  ار  نآ  اهاطخ  هک  تسا  نم  تشپ  نیا  و  نک ،

متسیاب وت  ربارب  رد  و  ددرگ ، عطق  میادص  ات  ملانب  دنلب  زاوآ  هب  و  دتفایب ، منامشچ  ياهکلپ  ات  میرگب  وت  هاگشیپ  رد  رگا  نم  يادخ  يا 
ناهنپ میاهمشچ  یهایس  هکنیا  ات  میامن  هدجس  ارت  و  دوش ، هدنک  اج  زا  متـشپ  ناوختـسا  ات  منک  عوکر  وت  يارب  و  دنک ، مرو  میاهاپ  ات 

ات مشاب  ایوگ  وت  رکذ  هب  اـهنیا  نیب  رد  و  مماـشایب ، دولآرتسکاـخ  بآ  یگدـنز  ناـیاپ  اـت  مروخب و  نیمز  كاـخ  رمع  همه ي  دوش و 
مناهانگ زا  یهانگ  ندرب  نیب  زا  راوازس  اهراتفر  نیا  اب  مزادناین ، نامسآ  فارطا  هب  مشچ  وت  زا  یگدنمرش  زا  سپـس  دوش ، دنک  منابز 

نآ سپ  موـش  وـت  وـفع  هتـسیاش ي  هک  هاـگنآ  یـشخبب  و  مدرگ ، راوازـس  ارت  شزرمآ  هک  یماـگنه  يزرماـیب  ارم  رگا  .مدرگ و  یمن 
سپ دوب ، شتآ  مدرک  تیصعم  ارت  هک  راب  نیتسخن  رد  وت  زا  نم  يازج  اریز  هتشگن  مزال  نم  یگتسیاش  يور  زا  ندیـشخب  شزرمآ و 

.يا هدومنن  متس  نم  هراب ي  رد  ییامن  رفیک  ارم  رگا 

يدومن و يراتفرشوخ  نم  اب  دوخ  شـشخب  اب  و  يدرکن ، میاوسر  يدناشوپ و  دوخ  وفع  هدرپ ي  هب  ارم  ناهانگ  نوچ  نم ! يادخ  يا 
هب ار  تناسحا  و  یتفرگن ، نم  زا  ار  تمعن  يدومن و  يرابدرب  نم  هراب ي  رد  شیوخ  ناسحا  لضف و  زا  و  يدرکن ، باتـش  مرفیک  رد 

دورد وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب  .امرف  محر  مهاگیاج  يدـب  يزیچ و  یب  رقف و  یتخـس  يراز و  يرایـسب  رب  سپ  یتخاسن ، هریت  نم 
اب و  نادرگ ، مکاـپ  هبوـت  هب  هدوـمرف  مـیزور  ار  هاـنگ  زا  تشگزاـب  یکین  و  رادـب ، يربناـمرفب  و  رادـهگن ، ناـهانگ  زا  ارم  و  تـسرف ،
اهر ارم  و  ناشچب ، نم  هب  ار  شزرمآ  ینیریـش  و  امن ، مراگزاس  یتسردـنت  اب  و  نک ، مکمک  اهیراتفرگ  ناـهانگ و  زا  دوخ  يرادـهگن 

زا شیپ  نونکا  نآ  هب  ارم  و  سیونب ، میارب  ار  تمـشخ  زا  ینمیا  لـمع  هماـن  رد  و  نادرگ ، تتمحر  هدـیدرگ ي  دازآ  وفع و  هدـش ي 
نم تساوخرد  نتخاس  اور  اریز  مزاس ، راکـشآ  ار  نآ  هک  امنب  نم  هب  نآ  رد  يا  هناشن  و  مسانـشب ، ارنآ  هک  يا  هدژم  هد ، هدژم  هدنیآ 

رد ار  وت  و  تسین ، راوشد  وت  ییاناوت  ربارب  رد 
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یمن ینیگنـس  ارت  دراد  تلالد  نآ  رب  وت  نآرق  تایآ  هک  ترایـسب  ياهـششخب  ربارب  رد  و  دـنکفا ، یمن  جـنر  هب  تیرابدرب  ییاـناوت و 
.ییاناوت زیچ  ره  هب  نوچ  ییامن ، یم  هدارا  هچنآ  ینک  یم  مکح  و  یهاوخ ، یم  هچنآ  یهد  یم  ماجنا  وت  اریز  دهد ،

تسود

.تسوت ریغ  یلو  دشاب ، وت  نامه  هک  تسا  یسک  وت  تسود  دیوگ : یمیکح 

اذغ هب  هقالع 

.مشاب هدنز  ات  مروخب  مهاوخ  یم  نم  یلو  دنروخب  ات  دنشاب  هدنز  دنهاوخ  یم  مدرم  دیوگ : طارقب 

جاجح یلاو 

: تفگ وا  هب  داتـسرف و  كرت  نت  دـصتفه  وا  اب  دومن و  سراف  ياهرهـش  زا  یکی  یلاو  نامیلـس ، مان  هب  ار  یـسک  فسوی ، نب  جاـجح 
لاوما و و  دندینارذگ ، دح  زا  رهش  نآ  رد  ار  داسف  اهکرت  نیا  .ینک  لیلذ  ار  نایدعتم  نایغاط و  ات  ما  هداتسرف  وت  اب  ار  ناطیش  دصتفه 

ًاروف نامیلس ، يا  يدرک  نارفک  ار  تمعن  .تشون  نامیلس  هب  جاجح  .دندومن  هوکـش  جاجح  هب  مدرم  .دندرب  امغی  هب  ار  مدرم  سومان 
دید ار  همان  نوچ  جاجح  اوُرَفَک (1) ، َنیِطا�یَّشلا  َّنِک�ل  ُنا�ْمیَلُس َو  َرَفَک  ا�م  هک : تشون  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  وا  خساپ  رد  نامیلس  .ایب  ام  دزن 

.تشادزاب وا  هب  کمک  زا  ار  اهکرت  درک و  اقبا  ار  وا  دیدنسپ ،

نومأم تسد  زا  يدازآ  يارب  سایق 

هک ینخس  نامه  میهاربا  .درک  وا  لتق  دصق  نومأم  دندروآ ، نومأم  دزن  ار  يو  یتقو  .دش  هریچ  يدهم  نب  میهاربا  شیومع  رب  نومأم 
ینب زا  تسین  وت  زا  نیا  تفگ : وا  هب  و  تشاد ، رطاخ  هب  ار  هلمج  نومأم  .درک  نایب  دروآ ، نابز  رب  هیواعم  مشخ  عقوم  صاع  نب  دیعس 
ینب گرزب  هکلب  يا  هدرکن  يا  هزات  راک  يرذگب  نم  هانگ  زا  مه  امـش  رگا  یلب  تفگ : میهاربا  .دنا  هتفگ  هیواعم  هب  هک  تسا  صاعلا 

يرترب و هیواعم  زا  وت  میتسین ، هیواعم  دیعـس و  زا  رترود  وت  نم و  هکنیا  هوالع  .تسا  هتفرگ  یـشیپ  راک  نیا  رد  وت  رب  هیواعم )  ) برح
رد هیواـعم  هک  تسا  نیا  یتـسپ  نیرتدـب  زین  .تسا و  هیواـعم  هب  دیعـس  باـستنا  زا  شیب  مه  وـت  هب  نم  باـستنا  .مرترب  دیعـس  زا  نـم 

شدازآ درک و  وفع  ار  وا  سپ  یتفگ ، تسار  ناجومع  تفگ : نومأم  .دریگب  یشیپ  مشاه  نادنزرف  زا  ششخب 
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.تشاذگ

باتک

هناـخ ي رد  هک  مناوخب  یناتـسوب  تسا و  تنیتـسآ  رد  هک  مزوماـیب  یناـبز  ار  وت  یهاوخ  یم  تفگ : نم  هب  یعمـصا  دـیوگ : یـشایر 
ار نآ  تسا  باتک  تفگ : تسیچ ؟ مدیـسرپ : دنک ؟ توکـس  يدش  تحاران  نوچ  دنک و  تیادـه  ار  وت  هک  مروایب  ار  یلال  تسوت و 

.نکناهر

یناغف

ترهپس دشخب  رگا  مرگلد  وشم 

شباجنس يوم  ره  رس  دراد  نانس  يزیت  هک 

يدعس

دوب نیگمهس  هیداب  ار  شیوخ  ناج  قشاع 

منمیا دوخ  زا  مرجال  میضار  كاله  هب  نم 

یلازغ

دنتخیب یم  هک  زور  نآ  لد  كاخ 

دنتخیر وا  رب  قشع  زا  یمنبش 

دش دودنا  مغ  هحشر  نآ  هب  هک  لد 

دش دوس  کمن  هک  یبابک  دوب 

بان نوخ  دهد  هک  قشاع  هدید ي 

بابک زا  دکچ  هک  نوخ  نامه  تسه 

لگ هچ  بآ و  هچ  رهم  رثا  یب 

لد هچ  گنس و  هچ  قشع  کمن  یب 

تسوت برق  ببس  لد  یکزان 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1414 

http://www.ghaemiyeh.com


تسرد ددرگ  وت  راک  دنکش  رگ 

تسورد ادوس  شتآ  قشعز  هک  لد 

تسورد ایرد  هک  تسا  ینوخ  هرطق ي 

لسگ ایرث  نارامش  هحبس 

لد دنرامشن  ار  لگ  هرهم 

دنسپ دشابن  دادیبز  هلان 

دنمدرد يا  هنوچ  لد  لد و  دنچ 

يوش لد  نیا  هب  لوغشم  هن  هک  هب 

يوش لفاغ  وچ  هب  رگ  دربب  شک 

تسین غاد  ورد  هک  لدنآ  لد  تسین 

تسین غاب  نیا  رد  غاد  یب  هلال ي 

تسوا رد  يرارش  هک  یگنس  نهآ و 

تسوا رد  يرای  هن  هک  لدنآ  زا  رتهب 

زاب هدید  يدش  هراظن  هب  هک  يا 

زارد ياه  هژم  رد  نیبم  لهس 

دنک شواک  وچ  هنیس  رد  هژم  ناک 

دنک شوارت  هدید  زا  لد  نوخ 

زیت زیت  ناتب  يوس  رگنم  ای 

زیختسر زا  شکب  لد  مدق  ای 

تسا شوخ  رسارس  هچ  رگ  ناتب  يور 
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تسا شک  قشاع  هک  مینآ  هتشک ي 

رت شیک  افج  هک  انعر  تب  ره 

رتشیب وا  يوسام  لد  لیم 

تسا يرپ  یبوخ  هب  هک  متفرگ  رای 

تسا يربلد  کمن  وا  نتخوس 
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بارش زا  ضرغ  تسا  یخلت  شزوس و 

بآ رتهب  وا  زا  ینیریش  هب  هنرو 

دنلد غاد  هک  هچرگ  ناخر  هلال 

دنلد غارچ  مشچ و  ینشور 

زورف لد  ناشیراک  افج  رهم و 

زوس هنیس  ناشندیدان  ندید و 

دادن شداد  هک  دوب  لد  هچ  نسح 

دادن شدایب  هک  يوقت  هچ  قشع 

شکب لطاب  هشیدنا ي  زا  نماد 

شکب لد  یگدولآز  تسد 

دنتفای يوق  هک  اهنآ  دوخ  ردق 

دنتفای يور  كاپ  مدق  زا 

كاخ هریت  نیرد  هک  نک  نانچ  راک 

كاچ كاچ  ینکن  تمصع  نماد 

رویغ ربلد  دمآ و  دنلب  قشع 

رورغ نک  اهر  زیوآ  بدا  رد 

تسا لگ  رد  اپ  هلسلس  نیا  رد  خرچ 

تسا لقعیال  هدکیم  نیا  رد  لقع 

دنمهرم نیا  هتسخ ي  دسج  ناج و 

دنمغ نیا  هتخوس ي  کلم  کلم و 
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يولهد ورسخ  ریما 

وت هار  زا  يا  هرذ  ناهج  ود  يا 

وت هاگردب  چیه  زا  رت  چیه 

رد هتسب  ناربخ  یب  رب  وت  زار 

ربخ یب  وتز  زین  ناربخاب 

نوزف شناد  هزادناز ي  وت  فصو 

نورب مدرم  هشیدناز  وت  راک 

تسین هار  وت  يوس  ار  ام  ترکف 

تسین هاگآ  وت  رس  زا  سک  وت  زج 

داشگ دناوت  هک  ار  نابز  وت  رد 

داهن دناوت  هک  ار  تیوه  ياه و 

هرز هن  نیا  مخ  رد  ارت  مکح 

هرگ رب  هرگ  تسا  زارد  هتشر 

گنت دنیآ  مهب  ملاع  همه  رگ 

گنل روم ، یکی  ياپ  دوشن  هب 

روم ياپ  کی  زجاع  ناهج  هلمج 

روز هچ  ملاع  رداق  رب  هک  هاو 

شیوخ ناج  یگراچیبز  هک  هب 

شیوخ ناصقن  هب  مییآ  فرتعم 

يانگنت نیرد  میناگدشمگ 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1418 

http://www.ghaemiyeh.com


يامنهر ییوت  هک  دیامن  هک  هر 

دنمتسم لد  نیکسم ز  ورسخ 

دنکف تیاضر  میلست  هب  حرط 

ودب نک  ناسچ  هک  میوگن  راک 

ودب نک  نآ  دزس  یم  وتز  هچنآ 

ندب سفن و 

ودنآ نوچ  تفرگ ، یمن  رارق  ندب  رد  سفن  ندز  مهب  مشچ  کی  دوبن ، ندب  سفن و  نیب  یـضراع  تفلا  رگا  دیوگ : نافراع  زا  یکی 
اب ددرگ و  بوذ  قوش  زا  تسا  کیدزن  دتفا ، یم  هدوب  نت  سفق  رد  هک  ینامز  دای  هب  یتقو  فصو  نیا  اب  دنراد ، يرایسب  قرف  مه  اب 

وا زا  ییادج  يوزرآ  لاح  نیا 
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: دیوگ هراب  نیا  رد  ظفاح  دراد ، ار 

منکچ ییایر  قلد  نیا  ندز  مهاوخ  كاچ 

میلا تسا  یباذع  سنجان  تبحص  ار  حور 

: تسا هدورس  لاونم  نیمه  رب  زین  یمور  فراع 

رسپ يا  یباذع  ردنا  ندب  رد 

رگد سنج  اب  هتسب  تحور  غرم 

دنتشاذگب يو  دض  اب  ار  هک  ره 

دنتشاگنا گرم  وچ  ار  تبوقع  نیا 

یگدنز گرم و 

فعـض .تسا  هدیدنـسپ  ساسا  رد  یگدنز  .یگدنز  زا  رتهب  یگدنز ، یناوتان  یگدـنز ، دـنزیچ : هس  اهزیچ  نیرترب  دـیوگ : یمیکح 
.تسا ربکا  ناوضر  ادخ و  ياضر  یگدنز ، زا  رتهب  .تسا  یهاوخ  شیاتس  رد  یگدنز 

.تسا رقف  رد  گرم  .گرم  زا  رتدب  گرم و  فعض  گرم ، تسا ، زیچ  هس  مه  اهراک  نیرتهب 

.تسا لاعتم  يادخ  مشخ  گرم ، زا  رتدب  .تسا و  دنسپان  شهوکن  رد  گرم  فعض 

سفن

هراب ي رد  هاگدـید  هدراهچ  روهـشم ، ياهباتک  رد  .دـنک  یم  هراشا  نآ  هب  نم »  » هژاو اب  یمدآ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  سفن  تقیقح 
: زا تسا  ترابع  هک  تسا  هدمآ  سفن 

.دوش یم  ریبعت  ندب  هب  نآ  زا  هک  تسا  یسوسحم  لکیه  - 1

.تسا یتشوگ  لکش  يربونص  وضع  نامه  ینعی  بلق  دارم  - 2

.تسا رس  زغم  ینعی  غامد  دارم  - 3

.تسوا ناوریپ  ماظن و  فرح  نیا  تسا ، بلق  رد  هیزجت  لباق  ریغ  ییازجا  - 4

.تسا هدش  داجیا  ینم  زا  هک  تسا  یلصا  ياضعا  - 5
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.تسا جازم  دارم  - 6

رد بآ  نایرج  دـننام  تسا ، هتفگ  فیطل  مسج  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  نخـس  فرح  نیا  هب  بیرق  هک  تسا  یناویح  حور  نامه  - 7
.دجنک رد  نغور  لُگ و 

.تسا بآ  دارم  - 8

.تسا يزیرغ  ترارح  شتآ و  دارم  - 9

.تسا سَفَن  دارم  - 10

.تسا لاعتم  يادخ  - 11

.تسا هعبرا  ناکرا  - 12
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هداـم زا  درجم  تسا  يرهوـج  .تسا 14 - ناـیارگیدام  رظن  نیا  دراد و  ماوـق  ینامـسج  ندـب  هب  هـک  تـسا  يا  هیعوـن  تروـص  - 13
ناـگرزب یهلا و  هفـسالف  هیرظن  نیا  .تسا  قلعت  نیا  عطق  گرم  دراد و  فرـصت  ریبدـت و  ندـب  رد  ینامـسج و  ضراوع  ینامـسج و 

.تسا و فوطعم  هیرظن  نیمه  هب  زین  اهنیا  ریغ  یسوط و  ققحم  یلازغ ، يزار ، نوچ  ملکتم  ناققحم  ءارآ  .تسا و  نویقارشا  هیفوص و 
.دراد تلالد  نآ  رب  یقوذ  تافشاکم  یسح و  تاراما  يوبن و  ثیداحا  ینامسآ و  ياهباتک  هک  تسا  يا  هیرظن  نیا 

دنیوگ

هن رگد  غرم  رب  ماد  نیا  ورب 

هنایشآ تسا  دنلب  ار  اقنع  هک 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  بش  همین 

هحفـص ي ناگراتـس  نم ! يادخ  يا  تفگ : یم  تساخ و  یم  رب  ادخ  اب  زاین  زار و  هب  بش  همین  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 
دوخ رب  ار  اه  خاک  ِرد  ناهاشداپ  .تسا  هدـیدرگ  شوماخ  ناویح  ناسنا و  دایرف  هتفر و  باوخ  هب  مدرم  مشچ  هتفرگ و  ارف  ار  نامـسآ 

.دنناسر یمن  یسک  هب  يا  هرهب  دنروآ و  یمن  رب  ار  یسک  زاین  هتسشن و  ینابهگن  هب  اهنآ  رب  نانابهگن  هتسب و 

زاب تناگدـنهاوخ  يارب  تنامـسآ  ياهرد  .يوش  یمن  مرگرـس  يزیچ  هب  یباوخ و  یمن  هک  يرادـیاپ  هدـنز ي  نم ! يادـخ  يا  وت  و 
.ددرگ یمن  دیماان  وت  هرهب ي  زا  زگره  دوش و  یمن  مورحم  وت  شیاشخب  رابرد  زا  یسک  تسا و 

یمن نانآ  زا  ار  دوخ  يزاس و  یمن  دیماان  تمرک  رابرد  زا  ار  يا  هدـنهاوخ  نمؤم  چـیه  هک  یتسه  يرگـشیاشخب  نآ  وت  نم ! يادـخ 
ار اـهنآ  زاـین  يرگید  وـت  زج  ینادرگ و  یمن  رب  يور  اـهنآ  يدـنمزاین  زا  يا  هـظحل  هـک  تدوـخ ، يراوـگرزب  هـب  دـنگوس  .یناـشوپ 

.دزاس یمن  هدروآرب 

زا .يراد  عالطا  ما  هداتسیا  وت  ربارب  رد  هک  نم  یگراچیب  لاح  هب  يربخاب و  دوخ  هاگـشیپ  رد  منداتـسیا  زا  ینیب و  یم  ارم  نم ! يادخ 
.دنک یم  حالصا  ارم  ترخآ  ایند و  يزیچ  هچ  یناد  یم  يرادربخ و  نم  یبلق  زار  زا  نم و  نطاب 

بآ وت ، زا  فوخ  تدـش  هدرک و  مارح  نم  رب  ار  بآ  اذـغ و  وت ، ربارب  رد  نداتـسیا  ربـق و  لوا  بش  زا  میب  گرم و  داـی  نم ! يادـخ 
.تسا هتفرگ  ممشچ  زا  باوخ  هدروآ و  تکرح  هب  مهاگباوخ  زا  هنابرطضم  هدیناکشخ و  ارم  ناهد 

یم هکنآ  اب  دباوخب  هنوگچ  دنمدرخ  مدآ  تسا ؟ رادربخ  زور  بش و  لوط  رد  لیئارزع  يرادیب  زا  هک  سکنآ  دـباوخب  هنوگچ  يرآ !
تسا ینامز  یپ  رد  تسا و  رادیب  هراومه  گرم  هتشرف  دناد 
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.دیامن ضبق  زور  هنابش  زا  عقوم  ره  رد  ار  وا  حور  هک 

ارم گرم ، ماگنه  رد  ات  مهاوخ  یم  وت  زا  تفگ : دیلام و  كاخ  رب  ار  كرابم  هنوگ  دراذگ و  هدجس  هب  رـس  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
.يرذگرد نم  هانگ  زا  ینک و  وفع  ارم  مسر  یم  وت  تاقالم  هب  هک  هاگنآ  يزاس و  رادروخرب  ندنک  ناج  شمارآ  زا 

ظفاح

مشوج رد  یم  مخ  نوچ  لد  شتآ  زا  هچ  رگ 

مشوماخ مروخ و  یم  نوخ  هدز  بل  رب  رهم 

ندرک ناناج  بل  رد  عمط  تسناج  دصق 

مشوک یم  ناجب  راک  نیرد  هک  نیب  ارم  وت 

شیوخ تعاط  دقتعم  مین  هک  شاح هللا 

مشون یم  یحدق  هگ  هگ  هک  تسه  ردقنیا 

ازج زور  ودع  مغر  یلع  هک  مدیما  تسه 

مشود رب  هنگ  راب  دهنن  شوفع  ضیف 

تخورفب مدنگ  ودب  ناوضر  هضور  مردپ 

مشورفن يوجب  نم  رگا  مشاب  فلخان 

نآرق هیآ  هب  روصنم  ششخب 

روصنم .دروآ  یم  لـیلد  دوخ  یهاـنگ  یب  هب  يو  تساوخ  ار  هدـش  تیاعـس  روصنم  .دـندرک  تیاعـس  روـصنم  روـضح  رد  یـسک  زا 
هک تسا  يزور  تماـیق  دـیامرف : یم  لاـعتم  يادـخ  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : هدـش  تیاعـس  ینز ! یم  فرح  نم  روـضح  رد  تفگ :
اب تساور و  نم  رب  لادج  هب  ادخ  اب  ا�هِسْفَن (1) ، ْنَع  ُلِدا�ُجت  ٍسْفَن  ُّلُک  ِیتْأَت  َمْوَی  .دنک  یم  هلداجم  دوخ  زا  عافد  يارب  ادخ  اب  سکره 

.داد هزیاج  درک و  وفع  ار  وا  دنام ، خساپ  یب  روصنم  منزن ؟ فرح  وت 

لاثم ملاع 

هکنیا رد  تسا  ینامـسج  رهوج  هب  هیبش  ینارون  رهوج  زا  یناحور  ملاع  لاـثم  ملاـع  دـسیون : یم  مکحلا  صوصف  حرـش  رد  يرـصیق 
.تسا يدام  ینامسج  ریغ  ینارون و  هکنیا  رد  تسا  یلقع  درجم  هب  هیبش  .تسا و  يرادقم  سوسحم و 
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يارب تسا و  دوخ  فرطود  زا  ریغ  یخزرب  ره  .اهنآ و  نیب  تسا  يا  هلـصاف  خزرب و  نوچ  تسین  یلقع  درجم  رهوج  لاثم  ملاـع  سپ 
نیب لصاف  دح  سپ  تسا ، تفاطل  تیاغ  رد  يرون  مسج  لاثم ، دوش  هتفگ  هکنیا  رگم  .دراد  دوجو  فرط  ود  اب  تهابـش  تهج  ود  وا 

اهنامـسآ دـننام  تسا  رت  فیطل  رگید  ضعب  زا  ماـسجا  نیا  زا  یخرب  دـنچره  .تسا  میجح  ینامـسج  رهاوج  فیطل و  درجم  رهاوـج 
.اهنآ ریغ  هب  تبسن 
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بش

: دیوگ یم  ادخ ، هب  هانپ  بش و  زا  نیریش  ورسخ و  باتک  رد  يولهد  ورسخ  ریما 

ریق رپ  يایرد  نوچ  کیرات  یبش 

ریش همشچ ي  هدنکف  رد  ایردب 

هتشگ راکیب  کلف  ندیبنجز 

هتشگ رایس  شهر  رد  هراتس 

ناماخ يادوس  نوچ  هریت  شداوس 

ناماد هتسب  تمایق  نامادب 

زورفا بش  حبص  مدع  رد  هدونغ 

زور هزاورد ي  هتشابنا  ریق  هب 

كالفا هدنکفا  لفق  حبص  جنکب 

كاخ رد  هدرک  مگ  ار  جنگ  دیلک 

چیپ رد  چیپ  ياهدژا  نوچ  ناهج 

چیه رگد  شدرگ  هیس  دود  زجب 

زوس رگج  کیرات و  هنوگنیز  یبش 

زور هیس  نیریش  باوخ  یب  مغز 

دشاب رادیب  نابساپ  هچ  رگا 

دشاب رامیب  قشاع  نوچمه  هن 

تفگ یم  زار  بش  اب  هدید  بآ  هب 

تفگ یم  زاب  تیاکح  دب  زور  ز 
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ییور کیرات  يرهم و  یب  نیزک 

ییوگن نم  تخب  يراب ز  یبش 

يرارق یب  نیز  نم  هک  وش  نایاپب 

يراد هدنز  بش  نیزا  درم  مهاوخب 

زوس ناهج  يا  يدروخ  دنگوس  رگم 

زور يوش  نیریش  مندرم  زا  دعب  هک 

يور هیس  حبص  يا  زیخ  یبسخ  هچ 

يوش ورف  ار  خر  نم  مشچ  بآ  هب 

شوج مغ  بوشآ  مه ز  وت  يدرک  رگم 

شومارف نم  نوچ  ار  هدنخ  يدرک  هک 

شود هداب ي  رامخ  زک  متفرگ 

شومارف ار  ناتسم  تشگ  یحوبص 

ار بش  نازیخ  هگب  برای  دش  هچ 

ار بل  دنیاشگن  حیبست  رد  هک 

ریپ برطم  يان  تسسگب  رگم 

ریز هلان  بشما  دروان  رب  هک 

درک ملتشا  باوخ  یتبون  رب  رگم 

درک مگ  تقو  ار  نتساوخ  بشما  هک 

ماد رد  حبص  غرم  هتسب  دش  رگم 

ماگنهب درآ  یمن  رب  یگناب  هک 
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ددرگ زور  بش  نیا  هک  دشاب  یهگ 

ددرگ زوس  یب  نم  زوس  رپ  لد 

ییاهر مبای  مغ  تاملظ  نیزا 

ییانشور منیب  شیوخ  مشچ  هب 

يدیماان ناسنیز  درک  یم  یسب 

يدیفس دز  رس  قفا  زا  هگان  هک 

غاد رگج  رب  شدوب  هچرگ  هلال  وچ 

غاب نوچ  تفکشب  مدحبص  داب  ز 

یهاگبص داب  تسیداب  شوخ  هچ 

یهام غرم و  دیآ  شبنج  رد  وزک 

دشاب هدرسفاک  یلد  ره  مدنآ  رد 

دشاب هدرم  ددرگن  هدنز  رگا 
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تفای نیتسار  حبص  رون  وک  یلد 

تفای نیتسآ  رد  دوخ  راک  دیلک 

تساجنآ ملاع  کلم  هک  نز  رد  نامه 

تساجنآ مه  یهاوخ  رتشیب  ناز  رگو 

ار مدحبص  رون  تفای  نیریش  وچ 

ار ملع  دز  رب  يرطاخ  نشورب 

دیلام كاخ  رب  نیبج  ینیکسمب 

دیلان كاپ  يادخ  شیپ  لدز 

زار هدنناد ي  یلد  ره  رد  يا  هک 

زاب ناگدنب  رب  ترد  شیاشخب  هب 

تسیز زا  دمآ  گنت  ملد  یماکانز 

تسیچ ینم  نوچ  ماک  هک  ینادیم  وت 

يراودیما ره  دیما  وت  وچ 

يرآرب مدیماک  تسه  مدیما 

ییوزرآ مرادن  لد  رد  نیا  زج 

ییوب تسود  لاصو  زا  مبای  هک 

یناهن تجاح  نیز  تخوس  منورد 

یناوت یم  يرآرب  تجاح  مرگ 

مدرگ داش  مغ  نیزک  هد  یطاشن 

مدرگ دازآ  قارف  نادنز  ز 
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بیغ هدرپ ي  رد  ایربک  رسب 

بیرال فرح  رد  ءایبنا  یحوب 

يدیفسور رد  ناصلخم  رونب 

يدیماان رد  ناسلفم  ربصب 

یکاغم نادنز  کیرات  نادب 

یکاخ ناشومارف  نیلابب 

دنویپ عطق  رد  نایزاغ  نوخب 

دنزرف گرم  رد  ناردام  زوسب 

دیآرب يروش  رس  زک  یهآ  هب 

دیآرب يروگ  رس  زک  يراخب 

نامیرک ياهلد  هدودنا  رهمب 

نامیتی ياهرس  هدولآ  درگب 

ناتسدگنت هایس  ياهبشب 

ناتسرپ قح  دیفس  ياهلدب 

یناوج زاغآ  رد  ون  قشعب 

یناهن لد  رد  نهک  ياهمغب 

دای شدیان  یتسه  هک  لد  یب  نادب 

داش یتسین  رد  دوب  وک  لد  نادب 

دیواج قشع  دراد  هک  هنیس  نادب 

دیمون لصو  زا  تسه  هک  ینارجهب 
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نم نماریپ  زا  مغ  يرادرب  هک 

نم نماد  رد  نم  دوصقم  یهن 

يأر دوخ  سفن  تسدب  مراتفرگ 

ياشخبب ناراتفرگ  رب  تمحرب 

رود بدا  زا  تسه  ارجام  هچ  رگا 

روتسم تشاد  ناوتن  وت  زک  ینآ  وت 

ظفاح

شاب شوخ  لگ  نوچ  هشیدنا و  نکم  کتهت  زا 

تسین همه  نیا  نارذگ  ناهج  نیکمت  هکناز 
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عاجش هاش 

شیپ مریگ  ناورهر  قیرط  دنچ  کی 

شیب مک و  مران  دای  میعن  زان و  زو 

شیپ سپ و  میوپب  هار  نیرد  هنادرم 

شیوخ لد  يوزرآ  هب  مسر  هک  دشاب 

*

نم لد  شوه و  تراغ  تخر  هدرک  يا 

نم لد  شورف  هناخ  هدش  وت  قشع 

دنمورحم نآ  زا  نابرقم  هک  يرس 

نم لد  شوگب  تفگ  ورف  وت  قشع 

*

دش ییادیش  وت  لصو  بلط  رد  ناج 

دش ییادوس  وت  يوسیگ  مخ  رد  لد 

ناهج درگ  وت  لاصو  بلط  ردنا 

دش ییاج  ره  تشگب و  ملد  هراچیب 

ار شیاهوم  دـنا ، هدـنامرد  شهانگ  لمح  زا  نارتش  هک  راکهنگ  يدرمریپ  دـیوگ : یم  هک  دـشاب  جاجح  نبا  زا  یتیب  ود  نیا  ًـالامتحا 
.تسا هدومن  هایس  اطخ  ار  شا  هرهچ  هدرک و  دیفس  بش  یکیرات 

بونذ هل  ریبک  خیش 

ایاطملا اهلمح  نع  زجعت 

یلایللا هرعش  تضیب  دق 
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ایاطخلا ههجو  تدوساو 

.تسا هدروآ  رعش  هب  ار  تیب  ود  نیا  یماج 

هدماین ار  شلمع  همان  هک  یماج 

هانگ زجب  نومضم  هملظم  ریغب  ناونع 

دیفس دنک  یم  سوه  هب  ار  هایس  يوم 

هایس دنک  یم  هنگ  هب  ار  دیفس  يور 

تسا تلاجخ  هآ و  تمادن و  بت  شلاح 

هابت نینچنیا  یسک  لاح  دابم  زگره 

اهاذغ هینک ي 

: اهنآ هیقب  کنیا  دمآ و  مراهچ  دلج  رد  اهنآ  زا  یخرب  دنا  هدرک  ءادبا  يا  هینک  ییاذغ  ره  يارب  برع  ناثدحم 

لقن خـباسوبا ؛)  ) یهام عاقعقلاوبا ؛)  ) ودرگ بیطوبا ؛)  ) رکـش ثایغوبا ؛)  ) بآ نوعوبا ؛)  ) کـمن رباـجوبا ؛)  ) ناـن ءاـجروبا ؛)  ) هرفس
(. حضاووبا  ) مهرد جرفلاوبا ؛)  ) رانید بلاغوبا ؛)  ) ذیبن ءانیعلاوبا ؛)  ) سگرن مامتوبا ؛) )

سفن

یم روصت  مه  ار  شندب  .مینک  روصت  ار  دیز  ام  رگا  ًالثم  .تسین  ندب  كاردا  زا  نوریب  نآ  كاردا  یلو  تسا  ندب  ریغ  دنچره  سفن 
.تسا ندب  هب  سفن  قلعت  تدش  تهج  هب  نیا  .مینک 
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.تسا ندب  نامه  سفن  دنا  هتفگ  هتفر و  هابتشا  هب  یخرب  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب 

: دیوگ یماج 

ناج شیالآ  مسج و  شزیمآز 

لفاغ شیوخ  رهوج  زا  یتشگ  نانچ 

ینادب نت  زا  ترکف  دص  هب  ار  ناج  هک 

لماک لهج  یهز  لطاب  رکف  یهز 

ندب سفن و 

نیا میشوپ و  یم  هک  دنتسه  ییاهسابل  نامه  عقاو  رد  اضعا  نیا  دیوگ : یم  ندب  هب  سفن  لاصتا  نایب  رد  افش  باتک  رد  سییرلا  خیش 
یمن جراخ  هنهرب  دوش ، جراخ  ندـب  زا  ناج  یتقو  .دنـشاب  یم  ام  ياضعا  مارجا و  نوچ  دـنناشوپ  یم  ار  اـم  نت  هشیمه  نوچ  اهـسابل 
سابل هک  ینامز  تلع  نیمه  هب  .تسا  لاصتا  ماود  تمزالم و  تدش  رما  نیا  تلع  .دیآ  یم  نوریب  هدـش  هدیـشوپ  مسج  اب  هکلب  دوش 

هک ام  نامگ  سپ  .دوش  یمن  رود  ندب  زا  یلک  روط  هب  دوش  یم  جراخ  ندـب  زا  هک  حور  میزادـنا ، یم  رود  مینک و  یم  جراخ  نت  زا 
.دشاب یم  دنتسه ، ام  مرج  ام  سابل  هکنیا  هب  ام  نامگ  زا  رت  يوق  دنتسه  ام  مرج  ندب  ياضعا 

رباص بیدا 

فیرش عیضو و  رتهم و  رتهک و 

دنروجنر راگزور  زا  همه 

دنسرن ناتسود  هب  رگ  ناتسود 

دنروذعم راگزور  نینچ  رد 

کین راک  مامتا 

دوش یمن  مامت  هدیدنسپ  راک  دنا : هدومرف  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هوفصلاهوفص  باتک  رد  يزوج  نبا  جرفلاوبا 
.شنتشاد یفخم  شندرمش ، کچوک  هلجع ، زیچ ؛ هس  هب  رگم 

متس ریثأت 

.دنک یمن  رکش  ار  تمعن  دوشن ، رثأتم  متس  زا  هک  یسک  دومرف : زین 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  لضف 

شتقبس رطاخ  هب  دوخ  نارصاعم  زا  دومرف : ماما  تشاد ؟ يا  هژیو  تفص  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
.دوب رتالاو  ربمایپ ، اب  تبارق  رطاخ  هب  نارخأتم  زا  رترب و  نانآ ، رب 

نآرق

.دراد فرژ  ینطاب  هتسیاش و  يرهاظ  نآرق ، دومرف : نینچمه 

سلاجم رد  نتسشن 

وت يارب  هناخ  بحاص  هک  یمارتحا  همه ي  يدش ، دراو  یسلجم  ره  رد  دومرف : نینچمه 
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.نیشنن سلجم  يالاب  یلو  ریذپب  دوش  یم  لئاق 

نارعاش

شهوکن ار  امـش  دـنزرو و  یم  تداسح  ینک ، حدـم  ار  یـسک  ناشروضح  رد  رگا  هک  دـینکن ، یخوش  نارعاـش  اـب  دومرف : نینچمه 
.دننک

تاجانم

.مباذع هب  رت  هتسیاش  هک  نم  زا  یتسه ، ششخب  هب  رت  هتسیاش  وت  اراگدرورپ  دومرف : یم  ادخ  هب  مامه ، ماما  نآ 

هنتف

.دزوس یم  نآ  شتآ  هب  دنک ، نشور  ار  يا  هنتف  هکره  دومرف : نینچمه 

نطاب حالصا 

.دشخب تیوقت  ار  شرهاظ  ددرگ ، حالصا  رگا  ناسنا  نطاب  دومرف :

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  هب  تبحم 

متـشاد تسود  هک  ردـقنیا  دومرف : تسا ؟ ردـقچ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  امـش  تبحم  نازیم  دـنتفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 
.دشابن وا  هب  نم  تبحم  رد  کیرش  یسک  ات  متشادن  رگید  يدنزرف 

هکم رصم و  هاشداپ  همان 

تسا و دب  دب  .رت  کین  توبن  تیب  زا  تسا و  کین  کین  رگشیاشخب ، هدنشخب و  يادخ  مان  هب  تشون : هکم  فیرـش  هب  رـصم  هاشداپ 
ناما نما و  لحم  هک  ار  ادـخ  هناخ ي  امـش  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  بسن ، شوخ  دیـس  يا  .رتدـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نادـناخ  زا 

ندـعم هک  وت  زا  تسا  بجعت  .تسا  هدـش  هایـس  اه  همان  هتفرگ ، راگنز  اه  نهآ  يا ! هدرک  لیدـبت  بارطـضا  فوخ و  لحم  هب  تسا ،
هچ درامـش ، تسـس  ار  ادـخ  نامرف  هک  ره  .يرامـش  لـالح  ار  اونیب  تورث  یهد و  هاـنپ  ار  ناـمرجم  ینـسح ، مرح  هنیجنگ  تمارک و 
زا ار  وت  سفن  رکیپ  جراخ و  فالغ  زا  ار  دوخ  ریشمش  تروص  نیا  ریغ  رد  اهبف و  ینک ، يوریپ  دوخ  دج  راتفر  زا  رگا  .دراد  یشزرا 

.درک مهاوخ  هدایپ  ندب  بسا 

دروخرب نآ  نوچ  اب  ًالبق  هک  دمآ  مهاوخ  وت  يوس  هب  يرکـشل  اب  دشوپب ، ار  شنهاریپ  راهب  دروآرد و  ار  شـسابل  ناتـسمز  رگا  نادب 
.درک مهاوخ  جراخ  رهش  زا  هنالیلذ  ار  وت  يا و  هدرکن 

راگدرورپ نامرف  ناـکاین و  نیئآ  هب  درک و  فارتعا  شهاـنگ  هب  هاـشداپ  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تشون : وا  باوج  رد  هکم  فیرش 
هک تسین  نیا  امش  تداع  هکنیا  هچ  .دیرذگب  شا  هتشذگ  زا  دیهد و  راختفا  دوخ  تیاضر  هب  ار  يو  مهاوخ  یم  امش  زا  .دیدرگ  زاب 
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رد .دیهد  راکدب  تافاکم 
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ناوت امـش  .تسا  رت  کیدزن  اوقت  هب  يرذگب ، یتساوخ  رگا  تسا و  رتاناوت  امـش  تسد  دـیریگ ، ماقتنا  نم  دـننام  زا  رگا  میوگ  نایاپ 
.تسوارد هک  دوارت  نامه  هزوک  زا  دیراد و  تافاکم 

دباع گس و 

، تسا هدـمآ  نانبل ، هوک  دـباع  هصق ي  ناونع  اب  رتفد  نامه  رد  رگید  راب  ناونع و  نیمه  اـب  لوا  رتفد  رد  هک  دـباع ، گـس و  ناتـساد 
.تسا هدش  رارکت 

دنیوگ

دننک هیکت  رگ  وت  يالوتب  نایصع  لها 

نارفغ رب  ازج  زور  دنک  زان  تیصعم 

يدعس

داد جاع  هناش ي  یئجاح  ارم 

داب جاجح  قالخا  رب  تمحر  هک 

دوب هدناوخ  مگس  يراب  هک  مدینش 

دوب هدنار  شلد  یعونب  نم  زا  هک 

ناوختسا نیاک  هناش  متخادنیب 

ناوخم گس  مرگید  مدیاب  یمن 

دنیوگ

عنام دوش  یم  تریغ  نعط  رهاظ  فطل  زا  رگا 

ار یناهن  فطل  دوش  یم  عنام  هک  مناد  یمن 

یناغف

تسنوزفا زورب  زور  نارگد  شیع  گرب 

تسا یکی  كاخ  اب  هک  تسام  هتخوس  نمرخ 
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تمکح

نآ بسک  هک  هچنآ  ره  شیوخ و  تابجاو  دوخ و  جئاوح  نآ  هلیسو  هب  یمدآ  هک  تسا  يرظن  یتعنص  تمکح  دیوگ : سییرلا  خیش 
تداعـس هب  تسا و  دوجوم  ناهج  ياپمه  هک  دوش  یلوقعم  ناهج  دسرب و  دوخ  هب  هلیـسو  نیا  هب  ات  دروآ ، یم  تسدـب  ار  تسا  مزال 

.تسا رشب  تقاط  ساسا  رب  نیا  و  دسرب ، يورخا  ییاهن 

لاثم ملاع 

، دوهـش نابحاص  يارب  عوضوم  نیا  .دـنا  هدوب  دوخ  بسانم  یتروص  اـب  لاـثم  ملاـع  رد  دـنوش  رهاـظ  اهندـب  رد  هکنیا  زا  شیپ  حاورا 
هدوب ملاع  نیا  رد  دنا  هدـید  یبیغ  روما  زا  هک  يزیچ  نیرتشیب  دـنا ، هتفای  هفـشاکم  ناوت  هک  یناسک  همه ي  تسا و  مولعم  یعوضوم 

.تسا

.دوش یم  مسجم  نآ  اب  بسانتم  يزیچ  هب  دب  هچ  بوخ و  هچ  ناسنا  لامعا  ملاع ، نیمه  رد 

زا یشخب  دنناوت  یم  باوخ  رد  لایخ  هوق ي  اب  زین  اه  ناسنا  هیقب  دوهش ، فشک و  نابحاص  زا  ریغ 
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.دننک كرد  ار  تایعقاو  نیا 

يافـص رادـقم  ره  ناسنا  .تسا  لاثم  ملاع  دـیآ ، یم  شیپ  ینامـسج  ملاع  زا  تبیغ  زا  سپ  ناـسنا  يارب  هک  يزیچ  نیتسخن  نینچمه 
دهد یم  يور  رگید  لاس  کی  هک  ار  يزیچ  هک  یسک  هتبلا  .دبایرد  ار  ناگدنب  لاوحا  دناوت  یم  دشاب  هتشاد  دادعتسا  هوق ي  نطاب و 

.دنک یم  هدهاشم  ار  رادقم  نیا  زا  رتمک  يا  هدنیآ  ثداوح  هک  یسک  زا  دراد  يرت  يوق  دادعتسا  دنیب ، یم 

طارص يانعم 

هتلکا دنیوگ : ًالثم  .دعلب  یم  ار  هدـنور  ینعی  تسا ، نارب  ریـشمش  يانعم  هب  طارـص  هک  ارچ  دـنا  هدـیمان  طارـص  ار  هار  دـیوگ : بغار 
هب .درب  نایاپ  هب  ار  هار  دروخ و  ار  نابایب  ینعی  هزافملا  لکا  دـنیوگ  یم  اـی  درک  ناـهنپ  ار  وا  ینعی  دروخ ، ار  وا  ناـبایب  ینعی  هزاـفملا 
هب .دیعلب  يا  همقل  نوچ  ار  نابایب  وا  ای  دیعلب  يا  همقل  نوچ  ار  وا  نابایب  ینعی  دنا ، هتفگ  مََقل  يانعم  هب  ار  هزافم  هک  تسا  رطاخ  نیمه 

اهنآ هار  هک  تسا  نیا  دننام  ام  هب  تبـسن  اهنآ  لاح  دـننک ، یم  روبع  ام  رانک  زا  نوچاه  هلفاق  تسا  هدـش  هتفگ  هک  تسا  رطاخ  نیمه 
یم ورف  يا  همقل  نوچ  دـنعلب و  یم  ار  هار  اهنآ  هک  تسا  نیا  لثم  ام  هب  تبـسن  اهنآ  لاح  دـنیآ ، یم  اـم  يوس  هب  نوچ  دـعلب و  یم  ار 

.دنرب

دنره رعاش 

نم اب  داب  دیوگ : یم  يو  .دـشاب  یم  ناهفـصا  تاهد  زا  یکی  هک  تسا  دـنره  یلاها  زا  قوذ و  اب  نارعاش  زا  يدـنره  رمع  مساقلاوبا 
.دناشک یم  شتروص  رب  ار  ابع  مسوبب  ار  وا  مهاوخ  یم  هاگره  نوچ  .مرادن  ار  وا  اب  هلباقم  ناوت  دنک و  یم  تفلاخم 

کیلع یندسحت  حیرلا 

ادعلا یف  اهلخا  مل  و 

هلبقب تممه  امل 

ادر هجولا  یلع  تدر 

هار رد  اذغ 

هک ینان  هراپ  دش و  جراخ  هناخ  زا  ادـخ  ربمایپ  رهظ  زا  شیپ  يزور  هک : تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  باتک  رد 
.دراذگ زامن  مدرم  اب  ربمایپ  دناوخ و  یم  زامن  هب  ار  مدرم  لالب  .درک  یم  لیم  تشاد ، هارمه  دوب  هدش  هدز  نآ  هب  ریش 

.تسا هدرک  نینچ  ربمایپ  هک  ارچ  مروخب  اذغ  هار  رد  مرادن  یکاب  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

يدعس

دروخ باوخ و  تداع  زا  ندروخ  مکب 
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درک يوخ  کلم  ار  نتشیوخ  ناوت 

نک هشیپ  یتریس  یمدآ  تسخن 

نک هشیدنا  یهاوخ  کلم  هگنآ  سپ 
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یمدرم رگا  داز  روخ  هزادناب 

یمخ ای  یمدآ  مکش  رپ  نینچ 

سفن ياج  تستوق و  ياج  مکش 

سب تسنان و  رهب  زا  يرادنپ  وت 

چیهب ددرگن  رپ  مکش  مشچ و  ود 

چیپ چیپ  هدور  نیا  رتهب  یهت 

ياپ ریجنز  تسا  تسد  دنب  مکش 

يادخ دتسرپ  ردان  هدنب  مکش 

كاپ رآ  تسدب  ینوردنا  ورب 

كاخ هب  الا  دش  دهاوخن  رپ  مکش 

يرونا

زارد وت  فلز  وچ  افج  رد  وت  تسد  يا 

زاب نم  زا  اپ  هدیشک  یببس  یب  يو 

دهعب هدرک  نورب  نیتسآز  تسد  يو 

زان نماد  رد  ياپ  هدیشک  زورما 

یتلاح

تسا شوماخ  نم  دایز  نالف  هک  یتفگ 

تسا شوهدم  نارگید  قوش  هداب ي  زو 

وت رد  كاخ  زونه  دیان  تمرش 

تسا شوج  رد  نم  لد  نوخ  یمرگ  زا 
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دیوجت

مه نیزگیاج  دنناوت  یم  تسا و  کیدزن  مه  هب  رایـسب  ءاظ  داض و  جرخم  تسا : هدمآ  درادـن  يرابتعا  ناشفرح  هک  یخرب  نخـس  رد 
.دنوش

.دریگب (1) نیش  ياج  میج  دیاب  دشاب  زیاج  نیا  رگا  دنراد ، يا  هناگادج  جرخم  مادکره  ود  نیا  تسا ، اسران  فرح  نیا 
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نیا ظفلت  ماگنه  .دنراد  تلاخد  سارـضاای  ریخأم  ياه  نادـند  فرح  نیا  ظفلت  رد  .تسا  یـسرض  فورح  زا  ض »  » فرح ( - 1 - 1
جورخ لیلد  نیمه  هب  دوش و  یم  سامم  فرط  نامه  سارضا  ياه  نادند  هب  پچ  ای  تسار  فرط  رد  نابز  رخآ  ياه  هرانک  فرح ،

زا ظ »  » فرح اـما  .دـیامن و  یم  داـجیا  ار  ض »  » فرح دوش  یم  جراـخ  لـحم  نآ  زا  یتخـس  هب  هک  ییاوه  ددرگ ، یم  لکـشم  اوـه 
زا هتـسد  نیا  ظـفلت  رد  نوچ  تسا و  ناـبز  كوـن  يزیت  اـجنیا  رد  قـلوذ  زا  دارم  تسا و  يزیت  ياـنعم  هب  قـلذ  .تسا  یقلوذ  فورح 

ياه نادـند  يالاب  تمـسق  هب  نابز  رـس  فرح  نیا  ظفلت  رد  .دـنیوگ  یقلوذ  ار  فورح  نیا  دراد ، تلاخد  ناـبز  رـس  يزیت  فورح ،
فرح ود  نیا  یلـصا  تافـص  دـش ، هتفگ  هچنآ  زا  ریغ  .ددرگ  یم  سامم  ایانث ) هشیر  يالاب  ياه  یگتـسجرب  زا  رت  نییاپ   ) الاب يایانث 

یم ظفلت  یتخـس  هب  فرح  نیا  ینعی  .دیآ  یم  دوجوب  اوه  نایرج  سبح  زا  تفـص ، نیا  .دراد  تدـش  تفـص  ض »  » .دـنراد قرف  زین 
ندومن ظفلت  مرن  تحار و  يانعم  هب  دـیوجت  حالطـصا  رد  تسا و  هدـمآ  یتسـس  يانعم  هب  هوخر  .دراد  هوخر  تفـص  ظ »  » اـما .دوش 

.مجرتم هتشون  نآرق  دیوجت  .ر ك : .دشاب  یم  فورح  نیا  ياه  هصخشم  زا  فرح  ظفلت  لالخ  رد  اوه  نایرج  .تسا  فرح 
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دیوجت نآرق ، رد  نینض 

یم عالطا  بیغ  زا  هچنآ  هب  تبسن  ربمایپ  دیوگ : یم  ریوکت  هروس  رد  ٍنِینَِضب (1) ِْبیَْغلا  یَلَع  َوُه  ا�م  هیآ َو  لیذ  فاشک  رد  يرشخمز 
تبسن ربمایپ  ینعی  دنا ؛ هتسناد  لخب  يانعم  هب  نض  هدام  زا  ار  نینض  یخرب  تسا  تمهت  يانعم  هب  نظ  هدام  زا  نینـض  .دوبن  مهتم  داد 

.دزوماین وا  هب  ار  نآرق  هک  دیزرو  یمن  لخب  یسک  هب  نآرق  نداد  دای  رد  ربمایپ  ای  دنک  كرت  ار  یخرب  هک  دیزرو  یمن  لخب  یحو  هب 

.تسا هدرک  تئارق  اظ  هب  مه  داض و  هب  مه  ار  هژاو  نیا  ربمایپ  هدش  هتفگ  تسا و  هدمآ  نینظ  ّللادبع ،
�

ه فحصم  رد 

ریغ رتشیب  هکنیا  هچ  تسا ، يرورـض  يراق  يارب  اهنآ  يارب  هناگادـج  جرخم  ود  تخانـش  تسا و  مزال  اظ  داض و  نیب  قرف  هب  داـقتعا 
.دنراذگ یمن  یقرف  ود  نیا  نیب  اهبرع 

اظ هب  لیدبت ض  میوگ : یم  دیآ ؟ یم  شیپ  هچ  دـنک  ظفلت  رگید  فرح  ياج  ار  یفرح  رازگزامن  زگا  دـیازفا : یم  يرـشخمز  سپس 
.تسا رگید  فورح  نیب  توافت  دننام  اظ  نیب ض و  توافت  تسا و  نیس  هب  ءاث  میج و  هب  لاد  لیدبت 

زامن

هتـساک وزارت  زا  دهاکب ، زامن  زا  رگا  هدرک و  افو  وزارت  هب  دنک  افو  زامن  هب  یـسک  رگا  تسادـخ و  يوزارت  زامن  دـیوگ : دوعـسم  نبا 
َنیِفِّفَطُْمِلل (2). ٌْلیَو  دیامرف : یم  ادخ  تسا 

ییاسراپ

مورحم مه  نآ  ياـه  یتحاراـن  زا  متـساوخ  متـسه ، مورحم  نآ  ذـئاذل  زا  نوچ  تفگ : يا ؟ هدرک  اـیند  كرت  ارچ  دـنتفگ  يدـهاز  هب 
.مشاب

*

نینچ هک  لاح  داد  خساپ  .تسا  یناف  هک  ارچ  ریگب  ایند  زا  ار  دوخ  هرهب  دنتفگ : یمیکح  هب 
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.مریگن نآ  زا  ار  ما  هرهب  تسا  مزال  تسا 

ّرُض هیآ  ریسفت 

رد یلک  نایز  ینعی  رـض  دیوگ : یم  َنیِمِحا�ّرلا (1) ، ُمَحْرَأ  َْتنَأ  ُّرُّضلا َو  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  �يدـا�ن  ْذِإ  َبوُّیَأ  هـیآ َو  ریـسفت  رد  يرـشخمز 
هجوت اب  دـیاب  هدـننک  تساوخرد  هک  دـیآ  یم  تسدـب  هیآ  نیا  زا  .تسا  يرغال  يرامیب و  دـننام  یناج  ررـض  ینعی  رُـض  زیچ و  همه 

نامیلـس رابرد  هب  ینزریپ  دنیوگ : .دنکن  بولطم  هب  حیرـصت  دنادب و  تمحر  تیاهن  ار  ادخ  دنک و  حرطم  ار  دوخ  تساوخرد  لماک 
بدا اـب  ار  دوـخ  زاـین  هک  نوـنکا  تفگ  نامیلـس  .دـنور  یم  هار  اـصع  اـب  اـم  لزنم  ياهـشوم  ریما  يا  تفگ : دـمآ و  کلملادـبع  نب 

.دندرک مدنگ  زا  رپ  ار  شا  هناخ  داد  روتسد  دنهجب و  گنلپ  نوچ  مهد  یم  روتسد  یتساوخ ،

يدعس

ریگ شیوخ  مک  یقشع  درم  رگا 

ریگ شیپ  تیفاع  هر  هنرگو 

دنک تکاخ  هک  تبحم  زا  سرتم 

دنک تکاله  رگ  يوش  یقاب  هک 

دهد یئانشآ  نآ  قح  ابارت 

دهد یئاهر  شیوخ  تسد  زا  هک 

تسین هار  تدوخ  رد  يدوخ  اب  ات  هک 

تسین هاگآ  دوخیب  زج  هتکن  نیزو 

روتس ياپ  زاوآ  هک  برطم  هن 

روش يراد و  قشع  رگا  تسا  عامس 

دزن رپ  يا  هدیروش  شیپ  سگم 

دزن رس  رب  تسد  سگم  نوچ  وا  هک 

ریز هن  ناماس  هتفشآ  دناد  مب  هن 

ریقف دلانب  یغرم  زاوآ  هب 
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شومخ ددرگن  یم  دوخ  هدنیارس 

شوگ تسا  زاب  تقو  ره  هن  نکیلو 

دننک یتسرپ  یم  ناگدیروش  وچ 

دننک یتسم  بالود  زاوآ  هب 

راو بالود  دنیآ  ردنا  خرچ  هب 

راز دنیرگب  دوخ  رب  بالود  وچ 

دنرب نابیرگ  رد  رس  ملیستب 

دنرد نابیرگ  دنامن  تقاط  وچ 

تسم شوهیب و  شیورد  بیع  نکم 

تسد اپ و  دنز  یم  نآ  زا  تسا  قرغ  هک 

تسیچ هک  ردارب  يا  عامس  میوگن 

تسیک هک  منادب  ار  عمتسم  رگم 

وا ریط  درپ  ینعم  جرب  زا  رگ 

وا ریس  زا  دنام  ورف  هتشرف 

غال يوزاب  تسا و  وهل  درم  رگا 

غامد ردنا  شوید  دوش  رت  يوق 
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روش یتسم و  تسا و  عامس  رب  ناهج 

روک هنییآ  رد  دنیبن  نکیل  و 

رحس دابب  لگ  دوش  ناشیرپ 

ربت زج  شدفاکشن  هک  مزیه  هن 

برع يدح  رد  رتش  ینیبن 

برط درآ  ردنا  صقرب  شنوچ  هک 

تسا رس  رد  برط  روش و  وچ  ار  رتش 

تسا رخ  دشابن  ار  یمدآ  رگا 

مالتحا

ریما درب و  نیب  زا  ار  اهنآ  تفر و  هزرابم  هب  جاجح  .دـندرک  شروش  فسوی  نب  جاـجح  هیلع  يا  هدـع  هک  مدـید  یخیراـت  یباـتک  رد 
ناطلغ حبص  ات  بش  ار  وا  دندیرب و  وناز  زا  ار  شیاهاپ  وزاب و  زا  ار  شناتـسد  داد  روتـسد  و  دومن ، ریـسا  دوب  دباع  يدرم  هک  ار  اهنآ 

، دریگب شدزم  دهد و  لسغ  ارم  دزیرب و  بآ  نم  رب  ولد  ود  هک  تسا  یسک  هچ  دز  یم  دایرف  مدحبـص  يو  .دننک  اهر  دوخ  نوخ  رد 
دباوخب بش  يا  هدیرب  اپ  تسد و  درم  هک  تسا  بیجع  ياهدماشیپ  زا  نیا  دیوگ : ناتـساد  يوار  .ما  هدـش  بنج  بشید  نم  هک  ارچ 

.دوش ملتحم  و 

رما قلخ و  ملاع 

ملاع رما و  ملاع  نآ  میرادـن و  رتشیب  یلک  مسق  ود  دـنیوگ  یم  دـنا و  هدرک  میـسقت  روهـشم  مسق  راهچ  هب  ار  ملاوع  نافراع  زا  یخرب 
ثداوح اب  هک  تسا  يزیچ  نآره  قلخ ، ملاع  زا  نانآ  دارم  .دـنا  هتفرگ  ُْرمَْألا (1) ُْقلَْخلا َو  َُهل  هفیرش  هیآ  زا  ار  میـسقت  نیا  .تسا  قلخ 

تـسا حور  هیآ  نانآ  فرح  نیا  دنتـسم  .تسین  تیؤر  لباق  هک  تسا  يروما  نآ  رما ، ملاع  زا  ناشدارم  .تسا و  سح  لـباق  يرهاـظ 
ملاع رگید ، ملاع  ود  همیمض  هب  ملاع  ود  نیا  یِّبَر (2) . ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  دناد َو  یم  یهلا  رما  ار  نآ  ادخ  هک 

.دنوش یم  بوسحم  هناگراهچ  ملاوع  تداهش ، بیغ و 

نطاب رهاظ و  یگتسارآ 

هچنآ تسوت ؛ تیقفوم  لیلد  هک  نک  هتـسارآ  ار  ترهاظ  مدـنزرف ، يا  هک : درک  شرافـس  شرـسپ  هب  تشاد  رفـس  دـصق  هک  یمیکح 
نک وبشوخ  ار  دوخ  تسا ؛ تمعن  رکش  رب  لیلد  هک  امن  زیمت  ار  تیاه  سابل  تسوت ؛ يرترب  رب  لیلد  هک  نک  يرادهگن  هزیکاپ  يراد 

لمع و نخس و  نید ، لقع و  یتسیاب  نادب  ددرگ ؛ ناوارف  اهلد  رد  وت  تبحم  ات  امن  تیاعر  ار  لماک  بدا  تسوت ؛ يدرمناوج  رثا  هک 
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.دنشاب مه  اب  تلزنم  سابل و 
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تسود

هک تسا  یسک  وت  ردارب  زین  .دنک  قیدصت  ار  وت  هک  یسک  هن  تسوت  تقادص  زا  وت  تسود  دنیوگ : یم  هک  تسا  نامیکح  نخـس  زا 
.دیامن لوبق  ار  وت  رذع  هکنآ  هن  دنک  شهوکن  ار  وت 

یناهفصا یمتسر  دیعسوبا 

نآ نیزاغآ  تیب  ود  هک  تسا  روهشم  يا  هدیصق  وا  رعش  زا  .تسا  هدوب  دابع  نب  بحاص  نامز  نارعاش  زا  یناهفصا  یمتسر  دیعسوبا 
اهنآ اهداب  دنور و  یم  شیپ  راو  هناوید  نایرج  تدش  زا  دنا و  هدیشک  لودج  الط  هحفص  نوچ  اهگیر  رب  يراج  ياهبآ  تسا : نینچ 

.دنا هدیشک  ریجنز  هب  ار 

اهناک يرجت  ضارضرلا  یلع  هایم 

الوادج نکبس  دق  ربت  حیافص 

هنج يرجلا  هدش  نم  اهب  ناک 

السالس حایرلا  نهتسبلا  اذل 

یجواس ناملس 

.دشاب هدورس  ار  رعش  نیا  درک ، نایغط  هلجد  هک  ینامز  یمتسر ، دیعسوبا  تیب  هراب ي  رد  یجواس  ناملس  منک  یم  نامگ 

دوب هناتسم  بجع  يراتفر  هلاسما  ار  هلجد 

دوب هناوید  رگم  بل  رب  فک  ریجنز و  رد  ياپ 

.تسا هدوزفا  دوخ  رعش  نسح  هب  هدرک و  هفاضا  بآ  رب  ار  فک  رعش  نیا  رد  ناملس 

تمایق ياذغ 

اب دوب و  هداد  هیکت  ملاس  شمالغ  رب  يو  .دمآ  هکم  هب  کلملادبع  نب  ماشه  یلاس  دیوگ : يرهز  هک  تسا  هدـش  لقن  همغلا  فشک  زا 
نب دمحم  نیا  نینمؤملاریما  يا  تفگ : ماشه  هب  ملاس  دوب ، مارحلادجسم  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دش  مارحلادجـسم  دراو  تبیه  نیا 

نینمؤملاریما وگب  ورب و  وا  دزن  تفگ : ماشه  یلب ، تفگ : دنتسه ؟ وا  هتفیرف  اه  یقارع  هک  نامه  تفگ : ماشه  تسا ؟ نیـسح  نب  یلع 
ینیمز رب  مدرم  وگب ، وا  هب  دومرف : ماما  درب و  ماما  تمدـخ  هب  ار  شـسرپ  يو  دـنروخ ؟ یم  هچ  تمایق  زا  تغارف  ات  مدرم  دـیوگ : یم 

.دنماشآ یم  دنروخ و  یم  نآ  زا  مدرم  تسا و  يراج  ییاهرهن  نیمزرس  نآ  رد  دنوش ، یم  روشحم  صرق  نوچ 

وا زا  ات  تخاس  هناور  ار  مالغ  زاب  تفگ و  ریبکت  اذل  .تسا  هدـش  هریچ  وا  رب  ماما  هک  درک  ساسحا  ماشه  دـنادرگرب ، ار  خـساپ  نوچ 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1448 

http://www.ghaemiyeh.com


شتآ نیب  رد  نایخزود  دومرف : زین  شسرپ  نیا  خساپ  رد  ماما  دراد ؟ یم  زاب  ندیماشآ  ندروخ و  دای  زا  ار  نانآ  یلمع  هچ  هک  دسرپب 
نیا ندینش  اب  ماشه  .دننک  یم  نان  بآ و  تساوخرد  منهج  نانزاخ  زا  نانآ  هک  يدح  ات  دنتسه  مرگرس  دوخ  لاح  هب 
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.دوزفین شنخس  رب  تفگن و  يزیچ  خساپ 

عضاوت شزرمآ ، دنپ ،

دنوش و یم  هضرع  هدنب  رب  ناهانگ  تمایق  رد  رذوبا ، يا  هک : دوب  نیا  همحرلا  هیلع  رذوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  شرافس 
.دشخب یم  ار  وا  ادخ  .مدوب  نارگن  راک  نیا  زا  دیوگ  یم  دنک و  یم  روبع  شناهانگ  زا  وا 

.دنیبب رتزیچان  ار  دوخ  زیچان و  ادخ  رانک  رد  ار  اهناسنا  هکنیا  رگم  دنک  بسک  دناوت  یمن  ار  یهاگآ  همه ي  ناسنا  رذوبا  يا 

دوخ يایند  هب  تبـسن  نادان و  دوخ  نید  هب  تبـسن  اهناسنا  مامت  هک  یبای  نانیمطا  هکنیا  رگم  یـسر  یمن  ناـمیا  تقیقح  هب  رذوبا  يا 
.دنهاگآ

نطو هب  قشع  رقف ،

.شا هناخ  هب  شتبحم  رطاخ  هب  رگم  دنام  یمن  وت  هناخ ي  رد  یشوم  چیه  ادخ  هب  تفگ : شرسمه  هب  ینز 

سیسخ

.دوش یم  ندش  هلماح  بجوم  ندرک  هاگن  روجنیا  تفگ : شرسپ  هب  دنک ، یم  هاگن  ینز  هب  هک  تسیرگن  شدنزرف  هب  بعشا 

رقف تورث و 

.تسا هداد  صاصتخا  اهنآ  هب  ناگدنب  حلاصم  رطاخ  هب  ار  ییاه  تمعن  هک  تسا  یناگدنب  ار  ادخ 

.دهد یم  نارگید  هب  هتفرگ و  اهنآ  زا  ار  اه  تمعن  .دندرکن  نینچ  نوچ  دننک و  لذب  نآ  زا  ات  تسا  نانآ  ناتسد  رد  اه  تمعن  نآ 

تجاح ياضق 

شزرا هبلاطم ، ینیریـش  هک  نکن  راداو  شا  هتـساوخ  بلط  هب  ار  وا  دراد ، يدیما  وت  هب  یـسک  ره  مدـنزرف  تفگ : شدـنزرف  هب  يریما 
.درادن ار  دش  تفر و  یخلت 

تسدریز اب  راتفر 

قالخا داسف  نیب  نم  داد : خساپ  يو  دنهد  یمن  شوگ  وت  فرح  هب  هک  يدـح  ات  دنتـسه  بدا  یب  وت  ناراکتمدـخ  دـنتفگ : یـسک  هب 
.منک دساف  نانآ ، شنزرس  تینابصع و  اب  ار  مدوخ  قالخا  نم  هک  تسا  رتهب  اهنآ  قالخا  داسف  مدید  .ما  هتفرگ  رارق  مدوخ  اهنآ و 
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یتشآ ياج 

يارب ییاـج  درک ، تموـصخ  نم  اـب  سکره  تفگ : يدیـسر ؟ ییاـقآ  تدایـس و  هب  يزیچ  هچ  هب  دـنتفگ : برع  فارـشا  زا  یکی  هب 
.متشاذگ زاب  یتشآ 

نایکمرب رب  هیثرم 

.دندرک ییارس  هیثرم  ناشدروم  رد  ارعش  زا  يرایسب  دش ، هک  هچنآ  دش ، هکمارب  تموکح  هجیتن  یتقو 

راع

.گرم يرادن و  يرامیب ، تسین ، راع  زیچ  هس  رد  دیوگ : نانوی  نامیکح  زا  یکی 

ینشور مشچ 

شیاتس ار  وا  مدرم  هک  يدنزرف  تسا ، هتـشاک  شدوخ  هک  یتخرد  هویم ي  ندروخ  .تسا  یـسک  ره  ینـشور  مشچ  بجوم  زیچ  هس 
.دنناوخ یم  مدرم  هدورس و  وا  هک  يرعش  دننک ،

فاصنا

.تسپ زا  فیرش  رجاف و  زا  نمؤم  قمحا ، زا  رابدرب  دنشاب ، هتشاد  فاصنا  راظتنا  رگید  هتسد  هس  زا  هتسد  هس  دیابن 

یتسود

رد تناـیخ  رکم و  .تسا  منهج  زا  سرت  هن  تشهب و  دـیما  هب  هن  ادـخ  اـب  یتسود  تسخن  .تسا  مسق  هس  رب  یتسود  دـنا : هتفگ  یخرب 
تسا و رتدب  همه  زا  یتسود  نیا  تسا ، دیما  میب و  یتسود  موس  .تسا  ترشاعم  یـسولپاچ و  یتسود  مود  .تسا  رثا  یب  یتسود  نیا 

.دوش یم  لیدبت  ینمشد  هب  رتدوز 

محرت هتسیاش 

.تسا يوق  تراسا  رد  هک  یفیعض  .دنراد  محرت  یگتسیاش  مدرم  زا  هتسد  هس  دیوگ : نوطالفا 

.دشاب یلهاج  مکح  عبات  دیاب  هک  یلقاع  دش و  یمیئل  دنمزاین  هک  یمیرک 

ناسنا نطاب 

جاتحم وا  هب  هک  یعقوم  ردارب  بضغ و  ماگنه  میلح  گنج ، رد  عاجـش  دـنوش ، یم  هتخانـش  اج  هس  رد  هتـسد  هس  دـیوگ  یم  ناـمقل 
.یتسه
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هراچیب

، دشاب هارمه  یلبنت  تلاسک و  اب  هک  يرقف  .تسین  يا  هراچ  زیچ  هس  رد  دیوگ : یمیکح 
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.دوش هارمه  يریپ  اب  هک  يرامیب  دشاب و  هدرک  هنخر  نآ  رد  دسح  هک  ینمشد 

ریپ مارکا 

ماگنه دنور و  یم  هار  بالیـس  رد  یتقو  دننک ، یم  تکرح  هنابـش  یتقو  اج ، هس  رد  رگم  دنوش  مدقم  اهرتگرزب  رب  اهرتکچوک  دیابن 
.بکرم راسفا  نتفرگ 

ششخب راک ، شناد ،

.ششخب نودب  لام  لمع ، نودب  تردق  شناد ، نودب  نید  دوش ، یم  دوبان  زیچ  هس  دیوگ : لهس  نب  نسح 

تشهب جنگ 

ناهنپ هقدص ، نداد  ناهنپ  زاین ، ندرک  ناهنپ  زا : تسا  ترابع  هک  تسا  تشهب  ياه  هنیجنگ  زا  زیچ  راهچ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد 
.درد ندرک  ناهنپ  الب و  ندرک 

تموکح

.تسا نآ  رد  وت  تیعر  يرادـیاپ  تنطلـس و  حالـص  هک  راد  هگن  ار  اهنآ  تفگ : درک و  هظعوم  هملک  راهچ  اـب  ار  یناطلـس  یمیکح ،
.هدن یسک  هب  یشاب  هتشادن  ار  نآ  ءافو  هب  نانیمطا  هک  يا  هدعو 

یـصاخ يازج  شاداپ و  وت  لمع  ره  نادب  .دنک  یم  تخـس  ار  تندمآ  دورف  هک  یـسرب  اجنآ  هب  یناوتب  دنچره  رگنن  يدـنلب  ماقم  هب 
.رادرب مدق  نآ  دض  رب  وت  دراد  يا  هژیو  یتخس  يراک  ره  سارهب و  تیاهراک  بقاوع  زا  اذل  دراد ،

قافنا

.دهد هقدص  تسا  ترخآ  بلاط  رگا  .دنک  فرـصم  اج  هس  رد  ار  شتورث  دـنمتورث ، هک  تسا  راوازـس  تسا  هدـمآ  هنمد  هلیلک و  رد 
.دناسرب نانز  فرصم  هب  دهاوخ  یگدنز  تذل  رگا  .دناسرب  وا  نارای  ناطلس و  فرصم  هب  تسایند  بلاط  رگا 

اه ناسنا  فانصا 

وراد نوچ  يا  هدع  .تسین  زاین  یب  وا  زا  یـسک  هک  دنتـسه  اذـغ  نوچ  يا  هدـع  .دـنا  هتـسد  هس  رب  نادرم  دـیوگ : یم  یـسابع  نومأم 
.مرب یم  هانپ  ادخ  هب  اهنآ  زا  دنتسه ؛ درد  هک  يا  هدع  .يوش و  جاتحم  اهنآ  هب  اسب  هچ  هک  دنتسه 

تورث هجیتن 

یم شنز  يارب  ووه  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  یلبق  مداخ  .دوش  یم  راـتفرگ  ـالب  راـهچ  هب  دـش  دـنمتورث  ناـسنا  یتقو  دـیوگ : یمیکح 
ار شبکرم  دزاس ، یم  ون  زا  دنک و  یم  ناریو  ار  شا  هناخ  دروآ ،
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.دنک یم  ضوع 

درم نز و 

.بسح تورث ، دق ، نس ، دشاب ، درم  زا  رتمک  زیچ  راهچ  رد  نز  تسا  مزال  تسا : هتفگ  نامیکح  زا  یکی 

هلجع

زا ار  نآ  نامز  تشذگ  هک  يزیچ  تیم ، يراپس  كاخ  درجم ، جاودزا  تساور ، اج  راهچ  رد  طقف  هلجع  دیوگ : یم  سیق  نب  فنحا 
.کین راک  درب ، یم  نیب 

تداعس

.ینیبدوخ یلبنت ، تجاجل ، هلجع ، .تسا  هدش  دنمتداعس  دراد ، زاب  زیچ  راهچ  زا  ار  دوخ  سکره  تسا : هتفگ  یسک 

َدِعَس َدَعَس و 

یم رارق  تواقـش  نآ  لباقم  رد  دـشاب  ناسنا  تفـص  تداعـس  یتقو  .تسا  تسوحن  فلاخم  تداعـس  تسا : هدـمآ  هغللا  حاحـص  رد 
یضام دشاب ، تسوحن  ربارب  رد  رگا  دعس  .تسا  باب  ود  زا  تواقـش  ربارب  رد  تداعـس  تسوحن و  ربارب  رد  تداعـس  لعف  یلو  .دریگ 

.تسا َدِعَس  نآ  یضام  دشاب ، تواقش  لباقم  رد  رگا  تسا و  َدَعَس  نآ 

نآرق ندناوخ  لیاضف 

بعک نب  یبا  زا  هک  اه  هروس  لیاضف  رد  هدـش  دراو  ثیداـحا  رتشیب  هک  تسا  هدروآ  هحتاـف  هروس  رخآ  فاـشک ، هیـشاح  رد  فیرش 
.تسا (1) یگتخاس  تسا ، هدش  لقن 

دروآ هناهب  نینچ  ینک ؟ یم  نینچ  ارچ  هک  دـش  هتفگ  یتقو  تسا  هدرک  لعج  نادابآ  یلاها  زا  یکی  ار  لـیاضف  نیا  دـیوگ : یناـعنص 
ات منک ، بغار  نآرق  هب  ار  اهنآ  متـساوخ  نم  دنا ، هتخادـنا  رـس  تشپ  ار  نآرق  و  دـنا ، هدرک  عوجر  هفینحوبا  هقف  رعـش و  هب  مدرم  هک 

.دوب دیس  فرح  اجنیا 

ار ربمایپ  نخس  ایآ  دنتفگ : درم  نآ  هب  یتقو  هک  مدرک  هدهاشم  یباتک  رد  هک  میوگ  یم  نم 
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ار اهنآ  تسا و  حیحـص  اهنآ  دنـس  هک  يرابخا  قباطم  دـننک ، یم  نایب  ار  بحتـسم  لمع  رب  باوث  بترت  هک  یثیداحا  نینچ  ( - 1 - 1
دنوادخ هدش و  هتفریذپ  وا  زا  دهد ، ماجنا  یلمع  اهنآ  مادـک  ره  قبط  رب  سکره  نیاربانب  .دـنوش  یم  ربتعم  میمان ، یم  غلب » نم   » رابخا

.دنک یم  اطع  وا  هب  دوخ  لضف  زا  ار  شرظن  دروم  باوث  نامه 
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: تفگ تسا ؟ شتآ  وا  هاگیاج  ددنبب ، نم  رب  یغورد  ًادمع  سکره  تسا : هدومرف  هک  يا  هدینشن 

.ما هتفگ  غورد  وا  عفن  هب  نم  ما ، هتسبن  غورد  ربمایپ  هیلع  رب  نم 

نیلاضلاالو مهیلع  بوضغملا  ریغ  ریسفت 

لعاف لعاف ، بئان  دیوگ ، یم  نج  هروس  ریـسفت  رد  کلام  نبا  .تسا  لعاف  بئان  ریغ ، لعاف  بجاح  نبا  رظن  هب  دـیوگ : یم  يواضیب 
.دشاب یم  مه  لعاف  نامه  هک  تسا  ٌرَفَن  َعَمَتِْسا  لعاف ، بیان  ِّنِْجلا (1) ، َنِم  ٌرَفَن  َعَمَتْسا  ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ُْلق  رد  و  تسا ،

دنیوگ

دوب دهاوخ  رای  يوک  وا  لزنم  هک  یسک 

دوب دهاوخ  راک  هچ  شناهجب  رفس  زا  هب 

انیس یلعوبا 

دوبن ناسآ  فازگ و  ینم  وچ  رفک 

دوبن نامیا  نم  نامیا  زا  رت  تباث 

رفاک مهنآ  یکی و  نم  وچ  رهد  رد 

دوبن ناملسم  کی  رهد  همه  رد  سپ 

دنیوگ

یلدبحاص ره  دوصقم  ترد  یسوب  كاخ  يا 

یلکشم ره  زا  رتلکشم  وزرآ  نیا  كاخب  ندرب 

قرف ماقم  عمج و  ماقم 

ماقم دنیبب  كالهتسا  نودب  هیقلخ  رهاظم  تاذ و  رگا  دنمان و  یم  عمج  ماقم  ار  نآ  دنیبب ، تاذ  راونا  رد  کلهتـسم  قلخ  رهاظم  یتقو 
صاخ مود  قرف  دراد و  قلعت  نابوجحم  هب  یلوا  .نآ  زا  سپ  لوصو و  زا  لبق  تسا ، میـسقت  لباق  شخب  ود  هب  قرف  ماقم  .دـنمان  قرف 
ناوت یم  اهنیا  هباشم  تارابع  یناث و  وحـص  انف و  زا  دعب  اقب  وحم و  زا  دعب  وحـص  عمج و  زا  دعب  قرف  لکـش  نیمه  هب  .تسا  نالماک 

هدیشاپ مه  زا  تینانا و  زا  هدنب  جورخ  هدنب و  رب  ادخ  یلجت  زا  هدش  لصاح  یشوهیب  زا  سپ  هدنب  ندمآ  شوهب  نامه  نیا  .درک  ریبعت 
.دشاب یم  دنک ، یم  اطع  رگید  يدوجو  وا  هب  ادخ  تیاهن  رد  هک  نّیعت  ندش 
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دوجو ار  يدوجو  نینچ  .دراد  یماو  شدوخ  سفن  رد  تافرـصت  هب  ار  وا  دـنک  یم  اطع  وا  هب  يرگید  لـقع  دـنوادخ  تلاـح  نیا  رد 
يادـخ يوس  زا  اهنت  یتبهوم  نینچ  هتبلا  .تسا  هدـش  هدـیمد  وا  دـبلاک  رد  قح  اب  لاصو  زا  سپ  دوجو  نیا  هکنیا  هچ  دـنیوگ  یناقح 

هطساو هب  هن  تسا  لاعتم 
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ياذغ هک  ناحلاص  لکا  هب  ندروخ  اذغ  رد  دیاب  وا  سپ  .دشاب  وا  ياذغ  رطاخ  هب  دنا  هدرک  روصت  یخرب  هک  روطنامه  ای  وا و  لامعا 
هزادنا هب  هک  تسا  راوازـس  سپ  .دوش  یم  لزان  ناحلاص  ياذغ  رب  ادـخ  تمحر  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  دـنک ؛ تیافک  تسا  كدـنا 

.دزیر یم  نوریب  وا  ندب  زا  یتفاثک  هک  تسا  نیا  نآ  هجیتن  دنک ، یم  فرصم  هچره  دنادب  دیاب  دوش و  هدافتسا  ماعط  زا  رطضم  ناسنا 

نانچ یعلب  یم  ارم  دازام  وت  دـیوگ : یم  یمدآ  هب  دـنزب  فرح  تخرد  رگا  تسا ، نِِهپ  کسوس و  ناتـساد  اه  هویم  ناسنا و  ناتـساد 
.تسا تخرد  هلضف ي  زا  ام  ندرب  تذل  دننامه  درب  یم  تذل  ناسنا  هلـضف ي  زا  هک  كوخ  زین  .دروخ  یم  ار  وت  دازام  کسوس  هک 

.ریگب تربع  دنب و  راکب  تریصب  نکفیب و  ار  تلفغ  هدرپ  ناسنا  يا  وت  لاح  .قلطم  هن  تسا  یبسن  یندیشون  ماعط و  تفارش  سپ 

قزرلا نم  تابیط  ریسفت 

تـسدب لالح  زا  هدوب و  هارمه  عفن  تذـل و  اب  هک  تسا  يزیچ  دـناد ، یم  ادـخ  هتبلا  ِقْزِّرلا (1) ، َنِم  ِتـا�بِّیَّطلَا  هیآ  رد  بـیط  زا  دارم 
ُلُکْأَت ا�مَک  َنُولُکْأَی  َنوُعَّتَمَتَی َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلَا  دیامرف : یم  دنک و  یم  شهوکن  ار  نیا  فالخ  رب  ماعط  دنوادخ  هکنیا  هچ  دـشاب ، هدـمآ 

.تسا نانآ  هاگیاج  شتآ  دننک و  یم  هدافتسا  نایاپراهچ  هک  دننک  یم  هدافتسا  ییاذغ  زا  رافک  ینعی  ْمَُهل (2) ، ًيْوثَم  ّنلا 
ُرا� ُما�ْعنَْألا َو 

هک دـیآ  یم  شیپ  رتمک  دـننک و  یم  يروخ  مک  ياـعدا  مدرم  رثکا  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  ندروخ  یتسپ  رب  تلـالد  هک  ینیهارب  زا 
، تسوا مکـش  رد  هک  دـشاب  يزیچ  وا  تمه  سکره  هک : تسا  هدـش  هتفگ  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  .دزروب  رخف  يروخرپ  هب  یـسک 

.دوش یم  جراخ  يو  زا  هک  تسا  يزیچ  وا  شزرا 

اذغ نازیم 

اذغ زا  راچان  هب  رگا  تسا ، یفاک  وا  يارب  دراد  هگن  اپ  يور  ار  یمدآ  هک  يا  همقل  دنچ  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
.دراذگب سفن  يارب  ار  موس  ثلث  بآ و  يارب  ار  رگید  ثلث  اذغ ، يارب  ار  مکش  ثلث  دنک  هدافتسا  دیاب 

ربخ نیا  زا  .دوش  یم  ریس  هدور  تفه  زا  رفاک  هدور و  کی  زا  نمؤم  دیامرف : یم  نینچمه 
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لمحت ار  یگنسرگ  دناوت  یم  هک  یسک  سپ  .دراد  هگن  ریس  ار  شمکـش  متفه  کی  زا  شیب  ناسنا  تسین  اور  هک  دوش  یم  هدافتـسا 
.دنک ریس  ار  شمکش  موس  کی  دناوت  یمن  هکنآ  متفه و  کی  دنک 

...و هلیح  ینکشدهع ،

نآرق رد  .رازآ  هعدخ ، هلیح ، زواجت ، ینکـش ، دهع  تسوا ، ررـض  هب  دشاب ، هتـشاد  تلـصخ  جـنپ  هکره  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
ْنَمَف ینکـش  دهع  زا : تسا  ترابع  تایآ  نیا  .دهد  یم  ناشن  ار  ناشنابحاص  رب  دروم  جـنپ  نیا  همه ي  ررـض  هک  دراد  دوجو  یتایآ 

ِِهلْهَِأب (3)؛ ّالِإ 
�

ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  ـ�ال  رکم َو  ْمُکِـسُْفنَأ (2) ؛ �یلَع  ْمُُکیَْغب  ا�مَّنِإ  ّنلا 
ُسا� اَهُّیَأ  ا�ی  زواجت  ِهِسْفَن (1) ؛ �یلَع  ُثُْکنَی  ا�مَّنِإَف  َثَکَن 

َنوُِملْظَی (5). ْمُهَسُْفنَأ  اُونا�ک  ْنِک�ل  ا�نوُمَلَظ َو  ا�م  ملظ َو  ْمُهَسُْفنَأ (4) ؛ ّالِإ 
�

َنوُعَدْخَی  ا�م  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ّللا َو 
�

َه َنوُعِدا�ُخی  هعدخ 

تمینغ جنپ 

تورث يرامیب ، زا  شیپ  یتمالـس  يریپ ، زا  شیپ  یناوج  .رامـش  تمینغ  زیچ  جـنپ  زا  شیپ  ار  زیچ  جـنپ  هک : تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد 
.گرم زا  شیپ  یگدنز  يراتفرگ ، زا  شیپ  یتحار  رقف ، زا  شیپ 

تورث بسک  هار 

: زا تسا  ترابع  هک  هار  جنپ  زا  رگم  دوش  یمن  عمج  تورث  دیوگ : یم  نانوی  نامیکح  زا  یکی 

.ناتسود زا  ندش  ادج  لخب و  راب  لمحت  نداد ، تسد  زا  سرت  ترخآ ، هب  یهجوت  یب  ایند ، جنر 

رهش مزاول 

، هاگآ کشزپ  طاتحم ، مکاح  دـشاب ، هتـشادن  ار  زیچ  جـنپ  نیا  زا  یکی  هک  دـنامب  يا  هعقب  رد  لقاع  تسین  راوازـس  دـیوگ : یمیکح 
.قنور اب  رازاب  يراج ، بآ  لداع ، یضاق 

شناد لیصحت 

.هد دنپ  ملعم  مامت و  ربص  یفاک ، هنیزه  رایسب ، ششوک  شناد ، قفاوم  تعیبط  .تسا  زیچ  جنپ  نیا  شناد ، لیصحت  هار 
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میرک تایصوصخ 

ظفح نطو ، هب  هقالع  تیعقوم ، هب  هجوت  نابز ، ظـفح  تسا ، تمارک  تافـص  زا  تلـصخ  راـهچ  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
.یمیدق ناتسود 

زیچ جنپ  زا  زیهرپ 

عنم ار  وا  هک  یلقاع  دنک ، مارکا  ار  وا  هک  یمیئل  دنک ، تناها  وا  هب  هک  یمیرک  دشاب ، رذح  رب  زیچ  جنپ  زا  دیاب  لقاع  دیوگ : یمیکح 
.دیامن ترشاعم  وا  اب  هک  يراکدب  دنک ، یخوش  وا  اب  هک  یقمحا  دنک ،

سلفم الب ،

یم ار  رد  هک  يزابرـس  یهت و  هرفـس ي  یلاخ ، هناخ ي  رت ، مزیه  لبنت ، مداخ  تسا : زیچ  جنپ  الب  تیاهن  دـیوگ : یم  سیق  نب  فنحا 
.دبوک

اه یتخس 

دنمتورث نیا  زا  شیپ  هک  يریقف  دوسح ، زرو ، هنیک  دوش ، یمن  ادج  وا  زا  یتخـس  هک  تسه  سک  شـش  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد 
.دشابن نانآ  زا  هک  بدا  لها  نیشنمه  دسر ، یمن  بولطم  هب  هک  یناهاوخ  دسرت ، یم  رقف  زا  هک  يدنمتورث  هدوب ،

ینیشنمه

یم فرح  درادن : يریخ  تسا ، هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  تلصخ  شش  نیا  هک  یـسک  اب  ینیـشنمه  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
تمهت دهد ، رارق  نیما  ار  وت  دنک ؛ یم  تنایخ  یهد ، رارق  شنیما  دنک ؛ یم  بیذکت  ار  وت  ینزب ، فرح  وا  اب  دیوگ ؛ یم  غورد  دـنز ،

.دزرو یم  تنم  دناسرب ، یتمعن  وت  هب  دنک ؛ یم  نارفک  یناسرب ، یتمعن  وا  هب  دنز ؛ یم 

ایند ینادابآ 

: تسا زیچ  شش  هب  ایند  ینادابآ  دیوگ : یمیکح 

.دوش یم  لسن  عطق  بجوم  نیا  ریغ  هک  نادنزرف  ترثک  دایز و  جاودزا  - 1

.دنور یم  نیب  زا  نادنزرف  دوش و  یم  مه  اب  اهنآ  هقالع  عطق  بجوم  نیا  ریغ  هک  نادنزرف  هب  ینابرهم  - 2

.دوش یم  لیطعت  یگدنزاس  راک و  نیا  ریغ  هک  دنلب  يوزرآ  - 3

.دور یم  نیب  زا  طاشن  وزرآ و  نیا  ریغ  هک  رمع ، نتسنادن  - 4

.دشاب هتشادن  یناماس  یگدنز  دوش  یم  بجوم  نیا  ریغ  هک  انغ  رقف و  رد  یتاقبط  فالتخا  - 5
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.دننک یم  كاله  ار  رگیدمه  مدرم  دشابن  رگا  هک  ناطلس  - 6

نادنمتفارش هژیو 

.تسا نادنمتفارش  صاخ  هدیدنسپ  تداع  شش  دیوگ : یمیکح 

.گرزب تمعن  هاگ  يرادیاپ  - 1

.گرزب تبیصم  هاگ  ربص  - 2

.توهش هاگ  لقع  هب  سفن  ندرک  لیامتم  - 3

.نانمشد ناتسود و  زا  زار  ندناشوپ  - 4

.یگنسرگ رب  ربص  - 5

.دب هیاسمه ي  لمحت  - 6

هلجع دایز و  تمعن 

.دوش یم  تمالم  دسر ، هجیتن  هب  شراک  دنچره  یلوجع  ره  تسا و  ناسنا  تعیبط  نمشد  يا  هدایز  ره 

ینیشنمه نادان ، تمعن  رارسا ،

ره .ددرگ  رتشیب  وا  تحابق  یتشز و  دوش ، رتشیب  ناداـن  تمعن  هچره  .دوش  رتشیب  نآ  يدوباـن  ددرگ ، رتشیب  رارـسا  هنیزخ ي  دـنچ  ره 
.تسا يزیچان  وگغورد  قیدصت  ینیشنمه و  یلو  تسا  يزیچ  يزیچ ،

.تسادخ تمعن  رکش  نابز  ناسنا ، سابل  هک : تسا  نانآ  مالک  زا 

.تسا حور  بت  نیگنس ، لیقث و  ناسنا  اب  ینیشنمه  - 

.دهاوخ یم  تروشم  هک  تسا  یسک  هب  نداد  دنپ  ءارآ ، راکفا و  تاکز  - 

.تسا دایز  روخ  نان  تورث و  یمک  الب ، تیاهن  - 

.تسا نیعم  هدنامرد ، زور  - 

.تسوت يومع  ردپ ، تسود  - 

.تساناد حیحصان  راک  دننام  نادان ، تسرد  راک  - 
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.تسا هدامآ  قزر  تروص ، ندوب  خوش  - 

.دهاوخ یمن  دنگوس  وا  زا  هک  تسا  یسک  يارب  دنگوس  يادا  رد  شالت  وگغورد ، تمالع  - 

.تسا رتهب  نادان  نیقی  زا  لقاع  نامگ  - 

.تسا رتهب  هدیباوخ  ضیرم و  ریش  زا  نابساپ  گس  - 
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.دوب دیق  یلو  تسا  دیص  درک  لایخ  - 

.تسا نتساوخ  زا  میئل  ینارگن  نتساوخن و  زا  میرک  ینارگن  - 

.تسا رتهب  دزادنا  تمحز  هب  ار  وت  هک  ییاناد  زا  دنک ، کمک  وت  هب  هک  ینادان  - 

.تسا ییاذغ  ار  زور  ره  - 

.تسا نانآ  کین  لامعا  زا  تلفغ  مدرم ، ياهراک  نیرت  فیرش  زا  - 

.دشاب لقاع  وا  نمشد  هک  تسا  نیا  ناسنا  تداعس  زا  - 

.تسوا هدننک  دوبان  لهاج  نابز  - 

.تسا نارگید  یتحار  بجوم  ریرش  گرم  وا و  یتحار  بجوم  ّریخ  ناسنا  گرم  - 

.يراد هگن  ار  وا  وت  هک  تسا  نآ  شنیرترب  دراد و  هگن  ار  وت  هک  تسا  نآ  وت  لاوما  نیرتهب  - 

.تسا تردق  ماگنه  وفع ، نیرترب  - 

.تسا نآ  صاخ  یماعط  ار  زور  ره  - 

.تسا رتهب  شلها  ریغ  زا  نآ  ندرک  بلط  زا  دوش  توف  هک  یتجاح  - 

.دناسر عفن  ار  وت  هک  تسا  نآ  وت  تورث  نیرترب  - 

.دنک لمحت  ار  وت  هک  تسا  يرهش  اهرهش ، نیرترب  - 

.دنک هظعوم  ار  وت  هک  تسا  يزیچ  اه ، هبرجت  نیرترب  - 

.تسا اه  ملظ  نیرت  تشز  زا  فیعض  هب  متس  - 

.تسا اه  تریح  رد  فقوت  تاقیفوت ، زا  - 

.تسا هتخادنا  تمحز  هب  ار  دوخ  دشاب  دبتسم  هکره  - 

.تسا لقاع  يوس  زا  هلص  لداعم  لهاج  يوس  زا  محر  عطق  - 

.تسا نآ  داسف  هب  ندرب  یپ  رد  سفن  حالصا  - 
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.تسوا لمع  رد  اناد  مشخ  شنخس و  رد  نادان  مشخ  - 

.درامش میظع  ار  وت  دشاب  هتشاد  يزاین  وت  هب  هکنیا  نودب  هک  رادب  اور  یسک  هب  تبسن  ار  قح  - 

.تسا وت  تبحم  هناشن  وت  ینابرهم  هک  شاب  نابرهم  تدنزرف  اب  - 

.تسا هداد  وت  هب  البق  ار  تبحم  تیالو  هکارچ  شاب  یضار  تتسود  زا  - 

.ینام ملاس  اهنآ  ياهودنا  اه و  هصغ  زا  ات  وش  کیرش  ناشیاه  لقع  رد  مدرم  اب  - 

.دیوگ یم  ادخ  هکنآ  هن  نکاهر  دیوگ  یم  موق  سیئر  هچنآ  - 

.ینام زجاع  شندنادرگزاب  زا  هک  نکفین  يریت  يدنبب ، یناوتن  هک  نکن  زاب  ار  يرد  - 
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.تسا رتمک  نآ  زا  ندرک  عنم  هک  نکن  ایح  لیلق  لام  ءاطعا  زا 

.رواین رد  شیوخ  دقع  هب  ار  دوخ  زار  ریگ  یپ  - 

.دوش نیمأت  وت  یتمالس  هکنیا  رگم  شابن  تمینغ  یپ  رد  - 

.دنتسه تسود  وا  اب  هنایفخم  دننک و  یم  نیرفن  رهاظ  هب  ار  سیلبا  هک  شابن  یناسک  زا  - 

.نکن شیاتس  شندیرخ  زور  ار  زینک  - 

.دروخ یم  ار  يو  تفای  ار  وا  هچره  دروخ و  یم  دبایب  هچره  هک  شابن  خلم  دننام  - 

.يوش هدننکش  هک  شابن  کشخ  امرخ  دنریگب ، ار  وت  بآ  هک  شابن  بطر  - 

.دیازفا یمن  وت  تشحو  رب  زج  دوسح  فطل  - 

.يراد یکایرت  هکنیا  دیما  هب  روخن  مس  زا  - 

.رامشن کچوک  دراد ، دشر  ناکما  هک  ار  کچوک  هلئسم ي  - 

.دننکن ییوگغورد  هب  مهتم  ار  وت  یناد  یم  هک  هچنآ  هراب ي  رد  ات  يوگن  یناد  یمن  هچنآ  - 

.دنراذگ یم  تنم  وت  رب  ینام  ملاس  ناشتسد  زا  هکنیا  هب  نانآ  امنن ، تساخرب  تسشن و  نادب  اب  - 

.نک توکس  يرادن ، بدا  رگا  - 

.زاس اهر  تسا  رت  کیدزن  وت  سفن  ياوه  هب  مادکره  یتشاد ، ههبش  هلئسم  ود  هراب ي  رد  رگا  - 

.دبای یم  شهاک  توهش  دبای ، هعسوت  تردق  یتقو  - 

.دوش ابیز  خساپ  عنم  دشاب ، تشز  لاؤس  یتقو  - 

.هاوخب ار  دوش  یم  هچنآ  دوش ، یمن  یهاوخ  یم  وت  هچنآ  یتقو  - 

ناتسمز هقوذآ 

هناخ رد  ار  هتـسشن  لغب  هب  وناز  ود  هدعم و  یناریو  اهربا و  يادص  تفگ : يا ؟ هدرک  ایهم  هچ  ناتـسمز  يارب  دـنتفگ : ینابایب  یبرع  هب 
.ما هدرک  هدامآ 
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مک تجاح 

.تسا کبس  يو  جدوه  مک و  شتجاح  هک  هداد  یبکار  ار  وت  ادخ  تفگ : هقان  هب  باطخ  دوب و  هتسشن  شا  هقان  رب  ینابایب  یبرع 

قافنا تعاجش ،

هدننک قافنا  نمـشد و  هدننک ي  دوبان  یطحق و  نامز  نارای  گنج و  ناریـش  نم  هلیبق ي  تفگ : شا  هلیبق  فیـصوت  رد  ینابایب  یبرع 
.دنتسه جاتحم  هب 
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لهس نب  نسح 

دوخ نیـشناج  ار  وا  شنادـنزرف  نیب  مدآ  ایوگ  تفگ : يو  .دـش  لاؤس  لهـس  نب  نسح  يدرمناوج  تمارک و  هراب ي  رد  ءانیعلاوبا  زا 
.تساهنآ تالکشم  روای  دوبمک و  هدننک ي  ناربج  يو  تسا  هداد  رارق 

ریما مکاح و 

مه نانیا  دشاب  روش  رگا  نیریـش و  نانیا  دشاب  نیریـش  هناخدور  رگا  دنبآ ، يوج  ناریما  تسا  هناخدور  نوچ  هاشداپ  دیوگ : نوطالفا 
.دنروش

هاش تبیه 

نیا رد  .دـشاب  هداد  ياج  اـهنآ  لد  رد  ار  شدوخ  تبیه  هکنیا  رگم  دـنک  تبحم  تساوخرد  دوخ  ناـیفارطا  زا  هاـشداپ  تسین  راوازس 
دنوشن و عمج  وا  اب  دنک ، تبحم  بلط  اهنآ  زا  تبیه ، داجیا  زا  شیپ  رگا  یلو  .دـننک  یم  يربنامرف  يا  هراشا  نیرتکچوک  اب  تروص 

.دنیب یمن  يرای  کمک و  زین  هاش 

هاش هب  غورد 

.دشابن تسرد  وا  مالک  هک  دونشب  یسک  زا  ینخس  هک  تسین  هاشداپ  يارب  رتررضرپ  يزیچ  دیوگ : یم  روگ  مارهب 

ناهوص نب  هصعص 

تسین نینچ  رگا  .ییوگ  یم  تقد  نودب  یهاوخ  یم  ار  هچره  يراد و  یمن  هگن  ار  تنابز  وت  تفگ : ناهوص  نب  هعصعص  هب  هیواعم 
نآ يراوتسا  .منک  یم  درآ  ار  نآ  ما  هنیس  رد  هکنیا  رگم  میوگ  یمن  نخـس  نم  ادخ  هب  تفگ : هعـصعص  تسیچ ؟ تورث  لضفا  وگب 

هعرزم رد  درز  يدنفـسوگ  ای  تخرد و  رپ  نیمز  رد  اـمرخ  تخرد  تورث ، نیرترب  .میاـمن  یم  تسار  ار  نآ  یجک  و  مجنـس ، یم  ار 
.تسا تسس  نیمزرس  رد  یناور  همشچ ي  گنر و  زبس 

دوبان يروآ ، يور  اهنآ  هب  دنتـسه ، هدش  هدـیبوک  گنـس  ود  تفگ : هعـصعص  ییوگ ؟ یم  هچ  هرقن  الط و  هراب ي  رد  دیـسرپ  هیواعم 
.دنیازفا یمن  دوخ  رب  يزیچ  يزاس ، ناشیاهر  دنوش ،

رفس تاهورکم 

رطخ رد  دوـخ ، خنـس  مه  ریغ  هب  ندـش  کـیدزن  نطو ، زا  ندـش  ادـج  زا : دـنترابع  هک  تسا  زیچ  تفه  رفـس  بیع  دـیوگ : یمیکح 
، رتش هدنریگ ي  هدنهد و  هیارک  لالد و  لمحت  امرـس ، امرگ و  اب  هزرابم  باوخ ، روخ و  رد  دوخ  تداع  اب  تفلاخم  تورث ، نتخادـنا 

کی نتفای  يارب  شالت 
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.دیدج لزنم 

نامهم

رد دندیرب و  ار  شیاپ  تسد و  داد  روتـسد  ّللادیبع 
�

ه .دندروآ  وا  دزن  دوب ، هدرک  جورخ  دایز  نب  ّللادـیبع 
�

ه هیلع  رب  هک  یناسک  زا  یکی 
هک درک  هیصوت  شدنزرف  هب  تلاح  نآ  رد  بولـصم  .دنرواین  دورف  راد  زا  ات  درک  رومأم  ار  يا  هدع  دنتخیوآ و  راد  هب  ار  وا  شا  هناخ 

.درک نینچ  شدنزرف  .دنتسه  نانآ  رب  نامهم  هک  ارچ  دننک  ییاریذپ  یبوخ  هب  نارومأم  زا 

تغالب

.هابتشا نودب  لصفم  نخس  یگدنامرد و  نودب  هاتوک  نخس  تفگ : تسیچ ؟ تغالب  دندیسرپ  عفقم  نبا  زا 

.دیوگب نآ  زا  رتهب  دناوت  یم  هک  دنک  یم  روصت  دونشب ، ار  نآ  ینادان  رگا  هک  تسا  ینخس  تغالب  تسا : هتفگ  نینچمه 

وزرآ

.ددنخ یم  وزرآ  هب  گرم  تسا ، هدنب  وزرآ  خلت و  يدیماان  دنرادیب ، دارفا  ياه  باوخ  اهوزرآ ، تسا : هتفگ  یمیکح 

مالس

.تسا یتمالس  نابدرن  مالس ، دیوگ : یم  نینچمه 

هوشر

.تسا يدنمتجاح  نامسیر  هوشر  دیوگ : یم  نینچمه 

لخب

.تسا دوخ  يوربآ  هب  نیرت  هدنشخب  لام  هب  مدرم  نیرت  لیخب  دیوگ : یم  نینچمه 

متاح نب  يدع 

هدش ثعاب  هک  يزیچ  نامه  تفگ : يدع  دوشن ؟ ادیپ  وت  دننام  یط  هلیبق ي  رد  هک  هدش  ثعاب  هچ  دیـسرپ ، متاح  نب  يدع  زا  هیواعم 
.دشابن برع  رد  وت  دننام 

نعط خساپ  یباوجرضاح ،

فرح زاب  هدرکن ! هنتخ  يا  تفگ : تشذگ و  وا  رب  قدزرف  دـناوخ ، یم  رعـش  دوب و  هدروآ  درگ  دوخ  رود  ار  يا  هدـع  مجع  نب  دایز 
.تسا هدننک  تکاس  باوج  نیا  ادخ  هب  تفگ : قدزرف  تسا ! هدناسر  وت  هب  ار  ربخ  نیا  تردام  دوز  هچ  تفگ : دایز  ینز ؟ یم 
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نعط خساپ  یباوجرضاح ،

یغورد هچ  تفگ : اهنآ  هب  .دندرک  یم  هلجع  دـنتفرگ و  یم  تقبـس  مه  رب  نتفگ  نخـس  رد  هک  تسیرگن  ینابایب  برع  ود  هب  يدرم 
.مینک شیاتس  میهاوخ  یم  ار  وت  دنتفگ : دیراد ! هلجع  ردقنیا  هک  دییوگ  یم 

يریپ رد  جاودزا 

يا متفگ : وا  هب  دـمآ و  مشوخ  وا  زا  مدـید ، تماق  شوخ  ابیز و  ناوج ، ینز  برع ، لیابق  زا  یکی  رد  دـیوگ : یم  برع  زا  يدرمریپ 
: تفگ .يرآ  متفگ : یتـسه ؟ نم  راگتـساوخ  تفگ : نز  .دـنک  تیاـنع  یتـکرب  وت  يارب  وا  رد  ادـخ  یـشاب  هتـشاد  رهوـش  رگا  مناـخ 
هچ متفگ : .نک  ربص  تفگ : نز  .موش  رود  هک  مدنادرگرب  ار  مناویح  راسفا  .ینک  یم  ملوبق  زاب  ایآ  .تسا  هدش  دیفس  نم  رس  ياهوم 

.يراد رفنت  وت  هک  يریپ ،)  ) مراد رفنت  وت  زا  يزیچ  رطاخ  هب  میوگب  متساوخ  تسا ، هدیسرن  تسیب  هب  نم  نس  تفگ : ییوگ ؟ یم 

توکس

.دشاب وت  هارمه  نخس  ات  شاب  تکاس  هراومه  دیوگ : یمیکح 

سابل

.تسین سابل  هب  تزع  دیوگ : نینچمه 

هیاسمه

لمحت ار  هیاـسمه  رازآ  هک  تسا  نیا  رد  هکلب  ینک ، يراددوـخ  هیاـسمه  رازآ  زا  هک  تسین  نـیا  رد  یگیاـسمه  شوـخ  دـیوگ : زین 
.ینک

وربآ تورث و 

.تسا هدرک  لیلذ  ار  شدوخ  دنک ، مارکا  ار  شلوپ  هک  یسک 

تسود

.يریمب وا  يارب  دیاب  دراد  وا  هب  یگتسب  وت  یگدنز  هک  یسک 

وزرآ

.دسر یم  دوخ  يوزرآ  هب  دنک  تقد  هک  ره 

هفیلخ مهتم و 
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، میوج رذع  تاماهتا  نیا  زا  رگا  نینمؤملاریما  يا  تفگ : درم  نآ  .درمـش  یمرب  ار  وا  ناهانگ  هفیلخ  دندروآ و  يدـهم  دزن  ار  يدرم 
هدرکان هب  منک ، رارقا  رگا  ما و  هدرک  بیذکت  ار  وت 
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.نکن هشیپ  دهز  نم  وفع  رد  ینیب  یم  نم  باذع  رد  ار  دوخ  شیاسآ  رگا  میوگ ، یم  ود  ره  ياج  هب  نم  .ما  هدرک  رارقا 

هحار هبوقعلا  یف  وجرت  تنک  اذا 

رجالا یف  تافاعملا  دنع  ندهزت  الف 

هدننک رارقا  ششخب 

.دریگ یم  رارق  ششخب  دروم  دزرو  یم  رارصا  شهانگ  هب  یسک  ره  هکنیا  هن  .تسا  هدننک  فارتعا  ششخب  رد  وفع  شزرا  دنیوگ :

راکشآ تحیصن 

.تسوا ناتسود  هب  وا  هانگ  ربخ  ندناسر  هباثم  هب  یسک  ینلع  تحیصن 

يرسک ششخب 

یم هتـشک  دیمهف  مالغ  دش ، راکـشآ  هاش  رب  مشخ  راثآ  .تخیر  ناوریـشونا  تسد  يور  اذـغ  یمک  رادـقم  يرـسک  نامداخ  زا  یکی 
هک دوب  هچ  نیا  دوب ، اطخ  هرذ  کی  نآ  نتخیر  يدیمهف  هکنیا  اب  تفگ : ناوریشونا  .تخیر  هرفس  رب  ار  اذغ  همه ي  ًادمع  اذل  دوش و 

: تفگ مالغ  يدرک ؟

اذغ هرطق  کی  يارب  تمدخ  يرمع  زا  سپ  ار  دوخ  مداخ  هک  يریگب  رارق  تمالم  دروم  تسا  نکمم  متفگ : .موش  یم  هتشک  متسناد 
شا هزیاج  داد  نامرف  درک و  وفع  ار  وا  يرـسک  .دشاب  روذـعم  نم  لتق  يارب  هاشداپ  ات  مناسرب  رخآ  هب  ار  هانگ  متـساوخ  تسا ، هتـشک 

.دنهد

هاش ششخب 

وا دزن  تمایق  رد  هک  مهد  یم  دنگوس  یـسک  هب  ار  وت  تفگ : هاش  هب  باطخ  يو  .دندرب  هاش  روضح  هب  دوب ، بجاو  وا  لتق  هک  يدرم 
نم قوقح  هب  تسا ؛ رتدنمتردق  نم ، رب  وت  زورما  تردق  زا  زور  نآ  رد  وا  زین  و  یتسه ، رت  لیلذ  متـسه ، وت  ربارب  رد  نم  هک  کنیا  زا 

.دنهد هزیاج  ار  وا  داد  نامرف  دیشخب و  ار  وا  هاش  دشاب ، رتهب  نم  يرامیب  زا  وا  دزن  نم  تئارب  هک  یسک  هاگن  نک ، یگدیسر 

هناهاش ششخب 

زا لد  رد  .دهد  تیفاع  وت  ام و  هب  ادخ  تشاگن : نینچ  تشون و  رهاط  نب  ّللادبع 
�

ه هب  يا  همان  دیـسر  تفالخ  هب  یـسابع  مصتعم  یتقو 
رب مدید  ار  وت  یتقو  مراد  میب  تسا و  یقاب  زونه  یتحاران  نیا  زا  یشخب  نوچ  یلو  دیشخب ، ار  نآ  تفالخ  رادتقا  مدوب و  تحاران  وت 

.مراد وت  هراب ي  رد  یمیمصت  هچ  ینادب  هک  ار  وت  تسا  یفاک  این ؛ ییایب ، اجنیا  هک  دیـسر  وت  هب  نم  زا  همان  رازه  رگا  مریگ ، مشخ  وت 
.مالسلاو
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كانزوس هیرگ 

لاح زا  متفگ : حیرش  هب  .تشاد  تیاکش  شرهوش  زا  درک و  یم  هیرگ  یتخس  هب  دمآ و  ینز  .مدوب  یـضاق  حیرـش  دزن  دیوگ : یبعش 
: تفگ حیرش  .تسا  هدش  عقاو  متس  دروم  هک  دیآ  یمرب  وا 

ناردارب .دـهدن  بیرف  ار  وت  وا  كاـنزوس  هیرگ  تفگ : حیرـش  ینیب ؟ یمن  ار  وا  كاـنزوس  هیرگ  رگم  متفگ : تسا ؟ موـلعم  اـجک  زا 
.دنتسیرگ تخس  دندمآ و  بوقعی  دزن  هنابش  ناشراک  زا  سپ  فسوی 

هناهاش ششخب 

ار دوخ  تیاضر  تروص  یهاوخ  یم  رگا  تفگ : هاش  هب  .داد  رارق  شنزرس  دروم  ار  وا  سپـس  تشذگ و  یـسک  ياطخ  زا  یهاشداپ 
.نک نینچ  یشارخن  نم  زا 

ریما وجه 

ریما يارب  شردام  هک  يا  همان  اب  سپـس  درک و  رارف  رعاـش  تساوخ و  ار  رعاـش  ریما  .دومن  وجه  ار  ناـسارخ  ناریما  زا  یکی  يرعاـش 
دزن منک و  یم  ناهانگ  نیا  زا  رتدب  ار  ادخ  هک  ییور  نامه  اب  تفگ : يا ؟ هدمآ  ییور  هچ  اب  دیـسرپ : ریما  .تفر  ریما  دزن  دوب  هتـشون 

.داد ماعنا  درک و  قیدصت  ار  وا  ریما  .مور  یم  وا 

نومأم نیما و  گنج 

نیما .دـندرک  یم  دوـخ  قوـقح  ياـضاقت  دـنتفرگ و  ار  وا  فارطا  شنایهاپـس  تفرگ ، رارق  شردارب  هاپـس  هرـصاحم  رد  نـیما  یتـقو 
یعمج هک  دنک  دوبان  ار  ود  ره  ادخ  تفگ : .دینش  ار  رهش  نورد  زا  نارگشروش  رهش و  نوریب  زا  ناگدننک  هرـصاحم  دایرف  مدحبص ،

.تفگ یفیرظ  رایسب  نخس  ناهن  راکشآ و  رد  ریما  تفگ : شناتسود  زا  یکی  .دنتسه  نم  لام  بلاط  يا  هدع  نم و  نوخ  بلاط 

تواضق رد  هلجع 

ات نکن ، رداص  مکح  زونه  درک ، هوکش  يرگید  هلیسو ي  هب  شا  هدش  روک  مشچ  زا  دمآ و  یسک  یتقو  تسا : هتفگ  تاضق  زا  یکی 
.دشاب هدمآرد  شمشچ  ود  ره  دیایب و  وا  اسب  هچ  دنروایب ، ار  لباقم  فرط 

هناهاش ششخب 

ناطلـس تفگ : روخآریم  .دـننک  عطق  ار  روخآریم  تسد  داد  نامرف  ناوریـشونا  .دـش  هراپ  هناهد  دیـشک و  ار  بسا  هناـهد  ناوریـشونا 
.درک وفع  ار  وا  ناوریشونا  دش ؟ یم  هچ  دیشک  یم  یتخس  هب  رگا  دشک ، یم  یناسآب  ار  تاناویح  ناطلس  هناهد  اه ، ناسنا 
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ششخب

.تسا نامیرک  هاگشیپ  رد  ناراکهنگ  هدننک ي  تعافش  يزوریپ ، دیوگ : نوطالفا 

نمشد

.تسا هتفرگ  رارق  وت  ناتسود  هورگ  رد  جراخ و  نانمشد  هرمز ي  زا  دوب ، وت  سرتسد  رد  نمشد  یتقو  دیوگ : نینچمه 

غیلب نخس 

نوچ یتشهب  یلاو  ار  وت  تفگ : يو  هب  نوراه  .دـندروآ  دیـشرلا  نوراه  دزن  دوب ، ریجنز  لغ و  رد  هک  نارمع  نب  قاحـسا  ماش ، یلاو 
یناسک نم  متشادن ، رگید  یهار  تفگ : قاحسا  .يدروآرد  كانتشحو  ینابایب  گنس و  زا  یهوک  تروصب  ار  نآ  وت  مدرک و  قشمد 

.تسا هفیلخ  هب  ندناسر  نایز  زا  رتهب  ینادابآ  كرت  اب  گنج  دندید  نانآ  دنتشاد ، اور  يدعت  هک  مدرک  مدرم  رب  طلسم  ار 

كانمیب زا  يا  هزات  مـالک  تفگ : دیـشرلا  نوراـه  .دریگب  اـهنآ  زا  ار  دوخ  قح  نم ، نداد  رارق  هذـخاؤم  دروم  بضغ و  ياـج  هب  ریما 
.تسا یکانمیب  لاح  رد  نخس  ههیدب ، نخس  نیرترب  دنیوگ : نامیکح  هک  ارچ  تسا ،

هیده يارب  هلیح 

يا هدیـصق  وا  فصو  رد  مادـک  ره  میتفر و  لصوم  ریما  بویا  نب  قاحـسا  رابرد  هب  نارعاش  زا  یعمج  اـب  دـیوگ : بئاـس  نب  دـمحم 
تعدـب مان  هب  يزینک  قاحـسا  .دیـشک  ازارد  هب  لصوم  رد  مه  ام  تماقا  دادـن ، يا  هزیاج  یلو  .میدوب  وا  هزیاج  راـظتنا  رد  میدورس و 

هراب ي رد  تعدب  دیناد  یم  متفگ : متفر و  قاحـسا  دزن  يزور  .منک  یم  يا  هعدخ  ادخ  هب  متفگ : مدوخ  اب  .دوب  وا  هتفیرف  هک  تشاد 
؟ تسا هتفگ  هچ  تفگ : دـش و  لاحـشوخ  تعدـب  مان  ندینـش  زا  قاحـسا  تسا ، هتفگ  هچ  ام  هب  تبحم  رطاخ  هب  دوخ  نالاسمه  اب  وت 

.دینک کح  نآ  نیگن  رب  ار  قاحسا  مان  دیزاسب و  يرتشگنا  نم  يارب  ادخ  هب  ار  امش  دیوگ : یم  تعدب  متفگ :

ًامتاخ یل  نتعنص  نا  ّللاب 
�

ه

یلع قحسا  نشقناف 

متاخلا

دنهد نم  هب  تعلخ  بسا و  رانید و  دص  داد  نامرف  و  تسا ! هدز  یفرح  نیکمن  تعدب  ادخ ، هب  تفگ : دیشخرد و  قحسا  ياه  هنوگ 
.دادن يزیچ  هیقب  هب  يراد و  ار  هیمهس  نیا  لاس  ره  تفگ : و 

هناهاش ششخب 

.دندروآ مصتعم  هفیلخ  دزن  ار  وا  .دوب  هتخادنا  هار  بوشآ  تارف  لحاس  رد  لیمج  نب  میمت 
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.درک رضاح  وا  نتشک  يارب  ار  نآ  دالج  .دننک  رضاح  ار  یتسوپ  ریشمش و  داد  روتسد  مصتعم 
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.میوگ یم  دهد  هزاجا  نینمؤملاریما  رگا  تفگ : میمت  .روایب  يراد  يرذع  تفگ : میمت  هب  مصتعم 

هدمآ و شیپ  ینامگدب  .تسا  نیگنـس  مرج  تسا و  گرزب  هانگ  .دـیامن  یم  روک  ار  لد  مشچ  دـنک و  یم  لال  ار  نابز  اه  يراکهبت 
هیبش وت  تفالخ  هب  رت و  کیدزن  نم  لاح  هب  مادـکره  مراد  اضاقت  وت  زا  .تسا  هدـنامن  یقاب  يرگید  زیچ  وت  ماقتنا  ای  شـشخب  زا  ریغ 

.یهد ماجنا  تسا  رت 

هک تسا  نیا  نم  نامگ  .منیب  یم  هدش  هدامآ  نم  نتشک  يارب  هک  تسوپ  ریشمش و  نیب  ار  دوخ  نم  هک : دورس  رعـش  تیب  دنچ  سپس 
دهاوخ هرخالاب  گرم  مناد  یم  اریز  مرادن  گرم  زا  یـسرت  نم  .دنک  رارف  دناوت  یمن  ریدـقت  تسد  زا  یـسک  تشک ، یهاوخ  ارم  وت 

زین اهنآ  منامب  هدـنز  نم  رگا  .تسا  نینوخ  نم  يارب  اهنآ  رگج  ما و  هدرک  اهر  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  ییاـه  هچب  نم  یپ  رد  یلو  .دـمآ 
.درم دنهاوخ  زین  اهنآ  مریمب  رگا  دنرب و  یم  هرهب  نم  زا  دننام و  یم  هدنز 

انماک عطنلاو  فیسلا  نیب  توملا  يرا 

تفلتا ام  ثیح  نم  ینظحالی 

یلتاق مویلا  کنا  ینظ  رثکا  و 

تلفی ّللا 
�

ه یضق  امم  ءرما  ياو 

یننا توما و  ینا  یعزج  ام  و 

تقوم ءیش  توملا  نا  ملع  ال 

مهتکرت دق  هیبص  یفلخ  نکل  و 

تتفتت هرسح  نم  مهدابکا  و 

همعنب نیضئاخ  اوشاع  تشع  ناف 

اوتوم تم  نا  مهنع و  یسالا  دوذا 

روتسد سپس  .مدیشخب  تیاه  هچب  هب  ار  وت  ورب  .دریگ  یشیپ  شهوکن  رد  نم  زا  ریـشمش  دوب  کیدزن  تفگ : درک و  یمـسبت  مصتعم 
.داد رارق  تارف  لحاس  یلاو  ار  وا  دندرک و  زاب  ار  شیاهریجنز  هک  داد 

تجاح ياضق 

ًاروف مسرت  یم  .منک  یم  اور  ار  وا  تجاح  تعرس  هب  نم  دنک  یم  نایب  نم  دزن  ار  یتجاح  یسک  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دشاب هتشادن  يا  هدیاف  وا  يارب  نم  راک  منک ، يدنک  رگا  ای  دوش  ینغتسم  تجاح  نآ  زا 
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رقف

تحاران نم  فرح  زا  شـشوگ  هک  یـسک  دنک  تمحر  ادـخ  تفگ : دـمآ و  یبرع  درم  مدوب ، يول  رازگیر  رد  نم  دـیوگ : یعمـصا 
.تسا دوخ  لاح  نایب  عنام  یگدـنز  میدـش و  هنـسرگ  اـم  هتفرگ ، ارف  ار  اهرهـش  یلاسکـشخ  .دریگ  تربع  نم  لاـح  يدـب  زا  دوشن و 

ار وت  ادخ  متفگ : .دیامن  يریخ  ياعد  ای  دنک  ریس  ارم  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  ادخ  میوگب ، امـش  هب  هک  هتـشاد  نآرب  ارم  یتسدیهت 
.دراد یم  زاب  مناگتسب  ندرب  مان  زا  ارم  هشیپ  يدب  تفگ : یتسیک ؟ دهد ، رارق  دوخ  فطل  دروم 

778  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1478 

http://www.ghaemiyeh.com


تروشم هبرجت ،

.دهد یم  وت  هب  یناجم  تسا ، هدروآ  تسدب  جنر  هب  ار  هچنآ  وا  .نک  تروشم  هدومزآ  هبرجت  ناسنا  اب  دیوگ : یمیکح 

تروشم

یپ نآ  ینطاـب  تهارک  هب  هک  تسا  دـب  اـی  يوش و  یم  دـنم  هرهب  نآ  بوخ  هجیتـن ي  زا  تسا و  کـین  اـی  تروشم  دـیوگ : يرگید 
.درب یهاوخ 

تروشم

.دندوب هدرب  نایز  نآ  زا  ًالبق  نم  مدرم  هک  مدربن  نایز  يا  هلماعم  چیه  رد  دیوگ : ینیشن  هیداب 

.مهد یمن  ماجنا  تروشم  نودب  يراک  تفگ : هنوگچ ؟ دنتفگ :

شهوکن

.تسا نیگمرش  وت  زا  نآ  زا  هک  يو  ینطاب  ياطخ  رطاخ  هب  ینک  شنزرس  رهاظ  هب  ار  یسک  هکنیا  زا  زیهرپب  دیوگ : نوطالفا 

تمعن رکش 

زا رد  وا  ربص  نیبب  تسا ، نازیم  هچ  ات  شیاـه  تمعن  زا  ناـسنا  يرازگرکـش  ینادـب  یتساوخ  هاـگره  دـیوگ : یم  نینچمه  نوطـالفا 
.تسا هزادنا  هچ  تمعن  نآ  نداد  تسد 

تجاح ياضق 

نآ زا  ادخ  زج  هک  شدوخ  نطاب  هب  ار  وت  وا  هک  ارچ  زیهرپب ، وا  ندرک  در  زا  دش ، راکشآ  وت  رب  يا  هدیـشوپ  لاح  یتقو  دیوگ : یم  و 
.درک هاگآ  تشادن ، عالطا 

سأی تذل 

ار سأی  تذل  مه  دیماان  ناسنا  درب ، یم  ار  شا  هتـساوخ  هب  ندیـسر  تذل  هدیـسر  دوصقم  هب  ناسنا  هک  روطنامه  دـیوگ : یم  وطـسرا 
.درب یم 

هیامرس

قرغ یتشک  هارمه  هک  یلام  تفگ : وطـسرا  دهد ؟ رارق  دوخ  هیامرـس  ار  نآ  ناسنا  هک  تسا  راوازـس  یلام  هچ  دـش : هتفگ  وطـسرا  هب 
.دور ورف  ایرد  هب  هدش 
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تسود

.درادن دوجو  هک  تسا  یلایخ ) ناویح   ) ءاقنع مان  زا  ییزج  داد  خساپ  تسیچ ؟ تسود  دنتفگ : یمیکح  هب 
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يریپ

نآ یپ  رد  مدرم  هک  يدرد  رد  مدرک  حبص  تفگ : يدرک ؟ حبـص  هنوگچ  تفگ : دوب ، هدش  فیعـض  يریپ  زا  هک  ءانیعلاوبا  هب  یـسک 
.يریپ ینعی  دنتسه ،

نارگید مغ 

.تسا نآ  رب  یباتیب  زا  رتهب  هدیسر  وت  هب  هک  یمغ  رب  ربص  .تسا و  نآ  رب  ربص  زا  رتهب  تردارب  مغ  رد  یباتیب  دیوگ : یمیکح 

اصع

مراذگ یم  نیمز  رب  راهن  عقوم  هک  تسا  ییاصع  تفگ : يراد ؟ تسد  رد  هچ  تفگ : وا  هب  دید و  ار  ینیـشن  هیداب  فسوی  نب  جاجح 
نم هاگ  هیکت  نتفر  هار  رد  مریگ ، یم  کمک  نآ  زا  رفس  رد  منار ، یم  نآ  اب  ار  منایاپراهچ  مراد و  یم  رب  دوخ  اب  تکرح  لاح  رد  و 

باتفآ يامرگ  زا  ات  منکفا  یم  نآ  رب  میابع  دراد ، یم  مزاب  نداتفا  زا  مرذـگ ، یم  هناخدور  زا  نآ  اب  مرادرب ، دـنلب  ياهمدـق  اـت  تسا 
رد ندرک  زاب  هلیسو  رفس و  بکرم  مزاس ، یم  شکیدزن  دوخ  هب  نآ  کمک  اب  تسا  رود  هچره  دیامن ، متظفاحم  امرـس  زا  ینابیاس و 
نم زا  هدیسر و  ثرا  نم  هب  مردپ  زا  گنج ، رد  تسا  ریـشمش  دننام  منک ، یم  رود  نآ  کمک  اب  دوخ  زا  ار  گس  دشاب ، یم  ما  هناخ 

.تشگزاب دش و  توهبم  جاجح  مراد ، نآ  اب  يدایز  ياهراک  منارچ و  یم  نآ  اب  ار  ما  هلگ  زین  دسر ، یم  ثرا  مدنزرف  هب 

دهع

، دیـسر زامن  تقو  هک  دـنام  یقاب  اهنآ  زا  یکی  داد ، اهنآ  لتق  ناـمرف  جاـجح  .دـندرک  شروش  جاـجح  هیلع  یعمج  دـیوگ : هدـیبعوبا 
نم اب  درم  نآ  مدش و  نوریب  دیوگ : یم  هیبتق  روایب ، ام  دزن  ار  وا  ادرف  تسوت ، رایتخا  رد  ینادنز  نیا  تفگ : ملـسم  نب  هیبتق  هب  جاجح 

، تشک دـهاوخ  ارم  وت  يالوم  تسا ، نم  دزن  ییاه  تناـما  تفگ : يریخ ؟ هچ  متفگ : تسه ؟ وت  رد  يریخ  تفگ  نم  هب  هار  رد  دوب ،
مدحبـص هک  مهد  یم  رارق  لیفک  ار  ادـخ  منکب ، تیـصو  منادرگ و  زاب  ار  مدرم  قح  منک و  عادو  ملایع  لها و  اب  مه  هک  نکاهر  ارم 

رارصا دومن و  رارکت  ار  شا  هتـساوخ  درکن و  نم  هدنخ ي  هب  یهجوت  وا  یلو  تفرگ  ما  هدنخ  فرح  نیا  زا  دیوگ : هیبتق  .میآ  وت  دزن 
تلفغ زا  دشاب  هدیباوخ  هک  یـسک  دننام  دش ، بیاغ  منامـشچ  ولج  زا  یتقو  .ورب  متفگ  وا  هب  نم  .ددرگ  یمرب  هک  تسا  يدـهع  درک 

.میدیباوخن ینالوط  بش  نآ  رد  حبص  ات  هناخ  لها  اب  مدمآ و  هناخ  هب  راچان  هب  .منک  راکچ  کنیا  متفگ  مدش و  رادیب 

؟ تسا هتشگزاب  وا  مه  مدید  مدرک ، زاب  ار  رد  متفر  دروآرد ، ادص  هب  ار  هناخ  رد  یسک  حبص 
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ارم ات  جاجح  مدرب ، جاـجح  دزن  ار  وا  .مدوب  هداد  رارق  دوخ  لـیفک  ار  ادـخ  هک  یلاـح  رد  مدرگنرب  هنوگچ  تفگ : یتشگزاـب ! متفگ :
دمآ و تفگـش  هب  جاجح  .متفگزاب  جاجح  يارب  ار  ما  هصق  نم  درک و  راضحا  ار  ریـسا  تسا ، رـضاح  متفگ : .دش  ریـسا  يایوج  دید 

.یهاوخ یم  هک  ییاج  ره  ورب  متفگ : ریـسا  هب  نم  میدش و  جراخ  ریـسا  نم و  .مدیـشخب  وت  هب  ار  وا  تفگ  دش و  هریخ  وا  هب  راب  دنچ 
هناوید هبعک  يادخ  هب  متفگ : مدوخ  اب  .تفگن  يزیچ  دب  هن  بوخ و  هن  نم  هب  دروآ و  ياجب  ار  ادخ  رکش  درب و  نامسآ  هب  رـس  ریـسا 

رکش ادخ ، رکش  اب  متساوخن  هکلب  مدرکن ، شومارف  ار  وت  زا  رکشت  زورید  تفگ : درک و  رکشت  رایـسب  دمآ و  نم  دزن  دعب  زور  تسا !
.مشاب هتفگ  مه  ار  امش 

ناسنا تزع  رد  هملک  هن 

یکی ندروآ  زا  ناغیلب  همه ي  عمط  هک  هدروآ  هملک  ُهن  دوخ ، تاملک  نیب  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا : هدمآ  هدیبعوبا  رهاوج  باتک  رد 
بدا تیمها  رد  هملک  هس  شناد و  تیمها  رد  هملک  هس  ادـخ ، اب  تاجانم  رد  هملک  هس  هملک ، هن  نیا  زا  .تسا  هدرک  عطق  ار  اـهنآ  زا 
تسا سب  نم  رخف  رد  .ینم و  يادخ  وت  هک  تسا  سب  نم  يدنمتزع  رد  زا : تسا  ترابع  تسادخ  تاجانم  هک  هملک  هس  نآ  .تسا 

.مشاب یهاوخ  یم  وت  هک  نانچنآ  هک  هد  قیفوت  ارم  سپ  مهاوخ  یم  نم  هک  ینانچ  نم  يارب  وت  .مأوت  هدنب ي  نم  هک 

.تسا دوخ  نابز  ریز  رد  ناهنپ  ناسنا  زا : تسا  تترابع  تسا  شناد  هراب  رد  هک  هملک  هس  نآ 

.دیوش هتخانش  ات  دییوگب  نخس  .تسا  هداتفین  رابتعا  زا  دنادب ، دوخ  ردق  سک  ره 

.يدرگ وا  ياـتمه  اـت  وش  زاـین  یب  وا  زا  .یـشاب  وا  رب  ریما  اـت  نک  شمارکا  زا : تسا  تراـبع  تسا  بدا  هراـب  رد  هک  هملک  هس  نآ  و 
.یشاب وا  ریسا  ات  نک  زاین  راهظا 

یتشز ییابیز و 

.امنن هارمه  مه  اب  ار  یتشز  ود  نک و  ناسحا  هفایق  دب  يا  زاسن و  لدبم  یتشز  هب  ار  تنیز  زیهرپب و  ییوگ  هدوهیب  زا  راسخر  وکین  يا 

انخلا قوت  هجولا  نسح  ای 

نیشلاب نیزلا  لیدبت  ال 

نک هجولا  حیبق  ای  و 

انسحم

نیحیبق نیب  نعمجت  ال 

تمعن

، تزع ییابیز ، یناوج ، تیفاـع ، تینما ، تورث ، زا : تسا  تراـبع  تسا و  زیچ  تشه  رد  تفگ : تسیچ ؟ تمعن  دـنتفگ : یمیکح  هب 
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.بوخ رسمه  ناتسود ،
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يرارکت تمعن 

، کنخ بآ  دنفـسوگ ، تشوگ  مدنگ ، نان  تفگ : دنتـسین ، روآ  لالم  دنـشاب ، يرارکت  دـنچره  ییاهزیچ  هچ  دندیـسرپ : یمیکح  زا 
.تقادص اب  ناتسود  اب  وگتفگ  قوشعم ، رادید  شوخ ، يوب  هدرتسگ ، رتسب  مرن ، سابل 

تروشم

.تسا روذعم  تیقفوم  مدع  تروص  رد  دتفا و  یمن  شیاتس  زا  تیقفوم  تروص  رد  دنک ، تروشم  سک  ره 

لهاان شناد و 

.دتفا نالهاان  تسدب  نآ  غارچ  هک  تسا  نآ  عنام  شناد  دیوگ : یمیکح 

شناد رد  لخب 

.تسا ملع  قح  ءادا  هناشن ي  لهاان ، هب  شناد  میلعت  رد  لخب 

طخ

.دنک یم  راکشآ  ار  قح  وکین  طخ 

ملق

.تسا یناعم  نآ  هویم ي  هک  تسا  یتخرد  ملق 

رکف

.تسا تمکح  نآ  رهوگ  هک  تسا  ییایرد  رکف 

ملق

.تسا تسد  نابز  ملق 

یئاتسدوخ

.تسا لقع  تفآ  بجع 

ینادان

.دشاب يرگید  تسود  دناوت  یم  هنوگچ  یسک  نینچ  تسا ، دوخ  نمشد  نادان 
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تابجاو ادخ ، دای 

.دزاس یم  راچان  ادخ  يروآدای  هب  ار  ناسنا  بجاو ، لامعا 

بارش

.تسا رش  خیم  اهمغ و  همشچرس  بارش ، ماج 
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تینما

تسا لقع  نامز  نامز ، نما 

رکش

.دنک یم  دیدج  تمعن  ياضتقا  هتشذگ ، تمعن  رب  رکش 

تشذگ

.تسا تبوقع  هب  اهنآ  نیرترداق  تشذگ ، هب  مدرم  نیرتراوازس 

فارتعا

.تسا ییادج  عنام  اطخ ، هب  فارتعا 

هدیدمتس اعد 

و منک ، شیرای  هک  يا  هدیدمتـس  ياعد  مناسرت ، نانچ  يرگید  زا  مراودـیما و  نانچ  یکی  هب  هک  دنتـسه  اـعد  ود  تسا : هتفگ  يریما 
.منک متس  وا  هب  هک  یمولظم  نیرفن 

زاین راهظا  ینادان ،

.زاین راهظا  نادان ، اب  ندش  وربور  متسین ، روذعم  مدش  هدنامرد  رگا  اج  ود  رد  دیوگ : یمیکح 

رقف تورث و 

مارآان شرطاخ  ایند و  رابمغ  لوغـشم و  وا  هدروآ و  ور  وا  هب  ایند  هک  يدنمتورث  .دنتـسه  يواسم  باذع  رد  هدع  ود  دیوگ : یمیکح 
.درادن نآ  هب  ندیسر  يارب  یهار  درگن و  یم  ایند  هب  ترسح  اب  وا  هدش و  رود  وا  زا  ایند  هک  يریقف  .تسا 

تینابصع

.تسا ینامیشپ  نآ  نایاپ  نونج و  تینابصع ، زاغآ 

ربص

.تسا تبیصم  ود  نیرتگرزب  ربص ، هب  تبیصم 

*
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.تسا دونشخ  نادب  هک  تسا  یسک  تبیصم  تبیصم ، رب  ربص 

لامها هن  لاهما 

.دنک یمن  یتسس  لامها و  یلو  دهد  یم  تلهم  راکهنگ  هب  ادخ 

هابتشا نخس 

تسا تروص  هلبآ  نوچ  نخس  رد  هابتشا 
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نابز

.تسا هانگرپ  مرج و  مک  نابز 

لثَملا برض 

.دهاک یمن  يزیچ  شتآ  زا  ترارح 

هابتشا نخس 

.دراد تلیضف  نتفگ  نخس  رب  یشوماخ  وت  مالک  يارب  تفگ : يو  هب  دنک ، یم  هابتشا  دیوگ و  یم  نخس  یسک  هک  دینش  یمیکح 

ینیچ نخس 

زا نم  هک  يدش  وربور  نم  اب  ییاهزیچ  هب  تفگ : میکح  .تفگ  نانچ  نینچ و  وت  هراب ي  رد  صخش  نالف  تفگ : یمیکح  هب  یـسک 
.مراد مرش  اهنآ  هب  ندش  وربور 

اجیب دیدهت 

هانگ ینک  یلمع  ار  هدعو  رگا  هک  یهد ، باذـع  هدـعو  شهانگ  زا  شیب  هب  ار  راکهنگ  هکنیا  زا  زیهرپب  تشون : شلماع  هب  يا  هفیلخ 
.يا هتفگ  غورد  ینکن  یلمع  رگا  يا و  هدرک 

ناسنا فعض 

یم شتبیـصم  تشادـن ، راظتنا  هک  ییاج  زا  و  شتمعن ، دـناد  یمن  هک  ییاج  زا  هک  تسا  نیا  ناـسنا  فعـض  لـیلد  دـیوگ : نوطـالفا 
.دسر

تقد ای  هلجع 

بوخ و راک  راظتنا  مدرم  دـش ، مامت  تقو  هچ  دنـسرپ  یمن  مدرم  .شاب  کین  راک  لابند  شابن ، راک  تعرـس  لاـبند  دـیوگ : نینچمه 
.دنرب یم  حیحص 

دهع هب  يافو 

.تقادص کین ، لمع  يا ، هدرک  زارحا  ار  تلیضف  ود  يدرک ، افو  تا  هدعو  هب  یتقو  دیوگ : زاب 

ربق گنس 

.دـننز شقن  شربق  گنـس  رب  ار  لیذ  تیب  ود  هک  دوب  هدرک  تیـصو  گرم  ماگنه  يرـشخمز  دـسیون : یم  شخیرات  رد  ناـکلخ  نبا 
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زج ما و  هدـمآ  وت  روضح  هب  رایـسب  ناهانگ  اب  دـنک ، یم  ییاریذـپ  دوخ  نامهم  زا  یمیرک  ره  .مأوت  رب  نامهم  ربق  هناخ ي  رد  ایادـخ 
.درذگ یمن  گرزب  هانگ  زا  راوگرزب 

يرثلا یف  کفیض  تحبصا  دقل  یهلا 

میرک لک  دنع  قح  فیضلل  و 
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اهناف يارق  یف  یبونذ  یل  بهف 

میظعلا ریغل  يرقت  میظع و ال 

.دشاب يرشخمز  دوخ  زا  تیب  ود  نیا  هک  تسا  نکمم 

شناد لقع و 

.دندوب مه  اب  زور  هس  دندید و  ار  رگیدمه  هکم  رد  هکنیا  ات  دنـشاب ، هتـشاد  يرادـید  رگیدـمه  اب  دنتـشاد  تسود  لیلخ  عفقم و  نبا 
: دندیـسرپ لیلخ  زا  .تسوا  شناد  زا  شیب  وا  لقع  هک  تسیدرم  تفگ : يدید ؟ هنوگچ  ار  لیلخ  دـنتفگ : عفقم  نبا  هب  ییادـج  تقو 

.تسوا لقع  زا  شیب  وا  شناد  هک  تسیدرم  تفگ : يدید ؟ هنوگچ  ار  عفقم  نبا 

عفقم نبا  لیلخ و 

يرایـسب هقالع ي  عفقم  نبا  دوب ، ایند  رد  مدرم  نیرتدهاز  شگرم  نامز  لیلخ  دنتـشاد ، ییاجیب  تواضق  ود  ره  دنیوگ : یم  ناخروم 
.دیناسر لتق  هب  لکش  نیرتدب  هب  ار  وا  روصنم  .تشاد  ایند  هب 

اوقت شناد و 

.دهد یمن  رارق  مه  رانک  رداوقت  شناد و  دننام  ار  يرگید  زیچ  ود  درمناوج  وش ، هریچ  نمشد  رب  شناد  اوقت و  اب  دنا : هتفگ 

رهقاف ملعلاو  یقتلاب  كودع 

هیلع كاذ  اذب و  تناف 

يوقت

ءیشب ًائیش  یتفلا  نرق  ام  و 

يوقتب هنرقی  ملعلا  لثمک 

يدعس

میتشر هک  مشپ  نیا  زا  تفاب  ناوتن  ابید 

میتشک هک  راخ  نیا  زا  دروخ  ناوتن  امرخ 

تمایق زور  دنکن  تعافش  هجاوخ  رگ 
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میتشز هک  میجنرن  هطاشمز  هک  دیاش 

لامعا ندب و  ياضعا 

رطاخ هب  ناسنا  ياضعا  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  روظنم  .دتفا  تحارتسا  رد  اضعا  دـشاب ، یبلق  یمدآ  لمع  هاگره  تسا  هتفگ  یگرزب 
زا هکلب  دننک  یمن  اهنآ  رد  فرـصت  اضعا  یلو  دنتـسه  ندب  هجوت  دروم  یندب  فیاظو  زین  دروآ و  یم  تسدب  شیاسآ  کین ، لامعا 

.درب یم  تذل  اهنآ  ماجنا 

زامن رثا 

ریز يا  هتـشرف  دسر ، ارف  یبجاو  ماجنا  نامز  یتقو  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تسا : هدمآ  یلائللا  یلاوع  باتک  رد 
.دینک شوماخ  ناتزامن  اب  ار  نآ  دیا ، هتخورفا  شیوخ  تشپ  رب  دوخ  هک  دیشاب  یشتآ  هدامآ  مدرم  يا  دنز  ادص  یهلا  شرع 
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لومخ

، دندوبن رگا  هک  نانآ  .دراد  یم  تسود  ار  دوخ  راکوکین  راکزیهرپ و  يوزنم و  ياهناسنا  دـنوادخ  دـیامرف : یم  ادـخ  ربمایپ  نینچمه 
.دنتسین هدش  هتخانش  دندوب  رگا  دنوش و  یمن  وجتسج 

شناد یتخس 

.دنک یم  ربص  ینادان  تواقش  رب  دنکن ، ربص  شناد  یتخس  رب  سکره  دیوگ : یم  طارقس 

هدولاف

یم مهارف  هچ  زا  ار  ماعط  نیا  ادخ ، هدنب ي  يا  دومرف : درک و  لیم  نآ  زا  يرادـقم  ربمایپ  .دروآ  هدولاف  وا  يارب  ربمایپ  نارای  زا  یکی 
سپـس میراذگ  یم  شتآ  رب  میهد و  یم  رارق  یگنـس  هملباق  رد  ار  لسع  نغور و  داب  تیادـف  مردام  ردـپ و  تفگ : یباحـص  دـننک ؟

.تسا اراوگ  یماعط  دومرف : ربمایپ  .دیآ  یمرد  تروص  نیا  هب  .میهد  یم  تفت  هدرک و  طولخم  نآ  هب  هتساشن  یکدنا 

اضر رذع و 

.يوج يرترب  يو  رب  وا  زا  تیاضر  اب  دنک ، یم  ینتورف  راهظا  وت  ربارب  رد  یهاوخرذع  اب  سکره  دیوگ : یمیکح 

سرت

.دسرت یم  وا  زا  تسدریز  دسرتب ، تسد  الاب  زا  سکره 

دنپ

.دریگ یم  رارق  دنپ  دروم  دریذپن  دنپ  هکره 

تینابصع

.ددرگ دونشخ  یناسآب  دوش ، نیگمشخ  یناسآب  سکره 

ششخب

.تسا هدش  اقآ  دشاب ، هتشاد  مدرم  هب  ششخب  دنک ، ییوکین  سک  ره 

ترخآ شتآ 

! شتآ شتآ ، ادخ ، لوسر  رسپ  يا  دنتفگ  یم  .داد  خر  يزوس  شتآ  دوب ، زامن  لاح  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  یقاتا  رد 
شتآ دومرف : یـسرتن ؟ شتآ  زا  دـش  ثعاب  هچ  تفگ : شناتـسود  زا  یکی  .دـش  شوماخ  شتآ  ات  تشادـنرب  دوجـس  زا  رـس  ماما  اما 
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.ترخآ

مالسلا هیلع  داجس  ماما  قافنا 

هشوت ي هک  یسک  رب  نیرفآ  دومرف : یم  دش ، یم  دراو  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رب  يریقف  هاگره 
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.درب یم  ترخآ  ات  ارم 

بـضغ هنایفخم ، هقدـص  دومرف : یم  داد و  یم  هقدـص  درب و  یم  هنیدـم  يارقف  يارب  تفرگ و  یم  شود  رب  ناـن  هسیک ي  هنابـش  يو 
رازه زور  هنابـش  ره  رد  يو  .دوب  وا  شود  رب  اه  هسیک  لمح  راـثآ  دـنداد ، لـسغ  ار  وا  تفر و  اـیند  زا  یتقو  .دـناشن  یم  ورف  ار  ادـخ 

.داد یم  تکرح  هلبنس  دننام  ار  شرغال  ندب  داب  دوب و  هداتفا  نیمز  رب  شوهیب  دوب  هدش  حبص  نوچ  .دراذگ  یم  زامن  تعکر 

نآرق ریسفت  طورش 

: دنک تقد  لیذ  تهج  تفه  رد  دراد ، ار  نآرق  ریسفت  دصق  سکره  تسا  بجاو  دسیون : یم  شیاه  همان  زا  یکی  رد  یلازغ 

.ظفل هرهوج  تغل و  - 1

.تایانک تاراعتسا و  - 2

.وحن - 3

.تسا هدمآ  یناعم  شناد  رد  هچنآ  ربانب  اهنآ  لاوحا  تالمج و  درفم و  ياه  هژاو  - 4

.برع تارواحم  لاثما و  - 5

.یهلا هفسالف  زمر  - 6

.نانآ بتارم  نایفوص و  هاگدید  - 7

دنیوگ

دزاس هراچ  هچ  دنک  هچ  دنام  رود  هکره  وتز 

دشاب تسب  ياپ  هچ  هب  دریگ  تسدب  لمع  هچ 

یکین

ار يارس  نخس  قطن  نایب  توق  وتز  يا 

ار ياشگ  هرگ  لقع  لدباه  هدقع  وتز  يو 

لد قشع  ناکم  یط  دنک  نوچ  وت  بلط  رد 

ار ياپ  هتسکش  لقع  دسر  اجک  يرفسمه 
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دش يارد  ناغف  لد ز  ار  قشع  هار  لمحم 

ار يارد  نینچ  گناب  دونشن  يارد  هزره 

اقب سلجم  یقاس  دوب  نورب  ناهجز  نوچ 

ار يامن  ناهج  ماج  درب  یسک  ارچ  مان 

ناهج تذل  قوذ ز  رگد  هدم  ارم  ماک 

ار يامن  رکش  رهز  وزرآ  لد  دنکن  ات 

یگدنب قیرطب  یپ  یسک  درب  رگا  یکین 

ار يادخ  دبا  هب  ات  دوب  مک  رکش  هدجس 

دنیوگ

نهاریپ عیطقت  یپ  زا  فک  رب  میوقت  کلم 

شنابیرگ رهب  زا  هدرک  ایهم  هجنپ  لجا 
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دنپ گرم ،

دوخ رب  هک  تسا  راوازـس  دـنک ، یم  يرپس  تلاهج  ینادان و  هب  ار  یگدـنز  تاظحل  دـنارذگ و  یم  تلاطب  هب  ار  شتاـقوا  هک  یـسک 
دـبایب و ار  نآ  دـیاب  هک  هداد  تسد  زا  هک  یبولطم  زا  ابجع  سپ  دـشاب ، نیگمرـش  هداد  تلهم  ار  وا  هک  ییادـخ  زا  و  دـیرگب ، رایـسب 

.درادن دوخ  يدوبان  رد  يدیدرت  هتفای و  هک  یتمحر 

تقو دـنز : یم  ادـص  ام  نیب  و  دـهد ، یم  عالطا  ار  لاوحا  رییغت  دـنک و  یم  قیدـصت  تسام ، راظتنا  رد  هک  ار  يربخ  گرم ، ادـخ  هب 
نآ لاـبو  هک  میتسه  تکرح  رد  یتـیعقوم  يارب  اـم  تسادـیپ  .دنتـسه  چوک  لاـح  رد  رگید  هتـسد ي  یپ  رد  يا  هتـسد  تسا و  چوک 
زور نآ  رد  تسا ؟ هدـش  هچ  دـیوگ : یم  ناسنا  ددرگ و  یم  ناـیامن  نآ  لاـح  حوضو  هب  تسا و  داـیز  نآ  بارطـضا  میظع و  رایـسب 
هدـش روک  يرگ  هلیح  زا  نارگ  هلیح  مشچ  هدـش و  هتـسب  نایرارف  رب  اههار  مامت  اجنآ  .دـنهد  یم  یهاوگ  دـنزرل و  یم  ندـب  ياضعا 
یمن عشاخ  مدرم  بلق  ارچ  لاح  .دـنبای  یم  ار  دوخ  شالت  لصاح  نایناهج  ماـمت  هدـش و  رجنم  سأـی  هب  نارادوزرآ  يوزرآ  تسا و 

.دننک یمن  يراج  ار  دوخ  کشا  اهمشچ  ارچ  و  دوش ؟

بش دنا و  هتفرگ  هرهب  رازبا  نیرتهب  زا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  نک و  وحم  ار  اهاطخ  و  شخب ، يراوتسا  ار  ام  ماقم  نآ  رد  ایادخ !
رت نیگنـس  تانـسح  هب  ار  ام  لامعا  نازیم  امرف و  هفاضا  داعم  هب  ار  اـم  نیقی  ایادـخ  .دـنا  هتـسیرگ  دوخ  ياـه  هتفر  تسد  زا  رب  زور  و 
ره هدننک ي  فطل  اعد و  هدنونـش ي  وت  هک  ياشچب  ام  هب  ار  تمایق  شیاسآ  .ناهرب و  گرزب  تمادـن  ترـسح و  زا  ار  ام  .نادرگ و 

.یتسه یهاوخب ، هک  يزیچ  نآ 

ترخآ ایند و 

هب ادخ  يارب  امن و  شالت  یتسه  نآ  رد  هک  يردـق  هب  دوخ  ترخآ  يارب  نک و  شالت  یتسه  نآ  رد  هک  يردـق  هب  دوخ  يایند  يارب 
.نک راک  يراد  ربص  ناوت  نآ  رد  هک  يا  هزادنا  هب  شتآ  يارب  نک و  راک  تزاین  ردق 

مجع رعاش 

رنه جنگ  دیلک  يرآ  فکب  ات  شوکب 

دوصقم رهوگ  تفای  ناوتن  بلط  یب  هک 

ینت داهن  رس  هک  تدارا  ناتسآ  رب 

دوشن يا  هچیرد  شیورب  تسود  فطل  هک 

راطع

يروخیم نان  ادخ  ناوخ  رب  هک  يا 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1496 

http://www.ghaemiyeh.com


يربیم ناطیش  نامرف  همهنیو 

788  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1497 

http://www.ghaemiyeh.com


تسین تیلوح  درب ال  هر  زا  توید 

تسین تیلوق  زجب  یناملسم  زو 

يا هدنامرد  وت  دنتفر و  ناورهر 

يا هدناماو  سب  هک  نز  رد  رب  هقلح 

رای لصو  زا  ییداش  يرادن  رگ 

رادب نارجه  متام  يراب  زیخ 

وت نادنز  وت  غاب  ارس و  يا 

وت ناج  يالب  وت  نامناخ 

يدمآ راتفرگ  ایند  مغ  رد 

يدمآ رادرم  هک  تقرف  رب  كاخ 

نیبب هر  اشگرب و  تمه  مشچ 

نیبب هگرد  هن و  هر  رد  مدق  سپ 

نک هاتوک  دوخز  لوا  اهتسد 

نک هار  مزع  هنادرم  نآ  زا  دعب 

تسوا ياهتمعن  قرف  ات  مدق  زا 

تسود ياهتمعن  شیوخ  رب  نک  ضرع 

يا هداتفا  رود  هک  زک  ینادب  ات 

يا هداتفا  روبص  هچ  ییادج  زو 

شاب هدنز  بش  يدهاز  درم  وت  رگ 

شاب هدنب  زورب و  ات  نک  یگدنب 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1498 

http://www.ghaemiyeh.com


راد مرش  ور  یقشاع  درم  وت  رو 

راکچ قشاع  هدید ي  اب  ار  باوخ 

غورف یب  يا  نآ  هن  ینیا و  هن  نوچ 

غورد فال  ام  قشع  رد  نزم  سپ 

دنیوگ

شیوخ ياهریصقت  هدنام ز  راسمرش  ام 

ام تشز  بوخ و  درگن  یمن  دوخ  وت  فطل 

ایند

دراد وزرآ  هک  یسک  دنک و  یگدنز  هشیمه  دراد  وزرآ  دنک ، یگدنز  ادرف  دراد  تسود  سکره  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
.دشوپ یم  مشچ  دراد ، شراگدرورپ  دزن  هک  یتمعن  زا  دزرو و  یم  تبغر  ایند  هب  هدش و  تخس  يو  بلق  دنک ، یگدنز  هشیمه 

*

دنراد نانیمطا  اهنآ  هب  هک  یناسک  هب  ار  ایند  نانآ  .تسا  هعیدو  اهنآ  دزن  ایند  هک  یناسک  دنک  تمحر  ادخ  دـیامرف : یم  نینچمه  ماما 
.دننک یم  چوک  لابکبس  دوخ  دنراپس و  یم 

اعد

.منک تباجا  تیاه  یتحار  رد  ار  وت  ات  نک  دای  تیاه  یتخس  رد  ارم  دومرف : مالسلا  هیلع  دواد  هب  لاعتم  يادخ 

قافن

.دعلب یم  شیاه  هتساوخ  اب  ار  دوخ  لها  قفانم  دروخ و  یم  اذغ  دوخ  لایع  لها و  هتساوخ ي  هب  نمؤم  تسا : هدمآ  ثیدح  رد 
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رکش تفع و 

.تورث تنیز  رکش  تسا و  رقف  تنیز  تفع ، دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

اوقت

نوچ .یـشاب  ناراکنایز  زا  ببـس  نیا  هب  دنیبن و  تعاطا  نامز  دنیبب و  هانگ  لاح  رد  ار  وت  ادـخ  هکنیا  زا  زیهرپب  دـیامرف : یم  نینچمه 
.وش فیعض  مه  ادخ  ینامرفان  زا  يدش ، فیعض  نوچ  امن و  فرصم  ار  نآ  ادخ  تعاط  رد  یتفای  یناوت 

تمه ناسنا ، شزرا 

وا و تفلا  هزادنا  هب  وا  تعاجش  تسوا ، يدرمناوج  هزادنا  هب  وا  تقادص  .تسوا  تمه  هزادنا  هب  یمدآ  شزرا  دیامرف : یم  نینچمه 
.تسوا تریغ  هزادنا  هب  يو  ینمادکاپ 

هیرق نبا 

يو .تسا  بویا  يو  مان  دشاب ؛ یم  هدنرپ  ناد  هنیچ  يانعم  هب  هک  تسا  يو  ردام  هیِِّرق  .دوب  لثملا  برـض  هظفاح  تردـق  رد  هیِِّرق  نبا 
.دش هتشک  جاجح  تسد  هب  هیرق ، نبا  .تسا  هدروآرد  یبرع  هب  ار  ناگتشذگ  ياه  باتک  زا  يرایسب 

دنیوگ

لدب يدز  شتآ  هک  بیبح  يا  يدرک  شوخ 

دوب دنمدوس  ام  تحارج  رب  غاد  نیاک 

يدعج هغبان 

ربمایپ روضح  رد  يا  هدیصق  وا  تفر  ایند  زا  ناهفصا  رد  درک و  رمع  لاس  داتـشه  دصکی و  .دوب  مالـسا  تیلهاج و  نارود  رعاش  يو 
: دیوگ یم  نآ  رد  هک  تسا  هدورس  مالسا 

ًاددوس ًادجم و  وا  ًادوج  ءامسلا  انغلب 

ًارهظم کلذ  قوف  وجرنل  انا  و 

.یسر یم  ّللاءاشنا 
�

ه یلب  دومرف : ربمایپ  تشهب ، ات  تفگ : یسرب ؟ اجک  ات  يراودیما  یلیلوبا  يا  دومرف : وا  هب  ربمایپ 

: درک تئارق  ربمایپ  دزن  ار  لیذ  یتیب  ود  یتقو  يو 

هل نکی  مل  اذا  ملح  یف  ریخ  و ال 
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اردکت نا  هوفص  یمحت  داوب 

هل نکی  مل  اذا  لهج  یف  ریخ  و ال 

اردصا رمالا  دروا  ام  اذا  میلح 

.تسین يریخ  دنک ، فاص  ار  هدش  ردک  ات  دشابن  يا  هدننک  تبحم  هک  يربص  يرابدرب و  رد 

.تسین يریخ  دنک ، جراخ  ار  هدش  دراو  ات  دشابن  يرابدرب  هک  یتلاهج  رد 

.دنکشن ار  تناهد  ادخ  دومرف : وا  هب  ربمایپ 
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وا نانآ  تسا و  هدید  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  افلخ  وا  .دش  یم  زبس  ینادند  زاب  داتفا ، یم  شنادند  تقو  ره  .تشاد  ابیز  ینادند  يو 
.تسا هدوب  ریبز  نبا  راگزور  ات  هغبان  .دنداد  یم  هزیاج  دندرک و  یم  مارتحا  ار 

نییحن تاذ 

ریبج نب  تاوخ  تخاس ، روهشم  ار  وا  تیاکح  هک  يدرم  .دراد  يروهـشم  ناتـساد  .تسا  هیمعثخ  راعت  رتخد  تسا و  یملـس  يو  مان 
.تسا هتفر  ایند  زا  ملهچ  لاس  رد  هتشاد و  روضح  ردب  گنج  رد  هک  تسا ،

دیبل

لاس رد  تشاد و  ینالوط  يرمع  هدوب و  هدنـشخب  يدرم  .تسا  هدرک  كرد  ار  مالـسا  تیلهاج و  هک  تسا ، برع  رادمان  نارعاش  زا 
لیمکت ار  نآ  لاس  هد  هب  دسرب و  یگلاس  دص  هب  سکره  تفگ : دوب ، هدیـسر  یگلاس  هد  دص و  هب  وا  رمع  یتقو  .تفر  ایند  زا  ملهچ 

.دید دهاوخ  یتخس  دنک ،

لجر اهشاع  دق  هئم  یف  سیلا 

رسع اهدعب  رشع  لماکت  یف  و 

و تسا ؟ هنوگچ  دیبل  لاح  دنیوگ  یم  هک  مدرم  شسرپ  زا  زین  مدش ، هتسخ  نآ  لوط  یگدنز و  زا  تفگ : تشذگ  هد  دص و  زا  یتقو 
دیبل فیک  سانلا  اذه  لاؤس  اهلوط و  هایحلا و  نم  تئمس  دقل 

هئیطح

هک دـنداد  یهاوگ  نئارق  دـیوگ : یم  يزوج.تسا  هتفر  اـیند  زا  هن  هاـجنپ و  لاـس  رد  هک  تسا  برع  زا  روهـشم  يا  هدنیارـس  هئیطح ،
روضح هب  هک  یناسک  زا  زین  دـنرب و  یمن  یمـسا  وا  زا  هباحـص  نیب  رطاخ  نیمه  هب  .تسا  هدـش  ناملـسم  مالـسا  ربمایپ  زا  سپ  هئیطح 
.تسا هدرک  وجه  ار  شدوخ  زین  ییاد و  ومع ، ردام ، يو  .تشاد  ینالوط  دی  وجه  رد  هئیطح  .دوش  یمن  هدرمـش  دـنا ، هدیـسر  ربمایپ 

.تسا هدروآ  دوخ  خیرات  رد  ار  وا  وجه  راعشا  يزوج  نبا 

وت هک  نیـشنب  دوخ  ياج  هب  يا ، هدربن  نآ  زا  يا  هرهب  وت  هک  رادرب  تسد  مرک  راـهظا  زا  تفگ : درک و  وجه  ار  ردـب  نب  ناـقربز  يو 
.يا هدنناشوپ  هدنناروخ و 

اهتیغبل صهنت  مراکملا ال  عد 

یساکلا معاطلا  تنا  کناف  دعقاو 

ار تباث  نب  ناسح  رمع ، یـشاب ؟ هدنناشوپ  هدنناروخ و  یتسین  دونـشخ  منیب ، یمن  ییاجه  تفگ : رمع  .درک  تیاکـش  رمع  هب  ناقربز 
؟ تسا ییاجه  تیب  نیا  رد  ایآ  دیسرپ  وا  زا  تساوخ و 
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! ثیبخ يا  تفگ : وا  هب  داد و  ار  هئیطح  ندرک  ینادنز  روتـسد  رمع  .تسا  هتخیر  وا  رب  تساجن  یلو  هدرکن  اجه  ار  وا  تفگ : ناسح 
وا زا  رمع  .دش  دازآ  درک و  شتعافـش  صاعورمع  ات  دوب  نادـنز  رد  یتدـم  وا  .مراد  یم  زاب  ناملـسم  يوربآ  تمرح  کته  زا  ار  وت 

.دنکن وجه  ار  مدرم  هک  تفرگ  نامیپ 

یبراحم نمؤم 

رب تواضق  رد  هک  یناسک  يا  تسوا : زا  رعش  نیا  .درک  یم  یگدنز  یـسابع  يدهم  نامز  رد  دوب و  قوذ  شوخ  نارعاش  زا  یبراحم 
متس رگا  یلو  میرادن  هجوت  یـسک  هب  امـش  ریغ  هب  ام  .تسا  رتشیب  ناهانگ  رگید  زا  متـس  هانگ  هک  یلاح  رد  دیراد و  یم  اور  متـس  ام 

.میزیرگ یم  امش  يوس  هب  دیراد ، اور 

مهتموکح یف  انیلع  نیرئاج  ای 

بکتری یتؤی و  ام  مظعا  روجلاو 

اذا رفن  مکنم  مکریغ  یلا  انسل 

برهلا مکنم  مکیلا  نکل  مترج و 

متاح نب  يدع 

رد يدع  .تسا  هتفر  ایند  زا  یگلاس  تسیب  دصکی و  رد  يرجه ، لاس 68  رد  يو  تسا  برع  روهشم  دنمتواخس  متاح ، دنزرف  يدع 
یم زیر  نان  ناگچروم  يارب  يو  .دوب  هدنشخب  شردپ  دننام  وا  .تسا  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  رد  نیفـص  لمج و  گنج 

.دنتسه ام  ناگیاسمه  تفگ  یم  درک و 

یفقث نجملاوبا 

ار وا  رمع  دوب ، راوخبارـش  یلو  راوگرزب ، هجوت و  دروم  عاجـش ، یـصخش  يو  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناراـی  زا  نجملاوبا 
رگید نم  تفگ : زین  يو  .منک  یمن  يراج  وت  هراب ي  رد  دح  رگید  تفگ : هاپس  ریما  دیگنج ، هناروالد  هیسداق  رد  .دز  دح  راب  تشه 

ایند زا  تقو  ره  تسا : هتفگ  يو  .دروخن  بارـش  رگید  نآ  زا  سپ  و  دـینک ، يراـج  دـح  هک  مروـخ  یم  بارـش  مروـخ ؛ یمن  بارش 
.دوش باریس  وم  هشیر ي  زا  میاهناوختسا  مگرم  زا  سپ  ات  دیراپسب  كاخ  هب  وم  تخرد  رانک  رد  ارم  متفر 

.موشن دنم  هرهب  وم  تخرد  هشیر ي  زا  مسرت  یم  دیراپسن ، كاخ  هب  نابایب  رد  ارم 

همرک بنج  یلا  ینفداف  تم  اذا 

اهقورع یتوم  دعب  یماظع  يورت 

ینناف هالفلا  یف  یننفدت  و ال 
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اهقوذا نا ال  تم  ام  اذا  فاخا 

هـس وا  ربق  رب  .تسا  ناگرگ  فارطا  ای  ناـجیابرذآ  رد  وا  ربق  هک  هدرک  ناـمگ  يدـع  نب  مثیه  هک : تسا  هدـمآ  باـعیتسا  باـتک  رد 
هیاس وا  رب  هداد و  روگنا  تسا و  هدش  زبس  روگنا  تخرد 
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.تسا هدنکفا 

ار نآ  هک  تسا  يا  هناخدور  لحاس  رد  زیربت  رهـش  یخـسرف  ود  رد  وا  ربق  .ما  هدرک  ترایز  زیربت  رد  ار  وا  ربق  نم  تسا  حیحـص  نیا 
.تساهنآ ياه  هاگجرفت  زا  یکی  دنرادن و  ابا  نآ  ترایز  زا  رهش  لها  .دنیوگ  باروش  اجنآ  رد 

هیواعم

همرـس ار  شنامـشچ  هک  داد  روتـسد  هیواـعم  دـندنار ، یم  نخـس  وا  گرم  هراـب ي  رد  مدرم  تفرگ و  تدـش  هیواـعم  يراـمیب  یتقو 
هب مدرم  .دـنهد  ماع  راـب  دـنناشنب و  ار  وا  داد  روتـسد  يو  دز ، یم  قرب  وا  تروص  .دـننک  یلاـم  نغور  ار  شتروص  رـس و  و  دنـشک ،

 . مالسلا هیلع  یلع  ماما  نادنزرف  زا  یکی  زج  تسا  راضتحا  لاح  رد  وا  دیمهفن  یسک  .دندمآ  يو  تدایع 

.مرادن یفعض  راگزور  هلیح  ربارب  رد  هک  منک  تباث  متساوخ  یم  تسا ، نارگ  تتامش  يارب  نم  یکباچ  تفگ : هیواعم 

مهیرا نیتماشل  يدلجت  و 

عضعضتا رهدلا ال  بیرل  ینا 

.تسین هراچ  ار  وت  يذیوعت  چیه  دنک ، ورف  وت  رب  ار  دوخ  ياه  لاگنچ  گرم  یتقو  تفگ : يولع  دیس 

تبشنا هینملا  اذا  و 

اهرافظا

عفنت همیمت ال  لک  تیفلا 

.تفر ایند  زا  زور  نامه  هیواعم  دندش و  بجعتم  وا  باوج  زا  مدرم 

رقف تورث و 

.تسا هدش  رود  وا  زا  ایند  هک  يریقف  هدروآ و  ور  وا  هب  ایند  هک  يدنمتورث  .دنتسه  يواسم  باذع  رد  هدع  ود  دیوگ : یمیکح 

تموکح زغم و 

، تکلمم طـسو  رد  هک  .دـشاب  یم  هاـشداپ  هلزنم ي  هب  تسا و  زغم  طـسو  ناـسنا ، رکفت  هوق ي  لـحم  تسا : هدـمآ  بغار  هعیرذ  رد 
، هظفاح هوق ي  لحم  .دـشاب  یم  ناطلـس  ناسر  همان  هباثم  هب  هک  تسا  زغم  لوا  لاـیخ ، هوق ي  لـحم  .دـهد  یم  رارق  ار  دوخ  تختیاـپ 

نابحاص ناسوساج و  هلزنم ي  هب  ساوح  هاـش و  مجرتم  ياـج  هب  هقطاـن  هوق ي  .تسا  هاـش  راد  هنازخ  هلزنم ي  هب  هک  تسا  زغم  رخآ 
هصالخ ي هدرک و  ادـج  ار  دـئاوز  وا  دـنهد و  یم  عالطا  هاش  ناسر  همان  هب  دنونـش  یم  هک  يزیچ  ره  نانآ  .تسا  رابخا  اه و  هناـسر 

.دهد یم  راد  هنازخ  هب  یسررب و  ار  رابخا  ررض  عفن و  هاش  .دناسر  یم  هاش  عالطا  هب  ار  اهنآ 
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دنیوگ

عمش رجنخ  شتآز  تخوس  هک  هناورپ 

عمش رورپ  مغ  رارق  یب  قشاع  نآ 

دزاس شریغ  مشچز  ناهن  تساوخ  یم 

عمش رس  درگ  تشگ  دوشگ و  لاب  ناز 

دنیوگ

دینش ناوت  یم  لگ  وت  يوب  هک  سفن  کی  نیا 

تسا تمینغ  تصرف  هک  غابز  ورم  نوریب 

*

تسه يدنفسوگ  هلگ  نیرد  ات 

یباصق کلف ز  دنیشنن 

دنیوگ

مه وت  یناد  یم  تسا  روظنم  وت  سومان  ظفح 

تسه مییاوسر  رهب  زا  بوخ  بیرقت  دص  هنرو 

مسج يرامیب 

: دنتفگ .ما  هدش  غراف  مشچ  ياوادم  زا  نم  تفگ : رذوبا  ینک ؟ یمن  اوادـم  ارچ  تفگ : شناتـسود  زا  یکی  تفرگ ، درد  رذوبا  مشچ 
.مراد ادخ  زا  يرت  مهم  ياه  هتساوخ  تفگ : دهد ؟ تیفاع  ادخ  ات  ینک  یمن  اعد  ارچ 

كرابم نبا  راضتحا 

اذه لثم   ) .دننک راک  نینچ  دیاب  ناگدـننک  لمع  تفگ : دـیدنخ و  درک و  نامـسآ  هب  یهاگن  دوب ، راضتحا  لاح  رد  كرابم  ّللادـبع 
�

ه
(. نولماعلا لمعیلف 

دنیوگ
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متفگ وت  ناماد  یکاپ  زا  سوهلاوب  اب 

ددرگن هدوهیب  وت  لابند  هب  زاب  ات 

توکس

توکس زا  منامیشپ  نتفگ  نخس  زا  هک  رادقم  نآ  تفگ : .دندیـسرپ  ار  شتوکـس  تلع  .دوب  توکـس  رد  هراومه  میکح  سخرطـسا 
.متسین نامیشپ 

اجیب رکش 

.درک دهاوخ  نارفک  یناسرب  وا  هب  یتمعن  رگا  شاب  نئمطم  دنک ، يرازگساپس  وت  زا  تهج  نودب  یسک  رگا  دیوگ : یمیکح 

لومخ

، روما ریبدت  يارب  ناطلس  .تسین  هدیدنسپ  سک  هس  زا  زج  مدرم  زا  اوزنا  دیوگ : یمیکح 

794  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1509 

http://www.ghaemiyeh.com


.ادخ اب  تاجانم  يارب  دباع  تمکح ، طابنتسا  يارب  میکح 

نافراع تاقبط 

نیرترب .تسا  نانآ  هراـب ي  رد  ربخ  نیا  هدوب و  مدرم  زا  رود  هک  دنتـسه  یناـنآ  ّرـس ، باحـصا  دـسیون : یم  نیرئاـسلا  لزاـنم  فلؤم 
یم میـسقت  هورگ  هس  هب  هتـسد  نیا  ءایقتالا .) ءایفخالا  ّللا 

�
ه یلا  داـبعلا  بحا  ، ) دنتـسه اوقت  اـب  یفخم و  ياـهناسنا  ادـخ ، دزن  ناگدـنب 

.دنوش

دنتسین امن  تشگنا  .تسین  ربخ  اب  اهنآ  مسر  زا  یسک  تسا و  حیحص  ناشهار  هدوب ، ایر  یب  .دنتـسه  یلاع  تمه  نابحاص  لوا  هتـسد 
.دنشاب یم  ادخ  هنیجنگ ي  رئاخذ  دنشاب  هک  اجک  ره  رد  و 

یم يراک  هب  ار  دارفا  .تسا  رگید  زیچ  ناشرظن  دـننک و  یم  هیروت  .دنتـسین  نآ  رد  دوخ  یلو  دـننک  یم  هراشا  يراـک  هب  مود : هتـسد 
رد هدرک و  ظفح  ار  اهنآ  ناشبدا  .دننک  یگدنز  افخ  رد  هک  هتـشاداو  ار  اهنآ  دیدش  تریغ  .دنرگید  راک  یپ  رد  ناشدوخ  دـنناوخ و 

.دنتسه تیاده  ریسم 

لفاغ دوخ  تلاح  كرد  زا  هک  هدرک  نایامن  یلکـش  هب  ار  اهنآ  تسا و  هدرک  ادـیپان  ار  اهنآ  ادـخ  هک  دنتـسه  یناـسک  موس : هقبط ي 
دنا و هدش  ناهنپ  دوخ  زا  تساهنآ  ماقم  تحـص  زا  تیاکح  هک  .دنرادن  ار  دنا  هتفرگ  رارق  نآ  رد  هک  هچنآ  هدهاشم  ناوت  .دنتـسه و 

دنناوت یمن  هک  هدـش  داجیا  اهنآ  دوجو  رد  یقوش  .تسا  هدـنام  هدیـشوپ  اهنآ  زا  یتسه  أدـبم  صلاـخ  تبحم  قداـص و  تین  اـب  یتح 
.تسا تیالو  لها  بتارم  نیرت  قیقر  زا  هبترم  نیا  .تسا  هدینادرگ  رو  هلعش  ار  نانآ  بلق  یسک  هچ  دنمهفب 

دنمتورث

نالاپ هک  دنتـسه  ییاهرخ  نوچ  زین  تسا و  ّرُد  زا  اهنآ  مشپ  هک  دنتـسه  ییاهوهآ  اهزب و  دننامه  هیفـس  نادـنمتورث  دـیوگ : یمیکح 
.تسا ینمی  درب  اهنآ 

نابز

.دوب راوید  رب  سکع  ای  هداتفا  راک  زا  ياپراهچ  نوچ  تشادن ، ندز  فرح  نابز  ناسنا  رگا  دیوگ : یمیکح 

تمه

.هدیسوپ ناوختسا  هب  هن  تسا  یلاع  تمه  هب  تزع  دیوگ : نینچمه 

ینادان

.دوش نآ  رادهگن  ناسنا  هک  تسا  یشناد  زا  رتهب  دشاب  یمدآ  رادهگن  هک  یتلاهج  دیوگ : نینچمه 
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یلاسدرخ رد  ربک 

.درادن تسود  هک  دنیشن  یم  ییاج  یلاسگرزب  رد  دراد ، تسود  هک  دنیشنب  ییاج  یلاسدرخ  رد  هک  یسک 

کیبل

شتروص گنر  دیوگب ، کیبل  تساوخ  دیشوپ و  مارحا  سابل  یتقو  جح  رفس  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دیوگ : یم  هینیع  نب  نایفس 
رد مسرت  یم  دومرف : ییوگ ، یمن  کـیبل  ارچ  دـش  هتفگ  وا  هب  تشادـن ، کـیبل  نتفگ  ناوت  داـتفا و  شمادـنا  رب  يا  هزرل  دـش و  درز 

.یکیبل هچ  دیوگب  نم  خساپ 

ایند

ورف شیاه  هتساوخ  يایرد  رد  دناهج  یم  ار  نآ  تسا و  راوس  دوخ  بسا  رب  یمدآ  یتقو  تسین ، یسک  هناخ ي  ایند  باتشب ، باتشب ،
زا ار  شتورث  راگزور  تسد  ماگنه ، نآ  رد  .دریگ  یم  هدیدان  ار  وا  هب  هدش  هداد  ياهروتـسد  دریگ ، یم  هدیدان  ار  گرم  .تسا  هتفر 
رب ار  وا  دـنک و  یم  لـیمحت  وا  رب  ار  یناوتاـن  راـب  دراذـگ و  یم  وا  رب  یگرزب  مغ  .دریگ  یم  وا  زا  هداد  وا  هب  هچره  دناتـس و  یم  يو 

باوخ زا  ار  ام  ایادخ  .دنرب  اه  تفآ  ياج  ناگدرم و  راید  هب  دنشک و  شود  رب  ار  وا  هناگیب  شیوخ و  .دنک  یم  راوس  نیبوچ  بکرم 
زا ار  ام  و  زاـس ، هتـساریپ  تدوخ  ریغ  هب  قلعت  زا  ار  اـم  ياـه  لد  هد و  تاـجن  تلاـطب  یلبنت و  درد  زا  نک و  رادـیب  تلاـهج  تلفغ و 
زا ار  ام  ربب و  تدوخ  تیادـه  رون  هب  ار  اـم  بلق  یهایـس  .دـنراد و  تسود  ار  وت  ناـنآ  يراد و  تسود  ار  اـهنآ  هک  هد  رارق  یناـسک 

.دنا هدنادرگرب  يور  وت  ریغ  زا  نانآ  يا و  هدرک  ور  نانآ  هب  هک  هد  رارق  یناسک 

راطع

شاب رایشه  رسپ  يا  تسا  رود  هار 

شاب رادیب  نکفا و  روگ  اب  باوخ 

وا هاگرد  رب  تسین  ناسآ  راک 

وا هار  رد  ندش  دیاب  یم  كاخ 

میلس يا  لهس  نینچ  يداو  نیا  تسین 

میئل يا  لهج  زا  وت  يرادنپ  لهس 

قشع رازاب  نیا  هک  یناد  نیمه  وت 

قشمد دادغب و  رازاب  نوچ  تسه 
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تخورف شتآ  نینچ  انغتسا  قرب 

تخوسب ملاع  هلمج ي  نآ  فت  زک 

دش رانز  رد  قلخ  نارازه  دص 

دش رارسا  مرحم  یسیع  هک  ات 

دش هدیربب  رس  لفط  نارازه  دص 

دش هدید  بحاص  ّللا 
�

ه میلک  ات 

تفر جارات  لد  ناج و  نارازه  دص 

تفر جارعم  یبش  کی  دمحم  ات 

يرصرص يزاین  یب  زا  دهج  یم 

یملاع مد  کی  هب  مهرد  دنز  یم 
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رگن انغتسا  نیب و  يزاین  یب 

رگ هحون  یهاوخ  شاب  برطم  هاوخ 

نافراع ياه  هدینش  ندرکن  راکنا 

یتسرد هب  تسا ، هداد  ماجنا  وا  لثم  تقاط  زا  جراخ  یتکرح  ای  يراک  یفراع  زا  هک  دیـسر  ربخ  وت  هب  یتقو  دیوگ : تاراشا  رد  خیش 
.يوش رادروخرب  نآ  یعیبط  بابسا  زا  نآ  شریذپ  رثا  رد  تسا  نکمم  هک  ارچ  نک ، فارتعا  نآ 

بلطم نیا  هک  ارچ  دشابن ، نیگنس  وت  يارب  وا  ربخ  هب  نامیا  دهد ، یم  ربخ  بیغ  زا  یفراع  دیـسر  ربخ  وت  هب  یتقو  دسیون : یم  سپس 
.تسا هداد  حیضوت  لصفم  ار  هلئسم  نیا  خیش  دراد ، صاخ  یعیبط  للع 

يرهاظ ینطاب و  لوسر 

.تسا ربمایپ  هک  نوریب  زا  يرگید  تسا و  لقع  نامه  هک  نورد  زا  یکی  دراد ، هداتسرف  ود  مدرم  يارب  ادخ 

.راد هگن  تعیرش  تسا و  رادولج  لقع  .دنک  یم  دییأت  ار  ینوریب  لوسر  ياعدا  تحص  ینطاب ، لوسر  هلیسو  هب  ناسنا 

.دوش یم  هدرب  هرهب  اهنآ  زا  نتفای  تیفاع  يارب  هک  دنتسه  ییاهوراد  دننامه  تالوقعم 

هرهب اذغ  زا  تسا  رامیب  ات  مسج  هک  روطنامه  .دوش  یم  هدافتـسا  اهنآ  زا  یتمالـس  ءاقب  يارب  هک  دنتـسه  ییاهاذـغ  دـننامه  تایعرش 
تـسا تایعرـش  عوضوم  هک  نآرق  ندینـش  زا  يا  هرهب  دشاب  سفن  رامیب  سکره  دـنناسر ، یم  ررـض  وا  هب  اهیکاروخ  هکلب  درب ، یمن 
ًانا�میِإ ِهِذ�ه  ُْهتَدا�ز  ْمُکُّیَأ  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ٌهَروُس  َْتلِْزنُأ  ا�م  ا�ذِإ  َو  دـیامرف : یم  ادـخ  اذـل  .دـشاب و  رـضم  وا  يارب  اسب  هج  هکلب  درب ، یمن 

ٌضَرَم ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َنوُرِْشبَتْسَی َو  ْمُه  ًانا�میِإ َو  ْمُْهتَدا�زَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف 

َنوُِرفا�ک (1). ْمُه  اُوتا�م َو  ْمِهِسْجِر َو  َیلِإ  ًاسْجِر  ْمُْهتَدا�زَف 

داقتعا بلق و 

ادخ نخـس  .رـش  ای  دشاب  ریخ  رذب  هچ  تسا  رذب  هباثم ي  هب  هعرزم  نیا  رد  داقتعا  .تسا  دـقتعم  يارب  يا  هعرزم  هلزنم ي  هب  بلق  زین 
.دزاس یم  بآریس  ار  هعرزم  نیا  هک  تسا  یبآ  هلزنم  هب  مه 

فلتخم نآ  ریثأت  دوش ، دراو  بلق  رد  خـسار  داقتعا  رب  رگا  زین  نآرق  .تسا  فلتخم  ناشرذـب  فالتخا  بسح  هب  هعرزم  نیا  ناهایگ 
ِیف .تسا َو  هدرک  هراشا  لاعتم  دنوادخ  بلطم  نیمه  هب  .تسا 
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ِیف ٍضَْعب  �یلَع  ا�هَضَْعب  ُلِّضَُفن  ٍدِحا�و َو  ٍءا�ِمب  �یقُْسی  ٍنا�ْونِـص  ُْریَغ  ٌنا�ْونِـص َو  ٌلیَِخن  ٌعْرَز َو  ٍبا�نْعَأ َو  ْنِم  ّنَج 
ٌتا� ٌتا�رِوا�جَتُم َو  ٌعَِطق  ِضْرَْألَا 

َنُولِقْعَی (1)، ٍمْوَِقل  ٍتا�یَآل  َِکل�ذ  ِیف  َّنِإ  ِلُکُْألا 

َنوُرُکْشَی (2) ٍمْوَِقل  ِتا�یْآلا  ُفِّرَُصن  َِکل�ذَک  ًادِکَن  ّالِإ 
�

ُجُرْخَی  َُثبَخ �ال  يِذَّلا  ِهِّبَر َو  ِنْذِِإب  ُُهتا�بَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَلَْبلا  َو 

قح بلط 

ّللادـبع
�

ه نب  دـمحم  نب  هزمح  زا  یثیدـح  تبرغ ، رد  لوخد  هراب ي  رد  دـسیون : یم  شباتک  همدـقم ي  رد  نیرئاسلا  لزاـنم  هدنـسیون 
يدلخ نبرفعج  زا  هرصب  رد  یفوص  يرونید  دیز  نب  نالعلا  ّللادبع 

�
ه ابا  زا  یفوص  یمشاه  دمحا  نب  دحاولادبع  مساقلاوبا  زا  ینسحلا 

ربمایپ زا  مالسلا  امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  داجـس ، ماما  زا  رقاب ، ماما  زا  قداص ، ماما  زا  یخرک  فورعم  زا  يرـس  زا  دینج  زا  یفوص 
.تسا تبرغ  رد  هک  تسا  یسک  نوچ  قح  بلاط  ینعی  تسا  تبرغ  قح  بلط  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ایند

اجنآ و مدرم  هک  تشذگ  يا  هیرق  رب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک : تسا  هدروآ  ینالوط  یثیدح  نآ  رب  صرح  ایند و  بح  باب  رد  یفاک 
، دـندرم یم  کـت  کـت  رگا  هک  دـنا  هدرم  ادـخ  مشخ  زا  مه  اـب  مدرم  نیا  دوـمرف : .دـندوب  هدرم  ناـشنایاپراهچ  ناگدـنرپ و  همه ي 
ار ادخ  مالسلا  هیلع  یـسیع  .دنهد  ربخ  ناشیاهراک  زا  ات  دنک  هدنز  ار  اهنآ  دنتـساوخ  ربمایپ  زا  نییراوح  .دندرک  یم  نفد  ار  رگیدکی 

نامه هب  فرـشم  ییاـج  رب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ناوخب ، ار  ناـگدرم  ورب و  نیمزرـس  نآ  راـنک  دومرف : وا  خـساپ  رد  ادـخ  تساوخ و 
هچ امش  راک  امـش  رب  ياو  دومرف : یـسیع  .ادخ  هملک ي  حور و  يا  یلب  داد : خساپ  یکی  هیرق ! نیا  مدرم  يا  تفگ : تفر و  نیمزرس 

بعل وهل و  رد  .زارد  نامیوزرآ  دوب و  كدنا  نامـسرت  میدوب ، ایند  قشاع  میدیتسرپ و  یم  ار  توغاط  ام  تفگ : درم  نآ  تسا ؟ هدوب 
.میدنارذگ یم  تلفغ  هب  راگزور 

تشپ رگا  میدوب و  رورسم  دروآ  یم  ور  ام  هب  ایند  .شردام  هب  هچب  هقالع  دننام  تفگ : دوب ؟ ردقچ  ایند  هب  امش  هقالع  دومرف : یـسیع 
.میدرک یم  تعاطا  هانگ  لـها  زا  اـم  تفگ : دوب ؟ هنوگچ  امـش  توغاـط  تداـبع  دومرف : .میدوب  نیزح  میدرک و  یم  هیرگ  درک  یم 

.مدرک لقن  نآ  زا  زاین  ردق  هب  نم  تسا  ینالوط  ثیدح 
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هفسلف

.تسا فاـص  شجازم  دـشاب ، لدـتعم  شعبط  سکره  دـیوگ : يدوـهی  ءاـملع  راـبحا و  هراـب ي  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما 
دـبای و یم  اقترا  الاب  بتارم  هب  دـشاب  يوق  يو  رد  سفن  رثا  سکره  .دراد و  توق  نآ  رد  سفن  رثا  دـشاب  فاـص  شجازم  سکره ،

یم جراخ  تسا  ناویح  هک  يدوجوم  تلاح  زا  دبای و  یم  یناسنا  تیدوجوم  هدـش و  قلختم  یناسفن  قالخا  هب  دـشاب  نینچ  سکره 
هفسلف همه ي  بلاط ، یبا  نب  یلع  يا  ربکا ! ّللا 

�
ه تفگ : يدوهی  .دهد  یمن  تلاح  رییغت  دوش و  یم  دراو  ناگتشرف  باب  رد  يو  دوش ،

.يدروآ ار 

لامعا دهاش 

هلیبق نیمزرـس  هب  یتقو  دـیوگ : هک  رعاش  رعـش  هب  منک  یم  شرافـس  ار  وت  تفگ : یلبـش  .اـمنب  یـشرافس  ارم  تفگ : یلبـش  هب  يدرم 
.دهاوخ یمن  وا  یهاوخب  وت  نوچ  تسوت و  لکوم  یمشچ  هک  زیهرپب ، تفلاخم  زا  يدمآ ،

مهل نا  یحلا  رایدلا  یقوت  اولاق 

منت مل  تمن  ام  اذا  کیلع  انیع 

.دننیب یم  ار  وت  توکلم  زا  ییاه  مشچ  هک  نادب  دیوگ : یم  تاحیولت  رد 

ازسان

مدوخ هب  ار  تلـصخ  نیا  دیناسر : یحو  وا  هب  ادخ  درادزاب ، يو  زا  ار  نایوگدـب  نابز  هک  تساوخ  شراگدرورپ  زا  ناربمایپ  زا  یکی 
.مهد وت  هب  هنوگچ  مدادن 

ندب سفن و  قح 

.تسا یلاو  ریزو  نوچ  زین  لقع  .دنتسه  یلاو  نآ  نارای  دننامه  ندب  ياضعا  اه و  هوق  تسا و  رهـش  یلاو  نوچ  ندب  رد  یمدآ  سفن 
.تسا یلاحشوخ  یپ  رد  هک  تسا  راکدب  يدبع  توهش 

یم ریزو  ریبدت  ربارب  رد  تسا و  برقع  شین  نوچ  هک  وا  تحیـصن  دوش ، یم  دراو  یلاو  رب  يا  هدننک  تحیـصن  تروص  هب  دـبع  نیا 
رارق دـبع  نیا  رب  طلـسم  ار  ریزو  دـنک ، تروشم  دوخ  ریزو  اب  یلاو  هاگره  .دراد  یمنرب  تسد  ریزو  اب  تفلاخم  زا  يا  هظحل  دـشاب و 
روما هرادا  رد  زین  سفن  .دوش  یم  هرادا  یبوخ  هب  رهـش  روما  ریدـم و  هن  دـشاب  رب  نامرف  سییر و  هن  دـشاب ، سوئرم  دـبع  ات  دـهد  یم 

زا ار  ام  زین  ادخ  دوش  دساف  تروص  نیا  ریغ  رد  درذگب و  حالـصا  هب  شروما  دشاب ، توهـش  رب  طلـسم  دیوج و  ددـم  لقع  زا  هاگره 
�يوَْهلا ِِعبَّتَت  َو �ال  دیامرف : یم  تسا و  هتشادزاب  اهاوه  زا  يوریپ 
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ّللا (1).
�

ِه ِلِیبَس  ْنَع  َکَّلُِضیَف 

ٍْملِع (2). �یلَع  ّللا 
�

ُه ُهَّلَضَأ  ُها�وَه َو  ُهَه�لِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ  دیامرف : یم  زین  و 

�يوْأَْملا (3). َیِه  َهَّنَْجلا  َّنِإَف  �يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َما�قَم  َفا�خ  ْنَم  ا�ّمَأ  َو  دیامرف : یم  زین  و 

.رگید تایآ  و 

ادخ تاهابم 

.دنک تاهابم  شکئالم  هب  دنوادخ  دشاب ، هارمه  وا  تروص  اب  نمؤم  تریس  یتقو  دیوگ : ناگرزب  زا  یکی  و 

هنابش هیرگ 

.مدنخب رایسب  ار  زور  ات  دناوخب ، هنابش  هیرگ  هب  ارم  هک  تسا  یسک  هچ  دیوگ : یفراع 

يراد تناما 

.مدیزرو تنایخ  وت  اب  مدرک و  يراد  تناما  مدرم  اب  ایادخ  دیوگ : یفراع 

يرشق نادنمشناد 

: تسا هدمآ  دنک ، یم  تیبرت  ار  یغرم  هجوج ي  هک  یباغرم  ناتساد  زا  شیپ  يونثم  حرش  رد 

يرشخمز یتسه ، يرشق  ءاملع  زا  وت  تفگ : دناوخ و  یلازغ  .دومن  هضرع  وا  هب  فاشک  زا  يزیچ  درک و  تاقالم  یلازغ  اب  يرشخمز 
.تسا هتسناد  ملاع  ار  وا  یلازغ  هک  درک  یم  راختفا 

میوگ یم  نم  .دنتسین  رصاعم  ودنآ  هدوب و  یلازغ  زا  سپ  يرشخمز  نوچ  تسین  حیحـص  هصق  نیا  هک  تسا  هتفگ  نالـضاف  زا  یکی 
تافو تسا ، هدوب  لاس 538  رد  يرـشخمز  تافو  هدوب و  لاس 505  رد  یلازغ  تافو  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسدـب  خـیرات  زا  هچنآ 

.تسین (4) اهنآ  ندوب  نامز  مه  رد  یتافانم  هک  دناسر  یم  نیا  هدوب و  يرشخمز  زا  شیپ  لاس  یلازغ 33 

مالسلا هیلع  فسوی  یسوم و 

زا سپ  لاس  دصراهچ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تسا : هدمآ  ماعنا  هروس  ریسفت  لیذ  فاشک  رد 
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40 و 41. تاعزان ، ( - 3 - 3
هـتفر و اـیند  زا  لاــس 505  رد  یلازغ  تـسا و  دـلوتم 467  يرـشخمز  دـسیون : یم  لوکــشک  زا  شا  هـمجرت  رد  يدـعاس  ( - 4 - 4

نیا اذـل  هتـشون  یلازغ  گرم  زا  سپ  لاس  تسیب  ینعی  لاس 525  رد  ار  شریـسفت  يو  تسا ، هدوب  هلاـس  لاس 38  نآ  رد  يرـشخمز 
.تسا هدیسرن  یلازغ  عالطا  هب  ریسفت 
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.تسا هدش  رصم  دراو  مالسلا  هیلع  فسوی  تلحر 

همان باوج 

.تسا بجاو  مالس  باوج  نوچ  همان  باوج  هک : تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  باتک  رد 

همان

ماجنا يراگن  همان  اب  رفـس  رد  ترایز و  اب  رهـش  رد  ناتـسود  رادید  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدـمآ  باتک  نامه  رد 
.دریذپ یم 

يدعس

لگ باز و  يدوخ  نوچمه  قشع  ارت 

لد مارآ  ربص و  یمه  دیابر 

لاخ طخ و  رب  هنتف  شیرادیب  هب 

لایخ دنب  ياپ  شردنا  باوخب 

مدق رب  یهن  رس  نانچ  شقدصب 

مدع شدوجو  یب  ناهج  ینیب  هک 

سفن دیاین  رب  تسک  اب  رگد 

سک ياج  رگد  دنامن  وا  اب  هک 

تسا لزنم  شردنا  مشچب  ییوگ  وت 

تسلد رب  یهن  مه  رب  هدید  رگ  و 

يوش اوسر  هک  سک  زا  هشیدنا  هن 

يوش ابیکش  مدکی  هک  توق  هن 

یهن رب  بلب  دهاوخب  ناج  رگو 
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یهن رس  دهن  رس  رب  غیت  رگو 

تساوه رب  نآ  داینب  هک  یقشع  هچ 

تساورنامرف زیگنا و  هنتف  نینچ 

قیرط ناکلاس  زا  يراد  بجع 

قیرغ ینعم  رحب  رد  دنشاب  هک 

لعتشم ناجب  ناناج  يادوسز 

لغتشم ناهج  زا  بیبح  رکذب 

هتخیرگب قلخ  زا  قح  دایب 

هتخیر یم  هک  یقاس  تسم  نانچ 

ناشدرک اود  ورادب  دیاشن 

ناشدرد رب  تسین  علطم  سک  هک 

شوگب ناشنانچمه  لزا  زا  تسلا 

شورخ رد  یلب  اولاق  دایرفب 

نیشن تلزع  راد  لمع  یهورگ 

نیشتآ مد  یکاخ  ياهمدق 

دننکرب اجز  یهوک  هرعن  کی  هب 

دننزرب مهز  يرهش  هلان  کی  هب 

يور كالاچ  ناهنپ و  دنداب  وچ 

يوگ حیبست  شوماخ و  دنگنس  وچ 

بآ هکنادنچ  دنیرگب  اهرحس 
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باوخ لحک  ناش  هدید  زا  دیوش  ورف 

دنا هدنار  بش  هک  سب  زا  هتشک  سرف 

دنا هدناماو  هک  ناشورخ  هگرحس 

زوس ادوس و  رحب  رد  زور  بش و 

زور بش ز  یگتفشآز  دننادن 

راگن تروص  مشچ  رب  هنتف  نانچ 

راک دنرادن  تروص  نسح  اب  هک 
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تسوپب لد  نالدبحاص  دندادن 

تسوا زغم  یب  راد  یهلبا  رگو 

درک شون  یسک  تدحو  ماج  زا  یم 

درک شومارف  یبقع  ایند و  هک 

هطیسب تقیقح 

تافـص اـی  یلخاد  روـما  اـب  هچ  هسفن و  هب  هچ  هطیـسب  تقیقح  دـناوتب  یـسک  تسین  نکمم  دـسیون : یم  لوقعلاـهیاهن  رد  يزار  رخف 
رگا تسا : نینچ  هیلقع  هراـشا  فیرعت  .دومن  فیرعت  ار  نآ  یـسح  اـی  یلقع  هراـشا  اـب  تسا  نکمم  هتبلا  .دـنک  فـیرعت  ار  یجراـخ 
يزیچ دنک ، یم  ساسحا  یـشوخ  ای  درد  زا  هدـنز  ناسنا  هک  یلاح  نآ  زا  شیب  ناوت  یمن  مینک ، فیرعت  ار  یـشوخ  ای  درد  میهاوخب 

.میبایب

دروم ار  یـصوصخم  ياهگنر  مینک ، فیرعت  ار  دیفـس  هایـس و  تیهام  میهاوخب  رگا  ام  تسا : نینچ  هیـسح  هراشا  هب  تقیقح  فیرعت 
درف ود  هیلاراشم  رگا  .دشاب و  درف  کی  هب  رـصحنم  هیلاراشم  هک  دنک  یم  کمک  هیلاراشم  هب  ینامز  هراشا  یلو  .میهد  یم  رارق  هراشا 

.تسین نکمم  زیمت  دوش و  یمن  نیعم  دشاب ،

« وه  » اب ادخ  زا  درادن ، ادخ  ریغ  هب  هجوت  اهنآ  سح  بلق و  لقع و  دنا و  هدش  ادخ  دوجو  رد  قرغ  هک  ینافراع  دش ، هتفگ  هچنآ  ربانب 
وه ظفل  هب  ادخ  فیرعت  رد  دنمان ، یم  رظن  لها  ار  اهنآ  هک  دراد ، هجوت  زین  رگید  يزیچ  هب  ادخ  زا  ریغ  هک  یـسک  .دننک و  یم  هراشا 

.دهد زیمت  رگید  تادوجوم  زا  ار  ادخ  هک  دنجاتحم  یظفل  هب  هکلب  دننک ، یمن  افتکا 

ملاوع

.تداهش بیغ ، توکلم ، توربج ، ملاع  زا : تسا  ترابع  هک  دنناد  یم  ملاع  راهچ  رد  ار  ملاوع  تایلک  نافرع ، لها 

هجو تروص  نیا  رد  .تسا  ندرک  هارکا  يانعم  هب  هدوب و  ربجا  ای  ربج  زا  هژاو  نیا  تسادـخ و  سدـقم  تاذ  دارم  هک  توربج  ملاـع 
تـسا نکمم  .تسا  هدرک  رابجا  ییادخ  تایـضقم  شریذپ  هب  ار  ناقولخم  ادخ ، هک  تسا  نیا  لاعتم  يادخ  اب  توربج  ملاع  بسانم 

هک تسا  نیا  بسانم  هجو  تروص  نیا  رد  .دسرن  نآ  هب  یـسک  تسد  هک  دنیوگ  ار  هدیـشک  دق  ییامرخ  تخرد  هک  دـشاب  هرابج  زا 
.دنتسه زجاع  ادخ  تاذ  كرد  زا  ناقولخم  لوقع 

توکلم تسا ، میـسقت  لباق  یندا  توکلم  یلعا و  توکلم  شخب  ود  هب  هک  دننک  یم  ریبعت  زین  ادخ  تافـص  هب  نآ  زا  توکلم : ملاع 
تسا و ناقولخم  هب  قلعتم  یندا  توکلم  .دیامن  یم  ناقولخم  همه ي  رب  دنوادخ  هرطیـس  زا  تیاکح  تسین و  طبترم  قیالخ  هب  یلعا 

رد ادخ  فرصت  زا  تیاکح 
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َنوُعَجُْرت (1). ِْهَیلِإ  ٍءْیَش َو  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َنا�ْحبُسَف   . دیامن یم  ناقولخم 

.دنتسه بیاغ  ام  مشچ  زا  هک  تسا  یناقولخم  ملاع  بیغ : ملاع 

.دنتسه سوسحم  ام  يارب  هک  تسا  یناقولخم  ملاع  تداهش : ملاع 

ملاع رد  یلوزن  هبنج ي  زا  توربج و  ملاع  رد  ادخ  ءامسا  تیعقوم  رظن  زا  تفگ : دیاب  ملاع  راهچ  نیا  رد  ّللاءامسا 
�

ه تیعقوم  نایب  رد 
تهج نآ  زا  دنـشاب و  یم  بیغ  ملاع  هبترم  رد  دریگ  یم  تروص  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  تایناحور  عادـبا  تهج  زا  زین  .دنتـسه  توکلم 

زا یهلا  ءامـسا  هک  تسین  یملاع  مه  ملاع  نآ  زا  رت  نییاپ  .دـنراد و  رارق  تداهـش  ملاع  هبترم  رد  دنتـسه  تایـسح  هدـننک  داجیا  هک 
.دنبای لزنت  تداهش  ملاع 

لثَملا برض 

هلفاق يامنهار  زا  دیـسر  اجنآ  هب  یتقو  يو  .دـش  اجنآ  یلاو  جاجح  هک  تسا  یلحم  نیتسخن  .نمی  ياهرهـش  زا  تسا  یکرهـش  هلابق ،
.تسا هتشپ  نیا  تشپ  تفگ : تساجک ؟ هلابق  دیسرپ :

نیب جاجح  فرح  .تشگزاب  اجنامه  زا  يو  .درادـن  ار  ام  يرگ  یلاو  تقایل  دریگربرد  ار  نآ  یهوک  هتـشپ  هک  یلحم  تفگ : جاجح 
.جاجحلا یلع  هلابق  نم  نوها  .تسا  جاجح  يارب  هلابق  زا  رت  تسپ  زیچ  نالف  هک : دش  لثملا  برض  برع 

شزرمآ الب ،

رد ار  شتبوقع  دهاوخب ، ار  یسک  ریخ  رگا  ادخ  دسیون : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راکهنگ  تبوقع  رد  هلجع  هراب ي  رد  یفاک 
.دراد یم  هگن  تمایق  زور  ات  ار  شناهانگ  دهاوخب ، ار  یسک  رش  رگا  و  دهاوخ ، یم  ایند 

هک وا  زین  .دوش  یم  هدوشخب  شناـهانگ  دوش ، یم  هدز  تشحو  باوخ  رد  ینمؤم  تسا : هدوـمرف  نینچمه  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
.دوش یم  هدوشخب  شناهانگ  دوش ، یم  فعض  راچد 

دنیوگ

لجا دنکشب  تسفق  نوچ  هک  يز  عون  نآ 

سپ زاب  يور  دنکن  نانج  هضور ي  ات 

*
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هب ندرپس  ناج  يراد  تسود  لصو  هک  بشما  عاجش 

بشما تسندرم  ادرف  نارجه  تنحم  جالع 

مهماماب ناسنا  لک  هیآ  ریسفت 

دارم تسا و  ما  عمج  ماما  هک  تسا  نیا  ریـسفت  ياه  یگزات  زا  یکی  دیوگ : یم  ْمِهِما�مِِإب (1) ٍسا�نُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی  ریسفت  رد  فاشک 
مالسلا امهیلع  نینسح  تفارش  یـسیع و  لاح  تیاعر  نآ  تمکح  .دنوش  یم  هدناوخ  ناشناردام  مان  هب  تمایق  رد  مدرم  هک  تسا  نآ 

تسا و ما  عمج  ماما  هکنیا  تسا ، تعدب  فرح  ود  نیا  زا  کی  مادک  مناد  یمن  نم  .دنوشن  اوسر  اشحف  نادنزرف  هکنیا  ات  زین  تسا و 
.تسا هدش  نایب  هک  یتمکح  نیا  ای 

ناقذالل نورخی  ریسفت 

ور هب  دارم  میوگ : تسیچ ؟ نقذـلل  رورخ  ياـنعم  دوـش : هتفگ  رگا  دـیوگ : یم  ِنا�قْذَْأِلل (2) َنوُّرِخَی  ریـسفت  رد  فاشک  رد  يرـشخمز 
هناچ دروخ ، یم  نیمز  هب  ور  هب  نداـتفا  لاـح  رد  هک  يوضع  نیتسخن  هک  تسا  نیا  تسا  هدـش  رکذ  هناـچ  هکنیا  تلع  .تسا  نداـتفا 

تـسا هداد  خساپ  ههبـش  نیا  هب  فشک  باتک  رد  تسا و  ینیب  ای  یناشیپ  وضع  نیتسخن  هک  دـش  ضارتعا  يرـشخمز  فرح  هب  .تسا 
تسا و هتفر  راکب  عوضخ  رد  هغلابم ي  هیآ  رد  هکنیا  هوالع  .تسا  هناچ  وضع  نیتسخن  دـشاب ، روظنم  نداـتفا  ور  هب  يادـتبا  رگا  هک :

هدروخ نیمز  هب  ور  هب  هک  شوهیب  وضع  نیتسخن  هکنیا  ًافاضم  .تسا  هغلابم  نیا  زا  هیانک  هناـچ  تسا و  شیر  ندـش  لاـم  كاـخ  نآ 
.تسا هناچ  تسا 

هب شا  هناچ  هک  یـسک  دسر ، یم  نیمز  هب  هدجـس  لاح  رد  هک  تسا  تروص  وضع  نیرترود  هناچ  نوچ  دیوگ : یم  دـئارف  هدنـسیون 
هیآ زا  سپ  .تسا  رتـشیب  یناـشیپ  زا  نیمز  هب  هناـچ  ندروـخ  تیمها  اذـل  تسا و  هدروـخ  نیمز  هب  يو  یناـشیپ  ًاـمتح  هدروـخ  نـیمز 

.دنراذگ یم  نیمز  رب  ار  هناچ  یتح  هدجس  رد  هک  دننانچ  نانآ  هک  دوش  یم  هدافتسا 

هناچ هکنیا  .دـنزادنا و  یم  نیمز  رب  شا ، هدـعو  ندیـسر  رکـش  ای  یهلا و  رما  میظعت  رطاخ  هب  ار  ناشیاهتروص  نانآ  دـیوگ : يواضیب 
.تسا صاصتخا  مال  مه  مال  دسر ، یم  نیمز  هب  هک  تسا  هدننک  هدجس  وضع  نیتسخن  هک  تسا  تهج  نیا  هب  تسا  هدش  رکذ 
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يدعس

شتیهلا رب  قفتم  ناهج 

شتیهام هنک  رد  هدنام  ورف 

تفاین شلالج  ياروام  رشب 

تفاین شلامک  ياهتنم  رصب 

مهو غرم  درپ  شتاذ  جوا  رب  هن 

مهف تسد  دسر  شفصو  لیذ  رد  هن 

رازه دش  ورف  یتشک  هطرو  نیا  رد 

( رانک رد   ) بآ بل  رب  يا  هتخت  دشن  ادیپ  هک 

مگ ریس  نیا  رد  متسشن  اهبش  هچ 

مق هک  منیتسآ  تفرگ  تشهد  هک 

طیسب رب  کلم  ملع  تسطیحم 

طیحم ددرگن  يو  رب  وت  سایق 

دسر شتاذ  هنک  رب  كاردا  هن 

دسر شتافص  روغب  ترکف  هن 

دنا هدنار  سرف  هر  نیرد  ناصاخ  هک 

دنا هدنام  ورف  کت  زا  یصحا  الب 

نتخات ناوت  بکرم  ياج  ره  هن 

نتخادنا دیاب  رپس  اجاج  هک 

تشگ زار  مرحم  یکلاس  رگا 
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تشگزاب رد  يورب  دندنب  هن 

دنهد رغاس  مزب  نیرد  ار  یسک 

دنهد رد  شیشوهیب  يوراد  هک 

دربن نوراق  جنگ  يوس  هر  یسک 

دربن نوریب  زاب  هر  درب  رگو 

نوخ يایرد  جوم  نیا  رد  مدیدن 

نورب یتشک  تسد  ربب  سک  زک و 

ینک یط  نیمز  نیاک  یبلاط  رگا 

ینک یپ  ندمآ  زاب  بسا  تسخن 

*

اجنآ دننک  یم  هضرع  دوخ  تعاضب  همه 

دوب دهاوخ  مادک  ات  قح  ترضح  لوبق 

*

راگدای نالقاع  زا  دنام  نخس 

رادشوگ نخس  کی  نیمه  يدعسز 

يادخ زا  كان  هشیدنا  راکهنگ 

يامن دوخ  دباع  زا  رتهب  یسب 

ینیشنمه

امـش هتفیرف  دیدنام  هدنز  رگا  دـنیرگب و  امـش  رب  دـیدرم  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  مدرم  اب  دـینک  ترـشاعم  تسا : هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رد 
.دنشاب
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ادخ اب  هلماعم 

.درب یم  دوس  دربن و  نایز  هلماعم  زا  دنک  هلماعم  ادخ  اب  هکره  تسا : هدومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زین 
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شالت

.اشوک سفن  انیب و  مشچ  اب  رگم  دسرن  تسادخ  دزن  هچنآ  هب  یسک  تسا  هدومرف  نینچمه 

قافنا

.دش دهاوخن  یسک  عیطم  ریخ  یب  ناسنا  تفر و  دهاوخ  ناگدنهاوخ  راب  ریز  هدنشخب  تسا : هدومرف  نینچمه 

سفن تلذ 

.دوش عقاو  تجاح  تلذ  سفن و  تزع  نیب  هک  یسک  رب  ياو  تسا : هدومرف  نینچمه 

ادخ مشخ 

.دریگ رارق  قولخم  تتامش  ادخ و  مشخ  نیب  هک  یسک  رب  ياو  تسا : هدومرف  نینچمه 

وزرآ

.دنتسه اهتورث  هب  قلعتم  اهوزرآ  تسا : هدومرف  نینچمه 

ینیشنمه

.دنک یمن  تسلاجم  دوخ  لثم  ریغ  اب  بیدا  تسا : هدومرف  نینچمه 

تسود

.دنا هدش  عمج  یناویح  تسوپ  فارطا  هک  ییاه  سگم  رایسب  هچ  تسا : هدومرف  نینچمه 

ایر

.دنتسه یگناخ  غرم  تروص  هب  هک  ییاه  باقع  رایسب  هچ  تسا : هدومرف  نینچمه 

همان

.دنک یم  تیاکح  شا  هدنسیون  یخاتسگ  زا  هک  يا  همان  رایسب  هچ  تسا : هدومرف  نینچمه 

مغ

.دنوش رطعم  رگید  ياهمغ  اب  اهمغ  اسب  هچ  دیامرف : یم  نینچمه 

هلجع

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1528 

http://www.ghaemiyeh.com


.امنن زجع  راهظا  یتشاد ، يراک  هار  رگا  نکن و  یباتیب  یتفاین ، يا  هراچ  هار  دمآ و  شیپ  وت  رب  یتخس  یتقو  تسا : هدومرف  نینچمه 

وراد ضارما و 

.دربب نیب  زا  دناوت  یمن  ار  اهمس  ایند  میسن  .دنرادن  ار  ایند  ياهمس  عفد  ناوت  ایند  ياهوراد  تسا : هدومرف  نینچمه 
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یناهگان هثداح 

.دنیایب راظتنا  نودب  هک  تسا  یثداوح  اه ، هثداح  نیرتدب  تسا : هدومرف  نینچمه 

ندروخ اذغ  بادآ 

.نک عمج  هللادمحلا  اب  نهپ و  ار  هرفس  ّللا 
�

ه مسب  اب  دنیوگ : نانیشن  هیداب  یخرب  تسا : هدومرف  نینچمه 

هرفس تسود ،

.تسین دنیاشوخ  ناتسود  زا  رودب  هرفس  رس  رد  روضح  تسا : هدومرف  نینچمه 

يریگشیپ

.دنک يریگولج  اه  همقل  زا  يا  همقل  اسب  هچ  تسا : هدومرف  نینچمه 

يزور

نم هک  تسرفب  ار  وا  تسادخ ، اب  يو  يزور  مادک  ره  تفگ : يو  هب  دهاز  .درب  تیاکش  يدهاز  دزن  دوخ  روخ  نان  ترثک  زا  يدرم 
.مهد شیزور 

*

: تفگ يو  هب  نیریـس  نبا  .دمآ  نیریـسرادید  هب  اپراهچ  نودـب  راب  کی  دـمآ ، یم  نیریـس  نبا  دزن  شیاپراهچ  اب  هراومه  هک  يدرم 
رد يو  يزور  ینک : یم  نامگ  تفگ : نیریس  نبا  .متخورف  ار  نآ  منک ، شا  هرادا  متـسناوت  یمن  نوچ  تفگ : تساجک ؟ تیاپراهچ 

؟ تسا هدوب  وت  رایتخا 

تصرف

نآ تسد و  نیا  اب  یلو  یهد  ماجنا  کین  يراک  یناوتب  هکنیا  تفگ : تسا ؟ مادک  اه ، تیـصعم  نیرتگرزب  دندیـسرپ : ناوریـشونا  زا 
.یهدب تسد  زا  ار  نآ  ماجنا  ندرک ، تسد 

قرب دعر و  تمحر ، يادص 

ار دوخ  رس  نامیلس  دمآ و  يدعر  يادص  هک  دوب ؛ نامیلس  دزن  زیزعلادبع  نبرمع  يزور  کلملادبع ، نب  نامیلـس  تفالخ  نارود  رد 
.وا بضغ  يادص  هب  دسر  هچ  دناسرت ، یم  نینچ  هک  تسادخ  تمحر  يادص  نیا  تفگ : رمع  .تشاذگ  بسا  نیز  سوبرق  رب 

سرت
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يرآ ییوگب  رگا  يا و  هدش  رفاک  هن  ییوگب  رگا  هک  ارچ  .شاب  تکاس  یـسرت ؟ یم  ادخ  زا  ایآ  هک : دنتفگ  وت  هب  رگا  دیوگ : یفراع 
.يا هتفگ  غورد 
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ترخآ ایند و  ياهتذل 

درب و یم  تذل  يزاب  زا  دراد ، زیمت  هوق  يدودح  ات  هک  شنداتفا  هار  هب  زاغآ  رد  نک ، هاگن  ار  هچب  .دنتـسه  فلتخم  تذل  رد  اهناسنا 
تذل شخب  تذل  بکرم  یگنر و  سابل  نوچ  هدوهیب  ياهراک  زا  نس  نیا  زا  سپ  .تسین  رتذیذل  ندرک  يزاب  زا  وا  دزن  يزیچ  چـیه 

لزنم و رـسمه و  هب  هقـالع  رویز و  رز و  هب  تبون  نس ، نیا  زا  سپ  .دوش  یم  بوـسحم  نأشرـسک  ندرک  يزاـب  نس  نیا  رد  درب ، یم 
تورث و زین  تسایر و  تذل  تبون  نس  نیا  زا  سپ  .دراگنا  یم  چوپ  ار  اهنیا  ریغ  درامـش و  یم  ذیذل  ار  اهنیا  دنک و  یم  ادـیپ  تفلک 

اَمَّنَأ هک : دنک  یم  هراشا  بیترت  نیمه  هب  نآرق  رد  ادخ  تسایند و  ياهتذـل  نیرخآ  نیا  .دـسر  یم  نادـیرم  نارای و  هب  یـشورف  رخف 
.ِد�الْوَْألا (1) ِلا�ْومَْألا َو  ِیف  ٌُرثا�کَت  ْمُکَْنَیب َو  ٌرُخا�فَت  ٌهَنیِز َو  ٌوَْهل َو  ٌبَِعل َو  ا�ْینُّدلا  ُها�یَْحلا 

لاح نیا  اب  تسا و  تاجانم  حور  جـیورت  يدابع و  فیاظو  ماجنا  وا و  تبحم  برقت و  ادـخ و  هب  ملع  تذـل  تبون  نس ، نیا  زا  سپ 
.دنرامش یم  تذل  ار  اهنآ  هک  یناسک  زا  ددرگ  یم  بجعتم  یمدآ  یتح  دوش و  یم  ریقحت  هتشذگ  ياه  تذل  مامت 

تـشهب ياهتذـل  تسا ، فلتخم  اه  ناسنا  فالتخا  راـبتعا  هب  اهتذـل  نوچ  تسا و  اـه  تذـل  هناـخ  تشهب  هچناـنچ  هکنآ : رگید  هتکن 
قیال هچنآ  هب  یتفص  ره  ات  تسا ، هدمآرد  یفلتخم  ياه  هنوگ  هب  دنا ، هدرک  نایب  عیارـش  نابحاص  ینامـسآ و  ياه  باتک  رد  هچنانچ 

.دنشاب یم  دوخ  لهج  نانمشد  مدرم  لاحشوخ و  تسا  يو  دزن  هچنآ  هب  یهورگ  ره  هک  ارچ  .دسرب  تسا  يو  دوخ  لاح  رب 

قافنا

.منک یم  ساسحا  دوخ  ناهد  رد  ار  شا  هزم  مناروخب ، مناتسود  زا  یکی  هب  هک  ار  يا  همقل  نم  دیوگ : یناوراد  نامیلسوبا 

تسود

هب تفگ : میهاربا  .مشاب  وت  اب  ریـسم  لوط  رد  مهاوخ  یم  تفگ : دیـسر و  وا  هب  يدرم  هار  رد  .دوب  سدـقملا  تیب  مزاع  مهدا  میهاربا 
.یشاب هتفگ  تسار  هکنیا  زا  مدش  بجعتم  تفگ : میهاربا  .تفریذپن  يو  .ییامن  نم  کلم  يراد  هچنآ  زا  یشخب  یطرش 
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ایند

بش و .دوش  یم  هنهک  كاخ  رد  اهندـب  دریذـپ ، یم  نایاپ  اهرمع  دوش ، یم  يرپس  اهزور  مدرم  يا  دومرف : يا  هبطخ  رد  ادـخ  ربمایپ 
ناگدنب نیب  نیا  رد  .دنزاس  یم  هنهک  ار  ون  زیچ  ره  دنزاس و  یم  کیدزن  ار  يرود  زیچ  ره  .دنرگیدکی  یپ  رد  نایاپراهچ  نوچ  زور 

.دننک یم  مادقا  راگدنام  کین و  ياهراک  ماجنا  هب  دنشاب و  یم  سفن  ياه  هتساوخ  مرگرس  ادخ  نیتسار 

ناحتما

؟ مرادن يا  هرهب  دومرف ، ررقم  ادخ  هچنآ  زج  ییوگ : یم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تفگ : دیسر و  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  هب  سیلبا 
دورطم يا  دومرف : یسیع  .ینام  یم  ینامب ، هدنز  دشاب  رارق  رگا  نک ، باترپ  نییاپ  هب  هوک  نیا  زا  ار  دوخ  تفگ : .یلب  دومرف : یـسیع 

.دننک شیامزآ  ار  وا  ناگدنب  هکنیا  هن  دیامزایب  ار  شناگدنب  دیاب  ادخ  ادخ ، تمحر  زا 

.تسا هداتفا  قافتا  نایدوهی  زا  یکی  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  نیب  هتفگ  تسا و  هدروآ  یمور  ققحم  ار  هرظانم  نیا  میوگ : یم 

ییاسراپ

يو زا  یـسک  رگا  ات  درادن  شزرا  ردق  نیا  ایند  تفگ : فراع  دنتـسه ، دهاز  نانیا  دنتفگ : هک  دیـسر  يا  هدع  هب  دوخ  هار  رد  یفراع 
.دشاب شیاتس  لباق  دیشوپ  مشچ 

گرم

.تسین نآ  زا  رت  ناسآ  گرم  زا  سپ  يزیچ  گرم و  زا  رت  تخس  گرم  زا  شیپ  يزیچ  دنا : هتفگ 

تمکح نایب 

دوب بجاو  نم  رب  دـنریذپب ، ارم  فرح  هک  دوـبن  بجاو  نم  رب  تفگ : .دـنتفریذپن  ار  وـت  فرح  رهـش  نـالف  مدرم  دـنتفگ : یمیکح  هب 
.منزب تسرد  فرح 

ینیشنمه يزور ، یشوخ ،

اب دـشاب و  دـنمتورث  شجراـخم  ردـق  هب  دوـخ  یگدـنز  رهـش  رد  ناـسنا  تفگ : تسیچ ؟ رد  یلاحـشوخ  دندیـسرپ : ینیـشن  هیداـب  زا 
.دیامن تساخرب  تسشن و  شناتسود 

یسولپاچ دنپ ،

.دشاب رتهب  ینطاب  نمشد  یسولپاچ  زا  وا  يارب  هدنهد  دنپ  دزن  يراوخ  هکنیا  رگم  تسین  لقاع  یمدآ  دیوگ : یمیکح 
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ایند تذل 

.دنرادن مدرم  مومع  هک  تسا  ییاهزیچ  رد  ام  تذل  دیوگ : یهاشداپ 

یکین لباقم  رد  يدب 

.دنک يدب  هدرک ، یکین  يو  هب  هک  يراکوکین  هب  هکنیا  رگم  دورب  ایند  زا  هک  تسا  مارح  ثیبخ  سفن  رب  دیوگ : یمیکح 

ترخآ يارب  لمع 

ناسنا نوچ  نیچرب و  هشوت  راگدنام ، ءاقب  يارب  رارق ، یب  ءانف  زا  سپ  .دوش  یم  ندنام  هب  رجنم  وت  یتسین  یتسین و  هب  رجنم  وت  ندنام 
.تسین نآ  زا  سپ  يزور  هک  دناوخ  یم  ار  وت  ینامز  گرم  نابراس  هک  ارچ  امن ؛ شالت  هدننک  چوک 

ادخ اب  سنا 

یم گنت  ار  شا  هنیـس  مدرم  اب  ترـشاعم  اذـل  دـنام ، یمن  یقاب  ییاهنت  زج  قشاع  يارب  يرگید  زیچ  دوش ، لصاح  ادـخ  اـب  سنا  رگا 
تسا و رود  نانآ  زا  دوخ  بلق  اب  تسا و  یتعامج  نیب  رد  دوخ  مسج  اب  هک  تسا  اهنت  ناسنا  دننام  دنک  ترـشاعم  نانآ  اب  رگا  .دـنک 

.تسا رو  هطوغ  هشیدنا  رکف و  ادخ و  دای  ینیریش  هب  هشیمه 

لومخ

.ادخ اب  سنا  لحم  زا  تفگ : يدمآ ؟ اجک  زا  دنتفگ : وا  هب  دمآ ، نییاپ  هوک  زا  مهدا  میهاربا  یتقو 

ادخ اب  سنا 

وا هب  هوشغ  تلاح  دیسر ، یم  ششوگ  هب  یسک  يادص  تقو  ره  اهتدم  ات  دینش ، ار  ادخ  نخس  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نوچ  هدش  هتفگ 
ریغ نخـس  تلاح  نیا  رد  .دوش  یم  قوشعم  مالک  توالح  بجوم  قشع  هکنیا  رگم  دوبن  يزیچ  رطاخ  هب  تلاـح  نیا  .داد  یم  تسد 
ادخ هب  سنا  سپ  .دنک  یم  داجیا  قوشعم  ریغ  نخس  زا  ار  رفنت  تیاهن  هکلب  دزاس ، یم  جراخ  قشاع  لد  زا  ار  دوخ  ینیریـش  قوشعم 

.تسا بلق  رب  اهزیچ  نیرت  نیگنس  زا  دنزب  مه  هب  ار  ادخ  اب  قشاع  تولخ  هک  يزیچ  ره  هکلب  تسادخ  ریغ  زا  تشحو  مزالم 

لومخ

.متفگشرد ییاهنت  هب  وت  هقالع ي  زا  متفگ : وا  هب  متشذگ و  یبهار  هب  دیوگ : یم  دحاولادبع 

ییاـهنت زا  تا  هرهب  رتـمک  بهار ! يا  متفگ : .یتـفا  یم  تشحو  هب  مـه  تدوـخ  زا  یـشچب  ار  ییاـهنت  ینیریـش  رگا  درم ! يا  تـفگ :
زا ندوب  نمیا  مدرم و  اب  ارادم  زا  ندوب  هدوسآ  تفگ : تسیچ ؟
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ادخ اب  هلماعم  هدش و  هزیکاپ  ادخ  هب  قشع  یتقو  تفگ : دشچ ؟ یم  ار  ادـخ  اب  سنا  ینیریـش  هدـنب  یک  بهار ! يا  متفگ : .نانآ  رازآ 
.دوش ادخ  تعاط  رد  رصحنم  هدش و  عمج  تمه  یتقو  تفگ : دوش ؟ یم  هزیکاپ  تبحم  یک  متفگ : .دشاب  يزیچ  ره  زا  صلاخ 

تسود نطو ،

.تسا نادیم  ناتسود ، اب  نزوس  خاروس  .دشاب  هدرک  ادیپ  رطاخ  قلعت  نآ  هب  یمدآ  هک  تسا  ینیمز  اه ، نیمزرس  نیرتهب 

يوه هیف  سفنلل  ام  ضرالا  بیطا  و 

نادیم بابحالا  عم  طایخلا  مس 

ّللا
�

ه هفیلخ 

، فارـشا هک  ار  هچنآ  هدوب و  اونمه  نیقی  حور  اب  هدناسر و  تقیقح  هب  ار  اهنآ  شناد  هک  یهورگ  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
یلو ایند  هارمه  ناشیاهندب  اب  هدـش ، سونأم  دـنا  هتـشاد  تشحو  نآ  زا  نانادان  هچنآ  اب  هدوب و  هداس  نانآ  رب  دـنا  هدرک  روصت  تخس 

.دنیادخ نید  ناغلبم  نیمز و  رب  ادخ  نانیشناج  نانآ  .تسا  هدوب  قلعتم  یلعا  ءالم  هب  نانآ  حور 

اه تشاد  زا  هرهب 

زا دوخ ، ندوب  لوغـشم  نامز  يارب  شیاسآ  زا  دوخ ، يریپ  يارب  یناوج  زا  دوخ ، يرامیب  يارب  یتمالـس  زا  دیامرف : یم  نینچمه  ماما 
.يوش یم  هدناوخ  یمان  هچ  هب  ادرف  یناد  یمن  وت  ریگب  هرهب  دوخ  گرم  يارب  یگدنز 

گرم دای 

رد رگا  هک  ارچ  دینک ، دای  یلیخ  ار  اه  یـشوخ  هدننک ي  دوبان  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : یم  سابع  نبا 
.دیرب یم  شاداپ  هدش و  دونشخ  نآ  زا  امش  دزاس و  یم  ناسآ  امش  يارب  ار  نآ  يراوشد  دینک  دای  ار  نآ  یگدنز  یگنت 

هک ارچ  .دنیامن  یم  دوخ  هریخذ  ار  دوخ  تورث  دهد و  یم  رارق  امش  ضوغبم  ار  تورث  دینک ، دای  ار  نآ  یگدنز  تعـسو  رد  رگا  زین 
هرامـش شراک  تشذـگ و  هک  يزور  تسا ؛ زور  ود  نیب  یمدآ  تسا و  وزرآ  هدـننک  کیدزن  بش  تسا و  وزرآ  هدـننک  عطق  گرم 

شلامعا شاداپ  كاخ  لد  رد  گرم و  ماگنه  ناسنا  هن ؟ ای  دسر  یم  نآ  هب  دناد  یمن  هدـنام و  یقاب  هک  يزور  هتفای و  نایاپ  هدـش و 
.دشاب هدرک  عنم  ار  یقح  ای  دشاب  هدرک  عمج  ار  نآ  لطاب  هار  زا  دیاش  دنیب ، یم  هتشاذگ  اج  هب  هک  هچنآ  هب  يزاین  یب  و 
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مامه هبطخ 

.تسا مامه  هبطخ  دهد ، یم  حرش  حوضو  هب  ار  ناراگزیهرپ  لامعا  تایحور و  تافص و  نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  ياه  هبطخ  زا 
! ناـنمؤم ریما  يا  درک ؛ ضرع  ماـما  هـب  دوـب  راـکزیهرپ  دــباع و  يدرم  هـک  ماـمه  ماـن  هـب  مالــسلا  هـیلع  ناـنمؤم  ریما  ناراـی  زا  یکی 

! مرگن یم  مشچ  اب  ار  نانآ  ایوگ  هک  نک  فیصوت  نانچ  نآ  میارب  ار  ناراکزیهرپ 

دننک هشیپ  اوقت  هک  تسا  یناسک  اب  دنوادخ  هک  نک  یکین  سرتب و  ادخ  زا  مامه  يا  دومرف : هاگنآ  دومرف : گنرد  شخـساپ  رد  ماما 
.دنراکوکین هک  یناسک  اب  و 

وگزاب شیارب  ًاحورشم  ار  نیقتم  تافص  تفرگ  میمصت  ماما  هکنیا  ات  دیزرو  رارـصا  هراب  نیا  رد  دشن و  عناق  رادقم  نیا  هب  مامه  یلو 
.دنک

: دومرف سپس  .داتسرف  دورد  شربمایپ  رب  دومن و  انث  شیاتس و  ار  يادخ  ماما 

یناـمرفان هن  اریز  .دوـب  نمیا  ناـنآ  تیـصعم  زا  زاـین و  یب  شتعاـطا  زا  هک  یلاـح  رد  دـیرفآ  ار  قوـلخم  ناحبـس  دـنوادخ  دـعب : اـما 
ره درک و  میـسقت  ناشنیب  ار  نانآ  تشیعم  يزور و  .دـشخب  یم  یعفن  وا  هب  ناعیطم  تعاطا  هن  دـناسر و  یم  ناـیز  وا  هب  ناراـکهانگ 

.داد رارق  شیوخ  ياج  هب  ایند  رد  ار  مادک 

ینتورف عضاوت و  ناشنتفر  هار  و  يور ، هنایم  نانآ  ششوپ  تسار ؛ ناشراتفگ  دنا : هتسجرب  تافص  نیا  ياراد  ایند  رد  ناراکزیهرپ  اما 
شناد ملع و  ندینـش  فقو  ار  دوخ  ياه  شوگ  دـنا و  هدیـشوپ  هدومن ، میرحت  اـهنآ  رب  دـنوادخ  هچنآ  زا  ار  شیوخ  نامـشچ  .تسا 

دمآرـس لجا و  دوبن  رگا  دزاس و  یمن  نوگرگد  ار  اهنآ  تالوحت  تسا و  ناسکی  ناشلاح  شیاسآ  ـالب و  رد  .دـنا  هتخاـس  دـنمدوس 
رارق ناشمـسج  رد  رفیک  سرت  زا  شاداپ و  قوش  زا  ندز  مه  رب  مشچ  کی  یتح  نانآ  حور  تشاد ، ررقم  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  ینیعم 

.تسا کچوک  ناـشرظن  رد  دـنوادخ  ریغ  تهج  نیمه  هب  هدرک  هولج  گرزب  ناـشناج  حور و  رد  راگدـیرفآ  قلاـخ و  .تفرگ  یمن 
هدرک هدهاشم  ار  خزود  شتآ  هک  دنتسه  یسک  نوچمه  تسا و  معنتم  نآ  رد  هدید و  مشچ  اب  ار  تشهب  هک  دننام  یم  یسک  هب  اهنآ 

ناشیاه يدنمزاین  هدوب و  رغال  ناشیاهندب  دنتـسه ، ناما  رد  ناشرـش  زا  اه  ناسنا  تسا و  هودنا  زا  رپ  ناشبلق  .تسا  بذـعم  نآ  رد  و 
ینالوط سب  یتحار  دـندیزرو و  تماقتـسا  ربص و  ناهج  نیا  رد  هاتوک  یتدـم  يارب  تسا ، كاپ  فیفع و  ناشحاورا  .تسا  كدـنا 

.دندروآ تسدب 

اهنآ یلو  دـبیرفب  ار  اهنآ  تساوخ  شیاه  يرگ  هولج  اب  ایند  تسا ، هتخاس  مهارف  ناشیارب  ناـشراگدرورپ  هک  دوس  رپ  تسا  یتراـجت 
ار اهنآ  شتاذل  اب  ایند  دنتساوخن ، ار  نآ  دندروخن و  ار  شبیرف 
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.دنتخاس دازآ  ار  نتشیوخ  يراکادف ، اب  اهنآ  یلو  تخاس  دوخ  ریسا 

یم نوزحم  ار  شیوخ  ناج  نآ  اب  دـننک ، یم  توالت  ربدـت  اـب  هدرمـش و  ار  نآرق  دـنا ، هداتـسیا  اـپ  رب  بش  رد  هراومه  ناراـکزیهرپ 
يور نآ  هب  ناوارف  هقالع ي  اب  دـشاب  قیوشت  نآ  رد  هک  دنـسرب  يا  هیآ  هب  هاـگره  دـنریگ ، یم  نآ  زا  ار  دوخ  درد  يوراد  دـنزاس و 

يا هیآ  هب  هاـگره  و  دـنزاس ؛ یم  دوخ  نیعلا  بصن  هراوـمه  ار  نآ  و  دوـش ، هریخ  نآ  رد  رایـسب  قوـش  اـب  ناـشناج  حور و  دـنروآ و 
هنابز ندروخ  مه  هب  هلان و  يادص  و  دـننک ، یم  زاب  نآ  ندینـش  يارب  ار  شیوخ  لد  ياهـشوگ  دـشاب ، میب  نآ  رد  هک  دـننک  دروخرب 

اپ تسد و  نیبج و  دنور و  یم  عوکر  هب  ادخ  هاگشیپ  رد  اهنآ  تسا ؛ زادنا  نینط  ناششوگ  نورد  رد  شبیهم  عضو  نآ  اب  شتآ  ياه 
.دننک یم  تساوخرد  منهج  شتآ  زا  ار  شیوخ  يدازآ  وا  زا  و  دنیاس ، یم  كاخ  رب  هدجس  ماگنه  هب 

هتخاس رغال  يریت  هبوچ ي  نوچمه  ار  اهنآ  ياهندب  فوخ  سرت و  دنتـسه ، اوقت  اب  یناراکوکین  و  رابدرب ، ینادنمـشناد  زور  رد  اما  و 
رد دـنا  هناوید  اهنآ  دـنرادنپ  یم  ناربخیب  تسین  ناشدوجو  رد  يرامیب  چـیه  یلو  دـنرادنپ  یم  رامیب  ار  اهنآ  نارظان ، هکناـنچ  تسا ،

.تسا هدروآرد  عضو  نیا  هب  ار  نانآ  گرزب  سب  يا  هشیدنا  هک  یلاح 

دوخ رادرک  زا  دنزاس و  یم  مهتم  ار  شیوخ  نانآ  .دننیب  یمن  دایز  ار  دوخ  ناوارف  لامعا  دنتـسین و  دونـشخ  شیوخ  كدنا  لامعا  زا 
نارگید زا  نم  دـیوگ : یم  دـتفا و  یم  ساره  رد  هدـش  هتفگ  شا  هراـب  رد  هچ  نآ  زا  دوش  هدوتـس  اـهنآ  زا  یکی  هاـگره  .دـنکانفوخ 
تبـسن ام  هب  هک  یناهانگ  رد  ار  ام  اراگدرورپ  راب  دـیوگ  یم  .تسا  رتهاگآ  نم  زا  ملامعا  هب  مراگدرورپ  مرتهاگآ و  دوخ  هب  تبـسن 

یمن هک  ار  یناهانگ  و  هد ! رارق  رترب  نآ  زا  ار  ام  دنرب  یم  نامگ  ام  هراب ي  رد  هک  ییاه  یکین  هب  تبـسن  امرفم و  هذخاؤم  دـنهد  یم 
.زرمایب دنناد 

، شناد بسک  رد  صیرح  نیقی ، زا  راشرـس  یناـمیا  اـب  شیدـنارود ، وخمرن و  دـنمورین ، نید  رد  تسا : نیا  ناـنآ  ياـه  هناـشن  زا  زین 
رد لالح ، بلاط  رابدرب ، دئادش  رد  هتسارآ ، یتسد  یهت  نیع  رد  عشاخ ، تدابع  رد  ینغ ، لاح  رد  ور  هنایم  ملح ، اب  مأوت  ملع  ياراد 

.رود عمط  زا  طاشن ، اب  تیاده  هار 

یم زور  هب  ار  بش  تسا ، يرازگـساپس  وا  ّمه  دزاس و  یم  ماش  ار  زور  تسا ، ناـسرت  مهزاـب  یلو  دـهد  یم  ماـجنا  ار  کـین  لاـمعا 
هب وا  ینامداش  تلفغ و  زا  وا  سرت  تسا ، نامداش  دزیخ  یمرب  تسا و  ناـسرت  یلو  دـباوخ  یم  تسادـخ ، داـی  شرکف  ماـمت  دروآ و 

وا دنک ، یشکرس  درادن  شوخ  هک  یفئاظو  ماجنا  رد  وا  سفن  هاگره  .تسا  هدیسر  وا  هب  هک  تسا  یتمحر  لضف و  رطاخ 
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.دزاس یم  شمورحم  دراد  تسود  هچنآ  زا  مه 

ملع و دنام ، یمن  یقاب  هک  تسا  يزیچ  رد  شدهز  یگقالع و  یب  و  درادـن ، هار  نآ  رد  لاوز  هک  تسا  يزیچ  رد  شمـشچ  ینـشور 
، عشاـخ ار  شبلق  مک ، ار  شـشزغل  ینیب ، یم  کـیدزن  ار  شیوزرآ  هتخاـس  گـنهامه  رادرک  اـب  ار  راـتفگ  هتخیمآ و  مه  هـب  ار  مـلح 
، هدروخ ورف  ار  شمـشخ  .ینیب  یم  هدرم  ار  شتوهـش  ظوفحم ، ار  شنید  ناـسآ ، ار  شروما  كدـنا ، ار  شکاروخ  عناـق ، ار  شـسفن 

نارکاذ نایم  رد  رگا  ددرگ و  یم  بوسحم  نارکاذ  زا  دشاب  نالفاغ  نایم  رد  رگا  دـنناما ، رد  شرـش  زا  راودـیما و  شریخ  هب  ناگمه 
.دوش یمن  بوسحم  نالفاغ  زا  دشاب 

راتفگ زا  .ددنویپ  یم  هدرک  عطق  ار  شدنویپ  هک  سکنآ  اب  .دنک  یم  اطع  هتخاس  شمورحم  هکنآ  هب  دشخب و  یم  ار  نامیشپ  راکمتس 
.تسا راکشآ  شیاه  یکین  و  ناهنپ ، شیاهیدب  مرن ، شیاه  هتفگ  .تسا  رانکرب  ازسان  تشز و 

رابدرب ابیکش و  اه  يراوگان  ربارب  رد  مارآ و  درسنوخ و  تالکـشم  دئادش و  رد  .تسا  هتفاترب  خر  وا  رـش  هدرک و  ور  يو  ياه  یکین 
.دوش یمن  هانگ  بکترم  یسک  اب  یتسود  رطاخ  هب  دنک و  یمن  ملظ  شنمشد  هب  تبسن  .تسا  رازگـساپس  یتحار  تمعن و  عقوم  رد  و 

دـنک و یمن  عیاـض  دـنا  هدرپس  وا  هب  ار  هچنآ  .دـنک  یم  فارتعا  قح  هب  دوخ  دوش ، هماـقا  شدـض  رب  یهاوگ  دـهاش و  هکنآ  زا  شیپ 
، دـناسر یمن  نایز  اه  هیاـسمه  هب  دـناوخ ، یمن  تشز  ياـهمان  اـب  ار  مدرم  .دراپـس  یمن  یـشومارف  هب  دـنا  هداد  رکذـت  وا  هب  ار  هچنآ 

شتوکس دنک  توکس  رگا  .دور  یمن  نوریب  قح  هریاد ي  زا  ددرگ و  یمن  دراو  لطاب  طیحم  رد  دنک ، یمن  تتامش  ار  هدز  تبیـصم 
ادخ ات  دنک  یم  ربص  دوش  ناتـسود  زا  یمتـس  وا  هب  رگا  دوش و  یمن  دنلب  ههقهق  هب  شیادص  ددـنخب  رگا  دزاس و  یمن  مومغم  ار  يو 

.دریگب ار  يو  ماقتنا 

رد ار  مدرم  دزادـنا و  یم  تمحز  هب  ترخآ  رطاـخب  ار  دوخ  .دنـشیاسآرد  شتـسد  زا  مدرم  یلو  دـهد  یم  رارق  یتخـس  رد  ار  دوـخ 
اب شترـشاعم  تسا و  ندـنام  كاپ  رطاخ  هب  دـهز و  يور  زا  دـنک  یم  يرود  هک  یناسک  زا  وا  يریگ  هراـنک  .دـهد  یم  رارق  یتحار 

رکم رطاخب  شیکیدزن  تسین و  ینیب  رترب  دوخ  ربکت و  يور  زا  شندنامرود  .تسا  شمرن  ینابرهم و  اب  مأوت  دراد  یکیدزن  هک  نانآ 
.دوب دهاوخن  هعدخ  و 

جراخ شدبلاک  زا  نآ  هارمه  شحور  دیـشکرب و  ناج  زا  يا  هلان  مامه  ناهگان  دیـسر  اجنیا  هب  نخـس  هک  یماگنه  دیوگ : یم  يوار 
.دش

.مدیسرت یم  دماشیپ  نیا  زا  نم  هآ ! دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
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.دنک یم  نینچ  دنا  هظعوم  لها  هک  نانآ  هب  اسر  ياهزردنا  دنپ و  ظعاوم و  دومرف : سپس 

ماما روطچ ؟ امـش  دوخ  سپ  درک  نینچ  مامه  اب  ناراکزیهرپ  فیـصوت  ینعی  ناـنمؤم ؟ ریما  يا  روطچ  امـش  سپ  درک : ضرع  یـسک 
.دـنک یمن  زواـجت  نآ  زا  هک  یـصخشم  ببـس  درذـگ و  یمن  نآ  زا  هک  دراد  ینیعم  تقو  یلجا  ره  وت ! رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع 

.داهن تنابز  رب  ناطیش  هک  دوب  یفرح  نیا  يوگم  نخس  نینچ  رگید  شاب  مارآ 

شیاسآ لامک و 

یلاع جرادم  بلاط  رگا  .دنوشن  عمج  اج  کی  رد  یسک  يارب  هک  دنتسه  دض  ود  نطو  هداوناخ و  هب  قشع  یلاع و  جرادم  هب  ندیسر 
.هاوخب دوخ  يارب  يرورپ  نت  تلذ و  یتسه ، نطو  هداوناخ و  لابند  رگا  نک و  لیمحت  دوخ  رب  ار  یتخس  یتسه ،

نطولاو لهالا  بح  یلاعملا و  لین 

نرق یف  ءرملل  اعمتجاام  نادض 

ًابعت عرداف  ازع  بلطت  تنک  نا 

ندبلا هحار  رتخاو  لذلاب  ضراف  وا 

ابر نهآ  تیصاخ 

ابر نهآ  رد  هک  تسا  یجازم  اـبر  نهآ  هلیـسو  هب  نهآ  بذـج  تلع  هک : هدـش  لـقن  ناـفراع  زا  یکی  زا  مولعلا ، جزوـمنا  باـتک  رد 
مک و ددـع  رب  یکی  جازم  دراد ، دوجو  هباـحتم  دادـعا  رد  هک  تسا  یتبـسن  ناـمه  دراد  دوجو  اـبر  نهآ  رد  هک  یتبـسن  .دراد  دوجو 

.تسا رتشیب  ددع  رب  يرگید  جازم 

يابر نهآ  ابر ، نهآ  هک  میا  هدـش  هجوتم  ام  نوچ  .تسین  هدـمآ  لمعب  تاشیامزآ  قفاوم  یلو  تسا  فیطل  روصت  نیا  میوگ  یم  نم 
بذج کچوک  هعطق  هک  میدش  هجوتم  میا و  هدرک  میـسقت  مسق  دنچ  هب  ار  ابر  نهآ  کی  نامدوخ  ام  .دـنک  یم  بذـج  مه  ار  رگید 

دـش هتفگ  هچنآ  رطاخ  هب  بذج  هک  دنک  یم  تباث  شیامزآ  نیا  .دـندرگ  یم  مه  بذـج  يواسم  هعطق  ود  دوش و  یم  گرزب  هعطق 
.دننک یم  بذج  ار  رگیدمه  ابر  نهآ  کی  ءازجا  نوچ  تسین ،

.دنسر یم  لاعفنا  لعف و  هب  هک  تسا  يرصنع  يازجا  ابر ، نهآ  رد  بذج  تلع  هک  هدش  روصت 

هدش روصت  هک  دوب  نانچ  رگا  دوش و  یم  گرزب  بذـج  دـشاب  کچوک  مه  ردـق  ره  کچوک  ءازجا  اریز  تسا  طلغ  مه  روصت  نیا 
.تشاد یمن  دوجو  بذج  مکح  کچوک  ءازجا  مامت  رد  تسیاب  یم 

هباحتم دادعا  هب  جاتحم  دنـشاب  هتـشاد  یتیـصاخ  نینچ  يواسم  ددع  ود  رگا  .دندرک  یمن  بذج  ار  رگیدمه  يواسم  هعطق  ود  دیاب  و 
.دنتسین
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ایند شهوکن 

يو .تسا  نمؤم  يارب  کین  يا  هیطع  ایند  .دیهدن  مانشد  ار  ایند  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
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یم ایند  ایند ، رب  ادـخ  تنعل  دـیوگب  يا  هدـنب  یتقو  .ددرگ  یم  رود  رـش  زا  ایند  اب  دوش و  یم  دومنهر  ریخ  هب  اـیند  رب  ندـش  راوس  اـب 
.دنک یم  ادخ  ینامرفان  هک  ام  زا  یسکره  رب  ادخ  تنعل  دیوگ :

ترخآ ایند و 

.تسا ترخآ  یخلت  ایند  ینیریش  ترخآ و  ینیریش  ایند ، یخلت  دیامرف : یم  نینچمه 

سابل

یگزیکاپ و هب  مه  تسا و  رتشیب  ياوقت  بجوم  مه  دنام و  یم  رتشیب  مه  هک  رادب  هاتوک  ار  تسابل  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
.رت کیدزن  تراهط 

دنیوگ

شک هزم  یصاعمز  یشاب  دنچ 

شچب تسین  هزم  یب  مه  هبوت 

هبوت

يرارف يا  هدنب  وت  نک  روصت  امن ، مکحم  وا  هب  ار  دوخ  نانیمطا  نک ، ادخ  يوس  هبور  نیتسار  مزع  اب  زاس ، كاپ  هانگ  زا  ار  دوخ  لد 
هراومه وا  .دـهد  هانپ  ار  وت  شباذـع  زا  يدرگ و  زاب  وا  يوسب  هک  دراد  تسود  هک  ییالوم  یتسه ؛ میلح  میحر و  میرک و  ییالوم  زا 

زا يدرگ و  زاب  يو  يوسب  رگا  هداد  هدـعو  وت  هب  وا  .ینادرگ  یمرب  يور  وا  زا  ًامئاد  وت  يدرگزاـب و  يو  يوس  هب  دـهاوخ  یم  وت  زا 
ياهزامن شوپب و  هزیکاپ  سابل  هد و  ماجنا  یطایتحا  لسغ  زیخرب و  سپ  .دـنک  یـشوپ  مشچ  وت  ياهاطخ  زا  يوش  ادـج  یتسه  هچنآ 

راهظا هیرگ و  يراسکاخ و  ایح و  عوشخ و  عوضخ و  اب  ار  تزامن  رواـیب و  اـهنآ  لاـبند  هب  ار  لـفاون  زا  يزیچ  هد و  ماـجنا  ار  بجاو 
نزح و لامک  اب  زامن ، مالـس  زا  سپ  روآ و  اجب  دونـشن ، ار  تیادـص  دـنیبن و  ار  وت  ادـخ  زج  یـسک  هک  ییاـج  رد  یگراـچیب  زجع و 

نآ زاغآ  هک  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  هدش  دراو  ياعد  سپس  .زادرپب  زامن  تابیقعت  هب  دیما  بارطضا و 

راذگب و نیمز  رب  تروص  سپـس  .ناوخب  تسا ، نورطـضملا  عزفی  هناسحا  رکذ  یلا  نم  ای  نوبنذملا و  ثیغتـسی  هتمحرب  نم  ای  مهللا 
كاخ رد  دنلب  يادـص  نیزح و  بلق  مشچ و  بآ  اب  تسوت  ياضعا  نیرترب  هک  ار  دوخ  تروص  زیرب و  دوخ  رـس  رب  كاخ  يرادـقم 

.تسا وکین  وت  زا  وفع  گرزب و  تا  هدنب  زا  هانگ  وگب : نک و  ورف 

نک و شنزرـس  ار  دوخ  رامـشب و  ار  دوخ  ناهانگ  نک و  رارکت  ار  هلمج  نیا  كدنع و  نم  وفعلا  نسحیلف  كدـبع  نم  بنذـلا  مظع 
وت يرارف  هدنب  ایادخ  وگب : نک و  دنلب  میحر  يادخ  يوسب  ار  تسد  تسیاب و  سپس  شاب  لاح  نیا  هب  ینالوط  یتدم  شاب و  نامیشپ 

هدـمآ یهاوخ  شزوپ  هب  وت  راکهنگ  هدـنب ي  .تسا  هتـشگزاب  وت  اب  شزاس  هب  وت  راکهنگ  هدـنب ي  .تسا  هتـشگزاب  وت  هاگرد  يوسب 
نامیرک و نیرت  میرک  وت  تسا و 
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نآ لوا  هک  ار  هبوت  بلط  رد  داجس  ماما  ياعد  سپس  .ینامیحر  نیرت  میحر 

هرتسگ شاب و  هتشاد  تدوجو  مامت  اب  هجوت  بلق و  روضح  رد  ششوک  ناوخب و  يراج  کشا  اب  نیتعانلا  تعن  هفصی  نم ال  ای  مهللا 
سپـس .نک  يراز  هیرگ و  رایـسب  دونـشن ، ادخ  زج  هک  دنلب  يادـص  اب  امن و  هدجـس  سپـس  .نک  ساسحا  ار  ادـخ  تمحر  دوج و  ي 

.يا هدیسر  تیوزرآ  هب  هک  شاب  لاحشوخ  تسا و  هتفریذپ  ادخ  هک  شاب  هتشاد  نانیمطا  رادربرس و 

تسود

.تساجک تسود  نآ  یلو  تسا  نامه  وت  بولطم  درک ، ور  وت  هب  هنامز  نیا  رد  یتسود  رگا 

دحاو کنامز  نم  کل  افص  اذا  و 

دحاولا كاذ  نیا  دارملا و  وهف 

یماظن

تسیو نف  نیا  داتسا  هک  یماظن 

تسیو نشور  عمش  هگمزب  نیا  رد 

جنس جنگ  دش  هجنگ  يا  هناریو  ز 

جنپ هب  ار  رنه  جنگ  دیناسر 

دش هجنپ  مه  جنپ  نآ  هب  ورسخ  وچ 

دش هجنر  شترکف  يوزاب  نازو 

یهت رهوگ  هنوگنآ  زا  دوب  شفک 

یهد هر  رد  زا  کیل  تخاس  انب 

دوب رتهب  دنچ  ره  میس  زا  رز 

دوب رهوگ  رد و  زا  رتمک  یسب 

رنه زا  رود  روع  سلفم  نم 

رذ هرص  رد  هن  رهوگ  هقح  رد  هن 
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سوسف سوسف و  هاگراک  نیا  رد 

سولف جنگ  جنپ  متخاس  سم  هن 

ناشجنگ هدز  يراسمرش  نم و 

ناشجنپ هد  تسه  نم  جنپ  نیا  هک 

یناقاخ

دهد یم  زاوآ  وتب  یفتاه  هظحل  ره 

نامالا تسناما  ياج  هن  هگماد  نیاک 

هدم ناهج  تسدب  تست  هاگتسد  لد 

ناگیارب سک  دهدن  ار  هناخ  جنگ  نیاک 

هاگراک زبس  نیا  کلامم  رمش  یسلف 

نادکاخ هریت  نیا  کلاذف  رمش  يرفص 

هلمسب

ینطاب و يرهاظ و  ساوح  نوچ  ندب  هناگ  هدزون  ياوق  رـش  زا  ناسنا  سدقم  فرح  هدزون  نیا  هلیـسو  هب  تسا ، فرح  هدزون  هلمـسب 
هک تسا  رطاـخ  نیمه  هب  .دـبای  یم  تاـجن  تسا ، ناـهانگ  رازبا  رورـش و  همـشچرس  هک  یعیبط  هوق  تفه  بضغ و  توهـش و  ياوق 

.تسا هدرک  نیعم  هوق  هدزون  نیا  ربارب  رد  نت  هدزون  ار  منهج  نانزاخ  دنوادخ 

رد نآ  تعاس  جنپ  تسا ، تعاس  راهچ  تسیب و  زور  بش و  زین  َرَشَع .  َهَعِْست  ا�ْهیَلَع  تسا  هتفگ  و 
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نآ زا  یتعاس  ره  دوش و  یم  داجیا  نآ  رد  هک  تسا  يرـش  ربارب  رد  نآ ، رگید  تعاس  هدزون  زا  تعاس  ره  هناگجنپ و  ياهزامن  ربارب 
.دراد رارق  هلمسب  فورح  زا  یفرح  ربارب  رد  تاعاس 

يرامیب یکشزپ ، شناد 

يزور .دـنا  هدرک  فارتـعا  وا  تمظع  هب  يو  زا  سپ  نادنمـشیدنا  دوب و  طارقب  بط  شناد  عضاو  هک : تسا  هدـمآ  لـحن  لـلم و  رد 
میناـم و یم  وت  نم و  يداد  ماـجنا  متفگ  هچره  رگا  میتـسه ؛ نت  هس  يراـمیب ، وـت و  نم و  تفگ : تفر و  يراـمیب  تداـیع  هب  طارقب 

.دنوش یم  هریچ  یموس  رب  دنشاب  دحتم  مه  اب  نتود  رگا  تسا  مولعم  .دوش  یم  اهنت  يرامیب 

راـبغ ودرگ  دوش  وراـج  نوچ  هناـخ ، دـننام  تفگ : دوش ؟ یم  هتخورفارب  دروخ ، یم  وراد  یمدآ  یتـقو  ارچ  هک  دـش  لاؤس  طارقب  زا 
.ددرگ دایز 

تسا و تعیبط  نامه  ياوه  زا  یتعیبط  ره  هک  ارچ  درک ، هجلاعم  شدوخ  نیمزرـس  ناهایگ  اب  دـیاب  ار  يراـمیب  ره  تفگ : یم  طارقب 
.تساج نامه  ياذغ  هب  هتسباو 

شاقن هیباث 

: تفگ دش و  دراو  سیطارقمید  رب  يو  .دوب  يرهام  شاقن  هیباث  هک  تسا  هدمآ  لحن  للم و  رد 

.منک يراکچگ  نم  ات  نک  یشاقن  تفگ : سیطارقمید  .منک  یشاقن  ار  نآ  ات  نک  يراکچگ  ار  تا  هناخ 

گرم

.تسوت يوس  هب  نآ  ریسم  هزادنا  هب  وت  رمع  تسوت و  يوس  هب  هدش  اهر  يریت  نوچ  گرم  دیوگ : یمیکح 

نامسآ طسو 

نامـسآ طسو  هب  دیـشروخ  هاگره  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هرارز 
الاب یحلاص  لمع  وا  زا  تقو  نآ  رد  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  .دسر  تباجا  هب  اعد  دوش و  یم  زاب  تشهب  نامـسآ و  ياهرد  دیـسر ،

.دور

نآرق

يدـعت اهنآ  هب  هدومن ، نیعم  يدودـح  .دـینکن  دوبان  ار  اهنآ  هدرک ، ررقم  یتابجاو  امـش  رب  ادـخ  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
.دیزادنین تمحز  هب  ار  دوخ  دینکن و  لابند  ار  اهنآ  دشاب ، هدرک  شومارف  هکنیا  هن  هدرکن  نایب  ار  يروما  .دینکن 
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لومخ قالخا ، مراکم 

.مدرم زا  يرود  و  كدنا ، باوخ  كدنا ، ياذغ  كدنا ، نخس  .تسا  عمج  تلصخ  راهچ  رد  کین  مراکم  دیوگ : یفراع 

شاب و لال  یتشگزاب  نوچ  نیبن و  ار  يزیچ  شاب و  روک  نوچ  شوپب ؛ ظفح  سابل  يدـش  نیطالـس  نیـشنمه  تقو  ره  دـیوگ : یتبس 
.نکن وگزاب  ار  هدینش  زیچ 

سبلاف كولملا  تبحص  اذا 

سبلم زعا  یقوتلا  نم 

یمعا تلخد  ام  اذا  لخدا  و 

سرخا تجرخ  ام  اذا  جرخا  و 

لثَملا برض 

رتش رب  نآ  ماجنا  يارب  هک  تسا  يراک  نیا  ینعی  لبالا ،  زاـجعا  هل  بکرت  اـمم  رمالااذـه  تسا  هدـمآ  یبرع  ياـه  لـثملا  برـض  رد 
جهن رد  یـضر  دیـس  ار  بلطم  نیا  .دوش  یم  راوس  ناویح  هلابند  رب  هدرب  اـی  ریـسا  صخـش  هک  تسا  نیا  لـثم  نیا  هشیر  .يوش  راوس 

اهبف و دـیداد  رگا  تسا  یقح  ار  ام  دـیامرف : یم  هک  دـنک  یم  لقن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  شیامرف  هک  ینامز  تسا  هدروآ  هغالبلا 
.میرب یم  نایاپ  هب  ار  بش  میوش و  یم  یتمحز  ره  لمحتم  تروص  نیا  ریغ  رد 

.يرسلا لاط  نا  لبالازاجعا و  انبکر  الاو  هانیطعا  ناف  قح  انل 

لثَملا برض 

: دیامرف یم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  شیامرف  ریسفت  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رد 

ییوگ یم  دـشاب  وت  تسار  فرط  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  لـثم  نآ  زا  هلمج  نیا  تسا : هدـمآ  ًاحـشک ،  اـهنع  تیوط  و 
.يدش لیامتم  تسار  هب  کنیا  يدرک  رپ  ار  دوخ  پچ  يولهپ 

روظنم يارب  هلمج  نیا  منک  یم  نامگ  نم  .دـنیوگ  ولهپ  هرـصاخ و  طسو  دـح  هب  حـشک  هنع ،  تئلم  دـقف  رـسیالا  کحـشک  تیوطف 
ضارعا دوخ  يولهپ  ندرک  رپ  زا  هک  تسا  نانچ  هدومن  هنـسرگ  ار  دوخ  هک  یـسک  هک : تسا  نیا  نآ  دوش و  یم  هدرب  راکب  يرگید 

.تسا هدرک  ریس  ار  دوخ  يولهپ  دروخب  اذغ  هک  یسک  دشاب و  هدرک 

.مدرک ضارعا  تفالخ  ياذغ  زا  نم  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع 

عنم نآ  ندروخ  زا  ار  دوخ  هک  هتـسناد  یلوکأم  هلزنم  هب  ار  تفالخ  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیوگ : یم  زین  ینارحب  مثیم  نبا  نیدـلا  لاـمک 
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.دنک یم  زاربا  دوخ  زا  هدننک  ضارعا  هک  تسا  یضارتعا  هلمج  نیا  دارم  هک  هدش  هتفگ  هتبلا  .دشاب  هدرک 
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تسود

رد یهورگ  ادخ  دراد ، هگن  ار  دجن  ثیدح  هک  تسین  یقیدص  میوگب ، نخس  وا  اب  دجن  هراب ي  رد  هک  تسین  یسک  ناتسود  نیب  رد 
.تسا هداد  لالج  ار  نآ  رقف  سابل  رد  هک  دراد  تزع  هبق  ریز 

هحراطن دجو  وخا  باحصلا  یف  ام 

هبراجن لخ  دجن و ال  ثیدح 

هفئاط زعلا  بابق  تحت  هللا 

الالجا رقفلا  سابل  یف  مهاقخا 

يراوخ مارح  ایند ،

نامرف دنراد و  هکم  ياههوک  هزادنا  هب  یتانـسح  هک  دنروآ  یم  ار  یهورگ  تمایق  زور  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
دنراذگ یم  زامن  نانآ  دندومرف : ربمایپ  دندوب ؟ رازگزامن  نانآ  ایآ  ادخ  ربمایپ  يا  دنتفگ : باحصا  .دنوش  شتآ  لخاد  هک  دنهد  یم 

.دندنکفا یم  نآ  رب  ار  دوخ  دروآ ، یم  يور  نانآ  هب  ایند  زا  يزیچ  یتقو  یلو  دندوب ، رادیب  ار  بش  زا  یساپ  دنتفرگ و  یم  هزور  و 

تیصو

ندرک عیاض  هب  ار  نانآ  یناوت  یم  هنوگچ  هدن ، رارق  دوخ  یـصو  ار  مدرم  شاب و  دوخ  سفن  یـصو  تسا : هتفگ  ناگتـشذگ  زا  یکی 
.یتخاس عیاض  ار  نآ  شیوخ  تایح  نامز  رد  وت  هک  یلاح  رد  ینک  تمالم  دوخ  تیصو 

لبا هژاو 

ْهَْلَیبا دوش و  یم  رغـصم  لبا  .تسا  ثنؤم  ًامتح  لقاع  ریغ  عمج  مسا  نوچ  تسا  ثنؤم  هژاو  نیا  .درادـن  درفم  تسا و  عمج  مسا  لبا ،
.دوش یم  هتفگ 

قشع

هب تسا  فیطل  .تسین  یفخم  هک  يدـح  هب  تسا  گرزب  تفگ : تسا ؟ هنوـگچ  امـش  دزن  قـشع  دیـسرپ : ینز  زا  ارحـص  رد  یفراـع 
راکـشآ نآ  شتآ  ینزب  مه  هب  رگا  .تسا  هتفرگ  رارق  هنز  شتآ  رد  گنـس  هک  هتفرگ  اج  قشاع  رد  نانچ  دوش ، یمن  هدید  هک  يدح 

.دوش یم  یفخم  ینک  شیاهر  رگا  و 

الب ربص و 

.تسا هارمه  یتخس  اب  یناسآ  تسالب و  زا  شیاشگ  تسا و  ربص  زا  يرای  هکنادب : تسا : هدمآ  ءالقعلا  سینا  باتک  رد 
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زین .درک و  زاب  ار  تالکشم  همه ي  لفق  ناوت  یم  ربص ، رب  میمصت  دیلک  اب  دیوگ : یمیکح 
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.دوش یم  راکشآ  يداش  ياه  هعیلط  شیاشگ ، هار  ندش  هتسب  تقو  دنا : هتفگ 

تموکح تبقاع  نومأم ،

وا يارب  یغالا  نالاپ  هداد  روتـسد  يو  هک  دـندید  .دـندمآ  تفر ، ایند  زا  ببـس  نامه  هب  هک  يراـمیب  رد  نومأـم  تداـیع  هب  يا  هدـع 
، دوش یمن  لیاز  وت  تنطلـس  هک  ییادخ  يا  تفگ : یم  دیلام و  یم  رتسکاخ  رب  تروص  نومأم  .دنزیرب  رتسکاخ  نآ  رب  دـننارتسگب و 

.هکلم لاز  دق  نم  محرا  هکلم  لوزی  نم ال  ای  .دش  لیاز  شتنطلس  هک  یسک  هب  نک  محر 

هژاو دنچ  حالصا 

طلغ تاباوج ، ای  هبوجا  دنیوگ  یم  ماوع  هکنیا  دوش و  یمن  هتسب  عمج  باوج ، هملک  دسیون : یم  ناسللا  میوقت  باتک  رد  يزوج  نبا 
.تسا

هب زین  .ضیرملا  تیمحا  هن  تسا  تسرد  ضیرملا  تیمح  نینچمه  تسا ، طلغ  جـئاوح  هژاو  تسا و  هجاح  عمج  جاح  تاجاح و  زین 
هابتـشا نیا  سکع  سلجا و  دنیوگ : یم  هتـسشن  هک  یـسک  هب  و  دعقا ، دنیوگ : یم  نیـشنب  دـنیوگب  دـنهاوخب  رگا  هداتـسیا  هک  یـسک 

هژاو زین  اذک .  ناک  هللادمحلا  دوش  هتفگ  دوش و  فذـح  يذـلا  دـیاب  تسا و  هابتـشا  اذـک  ناک  يذـلا  هللادـمحلا  هلمج  نینچمه  .تسا 
ترثک تسین و  حیحـص  هلیع  ترثـک  تراـبع  نینچمه  .درادـن  نز  هب  صاـصتخا  دوش و  یم  قـالطا  نز  هب  مه  درم و  هب  مه  سورع 

.تسا رقف  يانعم  هب  هلیع  نوچ  تسا  حیحص  هلایع 

.تسین حیحص  میم  مض  تسا و  میم  حتف  هب  یکطصَم  هژاو 

تسود

یلاح رد  دوش  یکی  تسا  نکمم  وا  قالخا  هک  ارچ  زرون  وا  تماقتسا  هب  عمط  نک و  لمحت  ار  تسود  قالخا  دیوگ : یتسب  حتفلاوبا 
.دراد تعیبط  راهچ  هک 

هبام یلع  كاخا  لمحت 

عمطم هتماقتسا  یف  امف 

دحاو قلخ  هل  ینا  و 

عبرالا هعیابط  هیف  و 

دنیوگ

لقاع هک  بحاصم  دوخ  زا  مک  اب  وشم 
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دنیزگ دوخ  زا  رتهب  تبحص  همه 

مه وا  هک  دوخ  زا  هب  اب  نکم  ینارگ 

دنیشن دوخ  زا  رتمک  اب  هک  دهاوخن 

مدرم رش  زا  ینمیا 

.دوش یم  اهنآ  رکم  زا  ینمیا  بجوم  ناشقالخا  رد  مدرم  ندش  کیدزن  هدش : هتفگ 
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شالت

.دروآ تسدب  ار  نآ  ضعب  ای  همه  دشاب ، يزیچ  بلاط  یسک  ره 

سفن تلذ  تبغر ،

تلذ بجوم  دراد ، زیهرپ  وت  زا  هک  یـسک  هب  وت  تبغر  تسا و  وت  هرهب  ندـش  مک  بجوم  دراد ، تبغر  وت  هب  هک  یـسک  زا  وت  زیهرپ 
.تسوت سفن 

صقان مات و  ددع 

هک یئاـهزور  ددـع  رطاـخ  نیمه  هب  .دـشاب  نآ  دوخ  يواـسم  نآ  ءازجا  هک  تسا  يددـع  نآ  تسا و  ماـت  ددـع  ددـع ، نیرت  فیرش 
زا تسا  ترابع  هک  دراد  زج  هس  شـش  ددع  .تسا  شـش  تسا ، هدمآ  میرک  نآرق  رد  هچنانچ  تسا ، هدـش  قلخ  نیمز  اه و  نامـسآ 

.دوش یم  شش  هس ، نیا  عمج  هک  سدس  ثلث و  فصن ،

زا تسا  ترابع  نآ  ءازجا  هک  هدزاود  دـننام  .رتمک  ای  دـنرتدایز  ای  ددـع  دوخ  زا  نآ  ءازجا  عمج  هک  دـنیوگ  يددـع  هب  صقان  ددـع 
: زا تسا  ترابع  هس  نیا  عمج  عبر و  ثلث و  فصن و 

.تسا تفه  زا  رتمک  کی و  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  عبُس  نآ  دراد و  ءزج  کی  طقف  هک  تفه  ددع  دننام  6 و  +\ 4 +\ 3  \ 13

.ما هدروآ  رعش  هب  ار  يا  هدعاق  مات  ددع  لوصح  يارب  دیوگ : جزومنا  فلؤم 

دحاو مک  جوزلا  جوز  فعض  لوا  درف  دشاب  وچ 

دیاز صقان و  هنرو  مات  ناشیا  بورضم  دوب 

ددع دحاو  هک  تسا  یتروص  رد  نایب  نیا  دشاب و  یمن  نآ  داع  دارفا  زا  يرگید  ددع  دـحاو  زج  هک  تسا  يددـع  جوزلا  جوز  ینعی 
درف هس  ددع  دش و  دهاوخ  هس  ینک ، مک  راهچ  زا  ار  کی  رگا  دوش و  یم  راهچ  دوش  فیعضت  ود  رگا  .لاثم  نیا  رد  ود  دننام  دشابن 
ددع اب  ار  هس  ددع  نوچ  تسا و  لوا  درف  هس  ددع  نیاربانب  .تسین  نآ  داع  يرگید  درف  تسا  درف  هک  دحاو  ددع  زج  اریز  .تسا  لوا 
ددع روبزم  هدعاق  قبط  نینچمه  .تسا  مات  ددع  شـش  ددع  دیآ و  یم  تسد  هب  شـش  ددـع  ینک ، برـض  تسا  جوزلا  جوز  هک  ود 
لوا درف  تفه  ددع  دش و  تفه  میدومن  مک  نآ  زا  ار  کی  نوچ  دش و  تشه  میدرک  فعاضم  نوچ  تسا  جوزلا  جوز  هک  ار  راهچ 

.تسا مات  ددع  زین  نآ  دوش و  یم  تشه  تسیب و  لصاح  میدرک ، برض  راهچ  رد  ار  تفه  ددع  یتقو  .تسا 

.درادن درف  ددع  نآ ، تأم  تارشع و  داحآ و  زا  يا  هبترم  ره  رد  هک  تسنآ  مات  ددع  ياهیگژیو  زا  و 
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تلع لولعم و 

.تسا دوجو  ققحت  ياراد  هدرک  ادیپ  تلع  اب  هک  یتبسن  نامه  هب  دنجنسب ، شتلع  اب  ار  لولعم  رگا 

هدیجنس مسج  اب  رگا  یهایـس  ًالثم  .تسا  عنتمم  هکلب  مودعم و  دنهد  رارق  هسیاقم  دروم  تلع  اب  باستنا  نودب  ًاتاذ و  ار  لولعم  رگا  و 
.تسا دوجولا  عنتمم  اسب  هچ  مودعم و  دوش ، ظاحل  ًاتاذ  رگا  تسا و  دوجوم  دوش 

ناسنا تعیبط  ربک ،

بجوم یگرزب  هک  تسا  مولعم  هتبلا  .دوش  یم  دنـسپان  قـالخا  بجوم  يا ، هدـع  رد  یگرزب  تسا : هدـمآ  ءـالقعلا  سینا  باـتک  رد 
هدیدنسپ لئاضف  بجوم  هحیحص  تعیبط  نینچمه  .تسا  هدیرفآ  ار  يرثا  نینچ  گرزب  دساف  تعیبط  هکلب  دوش ، یمن  دنسپان  قالخا 

.دوش رهاظ  ناهن ، تریـس  ناهنپ و  قالخا  دوش  یم  بجوم  هک  دروآ  یم  دوجوب  ار  یی  یتسم  تالاح ، ینوگرگد  هک  ارچ  .دوش  یم 
.دیآ تسدب  یتیعقوم  ًاجیردت ، هن  یناهگان و  روط  هب  تلاح ، لوحت  رد  رگا  هکنیا  ًاصوصخم 

عضاوت ربک و  تلع 

شـشزرا زا  رتمک  وا  ماقم  سک  ره  دزرو و  یم  ربکت  دـشاب ، شـشزرا  زا  شیب  وا  ماقم  یگرزب  سکره  دـیوگ : یم  لهـس  نب  لـضف 
لـضف و يا  هتـسد  دـنا ، هتـسد  ود  ماـقم  رد  مدرم  تسا : هدوزفا  نآ  هب  نـینچ  هـتفرگ و  ار  فرح  نـیا  یغیلب  .دـنک  یم  عـضاوت  دـشاب 
ره سپ  .دـننزن  تسد  يراک  هب  هک  هدـش  ثعاب  نآ  یتسپ  هک  يا  هتـسد  دوشن و  دراو  يا  همطل  اهنآ  ماـقم  هب  دـش  بجوم  ناـشتورم 

.ددرگ یم  ربکتم  ربجتم و  دریگ  هلصاف  وا  زا  شلمع  یسک  ره  دوش و  رتشیب  وا  عضاوت  دریگن  هلصاف  شلمع  زا  یسک 

ادخ زا  ایح 

هک دهد  ماجنا  یلمع  هنایفخم  سک  ره  دیوگ : زین  .ینک  مرش  ادخ  زا  ینک  مرش  دوخ  زا  هکنآ  زا  شیپ  تسا  راوازس  دیوگ : یمیکح 
.تسا هدشن  لئاق  یشزرا  دوخ  يارب  دراد ، نآ  زا  ءایح  اراکشآ 

یگلاس لهچ 

درک ضارعا  نانآ  اب  تسشن  زا  وا  یلو  دندرک  توعد  هسلج  هب  رگید  راب  دوب ، نانآ  هارمه  یخوش  تاسلج  رد  هک  ار  یسک  یهورگ 
دوخ نس  زا  مدیسر و  یگلاس  لهچ  نس  هب  بشید  نم  تفگ : و 
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.منک یم  ایح 

یلوت سبع و  ریسفت 

.دندوب وا  دزن  شیرق  ناگرزب  هک  ینامز  ادخ  ربمایپ  رب  موتکم  نبا  تسا : هدمآ  ریسافت  بلاغ  رد 

هیآ .دوب  ناشتیادـه  يارب  نشیرق  نارـس  اب  وگتفگ  لوغـشم  ربمایپ  .دـنک  هجوت  يو  هب  ربمایپ  تشاد  دـصق  انیبان  موتکم  نبا  دـش  دراو 
نبا رب  وا  دوب و  ربمایپ  دزن  هیما  ینب  زا  يدرم  دـنیوگ : یم  یخرب  .درک  تمالم  موتکمربارب  رد  ندـش  سوبع  زا  ار  ربمایپ  دـش و  لزاـن 

ربمایپ تافـص  زا  ندـش  سوبع  دـیوگ : یم  يو  تسا  یـضترم  فیرـش  فرح  نیا  .دـنک  یم  تمالم  ار  وا  هیآ  دـش و  سوبع  موتکم 
.ناگتفای تیاده  ناتسود و  هب  دسر  هچ  تسین  نادناعم  نانمشد و  اب  یتح 

نم رخف  رقف  دومرف : یم  دوخ  وا  .درک  یمن  ضارعا  ناریقف  زا  تشادـن و  دنتـشاد ، رگید  ناربمایپ  هک  ییاه  یتحاران  یخرب  ربماـیپ  زین 
.دراد میظع  قالخا  هک  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  وا  نأش  رد  تسا و 

.ربمایپ هن  دوب  هیما  ینب  زا  يدرم  دش ، سوبع  هک  یسک  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هیبنت

.تسین يراوگرزب  تمارک و  كاب ، یب  باذع  دیوگ : یمیکح 

*

.دنک لسغ  ات  دنتفر  یهاچ  يوس  هب  هفیذح  اب  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدرک  لقن  مولعلاءایحا 

یـسابل تساوخ  یم  ربمایپ  دنک ، لسغ  تساوخ  هفیذح  یتقو  .دنک  لسغ  ادخ  لوسر  ات  داد  رارق  شـشوپ  ار  یـسابل  نامی  نب  هفیذح 
: تفگ درک و  یم  ابا  دهد ، ماجنا  يراک  وا  يارب  ربمایپ  هکنیا  زا  تشاد  مرـش  هک  هفیذح  یلو  دـنک  لسغ  وا  ات  دـهد  رارق  شـشوپ  ار 

هکنیا رگم  دنوش  هارمه  مه  اب  هک  دنتـسین  يرفن  ود  چیه  دومرف : ادخ  لوسر  .نکن  نینچ  ادخ  لوسر  يا  دشاب  وت  يادف  مردام  ردپ و 
.دشاب هتشاد  يرتشیب  یهارمه  تقفارم و  شتسود  اب  هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  اهنآ  نیرت  بوبحم 

دنپ

.دنک یم  ورد  تنحم  دراکب ، هنیک  هکره  .تسا  يرشخمز  تاملک  زا 

.دراد لابند  هب  رایسب  شزغل  ندز ، فرح  دایز  - 

.تسا رتدب  زورید  زا  مزورما  منک و  ماش  حبص و  یک  ات  - 

.دشاب راوهر  دنچره  تسا  مزال  قالش  ار  بسا  - 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1554 

http://www.ghaemiyeh.com


824  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1555 

http://www.ghaemiyeh.com


.دهاوخ یم  يرهوش  ینز  ره  - 

.دنتسه ایرث  هراتس  یپ  رد  روث  جرب  ناگراتس  - 

.دوش یمن  شوماخ  قح  رون  دنام و  یمن  یفخم  دیشروخ  رون  - 

.دننک یم  زارد  ناگدایپ  هب  زاین  تسد  هک  یناگراوس  اسب  هچ  - 

.دننک یم  يرای  ار  اه  لطاب  هوشر ، - 

.يروخ یم  ار  تردارب  تشوگ  يراد و  هزور  ینک  یم  نامگ  - 

.تسا هتفرگ  رارق  شا  هجوزرب  هک  یسک  ای  دنک  انش  جاوما  رد  هکنآ  تسا ، رت  یقش  مادک  مناد  یمن  - 

.هدم هار  دوخ  هلایپ  مه  زج  دوخ ، سلاجم  رد  - 

.دور یم  هار  ریش  هار  رد  هک  تسا  یسک  ریش  زا  رتریش  - 

.دتسرف یم  نوعاط  ضرم  دنوادخ  دوش ، رایسب  یشکرس  نایغط و  یتقو  - 

.دسرن نآ  هب  وت  تین  رگا  تسوت  تین  وت  لامعا  - 

.درب یمن  يا  هرهب  لگ  يوب  زا  هتفرگ  ماکز  هک  روطنامه  دنک ، یمن  كرد  ار  تمکح  تذل  قمحا  - 

.دشاب هدرکن  اوسر  ار  وا  شلامعا  دشاب و  نآ  لوا  نوچ  وا  رمع  رخآ  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  - 

تمحر هرتسگ 

هزانج عیشت  يارب  ار  سک  چیه  شرسمه  تفر و  ایند  زا  هرصب  فارطا  رد  ناراکهبت  زا  یکی  هک  درک  لقن  میارب  نایوگتـسار  زا  یکی 
هب ار  وا  .دشن  رـضاح  يو  رب  زامن  يارب  یـسک  مه  اجنآ  رد  یلو  دربب  زامن  لحم  هب  ار  وا  ات  درک  ریجا  ار  يربراب  راچان  هب  .تفاین  شا 
هک یـسک  دـننام  هب  داتفا  هزانج  هب  شمـشچ  یتقو  درک  یم  تدابع  اجنآ  یلاوح  رد  یهوک  رد  هک  يدـهاز  .دـنک  نفد  ات  درب  ارحص 

.دندناوخ راکهبت  رکیپ  رب  زامن  دـهاز  اب  دـندیمهف و  رهـش  مدرم  .درک  هزانج  رب  زامن  دـصق  دـمآ و  ریز  هب  هوک  زا  دـشاب  هزانج  رظتنم 
هک يا  هزانج  دنتفگ : نم  هب  ایؤر  ملاع  رد  تفگ : دهاز  دوب ؟ هچ  شزامن  ببـس  دنتفگ  يو  هب  دندوب  بجعتم  دـهاز  زامن  زا  هک  نانآ 

مدرم بجعت  .تسا  هدش  هدوشخب  هک  ناوخب  زامن  وا  رب  دوش ، یم  هدرپس  كاخ  هب  عضوم  نالف  رد  دنک و  یم  عیـشت  ار  نآ  ینز  طقف 
يراوخ بارـش  هب  شزور  تفگ : نز  تشاد ؟ یلاـح  هچ  تیم  تفگ : وا  هب  تساوـخ و  ار  تیم  نز  دـهاز  دـش ، رتـشیب  فرح  نیا  زا 

لاح زا  هک  مدحبـص  ره  هکنآ : لوا  .تشاد  شرمع  رد  کین  راک  هس  تفگ : نز  يدـید ؟ وا  زا  یکین  راـک  دیـسرپ : دـهاز  .تشذـگ 
: هکنآ مود  .دراذگ  یم  حبص  زامن  تخاس و  یم  وضو  دیشوپ و  یم  هزیکاپ  سابل  دش  یم  جراخ  یتسم 
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: هکنآ موس  .درک  یم  ناسحا  شدالوا  زا  رتشیب  اهنآ  هب  دوبن و  یلاخ  میتی  ود  یکی  زا  شا  هناخ 

رپ ثیبخ  نیا  زا  یهاوخ  یم  ار  منهج  هشوگ ي  مادـک  اراگدرورپ ! تفگ : یم  تسیرگ و  یم  دـش ، یم  غراف  یتسم  زا  هک  بش  همین 
؟ ینک

دنیوگ

مورحم رد  نیا  زا  يداتفا  دوخ  ریصقتب  وت 

يراد یم  ارچ  دایرف  یلان و  یم  هک  زا 

ششخب زا  دعب  شهوکن 

َلیِمَْجلا َحْفَّصلا  ِحَفْصاَف  هفیرش  هیآ  یتقو  تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  شردپ  زا  هیفنح  نب  دمحم  تسا : هدمآ  مولعلاءایحا  رد 
.ینکن باتع  ار  وا  رگید  يدیشخب ، ار  راکمتس  یتقو  تفگ : لیئربج  تسیچ ؟ لیمج  حفص  دیسرپ  لیئاربج  زا  ربمایپ  دش ، لزان  ، (1)

دنوادـخ .تسیرگ  زین  ربمایپ  تسیرگ و  لیئربج  .دـنک  باتع  ار  هدـش  هدوشخب  هکنیا  زا  تسا  رت  میرک  لاعتم  يادـخ  دومرف : ربماـیپ 
؛ منک باتع  ما ، هدیشخب  ار  هکنآ  هنوگچ  دیامرف : یم  دناسر و  یم  ناتمالـس  امـش ، راگدرورپ  دومرف : داتـسرف و  اهنآ  دزن  ار  لیئاکیم 

.تسین نم  مرک  هتسیاش  نیا 

تمحر هرتسگ 

دوش یم  راودیما  ادخ  هب  سیلبا  یتح  هدرکن ، روطخ  سک  چیه  بلق  هب  هک  دشخب  یم  نانچ  تمایق  رد  ادخ  تسا : هدمآ  ثیدـح  رد 
.دشخبب ار  وا  هک 

یهاش

یناهن غاد  لد و  درد  زا  ربخ  یب  يا 

یناد وت  میتفگب و  وت  اب  دوخ  هصق ي  ام 

تسد زا  دور  یم  ناج  وت  يور  درگن  یم  لد 

ینارگن لد  یسب  يور  نیا  زا  میراد 

يدرک هتفیش  نخس  هب  ار  ام  هک  عمش  يا 

ینابز برچ  زا  شکم  ار  دوخ  هناورپ ي 
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میدناسرن ییاجب  هیرگ  زا  لد  لاح  ام 

یناسرب ییاجب  هک  دیاش  وت  هلان  يا 

تسیوعدب عمش  وت  ضراع  اب  هک  تسیرمع 

یناشنب يراک  یپ  ار  وا  هک  تسا  تقو 

میداشگن بل  رگج  بانوخ  هچنغ ز  نوچ 

یناوج مایا  دش  داب  رب  هک  سوسفا 

یهاش هتفگ  زا  رسب  رس  لگ  رتفد  نوچ 

یناشفب نوچ  ینک  زاب  یقرو  اج  ره 

*
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ینیب هنیآ  رد  رگ  هک  دوخ  رد  وش  زیچان  نانچ 

شناوارف ییادزب  هکنآ  اب  دوخ  سکع  یباین 

سرت فراع ، کشا 

هب ادخ  هب  دب  ياج  يا  تفگ : یم  شباوختخر  هب  باطخ  دـباوخب  تساوخ  یم  یتقو  .دـینارذگ  یم  تدابع  هب  ار  بش  بلاغ  یفراع 
مالک رطاخ  هب  تفگ : یم  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دش : هتفگ  وا  هب  .تسیرگ  یم  سپس  متـسین ، دونـشخ  وت  زا  یندز  مهرب  مشچ  هزادنا 

َنیِقَّتُْملا (1). َنِم  ّللا 
�

ُه ُلَّبَقَتَی  ا�مَّنِإ  .دوش  یم  هتفریذپ  اوقت  لها  زا  اهنت  دیوگ : یم  هک  ادخ 

تمحر هرتسگ ي 

اهنآ زا  لاعتم  يادخ  هک  مراد  نیقی  هک  ارچ  دراپـسب ، مردام  ردپ و  هب  تمایق  رد  ارم  باسح  ادخ  مرادن  شوخ  ادخ  هب  دیوگ : یفراع 
.تسا رت  میحر  نم  هب 

*

.دهد قوس  تشهب  يوسب  ار  شناگدنب  ات  هداد  رارق  يا  هنایزات  ار  منهج  دوخ  تمحر  لضف  زا  ادخ  هک : تسا  هدمآ  ربخ  رد 

.مرب يدوس  اهنآ  زا  نم  هن  دنرب ، يدوس  نم  زا  ات  مدرک  قلخ  ار  قیالخ  دیامرف : یم  ادخ  تسا : هدمآ  زین 

یضایر

.تسا موسقم  اب  هیلع  موسقم  تبـسن  يواسم  ددع ، نآ  زا  یمین  اب  شتمـسق  جراخ  تبـسن  دوش ، میـسقت  رگید  ددع  هب  هک  يددع  ره 
لوا ددع  دیاب  .دشاب  رگید  ددع  هب  يددع  تبسن  ربارب  شرذج  هب  نآ  تبسن  هک  میروآ  تسدب  ار  يددع  رذج  میهاوخب  هاگره  سپ 

.مینک یم  میسقت  راهچ  هب  ار  تشه  ًالثم  .دوش  برض  شدوخ  رد  تمسق  جراخ  مینک و  میسقت  مود  ددع  هب  ار 

.تسا راهچ  هب  تشه  تبسن  يواسم  شدوخ  اب  شتبسن  تسا  ود  هک  لصاح 

دیتع بیقر و 

دنیوگ یم  مدرم  هچره  هک  يدیتع ، بیقر و  دننام  وت  تفگ : .متشون  یم  ار  شنانخس  و  مدش ، وربور  ینابایب  یبرع  اب  دیوگ : یعمصا 
.دنسیون یم  هملک  هب  هملک 
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تمحر هرتسگ ي 

« . دبالا دیعوب   » تفگ یم  دید و  وکین  یتئیه  هب  باوخ  رد  ار  یجاجز  لهسوبا  ناحلاص  زا  یکی 

.مدید متشادنپ ، یم  هچنآ  زا  رتناسآ  ار  هلئسم  تفگ : لهسوبا  .تسا  هنوگچ  وت  لاح  تفگ : وا  هب 

دیعسوبا

دوب دهاوخ  وگتفگ  رشحب  دنیوگ 

دوب دهاوخ  وخ  دنت  زیزع  رای  نآ  و 

دیان ییوکن  زج  ضحم  ریخ  زا 

دوب دهاوخ  وکن  تبقاع  هک  شاب  شوخ 

يراودیما

ار ادخ  ینیب و  یم  ار  وا  ششخب  وا  اب  تاقالم  هاگ  .یـسر  یم  هدنـشخب  راگدرورپ  دزن  هب  هک  نک  اطخ  یناوت  یم  ات  دیوگ : ساونوبا 
هتفگ كرت  ار  ایند  رورـس  منهج ، زا  سرت  رطاخ  هب  ارچ  هک  يزگ  یم  ناـهد  هب  ترـسح  تشگنا  هاـگنآ  .ینیب  یم  گرزب  یهاـشداپ 

.يا

ایاطخلا نم  تعطتسا  ام  رثکت 

ًاروفغ ابر  غلاب  کناف 

ًاوفع هیلع  تدرو  نا  رصبتس 

ًاریبک ًاکلم  ًادیس  یقلت  و 

امم کیفک  همادن  ضعت 

ًارورسلا (1) رانلا  هفاخم  تکرت 

دنپ

یگشیمه تداعس  دیامن و  تمارک  قیفوت  تسوت  لاح  هب  هتسیاش ي  هچنآ  وت  هب  ادخ  دنمشناد ! يا  تشون : انیس  یلعوبا  هب  دیعـسوبا ،
هار رـس  رد  نامگ  ياهارحـص  اما  مدـش ، لیان  نیقی  همـشچرس ي  هب  تسار  هار  رد  یلب  .دراد  ینازرا  وت  هب  تسوت  بسانم  هکنانچ  ار 
وا هک  یقیرط  زا  موش  یم  وربور  هک  یکلاس  ره  اب  تسنیا  نم  لومعم  دوش و  یم  هدـید  یفلتخم  ياـه  تروص  هب  تسا و  رایـسب  نم 
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زا هک  یتسه  یناگرزب  هلمج  زا  وت  دـیاشگب و  نم  يور  هب  ار  تقیقح  رد  هلیـسو  نیدـب  ات  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  موش و  یم  اـیوج  هتفر 
، يا هدیسر  اهنآ  هب  يراد و  رایتخا  رد  هک  یقیاقح  نآ  زا  کنیا  .يا  هدیدرگ  رادروخرب  تقیرط  نیئآ  زا  هدش و  رو  هرهب  موسرم  ملع 

نیا هب  لوصو  تسا و  هیلاع  تاماقم  همه  هتـسیاش ي  راـکزیهرپ  تسا و  يراـکزیهرپ  لاـح  زاـغآ  ریحت  هکنادـب  نک و  دـنم  هرهب  ارم 
يراوشد لامک  رد  نآ  یبای  تسد  یلو  تسا  ناسآ  ادتبا  رد  هچرگا  تقیقح 
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.تسا هدنهد  قیفوت  ادخ  هتبلا  تسا و 

ییاه تمعن  زا  دوب و  هدرک  تیاکح  هدومرف  وا  هب  ادخ  هک  یتایانع  زا  همان  نآ  رد  دیـسر  نالف  همان  تشون : خـساپ  رد  سیئرلا  خـیش 
هدراذـگ و وا  هار  رد  مدـق  هدرک و  ادـیپ  تسد  قح  ینتـسسگان  نامـسیر  هب  هتـشاد  راـهظا  هدوـمن و  هراـشا  هتـشاد  ینازرا  يو  هب  هک 
هتخاس و هزیکاپ  ایند  نیا  ياـه  یگدولآ  زا  ار  شلد  هدرک و  هجوت  وا  بناـج  هب  هتخاـس و  مهارف  دوخ  يارب  ار  وا  هب  برقت  تاـبجوم 

.تسا هدرامگ  یناحور  یلاع  ماقم  هب  تمه 

نانچنآ ار  نآ  بلاطم  مدرک و  تئارق  هبترم  دـنچ  .دوب  یکانحرف  رورـس و  هنوگ  همه  اب  هارمه  یگدـنزرا و  لامک  رد  هک  ار  يا  همان 
تـساوخرد یلاعت  قح  زا  .تسا  لدع  هدننک  هضافا  لقع و  هدنـشخب  هک  ییادخ  نآ  متخادرپ  ادـخ  رکـش  هب  مدـیمهف و  دوب  مزال  هک 

يربهر تیاده  هار  هب  دیامرف و  نوصم  اطخ  زا  دزاس و  مدـق  تباث  تقیرط  رد  ار  وا  درادـب و  قفوم  ترخآ  ایند و  رد  ار  يو  ات  مدرک 
تقیقح مشچ  اب  ار  ییادخ  .دناسر  ماجنا  هب  دوخ  ریبدـت  تسد  رد  ار  وا  روما  دـنادرگ و  رادروخرب  تسارف  مهف و  تمعن  زا  دـیامن و 

نیدب توربج  توکلم و  ملاوع  تایضتقم  تسوا و  هب  دنتـسم  ثداوح  یگمه  ددرگ و  یم  ادیوه  وا  زا  يرثا  هنوگ  ره  هک  مرگن  یم 
.درک دهاوخ  فارتعا  تقیقح  نیدب  دشاب  هتشاد  تریصب  مشچ  هک  یسک  دنا و  فرتعم  عوضوم 

دناوخب هار  نادب  ار  وا  دربب و  نوریب  ناتخبدب  هرمز  زا  دـهد و  رارق  ناتخبکین  فیدر  رد  ار  وا  یهلا ، ریدـقت  هک  سک  نآ  لاحب  اشوخ 
رد تسا و  ناسکی  نآ  رادلام  اونیب و  ماجنارس  هک  دنرادن  ییایند  هب  یگتـسبلد  دنمدرخ  مدرم  .ددرگ  رادروخرب  ینادواج  دوس  زا  هک 
روآ تلاسک  شیاهتذل  هدنهد و  بیـسآ  شیاهدرد  هک  تسیا  هناخ  ایند  هک  دنا  هجوتم  ناگنازرف  .دـنربارب  گرم  ندیـسر  ارف  ماگنه 

دنگوس ادخ  هب  يرآ  .تسا  نآ  تالوضف  عفد  رد  نآ  یتمالـس  دنیاپب و  تعیبط  فالخ  رب  هک  تسا  دض  دنچ  رد  ایند  تحـص  .تسا 
هدش مرگرـس  نادب  هک  یناراکهبت  دنا و  هدرک  ادیپ  یگتـسبلد  ایند  هب  هک  اهنآ  .دنا  هدنام  زاب  لامک  جرادم  هب  لوصو  زا  قمحا  مدرم 

ار دوخ  ناشیرپ  راکفا  اب  تسا و  میـس  رز و  يروآ  عمج  هشیدـنا ي  رد  هراومه  تسا و  راتفرگ  دـیماان و  هشیمه  اـیند  هتفیـش ي  .دـنا 
.تسا دوخ  ياهیدنمزاین  رودزم  تاکرح و  دیق  رد  وا  .دزاس  یم  تحاران 

ناتسرهش هب  مدق  دنناوت  یمن  بسانمان  راکفا  همه  نآ  اب  دنرادن و  یـسانش  قح  ییوج و  قح  ياوه  هاگ  چیه  مدرم  نیا  تسا  یهیدب 
.دنیاشگب هدید  ترخآ  لزنم  رس  هب  ایند  هاگباوخ  زا  دنوشب و  یهلا  برق  ماقم  هتسیاش  دنراذگب و  دیحوت 
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یم تسم  باریـس و  ییاه  بارـش  زا  اجنآ  رد  تسا و  رگید  ناـهج  هب  رـصحنم  یقیقح  ياهتذـل  هک  تسا  هجوتم  هناـگی  تسود  نآ 
زا ار  یگریت  گنز  درادرب و  ام  ناگدید  زا  ار  ینادان  يروک و  هدرپ  ات  میهاوخ  یم  ادخ  زا  کنیا  دنرادن و  نآ  زا  ییاریـس  هک  دنوش 

هتفیـش شرویز  رز و  هب  ار  ام  ایند  نیا  اریز  دـیامن  یهت  ایند  زا  ار  اـم  لد  دزاـس و  رادروخرب  دوخ  تیادـه  زا  ار  اـم  دـیادزب و  اـم  لد 
.دهد رارق  ام  ربهر  ار  دوخ  تیاده  هدنشخب ، يادخ  .تسا  هدرک  یلجت  لصو  تروص  هب  هک  تسا  یلصف  هدینادرگ و 

دننام نابرهم  رای  نآ  يانمت  .مراگنب  وا  يارب  ار  اهزردنا  زا  يا  همـش  ات  هدرک  تساوخرد  نم  زا  هناگی  تسود  نآ  دشاب  مولعم  ًانمض 
لاح هب  عفان  هک  يا  هظعوم  مناوت  یمن  نم  دنک و  رابختسا  يرک  زا  ییاونـش  دیامنب و  داشرا  تساوخرد  ییانیبان  زا  ییانیب  هک  تسنآ 

ماجنا زاغآ و  رد  تسا  مزال  مسیون  یم  مشاب  هداد  ار  شا  همان  خساپ  هکنیا  ضحم  لاح  نیع  رد  منک  داریا  دشاب  دنمجرا  تسود  نآ 
ار نطاب  ناگدید  ینکن و  هجوت  يرگید  هب  وا  زجب  نطاب  رهاظ و  رد  يریگن و  رظن  رد  ار  يرگید  وا  زج  یـشاب و  ادـخ  دایب  يراک  ره 
زا ار  دوخ  رطاخ  ینک و  ریس  توکلم  ملاع  هب  یتوسان  ملاع  رد  هکنانچ  یشاب و  مدق  تباث  قح  ربارب  رد  ییارایب و  دیحوت  همرس ي  هب 

.تسا هدرک  روهظ  زیچ  همه  رد  وا  یشاب  هتشاد  نانیمطا  ینیبب و  زیچ  ره  نطاب  رد  ار  ادخ  ینادرگ و  رونم  یهلا  قارشا 

هیآ هل  ءیش  لک  یفف 

دحاو هنا  یلع  لدت 

یلعا توکلم  اب  دنک ، یلجت  وا  يارب  توهال  سدـق  ناشن  ددرگ و  سکعنم  وا  لد  رد  توکلم  شقن  دوش و  وا  هکلم  تلاح  نیا  رگا 
ساسحا دوخ  رد  یشمارآ  لاح ، نیا  اب  يو  .دنادرگ  دوخ  هتفیش  ار  يو  ملاع  نآ  ياوه  ددرگ و  بایماک  نآ  تذل  زا  دوش و  سونام 

يرگید هب  محرت  روظنم  هب  یـسک  هک  درگن  یم  یمـشچ  هب  یناف  ناهج  هب  ددرگ و  یم  داـجیا  وا  نطاـب  رد  يا  هنینأـمط  دـیامن و  یم 
یم دنبیاپ  ملاع  نادب  هک  ار  دوخ  دراگنا و  یم  تسس  ار  نآ  ینیگنـس  درامـش و  یم  زیچان  ار  نآ  هب  طوبرم  لایخ  دوش و  یم  نارگن 
ایند زا  زونه  هکنآ  اب  دـیآ و  یم  تفگـش  هب  نارگید  یتسپ  دوخ و  ماقم  تعفر  زا  دـشاب و  یم  رورـسم  درامـش و  یم  گرزب  دـنیب و 

.تسا هدش  راپسهر  رگید  ملاع  هب  هدیشوپ و  ایند  زا  مشچ  هک  تسا  یسک  نآ  دننامه  هتفرن ،

لمحت اه  هدیدنـسپ  نیرت  هزیکاپ  هقدص و  اه  یکین  نیرت  عفان  هزور و  اه  شمارآ  نیرتوکین  زامن و  اهراک  نیرتهب  تفگ : دیاب  نونکا 
یلمع اهراک  نیرتهب  .تسلابو و  رزو و  دـنباپ  تسلاق  لیق و  راتفرگ  وا  ات  هک  تسا  لادـج  اـهراک  نیرتدـب  یئوس  زا  .تساـه  یتخس 

صلاخ تین  اب  مأوت  هک  تسا 

830  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1564 

http://www.ghaemiyeh.com


لغاشم مها  زا  راگدرورپ  تخانـش  یتلیـضف و  هنوگ  ره  لصا  تمکح  .دشاب  ملع  اب  هارمه  هک  تسا  یتین  اه  تین  نیرتوکین  دـشاب و 
.تسوا يوس  هب  هتسیاش  راک  ره  هدیدنسپ و  نخس  ره  ماجنارس  اریز  تسا 

زاب یند  يایند  زا  يریگ  یپ  دنـسپان و  لامعا  اب  طالتخا  زا  دـناسر و  لامک  هب  ار  نآ  درگنب و  دوخ  سفن  هب  دـیاب  هناـگی  تسود  نآ 
.تسا یهت  یکاپان  ترودک و  زا  ًاتاذ  دوخ  سفن  اریز  دشابن  زارمه  هارمه و  تسیاشان  لامعا  اب  تفر  ایند  زا  نوچ  ات  دراد 

ياهاذغ زا  دنیبب و  تسرد  تسار و  ياهباوخ  تبـسن  نیدب  دنک و  خوسر  وا  رد  یتسار  هکلم  ات  دزیهرپب  غورد  نخـس  زا  تسود  نآ 
وراد اوادم و  روظنم  هب  تابورشم  زا  دراد و  زاین  دوخ  صخش  يرارقرب  تعیبط و  حالصا  يارب  هک  دنک  هدافتسا  هزادنا  نامه  هب  ذیذل 
لام زا  دیامن و  راتفر  اهنآ  يوخ  قبط  يا  هتـسد  ره  اب  دیامن و  يراددوخ  بعل  وهل و  روظنم  هب  اهنآ  ندـیماشآ  زا  دـنک و  يریگ  هرهب 

رد دزادرپب و  یندـب  تادـبعت  هب  دـیامنن و  یهاتوک  یهلا  ننـس  یعرـش و  روما  رد  دـیامن و  تاواسم  اهنآ  اب  دـهدب و  ارقف  هب  شدوخ 
یم شزغل  هیام  ار  هچنآ  دریگ و  تربع  اهنآ  راـک  زا  درگنب و  اـهنآ  ییاـشگروشک  كولم و  لاوحا  هب  تداـبع ، زا  یگدوسآ  ماـگنه 

ینید تاروتـسد  ماجنا  هب  ار  وا  دزاس و  وا  نیعلا  بصن  ار  ریـسم  نیا  ات  دهاوخب  ادخ  زا  دریگن و  هدروخ  مدرم  رب  دیامن و  يرود  دناد 
.دهد قیفوت 

تمهت عضوم  زا  زیهرپ 

.نک هقالع  راهظا  وا  هب  هتشذگ  زا  رتشیب  ربارب  هد  دش ، یلاو  تتسود  تقو  ره  دیوگ : یم  لبج  نب  ذاعم 

عضاوت

.تسا يراوگرزب  ياه  ماد  زا  عضاوت  تسا : هتفگ  یکی 

؟ تسیک اقآ 

.دننک شهوکن  ار  وا  شتبیغ  رد  دنسرتب و  وا  زا  شروضح  رد  هک  یسک  تفگ : تسیک ؟ اقآ  دنتفگ : یسک  هب 

قافنا یگرزب و 

.تسا هتشادن  اور  فاصنا  دنک ، عنم  ار  وت  شتورث  زا  دنایامنب و  وت  هب  ار  دوخ  یگرزب  سکره  تسا : هدش  هتفگ 

نورصبت نکل ال  هیآ و  ریسفت 
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: دنا هدومرف  ناشیا  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شتالیوأت  رد  یناساق  ناقزرلادبع  الم 

هیلع قداص  ماـما  هک  تسا  هدـمآ  باـتک  نیا  رد  َنوُرِْـصُبت (1) . ْنِک�ل �ال  َو  هدومرف : هک  هتفاـی  یلجت  شناگدـنب  رب  شمـالک  رد  ادـخ 
.مدینش ادخ  زا  ار  نآ  ات  مدرک  رارکت  ار  هیآ  نیا  ردقنآ  دومرف : .دندیسرپ  ار  نآ  تلع  وا  زا  درک ، یم  شغ  زامن  رد  مالسلا 

ماما نابز  هک  تسا  هتفگ  وا  زا  تسا و  هدرک  لقن  يدرورهـس  نیدـلا  باهـش  خیـش  زا  ار  هعقاو  نیا  ناوید ، حرـش  رد  يدـبیم  لـضاف 
رد مولعلاءایحا  رد  هعقاو  نیا  ّللا . 

�
ُه اَنَأ  یِّنِإ  متـسه  ادخ  نم  تفگ : هک  دوب  یـسوم  تخرد  دننامه  هظحل ، نآ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص 

.تسا هدمآ  نآرق  توالت  ثحبم 

هدنز ردپ 

.تسا ناگدرم  نیب  هدش ي  هتشک  دشابن ، يا  هدنز  ردپ  مدآ  ترضح  وا و  نیب  هک  یسک 

سیلبا اب  یتسود 

.دنتسود وا  اب  ناهن  رد  دننک و  یم  نعل  ار  سیلبا  رهاظ  هب  هک  شابن  یناسک  زا 

دنیوگ

تسیدنر شناد  لضف و  قشع  بتکم  رد 

تسیدنسروخان هیام  يدنمشناد 

زاین كاخ  رب  زجع  يورز  هدنخ  کی 

تسیدنمشناد هنوگ  رازهز  رتهب 

وطسرا قطنم ،

، تسا نأشلا  میظع  تسا ، ردـق  بحاص  دـنچره  سیلاطاطـسرا  ینعی  لوا  ملعم  دـسیون : یم  قارـشا  تمکح  حرـش  رد  نیدـلا  بطق 
.میهد رارق  شهوکن  دروم  ار  وا  دیتاسا  هک  دیآرد  یتروص  هب  وا  تیصخش  رد  هغلابم  دیابن  یلو  دراد ، مامت  يرکف  الاو و  ییأر 

باب رد  ام  دسیون : یم  وطسرا  زا  میظنت  باب  رد  افش  قطنم  نایاپ  رد  هک  دشاب  سییرلا  خیـش  تالمج ، نیا  زا  نیدلا  بطق  دارم  ایوگ 
.میا و هتخادنا  تمحز  هب  اهنآ  لیـصحت  يارب  ار  دوخ  ام  هک  تسا  ییاهراک  زا  اهنآ  ماکحا  هیقب  میقع و  زا  جتنم  سایق  زایتما  سایق و 

ثحابم نیا  هب  یتاکن  دـمآ ، ام  زا  سپ  یـسک  رگا  لاح  تسا ، هدیـسر  دـح  نیا  هب  ثحابم  نیا  ات  میا ، هدرک  لـمحت  ار  یباوخن  بش 
.دنک تسرد  ار  یهابتشا  ای  دیامن  حالصا  ار  يا  هتکن  ای  دیازفیب و  هفاضا 

ای دیازفیب  اهنآ  هب  يزیچ  يو ، زا  هدش  حرطم  دعاوق  رب  هوالع  هک  تسا  هدمآ  وطـسرا  زا  سپ  یـسک  ایآ  نیملعتم ! تعامج  يا  دـینیبب 
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نآ زا  يزارد  راگزور  هکنآ  اب  دنک ، حالصا  ار  وا  هابتشا 
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يو سپس  .تسا  هدوب  یحیرص  قح  یحیحص و  نازیم  هدوب و  تحص  لامک  رد  هتفگ  وا  هک  هچنآ  تفگ : دیاب  یتسارب  تسا  هتشذگ 
وا یملع  تعاضب  تسا ، هدیسرن  ام  هب  يو  یمالک  یبتک و  رثا  هتشاد ، تمکح  زا  يزیچ  نوطالفا  رگا  دیوگ : یم  نوطالفا  ریقحت  رد 

.تسا هدوب  كدنا 

زا تسا  هتفگ  قطنم  طـسب  رد  وطـسرا  هچنآ  هک  تسناد  یم  درک ، یم  تیاـعر  فاـصنا  انیـس  یلعوـبا  رگا  دـیوگ : یم  نیدـلا  بطق 
، درک یم  روما  نیا  هب  نتخادرپ  زا  تعنامم  ار  يو  هچنآ  تسا  هدوبن  زجاع  مولع  نیا  هیهت  زا  نوطالفا  .تسا  هدوب  نوطـالفا  شداتـسا 

نآ هب  هک  یـسک  .نآ  ریغ  هن  تسا  تمکح  نامه  ًاتقیقح  هک  تسا  هدوب  هراب  نیا  رد  يو  ياـبیز  قوذ  هفـشاکم و  روما  هب  يو  هجوت 
.دزادرپب تالمجم  لیضفت  لوصا و  عورف و  هب  ات  دنک  یم  لصاح  یغارف  هنوگچ  دنک ، هجوت  سیفن  فیرش و  مهم و  روما 

توهش لقع و 

یم رارق  لقع  تمدـخ  رد  اـه  هتـساوخ  دروآ ، ور  ناـسنا  هب  تمکح  یتقو  دـیوگ : یم  يو  .دوب  میکح  سروغاـثیف  درگاـش  طارقس ،
.دریگ یم  رارق  اه  هتساوخ  تمدخ  رد  لقع  دنک ، تشپ  تمکح  نوچ  دنریگ و 

دنزرف تیبرت 

.دنتسه امش  نامز  ریغ  ینامز  قولخم  نانآ  هک  دینکن  روبجم  ناتدوخ  بادآ  هب  ار  نادنزرف  دیوگ : نینچمه 

یگدنز گرم و 

میا و هدنام  هدنز  گرم  يارب  ام  هک  ارچ  .یشاب  نیگمغ  یگدنز  زا  لاحشوخ و  گرم  ندیسر  زا  هک  تسین  راوازس  دیوگ : نینچمه 
.میریمن ات  میا  هدنام  هدنز 

توهش لها  تفرعم ، لها 

.تسا هدننک  دوبان  تاناویح  روبق  توهش  لها  مکش  تسا و  ناگتشرف  ربنم  تفرعم  لها  ياهلد  دیوگ : نینچمه 

*

.تسا یمود  اب  نآ  يدوبان  یلوا و  اب  یگدنز  ءاقب  .تسا  لجا  مود  وزرآ و  لوا  دراد ، تیدودحم  ود  یگدنز  دیوگ : نینچمه 

سفن تلذ 

.تسا ّتلذ  هب  مدرم  نیرت  هتسیاش  دنکن ، هجوت  وا  هب  یسک  دیوگب و  ینخس  هکنآ 
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مغ

.دروآرد وا  نت  زا  ار  هماج  نآ  زور  دناشوپب ، شتماق  رب  تملظ  سابل  بش  سکره  دیوگ : یمیکح 

تاناویح ياه  هچب  مسا 

عون ره  ياه  هچب  خرف و  ار  غرم  هجوج  دـنیوگ ، یم  ورج  ار  يا  هدـنرد  عون  ره  دـنزرف  هک : تسا  هدـش  لقن  باـتکلا  بدا  باـتک  زا 
هرب هلجع و  ار  هدام  لجع و  ار  رن  هلاسوگ ي  .دـنمان  یم  وفع  شحج و  ار  غالا  هرک ي  ولف و  رهم و  ار  بسا  هرک  لـفط و  ار  یـشحو 

هفورخ ار  نآ  هدام  دـنمان و  فورخ  لـمح و  دـسرب  یگهاـم  راـهچ  هب  یتقو  هتبلا  .دـنمان  یم  همهب  هلخـس و  ار  شیم  هداـم ي  رن و  ي 
.دنیوگ

يدج ار  شرن  الاب  هب  هام  راهچ  زا  هرفج و  ار  شا  هدام  رفج و  ار  شرن  یگهام  راهچ  زا  همهب و  هلخـس و  ار  هام  راهچ  زا  رتمک  هلاغزب 
ار رتش  هچب  لفغد و  ار  لیف  هچب  و  مسید ، ار  سرخ  هچب  لعرف و  ار  راتفک  هچب  لبـش و  ار  ریـش  هچب  .دـنمان  یم  قاـنع  ار  شا  هداـم  و 

هچب صرد و  ار  شوم  هچب  لاد و  ار  غرمرتـش  هچب  شبرح و  ار  راـم  هچب  قنرخ و  ار  شوگرخ  هچب  رفغ و  ار  یهوک  زب  هچب  راوـح و 
هچب صرد و  ار  خـلم  هبرگ و  هداـم و  گـس  هداـم و  گرگ  هچب  صونخ و  ار  كوخ  هچب  فشخ و  وـهآ  هچب  لـسح و  ار  رامـسوس 

.دنمان یم  سرجه  ار  هابور 

دنجخ لامک 

يوش هدیجنس  لعف  لوق و  یپ  رد  رگ 

يوش هدید  مدرم  قلخ  هدید ي  رد 

ارت لعف  رگ  هک  يزم  نانچ  قلخ  اب 

يوش هدیجنر  دننک  لمع  وت  اب  مه 

یباسح ازریم 

یباسح تفر ، شوخ  هچ  تفر و  نورب  مزب  نیز 

ار ینمجنا  دنک  هدزرآ  لد  هدرزاک 

لیعامسا لامک 

ناهج نیا  رد  يداش  نشلگ  رازه  نیدنچ 

میا هتفرگ  يراخ  نماد  وت  مغ  اب  ام 
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ازریم ناخ 

رضخ يا  ناجب  مدمآ  تویح  هزور  ود  زا  نم 

يراد نادواج  هک  يرمعز  وت  ینک  یم  هچ 

یتلاح
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ما هتسناد  ما  هدنام  يدیماان  دردب  ات 

تشاد رای  راظتنا  رد  لد  هک  یقوذ  نآ  ردق 

يراکف

شلد رد  دوب  يرثا  ار  هیرگ  شیپ  نیز 

دنامن رثا  مهنآ  رد  هک  متسیرگ  نادنچ 

یمق کلم 

دوبن ام  یعس  زا  دش  بیصن  رگ  وت  لصو 

دنک یم  شیوخ  متس  یفالت  نودرگ 

راطع

بلط یصاع  وت  وفع  نیع  دوب 

ببس نیز  متفرگ  نایصع  هصرع ي 

زاس هدرپ  مدید  تیراتسب  نوچ 

زاب هدرپ  مدیرد  دوخ  تسدب  مه 

هاوخ بآ  مدید  هنشت  ار  تتمحر 

هانگ زا  مدرب  شیوخ  يوربآ 

ما هدنکفا  بح  رحب  دص  رب  مشچ 

ما هدنکفا  بنج  ار  دوخ  مرجال 

ربخ اب  تبح )  ) تلضف يایرد  زا  متشگ 

رگج هنشت  یهت  تسد  مدمآ 

يولوم
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دومن ور  ار  وا  هچ  ره  اخیلز  نآ 

دوب هدرک  فسوی  هلمج  ار  وا  مان 

درک موتکم  اهمان  رد  وا  مان 

درک مولعم  وا  رس  ار  نامرحم 

دش مرن  شتآز  موم  یتفگب  نوچ 

دش مرگ  ام  اب  رای  ناک  يدب  نآ 

دیرگنب دمآرب  هم  یتفگب  رو 

دیب خاش  نآ  دش  زبس  یتفگب  رو 

دنپط یم  شوخ  اهگرب  یتفگب  رو 

دنپس دزوس  یمه  شوخ  یتفگب  رو 

بآ هدروآ  اقس  هک  یتفگب  رو 

باتفآ دمآرب  هک  یتفگب  رو 

يدز مه  رب  رگا  مان  نارازه  دص 

يدب فسوی  يدب  فسوی  وا  دصق 

وا مان  یتفگ  وچ  يدوب  هنسرگ 

وا ماج  تسم  ریس و  وا  يدش  یم 

يدش نکاس  وا  مان  زا  شیگنشت 

يدش نطاب  تبرش  فسوی  مان 

نیتسوپ ار  وا  يدوب  امرس  تقو 

نیا تسود  مان  قشع  رد  دنک  نیا 
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*

دنک نیگمغ  ار  هنیس  وک  نآ  تسین  نآ  نآ  تسیک  نآ 

دنک نیریش  ارت  خلت  ینک  يراز  وا  شیپ  نوچ 

افه دق  دبعل  وفعا  افولااذ  ای  وگب  دیوگ 

دنک نیمآ  ناهن  رد  وا  اعد  رد  دیآ  هدنب  نوچ 
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دهد شقوذ  اعد  ردنا  وک  تسنآ  وا  نیمآ 

دنک (1) نیقلت  هنگ  رذع  مرک  زا  یصاع  شوگ  رد 

دنیوگ (2)

همه يارآ  ملاع  هام  وت  يوریا 

همه يانمت  زور  بش و  وت  لصو 

نمب ياو  ینمز  هب  نارگد  اب  رگ 

همه ياو  ینم  وچمه  سک  همه  اب  رو 

مالسلا امهیلع  فسوی  یسوم و 

رهـش نآ  هب  فسوی  ندش  لخاد  زا  سپ  لاس  دص  راهچ  رـصم  هب  یـسوم  ندش  دراو  تسا : هدـمآ  ماعنا  هروس  ریـسفت  رد  فاشک  رد 
.تسا هدوب 

همان باوج 

.تسا بجاو  مالس  خساپ  نوچ  همان  خساپ  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد 

همان

.دوش یم  ققحم  يراگن  همان  اب  رفس  رد  تاقالم و  اب  رضح  رد  ناتسود  یتسود  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه 

ششخب

یمن دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  دریذـپن ، وگغورد  هچ  دـشاب  وگتـسار  هچ  ار  راـکاطخ  شزوپ  هک  یـسک  تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد 
.دوش

بضغ

.دوش كانمشخ  هدنب  هک  تسا  ینامز  ادخ ، مشخ  هب  هدنب  تلاح  نیرت  کیدزن  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

سحن زور 

ٍسَْحن ِمْوَی  ِیف  ًارَصْرَص  ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  ا�ْنلَسْرَأ  ّنِإ 
�
ا هیآ  رمق و  هروس  ریسفت  لیذ  يواضیب  ریسفت  رد 
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رد وا  اعد  رد  دیآ  هدنب  نوچ  افه  دق  بنذل  رفغا  افولااذ  ای  وگب  دیوگ  تسا : هدمآ  نینچ  يونثم  زا  يا  هخـسن  رد  تایبا  نیا  ( - 1 - 1
دنک نیت  نوچ  شوخ  نیریش و  نوردنا  نورب و  ار  وا  دهد  شقوذ  اعد  ردنا  وک  تسنآ  وا  نیمآ  دنک  نیمآ  ناهن 

.تسا هدش  هدروآ  ریخلاوبا  دیعسوبا  خیش  تایعابر  هعومجم  رد  قوف  یعابر  ( - 2 - 2
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.دوب هام  رخآ  هبنش  راهچ  زور  سحن : زور  نآ  تسا : هدمآ  ٍّرِمَتْسُم (1) ،

گرم

.دـندیدنخ یم  دـنتفگ و  یم  نخـس  هک  دـندرک  دروخرب  یهورگ  هب  دـندش و  جراخ  لزنم  زا  ربمایپ  يزور  تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد 
: دومرف تسا ؟ اهتذل  هدـننک  دوبان  يزیچ  هچ  دـنتفگ : .دـیروآ  رطاخ  هب  ار  تاذـل  هدـننک ي  دوبان  دومرف : درک و  مالـس  اهنآ  رب  ربمایپ 

! گرم

هدنخ

رگا تسوا ، تردق  تحت  نم  ناج  هک  ییادخ  هب  دومرف : .دـندیدنخ  یم  هک  دروخرب  یهورگ  هب  دـش و  جراخ  هناخ  زا  يرگید  زور 
.دیدرک یم  هیرگ  رایسب  دیدنخ و  یم  مک  دیتسناد ، یم  متسناد  یم  نم  هک  ار  هچنآ 

بیرغ مالسا 

: دومرف درک و  مالـس  نانآ  رب  ربماـیپ  .دـندیدنخ  یم  دـندز و  یم  فرح  هک  دروخرب  یهورگ  هب  دـش و  جراـخ  هناـخ  زا  يرگید  زور 
یناسک هچ  نانآ  دـش : هتفگ  .تماـیق  زور  رد  ناـبیرغ  لاـح  هب  اـشوخ  سپ  .دـش  دـهاوخ  بیرغ  يدوزب  دـش و  دـلوتم  بیرغ  مالـسا 

.تسا هدرک  لقن  دمحا  نب  لیلخ  ار  ثیدح  نیا  .دننام  یم  حلاص  دوش ، دساف  هنامز  نوچ  هک  یناسک  دومرف : دنتسه ؟

لخب رقف و 

.لیخب شزوپ  زا  تسا  رتهب  ریقف  شالت  دیوگ : ینادمه  نامزلا  عیدب 

لثم هب  هلباقم 

.موش یم  وربور  وا  اب  لیف  موطرخ  اب  دوش  وربور  نم  اب  ینالوط  ینیب  اب  سکره  دیوگ : نینچمه 

*

.مشورف یم  ار  وا  يزیشپ  هب  درگنب  نم  هب  مشچ  هشوگ ي  اب  سکره  دیوگ : نینچمه 

تموکح

دـسرن و نآ  هب  نم  وـفع  هک  دـشاب  ییاـطخ  دـسرن و  نآ  هب  نم  ملح  هک  دـشاب  یلهج  نیمز  رد  هک  متـسین  نارگن  تسا : هتفگ  يریما 
.دشاب جراخ  نم  ناوت  زا  هک  دشاب  يا  هتساوخ 
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.19 رمق ، .میداتسرف  تخس  يداب  دنت  سحن ، يزور  رد  ام  ( - 1 - 1
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مغ یب  يداش 

ایند رد  یتـسه ، تشهب  یلاحـشوخ  یپ  رد  رگا  ینعی  .دـشاب  هتـشادن  یمغ  هـک  مدرگ  یم  یی  يداـش  لاـبند  دـیوگ : ذاـعم  نـب  ییحی 
.شاب نیگمغ 

رمع ّللادبع 
�

ه نب  ملاس 

رد دـش و  هبعک  هناخ  دراو  شتفالخ  نامز  رد  کلملادـبع  نب  ماشه  .دوب  دـهاز  اوقت و  اب  یناسنا  باطخ ، نب  رمع  ّللادـبع 
�

ه نب  ملاـس 
ادخ ریغ  زا  شا  هناخ  رد  هک  منک  یم  ایح  نم  تفگ : ملاس  .هاوخب  نم  زا  يزیچ  ملاس  يا  تفگ : وا  هب  درک و  هدـهاشم  ار  ملاس  اجنآ 

تجاح زا  تفگ : ملاس  .هاوخب  يزیچ  نم  زا  نونکا  تفگ : دـش و  جراـخ  وا  یپ  رد  ماـشه  تفر ، نوریب  ملاـس  یتقو  .مهاوخب  يزیچ 
، ما هتـساوخن  تسا  کلام  ار  ایند  هک  یـسک  زا  تفگ : ملاس  .ییایند  ياه  تجاح  زا  تفگ : ماشه  يورخا ؟ ای  مهاوخب  ییاـیند  ياـه 
وا رب  کلملادـبع  نب  ماشه  تفر و  ایند  زا  لاس 106  هجحلا  يذ  هام  رخآ  رد  ملاس  .تسین  ایند  کـلام  هک  مهاوخب  یـسک  زا  هنوگچ 

.دش نفد  عیقب  رد  دراذگ و  زامن 

لد یگریت 

.زاین نودب  نتفگ  نخس  یگنسرگ ، نودب  ندروخ  بجعت ، نودب  هدنخ  .دنک  یم  هایس  ار  لد  زیچ  هس  دیوگ : یفراع 

ناهن راکشآ و  كرش 

: زا تسا  ترابع  هک  تسا  یبتارم  ار  دیحوت  دیوگ : هیئات  حرش  رد  يرصیق 

یم بترتم  ار  مالسا  راثآ  دیادز و  یم  ار  راکشآ  كرش  نخس  نیا  .تسا  هللا  الا  هلا  نتفگ ال  نآ  یبلق و  قیدصت  اب  ینابز  دیحوت  - 1
.دنک

.تسا یلاعفا  دیحوت  نیا  دنادن و  ادخ  زج  یتسه  رد  يا  هدننک  فرصت  لعاف و  چیه  هللا ،  الا  هلا  هدنیوگ ي ال  هکنیا  - 2

.تسا یتافص  دیحوت  نیا  دنیبن و  ادخ  ریغ  يارب  ار  یلامک  تفص  يو  هکنیا  - 3

.تسا یتاذ  دیحوت  نآ  دسانشن و  ادخ  زج  ار  یتاذ  وا  هکنیا  - 4

، دروآ نابز  رب  هللا  الا  هلا  دنچ ال  ره  دشاب  لئاق  دوجو  ای  تاذ  ای  تفـص  ای  لعف  يزیچ  يارب  شرظن  رد  هک  ینامز  ات  دـیحوت  هدـنیوج 
ًالعف هچ  ًاتفص و  هچ  ًاتاذ و  هچ  شرظن ، رد  ادخ  زا  ریغ  زیچ  همه  هکنیا  رگم  دبای  یمن  ییاهر  نآ  زا  و  تسا ، ناهن  كرش  هب  كرـشم 

.دوش کلهتسم 

هب قح  دش ، یناف  كالهتسا  نیا  ندید  زا  زین  شدوخ  دش و  کلهتسم  همه  ریغ ، یتقو 
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ءامسا و رهظم  ار  یتسه  همه ي  دنیب و  یم  قح  دوجو  هب  دوجوم  ار  همه  قح و  دوجو  هب  ار  زیچ  همه  مود  هاگن  اب  دنام و  یم  ییاهنت 
زج ار  يزیچ  هک  ارچ  .تسین  یفخ  كرـش  هتبلا  نیا  تسا و  قح  قلخ و  هب  لـئاق  تلاـح  نیا  رد  وا  .دـنک  یم  هدـهاشم  قـح  تاـفص 

.دوب هدیسر  نیمه  هب  لوا  هاگن  رد  هچنانچ  دسانش  یمن  ّللا 
�

ه زا  ریغ  یتسه  .دنیب و  یمن  تیهولا  تیوه  رهظم 

تورث ایند ،

ات هداد  هعـسوت  ار  اه  قمحا  يزور  دنوادخ  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بیذـهت  رد  بساکم  باتک  زاغآ  رد 
.دهاوخ یمن  يرگ  هلیح  تمحز و  ششوک و  ایند  ندروآ  تسدب  دننادب  نایاناد 

شالت

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  اب  هنیدـم  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  مرگ  رایـسب  يزور  تسا : هدـمآ  یلعالادـبع  زا  باتک  ناـمه  رد  نینچمه 
يزور نینچ  رد  ار  دوخ  زاب  يراد ، ادخ  لوسر  اب  هک  یتبارق  ادخ و  دزن  هک  یماقم  نیا  اب  موش ، وت  يادف  مدرک : ضرع  .مدـش  وربور 

: دومرف ماما  يا ؟ هتخادنا  تمحز  هب 

.مشاب زاین  یب  وت  دننام  زا  ات  مدش  جراخ  يزور  نینچ  رد  يزور  بلط  يارب  یلعالادبع  يا 

رقف تورث و 

ینک تحارتسا  یتخس  هب  هک  یلاخ  کچوک و  یقاتا  یشونب و  يرهن  زا  هک  درس  یبآ  فک  يروخب و  یجنک  رد  کشخ  ینان  هدرگ 
.تسا رتهب  هوکش  اب  خاک  رصق و  رد  جات  زا  ییامن ، نآرق  توالت  نآ  رد  يدابآ ، زا  رود  يدجسم  ای 

هیواز یف  هلکات  سبای  زبخ  فیغر 

هیقاس نم  هبرشت  دراب  ءام  فک  و 

هیلاخ اهیف  کسفن  هقیض  هفرغ  و 

هیحان یف  يرولا  نع  لزعمب  دجسم  وا 

هیرابب ارثدتسم  هفیحص  هبولتت 

هیلاع راد  رصق و  یف  ناجیتلا  نم  ریخ 

دنیوگ

راهنیز یبلط  یم  شوخ  لد  رگ 
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یهن شوخان  شوخ و  رب  لد  هک  شوک 

يدعس

شمغ ناگدیروش  تقو  اشوخ 

شمهرم رگ  دننیب و  مخز  رگا 

روفن یهاشداپ  زا  ینایادگ 

روبص ییادگ  ردنا  شدیماب 

دنشکرو ملا  بارش  مدامد 

دنشکرد مد  دننیب  خلت  رگو 

تسوا دای  رب  هک  يربص  تسا  خلت  هن 

تسود تسد  زا  دشاب  رکش  یخلت  هک 
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رای ناتسم  دنناشک  تمالم 

راب تسم ، رتشا  درب  رتکبس 

دنبز ییاهر  دهاوخن  شریسا 

دنمک زا  صالخ  دهاوخن  شراکش 

یح نایادگ  تلزع  نیطالس 

یپ هدرک  مگ  ناسانش  لزانم 

دنرب یپ  یک  قلخ  ناشتقو  رسب 

دنرد تملظب  ناویح  بآ  نوچ  هک 

دننز رد  دوخب  شتآ  هناورپ  وچ 

دننت رد  دوخب  هلیپ  مرک  نوچ  هن 

وج مارآلد  رب  رد  مار  الد 

وج فرط  رد  کشخ  یگنشت  زا  بل 

زود هقرخ  يا  هشوگ  رد  هدوسآ  هک 

زوس هقرخ  یسلجم  رد  هتفشآ  هک 

دنرب نابیرگ  رد  رس  میلستب 

دنرد نابیرگ  دنامن  تقاط  وچ 

دنیوگ

تسین رود  میسانشن  رگا  لاصو  ردق 

تسا هتشذگ  نارجهب  هشیمه  ام  تاقوا 

ّللادبع
�

ه هجاوخ  تاجانم 
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میدرک و یم  تیصعم  ام  یهلا  .هد  بآ  رب  تشِک  ّللادبع 
�

ه هچنآ  و  هد ، بآ  یتشِک  وت  هچنآ  یهلا  دیوگ : يراصنا  ّللادبع 
�

ه لیعامساوبا 
تـسود زاب  ینک  تبوقع  رگا  ادرف  داش ، سیلبا  وت  نمـشد  دش و  یم  نیگهودـنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 

�
ه لوسر  دـمحم  وت  تسود 

ناتسوب زا  تسا  خلت  ینساک  رگا  یهلا  .هنم  تسود  لد  رب  هودنا  ود  هدم و  نمشد  هب  يداش  ود  یهلا  داش ؛ نمـشد  دوش و  نیگهودنا 
.متسناوتن متسناد  نوچ  متسنادن و  متسناوت  نوچ  یهلا  .تسا  ناتسود  زا  تسمرجم  ّللادبع 

�
ه رگا  تسا و 

.نک مادم  يدینابات  هک  قرب  نیا  نک و  مامت  يداد  هک  ینشاچ  نیا  یهلا 

یکدوک هب  .ناج  بات  لهاان  اب  تسا و  ناج  هب  ات  لها  اـب  تبحـص  .نک  بلط  يرادـن  رگا  نک و  برط  يراد  رگا  و  تسا : هتفگ  زین 
سک یتسیا  اج  ره  یتسین ، تسا  یملاـع  شوخ  یتسرپ ؟ یک  ار  يادـخ  نیکـسم  يا  سپ  یتسـس ، يریپ  هب  یتسم ، یناوج  هب  یتسپ ،

یـسگم يرپ  اوه  رب  رگا  یـشاب و  یـسخ  يور  بآ  رب  رگا  .تسا  زاـین  یب  قح  ییاـین  رگا  تسا و  زاـب  رد  ییآ  رگا  یتـسیک  دـیوگن 
.یشاب یسک  ات  رآ  تسدب  یلد  یشاب ،

هنابش باذع 

هک تسا  هدـمآ  مثیخ  نب  عیبر  زا  اـتایب ، َنوُرِـسا�ْخلا (1) ... ُمْوَْقلا  َّالِإ  ّللا 
�

ِه َرْکَم  ُنَمْأَی  �الَف  ّللا 
�

ِه َرْکَم  اُونِمَأَف  هیآ َأ  لـیذ  فاـشک  ریـسفت  رد 
ار وت  دنباوخ و  یم  منیب  یم  ار  مدرم  هدش ! هچ  تفگ : وا  هب  شرتخد 
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ًاتا�َیب (1)، ا�نُـسَْأب  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  هیآ : يو  دارم  .دسر  ارف  باذع  هنابـش  هکنیا  زا  دـسرت  یم  تردـپ  مرتخد ! تفگ : عیبر  یباوخب ؟ منیب  یمن 
.دوب

يروخرپ

.دنک یم  نایغط  يریس  زا  مکش  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  باتک  رد 

يروخرپ

ینامز ادخ  هب  هدنب  تلاح  نیرت  ضوغبم  تسا و  یلاخ  شمکـش  هک  تسا  ینامز  ادخ  هب  هدنب  تلاح  نیرت  کیدزن  تسا : هدـمآ  زین 
.تسا رپ  شمکش  هک  تسا 

ناسنا بکرم و 

نم بکار  متـسه و  طیـسب  لهاج  نم  نوچ  مشاـب ، هراوس  نم  دـیاب  دـهد  فاـصنا  راـگزور  رگا  تفگ : يزور  میکح  غـالا  دـنیوگ :
.تسا بکرم  لهاج 

اموی میکحلا  رامحلا  لاق 

تنک رهدلا  فصنا  ول 

بکار

طیسب لهاج  یننال 

بکرم لهاج  یبکار  و 

دنیوگ

تسیرگن یم  زاب  تفر و  یم  دز و  یم  غیت  هب 

يدید دوخ  يازس  يدرکن  قشع  كرت  هک 

نیمز نامسآ و  شنیرفآ 

رهوگ نآ  تسیرگن و  نآ  هب  تبیه  اب  سپـس  .دیرفآ  ار  وا  ادخ  هک  دوب  يرهوگ  زا  شنیرفآ  زاغآ  تسا : هدـمآ  تاروت  لوا  رفِـس  رد 
نوچ یفک  بآ  نآ  رب  تخاس و  ار  اه  نامـسآ  دود  نآ  زا  ادـخ  تساـخرب و  دود  نوچ  يراـخب  بآ  زا  دـیدرگ و  بآ  دـش و  بوذ 

.تشاد هگن  ار  نآ  اههوک  اب  درک و  قلخ  نآ  زا  ار  نیمز  دش و  رهاظ  ایرد  فک 
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راد هیرگ  راد و  هدنخ  زیچ  هس 

هب ارم  هک  يزیچ  هس  اما  متـسیرگ ، هک  دح  نآ  هب  ات  درک  نوزحم  ارم  زیچ  هس  و  دروآ ، هدنخ  هب  ارم  زیچ  هس  هک  تسا  هتفگ  ءادردوبا 
: زا تسا  ترابع  دروآ  هدنخ 

.تسوا یپ  رد  گرم  هک  يدنموزرآ  - 1

.دنوش یمن  لفاغ  وا  زا  هک  یلفاغ  - 2

.یضار ای  دنتسه  نیگمشخ  وا  زا  هک  دناد  یمن  هدش و  رپ  هدنخ  زا  شناهد  هک  ینادنخ  - 3
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: زا تسا  ترابع  متسیرگ  هک  يدح  ات  دروآ  نزح  هب  ارم  هک  يزیچ  هس  نآ  اما 

.وا نارای  ربمایپ و  ینعی  ناتسود  ییادج  - 1

.ربق لوا  بش  زا  سرت  - 2

! شتآ ای  تشهب  هب  دنربب  ارم  اجک  هب  دهد  یم  نامرف  مناد  یمن  هک  تمایق  رد  ادخ  هاگشیپ  رد  فقوت  - 3

دنیوگ

هدیدان قوشعم  قشاع  نم  هدید و  قشاع  وت 

يراکرپ ماجنا  ارت  تسا و  راک  زاغآ  ارم 

جح هویش ي 

رد .داد  هیکت  ییاکتم  رب  دـناشن و  دوخ  رانک  رد  ارم  داتـسرف و  نم  غارـس  جاجح  مدوب ، هکم  رد  نم  هک  ینامز  دـیوگ : ینامی  سواط 
دندروآ ار  وا  یتقو  .دننک  رـضاح  ار  وا  داد  نامرف  جاجح  .تفگ  هیبلت  دنلب  يادـص  اب  هک  دینـش  ار  يدرم  يادـص  جاجح  لاح  نامه 

هچ زا  سپ  تفگ : درم  .مدرکن  لاؤـس  مالـسا  زا  تفگ : جاـجح  .ناناملـسم  زا  تفگ : درم  یناـمدرم ؟ مادـک  زا  تفگ : وا  هب  جاـجح 
؟ يدـید هنوگچ  ار  فسوی  نب  دـمحم  مردارب  تفگ : جاجح  .نمی  لها  زا  تفگ : درم  .تهاگداز  رهـش  زا  تفگ : جاجح  يدیـسرپ ؟

نم دزن  ار  وا  برق  هک  یلاح  رد  ینزب  ار  فرح  نیا  هک  دش  ثعاب  هچ  تفگ : جاجح  .درک  تحاران  ار  جاجح  هک  دز  یفرح  درم  نآ 
: تفگ ینمی  درم  یناد .؟ یم 

.منک ادا  ار  منید  قح  ما  هدمآ  متـسه و  ادـخ  هناخ  نامهم  نم  هک  یلاح  رد  ادـخ ؟ دزن  تسا  نم  زا  رتزیزع  وت  دزن  وا  ینک  یم  نامگ 
میکح يدرم  متفگ  دوخ  اب  مدـش و  وا  یپ  رد  نم  دـیوگ : یم  سواـط  .دـش  جراـخ  هزاـجا  بسک  نودـب  ینمی  دزن و  یفرح  جاـجح 

رد ارم  ایادخ ! ما ، هدروآ  يور  وت  هب  متـسه و  وت  هب  هدنهانپ  ایادخ ! دـیوگ : یم  هتخیوآ و  هبعک  هدرپ  هب  تسد  هک  مدـید  ار  وا  .تسا 
، کیدزن وت  شیاشگ  ایادـخ ! .زاس  زاـین  یب  نادـنمتورث  زا  راد و  هگن  ناگدـننک  لـخب  عنم  زا  هد و  رارق  دوخ  تیاـضر  دوج و  فنک 

.تفر مدرم  نیب  سپس  .تسا  ناگدنب  هب  یکین  وت  تداع  نهک و  وت  ششخب 

، نکن مورحم  منتفریذپن  مغ  رب  دزم  زا  ارم  یتفریذـپن ، ار  متمحز  نم و  جـح  رگا  ایادـخ  تفگ : یم  هک  مدـید  ار  وا  زین  هفرع  بش  رد 
.دنار یم  نابز  رب  ار  هملک  نیا  هتسویپ  یشخبب و  لاحنیا  اب  ارم  رگا  نم  رب  ياو  تفگ : یم  هک  مدید  ار  وا  دیع  زور  تفر و  سپس 

ییاسراپ

زا یلو  دنتسه  ایند  رد  .دنتسین  ایند  لها  یلو  دنتسه  ایند  لها  زا  یهورگ  دیامرف : یم  ناراکزیهرپ  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
رد دندومن و  یم  لمع  دندرک  یم  كرد  هچره  .دنتسین  نانآ 
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هک دندید  یم  ار  ناتسرپ  ایند  .دنتشادن  تساخرب  تسشن و  ترخآ  لها  اب  زج  نانآ  .دنتفرگ  یم  یـشیپ  دننک  كرت  دیاب  هچنآ  كرت 
.دنرامش یم  گرزب  ار  ناگدنز  بلق  گرم  نانآ  یلو  دنرامش  یم  گرزب  ار  دوخ  مسج  گرم  هنوگچ 

اوقت

یم ادـخ  هکنانچ  .دوش  لـئاق  ادـخ  يارب  کیرـش  هکنیا  زا  ندـش  رود  اـب  نادواـج  باذـع  زا  يرود  هکنآ : لوا  .دراد  هبترم  هس  اوقت 
�يْوقَّتلا (1). َهَِملَک  ْمُهَمَْزلَأ  َو  دیامرف :

.تسا هدمآ  ینید  تاررقم  رد  هک  يروطب  هریغصو  هریبک  ناهانگ  همه ي  زا  زیهرپ  هکنآ : مود 

...ْمِْهیَلَع (2) ا�نْحَتََفل  اْوَقَّتا  اُونَمآ َو  �يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  دیامرف : یم  ادخ  هکنانچ 

 . ِِهتا�ُقت َّقَح  ّللا 
�

َه اوُقَِّتا  دیامرف : یم  ادخ  هک  تسا  یقیقح  ياوقت  نیا  دزاس و  یم  رود  ادخ  زا  ار  ناسنا  هک  هچره  زا  زیهرپ  هکنآ : موس 

اوقت مود  هبترم  هب  هراـشا  مینادـب  َنوـُنِمُْؤی (4)  َنیِذَّلَا  يارب  هیناـیب  هلمج  ار  َنیِقَّتُْمِلل (3)  ًيدُه  رگا  دـیوگ : یم  فاشک  رد  يرـشخمز 
.تسا لوا  هجو  هب  هراشا  مینادب  هصصخم  تفص  رگا  تسا و  موس  هبترم  هب  هراشا  مینادب  نانمؤم  حدم  رگا  تسا و 

تاروت رد  میهاربا  ياعد 

مدینادرگ و روراب  مداد و  تکرب  ار  وا  کنیا  مدینـش ، ار  وت  هلان  لیعامـسا و  قح  رد  ار  وت  ياعد  میهاربا  يا  تسا : هدـمآ  تاروت  رد 
.دومن (5) مهاوخ  یمیظع  تما  ار  وا  دومن و  مهاوخ  دیلوت  رورس  هدزاود  وا  زا  مناسرب و  ماقم  یتدایز  هب  تیاهن  تیانع و  هب  ار  وا 

بابر

ماما .تسوا  زا  هنیکـس  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رـسمه  سیقلاؤرما ، رتخد  باـبر  تسا : هدروآ  دوخ  خـیرات  رد  يزوج  نبا 
: هک تسوا  هب  بوسنم  تشاد و  یم  تسود  رایسب  ار  هنیکس  مالسلا  هیلع  نیسح 

.مراد تسود  دشاب  بابر  هنیکس و  نآ  رد  هک  يا  هناخ  ره  نم  وت ، ناج  هب 
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هب هنیدم  نادنمتورث  .تشگزاب  هنیدم  هب  سپس  تراسا و  هب  ماما  تداهـش  زا  سپ  دوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  البرک  رد  بابر 
سپ لاس  کی  اهنت  يو  .منیزگ  یمنرب  دوخ  يارب  یبسن  شیوخ و  ادخ  لوسر  زا  سپ  ادخ  هب  تفگ : بابر  دندمآ  يو  يراگتساوخ 

.درک یگدنز  اروشاع  هثداح  زا 

.دیباوخن فقس  ریز  تخادنین و  هیاس  بابر  رب  یفقس  زگره  هعقاو  نیا  زا  سپ 

يردام رهم 

هب شرداـم  .دز  یم  داـیرف  غاد  ياهگنـس  رب  يا  هچب  ناتـسبات ، مرگ  ياوه  رد  اـهگنج  زا  یکی  رد  تسا : هدـمآ  يزار  رخف  ریـسفت  رد 
نارای .مکرسپ  مکرسپ ، تفگ : یم  تشاد و  هگن  هنیس  رب  ار  كرسپ  داتفا و  نیمز  رب  درک ، لغب  تفرگ و  ار  وا  دیـسر ، يو  هب  تعرس 
.دینک یم  بجعت  ردام  نیا  رهم  زا  دومرف : درک و  ور  اهنآ  هب  ربمایپ  .دنتـسیرگ  دـندوب ، هدـش  رثأتم  ردام  نیا  يردام  رهم  زا  هک  ربمایپ 

.دنتفر دوخ  راک  غارس  دندش و  لاحشوخ  باحصا  .تسا  رت  نوزفا  ردام  نیا  زا  امش  هب  ادخ  محر 

ظفاح

ظفاح ناسب  دوخ  رگ  دایرفب  دسر  تقشع 

تیاور هدراچ  رد )  ) اب یناوخب  ربز  نآرق 

نعط

ادخ ساپس  تفگ : هنزم  هب  بنیز  .دوب  وا  دزن  یمشاه  یلع  نب  میلـس  رتخد  بنیز  تفر و  نارزیخ  رادید  هب  مکح  ناورم  رـسمه  هنزم 
دندمآ و وت  دزن  نم  تیب  لها  یتقو  ادخ  نمـشد  يا  يراد  دای  هب  .داد  رارق  نارگید  تربع  هیام  ار  وت  درک و  لیاز  ار  وت  تمعن  هک  ار 

درک یمسبت  هنزم  يدرک ! نوریب  تا  هناخ  زا  ار  اهنآ  وت  نک و  تبحص  ترهوش  اب  دمحم  نب  میهاربا  لاوما  هراب ي  رد  دندرک  اضاقت 
يوار ینک ! دـیلقت  نم  زا  یهاوخ  یم  نونکا  هک  نم  اب  ادـخ  کین  راتفر  زا  هدرک  راداو  بجعت  هب  ار  وت  زیچ  هچ  ومع  رتخد  تفگ : و 

.دوب خساپ  نیرتابیز  وا  خساپ  تفر و  نوریب  هنزم  دیوگ : یم  ارجام  نیا 

قشع

یهلا ياه  باتک  رد  .تسا  يوادوس  ضارما  یگناوید و  ایلوخیلام و  زا  یـشخب  قشع  دـنا : هتفگ  یکـشزپ  ياه  باـتک  رد  ناـمیکح 
مهوت نیا  یلو  .دـنراد  فالتخا  مالک  ود  نیا  دور  روصت  اسب  هچ  .تسا  تداعـس  نیرتمامت  تـالامک و  نیرت  میظع  قشع  دـنا : هتفگ 
یلوا .تسا  یناسفن  یناسنا  یناحور  قشع  هدش  شیاتس  تسا و  یناوهش  یناویح  ینامسج  قشع  هدش  مومذم  هکنیا  هچ  تسا  یتسس 

یقاب و تالاح  مامت  رد  دبا  ات  یمود  دوش و  یم  لئاز  لاصو  درجم  هب 
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.دبای یم  رارمتسا 

قافنا يزور ،

هریخذ ادخ  دزن  ار  لاوما  نیا  نم  تفگ : یتشاذگن ؟ یقاب  تدنزرف  يارب  يزیچ  ارچ  دنتفگ : وا  هب  .داد  هقدص  ار  شلاوما  مامت  یـسک 
.دهد یم  زین  يزور  هداد ، ناهد  هک  نامه  اریز  .تسا  هداد  رارق  هریخذ  ار  لاوما  نآ  مرسپ  يارب  ادخ  ما و  هدرک 

مغ

رگا مرادن  يزیچ  نوچ  تفگ : طارقس  منیب ؟ یمن  وت  رد  نزح  زا  يرثا  تقو  چیه  ارچ  دیسرپ : وا  زا  میکح  طارقس  نادرگاش  زا  یکی 
.موش تحاران  نآ  يارب  دش  مودعم 

ناسنا هتشرف ، ناویح ،

توهـش لقع و  زا  ناسنا  درک و  قلخ  لقع  یب  توهـش  زا  ار  ناـیاپراهچ  توهـش و  یب  لـقع  زا  ار  ناگتـشرف  ادـخ  دـیوگ : یمیکح 
مئاـهب زا  ددرگ  هریچ  شلقع  رب  شتوهـش  سکره  رترب و  ناگتـشرف  زا  دوش  هریچ  شتوهـش  رب  وا  لـقع  هک  یناـسنا  ره  سپ  .دـیرفآ 

.تسا هدروآرد  مظن  هب  ار  عوضوم  نیا  هک  تسا  یماج  منک  یم  نامگ  .ددرگ  رت  تسپ 

تسا ینوجعم  هفرط  هدازیمدآ 

ناویح زو  هتشرس  هتشرف  زک 

نیزا مک  دوب  نیا  لیم  دنک  رگ 

نآ زا  هب  دوش  نآ  لیم  دنک  رو 

روصنم تواضق 

ریما يا  تفگ : دـش و  دراو  يدرم  دوب ، هتـسشن  تواضق  لحم  رد  هک  يزور  .دوب  ناتـسنمرا  یلاو  حافـس  سابعلاوبا  بناج  زا  روصنم 
مدـید نم  تفگ : درم  .داد  هزاجا  روصنم  .منک  نایب  ار  یلثملا  برـض  متـس ، نایب  زا  شیپ  مراد  اضاقت  نم  هدـش و  نم  قح  رد  یمتس 

یم هانپ  شردام  هب  دسانش و  یمن  شردام  زا  ریغ  ار  یسک  دلوت  زاغآ  رد  كدوک  تسا ، هدرک  قلخ  یفلتخم  تاقبط  رب  ار  مدرم  ادخ 
نوچ دهاوخ و  یمن  يزیچ  وا  ریغ  زا  دوش و  یم  شردپ  هجوتم  تسا ، شردام  زا  رتزیزع  شردـپ  دـیمهف  دـش و  گرزب  یتقو  .دروآ 

.دوش یم  لسوتم  وا  هب  دسرتب  يزیچ  زا 

.دوش یم  هدنهانپ  ریما  هب  دیآ  شیپ  وا  يارب  یلکشم  نوچ  دور و  یم  رتالاب  يا  هقبط  نآ  زا  سپ 

.ییاـمن یم  يرواد  نم  قح  رد  هنوگچ  نیبـب  ما ، هدـنهانپ  ادـخ  هب  نم  نوـنکا  .ددرگ  یم  ادـخ  هجوـتم  دـسرن  وا  داد  هب  ریما  نوـچ  و 
: تفگ درم  یهاوخ ؟ یم  هچ  تفگ : تفر و  ورف  رکف  هب  روصنم 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1589 

http://www.ghaemiyeh.com


درک رارکت  درم  نک ، رارکت  ار  دوخ  لوا  نخـس  تفگ : روصنم  تسا ، هدومن  بحاصت  ارم  هعرزم ي  هدرک و  متـس  نم  هب  کیهن  نبا 
دننادرگ و زاب  وا  هب  ار  شا  هعرزم  داد  نامرف  تسیرگ و  روصنم 
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.تخاس لزع  شا  هقطنم  تیالو  زا  ار  کیهن  نبا 

سیسخ رصم ،

نوچ ما  هدش  امش  نیمزرس  دراو  هک  یتقو  زا  نم  .دنا  هتسب  لام  لذب  زا  هک  منیب  یم  ار  ناتیاهتـسد  رـصم  لها  يا  دیوگ : بجاح  نبا 
.مروخ یم  ار  میاهباتک  هنایروم 

مکیدیا تیار  رصم  لها  ای 

هضبقنم لاونلاب  اهطسب  نع 

مکضراب الزان  مکتئج  ذم 

هضرا ینناک  یبتک  تکلا 

میوگ

كاپ رهوگ  نیرت  هیامنارگ  يا 

كاخ رکیپ  نیرت  هیاس  کبس  يو 

جنگ وت  تسا  یمسلط  كاخ  رکیپ 

جنس رهوگ  لزا  رهب  زا  یجنگ 

سانشردق يوش  وچ  ار  رهگ  نیا 

ساره دیما و  تفآز  یهرب 

تسا دونشخ  تلد  هن  يو  زک  هقرخ 

تسا دواد  هرز  همشچ  همشچ 

هانپ تیتسه  كوان  زا  دشاب 

هاگن بلق )  ) بجع شپط  زا  تدراد 

رادم هیخب  ینز  هقرخ  نآ  رب  نوچ 
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راو نزوس  سک  هتشر  رب  مشچ 

هزویرد زا  بش  هک  ینام  کشخ 

هزور ییاشگ  هک  يرآ  فک  هب 

ریمخ هدرک  يا  هدام  زا  رتشوخ 

ریش رکش و  زا  هش  ناوخ  رس  رب 

انف تسا و  رقفز  شفک  یب  تاپ 

انغ قرف  رب  هدز  ییوگ  شفک 

تسبرطضم تمدق  را  فاکش  زا 

تسا بقع  رد  نآ  زا  تمحر  رد  دص 

تدولآدرگ هدیلوژ ي  يوم 

تدوصقم يوس  تسیدنمک  شوخ 

مرگ نخلگ  وت  هناخ ي  يد  بش 

مرن رتسکاخ  وت  باجنس  دهم 

ابع يالابب  تامرس  زور 

ابق تفب  رز  دیشروخ ز  وت  رب 

رانید ای  مرد  یلاخ ز  تسد 

رانچ وچمه  يوش  زارفارس  رگ 

رسمه ییآ  سخ  راخ و  اب  هک  هب 

رز هدروخ  زا  رپ  هچنغ  نوچ  تشم )  ) تسم

تشدب تیلافس  قیربا  هنهک 
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تسکش هدید  شا  هریان  هتسد و 

باسح يوزارت  هب  تمایق  رد 

باترز ياه  هبرشم  زا  دبرچ 

دنسپم نیب  ناهج  مشچ  رب  هدرپ 

دنبب هدید  وا  زا  تسا  هدرپ  هچ  ره 

تسا هدرک  دوخ  يوسب  تیور  هچ  ره 

تسا هدرپ  دشاب  وت  ناج  نامه  رگ 

يرگ هدرپ  دوب  بابسا  بسک 

يرد هدرپ  انف  رقف و  هویش 
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هن وسکی  ار  همه  نک  یمدرم 

هبوت نز  انف  رقف و  رد  هنرو 

يولهد ورسخ  ریما 

منک رارق  نیا  دوخ  اب  اهراب 

منک رای  قشع  كرت  مور  هک 

رگا هک  منک  یم  هشیدنا  زاب 

منک راکچ  یقشاع  منکن 

*

تسا يراذعلگ  يوزرآ  ار  ملد 

تسیراخ راخ  يو  زا  هنیس  ره  رد  هک 

ندرپس ناج  دیاب  تسود  غیت  هب 

تسیراک تخس  ندرم  شیوخ  گرمب 

مراد تسود  ور  نآ  زا  ار  دوخ  نت 

تسیراذگهر كاخز  شبیکرت  هک 

*

ّللا
�

ه یفع  يدناوخ  مدوخ )  ) تدوخ يوک  گس 

سب نیمه  مشاب  یمدآ  نم  رگا 

هشپ کبک و 

، دیارس یم  هنارت  هشپ  یتقو  دریگ ، ارف  ار  ناهج  بش  یهایس  یتقو  متسه  هارمه  اه  هشپ  اه و  کبک  اب  نم  دیوگ : یم  يرصب  بویاوبا 
.دنصقر یم  اه  کبک 
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اذا ضوعبلا  ثیغاربلا و  یل و 

صصق مالضلا  سدنح  انکردا 

ابرط هضوعب  ینغت  ذا 

صقرف انغلا  هثوغرب  دعاس 

سیسخ

.نک يرادیرخ  مهرد  مین  هب  يرطاق  نم  يارب  تفگ : شمداخ  هب  ءافلخ  نادنزرف  زا  یکی 

هزنم ادخ  تفگ : يدیمهف ؟ اجک  زا  دنتفگ : وا  هب  .دوش  یمن  راگتـسر  زگره  یـسک  نینچ  ادـخ  هب  تفگ : دینـش و  ار  وا  نخـس  یبیدا 
؟ دوش یم  راگتسر  دراد ، فصن  مهرد  دنادب  هک  هفیلخ  دنزرف  ایآ  تسا ،

داوج زا  تساوخرد 

رد ار  تلذ  راب  يرادـن ، ندـش  لیلذ  زج  يا  هراچ  رگا  .یمهفب  ار  یتسدـیهت  تورث و  قرف  اـت  هاوخب  داوج  زا  یهاوخ  یم  يزیچ  رگا 
.تسین وت  تلذ  هناشن  ناگرزب  مارکا  هک  ارچ  نکفیب  داوج  هناخ 

.ینک میرکت  ار  تسیاشان  هک  تسا  نیا  تلذ  هکلب 

ًاداوج تلئس  نا  فرعلا  لأسا 

اراسیلاو ینغلا  فرعی  لزی  مل 

ًادب لذلا  نم  دجت  مل  اذاف 

ارابکلا تیقل  نا  لذلاب  قلاف 
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لذب رابکلا  کلالجا  سیل 

اراغصلا لجت  نا  لذلا  امنا 

يدعس

دب کین و  مدرم  قح  ردنا  دب 

درخ بحاص  درمناوج  يا  نکم 

ینک یم  دوخ  مصخ  ار  درم  دب  هک 

ینک یم  دب  تسا  درم  کین  رگو 

*

دوب لاز  يا  هناخ  رد  هبرگ  یکی 

دوب لاح  دب  مایا و  هتشگرب  هک 

ریما يارس  نامهم  هب  دش  ناور 

ریت هب  شدندز  ناطلس  نامالغ 

دیکچ یم  ناوختسا  زا  شنوخ  ناور 

دیود یم  ناج  لوه  زا  تفگ و  یمه 

نز ریت  نیا  تسد  زا  متسر  رگ  هک 

نزریپ هناریو ي  و  شوم )  ) جنک نم و 

شین مخز  نم  ناج  لسع  دزرین 

شیوخ باشودب  رتوکن  تعانق 

تسود رگ ، شهوکن 

نم شتباقر ، اب  هک  مراد  تسود  تهج  نآ  زا  ار  دوخ  بیقر  .دناسر  یم  نم  هب  ار  متـسود  ربخ  هک  ارچ  مراد  تسود  ار  رگ  شنزرس 
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.منیب یم  دوخ  رد  ار  تبحم  تقیقح 

هرارکتل لوذعلا  بحا 

یعمسم یلع  بیبحلا  ثیدح 

بیقرلا نال  بیقرلا  يوهاو 

یعم یبح  ناک  اذا  نوکی 

بلق ضبن و 

تکرح عبات  ضبن  تکرح  دـنیوگ  یم  نارگید  تسین و  بلق  تکرح  وریپ  ضبن  تکرح  دـنیوگ : یم  وا  ناوریپ  میکح و  سونیلاـج 
نامز نآ  ضابقنا  ضبن و  طاسبنا  نامز  بلق  طاسبنا  دنیوگ : ناگتـشذگ  زا  یخرب  .تسا  مه  ربارب  رد  هتـسد  ود  نیا  يار  .تسا  بلق 

.تسا ضبن  ضابقنا 

ضابقنا نامز  ضبن  طاسبنا  بلق و  طاسبنا  نامز  ضبن  ضاـبقنا  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناگتـشذگ  زا  يداـیز  عمج  نارخأـتم و  زا  یخرب 
.تسا هدیدنسپ  ار  هدیقع  نیمه  زجوم  بحاص  .دهد  یم  يور  بلق 

تکرح هلوقم 

.تسا عضو  هلوقم  زا  هدش  هتفگ  تسا ؟ هلوقم  مادک  زا  تکرح  هک  دنا  هدرک  فالتخا  ءامکح 

هـس ره  تیـصاخ  ضبن  تکرح  هک  تسا  نیا  قح  .تسا  مک  هلوـقم  زا  دـنیوگ  یم  يا  هدـع  .تسا و  نیا  هلوـقم  زا  دـنا  هتفگ  یخرب 
.تسا نکمم  دشاب ، هلوقم  هس  نیا  مادک  ره  زا  هکنیا  اذل  .تسا و  هلوقم 
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دنیب یم  نیا  رد  ار  تکرح  کشزپ  یلو  مک ، رد  تکرح  نیا و  رد  تکرح  .تسا  هتفای  بیکرت  تکرح  ود  زا  تکرح  دیوگ : همالع 
.مک رد  هن 

تکرح يو  هک  تسا  هدروآ  سییرلا  خیـش  زا  همالع  .تسا  یناـکم  نیا و  هلوقم  زا  تکرح  هک  دنتـسه  نیا  هب  لـئاق  ناـمیکح  رتشیب 
.تسا ناکم  رد  لیدبت  دوش ، یم  هدیمهف  ناکم  زا  هک  يزیچ  نوچ  تسا  هدرواین  ضبن  فیرعت  رد  ار  یناکم 

.درادن دوجو  دبای  شمارآ  نآ  هب  سفن  هک  یلیلد  تالامتحا  نیا  زا  مادک  چیه  لاح ، ره  هب 

ّللادبع
�

ه

دنترابع .تسا و  هتفای  ترهـش  نانآ  زا  رفن  راهچ  يارب  مسا  نیا  یلو  دنا  هتـشاد  مان  ّللادبع 
�

ه نت  تسیب  تسیود و  ربمایپ  نارای  نیب  رد 
.صاع ورمع  نب  ّللادبع 

�
ه ریبز و  نب  ّللادبع 

�
ه رمع ، نب  ّللادبع 

�
ه سابع ، نب  ّللادبع 

�
ه زا :

ردارب

.دنشاب ددعتم  ناردپ  ردام و  کی  زا  هک  دنتسه  یناردارب  فایخا  نادنزرف  دنیوگ : نانادنابز 

.دنشاب ردام  ردپ و  کی  زا  هک  دنتسه  یناسک  نایعا  نادنزرف  .دنشاب  ردام  دنچ  ردپ و  کی  زا  هک  دنتسه  یناسک  تالع  نادنزرف 

لومخ

دوخ هناخ  میلگ  هک  تسا  هدمآ  ثیدـح  رد  .دـننک  یم  نهپ  هناخ  رد  هک  تسا  یمیلگ  سلح ، دـیوگ : لمجم  باتک  رد  یـسراف  نبا 
.این نوریب  هناخ  زا  ینعی  .شاب 

میلگ زا  اپ 

.تسا نم  لخد  زا  شیب  نم  جرخ  هک  تسا  تهج  نیا  هب  هکلب  .تسین  نم  ندوب  لیخب  زا  منک  یم  كاسما  نم  هکنیا  موش ، وت  يادف 
.درک دیاب  زارد  اپ  میلگ  هزادنا  هب  یلو  متسه  هدنشخب  نم 

لخبل یکاسما  سیل  کتیدف 

یلخد جرخلاب  یفیال  نکل  و 

ّینا ریغ  هحامسلا  یعبط  یفو 

یلجر تددم  ءاسکلا  ردق  یلع 

نینع نبا 
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.تسا وجه  زا  رپ  وا  رعـش  مدروآ ، لوکـشک  هس  دـلج  رد  ار  نآ  زا  یخرب  هک  دراد  ناور  رعـش  .دوب  بیدا  لضاف و  يرعاش  نینع  نبا 
.تسا هدرک  وجه  ار  رکاسع  نبا  نورصع و  نبا  يو 

قیقد نبا  یناوج ، رد  يریپ 

ياهباتک .دوب  یعفاش  بهذم  ياهقف  زا  مانب  نالضاف  زا  قیقد  نبا  هب  فورعم  یلع  نب  دمحم 
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.تسوا زا  لیذ  ناور  رعش  تسا و  هتشون  یبوخ 

.مشاب رادروخرب  يریپ  شمارآ  یناوج و  طاشن  زا  يریپ  رد  ات  مسرب ، يریپ  رادید  هب  تیلوفط  رد  ات  هک  متشاد  وزرآ 

یتمل لجاع  بیشلا  نا  تینمت 

هرازم يابص  یف  ینم  برق  و 

هطاشن بابشلا  رصع  نم  ذخآل 

هراقو بیشملا  رصع  نم  ذخآ  و 

لاس یناثلا  يدامج  رد  دـلوتم و  لاس 625  نابعـش  هام  رد  .مشاب  هدروآ  ار  وا  راعـشا  زا  یخرب  دیاش  هک  دراد  یبوخ  راعـشا  قیقد  نبا 
.تفر ایند  زا   702

شناد تلذ 

.دشاب راتفرگ  تلاهج  تلذ  هب  رمع  مامت  رد  دوشن ، لمحتم  ار  شناد  تلذ  دوخ  رمع  زا  یشخب  رد  یسک  ره  دیوگ : یمیکح 

ینیشنمه

ار تسلاجم  يدرک  شیامزآ  ار  اهنآ  یتقو  امنب و  تسلاجم  شیامزآ  نامز  ات  مدرم  اـب  دومرف : یم  هراومه  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
.نک رتمک 

تریصب

.ینیبب ات  دنبب  ار  تمشچ  ود  میوگ : یم  نم  ینیبب و  ار  ام  ات  نک  زاب  ار  تمشچ  ود  دنیوگ : یم  مدرم  دیوگ : یمیکح 

دوسالارجح

وا یلو  دراد  رجح  مالتسا  دصق  دندرک  نامگ  مدرم  .تفر  دوسالارجح  يوسب  دش و  مارحلادجسم  دراو  يرصم  يدرم  لاس 413  رد 
ای .دنتـسرپب  ار  رجح  نیا  مدرم  یک  ات  دز : دایرف  دـنلب  يادـص  اب  دز و  دوسالارجح  هب  هبرـض  هس  دروآرد و  شـسابل  ریز  زا  ار  يزرگ 
ار وا  دـنتخیر و  وا  رـس  رب  مدرم  .مزاـس  یم  ناریو  ار  هناـخ  نیا  زورما  نم  نوچ  دـنک  عـنم  مراـک  زا  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

هتـشک مه  شنارای  زا  نت  راهچ  نینچمه  دنک ) دورطم  شدوخ  تمحر  زا  ار  وا  ادخ   ) دندنازوس ار  شدسج  دندرک و  لتق  دـنتفرگ و 
.دوب قاچ  تماق و  دنلب  درز ، هب  لیام  خرس  ییاهوم  اب  یناوج  يو  .دندش 

رسای رامع 

: دومرف درک و  كاپ  ار  شتروص  نوخ  درب و  همیخ  هب  ار  شندب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دیسر  تداهش  هب  نیفص  رد  رسای  رامع  یتقو 
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اب دنک و  دوخ  ریسا  ار  رگید  ناوهآ  دوخ  هاگن  اب  هک  ییوهآ  ره 
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تیاهن هب  ار  ربص  هتخاس و  نینوخ  ادخ  هار  رد  ار  شتروص  ریشمش  هک  تسین  رتهب  نیا  زا  دیامن ؛ شیوخ  روحـسم  دوخ  مرگ  يادص 
.تسا هدناسر 

اهفرطب ءابضلا  یبست  هیبظ  ام  و 

ًارحس اهنافجاب  انلق  تثفن  اذا 

ههجو فیسلا  للک  هنم  نسحاب 

ًاربص یضق  یتح  ّللا 
�

ه لیبس  یف  ًامد 

اعد

هجوت ادزب و  ار  یناوهش  تالیامت  هدرپ  ام  نامـشچ  زا  نک و  ام  بیـصن  رترب  یناهرب  امن و  ام  يزور  اه  تجح  نیرترب  اب  ینیقی  ایادخ 
ریغ هب  هکنیا  ات  .زاس  رونم  شیوخ  لامج  رون  ياهوترپ  اب  نادرگ و  دوخ  لالج  تیؤر  فقو  ار  نآ  زاـس و  رود  ار  ینامـسج  روما  هب 

.دنوشن هجوتم  وت  ریغ  يزیچ  رب  دنرگنن و  وت 

وت هک  هد  رارق  تدوخ  تمحر  هب  هدـش  هدوشخب  ناراگتـسر  زا  ار  ام  امن و  عمج  دوخ  تمارک  هناخ  رد  نامکین  نارادرب  اـم و  نیب  زین 
.یهاگآ یهاوخ ، هچنآ  هب  یتسه و  اعد  هدنونش 

شوخ هرطاخ 

نآ هک  کین ، هرطاخ  رگم  دریمب  اهرطاخ  زا  زین  شدای  دوش و  هنهک  یبوخ  زیچ  ره  هک  دـسر  یم  ینامز  تشون : ردنکـسا  هب  وطـسرا 
.دنرب یم  ثرا  هب  ار  نآ  یپ  رد  یپ  ناگدنیآ  تسا و  هدرک  خوسر  اه  بلق  رد 

ایند زا  هشوت 

هک ییانف  زا  سپ  درب ، یم  يدوباـن  يوس  هب  ار  وا  اـیند ، رد  یمدآ  ياـقب  ندـش  ینـالوط  تشون : زیزعلادـبع  نبرمع  هب  يرـصب  نسح 
.ریگرب هشوت  درادن  انف  زگره  هک  ییاقب  هب  درادن  اقب  زگره 

لومخ

ناسنا زا  ار  ترارش  نم  هک  ارچ  .يریگ  هشوگ  تیفاع و  داد : خساپ  یبارعا  یهاوخ ؟ یم  هچ  دیسرپ : نیـشن  هیداب  یبرع  زا  يا  هفیلخ 
.مدش یمن  تفالخ  رما  یلوتم  مدینش ، یم  تفالخ  زا  شیپ  ار  نخس  نیا  رگا  ادخ  هب  تفگ : هفیلخ  .ما  هدید  یعامتجا  ياه 

يراد زار 

.تسا رتهب  يا  هدرک  روصت  هچنآ  ندرک  رشتنم  زا  يا  هدید  هچنآ  ندرک  یفخم  دیوگ : یم  نامقل 
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ایند یخلت 

.تسا دوس  دیآ ، شیپ  يرورس  رگا  تسا ، مغ  ایند  همه ي  دیوگ : یم  دوعسم  نبا 
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تلاسک

.دسرن شیوزرآ  هب  دبای  موادت  شتلاسک  سکره  دیوگ : یمیکح 

شالت

.دبای یم  رفظ  دوخ  نمشد  رب  تسا ، راوس  شیوخ  شالت  بکرم  رب  هک  یسک 

*

.دسر یم  دوخ  دارم  هب  دراکب ، ار  دوخ  شالت  هک  یسک 

نابز

.تسا وا  نمشد  دناد  یمن  ناسنا  هک  تسا  نابز  اهزیچ ، نیرتررض  رپ  هک : تسا  نامیکح  نخس  زا 

ترشاعم

یمن مارتحا  ناشقاقحتـسا  زا  شیب  مزرو و  یمن  قافن  نانآ  اـب  تفگ : ینک ؟ یم  ترـشاعم  تناتـسود  اـب  هنوگچ  دـنتفگ : یمیکح  هب 
.منک

قشع

.دوش راتفرگ  توبکنع  رات  هب  قشع  ياقنع  هک  تسا  رود  هتفگ : يرعاش 

يوهلاءاقنع داطصی  نا  تاهیه 

راکفالا بکانع  نهباعلب 

ریقحت

، شزرا اب  رهوگ  تمیق  هک  ارچ  دشاب ، هدش  رداص  صقان  یناسنا  زا  دنچره  تسا  عقاو  قباطم  هک  يا  هیرظن  هب  رگنن  تراقح  مشچ  هب 
.دوشن مک  قیالان  صاوغ  تسد  رد 

قفاوم وه  يأرلا و  نرقحت  ال 

صقان نم  یتا  اذا  باوصلا  مکح 

ینتقی ءیشلا  لجا  وه  ردلاف و 
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صیاغلا ناوه  هتمیق  طحام 

دنیوگ

ار ام  لد  درد  هک  هصغ  نیا  زا  دایرف 

یتفرگ هناسفا  همه  يدینش  دنچ  ره 

یهاش

يدیشک یم  زور  همه  یهاش ،

شاب اسراپ  زین  هسود  يزور 

يدعس

یهر رد  رسپ  اب  یهد  سیئر 

یهشنهاش بلق  رب  دنتشذگ 

ربت غیت و  دید و  ناشواچ  رسپ 

رز ياهرمک  سلطا  ياهابق 
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نز ریشمش  رادنامک و  ینالی 

نز ریت  شک و  شکرت  نامالغ 

ابق یناینرپ  شرب  رد  یکی 

الک یناورسخ  شرس  رب  یکی 

دید هیاپ  تکوش و  همهناک  رسپ 

دید هیامورف  تیاغب  ار  ردپ 

تخیرب شگنر  دیدرگب و  شلاح  هک 

تخیرگرد يا  هلوغیب  هب  تبیهز 

یهد گرزب  رخآ  شتفگ  رسپ 

یهم یگرزب  رس  زا  يراد  رسب 

دیما ناج  زا  يدیربب  هک  تدوب  هچ 

دیب وچ  تبیه  داب  زا  يدیزرلب 

مهد نامرف  رالاس  تفگ  یلب 

مهد رد  ات  تسه  متزع  یلو 

دنا هدوسآ  تشهد  نآ  زا  ناگرزب 

دنا هدوب  کلم  هاگراب  رد  هک 

یهد رد  نانچمه  ربخیب  يا  وت 

یهن یم  یبصنم  نتشیوخ  رب  هک 

اعد

.میتسه وت  فطل  میسن  ضرعتم  ام  هدنکفا و  هیاس  ام  ياهوزرآ  بتارم  رب  وت  فطاوع  ياهربا  .مییوج  یم  يرای  وت  ياهناشن  زا  ایادخ 
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زاـب وت  هب  ندیـسر  زا  راوهار  ياـه  بکرم  .تفاکـش  شوخ  يوب  ندـمآ  داـیز  زا  ار  اـم  ینیب  وت  شوخ  يوب  مییوب و  یم  ار  وت  میـسن 
ار اهنآ  وت  تفرعم  هایگ  یلو  دنا  هدش  زجاع  وت  ندید  زا  ام  ياه  مشچ  .درک  ناور  وت  يوس  هب  ار  اهنآ  وت  ناسحا  دـئالق  یلو  دـندنام 

.دیشخب ناج 

اه کش  اه و  نامگ  ات  ناشوپب  ار  ام  دوخ  ماهلا  ربا  اب  و  رادب ، تباث  ار  ام  مدق  .میدرک  هدامآ  ضیف  ياهداب  يارب  ار  دوخ  ناج  ایادـخ 
.دوش سکعنم  ام  لد  هنیآ  رد  تسه  هکنانچ  یتقیقح  ره  ات  زاس  لیام  تدوخ  يوس  هب  ار  ام  ياهلد  .دور و  نیب  زا 

هبوت تقو 

هدش درـس  وت  سفن  شوماخ و  وت  ساوح  هک  ینک  یم  هبوت  کنیا  دنیوگ : هکئالم  .دنک  هبوت  نوچ  يدرمریپ  تسا : هدمآ  ثیدح  رد 
.تسا

يولهد نسح 

يدرک یهگنآ  هبوت  نسح ، يا 

دنامن هانگ  توق  ارت  هک 

*

ندرک دیاب  هبوت  هک  متفگ  لد  اب 

دنامن هیام  ار  ریخ  وچ  یلب  تفگ  لد 

*

دنب دنچ  زا  تشگنا  کی  اب  نیبب 

دنکفرد مه  هب  یهلا  عنصب 
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یهلبا دیاب و  یگتفشآ  سپ 

یهن شعنص  فرح  رب  تشگنا  هک 

*

دتفا یم  لوبق  تلم  هچ  هب  نم  زامن 

دشاب یم  هانگ  تدابع  هک  یتلم  هب 

قشاع نتشک 

نکمم میناسر ، لتق  هب  ار  دوخ  نانمشد  نابحم و  همه ي  رگا  تفگ : هاش  .شکب  ار  وا  تسوت  رـسپ  قشاع  ینالف  دنتفگ : یهاشداپ  هب 
.دنامن یقاب  نیمز  رب  یسک  تسا 

راطع

بلط یصاع  وت  وفع  نیع  دوب 

ببس ناز  متفرگ  نایصع  هصرع ي 

زاس هدرپ  مدید  تیراتسب  نوچ 

زاب هدرپ  مدیرد  دوخ  تسدب  مه 

هاوخبآ مدید  هنشت  ار  تتمحر 

هانگ زا  مدرب  شیوخ  يوربآ 

دنیوگ

دیما يانمت  زا  رترب  وت  لصو  يا 

دیما يادوس  وت  اب  دنامب  هتخپان 

ییوت هک  اجنآ  هک  مسر  اجک  وت  رد  نم 

دیما ياپ  هن  دیسر و  سوه  تسد  هن 
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دنیوگ

نکم دای  وزا  چیه  تشذگ  وت  زک  يد 

نکم دایرف  تسادماین  هک  ادرف 

نکم داینب  هدمان  رب  هتفر و  رب 

نکم داب  رب  رمع  بایرد و  یلاح 

تصرف

.رامش منتغم  یتسین  ود  نیب  ار  اهتصرف  سپ  تساجک ؟ يراد  وزرآ  نآ  هب  هچنآ  هتفر و  هدش  توف  وت  زا  هچنآ  دنا : هتفگ  یخرب 

نیاف کیتأیس  ام  یضم و  تافام 

نیمدعلا نیب  هصرفلا  منتغاف  مق 

.ینآ رد  هک  تسا  یتعاس  نامه  ار  وت  .تسا  بیاغ  هدنیآ  تفر و  هتشذگ  دنا : هتفگ  نینچمه 

بیغ لمؤملاو  تاف  یضم  ام 

اهیف تنا  یتلا  هعاسلا  کل  و 

دنیوگ

تسا چیه  مسجم  سفن  نیا  ربخ  یب  يا 

تسا چیه  میخم  حطس  هریاد و  نیو 

داسف نوک و  نمیشن  رد  هک  بایرد 

تسا چیه  مهنآ  یمد و  کی  هتسباو ي 

دنیوگ

تفرگ رگید  ربلد  مهاوخ  وت  اب  متفگ  هکنآ 

تفرگ رس  زا  یقشاع  مهاوخ  وت  اب  ییوت و  مه 

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1609 

http://www.ghaemiyeh.com


854  : ص

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1610 

http://www.ghaemiyeh.com


هتسجرب نامیکح 

ياه هناوتـسا  تسا و  هدـش  رـشتنم  اهنآ  زا  يرایـسب  مولع  دنتـسه و  یـساسا  نوناق  ییوگ  هک  دنتـسیز  ملاع  رد  ناـنچ  هک  یناـمیکح 
رد سونیلاج  طارقب و  تئیه ، دـصر و  رد  سویملطب  سخربا و  تایهلا ، رد  نوطالفا  زا : دـنترابع  هک  دـنرفن  هدزاـی  دنتـسه ، تمکح 

.قالخا رد  سروغاثیف  طارقس و  قطنم ، تایعیبط و  رد  سیلاطوطسرا  یضایر ، عاونا  رد  سونیلبا  سدیلقا و  سدیمشرا و  یکشزپ ،

شراوگ

زونه مضهرید  نوچ  دوش و  مضه  مضهلا  عیرس  هک  ددرگ  یم  ثعاب  دوش ، مدقم  مضه  رید  رب  مضهلا  عیرس  ياذغ  ینعی  ندروخ  دب 
.دوش یم  اذغ  هدعم و  داسف  ثعاب  اذل  دباین ، هدعم  زا  ندش  جراخ  يارب  یهار  دنامب و  یقاب  هدعم  رد  هدشن  مضه 

تشهب راد  هنادند  دیلک 

، دراد هنادند  امـش  دیلک  رگا  .دشاب  هتـشاد  هنادند  دیاب  دیلک  یلو  یلب  تفگ : تسین ؟ تشهب  دیلک  هللا  الا  هلا  رگم ال  دنتفگ : بهو  هب 
.دنک یمن  زاب  درادن ، هنادند  رگا  دنک و  یم  زاب  ار  رد 

نییراوح

سابل نانآ  .دندوب  شناگدیزگرب  وا و  نیصلخم  مالسلا ،  هیلع  یسیع  نایراوح  .تسا  هدش  هتفرگ  ءیشلا  تروح  زا  تغل  رد  يراوح 
یم ریهطت  دوخ  تاـنایب  اـب  ار  اـه  ناـسنا  سفن  نوچ  دـندیمان  يراوح  ار  ناـنآ  تسا : هتفگ  ناـگرزب  زا  یکی  .دـندوب  دایـص  اـی  وش و 
نانآ هتبلا  .تسا  تراهط  نیمه  زا  تیاکح  زین  ًاریِهْطَت (1) ، ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ّللا 

�
ُه ُدیُِری  ا�مَّنِإ  هیآ  .دندرک 

یم دوخ  دیص  ار  فرحنم  سوفن  هک  هدوب  تهج  نیا  هب  یچراکـش  هب  اهنآ  ندیمان  هکنیا  امک  دنا ؛ هدیمان  وش  سابل  لیثمت  باب  زا  ار 
.دنتخاس یم  سونأم  لاعتم  يادخ  اب  ار  اهنآ  دندرک و 

يدعس

كاپ مدرم  دراد  كاپ  رهوگ  هچ 

كاخ نماد  رد  دوش  هدولآ  یک 

تسکاپ هک  ینعم  نیا  زا  يوشرس  لِگ 

تسکاخ هچرگ  شدننک  یم  رب  رسب 

*

تسین داشگ  ار  یلد  چیه  قشع  دنب  زا 
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تسین داش  هدژم  نیدب  هکره  دابم  ناداش 
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ماسب شب  شه  فراع ،

یم راتفر  یمرن  هب  مدرم  اب  هک  تسا  گرزب  یـصخش  ینعی ، تسا  ماسب  شب  شه  فراـع  ناـسنا  دـیوگ : تاراـشا  رد  سییرلا  خـیش 
یم راتفر  فورعم  ياه  ناسنا  نوچ  طاـشن  یب  هب  .دـنک و  یم  مارتحا  گرزب ، نوچ  نـالاسدرخ  هب  تسا و  نتورف  ور و  شوخ  .دـنک 

يواسم روطب  همه  اب  ارچ  .دـنیب و  یم  نآ  رد  ار  قح  درگنب  هچره  تسا و  لاحـشوخ  قح  هب  وا  هک  یلاـح  رد  دـنکن  نینچ  ارچ  .دـنک 
.تسا ناسکی  وا  دزن  زیچ  همه  هک  یلاح  رد  دنکن  راتفر 

شه فراع  هکنیا  زا  دارم  .تسا  هداس  مرن و  ینعی  ماسب  شب  شه  دیوگ : یم  ترابع  نیا  حیـضوت  رد  تاراشا  حرـش  رد  يزار  رخف 
اذل تسا و  یمئاد  قح ، هب  وا  یمئاد  شناد  رطاخ  هب  وا  يارب  قح  هب  یلاحـشوخ  تسا و  ربخاب  تقیقح  زا  فراع  هک  تسا  نیا  تسا 

.دوش وا  یلاحدب  ای  یلاحشوخ  بجوم  هنامز  ثداوح  هکنیا  هچ  تسا  شه  هراومه 

دـشاب هتـشاد  هجوت  تیلباق  هک  يا  هدنز  ار  ادخ  ریغ  درادن و  هجوت  ادخ  ریغ  هب  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دراد  شمارآ  هراومه  وا  هکنیا 
همه ربارب  رد  وا  اذل  تسا  يواسم  وا  دزن  زیچ  همه  اذل  تسادخ و  هب  بستنم  دنک ، هاگن  هک  زیچ  ره  هب  تهج ، نآ  زا  سپ  .دناد  یمن 

.تسا قیفر  همه  اب  عضاوتم و 

فراع ریس 

يرگید زا  یکی  .دـندوب  هتـسشن  نارفاـسم  هب  تمدـخ  يارب  اـجنآ  هدرک و  هیهت  نارفاـسم  يارب  هرجح  ود  ناـفراع  زا  نـت  ود  دـنیوگ :
: تفگ ینک ؟ هجوت  راک  نیا  هب  دش  ثعاب  هچ  دیسرپ :

ماقم رد  دایص  هک  تسا  نآ  هناشن ي  نیا  .متسین  راکـش  یپ  رد  نم  تفگ : یلوا  .مزادنا  ماد  هب  يراکـش  دیاش  ات  ما  هدرک  نهپ  يروت 
.تسا قلخ  يوس  هب  قلاخ  زا  لوزن  اضر و  ماقم  رد  يرگید  هدوب و  قلاخ  هب  قلخ  زا  دوعص  فرصت و 

یماظن

یمدرم رگا  زیوآرد  مدرم  هب 

یمدآ تسا  رگوخ  یمدآ  اب  هک 

تسدب ییانوچ  یجنگ  ناک و  رگا 

تسه كاخ  رد  هنوگنیز  جنگ  یسب 

دسر نایاپب  یکلم  نارود  وچ 

دسر ناسآ  هدنیوج  تسد  ودب 
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دوب اراخ  گنس  زا  یهام  رگا 

دوب ایرد  ناگنهن  راکش 

دنتشاک ناگنیشیپ  هک  یغابز 

دنتشادرب هویم  ناگدنیآ  سپ 

زیچ دنچ  ام  رهب  زا  دش  هتشک  وچ 

زین میراکب  ام  ناسک  رهبز 
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میوگ

تیاپ كاخ  ياوه  هب  بش  ره 

ار ام  تسابص  هرب  هدید 

میوگ

میا هدنز  میدنارذگ و  ار  رجه  ياهبش 

دوبن نامگ  نیا  دوخ  یناج  تخسب  ار  ام 

میوگ

دجب شرهق  رب  فطل و  رب  مقشاع 

دض ود  ره  نیا  قشاع  نم  بجع  يا 

یماظن

نک یم  داش  ار  یقشاع  هوشعب 

نک یم  دازآ  ار  هدرم  كرابم 

*

تسین ناشن  ار  سک  يدز  ادرف و  ز 

تسین نایم  رد  نآ  نایم  زا  تفر  نیا  هک 

مایا دقن  ار  ام  تسا  زورما  کی 

ماش ات  تسین  يدامتعا  مه  نآ  رب 

لقع

.تسا هبح  رد  هلبنس  هتـسه و  رد  امرخ  تخرد  دننام  كدوک  رد  يزیرغ  لقع  .دافتـسم  لقع  يزیرغ و  لقع  تسا ، هنوگ  ود  رب  لقع 
یم مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دوش  یم  لصاح  ناسنا  دوخ  هدارا ي  اـب  هاـگ  تسین و  ربخاـب  نآ  زا  ناـسنا  هاـگ  تسا ، مسق  ود  رب  لـقع 

.دشابن عوبطم  لقع  یتقو  درادن  یعفن  عومسم  لقع  .عومسم و  لقع  یعبط و  لقع  تسا ، مسق  ود  رب  لقع  دیامرف :
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فراعم يورخا و  مولع  زا  یمـسق  دیآ و  یم  تسدـب  یباستکا  مولع  يویند و  براجت  اب  یمـسق  تسا ، مسق  ود  رب  زین  یباستکا  لقع 
.تسا یهلا 

ایند و ناتـساد  دنا : هدومرف  دـنا و  هدز  لاثم  هس  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  .دنتـسه  یفانتم  مه  اب  ًالماک  لقع  ود  هار 
هک دنتـسه  برغم  قرـشم و  دـننام  زین  .يرگید و  ناصقن  هب  رگم  دـنور  یمن  الاب  مادـک  چـیه  تسوزارت و  هفک ي  ود  دـننام  ترخآ 

يرگید دوش  دونـشخ  مادـک  ره  هک  دنتـسه  ووه  ود  دـننام  زین  .تسا و  هدـش  رود  يرگید  زا  دوش  کیدزن  اـهنآ  زا  یکی  هب  سکره 
دنتسه و هیفس  ترخآ  روما  رد  یلو  دنتسه  گنرز  ایند  ندروآ  تسدب  رد  هک  یهورگ  ینیب  یم  رطاخ  نیمه  هب  .ددرگ  یم  یضاران 

.نیا سکع  يا  هدع 

يرـصب نسح  .تسا  ترخآ  ایند و  هار  فالتخا  رطاخ  هب  نیا  دنتـسه  هیلب  نایتشهب  رثکا  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
زا دنتفگ : یم  دـندید  یم  ار  امـش  اهنآ  رگا  دـنا و  هناوید  دـیتفگ  یم  دـیدید  یم  امـش  رگا  هک  میا  هدـید  ار  یهورگ  ام  تسا : هتفگ 

ایند روما  هب  نانآ  هک  ارچ  .دیتسه  نیطایش 
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.دنتشاد ار  هجوت  نیرتمک 

هک تسا  یـسک  دـنمدرخ  شاب ، تکاس  دومرف : دوتـس  یم  لـقع  هب  ار  نایحیـسم  زا  یکی  هک  یـسک  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
: دیامرف یم  نایمنهج  لوق  زا  لاعتم  يادخ  .دشاب  وا  عیطم  هتفریذپ و  ار  دیحوت 

.ِریِعَّسلا (1) ِبا�حْصَأ  ِیف  ّنُک 
ا� ا�م  ُلِقْعَن  ْوَأ  ُعَمْسَن  ّنُک 

ا� َْول  اُولا�ق  َو 

ایند نیا  رگا  دیوگ : یم  دباین ، هار  وا  هب  دنا  هدش  شراچد  نارگید  هک  يدـیدرت  درب و  یپ  ترخآ  ایند و  هار  ود  فالتخا  هب  سک  ره 
هک تسا  لاـحم  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  .دـندرکن  هجوـت  شقیقد  عیانـص  نآ و  هب  دـندوب  تقیقح  لـها  هک  ناـنآ  ارچ  دـشاب  قـح 

.دبای تسد  تسا  قرش  رد  هچنآ  هب  برغ  هار  کلاس  و  دبای ، رفظ  تسا  برغ  رد  هچنآ  هب  قرش  هار  کلاس 

یملع تریغ 

هب ار  اهبنارگ  رهوگ  اداـبم  اـت  دـنراد ، زاـب  نآ  لـها  ریغ  زا  ار  دوخ  شناد  هک  تسا  مزـال  نادنمـشناد  رب  .تسا  بجاو  ملع  رد  تریغ 
.دنزیوآ اه  كوخ  ندرگ 

*

.يزرو یم  تقد  دوخ  ناشیوخ  هراب ي  رد  هک  روطنامه  نک ، وجتسج  ار  دوخ  شناد  نابلاط  لاح  دیوگ : یمیکح 

*

.مرادن یملع  تریغ  تروص  نیارد  مزرو ، یمن  يدوسح  رگید  سک  هب  هیاسمه  زا  ریغ  هب  نم  تسا : هتفگ  مامتوبا 

یتراج نود  نم  ناریغلاب  انا  ام  و 

ملعلا یلع  ًارویغ  حبصا  انا  اذا 

*

زا ار  تمکح  نینچمه  دـیا ، هدرک  متـس  شناد  هب  هک  هدـن  رارق  شدوـخ  ياـج  ریغ  رد  ار  تمکح  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
.دیا هدرک  متس  نانآ  هب  هک  نکن  عنم  شلها 

ادخ ضارعا  هناشن 

عفن هب  هن  دشاب و  وا  يایند  عفن  هب  هن  هک  دنک  لوغـشم  يزیچ  هب  ار  وا  هک  تسا  نیا  هدنب  زا  ادخ  نادرگرب  يور  هناشن  دـیوگ : یگرزب 
.يو ترخآ 
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هاگیاج

.دنا هداد  رارق  اجک  ار  وت  نیبب  يربب ، یپ  دوخ  هاگیاج  هب  یهاوخ  یم  رگا  دیوگ : یم  نینچمه 

تسود

اوادم ارم  يرامیب  دیادزب و  ارم  یتحاران  مادک  ره  تفگ : دنرت ؟ ینتـشاد  تسود  وت  دزن  تناتـسود  زا  کی  مادک  دـنتفگ : یمیکح  هب 
.دنک وفع  ار  مشزغل  دیامن و 

نارگید قوقح 

قح .دروآ  اجب  ار  وا  رکـش  درامـش و  میظع  ار  ادخ  يو  هک  تسا  نیا  ناسنا  رب  لاعتم  يادـخ  قح  هک : تسا  نامیکح  نانخـس  زا  زین 
.دوش هداد  دنپ  دوش و  تعاطا  هک  تسا  نیا  ناطلس 

ار تسود  زاین  دـنک و  افو  یتسود  هب  هک  تسا  نیا  ناتـسود  قح  .دزیهرپب  هانگ  زا  دـنک و  شالت  هک  تسا  نیا  شدوخ  رب  یمدآ  قح 
.دوش ترشاعم  یکین  هب  نانآ  اب  دنوشن و  تیذا  هک  تسا  نیا  مدرم  مومع  قح  .دیامن  عفر 

میرک

.دنک یم  تیاعر  ار  تاظحل  قح  هدوب و  هتسیاش  نخس  رازگساپس  هک  تسا  یسک  میرک 

زامن

هجوت سابل ، تراهط و  لیصحت  رد  لام  ندرک  جرخ  تروع ، شـشوپ  تراهط ، .تسا  ینامـسج  یناسفن و  تادابع  مامت  عماج  زامن 
رارقا نآرق ، ندناوخ  ادخ ، اب  تاجانم  ناطیش ، اب  داهج  یبلق ، تین  صالخا  ءاضعا ، عوشخ  راهظا  تدابع ، ماجنا  يارب  مازتلا  هبعک ، هب 

.تسا ینامسج  یناسفن و  تادابع  هلمج  زا  بوخ  ياهزیچ  زا  يرادهگن  دوخ  نیتداهش ، هب 

میوگ

میدزن ملاعب  داش  یمد  وت  یب  ام 

میدزن مد  لد و  نوخ  یسب  میدروخ 

میدوشگن مهز  بل  هآ  هلعش  یب 

میدزن مه  رب  مشچ  کشا  هرطق  یب 

يدعس
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تسم نالاح  هدیروش  هک  ینادن 

تسد صقر  رب  دنناشفرب  ارچ 

تادراو زا  لد  رب  يرد  دیاش  هک 

تانیاک رب  تسد  رس  دناشف 

تسود دای  رب  صقر  دوب  شلالح 

تسوا رد  یناج  شنیتسآ  ره  هک 

دنیوگ

تراسخر یشکرد  باقنب  مریگ 

تراتفگ نم  مغ  رب  ینک  تسپ  ای 
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يراب نتفهنب  یناوتن  مناد 

تراتفر یکباچ  دق و  یتسچ 

ترخآ ایند و  لزانم 

هدومیپ هک  یلزنم  هس  .تسا  هدـنام  یقاب  نآ  لزنم  هس  هدومیپ و  ار  لزنم  هس  دـیامیپب ، ار  لزنم  شـش  دـیاب  هک  تسا  يرفاـسم  ناـسنا 
: زا دنترابع 

ِِبئا�رَّتلا (1). ِْبلُّصلا َو  ِْنَیب  ْنِم  ُجُرْخَی  دیامرف : یم  ادخ  هکنانچ  .تسا  هدش  لقتنم  ردام  محر  ردپ و  تشپ  هب  مدع  متک  زا  - 1

ُءا�شَی (2). َْفیَک  ِما�حْرَْألا  ِیف  ْمُکُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُه  دیامرف : یم  ادخ  هکنانچ  ردام  محر  - 2

ًارْهَش (3). َنُوث�الَث  ُُهلا�ِصف  ُُهلْمَح َو  َو  دیامرف : یم  دنوادخ  هکنانچ  ایند  هب  محر  زا  - 3

: زا دنترابع  تسا ، هدومیپن  هک  ییاه  لزنم  اما 

.تسا ایند  لزانم  زا  لزنم  نیرخآ  ترخآ و  ياههاگلزنم  زا  لزنم  نیتسخن  ربق  دیامرف : یم  ادخ  ربمایپ  هکنانچ  ربق ، - 1

افَص (4). َکِّبَر  �یلَع  اوُضِرُع  َو  دیامرف : یم  دنوادخ  هکنانچ  رشحم  ياضف  - 2

ِریِعَّسلا (5). ِیف  ٌقیِرَف  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ٌقیِرَف  دیامرف : یم  ادخ  هکنانچ  منهج  تشهب و  - 3

، اهخـسرف نوچ  ام  ياهزور  .تسا  ام  رمع  تدم  نامه  لزنم  نیا  تدم  هک  تسادیپ  .میتسه  مراهچ  لزنم  ندومیپ  لاح  رد  نونکا  ام 
دنچ هک  ییاه  ناسنا  رایـسب  هچ  .میراد  یمرب  لزنم  نآ  يوس  هب  هک  تسا  ییاه  مدـق  نامه  نامیاه  سفن  اهوزرآ و  نوچ  ام  تاعاس 

زا میرب  یم  هانپ  ادخ  هب  .دنراد  هلـصاف  مدق  دنچ  هک  یناسک  تسا و  یقاب  لیم  دنچ  هک  ینارگید  تسا و  هدـنام  یقاب  وا  يارب  خـسرف 
.هشوت یب  یگرم 

جح زا  دعب 

ناربج ار  هتـشذگ  .دـینکن  شبارخ  دـیدرک ، انب  ار  ینامتخاس  دوش : یم  هتفگ  نانآ  هب  جـح ، کسانم  ماجنا  زا  جاجُح  تغارف  زا  دـعب 
.دیشاب لمع  کین  هدنیآ  رد  دیدرک 
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.15 فاقحا ، ( - 3 - 3
.48 فهک ، ( - 4 - 4
.7 يروش ، ( - 5 - 5
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ینادان تلذ 

.دنک یگدنز  شرمع  مامت  رد  تلاهج  تلذ  رد  دوشن ، لمحتم  شرمع  زا  یشخب  رد  ار  شناد  تلذ  یسک  ره  دیوگ : یمیکح 

دنیوگ

دنراد نایادگ  هاگآ  لد  اهاش !

دنراد نایاونیب  قشع  هتشر  رس 

وا بلاط  نامسآ  نیمز و  هک  یجنگ 

دنراد نایاپ  هنهرب  يرگنرد  رگ 

یناثملا عبس  حول 

ار یناثملا  عبس  هدزناپ  رد  هدزناپ  نک  مقر 

دیشروخ ای  هرهز  ای  يرتشم  ای  رمق  ثیلثت  هب 

هداج ترس  قرف  رب  جات  نوچ  لمع  نیا  يدرک  وچ 

دیهان میس  خرچ  زا  تسوب  اپ  یپ  زا  دیآ  هک 

ددرگ یم  ردقلا  میظع  حول  نیا  تاریثأت  ز 

دیشمج مه  ناقاخ و  رگد  رصیق  تا  هدنب  هنیمک 

هناوید

: دومرف دندیـسر و  یتعامج  هب  ربمایپ  .مدوب  وا  اب  نم  دـندوب و  نتفر  هار  لوغـشم  ادـخ  لوسر  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دـنا  هدـش  عمج  وا  فارطا  مدرم  تسا و  يا  هناوید  دـش : هتفگ  يو  هب  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  ناـنیا 

اه هناش  .دزرو و  یم  ربکت  نتفر  هار  رد  دزادرپ و  یم  تسیاشان  راک  هب  دوخ  تسد  اب  هک  تسا  یسک  هناوید  تسا ، رامیب  نیا  دومرف :
.تسا نایصع  هانگ و  رد  هکنیا  اب  دراد  باوث  يوزرآ  ادخ  زا  .دهد  یم  تکرح  ار 

لوبقم جح 

.تسا هدوب  راگدنام  ناهانگ  نآ  رب  هدنب  هک  تسا  یناهانگ  كرت  جح ، یلوبق  تامالع  زا 
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مالسلا هیلع  مدآ  جح 

.تسا هدوب  وا  هبوت  یلوبق  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  جح  هک : تسا  هدمآ  یفاک  رد 

هبعک

اجنآ دناوت  یمن  سکره  تساج و  نآ  سکره  .دـهد  یم  رارق  هجوت  دروم  ار  ادـخ  ناگدـنب  زور  ره  هبعک  تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد 
.دشخب یم  تسا ، اج  نآ  شبلق  دشاب و 
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كدنا کین  لمع 

دیوشن رتگرزب  لمع  رظتنم  دیهد و  ماجنا  ار  نآ  دیتفای ، ار  نآ  ماجنا  ناوت  هاگره  دیرامـشن ، مک  ار  یکین  راک  چـیه  دـیوگ : یمیکح 
.تسا نآ  لها  يارب  رت  عفان  دشابن ، يزاین  نآ  هب  تبسن  هک  يدایز  زا  دشاب  نآ  هب  جاتحم  یمدآ  هک  یمک  هک  ارچ 

قافنا

.تسا هتشاد  هگن  ار  دوخ  رکف  هدرک و  اهر  ار  شتسد  فک  هک  یسک  دنک  تمحر  ادخ  هک  تسا  نامیکح  نانخس  زا 

یماج

تسا هفیحص  تیانث  تبث  يارب  یتسه 

دبا نآ  ماجنا  دوب  لزا  نآ  زاغآک 

ضرفب رگا  دشاب  هچ  هفیحص  نآ  بنج  رد 

درخ دنک  اشنا  وت  يانث  رد  همان  دص 

تخانش ناهج  مسلط  وت ز  تافص  ناوتن 

دصر نیا  رد  دجنگن  موجن  نآ  ماکحا 

نانچ يا  هن  تدننک  داقتعا  هنوگ  ره 

دقتعم تسین  نیا  زج  هیضق  نیا  رد  ار  ام 

رقف انف و  زج  ببس  دوبن  ارت  برق 

دعتساو برقلل  ائیهت  نمل  یبوط 

ینمهرب اج  ره  وت  فطل  تفگ  کیبل 

دمص ای  تفگ  اطخب  منصای ، ياج  رب 

وت روضح  رون  روفن ز  دوب  لهاج 

دمر بحاص  دمر  باتفآ  يرآ ز 

باتک مارتحا 
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ربکا کشا  زا  ناتـسوب  دزاون و  یم  تخرد  هخاش  رب  يرتوبک  هک  ینامز  ات  دور  الاب  باتک  نیا  بحاـص  تزع  هراومه  دـیوگ : یبرع 
.ددنخ یم 

ًامئاد هردق  ولعی  لاز  ال 

باتکلا اذه  بحاص  یلعلا  یلا 

هحود یف  ءاقر  تررغام و 

باحسلا ءاکب  ضورلا  کحضاو 
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یعوضوم تسرهف 

آ

بآ 730. تدورب  مزیه 118 ، بآ و  بآ 241 ،

ایند 768. ینادابآ  ینادابآ 

وربآ 774. تورث و  ، 247 وربآ 204 ، ظفح  وربآ 

ینتسبآ 251. تدم  ینتسبآ 

تشوگبآ 510.

منهج 635. شتآ  زا  هانپ  شتآ 165 ، بضغ و  شتآ 252 ،

هانگ 281. راثآ  لمع 175 ، راثآ  راثآ 

باذع ، 816 ، 788 ، 655 ، 643 ، 480 ، 434 ، 403 ، 383 ، 354 ، 334 ، 222 ، 212 ، 204 ، 143 ، 126 ، 112 ترخآ 29 ، ایند و  ترخآ 
ایند لزانم  ترخآ 810 ، يارب  لمع  ترخآ 662 ، حالصا  بلط 380 ، یب  ترخآ  ترخآ 808 ، ایند و  ياهتذل  ، 786 ترخآ 354 ،

ترخآ 860. و 

نامزلارخآ 402.

ندروخ 807. اذغ  بادآ  اهتلم 481 ، بادآ  بادآ 

سمادآ 715.

ناتسمز 771. هقوذآ  هقوذآ 

نطاب 759. رهاظ و  یگتسارآ  یگتسارآ 

شمارآ 360. زاغآ  شمارآ 312 ،

وزرآ و وزرآ 41 ، طخ  گرم 290 ، يوزرآ  قشاـع 272 ، يوزرآ  ، 806 ، 774 ، 773 ، 665 ، 416 ، 344 ، 225 ، 162 وزرآ 137 ،
تورث 691.

مدرم 316. شیامزآ  شیامزآ 
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شیاسآ 815. لامک و  شیاسآ 472 ، الب و  یتحاران 209 ، شیاسآ و  شیاسآ 

نیمز 210. نامسآ و  قلخ  نامسآ 

یتشآ 762.

ادخ 478. اب  ییانشآ 

قالخا 667. تافآ 

.841 نیمز 210 ، نامسآ و  شنیرفآ  شنیرفآ 163 ،

تسیک 831. اقآ 

اضر 397. ای  شزرمآ  ، 426 ، 388 شزرمآ 68 ، بلط  ، 761 شزرمآ 804 ،

سورخ 617. زاوآ 

ابر 815. نهآ  تیصاخ  ابر  نهآ 

دنفسوگ 723. هناش  زا  يرگن  هدنیآ  يرگن 350 ، هدنیآ  هدنیآ 

هنیآ 359. ساکعنا  عابطنا و  هنیآ 

فلا

لادبا 223.

ربا 711. تشپ  هام  تکرح  ربا 

صاوخ 375. میهاربا 

تاروت 843. رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ياعد  مالسلا  هیلع  میهاربا 

لبا 820. هژاو  لبا 

سیلبا 832. اب  یتسود  سیلبا 362 ، دانع  تلع  سیلبا 388 ،

خزرب 459. رد  دینج  نبا  دینج  نبا 
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هیفنحوبا 181. ناکلخ و  نبا  ناکلخ 664 ، نبا 

قیقد 849. نبا 

هنیمد 324. نبا 

يوحن 666. ناهد  نبا 
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انیس 72. نبا 

نینع 849. نبا 

هیرق 790. نبا 

نامثع 705. دوعسم و  نبا  دوعسم 552 ، نبا  هب  ربمایپ  دنپ  دوعسم  نبا 

عفقم 785. نبا  لیلخ و  عفقم  نبا 

هلقم 616. نبا 

تقولا 146. نبا 

مثیه 707. نبا 

یباص 427. قاحساوبا 

رکبوبا 672.

بارتوبا 262.

مامتوبا 241.

يوحن 497. نایحوبا 

.176 رذوبا هب  ربمایپ  دنپ  نامثع 139 ، رذوبا و  رذوبا 

یناهفصا 309. دیعسوبا 

یناهفصا 760. یمتسر  دیعسوبا 

نادنز 65. رد  سارفوبا  سارفوبا 

دوسالاوبا 706.

بلاطوبا 711.

یناهفصا 496. جرفلاوبا 
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سیقلاوبا 514.

كرابم 794. نبا  راضتحا  كرابم  نبا 

یفقث 792. نجملاوبا 

ملسموبا 688.

ساونوبا 706. ششخب  ساونوبا 

جاجتحا 565.

كرابم 794. نبا  راضتحا  راضتحا 305 ،

مالتحا 759.

.185 طایتحا 68 ،

ناسحا 732. لدع و  ادخ 416 ، ناسحا  ناسحا 332 ،

دمحا 672.

لوحا 244.

نید 263. هدننک  ایحا  ایحا 

هتخا 734. هایس و  مالغ  هدیاف  هتخا 733 ، ریثأت  اه 708 ، هتخا  مهس  هتخا 

.596 ، 478 ، 336 ، 206 صالخا 186 ،

طالخا 482.

قالخا 481. امیس و  لغش 602 ، تعیبط و  قباطم  قالخا  قالخا 667 ، تافآ  ادخ 573 ، قالخا  قالخا 

ینلع 600. بدا  ، 564 سفن 355 ، بدا  بدا 355 ،

سمره 188. سیردا و  سیردا 

تقو 557. زا  شیپ  ناذا  ناذا 448 ،
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ثرا 88.

.662 ادخ 163 ، اب  طابترا  طابترا 

.790 ، 399 ناسنا 144 ، شزرا  شزرا 

وطسرا 614. هب  نوطالفا  تیصو  ردنکسا 373 ، هب  وطسرا  همان  ، 832 ، 291 وطسرا 187 ،

يریپ 774. رد  جاودزا  جاودزا 722 ، رد  وفک  ، 635 جاودزا 115 ،

یکرت 450. بسا  رترب 170 ، بسا  بسا 

.382 هراعتسا 230 ،

هظعوم 289. دادعتسا  دادعتسا 

هثاغتسا 217.

رس 190. ءاشفا  اعد 354 ، رد  رارسا  ، 769 ، 426 ، 235 رارسا 125 ،

ریخ 356. رد  فارسا  ، 687 ، 487 فارسا 356 ،

بالرطسا 326.

ردنکسا 487. ردام  ياعد  ردنکسا 378 ، گرم  ردنکسا 373 ، هب  وطسرا  همان  ، 393 ردنکسا 321 ،

بیرغ 837. مالسا  متسر 735 ، نب  یلع  مالسا  یتشترز 722 ، مالسا  مالسا 
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دزن مسا  ءایبنا 62 ، ءامسا  انعم 229 ، مسا  یمـسم 241 ، مسا و  برع 239 ، مسا  تاعاس 239 ، مسا  عمج 245 ، مسا  ، 86 مسا 82 ،
تاناویح 834. ياه  هچب  مسا  تاذ 718 ، مسا  ادخ 409 ، مسا  رمضم 667 ، مسا  نافراع 561 ،

نایلیعامسا 616.

تاراشا 473. هراشا 260 ،

فراع 827. کشا  قوش 460 ، کشا  کشا 

ءایشا 582. هینک  ءایشا 

ردب 680. باحصا  دادعت  باحصا 582 ، هویم  باحصا 190 ،

ترخآ 662. حالصا  ، 380 سفن 351 ، حالصا  ، 753 ، 662 نطاب 292 ، حالصا  حالصا 

تعاطا 24.

نانیمطا 311.

تدابع 471. رد  لادتعا  جازم 244 ، لادتعا  لادتعا 

.783 فارتعا 143 ،

رخف 227. لازتعا  لازتعا 

داقتعا 797. بلق و  یلهاج 295 ، تاداقتعا  داقتعا 

ریغ 582. هب  دامتعا  تسود 569 ، هب  دامتعا  دامتعا 

ادخ 858. ضارعا  هناشن  ضارعا 

.532 یشعا 35 ،

راختفا 739.

.384 تبحم 325 ، رد  طارفا  طارفا 

نوطالفا 419، تاجانم  نوطالفا 223 ، تمکح  نوطالفا 372 ، ياعد  نوطالفا 
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وطسرا 614. هب  نوطالفا  تیصو 

نویفا 544. يدرس  نویفا 

بلق 288. رابدا  لابقا و  ، 360 ایند 340 ، رابدا  لابقا و  رابدا  لابقا و 

مارکا 441. رثا  تناها 247 ، ای  مارکا  مارکا 

تداعس 641. ریسکا 

ماما فصو  مالسلا 247 ، هیلع  یلع  هب  داقتعا  ، 752 یلع 172 ، ماما  لضف  یلع 169 ، ماما  بح  مالسلا 92 ، هیلع  یلع  ماما  ماما 84 ،
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  مالسلا 419 ، هیلع  نسح  ماما  هیفنح و  دمحم  یلع 688 ، ماما  سابل  یلع 587 ، ماما  كرت  یلع 404 ،

اب اوجن  مظاک 753 ، ماما  هب  تبحم  مالسلا 72 ، هیلع  مظاک  ماما  داجس 786 ، ماما  قافنا  مالسلا 74 ، هیلع  داجـس  ماما  بش  همین  ، 16
لکوتم 494. مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  مالسلا 133 ، هیلع  اضر  ماما 

ریما 536. هلاما  هلاما 

نیمز 354. ناما  ود  ییاوسر 174 ، زا  ناما  ناما 

.800 يراد 119 ، تناما  تناما 

اهتما 314. تما 

ناحتما 809.

هبیبح 671. ما  نفد  لحم  هبیبح  ما 

همقلع 531. ما 

ناتسدریز 487. تینما  ، 783 تینما 212 ،

لامها 783. هن  لاهما  لاهما 

یما 641.

يراودیما 828. تشهب 548 ، دیما  هعبار 341 ، دیما  جاجح 359 ، دیما  دیما 

ریما 772. مکاح و  ریما 536 ، هلاما  ریما 536 ، بت  ریما 
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نومأم 776. نیما و  گنج  نیما 

ءایبنا 507. هفسالف و  ءایبنا 

باصتنا 349.

راظتنا 181.

ریما 674. ششخب  ماقتنا و  ماقتنا 671 ، رازبا  ، 388 ماقتنا 123 ، ای  وفع  ماقتنا 253 ،

ریجنا 479.

هودنا 145.

سنا 312. سلجم  نمؤم 30 ، سنا  ، 810 ، 626 ، 448 ، 365 ادخ 26 ، اب  سنا  سنا 413 ،
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هدـعم ناسنا و  ناویح 376 ، ناـسنا و  قرف  شناد 56 ، ناـسنا و  نج 63 ، ناـسنا و  لماک 324،337 ، ناـسنا  ، 845 ، 321 ناسنا 63 ،
ناسنا 841. بکرم و  ناسنا 784 ، فعض  اه 763 ، ناسنا  فانصا  ناسنا 762 ، نطاب  ناسنا 823 ، تعیبط  صقان 715 ، ناسنا  ، 468

ّللاءاشنا 673.
�

ه

تموکح 29. رد  فاصنا  ، 762 فاصنا 312 ،

هنیآ 359. ساکعنا  عابطنا و  عابطنا 

هیلع داجـس  ماما  قافنا  ، 862 ، 845 ، 808 ، 806 ، 771 ، 763 ، 647 ، 644 ، 543 ، 456 ، 419 ، 302 ، 205 ، 177 ، 175 قافنا 104 ،
قافنا 831. یگرزب و  مالسلا 786 ،

قلخ 217. زا  عاطقنا  عاطقنا 

الط 173. رتشگنا  رتشگنا 

ناوریشونا 48. تشذگ  ناوریشونا 442 ،

دالوا 649. كرت  دالوا 

یضاق 731. سایا  سایا 254 ، شناد  سایا 322 ،

ناریا 565. رد  شناد  ناریا 393 ،

نامیا عاونا  نامیا 463 ، ياه  هلپ  یبلق 395 ، نامیا  حلاص 589 ، لمع  نامیا و  يزور 524 ، نامیا و  لماک 305 ، نامیا  نامیا 402 ،
نامیا 662. ینیریش  ، 498

مدرم 821. رش  زا  ینمیا  ربق 211 ، باذع  زا  ینمیا  ینمیا 

بویا 354. جنر  بویا 

ب

لوبق 562. روبد و  داب  داب 

ناجنداب 479.

يرازاب 493. زامن  يرازاب 493 ، يوزارت  رازاب 
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يرهاظ ینطاب و  لوسر  ناسنا 762 ، نطاب  ، 752 نطاب 662 ، حالصا  نطاب 759 ، رهاظ و  یگتسارآ  ، 603 نطاب 188 ، رهاظ و  نطاب 
.797

القاب 701.

تاحلاص 524. تایقاب 

.86 یماطسب 85 ، دیزیاب 

.724 ، 703 ، 559 ، 546 ، 494 ، 471 ، 429 ، 398 ، 382 ، 379 ، 349 ، 341 ، 340 ، 339 ، 299 ، 273 ، 258 ، 231 یبدا 229 ، ثحب 

یغالب 314. ثحب 

ینایب 584. ثحب 

یکمرب 449، رفعج  ششخب  ، 388 ماقتنا 123 ، ای  ششخب  ششخب 364 ، ياج  ، 836 ، 786 ، 763 ، 602 ، 451 ، 445 ششخب 296 ،
ساونوبا ششخب  ریما 674 ، شـشخب  ماقتنا و  ریما 674 ، ششخب  هفیلخ 440 ، ششخب  فسوی 559 ، شـشخب  هدنشخب 384 ، حور 

هدننک 775. رارقا  ششخب  ، 777 ، 776 هناهاش 775 ، ششخب  يرسک 775 ، ششخب  هاش 775 ، ششخب  ، 706

لخب 837. رقف و  لیخب 446 ، میرک و  لخب 176 ، صرح و  ، 782 شناد 141 ، رد  لخب  سرت 253 ، لخب و  ، 773 لخب 269 ،

یکین 810. لباقم  رد  يدب  دب 

طلغ 379. لدب  لدب 

ندب سفن و  قح  لامعا 785 ، ندـب و  ياضعا  ، 752 ندـب 745 ، سفن و  باوخ 234 ، رد  ندـب  ياوق  ندب 250 ، يازجا  ندب 224 ،
.799

باوخ 464. ردارب  ینید 288 ، ردارب  ردارب 849 ،

لقع 651. يرابدرب و  رابدرب 643 ، نزهار  ، 400 ، 369 يرابدرب 332 ، رابدرب 

زوجعلادرب 454.

خزرب 459. رد  دینج  نبا  ، 642 ، 489 ، 459 خزرب 401 ،

نایکمرب 762. رب  هیثرم  یکمرب 401 ، رفعج  مادعا  نایکمرب 268 ،
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.351 رهمگرزب 22 ،

سب 96.

هلمسب 817.

تشاشب 655.

هرصب 53. باذع  هرصب 

تریصب 132. مشچ  ، 850 تریصب 304 ،

ایند 164. نتشادن  ءاقب  ءاقب 

الب 820. ربص و  شیاسآ 472 ، الب و  الب 470 ، رکش  ، 804 ، 768 ، 637 ، 636 ، 587 ، 524 الب 479 ،

غیلب 777. نخس  ، 773 ، 721 ، 248 تغالب 171 ،

یشبح 222. لالب 

ناناملسم 44. ياهانب  انب 

ادخ 42. یگدنب  یگدنب 395 ،

سابع 672. ینب  هیما و  ینب  نایلاو  هیما 612 ، ینب 

میمت 326. ینب 

نوملقوب 482.

بیجع 677. لوب 

ییایوب 360. وب 

اهتشاد 811. زا  هرهب  هرهب 

تشهب تمعن و  دجـسم 21 ، ای  تشهب  تشهب 53 ، هاـنگ و  تشهب 141 ، شورف  تشهب 365 ، ضرع  تشهب 205 ، هب  قوـش  تشهب 
تشهب 855. راد  هنادند  دیلک  تشهب 763 ، جنگ  ، 548 ، 167
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لولهب 730. گنج  ، 718 لولهب 311 ،

تمکح 809. شریذپ  نایب و  نایب 

لاملا 430. تیب 

هراچیب 762.

يواضیب 50.

دیزی 396. اب  تعیب 

وراد 806. يرامیب و  نت 794 ، يرامیب  يرامیب 818 ، تیفاع 470 ، يرامیب و  رامیب 470 ، ياعد  نادنز 361 ، يرامیب و  رامیب 

پ

شاداپ 507. ربارب  رد  شیاتس  شاداپ 

یهاشداپ 595. هاشداپ 595 ، نارای  هاشداپ 

،630 ، 576 ، 488 ، 478 ، 469 ، 430 ، 402 ، 376 ، 364 ، 353 ، 336 ، 332 ، 330 ، 329 ، 310 ، 290 ، 209 ، 179 ، 154 ییاسراپ 145 ،
ییاسراپ و دنمشناد 134 ، ییاسراپ  ربمایپ 357 ، ییاسراپ  اسراپ 442 ، شیاتس  تسم 561 ، اسراپ و  ، 842 ، 809 ، 757 ، 704 ، 634
مالـسلا 186، امهیلع  ارهز  یلع و  ماما  ییاسراپ  ناملس 221 ، ییاسراپ  تجاح 410 ، ییاسراپ و  ایند 210 ، ییاسراپ و  شناد 133 ،
یمیهاربا و تواخس  اسراپ 679 ، ياعد  فراع 576 ، اسراپ و  تسایر 486 ، زا  دعب  ییاسراپ  مالـسلا 452 ، هیلع  یلع  ماما  ییاسراپ 

يوسیع 680. ییاسراپ 

يزود 426. هراپ 

خساپ 683. نیرتهب  یلمع 444 ، خساپ  خساپ 

ینمادکاپ 276.

هدنز 832. ردپ  ردپ 512 ، تسود  میئل 486 ، ردپ  هلاس 452 ، جنپودون  ردپ  رگ 310 ، هلیح  ردپ  ردپ 74 ، يارب  اعد  ردپ 

ادخ 680. شریذپ  شریذپ 

.841 ، 333 يروخرپ 175 ،
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ضرق 673. تخادرپ 

.163 یشوپ 162 ، هدرپ 

سیون 731. هدنورپ 

زیچ 768. جنپ  زا  زیهرپ  ، 739 زیهرپ 177 ،

ای تـغل  یکـشزپ 818 ، شناد  یکـشزپ 333 ، ای  یـشاقن  عناق 361 ، کـشزپ  یکشزپ 228 ، هیـصوت  قوشعم 55 ، کشزپ  کـشزپ 
یکشزپ 546.

راکتشپ 217.

ردنمس 687. مشپ  مشپ 
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ینامیشپ 494.

هشپ 841. کبک و  هشپ 

منهج 635. شتآ  زا  هانپ  تاناویح 305 ، هانپ  هانپ 

،406 ، 396 ، 385 ، 373 ، 371 ، 331 ، 330 ، 318 ، 306 ، 298 ، 296 ، 294 ، 287 ، 281 ، 191 ، 177 ، 163 ، 126 ، 117 ، 82 دنپ 35 ،
مالسلا 285، هیلع  یلع  ماما  دنپ  ، 828 ، 824 ، 809 ، 788 ، 786 ، 761 ، 694 ، 693 ، 645 ، 633 ، 632 ، 603 ، 577 ، 528 ، 445 ، 439
دنپ 177، هس  هراما 149 ، سفن  دـنپ  اهیدنه 23 ، مهم  دـنپ  دنپ 263 ، ریثأت  ، 528 رذوبا 176 ، هب  ربمایپ  دـنپ  دـنپ 247 ، نیرتهب  ، 421

مالسلا هیلع  یلع  هب  ربمایپ  دنپ  دوعسم 552 ، نبا  هب  ربمایپ  دنپ  سونیلاج 447 ، دنپ  نوراه 396 ، هب  لولهب  دنپ  تاروت 380 ، ياهدنپ 
.289 دنپ دادعتسا  دنزرف 664 ، هب  دنپ  ، 578

شزوپ 662. نخس و  ، 642 شزوپ 450 ،

لوپ 739. میسقت  یتسود 476 ، لوپ  لوپ 

یم 305. هلایپ و  هلایپ 

مالـسلا 640، هیلع  میهاربا  مالـسا و  ربمایپ  رب  تاولـص  هدش 649 ، حـبذ  ود  ، 190 ربمایپ 189 ، تیـصو  ربماـیپ 222 ، هب  قشع  ربماـیپ 
ناربمایپ 566. رمع  ربمایپ 489 ، تبارق  ربمایپ 475 ، ریفس  ربمایپ 640 ، تبیصم 

نار 707، توهش  درمریپ  ریپ 763 ، مارکا  امن 466 ، ناوج  ریپ  باضخ 162 ، يریپ و  ، 780 ، 465 ، 464 ، 361 يریپ 271 ، ریپ 271 ،
يریپ 774. رد  جاودزا  هکرعم 738 ، يریپ و 

ینیب 461. شیپ 

.807 ، 693 يریگشیپ 483 ،

هقباسم 496. رد  يزوریپ  یلصا 142 ، زوریپ  زوریپ 69 ،

ت

ًارش 613. طبات 

یلع هدیرب 611 ، رس  رازه  هلجد 610 ، ثداوح  خیرات 461 ، رارکت  لاس 241 و 242 447 ، عیاقو  خیرات  تاحوتف 224 ، خیرات  خیرات 
نویع 679. نب 

ریما 536. بت 
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ریبدت 539. ریذبت و 

كربت 84.

تیزعت 344. کیربت و  کیربت 

هعمج 190. زامن  زا  دعب  تراجت  تراجت 329 ،

هبرجت 774.

دیرجت 146.

لمع 303. مسجت  مسجت 

مات 429. سینجت 

.757 دیوجت 756 ،

.852 ، 446 ، 408 ریقحت 400 ،

ناسنا 134. لمحت 

ریبدت 539. ریذبت و  ریبدت 

يرازاب 493. يوزارت  وزارت 

هنارت 671.

مالسلا 169. هیلع  نیسح  ماما  تبرت  تبرت 

دنزرف 833. تیبرت  تیبرت 

همجرت 256.

محرت 762. هتسیاش  محرت 

نمؤم 625، سرت  ، 554 ادـخ 335 ، زا  سرت  سرت 253 ، لـخب و  ، 662 ، 562 تماـیق 236 ، زا  سرت  ، 807 ، 786 ، 827 سرت 413 ،
نخس 735. زا  سرت 
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.589 ، 427 هیکزت 132 ،

تادوجوم 216. حیبست  حیبست 

حیحص 683. تیلست  تیلست 

اضر 365. میلست و  میلست 

هیبشت 230.
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خسار 482. میمصت  میمصت 376 ، ضغن  میمصت 

.568 هیانک 225 ، حیرصت و 

فینصت 200.

عرضت 291.

نارگید 287. اب  لماعت  لماعت 

.602 ، 557 ، 553 ، 496 باوخ 211 ، ریبعت 

دوخ 715. راک  زا  بجعت  ، 448 بجعت 29 ،

مومذم 547. بصعت  بصعت 

عاونا 468. رییغت  قالخا 390 ، رییغت  رییغت 

ضیوفت 561. ربج و  ضیوفت 

اوقت 785. شناد و  ، 843 ، 790 ، 548 ، 427 ، 367 ، 211 اوقت 140 ،

ادخ 395. یب  شالت  ترخآ 655 ، ای  ایند  يارب  شالت  ایند 179 ، يارب  شالت  ، 852 ، 839 ، 822 ، 806 ، 366 شالت 41 ،

نآرق 211. توالت  توالت 

طلغ 317. ظفلت  ظفلت 

رخسمت 498. خساپ  ، 537 ، 407 رخسمت 333 ،

تساوخرد 217. بسانت  بسانت 

یلبنت 509.

هیبنت 824.

لد 364. رفنت  رفنت 

ییاهنت 375.
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ربک و تلع  یقیقح 362 ، عضاوت  عضاوت 206 ، ترهش و  ، 831 ، 761 ، 602 ، 571 ، 389 ، 375 ، 343 ، 338 ، 305 ، 292 عضاوت 287 ،
عضاوت 723.

ِرد هبوت 410 ، گرم و  جاجح 192 ، هبوت  هفرع 191 ، رد  هبوت  زورما 171 ، هبوت  اـهاطخ 152 ، زا  هبوت  ، 816 ، 413 ، 181 هبوت 81 ،
هبوت 853. تقو  راوخبارش 503 ، هبوت  هبوت 417 ،

.324 ، 165 ادخ 157 ، هب  هجوت  هجوت 

.591 ، 538 ، 500 ، 297 دیحوت 183 ،

تاروت 843. رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ياعد  تاروت 381 ، ياهدنپ  تاروت 410 ،

باب 253. رخآ  فقوت  فقوت 

.419 ، 406 ، 175 ادخ 115 ، هب  لکوت 

گرم 355. دلوت و  هسیاقم  دلوت 

اج 784. یب  دیدهت  لیف 488 ، هب  دیدهت  دیدهت 195 ، همان  دیدهت 

تمهت 831. عضوم  زا  زیهرپ  لیکو 407 ، هب  تمهت  ، 364 تمهت 146 ،

ناتسرامیت 310.

ریسفت

دبعن 21. كایا  ریسفت 

دمحلا 34. رد  لا 

هلمسب 46. رد  مسا  يدایز 

هیآ 134. هس  رد  لمأت 

ریسفت 158. رد  ضقانت 

نیبت 203. هیآ  ریسفت 

وهل 203. رخأت  مدقت و 
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دس 222. هیآ  ریسفت 

نیب 228. هژاو 

لحن 242. هیآ  ریسفت 

شاح هللا 242. هیآ  ریسفت 

یلام 255. هیآ و  رد  فقو 

دهم 268. هیآ  ریسفت 

دافن 269. هیآ  ریسفت 

يدحت 277. هیآ  ریسفت 

.390 انّیز 297 ، دقلو  هیآ  ریسفت 

ًاموجر 297. انلعج  ریسفت و 

مهیلع 307. فوخ  هیآ ال  ریسفت 

هحتاف 309. هروس 

وضو 312. هیآ  ریسفت 

لدع 318. اهنم  لبقیال  هیآ  ریسفت 

اهب 318. ّمه  دقلو  هیآ  ریسفت 

سنخلاب 322. مسقا  الف  هیآ  ریسفت 
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ؤلؤللا 329. اهنم  جرخی  هیآ  ریسفت 

عمسلا 331. نا  هیآ  ریسفت 

هئیس 332. هیآ  ریسفت 

نامس 341. تارقب  ریسفت 

اوفرتاام 342. هیآ  ریسفت 

ّللا 342.
�

ه نوبحت  هیآ  ریسفت 

هردص 353. حرش  نمفا  ریسفت 

لمع 356. همان  هیآ  ریسفت 

.505 مهلادب 356 ، هیآ  ریسفت 

اولتقت 357. هیآ ال  ریسفت 

رمعن 363. ملوا  هیآ  ریسفت 

هئشان 394. هیآ  ریسفت 

كرغام 402. هیآ  ریسفت 

نیباوالل 417. ناک  هنا  هیآ  ریسفت 

مکرمای 431. ّللا 
�

ه نا  ریسفت 

انلضف 432. دقلو  هیآ  ریسفت 

ًالثم 432. مهل  برضاو  هیآ  ریسفت 

راهنلا 433. قباس  لیللا  الو  هیآ  ریسفت 

لبقی 435. يذلا  وه  هیآ و  ریسفت 

لئاسلا 476. اما  هیآ و  ریسفت 
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يأر 440. هب  ریسفت 

اّیبص 552. ریسفت 

صالخا 555. تبت و  هروس 

هتحت 557. ناک  هیآ و  ریسفت 

امهوبا 558. ناک  هیآ و  ریسفت 

کندل 560. نم  یل  به  هیآ  ریسفت 

دمح 603. هیآ  ریسفت 

يدهع 625. لانیال  هیآ  ریسفت 

ّللا 630.
�

ه مسب  قلعتم 

هضوعب 636. هیآ  ریسفت 

ناملغ 646. هیآ  ریسفت 

هلالج 648. ظفل 

قالخالا 648. مراکم  هیآ 

نینضب 757. ریسفت 

ّرض 758. هیآ  ریسفت 

بوضغملاریغ 765. هیآ  ریسفت 

قزرلا 766. نم  تابیط  هیآ  ریسفت 

نآرق 787. هیآ  ریسفت  طورش 

مهماماب 804. ناسنا  لک  هیآ  ریسفت 

ناقذالل 804. نورخی  هیآ  ریسفت 
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یلوت 824. سبع و  هیآ  ریسفت 

نورصبت 831. نکلو ال  هیآ  ریسفت 

ث

شاقن 818. هیباث 

رقف 511، تورث و  يدـنمتورث 391 ، هار  ود  تورث 327 ، زا  هدافتـسا  ، 839 ، 691 ، 542 ، 525 ، 379 ، 312 ، 196 ، 177 تورث 42 ،
،144 تورث 141 ، همـشچرس  يزودـنا 542 ، تورث  مـلع 534 ، تورث و  دـنمتورث 220 ، فراع و  ، 839 ، 793 ، 783 ، 761 ، 524

تورث تورث 543 ، هدنب  رتدنمتورث 543 ، اب  یتسود  تورث 542 ، لاوز  مارح 344 ، تورث  ناج 295 ، تورث و  لمع 143 ، تورث و 
دنمتورث 795. تورث 767 ، بسک  هار  تورث 763 ، هجیتن  تورث 691 ، وزرآ و  دنمتورث 545 ، هطرض  میئل 543 ، و 

اجیب 339. يانث 

هینثو 548. هیونث و 

ج

ظحاج 510.

.397 وداج 36 ، قیقع و  وداج 324 ،

یکین 31. هبذاج  هبذاج 

همادق 250. نب  هیراج 

رعش 274. هزیاج  هزیاج 

.859 هاگیاج 442 ،

ضیوفت 561. ربج و  ربج 

هبذج 524.
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يرصنع 612. مسج  مسج 306 ، فعض  دحاو 294 ، مسج  تکرح  ود  ، 686 ، 462 حور 272 ، مسج و  مسج 

، . سونیلاج 447 دنپ  سونیلاج 175 ،

ناج 295. تورث و  ندرب 371 ، رد  هب  ناج  ناج 

مصارذج 429.

هعماج 409. رفج و  رفج 717 ،

تعامج 393. گنرمه  تعامج 

لامک 601. لامج و 

گرزب 509. همجمج  همجمج 

هعمج 629.

هلمج 255.

ناینج 265. همکحم  نج 683 ، دیس  نج 223 ، ندید  ، 484 نج 428 ،

تیسنج 33. رییغت  سنج 

نینج 325.

ناوج 847. زا  تساوخرد  ، 693 ، 685 درمناوج 581 ، یناوج 391 ، ناوج 271 ،

غرم 493. رتوبک و  هجوج  هجوج 

دحاو 508. ناهج  رگید 468 ، ناهج  ناهج 

منهج 507. دولخ  منهج 

چ

.809 ، 407 ، 348 ، 316 ، 176 یسولپاچ 168 ،

یبرچ 665. عفر  یبرچ 
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ینشور 762. مشچ  روش 723 ، مشچ  نیبزیت 226 ، مشچ  یشوپ 299 ، مشچ  تریصب 132 ، مشچ  مشچ 

یبلچ 581.

زیگنچ 616.

بوچ 693.

.704 هبنشراهچ 273 ،

.823 یگلاس 356 ، لهچ 

ح

متاح 543. ردارب  متاح 

،761 ، 327 تجاح 164 ، ياـضق  مک 771 ، تجاـح  تجاـح 469 ، در  لباقتم 635 ، تجاـح  ادـخ 133 ، زا  تجاح  تجاح 681 ،
.779 ، 778

یناهگان 807. هثداح  هثداح 

.774 ، 479 ، 451 یباوجرضاح 445 ،

مکاح 395، نخس  مکاح 393 ، ياـه  یگژیو  مکاح 351 ، اب  طاـبترا  تیعر 295 ، مکاـح و  مکاح 135 ، دنمـشناد و  مکاح 417 ،
ریما 772. مکاح و  مکاح 519 ، دوبن  دوب و  مکاح 519 ، هب  هیصوت 

لاق 248. لاح و  لاح 410 ، نیرتدب  لاح 

مالسلا 169. هیلع  یلع  بح  بح 

هبعک 861. جح 842 ، هویش  لوبقم 861 ، جح  مدآ 861 ، جح  جح 860 ، زا  دعب  کیبل 796 ، عتمت 189 ، جح  جح 

بارش 267. باجح  یناملظ 79 ، باجح  باجح 

جاجح 743. یلاو  جاجح 669 ، نادنز  جاجح 359 ، دیما  جاجح 192 ، هبوت  ، 695 ، 667 ، 245 جاجح 63 ،

زاجح 743. یلاو  شناد 735 ، زاجح و  زاجح 

دوسالارجح 850.
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باوخ 234. رد  رما  تیجح  تیجح 

ناویح 673. دح  تسم 635 ، دح  انز 460 ، دح  دح 

دنسم 685. ثیدح  نآرق 587 ، یسدق و  ثیدح  ثیدح 

ملاع 696. ثودح  مالک 224 ، مدق  ثودح و  ثودح 

.602 ادخ 585 ، دودح  دودح 

يراوخ 820. مارح 

لقع و لخب 176 ، صرح و  ، 540 صرح 427 ،
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صرح 598. اوه و 

ادخ 439. اب  ندز  فرح  واو 248 ، فرح  فرح 

تکرح 848. هلوقم  ضبن 541 ، تکرح  هلوقم  ربا 711 ، تشپ  هام  تکرح  تکرح 

نزح 732. بضغ و  نزح 

كرتشم 563. سح  سح 

ترسح 54.

تانسح 544. هیجوت  تانسح 

لهس 772. نب  نسح 

.730 دوسح 419 ،

.316 نظ 207 ، نسح 

بلق 281. روضح 

سدقلا 663. هریظح 

قح 798. بلط  قح 554 ، هب  لمع  نیقیلا 719 ، قح  نمؤم 647 ، قح  قاقحتسا 419 ، قح 

نارگید 859. قوقح  نمؤم 174 ، قوقح  قوقح 

هطیسب 802. تقیقح  فورح 562 ، تقیقح  تقیقح 522 ،

تیاکح 678. دنس  تیاکح 

تمکح 581، هشیر  تمکح 379 ، نابلاط  ادخ 317 ، تمکح  ، 237 اه 84 ، تمکح  نوطالفا 223 ، تمکح  ، 754 تمکح 725 ،
تمکح 809. شریذپ  نایب و 

رد تکارش  لقاع 310 ، لد  رب  تموکح  تموکح 210 ، زا  يرود  تموکح 29 ، رد  فاصنا  ، 837 ، 763 ، 590 ، 376 تموکح 21 ،
تموکح 821. تبقاع  تموکح 342 ، ياهتنا  تموکح 332 ، هویش  تموکح 318 ،

هتسجرب 855. نامیکح  نامیکح 314 ، شور  لفاغ 680 ، میکح  میکح 
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.393 جالح 194 ، نتشک  ، 299 ، 292 ، 196 جالح 185 ،

هزیکاپ 251. لالح و  لالح 79 ، ياذغ  لالح 68 ، همقل  لالح 

هتفر 474. مامح  تیفاع  مامح 

هللادمحلا 578. دمح 

صمح 731. یضاق  صمح 

هلجد 610. ثداوح  يوج 571 ، ثداوح  ثداوح 

نییراوح 855.

.823 ادخ 537 ، زا  ایح  ایح 538 ،

ضیح 570. رذع  ضیح 

هیده 777. يارب  هلیح  هلیح 767 ، هلیح 

مسا تاناویح 582 ، هینک  تاناویح 683 ، شناد  تاناویح 621 ، هزیرغ  ناویح 376 ، ناسنا و  قرف  ، 834 تاناویح 233 ، ناویح 845 ،
لقع 467. تاناویح و  تاناویح 834 ، ياه  هچب 

خ

متاخ 471.

بوخ 172. مداخ  مداخ 

شوخ 851. هرطاخ  سومان 87 ، رطاخ و  رطاخ 

موس 737. هقبط  كاخ  كاخ 

ادخ 497. هناخ  کچوک 496 ، هناخ  يراد 335 ، هناخ  هناخ 

ربخ 473.

هنتخ 511. تشوگ  هنتخ 
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ادخ شناد  ادخ 80 ، تخانش  ادخ 42 ، یگدنب  ، 810 ، 626 ، 448 ، 365 ادخ 26 ، اب  سنا  میرک 547 ، يادخ  ادخ 161 ، يوس  ادخ 
اب طابترا  ، 324 ، 165 ادخ 157 ، هب  هجوت  وا 133 ، ریغ  ادخ و  زا  تجاح  ، 406 ادخ 115 ، هب  لکوت  ادخ 114 ، هار  ، 679 ، 593 ، 80

ادـخ 176، ریغ  زا  تزع  ادخ 171 ، رکم  هدنب 165 ، ادخ و  زا  لاوئـس  ادـخ 165 ، هب  نظ  تسادخ 164 ، رادیرخ  ، 662 ادخ 163 ،
ادخ 239، ریغ  ادخ 209 ، زا  مرش  ، 288 ادخ 205 ، تیاضر 
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دای ادخ 383 ، تسایس و  ادخ 370 ، فصو  ادخ 362 ، ضیف  ، 554 ادـخ 335 ، زا  سرت  ادخ 317 ، تمکح  ادخ 315 ، اب  هبـساحم 
ادخ اب  ییانشآ  ادخ 457 ، هفیلخ  ، 562 ادخ 456 ، رون  ادـخ 439 ، اب  ندز  فرح  ادخ 409 ، مسا  ادـخ 395 ، یب  شالت  ادخ 392 ،
هناخ ملاع  ادخ 573 ، قالخا  ، 823 ادخ 537 ، زا  ایح  ادخ 497 ، هناخ  ادخ 495 ، اب  هعدخ  ادخ 483 ، ضرق  ادخ 481 ، باذع  ، 478
ادخ هب  هقالع  ادخ 675 ، تافص  ادخ 670 ، شریذپ  ادخ 626 ، نخـس  ادـخ 619 ، تدابع  ناسنا 601 ، ادخ و  نیمـضت  ادخ 574 ،

ناتسود ادخ 858 ، ضارعا  هناشن  ادخ 806 ، مشخ  ادخ 805 ، اب  هلماعم  ادخ 800 ، تاهابم  ادخ 782 ، دای  ادخ 732 ، تساوخ  ، 686
ادخ 680. يارب  زامن  ، 496 ، 484 ، 475 ، 465 ، 420 ادخ 409 ، تمحر  ادخ 208 ، دهع  ، 602 ادخ 585 ، دودح  ادخ 556 ،

ادخ 495. اب  هعدخ  هعدخ 

رخ 489. لاس  رخ 

ير 388. هزبرخ  هزبرخ 479 ،

يرورض 163. ریغ  دیرخ  دیرخ 

تسادخ 164. رادیرخ  رادیرخ 

یگتسخ 563. عفر  یگتسخ 

فوسخ 415. فوسک و  لاح  رد  رون  فوسخ 

تساسخ 536. ، 847 ، 846 ، 761 ، 715 ، 706 سیسخ 100 ،

ادخ 806. مشخ  عیرس 733 ، مشخ  مشخ 329 ، ندرب  ورف  مشخ 

تنوشخ 449.

ناگرزب 233. لئاصخ  لئاصخ 

باضخ 162. يریپ و  باضخ 

عوضخ 487.

عطاقتم 292. طخ  طخ 782 ،

هباطخ 384.

هئیطخ 791.
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تفالخ 520.

علخ 312.

سابع 672. ینب  هیما و  ینب  نایلاو  هیما 612 ، ینب  یسابع 532 ، يافلخ  یسابع 455 ، ءافلخ  یفرعم  ءافلخ 

نیمز 210. نامسآ و  قلخ  قلخ 

قلُخ 519. رییغت  قلُخ 

تقلخ 352. زار  تقلخ 

.564 ، 134 تولخ 61 ،

ّللاهفیلخ 811.
�

ه هفیلخ 774 ، مهتم و  هفیلخ 733 ، لالدتسا  هفیلخ 503 ، قشع  ادخ 456 ، هفیلخ  هفیلخ 

عفقم 785. نبا  لیلخ و  لیلخ 

سمخ 188.

،549 ، 450 ، 427 ، 418 ، 209 ، 205 ، 198 ، 167 ، 162 ، 156 ، 153 ، 127 ، 126 ، 112 ، 110 ، 108 ، 30 ، 28 ، 27 ، 26 لومخ 25 ،
.851 ، 849 ، 819 ، 810 ، 794 ، 786 ، 581

راد 841. هیرگ  راد و  هدنخ  زیچ  هس  تمایق 583 ، هدنخ و  هدنخ 837 ،

یباوخ 708. یب  باوخ 234 ، رد  ندب  ياوق  باوخ 234 ، رد  رما  تیجح  باوخ 

ّللادبع 840.
�

ه هجاوخ  تاجانم  ّللادبع 
�

ه هجاوخ 

ریصن 192. هجاوخ 

.782 ، 442 ، 427 ، 420 ، 395 ییاتسدوخ 372 ،

علاط 578. رد  دیشروخ  هام 516 ، دیشروخ و  تایح  دیشروخ 485 ، رون  دیشروخ 

بلق 287. تساوخ 

ییورشوخ 671. ، 586 ، 479 یلاحشوخ 384 ، یتخبشوخ 664 ، یشوخ 809 ،
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كوخ 700. گس و  ریخ  بارش 677 ، كوخ و  كوخ 
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یتسود 354. یشیوخ و 

رایخ 577.

ریقف 235. طایخ و  طایخ 

مایخ 724. ییوگخساپ  مایخ 

شناد 136. رد  تنایخ  تنایخ 

ناسنا 337. ریخ  رش 225 ، ریخ و  ریخ 

د

وراد 806. يرامیب و  دردرس 536 ، نامرد  بلق 263 ، يوراد  وراد 483 ،

ربمایپ 183. داماد  داماد 

یلقن 127، اـی  یلقع  شناد  ، 679 ادخ 80 ، شناد  شناد 56 ، ناسنا و  تسایس 41 ، شناد و  ، 763 ، 593 ، 586 ، 542 شناد 324 ،
داعم عفان  شناد  ، 782 شناد 141 ، رد  لخب  ملظ 136 ، شناد و  شناد 136 ، رد  تنایخ  شناد 136 ، رون  شناد 133 ، ییاسراپ و 

شناد 253، كدوک و  راکـشآ 176 ، ناهن و  رد  شناد  شناد 166 ، يادگ  شناد 166 ، هب  لمع  ، 162 لمع 161 ، اب  شناد  ، 150
ناریا رد  شناد  شناد 707 ، ترجا  ناملکتم 717 ، یعیبط و  شناد  تاناویح 683 ، شناد  تفرعم 260 ، شناد و  سایا 254 ، شناد 

یکشزپ 818، شناد  یفخم 658 ، راکشآ و  شناد  شناد 583 ، رکاش  هقف 540 ، شناد  انش 475 ، ای  شناد  موجن 563 ، شناد  ، 565
لهاان 782، شناد و  شناد 785 ، لقع و  شناد 767 ، لیصحت  شناد 735 ، زاجح و  شناد 711 ، مارتحا  شناد 705 ، هزادنا  هب  لوپ 

شناد 850. تلذ  شناد 786 ، یتخس  اوقت 785 ، شناد و 

يزومآ 136. شناد  تقو  زومآ  شناد 

مکاح 135، دنمشناد و  لمع 134 ، اب  دنمشناد  دنمشناد 134 ، ییاسراپ  ، 478 نادان 365 ، دنمشناد و  دنمشناد 353 ، رجض  دنمشناد 
يرشق 800. نادنمشناد  دنمشناد 478 ، باذع  دنه 192 ، نادنمشناد  لمع 136 ، یب  دنمشناد  لثم  دنمشناد 136 ، هب  هاگن 

رغصا 421. بد 

هلجد 610. ثداوح  هلجد 

تساوخرد 217، بسانت  تساوخرد 215 ، در  هنازجاع 137 ، تساوخرد  میرک 48 ، زا  تساوخرد  هلص 47 ، تساوخرد  تساوخرد 
.847 داوج زا  تساوخرد  گرم 360 ، تساوخرد 
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درد 470. زا  هوکش  یناور 24 ، ياهدرد  رس 435 ، درد  درد 

غورد هدـعو  مغ و  ندـنادنخ 537 ، يارب  غورد  غورد 482 ، خـساپ  ، 702 غورد 442 ، تـسار و  هتفریذـپ 234 ، غورد  غورد 422 ،
هاش 772. هب  غورد  ، 674

راکشآ 337. دزد  دزد 

تسد 543. نتسش  تسد 487 ، گنر  ، 673 یسوب 443 ، تسد  تسد 359 ، زا  رتالاب  تسد  تسد 271 ، عمج  تسد 

لقاع 705. نمشد  تسپ 653 ، نمشد  نمشد 365 ، زا  يرای  نمشد 331 ، راکش  عمط  نمشد 331 ، اب  هلماعم  نمشد 777 ،

تافرع رد  اعد  درد 171 ، عفر  يارب  اعد  اعد 170 ، تیفیک  هیلع 167 ، ياعد  ، 853 ، 851 ، 789 ، 512 ، 443 ، 336 ، 300 اعد 167 ،
اعد 362، تباجا  اعد 354 ، رد  رارسا  رفاک 303 ، ياعد  ، 343 راکهنگ 198 ، يارب  اعد  ربمایپ 192 ، ياعد  ردپ 74 ، يارب  اعد  ، 41

ردام ياعد  رامیب 470 ، ياعد  اعد 427 ، هویش  اعد 418 ، نیرفن و  اسراپ 679 ، ياعد  سروغاثیف 372 ، ياعد  نوطالفا 372 ، ياعد 
میهاربا ياعد  هدیدمتس 783 ، اعد  هیداجس 740 ، هفیحـص  مهدزناش  ياعد  نیزح 728 ، ياعد  اعد 549 ، تباجتسا  ردنکسا 487 ،

تاروت 843. رد  مالسلا  هیلع 
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لد 368. یگریت  لد 364 ، رفنت  لقاع 310 ، لد  رب  تموکح  لد 206 ، زوس  لد 147 ، يروک  رگناوت 106 ، لد  لد 

یگتسبلد 69.

،430 ، 403 ، 400 ، 396 ، 376 ، 368 ، 346 ، 334 ، 321 ، 312 ، 311 ، 306 ، 281 ، 271 ، 205 ، 154 ، 140 ، 121 ، 113 ایند 105 ،
ترجه ، 643 ، 839 ، 820 ، 809 ، 798 ، 796 ، 789 ، 654 ، 635 ، 611 ، 596 ، 578 ، 576 ، 527 ، 489 ، 480 ، 448 ، 443 ، 434 ، 431

ور هلابند  ایند و  ایند 163 ، هب  تبحم  ایند 96 ، نید و  ایند 79 ، اب  ، 810 ایند 37 ، تذل  ایند 30 ، كرت  یبلطایند 29 ، لثم  ایند 25 ، زا 
ایند 196، ناملـسم و  اـیند 192 ، لوط  نادواج 179 ، ياـیند  ایند 179 ، يارب  شـالت  نم 165 ، اـیند و  ایند 164 ، نتـشادن  ءاقب  ، 163
،316 یناف 310 ، يایند  ایند 243 ، شهوکن  ایند 228 ، زا  هوکش  ایند 210 ، ییاسراپ و  ایند 205 ، نایز  ، 576 ، 574 ایند 196 ، یتخس 
ایند 571، تراقح  ایند 362 ، تمعن  ، 434 ، 396 ایند 357 ، شزرا  ایند 352 ، همه  نمؤم 347 ، نادـنز  ایند  نید 342 ، اـیند و  ررض 

ایند یخلت  ایند 851 ، زا  هشوت  ایند 768 ، ینادابآ  هیراع 606 ، يایند  نید 543 ، كرت  رطاخ  هب  اـیند  كرت  ایند 409 ، ندش  وروریز 
ترخآ 860. ایند و  لزانم  ، 851

ایند و ياهتذل  ، 816 ، 788 ، 655 ، 643 ، 480 ، 434 ، 403 ، 383 ، 354 ، 334 ، 222 ، 212 ، 204 ، 143 ، 126 ، 112 ترخآ 29 ، ایند و 
ترخآ 808.

تاود 594. عمج  تاود 

هدش 649. حبذ  ود 

،584 ، 578 ، 549 ، 527 ، 507 ، 478 ، 426 ، 425 ، 418 ، 388 ، 370 ، 364 ، 352 ، 318 ، 252 ، 204 ، 113 ، 102 ، 48 تسود 32 ،
دامتعا تسود 329 ، مارکا  تسود 312 ، دای  ، 859 ، 848 ، 821 ، 820 ، 817 ، 811 ، 808 ، 807 ، 806 ، 779 ، 774 ، 760 ، 743 ، 692

ردپ 512. تسود  تسود 569 ، هب 

ادخ 556. ناتسود  ناتسود 62 ، زا  هلگ  ناتسود 

هزادنا یتسود 371 ، راـیعم  یتسود 355 ، طیارـش  یتسود 354 ، یـشیوخ و  اـیند 32 ، رد  یتسود  ، 762 ، 414 ، 366 یتسود 349 ،
سیلبا 832. اب  یتسود  دنمتورث 543 ، اب  یتسود  ، 464 ، 343 ینمشد 185 ، یتسود و 

ینیب 359. ناهد و  ناهد 68 ، تراهط  ناهد 

گرم 108. زا  شیپ  رادید  رادید 

رید 702. هسردم و  رید 

نید 342. ایند و  ررض  یسابع 241 ، هفیلخ  نید  نید 194 ، لقع و  نید 
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هناوید یگناوید 409 ، لقاع 296 ، ای  هناوید  نونج 194 ، نونف و  لاحشوخ 187 ، هناوید  اه 373 ، هناوید  ، 861 ، 674 هناوید 586 ،
یعقاو 679.

سناجوید 374.

مالسلا 510. هیلع  یسیع  هید 

ذ

نییحن 791. تاذ  تاذ 718 ، مسا  تاذ 468 ، ندشن  مودعم  تاذ 586 ،

هریخذ 326.

.448 ، 373 رکذ 142 ،

شناد 850. تلذ  ینادان 861 ، تلذ  ، 833 ، 822 سفن 806 ، تلذ  تلذ 408 ،

نهذ 702. شیاسآ  نهذ 

ر

.851 ، 377 ، 287 يرادزار 236 ،

ییوگ 654. تسار  تسار 443 ، هدعو  ، 702 غورد 442 ، تسار و  تسار 
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هانگ 287. هب  یضار 

یلوغار 581.

ادخ 114. هار 

رابدرب 643. نزهار  نزهار 

بر 541. یلجت  بر 

بابر 843.

هطقن 107. یب  یعابر  یعابر 

همتر 639.

.828 ، 827 ، 826 تمحر 825 ، هرتسگ  تمحر 807 ، يادص  ، 497 ، 496 ، 475 ، 484 ، 465 ، 420 ادخ 409 ، تمحر  تمحر 

تساوخرد 215. در 

ییاوسر 174. زا  ناما  ییاوسر 

يرهاظ 797. ینطاب و  لوسر  لوسر 

.773 ، 408 هوشر 350 ،

اضر 786. رذع و  هانگ 585 ، هب  اضر  اضر 397 ، ای  شزرمآ  اضر 365 ، میلست و  ، 722 ، 655 ، 288 اضر 205 ،

تیاضر 493.

یضر 709. دیس  یضر 

الال 214. یلع  نیدلا  یضر 

تسار 435. تسد  تبوطر  تبوطر 

قرب 807. دعر و 

تیعر 295. مکاح و  تیعر 
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تبغر 821.

تسدریز 761. اب  راتفر  مدرم 164 ، راتفر  راتفر 

نارگید 330. زاین  عفر 

ندز 165. وفر 

هصاقر 678. راک  صقر 

دیتع 827. بیقر و  دیتع 

اهواو 271. رد  ناضمر  ناضمر 

يروک 498. جنر  جنر 

سابل 688. گنر  گنر 657 ، ندرک  فرطرب  گنر 

حور 504. ياذغ  ءایبنا 456 ، حور  ، 463 مسج 272 ، حور و  حور 

اهزور 113. زور 478 ، لوط  افو 454 ، یب  راگزور  راگزور 692 ، بش 450 ، زور و  بارخ 173 ، زور  زور 

هزور 525. لاس  لهچ  هزور 688 ،

يزور 524. نامیا و  قولخم 247 ، زا  يزور  ، 845 ، 809 ، 807 ، 678 ، 374 ، 251 ، 178 يزور 171 ،

تیؤر 304.

گرم 165. ایر و  ، 806 ، 733 ، 689 ، 595 ، 511 ، 358 ، 335 ایر 22 ،

تسایر 681. بلط  تسایر 678 ، هراچ  تسایر 362 ، رطخ  ، 525 تسایر 71 ،

تضایر 566.

هدنسیر 509.

یضایر 39. هلئسم  دنچ  یضایر 827 ،

ز
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زارد 379. نابز  یعدم 702 ، نابز  لقاع 299 ، نابز  توهش 138 ، نابز و  نابز 22 ، لمع و  ، 852 ، 795 ، 784 ، 334 نابز 333 ،

یتشترز 722. مالسا  تشترز 

هلزلز 701.

فافز 460.

هنامز 630. لقع و  ، 500 هنامز 427 ، نامز 354 ، ثداوح  هنامز 161 ، اب  یبوخ  ام 25 ، نامز و  نامز 

ناتسمز 771. هقوذآ  ناتسمز 347 ،

بسا 483. اب  نیمز  هلماعم  نیمز 354 ، ناما  ود  البرک 169 ، نیمز  نیمز 

نانز 293، عامتجا  نز 275 ، توهش  دنمتواخس 253 ، نز  افو 214 ، اب  نز  ، 534 نانز 39 ، رکم  ، 718 ، 321 ، 318 ، 214 نز 137 ،
رابدرب نز 
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درم 764. نز و  نز 734 ، فصو  نز 735 ، اب  نتفگ  نخس  نز 718 ، اب  ینیشنمه  نز 481 ، بیع  درم 465 ، هب  نز  هاگن  ، 678

هیناز 497. لتق  انز 460 ، دح  انز 

جاجح 669. نادنز  ینادنز 488 ، نادنز 361 ، يرامیب و  نادنز 527 ،

.833 یگدنز 746 ، گرم و  کلف 516 ، یگدنز  یگدنز 361 ، گرم و  هسیاقم  یگدنز 316 ، هب  هاگن  یگدنز 

مالسلا 576. اهیلع  ارهز 

ّللادبع 675.
�

ه نب  دایز 

دهشم 99. ترایز  مرح 92 ، ترایز  هکم 37 ، ترایز  ، 92 هنیدم 36 ، ترایز  ترایز 

ایند 205. نایز  نایز 

یتشز 781. ییابیز و  ییابیز 585 ، ابیز 106 ،

ربکا 376. نوتیز 

تسدریز 761. اب  راتفر  تسدریز 

س

کلاس 639.

رمع 838. ّللادبع 
�

ه نب  ملاس 

ببس 55. رشابم و  ببس 

یناثملا 861. عبس  حول  یناثملا  عبس 

.572 ناگراتس 57 ، رون  راد 605 ، هلابند  هراتس  ، 620 ناگراتس 283 ، هراتس 

رثؤم 266، شیاتـس  ور 235 ، رد  ور  شیاتـس  مالسلا 99 ، امهیلع  نییرکسع  شیاتـس  دروم 209 ، یب  شیاتـس  ، 675 شیاتس 663 ،
اسراپ 442. شیاتس  شیاتس 570 ، هرافک 

متس 752. ریثأت  يزیتس 433 ، متس  شیوخ 408 ، هب  متس  متس 317 ، عفد  متس 293 ، هیام  ، 263 متس 262 ،
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هدیدمتس 783. اعد  هدیدمتس 211 ، يرای  هدیدمتس 511 ،

اب ینیشنمه  هدیدمتـس 217 ، رگمتـس و  هب  کمک  رگمتـس 136 ، شناد و  رگمتـس 82 ، هب  نوکر  رگمتـس 30 ، هناخ  رگمتس 213 ،
رگمتس 481. رای  رگمتس 407 ، مکاح  رگمتس 353 ، زور  رگمتس 330 ، زا  کمک  نارگمتس 329 ،

هدجس 414.

يوسیع 680. ییاسراپ  یمیهاربا و  تواخس  تواخس 408 ،

نخس ، 479 نیچ 408 ، نخس  اجیب 400 ، نخس  تسار 339 ، نخس  لمع 295 ، نخس و  ، 332 ، 296 هدیاف 144 ، یب  نخـس  نخس 
ینیچ 784. نخس  ، 784 هابتشا 783 ، نخس  غیلب 777 ، نخس  نخس 735 ، زا  سرت  شزوپ 662 ، نخس و  ادخ 626 ،

وکین 143. يارس 

الوم 346. مرگرس 

تقیقح 452. ّرس  یبرع 194 ، تاغل  ّرس  ّرس 

هارمه 334. هیامرس  هیامرس 779 ،

رورس 316.

یطقس 375. يرس 

دِعس 764. َدَعس و  ، 764 تداعس 537 ،

ریبج 668. نبدیعس  گرم  ریبج  نبدیعس 

رفس 772. تاهورکم  رفس 681 ، نامز  ، 399 ، 383 رفس 44 ،

هرفس 807.

يروث 689. نایفس 

ربمایپ 475. ریفس  ریفس 

.429 میکح 175 ، طارقس 

توکس 421. تفرعم  ، 794 ، 774 ، 735 ، 732 ، 665 ، 642 ، 566 ، 419 ، 400 ، 384 ، 346 ، 204 ، 157 توکس 108 ،
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دباع 754. گس و  كوخ 700 ، گس و  ریخ  گس 519 ، اب  راتفر  گس 

قساف 162. رب  مالس  ، 773 مالس 579 ،
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یتمالس 391.

ناطلس 731. یضاق و  ناطلس 442 ، اب  نتفگ  نخس  لقع 373 ، ناطلس  ناطلس 330 ، رای  ناطلس 141 ، کیرش  ناطلس 

تنطلس 356. هن  توبن  ماود 115 ، یب  تنطلس  تنطلس 

ناملس 221. ییاسراپ  ناملس 

كولس 524. عاونا  كولس 

هطیلس 407.

سیق 634. تنب  ءارمس 

ردنمس 687. مشپ  ردنمس 

لامک 256. ای  نس  یضاق 256 ، نس  نس 

ربق 784. گنس  گنس 

بکرم 707. زا  شیپ  هراوس 

دروم 497. یب  لاوئس  ادخ 165 ، زا  لاوئس  لاوئس 671 ،

حناوس 123.

سی 211. هروس 

لد 206. زوس 

رامسوس 514. يوراد  رامسوس 

فوسلیف 537. اطسفوس و 

هژیو 483. دنگوس  ، 408 دنگوس 120 ،

يدرورهس 518. لتق  يدرورهس 

ادخ 383. تسایس و  تسایس 41 ، شناد و  تسایس 373 ،

یعوضوم تسرهف  ناور و  همجرت  اب  ییاهب  خیش  www.Ghaemiyeh.comلوکشک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1723زکرم  هحفص 1670 

http://www.ghaemiyeh.com


هایس 708. سابل  زمرق 514 ، هایس و  هایس 

بیس 109.

برع 579. دیس 

يدمحم 40. هریس 

قالخا 481. امیس و  امیس 

غرمیس 530.

ایمیس 324.

ش

مغ 838. یب  يداش  يداش 37 ، مغ و  يداش 

فارص 570، رعاش و  رعاش 477 ، تیصو  رعاش 443 ، رارقا  رعاش 267 ، رعش  هب  یفطل  مک  رعاش 249 ، هراچ  نیرترعاش 242 ، رعاش 
دنره 755. رعاش  ، 753

شناد 583. رکاش  رباص 459 ، رکاش و  رکاش 

یعفاش 40. ربق  یعفاش 

هاش 209. تمدخ  ناهاش 156 ، اب  ینیشنمه  هاش 295 ،

هاش 772. هب  غورد  هاش 772 ، تبیه  ، 777 ، 776 هناهاش 775 ، ششخب  هاش 775 ، ششخب  عاجش 108 ، هاش  هاش 

لامعا 799. دهاش  دهاش 

مالـسلا 747، هیلع  داجـس  ماما  بش  همین  بش 480 ، یهایس  ، 562 يراد 335 ، هدـنز  بش  ، 276 ردـق 260 ، بش  ، 749 بش 480 ،
هنابش 840. باذع 

یلبش 375. زامن  یلبش 44 ، گرم  یلبش 21 ،

.771 تعاجش 558 ،

مدرم 821. رش  زا  ینمیا  رش 330 ، عفد  رش 
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بارش 677. كوخ و  راوخ 503 ، بارش  هبوت  یم 305 ، هلایپ و  بارش 267 ، باجح  ، 782 بارش 396 ،

تمارک 426. فرش و  فرش 287 ،

تموکح 318. رد  تکارش 

نادنمتفارش 769. هژیو  تفارش 

ناهن 838. راکشآ و  كرش  تعاط 583 ، كرش  كرش 583 ، نیرتمک  یفخ 28 ، كرش  كرش 

ادخ 209. زا  مرش  یبساک 211 ، زا  مرش  مرش 

بولغم 144. رورش 

روعا 246. نب  کیرش  هیواعم و  روعا  نب  کیرش 

جنرطش 271. عضاو  جنرطش 464 ،

حرش وجه 295 ، رد  يرعش  رعش 274 ، هزیاج  یقیقح 255 ، رعش  ، 374 ، 247 رعش 246 ،
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عوبطم رعش  رعش 733 ، شزرا  بوخ 721 ، رعش  طسوتم 715 ، رعش  نیمضت 613 ، هناقشاع 570 ، رعش  رعش 344 ، یتسم  رعش 301 ،
رعش 735. عبط  ، 735

لغش 705.

یخلب 568. قیفش 

يردام 347. تواقش  تواقش 

اج یب  رکش  ، 249 معنم 131 ، رکـش  ربص 215 ، رکـش و  ، 779 ، 642 ، 587 ، 332 ، 288 ، 179 تمعن 43 ، رکـش  ، 783 رکش 336 ،
رکش 790. تفع و  الب 470 ، رکش  ، 794 ، 367

يولعلارکش 461.

رَکِش 211.

مکش 530.

هیانک 700. اب  هوکش  درد 470 ، زا  هوکش  ایند 228 ، زا  هوکش  هوکش 

مالسلا 232. هیلع  یلع  ریشمش  وزاب 232 ، روز  ریشمش و  ریشمش 

انش 475. ای  شناد  انش 

ادخ 80. تخانش 

ندینش 734. طاشن  ندینش 

اجیب 590. یخوش  هیواعم 378 ، یخوش  یخوش 414 ، يازج  ، 732 ، 653 یخوش 532 ،

دوبعم 111. قوش  قوش 413 ،

موش 557.

تداهش 497.

رهش 767. مزاول  رهش 428 ، ضرع  رهش 349 ، نیرتهب  رهش 

.300 یناتسرهش 187 ،
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عضاوت 206. ترهش و  ترهش 

لقع و نار 707 ، توهـش  درمریپ  يراق 678 ، توهـش  توهـش 833 ، لها  نز 275 ، توهـش  توهـش 138 ، نابز و  توهش 324 ،
توهش 833.

رکذم 558. ریش  ریش 390 ،

ناطیش 434. رس  ناطیش 

ص

رباص 459. رکاش و  رباص 

الط 545. هقعاص و  هقعاص 

ناحلاص 315.

حابص 540. ماظن و  حابص 

باذع 688، زا  ربص  ربص 395 ، زور  هس  ربص 215 ، رکش و  ، 783 ، 689 ، 642 ، 585 ، 583 ، 447 ، 311 ، 302 ، 243 ، 175 ربص 142 ،
الب 820. ربص و 

هانپ 57. ترادص  فرح  باوج  هانپ  ترادص 

.735 دنلب 481 ، يادص  اهادص 479 ، فقس 250 ، يادص  ادص 

هقدص 349. قیداصم  هلص 215 ، هقدص و  هقدص 

طارص 755. يانعم  طارص 

فارص 570. رعاش و  فارص 

مهدزناش 740. ياعد  هیداجس  هفیحص 

ناحوص 772. نب  هصعص 

ادخ 685. تافص  تافص 

نیفص 672. گنج  نیفص 
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حلص 407.

مالسلا 640. هیلع  میهاربا  مالسا و  ربمایپ  رب  تاولص  تاولص 348 ، نایب  یگنوگچ  تاولص 

ناگرزب 445. هلص  هلص 215 ، هقدص و  محر 48 ، هلص  هلص 47 ، تساوخرد  هلص 

الویه 696. هیعون و  هیمسج و  تروص  تروص 

ریدقت فذح و  مدرم 330 ، یفوص و  ، 475 یفوص 293 ، هقرخ  ، 637 ، 634 ، 547 ، 525 ، 342 ، 111 ، 82 فوصت 72 ، یفوص 217 ،
ماوع 525. یفوص و  خیش  نایفوص 55 ،

ض

،673 ، 587 ، 378 ، 144 لثملا 114 ، برض 
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.784 ، 819 ، 803 ، 727 ، 703 ، 702 ، 700 ، 691 ، 674

كدنا 334. ررض 

مسج 306. فعض 

هرکن 349. ریمض 

ط

نوعاط 736. توغاط و  نوعاط 41 ،

نوعاط 736. توغاط و  توغاط 

هدنخرف 460. ریاط 

تعیبط 571.

برط 292.

خساپ 377. یب  نعط  ، 774 نعط 43 ، خساپ  ، 844 ، 446 نعط 421 ،

لرغط 503.

هرقن 685. الط و  نزو  الط 545 ، هقعاص و  الط 

.509 قالط 481 ،

.300 مسلط 194 ،

نیعولطلا 312. نیب  عولط 

زامن 168. رد  هنینأمط  هنینأمط 

نمشد 331. راکش  عمط  ، 700 ، 673 عمط 299 ،

ناهد 68. تراهط 

تنیط 539.
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ظ

يرهاظ 797. ینطاب و  لوسر  نطاب 759 ، رهاظ و  یگتسارآ  ، 603 نطاب 188 ، رهاظ و 

ءیف 426. لظ و  قرف  لظ 

تملظ 565. رون و  تملظ 

رهاوظ 214. زا  دایرف  رهاوظ 

يدحا 538. روهظ 

ع

دباع 754. گس و  دباع 167 ، سلجم  نانبل 129 ، هوک  دباع  دباع 

ناگرزب 380. تداع 

راع 762.

فراع 576، اـسراپ و  ناـفراع 561 ، دزن  مسا  دنمـشناد 525 ، فراع و  فراع 366 ، لاـح  دـنمتورث 220 ، فراع و  فراع 856 ،
فراع 856. ریس  فراع 827 ، کشا 

قشاع 854. نتشک  هناقشاع 570 ، رعش  قشاع 272 ، يوزرآ  قشاع 337 ،

هتفر 474. مامح  تیفاع  تیفاع 470 ، يرامیب و  تیفاع 

لقاع 705. نمشد  لقاع 488 ، اب  لقاع 310 ، لد  رب  تموکح  لقاع 299 ، نابز  لقاع 296 ، ای  هناوید  لقاع 

ملاوع 802. ، 759 رما 625 ، قلخ و  ملاع  تسادخ 574 ، هناخ  ملاع  رذ 526 ، ملاع  ، 754 ، 748 لاثم 458 ، ملاع  ملاع 

تدابع تدابع 471 ، رد  لادتعا  تدابع 459 ، رد  تکرش  تدابع 363 ، لاح  رترب 142 ، تدابع  حیحص 63 ، تدابع  تدابع 366 ،
ادخ 619. تدابع  هداتسیا 508 ، تیصعم  هتسشن و 

فنحا 326. نب  سابع 

نایسابع 512. ضارقنا  تنطلس و  نایسابع 

ّللادبع 849.
�

ه فؤرلادبع 518 ، دبع 373 ، ریغصت  دبع 
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يدادغب 462. یقابلادبع 

ناورم 672. کلملادبع 

دیتع 827. بیقر و  دیتع 

.692 ، 145 ، 142 تربع 139 ،

نامثع 139. رذوبا و  نامثع 

تقد ای  هلجع  تواضق 776 ، رد  هلجع  هلجع 769 ، دایز و  تمعن  ، 806 ، 764 هلجع 694 ،
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.784

لقاع 410. توادع  ، 408 توادع 407 ،

صقان 822. مات و  ددع  یفخم 659 ، ددع  ینآرق 599 ، دادعا  ینسحلاءامسا 514 ، ددع  ، 384 ددع 87 ،

تلادع 518. میسقت  مالسلا 474 ، هیلع  یلع  ماما  تلادع  ناسحا 732 ، لدع و  لداعتم 651 ، لدع 585 ،

.792 متاح 773 ، نب  يدع 

مدع 363. دوجو و  مدع 

هنابش 840. باذع  ادخ 481 ، باذع  دنمشناد 478 ، باذع  ، 786 ترخآ 354 ، باذع  هرصب 53 ، باذع  باذع 

اضر 786. رذع و  رذع 

هدبرع 293.

ضرع 559. میسقت  ضرع 

تافرع 41. رد  اعد  تافرع 

نافراع 797. ياه  هدینش  ندرکن  راکنا  نافراع 795 ، تاقبط  تفرعم 833 ، لها  ، 639 ، 513 نافرع 376 ،

، . هفرع 191 رد  هبوت  هفرع 300 ،

لهأتم 525. بزع و  بزع 

ناسنا تزع  تعاط 427 ، تزع  ادـخ 176 ، ریغ  زا  تزع  ، 571 ، 564 ، 542 ، 349 ، 207 ، 175 سفن 168 ، تزع  ، 312 تزع 22 ،
ناسنا 781. تزع  رد  هملک  هن  ام 674 ، دزن  تزع  لطاب 579 ، تزع  ، 537

ریثک 502. تزع و  قشع  ریثک 502 ، هیثب و  تزع 

لزع 579. هب  بیدأت  لزع 

،604 ، 569 ، 565 ، 548 ، 524 ، 487 ، 469 ، 447 ، 446 ، 265 ، 260 ، 107 ، 102 ، 98 ، 97 ، 88 ، 82 ، 79 ، 57 ، 53 ، 35 ، 32 قشع 31 ،
فصو قوشعم 309 ، هیرگ  یلوپ 234 ، قشع  ربماـیپ 222 ، هب  قشع  قشع 57 ، رازاب  قوشعم 55 ، کشزپ  ، 852 ، 844 ، 820 ، 611

هفیلخ قشع  قشع 449 ، نامتک  قوشعم 448 ، زا  ییادج  اخیلز 448 ، قشع  نونجم 602 ، قشع  قوشعم 576 ، راسخر  قوشعم 584 ،
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نطو 761. هب  قشع  ایند 523 ، هب  قشع  یقیقح 506 ، بذاک و  قشع  ، 503

.786 تینابصع 783 ،

تمصع 350، هناشن  تمصع 

اصع 84. راک  اصع 780 ،

تنم 109. یب  ياطع  اطع 

هیواعم 245. هیطع  هیطع 

رکش 790. تفع و  تفع 384 ،

نآرق 748. هیآ  هب  روصنم  وفع  وفع 

هلزتعم 231. دئاقع 

لقع 467، تاناویح و  لقع 373 ، ناطلس  یلقع 363 ، تذل  لقع 353 ، ینادان و  نید 194 ، لقع و  لقاع 177 ، لقع و  لقع 857 ،
شناد لقع و  ، 694 لقع 682 ، لامک  لقع 651 ، يرابدرب و  هنامز 630 ، لقع و  صرح 598 ، اوه و  لقع و  هدش 536 ، بلس  لقع 

توهش 833. لقع و  ، 785

وداج 36. قیقع و  قیقع 

هام 106. هب  هقالع  هقالع 

فلع 597. ندنک  فلع 

ملع 534. تورث و  دوخ 403 ، هب  ملع  ملع 

یلع 49. مان  یلع 

مالسلا 247. هیلع  یلع  هب  داقتعا  لهس 142 ، نب  یلع 

نویع 679. نب  یلع 

متسر 735. نب  یلع  مالسا  متسر  نب  یلع 

نوراه 501. رهاوخ  هیلع  هیلع 
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رسای 850. رامع 

رمع 483. لوط  ناربمایپ 566 ، رمع  عیاض 128 ، رمع  رمع 

دیبع 180. نباورمع 

مایخ 335، رمع 
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لمع راثآ  شناد 166 ، هب  لمع  ، 162 لمع 161 ، اب  شناد  لمع 143 ، تورث و  لمع 134 ، اب  دنمشناد  ، 22 نابز لمع و  لمع 123 ،
نامیا و قح 554 ، هب  لمع  لمع 469 ، لوق و  لمع 295 ، نخس و  یتح 239 ، لمع  لمع 210 ، رد  ماود  تمایق 206 ، لمع و  ، 175

كدنا 862. کین  لمع  لامعا 799 ، دهاش  ترخآ 810 ، يارب  لمع  لامعا 785 ، ندب و  ياضعا  حلاص 589 ، لمع 

تعیبط 652. ناسنا و  هعبرا  رصانع  رصنع 

اقنع 513.

يرصب 281. ناونع 

تروع 707. فشک  تروع 

دهع 784. هب  يافو  ، 767 ینکش 600 ، دهع  یهلا 208 ، دهع  دهع 780 

ینالوط 535. تدایع  تدایع 739 ،

.716 ، 689 ، 534 ، 504 ، 442 ، 400 ییوجبیع 331 ،

.414 دیع 167 ،

مالسلا 586. امهیلع  ییحی  یسیع و  مالسلا 510 ، هیلع  یسیع  هید  مالسلا  هیلع  یسیع 

غ

رضاح 550. بیاغ 

ریدغ 200. هبطخ  ریدغ 

اذغ عاونا  اذغ 751 ، هینک  اذغ 531 ، مه  ناهد  هب  هاگن  حور 504 ، ياذغ  مک 144 ، ياذغ  اذغ 369 ، شزرا  لالح 79 ، ياذغ  اذغ 
اذغ هب  هقالع  اراوگ 667 ، ياذغ  تمحز 667 ، رپ  ياذغ  ، 766 اذغ 651 ، نازیم  بوخ 651 ، ياذغ  موذجم 648 ، اب  اذغ  مه  ، 643

.841 ، 333 يروخرپ 175 ، ندروخ 807 ، اذغ  بادآ  هار 755 ، رد  اذغ  تمایق 760 ، ياذغ  ، 743

رورغ 446.

تاناویح 621. هزیرغ  هزیرغ 

بیرغ 676.
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یلازغ 307. يریگ  هشوگ  یلازغ 350 ،

شغ 566.

نزح 732. بضغ و  شتآ 165 ، بضغ و  ، 836 بضغ 204 ،

.564 ، 170 ، 156 تلفغ 29 ،

دنزرف 733. مالغ و  الوم 498 ، مالغ و  مالغ 721 ،

مغ هدیاف 551 ، یب  مغ  مشخ 431 ، مغ و  يداش 37 ، مغ و  ، 845 ، 834 ، 727 ، 693 ، 689 ، 606 ، 445 ، 434 ، 408 ، 325 مغ 323 ،
مغ 838. یب  يداش  نارگید 780 ، مغ  هدشمگ 684 ، مغ  غورد 674 ، هدعو  و 

تمینغ 767. جنپ  تمینغ 

یملع 858. تریغ  تریغ 

ادخ 239. ریغ 

.586 ، 546 ، 442 ، 427 ، 407 ، 366 ، 364 تبیغ 30 ،

ف

یباراف 655.

حاحص 188. رد  مالسلا  اهیلع  همطاف 

لوعفم 498. لعاف و  لعاف 

.405 دب 268 ، لاف 

.786 هدولاف 509 ،

قتف 627.

هنتف 753.

یشورف 351. رخف  سابل 212 ، هب  رخف  رخف 
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كدف 480 دودح  كدف 

یکین 358. یشومارف  نارگید 179 ، ياطخ  یشومارف  یشومارف 340 ،

.707 قدزرف 339 ،

دنزرف 733. مالغ و  دنزرف 734 ، هب  ازسان  دنزرف 
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دیتع 827. بیقر و  ناگتشرف 385 ، هتشرف 845 ،

.854 تصرف 807 ،

مشخ 329. ندرب  ورف 

لضف 461. گرم  لضف 

روصنم 461. نب  لضف 

لیضف 416. هیرگ  ضایا 293 ، لیضف  لیضف 

تورث و رقف 506 ، تمالع  ، 778 ، 761 ، 739 ، 655 ، 576 ، 552 ، 473 ، 391 ، 390 ، 383 ، 376 ، 363 ، 352 ، 335 ، 224 رقف 164 ،
لخب 837. رقف و  رقف 682 ، عاونا  نمؤم 525 ، رقف  رقف 525 ، هب  یضار  ، 839 ، 793 ، 783 ، 761 ، 524 رقف 511 ،

یهقف 601. هلئسم  هیفس 554 ، یهقف  لاوئس  هقف 540 ، شناد  ءاهقف 327 ، هقف 

خلب 531. ناریقف  ریقف 499 ، رارسا  ریقف 542 ، یگدوسآ  ریقف 235 ، طایخ و  ریقف 

.782 ، 655 رکف 142 ،

هلوقم ضبن 541 ، تکرح  هلوـقم  فوسلیف 537 ، اطـسفوس و  یعقاو 508 ، فوسلیف  ءایبنا 507 ، هفـسالف و  ، 799 ، 573 هفسلف 304 ،
تکرح 848.

کلف 717. نارود  سمش 523 ، ای  هرهز  کلف  کلف 516 ، فیصوت  کلف 516 ، تایح  کلف 515 ، تکرح  کلف 

نونج 194. نونف و 

سروغاثیف 372. ياعد  سروغاثیف 

ءیف 426. لظ و  قرف  ءیف 

ضایف 508. أدبم  ادخ 362 ، ضیف  ضیف 

لیف 488. هب  دیدهت  لیف 

ق

لتاق 462. هچب  لتاق 
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ناطلس 731. یضاق و  سیون 731 ، هدنورپ  صمح 731 ، یضاق  یضاق 256 ، نس  یضاق 

گنج 464. رد  رطاق  رطاق 

نوناق 655.

ربق 784. گنس  ربق 211 ، باذع  زا  ینمیا  نایاوشیپ 169 ، ربق  مق 121 ، روبق  یلیل 74 ، ربق  روبق 25 ، لها  ربق 

هلبق 181. رییغت  هلبق 664 ،

هیناز 497. لتق  لتق 46 ، يازج  لتق 

ناسارخ 696. یطحق  ءاقستسا 650 ، یطحق و  رصم 462 ، رد  یطحق  یطحق 455 ،

هاتوک 510. دق  دق 

ریدقت 580. تسد  ، 581 ، 527 ، 405 ردق 311 ، اضق و  ردق 284 ،

نآرق 266، فورح  تاملک و  نآرق 263 ، متخ  نآرق 211 ، توالت  نآرق 45 ، ندناوخ  دیواج 34 ، نآرق  ، 818 ، 752 نآرق 564 ،
نآرق یسدق و  ثیدح  نادیواج 560 ، مایپ  نآرق  نآرق 520 ، زا  ییادج  یلعج 502 ، هیآ  نآرق 435 ، تیعماج  قولخم 273 ، نآرق 

نآرق 764. ندناوخ  لئاضف  نآرق 748 ، هیآ  اب  روصنم  وفع  لوزن 651 ، ای  نآرق  قلخ  ینآرق 599 ، دادعا  ، 587

نییْولِع 594. نارق  ْنیَسَحن 594 ، ناِرق  ناِرق 

يراق 678. توهش  حیحص 379 ، تئارق  هعبس 49 ، تائارق  تئارق 

هطمارق 666.

هنسحلا 511. ضرق  ادخ 483 ، ضرق  ضرق 418 ، بلط  ضرق 

زمرق 514. هایس و  زمرق 

نومأم 733. خاک  ربارب  رد  يرصق  رصق 

مالسلا 197. اهیلع  میرم  هصق 

روصنم 845. تواضق  تواضق 776 ، رد  هلجع  ، 475 تواضق 322 ،

نارگید 164. تجاح  ياضق  ، 779 ، 778 ، 761 تجاح 327 ، ياضق 
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سولج 340. دوعق و 
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بلق 848. ضبن و  داقتعا 797 ، بلق و  بلق 

ین 376. ملق و  ملق 782 ،

مق 121. روبق  مق 

.722 ، 642 ، 390 ، 376 ، 338 ، 175 ، 164 تعانق 144 ،

راطنق 657.

باوخ 234. رد  ندب  ياوق 

لمع 469. لوق و  بجوم 314 ، لوق  لوق 

رهق 635.

هوهق 44.

نومأم 743. تسد  زا  يدازآ  يارب  سایق  سایق 465 ، رابتعا  سایق 257 ،

ياذغ تمایق 583 ، هدنخ و  تمایق 340 ، دای  ، 662 ، 562 تمایق 236 ، زا  سرت  تمایق 206 ، لمع و  ، 672 ، 385 ، 357 تمایق 186 ،
تمایق 760.

لاق 223. لیق و 

ك

کین 752. راک  مامتا  هصاقر 678 ، راک  راک 631 ، شزرا  ، 763 راک 562 ،

يزجم 415. یفاک و  یفاک 

عضاوت 723. ربک و  تلع  یلاسدرخ 796 ، رد  ربک  ، 823 ، 732 ، 693 ، 154 ربک 30 ،

هشپ 847. کبک و  کبک 

باتک 862. مارتحا  باتک 702 ، نتشون  باتک 744 ،

.218 نامتک 142 ،
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هزع 333. ریثک 

ییاجک 342.

تمارک 426. فرش و  تمارک 206 ،

البرک 169. نیمز  البرک 

میرک 768. تایصوصخ  لیخب 446 ، میرک و  میرک 48 ، زا  تساوخرد  ، 859 میرک 362 ،

تلاسک 852.

ییاسک 684.

يرسک 775. ششخب  يرسک 

فوسخ 415. فوسک و  لاح  رد  رون  فوسک 

نیبعک 620. هبعک 861 ،

شیاتس 570. هرافک  هرافک 

عامط 235. راتفک 

رفک 732. هب  رارقا  رفک 

تمعن 215. نارفک 

رتوبک 350. غالک و 

مالک 651. ریثأت  تاملک 426 ، یقیقح  يانعم  کین 370 ، مالک  ولهپ 249 ، ود  مالک  مالک 

موظنم 582. هنمد  هلیلک و  هنمد  هیلک و 

شیاسآ 815. لامک و  لامک 601 ، لامج و  ، 542 لامک 361 ،

هیانک 700. اب  هوکش  هیانک 568 ، حیرصت و  هیانک 225 ،

زینک 683. رسپ  اهزینک 272 ، زینک 
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اذغ 751. هینک  ءایشا 582 ، هینک  تاناویح 582 ، هینک  اه 399 ، هینک  اهمان و  هینک 

هبوک 465. يادص  هبوک 

یکدوک 339. ریثأت  شناد 253 ، كدوک و  كدوک 

لد 147. يروک 

تناهک 358.

يزرو 117. هنیک  هنیک 170 ،

گ

ادگ 469. در  ادگ 469 ، بسن  بسح و  شناد 166 ، يادگ  ادگ 

هنسرگ 634.

گرگ 703. دزمتسد  گرگ 

راد و هدـنخ  زیچ  هس  هنابش 800 ، هیرگ  كانزوس 776 ، هیرگ  لیضف 416 ، هیرگ  هتشذگ 365 ، رب  هیرگ  قوشعم 309 ، هیرگ  هیرگ 
راد 841. هیرگ 
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شزگ 339.

شیاشگ 283.

یمطخ 620. لگ  وردوخ 165 ، لگ  لگ 

.849 میلگ 380 ، زا  اپ  میلگ 

ناتسود 62. زا  هلگ 

کین 662. نامگ  ادخ 165 ، هب  نامگ  نامگ 

هانگ عنام  هانگ 179 ، يوب  ، 162 کچوک 144 ، گرزب و  هاـنگ  هاـنگ 145 ، رثا  تشهب 53 ، هاـنگ و  ، 426 ، 379 ، 366 هانگ 162 ،
هانگ 674. تلآ  هانگ 585 ، هب  اضر  هانگ 560 ، هیجوت  ، 270

جنگ 179. ود  نیب  جنگ 

رارسا 208. هنیجنگ 

راکهنگ 32. تمالم  راکهنگ 

مشچ 51. يوم  یهاوگ 

شراوگ 855.

یلازغ 307. يریگ  هشوگ 

هلبزم 561. رد  يرهوگ  رهوگ 

شومخ 656. يایوگ 

ل

هلا 680. الا  هلا  ال 

مال 232. ماسقا  مال 

مرن سابل  مالـسلا 688 ، هیلع  یلع  ماما  سابل  سابل 687 ، تبیه و  تاجانم 677 ، سابل  سابل 212 ، هب  رخف  ، 816 ، 774 سابل 687 ،
هایس 708. سابل  نیمشپ 688 ، سابل  سابل 688 ، گنر  هاتوک 688 ، سابل  ، 688
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دیبل 791.

سأی 779. تذل  تذل 487 ، تورم و  ترخآ 808 ، ایند و  ياهتذل  ، 810 ، 427 ایند 37 ، تذل  تذل 

ایند 672. ياهرکشل  رکشل 

،734 ، 761 ، 674 ، 673 ، 604 ، 570 ، 545 ، 520 ، 519 ، 510 ، 508 ، 498 ، 497 ، 483 ، 481 ، 465 ، 440 ، 380 ، 271 فئاطل 144 ،
، . 739 ، 738 ، 737

بط 546. ای  تغل  تغل 

يوغل 232.

رشن 34. فل و 

انعم 371. ظفل و 

بقل 274.

.336 لالح 68 ، همقل 

ینارت 472. نل 

یلیل 74. ربق  یلیل 

م

ردنکسا 487. ردام  ياعد  ردام 

لام 395. مان  ّللا 377 ،
�

ه لام 

هاشداپ 101. کلام 

نومأم 776. نیما و  گنج  نومأم 743 ، تسد  زا  يدازآ  يارب  سایق  نومأم 733 ، خاک  ربارب  رد  يرصق  نومأم 821 ،

شاقن 605. ینام 

ربا تشپ  هاـم  تکرح  هام 516 ، دیـشروخ و  تایح  لاس 267 ، ياه  هام  یماـسا  یمور 208 ، ياه  هاـم  هام 106 ، هب  هقـالع  هام 87 ،
.711
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تیهام 484. دوجو و  تیهام 

متس 293. هیام 

ببس 55. رشابم و  رشابم 

یتالابم 443. یب  تالابم 

ادخ 800. تاهابم  تاهابم 

ربخ 724. ادتبم و  ادتبم 

لهأتم 525. بزع و  لهأتم 

ناملکتم 717. یعیبط و  شناد  ناملکتم 

هفیلخ 774. مهتم و  مهتم 

لکوتم 615. مایا  لکوتم 494 ، مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  لکوتم 

لاقثم 664.
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یبرع 619. لثم  یبلطایند 29 ، لثم  هنایماع 238 ، ياهلثم  برع 237 ، ياهلثم  لمع 136 ، یب  دنمشناد  لثَم  ، 694 لثَم 231 ،

هلداجم 488.

زاجم 236. عاونا  زاجم 

سنا 312. سلجم  سلاجم 752 ، رد  نتسشن  سلجم 

نونجم 602. قشع  نونجم 668 ، یلیل و  نونجم 51 ، مان  نونجم 

ادخ 315. اب  هبساحم  ، 425 ، 315 هبساحم 139 ،

هیلع مظاـک  ماـما  هب  تبحم  ، 384 تـبحم 325 ، رد  طارفا  اـیند 163 ، هب  تبحم  یبـلق 171 ، تبحم  ، 547 ، 464 ، 336 تبحم 78 ،
مالسلا 753.

مالسلا 521. امهیلع  نینسح  هیفنح و  دمحم  مالسلا 419 ، هیلع  نسح  ماما  هیفنح و  دمحم  هیفنح 88 ، دمحم 

یناهفصا 734. دواد  نب  دمحم 

نامیلس 606. نب  دمحم 

نیدلا 422. یحم  همان  نیدلا  یحم 

رسک 372. جرخم 

یفخم 87. ددع  ، 87 یفخم هام  یفخم 86 ، مسا  یفخم 

.408 ، 407 ارادم 346 ،

اوادم 181.

رید 702. هسردم و  هسردم 

هنیدم 92. ترایز  هنیدم 377 ،

.505 ربمایپ هیثرم  هیثرم 

درم 764. نز و  نز 532 ، درم و  رخآ  همین  مامت 120 ، درم  درم 
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بش 367. رادرم  رادرم 

هدرم 369. دای  هدرم 

ناسنا 841. بکرم و  بکرم 707 ، زا  شیپ  هراوس  بکرم 

گرم 165، ایر و  گرم 37 ، زا  ترفن  ، 837 ، 818 ، 809 ، 788 ، 665 ، 575 ، 456 ، 397 ، 361 ، 346 ، 324 ، 316 ، 198 گرم 99 ،
گرم دای  گرم 178 ، ترسح  ، 377 گرم 155 ، زا  دعب  یناهگان 134 ، گرم  نیمک 118 ، رد  گرم  گرم 108 ، زا  شیپ  رادید 
شاداپ گرم 360 ، تساوخرد  ، 361 ، 356 گرم 355 ، دـلوت و  هسیاقم  ردارب 251 ، گرم  گرم 164 ، تـلع  ، 811 ، 422 ، 217

.833 یگدنز 746 ، گرم و  ریبج 668 ، نب  دیعس  گرم  هبوت 410 ، گرم و  گرم 361 ،

دیراورم 186.

رامح 489. ناورم 

تذل 487. تورم و  تورم 

مالسلا 197. اهیلع  میرم  هصق  میرم 

هلبزم 561. رد  يرهوگ  هلبزم 

هزم 243.

نیمز 207. تحاسم  مسج 40 ، تحاسم  تحاسم 

تسم 635. دح  تسم 

تابحتسم 170.

رعش 344. یتسم 

دجسم 21. ای  تشهب  دجسم 

نیکسم 498. هناخ  نیکسم 

ایند 196. ناملسم و  ناملسم 

تیلوئسم 416. شریذپ  تیلوئسم 342 ،
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باذک 457. هملیسم 

.782 ، 779 ، 774 تروشم 330،380 ،

دهشم 99. ترایز  دهشم 

هکم 753. رصم و  هاشداپ  همان  رصم 846 ،

ریبز 97. نبا  بعصم 

تبیصم 688. رد  یبات  یب  ربمایپ 640 ، تبیصم  تبیصم 579 ،

مدرم 313. اب  ترشاعم  ، 852 ، 299 ، 204 ترشاعم 97 ،

ینامسج داعم  داعم 150 ، عفان  شناد  داعم 304 ،
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داعم 647. راکنا  ، 716 ، 710 ، 458 ، 449

ادخ 805. اب  هلماعم  بسا 483 ، اب  نیمز  هلماعم  نمشد 331 ، اب  هلماعم  هلماعم 

هیواـعم 549، تـسد  زا  بآ  هیواـعم 378 ، حازم  هیواعم 258 ، لـقره و  کیرـش 246 ، هیواـعم و  هیواـعم 245 ، هیطع  هیواعم 793 ،
مود 551. هیواعم  يافعتسا 

هرعاشا 445. هلزتعم و  هلزتعم 231 ، دئاقع  هلزتعم 

مصتعم 478.

ندعم 468. ناسنا و  ندعم 

جارعم 27.

تفرعم 260. شناد و  تفرعم 68 ،

تلع 823. لولعم و  لولعم 339 ،

.288 یضایر 285 ، يامعم  ، 155 امعم 103 ،

يرامعم 226.

تشیعم 475. هار  تشیعم 705 ،

تموکح 793. زغم و  زغم 

لوغم 616.

هرخافم 241.

.768 سلفم 147 ،

یضترم 201. دیس  دیفم و  خیش  دیفم 

یکین 810. لباقم  رد  يدب  لثم 837 ، هب  هلباقم 

قرف 765. ماقم  عمج و  ماقم  ماقم 420 ، فالتخا  هابتنا 139 ، ياه  ماقم  ماقم 
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لمع 346. تامدقم  ، 147 همدقم 19 ،

تکرب 550. اب  دعقم  دعقم 

قالخا 819. مراکم 

ادخ 171. رکم  ، 534 نانز 39 ، رکم  رکم 

هکم 37. ترایز  هکم 

سگم 174. لاب  سگم 

هاشداپ 136. مزالم 

تاقالم 733. هزاجا  تاقالم 

هکلم 719.

لام 210. فرصت  زا  تیعونمم  تیعونمم 

ّللادبع 840.
�

ه هجاوخ  تاجانم  نوطالفا 419 ، تاجانم  تاجانم 177 ، ینیریش  ، 753 ، 361 ، 316 تاجانم 52 ،

ترخآ 860. ایند و  لزانم  لزانم 

هرظانم 734.

قفانم 648.

روصنم 845. تواضق  نآرق 748 ، هیآ  هب  روصنم  وفع  ، 670 یقیناود 180 ، روصنم 

قطنم 415. زا  شیپ  قطنم 832 ،

.836 فسوی 800 ، یسوم و  یسوم 

.671 یقیسوم 306 ،

نمؤم 670. نأش  نمؤم 643 ، قح  نمؤم 625 ، سرت  نمؤم 174 ، قوقح  نمؤم 

یبراحم 792. نمؤم 
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نخانو 559. وم  یگدنز  دیفس 101 ، يوم  وم 

يردام 844. رهم 

يزاون 284. نامهم  ، 773 ، 680 ، 555 ، 479 ، 475 نامهم 235 ،

يور 346. هنایم 

باحصا 582. هویم  هویم 

ن

.722 يدیماان 330 ،

يدعج 790. هغبان 

نخانو 559. وم  یگدنز  نخان 

ینادان نادان 701 ، نیـشنمه  ، 478 نادان 365 ، دنمـشناد و  لقع 353 ، یناداـن و  یلهاج 295 ، تاداـقتعا  ، 585 ، 299 نادان 177 ،
نادان 769. تمعن  ینادان 861 ، تلذ  ، 795 ، 783 ، 330

یتحاران 209. شیاسآ و  یتحاران 

دنزرف 734. هب  ازسان  تیمورحم 487 ، ازسان و  ازسان 482 ، خساپ  ازسان 447 ،

يرکشان 229.
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هلفان 281.

اه 399. هینک  اه و  مان  مان 

سومان 87. رطاخ و  سومان 

همان لمع 187 ، همان  بوقعی 186 ، همان  توبن 88 ، نادناخ  همان  فجن 36 ، هب  همان  ، 836 همان 801 ، باوج  ، 836 ، 806 همان 801 ،
رصم و هاشداپ  همان  نیدلاو 484 ، لمع  همان  نیدلا 422 ، یحم  همان  لمع 337 ، همان  دلج  ردنکسا 373 ، هب  وطسرا  همان  دیدهت 195 ،

هکم 753.

بیجنان 715. کین و  بیجنان 

بلق 848. ضبن و  ضبن 541 ، تکرح  هلوقم  ضبن 

توبن 695. ياعدا  تنطلس 356 ، هن  توبن  توبن 346 ، يازجا  لوسر 227 ، توبن  توبن 

یتمالس 214. رذن 

مالسلا 133. هیلع  اضر  ماما  اب  اوجن  اوجن 

نامجنم 508. رظن  تعیبط 463 ، رد  موجن  ریثأت  موجن 563 ، شناد  موجن 

سحن 836. زور  سحن 

وحن 398. شناد  زاغآ  وحن 

هاش 124. میدن 

رذن 480. هب  يافو  رذن 

یضرع 441. بسن  بسن 

یسدق 125. میسن 

طاشن 678.

ادخ 858. ضارعا  هناشن  هناشن 

يراصن 389.
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لوعفم 340. بصن 

راکشآ 775. تحیصن  تحیصن 

قطن 656.

.665 تفاظن 657 ،

یلعا 724. ماظن  ماظن 

حابص 540. ماظن و 

کلملا 462. ماظن 

ناداـن 769، تمعن  هلجع 769 ، داـیز و  تـمعن  تشهب 167 ، تـمعن  ، 779 ، 642 ، 637 ، 587 ، 179 تمعن 43 ، رکـش  تمعن 781 ،
يرارکت 782. تمعن 

سئب 341. معن و 

قافن 789.

اعد 418. نیرفن و  نیرفن 

سفن ياوه  ، 347 درجم 196 ، سفن  سفن 163 ، ینمشد  سفن 138 ، ياج  ، 751 ، 746 ، 655 ، 489 ، 365 ، 356 ، 283 سفن 272 ،
تزع ، 752 ندب 745 ، سفن و  سفن 727 ، بتارم  تروص 614 ، سفن و  سفن 380 ، حالصا  ، 564 سفن 355 ، بدا  ، 693 ، 324

ندب 799. سفن و  قح  ، 833 ، 822 سفن 806 ، تلذ  ، 571 ، 564 ، 542 ، 349 ، 207 ، 175 سفن 168 ،

اوه 570. هدننک  هدولآ  سفن  سَفَن 

یکشزپ 333. ای  یشاقن 

سرقن 483.

هرقن 685. الط و  نزو  هرقن 

هطقن 399.

رگ 848، شهوـکن  ، 815 اـیند 243 ، شهوکن  ییاـیند 149 ، شناد  شهوکن  راـکهنگ 32 ، شهوکن  ، 779 ، 408 شهوکن 246 ،
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ششخب 826. زا  دعب  شهوکن 

همان 663. شراگن  باتک 127 ، شراگن  ، 134 شراگن 133 ،

اذغ 531. مه  ناهد  هب  هاگن  درم 465 ، هب  نز  هاگن  یگدنز 316 ، هب  هاگن  دنمشناد 136 ، هب  هاگن  ، 215 اوران 109 ، هاگن  هاگن 

زامن تعکر  ود  هعمج 190 ، زامن  زا  دعب  تراجت  زامن 168 ، رد  هنینأمط  سفن 113 ، زامن و  بش 78 ، زامن  ، 859 ، 757 زامن 632 ،
يارب زامن  زامن 513 ، هجوت و  لطاب 509 ، زامن  يرازاب 493 ، زامن  زامن 380 ، مین  یلبش 375 ، زامن  ، 348
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زامن 785. رثا  ادخ 680 ،

مناد 384. یمن 

نیمز 385. رون  تملظ 565 ، رون و  ، 562 ادخ 456 ، رون  شناد 136 ، رون  ناگراتس 57 ، رون  رون 348 ،

نتشون 367.

شواهم 665. ای  شواهن 

مامه 812. هبطخ  هغالبلا 287 ، جهن 

ین 374. ملق و  ین 

زاین 783. راهظا  زاین 535 ، عفر  ، 564 ، 384 يزاین 322 ، یب  زاین 408 ،

تین 406.

کین 371، مـالک  كدـنا 862 ، کین  لمع  کین 851 ، داـی  کین 752 ، راک  ماـمتا  کین 732 ، راک  ناـیب  کین 362 ، نامگ  کـین 
بیجنان 715. کین و 

یکین 810. لباقم  رد  يدب  یکین 358 ، یشومارف  هنامز 161 ، اب  یکین  یکین 

و

تابجاو 782.

هژاو 821. دنچ  حالصا  هژاو 

نیدلاو 484. لمع  همان  دالوا 629 ، نیدلاو و  نیدلاو 629 ،

جاجح 743. یلاو 

سیلاو 595.

هینثو 548. هیونث و  هینثو 

تیهام 484. دوجو و  مدع 363 ، دوجو و  دوجو 
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تشحو 321.

نیطایش 451. یحو  یحو 

ترازو 695. هژاو  ترازو 536 ،

هفیلخ 251. ریزو 

رعاش 477. تیصو  وطسرا 614 ، هب  نوطالفا  تیصو  ، 190 ربمایپ 189 ، تیصو  تیصو 820 ،

وضو 433. هویش  وضو 

.811 ، 698 نطو 352 ،

تسار 443. هدعو  دیعو 153 ، هدعو و  هدعو 

دهع 784. هب  يافو  رذن 480 ، هب  يافو  ناسنا 317 ، يافو  افو 214 ، اب  نز  افو 331 ،

ناگرزب 338. یخرب  تافو  تافو 

رذگ 337. دوز  تصرف  تقو 168 ، توف  يزومآ 136 ، شناد  تقو  تقو 39 ، غیت  رثا  ، 473 تقو 295 ،

لیکو 407. هب  تمهت  لیکو 

يرهاظ 520. تیالو  تیالو 

ه

دیشرلا 186. نوراه 

ایند 25. زا  ترجه  ترجه 347 ،

ریما 776. وجه  وجه 504 ، ای  شیاتس  دوخ 675 ، وجه  وجه 

تیاده 393.

ارذع 214. هبده 

هیده 777. يارب  هلیح  هناهاش 383 ، هیده  لباقان 199 ، هیده  هیده 106 ،
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تاره 36. هب  همان  تاره 

هیواعم 258. لقره و 

نازمره 695.

سمره 187. سیردا و  سمره 291 ،

دنره 755. رعاش  دنره 

رب 293. ره و 

یتسه 454. رد  فرصت  یتسه 528 ، قلخ  ، 544 یتسه 466 ،

ماسب 856. شب  شه 

تکاله 493. رد  عوقو  تکاله 

الاو 287. تمه  هناهاش 215 ، تمه  ، 795 تمه 790 ،

يدردمه 634.
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یباوخمه 276.

.774 هیاسمه 536 ،

رسمه 532. رایعم  رسمه 

دب 418. نیشنمه  ، 664 نیشنمه 107 ،

لاح لها  ینیشنمه  ناطلس 136 ، اب  دنمشناد  ینیشنمه  ، 850 ، 809 ، 806 ، 805 ، 769 ، 768 ، 499 ، 407 ، 204 ، 157 ینیشنمه 126 ،
نادان 701. ینیشنمه  نارگمتس 329 ، اب  ینیشنمه  مکاح 197 ، اب  ینیشنمه  ناهاش 156 ، اب  ینیشنمه  لامک 152 ، و 

هسدنه 399.

صرح 598. اوه و  لقع و  ، 693 سفن 324 ، ياوه  اوه 

سابل 687. تبیه و  تبیه 

مزیه 118. بآ و  مزیه 

الویه 696. هیعون و  هیمسج و  تروص  ، 562 الویه 513 ،

ي

ندرکن 498. ششخب  دای  ، 782 ادخ 392 ، دای  تمایق 340 ، دای  هدرم 369 ، دای  دای 

نمشد 369. زا  يرای  مولظم 211 ، يرای  يرای 

سأی 779. تذل  سأی 

یعفای 377.

دیزی 396. اب  تعیب  دیزی 

کلملادبع 685. نبدیزی 

متکا 198. ییحی 

همالس 585. نب  ییحی 
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مالسلا 586. امهیلع  یسیع  ییحی و 

نیقی 578.

اه 245. ینمی 

.836 فسوی 800 ، یسوم و  فسوی 696 ، نهاریپ  فسوی 

نباغتلا 222. موی 
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ارعش تسرهف 

آ

.727 ، 704 ، 555 ، 554 ، 535 يرذآ 477 ، خیش 

،166 ، 156 ، 135 ، 131 ، 129 ، 125 ، 123 ، 122 ، 115 ، 114 ، 112 ، 109 ، 105 ، 78 ، 77 ، 72 ، 64 ، 54 یلمآ 39 ، نیدلاءاهب  خیش 
،682 ، 681 ، 592 ، 553 ، 539 ، 521 ، 516 ، 505 ، 500 ، 493 ، 480 ، 465 ، 446 ، 420 ، 414 ، 376 ، 372 ، 212 ، 199 ، 197 ، 167

.859 ، 857 ، 846 ، 740

فلا

.828 ، 555 ، 428 ، 219 ، 207 ، 176 ، 133 ، 105 ، 90 ، 80 ، 74 ، 73 دیعسوبا 40 ،

.765 ، 565 ، 454 انیس 94 ، یلعوبا 

راونا 98. مساق 

.756 ، 636 ، 530 ، 262 ، 260 يرونا 119 ،

یناسحا 529. ازریم 

لیعامسا 554. ازریم 

.834 ، 719 ، 703 ، 682 ، 556 ، 550 ، 527 لیعامسا 81 ، لامک 

فرشا 659.

فرشا 720. ازریم 

يدیما 74.

.852 ، 826 ، 656 ، 87 یهاش 85 ، ریما 

ینامرک 64. نیدلادحوا 

.704 ، 618 ، 137 يدحوا 119 ،

.567 ، 551 ، 485 ، 476 ، 71 یلها 50 ،
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ب

یجاب 173.

رهاط 153. اباب 

یقفاب 69. فرش 

یسکیب 220.

پ

یمایپ 153.

ت

هکرت 91. لضفا  هجاوخ 

هکرت 91. یلع  نیدلاءایض  هجاوخ 

ث

یناث 220. ملعم 

ییانث 681. نیسح  هجاوخ 

ج

.218 فاب 100 ، هماج  دمحم  دیس  يوره 721 ، فاب  هماج  دمجم 

،500 ، 499 ، 490 ، 486 ، 469 ، 467 ، 466 ، 460 ، 453 ، 451 ، 450 ، 448 ، 419 ، 411 ، 400 ، 229 ، 220 ، 101 ، 89 یماج 65 ،
،862 ، 738 ، 737 ، 722 ، 721 ، 713 ، 711 ، 708 ، 706 ، 699 ، 607 ، 600 ، 596 ، 545 ، 517 ، 501

ح

،485 ، 477 ، 296 ، 213 ، 126 ظفاح 94 ،
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844.72 ، 750 ، 748 ، 739 ، 737 ، 735 ، 729 ، 728 ، 1 ، 1 ، 719 ، 716 ، 713 ، 677 ، 522 ، 516 ، 501 ، 490

.834 ، 756 ، 444 ، 112 ، 105 یتلاح 76 ،

ینزح 69.

یباسح 834. ازریم 

ماسح 523.

.681 یتریح 165 ،

خ

.817 ، 155 ، 153 ، 127 ، 65 ، 62 یناقاخ 61 ،

دمحا 219. ناخ 

دنجخ 834. لامک 

یناقرخ 523. نسحلاوبا 

.702 ، 681 ، 618 ، 220 ، 216 ، 196 ، 68 ورسخ 38 ،

ورسخ 179. رصان 

مایخ 720.

د

.704 ، 703 ، 681 ، 563 ، 553 ، 529 ، 216 ، 91 یضایب 90 ، تشد  یلو 

یکهد 218. شیورد 

يولهد 453. نیسحریما 

.746 ، 745 ، 719 ، 613 ، 551 ، 513 ، 493 ، 492 ، 480 ، 65 يولهد 61 ، ورسخ  ریما 

.746 ، 718 ، 71 ، 219 ، 83 ، 72 يولهد 70 ، نسح 
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نجلا 91. کید 

ر

یکشر 68.

ز

.530 یناکاز 96 ، دیبع 

س

.760 یجواس 72 ، ناملس 

.523 یباحس 403 ،

،637 ، 627 ، 617 ، 597 ، 589 ، 577 ، 567 ، 565 ، 564 ، 523 ، 490 ، 477 ، 445 ، 216 ، 178 ، 157 ، 135 ، 88 ، 74 ، 71 يدعس 66 ،
.859 ، 855 ، 852 ، 848 ، 839 ، 805 ، 801 ، 785 ، 758 ، 755 ، 754 ، 744 ، 662 ، 661 ، 659 ، 654 ، 650 ، 640

قوجلس 503. نالسرا  نب  لرغط 

ناملس 76. ازریم 

.680 ، 701 ، 586 ، 338 ، 276 ، 257 ، 113 ، 83 ، 81 ، 69 ، 67 ، 64 ، 62 ییانس 40 ،

ش

يرتسبش 637. دومحم 

یلبش 70.

.751 عاجش 108 ، هاش 

فیرش 70.

یفیرش 77. مودخم  ازریم 

یبیکش 71.
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یقوش 105.

ص

رباص 752. بیدا 

یباص 102.

.71 يربص 69 ،

يدفص 62.

یفوص 67. نیدلا  فیس  یفوص 529 ، دمحم  الم 
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ض

.553 ، 550 ، 511،530 ، 477 يریمض 68 ،

ط

.96 رهاط 95 ، هاش 

یسوط 72. نیدلاریصن  هجاوخ 

یسوط 238. ققحم 

ع

.466 ، 158 ، 156 ، 115 یفرع 68 ،

تمصع 681. هجاوخ 

.854 ، 835 ، 796 ، 788 ، 653 ، 591 ، 215 ، 161 ، 128 ، 75 ، 67 ، 52 ، 31 راطع 26 ،

الال 213. یلع  نیدلا  یضر 

یقنیلع 155.

غ

.744 ، 704 یلازغ 226 ،

يونزغ 568. نسح  دیس 

يونزغ 265. دومحم 

ف

یبایراف 595. ریهظ 

يراشف 161.

یحیصف 96.
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.744 ، 754 ، 618 ، 529 یناغف 57 ،

هیقف 69. دامع 

.835 ، 563 يراکف 513 ،

یضیف 109.

ق

یمساق 45.

رون 657. یضاق 

ینیوزق 112. اکاک 

یلق 550. ازریم 

یمق 835. کلم 

ك

یشاک 370. نیدلا  لضفا 

گ

.112 ، 72 ینخلگ 69 ،

.77 يدابانگ 64 ، يدبع 

يدابانگ 550. مساق  ازریم 

.112 ، 72 یجنگ 69 ،

یناکروگ 238. کیب  غلا  ناطلس 

ل

یجیهال 556. هداز  خیش 
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یناسل 466.

م

.120 ریجم 71 ،

.714 ، 564 مشتحم 461 ،

یحیسم 165.

یفطصم 529. ناطلس 

ناغم 138. ریپ 

،119 ، 117 ، 116 ، 115 ، 114 ، 112 ، 110 ، 98 ، 96 ، 80 ، 77 ، 74 ، 73 ، 67 ، 66 ، 65 ، 64 ، 56 ، 52 ، 48 ، 33 ، 31 ، 25 يولوم 24 ،
،591 ، 577 ، 526 ، 521 ، 515 ، 505 ، 477 ، 473 ، 453 ، 432 ، 285 ، 217 ، 215 ، 213 ، 202 ، 178 ، 174 ، 172 ، 166 ، 161 ، 121

.835 ، 736 ، 710 ، 697 ، 635 ، 592

يرتشم 107. رهم و 

يرهم 219.

یکشاریم 83.

نیسحریم 541. یضاق 
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ازریم 551. لیعامسا 

.834 ازریم 70 ، ناخ 

ازریم 700. نیسح  ناطلس 

ن

ینالیگ 69. يرازن 

يوحن 556. ثیغم  ریما 

.70 یبیصن 69 ،

.569 نیدلا 138 ، ماظن 

،627 ، 604 ، 599 ، 598 ، 597 ، 593 ، 579 ، 576 ، 572 ، 570 ، 499 ، 490 ، 476 ، 467 ، 454 ، 453 ، 394 ، 172 ، 76 یماظن 35 ،
.857 ، 856 ، 817 ، 726 ، 719 ، 718 ، 700 ، 633 ، 631

يریظن 69.

یکین 787.

و

.656 ، 60 ، 47 یشحو 38 ،

.76 طاوطو 66 ، دیشر 

یعوقو 704.

دلو 529. نیدلاءاهب 

ه

یلاله 213.

.618 ، 117 نویامه 103 ، ریما 
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رگمه 64. دجم 

ي

ییحی 71.

يدزی 633. يرد  ریم 

يدزی 154،528. نیسح  نمؤم 

مولعمان

،291 ، 240 ، 226 ، 220 ، 202 ، 196 ، 168 ، 167 ، 161 ، 127 ، 118 ، 116 ، 108 ، 101 ، 74 ، 71 ، 70 ، 67 ، 66 ، 62 ، 56 ، 52 ، 39
،528 ، 523 ، 522 ، 521 ، 515 ، 511 ، 509 ، 500 ، 490 ، 482 ، 473 ، 466 ، 453 ، 444 ، 419 ، 414 ، 371 ، 366 ، 344 ، 338 ، 315
،617 ، 612 ، 599 ، 597 ، 594 ، 593 ، 592 ، 590 ، 586 ، 581 ، 574 ، 563 ، 560 ، 555 ، 553 ، 549 ، 548 ، 545 ، 537 ، 535 ، 530
،709 ، 708 ، 706 ، 689 ، 682 ، 681 ، 668 ، 666 ، 663 ، 659 ، 657 ، 656 ، 649 ، 643 ، 642 ، 633 ، 632 ، 631 ، 629 ، 627 ، 621
،836 ، 832 ، 826 ، 821 ، 816 ، 803 ، 794 ، 790 ، 789 ، 788 ، 787 ، 765 ، 754 ، 747 ، 738 ، 733 ، 726 ، 718 ، 715 ، 714 ، 711

.861 ، 859 ، 854 ، 852 ، 842 ، 841 ، 840 ، 839

ناونع نیا  لیذ  دشاب ، خیـش  دوخ  زا  اهنآ  زا  یخرب  اسب  هچ  هک  راعـشا  نیا  تسین ، نیعم  باتک  راعـشا  زا  هتـسد  نیا  رعاش  مان  رکذـت :
.تسا هدمآ 
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مجرتم تاروشنم  تسرهف 

.لایر  7500 ، 328 يریزو ، مجنپ ، ، 15000 ، 1376 رامت ، مثیم  ناور ، نایب 

.لایر  14000 ، 320 يریزو ، لوا ، ، 2000 ، 1379 تشهب ، سوواط  هغالبلا ، جهن  رد  یمالسا  تموکح 

.لایر  85000 ، 160 يریزو ، لوا ، ، 3000 1422ق ، 1380ش ، تشهب ، سوواط  غولبلا ، یف  هلاسر  هیهقفلاءاوضالا 

.لایر  8500 ، 224 يریزو ، مراهچ ، ، 5000 ، 1382 یجیهال ، ثیدح ، هنییآ  رد  ییوشانز  بادآ  جاودزا و 

.لایر  20000 ، 416 يریزو ، لوا ، ، 5000 ، 1382 یجیهال ، يراگتسر ج1 ، هر 

.لایر  20000 ، 428 يریزو ، لوا ، ، 5000 ، 1382 یجیهال ، يراگتسر ج2 ، هر 

.لایر  20000 ، 408 يریزو ، لوا ، ، 5000 ، 1382 یجیهال ، يراگتسر ج3 ، هر 

.لایر  12000 ، 208 یعقر ، مشش ، ، 5000 ، 1383 هنارفولین ، فافز ،

.لایر  10000 ، 192 یعقر ، مشش ، ، 3000 ، 1383 هنارفولین ، خزرب ، ملاع  ياه  یتفگش 

.لایر  21000 ، 344 يریزو ، لوا ، ، 2000 ، 1385 هنارفولین ، مود ،) شیاریو   ) هغالبلا جهن  رد  یمالسا  تموکح 
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.لایر  120000 ، 160 یعقر ، لوا ، ، 3000 ، 1385 هنارفولین ، نآرق ، دیوجت 

.لایر  57000 ، 688 يریزو ، لوا ، ، 5000 ، 1386 تبیغ ، رصع  هحاصفلا ، جهن 

.لایر  28000 ، 304 يریزو ، لوا ، ، 5000 ، 1386 تبیغ ، رصع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ریسفت 

.لایر  45000 ، 376 يریزو ، لوا ، ، 5000 ، 1388 هنارفولین ، سیلبا ، ام و 

.لایر  50000 ، 448 يریزو ، لوا ، ، 5000 ، 1388 هوسا ، ننست ، عبانم  رد  عیشت  ینابم 

.لایر  26000 ، 192 یعقر ، متشه ، ، 5000 ، 1389 هنارفولین ، مود ،) شیاریو   ) خزرب ملاع  ياه  یتفگش 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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