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تسا مالسلاهیلع  یلع  ماما  هب  بوسنم  هک  يراعشا  مالسلاهیلع : یلع  ماما  ناوید 

: هدنسیون

نایوار زا  یعمج 

: یپاچ رشان 

مالسا مایپ 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تسا مالسلاهیلع  یلع  ماما  هب  بوسنم  هک  يراعشا  مالسلاهیلع : یلع  ماما  25ناوید 

باتک 25تاصخشم 

25همدقم

ملع 37شزرا 

نالفاغ اب  تقافر  زا  38زیهرپ 

افو یب  39ناتسود 

افو یب  نانز  زا  41هوکش 

نتفر قزر  42لابند 

نک عمج  رتمک  42تورث 

ناگدنز 43ناگدرم 

یئاج ره  سورع  44ایند ،

دراد ینامیشپ  ایند  44یتسود 

ایند زا  44زیهرپ 

تماقتسا هوک  مالسلا  هیلع  45یلع 

اهراک زاغآ  يارب  بسانم  45ياهزور 

ادخ اب  مالسلا  هیلع  ماما  47يوگتفگ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  48تبیصم 

مالسلا هیلع  ماما  50تعاجش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  52زردنا 

تداهش يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتخاس  55هدامآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  58زردنا 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هب  59زردنا 
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عونمم 60بارطضا 

نارباص 60یگتسیاش 

یتخس هلق  رد  61يزوریپ 

نکم زجع  راهظا  ناترطف  تسپ  61دزن 

تالکشم ربارب  رد  نم  62شور 

شاب هتشاد  62تواخس 

بیع 62هدنناشوپ 

نیشنمه 63نیرتدب 

دیآ یمن  تسدب  یگنرز  اب  63قزر 

تسا نیرفآ  تداعس  63لقع 

یقیقح 64میتی 

تیبرت لیصحت و  هب  65رما 

یهاوخدوخ زا  66زیهرپ 

یئوگ مک  زا  66نیسحت 

تناها زا  66زیهرپ 

نادان ربارب  رد  66هلصوح 

يراتفردب زا  یشوپ  مشچ  هب  67رما 

قفانم ناتسود  زا  68تیاکش 

تسا بایمک  یقیقح  68تسود 

ادخ اب  68وگتفگ 

ادخ اب  68تاجانم 

کیدزن رود و  70یتسود 

نتفرگ نخان  70همانرب 

گرم يارب  71یگدامآ 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هناخمغ  72ایند 

گرم 72هانگ و 

صرح زا  73زیهرپ 

رادرب یکدوک  زا  73تسد 

لایخ تسا و  باوخ  75ایند 

تسا نکفا  یئادج  77نامز ،

ناتسود یئادج  زا  77فسأت 

تالکشم ربارب  رد  هبرجت  اب  درم  77شور 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالسلا و  اهیلع  ارهز  گوس  78رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالسلا و  اهیلع  همطاف  نابز  زا  79خساپ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترایز  ماگنه  هب  79هیثرم 

هریغم نب  دیلو  80شنزرس 

بهل یبا  زا  80شنزرس 

ردب گنج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  81زجر 

دحا رد  هحلط  یبا  نب  دیعس  یبا  82زجر 

دیعس یبا  رعش  هب  مالسلا  هیلع  ماما  بلاج  82خساپ 

هنیدم ناگدننک  هرصاحم  اب  مالسلا  هیلع  ماما  82نخس 

ربیخ گنج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  84زجر 

ربیخ گنج  رد  بحرم  84زجر 

بحرم هب  مالسلا  هیلع  ماما  84خساپ 

رسای نایربیخ و  هب  مالسلا  هیلع  ماما  85باطخ 

نایربیخ تماص و  نب  رتنع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  86باطخ 

يربیخ قیقحلا  یبا  نب  عیبر  هب  مالسلا  هیلع  ماما  86باطخ 

نایربیخ مامت  هب  مالسلا  هیلع  ماما  86باطخ 
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ربیخ رد  یمراد  ناورم  نب  ةرم  86زجر 

ناورم نب  ةرم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  87خساپ 

نیفص گنج  رد  هیواعم  هب  88باطخ 

هیواعم هب  مالسلا  هیلع  ماما  88ضیرعت 

هیواعم ( 1  ) يالوم ثیرح  هب  مالسلا  هیلع  ماما  89باطخ 

نیفص رد  نانمشد  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  ماما  90خساپ 

نیفص رد  حابص  نب  ثیرح  هب  مالسلا  هیلع  ماما  90باطخ 

ریرهلا ۀلیل  رد  هیواعم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  90باطخ 

دوخ باحصا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  91شیاتس 

دوخ نازابرس  زا  مالسلا  هیلع  ماما  91شیاتس 

برع هفئاط  دنچ  زا  92شیاتس 

نامثع زا  مالسلا  هیلع  ماما  95لاؤس 

ایند يانف  هب  96هجوت 

تسا توبکنع  هناخ  96ایند 

دوش یم  ضوع  96راگزور 

ترخآ هب  97هجوت 

تعانق هب  97هجوت 

تساوخرد زا  98زیهرپ 

صرح زا  98زیهرپ 

سفن ياوه  اب  98هزرابم 

ثداوح رد  99ربص 

یئوگاجب یئوگ و  100مک 

کین قالخا  100مان و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  كوس  100رد 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  گنج  100هزاجا 

نمشد 102دیدهت 

نیفص رد  دوخ  باحصا  هب  102دنپ 

يزوریپ 102خیرات 

دوب نادان  دیاب  102یهاگ 

گنج يارب  تکرح  عقوم  مالسلا  اهیلع  همطاف  اب  104وگتفگ 

ورود ناتسود  زا  105تیاکش 

؟ مینک یتسود  یسک  هچ  105اب 

تمیالم هب  106شرافس 

نک ظفح  ار  106ترارسا 

یئوگ هدوهیب  زا  106زیهرپ 

ریّرِهلا َُۀلَیل  107ناتساد 

جاودزا هیاس  رد  107يراگتسر 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  108زردنا 

دایز تمحز  اب  تلیضف  110بسک 

تسا راک  ره  طرش  ادخ  111تساوخ 

دهدیم قزر  دنادب  حالص  هچنآ  111ادخ 

تسا بایمک  لماک  112ناسنا 

قفانم زا  113زیهرپ 

تسود يارب  طرش  113هس 

تسا نمشد  ام ، نمشد  113تسود 

دشاب هتشاد  ماود  دیاب  113یتسود 

یعقاو 115تسود 

115تعانق
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ینام یمن  ایند  رد  هشیمه  115يارب 

اه تصرف  زا  يریگ  116هرهب 

تسین ضیعبت  گرم  زا  117سپ 

دنتفر دنتشاذگ و  ار  117ایند 

گرم يارب  118یگدامآ 

تشذگ ما  118یناوج 

مالسلا هیلع  ماما  گرم  119يوزرآ 

دنا هارمه  گرم  119دلوت و 

مالسلااهیلع همطاف  اب  لد  121درد 

ریسا هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  122شرافس 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  123خساپ 

هنیدم دجسم  يانب  عقوم  مالسلا  هیلع  ماما  123زجر 

مالسا هب  مالسلا  هیلع  ماما  124رارقا 

هحلط نب  دیز  لتق  زا  سپ  دحا  گنج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  124زجر 

نایفسوبا رسمه  دنه  اب  125نخس 

دحا گنج  126ناتساد 

نادنواشیوخ لتق  زا  یهاوخ  128رذع 

یموزخم هملس ي  نب  دیس  اب  129نخس 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اب  يدنواشیوخ  هب  130راختفا 

لمج نایغای  زا  131تیاکش 

لمج گنج  رد  هفینح  نب  دمحم  اب  131نخس 

يدارم مجلم  نبا  دوخ  لتاق  هب  132هیانک 

مجلم نبا  132خیبوت 

هفوک دجسم  هار  رد  مالسلا  هیلع  ماما  133زجر 
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درک لمحت  دیاب  ار  اه  134یتخس 

ادخ اب  134وگتفگ 

یناسنا 134تقیقح 

لهج حیبقت  ملع و  زا  135شیاتس 

مالسلا هیلع  یلع  نطاب  يافص  136حیضوت 

نایامن 136هدنز 

امن ناسنا  137ناویح 

شناد ملع و  137لیصحت 

دراد تمحز  فده  هب  138ندیسر 

نیفص رد  سیق  نب  ثعشا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  138نخس 

لمحت 139ربص و 

دنا هارمه  شیاسآ  140یتخس و 

تسا ترودک  هارمه  ایند  141يافص 

شابم سویأم  ادخ  تردق  142زا 

یتخس هن  دراد و  ماود  شیاسآ  143هن 

شون شین و  143يایند 

دوخب یلدایرد  143شزومآ 

میریگب ناسآ  ار  143ثداوح 

. درک رارف  ناوت  یمن  گرم  144زا 

تسادخ تسد  رد  145قزر 

دیآ یمن  تسدب  یگنرز  اب  145قزر 

گنراگنر 145يایند 

درادن ماود  سکچیه  يارب  146يداش 

ایند نایز  147دوس و 
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ایند زا  147هیالگ 

زارد 147يوزرآ 

نکم دامتعا  راگزور  147هب 

دنا هدش  دب  مدرم  هدشن  دب  148راگزور 

دنا هتسد  راهچ  149مدرم 

دناشوپ یم  ار  بیع  150تورث 

تسا هانگ  هلیسو  151تورث 

اه تذل  زا  151شهوکن 

؟ تسیچ رد  152گنن 

اه تیصخش  گرم  زا  فّسأت  152راهظا 

ددرگ یم  یهتنم  لامک  هب  153مغ 

دیازفا یم  ار  ربص  154یتخس 

یقالخا 154هجیتن ي 

بایب یقیقح  154تسود 

دشاب هتشاد  ریخ  دیاب  155درف 

تفگ یم  دب  ترضحنآ  هب  هک  ینز  اب  155نخس 

تعانق زا  156شیاتس 

یگدازآ 156يدازآ و 

تمایق 156هیامرس 

میتی يارب  مالسلا  هیلع  یلع  156هلان 

دیفس يوم  رطخ  157مالعا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  كوس  158رد 

اه تبیصم  رد  158ربص 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياج  هب  158ندیباوخ 
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رَوَعا دیز  نب  ِۀماُسا  اب  159نخس 

مالسلا هیلع  ماما  هب  هماسا  160خساپ 

ساش نب  بحرم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  160باطخ 

مالسلا هیلع  ماما  هب  ساش  نب  بحرم  160خساپ 

يربیخ بحرم  خساپ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  160خساپ 

يربیخ رسای  162زجر 

رسای زجر  هب  مالسلا  هیلع  ماما  162خساپ 

رسای زجر  هب  مالسلا  هیلع  ماما  162خساپ 

ربیخ رد  رتنع  163زجر 

رتنع زجر  هب  مالسلا  هیلع  ماما  163خساپ 

دینازوس دنتسناد  یم  ادخ  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هک  164یناسک 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  زا  164شیاتس 

تردق تعاجش و  165زاربا 

مدرم زا  یضعب  لامعا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  ندرک  یشوپ  166مشچ 

نانکش تعیب  زا  166تیاکش 

ریبز هحلط و  لتق  زا  یتحاران  167راهظا 

دوخ تفالخ  عضو  زا  168هیالگ 

نیفص گنج  رد  صاع  نبورمع  هب  168نخس 

ناسیک دوخ  مالغ  صاصق  هب  نامثع  مالغ  رمحا  لتق  زا  یتحاران  170راهظا 

نیفص رد  دوخ  نارای  اب  مالسلا  هیلع  ماما  170نخس 

دبلط یم  ار  هیواعم  دنکیم و  یفرعم  نیفص  هب  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  170ماما 

يرعشا یسوموبا  هب  صاع  نب  ورمع  هلیح  زا  171هیالگ 

قدنخ گنج  رد  دودبع  نبورمع  172زجر 

دودبع نبورمع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  172خساپ 
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مالسلا هیلع  نسح  ماما  هب  173تحیصن 

ددرگ یم  لح  174لکشم 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  174تبرغ 

نک هریخذ  ار  باذع  زا  تاجن  داز  دسریم  175گرم 

ناتسربق مدرم  رب  175مالس 

ردب گنج  رد  تعاجش  175راهظا 

تسا مالسلا  هیلع  یلع  رطع  گنج  رد  رجنخ  176ریشمش و 

دناسرت یم  ار  دیز  نب  ۀماسا  مالسلا  هیلع  ماما  دحا  گنج  177رد 

هرصب نادنز  177ناتساد 

ناجنرب هن  جنَرب  177هن 

( نیفص گنج  رد   ) صاع نب  ورمع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  178مایپ 

مالسلا هیلع  ماما  هب  صاع  نب  ورمع  179باوج 

قافنا هب  179قیوشت 

دهاوخ یم  یهلا  کمک  فده  هب  179ندیسر 

دوخ نافلاخم  180شنزرس 

مالسلا هیلع  ماما  يارب  هیواعم  181مایپ 

هیواعم هب  مالسلا  هیلع  ماما  181خساپ 

دنک یم  کیرحت  مالسلا  هیلع  ماما  گنج  يارب  ار  هیواعم  صاع  181نبورمع 

صاع نبورمع  هب  هیواعم  181باوج 

لادتعا هب  181قیوشت 

زیهرپب بضغ  182زا 

تسا يرادیب  زا  رتهب  هک  182یباوخ 

دینکم ناسحا  لذارا  183هب 

شاب لدتعم  ینمشد  یتسود و  183رد 
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یعقاو 184تسود 

نک هیکت  ادخب  دنتسه ، افو  یب  185مدرم 

درادن هجیتن  شزاس  درک ، نک  هشیر  دیاب  ار  185درد 

راوگرزب دنمتواخس و  186تمالع 

نک زیهرپ  لام  هب  صرح  186زا 

ایند 186ماجنارس 

ثداوح زا  188زردنا 

کچوک ناهانگ  زا  188زیهرپ 

ادخ تمحر  هب  188دیما 

ادخ 188شیاتس 

ادخ اب  مالسلا  هیلع  ماما  189تاجانم 

يراکزیهرپ 193تعانق و 

مالسلا هیلع  ماما  هب  بلاطوبا  195تحیصن 

ردپ تحیصن  هب  مالسلا  هیلع  ماما  196خساپ 

مالسلا هیلع  یلع  هب  بَرَک  يدعَم  نبورمَع  196نخس 

برک يدعم  نبورمع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  197خساپ 

مالسلا هیلع  ماما  تسد  هب  مشغا  لتق  198ناتساد 

نمشد رب  198طلست 

ناتسود گرم  زا  هودنا  199راهظا 

ایند رد  ندش  قرغ  زا  200تمذم 

ناراکهانگ هب  نداد  200دیما 

دیشوپب مشچ  مدرم  شزغل  زا  دینک و  ناسحا  نارگید  201هب 

تواخس هب  رما  لخب و  زا  201زیهرپ 

اضر ضیوفت و  202راهظا 
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تسادخ ریدقت  هب  تورث  202قزر و 

گرم زا  202شیاتس 

ادخ 202فاصوا 

ریَضن یَنب  هفئاط  جارخا  فرَشا و  نب  بعَک  204لتق 

فیرطغ ندرک  رارف  زا  206عالطا 

هفوک هب  تبسن  هقالع  207راهظا 

ندش يو  میلست  ادخب و  207هجوت 

لقع 207تورث و 

ادخ تساوخ  208میلست 

تسا لام  زا  لضفا  208ملع 

دنام یمن  ایند  رد  208سکچیه 

تسا زیخالب  209ایند 

تسا بایان  یعقاو  209تسود 

قفانم ناتسود  زا  210تیاکش 

(1  ) هَدیَرُب نب  ِدیَبُع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  210باطخ 

ردب گنج  هب  210هراشا 

یکع مزاح  نب  یسوم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  211باطخ 

یبیغ ربخ  مالسلا و  هیلع  211ماما 

مالسلا هیلع  ماما  فرط  زا  تسارف  212راهظا 

دجسم نتخاس  يارب  هیواعم  212شنزرس 

تسا زجاع  ادخ  تقیقح  كرد  زا  212لقع 

ادخ تقیقح  213كرد 

اه هتفگ  لامعا و  214يازج 

ناشکم تکاله  هب  ار  214تشحو 

http://www.ghaemiyeh.com


ناورَم ّنب  ِةَّرُم  لتق  ماگنه  هب  ربیخ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  214تاجانم 

دوخ نایرکشل  زا  مالسلا  هیلع  ماما  215شیاتس 

نک زیهرپ  صرح  215زا 

گرم يارب  216یگدامآ 

دنیب یم  ابیز  ینز  هفایق  رد  ار  ایند  مالسلا  هیلع  216ماما 

زارد يوزرآ  تلفغ و  زا  218شهوکن 

تسا لایخ  باوخ و  218ایند 

دوش یم  دوبان  218ایند 

مالسلا هیلع  ماما  رظن  زا  218اهرترب 

ایند لالح  زا  زیهرپ  مالسلا و  هیلع  219ماما 

مالسلا هیلع  یلع  هاگدید  زا  رمع  کی  220هدنورپ ي 

تسا هناخرفاسم  220ایند 

دنام یمن  221تردق 

يراصنا هللادبع  نبرباج  هب  مالسلا  هیلع  ماما  222ياهزردنا 

هتشذگ نیطالس  223عضو 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هقالع ي  227راهظا 

يریپ ندمآ  یناوج و  228نتفر 

تسا رگن  هدنیآ  شیدنارود و  229لقاع 

ملع لیصحت  هب  230بیغرت 

شناد ملع و  هب  231راختفا 

تهاقف تواخس و  231تورث ،

یئوگ عقوم  هب  یئوگ و  231مک 

یئوج بیع  زا  231یهن 

یعقاو تسود  233تازایتما 
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یتخس ماگنه  هب  عزج  زا  233زیهرپ 

نتخیر وربآ  ندرک و  یئادگ  زا  234یهن 

اهراک نیرت  234خلت 

مدرم زا  يزاین  یب  راهظا  بسک و  هب  235هجوت 

دوخ تواخس  يدرمناوج و  235راهظا 

لاؤس زا  تمذم  تعانق و  زا  236شیاتس 

مدرم لاح  236تیاعر 

امن هشیپ  ار  عضاوت  نک و  عطق  ار  237ینمشد 

مهاوخ یم  لاصو  زا  رتهب  ار  238نارجه 

یعقاو تسود  238تمالع 

ادخ رفیک  زا  240سرت 

تمایق 240عاضوا 

رثوک طارص و  هرابرد  ینادمه  ثراح  اب  مالسلا  هیلع  ماما  242نخس 

درادن رابتعا  مجنم  243یئوگشیپ 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  روهظ  زا  243رابخا 

رکبوبا اب  244نخس 

تعاجش 244راهظا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  245تردق 

درک نامتک  دیاب  ار  زیچ  245هس 

بلاطوبا هجیدخ و  يارب  یئارس  246هحون 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  تبسن  هقالع  246راهظا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  تبحم  246راهظا 

مالسا يزوریپ  ردب و  گنج  247ناتساد 

هنیدم فارطا  رد  دُُحا  گنج  249ناتساد 
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دحا گنج  رد  هحلط  یبا  نب  نامثع  250زحر 

نامثع هب  مالسلا  هیلع  ماما  251خساپ 

دحا رد  سنخا  نب  ورمع  مکحلاوبا  251زجر 

مکحلاوبا هب  مالسلا  هیلع  ماما  251خساپ 

قدنخ گنج  252ناتساد 

بَطَخا ّنب  ّیَح  لتف  253ناتساد 

لمج گنج  ندش  کیدزن  زا  ینارگن  254راهظا 

ریبز هحلط و  زا  مالسلا  هیلع  ماما  255تیاکش 

هیواعم يارب  255مایپ 

مالسلا هیلع  ماما  هب  هیواعم  256باوج 

هیواعم باوج  هب  مالسلا  هیلع  ماما  256خساپ 

مالسلا هیلع  ماما  رکشل  257تمالع 

نیفص رد  ثرح  نب  زیزعلادبع  زا  رکشت  258راهظا 

نیفص گنجرد  رسای  رامع  تداهش  رد  گرم  258يوزرآ 

ماش رکشل  راتشک  259ناتساد 

تاجاحلا یضاق  اب  260تاجانم 

لاعتم يادخ  267مان 

تسا لکشم  ادخ  تقیقح  268كرد 

تسا زجاع  ادخ  تساوخ  كرد  زا  269ناسنا 

تسین هناملاظ  ادخ  269تساوخ 

دننکیم هابتشا  دنتسه  تمایق  رکنم  هک  269یناسک 

ناهج يدوبان  هب  270هجوت 

ایند رهز  270دهش و 

بیرف مدرم  271يایند 
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میشاب ادخ  دایب  لاح  ره  271رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  271زردنا 

هاگتسیاش هب  273مارتحا 

روایم راشف  دوخ  تجاح  يارب  اه  تیصخش  273هب 

وگم لهاان  هب  ار  دوخ  274رارسا 

تردق هب  نتفای  تسد  ماگنه  هب  ملظ  زا  274یهن 

هدننز ياه  یخوش  زا  275یهن 

یقیقح تسود  275تمالع 

مالسا ناکرا  275لزلزت 

مالسلا هیلع  ماما  شیپ  دوخ  رهوش  زا  نز  275تیاکش 

تفگ نینچ  ماما  هب  276درم 

نآ هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  276رظن 

تسا درم  يارب  مغ  277يرایشوه و 

دوخ ردپ  بلاطوبا  زا  278لیلجت 

میتی ماعطا  يارب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  278رما 

مالسلا هیلع  ماما  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  278خساپ 

یلاخ تسد  یلاع و  278تمه 

مالسلا هیلع  ماما  279ياهزایتما 

یناث هفیلخ  روضح  رد  دوخ  بقانم  هب  280ترخافم 

قفانم زا  281تیاکش 

دحا گنج  رد  يراصنا  همص  نب  ثراح  زا  282شیاتس 

مالسلا اهیلع  همطاف  هب  دحا  گنج  282شرازگ 

مشج نب  فیرطغ  283زجر 

فیرطغ هب  مالسلا  هیلع  ماما  283خساپ 
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ربیخ رد  دودبع  نب  رمع و  هب  مالسلا  هیلع  ماما  284باطخ 

ربیخ رد  يرکب  سوباق  نب  دواد  285زجر 

! یلاع یبلطم  اب  مالسلا  هیلع  ماما  285خساپ 

ربیخ دوهی  هب  مالسلا  هیلع  ماما  285باطخ 

يربیخ حیحص  هب  هلمح  عقوم  مالسلا  هیلع  ماما  286زجر 

لمج گنج  رد  ریبز  هب  مالسلا  هیلع  ماما  287باطخ 

نایفس یبا  نب  ۀیواعم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  287باطخ 

دوخ تازایتما  نایب  هیواعم و  هب  288باطخ 

لذارا زا  289شهوکن 

نیفص گنج  290ناتساد 

نیفص رد  نادمه  لئابق  292ناتساد 

نیدسفم زا  یکی  لتق  293ناتساد 

دندش دیهش  نیفص  رد  هک  ینارای  مشاه و  294هیثرم 

نیفص گنج  294ناکرا 

نایماش لتق  زا  ینارگن  295راهظا 

ادخ اب  296تاجانم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  297تحیصن 

یئابیکش ربص و  هب  298رما 

ینیبدب زا  298یهن 

شابم ریگ  299تخس 

رامش تمینغ  ار  299تصرف 

ثداوح ربارب  رد  299تماقتسا 

دنکیم بدا  ار  ناسنا  299راگزور 

ناترطف تسپ  يارب  عضاوت  زا  300یهن 
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یهلا 301ریدقت 

يدنسپدوخ بجُع و  زا  301زیهرپ 

ایند زا  زیهرپ  302ایح و 

رابتعا یب  303يایند 

قفانم نارای  زا  303تیاکش 

سومان زا  303تظفاحم 

دنرادن افو  تیبرت  یب  304نانز 

لاصو نیع  رد  305یئادج 

باطخ نب  رمع  هب  305تیلست 

تبرغ زا  305زیهرپ 

ناقساف فارحنا  زا  306تیاکش 

مایا سحن  306دعس و 

کین هب  307لأفت 

شیوخ بسح  307راهظا 

دجبا باسح  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مان  307يامعم 

نیکسم ماعطا  يارب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  308باطخ 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  309خساپ 

نوعظم نب  نامثع  ندش  رازآ  زا  309تیاکش 

ردب گنج  رد  رافک  310دیدهت 

رافک 311دیدهت 

رارشا 311دیدهت 

مالسلا هیلع  ماما  ریشمش  312فاصوا 

لمج گنج  رد  هّیفَنَح  دمحم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  312باطخ 

مالسلا هیلع  ماما  رکشل  اب  صاع  نب  ورمع  312نخس 
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صاع نب  ورمع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  313خساپ 

نیفص رد  نانمشد  313ندناسرت 

مالسلا هیلع  ماما  رکشل  اب  ناورهن  گنج  رد  یسار  هللادبع  314نخس 

یسار هللادبع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  314خساپ 

دنتسه یتخس  رد  اه  314تیصخش 

هیواعم زا  314شهوکن 

ربص لمحت و  315تقد ،

ناسکان اب  یئورشوخ  زا  316زیهرپ 

تردق ماگنه  هب  ناتسود  هب  316کمک 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  هب  تبسن  افص  316راهظا 

هدیدنسپ 317فاصوا 

لامک بابرا  318تمالع 

تعانق زا  319شیاتس 

تعانق هب  319قیوشت 

تسپ تافص  زا  320عنم 

يزیروربآ زا  320زیهرپ 

ندوب ادخ  میلست  هب  سفن  321تیاده 

ترخآ هب  بیغرت  ایند و  هب  تبسن  321ترفن 

رشن رشح و  زا  323ندیناسرت 

درد تدش  زا  گرم  323يوزرآ 

راگزور زا  323تیاکش 

تدابع يارب  323کیرحت 

تسا درف  تیصخش  رب  لیلد  صخش  324شور 

ایند لام  هب  325صرح 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  325هیثرم 

مالسلا هیلع  نیسح  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  326راختفا 

يرفاک لتق  ماگنه  هب  تعاجش  327راهظا 

مالسلا هیلع  یلع  هب  نانمشد  زا  یکی  327نخس 

مالسلا هیلع  ماما  327خساپ 

ادخب لکوت  ضیوفت و  هب  328داشرا 

زکرم 328هرابرد 
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تسا مالسلاهیلع  یلع  ماما  هب  بوسنم  هک  يراعشا  مالسلاهیلع : یلع  ماما  ناوید 

باتک تاصخشم 

ق40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاطیبا نبیلع  هسانشرس : 
[ ناوید  : ] يدادرارق ناونع 

رعـش ینامز ؛ یفطـصم  همجرت  تسا / مالـسلاهیلع  یلع  ماما  هب  بوسنم  هک  يراعـشا  مالـسلاهیلع : یلع  ماما  ناوید  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
يدبیم نیسح  حرش ] و   ] یسراف

.1369 مالسا ، مایپ  مق : رشن :  تاصخشم 
ص 509 يرهاظ :  تاصخشم 
(38 مالسا گنهرف   : ) تسورف

لایر 2000: اهب کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

یسراف یبرع -  تشاددای : 
ق 1310 ه . یئبمب : پاچ  يور  زا  تسفا  تشاددای : 

(. (ع بلاطیبا نبیلع  نینموملاریما  ناوید  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

(. (ع بلاطیبا نبیلع  نینموملاریما  ناوید  دلج :  يور  ناونع 
یسرافهب هدشهمجرت  نرق 1ق -- . یبرع --  رعش  عوضوم : 

یبرع زا  هدشهمجرت  نرق 14 --  یسراف --  رعش  عوضوم : 
مجرتم ، 1313  - 1369 یفطصم ، ینامز ، هدوزفا :  هسانش 

حراش 911ق . نیدلانیعم - ، نبنیسح  يدبیم ، هدوزفا :  هسانش 
PJ7701/ع8د9027 1369 هرگنک :  يدنب  هدر 

892/712 ییوید :  يدنب  هدر 
م954-69 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
: باتک مان  هرامش :

( نکش تب  میهاربا   ) دیحوت نامرهق  - 1
؟ اسیلک نیئآ  ای  مالسا  يوسب  - 2

( رسدوخ نارادمامز  هعیش و   ) سابع ینب  هیما و  ینب  خیرات  - 3
بالقنا درم  ای  لین  كدوک  - 4

نیملسم طاطحنا  ناهج و  تراسخ  دودح  - 5
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سیقلب نامیلس و  - 6
مالسا هدنیآ  - 7

یقرت  نابدرن  - 8
یمالسا کلامم  رد  اسیلک  شقن  - 9

كانرطخ ياهدایتعا  - 10
( یبهذم ربهر  ود  هرظانم   ) ام ربهر  بهذم و  - 11

نیون ياهالب  مالسا و  قرش = رد  یبرغ  تیانج  - 12
نآرق ياه  هصق  - 13

زرو هنیک  ناراکعمط  - 14
دیدج ندمت  مالسا و  - 15

یعامتجا تامدخ  مالسا و  - 16
یناسنا ج 5 تلادع  يادص  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - 17

مالسلا هیلع  قداص  ماما  رظن  زا  كاپ  نادرم  - 18
ههاریب هار و  یمالسا = کلامم  رد  رامعتسا  تشونرس  - 19

هحفص 3} }
سانش هفیظو  رتخد  - 20

زبس گرم  - 21
؟ مدش هزوفر  ارچ  - 22

( ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم همانراک  - 23
: یمالسا روصم  ياهناتساد  - 24

یتشهب چوق  شتآ و  ناتسلگ  حلاص ، رتش  نیمز ، تشهب  دروناضف ، سیردا  میکح ، نامقل  اوح ، هنن  مدآ ، اباب  حون ، نافوط  نامیلس ، غرم 
نید عورف  - 25

یحیسم کی  رظن  زا  مالسا  - 26
نیریش خلت و  ياه  یتسود  - 27

نآرق یملع  ياه  یئوگشیپ  - 28
یئوشانز نامیپ  تالکشم -  اب  هزرابم  هار  - 29

نیملسم  ياوشیپ  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  - 30
موش ياه  همغن  يرامعتسا و  ياه  هشقن  - 31

یشکدوخ قشع و  - 32
یناوج نافوط  - 33

نانبل یبهذم  سنارفنک  - 34
( هغالبلا جهن  حرش   ) دلج نآرق 4  هاگدید  زا  هغالبلا  جهن  - 35

یمالسا تمواقم  يورین  زامن  - 36
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بالقنا ياهداهن  اب  يراکمه  - 37
مالسلا هیلع  یلع  ماما  ناوید  همجرت  - 38

هجوت :
. تسا هدیسر  پاچب  یتارجگ  یسیلگنا و  ودرا ، یبرع ، ياهنابز  هب  تشذگ  امش  رظن  زا  هک  یئاه  باتک  زا  یتمسق 

. دراد رارق  ناگمه  رایتخا  رد  اه  یشورفباتک  اه و  هناخباتک  رد  مه  یسراف  نابز  هب 
هحفص 4} }

ادخ مانب 
يرعاش رعش و 

يروعش یب 
روما و رد  تقد  یـشیدنا ، رود  يواکجنک ، سح  ریبدت ، رکف ، نتـشادن  يروعـش ، یب  زا  هبترم  تسیب  زا  شیب  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادـخ 

. تسا هدرک  شهوکن  يرگن  هدنیآ 
بجوم دزاس و  یم  کیرحت  ار  تاساسحا  راد ، هیفاق  عجـس و  ياه  هلمج  نزومه و  تاـملک  دـنا . هداوناـخ  کـی  زا  روعـش  راعـش و  رعش ،

ار يا  هظحل  کیرحت  مه  مالسا  دنک و  یم  ریخـست  راعـش  دمآراک  دح  رد  هظحل  نامه  رد  ار  هدنونـش  هک  ددرگ  یم  ینآ  روعـش  كرد و 
يور زا  تاساسحا  ات  ار  تیبرت  میلعت و  لثم  یئاـنبریز  هدـنزاس و  ياـه  تیلاـعف  مه  و  ( 1  ) هدرک رئاعـش  میظعت  هب  شرافـس  هک  دهاوخ  یم 

. ددرگن رارکت  لیئارسا  ینب  یتسرپ  هلاسوگ  ناتساد  دشاب و  كرد  ملع و 
یم داجیا  ینآ  روعش  درک ، یم  هضرع  رازاب  هچوک و  مدرم  رب  ار  اهنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  نآرق  بلاطم  هک  رظن  نیا  زا 

شیارگ يرکف و  دشر  يوسب  نآ ، لابند  هب  دومن و 
__________

«. بولقلا يوقت  نم  اهناف  هللا  رئاعش  مظعی  نم  و   » هیآ 32 جح  هروس  - 1
هحفص 5} }

ادخ ربمایپ  مالسا  نانمشد  دوب ، يرعش  ياه  هیفاق  ياراد  نآرق  ياه  ترابع  زا  یتمسق  رگید  يوس  زا  دندش و  یم  هدیناشک  مالسا  هب  قیمع 
(. 1  ) دنز یم  فرح  نونج  لایخ و  باوخ و  يور  زا  هللااب ) ذایعلا   ) هک دندرک  نونج  يرعاش و  هب  مهتم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

، دنتشاد تشحو  مدرم  يارب  يرکف  دشر  زا  هکنانآ 
، دندید یم  رطخ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  اب  ار  دوخ  عفانم  هکنانآ 

!! دنتخاس مهتم  رعش  وداج و  نونج ، هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دندوب ، هدمآ  گنت  هب  مدرم  روعش  زا  هکنانآ  و 
وا درادن . طابترا  ناهج  يادخ  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دنیوگب  دنتـساوخ  یم  هکلب  دوبن  يرعاش  رعـش و  زا  داقتنا  نانآ  روظنم 

!! دفاب یم  مه  هب  نارعاش  لثم  ار  اه  بلطم  موزل  ماگنه  هب  هک  دراد  یصوصخب  عبط 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رعش و 

، تسا هتفرگ  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تمظع  هک  اجنآ 
ترـضحنآ هب  ار  ملع  نتخومآ  یـسیون و  طخ  هدرک و  دوهی  شیپ  ندناوخ  سرد  هب  مهتم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  اجنآ 

، دنهد یم  تبسن 
یم هتـساخرب  شربمایپ  زا  حیرـص  عافدب  زیزع  يادخ  دـهد ، یم  رگید  یئانعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يارب  يرعاش  هک  اجنآ 

: دیوگ
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(. 2 « ) دنتفیب دیدرت  هب  ناورجک  الاح  هک  يدوب  هتشون  طخ  هن  يدوب و  هدناوخ  یباتک  هن  نآرق ، لوزن  زا  شیپ  »
يرعاش رعـش و  اب  هک  تسین  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  راوازـس  میتخوماین ، رعـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  ام  »

(. 3 « ) تسا قطان  نآرق  رکذ و  طقف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دشاب . هتشاد  راکورس 
__________

...« رعاش نولوقی  ما   »... هیآ 30 روط  هروس  رعاش »... وه  لب   »... هیآ 5 ءایبنا  هروس  - 1
...«. هلبق نم  اولتت  تنک  ام  و   »... هیآ 48 توبکنع  هروس  - 2

...«. هل یغبنی  ام  رعشلا و  هانملع  ام  و   » هیآ 69 سی  هروس  - 3
هحفص 6} }

عبط وا  درادن . يرعاش  رعـش و  هب  يزاین  ( 1  ) دزومآ یم  ملع  لیئاربج  دـنمورین ، ینامرهق  قیرط  زا  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
. دسر یم  ترضحنآب  صوصخم  کیپ  طسوت  تسا و  یهلا  وا  بلاطم  درادن ، رعش 

گنج هب  یئانبریز  هدـنزاس و  قیمع ، بلاطم  اب  دراد  هفیظو  دزاس ، انـشآ  زیزع  مالـسا  ياه  همانرب  اب  ًاـقیمع  ار  مدرم  دـیاب  یم  هک  يربماـیپ 
. دوش یم  شومارف  مه  دعب  حابص  دنچ  دراد و  ینآ  يرثا  يرعاش  رعش و  راعش ، دورب . تافارخ 

هیاـپ قیمع  یلوصا و  بلاـطم  اـب  هک  تسا  زیزع  مالـسا  نیا  دوـش ، یم  هنهک  دوز  یلیخ  زاـب  دـشاب  ناور  حیحـص و  حیرـص ، ردـق  ره  رعش 
. دوش ریگناهج  دنک و  دشر  دیاب  هدش ، يراذگ 

یمن بوخ  ار  یلومعم  نابز  رازاب و  هچوک و  ياه  فرح  هک  دنتسه  يدارفا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ناگدنونـش  یتقو  یتسار 
!؟ تشاد دهاوخ  يرثا  هچ  نانآ  يارب  بدا  رعش و  نابز  دنمهف 

تاـساسحا نتخیگنا  راعـش و  زا  موزل  عقوم  رد  تشادـن ، راکورـس  يرعاـش  رعـش و  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هکنیا  نیع  رد 
دربیم . هرهب  صاخ  مسارم  گنج و  نادیم  رد  صوصخب 

. تسا هدنز  زونه  رافک  اب  گنج  رد  هللا  الا  هلا  ربکا و ال  هللا  راعش 
. دراد جاور  یمالسا  ياهروشک  مامت  رد  نابرق  هزور و  دیع  ياهزامن  ياهراعش  کیََّبل ، َّمُهللا  َکیََّبل  جح  راعش 

: دش زاغآ  راتخم  یهاوخنوخ  نایرج  رد  هک  يزوریپ » ای  گرم  ای   » راعش
. تسا جئار  زونه  توما » روصنم ! ای  »

رعش عبط 
زا ناوتب  هک  دنتسین  یئاه  تمعن  دنک ، یم  اطع  دید  حالص  سک  ره  هب  ادخ  هک  دنتـسه  یهلا  ياه  تمعن  زا  رعـش  عبط  ملق و  نایب ، یئابیز ،

ماقم  لوپ و  روز ، قیرط 
__________

...« يوقلا دیدش  هملع   » هیآ 5 مجن  هروس  - 1
هحفص 7} }

. دروآ گنچ  هب 
دوجو هک  هاگنآ  دـنک و  یم  ظفح  ناسنا  يارب  ار  اهنآ  دـنادب  حالـص  ادـخ  هک  اجنآ  ات  تسا و  تقوم  یهاگ  مه  اه  تمعن  هنوگ  نیا  هزات 

. دریگ یم  يو  زا  داد  صیخشت  روآ  نایز  يدرسف  يارب  ادخ  ار  یتمعن 
تسا و یبدا  یعطق و  بلطم  کی  دینزب ) فرح  نانآ  يارب  ناگدنونـش  رکف  دح  رد  « ) مِِهلوُقُع ِردَـق  یلَع  َساّنلا  ِلَک  ِمّ  » عوضوم هک  اجنآ  زا 
هک دنهد  هئارا  ار  یبلاطم  دننک و  كرد  ار  دوخ  تبحـص  فرط  دناریزگان  دنـشاب  اشوک  رتشیب  رتهب و  هفیظو  ماجنا  رد  دنهاوخ  یم  هکنانآ 
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ماگنه هب  ینید  ناربهر  ریاس  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  دراد ، ینآ  يرثا  یتاساسحا  راکفا  رد  رعـش  هک  اجنآ  زا  دراذگب و  رثا  فرط  زغم  رد 
. دنتفرگ یم  کمک  گنج  ياه  نادیم  رد  صوصخب  دوخ  ياه  هدورس  زا  هکنیا  اب  دندرب و  یم  هرهب  نارگید  راعشا  زا  زاین 

هچنآ مامت  هک  تسین  نآ  لیلد  يو  ندرب  هرهب  اما  درب ، یم  هرهب  هشیمه  یهاکف  خـیرات و  رعـش ، زا  وگنخـس  رعاش و  هتکن ، نیا  هب  هجوت  اـب 
. تسوا هتخاس  دیوگ  یم 

يرعش بالقنا  مالسا و 
« عبَس ِتاقَّلَعُم  ، » نآ هدیزگ  تشاد و  ترهش  تاقلعم »  » مانب دش و  یم  نازیوآ  هبعک  هناخ  رد  هک  اهرعش  نیرتهب  مالسا  زا  لبق  هک  میناد  یم 

. دوب نآ  تارخؤم  تامدقم و  یسنج  لئاسم  هرابرد  هدیدرگ  هضرع  باتک  تروصب  هک  تسا 
دنک تمدـخ  رتشیب  مکـش ) ریز   ) نآ لوصحم  مکـش و  يایـسآب  دـنک و  کـیرحت  رتدـیدش  رتـهب و  ار  زئارغ  هک  دوب  رتاـبیز  همه  زا  يرعش 

. دنا نامرهق  نآ  رد  تاناویح  زا  يرایسب  هک  يراکب 
. درک ادیپ  توافت  مالسا  زا  لبق  عضو  اب  هجرد  هک 180  دروآ  دوجوب  يرعاش  رعش و  رد  یبالقنا  نانچنآ  دمآ ، هک  زیزع  مالسا 

دروم یتسم  بارش و  دندیئارس ، یم  نخس  وربا  مشچ و  هرابرد  مالسا  زا  لبق  رگا 
هحفص 8 } }

هب کمک  ءارقف  هب  هجوت  مالـسا ، بالقنا  اـب  داد ، یم  لیکـشت  ار  يرعـش  نیماـضم  اـه  هقوشعم  ساـبل  ندـب و  يوب  گـنر و  دوب ، شیاـتس 
. تفرگ رارق  هجوت  دروم  یعامتجا  تامدخ  ناگدنامرد و 

اب دندوب ، هداد  نخـس  داد  ینارتوهـش  لئاسم  رد  همه  دش و  یم  نازیوآ  ادخ  هناخ  فارطا  هک  نارگید  هرَتنَع و  دیَُبل ، سیَقلا ، ؤَرِما  ياهرعش 
. دنتشارفارب دق  يونعم  نیماضم  اب  رعش  نادیم  رد  اه  قَدزرَف  تیَمُک و  ِلبعِد ، عیرس ، یلیخ  دش و  هتخیر  ورف  مالسا  بالقنا 
. تسا باتک  دلج  دنچ  عوضوم  دوخ  يرعش  بلاطم  لوحت  رد  مالسا  شقن  مالسا و  زا  دعب  مالسا و  زا  لبق  راعشا  هسیاقم 

حیحص بلاطم  نتفر و  دساف  بلاطم  گنج  هب  دوب ، نشور  دنتشاد  رعش  عبط  هک  یناسک  يونعم  هفیظو  يرعش ، نیماضم  نآ  ربارب  رد  يراب 
. ندرک حالصا  دنا  دسافم  رد  قرغ  دنراد و  راکورس  رعش  گنهآ و  اب  طقف  هک  ار  نانآ  ندرک و  هضرع  رعش  بلاق  رد  ار 

یلمع هزرابم 
جیردتب نایدا  مامت  رب  ات  داد  رارق  دشر  نایرج  رد  ار  دوخ  نید  دش و  زوریپ  دوخ  بالقنا  رد  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 

. درک ظفح  حیحص  عورشم و  قیرط  زا  ار  زئارغ  موسر و  بادآ ، ( 1  ) ددرگ زوریپ 
(. 2 « ) دندز یم  فک  دندیشک و  یم  توس  هک  دوب  نیا  ادخ  هناخ  فارطا  ناکرشم  زامن  فاوط و  : » میناوخ یم  نینچ  نآرق  رد 

هبعک  فاوط  يارب  ار  مدرم  درک و  لرتنک  ار  نانآ  هنهرب  فاوط  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  و 
__________

...« هلک نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  و  هیآ 9 ...«  فص  هروس  هیآ 28  حتف  هروس  هیآ 33  هبوت  هروس  - 1
...« هیدصت ءاکمالا و  تیبلا  دنع  مهتولص  ناک  ام  و   »... هیآ 35 لافنا  هروس  - 2

هحفص 9} }
هورم و افـص و  نایم  هلَورَه  ندرک ، صقر  ياجب  داد ، رارق  کیبل  مهللا  کیبل  ندز  توس  ياج  هب  دمن ، تخل  همین  یـصاخ ) هدودـحم  رد  )

لرتنک صاخ  یتراهم  اب  ار  يا  هدسفم  ره  ماجنارس  تفرگ و  رظن  رد  تسا  حیرفت  عونکی  دوخ  هک  ار  تارمج  یمر  جح ، مایا  حیرفت  ياجب 
. تفرگ رظن  رد  نآ  يارب  یمالسا  ینیزگیاج  یلک  عنم  زا  لبق  درک و 

نینچ دنک و  رپ  یمالسا  نیماضم  اب  ار  يرعش  ألخ  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یعامتجا  یمالـسا و  هفیظو  یئاذک ، راعـشا  نآ  ربارب  رد 
. درک مه 
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تـسایر نارود  هب  طوبرم  رتشیب  رعـش ، هچ  هغالبلا و  جهن  هچ  هدش  يروآ  عمج  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هک  یبلاطم  هک  تسا  نیا  فسأت 
. تسا ترضحنآ 

نیمه دـشاب و  یئارجا  یتسپ  ماقم و  رد  هدـنیوگ  هک  دـنک  یم  ادـیپ  شزرا  یتقو  بلاطم  دـشاب  هاتوک  يرکف  طیحم  یتقو  درک  ناوتیم  هچ 
. دیشاب هتشادن  شماقم  هفایق و  لاس و  هب  يراک  دینک ، تقد  هدنیوگ  فرح  هب  دندرک  یم  شرافس  همهنآ  هک  بلطم  نیا  زمر  تسا 

نیمضت لیثمت و 
داقتنا يارب  ار  وا  فرح  دنچ  ره  هدرک ، زاب  باسح  وا  يارب  دییأت و  ار  وا  تقیقح  رد  دنک ، یم  لقن  ار  یسک  فرح  يا  هدنیوگ  هک  یعقوم 

. دیآ یم  باسح  هب  نانآ  دییأت  دشاب ، دوش  یم  رکذ  هک  یبلاطم  نامه  هب  تبسن  داقتنا  دنچ  ره  نارگید ، بلاطم  لقن  دنک . لقن  تفلاخم  و 
عوـنکی لـمع  نیا  هک  تسا  هدرک  گرزب  هداد و  تیـصخش  ار  وا  تقیقح  رد  دـنک ، لـقن  یبـلطم  فیعـض  يدرف  زا  یتیـصخش  هک  هاـگنآ 

. ددرگ یم  یقلت  راثیا  يراکادف و 
ار نارگید  قح  دهاوخیم  مه  دنک ، یم  دانتسا  نارگید  بلاطم  راعشا و  هب  هغالبلا  جهن  بلاطم  ای  راعـشا و  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  و 

هزرابم دنک  ادیپ  دشر  دنز و  هقرج  ناسنا  داهن  رد  تسا  نکمم  هک  یهاوخدوخ  رورغ و  ضرم  اب  دهاوخیم  مه  دنک و  ریدـقت  نانآ  زا  ادا و 
. دهد میلعت  ار  سرد  نیا  ًالمع  دیامن و 

هحفص 10} }
هیلع ماما  و  نیمضَت »  » دیآ یم  رعش  نایم  رد  نارگید  بلطم  زا  یضعب  هک  اجنآ  دوش و  یم  هتفگ  لیثمَت »  » دوش یم  نایب  رعش  مامت  هک  اجنآ 

. تسا هتشاد  هجوت  رتشیب  لیثمت »  » هب دوخ  بلاطم  نایم  رد  مالسلا 
سفن ثیدح 

َكاِّیا و : » دـنراد یم  نایب  ناونع  نیا  هب  ار  لثملا  برـض  نیا  اهبرع  دونـشب ،» راوید  نزب  رد  هب  : » تسا فورعم  ناریا  رد  لـثملا  برـض  نیا 
یمن اما  تسا  هدنونش  شفده  یلو  دنز  یم  فرح  يرگید  اب  مراد . رظن  رد  ار  وت  یلو  تسا  هیاسمه  اب  نم  نخس  يور  يراج :» ای  یعَمـسا 

. دیوگب نخس  وا  اب  میقتسم  روطب  دهاوخ 
ار یمالسا  بلاطم  قالخا و  فراعم ، اعد  نمض  رد  دناوخ ، یم  اعد  دنک و  یم  تاجانم  دوخ  يادخ  اب  هک  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

. دنک نیمأت  ار  شیوخ  فده  هلان ، هیرگ و  تروص  هب  هداد  تسد  زا  ار  میقتسم  تیلاعف  رگا  ات  دراد  یم  هضرع 
هیلع نسح  ماما  شنادنزرف ، دهد ، رارق  یعامتجا  حالـصا  یقالخا و  بالقنا  هار  رد  ار  مدرم  ًالمع  دـهاوخ  یم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماماو 

ات دیوگ  یم  نخـس  دوخ  اب  رگید  نایب  هب  دهد و  یم  زردنا  دنا  هدوب  يوقت  ملع و  همـسجم  دوخ  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و 
. هدنزومآ تسا و  قیمع  یبلطم  قالخا  ملع  رظن  زا  سفن  ثیدح  هک  دنریگب  دنپ  نارگید 

مالسلا هیلع  ماما  یئاتسدوخ 
دنک یم  هرامش  ار  شیوخ  ياهزایتما  دیوگ ، یم  نخس  دوخ  زا  یفلتخم  دراوم  ناوید ، رد  مه  هغالبلا و  جهن  رد  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تبیصم  تیاهن  نیا  و 
یم ای  هدش  یم  تسس  تکلمم  هرادا  خرچ  هک  یماگنه  هب  اهنت  هدش و  هدز  رانک  يرهاظ  تسایر  هنحص  زا  لاسجنپ  تسیب و  هک  یتیصخش 

دنک و  لدب  تکرح  هب  ار  فقوت  فرطرب و  ار  يدنک  ات  هتفرگ  یم  رارق  تروشم  دروم  ای  هدش  یم  راضحا  داتسیا 
هحفص 11} }

هک تسا  يراظتنا  هچ  تسا ، هدیدرگ  دـیعبت  هبترم  دـنچ  مه  موس  هفیلخ  نامز  رد  هکلب  هدـش  یمن  یمومع  ینلع و  يرکـشت  يو  زا  اهنت  هن 
. دشاب هدنام  اه  نهذ  رد  هتشاد  نایب  ترضحنآ  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یلئاضف  همهنآ 

یم فارحنا  هب  هابتـشا  رثا  رب  رمع  دوـبن  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  «: ) رَمُع َکَـلََهل  ُّیلَع  ـالَول  : » تسا هتفگ  مود  هفیلخ  اـهراب  هک  دـنامن  هتفگاـن 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  هب  هک  یحور  ياه  هجنکـش  همهنآ  لوا و  هفیلخ  يارب  نتفرگ  تعیب  ناتـساد  ناربج  يارب  ار  بلطم  نیا  ایآ  اما  داتفا )
عـضاوت زا  ریزگان  دنک و  هدافتـسا  دوخ  تسایر  میکحت  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیبوبحم  زا  تسا  هتـساوخ  یم  ای  هتفگ و  دروآ  دراو 

دـش دـهاوخن  راتفرگ  دوب  دـهاوخ  شیپ  رد  هک  نامثع  ناتـساد  هباشم  یناتـساد  هب  شور  نیا  اـب  هک  تسا  هدرک  یم  كرد  هدوب و  وا  يارب 
. تسین نشور  بلطم 

هدیدرگ طبض  یگنج  ياهراعـش  اهزجر و  زا  يرـصتخم  طقف  تسایر  ات  یگدنز  زاغآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  بلاطم  زا  هک  رظن  نیا  زا 
هیلع ماـما  بلاـطم  لـقن  طبـض و  میئوگب ، میناوت  یم  تسا  هدرک  حرطم  تساـیر  زا  سپ  هک  تسا  یبلاـطم  ًاـبلاغ  هدـش  لـقن  هچنآ  تسا و 

تروصب هاـگیب  هاـگ و  هضیرع  ندوبن  یلاـخ  يارب  تسا و  هدوب  رظن  تحت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هکنیا  اـی  هدوب و  روسناـس  تحت  مالـسلا 
. تسا هدش  یم  هدید  مدرم  نایم  رد  ترضحنآ  ناشدوخ ، تردق  میکحت  يارب  مهنآ  یشیامن 

تسا و هدش  راکنا  ًالمع  شدوجو  شزرا و  طئارـش  ره  رد  تسا و  هدینارذگ  یطئارـش  نینچ  رد  ار  دوخ  رمع  فصن  هب  کیدزن  هک  یماما 
هچره تسا  ریزگان  درک  دهاوخ  وحم  یحابـص  دنچ  رهاظ  هب  ار  ترـضحنآ  لئاضف  هیواعم  روسناس  هاگتـسد  مه  يو  زا  سپ  هک  دـناد  یم 
هرفـس يور  هجنکـشریز و  طقف  ار  بلاطم  يو  زا  سپ  هک  یتلم  ياـج  هب  دـندوب و  هتفگن  ءاـفلخ  ناـمز  رد  هک  یمدرم  ياـج  هب  دـناوت  یم 

. دیوگب مه  زاب  دیوگب  دنیوگب  دنناوت  یم  گرم 
هحفص 12} }

یگنج  یئاتسدوخ 
زاغآ زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  مزال  هکلب  زیاـج  اـهنت  هن  گـنج  رد  یئاتـسدوخ  هک  تسا  نیا  تفرگ  هدـیدان  دـیابن  هک  ار  يرگید  هتکن 

دوخ ياهزایتما  دوب  ریزگان  دوب و  فلتخم  ياهگنج  رد  بارحم  رد  تداهـش  ات  دـش و  هجاوم  لمج ) گنج   ) رتش ههبج  اب  يرهاظ  تفالخ 
. دننک كرد  بوخ  ار  ترضحنآ  دنیآ و  دوخ  هب  مدرم  ات  درادب  هضرع  ار 

يدبیم دبیم و 
. تسا راد  هقباس  يرهش  تیونعم  ملع و  رظن  زا  دبیم  تسا . هتفرگ  رارق  دزی  ناکدرا -  ریسم  رد  دبیم 

نادنمشناد زا  یکی  تسا  هدوزفا  نآ  هب  ار  یسراف  راعشا  هدرک و  حرـش  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناوید  هک  يدبیم  نیدلا  نیعم  نب  نیـسح 
. تسا هتشاگن  شیپ ) نرق  جنپ   ) لاس 890 رد  ار  دوخ  حرش  يو  تسا . رهش  نیا 

دودح يو  راعـشا  نیا  تسا . هتـشاد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  يدیدش  هقالع  تسا  هدوب  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  هکنیا  نیع  رد  يدـبیم 
. دنادرگ یم  نشور  ترضحنآ  هب  تبسن  ار  وا  هقالع 

نم يامیس  زا  مد  ره  ردیح  رهم  دبات  هکسب 
نم يالاب  زا  دشاب  يزارفرس  ار  نامسآ 

تسا یبن  شود  نآ  هک  شجارعم  میوگ ز  نخس  نوچ 
نم يامیپ  کلف  رکف  دشک  نماد  رد  ياپ 

نابز متشگ  مدق  ات  رس  وا  یفاّصَو  رهب 
نم يازجا  زا  جراخ  شحدم  ریغ  ددرگن  ات 

هحفص 13} }
یضترم ضیف  ایرد ز  نوچ  تشگ  ات  نم  عبط 
نم يایرد  زا  ضیف  دیوج ، راب  رهوگ  ربا 

لد تسد  رد  وا  رهم  راقفلاوذ  يدوبن  رگ 
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نم ياهدژا  سفن  نیا  ارم  يدرک  يا  همقل 
تسا همرس  ياجب  نم  مشچ  ود  رد  شهار  كاخ 

نم يانیب  هدید  رب  نیرفآ  مدید  کین 
منک یم  يزارفرس  شحدم  هب  اهنت  نم  هک  ین 

نم ياقآ  زا  يا  هدینشن  یسک  زگره  نیا  زا  ریغ 
فجن يوس  ربب  مکاخ  تتسد  درگ  رد  ابص  يا 
نم ياضعا  مهز  دزیر  ورف  نوچ  ندرم  دعب 

، بلاطم نمض  رد  لقن و  هدش  لیوأت  ریسفت و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هرابرد  هک  ار  یناوارف  تایآ  ناوید  حرـش  هب  ندش  دراو  زا  لبق  يدبیم 
: هلمج زا  دنک  یم  لقن  یبلاج  ياه  هتکن 

یسُوم یِلا  َو  ِهِملِح  یف  َمیهاربِا  یِلا  َو  ُهیوقَت  یف  حَون  یِلا  َرُظنَی  ناَدارَا  نَم  : » دنک یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یقهیب 
«: مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلَع  یِلا  رُظنَیلَف  ِهتَدابِع  یف  یسیع  یِلا  َو  ِِهتَبیَه  یف 

. دنک هاگن  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  دنک  رظن  یسیع  تدابع  و  یسوم ، تبیه  میهاربا ، ملح  حون ، ياوقت  هب  دهاوخ  یم  هک  یسک 
تیوم تیالو  لها  هلسلس  يو  تیور  یهلا  تایآ  فحصم  يا 

تیوربا نافراع  زامن  بارحم  تیوجلد  بل  یگدنز  همشچرس 
هیلع یلع  هُکِـسُمن :» ٍّقَح  طارِـص  ٌّیلَع  : » دوش یم  هلمج  نیا  اهررکم  فذـح  اب  تسا  نآرق  ياـه  هروس  لوا  هک  یتاـملک  : » دـسیون یم  يو 

. مینک یم  ظفح  مکحم  ار  اه  نآ  هک  تسا  یقح  هار  مالسلا 
؟ يراد يرظن  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  دندیسرپ  یعفاش  ماما  زا 

هحفص 14} }
َعَم ُملِعلَا  ِيأَّرلا ، َعَم  ُۀَعاجَّشلَا  ِرقَفلا ، َعَم  ُدوُجلًَا  مَدآ : یَنب  نِم  ٍدَحَِال  ُّطَق  َنعِمَتجَیال  ٍۀَثَلث  َعَم  ٌۀَثَلث  َُهل  تَعَمَتِجا  ٍصخَـش  یف  ُلُوقَا  ام  : » تفگ يو 

: ِلَمَعلا
: میوگب هچ  دوش  یمن  عمج  مدآ  ینب  نادنزرف  زا  کیچیه  يارب  هاگچیه  هک  هدرک  عمج  يزیچ  هس  اب  ار  زیچ  هس  هک  یسک  هرابرد 

. لمع اب  ملع  رکف و  اب  تعاجش  یلوپ ، یب  اب  تواخس 
: تفگ یعفاش  ماما  سپس 

؟ یتَم یِلا  ُهُُمتکَا  ُهُِمتکَا ، یتَم  یِلا  یتَا  لَه  ِهیف  َلِزنُا  یتَفِلل  ٌدبَع  اَنَا 
ار زایتما  نیا  ینامز  هچ  ات  منک ؟ نامتک  ار  نآ  یک  ات  تسا . هدـیدرگ  لزان  شا  هراـبرد  یتَا » لَـه   » هروس هک  متـسه  يدرمناوج  مـالغ  نم 

!؟ مراد ناهنپ 
ناوید نارظنبحاص و 

ار نآ  مه  یحو  ناـبتاک  تفرگ و  یم  رارق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  راـیتخا  رد  لـیئاربج  یحو و  قـیرط  زا  دـیجم  نآرق 
. تفرگ رارق  ناگمه  رایتخا  رد  یلعف  تروصب  تشذگ  نآ  يروآ  عمج  رب  هک  یثداوح  زا  سپ  دندرک و  يروآ  عمج  جیردتب 

ره هدرک و  شوارت  هدنسیون  رکف  زا  همه  دوش ، یم  هتشون  نانآ  نانخس  ای  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  هرابرد  هک  یئاهباتک  دیجم  نآرق  زا  سپ 
تشذگرس و رد  ار  دوخ  فده  طخ و  يا  هدنـسیون  ره  تهج  نیمهب  دراد . یم  هضرع  يروآ و  عمج  ار  اهنآ  دوخ  هقیلـس  هب  يا  هدنـسیون 

. تسا هدرک  بیقعت  نانآ  نانخس  ای 
ماما ياهاعد  هیداجس  هفیحص  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نانخس  هحاصفلا  جهن  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  نانخـس  هغالبلا  جهن 
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موصعم هدراهچ  لاح  حرش  ای  باتک و  هس  نیا  هرابرد  هک  يا  هدنسیون  ره  تسا و  هدمآ  دوجوب  تروص  نیمهب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 
: دنا هتشادرب  ماگ  فلاخم  بطق  ود  رد  یهاگ  هدرک و  بیقعت  ار  یصاخ  شور  هتشون  یبلطم  مالسلا  مهیلع 

یـساسحا و بلاطم  يرگید  هدرک و  تکرح  راکفا ) ریدخت   ) هفـسلف فوصت و  نافرع ، جیورت  دـصق  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  بلاطم  رد  یکی 
لئاسم یموس  هدومن و  يریگ  یپ  ار  یسامح 

هحفص 15} }
. تسا هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  يداقتعا  و  یخیرات ، یقالخا ،

تـسا هدشن  ناوید  هب  هدش  هغالبلا  جهن  هب  هک  یهجوت  نآ  هنافـسأتم  اما  تسین ، ادـج  یلک  بلطم  نیا  زا  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناوید 
يور اما  (، 1  ) تسا هدـش  يروآ  عمج  دـلج  تسیب  زا  شیب  ات  لصفم  روطب  مه  ترـضحنآ  تاملک  ناوارف و  ترـضحنآ  بلاـطم  هچ  رگا 

. تسا هدش  راک  مک  ناوید 
هیلع یلع  ماما  مان  هب  راعشا  يروآ  عمج  زاغآ  مدید . مق  دهـشم و  یمومع  ياه  هناخباتک  رد  ارنآ  حرـش  ناوید و  زا  هخـسن  یـس  دودح  رد 

. دوش یم  یهتنم  شیپ ) لاس  رازهکی   ) مراهچ نرق  هب  مالسلا 
...« تسا مالسلا » هیلع  یلع  رعش   » مانب لاس 332  يافوتم  يدولج  زیزعلادبع  دمحا  نبا  زا  هخسن  نیرت  یمیدق  : » دسیون یم  هعیرذلا  بحاص 

(2 ...« ) دراد حرش  مه  ندیل  عبط  یسیلگنا )  ) ینیتال نابز  هب  دنا ... هدرک  حرش  ای  يروآ  عمج  ار  ناوید  رفن  هدفه  نونک  ات  »
يروآ عمج  هدوب  رعـش  بلاق  رد  بوسنم و  خـیرات  رد  ترـضحنآ  هب  هک  یبلاطم  دوخ  هقیلـس  هب  سک  ره  لاس  رازهکی  نیا  لوط  رد  يراـب 

. تسا هدرک 
یلکشم راک  ندرک  میظنت  ابفلا »  » فورح بیترتب  دعب  ندومن و  يروآ  عمج  ار  بسانم  بلاطم  ندرک و  یـسررب  ار  مالـسا  خیرات  هرودکی 

. تسا هدوب  نیدلا  بطق  هب  طوبرم  تمحز  نیرتشیب  متفرگ  هجیتن  هک  اجنآ  ات  دنا و  هدرک  بیقعت  يا  هدع  ار  راک  نیا  لاح  نیع  رد  تسا 
: دراد توافت  مان  بلطم و  رظن  زا  مه  اب  هک  هدرک  هضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناوید  هرابرد  باتک  هس  يرَدیُک  نیدلا  بطق  موحرم 

. تیب دودح 1700  موس  هخسن  ددع و  دودح 900  رگید  هخسن  دراد ، رعش  دودح 500  هخسن  کی 
__________

هحفص 171 مجنپ  دلج  تانجلا  تاضور  - 1
تاحفص 101-102 هعیشلا ج 9  فیناصت  یلا  هعیرذلا  - 2

هحفص 16} }
. تسا هدش  یم  يرادرب  هخسن  تسدب  تسد  هدشن ، لماک  يا  هخسن  تسا . يروآ  عمج  رد  نامز  تشذگ  رطاخب  ددع  فالتخا  نیا 
. تسا هدیمان  لوقعلا » راونا   » مان هب  تسا  هدیدرگ  لقن  كردم  اب  نآ  راعشا  زا  یتمسق  دراد و  رعش  دودح 1700  هک  ار  رتلماک  هخسن 

ياه همجرت  نوگانوگ و  ياه  هخـسن  هب  هتـسیز و  یم  اه  هناـخباتک  هعـسوت  رـشن و  پاـچ و  رـصع  رد  هک  نیما  نسحم  دیـس  جاـح  موحرم 
مالسلا هیلع  ماما  ناوید  يروآ  عمج  راب  نیلوا  يارب  هک  دریذپ  یم  ار  فرح  نیا  هدرک  قیقحت  نآ  يور  هتشاد و  یـسرتسد  دراو و  فلتخم 

(. 1  ) هدش زاغآ  يدرگجنف  يروباشین  دمحم  نب  دمحا  نب  یلع  نسحلاوبا  ماما  تسدب 
مه نم  دوب  ددع  يو 200  راعشا  عمج  دسیون : یم  لوقعلا  راونا  رد  هدروآ  تسد  هب  ار  يدرگجنف  هخـسن  هک  يردیک  نیدلا  بطق  موحرم 
نآب البق  هک  تشاد  يرگید  راعـشا  هک  مدیـسر  ینـسح  دمحم  هللا  ۀـبه  تاکربلاوبا  لیلج  دیـس  هخـسن  هب  ات  میدرک  هفاضا  نآ  هب  يرادـقم 

. مدوب هتفاین  تسد 
رد هک  یناوید  دح  هب  مه  زاب  تسا  هدوزفا  هدروآ  تسدب  هک  يراعـشا  هب  يرگید  راعـشا  يردـیک  نیدـلا  بطق  موحرم  هک  یلاح  نیع  رد 

! دشن مولعم  هدرک  هفاضا  ار  یقبام  یسک  هچ  درادن و  رعش  تسا  امش  تسد 
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دوبن صوصخب  هیلقن  لیاسو  ندوبن  یناکم و  هلصاف  هک  اجنآ  زا  تسا و  ناوارف  بلطم  هخـسن و  فالتخا  تشذگ ، هک  يا  هتکن  هب  هجوت  اب 
تـسا هدوب  دنـس  میظنت  يروآ و  عمج  تسد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  راعـشا  عوضوم  هدرک و  یم  تموکح  ناهج  رب  رـشن  پاچ و  رازبا 

هب زاین  مه  دهاوخ و  یم  كرادتسا »  » مه راعـشا  هدیدرگن و  لیمکت  زونه  هک  تسا  یعوضوم  مه  زاب  تسا  هدش  هضرع  یفلتخم  تروصب 
نآرق و رد  كردـم  هک  تسا  ثیداـحا  نآرق و  تاـیآ  نومـضم  راعـشا  بلغا  مه  دراد و  ناـیب » رودـص و  ماـقم   » رکذ و  كرادـم »  » لـقن

. دوش هدروآ  راعشا  حیضوت  رد  دیاب  دراد و  تایاور 
__________

هحفص 6 نیما  نسحم  دیس  ناوید  - 1
هحفص 17} }

یمن یعجرم  نوچ  درادن  كردم  هب  زاین  يا  هظعوم  زردـنا و  ياهباتک  ریاس  هغالبلا و  جـهن  دـننامه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناوید  هچ  رگا 
. دنادرگ یم  رت  مکحم  رت و  نئمطم  ار  بلطم  راعشا  يارب  كردم  يروآ  عمج  اما  دهدب ، يوتف  نآ  بلاطم  يور  دهاوخ 

یبالقنا و راعـشا  تسا ، هدـش  هتخیر  یـساسحا  بلاق  رد  هک  تسا  دـیجم  تایآ  تاـیاور و  نیماـضم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ناوید  يراـب 
. تسا تبث  یخیرات  ياهباتک  رد  مه  نآ  یگنج 

***
نیرتشیب تسا و  هدـش  پاـچ  يرجه  خـیرات 1251  رد  هک  تسا  هیکرت  قالوب  پاچ  ناوید  هخـسن  نیرت  یمیدـق  دـمآ  تسدـب  هک  اجنآ  ات 

تسا هدمآ  يا  همانتغل  یـسراف  ای  یبرع  اب  نآ  ياه  هیـشاح  رد  هک  تسا  یئبمب  یلهد و  هتکلک ، ناتـسودنه : هب  طوبرم  یپاچ . ياه  هخـسن 
. دیدرگ میظنت  همجرت  نیا  اه  هخسن  نیمه  يور  زا  هک 

. دش هدید  دهشم  مق و  یمومع  ياه  هناخباتک  رد  تسا و  هدش  همجرت  مه  یکرت  ودرا و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناوید 
رد مه  لقتـسم و  مه  تسا . هدش  پاچ  ناریا  رد  یـسمش  لاس 1285  رد  هک  تسا  يدبیم  نیسح  زا  یـسراف  حرـش  همجرت و  نیرت  یمیدق 

ماما ياهزایتما  رب  يزایتما  ندومن  هفاضا  تلاسر و  نادـناخ  هدـنزومآ  بلاطم  زا  يریگ  هرهب  زیزع و  یجیهال . هغالبلا  جـهن  باـتک  هیـشاح 
. ترضحنآ بلاطم  ندومن  هضرع  قیرط  زا  هعماج  حالصا  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع 

.« هتخاس هناخ  دوخ  تمه   » ساسحا و تامولعم و  دح  رد  يا  هدنسیون  ره 
نسحم دیـس  جاح  موحرم  و  ( 1  ) يردـیک نیدـلا  بطق  لاثما  یئاـه  تیـصخش  مینیبب  هک  میرب  یم  یپ  رتشیب  عوضوم  نیا  تیمها  هب  یتقو 

قالخا هقف ، بدا ، رعش ، رد  هک  نیما 
__________

هحفص 295 تانجلا ج 6  تاضور  يردیکلا . نیدلا  بطق  هب  رهتشملا  يروباشینلا  یقهیبلا  نسحلا  نب  نیسحلا  نب  دمحم  نسحلاوبا  - 1
هحفص 18} }

. دنا هدومن  راک  نیا  فرص  ار  دوخ  رمع  زا  یشخب  دنا  هدوب  رظن  بحاص  ریسفت  و 
***

. تسا لوقعلا » راونا   » باتک هتفرگ  رارق  نارظنبحاص  هجوت  دروم  هدش و  هتشون  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناوید  هرابرد  هک  یئاهباتک  زا  یکی 
یم نینچ  ملـس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  یـصو  راعـشا  نم  لوقعلا  راونا   » باـتک هراـبرد  ینارهت  گرزب  اـقآ  خیـش  همـالع  موـحرم 

: دسیون
. تسا هدرک  يروآ  عمج  ار  نآ  هغالبلا  جهن  حراش  يردیک  نیدلا  بطق  تسا . مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  بوسنم  ناوید  »

. تسا یسربط  موحرم  نادرگاش  زا  يروباشینلا ) یقهیبلا  نسحلا  نب  نیسحلا  نب  دمحم  نسحلاوبا  خیش   ) يو
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تافو ای 512  لاـس 513  رد  هک  يروباـشین  يدرگجنف  دـمحم  نب  دـمحا  نب  یلع  نسحلاوبا  يروآ  عمج  ساـسا  رب  ار  دوخ  راعـشا  فلؤم 
يرایسب درک و  هفاضا  راعشا  نآ  هب  مه  زاب  تفای و  تسد  ینیسح  دمحم  نب  هللا  ۀبه  تاکربلاوبا  دیـس  هخـسن  هب  نآزا  سپ  داهن و  انب  تفای 

.« درک لقن  كردم  رکذ  اب  ار  راعشا  زا 
اب تسا  مدرم  تسد  رد  هدـش و  پاـچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ناوید  زا  هک  يا  هخـسن  : » دـنک یم  هفاـضا  بلطم  هب  ینارهت  همـالع  موحرم 

فذح راعـشا  كرادم  اهدنـس و  هلـسلس  هدش  عبط  هخـسن  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا  مه  هب  کیدزن  يردیک  نیدـلا  بطق  موحرم  هتـشون 
(1 .« ) تسا هدیدرگ 

يروآ عمج  ار  الـسلا م  هیلع  یلع  ماما  راعـشا  زا  يردیک  نیدلا  بطق  : » دسیونیم يردـیک  نیدـلا  بطق  هرابرد  تانجلا  تاضور  هدنـسیون 
.« دیمان « لوقعلاراونا  » مانب درک و 

یم دای  رعاش  بیدا و  ناونعب  وا  زا  ینـسو  هعیـش  ناگدنـسیون  تهج  نیمه  هب  تسا  هتـشاد  یبوخ  عبط   ، نوزوم بلاطم  رثن و  ، رعـشرد يو  »
.« دننک
__________

تاحفص 431-433  هعیشلا ج2  فیناصت  یلا  هعیرذلا  - 1
هحفص 229  تانجلا ج6  تاضور  - 2

هحفص 19 } }
روهـشم مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ناوید  باتک  تبـسن  دسیونیم « : راونالاراحب  كرادم  فیدر  رد  راونالاراحب  همدقم  رد  یـسلجم  موحرم 

نیا مامت  تحص  هب  ندرک  مکح  اما  دراد  دوجو  هدنکارپ ) تروصب   ) رگید ياه  باتک  رد  تسا  ناوید  رد  هک  يراعشا  زا  يرایسب  تسا و 
(1 .« ) تسا یلکشم  راک  راعشا 

باتکرد ناوید  رگید  ياه  هخسن  زا  یلو  تسا  هتشادن  رایتخا  رد  ار  لوقعلا » راونا   » باتک دوش  یم  هدافتسا  یـسلجم  موحرم  بلطم  نیا  زا 
(2 . ) تسا هدروآ  دوخ  كرادم  فیدر  رد  ار  نآ  هدومن و  لقن  راونالاراحب 

رکذت دنچ 
دوش و یم  عورش  فلا »  » زا اهرعش  رخآ  هغللا :» سوماق   » کبـس هب  هدروآ  عمج  یجهت  فورح  تروصب  ار  راعـشا  ناوید ، هدنروآدرگ  - 1

. تسین بلطم  بسانت  ای  رعش و  لوا  فرح  ای  رودص و  خیرات  ساسا  رب  میظنت ، نیاربانب ، ددرگ . یم  متخ  ي »  » هب
هبرجت و يور  زا  هدـیزگ  یمالک  هدـنزومآ و  راصق و  تاـملک  تروصب  دـننک ، ادـج  مه  زا  هلمج ، رگا  ار  هغـالبلا  جـهن  هکیروطناـمه  - 2

. تسا هدنزومآ  دیفم و  ایوگ ، دوش  ادج  مه  زا  رگا  مه  ناوید  راعشا  بلغا  تسا  یحو  زا  تشادرب 
تیاعر رعش  ماجنا  راثآ و  ظفح  يارب  يدراوم  نینچ  رد  هک  دوش  یم  لیمکت  رعش  دنچ  اب  يدنب  هلمج  يرعش  ترورض  تلع  هب  یهاگ  - 3

هجوت نآ  هب  هدنناوخ  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  یگدـیرب  بلطم  نایم  ًاعبط  تسا و  هدـیدرگن  ظفح  اهتنا  ءادـتبا و  رظن  زا  یـسراف  يدـنب  هلمج 
. درک دهاوخ 

ناوید هدنروآ  عمج  تسا ، هدورس  رعـش  يدرف  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ  اما  تسین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  راعـشا  زا  یتمـسق  - 4
. تسا هدرواینرد  یسراف  رعش  هب  ار  رگید  راعشا  یسراف  رعاش  اما  تسا  هدروآ  مه  ار  نارگید  رعش  بلطم ، لیمکت  يارب 

__________

هحفص 42 راونالاراحب ج 1  - 1
هحفص 22 راونالاراحب ج 1  - 2

هحفص 20} }
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زا مه  نآ  هدوب  هقباس  یب  راک  نیا  هک  رظن  نیا  زا  اما  تسا  هدرکن  سکعنم  لماک  روطب  ار  یبرع  راعـشا  بلطم  یـسراف ، رعاش  هچ  رگا  - 5
مالـسا شیپ  زا  شیب  دهدب و  یبالقنا  یقالخا  طخ  ام  ناملـسم  يارعـش  هب  هک  دیما  نیا  هب  دوب  مزال  دیفم و  نآ  لقن  هدوبن  هعیـش  هک  يدرف 

ود هیامرـس  هک  دنربب  هانپ  هللا  ءایلوا  ادخ و  هب  یگدنز ) نیمأت  اب  سرت  رطاخب   ) روز رز و  نابحاص  زا  شیاتـس  ياجب  دـنهد و  يرای  ار  زیزع 
. دنتسه ناهج 

امش يرکف  کمک  راظتنا  رد  هک  هدوب  لهج  يور  زا  هدمآ  شیپ  یئاطخ  هاگره  تسا و  هتفر  راکب  قیقد  همجرت  يارب  ششوک  رثکادح  - 6
. متسه

العف تسا . هدادن  تسد  نآ  تداعـس  هک  تسا  يرگید  تمدخ  اه  نآ  رودص  ماقم  تلع و  نایب  راعـشا و  كرادم  لقن  ناوید و  حرـش  - 7
. دومن مبیصن  ار  راعشا  همجرت  قیفوت  هک  مرکاش  ار  يادخ 

مامت اب  مدومن و  زاغآ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناوید  همجرت  دیـسر  ناـیاپ  هب  هغـالبلا » جـهن  حیـضوت  همجرت و   » هک لاس 1360  زیئاـپ  - 8
مدرک بیقعت  ار  راک  نیا  مدوب  هدروآ  ناغمرا  هب  توغاط  نادـنز  زا  هک  باصعا  یتحاران  صوصخب  نوگانوگ  ياه  یتحاران  تالکـشم و 

رایتخا رد  ادـخ  تساوخب  کنیا  دیـسر و  رمث  هب  اه  تمحز  نیا  لاـس  کـی  زا  سپ  ادـخ  تساوخب  دوب و  تعاـس  کـی  يا  هتفه  دـنچ  ره 
دوش . یم  هتشاذگ  نادنمقالع 

. دنادرگ فرطرب  تسا  هتفرگ  ار  زیزع  مالسا  تیالو و  نماد  المع  هک  یتبرغ  دناوتب  دوخ  دح  رد  رثا  نیا  هکنآ  دیما 
هرابرد یمالسا  قیمع  رثا  لاس ، راهچ  نیا  لوط  رد  اما  میتسه  ناریا  یمالسا  يروهمج  سیسأت  یمالسا و  بالقنا  مراهچ  لاس  رد  هچ  رگا 

ًابلاغ هک  هدوب  زور  لئاسم  ای  هتفرگ  رارق  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  هچنآ  تسا . هدش  هضرع  رتمک  دـیجم  نآرق  تراهط و  تمـصع و  نادـناخ 
. ددرگ یم  جراخ  هنحص  زا  دنک و  یم  کیرحت  ینآ  تروص  هب  ار  تاساسحا  ای  دوش و  یم  هنهک  هبترم  کی  هام  هس  ود 

راعش و هب  طقف  درک و  یم  موکحم  ار  یمالسا  ياهباتک  بلاطم و  همه  يزومرم  ياهتسد  بالقنا  زاغآ  رد  هک  دوب  غاد  يردقب  هلئـسم  نیا 
. درک یم  هجوت  تاساسحا 

هحفص 21} }
شیب تسا و  بیرغ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مه  زاب  هک  تفگ  ناوتیم  یبهذم  ياه  تئیه  تفا  هدوب ، یتلع  ره  هب  تاعوبطم و  عضوب  هجوت  اب 

تموکح ادـخ  تساوخب  ات  داد  رارق  هعلاطم  دروم  ار  ترـضحنآ  بلاطم  درک و  لـیلحت  هیزجت و  ار  شکراـبم  دوجو  خـیرات  دـیاب  شیپ  زا 
« دِحاو ٌرون  مهُّلُک   » هک دوش  مهارف  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هنیمز  ددرگ و  یهتنم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  هب  نام  یمالسا 

. دراد قیمع  یقالخا  بالقنا  کی  هب  زاین  وزرآ  نیا  و 
هدنسیون مه  دراد و  مک  رادفرط  مه  هک  تسا  یلوصا  قیمع و  لئاسم  نیا  دراد ، مه  هدنسیون  دراد ، رادیرخ  هک  زور  لئاسم  رگید ، نایب  هب 

. دزاس یم  رت  نیگنس  ار  عالطا  لها  هفیظو  ًاعبط  و 
. تسا هدنز  دهاش  تاعوبطم  نادیم 

ینامز یفطصم  هیملع -  هزوح  مق - 
یسمش لاس 1361  زیئاپ 

هحفص 22} }
ُهللاوُه

ّمالسلا  هیلع  بلاط  یبا  َنب  ّیلع  نیّدلا  ُبوسعی  ةرجفلا  ةرفکلا و  ِلتاق  ةرربلا و  ریما  اندّیَس  انالوم و  راعشا  ناوید  ُباتک  اذه 
1310

هحفص 23} }
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فلألا فرح 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ٌءآّوَح  ُّمُالا  َو  ُمَدا  مُهُوبَا  ُءافِکا  ِلاثمِّتلا  ِۀَهَج  نِم  ُساّنلَا  - 1
ؤفک عمج  ءافکا  ٌءآبا  ِتانَسحَِألل  َو  ٌتاَعَدوَتسُم  ٌۀَیِعوَا  ِساّنلا  ُتاهَُّما  امَّنِا  َو  - 2

ُءآَملا َو  ُنیِّطلاَف  ِِهب  َنُورِخاَُفی  ٌفَرَش  مِِهلصَا  نِم  مَُهل  ّنُکَی  نِاَف  - 3
ولعلا نم  ءاملع  ٌءآیلَع  َو  ٌدوج  انَتَبِسن  َّنِاَف  ٍبَسَن  ِيَوذ  نِم  ٍرَّخَِفب  َتیَتَا  نِا  َو  - 4

َءالِّدَا يدهَتسا  ِنَِمل  يدُهلا  یَلَع  مُهَّنِا  ِملِعلا  ِلهَِأل  ّاِلا  َلضَفال  - 5
اعو عمج  ۀیعوا  ٌءآدعَا  ِملِعلا  ِلهَِأل  َنُولِهاجلا  َو  ُهنِسُحی  َناک  دَق  ام  ِءرَملا  ُۀَمیق  َو  - 6

ٌءآیحَا ِملِعلا  ُلهَا  َو  یتوَم  ُساّنلاَف  ًالََدب  َهل  یغبَت  َو ال  ٍملِِعب  مُقَف  - 7
نالفاغ زا ؟؟؟  ریفنت  نالهاج و  تسلاجم  زا  ریدخت 

کلها يا  يدرا  هاخَا  َنیح  ًامیکَح  َيدرَا  ٍلِهاج  نِم  مَکَف  هاِّیا  َو  َكاِّیا  َو  ِلهَجلا  اَخَا  بَحصَت  َو ال  -8
ٌهابشَا َو  ٌسِیئاقَم  ٍئَّشلا  َنِم  ٍئَّشِلل  َو  هاش  ام  َوُه  اذِا  ِءرَملِاب  ُءرَملا  ُساَُقی  - 9

هاش امم  هاش  ام  هاقَلت  َنیح  ٌلیلَد  ِبلَقلا  یَلَع  ِبلَقِلل  َو  - 10
هحفص 24 } }

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمسب 

ملع شزرا 

. تساوح ناشردام  مدآ و  نانآ  ردپ  دنرگیدکی . لثم  لکیه  رظن  زا  مدرم  - 1
دنرگیدکی نوچ  همه  تروصب  هک  ناسنا 

دنرگن مه  رد  رهم  نیع  هب  هک  دیاب 
دنربن يروص  ردام  ردپ و  مان 

دنردپ کی  زا  ردام و  کیز  موق  نیک 
. دننادنزرف رابتعا  يارب  مه  ناردپ  دنهد .) یم  لیوحت  دنزرف  و   ) دنریگیم هعیدو  هب  ار  هفطن  هک  دنتسه  يراد  هچب  هاگتسد  هعماج  نانز  - 2

فلت رمع  ینک  رگا  بسن  باب  رد 
فرش لضف و  تدشاب  هک  ردپ  هب  يراب 
رُد هچ  دنزرف  دشاب  فدص  هچ  ردام 

فدص رهب  رد  تزع  دوبن  زگره 
یم لمع  هب  كاخ  بآ و  زا  مه  هفطن  . ) تسا لگ  بآ و  نانآ  لصا  دنلاب ، یم  نآب  هک  دـنراد  یتفارـش  داژن  رظن  زا  ایند  درم  نز و  رگا  - 3

.( دیآ
ینم ربک و  اب  هتشرس  تجک  عبط  يا 

یند نود و  ار  قلخ  مامت  هتسناد 
هحفص 25} }

ینز هچ  تلاصا  فال  یسر  هک  اج  ره 
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ینم بآ  ای  تسا  لگ  زا  وت  لصا  نوچ 
. میتسه تفارش  تواخس و  داژن  زا  ام  ینک ، ناونع  ار  یتیصخش  دوخ  راختفا  يارب  رگا  - 4

فالخ نیئآ  هب  هدرک  وخ  وت  عبط  يا 
فال یلاع  بسن  زا  ینز  دنچ  ات 

يوگب تسه  یتلیضف  رگ  وت  سفن  رد 
فازگ تسا و  وشح  لیبق  زا  همه  یقاب 

راـختفا سپ  . ) دـننابلط دوـمنهر  ياـمنهار  دـنا ، هتفاـی  تیادـه  هک  ناـنیا  اریز  تـسا  نادنمـشناد  صوـصخم  طـقف  دـشاب  یتفارـش  رگا  - 5
.( دشاب هتفای  هار  دوخ  هک  تسا  یئاشگهار  دنمشناد  صوصخم 

دنناشیورد هک  نید  مولع  بابرا 
دننأش یلع  ردق و  عیفر  هچ  بر  ای 

دنناشیر لد  لیلد  قح  هب  هتسویپ 
دننانیا ناهج  یتسهز  دوصقم 

. دنتسه نمشد  نادنمشناد  هب  تبسن  نانادان  دهد ، یم  ماجنا  بوخ  هک  تسا  یلمع  هب  درف  شزرا  - 6
دزرو تمکح  ملع و  هشیمه  هک  اناد 
دزرا دزرو  هچنآ  هب  ناسک  مشچ  رد 
دز رب  رس  وا  لد  زا  دح  هک  نادان 

دزرل شناد  لها  نیک  هب  هتسویپ 
دــنا و هدرم  مـکح  رد  مدرم  اریز  ریگم ، رظن  رد  نآ  ضوـع  ار  يرگید  زیچ  دــشاب و  شناد  لاـبند  یتـسه ) رخف  لاـبند  رگا   ) نیارباـنب - 7

. دنتسه هدنز  نادنمشناد 
هحفص 26} }

هدنز ناناج  هب  یتعامج  دنتسه 
هدنز ناج  دوش  موق  نیا  ندیدزو 

دندیشون لزا  رد  تایح  بآ  نوچ 
هدنز ناشیا  دنا و  هدرم  همه  مدرم 

نالفاغ اب  تقافر  زا  زیهرپ 

اب ندرک  یتسود  ای  ار  نالقاع  هک  نانادان  زا  يرایـسب  هچ  اریز  شنارب ، دوخ  زا  امن و  يریگ  هرانک  وا  زا  نک ، زیهرپ  نادان  اـب  یتسود  زا  - 8
. دنا هتخادنا  تکاله  هب  ناشیا 
زیرگب لد  يا  لهج  لها  سلجم  زا 

زیهرپ نک  یم  هفئاط  نیا  تبحص  زو 
يزاس شیادف  دوخ  ناج  وت  هک  لهاج 

زیگنا تناج  كاله  دنک  لهج  زا 
. دراد دوجو  هیبش  هنومن و  يزیچ  ره  يارب  دنجنس . یم  وا  نیشن  مه  اب  ار  صخش  - 9
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لضاف شناد  لقع و  يور  هتشگ ز  يا 
لهاج اب  تبحاصم  نکم  راهنز 

دنیب لهاج  نیرق  ار  وت  هک  سکره 
لقاع سک  نیا  تسا  هدوبن  هک  دیوگ 

(. ینک یم  كرد  ار  فرط  و   ) یبای یم  امنهار  هطبار  ماگنه  هب  اه  بلق  يارب  - 10

افو یب  ناتسود 

. تسا هدش  ناوارف  ناتسود ) زا   ) يدیماان هدیدرگ و  بایمک  افص  قدص و  هتفای ، رییغت  يردارب  یتسود و  - 11
دنامن دوب  نایم  رد  هک  افو  رهم و  نآ 

دنامن دوب  ناهج  رد  هک  افص  قدص و  ناو 
هحفص 27} }

فلا فرح 
رابتعا یب  ناتسود  تیاکح  راّدغ و  راکزور  تیاکش 

يزاین یب  ءآرث  ُءاَجَرلا  َعَطَقنا  َو  ُقدِصلا  َّلَق  َو  ُءاخِألا  َو  ُةَّدَوَملا  ِتَرَّیَغَت  - 11
ٌءاَعِر َهل  َسَیل  ِردَغلا  ُریثَک  ٍقیدَص  َیِلا  ُناَمَّزلا  ِیَنمَلسَا  َو  - 12

ٌءآَرث َو ال  ُمُودّی  ٌرقَف  الَف  یّنَع  ُهانغَا  يذَّلا  ینِینُغیَس  - 13
یتخس سؤب  ٌءآَقب  َُهل  َسَیل  ُسُؤبلا  َكاذَک  ٌمیعَن  ًاَدبَا  ٍِمئآِدب  َسَیل  َو  - 14

ُءآخِألا ِقسِفلا  َنِم  وُفصَی  َو ال  وُفصَی  ِهِّلل  ٍةَدَوَم  َّلُک  َو  - 15
ُءآَیَحلا َو  ُمُّرَکَتلا  یِسفَن  یِفَف  ٍمیمَح  نِم  ًادهَع  ُترَکنَا  اذِا  - 16

خألل هقص  یفو  ٌءآوِد  َُهل  َسَیل  ِقلَخلا  ُءوُس  َو  ٌءآوَد  اهَلَف  ٍۀَحارِج  ُّلُک  َو  - 17
ُءُآفَولا َُهل  ُموُدَی  نِکل ال  َو  ٍِّیفَو  َُهل  ُتیَفَو  ٌخاَّبُر  َو  - 18

ینضغبا ینالق  ِللا  ُءآقّ َیَِقب  ام  ُّدُولا  یَقبَی  َو  ِینَواَر  ام  َةَّدَوَملا  َنوُمیُدی  - 19
ُءآلَبلا َلََزن  اذِا  ٌءادعَا  َو  مُهنَع  ُتیَنغَتسا  اَذِا  ُءّآلِخَا  - 20

ٌءآِفتکا ِهیف  اِمب  ِیَنبَقاع  َو  ینالُق  ٍدَحَا  نَع  ُتِبیُغ  نِا  َو  - 21
ُءآفَجلا ِساّنلا  َنِم  مَُهلاَدب  َیلَو  ِتیَبلا  ِلهَا  ُساَر  ام  نِا  - 22
افص هن  دنراد و  قدص  هن  هک  *** افویب نانز  زا  هوکش 

یسک لاح  ندرک  وکین  هتسکش و  نتسب  ربج  ٌءآوَس  َّنُه  ُدوُهُع  َو  ابَّصلا  ُحیر  *** ٌءآفَو َّنَُهل  امَف  َّنُهَرکِذ  َعد  - 23
رما  ٌءآلَخ  ِءآفَولا  َنِم  َّنُُهبُوُلق  َو  *** ُهَنُربجَیََال َُّمث  َکَبلَق  َنرِسکَی  - 24

هحفص 28} }
زور بش و  مدیماان  هچ  نامز  لها  زا 

دنامن دوب  نآ  نیا و  هب  ارم  هک  یلیم 
. دنک یمن  یتسود  تیاعر  تسا و  ناوارف  شتنایخ  یتسود  رد  هک  هدرک  التبم  یتسودب  ارم  راگزور ، - 12

تسا نوزحم  لد  رب  رهد  هک ز  یغاد 
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تسا نوزفا  یسب  نامسآ  مجنا  زا 
کلف رود  ارم  درک  یسک  میلست 

تسا نوخرپ  رگج  وا  يافج  روج و  زک 
. تورث هن  تسا و  یگشیمه  رقف  هن  اریز  دنادرگ ، یم  زاین  یب  مه  ارم  هدرک  زاین  یب  نم  زا  ار  وا  هک  ادخ )  ) سک نآ  يدوزب  - 13

زیچ همه  زا  ینغ  تخاس  ار  وت  هک  سک  نآ 
زین هدزمغ  نیا  هب  دهد  انغ  هاگان 
دراد یم  اود  شیورد  يراوخ  ین 

زیزع دننامب  نینچ  انغ  لها  ین 
. درادن یماود  یتخس  نینچمه  تسین ، یگشیمه  یتمعن  چیه  - 14

ندنام دهاوخن  زوسلد  هلان  نیا 
ندنام دهاوخن  زوسلد  كوان  نیو 

تسین یقاب  رثا  زورید  تذل  زا 
ندنام دهاوخن  زورما  یخلت  نیو 

. دماجنا یم  یئادج  ترودک و  هب  تسا  هانگ  ساسارب  هک  یئاه  یتسود  اما  دریگ  یم  طاشن  تسادخ  رطاخب  هک  اه  یتسود  مامت  - 15
دشاب یلاعت  قح  يارب  هک  يرهم 

دشاب اّربُم  للخ  رهز  ههبش  یب 
هحفص 29} }

ندوب دهاوخن  یترودک  یلاخ ز 
دشاب ایند  راک  يارب  هک  يرای 

. دهد یمن  ضارتعا  هزاجا  نم  يایح  تمارک و  متفای  هدیدان  دنواشیوخ  زا  ار  ینامیپ  هاگره  - 16
دراد تبحم  دهع  نم  هب  هک  سک  ره 

درآ ینمشد  قیرط  هک  يزور 
وا یلعف  دب  يازج  مهد  هک  مهاوخ 

دراذگن ارم  ایح  مرک و  نکیل 
. تسین هجلاعم  لباق  هک  یقالخادب  رگم  دراد ، یئاود  یمخز  ره  - 17

تسه ملاع  رد  هک  یتحارج  هنوگ  ره 
تسد هب  قلخ  یکی  ره  جالع  دنراد 

ندرک  تروص  چیه  هب  ناوتن  نکیل 
تسا دب  قلخ  نآ  هک  یتحارج  ریبدت 

. دیسرن نایاپ  هب  نمب  تبسن  نانآ  يافو  اما  مدرک ، یگدنز  يردارب  هب  ندرک  افو  يور  زا  اهنآ  اب  هک  یناردارب  رایسب  هچ  - 18
افو يوعد  درک  هک  یسک  رایسب 

افص قدص و  زا  متسیز  افو  هب  وا  اب 
ندرک يرای  تقو  دیسر  وچ  نکیل 
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افص ریغ  وا  بناج  زا  دشن  ادیپ 
. تسا یقاب  میتسه  مه  شیپ  ات  اهنآ  تبحم  دنهد و  یم  همادا  ار  یتسود  دننیب  یم  ارم  تقو  ره  - 19

دنرپس یم  یتسود  قیرط  هک  اه  نآ 
دناردپ ياج  هب  قافشا  تیاغ  زو 

دنارظن رد  رگا  یتبحم  دنراد 
دنرگید يروط  دنا  بئاغ  هک  هظحل  ناو 

هحفص 30} }
. دنوش یم  نمشد  ددرگ  لزان  الب  هک  هاگنآ  دنتسه و  تسود  مشاب  زاین  یب  اهنآ  زا  هاگ  ره  - 20

دنشاب تنابرهم  قیفر و  هک  یعمج 
دنشاب تناوخ  رس  رب  سگم  هچ  مدره 

دنزرو تبحم  رهم و  انغ  تقو  رد 
دنشاب تناج  نمشد  الب  نیح  رد 

. دروآ یم  راشف  نم  هرابرد ي  دهاوخ  یم  هچ  ره  تسا و  نمشد  نم  اب  مشابن  یسک  شیپ  يراچان  هب  رگا  - 21
مروخ هصغ  دوخ  ناتسود  دنچ ز  ات 

مردب اج  دص  ربص  بیج  هک  تسا  تقو 
ادج ماکان  ماک و  هب  مدش  هک  ره  زا 

مرس دصق  دنک  یم  ناج و  نمشد  دش 
دش راکشآ  یشور  نمب  تبـسن  مدرم  فرط  زا  دومن  تلحر  ایند  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم   ) تیب لها  سیئر  هک  هاگنآ  - 22

. دوبن عقوت  هک 
افص رون و  قح  ضیف  يا ز  هتفای  رگ 

افو رهم و  هدعاق  وجم  قلخ  زا 
رتهب  دشابن  یسک  یبن  لآ  زا 

افج دندید  قلخ  یبن ز  تفر  نوچ 

افو یب  نانز  زا  هوکش 

. تسا فیدر  کی  رد  اهنآ  ياهدهع  اب  دزو ) یم  قرشم  زا  هک   ) ابص داب  دنرادن . افو  اریز  راذگب ، رانک  ار  نانآ  فرح  - 23
. تسا یلاخ  افو  زا  نانآ  ياه  بلق  دننک . یمن  ناربج  ار  نآ  سپس  دننکش ، یم  ار  تبلق  - 24

هحفص 31} }
فلالا فرح 

يزوریف حتف و  دیّماب  يزور  نتسجب  رما 
ولد عمج  ءالدلا  ِءآلِّدلا  ِیف  َكَولَد  ِقلَا  نِکل  َو  *** ِینَمَّتلِاب ِۀَشیعَملا  ُبَلَط  ام  َو  - 25

ٍءآم ِلیلَق  َو  ٍّةاَمَِحب  َکئَِجت  *** ًاموَی َو  اِهئالَِمب  َکئَِجت  - 26
لاح ناشیرپ  رهد  زا  تیاکش  لام و  عمج  رد  هغلابم  زا  عنم 
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دوسالا ریطلا  هأمجلا  َءآّرثلا  َقَِحل  یَعَس  ام  َرَخا  َو  *** ُهلَنَی َمل  َيِرُثِیل  ِعاس  مَک  َو  - 27
ًءآقَش ُهَیِدَاعَا  ُهَثِرُوِیل  *** ًاعمَج َلاومَالا  ُعَمجَی  ٍعاس  َو  - 28

بارتلا  ءآرث  ًءآوَس  اَسَیل  ٍلِهاج  ُرَخا  َو  *** ٍریَصب ٍربُخ  ُوذ  ِناَّیِس  ام  َو  - 29
ًءآنَع َُهل  ُباتِعلا  َكاذ  نُکَی  *** ًاموَی َناثدِحلا  ِِبتعَتسَی  نَم  َو  - 30

نالثم يا  ناّیس  َءآَسَا  لُقَی  َلاقَملا  ِبُِصی  یتَم  *** یّتَح ُمادعَالا  یَتَفلِاب  يِرُزی  َو  - 31
الب لزنم  تسانع و  ّلحم  هک  ایند  تّقشم  رد  توم  رصح 

ِءایحَألا ُّتِیَم  ُتیَملا  امَّنِا  *** ٍتیَِمب َحارَتساَف  َتام  نَم  َسَیل  - 32
ابیزان تسیسورع  هک  ایند  نالطب  رما 

وزرا ینم  اَهاوِس  اًجوَز  نَُبلطا  َو  *** اًثالَث اینُّدلا  ِّقِلَط  - 33
اَهاَتَا نَم  یلاَُبت  ال  *** ءوَس ُۀَجوَز  اهَّنِا  - 34

اَهاَفَق ُهتَّلَو  ُهنِم  *** اَهاَنُم َتلان  اذِا  َو  - 35
تشپ افق  يویند  بابسا  ّتبحم  رد  يورخا  تما  دنب  تراشا 

َقِشاَع ای 
هحفص 32} }

دای زگره  نانز  دهع  زا  نکم  لد  يا 
داب نوچ  اه  نآ  ياهدهع  همه  دشاب 

دننکش اه  لد  هشیش  افو  مزب  رد 
دایرف تعامج  نیا  يافج  تسد  زا 

نتفر قزر  لابند 

. يریگ رارق  یگدنز  هاچ  رس  رب  نارگید  لثم  دیاب  هکلب  تسین ، وزرآ  اب  یگدنز  نیمأت  - 25
. نجل بآ و  یمک  اب  مه  زور  کی  دیآ و  یم  الاب  ناوارف  بآ  اب  هاچ  زا  ولد  زور  کی  - 26

نک یم  یئوگتفگ  زور  همه  لد  يا 
نک یم  یئوجتسج  رقف  تمشچ  زو 

يرثا درادن  ام  یعس  هک  دنچ  ره 
نک یم  یئوجتسج  نیشنم و  اپ  زا 

نک عمج  رتمک  تورث 

ناوارف تورث  هب  درکن و  یگدنود  مه  يرگید  دندرواین ، گنچ  هب  دندیود و  ناوارف  لام  ندروآ  تسدـب  يارب  هک  یناوارف  دارفا  هچ  - 27
. دیسر

تفرن ماج  رد  بارش  لزا  زور  ات 
تفرن مان  ارم  يدوخیب  زورما 

دیدن ماک  کی  هک  تسه  یسب  هدنیوج 
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تفرن ماگ  کی  هک  تسه  یسب  هدنبای 
یم ثرا  هب  ( 1 ( ) دنزرف نز و   ) دوخ نانمشد  يارب  دنراد  هک  یتواقش  يور  زا  دننک و  یم  عمج  ار  تورث  هک  ینارگـشالت  رایـسب  هچ  - 28

. دنراذگ
__________

امتح دنتسه ، امش  نانمشد  امـش  نادنزرف  نانز و  زا  یـضعب  مهورذحاف » مکل  اودع  مکدالوا  مکجاوزا و  نم  نا   » هیآ 14 نباغت  هروس  - 1
. دینک زیهرپ  اهنآ  زا 

هحفص 33} }
دنلب تخب  لماک و  يأر  بحاص  يا 

دنچ ات  ایند  لام  يارب  وت  یعس 
نوریب نت  زا  وت  ناج  دور  هک  ادرف 

دنروخب ترشع  هب  لام  نآ  همه  ءادعا 
ارتم ار  تورث  نادان ، دزودنا و  یم  ترخآ  هریخذ  لام  زا  هاگآ  . ) دنتسین يواسم  هاگچیه  نادان  لهاج و  صخش  اب  اناد  هاگآ و  يدرف  - 29

( دیامن یم  رتمک 
تسین ناسحا  رهظم  هک  یلد  هریت  ره 
تسین ناسنا  تفرعم  لها  بهذم  رد 
بایرد ار  دوخ  شوک  ملع  هب  راهنز 

تسین ناسکی  ناهج  رد  لهج  شناد و  نوچ 
. تسا هدرک  مهارف  ار  دوخ  یتخس  هنیمز  دزاسب ، دنک و  یتشآ  ایند  ياه  يراگزاسان  اب  دهاوخ  یم  هک  سک  ره  - 30

غامد هتفشآ  هلال  هچ  يا  هن  هکنآ  يا 
غارف نیئآ  رهد  وجم ز  راهنز 

دیوج یغاد  مهرم  وا  زا  هک  لد  ره 
غاد رس  رب  ناور  دهن  شرگد  غاد 

. تسین حیحص  وا  بلطم  دنیوگ  یم  دنز  یم  حیحص  فرح  یتقو  تسا ، ریقف  هک  يدرمناوج  - 31
دننیب رهاظ  مامت  ناهج  لها  نوچ 

دننیشنن یسب  شیورد  مدرم  اب 
اطخ تسا  هورگ  نیا  باوص  دنیوگ 

دننیئآ دب  هشیپ و  افج  هچ  بر  ای 

ناگدنز ناگدرم 

هک  تسا  یسک  هدرم  تسین  هدرم  دسرب  يدبا  شیاسآ  هب  دریمب و  هک  یسک  - 32
هحفص 34} }

( تسین ندرم  رکفب  . ) درادن ندوب  هدنز  رثا  یلو  تسا  هدنز 
دنناوخ یم  شندرم  قلخ  هک  لاح  نآ 
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دنناد یم  رگا  تسا  سفن  شیاسآ 
دننامرد نالد  لها  نآ  زا  هک  یتوم 

دننامرد یب  دومن و  ور  هک  تسا  يدرد 

یئاج ره  سورع  ایند ،

. نک باختنا  يرگید  رسمه  نک و  هقالط  هس  ار  ایند  - 33
. درادن دوخ  ناگدنوش  رتسبمه  زا  یکاب  هک  تسا  یکاپان  رسمه  - 34

. دنک یم  رارف  هدرک ، يو  هب  تشپ  دیسر ، دوخ  هتساوخ ي  هب  هک  هاگنآ  - 35
رذگب ایند  سورع  رس  لد ز  يا 

رهوش نارازه  اب  تسا  ینزریپ  نیک 
لصاح شعبط  دارم  دوش  هک  مد  نآ 

رگید صخش  هب  هولج  دنک  لاح  رد 

دراد ینامیشپ  ایند  یتسود 

. دش یهاوخ  نامیشپ  هک  دنگوس  ادخب  دش  ادج  وت  زا  هک  هاگنآ  تسا و  يرگید  فرط  ایند  يور  ایند ، قشاع  يآ  - 36
یشاب ناطیش  سفن  ریسا  دنچ  ات 

یشاب نایصع  قسف و  ماد  هب  هداتفا 
دنرادرب نایم  زا  هدرپ  هچ  هک  مسرت 

یشاب نامیشپ  راز و  لجخ و  راوخ و 

ایند زا  زیهرپ 

. تسین ندنام  ياج  تسا  يدوبان  نآ  هناتسآ ي  اریز  نک ، زیهرپ  ایند  زا  - 37
هحفص 35} }

فلالا فرح 
تشپ افق  اَهافَق  کَترَا  اَذِا  َّنَم  َدنَتل  َو  *** اَهُهجَو ِكِریَِغل  اینُّدلا  َقِشاع  ای  - 36

بارخ ناهج  نیا  زا  بانتجاب  رما 
ٍءآََقب ُّلَحَم  َال  ٍءآنَف  ُّلَحَم  *** اَهَئاُنف ّنِاَف  اَینُّدلا  َنِم  َزَّرََحت  - 37

جنر ءانع  ٍءانَِعب  ٌۀَنوُرقَم  اَُهتَحار  َو  *** ٍةَروُدُِکب ٌۀجوُزمَم  اُهتَوفَصَف  - 38
اینُد دیادش  لّمحت  يدایلُع  ِدَی  راهظا 

ٌءآلَب َو  ٌۀَمِعن  ِنالاُجِس  َو  *** ٌءآخَر َو  ٌةَّدِش  ِنالاح  َیِه  - 39
اناد قذاح  ٌءآزَع  ُهنُخَی  َمل  ُرهَّدلا  ُهَناَخ  *** ام اذِا  ُبیدَألا  ُقِذاحلا  یَتَفلا  َو  - 40

ٌءآّمَص ٌةَرخَص  ِلُملا  ِتاَمّ ِیف  *** ّینِاَف ِیب  ُِلم  ُۀَمّ َتَّملا  َنِا  - 41
ُءآوالا َو  ُمیعَّنلا  ُمُودَی  َسَیل  *** نَِاب اًملِع  ِءآلَبِاب  ٌِملاع  - 42
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عوبطم لوبقم و  يزرطب  عوبسا  مایا  تارایتخا  نایب 
هثداح ۀملم  ٍءآرتِما  اَِلب  َتدَرَا  نِا  ٍدیَِصل  *** ًاّقَح ِتبَّسلا  ُموی  َموَیلا  َمِعِنل  - 43

ِءآمَّسلا ِقلَخ  ِیف  ُهللا  َيَّدبَت  *** ِهیف َّنَِال  ُءآِنبلا  ِدَحَألا  ِیف  َو  - 44
نتخیر قره  ِءآرِّثلاب  َو  ِحاجِّنلِاب  ُرَفظَتَس  *** ِهیف َترَفاَس  نِا  ِنیَِثنآلا  ِیف  َو  - 45

ِءآمِّدلا ُقرَه  اَِهتاَعاَس  ِیف  َو  *** اَثلُّثلاَف َۀَماَجَحلا  ِدُِری  نَم  َو  - 46
ِءآَعبرَألا ُموَی  ُموَیلا  َمِعنَف  *** ًءآوَد اًموَی  ٌؤَرما  َبِرَش  نِا  َو  - 47

هبنشراهچ ءآعبرا  ِءاعُّدلِاب  ُنَذاَی  ُهللا  ِهیِفَف  *** ٍجاح ُءآضَق  ِسیمَخلا  ِموَی  ِیف  َو  - 48
یفو

هحفص 36} }
. دراد هارمه  یتحاران  یتخس و  نآ ، شیاسآ  تسا و  هتخیمآ  جنر  ترودک و  اب  نآ  ياه  یئابیز  - 38

تفای یهاش  یهاوخ  رگا  انف  راد  رد 
تفای یهاکدوخ  هرهچ  لجا  رخآ ز 
ینیب ترودک  درُد و  یبلط  یفاص 

تفای یهاوخ  بعت  نآ  رد  یبلط  تحار 

تماقتسا هوک  مالسلا  هیلع  یلع 

. ءالب تمعن و  دراد : زیربل  ماج  ود  شیاسآ و  یتخس و  دراد : هرهچ  ود  ایند  - 39
. درک دهاوخن  تنایخ  وا  هب  ربص  راگزور  زا  تنایخ  ندید  ماگنه  هب  دنمشناد  اناد و  درمناوج  - 40

تسا ربا  نوچ  وا  ضیف  هک  لزا  ضایف 
تسا ربگ  دوهی و  اسرت و  هد  يزور 
ددرگ دب  وا  ياضق  زا  وت  لاح  رگ 

تسا ربص  شجالع  هک  نامیکح  دنیوگ 
. متسه مکحم  يا  هرخص  ثداوح ، رد  نم  دروآ  يور  نم  هب  يا  هثداح  رگا  - 41

. ءالب یتخس و  هن  دراد و  ماود  تمعن  تذل و  هن  مناد  یم  هک  مهاگآ  نانچنآ  ثداوح  زا  - 42
گنهآ میوسب  دنک  کلف  مغ ز  نوچ 

گنس نوچ  یتخس  هب  ارم  مد  همه  دبای 
ندنام دهاوخن  الب  ین  تمعن و  ین 

گنر دص  درآ  رب  کلف  مُخ  هظحل  ره 

اهراک زاغآ  يارب  بسانم  ياهزور 

یهاوخب ندرک  دیص  يارب  دشابن  دیدرت  نآ  یبوخ  رد  هک  یبوخ  زور  رگا  - 43
هحفص 37} }

. تسا هبنش  زور 
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راوس لابقا  دنمس  رب  وت  تخب  يا 
راکش مزع  تلد  غرم  دنک  هک  یهاگ 
راک نآ  هبنش  زور  هب  دوش  هک  دیاب 
رانک هب  تدارم  دهن  کلف  خرچ  ات 

. درک عورش  هبنشکی  زور  ار  نامسآ  تقلخ  ادخ  اریز  تسا ، بوخ  نامتخاس  زاغآ  يارب  هبنشکی  زور  - 44
دابآ نکسم  لزنم و  یسب  وت  زا  يا 

داینب وت  یترامع  ینک  هک  هگ  ره 
نکب هبنشکی  زور  هب  انب  ریبدت 

داش مرخ و  نیاربانب  ینک  شیع  ات 
. یبای یم  تسد  تورث  يزوریپ و  هب  يدوز  هب  ینک  ترفاسم  هبنشود  زور  رد  رگا  - 45

رظن شیورد  مدرم  زا  هتفای  يا 
رفس هب  هبنشود  زور  يَور  هک  دیاب 

ینک زور  نیا  رد  رگا  رفس  زاغآ 
رفظ حتف و  تداعس و  ادخ  یبای ز 

. تسا بسانم  يزیرنوخ  هبنش  هس  ياه  تعاس  رد  هک  دیامن  باختنا  ار  هبنش  هس  زور  (، 1  ) دنک تماجَح  دهاوخ  یم  هک  یسک  - 46
یهاگآ مکح  رارسا  هکنآ ز  يا 

یهاوخ تماجح  ای  دصَق  هک  تقو  ره 
دشاب هبنش  هس  زور  رد  هک  تسا  طرش 

یهاک ددرگن  گنرلگ  هرهچ  ات 
ندروخ اود  زاغآ  يارب  هبنشراهچ  زور  دشونب ، اود  دهاوخب  یسک  رگا  - 47

__________

. فتک ود  نایم  زا  نتفرگ  نوخ  تسا : تماجح  بحتسم  ياهراک  زا  یکی  - 1
هحفص 38} }
. تسا رتبسانم 

دشاب هباشم  اضق  اب  وت  رکف  رگ 
دشاب هب  ار  وت  هچنآ  ینک  زور  ره 

یئوراد يروخ  رگ  جالع  رهب  زا 
دشاب هبنشراهچ  زور  هب  هک  دیاب 

. دهد یم  شوگ  اعد  هب  رتشیب )  ) هبنشجنپ زور  ادخ  تساه و  تجاح  ندمآرب  زور  هنبشجنپ  زور  - 48
دوب دیاب  ادخ  اب  سیمخ  موی  رد 
دوب دیاب  ادج  سیبلت  هلیح و  زو 

تخاس دیاب  دوخ  مهم  مرک  لها  زا 
دوب دیاب  اعد  صالخا و  هب  هتسویپ 
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. تسا رگیدکی  زا  نانز  نادرم و  ندرب  تذل  یسورع و  جاودزا ، صوصخم  اه  هعمج  - 49
تسا بولطم  وکن  مان  ار  وت  هکنآ  يا 

تسا بویعم  نید  رش ع و  فالخ  وت  شیپ 
تسا کین  یئادخدک  يارب  هنیدآ 

تسا بوخ  رپ  نآ  رد  نز  درم و  تیعمج 
. تسا ءایبنا  یصو  ای  ربمایپ و  صوصخم  تاعالطا  نیا  - 50

ساوح تسا و  لایخ  مهو و  زا  هن  ملع  نیا 
سایق يور  زا  میکح  دنک  مهف  ات 
تسا ردقیلاع  ناققحم  ملع  نیا 

سانشب ناشیا  ردق  شوکب و  راهنز 

ادخ اب  مالسلا  هیلع  ماما  يوگتفگ 

هب هک  يا  هدنب  هب  سپ  یتسه ، میالوم  هک  ار  امش  متفریذپ  منک ، یم  لوبق  - 51
هحفص 39} }

فلالا فرح 
دبَع رّغصم  دیبع  ِنلا  ِءاسّ َعَم  ِلاجِّرلا  ُتاَّذل  َو  *** ٌسرُع َو  ٌجیوَزت  ِتاعَمَجلا  ِیف  َو  - 49

ِءآیبنَألا ُّیِصَو  َوا  ٌِّیبَن  *** ّاِلا ُهمَلعَی  ِملِعلا ال  اَذه  َو  - 50
تاجاحلا یضاق  اب  تاجانُم  َو  َءآعد 

هانپ أجلم  ُهاَجلَم  َکَیِلا  ًادیَبُع  مَحراَف  *** ُهیلوَم َتنَا  َکیََبل  َکیََبل  - 51
ُهیلوَم  َتنَا  َتنُک  نَِمل  یبوط  *** يِدَمَتعُم َکیَلَع  ِیلاَعَملا  اَذ  ای  - 52

ُهاوَلب ِلالَجلا  ِيذ  َیِلا  وُکشَی  *** ًاقِرَا ًامِدان  َناک  نَِمل  َیبوط  - 53
ُهیلوَِمل ِبُح  ِهّ نِم  ُرَثکَا  *** ٌمَقَسال َو  ٌۀَّلِع  ِِهب  ام  َو  - 54

رهسلا قرألا  ُهاََّبل  َّمَث  ُهللا  َُهباَجَا  *** ًالِهَتبُم ِمالَّظلا  ِیف  َالَخ  اذِا  - 55
ُهاَنعِمَس دَق  َتُلق  ام  َّلُک  َو  *** یفیَک ِیف  َتنَا  َو  يِدبَع  َتلَئَس  - 56

ُهاَنرَفَغ دَق  َنالا  َکَبنَذَف  *** یتَِکئآلَم ُُهقاَتشَن  َُکتوَص  - 57
يراز لاهتبا  ُهابوط  َُّمث  ُهابوط  ُهابوط  *** ُهانَّمَت ام  ِدلُخلا  ِۀَّنَج  یف  - 58

سرت بهر  ُهللا  اَنَا  ینَّنِا  فََخت  َو ال  *** ٍبَهَر َو ال  ٍۀَمشِحِالب  ِینلَس  - 59
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ترضح  هیثرم 

؟؟؟  یسا َيَوث  ٍِکلاَه  یلَع  یَسا  ِِهب  اوثَِاب  *** ِِهنفَد َو  ِِیبَّنلا  ِنیِفکَت  ِدَعب  نِمَا  - 60
يدِّرلا َنِم  اَِنییَح  ام  ًالیدَع  َكاِذب  *** يَرن نَلَف  انیف  َهللا  َلوُسَر  انئِزُر  - 61
َيدِعلا َنِم  ٌزیرَح  ٌزرِح  ٌلِقعُم  َهل  *** ِِهلهَا ِنُود  نِم  ِنصَِحل  اَنل  َناک  َو  - 62

اّنک و 
هحفص 40} }
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. نک محر  هدروآ  هانپ  وت 
. یشاب شبابرا  وت  هک  یسک  لاحب  اشوخ  ما ، هدرک  هیکت  وتب  نم  فرش  بحاص  يا  - 52

یشیورد ره  غارچ  تخر  رون  يا 
یشیر لد  ره  مهرم  تمغ  غاد  يو 
یشیک ره  هلبق  تسین  وت  يور  زج 

یشیوخ یب  یسک ، یب  لاح  هب  ياشخب 
. دنک یم  هضرع  ار  دوخ  ياهیتخس  دنمورین  يادخ  هب  راد و  هدنز  بش  تسا و  نامیشپ  شناهانگ ) زا   ) هک یسک  لاحب  اشوخ  - 53

( دزوس یم  بش  قشع ، نیا  رطاخ  هب  و   ) يدرد هن  دراد و  یضرم  هن  دوخ  يالوم  هب  قشع  زا  شیب  - 54
. دریذپ یم  ار  يو  سپس  دهد  یم  ار  وا  خساپ  ادخ  دنک ، یم  همزمز  ادخ  اب  یکیرات  رد  یتقو  - 55

هانگ نامیشپ ز  دش  هک  یسک  تقوشوخ 
هللا قوش  زا  تسوا  درد  یباوخ  یب 
دناوخ ار  قح  هک  کیرات  تولخ  رد 

هار دبای  وا  ناج  شوگب  کیبل 
نم یتفگ  هچ  ره  يدرک و  تساوخرد  نم  زا  یتسه  نم  تیاـمح  رتچ  ریز  هک  وت  نم  هدـنب  يآ  دـیوگ ) یم  يا  هدـنب  نینچ  هب  ادـخ  - ) 56

. مدینش ارنآ 
. مدیشخب ار  تهانگ  کنیا  دنونشب ، دنراد  تسود  مناگتشرف  ار  وت  يادص  - 57

. وا تشهب  اشوخ  مه  زاب  وا  تشهب  نآ  اشوخ  وا ، تشهب  نآ  اشوخ  ( 1  ) تسا دوجوم  یهاوخب  هچنآ  ره  نادیواج  تشهب  رد  - 58
يادخ نم  هک  شاب  هتشادن  میب  نک و  اضاقت  نم  زا  سرت  تشحو و  نودب  - 59

__________

« سفنالا هیهتشت  ام  اهیف   » هیآ 71 فرخز  هروس  - 1
هحفص 41} }

. متسه اتکی 
بدا صالخا و  قدص و  يور  هدنب ز  يا 

برط شیع و  اب  شاب  تشهب ، بایرد 
مدیشخب رسب  رس  وت  هنگ  مرج و 

بلطب یهاوخ  هچ  ره  سرتم  راهنز 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تبیصم 

!؟ موش نیگمغ  يرگید  هدرم ي  يارب  شیاه ، هماج  اب  يو  ندرپس  كاخب  ندومن و  نفک  زا  سپ  ایآ  - 60
زا نتفای  تاجن  يارب  ار  ترـضح  نآ  هنومن  میا  هدـنز  ات  سپ  نیا  زا  میدـش و  راـتفرگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  مغ  هب  - 61

. تفای میهاوخن  تلاذر 
نفک هب  رس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دیشک  هک  نونکا 

نم لد  شریغ  گرم  هب  دوشن  نیگمغ 
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مدید شمیرک  قلُخ  زا  نم  هک  يزیچ 
ندید مهاوخن  نم  تایح  تسه  ات 

. نمشد زا  دوب  یهانپناج  دوب ، هاگهانپ  دوب ، رُد  دننامه  دوخ  تیب  لها  و  ناناملسم )  ) ام يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  - 62
یئامنهار دیـشخرد و  یم  . ) دروخ یم  ای ؟؟؟  تفر و  یم  هار  بش ، زور و  تیاده ، دوب و  رون  يدـید ، یم  ار  ترـضح  نآ  تقو  ره  - 63

.( درک یم 
دوب یم  تیامح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  قح  لوسر  ار ز  ام 

دوب یم  تیاعر  فطل  وا  ندیدز  و 
ار  ام  شیور  باتفآ  وترپ  زا 

(1  ) دوب یم  تیاده  رون  لد  هناخ  رد 
__________

سپ ات  دوش  روک  شیاهشمچ  تساوخ  ادخ  زا  دینش  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  گرم  ربخ  یتقو  يراصنا  دیز  رـسپ  هللادبع  - 1
یجیهال هغالبلا  جهن  حرش  ص 127  دیسر . تباجا  هب  وا  ياعد  هظحل  نامه  دنیبن . ار  یسک  يور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا 

هحفص 42} }
فلالا فرح 

لیللا یلا  لاوزلا  نم  حاورلا  يَدَتعا  َِوا  انیف  َحار  ًءاسَم  َحابَص  *** َيدُهلا َو  ِروُّنلا  يََرت  ُهارَِمب  اّنُک  َو  - 63
یجُّدلا ِۀَملُظ  یَلَع  َتداز  دَقَف  ًاراهَن  *** ِِهتوَم َدَعب  ٌۀَملُظ  انتَیِشَغ  دََقل  - 64

يَرَّثلا َو  ُبُرتلا  ُۀَّمَض  ٍتیَم  َریَخ  ای  َو  *** اشَحلا َو  َِحناوَجلا  َّمَض  نَم  َریَخ  ایَف  - 65
ۀعسولا بحرلا  اَمَس  دَق  ِرحَبلا  ِیف  َنیح  ٍجوَم  َۀَنیِفَس  *** تَنِّمُض َكَدَعب  ِساّنلا  َرُوُما  َّنَاَک  - 66

َیَضَم دَق  َلیق  ذِا  ِهللا  ِلوُسَر  ِدقََفل  *** ِهبحُِرب مُهنَع  ِضرَالا  ُءاَضَف  َقاض  َو  - 67
افَّصلا ِیف  ِعدَّصِلل  ِبعِشال  اَفَّصلا  ِعدَصَک  *** ٌۀَبیِصُم َنیِملسُملِاب  َتلََزن  دَقَف  - 68

عدصلا یهولا  َیِه  َو  مُهنِم  يذَّلا  ُمظَعلا  َِربُجی  َنل  َو  *** ًۀَبیصُم َکِلت  ُسِانلا  َّلِقَتسَی  نَلَف  - 69
اَعَد ِلُک  امّ ِهِمسِاب  ُوعدَی  َو  ٌلِالب  *** هُجیهَی ِةولَّصِلل  ٍتقَو  ِّلُک  یف  َو  - 70

يدُهلا َو  ِةَُوبُّنلا  ُثیراوَم  انیف  َو  *** ٍِکلاه َثیراوَم  ٌماوقَا  ُُبلطَی  َو  - 71
ردقیلاع هباحص  حدم  ردب و  رد  دوخ  تعاجش  نایب 

ۀیاوغلا نم  ةاوغ  يدُهلاَال  َو  ِلیبَّسلا  دَصقَا  َواَر  اَّمل  َو  *** ًامَّرَکَت ُهنَع  ِساّنلا  َةاوُغ  انبَرَض  - 72
یَقُّتلا َو  ِّقَحلا  َو  ِنمحَّرلا  ِۀَعاط  یَلَع  *** انُّلُک َناَک  يدُهلِاب  اَناَتا  اَّمل  َو  - 73

لقعلا یجحلا  یَجِحلا  اُوَوذ  َنوُِملسُملا  ِهَیِلا  َبات  َو  *** اوَُربادَت اََّمل  ِهللا  َلوُسَر  انَرصَن  - 74
ِءآبلا فرح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیعلا  ةرق  تحیصن 

ُبِّدَأَتُملا َِلقاعلا  َّنِاَف  مَهفاَف  *** ٌبِّدَُؤم َو  ٌظِعاو  ّیِنِا  ٌنیَسُحَا  - 75
کییرب كوذغی  بَطعَت  الیَک  ِبادالِاب  َكوُذغَی  *** ٍننِحَتُم ٍِدلاو  َۀَّیِصَو  ظَفحاَو  - 76

یّنبا
هحفص 43} }

رتکیرات یناملظ  بش  زا  هک  دـش  کیرات  ردـقنآ  ام  زور  تفرگ ، ارف  ار  ام  تملظ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  گرم  زا  سپ  - 64
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. دیدرگ
دمآ شین  ام  لد  رب  یبن  توم  زا 
دمآ شیر  رگج  رب  الب  ریت  دص 

تسا کیرات  ام  مشچب  ناهج  قافآ 
دمآ شیپ  اجک  زا  هایس  زور  نیا 

! هتفرگ تشوغآ  رد  لگ  كاخ و  هک  يا  هدرم  نیرتهب  يآ  هدرک ! تا  هطاحا  حراوج  اضعا و  هک  يدوجو  نیرتهب  يآ  - 65
. تسا هدمآ  راتفرگ  ایرد  نافوط  نایم  رد  هک  هدش  یتشک  نآ  دننامه  مدرم  روما  وت  زا  سپ  ایوگ  - 66

رشب سنج  لمکا  قلخ و  فرشا  يا 
رظنز بئاغ  توم  هب  يدش  هک  يزور 

دنهن هک  يزیچ  ریظن  ناسک  راک  دش 
ربز ریز و  شدزاس  جوم  یتشک و  رد 

مدرم يارب  ترـضحنآ  گرم  ربخ  مالعا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  تشذگرد  رثا  رب  یعیـسو  همه  نآ  اب  نیمز  ياضف  - 67
. دیدرگ گنت 

. تسین حالصا  لباق  هک  هدیدرگ  رادیدپ  تخس  گنس  رد  یفاکش  ایوگ  دمآ ، دراو  ناناملسم  هب  یگرزب  تبیصم  اریز  - 68
گنهآ تنج  غاب  هب  یبن  درک  نوچ 
گنت دمآ  نیمز  يور  افو  لها  رب 
نامرد دباین  هک  تحارج  هزات  نیا 

گنس رد  دشاب  هک  تسا  یفاکش  دننام 
تسکش مدرم  زا  هک  یناوختـسا  دنرامـش و  یمن  کچوک  هاگچیه  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تشذگرد  تبیـصم  مدرم  - 69

. تسین نامرد  لباق 
مان هشیمه  درب و  یم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مان  لالب  يزامن  ره  عقوم  هکنیا  نیع  رد  - 70

هحفص 44} }
(1 . ) دوش یمن  ترضحنآ  ندوبن  ناربج  زاب  تسا ، نایم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

تسکش هک  یناوختسا  ادخ  لوسر  توم  زا 
تسب رگید  ناوتن  تمایق  زور  ات 

دیوگ یم  وا  ثیدح  یسک  هک  مد  ره 
تسا نم  حورجم  لد  رد  یکمن  ایوگ 

. تسام رایتخا  رد  تیاده  و  تیونعم )  ) يربمایپ ثرا  یلو  دنروآ ، تسدب  ارنآ  هک  دنتسه  هدرم  ثرا  لابند  مدرم  مامت  - 71
میراد توتف  تعاجش و  ملع  ام 

میراد تورم  تسود  نمشد و  اب 
دنرب ثاریم  هب  رز  میس و  همه  مدرم 

میراد توبن  ثاریم  هک  میئام 

مالسلا هیلع  ماما  تعاجش 
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مالسلا هیلع  ماما  تعاجش 

ار تیاده  تسار و  هار  هاگچیه  اریز  میدیبوک ، تماهـش  لامک  اب  ار  مدرم  ناهارمگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  زا  تیامحب  - 72
. دندوب هتفاین 

. میتفرگ رارق  يراکزیهرپ  قح و  ادخ ، قیرط  رد  نام  همه  داد  رارق  تیاده  ریسم  رد  ار  ام  هک  هاگنآ  و  - 73
یلص ادخ  لوسر  ام  دندوب  هدش  دحتم  ترضح  نآ  اب  تفلاخم  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نانمـشد  هک  طئارـش  نآ  رد  - 74

. دندمآ درگ  ترضح  نآ  فارطا  لقاع  ناناملسم  میدرک و  يرای  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
گنچ ناهارمگ  نوخ  هب  ورف  میدرب 
گنر کی  تیاده  تعاط  هب  میدوب 

میدز دیشروخ  هچ  غیت  ام  هک  رَدب  رد 
گنج هب  راسنوگن  رافک  تیأر  دش 

__________

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشذگرد  لوا  ياهزور  نامه  دراد  لامتحا  راعـشا  نیا  درک ، كرت  ار  ناذا  تفالخ  زاغآ  ماگنه  هب  لالب  - 1
. دشاب هدش  هدورس  ملس  هلآ و 

هحفص 45} }
ءآبلا فرح 

ُُبلطَت امیف  ِلامجِألِاب  َکیَلَعَف  ِِهب *** ٌلوُفکَم  َقزِّرلا  َّنِا  َّیَُنبَا  - 77
لیسلا عمج  لُویّسلا  ُبِسکَت  ام  نَلَعجاَف  َکَهِلا  یُقت  َو  *** ًادَرفُم َکَبسَک  َلاملا  َّنَلَعَجتال  - 78

ُبَهذَت َو  ُئیَجت  ٌۀَیِراع  ُلاملا  َو  *** ٍۀَّیَرب ِّلُک  ٍقزِِرب  ُهلِألا  َلَفَک  - 79
ُبَّبَُسی َنیح  ِناسنِألا  َیِلا  اًبَبَس  *** ٍرِظان ِتُّفََلت  نِم  ُعَرسَا  ُقزِّرلا  َو  - 80
ُبَّوَصَت َنیح  ِراکوَِألل  ِریَّطلا  َو  *** اهِرارَق ِّرَقَم  َیِلا  ِلُویُسلا  َنِم  َو  - 81

هنایشا رکَو  ُبَّدَأَتَی  ۀِماظِِعب  يذَّلا  نَمَف  *** ٌظِعاوَم ِهیف  َرکِّذلا  َّنِا  یَُّنبَا  - 82
ُبِصنَی َو  َكانُه  ِِهب  ُموُقَّی  نَمیف  *** ُهلتا َو  َكَدهُج  ِهللا  َباتِک  ءَرِقا  - 83

ُبِرَّقَتُملا ُهَدنِع  َبَّرَقُملا  َّنِا  *** ٍبَّرَقَت َو  ٍعُّشََخت  َو  ِرُّکَفَِتب  - 84
ُبَرُضت امیف  ِلاثمَألا  َیِلا  تِصنا  َو  *** ًاِصلُخم ِجِراعَملا  اَذ  َکَهِلا  ُدبعا  َو  - 85

ُبُکسَت َکَعمَدَو  فِقَف  َباذَعلا  ُفِصَت  *** ٍۀَّیِشخَم ٍۀَیِاب  َترَرَما  َذِا  َو  - 86
ینتورف عوشخ  ُبِّذَعَت  َنیذَّلا  ِیف  ِینَّلَعَجت  ال  *** ِِهلدَِعب ُءآشَی  نُم  ُبِّذَُعی  نَم  ای  - 87

عجرا ءوبا  ُبَرهَملا  َکَیِلا  اَِّلا  لَهَو  ًابَرَه  *** ِیتَئیطَخ َو  یتَرثَِعب  ُءُؤبَا  ّینِا  - 88
ُبِجعُملا ُمیعَّنلا  َو  ُۀَلیسَولا  َفِصُو  *** اهِرکِذ یف  ٍۀَیِاب  َترَرَما  َنِا  َو  - 89

ُبَّرَقَتَی نَم  َلاؤُس  ِدولُخلاَراد  *** ًاِصلُخم ِۀبانأِِاب  َکَهِلا  لَئساَف  - 90
ُبِزَختال ٍنِکاسَم  َحَور  َلانَت  َو  *** اهِضرَِاب َّلَِحت  َّنَا  َکَّلََعل  دَهجا  َو  - 91

شزغل ةرثع  ُبَلُسی  ٍۀَمارَک ال  َکُلم  َلانَت  َو  *** ِِهتقَِول َعاطِقنا  َال  ًاشیَع  َلانَت  َو  - 92
رِداب

هحفص 46} }
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  زردنا 

. تسا ریذپ  تحیصن  لقاع  هک  نک ، هجوت  نم  فرحب  نیاربانب  متسه  هدننک  بدا  هدنهد و  زردنا  نم  ناج  نیسح  - 75
. شاب اریذپ  یتفین  یتخس  تمحزب و  ات  دزاس  نمورین  بادآ ، اب  ار  وت  دهاوخیم  هک  ار  نابرهم  يردپ  شرافس  - 76

. ینکن يور  هدایز  دوخ  ياه  هتساوخب  تبسن  هک  تسا  مزال  نیاربانب  تسا  هدش  نیمضت  قزر  مدنزرف ! - 77
رظن كاپ  مدرم  مشچ  ود  رون  يا 

ردپ دنپ  ونش  لد  شوگب  راهنز 
ردق ناوخ  زا  نیعم  دش  وت  قزر  نوچ 

ردپ ياپ  هنم  فطل  هرئاد  زا 
. هدب رارق  دوخ  ياهراک  فیدر  رد  مه  ار  ادخ  ینامرفان  زا  يراکزیهرپ  دشابن ، تورث  ندروآ  گنچ  هب  طقف  وت  هجوت  - 78

. دور یم  دیآ و  یم  تسا  تناما )  ) هیراع تورث  تسا و  هدرک  نیمضت  دننکیم  یگدنز  نیمز  يور  هک  ینارادناج  مامت  قزر  ادخ  - 79
. دسریم ناسنا  هب  تسا  هتساوخ  ادخ  هک  هاگنآ  ندز ، مهرب  مشچ  زا  رتعیرس  یلیخ  قزر  - 80

ناسنا هب  رتعیرـس  دـیآ  یم  نیئاپ  هک  عقوم  نآ  دوخ  هنال ي  فرطب  هدـنرپ  زاورپ  زا  دوخ و  هاگفقوت  فرطب  هناـخدور  تکرح  زا  قزر  - 81
. دسریم

يزوریف رفظ و  حتف و  بحاص  يا 
يزودنا لالح  ای  مارح  دنچ  ات 

يور هک  اج  ره  هنرگ  ینک و  یعس  رگ 
يزور دیآ  وت  لابند  هیاس ز  نوچ 

زا هک  تسه  یسک  ایآ  دراد  دوجو  یناوارف  ياهزردنا  نآرق  رد  مدنزرف ! - 82
هحفص 47} }

؟ دریگب دنپ  نآرق  ياهزردنا 
تئارق ارنآ  دنراد  رظن  رد  ارنآ  دننکیم و  لمع  نآرق  هب  هک  یناسک  نایم  رد  ناوخب و  يراد  تردق  هک  اجنآ  ات  ار  نآرق )  ) ادـخ باتک  - 83

. نک
. تسا یقیقح  برقم  ددرگ ، کیدزن  ادخب  هک  یسک  ناوخب ، ادخب  ندش  کیدزن  عوضخ و  رکف ، اب  ار  نآرق  - 84

. امن تقد  بوخ  دوش  یم  نایب  نآرق  رد  هک  یئاه  لاثم  هب  نک و  تدابع  صالخا  يور  زا  دهدیم  دشر  لماکت و  هک  ار  دوخ  يادخ  - 85
لفاغ نآرق  دای  وشم ز  تسود  يا 

لماع یعمج  نایم  مد  همه  ناوخ  یم 
لثم هب  تسرَد  تبون  دسر  هک  مد  نآ 
(1  ) لهاز يدرگن  بسانم  هجو  زا 

! زیرب کشا  نک و  فقوت  دیوگیم  نخس  ادخ  باذع  زا  تسا و  كانسرت  هک  يدیسر  يا  هیآ  هب  هک  هاگنآ  - 86
! هدم رارق  ینک  یم  باذع  هک  یناسک  فیدر  رد  ارم  ینک  یم  باذع  تلادع  يور  زا  یهاوخب  ار  سک  ره  هک  یئادخ  يا  وگب ) - ) 87

؟ تسه یهاگزیرگ  وت  زا  ریغ  هب  رارف  ماگنه  هب  ایآ  میامن و  یم  رارف  منک و  یم  هبوت  دوخ  هانگ  شزغل و  زا  نم  - 88
باذع تایآ  هب  سرد  دسر  هک  یهاگ 
بآ يزاس  ناور  اه  هدید  هک ز  دیاب 
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بآ يزاس  ناور  اه  هدید  هک ز  دیاب 
شیوخ یهارمگ  مرج و  هب  ینک  رارقا 

باَّوت  دشخب  هب  دوخ  لضف  هب  هک  دشاب 
، دیوگ یم  نخس  نآ  زیگنا  تفگش  ياه  تمعن  تشهب و  لئاسو  زا  نآ  رد  هک  يدیسر  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  هک  هاگنآ  - 89

ددرگیم کیدزن  ادخب  هک  یسک  دننامه  هاوخب و  هلان  صالخا و  يور  زا  ادخ  زا  - 90
__________

. راکشومارف لفاغ : هملک ي  دننام  لها : ز  - 1
هحفص 48} }

عرسا يرداب  ُبَهذَت  َو  ُئیَجت  ذِا  ِِبلاوَغلا  َفوَخ  *** ٍِحلاِصب تَممَه  اذِا  َكاوَه  رِداب  - 93
ُبَّنَجَتَی يذَّلا  َرمَالا  َبَّنََجت  َو  *** َُهل ضِمغَا  ٍئَِشب  َتمَمَه  اذِا  َو  - 94

ُبَّسَنَتَی ًاثِراو  َكُّدَعَی  یّتَح  *** ِهِراوَج َتعَطَتسا  اَم  مِرکَا  َفیَّضلا  َو  - 95
فّطعتی بّدحتی  ُبَّدَحَتَی  ِهِدالوَا  یلَع  ٍبَاَک  *** ُهَّل نُک  َو  َقیدّصِلل  َکَحانَج  ضِفخا  َو  - 96

ُبِرضَی  َکَنوُد  ناَک  َو  َءآخِألا  َظِفَح  *** هتَیخَا اَذِا  نَم  َکَقیدَص  لَعجا  َو  - 97
ُبَحُصی نَّمِم  َسیَلَف  َبوُذَکلا  َِعدَو  *** هَئآفَش ِضیرَملا  َبَلَط  مُهُبلطا  َو  - 98

ُبِذکَی يذَّلا ال  ِءرَملِاب  َکیَلَع  َو  *** ِلُک اهّ ِنِطاوَملا  ِیف  َکَقیِدَص  ظَفحا  َو  - 99
ضغبا لقا  ُبَحصَی  نَم  ٌخِّطَُلم  َبوُذَکلا  َّنِا  *** ِهِراوَج َو  َُهبُرق  َو  َبوُذَکلا  ِلقا  َو  - 100

ُبَلعَثلا ُغوُرَی  امَک  َکنَع  ُغوُرَی  َو  *** ِِهناِسِلب ینُملا  َقوَف  ام  َکیِطُعی  - 101
یسولپاچ قلم  ُبِطحَی  نَّمِم  َکیَلَع  ِتاِبئّآنلا  ِیف  *** مُهَّنِاَف ِمائلِّلا  ِقَلَملا  ِيَوذ  رَذحا  َو  - 102

اُوبَّیَغَی َو  اوَفَجٌرهَد  ابَن  اَذِا  َو  *** ِِهب اوُعِمَط  ام  ِءرَملا  َلوَح  َنوَعسَی  - 103
ُبَهُوی َو  ُعاُبی  ام  ُصَخَرا  ُحُصنلا  َو  *** یتَحیصَن َتِلبَق  نِا  َُکتحَصَن  دََقل  َو  - 104

مارک دالوا  دوخ و  تداهش  رب  وا  مالسلا و ؟؟؟  هیلع  نیسح  ماما  تحیصن 
اِهباِداب رِشاَعَف  ًابیرَغ  *** ٍةَدَلب یف  َتنُک  اُذِا  ُنیَسُح  - 105

لقعلا یهّنلا  اِهبابلِاب  ٍلیبَق  ُّلُکَف  *** یهُّنلِاب ُمِهبف  َنرِخفَت  َو ال  - 106
اِهبابسَاَک  ِرُومُالا  ِيذِهب  *** ٍِبلاط یبَا  ُنبا  َلِمَع  َول  َو  - 107

هحفص 49} }
. نک تساوخرد  ار  نادیواج  تشهب 

یناریو هک  یئاه  هناخ  شیاـسآ  هب  يوش و  دراو  تشهب  نیمزرـس  رد  یناوتب  دـیاش  نک ، شـشوک  دوخ  هتـساوخرد  یناوت  یم  هچ  ره  - 91
. یبای تسد  درادن 

. دنروآ یمن  نوریب  تگنچ  زا  هک  يوش  رادروخرب  یتفارش  يورین  زا  تسین و  نآ  يارب  ینایاپ  هک  یسرب  یتذل  هب  و  - 92
شیپ دیآ  تشهب  هچ  توالت  تقو  رد 
شیورد يا  هاوخب  دوخ  يادخ  زا  ار  نآ 
یسر رومعم  يارس  نآ  هب  هک  يزور 

شیوخ هشیدنا  زا  شیب  ینکب  یشیع 
سفن و ياوه  اریز  ریگب ، تقبـس  دوخ  سفن  ياوه  زا  تسا ، شیپ  رد  هک  یعناوم  سرت  زا  یتـفرگ  کـین  راـک  هب  میمـصت  هک  هاـگنآ  - 93
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. دنتسه تکرح  رد  هشیمه  ریخ  عناوم 
. نک زیهرپ  نآ  زا  دننک ، یم  زیهرپ  اه  نآ  زا  هک  یئاهراک  لثم  دنبب و  ار  دوخ  مشچ  يداتفا  بابان  راک  رکفب  هک  هاگنآ  - 94

هار دبای  تلد  رد  ریخ  تین  نوچ 
هاگان هر  دنزن  ناطیش  هک  باتشب 
وگب نادرگب و  يور  رش  تین  زا 

ِهللاِاب ِّالا  َةَُّوق  َلوَح و ال  ال 
. یتسه شراوخ  ثاریم  ماوقا و  زا  وت  دنک  رکف  هک  امن  مارتحا  وا  هب  ردقنآ  نک ، مارتحا  نامهم  هب  یناوت  یم  هچ  ره  - 95

. شاب دنزرف  هب  تبسن  نابرهم  ردپ  دننامه  وا  يارب  نک و  عضاوت  تسود  هب  تبسن  - 96
. دنک عافد  وت  زا  هشیمه  ات  نک  ظفح  يو  اب  ار  دوخ  یتسود  ینک ، یم  یتسود  دوخ  قیفر  اب  هک  هاگنآ  - 97

هحفص 50} }
دهج يراد  وکن  قالخا  هب  هکنآ  يا 

دهش نوچ  یشاب  تسود  ماک  هب  هک  دیاب 
شناشنب دوخ  مشچ  هب  دسر  هک  نامهم 

دهع درادهگن  هک  نک  یسک  هب  يرای 
تقافر هتـسیاش ي  وگغورد  اریز  نک ، زیهرپ  وگغورد  قیفر  زا  شاب و  دـشاب  یم  شتمالـس  رکفب  هک  یـضیرم  دـننامه  تسود  رکفب  - 98

. تسین
. هدب رارق  هجوت  دروم  دیوگ  یمن  غورد  هک  ار  یصخش  نک و  ظفح  یطیارش  ره  رد  ار  تتسود  - 99

لصاح نمشد  تسکش  دوش  هک  یهاوخ 
لفاغ يدرگن  ناتسود  هک ز  دیاب 

قدص رب  ملاع  راک  رادم  تشه  نوچ 
لد يا  قداص  قیدص  بلط  هب  قح  زا 

. دزاس یم  هدولآ  ار  دوخ  نیشنمه  وگغورد  نک ، زیهرپ  ندیدرگ  هیاسمه  ندش و  کیدزن  وگغورد ، اب  تقافر  زا  - 100
. دنز یم  هلیح  وت  هب  هابور  دننامه  لمع  ماگنه  هب  دنک و  یم  کمک  وتب  نابز  اب  راظتنا  زا  شیب  - 101

دشاب بجاو  شا  ینمشد  هک  باذک 
دشاب بحاصم  راع  شا  یتبحصمه 

عمش نوچ  ینابز  برچ  دنک  هتسویپ 
دشاب بذاک  حبص  هچ  ءایض  هب  نکیل 

. دننک یم  يزورفا  شتآ  وت  هیلع  هک  دوب  دنهاوخ  یناسک  زا  اهتبیصم  رد  نانیا  اریز  نک ، زیهرپ  سکان  ناسولپاچ  زا  - 102
یم رانک  تشگرب  راگزور  هک  هاگنآ  دـنخرچ و  یم  يو  فارطا  دـنربب  هرهب  نآ  زا  هک  تسه  يزیچ  صخـش  فارطا  هک  یعقوم  ات  - 103

. دندرگ یم  ناهنپ  دنور و 
مدرک و  تحیصن  وت  هب  يریذپب  ار  مزردنا  رگا  ناوارف  ششوک  اب  نم  - 104

هحفص 51} }
كرذع مّله  كریذع  اِهباط  نِم  َكاینُد  َکلیُنی  *** يذَّلِاب ٍۀَِقث  نِم  َكِریذَع  -108
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نّجرفت نحرمتال ال  اَِهباصوَِأل  َّنَرَجضَت  َو ال  *** اهِرازوَِال َّنَحَرمَت  الَف  - 109
اِهباینِاب مِهیف  َقَرحاَف  *** ِهلألارمَا َماتعا  ُهَّنِکل  َو  - 110

ۀبغّرلا نم  لاّعف  باغر  اَِهباغُر  َیعَس  یغَتبَت  الَف  *** َحیرَتسَت یَک  ِسمَألِاب  َدَغلا  سِق  - 111
اِهبارِحم َو  ِءآلَبرَکلِاب  َو  *** اِهباقعَا َو  یسفَِنب  ّیِنَاَک  - 112

اِهباوثَِاب ِسوُرَعلا  َباضِخ  *** ِءامِّدلِاب یحُّللا  اَّنِم  ُبَضُختَف  - 113
اِهباوبَا َحاتفِم  ُتیتُوا  َو  *** ِناَیِعلا َياَر  ُکَی  َمل  َو  اهیرَا  - 114

اهئیجم اهباتنم  اَِهباتنُم  َلبَق  اَهلدِدعَاَف  *** َّدَُرت نَا  نِم  َكاباَت  ُِبئاصَم  - 115
اِهباد یف  ُساّنلا  َو  ِۀَمایِقلا  *** َبِحاص اَنَِمئاق  ُهللا  یَقَس  - 116

بعّتلا عمج  باعتا  اِهباعتَِال  ِربصاَف  ََکل  َلب  *** ُنیَسُح ای  یل  َراّثلا  َكِردُملا  َوُه  - 117
اِهبازحَا ِلتَق  یف  ُرِّصَُقی  *** ام َو  ٍفلَا  َفلَا  ٍمَد  ِّلُِکل  - 118
اِهباتعَا َو  ٍرذُِعب  ٌلوَق  *** َنیِملاّظلا ُعَفنَی  َِکلانُه ال  - 119

اِهبازحَِأل تَحضَا  َكاینُدَف  *** ِقارِفِلل َنرَجضَت  الَف  ُنیَسُح  - 120
تویبلا روّدلا  اِهبابرَِال  َءاَقب  نَِاب ال  *** اِهب حَصفا  َو  رَبُخت  َروُدلا  ِّلَس  - 121

اَِهباجیا َو  ٍیحَو  ِتایِأب  *** َنینِمؤُمِلل َّکَش  ُنیدلا ال  اَنَا  - 122
اِهبارعَِاب انیَلَع  تَّلَص  َو  *** اَهِمکُح یف  ِرخَفلا  ُۀَمِساََنل  - 123

لِصف 
هحفص 52} }

. دوش یم  هدیشخب  دور و  یم  شورفب  هک  تسا  يزیچ  نیرتنازرا  زردنا ،
زیرگب لد  يا  سولپاچ  مدرم  زا 

زیت هثداح  شتآ  دننک  موق  نیک 
عمط تقو  رد  درم  درگ  هب  دندرگ 
زیر هب  دننامن  دنک  افج  رهد  نوچ 

تداهش يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتخاس  هدامآ 

. نک یگدنز  هقطنم  نآ  مدرم  بادآ  اب  يدنام ، بیرغ  يرهش  رد  هاگره  ناج  نیسح  - 105
. دراد ینالقاع  يا  هفئاط  ره  اریز  لابم ، دوخ  هب  نانآ  نایم  رد  دوخ  لقع  هب  - 106

: دنک لمع  نآ  بابسا  هباشم  دناشوپب و  لمع  هماج  اهراک  نیا  هب  تفای  یم  قیفوت  مالسلا ) هیلع  یلع   ) بلاط یبا  رسپ  شاک  يا  - 107
رادروخرب دوخ  رمعز  يوش  هک  یهاوخ 

راهنز مدرم  ياضر  وجب  هتسویپ 
مدوب یم  نینچ  زین  نم  هک  شاک  يا 
رارق تفای  ملد  قح  ياضر  هب  نکیل 

! روایب تسا  هتشاذگ  ترایتخا  رد  ادخ  هک  یبلاج  ياه  تمعن  ربارب  رد  لوبق  لباق  يرذع  - 108
. گنتلد نآ  ياهدرد  زا  هن  شاب و  لاحشوخ  ایند  ناهانگ  زا  هن  - 109
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. ناشنورف نانآ  نایم  رد  ار  دوخ  بضغ  اهنادند  يور  ندروآ  راشف  اب  نیزگرب و  ار  ادخ  رما  هکلب  - 110
. شابم دنتسه  ایند  قشاع  هک  نارگید  شورخ  شوج و  لابند  هب  دشاب و  هدوسآ  ترکف  ات  نادب  زورید  دننام  ار  ادرف  - 111

يدرک یشیع  هک  داش  وشم  تسود  يا 
يدرم رگ  ناهج  ره  هب  روخم  زین  مغ 

هحفص 53} }
مروخ هچ  ادرف  هک  هصغ  يروخ  دنچ  ات 

يدروخ مه  ار  نآ  دش  ادرف  هک  هاگنآ 
. منیب یم  نآ  هاگلتق )  ) بارحم البرک و  رد  ار  منادنزرف  دوخ و  ایوگ  - 112

. تسا نیگنر  دشوپ ، یم  ینیگنر  سابل  هک  یسورع  دننامه  نامرس  نوخ  زا  نامتروص  هک  منیب  یم  - 113
. تفرگ رارق  نم  رایتخا  رد  هثداح  نیا  ياهدیلک  و  باوخ ) رد  هکلب   ) يروضح هن  مدید ، ار  هثداح  نیا  نم  - 114

هدامآ نآ  نتفریذپ  يارب  ار  دوخ  اه  تبیصم  نآ  ندمآ  زا  لبق  نیاربانب  ینک  رود  دوخ  زا  ار  اهنآ  ناوت  یمن  هک  تسا  یئاه  بیـصم  - 115
. نادرگ

هداب تبحم  هساک  هدروخ ز  يا 
هداز ردام  دیحوت ز  برشم  اب 

ندش میهاوخ  هتشک  هک  ارم  فشک  دش 
هدامآ يوش  نآ  يارب  هک  دیاب 

: حیضوت
باوخ زا  هاگان  دوبر ، باوخ  ار  ترضحنآ  یلخن  ياپ  رد  دیسر و  البرک  نیمزرس  هب  نیفـص  گنج  ماش و  رفـس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
ریـشمش تسد  رد  دـندمآ و  نیمز  هب  نامـسآ  زا  دیفـس  ياـه  مچرپ  اـب  ینارون  ینادرم  هک  مدـید  باوخ  رد  دوـمرف  ساـبع  نبا  هب  دـیرپ و 

اما دهاوخیم  کمک  تسا و  روانـش  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدنزرف  هک  مدید  ار  ینوخ  رهن  دندیـشک . طخ  ار  نیمز  نیا  رود  دنتـشاد ،
. دنکیمن کمک  واب  یسک 

تسدب اریز  شاب  هتشاد  ربص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دندزیم  دایرف  دندوب  هدمآ  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک  ینادرم 
. تسوت قاتشم  تشهب  يوش و  یم  هتشک  مدرم  نیرتدب 

. دوب دهاوخ  تا  ینشور  مشچ  ثعاب  تمایق  زور  وت  دنزرف  نیا  دنتفگ : تیلست  نم  هب  یتشهب  نادرم  سپس 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  رعش  تروصب  ار  بلطم  باوخ  نیا  ساسارب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هحفص 54} }
. داد ربخ 

و راوخریش ) لفط   ) هللادبع ربکا و  یلع  دنزرف : ود  رغصا و  دمحم و  رفعج ، نامثع ، هللادبع ، ردارب : جنپ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  البرک  رد 
. دیدرگ دیهش  مالسلا  اهیلع  بنیز  زا  رسپ  ود  مساق و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دنزرف 

نآ باکر  رد  مدرم  دـنک و  یم  ماـیق  هک  ار  فیرـشلا » هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوعوم  يدـهم   » اـم مئاـق  ماـما  دـنک  تمحر  يادـخ  - 116
. دنتسه ترضح 

. نک ربص  زاسب و  ایند  ياه  یتخس  اب  نیاربانب  دریگ  یم  ار  وت  نم و  نوخ  ماقتنا  هک  تسوا  - 117
. دنکیمن یهاتوک  اههورگ  نتشک  رد  دشکیم و  ار  رفن  نویلیم  کی  دزیریم  هک  ینوخ  ره  ربارب  رد  - 118
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. درادن هجیتن  ششخب  بلط  یهاوخرذع و  نارگمتس  يارب  زور  نآ  رد  - 119
عقاو فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  روهظ  دوش  هک  مد  نآ 

علاط تیالو  جرب  زا  دوش  یم  رهِم 
دبلط تلالض  لها  زا  نم  نوخ  نوچ 

عفان دشابن  دنیوگ  هک  رذع  ره 
. تسا یناریو  ریسم  رد  ایند  اریز  شکم ، رجز  ایند  غارف  زا  ناج  نیسح  - 120

. دنرادن یماود  اه  هناخ  بحاص  دنیوگیم  تحاصف  لامک  اب  دنهدیم ، ربخ  وت  هب  سرپب  اه  هناخ  زا  - 121
نم هدید  تحار  حور و  هوق  يا 
نطو دابآ  مغ  نیا  رد  نکم  راهنز 

تسه هک  هناخ  ره  لاح  نابز  هب  دیوگ 
نتفر یهاوخ  دوز  هک  نیشنم  غراف 

. تسا نآ  لیلد  نآرق  تایآ  مراد و  یم  نایب  ار  بجاو  ياه  فیلکت  یحو و  تایآ  متسه ، نینمؤم  نید  نم  هک  تسین  دیدرت  ياج  - 122
رد تسا . نآرق  تایآ  نوناق  رد  ام  راختفا  تمالع  ام  زا  تعاطا  تبحم و  - 123

هحفص 55} }
ءأبلا فرح 

اِهباّلُِطل  ِهیَلَع  ِلَس  مّ َو  *** یفَطصُملا َكِدَج  یلَع  ِّلَصَف  - 124
ۀیحتلا مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ۀیربلا  دّیس  تحیصن 

بئاصم بئاون  ِِبقاوَعلا  َنسُح  ِربَّصلا  ِلیمَج  نِم  لَنَت  *** ِِبئاوَّنلا َدنِع  ِربَّصلا  َءآدِر  َّدََرت  - 125
تسود ندخ  ٍبِحاص  َو  ٍندِخ  َریَخ  ّاِلا  ِملِحلا  اَمَف  *** ٍدَهشَم ِّلُک  یف  ِملِحِلل  ًابِحاص  نُک  َو  - 126

؟؟؟  اَوفَص ِظفِحلا  ِلامَک  نِم  قُذَت  *** ًایعار َو  ِقیدَصلا  َدهَع  ًاِظفاح  نُک  َو  - 127
ِبِهاوَملا َلیزَج  یمعُّنلا  یَلَع  َکِبُثی  *** ٍۀَمِعن ِّلُک  یف  ًارِکاش ِهللا  نُک  َو  - 128

ِِبتارَملا یَلعَا  ِساّنلا  یف  ًاِبلاط  نُکَف  *** هَسفَن ُلَعجَی  ُثیَح  ِالا  ُءرَملا  اَم  َو  - 129
ٍِبناج ِّلُک  نِم  ُقزِّرلا  َکیَلَع  فَعاُضی  *** هِّلِح ِباب  نِم  ِقزِّرِلل  ًاِبلاط  نُک  َو  - 130

تسپ لذر  ِِبئاغَّرلا  َلضَف  یلاذرَالا  ِلَئسَت  َو ال  *** ُهََّنلُدبَت ِهجَولا ال  َءام  َکنِم  نُصَو  - 131
ٍبِجاو َکنِم  ٍقِداص  ٍِِرِبب  َکَیِلا  *** یتَا اَذِا  ِقیدَصلا  َّقَح  ًابِجوَم  نُک  َو  - 132
ِبُراقَّتلا ِلهَا  َو  يوقَّتلا  ِيذ  َكِراِجل  *** ًارِصان َو  ِنیَِدلاوِلل  ًاِظفاح  نُک  َو  - 133

؟؟؟  ةاساقمب هللا  هباثا  ؟؟؟  نینمؤملاریما تحیصن 
ًابَهَذ یَفَص  اِّمل  ِِهلضَف  نِم  َداََعل  *** ٍرَدَق یلَع  ٌسفَن  ٍۀَِّضف  نِم  ِغَیص  َول  - 134

گنهرف بدا  اَبَسَحلا  َو  َبادَألا  يَوَح  َو  ُهبادا  *** تَلُمَک اذِا  ّاِلا  ٌبَسَح  یَتَفِلل  ام  - 135
یئاناد ملع  اَبَلَّطلا  ِلِمجَتسا  َو  ِهب  َكادَی  رَفظَت  *** ًابَدَا بِسَتکا  َو  ًاملِع  َُکتیَدَف  ُبلطاَف  - 136

ًابَسَن َهل  یَحضَا  ٌمَرکَا  َذبَح  ای  *** ٌمَرَک ُهباَسنَا  یًتَف  ٌّرَد  هللا  - 137
هحفص 56} }

(1 . ) تسا هدش  هداتسرف  دورد  ام  رب  حیرص  روطب  نآرق 
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نیا نادـنمقالع  هب  تسرفب و  دورد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دوخ  دـج  هب  میراد  نآرق  رد  یمارتحا  نینچ  ام  هک  الاح  - 124
. راذگب مارتحا  تایآ 

میئام نید  هناخ  نوتس  تسود  يا 
میئام نیکمت  لقع و  رهپس  ناطلس 

یناوخ نآرق  قدص  يور  هک ز  مد  نآ 
میئام نیسای  لآ  هک  نادب  هتکن  نیا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زردنا 

. یبای تسد  بوخ  ياه  هجیتن  هب  لماک  ربص  قیرط  زا  ات  شوپب  ربص  سابل  اه  تبیصم  رد  - 125
تسا . نیشنمه  تسود و  نیرتهب  ملح  اریز  شاب ، هتشاد  هلصوح  ملح و  یطیحم  ره  رد  - 126

نسح راک  تبقاع  دوش  هک  یهاوخ 
نکف شود  رب  ربص  يادر  هتسویپ 

تسبوخ يرای  هک  سفن  نزم  ملح  یب 
ندب حور و  دوریم  داب  هب  شیطزو 

بآ ناـمیپ ، ندرک  يرادــهگن  بوـخ  رثا  رب  اـت  تـبیغ ) روـضح و  رد   ) نـک ظـفح  ار  نآ  شاـب و  تـسود  رارق  ناـمیپ و  ناــبهگن  - 127
. دورب نیئاپ  تیولگ  زا  راوگشوخ 

. دراد ینازرا  وت  هب  اه  هیده  نیرتهب  ار  يرازگساپس  شاداپ  ادخ  ات  شاب  رکاش  ار  يادخ  یتمعن  ره  رد  - 128
نارای اب  افو  دهع و  ینک  هک  یهاگ 

ناد بجاو  افو  دوخ  دهع  هب  راهنز 
__________

« نیسای لآ  یلع  مالس   » هیآ 130 تافاص  هروس  - 1
هحفص 57} }

یسفن زگره  شابم  ادخ  رکش  یب 
ناراب وس  ره  دوش ز  مرک  ربا  ات 

دوخ فدـه  لابند  ریگب و  رظن  رد  ار  يدام ) هچ  يونعم و  هچ   ) ماـقم نیرتـالاب  نیارباـنب  تسوا  دوخ  تسد  رد  يدرف  ره  تیـصخش  - 129
. شوکب

. دنادرگ نوزفا  ار  وت  قزر  فرط  ره  زا  ادخ  ات  نک  وجتسج  ار  نآ  شاب و  لالح  قزر  لابند  - 130
. نکم یفاضا  ششخب  تساوخرد  لذارا  زا  هدم و  تسد  زا  ار  نآ  تهج  یب  نک و  ظفح  ار  دوخ  يوربآ  - 131

شیپ هتسویپ ز  وت  راک  دور  هک  یهاوخ 
شیب مد  ره  تتعانق  دوش  هک  دیاب 

شیوخ خر  بآ  يوج ، لالح  يزور 
شیورد يا  نان  يارب  هدم  داب  رب 

. نک تیاعر  دیآ  یم  وت  شیپ  هک  یماگنه  هب  تسا  مزال  وا  قح  تیاعر  هک  ار  يا  هتسیاش  قیفر  قح  - 132
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. نک تیامح  تسا  هتسیاش  هک  يدنواشیوخ  راکزیهرپ و  هک  يا  هیاسمه  زا  شاب ، نانآ  روای  ردام و  ردپ و  نابهگن  - 133
یسب ضیف  ادخ  فطل  هتفای ز  يا 

یسک قح  نکم  شومارف  راهنز 
شیوخ هیاسمه  ردام و  ردپ و  ظفح 
یسرتسد ار  وت  تسه  رگا  تسا  ضرف 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هب  زردنا 

. ددرگیم الط  درک ) ادیپ  یقالخا  تیبرت   ) دوش راک  نآ  يور  هک  یتروص  رد  دشاب  هدش  هتخاس  هرقن  زا  يدرف  رگا  یهلا  ریدقت  ربانب  - 134
ارنآ ددرگ و  لماک  يو  قالخا  هک  دنکیم  ادیپ  تیصخش  یتقو  یناوج  ره  - 135

هحفص 58} }
ءابلا فرح 

ندرشف ولک  قانخ  ابَتَع  نِا  ِداجلا  ِظفِح  َو  ِمامِّذلا  َنِم  *** ِِهب ُموُقَت  ام  ّاِلا  ُةَّوَرَملا  ِلَه  - 138
ابَرَطضا َو  ِلاوحَالا  ِیف  َرَّیََحت  ًاضحَم  *** ًابَدَا یفَطصُملا  ُنید  ِِهب  ِّدَُؤی  مَّل  نَم  - 139

بالقنا هنتف و  تقو  رد  بارطضا  زا  یهن 
نتسجرب بونو  ِِبثَت  َو ال  ِهیف  بِرَطضَتال  َکیَلَع  *** ُهتَدالِق ًاناَیحَا  ُِقنخَی  ُرهَّدلَا  - 140

ٍبِرَطضُم َّلُک  ًاقاِنتِخا  ُدیزَی  دَقَف  *** اِهتَّدُم ِلاح  یف  اهَجِّرَُفی  یّتَح  - 141
راکزور یتخس  رب  رابطصا  راهظا 

هودنا بیحر  َبَجِعلِاب  ُرهَّدلا  اهیَلَع  َحاتَا  دَق  َو  *** ٌهَقِّیَض َیهَو  یسفَِنل  ُلُوقَا  ّیِنَا  - 142
ِبَسَحلا ِيذ  َدنِع  اَِّلا  ُربَّصلا  اَم  َو  یبقُع  *** اَهل َّنِا  مِاّیَالا  ِةَّدِش  یَلَع  ًاربَص  - 143

ِبَعَّتلا َنِم  ٌتاحار  َِکلثِِمل  اهیف  *** ٍۀَِعفاِنب ٍبُرق  نَع  ُهللا  ُحَتفَیَس  - 144
رسع عبات  رسی  تسا و  حرت  همزال  حرف  هکنا  نایب 

ُبیحَّرلا ُردَّصلا  ِِهب  اِمل  َقاض  َو  *** ُبُولُقلا ِسأَیلا  یَلَع  تَلَمَتشا  اَذِا  - 145
ترقتسا تسرا  ُبُورُکلا  اَِهنِکامَا  یف  تَسرَا  َو  *** تَّنَئَمطا َو  ُهِراکَملا  َِتنَط  َوا  َو  - 146

لقاع بیرا  ُبیرَألا  ِِهتَلیِِحب  یَنغَا  َو ال  *** ٌهجَورُّضلا ِفاَشِکنِالَُری  َمل  َو  - 147
سأی طونق  ُبیجَتسُملا  ُفیَطِّللا  ِِهب  ُّنُمَی  *** ٌثوَغ َکنِم  طٍُوُنق  یلَع  َكاتَا  - 148

ٌبیرَق ٌجَرَف  ِِهب  ٌلوُصومَف  *** تَهاَنَت اذِا  ِتاثِداَحلا  ُّلُک  َو  - 149
یند درم  شیپ  ینتورف  زجع و  زا  یهن 

نبلطتال
هحفص 59} }

. دهد رارق  یگداوناخ  تیصخش  رانک  رد 
. ینادب يا  هتسیاش  راک  ار  بدا  ملع و  هار  رد  ششوک  یبای و  تسد  يزوریپ  هب  ات  بدا  مه  يزومایب  ملع  مه  دیاب  مدرگ  تنابرق  - 136

يزاس رز  دوخ  دوجو  سم  هک  یهاوخ 
يزاس رد  افص  بابرا  هب  هک  دیاب 
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نک نشور  دوخ  غارچ  بدا  ملع و  زا 
يزاس رونم  نآ  هب  لد  هناخ  ات 

. ددرگ صخش  دنواشیوخ  هک  یمرک  نآ  هب  اشوخ  دشاب . يو  تواخس  درف  کی  دنواشیوخ  هک  تسا  راگزور  بئاجع  زا  - 137
. تسا ینابصع  هک  یماگنه  هب  تا  هیاسمه  رذع  نتفریذپ  نارگید و  قوقح  ظفح  تیصخش ، يدرمناوج و  - 138

مَلَع قیفوتب  دش  هک  یسک  لاح  اشوخ 
مرک فطل و  دنک  تسود  اب  نمشد و  اب 

دنیب توادع  یسک  رد  هک  دنچ  ره 
مک شصالخا  قدص و  دوشن ز  وم  کی 

. تسا برطضم  هتشگرس و  لاح  ره  رد  دنادرگن ، حالصا  بدا  رظن  زا  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نید  هک  یسک  - 139
وا ترطف  دش  هتشرس  قح  هب  هک  سک  ره 

وا تریح  دش  لقع  سایق  نوزفا ز 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن  بادآ  هب  هر  هدربن  هک  سکناو 

وا تریح  دوش  یم  هدایز  هتسویپ 

عونمم بارطضا 

. رپب ياج  زا  هن  نک و  تشحو  هن  تروص  نیا  رد  دهدیم  راشف  ار  تیولگ  راگزور  یهاگ  - 140
هحفص 60} }

، بارطضا تشحو و  یهاگ  ینکن ) رایتخا  ار  تناتم  هار  نیا  رگا   ) يراذگیم رس  تشپ  ار  یتخس  راشف ، تدم  لوط  رد  تناتم  رثا  رب  - 141
یم دوـجوب  يرگید  ياـه  یبارخ  یناداـن  رثا  رب  اـی  دـنکیم و  ور  ار  يرگید  رارـسا  تشحو ، رثا  رب  نوـچ  . ) ددرگیم راـشف  شیازفا  بجوـم 

( دروآ
شیر ددرگ  یم  رهدز  تلد  هک  یهاگ 

شیورد يا  برطضم  شابم  راهنز 
ولگ هب  شنامسیر  دننک  هک  یصخش 

شیب ددرگ  وا  قانخ  دپط  دنچ  ره 

نارباص یگتسیاش 

: میوگ یم  مدوخ  هب  تسا  هتفرگ  رظن  رد  نم  يارب  یبیجع  ثداوح  راگزور  ما و  هداتفا  یتخس  هب  هک  یطئارش  نآ  رد  - 142
. تساه تیصخش  صوصخم  ربص  تسا و  نایاپ  ار  اه  یتحاران  هک  شاب  هتشاد  ربص  راگزور  ياه  یتخس  ربارب  رد  - 143

. دراد دوجو  جنر  زا  یناوارف  شیاسآ  یثداوح  نینچ  رد  وت  لثم  يارب  دفاکش و  یم  عفن  اب  ار  لکشم  ادخ  دوز  یلیخ  - 144
مناماس یب  راگزور  مغ  زک  نم 
منامرد يا  هعقاو  رد  هک  هاگره 

مناد یم  نم  نآ و  جالع  تسا  ربص 
منامرد دوشن  رسیم  ربص  یب 
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یتخس هلق  رد  يزوریپ 

درک ، گنت  ار  اه  هنیس  اه ، مغ  درک و  هطاحا  يدیماان  ار  اه  بلق  هک  هاگنآ  - 145
، دیدرگ راوتسا  دوخ ، زکارم  رد  اه  یتخس  دیناود و  هشیر  درک و  هناخ  اه ، یتحاران  هک  هاگنآ  و  - 146

لقاع صخش  تسین و  یهار  نامیالمان  ندرک  فرطرب  يارب  هک  هاگنآ  و  - 147
هحفص 61} }

ءابلا فرح 
تسپ ّیند  ِبَلطَملا  ِِّینَد  نَع  َکِسفَِنب  عَفراَو  *** ٍۀَّلَذَِمب ًۀَشیعَم  َنَّبَلطَت  َال  - 150
ِبَرجَالا ِدلِجَک  ٍسَنَد  يذ  ِّلُک  نَع  *** ِینَغلِاب َكَرقَف  ِواَدَف  تَرَقَتفا  اَذِا  َو  - 151

ِبَکوَکلا ِّلَحَم  نَم  َدَعبَا  َناک  َول  *** ُهُّلُک َُکقزِر  َکَیِلا  َّنَعِجرَیلَف  - 152
نانمشد تتامش  عفد  يارب  نامز  ثداوح  رب  ربص  راهظا 

تخس بلص  ٌبیلَص  ِنامَّزلا  ِبیَر  یلَع  ٌرُوبَص  *** ینَّنِاَف َتنَا  َفیَک  ینیلَئسَت  نِاَف  - 153
ٌبیبَح ُءاُسی  َوا  ٍداع  ُتُمشَیَف  *** ٌَۀباک یب  يُریال  نَا  یلَع  ٌصیرَح  - 154

مما فئاوط و  عیمج  اب  مرک  اخسب و  رما 
هودنا ۀباک  ُبَّلَقَتَت  اهَّنِا  ًاّرُط  ِساّنلا  یَلَع  *** اهبدُجَف َکیَلَع  اینُّدلا  ِتَداج  اذِا  - 155

ُبَهذَت َیِه  اَذِا  اَهیقُبی  ُلُخبلا  َال  َو  *** تَلَبَق َیِه  اذِا  اَهینُفی  ُدوُجلا  اَلَف  - 156
دناشوپب اربویع  لام  ترثک  هکنا  نایب 

ٌبوُذَک َوُه  َو  َلاق  امیف  َقِّدُصَف  *** ِِهل ام  ُةَرثَک  ِءرَملا  َبُویُع  یِّطَُغی  - 157
بیعی يا  يرزی  ٌبیَبل  َوُه  َو  ُماوقَالا  ُهَقَمحَف  *** ِِهلام ُۀَِّلق  ِءرَملا  ِلقَِعب  يِرُزی  َو  - 158

جاتیحا رقف و  زا  تیاکش 
یِبلاغ َحَبصَاَف  ینََبلاغ  ُرقَفلا  َو  *** اَُهتبَلغَف ٍةَدیدَش  َّلُک  ُتَبلاغ  - 159

هرهظا يا  هدبا  ٍبِحاص  نِم  ُهُهجَو  ِبُقَف  َحّ ُلتقَی  *** ِهِدبُا َمل  نِا  َو  حَضفَی  هِدبُا  نِا  - 160
دوشن لصاح  لقع  تناطفب و  ایند  هکنا  نایب 

هحفص 62} }
، دربب دوس  دوخ  ياه  هشقن  زا  دناوتیمن 

. دسریم يزوریپ  دراد ، یم  ینازرا  شناگدنب  هب  ادخ  هک  سر  دایرف  يادخ  فطل  رثا  رب  اه  يدیماان  مامت  اب  - 148
. ددرگیم یهتنم  کیدزن  شیاشگب  متح  روطب  دیسر ، جواب  یتقو  ثداوح  مامت  - 149

رهاظ یئاون  یب  لامک  وت  رد  يا 
رداق زگره  هتشگن  دوخ  دصقم  رب 

يادخ لضف  زا  دیما  ُربَم  راهنز 
رخآ یئاشگ  هرگ  دوش  بیغ  زک 

نکم زجع  راهظا  ناترطف  تسپ  دزن 
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. ینک تساوخرد  سکان  زا  هک  نادب  نآ  زا  رتالاو  ار  دوخ  نکم ، باختنا  تلذ  قیرط  زا  ار  یگدنز  - 150
. نک اوادم  تفاثک ، زا  لچک  زیهرپ  دننامه  ناکاپان ، هب  یئانتعا  یب  اب  ار  دوخ  رقف  يدش ، هراچیب  هک  هاگنآ  - 151

هاگیاج زا  رترود  دـنچ  ره  تسا  هتفر  تتـسد  زا  هک  یقزر  مامت  زیزع ) يادـخ  هب  هجوت  و   ) اـه سکاـن  هب  یئاـنتعا  یب  نیا  هجیتن  رد  - 152
. ددرگ یم  زاب  وت  هب  متح  روطب  دشاب  اه  هراتس 

يراوخ يزور  ماج  ضیف  هکنآ ز  يا 
يراوخ يزور  رهب  شکم ز  راهنز 

تسه هک  هجو  ره  هب  دسر  یم  وت  يزور 
يراوخ رگ  یمارتحا و  بحاص  رگ 

تالکشم ربارب  رد  نم  شور 

. ما هشیپ  ربص  شوک و  تخس  راگزور  ياه  یتخس  ربارب  رد  نم  منکیم ؟ هچ  نم  یسرپب  نم  زا  رگا  - 153
دنک شنزرس  ارم  نمشد  ات  ددرگن  راکشآ  ما  هرهچ  رد  یتخس  هک  مشوج  یم  - 154

هحفص 63} }
. ددرگ تحاران  تسود  اب  و 

هار دبای  نم  راک  هب  للخ  هک  یهاگ 
هاگآ نآ  زا  ددرگن  هک  مشوک 

دوش داش  نم  نمشد  نآ  زا  هک  مسرت 
هاگان دبایب  یتلالم  تسود  ای 

شاب هتشاد  تواخس 

. تسا ریذپ  رییغت  ایند  اریز  شخبب ، نمشد  تسود و  هب  ادخ  هار  رد  مه  وت  دروآ  يور  وت  هب  ایند  هک  هاگنآ  - 155
یم ظفح  ارنآ  لخب  تسا  نتفر  ریـسم  رد  هک  هاگنآ  هن  دـنکیم و  دوبان  ار  وت  لام  ایند ، لاـبقا  ماـگنه  هب  تواخـس  هن  یـشخبن ،) رگا  - ) 156

. دیامن
ریخ دص  یهلا  ضیف  زا  هتفای  يا 

ریغ هب  هتسویپ  وت  ضیف  دسر  هک  دیاب 
نک ناشیورد  هب  ور  سرتم  رقف  زا 

ریس رد  ینعم  لها  قیرط  تسا  نیا  هک 

بیع هدنناشوپ 

. دوشیم لوبق  شغورد  دیوگ ، یم  غورد  دنمتورث  هک  هاگنآ  هجیتن  رد  دناشوپ  یم  ار  بیع  دایز ، تورث  - 157
. دنرامش یم  نادان  تسا ، لقاع  هک  ار  يدرف  ریقف  نادنواشیوخ  دنزیم و  هبرض  صخش  لقع  هب  یگراچیب  - 158

بحاص ار  ناهج  لام  دوش  هک  سک  ره 
بذاک دشاب  تسا و  قداص  هک  دنیوگ 
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ریقف ياناد  تسا  یهلبا  هب  فورعم 
بلاغ نارقا  همه  رب  دوب  هکنآ  اب 

هحفص 64} }

نیشنمه نیرتدب 

. دش زوریپ  نم  رب  درک و  هزرابم  نم  اب  رقف  مدش و  زوریپ  نآ  رب  مدرک و  مرن  هجنپ  تالکشم  مامتاب  - 159
هک یقیفر  يور  داب  تشز  نیاربانب  دروآ . یم  رد  ياپ  زا  منادرگ  شناـهنپ  رگا  دروآ و  یم  راـبب  یئاوسر  مزاـس  راکـشآ  ار  رقف  رگا  - 160

. تسا رقف  شمان 
تسا رایسب  شتنحم  هک  يا  هثداح  ره 
تسا راک  منیا  نآ و  رب  ما  هدش  بلاغ 

منک شاف  رگ  تسبلاغ و  هک  رقف  زج 
تسا راوشد  منک  ناهن  رگ  تسا و  راع 

دیآ یمن  تسدب  یگنرز  اب  قزر 

. مشاب دنم  هرهب  ایند  قزر  زا  همه  زا  شیب  دیاب  نم  دمآ  یم  گنچ  هب  لقع  یئاناد و  یکریز ، قیرط  زا  ایند  قزر  رگا  - 161

. درادن يا  هجیتن  نارگشالت  هلیح  دسریم ، دارفا  هب  ادخ  فطل  رثا  رب  هک  تسا  تمسق  بیصن و  مدرم  ياه  قزر  هکلب  - 162
يدوب شتاذب  نتفای  هبترم  هگ 

يدوب نم  رس  نامسآ  هب  هتسویپ 
تساضق تسد  رد  قلخ  نانع  هچ  اما 
يدوس درادن  یعس  اضق  تسین  رگ 

تسا نیرفآ  تداعس  لقع 

. دوش یمن  تفای  لقع  فیدرمه  يزیچ  ادخ  ياه  تمعن  زا  تسوا . لقع  دهدیم  صخش  هب  ادخ  هک  یبیصن  نیرتهب  - 163
. ددرگ یم  لماک  مه  وا  ياه  يدنمزاین  قالخا و  درک  لماک  ار  یسک  لقع  ادخ  هک  هاگنآ  - 164

هحفص 65} }
ءابلا فرح 

یکریز تناطف  ِِبتارَملا  یَلعَا  ُتِلن  ٍلقَع  َو  ٍلضَف  َو  *** ٍۀَنطِِفب ُلانَت  اینُّدلا  َِتناک  وَلَف  -161
ٍِبلاط ٍۀَلیِحبال  ٍکیلَم  ٍلضَِفب  *** ٌۀَمِسق َو  ٌّظَح  ُقازرَالا  اَمَّنِکل  َو  - 162

دبا تداعس  تستاجن و  ببس  هک  درخ  شناد و  شیاتس 
ُُهبِراُقی ٌئَش  ِتاریَخلا  َنِم  َسیَلَف  *** هَلقَع ٍءرَمِلل  ِهللا  ِمِسق  ُلَضفَا  َو  - 163

لامعا برام  ُهبِرام  َو  ُهقالخَا  تَلُمَک  دَقَف  *** هَلقَع ِءرَمِلل  ُنمحَّرلا  َلَمکَا  اذِا  - 164
ُهبِراَجت َو  ُهُملِع  يرجَی  ِلقَعلا  یَلَع  *** هَّنِا ِلقَعلِاب  ِساّنلا  ِیف  یتَفلا  ُشیعَی  - 165

ُهبِساکَم ِهیَلَع  ًاروُظحَم  َناک  نِا  َو  *** ِِهلقَع ُۀَّحِص  ِساّنلا  ِیف  یَتَفلا  ُنیزَی  - 166
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بَسَن قرع  ُهبِصانَم  َو  ُهقارعَا  تَمُرَک  نِا  َو  *** ِِهلقَع ُۀَِّلق  ِساّنلا  ِیف  یتَفلا  ُنیشَی  - 167
ۀبلغلا نم  لاّعف  باّلغ  ُهِبلاغ  ِۀَشیعَملا  ِرمَا  یف  ِّدَجلا  وُذَف  *** ٍةَدَجن َو  ٍلقَِعب  ًاباّلَغ  َناک  نَم  َو  - 168

بسح لقع و  دمح  بدا و  ملع و  حدم 
ِبَجَعلا ُبَجعَا  اهیف  ُۀَمالَّسلا  َِلب  *** ًابَجَع انِماّیا  یف  ُۀَِّیلَبلا  َسَیل  - 169

ِبَدَألا َو  ِملِعلا  ُلامَج  َلامَجلا  َّنِا  *** ِیَُزت اُهنّ ٍباوثَِاب  ُلامَجلا  َسَیل  - 170
ردپ یب  میتی  ِبَسَحلا  َو  ِلقَعلا  ُمیتَی  َمیتَیلا  َّنِا  *** ُهُِدلاو َتام  دَق  يذَّلا  ُمیتَیلا  َسَیل  - 171

باسناب رخافت  زا  عنم  بادا و  لیصحتب  رما 
ِبَسَّنلا ِنَع  هُدوُمحَم  َِکنُغی  *** ًابَدَا بِسَتکا  َو  َتئِش  نَم  َنبِا  نُک  -172

يزاینیب ینغ  ٍَبدَا  َال  َو  َهل  ٍناِسلِالب  *** ُهتَبسَن َبیسَحلا  ِینُغی  َسیَلَف  - 173
نا

هحفص 66} }
لصاو دش  ام  هب  ادخ  زا  هک  یضیف  ره 

لصاح ددرگ  رت  بوخ  همه  زا  لقع 
دراد شناد  لقع و  لامک  هک  لماک 

لماک تیاغ  هب  وا  زیچ  همه  دشاب 
. دوشیم هتفرگ  راکب  يو  ياه  هبرجت  ملع و  لقع ، قیرط  زا  اریز  دنکیم ، یگدنز  لقع  اب  مدرم  نایم  رد  درمناوج  - 165

. دهد ماجنا  ار  دوخ  ياهراک  دنراذگن  دنچ  ره  دشخب ، یم  تنیز  مدرم  نایم  رد  ار  درمناوج  حیحص ، لقع  - 166
. دشاب ماقم  بحاص  ای  فیرش و  ینادناخ  زا  هچ  رگا  دزاس ، یم  هتسکشرس  مدرم  نایم  رد  ار  ناوج  یلقع  مک  - 167

راک همه  رد  ادتقم  ماما و  تسا  لقع 
رای يا  شناد  رادم  دوب  لقع  رب 
سب دشاب و  درخ  زا  درم  شیارآ 
راع دشاب  ار  قلخ  مامت  لهج  زو 

. ددرگیم زوریپ  وا  رب  یگدنز  رما  رد  تخبشوخ  دیدرگ ، زوریپ  تعاجش  لقع و  قیرط  زا  هک  یسک  - 168
وت رب  تداعس  هراتس  تسا  تخب 

ون قنور  دهد  ار  هنهک  هک  تسا  تخب 
تسبوخ تعاجش  تمکح و  هک  دنچ  ره 

وجدب اه  نیا  همه  دشابن  تخب  رگ 

یقیقح میتی 

. تسا راگزور  بئاجع  زا  شیاسآ  یتمالس و  هکلب  تسین  بیجع  ام  راگزور  رد  ءالب  - 169
ندوب ابیز  هب  یلگشوخ  تسین . دهدیم  تنیز  ار  وت  هک  یئاه  سابل  هب  یئابیز  - 170

هحفص 67} }
. تسا صخش  تیبرت  ملع و 
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. دشاب مورحم  فرش  لقع و  زا  هک  تسا  یسک  یقیقح  میتی  دشاب ، هدرم  شردپ  هک  تسین  یسک  میتی  - 171
ادخ درم  يا  تسا  هماج  هب  هن  تنیز 

ادیپ نادرم  تنیز  دوش  ملع  رد 
میتی لفط  دوش  یمن  ردپ  گرم  زا 
ادج دنام  درخ  زک  میتی  تسا  نآ 

تیبرت لیصحت و  هب  رما 

. دزاس تزاین  یب  دنواشیوخ  زا  بدا  ملع و  ياهزایتما  ات  زومایب  تیبرت  شاب  یهاوخیم  سک  ره  دنزرف  - 172
. دنرادن هدئاف  وا  يارب  شنادنواشیوخ  تیبرت ، نایب و  نتشاد  نودب  دراد ، یگداوناخ  تیصخش  هک  یسک  - 173

، دوب نانچ  نینچ و  مردپ  دیوگب  هکنیا  هن  مراد ) ار  زایتما  نیا  و   ) متسه نینچ  نیا  نم  دیوگب  هک  تسا  یسک  درمناوج  - 174
رشب عون  هصالخ  يوش  هک  یهاوخ 

ردپ مان  ینک  شومارف  هک  دیاب 
رنه نادیم  هب  شوک  بدا  لضف و  رد 

ربب يوگ  تفرعم  لامک و  لها  زا 
هحفص 68} }

ءابلا فرح 
یبَا َناک  ُلوُقَی  نَم  یَتَفلا  َسَیل  *** اذ اَنَا  اه  ُلوُقَی  نَم  یَتَفلا  َّنِا  - 174

یناسفن لئاضف  تابثا  ینامسج و  ضراوع  یفن 
ٍبَِال َو  ِّمُِال  ُساّنلا  اَمَّنِا  *** ِبَسَنلُاب ًالهَج  ُرِخافلا  اَهَّیَا  - 175

هرقن ۀضف  ٍبَهَذ  مَا  ٍساُحن  مَا  ٍدیدَح  مَا  *** ٍۀَِّضف نِم  اوُِقلُخ  مُهیَرت  لَه  - 176
ٍبَصَع َو  ٍمظَع  َو  ٍمَحل  يَوِس  لَه  *** مِِهلضَف نِم  اوُِقلُخ  مُهیَرت  لَه  - 177

مرش ءایح  ٍَبدَا  َو  ٍفافَع  َو  ٍءایَح  َو  *** ٍِتباث ٍلقَِعل  ُرخَفلا  اَمَّنِا  - 178
یشوماخ شیاتس  توکس و  نیسحت 

ٍَبدَا نِم  ِهلِالا  َيوقَت  ٍریَِغب  *** اَهل ُتدَجَو  امَف  یسفَن  ُتبَّدَا  - 179
یشوماوخ تمص  ِبِذَکلا  ِنَع  اَِهتمَص  نِم  َلَضفَا  *** تَرُصَق نِا  َو  اِهتالاح  ِّلُک  یف  - 180

ُِبتُکلا ِیف  ِلالَجلا  ُوذ  اَهَمَّرَح  *** مُهَتَبیِغ َّنِا  ِساّنلا  ِۀَبیِغ  َو  - 181
الط بهذ  ٍبَهَذ  نِم  َتوُکُّسلا  َّنِا  ُسفَن  *** ای َکُمالَک  ٍۀَِّضف  نِم  َناک  نِا  - 182

لذارا باوج  كرت  رب  هیبنت 
وربا ضرع  اباصَا  دَقَف  َلاجِّرلا  َراد  نَم  َو  *** اباوَجلا َرَذَح  نَم  ِضرِعلا  ُمیلَس  - 183

َاباُهی نَلَف  َلاجِّرلا  ِّنُِهی  نَم  َو  *** ُهُوبَّیَهَت َلاجِّرلا  َباه  نَم  َو  - 184
ملع تسایک و  لامک  زا  ملح  راثا  راهظا 

لقع مک  هیفس  ًابیُجم  َهل  َنوُکَا  نَا  ُهَرکَا  َو  *** ٍدهَِجب ینُهِجاُوی  ٍهَفَس  ِيذ  َو  - 185
هحفص 69} }
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یهاوخدوخ زا  زیهرپ 

. دنتسه اوح ) مدآ و   ) ردپ ردام و  کی  دنزرف  مدرم  همه  ینکیم ، راختفا  تندنواشیوخ  هب  ینادان  يور  زا  هک  یسک  يا  - 175
؟! دنا هدش  هتخاس  الط  ای  سم  نهآ ، هرقن ، زا  تنادنواشیوخ  هک  ینکیم  رکف  ایآ  - 176

!؟ دندوب يرگید  زیچ  بصع  ناوختسا و  تشوگ ، زا  ریغ  رگم  دندوب !؟ هدش  هتخاس  دوخ  شناد  ملع و  زا  ایآ  - 177
. تسا تیبرت  تفع و  ءایح  دوجو  تباث ، لقع  يارب  راختفا  - 178

بلط نابایب  رد  كولس  هدرک  يا 
بسن رهب  ترخافم  نکم  راهنز 

ندرک یناوت  رخف  نآ  هب  هک  يزیچ 
بدا ملع و  تفع و  ایح و  تسا و  لقع 

یئوگ مک  زا  نیسحت 

. تسین نم  بسانم  یتیبرت  ادخ ) باذع  زا  سرت  و   ) يراکزیهرپ زا  ریغ  مدید  مدرک ، یسرزاب  ار  دوخ  - 179
. دوش یمن  تفای  غورد  زا  زیهرپ  زا  رتهب  دشاب  مک  دنچ  ره  ناسنا  ياه  تلاح  مامت  رد  - 180

هحفص 70} }
. تسا هدرک  عونمم  ینامسآ  ياهباتک  رد  ادخ  ار  مدرم  تبیغ  هک  صوصخب  دوش ، یمن  ادیپ  ندرکن  تبیغ  زا  رتهب  زاب  - 181

(1 . ) تسا الط  توکس  شزرا  دشاب ، هرقن  شزرا  هب  تبیغ ) غورد ،  ) ندز فرح  رگا  - 182
هب یشوماخ  لایخ ، ینک  هچ  ره  زا 

هب یشومارف  لد  لها  تبیغ  زو 
دشاب مدرم  تاجن  ببس  يوقت 

هب یشوک  نآ  رد  دوخ  رمع  تدم  زک 

تناها زا  زیهرپ 

. دسریم فده  هب  دنک  ارادم  مدرم  اب  هک  یسک  دزیهرپب و  نانادان ) هب   ) یئوگخساپ زا  هک  تسا  ظوفحم  یسک  يوربآ  - 183
. دنرب یمن  باسح  وا  زا  دنک  ارادم  مدرم  اب  رگا  یلو  دنسرتیم  يو  زا  دناسرتب ، ار  مدرم  یسک  رگا ) - ) 184

راوج هب  لباقم  وشم  دب  مدرم  اب 
باوص تسنیا  هک  شوک  افص  قدص و  رد 

ناسک میظعت  لهم ز  ورف  هتکن  کی 
باب همه  رد  ینک  نوزف  دوخ  تمرح  ات 

نادان ربارب  رد  هلصوح 

. میوگب خساپ  واب  هک  مرادن  تسود  نم  دنکیم ، دروخرب  نم  اب  لهج  رثا  رب  نادان  - 185
__________
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. تسا زاجم  ندرک  تبیغ  نتفگ و  غورد  ددرگ ، یم  ظفح  تبیغ  غورد و  اب  دشاب و  رطخ  ضرعم  رد  یسک  لام  ناج و  هک  هاگنآ  - 1
هحفص 71} }

ءابلا فرح 
ندینازوس قارحا  ًابیط  ِقارحَالا  ِیف  ًداز  ٍدوُعَک  *** ًاملِح ُدیزَا  َو  ًۀَهافَس  ُدیزَی  -186

بونذ وفع  بویع و  رتسب  رما 
ِِهبُونُذ یلَع  ِّطَغ  َو  ُرتساَو  *** ِِهبُویُع یلَع  َكاخَا  سِبلَا  - 187

نادان هیفس  ِِهبوُطُخ  یَلَع  ِنامَّزِلل  َو  *** ِهیفَّسلا ِملُظ  یَلَع  ِربصا  َو  - 188
ِِهبیسَح یِلا  َمُولَّظلا  ِلِک  َو  *** ًالُّضَفَت َباوَجلا  َِعد  َو  - 189

قفانم ناتسود  زا  تیاکش 
ریوزت هلتاخم  ٍبِراؤم  َو  ِِلتاُخم  ُنبا  ُساّنلا  َو  *** ِبِهاّذلا ِسمَا  َباهِذ  ُءافَولا  َبَهَذ  - 190

ٍبِراقََعب ٌةَّوُشحَم  مُُهبُوُلق  َو  *** افَّصلا َو  َةَّدَوَملا  ُمُهَنَیب  َنوُشُفی  - 191
اقدصا ابحا و  نادقف  زا  تیاکش 

رایسب ریزغ  ِِهبَّذَهُم  یف  یَقُشی  َبَّذَهَت  نَم  َو  *** ٌَۀبَّذَهُم یقالخَا  َو  ٌریزَغ  یِملِع  -192
ِِهب ُترَفَظ  ام  ًاقیدَص  ُتبَلَط  َول  َو  *** مُهُدِجاو ُتنُک  ٍّوُدَع  َفلَا  ُتمُر  َول  - 193

یهلا هاکردب  اعد  تاجانم و 
ِیبسَح َتنَا  َّمُهّللا  َکَناحبُس  *** یبلَق َو  یمَدَق  ّتِبَث  ِّبَر  ای  - 194

تاجاحلا یضاق  ترضح  اب  تاجانم 
هیرک بیحن  ِبیحَّنلِاب  ُقَهشَی  ِمسِجلا  ُلیَحن  *** ِبُونُّذلا ِعَجَو  نِم  ِبلَقلا  ُحیرَق  - 195

ِبیِضَقلاَک ُهنِم  ُمسِجلا  َراصَف  *** یلایَّللا ُرَهَس  ِهِمسِِجب  َّرَضَا  - 196
ریغو

هحفص 72} }
رتداـیز شرطع  دزوـسب ، رتـشیب  شتآرد  هچ  ره  هـک  مریگیم  شیپ  ار  ( 1 « ) دوـع  » شور هلـصوح ، رب  نـم  دـیازفا و  یم  یناداـن  رب  وا  - 186

. ددرگیم
هدوسآ نم  لد  دشاب  هچ  ملح  زا 
هدولآ  نیک  هب  دوشن  زگره 

ار نآ  يزوسب  دنچ  ره  هک  دوع  نوچ 
هدوب لوا  هک  دوش  نآ  زا  رتوبشوخ 

يراتفردب زا  یشوپ  مشچ  هب  رما 

. نادرگم ینلع  ار  وا  فارحنا  ناشوپب و  ار  دوخ  ینید  ردارب  ياه  بیع  - 187
. امن راذگاو  راگزور  هب  ار  وا  گرزب  ياهراک  نک و  ربص  تسا ) نکمم  هک  اجنآ  ات   ) نادان ملظ  ربارب  رد  - 188

. نک راذگاو  ادخ )  ) شرگباسح هب  ار  رگمتس  زا  ماقتنا )  ) ریگب و هدیدان  ار  خساپ  يراوگرزب  يور  زا  - 189
راهظا ار  ناسک  بیع  نکم  تسود  يا 
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راهنز رذگب  قلخ  هانگ  مرج  زو 
شاب رباص  ناملاظ  يافج  روج و  رب 
راپس رابج  تسد  هب  ار  هفئاط  نیو 

قفانم ناتسود  زا  تیاکش 

. هعدخ ای  دنننزیم  هلیح  ای  مدرم  تسا و  هتفر  ناتسود  يافو  تشذگ ، هک  يزور  دننامه  - 190
زا نانآ  ياه  بلق  اما  دنرادیم ، مالعا  رهاظ  تروصب  ار  یگنرکی  یتسود و  - 191

__________

. دهدیم بوخ  يوب  شدود  دننکیم ، نشور  ارنآ  دنروآ و  یم  دنه  زا  هک  تسا  یصوصخم  ياه  بوچ  دوع  - 1
هحفص 73} }

مگ ملاع  زا  قدص  افو و  رهم و  دش 
مدرم هلیح  رکم و  نیک و  هب  دنشوک 

نابز هب  ینابرهم  افو و  دنراد 
مدژک زا  تسا  رپ  قلخ  نیا  لد  نکیل 

تسا بایمک  یقیقح  تسود 

. دریگ یم  رارق  متس  دروم  یکاپ  اب  دنامب  كاپ  هک  سکنآ  تسا و  كاپ  مقالخا  راشرس و  نم  ملع  - 192
. مبای یمن  تسد  نآ  هب  مهاوخب  یمیمص  تسود  کی  رگا  مبای و  یم  مهاوخب  نمشد  رازه  کی  رگا  - 193

لد يا  يراد  کین  قلخ  هک  دنچ  ره 
لصاو یتشگن  دوخ  دارمب  زگره 

یبای دص  ینک  بلط  رگا  مصخ  کی 
لصاح ددرگن  لاس  دص  هب  رای  کی 

ادخ اب  وگتفگ 

. یتسه یفاک  مهاگ  هیکت  يارب  وت  راوگرزب  يادخ  يا  نادرگ ، راوتسا  ارم  بلق  ماگ و  ایادخ  راب  - 194
راد تباث  ارم  بلق  مدق و  بر  ای 

رابک مزع  منکن  تیاده  رهب  زک 
وت  تیاغ  یب  دوخ  لالز  هرطق  کی 

رازه دنچ  نم  لثم  يارب  تسا  یفاک 

ادخ اب  تاجانم 

. تسا هداد  رس  دنلب  يادص  اب  ار  هیرگ  رغال  یمسج  اب  تسا  ناهانگ  درد  زا  لد  هتسخ  - 195
. تسا هدمآرد  یکشخ  بوچ  تروصب  هکیئاج  ات  هدرزآ  ار  شمسج  بش  يرادیب  - 196
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هحفص 74} }
ءابلا فرح 

ِبوُرُکلا  ِلوُط  نِم  ُهاقلَی  اِمل  *** ٌدیدَش ٌفوَخ  ُهَنَول  َرَّیَغ  َو  - 197
شزغل ةرثع  یبُویُع  ُرتسا  َو  یتَرثَع  ینِلقَا  *** یهِلا ای  ِعُّرَضَتلِاب  يداُنی  - 198

ٍبیُجم نِم  ِِقئالَخلا  ِیَفَرَا  َمل  َو  *** ًاثیغَتسُم ِِقئالَخلا  َیِلا  ُتعِزَف  - 199
یبیبَح ای  َكِدبَع  َّرُض  ُفِشکَت  َو  *** ّیبَر َكوُعدَی  نَم  ُبیُجت  َتنَا  َو  - 200

هاک هاک  ّبغ  یبیبَط  ای  ِبِط  َکّ َلثِم  یل  نَم  َو  *** ٌّبِط َکیََدل  َو  ٌنِطاب  ُِیئادَو  - 201
تبحاصم رد  تموادم  زا  عنم 

ًابغرُزَف ًاّبُح  َدادَزت  نَا  َتئِش  نِا  َو  *** ًاِرتاوتُم رُزَف  یلُقت  نَا  َتئِش  اذِا  - 202
اوُدَسفَا ؟؟؟  اهَنامِدا  اوُرَثکَا  نِا  َو  *** ًةَّرَم ُنُسحَی  ِناسنِالا  ُۀَمَدانُم  - 203

نخان رفُظ  رافظا  ندیچ  بیترت  رد 
ٍبَسَخ َوا  َِسباوَخ  يرُسی  َُّمث  ینُمی  *** ٍَبدَا َو  ٍۀَّنُِسب  َكَریفاظَا  ِلَق  مّ - 204

تومب سفن  بیرقت  رد 
نیزج بیئک  ٍباِئتکا  ِيذ  ٍمیمَح  َوا  ٍلهَِاب  *** ٍباصُم ٍكاب  ٍعِزاِجل  ُتبِجَع  - 205

نابیرک بیج  ِباجُعلا  ِئَّشلاَک  َتوَملا  َّنَاَک  *** ًالهَج ِلیَولا  یِعاد  ِبیَجلا  ِقیقَش  - 206
ِباُحی َمل  ِهیف  ِهللا  َِّیبَن  *** یّتَح َقلَخلا  ِهیف  ُهللا  َيَّوَس  َو  - 207

ِبارَخِلل  اُونبا  َو  ِتوَمِلل  اوُِدل  *** ٍموَی َّلُک  يِداُنی  ٌکَلَم  َُهل  - 208
ناهج بئاون  نییعت  نامز و  بئاصم  نییبت 

هحفص 75} }
. دننکیم شرادید  هزور  همه  ینالوط  تامیالمان  اریز  هداد ، رییغت  ار  يو  گنر  دیدش  سرت  -197

. ناشوپب ارم  ياه  بیع  ریگب و  هدیدان  ارم  ياه  شزغل  ادخ  يآ  دنزیم : دایرف  یتحاران  لامک  اب  - 198
باذع جنر و  مشک  هتسخلد  نم  یک  ات 

باوخ روخ و  یب  مرغال  راز و  نت  دشاب 
مفرتعم نتشیوخ  هانگ  هب  نم  نوچ 

بایدر تمحر  هب  ارم  مرک  يور  زا 
. متفاین نانآ  نایم  رد  یئوگخساپ  متساوخ و  کمک  اهنآ  زا  مدرک و  يراز  مدرم  شیپ  - 199

ار تا  هدـنب  ياـه  یتخـس  هک  یئوت  نیمه  نم  تسود  يا  دـنناوخب  ار  وـت  هکناـنآ  هب  یهد  یم  خـساپ  هک  یئوـت  يا  نم ! يادـخ  يا  - 200
. ینادرگیم فرطرب 

!؟ دنک تبابط  نم  يارب  وت  لثم  دناوتیم  سک  هچ  نم  کشزپ  يا  کشزپ . یئوت  تسا و  ناهنپ  نم  درد  - 201
تسین لصاح  ناهج  قلخ  زا  نم  دوصقم 

تسین لصاو  نامز  لها  زا  نمب  یضیف 
زور بش و  هجوت  قح  بانج  هب  مراد 

تسین لیام  قح  ریغ  هب  لد  هک  تسا  رکش 

http://www.ghaemiyeh.com


کیدزن رود و  یتسود 

هاـگیب هاـگ و  دـبای  شیازفا  وت  تبحم  یهاوخیم  هک  هاـگنآ  يوریم و  تتـسود  ندـیدب  زور  ره  ینیرفاـیب  هنیک  یهاوخیم  هک  هاـگنآ  - 202
(. زور کی  هن  زور  کی  ( ) 1  ) يوریم شندیدب 

__________

. تسا نایم  رد  زور  کی  تغل  رد  ّبِغ »  » هملک - 1
هحفص 76} }

. دنزیم مه  رب  ار  تقافر  دش ، دایز  دمآ  تفر و  رگا  دنکیم و  ظفح  ار  یتسود  دشاب  مک  یتقو  تسود  اب  ینیشنمه  - 203
یسب وت  راقو  دوش  نوزف  هک  یهاوخ 

یسک ینیب  يوم  شابم  هتسویپ 
ریت نوچ  نادرگبور  هریت ، مدرم  زا 

یسفن مه  نآ  نیشن و  افص  لها  اب 

نتفرگ نخان  همانرب 

زا پچ . تسد  دـعب  تسار  تسد  لوا  ریگب . يو  بادآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  روتـسد  قـبط  ار  تیاـه  نخاـن  - 204
عورـش کچوک  تشگنا  نامه  زا  هکنیا  ای  دنهد و  یم  ماجنا  ار  هدنامیقاب  زاب  هدـیناسر ، نایاپ  هب  نایم  رد  کی  عورـش و  کچوک  تشگنا 

. دنریگ یم  نایم  رد  ود  هدرک و 
صالخ لهج  هبترم  زا  هتفای  يا 

صاخ یبیترت  تسا  نخان  ندیچ  رد 
دشاب سباوخام »  » نیمی بیترت 

(1  ) صاوخ شیپ  بسخ »  » وا راسی  بیترت 
__________

هک تسا  هدیناجنگ  دوخ  رعش  رد  ار  نآ  مه  یسراف  رعاش  هدرب  راکب  ار  بسخ »  » و سباوخ »  » هملک دوخ  رعش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - 1
. تسا هدش  رکذ  لیصفت  هب  رعش  عمجرت  رد 

. تسا هدش  هتفرگ  دوریم  راکب  ناتشگنا  يارب  هک  یتاملک  لوا  فورح  زا  سباوخ »  » هملک
کچوک تشگنا  رصتخ :

هنایم دنلب : تشگنا  یطسو :
گرزب تسش : ماهبا :

دنلب کچوک و  نایم  رصنب :
یهاوگ تشگنا  هبابس :

. پچ تسد  يارب  ار  نایم  رد  ود  بسخ »  » هتفرگ و رظن  رد  تسار  تسد  يارب  ار ) نایم  رد  کی  « ) سباوخ  » یسراف رعاش 
نایم رد  ود  ای  نایم  رد  کی  تروصب  نک  مامت  ار  تسد  کی  لوا  هک  درادن  يا  هراشا  ای  حیضوت و  بلطم  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  بلطم  رد 

. تسا هدشن  هدید  هراب  نیا  رد  مه  یتیاور  ار . رگید  تسد  دعب 
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. دش دهاوخ  نشور  هدنیآ  رد  نتفرگ  نخان  رد  بیترت  نیا  تلع  تسین  هفسلف  لیلد و  یب  مالسلا  هیلع  ماما  شرافس  هک  رظن  نیا  زا 
هحفص 77} }

گرم يارب  یگدامآ 

یم بجعت  تسا  نیگمغ  دنک و  یم  هیرگ  دنز ، یم  هلان  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  ناکیدزن  ای  هداوناخ  زا  هدید ، تبیصم  هک  یسک  زا  - 205
. منک

. تسا یبیجع  زیچ  شرظن  رد  گرم  ایوگ  دنک  یم  یتحاران  راهظا  ینادان  يور  زا  دنز و  یم  كاچ  ار  نابیرگ  - 206
كاخ  هتخیر  رس  قرف  هب  ازع  رهب  يا 
كاچ هدز  نابیرگ  يدوخ  یب  تیاغ  زو 

لفاغ ندرم  يا ز  هدوب  وت  هک  ایوگ 
كاردا زا  بیصن  چیه  ار  وت  تسین  ای 

. تسین همیب  گرم  ربارب  رد  مه  ادخ  ربمایپ  هک  دنتسه  يواسم  گرم  رد  اجنآ  ات  ادخ  قولخم  مامت  - 207
. دیزاسب ندش  بارخ  يارب  دیئازب و  ندرم  يارب  دنز  یم  دایرف  هزور  همه  هک  دراد  هتشرف  کی  یقولخم  ره  - 208

يدوب دلخم  یسک  رگا  رهد  رد 
يدوب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هک  تسین  کش 

درم دهاوخ  تبقاع  داز  هک  صخش  ره 
يدوب دب  ناهج  هب  يدوبن  گرم  رو 

هحفص 78} }
ءابلا فرح 

ندش هتفیرف  رارتغا  ُرهَّدلا ؟؟؟  َشَحوَتِسا  ِنیقَیلاَک  َال  َو  *** اُهلهَا َّرَتغا  اَِهب  اینُّدلا  اَکَرَا  مَلَف  - 209
ُهبِسانُا اَم  ٍئِرما  ِمسَر  یلَع  ُُّرمَا  *** امَّنَاَک ِبیرَقلا  ِمسَر  یَلَع  ُُّرمَا  - 210

ُهبِحلَص َتام  ئما  ُتیَقََال  ُتئِش  اذِا  *** ٍۀَعاس َّلُک  ینَّنِا  الَول  ِهللاَوَف  - 211
ُهبِداَون ٍموَی  َّلُک  ًانزُحُدِّدَُجت  *** ٍۀَلیِحب ُهنَع  َرهَّدلا  ُتیَرَتعا  اَم  اذِا  - 212

؟؟؟
ُبَجوَا ِبُونُّذلا  َكَرت  َّنِکل  *** اُوبُوتَی نَا  ِساّنلا  یَلَع  ٌضرَف  -213

ُبَجعَا ِهیف  ِساّنلا  ُۀَلفَغ  َو  *** ٌبیجَع ِِهفرَص  یف  ُرهَّدلا  َو  - 214
تاّیلب تابئان  ُبَعصَا  ِباوَّثلا  َتوَف  َّنِکل  *** ٌبعَص ِتاِبئاّنلا  ِیف  ُربَّصلا  َو  - 215

نتسیرکن دنلب  حمط  ُبَرقَا  َكاذ  ِّلُک  نِم  ُتوَملا  َو  *** ٌبیرَق یَِجترَی  ام  َّلُک  َو  - 216
لام عمج  رب  صرح  تمذم  لام و  هاج و  لاوز  نایب 

ٍبَعَت یَفل  اینُّدلا  یَلَع  َصیرَحلا  َّنِا  *** ِبَشَی َمل  ِصرِحلا  ُساَر  َو  دَق ؟؟؟  - 217
ٍبتُر یِلا  ینیَع  تَحِمَط  اُهتِلنَف  *** ًۀَبَترَم ُتمُد  ام  اذِا  ِینارَا  ِیلاَم  - 218
ِبَرَّطلا َو  ِتاذَّللِاب  ُرَمُعی  َناک  دَق  *** ِهب ُترَرَم  ٍتَیب  مَک  َّکِبَر  ِهللاِاب  - 219

اهوزرا ایانم  ِبَرََخلا  َو  ِلیَوِلل  اهِدَعب  نِم  َراصَف  *** ِهِبناوَج یف  اَیانُملا  ُباَقُع  تَراط  - 220
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ندرک یشکرس  حمج  ٍبَلَّطلِاب  ُقازرَالا  اَم  َّکِبَر  َو  الَف  *** ًابَلَط ِِهب  حَمَجت  َکَنانَع ال  سِبحَا  - 221
ِبَلَّطلا ِیف  َّدَج  دَق  نَم  َلاملا  ُكُریت  َو  *** ًۀَلِحار ِفُحی  َمل  نَم  َلاملا  ُلُکاَی  دَق  - 222

خیبوت
هحفص 79} }

. تسا هناخمغ  ایند 

یم رطخ  مالعا  اهنآ  هب  دـناسرت و  یم  ار  مدرم  هک  متفاین  گرم  لـثم  يدـننامه  دـهد و  بیرف  ار  مدرم  هک  مدـیدن  اـیند  لـثم  يزیچ  - 209
. دنک

. ما هتشادن  ربق  بحاص  اب  یتبسن  الصا  هک  تسا  یسکدننامه  نم  شور  اما  مرذگ ، یم  شربق  رانک  زا  نادنواشیوخ  لثم  - 210
ار  نادرم  دهد  یم  بیرف  هک  ایند 

ار ناج  دیابر  یم  راک  رخآ  رد 
دندش شومارف  نازیزع و  دنتفر 

ار ناشیا  ام  مشچ  هدیدن  هک  ایوگ 
. مور یمن  ناگدز  تبیصم  رادید  هب  تعاس  همه  ارچ  هک  منک  یم  ضارتعا  دوخب  دنگوس  ادخب  - 211

. دننک یم  هزات  يرگید  مغ  ناهج ، نازاسمغ  دعب  زور  موش ، یم  صالخ  هدزمغ  تبیصم و  کی  زا  يا  هشقن  اب  هک  هاگنآ  - 212
هراوآ ار  وت  دیرجت  هب  هتفر  يا 

هزادنا یب  طاشن  حرف و  يراد 
دراد قلعت  یسک  رگا  قلخ  اب 
هزات وا  تحارج  دوش  هتسویپ 

گرم هانگ و 

. تسا رت  بجاو  هانگ  كرت  اما  دننک  هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  هک  تسا  بجاو  مدرم  همه  يارب  - 213
هایس تشگ  تیصعم  تلد ز  هک  یهاگ 

هاوخب هصق  نآ  رذع  هبوت  هب  لاح  رد 
هحفص 80} }

هلا قیفوت  هب  دنک  ددم  تخب  رو 
هانگ هب  يدرگن  هدولآ  وت  هک  هب  نآ 

. تسا گرم ) ندش  کیدزن  و   ) راگزور تشذگ  زا  مدرم  تلفغ  نآ  زا  رتبیجع  تسا و  بیجع  راگزور  ثداوح  - 214
لامک بابرا  دزن  تسا  بجع  لد  يا 
لاح هب  لاح  زا  راگزور  ندید  رگ 
مدید رت  بجع  نآ  زا  یبجع  نکیل 

لاوز تسین  شا  هفرت  چیه  هب  هک  تلفغ 
. تسا رت  تخس  یلیخ  یبات ) یب  رثا  رب   ) باوث نداد  تسد  زا  اما  تسا  تخس  اه  تبیصم  رد  ربص  - 215
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دیآ شیپ  يا  هعقاو  ار  وت  هچ  لد  يا 
دیآ شیر  رگج  رب  تمغ  ریت  ای 

ازج زور  نآ  باوث  ینک  ربص  رگ 
دیآ شیب  درب  نامگ  یسک  هچ  ره  زا 

. تسا رتکیدزن  اهزیچ  همه  زا  گرم  تسا و  کیدزن  هجیتن  هب  مراودیما  هچ  ره  هب  - 216
تسا رتکیرات  هایس  بش  ندرم ز 

تسا رتکیراب  لایخ  ینک  هچ  ره  و ز 
تسا کیدزن  ام  هب  ام  دیما  دنچ  ره 

تسا رتکیدزن  گرم  هک  نیقی  هب  مناد 

صرح زا  زیهرپ 

. تسا تمحز  جنر و  رد  هشیمه  ایند  لام  صیرح  دیدرگن . ریپ  نم  صرح  دش و  دیفس  مرس  يوم  - 217
هحفص 81} }

. دود یم  رگید  تاماقم  لابند  ممشچ  مبای  یم  تسد  نآ  هب  مریگ و  یم  رظن  رد  ار  یماقم  یتقو  دوش !؟ یم  هچ  ارم  - 218
. دوب يداش  اه و  تذل  رد  قرغ  يراگزور  هک  ما  هتشذگ  اهنآ  رانکزا  هک  یئاه  هناخ  هچ  دنگوس  تراگدیرفآ  يادخ  هب  - 219

. دش یبارخ  هلان و  زکرم  دوز  یلیخ  دوشگ و  رپ  اه  هناخ  نآ  فارطا  رد  ثداوح  نیهاش  - 220
زآ توهش  دشن  مک  تشذگب و  مرمع 

زاب میوج  یم  تسه  ماک  هک  دنچ  ره 
موب نکسم  دوش  یم  هناخ  هک  هفرط  نیو 

زاورپ اجنآ  گرم  باقع  درک  موچ 
. تسین شوج  بنج و  ساسا  رب  اه  قزر  دنگوس  تناگدیرفآ  يادخب  اریز  دنک ، یشکرس  راک ، رد  راذگم  ریگب و  ار  دوخ  راهم  - 221

زا ار  تورث  هدیشوک  همه  زا  شیب  هک  سکنآ  تسا و  هتـشادنرب  یماگ  هدربن و  یجنر  چیه  هک  دسریم  یـسک  تسدب  تورث  یهاگ  - 222
. تسا هداد  تسد 

بلط هب  رسیم  تسین  نوچ  وت  دوصقم 
بل هب  هصغ  زا  وت  ناج  دسر  دنچ  ات 
ماک هب  دندیسر  دنتسجب  هک  یعمج 

بعت دنجنر و  نیرق  بلط  یعمج ز 

رادرب یکدوک  زا  تسد 

!! تسا هدروآ  نوریب  تندب  زا  ار  یناوج  نهاریپ  وت  يوم  یهدیم ) ماجنا  ار  اه  هچب  ياهراک  و   ) یشوپ یم  هناگچب  سابل  تقو  هچ  ات  - 223
. باتشب چوک  گرم و  يوسب  دنز  یم  دایرف  تهاگجیگ  يوم  نغور  نتفر ) تسد  زا  - ) 224

هحفص 82} }
ءابلا فرح 
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يوه سفن و  تعباتم  رب  خیبوت 
نماد لیذ  ِبابَّشلا  َدُرباَضَن  دَق  َُکبیَش  َو  *** یباصَّتلا َلاَیذَا  ُّرَُجت  َم  َیِلا  - 223

ِباهِّذلا یَلَع  َّیَح  ِتوَّصلا  یَلعَِاب  *** َيدان َکیَدوَف  یف  ِبیَّشلا  َلِالب  - 224
ِبارُّتلا ِقاَبطَا  َتَحت  ُبَّیَُغت  *** ٍبیرَق نَع  َو  ِبارُّتلا  َنِم  َتِقلُخ  - 225

یکدوک یباصت  ِباکِّرلا  ِیف  َُکلجِرَف  عَمطَت  الَف  *** ٍنعَظ ِراد  یف  ًۀَماِقا  َتعِمَط  - 226
ِباَجِحلِاب ُبَجُحی  َسَیل  ٌلوُسَر  *** ِیتاَی َفوَس  َو  َباَجِحلا  َتیَخرَا  َو  - 227

عرسا ّیح  ِبارَخلا  ِربَقلا  ُنِکاس  َکَّنِاَف  *** رُصُقا ِعُوفرَملا  َكِرصَق  ِماَعَا  - 228
وم ندش  دیفس  يریپ و  زا  تیاکش 

اَُهباهِش َءاضَا  ذِا  یشیَع  مَلظَاَف  *** ِیتَرانَم ِلاَِعتشِاب  یِمسِج  ُران  تَبَخ  - 229
اَُهبارُغ َراط  َنیح  یّنِم  ِمغَّرلا  یَلَع  *** یتَماه َقوَف  تَشَّشَع  دَق  َۀَمُوباَیَا  - 230

اَُهبارَخ ِرایِّدلا  ِّلُک  نِم  ِکیواَم  َو  *** ِینتِرُزَف یّنِم  ِرمُعلا  َبارَخ  ِتیَاَر  - 231
اَُهباضِخ ِینُغی  َسَیل  ٍبیَش  ُِعیالَط  *** یِضِراع َّلَح  ام  َدَعب  ًاشیَع  ُمَعنَاَء  - 232

رس قرف  هماه  اَُهبابََش  یَّلََوت  ٌسفَن  تَِینَف  دَق  َو  *** ِِهبیشَم َلبَق  ِءرَملا  ِرمُع  ُةَّرُغ  َو  - 233
اُهباَطَتسُم ِهِماّیَا  نِم  َصَّغَنَت  *** هُساَر َّضَیبا  َو  ِءرَملا  ُهجَو  َّرَفَص  اَذِا  - 234
اَُهباَِصن َّمَت  ِلاملا  ِةوکَز  ِلثِمَک  *** اهَّنَِاب مَلعا  َو  ِهاجلا  َةوکَز  ِّدَا  َو  - 235

چرّدکن صغنت  اَُهباَِستکا  ِمیرَکلا  ِتاراِجت  ُریَخَف  *** مَُهلاقِز ِکلمَت  ِرارحَالا  َیِلا  نِسحَا  َو  - 236
هحفص 83} }

زیگنا يزاجم  قشع  ینک  دنچ  ات 
زیمآ تقیقح  هب  یلامک  لها  رگ 

زور بش و  يریپ  لالب  ترس  قرف  رب 
زیخرب دیوگ  باهذلا  یلع  یح  نوچ 

. دش مهاوخ  ناهنپ  كاخ  اهراورخ  ریز  يدوز  هب  ما و  هدش  قلخ  كاخ  زا  - 225
. تسا باکر  رد  تیاپ  اریز  شاب ، هتشادن  یعمط  نینچ  ینک !؟ ندنام  دصق  ایند )  ) هناخرفاسم رد  يراد  عمط  - 226

كاخ رصنع  زا  رهاظ  هتشگ  وت  مسج  يا 
كاله دعب  يوش  ناهن  وا  رد  هاگان 

(1  ) طابر هنهک  نیا  میقم  وشم  راهنز 
كاردا ای  ینک  یم  شوه  يوعد  رگ 

یم ترادـید  هب  ددرگ  عناـم  شدورو  زا  دـناوت  یم  برد ) هن  و   ) هدرپ هن  هک  گرم  کـیپ  يدوزب  يا ) هدـیمرآ  و   ) هتخادـنا ار  هدرپ  - 227
. دیآ

درک . یهاوخ  تنوکس  ربق  هناریو  رد  دیدرت  نودب  اریز  ایب  هاتوک  هدیشک  کلف  هب  رس  ياهخاک  هدننک  دابآ  يآ  - 228
لما رصق  یهرمگ  نایب  هدرک  يا 

لجا  کیپ  قح  شیپ  دسر ز  هاگان 
ار وت  ناویا  رصق و  هک  بضغ  هب  دیوگ 
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لدب کیرات  گنت و  روگ  هب  دنزاس 

لایخ تسا و  باوخ  ایند 

یهایـس یکیرات و  هب  نم  شیع  نم ، يوم  ندـش  رو  هلعـش  رثا  رب  هدـیئارگ و  یـشوماخ  هب  نم  مسج  شتآ  نم  يوم  نتفاـی  رییغت  اـب  - 229
. تسا هداتفا 

هک  يا  هدید  اریز  يدرک ، هنال  مرس  قرف  رب  دیفس ) يوم   ) گرم دغج  يا  - 230
__________

(. میدق رد  نارفاسم  زکرم   ) ارسناوراک طارص ، هملک  لثم  طابر : - 1
هحفص 84} }

. تسا هدرک  زاورپ  هایس ) يوم   ) مرس هایس  غالک 
. تساه هناریو  رد  وت  هاگیاج  اریز  يدمآ ، مرادیدب  هک  يدید  ار  مناریو  رمع  - 231

ندب فعض  زا  هدرسف  نم  شتآ  دش 
نشلگ مشیع  غاب  دوب  هک  تفر  ناو 

يدرک اج  مرس  رب  دیفس  يوم  يا 
نکسم دریگ  هبارخ  رد  هک  موب  نوچ 

زاب درادن  هدـئاف  نآ  يزیمآ  گنر  يارب  انح  گنر و  دـش و  راکـشآ  متروص  رب  دیفـس ) يوم   ) يریپ دـمآرد  شیپ  هکنیا  زا  سپ  ایآ  - 232
!؟ مشاب داش  یگدنز  رد  مه 

هدش دوبان  ناسنا  دمآ ) دیفـس  يوم  ، ) درک تشپ  یناوج  هک  هاگنآ  تسا . هایـس  ناسنا  يوم  هک  تسا  ینارود  ناسنا  یگدـنز  مشچ  - 233
. تسا

. تسا هدیدرگ  يرپس  يو  شوخ  راگزور  دیفس  يو  يوم  تسا و  درز  صخش  تروص  هک  هاگنآ  - 234
نم خر  درگ  همیخ  دیفس  يوم  دز 

نم خرف  هرهچ  درز  هریت و  دش 
شبقع رد  نم  تفر و  بابش  مایا 

نم خساپ  دهدن  وا  منک و  ناغفا 
نک و کمک  نادـنمزاین  هب  يدیـسر  ماقم  هب  یتقو  . ) تسا لماک  نآ  باصن  لام ، ةاکز  لـثم  هک  دـینادب  دـیزادرپب و  ار  ماـقم  ةاـکز  - 235

( هدب ماجنا  رتدوز  ار  اهنآ  ياهراک 
. تسا نادرمدازآ  بلج  ناگتسیاش  تراجت  نیرتهب  يریگ ، تسد  رد  ار  نانآ  راهم  ات  نک  یکین  نادرمدازآ  هب  - 236

لالج هاج و  قح  ترضح  زا  هتفای  يا 
لام نوچ  شتاکز  ینک  ادا  هک  دیاب 

دوش هدنب  مرک  ناسحا و  هب  دازآ ،
لایخ چیه  نکم  نیا  ریغ  هب  راهنز 

هحفص 85} }
ءابلا فرح 
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اراوک بذع  اُهباذع  َو  اُهبذَع  انَیِلا  َقیس  َو  *** اُهتمِعَط ّینِاَف  اینُّدلا  ِقُذَی  نَم  َو  - 237
اَُهبارَس ِةالَفلا  ِضرَا  یف  َحال  امَک  *** ًالِطاب َاروُرُغ  ّاِلا  اهَرَا  مَلَف  - 238

اُهباِذتجا َّنُهُمَه  ٌبالَک  اهیَلَع  *** ٌۀَلیحَتسُم ٌۀَفیج  ِالا  َیِه  ام  َو  - 239
اَُهبالِک َکتَعَزان  اهبِذَتَجت  نِاَو  *** اِهلهَِال ًاملِس  َتنُک  اهِبنَتَجت  نِاَف  - 240

نابایب ةالف  اِهباِکترا  یِقَّتلا  ِسفَن  یَلَع  ٌمارَح  *** اهَّنِاَف ِرُومُالا  ِتالضَف  َکنَع  عَدَف  - 241
ّمه دصق  اَُهباُرت  َکیوَتحَی  ٍلیلَق  اّمَعَف  *** ًارِخاف ِضرَالا  ِبَکنَم  یف  نَیِشمَت  َو ال  - 242

اَُهباجِح ًاخُرم  ِباوبَالا  ِۀَقَّلَغُم  *** اَهِراد َرعَق  تَنَط  َوا  ٍسفَِنل  یبوُطَف  - 243
راکزور ثداوح  زا  تیاکش 

ٍباَبَش َو  ٍۀَّحِِصب  َنیعتِمَتُم  *** ٍۀَکیَا یف  ٍۀَماَمَح  ِجوَزَک  اَّنُک  - 244
ِبابحَالا ُقِّرَفُم  َنامَّزلا  َّنِا  *** انَنَیب َقَّرَف  َو  اِنب  ُنامَّزلا  َلَخَد  - 245

یناج ناتسود  یناوج و  مایا  رب  فسات 
ٍباَهَِذب اَنَذُؤت  یّتَح  َيانیَع  *** امِهیَلَع ُءامِّدلا  ِتََکب  َول  ِناَئیَش  - 246

کی ةدرشع  ِبابحَالا  ُۀَقُرف  َو  ِبابَّشلا  ُدَقَف  *** اَمِهیَقَح نِم  َراَشعِملا  اَُغلبَی  َمل  - 247
مالساهیلع همطاف  تافو  تقو  رد  مایا  بئاصم  زا  لالم  راهظا 

تبیصم ۀیزر  ٍبیبَح  ُقاِرف  َوا  ٍلام  ُۀَّیِزَر  *** يََرت امَک  ّاِلا  ُماّیَالا  َو  ُرهَّدلا  اَم  َو  - 248
ٍبیَبل ُریَِغل  ِۀَیلاح  َبُّلَقَت  *** فَخَی َمل  َرهَّدلا  َبَّرَج  دَق  ٍءَرما  َّنِا  َو  - 249

راهظا
هحفص 86} }

. ما هدرک  كرد  ار  نآ  باذع  ینیریش و  ما و  هدیماشآ  هدروخ و  نآ  زا  نم  دنا  هدیشچ  ار  ایند  نارگید  رگا  - 237
. متفاین ددرگ  یم  راکشآ  فلع  بآ و  یب  ياهنابایب  رد  هک  یبارس  دننامه  یچوپ  ترسح ، لوگ ، زا  ریغ  ار  ایند  - 238

لد يا  ار  ناهج  ما  هدرک  هبرجت  نم 
لطاب دشاب  مامت  ناهج  لاوحا 

کلف تسا  یبارس  نافراع  هدید  رد 
لئاز ددرگ  هک  تسا  یبابح  شقن  ای 

. تسا رادرم  ندیعلب  نانآ  فده  هدمآ و  درگ  اهگس  نآ  فارطا  رب  تسا ، هتفای  رییغت  هدیدنگ و  يرادرم  ایند  - 239
رکفب رگا  و  دناشک ) یم  شیوخ  عفن  يوسب  دوخ  عفن  يارب  ار  وت  مادک  ره   ) یتسه نابلط  ایند  میلـست  ینک  يریگ  هرانک  ایند  زا  رگا  - 240

. دنزیخ یم  رب  وت  اب  هزرابم  هب  ایند  ياهگس  یشاب  دوخ  دوس 
هداتفا هفیح  لثم  هب  هچ  ایند 

هدازآ نآ  هب  لیم  دنکن  زگره 
هدامآ نآ  زا  هتشگ  ناکس  يزور 

هداد شکرت  هک  یقفوم  لاحشوخ 
. تسا مارح  شور  نیا  تسا  راکزیهرپ  هک  يدرف  يارب  اریز  راذگب ، رانک  ار  ایند ) روما  هب  تبسن   ) یفاضا ياهراک  - 241

. دریگ یم  شوغآرد  ار  وت  نیمز  نیمه  كاخ  يدوزب  اریز  دشاب ، هناهاوخ  دوخ  دیابن  نتفر  هار  - 242
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. دنادرگ نازیوآ  ار  دوخ  ياه  هدرپ  ددنبب و  مکحم  ار  شا  هناخ  ياهرد  دنیشنب و  دوخ  هناخ  جنک  هک  یسک  لاحب  اشوخ  - 243
دوس يراد  سوه  رگا  ناهج  راک  رد 

دونشخ تجاح  ردقب  يوش  هک  دیاب 
هحفص 87} }

نیمز يالاب  هب  رخف  ینک  دنچ  ات 
دوب دهاوخ  نیمزریز  رد  وت  ياج  نوچ 

تسا نکفا  یئادج  نامز ،

یم یگدنز  يرازغرم  رد  ینابایب  نارتوبک  دننامه  مالسلا ) اهیلع  همطاف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ) ام - 244
. میدوب رادروخرب  یناوج  یتمالس و  زا  میدرک و 

. دنکفا یم  یئادج  ناتسود ، نایم  راگزور  دنکفا ، یئادج  ام  نایم  دروآ و  راشف  ام  رب  راگزور  - 245
میدوب مدمه  همه  رتوبک  تفج  نوچ 

میدوب مرخ  بابش  تحص و  و ز 
قارف زیگنا  درک  هنامز  هاگان 

میدوب مه  یب  لاس  رازه  هک  یئوگ 

ناتسود یئادج  زا  فسأت 

، دسرب يدوبان  هب  کیدزن  هک  دزیرب  کشا  اجنآ  ات  زیچ  ود  يارب  نم  ياهمشچ  رگا  - 246
. ناتسود نایم  نداتفا  یئادج  هب  یناوج  نتفر  تسد  زا  ما ، هدادن  ماجنا  ار  تمعن  ود  نآ  قح  مهدکی  - 247

نوخ اه  لد  دنک  یم  هک  يا  هعقاو  ره 
نوزفا نآ  زا  دشاب  قارف  يریپ و 

لاس دص  دیرگ  لاح  ود  نیارب  هدید  رگ ،
نوریب دیاین  نآ  قح  هدهع  زا 

تالکشم ربارب  رد  هبرجت  اب  درم  شور 

. ناتسود نایم  یئادج  یلام و  هبرض  ینیب : یم  هک  تسا  نیمه  راگزور  رصع و  - 248
هحفص 88} }

ءابلا فرح 
ءارهز همطاف  تافو  رد  لالم  راهظا 

هرهب بیصن  ٌبیصَن  یبلَق  ِیف  ُهاوِِسل  اَم  َو  *** ٌبیبَح ُُهلِدعَی  َسَیل  ٌبیبَح  - 250
ُبیغَی یبیبَح ال  یبلَق  نَع  َو  *** یمسِج َو  ینیَع  نَع  َباغ  ٌبیبَح  - 251

تافو زا  دعب  همطافب  باطخ 
یباوَج َّدُرَی  مَلَف  ِبیبَحلا  َربَق  *** ِلَسُم ًامّ ِرُوبُقلا  یَلَع  ُتفَقَو  ِیلام  - 252
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ِبابحَالا َۀَّلُخ  يدَعب  َتیِسَنَا  *** اََنباوَج ُّدَُرت  ََکل ال  ام  ُبیبَحَا  - 253
هرّدخم نا  نابز  زا  باوج 

ورک نیهر  ٍباُرت  َو  ٍلِداَنَج  ُنیه  َراَنَا  َو  *** مُِکباوَِجب یل  َفیَک  َو  ُبیبَحلا  َلاق  - 254
یبارتَا نَع  َو  ِیلهَا  نَع  ُتبِجُح  َو  *** مُُکتیسَنَف ِینِساحَم  ُبارُّتلا  ُلَکَا  - 255

ِبابحَالا ُۀَّلُخ  مُکنَع  َو  ِنَع  یّ *** تَعَّطَقَت ُمالَّسلا  اَّنِم  مُکیلَعَف  - 256
ءایبنالا متاخ  ترایز  تقو  رد  هیثرم 

کنس لدنج  ًابَبَس  اَُکبِلل  َُکتلَعَج  ّاِلا  *** ٍۀَِبئان َدنِع  یعمَد  َضاغ  ام  - 257
اَبَکَسنا َو  َضاَفَف  ُنوُفُجلا  یّنِم  *** ِِهب َکتَِحماس  َُکترَکَذ  اذِا  َو  - 258

ًاِبئَتکُم ُهاوِسل  َيرَا  نَا  نَع  *** ِِهب َتلَلَح  َيَرث  ُلُِّجا  ّینِا  - 259
هریغم نب  دیلو  رییعت 

ندیناسرت دیدهت  ٍِبلاط  یبَا  ُنبا  اَنَا  ُتلُقَف  *** ُدیلَولا ِمیظَعلِاب  یندِّدَُهی  - 260
هحفص 89} }

. تسین دنمدرخ  دنکن  یتحاران  ساسحا  ناتسود  قارف  یلام و  هبرض  زا  دشاب و  هدومزآ  ار  راگزور  هک  یسک  - 249
رهش هرهش  تفرعم  ملع و  هب  هتشگ  يا 
رهد هک  شیوخ  زا  لفاغ  شابم  راهنز 

دهد جارات  هب  افج  زا  وت  لام  هگ 
رهز نوچ  دزاس  قارف  زا  وت  ماک  هگ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالسلا و  اهیلع  ارهز  گوس  رد 

. تسین ئاج  نم  بلق  رد  وا  ریغ  يارب  دریگب و  ار  وا  ياج  دناوت  یمن  يرگید  بیبح  هک  یبوبحم  - 250

. دش دهاوخن  ناهنپ  نم  بلق  زا  نم  بوبحم  اما  هدیدرگ ، ناهنپ  نم  مسج  مشچ و  زا  هک  یبوبحم  - 251
دشاب رونم  وا  زا  ملد  هک  هم  نآ 
دشاب ردکم  هدید  وا  يرود  زو 

مد همه  نکیل  تفر و  رظن  شیپ  زا 
دشاب روصم  نم  لایخ  حول  رد 

. دهد یمن  ارم  باوج  وا  مهد و  یم  مالس  مبوبحم  ربق  هب  ما و  هداتسیا  اهربق  نایم  رد  دوش ؟ یم  هچ  ارم  - 252
شومارف تسا  ناتـسود  نایم  هک  یتبحم  ام ، ناـیم  یئادـج  ندرم و  زا  سپ  اـیآ  یهد !؟ یمن  ارم  مالـس  خـساپ  ارچ  نم  بوبحم  يآ  - 253

!؟ يا هدرک 
باوص قدص و  ندعم  افو و  رهب  يا 

باتم يور  نمز  متباث  وت  رهم  رب 
مماک دشاب  وت  ترایز  هک  یهاگ 

باوج هب  وش  تفتلم  مالس  تقو  رد 
هحفص 90} }
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالسلا و  اهیلع  همطاف  نابز  زا  خساپ 

. متسه ربق ) رد   ) كاخ اه و  گنس  نهد  رد  نم  هک  مهدب  ار  تباوج  هنوگچ  دیوگ : یم  بوبحم  - 254
هطبار عطق  منافیدرمه  ناگتـسیاب و  مدرک و  شومارف  ار  امـش  تهج  نیمهب  هدرک  دوبان  ار  ممـسج  ياه  یئاـبیز  تازاـیتما و  كاـخ  - 255

. مدومن
. تسا هدیدرگ  عطق  ندرم ) اب   ) امش ام و  نایم  یتسود  طابترا  داب . امش  رب  ام  دورد  - 256

. دیسر مالسلا  هیلع  ماما  شوگب  یبیغ  يادص  زا  رعش  هس  نیا  دنا  هتفگ 
دنب دنب ز  ارم  ادج  دش  هچ  كاخ  رد 

دنزرف ناتسود و ز  مدش ز  مورحم 
نکیل متسرف  یم  مالس  هتسویپ 

دنویپ ار  ام  تسین  هچ  دهدن  يدوس 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترایز  ماگنه  هب  هیثرم 

. دناد یم  ما  هیرگ  ببس  ار  امش  دزیر ، یم  نیمز  هب  یتبیصم  هثداح و  ره  رد  نم  کشا  - 257
. دزیریم کشا  دشوج و  یم  دنکیم ، تواخس  ممشچ  ياهکلپ  متفا  یم  امش  دای  هب  هک  هاگنآ  - 258

. مدرگ نایرگ  يرگید  ربق  ندید  يارب  هک  منآ  زا  رتراوگرزب  منکیم و  میظعت  يا  هتفرگ  ياج  نآ  رد  هک  ار  یکاخ  - 259
من یب  ممشچ  همشچ  دوش  هک  يزور 

مدرد دیاز  کشا  هک  منک  وت  دای 
تمان يزور  تسا  هدینش  هک  سکره 

متام دباین  رگید  یسک  توم  زا 
هحفص 91} }

ءابلا فرح 
نتشاد كرزب  لیّجس  ٍِبلاَغ  یِفَلَس  نِم  ِتیَبلِاب  َو  *** ِنیَحَطبَألِاب ُلَّجَبَملا  ُنبا  اَنَا  - 261

ِِبئاهلِاب ُهنَع  ینَّنَا  َو ال  *** َدیلَولا ُفاخَا  ینَبَحسَتالَف  - 262
ِبِضاَقلِاب ِلِماَنَالا  ُحوُمَس  *** ٌؤُرما ّینِا  ةَرَّیَغُم  ُنبا  اَیَف  - 263

دوج ۀحامس  ِبِحاَصلا  یَلَع  ِللا  ِناسّ ُریصَق  *** َنیِئناشلا یَلَع  ِللا  ِناسّ ُلیِوَط  - 264
ِِبئاعلِاب َسَیل  اَم  َنُوبیعَت  *** ِلوُسَّرِلل مُِکبیذکََتب  ُمترِسَخ  - 265

ِبِذاکلا یَلَع  ِهللا  ُۀَنَعل  َالَا  *** ِءامَّسلا ِیحَِوب  ُهوُُمتبّذَک  َو  - 266
بدا كرتب  وا  رییعت  بهل و  یباب  باطخ 

ناتشگنا رس  لمانا  ِبَطَحلا  ََۀلاَّمَح  ِبرَحلا  ِتِنب  ُةَرخَص  َو  *** ٍبََهلَابَا َكادَی  تَّبَت  ٍبََهل  َابَا  - 267
تکاله بطع  ِبَطَعلِاب  َۀَمالَّسلا  َعاب  َّنَمَک  َتنُکَف  *** ِهِمحَر َعِطاَق  ِهللا  ِبَن  یّ َتلَذَخ  - 268

َُبنَّذلا ُهُعَبتَی  ُساَّرلا  َكاذَک  َو  َُهل  *** ًاِعبات تَحَبصَاَف  ٍلهَج  یبَا  ِفوَِخل  - 269
ِبَرَعلا ِمِسوَم  یف  ِتیَبلا  ُجیجَح  َکیَلَع  *** ُهلیُهی ًاراَع  ُرمَالا  َكاذ  َحَبصَاَف  - 270
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مُد ّبنَذ  ِبَضَقلِاب  َو  ِحامِّرلِاب  ُهُوَوذ  ِیناَحل  *** ُدَّمَُحم يِداَعَالا  َضُِغب  نَع  َنالَول  َو  - 271
ٍبَسَح ُوَوذ  ِبوُرُحلِاب  ٌءالِم  ٌلاَجِر  *** َهلوَح َعَّرَُصی  َوا  ُهُولَمشَت  َنل  َو  - 272

يدبا يزغب  وا  لتق  تقو  رد  دیلوب  باطخ 
ایانم ًَۀبرَش  ایاَنَملا  ِساَک  نِم  َکیِقسَا  *** ٍۀَبتَع َنباَی  ََکل  ًاسعَت  َو  ًاّبَت  - 273

دُُحا  رد  هحلط  یبا  نب  دیعس  یبا  زجر 
دق

هحفص 92} }

هریغم نب  دیلو  شنزرس 

. متسه بلاط  یبا  رسپ  نم  متفگ : واب  دنک ، یم  دیدهت  گرزب  يالب  هب  ارم  دیلو  - 260
(1 . ) مشاب یم  بلاغ  نامدود  زا  هبعک  هناخ  و  قیتع ) يداو   ) هنیدم هکم و  هناخدور  تیصخش  رسپ  نم  - 261

. مشاب هدرک  تشحو  وا  زا  هک  رادم  نامگ  مسرتیم و  دیلو  زا  هک  نکم  نامگ  - 262
ارم دید  قح  لها  سینا  مصخ  نوچ 

ارم دیدهت  لتق  هب  دنک  هتسویپ 
لد هنیئآ  هک  هریت  موشن  نکیل 

ارم دیحوت  لقیص  زا  هدش  نشور 
. متسه هدیدبآ  يریشمش  اب  زاب  تسد  دنمتواخس ، يدرم  نم  هریغم  رسپ  يآ  - 263

. تسا هاتوک  ناتسودب  تبسن  زارد و  نارو  هنیک  يارب  منابز  - 264
. درادن یبیع  چیه  هک  دیریگ  یم  بیع  یسک  زا  دیدرک ، ررض  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  تفلاخم  اب  - 265

. ار وگغورد  دنک  تنعل  ادخ  دیوگ ، یم  غورد  لیئربج ) قیرط  زا   ) ادخ اب  طابترا  رد  دیئوگیم  - 266
شیر يزاس  ملد  سفن  ره  هک  مصخ  يا 

شین نم  رب  ینز  روبنز  هچ  دنچ  ات 
ییحو دماین  نامسآ  هک ز  یئوگ 

شیوخ هصق ز  نیا  تخاس  هکیسکب  تنعل 

بهل یبا  زا  شنزرس 

هرخص داب  دوبان  بهلوبا ، يآ  وت  تتسد  ود  داب  هدیرب  شتآ  نیشنمه  يآ  - 267
__________

مالسلا هیلع  ماما  و  بلاغ . نب  يول  نبا  بعک  نب  ةرم  نب  بالک  نب  یـصق  نب  فانمدبع  نب  مشاه  نب  بلطملادبع  نب  بلاطیبا  نب  یلع  - 1
. تسا هدوب  دیلو  رب  يزوریپ  يارب  لأفت  رطاخب  هدروآ  ار  زوریپ )  ) بلاغ مان  دوخ  دادجا  نایم  زا  هک 

هحفص 93} }
(. بهلوبا رسمه   ) منهج شکمزیه  برح ، رتخد 

تکاله اب  ار  یتمالس  هک  یتسه  یسک  لثم  يدیرب ، وا  اب  ار  يدنواشیوخ  يدز ، هبرـض  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  - 268
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. دنک هلماعم 
. دنکیم يوریپ  مُد  زا  مه  رس  يدرک ، تعاطا  يو  زا  لهجوبا  سرت  زا  - 269

كاله دیق  رد  داب  هشیمه  هک  نمشد 
كاچ شنابیرگ  داب  لجا  تسد  زو 
تخورفب ایند  هب  دوخ  نید  وچ  لهج  زا 

كاب یب  یهیفس  یلهاج  عبات  دش 
. دنشاپب كاخ  وت  رب  دننک و  شنزرس  ار  وت  جح  ماگنه  هب  نایجاح  هک  دش  یگنن  لهجوبا  زا  وت  تعباتم  - 270

. دنریگ یم  تسوپ  ریت  هزین و  اب  ارم  شنانمشد  دوش ، مرن  نانمشد  هنیک ي  هب  تبسن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رگا  - 271
رد هک  یناوارف  نادرم  ترـضح ، نآ  فارطا  هکنیا ، رگم  دننک  هلمح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  دنرادن  تردق  هاگچیه  - 272

. دنوش هتخیر  نیمز  يور  دنراد ، یگداوناخ  تیصخش  دنداتسا و  گنج 
نکسم مناج  نایم  دنک  هک  هم  نآ 
نشلگ دش  ملد  غاب  وا  هرهچ  زو 

وا تمشح  نماد  هب  دسرن  يدرگ 
نت رد  ناج  ار  هتسکش  نم  تسه  ات 

ردب گنج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زجر 

(1 .( ) مرادن یکاب  نآ  بقاوع  زاو   ) مناشون یم  وت  هب  یتبرش  گرم  ماج  زا  داب . وت  رب  تراسخ  گرم و  دیلو )  ) هبتع دنزرف  يآ  - 273
كرد همش ز  کی  وت  رد  تسین  هک  مصخ  يا 

گرم تبرش  نامز  نیا  نداد  وت  هب  مهاوخ 
__________

. تسا هدمآ  اه  هخسن  زا  یضعب  رد  هک  تسا  رعش  فصن  همجرت  تسا  زتنارپ  رد  هک  رخآ  هلمج  - 1
هحفص 94} }

ءابلا فرح 
اُهباحصَا اهَنود  اَهیف  ُلَفَجت  اَُهبابرَا *** ٍۀَیاِرب  تَمِدَق  دَق  - 274

نامسا هرانک  ءاجرا  اُهباهِش  اِهئاجرَا  نِم  ُدیَصلا  َو  *** اُهباهَا اِهلاوهَا  نِم  ُتَسل  َو  - 275
اهباشن اهیسق  نم  هیتای 

تارابع نسحاب  وا  باوج 
نسر طبرم  اُهباُرت  اُهلابرَس  ٍَطبرَِمب  *** اَُهباّضُغ اهُموَی  َتلاج  ُلیَخلا  َو  - 276

اُهبابلِج یلَجنَت  یّنَع  َموَیلَا  *** اُهباقحَا اهَنَیب  ایانَم  َطسَو  - 277
هنیدم هرصاحمب  دندومن  مایق  هک  بازحاب  باطخ 

نهاریپ لابرس  ِیباحصَا  اوُرِّخَا  مُهنَع  َو  یّنَع  *** اذَکه َسِراوَفلا  ُمِحَتقَت  َّیَلَعَا  - 278
ٍباَِنب َسَیل  ِماهلا  ِیف  ٌمِّمَصُم  َو  *** یتَظیفَح َرارِفلا  ِینُعَنمَت  َموَیلَا  - 279

دروخ  مسق  یلا  ُباّذَکلا  ِنَم  اوُعِمَتساَف  ُتفَلَح  َو  *** ًۀََّیِلا َّدَش  َنیح  ٍدبَع  ُنبا  َیِلا  - 280
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ٍبارِض  َّلُک  ِنابِرَطضَی  ِناَلُجَر  *** یَقَتلاَف ِلَُهی  َلّ َو ال  َّدُصَی  نَا ال  - 281
تخرد هخاش  عذج  ٍباوَر  َو  ِكِداکَد  َنَیب  ِعذِجلاَک  *** ًارِّطَقَتُم ُهتَیاَر  َنیح  ُتدَدَصَف  - 282

یباوثَا ینََّزب  َرَّطَقُملا  ُتنُک  *** ینَّنَا َول  ِِهباوثَا  نَع  ُتفَفَع  َو  - 283
ٍباوَِصب دَّمَُحم  َّبَر  ُتدَبَع  َو  *** ِهیاَر ِۀَهاَفَس  نَع  َةَراجِحلاَدَبَع  - 284
ٍباَِعل ُریَغ  َرمَالا  َّنَا  ُّزَتهَی  *** ًاقِداص َرَصبَا  َنیح  ٍدبَع  ُنبا  َفَرَع  - 285

ٍباّضَق ِبَّذَهُم  ِدیدَحلا  یفاَص  *** ٍدَّنَهُِمب یَغَط  نَا  ًارمُع  ُتیَدرَا  - 286
هحفص 95} }

ار نآ  دهاوخب  هتسویپ  وت  عبط  رو 
كرت دشاب  مه  هاگهاگ  هک  تسین  مغ 

دحا رد  هحلط  یبا  نب  دیعس  یبا  زجر 

هدمآ و نادیمب  مچرپ  اب  نارادمچرپ  تفگ : دوخ  زجر  رد  دمآ و  نادیمب  دوب  دحا  گنج  رد  نیفلاخم  نارادمچرپ  زا  هک  دیعس  یبا  - 274
. دنا هتفرگ  نارادمچرپ  ار  اه  مچرپ  فارطا 

نازادناریت فرط  زا  ددرگ . یم  دیص  دیآ ، یم  دورف  نامـسآ  رانک  زا  هک  یباهـش  زا  دیـص  مرادن . كاب  نآ  كانلوه  ثداوح  زا  نم  - 275
. دزیر یم  ورف  گنج  ریت  اهنآ  نامک  گنج و 

دیعس یبا  رعش  هب  مالسلا  هیلع  ماما  بلاج  خساپ 

. دنا هدش  هتخود  تسا  كاخ  هک  گنج  نهاریپ  نامسیر  اب  نارواگنج  گنج ، زور  رد  دنداد . نالوج  دوخ  نابسا  اب  ناراوس  - 276

. ددرگ یم  راکشآ  تیقح  دوشیم و  هتشادرب  اه  هدرپ  نم  فرط  زا  زورما  هدش  هتسب  مکحم  تاناویح  گنت  رازراک  نادیم  رد  - 277
دنداتفا كاچ  هنیس  بسا  هک ز  اه  نآ 

دنداتفا كاخ  هب  هدایپ و  دنتشگ 
دنداتفا كاندرد  كاپ  لد  زا  نوچ 
دنداتفا كاله  تنحم و  هطرو  رد 

هنیدم ناگدننک  هرصاحم  اب  مالسلا  هیلع  ماما  نخس 

فرطرب ار  اه  عنام  ناـنیا  نم و  ناـیم  زا  مناتـسود ! يآ  دـننکیم . هلمح  نمب  امـش  ناراـکراوس  هرـصاحم ) تروصب   ) يروط نیا  اـیآ  - 278
. دینادرگ

. دنکیمن مخز  دفاکش ، یم  ار  رس  ياهناوختسا  مریشمش  درادیم و  زاب  رارف  زا  ارم  زورما  نم  تریغ  - 279
هحفص 96} }

نم رس  رب  دنک  یم  موجه  هک  نمشد 
نم رجنخ  زا  درادن  ربخ  هک  ایوگ 

لاز متسر  وا  غیت  دهج ز  هک  سک  ره 
نم رب  زا  وا  دزیرگ  ینزریپ  نوچ 
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؟ تسیک وگغورد  دیونشب  امش  مدرک ، دای  دنگوس  مه  نم  درک  دای  دنگوس  دمآ  گنت  هب  یتقو  دودبع  نبورمع  - 280
مه ناـجب  دودـبع ) نبورمع  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما   ) درم ود  ره  هجیتـن  رد  دوشن  مه  ناملـسم  ددرگنرب ، هک  درک  داـی  دـنگوس  وا  - 281

. دنداتفا
. تسا هداتفا  دتفا  یم  يدنلب  اهگیر و  يور  هک  امرخ  هخاش  لثم  ولهپ  هب  مدید  مدرک  هاگن  متشگرب  یتقو  - 282

. دروآ یم  نوریب  ارم  ياهسابل  وا  مدوب ، هداتفا  كاخ  يور  نم  رگا  مدیشوپ و  مشچ  وا  ياهسابل  زا  نم  - 283
درد زا  یلاخ  دابم  شلد  هک  نمشد 

درک دهاوخ  نم  لتق  هک  دروخ  دنگوس 
منیب شنوخ  كاخ و  نایم  هب  نکیل 

درگ وس  ره  زا  هتسشن  دوش  هک  مدنآ 
. مدرکیم تدابع  حیحص  قیرط  زا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يادخ  نم  درکیم و  شتسرپ  ار  گنس  یلقع  یب  زا  وا  - 284

. تسین یخوش  گنج  عوضوم  هک  دیمهف  تسیرگن  هدمآرد  زازتها  هب  هک  يریشمش  هب  هناقداص  یتقو  دودبع  دنزرف  - 285
یم تکاله  كاخب  ار  وا  رازراـک  هداـمآ  زیت و  هدـید ) بآ   ) يدـنه ریـشمش  اـب  درک  يور  هداـیز  نـالوج  رد  دودـبع  نبورمع  رگا  - 286

. منکفا
هحفص 97} }

ءابلا فرح 
ِبازحَالا َرَشعَم  ای  ِِیبَن  ِهّ َو  *** ِِهنید ُلِذاخ  َنمحَّرلا  اُوبَسَحت  ال  - 287

ربیخ هوزغ  رد  رشحم  عیفش  ترخافم 
اطَع وبح  ُبَّذَهُملا  ُّیبَنلا  ُرهُّطلا  اَِهب  ینابَح  *** ُۀیاَر ِنعَطلا  َو  ِّرَکلِاب  یلُدَهشَتَس  - 288

ریش ثیل  ُبَّرَجَملا  ُسوُمَهلا  ُثیَّللا  اَِهناریَنب  *** تَظَتلا ِذِا  ِبوُرُحلا  ِیف  ّینَا  ُمَلعَت  َو  - 289
راتفر مرن  سومه  ُبَطبَطَعلا  ُسیمَخلا  ُشیَجلا  َُهل  َّلَق  َو  *** ۀِماَعِظفَم یف  َلوَهلا  یَقال  ِیَلثِم  َو  - 290

ُبَّحَرُملا ِقیذَعلا  ِبرَحلا  َيَدل  ّینِا  َو  *** اَهُمیغَر ّینَا  ُءایحَالا  َِملَع  دَق  َو  - 291
ربیخ يازغ  رد  بحرم  زجر 

ٌبَّرَُجم ٌلََطب  ِحالَّسلا  یِکاش  *** ٌبَحُرم ّینَا  ُرَبیَخ  تَِملَع  دَق  - 292
ِبَّجَحُملا َِۀلوَص  نَع  تَمَحجَا  َو  *** ُبَّهََلت تَلَبقَا  ُثِویُّللا  ِذِا  - 293
ُبَرضَا انیحَو  ًانایحَا  ُنَعطَا  *** ُبَّرَُقی ًاَدبَا ال  َيامِج  ُتلِخ  - 294

دیدش عیظف  ٌبَّضَُخم  امِّدلِاب  يدنِع  ُنرِقلا  َو  *** ُبَلغَا ّینِاَف  ُرهَّدلا  َِبلُغ  نِا  - 295
تارابع نسحاب  وا  باوج 

اتمه نرق  ٍبَضَغ  ُوذ  َو  ٍةَوطَس  ُوذ  ٌبَّذَهُم  *** ِّبِلَطُملا ِدبَع  ُنبا  َو  ٌِّیلَع  اَنَا  - 296
ٌبَعَشنُم ِهیف  َسَیل  ٍّزِع  ِتَیب  نِم  *** ِبُُؤنلا ِنایصِع  َو  ِبرَحلا  ِیف  ُتیذُغ  - 297

كرم هّینم  ِبَطَعلا  َو  اَیاَنَملا  ینِقلَی  نَم  *** َبَرُکلا ُولَجت  ٌمِراص  ینیمَی  یف  َو  - 298
ُبِعَتلَی ِسُؤُّرلِاب  یلثِم  ُّفَک  ذِا 

باطخ
هحفص 98} }
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. دزاس یم  نمشد  میلست  ار  شربمایپ  دوخ و  نید  ادخ  هک  دیربم  نامگ  بازحا  نایوجگنج  يآ  - 287
دید مریشمش  تسرپ  تب  رفاک  نوچ 
دیدح مویلا  هنیع  هک  ملد  تفگ : یم 

دنکن يرآ  زیت  غیت  هب  هتشک  دش 
دیلپ موق  نیا  ترصن  قح  هب  دوبعم 

ربیخ گنج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زجر 

هللا یلـص  زیمت  كاپ و  دمحم  ار  مچرپ  مدروآ ، دورف  هزین  مداد و  نالوج  هنوگچ  هک  دهدیم  یهاوگ  نم  يارب  گنج  مچرپ  يدوزب  - 288
. تسا هدرک  اطع  نمب  ملس  هلآ و  هیلع و 

. ما هدومزآ  گنج  يرن  ریش  نم  تسا  رو  هلعش  نآ  شتآ  هک  یئاه  گنج  رد  یناد  یم  وت  مچرپ ! يا  - 289
هدوب زیچان  يو  يارب  تسا  كانرطخ  هک  يرکشل  نکر  جنپ  مامت  هتشاد و  دروخرب  اسرف  تقاط  تخس و  ثداوح  اب  هشیمه  نم  لثم  - 290

(1 . ) تسا
رابرپ و ( 2  ) هاتوک ینامرف  گنج  ماگنه  هب  هک  دـننادیم  متـسه و  گنج  برع و  رادـمچرپ  نم  هک  دـننادیم  برع  ياه  هفئاط  ماـمت  - 291

. مراوتسا
ریش وچ  هجنپرس  روزب  منم  زورما 

ریلد دنت و  متعاجش  هکرعم  رد 
تسا ناکیپ  مرت  نامرخ  ملخن و  نم 

ریس ناج  زا  تشگ  هک  یسک  نم  نمشد  دش 

ربیخ گنج  رد  بحرم  زجر 

هدرک و  هلمح  هدامآ  ار  ما  هحلسا  متسه ، بحرم  نم  هک  دنادیم  ربیخ  هفئاط  - 292
__________

. قاس هرسیم و  هنمیم ، بلق ، همدقم ، رکشل : نکر  جنپ  - 1
. تسا هدوب  هاتوک  دق  رظن  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - 2

هحفص 99} }
. ما هدومزآ  ینامرهق 

، دندرگ یم  ناهنپ  نانامرهق  تلوص  زا  دنوش و  یم  نادیم  دراو  هتخورفا  ار  گنج  شتآ  گنج  ناریش  هک  هاگنآ  - 293
. ریشمش اب  یهاگ  منکیم و  هلمح  هزین  اب  یهاگ  دندرگن ، کیدزن  نمب  نم  ترارح  تدش  زا  منکیم  رکف  - 294
. ددرگیم نیگنر  شنوخ  اب  نم  دزن  رد  یگنج  ياتمه  متسه ، بلاغ  نم  ددرگ  بولغم  راگزور  هچ  رگا  - 295

بحرم هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

. متسه بضغ  هلمح و  تردق  ياراد  تشرسکاپ ، متسه . بلطملادبع  دنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  نم  - 296
. ما هدرک  دشر  هتفاین  هار  نآ  رد  فالتخا  هک  یتزع  يا  هناخ  رد  ثداوح و  ياهیراوگان  گنج و  نماد  رد  - 297
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رادـید ار  تکاله  گرم و  دـتفیب  نم  گنچ  هب  سک  ره  دفاکـش . یم  مه  زا  ار  اـهمغ  هک  زیت  يریـشمش  تسا  نم  تسار  تسد  رد  - 298
. دنکیم

تسا نم  نابرق  خرچ  واگ  هک  زورما 
تسا نم  نادیم  درم  هک  یلدریش  وک 

مادم مصخ  رس  نم  ( 1  ) دنمس ياپ  رب 
تسا نم  ناگوچ  هتشگرس  هک  تسیئوگ 

__________

. بسا يانعمب  گندخ  هملک  لثم  دنمس  - 1
هحفص 100) }

ءابلا فرح 
نایربیخ رسایب و  باطخ 

ِبِجاولا َءاضَق  َو  ٍقدِص  ِبرَض  نِم  *** ِِبلاغلا ِمالُغلا  َنِم  مَُکل  اذه  - 300
رس قرف  هماه  ِِبئاتَکلا  َِمقامَق  ِِهب  یمحَا  *** ِبِکانَملا ِو  ِتاماهلا  ِِقلاف  َو  - 301

شود بکنم  ربیخ  رکاسع  يدارم و  تماص  نب  رتغب  باطخ 
ِباقِّرلا ِو  ِتاماهلا  ِِقلاف  نِم  *** ِبازحَالا َرِشاعَم  مَُکل  اذه  - 302

ِبأَملا َو  ِتوَمِلل  اُولِسبَتسا  َو  *** ِبارِّضلا َو  ِنعَّطِلل  اُولِجعَتساَف  - 303
ِباّهَولا ِدِحاولا  ّیبَر  ِنوَِعب  *** ِباذَعلا َیِلا  یفیَس  مُکَرَّیَص  - 304

يربیخ قیقحلا  یبا  نب  عیب  رب  باطخ 
بَسَح نَع  ُّبُذَا  َو  يراَمِذ  یِمحَا  *** ّبِلَطُملاِدبَع ُنبا  َو  ِّیلَع  اَنَا  - 305

برهلا نم  یتفلل  ریخ  توملا  306 و 
يروالد تعاجش و  راهظا  و  *** يربیخ رهامجب  باطخ 

ثداوح  بُؤن  بَسَح  ُوذ  َو  ٍةَوطَس  ُوذ  ٌبَّذَهُم  *** ّبِلَطُملاِدبَع ُنبا  َو  ٌِّیلَع  انََا  - 307
اتمه نرق  بَرُکلا  َو  ایانَملا  َقلَی  ینِقلَّی  نَم  *** بَهَا َمل  ًانِرق  ُتیقال  اذِا  ٌنِرق  - 308

ربیخ رد  یمرادا  ناورم  نب  ةّرم  زجر 
عفد ّبذ  بَسَح  نَع  ُّبُذَا  َو  يِراوِج  یِمحَا  *** بَسَّنلا َدنِع  ُِّیبَرَعلا  ُمَالُغلا  اَنَا  - 309

بِصَتنا ِدیدشلا  ِبرَّضلا  َو  ِنعَّطِلل  *** بَضَغلا َدنِع  َّيِرَجلا  َنرِقلا  ُُلتقا  َو  - 310
هحفص 101} }

رسای نایربیخ و  هب  مالسلا  هیلع  ماما  باطخ 

ماجنا ار  داهج )  ) بجاو راـک  دـنزیم و  ریـشمش  هدـیقع  يور  زا  تسامـش . صوصخم  تسا  زوریپ  هشیمه  هک  یناوجون  ریـشمش  نیا  - 300
. دهدیم

. منکیم تسارح  ظفح و  ار  اهرکشل  ناربهر  نآ  هلیسوب ي  دنکیم و  مین  ود  ار  اه  هناش  دفاکش ، یم  ار  اهزغم  ریشمش  نیا  - 301
تسا رفظ  حتف و  هنیئآ  هک  غیت  نیا 
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تسا رگ  هولج  افص  شقن  نآ  هحفص  ود 
تسا رش  روش و  رپ  نمشد  رس  رهب  زا 

تسا رگج  نینوخ  بارخ و  نآ  مد  زا  مصخ 

نایربیخ تماص و  نب  رتنع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  باطخ 

. دنزب ار  اه  ندرگ  دفاکشب و  ار  اهزغم  ات  هدش  هدامآ  نایرکشل  امش  يارب  ریشمش  نیا  - 302
. دیزاس هدامآ  ترخآ  هب  نتفر  گرم و  يارب  ار  دوخ  راچان  دیباتشب و  ندز  ریشمش  هزین و  يارب  سپ  - 303

. داد دهاوخ  باذع  لیوحت  ار  امش  اه  تمعن  هدنشخب  اتکی و  يادخ  يرایب  نم  ریشمش  - 304
(1  ) غیم هچ  مصخ  رس  تسا و  ربا  وچ  غیت  نیا 

غیرد تسا  نانمشد  قلح  هب  هک  یبآ 
دینم هاوخدب  هک  سفن  دب  مدرم  يا 

غیت رب  ار  نتشیوخ  دینز  دیئآ و 
__________

. هم يانعمب  خیم  هملک  لثم  غیم  - 1
هحفص 102} }

يربیخ قیقحلا  یبا  نب  عیبر  هب  مالسلا  هیلع  ماما  باطخ 

. عافد دوخ  فرش  زا  منکیم و  تیامح  منامدود  زا  متسه ، بلطملادبع  رسپ  مالسلا  هیلع  یلع  نم  - 305
. تسا رارف  زا  رتهب  ناوج  يارب  گرم  - 306

هرز بات  نم  رازن  نت  دید  ات 
(1  ) هرف تسا  هدربن  یسک  نم  ندرم  زا 
هم هک و  زا  شیوخ  رمع  هب  ما  هتخیرگن 

هب هبترم  دص  نتخیرگ  ندرم ز 

نایربیخ مامت  هب  مالسلا  هیلع  ماما  باطخ 

. متسه فرش  اب  هلمح و  تردق  ياراد  تشرسکاپ ، متسه . بلطملادبع  دنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  نم  - 307
. ددرگ یم  شوغامه  تبیصم  گرم و  اب  دزیوآرد  نم  اب  هک  ره  مسرت . یمن  مدش  وربور  دوخ  ياتمهاب  یتقو  هک  متسه  ینامرهق  - 308

دوهشم زاب و  روز  هب  منم  زورما 
روکذم اجره  هب  نم  لامک  لضف و  دش 

یعفا نوچ  ودع  درمز و  لثم  نم 
روک ددرگ  وا  هدید  نم  هدید  زا 

ربیخ رد  یمراد  ناورم  نب  ةرم  زجر 
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. عافد دوخ  فرش  زا  منکیم  تیامح  دوخ  ناگدنهانپ  زا  متسه ، برع  یناوجون  نم  یفرعم ، ماگنه  هب  - 309
. مزیخ یم  اپب  ندز  دیدش  ریشمش  هزین و  يارب  مناسریم و  لتقب  ار  كاب  یب  فیدرمه  مدش  ینابصع  هک  هاگنآ  - 310

__________

. دناسرب لتق  هب  ار  ترضح  نآ  هتسناوتن  یسک  یبوخ . هرف : - 1
هحفص 103} }

ءابلا فرح 
بِسَتناَف  ًامیرَک  َتنک  نِا  َتنَا  نَم   311
قیاف يزرط  و  *** قیال یهجوب  وا  باوج 

هدیزگرب بجتنم  ِبَجَتنُملا  یَفَطصُملا  ِِّیبَّنلا  وُخَا  *** ِّبِلَطُملاُدبَع َنبا  َو  ٌِّیلَع  اَنَا  - 312
ُِبتُکلا یف  ِءامَّسلا  ُّبَر  ُهَنََّیب  *** َبَلَغ دَق  َنیَملاعلا  َِّبر  ُلوُسَر  - 313

تسوپ میدا  ِبَسَّنلِاب  يِوُذی  َنیح  ِروُِزب  َو ال  *** ٍبِذَک َلوَق  ُمَلعَی ال  مُهُّلُک  َو  - 314
ٍبَضَغ َو  ٍبرَِضب  ِهیضُرا  َموَیلا  *** ِبَهَّذلاَک ِنیبَجلا  َو  ِمیدَال  ِیفاص  - 315

یناشیپ نیبج  بَُکنلا  َدنِع  يَُری  ٍراّوَِخب  َسَیل  *** ِبَرَعلا َنِم  ٍِبرَا  ٍمالُغ  َبرَض  - 316
بهللاک ماسح  نم  برضل  تبثاف  - 317

نیفص يازغ  رد  نایفس  *** یبا نبا  ۀیواعمب  باطخ 
ریشمش ماسح  ًاباهَش  ُهبَسَحت  ِءاجیَهلا  يََدل  *** یفیَس َّدَج  َو  ُکیلَملا  ِینیفکَیَس  - 318

َاباَُعی نَا ال  ُُهبارَغ  ُتدَدَش  *** ٌنَدل ِّطَخلا  ُحامِّر  نِم  ُرَمسَا  َو  - 319
نوُک مدنک  مسا  ِتلا  َاباهّ تَمَرضا  ُبرَحلا  اَم  اَذِا  *** ٍموَی َّلُک  َۀَبیتَکلا  ِِهب  ُدُوذَا  - 320

ِتلا َاباَهّ َو  َۀَمینَغلا  َنوّجَُری  *** اُوباط َو  اُومُرَک  ُرَشعَم  یلوَح  َو  - 321
َاباَیَألا َو  اَهیف  ِلاملا  َلاؤُس  *** ایانَملا ِرَدَخ  نِم  َنوُجنَی  َو ال  - 322

ندیناسرت دیدهت  ًاباَهِش  اَهل  َتِیلُص  تَدَمَخ  اَذِا  *** ًاران ِلصَا  َو  ُدَّدَهَتلا  َکنَع  عَدَف  - 323
نایفس یبا  نب  ۀیواعمب  ضیرعت 

انا
هحفص 104} }

! نک یفرعم  ار  دوخ  يراد  یتیصخش  رگا  یتسه ؟ یسک  هچ  وت  - 311

ناورم نب  ةرم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

. متسه ادخ  هدیزگرب  یفطصم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ردارب  بلطملادبع ، دنزرف  مالسلا  هیلع  یلع  نم  - 312
. دوب هدش  هدناوخ  يردارب  دقع  مالسلا  هیلع  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نایم  حیضوت :

. تسا هتشاد  نایب  ینامسآ  ياهباتک  رد  ار  وا  يزوریپ  يربمایپ و  ادخ  تسا . زوریپ  همه  رب  هک  نایناهج  راگدیرفآ  ربمایپ  ردارب  - 313
: دوش یم  هتفگ  نینچ  یفرعم  ماگنه  هب  ریوزت ، هن  تسا و  غورد  هن  دنراد ، نیقی  مدرم  مامت  - 314

. منادرگیم داش  ار  وا  ندش ، ینابصع  امش و  هب  هلمح  اب  زورما  تسا  ناشخرد  الط  لثم  شا  یناشیپ  فافش و  ششوپ  - 315
. موش یمن  هدید  تسس  تبکن ، ماگنه  هب  منکیم و  هلمح  برع  لسن  زا  رایشه  یناوجون  دننامه  - 316
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. نکم تکرح  ياج  زا  رابشتآ  ریشمش  تفایرد  يارب  - 317
تسا روطسم  بتک  رد  هک  قح  ربمغیپ 
تسا روهشم  وا  لامک  بسن و  لضف و 

تسا روجهم  لد  ماک  وا  يدونشوخ 
تسا رود  تیاغ  هب  وا  بانج  يرود ز 

نیفص گنج  رد  هیواعم  هب  باطخ 

مریـشمش هک  درک  یهاوخن  نامگ  هلمح ، ماگنه  هب  وت  دنکیم و  تیامح  نم  زا  مریـشمش  تیلاعف  دنمورین و  يادـخ  گنج  ماگنه  هب  - 318
. تسا ینامسآ  باهش 

تسا  مرن  مه  هک  مراد  همامی )  ) طخ تخاس  ياه  هزین  زا  ینوگمدنگ  هزین  - 319
هحفص 105} }

(1 . ) دنکیمن بیع  هاگچیه  مکحم و  نآ  يزیت  مه  و 
. منکیم عفد  نآ  اب  دوشیم  رو  هلعش  گنج  شتآ  هک  یماگنه  هب  ار  رکشل  هزور  همه  - 320

رس ود  ریشمش  ادخ و  ارم  تسا  یفاک 
رذح گنس  وا  زا  دنک  یم  هک  هزین  نیو 

تسا رفظ  غاب  لخن  هک  نم  هزین  نیا 
ربب حتف  هویم  هزور  همه  درآ 

. دنشابیم نمشد  تراغ  یگنج و  مئانع  راظتنا  رد  دنا و  تشرسکاپ  هتسیاش و  همه  هک  دنتسه  یتیعمج  نم  فارطا  - 321
. دننک رارف  دنشک و  یمن  رانک  لام ، تفایرد  اب  گنج  ياهانگنت  زا  - 322

. يا هتخوس  نآ  رد  دیدرگ ، شوماخ  گنج  ياه  هلعش  یتقو  نزب  گنج  شتآ  هب  نت  راذگب و  رانک  ار  دیدهت  - 323
دننم درگرب  قدص  يور  هک ز  یعمج 

دننم درگاش  سفن  يانغ  باب  رد 
دنکن ناشیا  رد  رثا  یسک  دیدهت 

دننم درف  هقیرط  رب  هفئاط  نیا 

هیواعم هب  مالسلا  هیلع  ماما  ضیرعت 

زا برع  نایم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  یمـشاه  ربمایپ  زا  دعب  نامدود  رظن  زا  متـسه و  مالـسلا  هیلع  یلع  نم  - 324
. مرادروخرب بسن  نیرتهب 

صیخـشت الط  زا  ار  هراپ  ذـغاک  هک  یـسکنآ  وگب : دـهدب ) بیرف  ارم  دـهاوخیم  و   ) تسا هدروخ  ارم  ینابرهم  لوگ  هک  یـسکنآ  هب  - 325
( تسین سرت  زا  نم  یمرن  ( ؟ تساجک دهدیم 

زا دعب  ارم  تسا ، هتفرگ  ندیزو  وت  رب  نش  كاخ و  هارمه  گرم  ياهداب  - 326
__________

. هدش هتخاس  رنف  زا  - 1
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هحفص 106} }
ءابلا فرح 

ندرک ینابرهم  هفطالم  ِبَرَعلا  یَفَطصُملا  ِّیِمِشاهلا  ِّیبَّنلا  َدَعب  *** ِبَسَّنلا یَف  ِساّنلا  یَلعَا  َو  ٌِّیلَع  اَنَا  - 324
ِبَهَّذلا َنِم  ًاقاروَا  ِلَُخی  ُصّ اذ  نَم  *** ٌهَفِطالُم یّنِم  ُهَّرَغ  يذَِّلل  ُلق  - 325

ِبَرَحلا َو  ِلیَوِلل  اهَدَعب  ینِقبَتساَف  *** ًۀَیفاس ِتوَملا  ُحایر  َکیَلَع  تَّبَه  - 326
نیّفصب وا  یتشک  تقو  رد  ۀیواعم  یلوم  ثیرحب  باطخ 

ًابسن مهصلخا  موقلا  صاصُم  ّبِلَطُملا  ِصاصُم  ِیف  ٍدوُع  ِریَخ  نِم  *** بِسَتنُملا ِّیبَرَعلا  ُمالُغلا  اَنَا  - 327
بِرَتقاَف ًاّبُِحم  ِتوَمِلل  َتنُک  نِا  *** بِدَتنُملا ُمیئَّللا  ُدبَعلا  اَهُّیَا  ای  - 328

ِبلَقنا َُّمث  ًابِراه  ِّلَوَفال  َوا  *** ِبلَکلا ُبلَکلا  اَهُّیَا  ًادیَوُر  ِتبثا  َو  - 329
رکَم برا  نیفص  بزح  رد  ییدا  يدعا  زا  یکی  باوج 

بَهَّللا يِدُبی  ٌمِراص  ینیمَی  یف  َو  *** بَرَالا َنباَی  اغَولا  ِیف  وُعدَت  َياِّیا  - 330
َبدَا ُوذ  ُمیلَعلا  َو  ُتِملَع  دََقل  *** بِرَسنَی ُمامِحلا  ُهنِم  ُهَطُحی  نَم  - 331

ِبَلَقنا ٍّکَش  َریَغ  ٍلیلَق  نَع  َو  *** بَرَالابَا ِنوَعلا  ِبرَحلا  ِیف  ُتَسل  نَا  - 332
ریشمش مراص  نیّفص  رد  يریمح  حابص  نب  ثیرحب  باطخ 

بَرَعلا ِّلُک  یَلَع  ُهابِرضَن  ُنَحن  ُِبتُکلِاب  َیلوَا  ِهللا  ُتَیب  َو  ُنَحن  *** ّبِلَطُملا ِدبَع  ُنبا  َو  ٌِّیلَع  اَنَا  - 333
مَلَع ءآول  ُبِجُحلا  َو  ِماقَملا  َو  ِءاوِّللا  َلهَا  *** بِذَکلا َریَغ  یفَطصُملا  ِِّیبَّنلِاب  َو  - 334

ریرهلا ۀلیل  رد  وا  دونج  ۀیوعمب و  باطخ 
ٌبَکوَک ُِقفُالا  ِیف  َحال  ام  مُکُراد  َو  *** اَنُراد َنیفِص  نَا  ّاِلا  ُهللا  َیبَا  - 335

هحفص 107} }
. يراذگیماو نآ ) ندیناسر  نایاپ  هب  و   ) گنج باذع و  يارب  نافوط  نیا 

میتی ّرُد  مبسن  رد  نم  هک  دنچ  ره 
میس زا  ار  الط  دنک  ادج  هکنآ  وک 

كاله نافوط  تسا  هدیسر  مصخ  يا 
میقم هصغ  نیا  زا  وش  كاخب  زیرگب و 

هیواعم ( 1  ) يالوم ثیرح  هب  مالسلا  هیلع  ماما  باطخ 

. متسه بلطملادبع  نادناخ  زا  هفئاط  نیرتهب  زا  یبرع و  یناوجون  هفئاط  یسررب  ماگنه  هب  بسن  رظن  زا  نم  - 327
. ایب کیدزن  يراد  گرم  هب  هقالع  رگا  یئوگ ، یم  خساپ  هک  یمیئل  مالغ  يا  - 328

. نک رارف  درگرب و  هدرک  گنج  هب  تشپ  هکنیا  ای  ینک ) تاقالم  ار  گرم  ات   ) نک ربص  یمک  هدنرد ، گس  يآ  - 329
يادخ قیفوت  لضف و  هب  منم  زورما 

ياج همه  تلاصا  تعاجش و  هب  بلاغ 
يأر ندرم  دوب  ار  وت  رگا  مصخ  يا 

يآ نم  کیدزن  هدبرع  اب  نک و  یفطل 
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نیفص رد  نانمشد  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

. دراب یم  نآ  زا  شتآ  تسا و  نم  تسد  رد  زیت  ریشمش  هکیتروص  رد  یبلط  یم  گنج  هب  ارم  رگ  هلیح  دنزرف  يآ  - 330
. تسا گنهرف  ياراد  هاگآ  يدرف  متسه و  هاگآ  دیدرت  نودب  نم  دراب . یم  نآ  زا  گرم  منابنج  یم  ارنآ  هاگره  - 331

یم نایاپ  دوشیم و  ضوع  يدوزب  گنج  دیدرت  نودب  يدوزب و  تسین و  هشقن  هب  زاین  هتـشاد  همادا  اه  تدم  هک  یگنج  رد  مناد  یم  - 332
. دبای
__________

. هدش دازآ  مالغ  الوم : - 1
هحفص 108} }

هایس زور  هریت ي  تخب  بحاص  يا 
هار زا  یشاب  هداتف  نینچ  دنچ  ات 

زیت شتآ  هلعش  هچ  ارم  تسا  یغیت 
هاگان يزوسن  رابکی  هک  زیرگب 

نیفص رد  حابص  نب  ثیرح  هب  مالسلا  هیلع  ماما  باطخ 

(1 . ) میرتکیدزن ینامسآ  ياهباتک  هب  ادخ  هناخ  ام و  متسه . بلطملادبع  دنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  نم  - 333
هبعک ياه  هدرپ  میهاربا و  ماـقم  مالـسا ، مچرپ  بحاـص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  ربماـیپ  هب  اـم  غورد  دـیدرت و  نودـب  - 334

. میدینادرگ زوریپ  برع  مامت  رب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  میدوب  ام  میرتکیدزن .
تفگ یم  ردارب  ارم  قح  ربمغیپ 

تفگ یم  ربارب  شیوخ  لد  ناج و  اب 
مدرک یم  اج  همه  رد  وا  ترصن  نم 

تفگ یم  رونا  عرش  نخس ز  هک  مد  نآ 

ریرهلا ۀلیل  رد  هیواعم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  باطخ 

. تسامش هناخ  ام و  هناخ  نیفص  دشخرد  یم  نامسآ  رد  هراتس  ات  تسا ! لاحم  - 335
. میرادن گنج  طیحم  زا  رارف  يارب  یهار  امش  هن  ام و  هن  میریمب  ام  ای  دیریمب  امش  ات  مینامب ) نیمزرس  نیا  رد  دیاب  - ) 336

دوبک خرچ  نیا  رد  هراتس  تسه  ات 
دوب دهاوخ  لدج  ام  نایم  هتسویپ 

نم رس  رب  کلف  دشک  لجا  غیت  ای 
دوجو حول  وت ز  مان  دنک  كاپ  ای 

__________

. میرتکیدزن ینامسآ  ياهباتک  هب  ام  دنگوس  ادخ  هناخ  هب  ترابع : رگید  لامتحا  - 1
هحفص 109} }
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ءابلا فرح 
گنج ّلحم  هموح  ٌبَرهَم  ِبرَحلا  ِۀَموَح  نَع  مَُکل  ام  َو  *** اَنل ام  َو  َتوُمَن  َوا  اُوتوُمَت  نَا  یِلا  - 336

نیفص رد  نیئارفظ  باحصا  حدم 
ِباوَّصلا َرَبَخ  یغبَت  َتنُک  نِا  *** یباحصَا نَع  َِلئاّسلا  اَهُّیَا  ای  - 337

فورظ ۀیعوا  ِباتِکلا  ُۀَیِعوَا  مُهَّنَِاب  *** ٍباذکَت ام  َریَغ  مُهنَع  َکِئبنُا  - 338
ِبازحَالا  َرَشعَم  َكاِذب  لَسَف  *** ِبارِّضلا َو  ِءاجیَهلا  َيَدل  ٌربُص  - 339

رثأم ترُصن  رکاسع  شیاتس 
رازراک ءاجیه  اُوبِضغَی  ِموَقلا  یَلَع  بَضغَا  نِا  َو  اُوباَجَا  *** مُهوُخَا مُهاعَد  ذِا  ًاموَق  ََرت  َملَا  - 340

اُوبَّیَغَت نَا  اهَلثِم  يزجَا  یموَِقل  *** ًاِظفاح َتنُک  امَک  یبیَغ  اوُظِفَح  مُهَف  - 341
نتفگ تسار  قدص  اُوبَجناَف  ٍقدِص  ُءابا  مُهُؤآبا  َو  *** مُُهتاهَُّما مِِهب  دُعقَت  َبرَحلا  ُوَنب  - 342

برع زا  دنچ  هلیبق  حدم 
ُبَرَعلا َُهل  َتناد  نَم  َدَمحَا  ُفیَس  َو  *** ِلُک مِهّ ِءادعَالا  یَلَع  یفیَس  ُدزَالا  - 343

بزح زا  ندرک  رارف  ماحجا  ُبَرَهلا  اَم  َنُوردَی  َو ال  َنوُمَحجَی  ال  *** اُوِبلُغ نِا  َو  اُوفوَا  اُوئَجاَف  اَذِا  ٌموَق  - 344
ٌبَلُس  ٌۀَّیِدُواد  َو  ٌقاقِر  ٌضِیب  *** ٍكَرَتعُم ِّلُک  یف  مُهُسُوَبل  ٌموَق  - 345

ٌبُضُقلا َو  ِّطَخلا  ُرمُس  ِلِمانَالا  ِیف  َو  *** ُبَلَیلا اَهَتَحت  ٍُسُؤر  َقوَف  ُضیبُلا  - 346
ُبِهَتنَت ُحاورَالا  َو  ُفُعَرت  ُرمُّسلا  َو  *** ُبِحَتنَت ُلاجالا  َو  ُکَحضَت  ُضِیبُلا  - 347

نوک مدنک  مسا  ُبَجَعلا  ِِهنوُد  نِم  ام  ِلعِفلا  َنِم  ِهیف  *** مَُهل َسَیل  ِماّیَالا  َنِم  ٍموَی  ُّيَا  َو  - 348
دزالا

هحفص 110} }

دوخ باحصا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  شیاتس 

. رادارف شوگ  يونشب  ار  حیحص  بلطم  یهاوخیم  رگا  يوش ، هاگآ  یهاوخیم  منایفارطا  زا  هک  یسک  يا  - 337
. دنتسه نآ  نابهگن  نآرق و  ياه  نزخم  ملع ، رظن  زا  هک  میوگیم  منک  يزادرپ  غورد  هکنیا  نودب  دوخ ، باحصا  هرابرد  - 338

. سرپب بازحا  مدرم  زا  يرادن  رواب  رگا  دنتسه . ربص  نامرهق  هلمح  گنج و  ماگنه  هب  - 339
دننم نارای  هک  یتعامج  دنتسه 

دننم نابحا  لضف و  رحب  قرغتسم 
دنشوک نآرق  ظفحب  نید  لفحم  رد 

دننم نابرق  دربن  هکرعم ي  رد 

دوخ نازابرس  زا  مالسلا  هیلع  ماما  شیاتس 

اهنآ دش  ینابصع  نمشد  هیلع  رگا  دنسریم و  وا  رضحم  دنکیم ، راضحا  ار  نانآ  مالسلا ) هیلع  یلع   ) نانآ ردارب  یتقو  ینیب  یمن  رگم  - 340
. دنوشیم ینابصع  مه 

بظاوم دنتسه  بیاغ  هک  یماگنه  هب  تمدخ ، نیا  شاداپ  هب  مه  نم  دننک  یم  ظفح  ارم  رماوا  رابتعا و  نم  رـس  تشپ  نم ، نازابرـس  - 341
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. متسه نانآ 
لیوحت دنسپادخ  يدالوا  هک  دنا  هدوب  هتسیاش  یناردپ  ناشناردپ ، دنا و  هتشادن  زاب  گنج  زا  ار  نانآ  ناشناردام ، دنگنج ، درم  نانیا  - 342

(. تسا كاپ  نانآ  ردام  ردپ و  نماد  . ) دنا هداد 
دنشوپ یم  نم  رهم  سابل  هک  یعمج 
دنشوک یم  نم  بیغ  ظفحب  هتسویپ 

دنا هتفای  يا  هرهب  هچ  نم  برشم  زا 
دنشون یم  افص  ماج  زا  یم  هزور  ره 

هحفص 111} }

برع هفئاط  دنچ  زا  شیاتس 

میلـست برع  هک  دـندوب  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ریـشمش  و  دنتـسه . نـم  ریـشمش  نانمـشد  ماـمت  ربارب  رد  دُزَا »  » هفئاـط - 343
. دیدرگ ترضحنآ 

؟ تسیچ رارف  دنناد  یمن  دننک ، یمن  رارف  گنج  زا  دندروخ ، تسکش  رگا  دنرادافو و  هعجاف ، ماگنهب  هک  دنتسه  يا  هفئاط  - 344
همه ریشمش  لها  دننم  نارای 

همه ریس  ناهج  زا  ادخب و  لیام 
تسیچ هک  دننادن  نتخیرگ  يانعم 

همه ریش  نوچ  برح  روزب  دنشاب 
. دنروآ یم  تسدب  نمشد  نتشک  قیرط  ار  اهنآ  ار  ( 1 « ) يدواد هرزو   » دنشوپ یم  گنت  سابل  یگنج  ره  رد  هک  يا  هفئاط  - 345

هدیـشارت ياهریت  همامی و  تخاس  نوگمدـنگ  ياه  هزین  تسد  رد  ینمی و  هرز  دوخ  هـالک  ریز  رد  دـنراد و  دوخ  هـالک  دوخ  رـس  رب  - 346
. دنراد

یم تراغ  نانآ ) ياه  هناخ  اب   ) نانمـشد حور  دـنا و  هدـش  غامد  دوخ  اه  هزین  دـننک ، یم  هیرگ  اه  گرم  دـندنخ و  یم  اـه  ریـشمش  - 347
. دوش

فاصم زور  هرز  نم  موق  هماج  دش 
فاکش گنس  هزین  مامت ، دنراد 

نوخ هفئاط  نیا  هزین  دروخ  هک  سب  زا 
فاعر حمر  شرس  رد  تسا  هدش  ادیپ 

!؟ دنکن روآ  تفگش  بیجع و  راک  دزا » هفئاط   » هک دیا  هدید  ار  يزور  هچ  - 348
. ناراکراوس رب  نانآ  هراوس  دراد و  يرترب  نیمز  يور  ياه  هدایپ  رب  دزا  هفئاط  هدایپ ي  - 349

__________

دواد ار  نهاریپ  نیا  دـنکن . رثا  اهنآرب  ریت  هک  دـنا  هدیـشوپ  یم  گنج  رد  نا و  هتخاـس  یم  یمیـس  ياـه  هقلح  زا  هک  هدوب  ینهاریپ  هرز  - 1
. تسا هدرک  عارتخا  ربمایپ 

هحفص 112} }
ءابلا فرح 
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اُوبِکَر اذِا  ًاردَق  مُهالعَا  َو  ًالضَف  *** ٍمَدَق یلَع  یشمَی  نَم  ُدَیزَا  ُدزَالا  - 349
يوخ همیش  اُوبَهَو  ام  َقوَف  اوَطعاَف  اَووا  *** مُهَنیذَّلا ُموَقلا  ُجَرزَخلا  َو  ُسوَالا  َو  - 350

ُبُقُحلا ِتَّدَتشا  اَم  اَذِا  َنوُفَعضَی  ال  *** ٌُفنُا ٌرَشعَم  ُمتنَا  ِدزَالا  َرَشعَم  ای  - 351
ٌبِذَک مُُکقدِص  ًامیدَق  ِطلاُخی  َمل  َو  *** مُُکتَمیَش ِدهَعلا  َءافَو  َو  ُمتیَفَو  - 352

مد بنذ  ُبَضَغلا  ُمُهنِم  مُکیَلَع  ُنوُهَی  دَق  َو  *** مُُکتَوطَس َقلَخلا  ُباَهَی  ُمتبِضَغ  اَذِا  - 353
ُبنَّذلا َال  ِرمَالا  ُُسُؤر  ُمتنَا  َو  ٍضار  *** مُکِعیمَج نِم  ّینِا  ِدزَالا  َرَشعَم  ای  - 354

اُوبَهَذ ام  ُثیَح  نِم  مُکُؤَلکَی  ُهللا  َو  *** ٍةَرِفغَم َو  ٍحوُّر  نِم  ُدزَالا  َسَائَت  َنل  - 355
راخ كوش  ُِبنَعلا  ِهِعرَف  نِم  ینَتُجی  ُكوَّشلا ال  َو  *** مُُکلَّوَا َباط  دَق  امَک  ًاثیدَح  ُمتبِط  - 356

اُوبَلَغ اُوِبلوُغ  َوا  اوُرَخَف  اوُرِخُوف  َوا  *** اوُقَبَس اوُِقبوُس  نِا  ٌۀَمُوثرُج  ُدزَالا  َو  - 357
اُوبَلَس اُوِبلوُس  َوا  اوُمَهَس  اوُمِهوُس  َوا  *** اوُرَبَص اوُِربوُص  َوا  اوُرَثَک  اوَِرثوُک  َوا  - 358

یمرن ۀنیل  ٌبَِعل  َو ال  ٌوَهل  مُهَوفَص  بُشَی  مَلَف  *** هَتَیالِو یلوَملا  ُمُهافصَاَف  اوَفَص  - 359
ُبَجَضلا َال  َو  اهیف  مُهوُرعَی  ُلهَجلا  َال  *** مِهِِسلاجَم یف  ًاقلٌخ  َنُونَیل  َنُونیَه  - 360
اُوبِضَغ اذِا  ًاموَی  مُُهبَهَرت  ُدسُالا  َو  *** مِِهِلئاغ ِنُود  نِم  اوُضَر  اِّما  ُثیَغلا  - 361
اُوبُِذن مُه  نِا  ًاشاح  ِساَّنلا  َُطبرَا  َو  *** مُُهلَاسَت َنیح  افُکَا  ِمانَالا  يَدنَا  - 362

ُبَدَّنلا  َو  ُناَّسُغ  مَُهل  َتنادَت  اذِا  *** ُهقِّرَُفت ٍریثَک ال  ٍعمَج  ُّيَا  َو  - 363
اطع وبح  اُوبَسَک  ٍِحلاص  نِم  ام  َو  َلوُسَّرلا  ِِهب  *** اوَبَح َو  اَوتَا  اّمَع  مِهیزُجی  ُهللااَف  - 364

هحفص 113} }
. دننک یم  اطع  دنراد  هچنآ  زا  شیب  دنهد و  یم  هانپ  مدرم  هب  هک  دنتسه  یمدرم  جرزخ  هفئاط  سوا و  هفئاط  - 350

منارای زا  روهظ  دنک  زور  ره 
منامرد وا  یبوخ  زا  نم  هک  يراک 

تسین هفئاط  نیا  ریظن  اخس  دوج و  رد 
مناد یم  نم  هک  لضف  یسب  دنراد 

. دیهد یمن  هار  فعض  دوخب  دسر  ارف  یتخس  هک  یماگنهب  دیتسه  مرتحم  یموق  امش  دزا  هفئاط  يا  - 351
. تسا هدیدرگن  هتشغآ  غورد  اب  امش  تسار  فرح  هاگچیهو  تسامش  قالخا  نامیپ  دهع و  هب  يافو  - 352

. ددرگ یم  تسس  مدرمب  تبسن  امش  بضغ  یهاگو  دنسرت  یم  امش  هلمح  زا  همه  دینک  یم  بضغ  هک  هاگنآ  - 353
دیردق یلاع  هورگ  امش  موق  يا 

دیردص ناسحا  قدص و  مزب و  رد 
دنسرت یم  امش  غیت  زا  همه  ءادعا 

دیرَدب نوچ  امش  بکاوک و  هچ  مدرم 
. رادربنامرف هن  دیتسه  نم  تسایس  هدننادرگ  امش  متسه و  یضار  امش  مامت  زا  نم  دزا  هفئاط ي  يا  - 354

. دناسر یم  نایاپب  نارفغ  ششخب و  اب  ار  امش  رمع  ادخ  دیشابن  سویأم  ادخ  ترفغم  تمحر و  زا  دزا  هفئاط  امش  - 355
. دوش یمن  هدیچ  روگنا  هاگچیه  راخ  هخاش  زا  دیکاپ ، مه  کنیا  مالسا  زاغآ  دننامه  - 356

دونشوخ متشگ  هچ  امش  زا  نم  موق  يا 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب دهاوخ  قح  نآ ز  يازج  ههبش  یب 
هحفص 114} }

مه اب  ار  امش  بسن ، بسح و  دشاب 
دوج دشاب  شرب  هک  یتخرد  دیتسه 

نایم هب  يا  هفئاط  ياهزایتما  شرامـش  ياپ  رگا  دنوش ، یم  زوریپ  دـننک  تکرـش  ندـیود  هقباسم  رد  رگا  هک  تسا  یناینب  دزا  هفئاط  - 357
. دنازوریپ دشاب  نیب  رد  یگریچ  تبحص  رگا  دنا و  هدنرب  دیآ 

هب هدـنرب و  يزادـناریت  هقباسم  رد  دنتـسه . نارگید  زا  رترابدرب  ربص ، نیمزرـس  ردو  نارگید  زا  رترب  رفن  تورث و  هسیاقم  نادـیم  رد  - 358
. دنرب یم  زایتما  نارگید  زا  شیب  زایتما ، ندوبر  ماگنه 

هدولآ بساـنمان  ياـهراک  ینارذگـشوخ و  اـب  ناـنآ  یکاـپ  هجیتن  رد  دـیزگرب  ناـنآ  يارب  ار  دوخ  یتسود  مه  ادـخ  دـندوب ، كاـپ  - 359
. دیدرگن

یم دایرف  دنراد  هک  يراک  هن  دیآ و  یم  دورف  نانآ  رب  ینادان  هن  دنـشاب ، یم  قالخا  شوخ  دوخ ، سلاجم  رد  دـناراقو ، اب  دزا  هفئاط  - 360
. دننز

یسب تسا  لامک  لضف و  ارم  نارای 
یسک رتمک ز  دنتسین  هفئاط  نیو 
مد همه  یئوخمرن  افو و  دنراد 

یسفن زگره  دننز  یمن  لهج  رد 
یم نانآ  زا  ریـش  دننک ) هلمح  گنچ  رد  و   ) دنوش ینابـصع  هک  یماگنه  هب  تسا . ناشیا  ياطع  ناراب  دنوش ، یـضار  دزا  هفئاط  رگا  - 361

. دسرت
دزرل یم  كانرطخ  راکب  توعد  رثا  رب  همه  ياهلد  هک  یماـگنهب  دنـشاب و  یم  مدرم  نیرت  دنمتواخـس  ناـنآ  زا  تساوخرد  ماـگنهب  - 362

. تساهلد نیرتمارآ  نانآ  ياهلد 
ماود نانآ  ربارب  رد  دناوت  یم  هورگ  مادک  دـنزادرپب  يزادـناریت  هب  دـنوش و  کیدزن  رگیدـکی  اب  ( 1 ( ) دزا  ) ناّسَغ هفئاط  هک  هاـگنآ  - 363

!؟ دروخن تسکش  دروایب و 
دنتشاذگ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رایتخا  رد  هک  ار  نانآ  ياهاطع  تامدخ و  شاداپ  ادخ  - 364

__________

. دندرک یم  یگدنز  نآ  رانک  دزا  هفئاط  زا  يا  هدع  هک  تسا  یهاچ  مسا  ناسغ  - 1
هحفص 115} }

ءاتلا فرح 
ناّفع نب  نامثعب  باطخ 

نمشد مصخ  ٌبَّیُغ  َنوُریشُملا  َو  اذَهب  َفیَکَف  *** مُهَرُوُما َتکَلَم  يروُّشلِاب  َتنُک  نِاَف  - 365
ُبَرقَا َو  ِِّیبَّنلِاب  یلوَا  َكُریَغَف  *** مُهَمیصَخ َتجَجَح  یبرُقلِاب  َتنُک  نِا  َو  - 366

ایند يانف  لاوز و  رب  هیبنت 
َتناک َو  َناک  َلیق  َُّمث  تَسَرَد  *** َتنافَت َفیَک  َنوُرُقلا  ُتیَاَر  دَق  - 367

سمل ّلحم  هّسجم  َتنال  ُۀَّسَجَملا  َِتناک  نِا  َو  *** َمَّسلا ُثُفنَت  ٍۀَّیَحَک  اینُد  َیِه  - 368
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َتناهَف  یلَع  اُهتنَّوَه  َُّمث  *** اهیف تَدَّدَشَت  دََقل  ٍرُوُما  مَک  - 369
توبکنع هناخب  وا  هیبشت  ایند و  انف  رد 

نتفاب جسن  ُتُوبَکنَعلا  ُهَتجَسَن  ٍتیَبَک  اینُّدلا  اَمَّنِا  *** ٌتُوُبث اینُّدِلل  َسَیل  ٌءانَف  اینُّدلا  اَمَّنِا  - 370
ُتوُمَی اهیف  نِم  ُّلُک  ٍلیلَق  نَع  يرمََعل  َو  *** ٌتُوق ُِبلاطلا  اهُّیَا  اهنِم  َکیِفکَی  دََقل  َو  - 371

نامز لاوحا  رییغت  نایب 
ٍتبَس یِلا  ٍدیدَج  ٍتبَس  نِم  ِنارَُکی  *** ٌۀَلَیل َو  ٌموَی  َرهَّدلا  َّنَا  ََرت  َملَا  - 372

یک هنهک  یلب  ٍتَتِش  نِم  َُّلبال  ِلمَّشلا  ِعاِمتجِال  ُلق  َو  *** یَلب نِم  َُّلبال  ِبوَّثلا  ِدیدَِجل  لُقَف  - 373
یبقع رادب  سفن  بیغرت 

ًاتیَم ُریصَت  ٍلیلَق  نَع  َو  *** ًاّیَح َترِصَف  ًاتیَم  َتنُک  دَق  - 374
هدنکارپ یتّش  ًاتَیب  ِءاقَبلا  ِراِدل  ِنباَف  *** ًاتَیب ِءانَفلا  ِراِدب  ِّزِع  - 375

داشرا
هحفص 116} }

. دیامرف تیانع  دنداد  ماجنا  هک  یکین  ياهراک  و 
بدا ناسحا و  رحب  دننم  نارای 

بضغ تقو  رد  دناروالد  ناریش 
دنشوک یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  نید  ترصن  رد 

بر ای  تلضف  ضیف  ازَج ز  نبای 
: یخیرات هنومن  کی  نیا  دنا و  هدوب  تیونعم  عفادم  يرصع  ره  رد  دنا و  هتساخرب  نمی  نیمزرس  زا  دزا  هفئاط  حیضوت :

َرَـصَن َو  َّقَحلا  َرَهظَا  يذَّلا  ِهللاُدـمَحلَا  تفگ : هللادـیبع  دـندروآ  هفوک  رد  دایز  نب  هللادـیبع  شیپ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رـس  هک  هاـگنآ 
زوریپ ار  شبزح  و  دیزی )  ) نینمؤملاریما درک و  زوریپ  ار  قح  هک  ار  يادخ  شیاتـس  . ) باّذَک ِنب  َباّذَکلا  َلتَق  َو  ِهبزِح  َو  دیزَی  َنینِمؤُملاِریمَا 

. دیناسر لتقب  ار  وگغورد  دنزرف  وگغورد  دینادرگ و 
هک سکنآ  تردپ و  یئوگغورد و  وت  ادخ  نمـشد  يا  تفگ : درک و  عطق  ار  دایز  نب  هللادـیبع  نخـس  تساخاپب ، يدزا  فیفَع  نب  هللادـبع 

!؟ ینیشن یم  ناقیدص  ياجب  یناسر و  یم  لتقب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  هناجرم  رسپ  يآ  یتسه . وا  هدنیامن 
دایز نبا  نارومأم  گنچ  زا  ار  هللادبع  دندرک و  هلمح  دزا  هفئاط  دنزاس  ریگتسد  ار  وا  داد  روتـسد  درک و  عطق  ار  وا  فرح  دایز  نب  هللادیبع 

. تسا یگرزب  تمدخ  ناقفخ ، طئارش  نآ  رد  دندروآ . نوریب 

نامثع زا  مالسلا  هیلع  ماما  لاؤس 

!؟ دندوبن نآ  رد  ناگدننک  تروشم  هک  دوب  یئاروش  هچ  يدیسر ، تسایر  هب  يروش  قیرط  زا  رگا  - 365
ریغ يدیسر ، تسایرب  يدرک و  لالدتـسا  دوخ  فلاخم  ربارب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  يدنواشیوخ  قیرط  زا  رگا  و  - 366

. تسا رتکیدزن  يدنواشیوخ  ملع و  رظن  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مالسلا ) هیلع  یلع  ماما   ) وت
هحفص 117} }

میئام قیالخ  یتسه  دوصقم ز 
میئام قیاقح  رارسا  هنیئآ 
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دنرادرب ام  راک  يور  هدرپ ز  رگ 
میئام قباس  همه  زا  ناهج  ود  ره  رد 

تفر اـنید  زا  یکی  درک . جاودزا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نارتـخد  موثلک  هیقر و  اـب  موس ) هفیلخ   ) ناـفع نب  ناـمثع  حیـضوت :
اب نامثع  يدنواشیوخ  هب  هراشا  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  دنیوگ و  یم  رون ) ود  ياراد  « ) نیرونلاوذ  » نامثع هب  تهج  نیمهب  تفرگ  ار  يرگید 

. دراد رظن  بلطم  نیمهب  دنک  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
هیلع یلع  فیدر  رد  ناـمثع  هن  دـنا و  هدوب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  فیدر  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رتـخد  ود  نیا  هن 

. مالسلا

ایند يانف  هب  هجوت 

! ینز دوب و  يدرم  دش  هتفگ  دندیسوپ و  دندش ، دوبان  هنوگچ  منافیدرمه  هک  ما  هدید  - 367
. تسا مرن  شندب  دنچ  ره  دمد  یم  رهز  رام  دننامه  هک  تسا  یئایند  نیا  - 368

. دش ناسآ  متفرگ و  ناسآ  دوخرب  ار  اهنآ  سپس  مدمآ  گنت  هب  نآ  رد  هک  یتالکشم  رایسب  هچ  - 369
ناشن تفای  یتسین  غاد  هک ز  ایند 

ناشف رهز  نالماک  يارب  تسا  يرام 
ناسآ دشاب  هک  کین  يرنه  دراد 

ناسک هب  یشوک  تخس  رکن  هک  ره  رب 

تسا توبکنع  هناخ  ایند 

. تسا هتفای  ار  نآ  توبکنع  هک  تسا  يا  هناخ  دننامه  ایند  درادن . یماود  تسا ، دوبان  ایند  - 370
یفاک وت  يارب  تسه  هچنآ  متح  روطب  یتسه  ینان  همقل  لابند  هک  یئوت  - 371

هحفص 118} }
. تفر دنهاوخ  ایند  زا  دنتسه  نیمز  يور  رد  هک  اهنآ  مامت  يدوزب  دنگوس  دوخ  ناجب  تسا و 

مدع نیع  وا  یتسه  دوب  هک  ایند 
مد همه  دشاب  توبکنع  هناخ  نوچ 

ربب صرح  رس  یتداعس  لها  رگ 
مدق لهج  يداو  هب  یهن  دنچ  ات 

دوش یم  ضوع  راگزور 

. دور یم  میدق  زور  لابند  دیدج ، زور  دندرگ  یم  رب  دنور و  یم  تسا !؟ زور  بش و  راگزور  هک  ینیب  یمن  رگم  - 372
. دیوش هدنکارپ  دیاب  وگب  دنا  هدش  عمج  هک  یهورگ  هب  دوش و  هنهک  دیاب  امتح  وگب  هدیشوپ  ون  هب  راگزور ) رییغت   ) یعضو نینچ  اب  - 373

يدرگ نامیشپ  هک  لد  هنم  رهد  رب 
يدرگ ناریح  راگزور  يزاب  زو 

يراد رهاظ  تیعمج  هک  دنچ  ره 
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يدرگ ناشیرپ  دوخ  تسد  هب  هاگان 

ترخآ هب  هجوت 

. يریم یم  يدوزب  يدش و  هدنز  يدوب  كاخ )  ) هدرم - 374
! ریگب رظن  رد  نامتخاس  يدبا  هناخ  يارب  يا  هتسب  لد  هدش و  رورغم  بارخ  دوش و  یم  یناف  هک  يا  هناخ  هب  - 375

لد يا  يراد  وت  هک  یتایح  زور  هد 
لئاز ندرم  هب  دوش  یم  هک  تسین  کش 

یشوک ایند  راد  يارب  دنچ  ات 
لصاح یبقع  يارس  ینک  هک  دیاب 

هحفص 119} }
ءاتلا فرح 

ادرف دغ  ُتُومَی  ٍِدَغ  یف  نَِمل  یفکَی  *** ٍموَی ُتُوق  َو  ٌبَوث  َو  ٌتَیب  - 376
ُتوُفَی ِۀِمُوق  نِم  ِنلا  ُفصّ َو  *** ٍموَی َفِصن  َتام  امَّبُر  َو  - 377

لاؤس زا  تغارف  تعانقب و  داشرا 
ٌتُوق َو  ٍةَروَع  نِم  ُُرتسَی  *** ٌبَوث َو  یَتَفلا  يِراُوی  ٌتَیب  - 378

یفاک غالب  ُتوُمَّی  نَِمل  ٌریثَک  اذ  َو  *** یَّیََحت نَِمل  ٌغالَب  اذه  - 379
رّرقم همقلب  تعانق  صرح و  یفن  رب  صیرحت 

ُتوُقلا ِهیِغَتبَت  اّمِم  َُکبسَح  *** ُتوُهبَملا ُِبلاطلا  اذهُّیَا  ای  - 380
ُتوُمَی نَِمل  ُتوُقلا  َرَثکَا  ام  - 381

سوسفا ةرسح  تاوهش  تاذل و  كرت  و  *** سفن تفلاخمب  داشرا 
ِتَّرَمَتساَف اهَربَص  یسفَن  ُتمَزلَا  َو  *** ِتَّلََوت اَّمل  ِتاّذَّللا  ِنَع  ُترَبَص  - 382

ِتَلَّسَت ّاِلا  َو  تَقات  تَعِمُطا  نِاَف  *** هَسفَن ُلَعجَی  ُثیَح  ّاِلا  ُءرَملا  اَم  َو  - 383
يدزد ۀقرس  ِتاقَرَّسلِاب  ُنیَع  ای  يرُظنَت  َو ال  *** ِتاظَحَّللا یِِسبحَا  ینیَِعل  ُلُوقَا  - 384

ٍتارسَح یف  ُبلَقلا  اهنِم  َحَبصَاَف  *** ًةَوهَش ِبلَقلا  َیِلا  تَداق  ٍةَرظَن  مُکَف  - 385
راکزور ثداوح  رد  ربصب  داشرا 

هثداح ۀّملم  ِتَلَج  َیِه  نِا  َو  ٍّیَح  یلَع  ُموُدَت  *** ٍۀَِّمُلم نِم  ام  ِهللا  َو  یلیلَخ ال  - 386
هحفص 120} }

تعانق هب  هجوت 

. تسا یفاک  دریم  یم  ادرف  هک  یسک  يارب  زور  کی  كاروخ  يا و  هچراپ  یقاطا ، - 376
. دور یم  تسد  زا  دنام و  یم  مه  يو  كاروخ  فصن  دهد و  یم  ناج  زور  طسو  اسب  هچ  - 377

ار  وت  زور  کی  يزور  ادخ  داد  نوچ 
(1  ) ار وت  هزویرد  لاؤس  رگید  تسا  بیع 
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دوب هک  مدنآ  رد  چیه  يربن  دوخ  اب 
ار وت  هزوریف  دبنگ  نیا  زا  ریدقت 

تساوخرد زا  زیهرپ 

، یکاروخ دناشوپب و  ار  صخش  تروع  هک  يا  هچراپ  دزاس ، ناهنپ  ار  ناسنا  هک  یقاطا  - 378
. تسا دایز  دریمیم  هک  یسک  يارب  دنامب و  هدنز  دهاوخ  یم  هک  یسک  يارب  تسا  سب  - 379

ندرم یهاوخب  نوچ  راک  رخآ  رد 
ندرب یهاوخن  ناج  كاله  غیت  زو 

ار وت  تسایهم  يا  هقرخ  همقل و  رگ 
ندرزآ ار  شیوخ  هزره  هب  دنچ  ات 

صرح زا  زیهرپ 

. تسا یفاک  وت  يارب  يود  یم  نآ  لابند  هچنآ  زا  ینان  همقل  نادرگرس ، رگ  وجتسج  يآ  - 380
__________

. تساوخرد یئادگ ، هزویرد : - 1
هحفص 121} }

! تسا دایز  دقچ  دریم  یم  هک  یسک  يارب  مه  نان  همقل ي  نیا  - 381
يراد یک  تنطلس  مج و  ِکُلم  رگ 
يراد یپ  زا  گرم  هک  نیشنم  لفاغ 

دشاب سب  ار  وت  هزور  کی  يزور  نوچ 
!؟ يراد یک  ات  سفن  ياوه  صرح و  نیا 

سفن ياوه  اب  هزرابم 

. مدیدرگ راوتسا  ات  متخاس  دهعتم  اهتذل  نتفرگ  هدیدان  هب  ار  دوخ  مدرک و  ظفح  ار  دوخ  اه  تذل  ماگنه  هب  - 382
فارحنا زا  درک  لرتـنک  ار  سفن  رگا  دوشیم و  صیرح  ناـسنا  درک  زاـب  ار  عـمط  هار  رگا  تسوا ، دوـخ  تسد  رد  يدرف  ره  عـضوم  - 383

. دوب دهاوخ  مارآ  دنام و  یم  ظوفحم 
نم هراما  سفن  ناغف ز  دایرف و 

نم هراچ ي  دنک  ات  لیمج  ربص  وک 
فک رد  دشابن  رگ  ربص  هتشر  رس 
نم هراپ  لد  نیا  دوش  عمج  یک 

نکم هاگن  مارح )  ) يدزد هب  مشچ  يا  نک . نادنز  ار  ندید  یمشچ  ریز  میوگ  یم  دوخ  مشچ  هب  - 384
. تسا هدش  راتفرگ  یئاهمغ  هچ  هب  هاگن  کی  نامه  زا  بلق  هدرک و  قیرزت  توهش  بلق ، هب  هک  یکچوک  ياههاگن  رایسب  هچ  اریز  - 385

يزوریف یسب  يا  هدید  هک  مشچ  يا 
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يزود نابوخ  نسح  رظن ز  هک  دیاب 
هلعش توهش  شتآ  دنز  هک  مسرت 
يزوس ترسح  خزود  رد  وت  هاگنآ 

ثداوح رد  ربص 

. دوب دهاوخن  يدبا  دشاب  گرزب  دنچ  ره  هدنز  يارب  يا  هثداح  چیه  دنگوس  ادخب  نم  تسود  ود  يآ  - 386
هحفص 122} }

ءاتلا فرح 
ندیزغل ّۀلز  ِتَّلَز  ُلعَّنلا  اَذِا  يوکَّشلا  ُُرثکَت  َو ال  *** اَهل َنعَضَخت  الَف  ًاموَی  َتلََزن  نِاَف  - 387

ِتَّلَحَمضا َو  تَضَم  یّتَح  اهََرباَصَف  *** ٍِبئاوَِنب یلَتُبی  ٍمیرَک  نِم  مَکَف  - 388
یشوماخ حدم  یمالک و  ةرثک  تّمذم  رد 

ضوغبم توقمم  ٌتوُقمَم  ةَریثَک  َّنِا  َو  ٌنَسَح  *** ِِهلهَِاب ِمالَکلا  َنِم  َلیلَقلا  َّنِا  - 389
ٌتوُمَص ُباَُعی  ام  َو  ُلِّزَی  ّاِلا  *** ٍِرثکُم نِم  ام  َو  ٍتمُص  ُوذ  َّلَز  ام  - 390

توکس تمص  ٌتُوقای  ُهَنازٌّرُد  ُتمَّصلاَف  *** ٍۀَِّضف نِم  ٌقِطان  ُقِطنَی  َناک  نِا  - 391
قالخا مراکم  زا  حدم  رد 

ٍتاومَاَک اَنیف  مُه  َو  ٌموَق  َشاع  َو  *** مُهُمِراکَم َتتام  ام  َو  ٌموَق  َتام  دَق  - 392
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نّییبنلا  متاخ  ترضح  هیثرم 

هلان ةرفز  ِتارَفَّزلا  َعَم  تَجَرَخ  اهَتَیل  ای  *** ٌۀَسوَبحَم اَِهتارفَز  یلَع  یسفَن  - 393
ِیتویَح َلوُطَت  نَا  َۀَفاَخَم  یکبَا  *** امَّنِا َو  ِةویَحلا  ِیف  َكَدَعب  َریَخال  - 394

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ملاع  دّیس  زا  هبراحم  هزاجتسا 
كرم ۀّینم  ٍتامَم  ِتقَِول  تَرَضَح  اذِا  ًاموَی  *** ًۀَِّینَم ُنیصَحلا  ُعرَّدلا  ُعَفدَی  لَه  - 395

ٍتاَتَش َو  ٍۀَقرِِفل  ُلُؤَی  ًاموَی  *** ٍعَّمَُجم َّلُک  َّنَا  ُمَلعََال  ینِا  - 396
ِتاُملُّظلا َدِکاوَر  ُهلِالا  َفَشَک  *** ِِهب نِم  َو  ُریذَّنلا  یِعاّدلا  اَهُّیَا  ای  - 397

کنس  ةرمج  ِتارَمَجلِاب  ُهنَع  َکَتادِع  مِرَا  َو  *** هَرمَا َکِّمَع  ِنبِال  َُکتیَدَف  ِقلطَا  - 398
توملاف

هحفص 122} }
ایند . ) دزغل یم  ناسنا  ياپ  شفک و  یهاگ  اریز  نکن . هیالگ  دایز  زاـبم و  ار  دوخ  دـمآ  دوجوب  تیارب  يا  هثداـح  رگا  لاـح  نیع  رد  - 387

.( دوش یمن  هثداح  نودب 
دبای یم  نایاپ  تبیصم  ات  دنک  یم  دربن  اهنآ  اب  ربص  هحلسا  اب  ددرگ و  یم  راتفرگ  ثداوح  اه و  تبیـصم  هب  هک  يا  هتـسیاش  اسب  هچ  - 388

. ددرگ یم  فرطرب  لکشم  و 
شَمَلَع نودرگ  هب  دشک  رس  هک  هنتف  ره 

شمقر دنامن  ینز  مه  هب  مشچ  ات 
دزرو يروبص  دنیشنب و  اناد 
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شمدق دزغلب  رگ  هنتف  هطرو ي  رد 

یئوگاجب یئوگ و  مک 

. ددرگ تینابصع  بضغ و  بجوم  نآ  دایز  تسا و  بوخ  دنک  كرد  هک  یسک  يارب  مک  فرح  - 389
. ددرگ یمن  شنزرس  وگ  مک  دزغل . یم  یفرح  رپ  ره  دزغل و  یمن  هاگچیه  تکاس  درف  - 390

./ تسا هداد  تنیز  ار  نآ  توقای  هک  تسا  يدیراورم  یشوماخ  دشاب ، هرقن  هدنیوگ  بلطم  رگا  - 391
هب یشوپ  رگا  شیوخ  لد  زار 

هب یشوماخ  هدئاف  یب  نتفگ  زو 
دشاب رُد  نوچ  وت  ياه  نخس  دنچ  ره 

هب یشورفن  شیوخ  لضف  رهوج  رگ 

کین قالخا  مان و 

ناگدرم لثم  هک  دـننک  یم  یگدـنز  ام  نایم  رد  مه  يا  هفئاط  تسا و  هدـنز  هشیمه  نانآ  ياـهزایتما  تامدـخ و  اـما  دریم  یم  یتلم  - 392
( دنرادن يدوجو  رثا   ) دنتسه
هدرب یمانکین  يوگ  هک  هدرم  ره 

هدرتسن دوخ  مان  ةویح  حول  زا 
هحفص 124} }

دسرن مدرم  هب  وا  عفن  هک  هدنز  ره 
هدرم دشاب  رقف  لها  بهذم  رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  كوس  رد 

. دمآ یم  نوریب  اه  هلان  هارمه  شاکیا  تسا . ینادنز  اه  هلانرد  مناج  - 393
. ددرگ ینالوط  مرمع  امش  زا  سپ  هک  منک  یم  هیرگ  نیا  يارب  طقف  نم  تسین ، يریخ  امش  زا  سپ  یگدنز  رد  - 394

نوبز تسا و  ریسا  نت  دیق  هب  هک  مناج 
نورب هلان  دوخ و  يدمآ  هک  شاک  يا 

نم مزیر  یم  کشا  كاخ و  هب  وت  یتفر 
نونکا منامب  یتدم  هک  مهو  زا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  گنج  هزاجا 

!؟ دنک يریگولج  گرم  زا  دناوت  یم  دمآ  گرم  هک  هاگنآ  مکحم  هرز ي  ایآ  - 395
. ددرگیم یهتنم  هقرفت  یئادج و  هب  يزور  اه  عامتجا  مامت  هک  مراد  نیقی  نم  - 396

ردق ریت  دسر  رگا  اضق  تصش  زا 
رپس هن  شوج  هن  دنک  هرز  هن  شعفد 
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مدید ایرث  تروصب  هک  یمزب 
(1  ) ربز ریز و  دش  شعَن  ِتاَنب  هچ  رخآ 

ياهیکیرات هلیـسو ي  هب  ادـخ  هکیـسک  ياو  یئامن  یم  رطخ  مـالعا  ناـنآب  ینکیم و  توعد  ادـخ  فرطب  ار  مدرم  هک  یتیـصخش  يا  - 397
تخاس ، فرطرب  ار  راد  هشیر 

. دنادرگ قرفتم  شتآ  گنس و  ياه  هراپ  اب  ار  تنانمشد  ات  نک  رداص  ار  مالسلا ) هیلع  یلع   ) تیومع رسپ  رما  مدرگ  تیادف  - 398
__________

یلامـش بطق  تهج  رد  هراتـس  تفه  مه  شعن » تانب   » و تسا . اهنآ  زا  یکی  ایرث  هراتـس  هک  بش  رد  ناگراتـس  هولج  نآ ، مزب  اـیرث و  - 1
ندش اجباج  هب  مالسلا  هیلع  ماما  رظن  تسا . هدش  هتفگ  مه  ناردارب » تفه   » یـسراف رد  تسا . فورعم  رغـصا  بد  ربکا و  بد  هب  هک  تسا 

. تساهنآ
هحفص 125} }

ءاتلا فرح 
كرم ۀّینم  ِتاوَکَّزلا  ِرِدابَف  َکَیِلا  یتاَت  *** ٌَۀبرَش ُۀَِّینَملا  َو  ٌّقَح  ُتوَملاَف  - 399

هدش برح  هّجوتم  هک  ینمشد  دیدهت 
ُهتافَو َناح  َو  ُُهتَِّینَم  َتنَد  َو  *** ِِهتاعاس ِِهلمَِشل  ًاعِماج  ای  - 400

ُهتارُج َيدِعلا  یَلَع  ُّرَِکب  ٌثَیل  *** انَقلا ِفَلَتُخم  َدنِع  ّینِاَف  عِجِرا  - 401
نیفص رد  باستنا  تداعس  باحصا  تحیصن 

برق ناح  اُوتیب  َو  مُِکبرَح  یف  اوُِحبصَا  َو  *** اُوتوُفَت ِلمَّنلا ال  َبیبَد  اوُّبَد  - 402
ُتیِصُع ام  َلاط  ّینِاَف  َوا ال  *** اُوتوُمَت َوا  َنیّدلا  اُولانَت  امیَک  - 403

ُتئِش َو  ُمتئِش  ام  مَُکل  َسَیل  *** ُتئِجَف انئِج  َول  ُمتُلق  دَق  - 404
ریش ثیل  ُتیمُملا  َِییحُملا  ُدیُری  ام  َلب  - 405

هورکم عبات  جرف  وا  تسا  هودنا  مزال  حرف  هکنا  نایب 
ناج هجهم  ُجَهُملا  َّنَُهل  ُبوُذَت  تَداک  َو  *** َيدَملا َنغََلب  ُتاِبئاِنل  اَذِا  - 406

ُجَرَفلا ُنوُکَی  یهانَّتلا  َدنِعَف  *** ازَعلا َناب  َو  ُءالَبلا  َّلَح  َو  - 407
تاقوا ضعب  رد  لهجب  جایتحا  رد 

ُجَوحَا َنیناحَالا  ِضَعب  یف  ِلهَجلا  َیِلا  *** ینَّنِا ِملِعلا  َیِلا  ًاجاتُحم  َتنُک  ِنَئل  - 408
نیز جرَس  ٌجَرسُم  ِلهَجلِاب  ِلهَّجِلل  ٌسَرَف  ِیلَو  *** ٌمَجُلم ِملِحلِاب  ِملِحِلل  ٌسَرَف  ِیلَو  - 409

ٌجِّوَعُم ّینِاَف  یحیوعَت  َءاش  نَم  َو  *** ٌمِّوَقُم ّینِاَف  یمیوقَت  َءاش  نَمَف  - 410
هحفص 126} }

دنتـسه ناج  تراهط  ببـس  هک  یکین  ياهراک  هب  دـیاب  نیارباـنب  دـیآ  یم  ناـسنا  يارب  هک  تسا  یتبرـش  ندرم ، تسا و  قح  گرم  - 399
. يریگب یشیپ 

نشور تیور  رونز  ناهج  ود  ره  يا 
نمشد اب  موش  وربور  هک  راذگب 

لد رد  یساره  تسین  ارم  گرم  زا 
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نت زا  ندیهر  ناوت  نآ  هب  تسا  قح 

نمشد دیدهت 

هدـش کـیدزن  تندرم  هدیـسر و  ارف  گرم  هک  یـسک  يا  ینک ) گـنج  اـت   ) يا هدرک  روج  عمج و  ار  دوخ  اـهتعاس ، هک  یـسک  يا  - 400
، تسا

. مراب یم  نمشد  رس  رب  ار  اه  يریلد  هک  متسه  يریش  ندز  هزین  ماگنه  هب  نم  هک  درگرب  - 401
ریلد دنت و  نم  گنج  رهب  هدمآ  يا 

ریس دش  نیریش  ناج  رگم ز  وت  عبط 
هتشک يدرگن  هگان  هک  درگ  رب 

ریش نوچ  دریگب  بضغ  ارم  هک  مد  نآ 

نیفص رد  دوخ  باحصا  هب  دنپ 

دیباوخب . بش  دینک و  گنج  زور  دیهدن ، تسد  زا  ار  اه  تصرف  دینک ، تکرح  هتسهآ  روم  دننام  - 402
نم درادن  یگزات  هک  دینک  یم  ارم  ینامرفان  ای  دـیهدیم  ناج  ادـخ  هار  رد  ای  دـیبای و  یم  تسد  نید  ندرک  هدـنز  هب  ای  شور  نیا  اب  - 403

. موش یم  ینامرفان  تساه  تدم 
، نم هتساوخ ي  هن  تسا و  حرطم  امش  هتساوخ ي  هن  مدمآ ، نم  يدمآ و  یم  ام  شیپ  شاکیا  دیتفگ  یم  - 404

. ددرگ ارجا  دیاب  هدرک  هدارا  ریگناج  شخبناج و  يادخ  هچنآ  هکلب  - 405
هحفص 127} }

دینک زاغآ  برح  هچ  افو  لها  يا 
دینک زاس  یمرخ  طاشن و  گنهآ 
تسا رفظ  حتف و  دیلک  امش  ریشمش 
دینک زاب  دوخ  يور  هب  لما  باوبا 

يزوریپ خیرات 

، ددرگ بآ  اه  یتخس  رطاخب  اهناج  تسا  کیدزن  دیسر و  اهتنا  هب  اه  یتخس  هک  هاگنآ  - 406
.( دسریم نایاپ  هب  اه  یتخس  و   ) دشخردیم يزوریپ  یئاه  تیاهن  نینچ  رد  دسرب ، نایاپ  هب  ربص  دیآ و  دورف  الب  هک  هاگنآ  و  - 407

هاگان تغارف  بابسا  هتخاب  يا 
هاگان تغامد  هریت  دوشن  مغ  زا 

ینک ربص  رگ  راگزور  تملظ  رب 
هاگان تغارچ  بیغ  زا  دوش  نشور 

دوب نادان  دیاب  یهاگ 

. مرتدنمزاین ینادان  هب  اه  تقو  یضعب  مدنمزاین ، ملع  هب  رگا   - 408
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لرتنک رد  و   ) ما هدومن  نیز  ارنآ  ینادان ، اب  هک  مراد  لهج  زا  یبسا  ما و  هدرک  راهم  هدز و  ماـجل  ارنآ  ربص  اـب  هک  مراد  ملح  زا  یبسا  - 409
(. تسا نم 

هاگآ معرش  لقع و  نم ز  هک  دنچ  ره 
هاگان تمکح  كرت  هب  موش  جاتحم 

مقاط دیامن  ور  هک  یتفص  ره  رد 
هلا قیفوتب  معماج  رهظم  نم 

لهج یجک  فرطب  ارم  دهاوخب  سک  ره  مریذپ و  یم  نم  دناشکب  یتسار  فرطب  لهج  يوس  زا  ارم  دـهاوخب  هک  سک  ره  نیاربانب ، - 410
. مریذپ یم  دهد  قوس 

هحفص 128} }
میجلا فرح 

باد همیش  ُجَوحَا  َنیح  ِِهب  یضرَا  ینَّنِکل  َو  *** یَتمیَش َوُه  َو ال  یضرَا  ِلهَجلِاب ال  َو  - 411
ُجَمسَا ِّرُحلِاب  ُّلُذلا  َو  اُوقَدَص  دَقَف  *** ُۀَجاَمَس ِهیف  ِساّنلا  ُضَعب  َلاق  نِاَف  - 412

ٌجَرخَم ِهَّتِسَالا  َنَیب  ام  َنَکمَا  َو  *** ِِهلهَِاب ُءاضَفلا  َقاض  امَّبُر  الَا  - 413
ادعا هبراحمب  هجوت  تقو  ارهز  همطافب  باطخ 

لاتق جایه  ٍجایِه  ٍموَی  ُّلُک  ُفیَّسلا  یخَاَف  *** یّنِم هُمِطاف  ِراقَفلا  اَذ  یبرَق  - 414
ِجایِهلا َوَحن  ِلاجِّرلا  ِیف  ٌبِکار  *** ّینِاَف َماسُحلا  َمِراص  یبِّرَق  - 415

هاپس شیج  ِجاومَالا  ِيذ  ِرحَبلاَک  ٌشُویُج  *** َساّنلا ُرُذنَی  ًاحِصان  َموَیلا  َدَرَو  - 416
ِجارعِملِاب ُُّوبحَملا  َکیبَا  َو  *** یلتَق َنوُغبَی  َنیعِرسُم  اُودَرَو  - 417

ٍجال َحَبصَا  اَذِا  ٌّلُک  َو  *** ِساّنلا َلتَق  َو  ِناطوَالا  َبارَخ  َو  - 418
ٍجار اَنَا  ام  َلانَا  نَا  یِلا  ُتشِع  *** ام ِبرَّضلِاب  َکیلَملا  یِضُرا  َفوَس  - 419

یطعم وبحم  ِجادوَالا  ِبِخاش  نِم  ًادیهَش  *** ُتوَملا ِیتاَی  َوا  ِمالسِالا  ِروُهُظ  نِم  - 420
قفانم ناتسود  زا  تیاکش 

ندرک اهر  جادوا  ۀَحِضاو  َُهل  ُهللا  َكََرت  ال  *** ُُهتَللاخ یل  ٍلیلَخ  ُّلُک  - 421
ِۀَحِرابلِاب َۀَلیَّللا  َهَبشَا  ام  *** ٍبَلعَث نِم  َُعورَا  مُهُّلُکَف  - 422

تبحاصم تطلاخم و  نیا  نایب 
هتشذک بش  هحراب  ُحَرُجیَس  ًاموَی  َرارشَالا  َبِحَص  نَم  َو  *** ِلَسُم ًامّ ُجنَت  ِساّنلا  َرایِخ  بَحصَا  - 423

كاّیا و 
هحفص 129} }

. مریذپ یم  مدش  نآ  هب  دنمزاین  یلیخ  هک  یماگنه  هب  هکلب  تسا  نم  شور  هن  مهدیم و  رد  نت  ندنام  ینادان  هب  هن  - 411
نم لد  دش  ادخ  ءامسا  هنیئآ 

نم لد  دش  اضق  رارسا  هعومجم 
مدش قالطا  هدرپ  ارس  هاش  ات 

نم لد  دش  ادج  تسار  جک و  دیق  زا 
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دیاب هک  تسادخ  تسدرد  تسا و  جراخ  ناسنا  رایتخا  زا  نآ  للع  هک  تسا  یلئاسمب  طوبرم  ینادان ) لوبق   ) مالسلا هیلع  ماما  رظن  حیضوت :
. درکن دوجو  زاربا  يو  ربارب  رد  دوب و  ادخ  میلست 

دـش و نادان  اهنآ  لثم  دـیاب  دـننک ، كرد  ار  قیاقح  دـنناوت  یمن  مدرم  هک  یلئاـسم  رد  عاـمتجا  تدـحو  ظـفح  يارب  هکنیا  رگید  لاـمتحا 
تسا . یناونع  راحتنا  عون  کی  نتشادرب  ماگ  نآ  راکفا  عمتجا و  ریسم  فالخ  هک  تشادنرب  ماگ  عامتجا  ریسم  فالخ 

دنا و هدیناسریم  ماجنا  هب  ار  فیلکت  هدرک و  زاغآ  یـصاخ  همانرب  اب  دـنا  هتـشاد  یمرب  ماگ  یعامتجا  ریـسم  فالخرب  هک  مه  یهلا  ناربمایپ 
. تسادج نانآ  باسح 

. تسا يرتگرزب  صقن  درم ، دازآ  يارب  تلذ  دنیوگیم ، تسار  تسا ، صقن  مالسلا  هیلع  یلع  دوجورد  دنیوگیم  مدرم  رگا  - 412
هزین نایم  زا  ریزگان  ددرگیم و  گنت  راشف ) رطاـخب   ) نآ ناـنکاس  يارب  یخارف ، نآ  اـب  نیمز  طـیحم  یهاـگ  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  - 413

. دنک رارف  دناوت  یم  دیآ  یم  دورف  هک  یئاه 
يا  هلفاق  افج  نابایب  مدره ز 

يا هلگ  نیکسم  نم  زا  دننک  دنیآ و 
ادخ ریدقت  هدرک  هک  منک  هچ  نکیل 

يا هلسلس  يا  هفئاط  ره  ندرگ  رد 
هحفص 130} }

گنج يارب  تکرح  عقوم  مالسلا  اهیلع  همطاف  اب  وگتفگ 

. تسا نم  ردارب  گنج  زور  رد  ریشمش  هک  روایب ، نم  يارب  ار  راقفلاوذ  مالسلا  اهیلع  همطاف  يا  - 414
ياـهرتش هب  منک و  تکرح  مهاوخیم  دنتـسه  تکرح  رد  گـنج  نادـیم  يوـسب  هک  یمدرم  ناـیم  رد  نم  هک  رواـیب  ار  مزیت  ریـشمش  - 415

. هلمح تسم 
. دنا هداد  رارق  دیدهت  دروم  دنکیم  رطخ  مالعا  مدرمب  هک  ار  یهاوخکین  دنتسه  مطالت  ایرد  جاوما  دننامه  هک  ینایرکشل  زورما  - 416

. تسا هتفر  جارعمب  هدیدرگ و  نامسآ  شکشیپ  مه  تردپ  دنتسه ، نم  لتق  رکفب  دنا و  هدمآ  عیرس  یلیخ  - 417
. دنا هدروآ  هانپ  نمب  هدمآ  گنت  هب  هک  مدرم  همه  دنا و  مدرم  لتق  اه و  هناخ  ندرک  ناریو  رکفب  نانیا  - 418

ریشمش روایب  نم  مشچ  ود  رون  يا 
ریش نوچمه  نانمشد  هب  منک  گنج  ات 

ریلد تشگ  نم  نوخ  دصق  هب  هک  سک  ره 
ریس دشاب  نتشیوخ  ةویح  ایوگ ز 

. مسرب دوخ  يوزرآ  هب  ات  منادرگ  دونشوخ  ار  ادخ  نمشد ، هب  هلمح  اب  مشاب  هدنز  ات  - 419
. موش دیهش  هدیدرگ  عطق  مندرگ  ياهگر  دسر و  ارف  گرم  ای  ددرگ و  زوریپ  مالسا  هک  تسنیا  نم  يوزرآ  - 420

مبای تداعس  قح  ضیف  هک ز  مهاوخ 
مبای تدایس  یگرزب و  نیئآ 

دوش شاف  نید  عرش  هک  منز  ریشمش 
مبای تداهش  دوخ  دارمب  نم  ات 

هحفص 131} }
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ورود ناتسود  زا  تیاکش 

. دراذگن یقاب  يو  يارب  يدنخبل  ادخ  درک ) يراگزاسان  نم  اب   ) مدرک یتسود  هک  یقیفر  ره  اب  - 421
. دراد تهابش  مه  اب  بشید  بشما و  ردقچ  هک  یتسار  دنهدیم ، يزاب  هابور  زا  شیب  ار  ناسنا  مادک  ره  اریز  - 422

يزان یم  ناتسود  رهم  هب  دنچ  ات 
(1  ) يزامغ زج  هب  تسین  ار  هفئاط  نیا 

ندرک هلیح  تقو  و  ( 2  ) دنشو هابور 
يزاب ناشیا  زا  يروخ  یمرن ، ریش  رگ 

؟ مینک یتسود  یسک  هچ  اب 

. دش دهاوخ  حورجم  يو ) زا   ) يدوزب دنک ، یتسود  رارشا  اب  هک  یسک  ینامیم . ملاس  نک  تقافر  هتسیاش  دارفا  اب  - 423
. دمآ دهاوخن  تشوخ  نآ  زا  هک  ینیب  یم  یلمع  يو  زا  اریز  ینکن ، یخوش  نادان  اب  شاب  بظاوم  - 424

سراپ تهج  یب  هک  دش  یهاوخ  يا  هناوید  گس  دننامه  هک  هدـم  شحف  وا  هب  ربم و  ار  وا  يوربآ  دوش ، یم  کیدزن  وت  هب  سکره  - 425
. دنکیم

لد يا  بحاصم  وش  کین  مدرم  اب 
لد يا  بسانم  يوش  قح  هب  هک  دشاب 

نک یسفن  دب  كرت  حازم و  رذگب ز 
لد يا  بلاطم  ار  وت  دهدب  قح  ات 

! هدب وا  هب  هتسیاش  خساپ  درمدازآ  ناراوگرزب  دننامه  تشاد  وت  هب  يزاین  دمآ و  وت  شیپ  يدنمتواخس  هک  هاگنآ  - 426
__________

. دیوگیم نخس  وربا  مشچ و  اب  هک  یسک  زامغ : - 1
. رگ هلیح  تفص ، هابور  شو : هابور  - 2

هحفص 132} }
ءاحلا فرح 

یخوش حازم  ُحَزمَت  َنیح  یهَتشَت  يذَّلا ال  یَقلَتَف  *** ًالِهاج َحَزاُمت  نَا  ًاموَی  َكاِّیا  َو  - 424
ۀهافسلاب ُحَبنَی  ِۀَحافَّسلِاب  ًابلَک  ُِهبُشتَف  *** ینَد نَم  ُِمتاُشت  ًاضیرَع  ُکَت  َو ال  - 425

ُحَمَّسَتَی ٍدِجام  ٍّرُح  َلوَق  لُقَف  *** ًۀَجاح ُُبلطَی  َءاج  ٌمیرَک  ام  اذِا  - 426
َُحبرَیَس  ِلاجِّرلا  َدمَح  يرَتشَی  نَم  َو  *** اهُؤاضَق یّنِم  ِنیَنیَعلا  َو  ِساَّرلِابَف  - 427

ارادُم ّینأت و  قفر و  شیاتس 
نداد مانشد  متش  ًاحاَجن  ِقُالت  ٍرمَا  یف  ِّنَاَتَف  *** ٌةَداعَس ُةانَالَا  َو  ٌنُمی  ُقفِّرلا  - 428

رارسا ءاشفا  زا  یهن 
ًاحیصَن ٍحیصَن  ِّلُِکل  َّنِاَف  *** َکَیِلا ّاِلا  َكَّرِس  ِشُفت  الَف  - 429

کس کناب  حابن  ًاحیحَص  ًامیدَا  َنوُکُرتَی  ِل ال  *** اجِّرلا َةاوُغ  ُتیَاَر  ّینِاَف  - 430
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نتفک هدوُهیب  زا  یهن  تدابعب و  رما 
ارادم کنرد و  ةانا  ًاحیرَتسُم  ًاغِراَف  َتنُک  اَذِا  *** ِهللا َیِلا  یفلُز  ِنیَتَعکَر  ِمنَتِغا  - 431

اَحیبسَّتلا ُهَناکَم  لَعجاَف  ِلِط  *** ابلا ِیف  ِلوَقلِاب  َتمَمَه  اذِاَف  - 432
کیرات جاد  ریّرهلا  ۀلیل  هلتاقم  حرش 

ندزرس حاطن  ِحلَطصَت  اهیرَا  امّدُسا  ُحاِطن  *** حِطَتنَت ُشابُکلا  َو  ٍّجاد  ُلیَّللا  - 433
شین شبک  حِطَبنُم  ٌقیرَف  َو  ٌماِین  اهنِم  *** حَرَم دَق  ِللا  ِءاقّ ِیف  ٍنیرَع  ُدُسا  - 434

ِحبَر دَقَف  ِهِسا  َِرباجَّن  نَمَف  - 435
هحفص 133} }

. دربیم دوس  دوز  یلیخ  دنک ، يرادیرخ  ار  نادرم  شیاتس  هک  یسک  مهدیم . ماجنا  ار  تراک  وگب ، مه  مشچ  رس و  اب  - 427
مَلَع قیفوت  لها  نایم  هتشگ  يا 

مقر هرهچ  رب  هدیشک  افو  فرح  زو 
زاس یم  نادنمتسم  مهم  هتسویپ 

مرک لضف و  رد  وت  مان  دوش  شاف  ات 

تمیالم هب  شرافس 

یم تسد  يزوریپ  هب  يوش  دراو  ارادـم  تقد و  اب  هک  یمالک  ره  رد  نیاربانب  تسا  نیرفآ  تداعـس  تمیـالم ، دراد ، تکرب  ارادـم ، - 428
. یبای

دشاب تگنر  بآ و  تخب  هک ز  یهاوخ 
دشاب تگنرد  راک  ره  هب  هک  دبای 
دشاب تگنچ  هب  رگ  ربص  هتشررس 
دشاب تگنهن  نوچ  حتف  يزوریف و 

نک ظفح  ار  ترارسا 

. دراد یتسود  یقیفر ، ره  اریز  نکم ، شاف  یسک  شیپ  ار  دوخ  زار  - 429
. دننکیمن اهر  حیحص  ار  یتسوپ  چیه  هک  ما  هدید  ار  ناهارمگ  نم  - 430

یسک هب  شیوخ  لد  ّرس  وگم  تسود  يا 
سفنب نادرگم  هریت  لد  هنیئآ ي 

ناهد هب  شک  نتشیوخ  نابز  هچنغ  نوچ 
سَرَج هچ  یئآ  رد  هزره  ینک  دنچ  ات 

یئوگ هدوهیب  زا  زیهرپ 

. ناوخب ندش  رتکیدزن  ادخ  هب  يارب  زامن  تعکر  ود  نک و  هدافتسا  تصرف  زا  ینکیم ، تحارتسا  يراکیب و  هک  یماگنه  - 431
هحفص 134} }
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. وگب ار  ادخ  رکذ  نآ  ياج  هب  یئوگب ، هک  يداتفا  لطاب  فرح  رکفب  هک  هاگنآ  - 432
رکف ( 1  ) ِنسوت کلف  هن  ماب  هب  هدرب  يا 

رکب ینعم  یسفن  ره  هداز  وت  عبط  زو 
دنک لیم  تلد  هدوهیب  هب  هک  مد  نآ 

رکذ ار  قح  ینک  نآ  ياج  هب  هک  دیاب 

ریّرِهلا ُۀَلیَل  ناتساد 

اه گس  يادص  شیامن  دوب و  هداتفا  مه  رد  نازابرس  ياهادص  هلمح  تدش  رثا  رب  دش و  عورـش  دیدش  هلمح  بش  کی  نیفـص  گنج  رد 
. دیدرگ فورعم  ریرهلا  ۀلیل  هب  اذل  داد  یم  ار 

. دننک حلص  مه  اب  منکیمن  رکف  دنا ، هداتفا  مه  ناجب  دنرغ و  یم  ناریش  دننزیم  خاش  رگیدکی  هب  اه  چوق  تسا و  کیرات  بش  - 433
. دنا هداتفا  ور  هب  رگید  یهورگ  هدیباوخ و  يا  هتسد  دنا ، هداتفا  رورغ  هب  طاشن  رثا  رب  دربن  نارحب  رد  هک  يا  هشیب  ناریش  - 434

. تسا هدرک  دوس  دربب  تمالس  هب  ار  دوخ  رس  سک  ره  - 435
گنج  رد  بشما  دناروالد  ناریش 
گنچ هب  دنرآ  ترصنو  حتف  هتشررس 

گنر مد  ره  نانمشد  نوخز  دنراد 
گنل هفئاط  نیا  نسوت  دوشن  برای 

جاودزا هیاس  رد  يراگتسر 

. تسا راگتسر  دوریم  ورف  باوخ  رد  سپس  دناباوخ  یم  شرف  يور  ار  وا  دراد و  نز  هک  يدرم  - 436
__________

. شکرس بسا  نسوت : - 1
هحفص 135} }

ءاخلا فرح 
تغالب هوجو  نسحاب  تغارف  نیسحت 

نز هّخزم  هَّخَفلا  ُمانَی  َُّمث  اهُخُّزَی  *** ۀَّخَزَم َُهل  َتناک  نَم  َحَلفَا  - 436
مالسلا هیلع  نسح  ماما  نیعلا  ةّرق  تحیصن 

عامج زا  دعب  باوخ  هّحف  ِدِعابَالا  ِِّرب  َو  یبرُقلا  ِيَوذ  ِِّرب  َو  *** امِهیَلِک ِنیَِدلاولا  ِّّرِبب  َکیَلَع  - 437
ِدِعاوَمِللا ًزِجنُم  ًایکَز  ًافیفَع  *** ًابَّذَهُم ًایِقَت  ّاِلا  َّنَبَحصَت  َو ال  - 438

ِدِهاشَملا َنیَز  ِرارحَالا  ِیَنب  نِم  یًتَف  *** ًابَّدَُؤم ًاّرُح  َتنَراق  اذِا  نِراق  َو  - 439
ِدِعاسَملا ِلیلَخلا  ِّدُو  یف  َُکتَیدَف  *** بِعَترا َو  َکَناِسل  ظَفحا  َو  يذَالا  َّفُک  َو  - 440

ِدِماحَملا ِلبَِحب  کَسمَتسا  َو  ِراجلا  َيذَا  *** ِبنَتجا َو  َُکفرَط  ِهوُرکَملا  ِنَع  َّضُغ  َو  - 441
ٍدِساح ِنیَع  نِم  ِماّیَالا  يَدَم  َکنُصَی  *** ٍثِداح ِّلُک  یف  ِهللاِاب  ًاِقثاو  نُک  َو  - 442

سفناب دهاجم  هسفانم  ٍدِحاِجب  ُهنَع  ِءامعَّنِلل  ُکَت  َو ال  *** ُهَریَغ ُجَزت  َو ال  مِصعَتساَف  ِهللاِاب  َو  - 443
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ٍدِجام ِِقئالَخلا  ُدوُمحَم  ِۀَّمِِهب  *** یلُعلا ِبَلَط  یف  ِلاملا  ِلذَِبب  سِفان  َو  - 444
ٍِدلاِخب اهیَلَع  ٌّیَح  امًف  ًادُولُخ  *** ٍلِّمَُؤم َءاِنب  اینُّدِلل  ِنبَت  َو ال  - 445

یتسود ّدو  ٍِدیاُزم  نِم  ِِهب  لَه  ِهیَلَع  َدانَف  *** هُّدُو َسَیل ِهللا  ٍقیدُص  َّلُک  َو  - 446
لئاضف بسکب  هقطان  سفن  جّیهت 

ًادَّجَمُم ًاّیزِربِه  ًامرَق  َحَبصَاَف  *** ُهَسفَن ِمیَّضلِاب  َضَرت  َمل  ٍۀَّمِه  يذ  َو  - 447
رتهم مرق  ًادُّدََرت  ِهیف  ِحمُّرلا  َزاِزتها  ُلاُخت  *** ٌۀَّیِحَیرَا يدَّنلِاب  ُهتَرَماخ  اَذِا  - 448

هللا یلا 
هحفص 136} }

حاکن هب  نز  دروآ  هک  یسک  لاحشوخ 
حالص نیئآ  هب  مه  سینا  دنشاب 
دناشفا شیوخ  هناد  وا  عرزم  رد 

حابص هب  ات  لد  ماک  هب  دنک  باوخ  سپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  زردنا 

. یئامن فطل  ناگناگیب  هب  تبحم و  نادنواشیوخ  هب  ینک . یکین  ود  ره  ردام  ردپ و  هب  تسا  مزال  وت  يارب  - 437
. نک تقافر  دنکیم  افو  دوخ  هدعو  هب  تسا و  بیجن  فیفع و  هک  تشرسکاپ  ياسراپ  اب  طقف  - 438

تـسا سلاجم  شخب  تنیز  ناگدازآ و  نامدود  زا  هک  يدرمناوج  بدؤم و  اـب  يدـنبب  ناـمیپ  اـب  ینک  جاودزا  یتساوخ  هک  هاـگنآ  - 439
. دنبب هدهاعم 

دراد تداعس  هناشن ي  هک  سک  ره 
دراد تداع  فطل  هب  ناهج  قلخ  اب 

تخب هک ز  یصخش  قیفر  دوش  هتسویپ 
دراد تدابع  رون و  بدا و  ملع و 

. شاب هتشاد  يرتشیب  تبغر  دنکیم  يرای  ار  وت  هک  یقیفر  هب  تبحم  رد  مدرگ  تنابرق  نک . ظفح  ار  تنابز  هدم ! رازآ  ار  مدرم  - 440
. ربب هانپ  بوخ  راک  اه و  شیاتس  طخ  هب  نک و  زیهرپ  ناگیاسمه  رازآ  زا  دنبب و  دب  راک  زا  ار  دوخ  مشچ  - 441

وت هیاپ ي  نامسآ  هب  دسر  هک  یهاوخ 
وت مچرپ  دوش  تسار  ادخ  ضیف  زو 

زور ره  تلیضف  باتفآ  هک ز  دیاب 
وت هیاسمه  هناخ ي  دوش  رون  رپ 

تظوفحم هشیمه  نادوسح  مشچ  زا  ادخ  ات  نک  هیکت  ادخب  يا  هثداح  ره  رد  - 442
هحفص 137} }

. دراد
. ریگم هدیدان  ار  ادخ  ياه  تمعن  هاگچیه  شابم و  يرگید  دیما  هب  نک و  هیکت  ادخب  طقف  - 443

یماعنا قح  ضیف  يا ز  هتفای  نوچ 
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یماگ ناطیش  يارب  هنم  راهنز 
یمارِکا دوش  یمن  اضق  مکح  یب 

یماک زگره  هاوخم  ادخ  ریغ  زا 
***

ینکن لمحت  ار  جنر  مغ و  دص  ات 
ینکن لمات  قیقحت  هتکن ي  کی 

مد همه  دراد  وت  ساپ  ادخ  هک  یهاوخ 
ینکن لکوت  كرت  یمد  هک  دیاب 

. نک تکرح  ناتشرسکاپ  ناگتسیاش و  تمه  لام و  ششخب  اب  نارگید  زا  نتفرگ  یشیپ  يراوگرزب و  هب  ندیسر  يارب  - 444
. دوب دهاوخن  نادیواج  نیمز  يور  هاگچیه  هدنز  اریز  راذگم ، انب  يدبا  ندنام  ساسا  رب  ار  ینامتخاس  ایند  رد  - 445

. هدب تسد  زا  نک و  جارح  ار  وا  دنک ، یمن  یتسود  ادخ  يارب  وت  اب  هک  یتسود  ره  - 446
ندرک دهاوخن  افو  سک  هب  هچ  ایند 

ندرک دب  نآ  عمج  يارب  تسین  شوخ 
دش وت  رای  ادخ  رهب  زا  هن  هک  سک  ره 

ندرک در  وا  يرای  ار  وت  تسا  ضرف 
شوکب لئاضف  بسک  يارب 

مانشوخ راوگرزب ، تخاسن ، یضار  ملظ  يارب  ار  دوخ  هک  یتمه  بحاص  - 447
هحفص 138} }

لادلا فرح 
ّربکتم هاشداپ  دیصا  اَدیَصا  ِدجَملا  َخَذاب  َامیرَک  ًامامِه  *** ًامَّظَعَم َنُوکَی  نَا  ّاِلا  ُهللا  َیبَا  - 449

اَدیغَِاب یهُزت  ُماّیَالا  ِتَحَبصاَف  *** ًۀَلیح َو  ًامزَح  ِماّیَالا  َرَیاس  دََقل  - 450
ًادوُس َو  َكاذ  َنَیب  ًاحامِس  يدبَا  َو  *** ًایِماس ِرخَفلا  َِةورَذ  یلعَِاب  َّلَحَو  - 451

ًادَّدَسُم ًادبَع  ِهللا  ِرصَِنب  ًاناعُم  *** ًاقَّفَُوم َنوُکَی  نَا  ّاِلا  ُرخَفلا  اَم  َو  - 452
مادنا كزان  دیغا  ًادَّیَُؤم  یحضَا  ِهللاِاب  یًتَف  نِم  مَک  َو  *** یقُّتلا ِلَلُح  نِم  َرعَی  َمل  یًتَف  نِم  مُکَف  - 453

ًادَّنَهُم ًافیَس  ِءادعَالا  یَلَع  َراصَف  *** هَماِزتعا ُمیرَکلا  َّدَش  امَّبُر  الَا  - 454
ًادَّرَُجم يَّدَبَت  ام  نِکل  َو  ٍفیَِسب  *** ِِهنفَج ِنَطب  یف  َناک  دَق  ام  ُفیَّسلا  اَم  َو  - 455

رویز یّلح  یلایل  رهس  مایا و  تّقشمب  یلاعم  باستکا  فقوتب  داشرا 
ِراهُّسلا َضَور  يرُّسلا  ِیف  ییعَر  َو  *** یسفَن ِباعِتا  یلَع  یَتلِذاعَا  - 456

ِداقُّرلا ُبیط  ٍِتئاف  ُنَوهَاَف  *** یلاعَملا َقَرب  یتَفلا  َماش  اذِا  - 457
ماین نفج  نا  تارمث  دئاوف و  نایب  ترفاسمب و  رما 

ٍِدئاوَف ُسمَخ  ِرافسَالا  یِفَف  ِرفاس  َو  *** یلُعلا ِبَلَط  یف  ِناطوَالا  ِنَع  بَّرَغَت  - 458
هدننک تمالم  لذاع  ٍدِجام  ُهَتَبحُص  َو  ٌبادا  َو  ٌملِع  َو  *** ٍۀَشیعَم ُباِستکا  َو  ٍّمَه  ُجُّرَفَت  - 459

ِِدئادَّشلا ُباِکترا  َو  یفایَفلا  ُعطَق  َو  *** ٌۀَنِحم َو  ٌّلُذ  ِرافسَالا  ِیف  َلیق  ناَف  - 460
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با یب  نابایب  ءافیف  ٍدِساح  َو  ٍشاو  َنَیب  ٍناوَه  ِراِدب  *** هِماِیق نِم  َُهل  ٌریَخ  یتَفلا  ُتوَمَف  - 461
روفغ دنوادخ  رماب  روما  عیمج  فّقوت  نایب 

هحفص 139} }
. دوب دهاوخ  مرتحم  و 

. دوشیم عفد  یبوخب  ددرگیم  يو  هب  هک  یتالمح  تخیمآ  کین  قالخا  تواخس و  اب  ار  يراوگرزب  هک  هاگنآ  - 448
ماقم وا  هب  مه  ادـخ  . ) دوش هتـشاذگ  مارتحا  تسا ، مرتحم  دنمتواخـس و  راوگرزب ، هک  یتیـصخش  هب  هک  تسا  هدرک  شرافـس  ادـخ  - 449

( دهدیم
متس لیم  وا  عبط  درکن  هک  سک  ره 

مرک فطل و  سک  همه  اب  دنک  لضف  زو 
دبای یگرزب  تبقاع  هک  تسین  کش 

مَلَع قافآ  همه  رد  دوش  ملع  زو 
. دشورفیم رخف  مادنا  كزان  هب  زور  هنابش  هجیتن  رد  تسا  هدوب  رفسمه  يزاس  هراچ  يرایشوه و  يو ، راگزور  اب  - 450

. دزاس یم  راکشآ  طاتیحا  يراوگرزب و  نایم  رد  ار  تواخس  دبای و  یم  تسد  راختفا  هجرد  یلعا  هب  يدرف  نینچ  - 451
دشاب تدابع  بابرا  هک ز  سک  ره 

دشاب تداعس  تخب و  وا  تمدخ  رد 
دننک رخف  وا  دوج  ملع و  هب  مایا 
دشاب تدایس  رون  وا  هرهچ ي  رد 

. دوش ظفح  ددرگ و  يرای  هللا  فرط  زا  ادخ  هدنب  هک  تسا  حیحص  یتقو  رخف  - 452
. دنا هدیدرگ  تیامح  ادخ  فرط  زا  هک  ینادرمناوج  هچ  هدماین و  نوریب  يراگزیهرپ  رویز  زا  هک  یناناوج  رایسب  هچ  اریز  - 453

ندرک رخافت  قح  ریغ  هب  تسین  شوخ 
ندرک ربکت  تسود  اب  نمشد و  اب 

لزا داتسا  تخاس  هک  لد  کی  هنامیپ 
ندرک رپ  وا  ضیف  بارش  دیاب ز 

هحفص 140} }
. ددرگ یم  رابشتآ  زیت و  يریشمش  میمصت  رثا  رب  دریگ و  یم  میمصت  راوگرزب  صخش  اسب  هچ  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  - 454

ادـیپ شزرا  درک  یئامندوخ  دـمآ و  نوریب  فالغ  زا  هک  هاگنآ  هکلب  درادـن  ریـشمش  شزرا  تسا  فالغ  رد  هک  یعقوم  اـت  ریـشمش  - 455
. دنکیم

فال هدز  شناد  لقع و  سک ز  همه  اب  يا 
فازگ گنر  يا  هتفگ  هچنآ  رد  تسین  رگ 

نک رهاظ  دوخ  لضف  لامک و  راثآ 
فالغ هب  ناهنپ  وت  غیت  دوب  دنچ  ات 

دایز تمحز  اب  تلیضف  بسک 
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ار بش  و  . ) منکیم تکرح  یباوخ  یب  رازغرم  رد  بش  و  ما ، هتخادنا  تمحز  هب  ار  دوخ  ارچ  هک  یئوگ  یم  دـب  نمزا  هک  یـسک  يا  - 456
( مرادیب

باوخ هداد  تسد  زا  هک  اـهزیچ  نیرت  شزرا  یب  دـنیب  یم  درک ، ساـسحا  ار  يزوریپ  قرب  درمناوج  یتـقو  هک  تسا  نیا  وـت  خـساپ  - 457
. تسا هدوب  بش  شخبتذل 

یشاب اناد  درم  هک  سوه  هدرک  يا 
یشاب انیب  فقاو و  رظن  ملع و  رد 

یشاب اّرَبُم  روخ  باوخ و  هک ز  دیاب 
یشاب یلعا  همه  زا  کلم  هچمه  ات 

ترفاسم  هب  رما  - 458
: دراد دوجو  هدئاف  جنپ  ترفاسم  رد  اریز  ینک ، ترفاسم  يورب و  تبرغ  هب  دیاب  تیصخش  ندروآ  تسدب  يارب 

. ناراوگرزب اب  ندش  قیفر  یگدنز و  بادآ  زا  عالطا  شناد ، بسک  یگدنز ، هجدوب  ندروآ  تسدب  هصغ ، مغ و  ندش  فرطرب  - 459
دنا هتفایرد  قشع  زومر  هک  یعمج 
دنا هتفای  رفس  رد  شیوخ  لد  ماک 

هحفص 141} }
شاعم بسک  یمرخ و  بدا و  ملع و 

دنا هتفای  رظن  بابرا  تبحص  رد 
، دراد دوجو  اه  یتخس  لوبق  نابایب و  یگنشت  یگنسرگ و  جنر  تمحز ، تلذ ، اه  ترفاسم  رد  دوش  هتفگ  رگا  - 460

يو يارب  نادوسح  ناگدننک و  شنزرـس  فرط  زا  تلذ  هک  تسا  يا  هقطنم  رد  ندنام  زا  رتهب  ناوج  گرم  هک  تسا  نیا  نآ  خساپ  - 461
. درابب

دشاب تمالم  رفس  رد  هک  دنچ  ره 
دشاب تلاوح  هصغ  یفرط  ره  زو 

شیوخ هناخ  رد  میقم  يوش  هک  هب  ناز 
دشاب تلاجخ  ار  وت  افو  لها  زو 

تسا راک  ره  طرش  ادخ  تساوخ 

وا يارب  يو  ياه  تمحز  طقف  ددرگ  ماجنا  دراد  هقالع  هک  يزیچ  نآ  هب  تبسن  دوشن ، کمک  درمناوج  هب  ادخ  فرط  زا  هک  هاگنآ  - 462
. دسریمن رمث  هب  یلو  دنام  یم 

تسادخ رون  زا  تسه  هچ  ره  یتسه  نوچ 
تسار يزیچ  دوش  یمن  ادخ  مکح  یب 

تساضق ریدقت  فالخ  رگ  وت  ریبدت 
تساطخ ههبش  یب  هک  ناققحم  دنناد 

دهدیم قزر  دنادب  حالص  هچنآ  ادخ 
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، دوب ادخ  شیپ  هدنب  ندوب  هتسیاش  رادقم  ساسا  رب  مدرم  قزر  رگا  - 463
. دیشخرد یم  تداعس  اج  همه  دوبن و  یلکب  یسحن  تساوخیم ، رکون  تسا  رگراک  هک  یسک  - 464

، درکیم تموکح  يراوگرزب  تدایس و  اج  همه  دوب و  تخاونکی  دوخ  مدرمب  تبسن  راگزور  زاب  و  - 465
هحفص 142} }

لادلا فرح 
رتخادب سحن  ُهُداِهتجا  ِهیَلَع  ینُمی  اهُرَثکَاَف  *** یتَفِلل ِهللا  َنِم  ٌنوَع  نُکَی  َمل  اَذِا  - 462

تسا یهلا  ریدقت  قفو  رب  روما  هکنا  نایب 
ِدبَعلا ُلِهاَتسَی  ام  ِرادقِم  *** یلَع يرَجت  ُقازرَالا  َِتناکَول  - 463

ٌدعَساَدب َو  ٌسَحن  َباغ  َو  *** ًامِدخَتسُم ُمِدخَی  نَم  َناَکل  - 464
تدایس ددوس  ُدجَملا  َو  ُدَدوُّسلا  َلَصَّتَا  َو  *** ِِهلهَا یِلا  ُرهَّدلا  َلَدَتعا  َو  - 465

ُدرَفلا ُدِحاولا  ُدیُری  امَک  *** اهتِمَس یلَع  يرَجت  اهَّنِکل  - 466
دنناسنا تروصب  هک  یعمج  تّمذم 

غورد دنف  ًادَنَف  ُلقَا  َمل  ّینَا  ُمَلعَی  ُهللا  َو  *** مُهَّلَقَا ام  َلبال  َساّنلا  َرَثکَا  ام  - 467
ًادَحَا يرَاال  نِکل  َو  ٍریثَک  یلَع  *** اهُحَتفَا َنیح  ینبَع  ُحَتفََال  ّینِا  - 468

قفانم نارای  زا  زارتحا  رب  هیبنت 
هودنا نزح  ِهِداِعب  َو  ِهِرجَِهل  َنَّنَزَحت  ال  *** ِهِدارُِمل ِلَخَف  هّ َكدُِری  َمل  نَم  - 469

تّدوم ّتبحم و  مسارم  لیصفت 
ندش رود  داعب  ٍدامِر  نِم  ٍِفَِکب  َول  َو  ُهِعبَف  *** ًاثَلث ظَفحَی  َمل  ُءرَملا  اَم  اَذِا  - 470

ِداؤُفلا ِیف  ِِرئارَّسلا  َناَمتِک  َو  *** ٍلام َلَذب  َو  ِقیدِّصِلل  ًءافَو  - 471
تسا نمشد  نمشد  تسود  هکنا  نایب 

رتسکاخ دامر  ٌدُودَو  َقیدَّصلا  َّدَو  نَِمل  ّینِا  َو  *** يّوُدَع ٌلِخاد  يِّوُدَع  ُقیدَص  - 472
الَف

هحفص 143} }
. دراد نایرج  تسا  هدرک  هدارا  دناد و  یم  حالص  اتکی  يادخ  هک  يریسم  رد  قزر  هکلب  تسین ) درف  شزرا  رادقم  ساسا  رب  قزر  - ) 466

مرک يدوب و  لضف  هب  نم  يزور  رگ 
مقر هصق  نم  لد  رب  يدشن  زگره 

لزا حبص  رد  هک  درک  ناوت  هچ  نکیل 
ملق دنار  نینچ  اضق  ردق  حول  رب 

تسا بایمک  لماک  ناسنا 

ندرک هفاـضا  يارب  یتمحز  ادـخ  يارب  مه  دراد ، ار  رتـشیب  شیاـجنگ  نیمز  مه   ) دنتـسین داـیز  مه  یلیخ  هن  دـنادایز ، مدرم  ردـقچ  - 467
. میوگ یمن  غورد  نم  هک  دنادیم  ادخ  تسین .)

. مبای یمن  ار  يا  هتسیاش  درف  اما  منیب ، یم  تیعمج  منک  یم  زاب  ار  دوخ  مشچ  تقو  ره  - 468
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دشاب ناسحا  لضف و  طحق  هک  زورما 
دشاب ناسکی  قلخ  لامک  ناصقن و 

میدیدرگ ناهج  فارطا  هب  دنچ  ره 
دشاب ناسنا  هک  میدیدن  درف  کی 

قفانم زا  زیهرپ 

. شابم نیگمغ  شندش  رود  نتفرگ و  هلصاف  زا  نک و  اهر  ار  وا  درادن ، تسود  ار  وت  دوجو  مامت  اب  سک  ره  - 469
تخیسگ قوش  هلسلس  یسک  هک  مدنآ 

تخیرگ وت  يافو  تبحم و  دیق  زو 
نک یتسس  وا  رهم  افص و  باب  رد 

تخیر هک  بآ  ره  هزوک  هب  دورن  رگید 
هحفص 144} }

تسود يارب  طرش  هس 

: يریگب رتسکاخ  تشم  کی  ضوع ، رد  دنچ  ره  شورفب  ار  يو  دنکیمن  تیاعر  ار  عوضوم  هس  صخش  یتقو  - 470
. درادهاگن دوخ  بلق  رد  ار  ترارسا  دنکن و  غیرد  زاین ) ماگنه  هب   ) یلام کمک  زا  دشاب ، رادافو  تسود  هب  تبسن  - 471

ندیشوک یتسودب  تسوه  دش  رگ 
ندیشون  برط  ِیِم  افص ، ماج  زو 

ندیشوج افو  شتآ  هب  تسا  طرش 
ندیشوپ اهزار  میس و  ندیشاپ 

تسا نمشد  ام ، نمشد  تسود 

. منابرهم دنک  ینابرهم  نم  تسود  هب  هک  یسک  هب  تبسن  نم  تسا . نم  نانمشد  فیدر  رد  تسا  تسود  نم  نمشد  اب  هک  یتسود  - 472
. دزادنا یم  هلصاف  یئادج و  هنیک )  ) تساه لد  نایم  هچنآ  اریز  درگم ، کیدزن  نمب  یتسود  نم  نمشد  اب  هک  یسک  يا  - 473

تسود دشاب  سفنکی  هک  ره  وت  مصخ  اب 
تسوا وت  ناج  نمشد  هک  نادب  هتکن  نیا 
دنک شاف  دوخ  يزامغ  هک  شیپ  ناز 

تسوپ لوا  وا  رس  زا  شکب  هفان  نوچ 

دشاب هتشاد  ماود  دیاب  یتسود 

. ما هدرک  تیاعر  واب  تبسن  ار  یتسود  يافص  هشیمه  يارب  صالخا ، لامک  اب  تشاد ، تسود  ارم  سک  ره  - 474
لمعلا سکع  ما و  هدشن  ینابصع  نم  هدرک  يدب  نم  هب  تسود  دنچ  ره  - 475

هحفص 145} }
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لادلا فرح 
تسود دودو  ٌدیَعب  ِبُولُقلا  َنَیب  يذَّلا  َّنِاَف  *** هُقیدَص َتنَا  َو  یّنِم  َنبَرقَت  الَف  - 473

افو ّتبحم و  رد  تاُبث  تابثا 
َِدبَالا َرِخَا  یّنِم  ِةَّدَوَمل  اَوفَص  *** َُهل ُتلََذب  ّاِلا  ٌدَحَا  ینَّدَو  ام  - 474

ینضغبا ینالق  ِدَشَّرلِاب  َنمحَّرلا  َُهل  ُتوَعَد  ّاِلا  *** اِنب ُئسُملا  َناکنِا  َو  ینالَق  َو ال  - 475
يِدَی ِلیمَجلا  ِریَغ  یِلا  ُتدَدَم  َو ال  *** ِِهب ُتُحبَف  ِّرِس  یلَع  ُتنُِمتئاَال  َو  - 476

َدلَولا َو  ِلاملِاب  تَبَهَذ  َول  َو  ًالُخب  *** ُهَِعبتُاَف ًاموَی  مَعَن  ُلُوقَا  َو ال  - 477
یناحور قیفش  یناج و  قیفر  يوزرا 

راهظا حوب  ٌدِعاسُم  ٌقیدَص  اینُّدلا  َنِم  یّمَه  َو  *** ٍةَریثَک ٍرُوُما  یف  ِلاجِر  ُمُومُه  - 478
ٌدِحاو ُحوُّرلا  َو  ِنامسِج  امُهُمسِجَف  *** تَمُِّسق ِنیَمسِج  َنَیب  ٍحوُرَک  ُنوُکَی  - 479

تعانقب سفن  بیغرت 
دجلا لفسَا  یف  هدیدرک ؟؟؟  هَدیج  ینُثی  َُّمث  اهنِم  ُلُکاَی  *** ُهَدیدرِک َُهل  َناک  نَم  حَلفَا  - 480

ناشیرپ ياهلد  نیکست  رب  هیبنت 
ِّدَقلا َیِلا  ُّنَُحت  ٌدابکَا  َُکلوَح  َو  *** ِِۀنطَِبب َتیبَت  نَا   ً ءآد َُکبسَح  َو  - 481

دراد ایند  راد  رد  دولُخ  عمط  هکیدرمب  باطخ 
ِهِدصَق نَع  ِناریَحلا  ِِهئّآتلا  َو  *** ِِهنید یلَع  اینُّدلا  َّرِثَُؤم  ای  - 482

هلاغزب تسوپ  ِّلق  ِهِّدَج  نَع  ِتوَملا  ُبان  َزِربُا  *** دَق َو  اهیف  َدلُخلا  اوُجَرت  َتحَبصَا  - 483
هِدُری اِهب  ًاموَی  هِمرَّی  نَع  *** ٍمُهسَا ُوذ  َتوَملا  َّنِا  َتاهیَه  - 484

هحفص 146} }
. دنادرگ لماک  ار  شلقع  ادخ  هک  ما  هدرک  اعد  وا  قح  رد  هک  هدوب  نیا  نم 

دوش وت  ناج  نمشد  یسک  هک  مد  نآ 
دوش وت  نایز  بیسآ و  یپ  رد  ای 

ینک كاپ  دوخ  لد  رگ  وا  هنیک ي  زا 
دوش وت  نابرهم  بیغ  هاگان ز 

رازآ يارب  مراذگ و  یمن  شرایتخا  رد  ار  دوخ  ياهزار  منادرگیمن و  نیما  دوخ  رارسا  رب  دنک  یم  يدب  نم  هب  تبسن  هک  ار  یتسود  - 476
. منک یمن  زاب  ار  متسد  مه  يو  هب 

مدنزرف لام و  هک  دوش  ببس  يو  هب  نم  خساپ  دنچ  ره  مزرو ، یمن  لخب  واب  تبـسن  مداد ، تبثم  خساپ  یـسک  اب  یتسود  يارب  یتقو  - 477
. مهدب وا  هار  رد  ار 

دوب دهاوخ  ناج  هتسکش  نیا  نت  رد  ات 
دوب دهاوخ  ناتسود  يافو  رهب  زا 

ما هدز  تبحم  رهم و  زا  مد  هک  ره  اب 
دوب دهاوخ  نامه  نخس  دورب  رس  رگ 
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یعقاو تسود 

. تسا گنر  کی  قیفر  ایند  زا  نم  فده  تسا و  دایز  يراج  ياهراک  رد  مدرم  فده  - 478
. تسا یکی  نانآ  حور  یلو  دنتسه  مسج  ود  هچ  رگا  دنشاب  هدش  میسقت  مسج  ود  رد  حور  کی  دننامه  هک  یقیفر  - 479

نم لد  دهاوخ  هشیمه  قح  ترضح  زا 
نم ِلِگ  شرهم  هب  دشاب  هتشرس  هک  يرای 

کیرات ممشچ  هب  ناهج  دوش  هچ  مغ  زا 
نم لزنم  وا  هرهچ ي  دنک  رون  رپ 

تعانق

درادیم هاگن  دنلب  ار  شرس  دروخ و  یم  دراد و  يا  هدنامیقاب  ياذغ  هک  یسک  - 480
هحفص 147} }

. تسا زوریپ  ترخآ ) ایند و  رد  )
یمیب نمشد  دیک  ار ز  وت  تسین  رگ 

یمین يراد  هتخوس  وج  نان  رو 
شیوخ تلزع  هشوگب ي  نیشنب  غراف 

یمیس يرادن  هک  مغ  روخم  راهنز 
نآ هک   ) دنشک یم  ار  يا  هلاغزب  تسوپ  هآ  هک  دشاب  یئاهرگج  تفارطا  رد  یباوخب و  ریس  مکـش  اب  هک  تسا  سب  وت  يارب  درد  نیا  - 481

(. دنیامن ریس  ار  دوخ  مکش  دننک و  بابک  ار 
یهدن نان  سک  هب  ریس  يروخ  دنچ  ات 

یهدن نامهم  هب  دوخ  ناوخ  همقل ز  کی 
شیوخ تیعمج  ( 1  ) طامس یشک  هک  مدنآ 

یهدن ناشیرپ  شیورد  هب  هساک  کی 

ینام یمن  ایند  رد  هشیمه  يارب 

! يا هدرک  مگ  ار  هار  نادرگرس و  دوخ  ریسم  رد  يا و  هتخادنا  مدقم  دوخ  نید  رب  ار  ایند  هک  یسک  يا  - 482
(. دیابرب ار  وت  دهاوخیم  و   ) تسا هدیدرگ  راکشآ  ایند  زا  شیب  گرم  نادند  هکیتروص  رد  یتسه ، يدبا  ندنام  رکفب  وت  - 483

(2 . ) دش دهاوخ  يو  لیلذ  تفرگ ، رارق  گرم  فده  هک  یسک  دراد . یناوارف  ياهریت  گرم  هک  سوسفا  - 484
__________

هرفس نیس ، رسکب  طامس  - 1
. تسا هفاضا  رعش  نیا  اه  هخسن  زا  یضعب  رد  - 2

ِهِدشُر یلَع  ُهللا  مَزعَی  َمل  ٍءِرما  ُبلَق  ُظِعاولا  ُحَرشَی  ال 
. دنادرگ نشور  زاب و  ار  نآ  دناوت  یمن  وگزردنا  هتشاذگن ، زاب  ار  نآ  لامک  هار  ادخ  هک  ار  یبلق 
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هحفص 148} }
لادلا فرح 

ندوب تقولا  نباب  داشرا 
ندرک بسک  فارتقا  ٌدیهَش  َکیَلَع  ٍموَی  یف  َتحَبصَا  َو  *** ًالِّدَعَم ًادیهَش  یقابلا  َکُسمَا  یضَم  - 485

ٌدیمَح َتنَا  َو  ٍناسحِِاب  َِّنثَف  *** ًۀَئاسَا تَفَرَتقا  ِسمَالا  ِیف  َتنُک  نِاَف  - 486
ٌدیقَف َتنَا  َو  یتاَی  ًادَغ  َّلََعل  *** ٍدَغ یِلا  ًاموَی  َریَخلا  َلِعف  ِجُرت  َو ال  - 487

ُدوُعَی َسَیل  ِسمَالا  یِضام  َو  َکَیِلا  *** ُهُعفَن َداع  ُُهتبَتاع  نِا  َکُموَی  َو  - 488
توم زا  دعب  قئالخ  ندش  ناسکی  نایب 

بجو ربش  يدحَو  مِِهقاِرف  َدَعب  ُتیَقب  َو  *** يدجَو مِهیَلَع  َنیذَّلا  َبَهَذ  - 489
ِدُعبلا ِۀَیاِغب  َوُهَف  ِناربِش  *** هَنَیب َو  ِبارُّتلا  ِیف  َکَنَیب  َناک  نَم  - 490

ِدبَعلا َنِم  یلوَملا  ِفَرُعی  َمل  *** يرَثلا ُقابطَا  ِقلَخِلل  تَفِشُک  َول  - 491
مرن كزان و  معان  ِّدَخلا  ِمِعاِنب  َبارُّتلا  ُأَطَی  *** ِِهلجِِرب َبارُّتلا  ُأطَیال  َناک  نَم  - 492

مدا ینب  لاوز  ملاع و  يانف  نایب 
ِدالوَالا َو  ِلهَالِاب  اوُعَتمَتسا  َو  *** مُُهئاِنب َلاطَف  اوََنب  َنیذَّلا  َّنِا  - 493

یک هنهک  یلب  ٍداعیم  یلَع  اُوناک  مُهَّنَاَکَف  *** مِهِراید ِّلَحَم  یلَع  ُحایِرلا  ِتَرَج  - 494
ٍدافَن َو  ًیِلب  یِلا  ُریسَی  ًاموَی  *** ِِهب یهُلی  ام  َّلُک  َو  َمیعَّنلا  َيرَا  َو  - 495

ندرک توم  هشیدنا  راهظا 
ِداعَملا  َو  ِتوَملا  َنِم  ًافوَخ  *** ِداسَولا ِنَع  یفاَجت  یبنَج  - 496

باوخ داقُر  ِداقُّرلا  ُةَِّذل  ام  ِردَی  َمل  *** ایانَملا ِةَرکَس  نَع  َفاخ  نَم  - 497
دق

هحفص 149} }
دوب دهاوخ  ( 1  ) لما لوط  ار  وت  دنچ  ات 
دوب دهاوخ  لمع  هاج و  ناهج  هاش  زو 

رآ فکب  نونکا  گرم و  نکب ز  هشیدنا 
دوب دهاوخ  لجا  زور  ار  وت  هک  يزیچ 

اه تصرف  زا  يریگ  هرهب 

لاـمعا رظاـن  هک  يا  هتفرگ  رارق  يزور  رد  نونکا  و  دـبلط . یم  فیدرمه  تسوت و  لاـمعا  هاوگ  تسا ، یقاـب  هتـشذگ  هک  تزورید  - 485
. تسوت

. هدب ماجنا  بوخ  راک  يا ، هتسیاش  هک  یطئارش  رد  زورما )  ) مود زور  يا ، هدرک  هانگ  زورید  رگا  - 486
. يا هدرم  وت  دمآ و  ادرف  دیاش  نکم ، ادرف  زورما و  ار  ریخ  راک  - 487

هتـشذگ زور  ددرگ و  یم  زاب  وت  هب  شعفن  يداد  ماجنا  هتـسیاش  لمع  یتفرگ و  زردـنا  یناـبیرگ  هب  تسد  نآ  اـب  هک  يزور  رد  رگا  - 488
. تشگ دهاوخن  زاب  هاگچیه 
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ربخ قیقحت  هداب  زا  هتفای  يا 
رثا قشع  شتآ  هدرک  وت  ناج  رد 
هرهب یبای  لاح  لها  هک ز  یهاوخ 
رظن هتسویپ  امن  نود  لاح  هطقن  رب 

تسین ضیعبت  گرم  زا  سپ 

. ما هدنام  اهنت  اهنآ  نتفر  زا  سپ  نم  دنتفر و  دوب  نم  طاشن  هیام ي  ناشدوجو  هکنانآ  - 489
. تسا هلصاف  تیاهن  رد  بجو  ود  نیا  اما  تسین  هلصاف  رتشیب  بجو  ود  تا  هیاسمه  وت و  نایم  ربق  رد  - 490

هدناماو منم  ناقیفر و  دنتفر 
هدنام اهنت  هقاف  رقف و  هشوگ ي  رد 

__________

زارد رود و  يوزرآ  لما : لوط  - 1
هحفص 150} }

میدق نارای  راگدای  هب  هلال  نوچ 
هدنام ادیش  لد  رد  ارم  غاد  دص 

. دنوش یمن  هتخانش  رگیدکی  زا  رکون  بابرا و  دننک ، هاگن  همه  مدرمو  دوش  فرطرب  ناتسربق  كاخ  ياه  هقبط  رگا  - 491
(. دروخ یم  و   ) دهد یم  راشف  ار  وا  مرن  كزان و  تروص  كاخ  تفر ، یمن  هار  نیمز  يور  دوخ  ياپ  اب  هک  یسک  - 492

داهن كالفا  رب  اپ  ربکز  هک  یصخش 
داهن كاخ  رب  هرهچ  درم و  هک  میدید 

تخورفا یتسه  شتآ  اضق  هک  يزور 
داهن كانمغ  لد  رب  انف  یغاد ز 

دنتفر دنتشاذگ و  ار  ایند 

، دندرب تذل  نادنزرف  نادنواشیوخ و  زا  دیشک و  کلف  هب  رس  نانآ  نامتخاس  دنتخاس و  نامتخاس  هکنانآ  - 493
. دندوب هدرک  انب  نامتخاس  گرم  تمایق و  رانک  رد  نانآ  ایوگ  درک ، تکرح  نانآ  نیمزرس  رب  اهنافوط  - 494

. تسا تکرح  رد  يدوبان  ندش و  هنهک  يوسب  تسا  یمرگرس  بجوم  هچنآ  ایند و  ياهتمعن  هک  مینیب  یم  - 495
دنا هتشارفا  شرف  هب  انب  هک  یعمج 

دنا هتشاد  اهرصق  دنلب و  ناویا 
تسین یقاب  رثا  موق  نآ  یتسه  زا 

دنا هتشاک  یم  هچ  ره  دنورد  نونکا 
: حیضوت

هیلع ریما  ترضح  دناوخ . ار  هرامش 494 )  ) مالسلا هیلع  ماما  مود  رعش  یمیمت  مهس  نب  ریرح  دیسر  نئادم  هب  هک  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
درک و  ضارتعا  يو  هب  مالسلا 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 151} }
لادلا فرح 

ندرکورد داصح  ٍداصَح  نِم  ِعرَّزِلل  َُّدبال  *** ُهاهَتنُم ُعرَّزلا  َغََلب  دَق  - 498
بابش ماّیا  نتشذک  رب  فسات 

ُدوُعَی اَنل  َبابَّشلا  َتَیلایََف  *** ّیلََوت دَق  ٍبابَش  یلَع  ُتیََکب  - 499
هدنشورف عیابم  ُدیُری  ام  َِعیابُملا  ُتیَطعََال  *** ًاعَیب ُعاُبی  ُبابَّشلا  َناکوَلَف  - 500

ٌدیَعب ُُهبَلطَمَف  ٍفُرُش  یلَع  *** ّیلََوت اذِا  َبابَّشلا  َّنِکل  َو  - 501
دنا هتشاد  ارترضحنا  توم  ياّنمت  هک  یعمج  رکذ 

ٍدَحوَِاب اهیف  ُتَسل  ٌلیبَس  َکِلتَف  *** ُتمَا نِا  َو  ُتُومَا  نَا  ٌلاجِر  ینمَت  - 502
يِدلخُِمب یلبَق  َتام  دَق  نَم  ُتوَم  َو ال  *** ینُّرُضَی یفالِخ  یغبَی  يذَّلا  َسَیل  َو  - 503

اه هرکنک  فرش  يدَتعَی  َو  ُحوُرَی  َوا  ًالیلَخ  ُروُزَی  *** يذَّلا اََکل  یلبَق  َتام  دَق  نَم  َو  ّینِا  َو  - 504
دباییم دلوت  هکرهب  توم  هطاحا  نایب 

ًادحا يَرت  نَا ال  یِلا  ُلیبَّسلا  اَذه  *** ًاَدلَو َو ال  یقُبی  ًاِدلاو  ُتوَملا ال  - 505
؟؟؟  مهس اِدلُخ  ُهَلبَق  ًاقلَخ  َهللا  َدَّلَخ  َول  *** ِِهتَّمَِال دَلُخی  َمل  َو  ُِّیبَّنلا  َناک  - 506

ًادَغ ُهتُفَی  َمل  ٌمهَس  َموَیلا  ُهَتاف  نَم  *** ٍهَئِطاخ َریَغ  ٌماهَس  انیف  ِتوَمِلل  - 507
شیرق ّمذ  راوگرزب و  ردپ  هیثرم  رد 

ادرف دغ  ادَّوَسُملا  َسیئَّرلا  َو  یعنَی  یخیَِشل  *** ادَّرَغ ِلیَّللا  َرِخا  ٍحُوِنل  ُتقِرَا  - 508
ًادَُّعق ُکَی  َمل  َو  ًافلَخ  ِملِحلا ال  اَذ  َو  *** يدَّنلا اَذ  ِکیلاعَّصلا  َيواَم  ٍِبلاطابَا  - 509

هحفص 152} }
، دـندرب یم  تذـل  نآ  رد  هک  یئاه  تمعن  هتـسیاش و  ماـقم  اـه ، يزرواـشک  اـه ، همـشچ  اـه ، غاـب  هچ  : » يدـناوخن ار  هیآ  نیا  ارچ  : » دومرف

(1 ...« ) دنتفر دنتشاذگ و 

گرم يارب  یگدامآ 

. میآ یم  نوریب  بش ) زامن  يارب   ) باوختخر زا  بش  تمایق  گرم و  سرت  زا  - 496
. دنکیمن كرد  ار  قیمع  باوخ  تذل  دسرت ، یم  گرم  یتخس  زا  هک  یسک  - 497

. ددرگ يروآ  عمج  دیاب  هدیسر و  لامک  هب  يزرواشک  - 498
دوبر هدید  زا  مباوخ  گرم  هشیدنا 

دوس دراد  یمن  منک  یم  هک  رکف  ره 
همه میرهد  هتشک  لثم  يور  زا 

دوب دهاوخ  ورد  ار  هتشک  هک  تسین  کش 

تشذگ ما  یناوج 

! تشگ یم  زاب  میناوج  شاکیا  منک  یم  هیرگ  هتفر  تسد  زا  هک  ما  یناوج  رب  - 499
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. متخادرپیم تساوخ  یم  هچ  ره  هدنشورف  هب  دیسر  یم  شورفب  یناوج  رگا  - 500
. تسا دیعب  نآ  ظفح ) و   ) نتسج تفرگ ، رارق  نتفر  ریسم  رد  یتقو  یناوج  - 501

بابش مایا  رمع و  تفر  هک  سوسفا 
باتش درک  یمن  یگدنز  هک  شاک  يا 

دبلط یناوج  مایا  هک  ریپ  ره 
باوص تسین  نآ  هک  دنناد  همه  نالفط 

مالسلا هیلع  ماما  گرم  يوزرآ 

. متسین اهنت  نآ ، رد  هک  ما  هتفر  ار  یهار  مدرم ، نم  رگا  مریمب و  نم  دننک  یم  وزرآ  اه  یلیخ  - 502
__________

...« نویع تانج و  نم  اوکرت  مک   » هیآ 25 ناخد  هروس  - 1
هحفص 153} }

. تخاس دهاوخ  نادیواج  ارم  تسا  هدرم  نم  زا  لبق  هک  یسک  هن  دنز و  یم  نایز  نم  هب  تسا  نم  هاوخدب  هک  یسک  هن  - 503
یم مدـق  مه  اب  بش  زور و  هکنیا  ای  میور و  یم  تسود  تراـیز  هب  هک  میتسه  یـسک  لـثم  تسا  هدرم  نم  زا  لـبق  هک  یـسک  نم و  - 504

. مینز
نم ندرم  نانمشد  هورگ  دنهاوخ 

نم ندرزآ  گرم  باقع  گنچ  زو 
ندنام دهاوخ  هفئاط  نیا  یتسه  ین 

نم ندرب  ناج  تسا  رسیم  زین  ین 

دنا هارمه  گرم  دلوت و 

. دنامن يرادناج  چیه  نیمز  يور  ات  دراد  همادا  هار  نیا  ار . دنزرف  هن  دراذگ و  یم  ار  ردپ  هن  گرم  - 505
هدنام یسک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  لبق  رگا  دنامن ، دیواج  دوخ  تلم  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  - 506

. دنام یم  مه  يو  دوب ،
. دریگ یم  رارق  فده  ادرف  تفای ، تاجن  گرم  ریت  زا  زورما  یسک  رگا  دنک . یمن  اطخ  وا  ياهریت  هتفرگ و  فده  ار  ام  گرم ، - 507

درب ناج  دهاوخن  یسک  لجا  ریت  زا 
درم دهاوخ  تبقاع  داز  هک  صخش  ره 

دوشن رسیم  ام  تایح  گرم  یب 
(1  ) درُد یب  ایند  یفاص  دوبن  يرآ 

. منک يراز  دوخ  مرتحم  سیئر  ریپ و  گرم  يارب  ات  مدش  رادیب  بش  رخآ  رد  هلان  هیرگ و  يارب  - 508
دوب وسرت  هن  تشاد و  بابان  دـنزرف  هن  هک  ربص  تواخـس و  دـنوادخ  ناریقف ، هاـگهانپ  هک  مالـسلا ) هیلع  یلع  ردـپ   ) بلاـطوبا يارب  - 509

. منک یم  هیرگ 
__________
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. تسا فرظ  هت  تابوسر  دِرل  نیشن ، هت  يانعم  هب  گرگ  هملک  لثم  درُد  هملک  - 1
هحفص 154} }

لادلا فرح 
خاروُس هملث  ادَمُهیَف  ُحابَتُسی  َوا  ٍمِشاه  ُوَنب  *** اهُدُّسَیَس ٌۀَمُلث  یّلَخ  ُکلُملااَخَا  - 510

ادَّلَُخم  ٍئَِشل  ًایَح  يرَا  َتَسل  َو  *** ِهِدقَِفب َنوُحَرفَی  ُشیَُرق  تَسمَاََف  - 511
ًادِروَم ِّیَغلا  َنِم  ًاموَی  مُهُدِرُوتَس  *** مُهُمُولُح اهتَنَّیَز  ًارُوُما  َتدارَا  - 512
ادَجحَم َو  ِهیَلَع  ًاتُهب  اوُرَتفَی  نَا  َو  *** ِِهلتَق َو  ِِّیبَنلا  َبیذکَت  َنوُّجَُری  - 513

نهپ ریشمش  حیفص  ادَّنَهُملا  َحیفَّصلا  َو  یلاوَعلا  َروُدُص  *** مُکَقیُذن یّتَح  ِهللا  ِتَیب  َو  ُمتبِذَک  - 514
ادَّرَسُملا َدیدَحلا  اَنَلبَرسَت  ام  اَذِا  *** ٍۀَهیرَک ُوذ  ٌرَظنَم  اّنِم  وُدبَی  َو  - 515

يدنه ریشمش  دّنهم  ادَشرَا  ِةَریشَعلا  َملِس  اوََرت  اِّما  َو  *** مُکُدیُبن اِّما  َو  انوُدیُبت  اّمِاَف  - 516
اِدتُحم ِۀَّیِرَبلا  ُریَخ  ٍمِشاهُوَنب  *** ٍدَّمَُحم َنُود  َّیَحلا  َّنِاَف  ّاِلا  َو  - 517

ادَحوَا ِهللا  ِبِحاص  ٍقِالب  ُتَسل  َو  *** ًارِصان ِهللا  َنِم  مُکیف  َُهل  نِا  َو  - 518
مدرم لصا  دتحم  ادَّمَُحم  ِباتِکلا  ِیف  ّیبَر  ُهامَّسَف  *** ٍۀَّطُِخب ٍیحَو  ِّلُک  نِم  یتَا  ٌِّیبَن  - 519

ادَقَّوَتَف ُُهئوَض  ُهنَع  َمیَغلا  اَلَج  *** ِهِهجَو ُةَروُص  ِردَبلا  ِءوَضَک  َّرَغَا  - 520
ادَدَّسُم ِهیف  َناک  ًالوَق  َناکنِا  َو  *** هَبلَق ُهللا  َعَدوَتسا  اَم  یلَع  ٌنیمَا  - 521

یّمح تقو  رد  ارهز  همطاف  هیثرم 
ندرک هبقر  ٌدیدََشل  ُهتیَفخَا  اَم  ِراهظِِاب  *** َدَمحَا َتِنب  ای  َکنِم  یتویَح  َّنِا  َو  - 522

ٌدیلَج ِهلِالا  ِرمَا  یَلَع  َسَیل  َو  *** اُنباق ِرُونعَت  ِهللا  ِرمَِال  نِکل  َو  - 523
ٌدیدَن ِلاجِّرلا  ِیف  یلام  َو  َکَیِلا  *** یکَتشَا َو  شکیََدل  یّمُحلا  ینُعَرصَتَا  - 524

رما
هحفص 155} }

. دنزاس یم  دودسم  مشاه  ینب  ار  فاکش  نآ  يدوزب  دروآ و  دوجوب  یفاکش  دوخ  گرم  اب  هک  دوب  يدنمورین  - 510
. دوش یم  مامت  ما  هیرگ  تردق  دسر و  یم  ارف  گرم  هکنیا  ای  و  منک ) یم  هیرگ  ای  )

دنامن باوخ  نم  مشچ  هب  وا  متام  رد 
دنامن بات  ناوتان  ناج  هتشر ي  رد 

يدوب ایرد  هچ  نم  مشچ  ود  شیپ  نیز 
دنامن بآ  نآ  رد  رایسب  هیرگ ي  زو 

. دنامب دیواج  يا  هدنز  دوجوم  ما  هدیدن  هاگچیه  نم  دندرک . یم  یلاحشوخ  بلاطوبا  ندرم  زا  شیرق  - 511
يدوزب اهراک  نیا  هک  یتروص  رد  تسا ، هداد  هولج  ناشیا  يارب  نانآ  هتخپان  راکفا  هک  دنا  هتفرگ  رظن  رد  ار  یئاهراک  شیرق  هفئاط  - 512

. دناشک یم  فارحنا  هب  ار  نانآ 
وا تلاسر  دننزب و  تمهت  ترضحنآ  هب  دنهاوخ  یم  دننارورپ ، یم  زغم  رد  ار  يو  لتق  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بیذکت  - 513

. دنوش رکنم  ار 
دنرظن بحاص  لقع  نیع  هب  هک  یعمج 
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دنرپس یهاوخریخ  قیرط  قلخ  اب 
دنوش داش  نانمشد  گرم  هک ز  اهناو 

دنربخ یب  نتشیوخ  تامم  ایوگ ز 
دنلب و ياه  هزین  رـس  میناشچب  امـش  هب  ام  ات  دیدرک  بیذـکت  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  امـش  دـنگوس  ادـخ  هناخب  - 514

. ار يدنه  نهپ  ياهریشمش 
. دزاس تحاران  ار  امش  هک  دنز  یم  رس  یئاهراک  ام  زا  مینک ، نت  رب  ار  یگنج  هرز  ام  هک  هاگنآ  - 515

هب ندرک  حلـص  نتخاس و  هریـشع  اب  دـیهد  یم  صیخـشت  هکنیا  ای  مینک و  یم  ناتدوبان  ام  هکنیا  ای  دـیزاس و  یم  دوبان  ار  ام  امـش  ای  - 516
(1 . ) تسا رتکیدزن  لقع 

__________

. دندوب نامدود  هریشع و  کی  زا  شیرق  هفئاط  مشاه و  ینب  هفئاط  - 1
هحفص 156} }

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تمدخ  رد  مشاه  ینب  هفئاط  تفاین  ماجنا  حلـص ) ندش ، هتـشک  نتـشک ،  ) هار هس  نیا  زا  کیچیه  رگا  - 517
. تسا نیمز  يور  تیصخش  نیرتهب  داژن  رظن  زا  هک  دنتسه  ملس 

ام هنیک ي  لد  هب  دیراد  هک  موق  يا 
ام هنیئآ  تسه  هک  ره  هب  تسا  یفاص 

همه  دیئآرد  نیدب  افص  يور  زا 
ام هنیس ي  دوشن  ترودک  ياج  ات 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  تسود  اتکی  يادخ  مناوت  یمن  نم  تسه و  ادخ  لثم  يا  هدننک  يرای  تسامـش  نایم  رد  هک  يدمحم  يارب  - 518
. منک رادید  ار  ملس  هلآ و 

دمحم نآرق  رد  ار  وا  ادـخ  تسا . هدروآ  یبلطم  یناتـساد و  يربماـیپ  ره  زا  هک  تسا  يربماـیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  - 519
. تسا هدیمان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

. تخاس نازورف  نشور و  شتروص  رون  ار  کیرات  ربا  تسا . رتناشخرد  مهدراهچ  بش  هام  یئانشور  زا  ترضحنآ  تروص  - 520
، شفرح دیوگب ، نخـس  رگا  تسا و  هدرپس  تناما  هب  يو  بلق  رد  ادـخ  هک  تسا  یبلاطم  نیما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  - 521

. دشاب مکحم  حیحص و  راوتسا ،
ردب هم  تروص  ملاع  رد  وت  يوربا 
ردق بش  ینعم  رابتعا  هب  وت  فلز 

ناهج صخش  رد  هک  يدش  نیشنردص  ناز 
ردص دشاب  لد  ياج  یلد و  دننام 

مالسلااهیلع همطاف  اب  لد  درد 

. تسا تخس  مراد  لد  رد  هک  یئاهدرد  نآ  وت و  جنر  رطاخب  نم  یگدنز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رتخد  يا  - 522
یتخس چیه  ادخ  نامرف  ربارب  رد  تسادخ و  تسد  رد  همه  ام  رایتخا  اما  - 523

هحفص 157} }
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لاّدلا فرح 
وزرا ینُم  ٌدیَعب  ِلاجِّرلا  ِراّوَخ  ُربَص  اذِا  *** ینُم یلَع  يوقَا  َو  ٍربَص  یلَع  ُّرُِصا  - 525

رادرس دئاق  ٌدیَرب  َو  ٌِدئاق  ای  ارَبلا  ِتوَِمل  *** اهَّنَِاب ٌلیلَد  یّمُحلا  ِهِذه  یف  َو  - 526
يریسا ماعطا  يارب  ارهز  همطافب  باطخ 

ٍدَّوَسُم  ِیَس  ٍدّ ِّیبَن  َتِنب  *** ٍدَمحَا ِیبَّنلا  َتِنب  ای  هُمِطاف  - 527
يدَتهُملا یبَّنِلل  ٌریَس  اَذه  *** ٍدَیغَا ٍدیَِجب  ُهللا  ُهَناز  دَق  - 528

َدَّدَمَت دَق  َعوُجلا  انَیِلا  وُکشَی  *** ٍدَّیَقُم هِّلُغ  یف  ٍلَّبَکُم  - 529
کیپ دیَرب  ِدِّحَوُملا  ِدِحاولا  ِِیلَعلا  َدنِع  *** ٍدَغ یف  ُهدِجَی  َموَیلا  ُمِعُطی  نَم  - 530

ٍدِکنَا ٍِنَم  ٍریَغ  نِم  یمِعطَاَف  *** ُدِصحَی َفوَس  ُعِرازلا  ََعرَز  ام  - 531
ُدَفنَی يذَّلِاب ال  يزاُجت  یّتَح  - 532

ارترضحنا ارهز  همطاف  باوج 
ندرک تشک  عرز  ِعارِذلا  َعَم  یّفَک  تَبَهَذ  دَق  *** ٍعاص َریَغ  َتئِج  اّمِم  َقبَی  َمل  - 533

ٍعانِطصا ُوذ  ِدمَحِلل  امُهُوبَا  *** ِعایجلا َنِم  ِهللا  َو  َيانبَا  - 534
ٍعاِدتبِاب َفوُرعَملا  ُِعنَطصَی  - 535

ندرک ورد  داصح  هنیدم  دجسم  يانب  تقو  زجر 
ًادِجاس َو  ًاعِکار  ُتیبَی  نَم  َو  *** ادِجاسَملا ُرُمعَی  نَم  يوَتسَی  ال  - 536

یکنسرک عوُج  ًاِدناعُم  اذَکه  ُّرِکَی  نَم  َو  *** ًادِعاق َو  ًاِمئاق  اهیف  ُبَادَی  - 537
هحفص 158} }

. درادن دوجو 
رظن یتفر ز  هچ  نم  مشچ  ود  رون  يا 

رگید  تسین  يا  هدئاف  نم  ندوب  رد 
ندرم مناوت  یمن  منک  هچ  نکیل 
ردق مکح  درواین  لجا  کیپ  ات 

. مرادن یئاتمه  مدرم  نایم  رد  هکیتروص  رد  منک  لدرد  تیارب  دزادنایب و  وت  شیپ  ارم  بت ، دیاب  ایآ  - 524
راوتـسا نم  دـنرادن  ار  ربص  تقاـط  تسـس ، نادرم  هک  یعقوم  رد  صوصخب  منک  یم  بیقعت  ار  دوخ  فدـه  مراد و  رارـصا  ربص  رب  - 525

. دوب مهاوخ 
. دراد کیپ  سیئر و  نارادناج ، گرم  هک  تسه  یتمالع  بت  نیا  رد  - 526

ما هتخادنا  دوخ  زا  دوجو  مان  نم 
ما هتخابرد  همه  يزاجم  یتسه 

ما هتخوس  یپ  رازه  بت  شتآ  رد 
ما هتخاس  دوخ  شزوس  اب  هک  هفرُط  نیو 

ریسا هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  شرافس 
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. مرتحم راوگرزب و  لوسر  رتخد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ربمایپ  رتخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  يا  - 527
. تسا هداد  تنیز  كزان  یندرگ  اب  ار  وا  ادخ  هک  تسا  هدش  یئامنهار  ربمایپ  ریسا  نیا  - 528

. تسا هدرک  زارد  ار  دوخ  تسد  دنک و  یم  تیاکش  یگنسرگ  زا  تسا و  راتفرگ  ریجنز  لغ و  رد  کنیا  - 529
تسوت جات  هم  صرق  هک  یمشتحم  يا 

تسوت جارعم  هیاپ ي  کلف  خرچ  هن 
يراد ایهم  بابسا  هک  زورما 

تسا وت  جاتحم  هک  یسک  زا  وشم  لفاغ 
هحفص 159} }

. دبای یم  ار  نآ  هناگی  ياتکی  يادخ  دزنرد  تمایق  يادرف  دهدب  اذغ  زورما  هک  یسک  - 530
، هدب اذغ  وا  هب  ناوارف  نداهن ، تنم  نودب  نیاربانب  دنک  یم  ورد  يدوزب  دنک  یم  تشک  زرواشک  هچنآ  - 531

. يریگب شاداپ  دوش  یمن  دوبان  هک  یئادخ  زا  ات  - 532
لد يا  يراکب  ناهج  رد  هک  مخت  ره 

لد يا  يراب  مکح  هب  يورد  ادرف 
تفای یهاوخ  تبقاع  شیوخ  هتشِک ي  نوچ 

لد يا  يراک  هچ  رد  هک  نکب  هشیدنا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  خساپ 

. تسا هتسخ  مه  نم  يوزاب  تسد و  هدنامن  رتشیب  ولیک  يدروآ 3  هناخب  هچنآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ای  - 533
. تسا هدش  هدیزگرب  شیاتس  يارب  ناشیا  ردپ  دنا  هنسرگ  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  مدنزرف  ود  دنگوس  ادخب  - 534

. دیامن یم  زاغآ  هدرک و  باختنا  ار  بوخ  راک  - 535

هنیدم دجسم  يانب  عقوم  مالسلا  هیلع  ماما  زجر 

، دناسر یم  نایاپب  هدجس  عوکر و  اب  ار  بش  هک  یسک  دزاس و  یم  دابآ  ار  دجاسم  هک  یسک  - 536
، دنک یم  دمآ  تفر و  هنانمشد  روطنیا  هک  یسکنآ  اب  دشک  یم  جنر  هتسشن  هداتسیا و  اهدجسم  رد  هک  سکنآ  و  - 537

، دنتسین يواسم  دشک  یم  رانک  رابغ  درگ و  زا  و  - 538
نیکمت ار  نادهاز  تسه  هک  دنچ  ره 

نید هر  مدرم  هب  دنیامن  ملع  زو 
هحفص 160} }

لاّدلا فرح 
ًاِدئاح ِرابُغلا  ِنَع  يرَی  نَم  َو  - 538

مالسا نید  تیقح  رب  رارقا 
ٍدَتهُم ّینِاَف  ِنیّدلا  ِیف  َّکَش  نَم  *** ٍدَمحَا ِِّیبَنلا  ِنید  یلَع  ّینِا  - 539

يدِروَم ِنانَجلا  ِیف  لَعجاَف  َِّبر  ای  - 540
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دحا رد  هحلط  نبدیز  لتق  زا  دعب  زجر 
ِدَجسَملا َِّبر  ِحابصَالا  ِِقلاف  َو  *** ِدَجمَالا ِزیزَعلا  ِهللاِاب  ُلوُصَا  - 541

ِدَتهُملا ِّمَع  َنبا  َو  ٌِّیلَع  اَنَا  - 542
نایفس یبا  هجوز  دنه  تتامش  عنم 

تسرپ ُتب  هفئاط  نایدنه و  دونه  اَدُونُهلا  ِتَرََّشب  َو  ًاکَرَد  تَعَد  ٍرخَص *** َّلِح  ًادنِه  َّنَا  یناتَا  - 543
نتفاکش قلَف  ًادیهَش  ًابِسَتُحم  ِءادَهَّشلا  َعَم  *** ّیلَو َنیح  َةَزمَِحب  رَخفَت  نِاَف  - 544

ادیلَولا  َو  َۀَبتُع  َو  ٍلهَجابَا  *** ٍرَدب َموَی  انَلَتَق  دَق  ّانِاَف  - 545
ناک هدنب  دیبع  ادیبَعلا  َو  َِدئالَولا  اَنمَّنَغ  َو  *** ًاّرُط ِساّنلا  َةارُس  انلَّتَق  َو  - 546

هتسب  نوخ  هقلع  ًادیسَج  ًاقَلَع  ِِهباوثَا  یلَع  *** مُکاذ َموَی  انلَتَق  دَق  َۀَبیَش  َو  - 547
ًادیحَم  اهنَع  دِجَی  َمل  اهیَلَع  *** ٍراد َّرَش  َمَّنَهَج  نِم  َءُِّوبَف  - 548

بادرز دیدص  ًادیدَص  اهیف  ُهبارَش  ُنوُکَی  *** ٍمیحَج یف  َوُه  نَم  ِناّیِس  ام  َو  - 549
نالثم نایس  ًادیمَح  ًاطَبَتغُم  ُقزِّرلا  ِهیَلَع  *** اهیفَرُدی ِنانِجلا  ِیف  َوُه  نَم  َو  - 550

نایب 
هحفص 161} }

تسا قرف  ناشیا  هب  ات  لوصو  لها  زا 
نیمز تسا و  نامسآ  نایم  هک  یقرف 

مالسا هب  مالسلا  هیلع  ماما  رارقا 

. ما هتفای  ار  نید  نم  دراد ، دیدرت  نید  رد  سک  ره  متسه . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  مالسا  ربمایپ  نید  رب  نم  - 539
. ریگب رظن  رد  تشهب  رد  ارم  هاگیاج  اراگدرورپ  راب  - 540

میراد دّلُخم  تلود  هک  میئام 
میراد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هب  رارقا 

میقالطا هبترم  رد  هک  دنچ  ره 
میراد دیقم  شتعیرش  هب  ار  دوخ 

هحلط نب  دیز  لتق  زا  سپ  دحا  گنج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زجر 

. منک یم  هلمح  نمشد  هب  مارحلا  دجسم  يادخ  حبص و  هدنفاکش  يادخ  راوگرزب ، زیزع و  يادخب  هیکت  اب  - 541
. مربمایپ يومع  رسپ  مالسلا و  هیلع  یلع  نم  - 542

ار ام  لمحت  ربص و  دوب  مزر  رد 
ار  ام  لمحت  هاج و  دوب  مزب  رد 

دنز غیت  نت  هبوم  هک  يا  هکرعم  رد 
ار ام  لکوت  دوب  قح  ترضح  رب 

http://www.ghaemiyeh.com


نایفسوبا رسمه  دنه  اب  نخس 

. تسا هداد  تراشب  اهدنه  هب  هدروآ و  یکردم  نایفسوبا )  ) رخُص رسمه  دنه ، ما  هدش  رادربخ  - 543
، یلاحشوخ دیدرگ ، دیهش  دوشیم و  باسح  ءادهش  فیدر  رد  هک  هزمح  ندش  هتشک  هب  رگا  دیئوگب ) وا  هب  - ) 544

هحفص 162} }
. میتشک ار  دیلو  هبتع و  لهجوبا ، ام  ردب  گنج  رد  - 545

دوسح هاوخدب  درک  حتف  هک  دنچ  ره 
دونشخ دش  نیا  هب  هتشگرب  علاط  زو 

تسام بناج  زا  حتف  هک  وشم  داش  وگ 
دوب دهاوخ  یسب  رگد  وش و  رایسب 

. میدرک ریسا  تمینغ  هب  ار  اهرسپ  رتخد و  میدیناسر و  لتقب  یعمج  هتسد  روطب  ار  ناگرزب  زا  يرایسب  - 546
. تفرگ رارق  هدیکشخ  هتسب و  نوخ  وا  ياه  سابل  يور  میتشک ، ار  هبیش  هک  زور  نآ  - 547

. دش هدروآ  دورف  دنک  رارف  اجنآ  زا  دناوت  یمن  تساه و  هناخ  نیرتدب  هک  منهج  هب  - 548
دندوب نمشد  هک  یتعامج  میتشک 

دندوب نهآ  قرغ  مامت  غیت  نوچ 
تشاد اج  ناشیا  هنیس  رد  هک  هنیک  نآ 

دندوب  نتشک  يازس  شوخ  هک  فاصنا 
نیمه رد  دنتـشک و  ار  كرـش  ناربهر  زا  رفن  داتفه  دودح  دندوب ، رفن  دصیـس  دودح  ًاعمج  مالـسا  نایرکـشل  هک  ردب  گنج  رد  حیـضوت :

. دندش دازآ  ناملسم  لفط  هد  هب  نداد  میلعت  اب  مادک  ره  دنتشادن  لوپ  هکنانآ  لوپ و  تخادرپ  اب  ناریسا  دنتفرگ . ریسا  دودح 
، دراد دیآ ) یم  دوجوب  اه  یمنهج  نتخوس  زا  هک  یبآ  نوخ و   ) دیدَص زا  یندیشون  تسا و  منهج  رد  هک  یسک  - 549

تـشهب رد  هک  هزمح   ) تساه یتشهب  مارتحا  دروم  دنروخیم و  ار  وا  ترـسح  دـسریم ، يو  هب  ناوارف  قزر  تشهب ، رد  هک  یـسک  اب  - 550
. دنتسین يواسم  دنتسه ) منهج  رد  هک  تنادنواشیوخ  اب  تسا 

هحفص 163} }
لاّدلا فرح 

دومن ور  دُحا  هوزغ  رد  هک  ثداوح  نایب 
یهارمک ّیغ  ٌدَحَا  ِهِکُلم  یف  هُکِرُشی  َسَیل  َو  *** ٌدَمَص ٌرِداق  ُمیدَق  ٌّیَح  ُهللاَا  - 551

اوُدِعُو امَک  مِهیزجَیَس  َنُونِمؤُملا  َو  *** مَُهلِزنَم َراّفُکلا  َفَّرَع  يذَّلا  َوُه  - 552
شدرک ۀلود  ٌدِشَر  ِیَغ  اهّ یف  يُری  نَا  یسَع  لَهَف  *** ًۀَطِغ اَنل  َتناک  ٌَۀلوَد  نُکَی  نِاَف  - 553

اوُدَنَع  ذِا  ِراّفُکلِاب  ُُلثمَی  َو  ًارصَن  *** َُهل َّنِا  ُهالاو  نَم  ُهللا  ُرُصنَی  َو  - 554
ُدَحَّللا اَِنناوِخا  نِم  َنَّمَضَت  نَمیف  *** مَُکلابَا ٍرخَِفب ال  ُمتقَطَن  نِاَف  - 555

ُدِقَت انَنَیب  ٌران  ِِحیافَّصِلل  َو  *** ًالِدَجنُم ُهانرَداغ  َۀَحلط  َّنِاَف  - 556
ُدَُدق تَّرِبُخ  ذِا  ِِهتَجوَز  ُبیَجَف  *** اِنتَّنِسَا ُهتَورَا  سنامثُع  ُءرَملا  َو  - 557

هزین نانس  اودَر  وذِا  ِتوَملا  ِضایِح  نِم  اُولِکنَی  َمل  *** مُهَرِهظَا َنَیب  اوَّلََوت  ذِا  ٍۀَعِست  یف  - 558
َدِدُعلا َو  ُعرَفلا  ُثیَح  ِنینارَعلا  ُّمَش  *** اهَمَرکَا َو  ٍرِهف  نِم  ِِبئاوَّذلا  اُوناک  - 559
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َدِدُعلا َو  ُعرَفلا  ُثیَح  ِنینارَعلا  ُّمَش  *** اهَمَرکَا َو  ٍرِهف  نِم  ِِبئاوَّذلا  اُوناک  - 559
ٌدِهَتُجم َوُه  َو  ًاّیبَا  ِجاجُعلا  َتَحت  *** ٍدَجَع یلَع  يدرَا  دَق  ِریَخلا  ُدَمحَا  َو  - 560

ٌدِعَتقُم َو  مُهنِم  ًۀَعِطق  ٌلِماحَف  *** ُُهبَکَرت ُناعبَّضلا  َو  ُریَّطلا  ِتَّلَظ  َو  - 561
راتفک عبُض  اوُدِعُس  دَق  َو  ًاریَخ  اُوفَداص  دَقَف  اّنِم  *** ٍبَجَع نِم  َناک  ام  یلَع  ُمتلَتَق  نَم  َو  - 562

امرس درص  ٌدَرَص  َو ال  ٌّرَح  اِهب  مِهیرَتعَی  ال  *** ِیَط ٌۀَبّ ِسوَدرِفلا  َنِم  ٌنانِج  مَُهل  - 563
اوُدِهَش هَلبَق  ٍقدِص  ِدَهشَم  َّبُرَف  *** اوُرِکُذ امَّلُک  مِهیَلَع  ُهلِإلا  یَّلَص  - 564

ُدَسَالا ُةَزمَح  مُهنِم  ِنینارَعلا  ُّمَش  *** اُوبَسَتحا َو  ِهللا  ِلوسَّرلا  وَفَو  ٌموَق  - 565
هحفص 164} }

فالخ غیت  دشک  یم  لهج  هک ز  نمشد 
فال مد  ره  دنز  ارچ  افص  لها  اب 

تشهب لها  ام  تسا و  خزود  نکاس  وا 
فازگ نیع  دوب  يربارب  فال  سپ 

دحا گنج  ناتساد 

. درادن یمهس  ادخ  تردق  رد  یسک  ریذپان و  هیزجت  تسا و  دنمورین  تسا . یلزا  هدنز و  هللا  - 551
. دیامن یم  ماجنا  تسا  هداد  هک  یئاه  هدعو  نینمؤم  هب  دهدیم و  ناشن  نانآ  هب  ار  نارفاک  هاگیاج  هک  تسادخ  - 552

. دوش تفای  حیحص  هار  تلود  هابتشا  رد  هک  تسین  دیما  ایآ  تسا . زردنا  ام  يارب  دشاب  یتردق  رگا  - 553
اریز تسکـش ، دـهدیم و  رفیک  رافک  هب  تسادـخ و  تسد  رد  يزوریپ  اریز  دـنادرگ ، یم  زوریپ  دراد  تسود  ار  وا  هک  یـسک  ادـخ  - 554

. دنتسه ادخ  نمشد 
دنلب خرچ  رگا  تسود  يا  وشم  نیگمغ 

دنزگ بابسا  وت  رهب  دنک  هدامآ 
دنپ زا  یشاب  چیپ  بات و  هب  دنچ  ره 
دنب تروص  لد  حول  هب  دوب  دنپ  نآ 

ارف شوگ   ) دـینزیم فرح  دـنا  هتفرگ  رارق  روگ  كاخ  رد  هکنانآ  زا  دـیئوگ و  یم  نخـس  دوخ  تاراختفا  زا  رگا  اـه  هدـش  ردـپ  یب  - 555
.( دیهد

. دوب هتخورفا  ام  نایم  ار  شتآ  نهپ  ياهریشمش  میتفرگ و  هدیدان  دوب  هداتفا  نیمز  يور  هک  ار  هحلط  - 556
. درک هراپ  هراپ  ار  دوخ  نابیرگ  دیسر  شرسمه  هب  ربخ  یتقو  هجیتن  رد  میدرک . بآریس  اه  هزین  رس  زا  ار  هحلط  رسپ  نامثع  - 557

دنتسناوتن دندرک  رارف  یتقو  دوب ، هدمآ  نادیمب  رگید  نت  نایم 9  رد  نامثع  - 558
هحفص 165} }

. دنبای تاجن  دندوب  هداتفا  نآ  مادب  هک  یگرم  ياه  ضوح  زا 
زاب همه  نیا  اب   ) دنتـشاد رایتخا  رد  مه  هحلـسا  دـنزرف و  دـندوب . ( 1  ) ینیبدـنلب ياـه  تیـصخش  کـلام و  نب  رهف  هلیبق  زا  نادرم  نیا  - 559

.( دندروخ تسکش 
شیرق رافک  یتعامج ز  میتشک 

(2  ) شیط تروص  دش  هتسش  دوجو  حول  زو 
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شیوخ نمشد  ناتسود  ماک  هب  میدید 
شیع تبرش  نانمشد  ماک  هب  خلت  دش 

. تخادنا كاخ  هب  رابغ  نایم  رد  ار  فلخ  رسپ  یَّبُا  ناوارف  تمحز  اب  دوز  یلیخ  قیالخ  نیرتهب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  - 560
. دنروخ یم  هتسشن و  رگید ، یضعب  دندربیم و  هکت  هکت ، یضعب  دندوب ، هتسشن  وا  يور  رب  اهراتفک  و  ناگدنرپ ، - 561

ریلد دوب  ام  نوخ  دصق  هب  هک  نمشد 
ریش هجنپرس  تشاد  روز  تیاغ  زو 
وا هشال  زا  رهق و  غیت  هب  داد  ناج 

ریس ارحص  رد  دوب  هک  يروناج  دش 
. دیدناشک تداعس  یتخبکین و  هب  دیدناسر ، تداهش  هب  هچنآ  اما  دیتشک  ام  زا  هک  تسا  بیجع  هکنیا  اب  - 562

. امرس هن  دهدیم ، هجنکش  ار  اهنآ  امرگ  هن  تساهنآ ، صوصخم  كاپ  سودرف  زا  یئاه  غاب  - 563
مه هب  روضح  نآ  رد  گنج  نادـیم  زا  لبق  هک  یتمدـخ  زکارم  رایـسب  هچ  اریز  داب  نانآ  رب  دـیآ ، نایمب  نانآ  مان  هچ  ره  ادـخ  دورد  - 564

. دندیناسر
دبای تداعس  قح  ضیف  هک ز  سک  ره 

دبای تدابع  رون  لمع  نیع  زو 
__________

. تسا مهفن  هب  هراشا  هک  نهپ  هدند  لثم  تسا . تواخس  تماهش و  هب  هراشا  ینیبدنلب  - 1
. لقع یب  شیط : - 2

هحفص 166} }
لادلا فرح 

ندیچیپ هماج  رد  ار  دوخ  لمزت  ٌدَسَج  ٌبَلعَث  ُهنِم  َلَّمََزت  یّتَح  *** ادِرَح ُهَنوُد  ًاثَیل  َّلَظ  َو  - 566
ُدَصَّرلا اَِهباوبَا  یلَع  ِمیحَجلا  َران  *** مُهَلَخدَا ِراّفُکلا  َنِم  یلتَقَک  اوُسَیل  - 567

ناشیوخ لتق  زا  ترذعم 
ٍدَّمَُحم َِّبر  َرُون  یفُطِتل  َتئاج  َو  *** ًالَّوَا َةَوادَعلِاب  انَتََّدب  ُشیَُرق  - 568

ٍدَّنَهُم ٍبضَع  ِّلُک  نِم  ُمِهیدیَِاب  *** یقَتَلت ِضیَبلِاب  ُضیَبلا  َو  مِهِهاوفَِاب  - 569
تخس هزین  ۀیرهمس  ٍدِّدَجُِمب  تتِدوُح  دَق  اُهتَّنِسَا  *** ٌۀَّیِرهمَس تَفَُِّقث  دَق  ٌۀَّیِطَخ  َو  - 570

ٍدَمحَا ِكَرابُملا  ِنید  یِلا  اُوئیف  َو  *** اوُِملسَا َو  َبرَحلا  اُوثَعبَتال  مَُهل  انُلق  َو  - 571
ٍدَغ یف  ِمکُحلا  َو  ِرشَحلِاب  انُدَعُوی  *** هَّنِا َلاق  يذَّلِاب  انرَفَک  اُولاقَف  - 572

فیوخت دیعوت  ِدَّجَمُملا  ِمیظَعلا  ِِّربلا  اّنِبَر  یِلا  *** ٍَۀبُرق ُلَضفَا  ِهللا  َو  مُُهلتَقَف  - 573
قدنخ يازع  رد  شیرق  تسکش  نایب 

ٌدِحاو ِۀَثلَثلا  َکِلت  نِم  َّرَخ  دَقَف  *** ًۀَثَلث ًابِلا  ِمالسِالا  یَلَع  اُوناک  َو  - 574
دادماب ةادغ  ٌِدئاع  ِبَّرَجُملا  ِبرَحلاوُخَا  نِکل  َو  *** دُعَی َمل  ُةَریَبُه  َو  ٍرَمُع  ُوبَا  َّرَف  َو  - 575

ٌِدئاصَم ُحامِّرلا  َو  انیَقَتلَا  َةادَغ  *** اَنل اوُفِقَت  نَا  ِدنِهلا  َفُویُس  مُهتَهَن  - 576
یموزخم هملس  نب  دیسب  باطخ 
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ادَّحَوَتَف ِهِشرَع  یف  الَع  یّتَح  *** ٍةَردُِقب َءامَّسلا  َکَمَس  يذَّلا  َّنِا  - 577
ادَّمَُحم ُِّیبَنلا  ِِهتَفاَِرب  یعُدی  *** یضَم امیف  ُُهلثِم  يذَّلا ال  َثََعب  - 578

مَلعاَف
هحفص 167} }

يزابناج  قح  هار  هب  دنک  هک  دهاوخ 
دبای تداهش  وا  دوهش  رهب  زو 

دندرک و افو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اب  دوخ  دهع  هب  تبسن  هک  دندوب  یتلم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نارای  - 565
تعاجش هشیب ي  ریش  هزمح  تسا  هورگ  نیا  زا  دندوب . تعاجش  تواخس و  ياراد  نانآ  دندرب ، باوث 

شا هزین  هب  اه  نوخ  هک  دیشورخ  یم  اجنآ  ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هاگـشیپ  رد  هک  دوب  يریـش  ریَمُع ) دنزرف  بَعـصَم  - ) 566
. دوب هدمآرد  يا  هچراپ  تروصب  هدیکشخ و 

. درامگ نانآ  يارب  نابساپ  منهج  رد  رب  دنکفایب و  شتآ  هب  ار  نانآ  ادخ  هک  دنتسین  رافک  ناگتشک  دننامه  نانیا  - 567
دنا هتشاد  افو  رهم و  هر  هک  یعمج 

دنا هتشاد  افص  تضایر و  نیئآ 
قافن ریوزت و  هب  هک  یموق  دنرود ز 
دنا هتشاد  افج  روج و  ادخ  لها  اب 

نادنواشیوخ لتق  زا  یهاوخ  رذع 

. دننادرگ شوماخ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يادخ  رون  هک  دنتشاد  میمـصت  دندرک و  زاغآ  ام  اب  ار  ینمـشد  شیرق  لوا  - 568
(1)

رد ام  نتشک  يارب  دوب و  يدنه  عون  زا  همه  هک  نانآ  ياهریشمش  دنناشکب  يدوبان  هب  ار  ادخ  رون  دوخ  ناهد  اب  دنتساوخ  یم  شیرق  - 569
. دروخ یم  رگیدکی  هب  دنتشاد  تسد 

. دوب نانآ  تسد  رد  دوب  هدش  زیت  هدننک  زیت  اب  اهنآ  کن  دوب و  مکحم  تسار و  هک  هیِّطَخ »  » تخاس ياه  هزین  - 570
__________

...«. مههاوفاب هللا  رون  اوئفطیل  اوئفطی = نا   » هیآ 7 فص  هروس  هیآ 32 و  هبوت  هروس  - 1
هحفص 168} }

دننم هاوخدب  هک  یتعامج  دنتسه 
دننم هار  رد  هداتف  ( 1  ) تفص گنس  رخ 

دننک هریت  نم  هنیئآ  هک  دنهاوخ 
دننم هاک  ناج  باجح  لهج  زو 

. دیروایب هانپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  كرابم  نید  هب  دینک و  حلص  دیزاسن ، نشور  ار  گنج  شتآ  میتفگ  شیرق  هب  ام  - 571
. میتسه رفاک  هتشادن و  هدیقع  دنکیم  دیدهت  رشحم  يادرف  تواضق  تمایق و  هب  ار  ام  هک  سکنآ  هب  ام  دنداد : خساپ  - 572

. تسا راوگرزب  میظع و  يادخ  هاگشیپ  رد  باوث  نیرتهب  هدیقع ) شور و  نیا  اب   ) شیرق نتشک  دنگوس  ادخب  - 573
مدرک لزنت  دص  شیوخ  نمشد  اب 
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مدرک لمحت  وا  يافج  روج و  زو 
رارق تفای  وا  لتق  هب  ملد  هک  رخآ 

مدرک لکوت  مدیشک و  ریشمش 
( شیرق . ) درک طوقس  هورگ  هس  نیا  زا  یکی  شیرق .) نافطَغ و  دوهی ، هَضیُرق =  یَنب   ) دندوب هورگ  هس  مالسا  نانمشد  - 574

. تشگزاب گنج  هتشک ي  راک  یلو  دنتشگنزاب  دندرک و  رارف  هریبه  رمعوبا و  - 575
. دوب نانآ  دیص  ياه  ماد  اه  هزین  میتفرگ و  رارق  مه  ربارب  رد  دوز  ام  درک و  کیرحت  ام  اب  هزرابم  هب  ار  نانآ  يدنه  ياهریشمش  - 576

يزیگنا یم  گنج  درگ  هک  مصخ  يا 
يزیر یم  نتشیوخ  نوخ  هک  تسین  کش 

هلعش مرهق  شتآ  دنز  هک  مد  نآ 
يزیرگب نم  شیپ  يرن ز  ریش  رگ 

__________

. تسا روبع  تکرح و  عنام  گرزب  راومهان و  گنس  دننامه  تفص  گنسرخ  راومهان . گرزب و  گنس  گنسرخ : - 1
هحفص 169} }

لاّدلا فرح 
تکاله يدر  يدَّرلا  َو  ََۀلالَّضلا  یِغبَت  یتَم  یلِاَف  *** ُبَساُحت َو  ٌّتِیَم  َکَّنَِاب  مَلعاَف  - 579

اوُُدبعاَف َکَّبَر  َو  يّزُعلا  ِبَّنََجت  َو  *** ٌلِهاج َکَّنِا  ِمالسِالا  َیِلا  ِلبقَا  - 580
ادَمرَس ٍموَی  َباذَع  َکیَلَع  یشخَا  *** ینَّنِا رُجهاَف  َتارُجُهلا  َو  َتاّللَا  َو  - 581

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  ترضح  تبارقب  ترخافم 
ُتب مسا  یبّرُع  يَدلَو  امُه  ُهاطبِس  َو  ُتیبُر  ُهَعَم  *** یبَسَن یف  َّکَش  یفَطصُملا ال  وُخَا  اَنَا  - 582

غورد دنف  ٍدَنَف  يذ  َلوَق  یتَجوَز ال  ُمِطاف  َو  *** ٌدِحَّتُم ِهللا  ِلوُسَر  ِّدَج  َو  يّدَج  - 583
يزیچ  یب  دکن  ِدَکَّنلا  َو  ِكارشِالا  ُو  َِۀلالَّضلا  َنِم  *** ٍمَلُظ یف  ِساّنلا  ُعیمَج  َو  ُهتقَّدَص  - 584

ٍدَمَا ِالب  یقابلا  َو  ِدبَعلِاب  ُرَّبلا  *** َهل َکیرَش  ًادرَف ال  ِهللاُدمَحلاَف  - 585
هشیاع برحب  هجوت  هرصب و  یکیدزن  لوزن  تقو  نایغای  زا  تیاکش 

تلزن تللح  ٌدوُس  ُدابکَالا  َو  ُءادعَالا  ُمُه  *** ٍموَق ِراِدب  ُتلَلَح  دَق  ّینِا  َو  - 586
ٌدُولُخ مَُهل  َسیَلَف  اُولَتَق  نِا  َو  *** ینُوُلتقَی یب  اوُرَفظَی  نِا  مُه  - 587

لمج برح  رد  هفینح  نب  دمحمب  باطخ 
ِدَقُوت  َمل  اذِا  ٍبرَح  یف  َریَخ  ال  *** ِدَّمَُحم َکیبَا  َنعَط  اِهب  نَعِطا  - 588

ِدَّدَسُملا اَنَقلَا  َو  ِفَرشَملِاب  یّ - 589
يدارم مجلم  نب  نمحرلادبعب  ضیرعت 

دبک عمج  دابکا  ٍداُرم  نِم  َِکلیلَخ  نِم  َكَریدَغ  *** یلتَق ُدیُری  َو  هَتایَح  ُدیُرا  - 590
هحفص 170} }

یموزخم هملس ي  نب  دیس  اب  نخس 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هناگی  دور ، الاب  دوخ  شرع  ات  هک  دزارفارب  اجنآ  ات  ارنآ  تادوجوم  نامسآ و  هتشاد  تردق  هک  یسکنآ  - 577
نانآ يارب  دوخ  ناگدنب  هب  تبحم  يور  زا  هدـماین  وا  دـننام  البق  هک  ار  يربمایپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یئادـخ  نینچ  - 578

. داتسرف
دنکف خرچ  دبنگ  ساسا  هک  دزیا 

دنلب تشگ  وا  زا  نید  يارس  ناویا 
دوب دهاوخ  یبن  عرش  ناهج  تسه  ات 

دنزگ چیه  وا  هب  دسر  یمن  رهد  زو 
!؟ ییامیپ یم  ار  تکاله  یهارمگ و  هار  تقو  هچ  ات  نیاربانب  دوشیم  یگدیسر  تباسح  درم و  یهاوخ  وت  هک  شاب  هتشاد  هجوت  - 579

. امن تدابع  ار  ادخ  زیهرپ و  ندیتسرپ  ار  يّزُع  تب  زا  نک و  هجوت  مالسا  هب  ینادان . - 580
. مراد تشحو  وت  يارب  تمایق  يدبا  زور  باذع  زا  نم  نک . كرت  ار  یئوگ  نایذه  و  تال »  » ندیتسرپ - 581

لد يا  یتسرپ  تب  ياوه  دنچ  ات 
لد يا  یتسه  بجع و  لایخ و  رذگب ز 

شیوخ هلبق ي  ینک  رگ  بیبح  يوربا 
لد يا  یتسر  ریغ  شقن  ندید  زا 

فارطا رد  اه  هلیبق  نایم  رد  اه  تب  نیا  دنتشاد . یمان  مادک  ره  دیتسرپ و  یم  ار  دوخ  صوصخم  تب  يا  هفئاط  ره  مالـسا  زا  لبق  حیـضوت :
. دندوب مارحلا  دجسم  ادخ  هناخ  رد  ای  هکم و 

هحفص 171} }
: تسا هدوب  لودج  نیا  قبط  رصع  نآ  ياه  تب  تسا  روهشم  هچنآ 

دنا هدیتسرپ  یم  ارنآ  هک  يا  هفئاط  مان  تب  زکرم  هفایق  تب  مان 
بلک لَدنَجلا  ُۀَموُد  درم  دُو  - 1
لیذه ینب  طاهر  نز  عاوُس  - 2

نادمَه بسا  قوعَی  - 3
عالکلا يذ  رَیمِح  هدنرپ  رسَن  - 4

فیقث فئاط  هدنرپ  تال  - 5
جرزخ هنیدم )  ) برثَی هدنرپ  تانَم  - 6

هنانک هکم  هقطنم  هدنرپ  يّزُع  - 7
هنانک هورم  افص و  هدنرپ  هلئان » «،» فاسَا - » 8و9

یط هورم  افص و  ریش  ثوغَی  - 10
هکم مدرم  ( 1  ) هبعک لخاد  رد  ریش  لَبُه  - 11

. دوب يزکرم  تب  لبه  دوب و  هدش  هتخاس  گنس  ای  بوچ  زا  همه  اه  تب  نیا 
(2 . ) دندرکیم شتسرپ  ادخ  شیپ  تعافش  يارب  ار  اه  تب  نیا  رصع  نآ  مدرم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اب  يدنواشیوخ  هب  راختفا 
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مدش و گرزب  ترـضح  نآ  اب  تسین  نم  نخـس  رد  يدـیدرت  و  ( 3  ) متـسه ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  ربمایپ  ردارب  نم  - 582
. دنتسه نم  نادنزرف  وا  طبس  ود  مالسلا  امیهلع  نیسح  نسح و 

مالسلا  اهیلع  همطاف  تسا . یکی  ام ) گرزب  ردپ   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دج  نم و  دج  - 583
_________

. تسا هدوب  رتم  لبه 9  - 1
...« یفلز هللا  یلا  انوبرقیل  الا  مهدبعن  ام   » هیآ 3 رمزلا  هروس  - 2

دمحم شیپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یطحق ، رطاخب  داد و  رارق  دوخ  ردارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  - 3
. درک یم  یگدنز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 172} }
. میوگیمن یغورد  فرح  تسا ، نم  رسمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رتخد 

هدناوخ ردارب  یبن  ار  وت  هکنآ  يا 
هدناوخ ربارب  شیوخ  لد  ناج و  اب 
زیت شتآ  رد  هتفر  لیلخ  دننام 
هدناوخ ردارب  یسک  ار  وت  مان  رگ 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  بلاطم  هب  نم  دـندربیم  رـسب  تکالف  كرـش و  یهارمگ ، تاملظ  رد  مدرم  هک  راگزور  نآ  رد  - 584
. مدروآ نامیا 

دعب نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دـنکیم و  یکین  ناگدـنب  هب  درادـن ، کیرـش  هک  يا  هناگی  يادـخ  اه . تمعن  نیاب  ار  يادـخ  رکـش  سپ  - 585
. تسا یقاب  ینامز 

قبس هجو  ره  هب  نارسمه  هدرب ز  يا 
قرع هزات  لگ  هدرک  تخر  مرش  زو 
ماش رد  تیازفناج  لامج  قوش  زا 

قفش مشچ  هساک ي  تسا  هدش  نوخرپ 

لمج نایغای  زا  تیاکش 

. تسا هایس  اهنآ  ياه  لد  دنتسه و  نمشد  نم  اب  هک  موش  یم  دراو  یمدرم  رهش  هب  - 586
دوب دنهاوخن  نادیواج  ناشدوخ  دنتشک  ارم  رگا  دنناسریم و  ملتق  هب  دنبای  تسد  نم  هب  رگا  - 587

دیب هچ  غیت  فرط  رهز  دشک  هک  نمشد 
دیما عطق  هدرک  ملد  وا  بناج  زو 

اما دیآرب  وا  دارم  هک  مریگ 
دیواج دنامن  ارس  نیا  رد  زین  وا 

لمج گنج  رد  هفینح  نب  دمحم  اب  نخس 

رو هلعش  هک  یگنج  رد  يوش ، قیوشت  ات  نک  هلمح  تردپ  دننامه  هزین  اب  - 588
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هحفص 173} }
. تسین يزوریپ  دوشن 

. نک هلمح  نمشدب  تسا  مکحم  هک  يا  هزین  تسا و  ماش  فرشُم  تخاس  هک  يریشمش  اب  - 589
ردپ ماک  تخر  ایهم ز  هتشگ  يا 

ردپ ماج  رپ  هدرک  رهم  هداب  زو 
ریش هچ  زیوآ  رد  مصخ  اب  هکرعم  رد 

ردپ مان  وا  لتق  هب  ینک  هدنز  ات 

يدارم مجلم  نبا  دوخ  لتاق  هب  هیانک 

. روایب مجلم  نبا  يارب  یهاوخرذع  نمی ) رد  هلیبق ي   ) دارم دوخ  هفئاط  زا  تسا  نم  لتق  رکفب  وا  مهاوخیم و  ار  وا  یگدنز  نم  - 590
ندوب دیابن  هریت  افص  لها  اب 

ندوب دیاشن  دب  کین  مدرم  اب 
ینم هاوخدب  وت  مهاوخ ، وت  ریخ  نم 

ندوب دهاوخ  هچ  هصق  نیا  رد  وت  لاح 

مجلم نبا  خیبوت 

! هدش فرحنم  حیحص  تسار و  هار  زا  هک  یسک  يآ  هدرک ! شوخ  لد  وا  هدعو  هب  هدروخ و  ار ) ماطق   ) فرح لوگ  يآ  - 591
رود هدش  تمکح  مسر  عرش و  هر  زا  يا 

رورغم یشاب  شیوخ  لهج  هب  دنچ  ات 
روشن حبص  رد  هک  شاب  نانچ  زورما 

روذعم درادب  ار  وت  ناهج  رابج 
ار وا  مالسلا  هیلع  ماما  دوب و  ناورهن  جراوخ  زا  يو  دش . هفوک  دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  نتـشک  يارب  يدارم  مجلم  نب  نمحرلادبع  حیـضوت :

. تخانش یم 
هحفص 174} }

لاّدلا فرح 
ماطق هدعوب  هراشا  مجلم و  نبا  خیبوت 

هار کلسم  ِدَصِقلا   َ َِکلاسَملا و ِدشُر  نَع  َلاح  نَم  َو  *** ِدعَولا َو  ِلوَقلِاب  ُروُرغَملا  اَهُّیَا  ای  الَا  - 591
هدومرف دجسم  هار  نیب  رد  هک  زجر 

عنام لئاح  ِدِحاولا  َریَغ  ُُدبعَی  ِهللا ال  ِیف  *** ِدِهاجُملا َنِمؤُملا  َلیبَس  اوُّلَخ  - 592
ِدِجاسَملا َیِلا  َساّنلا  ُِظقُوی  َو  - 593

دتفا مشچ  يدرک  اهک  اشاخ  يذق  هورکم  رب  ربص  هودنا و  لّمحتب  داشرا 
يذَالا یَلَع  رَّبَصَت  َو  *** يذَقلا یَلَع  ًانیَع  ِصغَا  - 594

اذ َّلُک  ُرهَّدلا  ُعَطقَی  *** ٌۀَعاس ُرهَّدلا  اَمَّنِا  - 595

http://www.ghaemiyeh.com


تاجاحلا یضاق  اب  تاجانم 
ُریجَتسَا  َِکباذَع  نِم  َكِوفَِعب  *** ُریجُملا َکنِم  یل  َسَیل  نَم  ایَا  - 596

ُروُفَغلا ُدَمَصلا  ِیَسلا  ُدّ َتنَا  َو  *** ٍبنَذ ِّلُِکب  ُّرِقُملا  ُدبَعلا  اَنَا  - 597
راوازس ریدج  ٌریدَج  ِهب  َتنَاَف  رِفغَت  نِا  َو  *** یّنِم ُبنَّذلاَف  ینَتبَّذَع  نِاَف  - 598

یناسنا تقیقح  ّتیعماج  نایب 
درد ءاد  ُرُظنَت  ام  َو  َکنِم  َُکئادَو  *** ُرُعشَت ام  َو  َکیف  َُکئاوَد  - 599

رصبت  ُرَبکَالا  َُملاعلا  يَوَطنا  َکیف  َو  *** ٌریغَص ٌمرِج  َکَّنِا  ُبَسَحت  َو  - 600
ُرَمضُملا ُرَهظَی  ِهفُرحَِاب  *** يذَّلا ُنیبُملا  ُباتِکلا  َتنَا  َو  - 601

ۀَجاح الَف 
هحفص 175} }

. درک يراگتساوخ  يو  زا  دش و  وا  قشاع  دید و  ار  یمیمت  غبصا  رتخد  ماطق  هفوک  رد  نامحرلادبع 
... تسا هتشک  ار  مردپ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نتشک  نم  رهم  تفگ : ماطق 

دنداد باوج  یتقو  تسا ؟ یقاب  ناضمر  هام  زا  زور  دنچ  دیسرپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دزاس یم  نیگنر  مرس  نوخ  اب  مدرم  نیرت  یقش  ارم  شیر  يدوزب  دومرف : دیشک و  دوخ  شیر  هب  یتسد  مالسلا  هیلع  ماما 

ارم ياه  تسد  درک : ضرع  داد  رارق  مالسلا  هیلع  ماما  رایتخا  رد  ار  دوخ  دیدرگ و  برطضم  ترـضحنآ  زا  هلمج  نیا  ندینـش  اب  مجلم  نبا 
. نک عطق 

هک يربخ  متـساوخ  متفگ  هک  يا  هلمج  اب  يا ، هدرکن  یهانگ  نم  رظن  رد  وت  دومرف : دوب  هاگآ  وا  ياه  هشقن  زا  هکنیا  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
. مروایب رطاخب  دوب  هداد  نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. تسا دارم  هفئاط  زا  يدرم  نم  لتاق  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
حیحص ریسم  زا  هک  دیامن  یم  دزشوگ  واب  دنکیم و  ماطق  هدهاعم  هدعو و  هب  هراشا  نامحرلادبع  هجوت  يارب  دوخ  رعش  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدیدرگ  جراخ  دوخ  دصقاب 
نبا لتق  رکفب  اهنت  هن  لیلد  نیمه  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دنادیمن و  زئاج  ار  تیانج  زا  لبق  صاصق  مالـسا  هک  تسنیا  بلطم  ساسح  هتکن ي 
یلع ماما  قرف  تسا  نیمه  دنکیم و  شرافـس  شا  هرابرد  مه  رورت  زا  دعب  دنکیمن  مه  عنم  دناسریمن ، مه  رازآ  ار  وا  هکلب  دـتفا  یمن  مجلم 

! یفرح ناملسم  مسجم و  مالسا  نایم  قرف  رگید . مدرم  اب  مالسلا  هیلع 

هفوک دجسم  هار  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زجر 

. دینک زاب  دنکیمن  تدابع  اتکی  يادخ  زا  ریغ  دنکیم و  هفیظو  ماجنا  ادخ  هار  رد  هک  ار  يدهاجم  نمؤم  هار  - 592
. دیئاشگب دناشک  یم  دجاسم  يوسب  دنک و  یم  رادیب  ار  مدرم  هک  ار  یسک  هار  - 593

هحفص 176} }
دنا هتفای  ( 1  ) ازغ تداعس  هک  یموق 
دنا هتفای  ازس  دوخ  لعف  تروص  زا 
ادخ هار  رد  دنا  هدرک  هک  یعس  ره 

دنا هتفای  ازج  رجا و  قح  ترضح  زا 
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درک لمحت  دیاب  ار  اه  یتخس 

. نک یئابیکش  اه  یتحاران  ربارب  رد  دنبب و  ار  نآ  دتفا  یم  تمشچ  رد  راخ  یتقو  - 594
دراذگ . یم  رس  تشپ  ار  نآ  راگزور  تسین و  شیب  یتعاس  درف  کی  يارب  ایند  عمج  - 595

دنراد لمحت  مسر  افص  بابرا 
دنراد لزنت  تسود  اب  نمشد و  اب 

کلف سوق  دنکف  ثداوح  مهس  نوچ 
دنراد لکوت  ربص و  رپس  فک ، رد 

ادخ اب  وگتفگ 

. یشخبب ارم  هک  مربیم  هانپ  تدوخب  تمنهج  باذع  زا  هدشن ، رطخ  مالعا  نم  هب  امش  فرط  زا  هک  یسک  يا  - 596
. يا هدنشخب  زاین و  یب  ياقآ  وت  مراد و  رارقا  دوخ  ناهانگ  مامت  هب  هک  متسه  يا  هدنب  نم  - 597

. يراوازس ششخب  هب  يدیشخب  رگا  تسا و  نم  زا  هانگ  يدرک ، مباذع  رگا  هانگ ، هب  فارتعا  نیاربانب  - 598
مَکَح قافآ  سفنا و  رد  وت  لضف  يا 

مدق هب  ات  رس  میهانگ ز  قرغ  ام 
__________

. ندرک گنج  يانعمب  اذغ  لثم  ازغ  - 1
هحفص 177} }

همه مینآ  يازس  ینک  رهق  رگ 
مرک تسا و  فطل  تیاغ  ینک  وفع  رو 

یناسنا تقیقح 

. یئامن یمن  تقد  هتفرگ و  همشچرس  تدوخ  زا  مه  درد  ینکیمن ، كرد  تسا و  هتفهن  تدوجو  رد  وت  ياود  - 599
. تسا هدیچیپ  وت  دوجو  رد  گرزب  ناهج  هکیتروص  رد  یتسه  یفیعض  دوجوم  ینکیم  رکف  - 600

لصاو ایرد  هب  هرطق  دوش  هک  یهاوخ 
لد يا  يراد  هک  ینُّیَعَت  رذگب ز 
طیحم يایرد  تسیا  هرطق  وت  رهب  زا 
لفاغ يدرگن  شیوخ  زا  هک  راهنز 

تسا رگ  هولج  ادخ  رون  نآ  رد  هک  ملاع  ***
تسا رش  ریخ و  ره  هعومجم  هک  تسیحول 

تسا رصتخم  یبختنم  وا  زا  هک  ناسنا 
تسا رو  هرهب  درب  نامگ  یسک  هچ  ره  زا 

ادـخ هاگیاج  شبلق  دیـسر  لامک  دـحب  رگا  تیونعم ، رظن  زا  دراد و  ناهج  مامت  زا  ناوارف  رارـسا  تقلخ ، هاگتـسد  رظن  زا  ناسنا  حیـضوت :

http://www.ghaemiyeh.com


« نامحَّرلا ُشرَع  ِنِمؤُملا  ُبلَق  : » ددرگیم
. ددرگیم راکشآ  اه  ناهنپ  نآ ، فرح  اب  هک  یتسه  یناشخرد  باتک  نآ  وت  - 601

. تسا هدش  هتشون  یفورح  هچ  اب  تدوجو  دنیوگب  وت  هب  هک  يرادن  يزاین  نیاربانب  - 602
میئام یهلا  رارسا  هعومجم 

میئام یهایس  فرح  ملق و  حول و 
هحفص 178} }

ءآرلا فرح 
ندیشخرد قرب  ُرِّطُس  اِمب  َکنَع  ُّرِبَُخی  *** ٍجِراخ یف  ََکل  َۀَجاح  الَف  - 602

دهج حیبقت  ملع و  نیسحت 
ِرفُکلا ُعامَج  ِهللاِاب  ُلهَجلا  َو  *** ِرکُّشلا ُعامِج  ِهللاِاب  ُملِعلا  - 603

نهذ ءالج  عبط و  يافص  راهظا 
ِرَظَّنلِاب اهَضِم  اوَغ  ُتفَشَک  *** یل َنیَّدَصَت  ُتالِکشُملا  اَذِا  - 604

نتشادنپ ّلحم  لیخم  ُرَصَبلا  اَهیلَتجَی  ُءایَّمُع ال  *** ِنُونُّظلا ِلیخَم  یف  تَقَِرب  نِا  َو  - 605
ِرَکِفلا َحیحَص  اهیَلَع  ُتعَضَو  *** ِرُومُالا ِبُویُِغب  ٌۀَعَّنَقُم  - 606

ِریِّسلا ِبایث  نَع  ِِهب  يرفَا  *** ِتافَهرُملا یَبُظَک  ٌعَمصَا  یعَم  - 607
مزاح يار  عمصا  ِرَکَّذلا  ِنامَیلا  ِماسُحلاَک  َوا  *** ِّیِحَیرَالا ِۀَقِشقِشَک  ٌناِسل  - 608

ِرَرُّدلا یِهاَوب  اهیَلَع  یبرَا  *** ُموُمُهلا ُهتَقَطنَتسا  اَذِا  ٌبلَق  َو  - 609
ُرَبَخلا اَم  اَذ  َو  اذه  ُِلئاُسا  *** ِلاجِّرلا ِیف  ٍۀَعَّمِِاب  ُتَسل  َو  - 610

فیسلا ّلح  هبیظ  َرَبَغام  یضَم  دَق  اِمب  ُسیَقا  *** ِنیَرَغصَالا ُبَرذُم  یننَِّکل  َو  - 611
تسا هدرم  لهاج  درم  هکنا  نایب 

قلحلا عساو  ّیحیرا  ٌرُوُبق  ِرُوبُقلا  َلبَق  مُهُداسجَا  َو  *** ِهلهَِال ِتوَملا  َلبَق  ِلهَجلا  ِیف  َو  - 612
ٌروُُشن ِروُشُّنلا  یّتَح  َهل  َسَیل  َو  *** ٌّتِیَم ِملِعلِاب  َیُحی  َمل  ًءرَما  َّنِا  َو  - 613

ندرک زیت  برذ  دنمئاهب  ینعمب  هک  مدرم  یضعب  تّمذم 
هحفص 179} }

لد يا  دشاب  وت  دوصقم  هک  زیچ  ره 
میئام یهاوخ  هچ  ره  هک  بلط  هب  دوخ  زا 

لهج حیبقت  ملع و  زا  شیاتس 

. رفکو یسانشان  قح  هدنروآدرگ  یسانشنادخ  تسا و  رکش  ماسقا  هدننک  عمج  ادخ  هب  ملع  - 603
لامک تفای  تفرعم  ملع  هک ز  لدره 

لاح همه  رد  قح  رکش  دوشن ز  لفاغ 
لالض دیق  رد  دنام  هک  یکی  لهج  زو 

لاماپ ار  قح  همغن ي  دنک  هتسویپ 
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مالسلا هیلع  یلع  نطاب  يافص  حیضوت 

. منادرگیم فرطرب  تقد  اب  ارنآ  ياه  یتخس  دندیشک ، دایرف  نم  يارب  تالکشم  هک  هاگنآ  - 604
نارگید زا  ، ) درادن ارنآ  شیاجنگ  مرکف  دنیبب و  دنک و  یـسررب  دناوتیمن  ارنآ  نم  مشچ  هک  دز  قرب  یمهبم  هلئـسم ي  مرکف  رد  رگا  - 605

( مهاوخیم کمک 
ار حیحص  رکف  تروص ، نیا  رد  دوشیم ، طوبرم  تسادخ  هاگتسدب  طوبرم  هک  یناهنپ  لئاسمب  هک  تسا  نیا  رطاخب  نم  رکف  فعض  - 606

.( ددرگ لح  لکشم  ات  مهاوخیم  کمک  نایاناد  ادخ و  زا   ) مراذگ یم  تالکشم  يور  رب 
هشیپ فراعم  كاپ  نم  لد  دش  نوچ 

هشیدنا قح  ریغ  منکن ز  زگره 
نخس نادیم  هب  مدش  نایب  ربب  ات 
هشیب مراد  لقع  طیحم  رحب  رد 

. مفاکش یم  نآ  اب  ار  ثداوح  ياه  سابل  کباچ  ریشمش  دننامه  هک  مراد  عطاق  يرکف  - 607
نوچمه ینابز  دشاب و  راگزاس  هک  یتسم  رتش  يادص  نوچمه  یئادص  - 608

هحفص 180} }
( تسا نم  هبرح  کی  هرعن  اهگنج  رد  . ) مراد نمی  تخاس  يدالوف  ریشمش 

. ددرگ یم  نوزفا  نآ  یتمیق  ياه  هناد  رب  منکیم ، یسررب  ارنآ  ياه  مغ  یتقو  هک  مراد  یبلق  - 609
روهشم شکرس  عمش  وچ  هک  منم  زورما 

رون دریگ  ناهج  نم  نابز  غیت  زو 
منک شاف  سفن  کیب  ناهج  رارسا 

روکذم اج  ره  هب  نم  عبط  شتآ  دش 
. منادیم هیبش  منکیم و  سایق  هتشذگ  ثداوح  هب  ار  زور  ثداوح  هک  مرادیم  هاگن  هاگآ  روطنیا  ار  منابز  لد و  نم  - 610

نابز غیت  افص  قدص و  زا  هتفای  يا 
ناهن رارسا  هتشگ  شاف  وت  عبط  زو 
ناسک یسرپ ز  وچ  ار  نامز  لاوحا 

نادب هدنیآ  لاح  هتشذگ  لاح  زا 

نایامن هدنز 

. تسا ربق  ربق ، هب  هدش  دراو  زا  لبق  نانآ  ندب  تساهنآ و  گرم  اه  نادان  يارب  لهج  - 612
. دش دهاوخن  هدنز  تمایق  زور  ات  تسا و  هدرم  دشن  هدنز  ملع  اب  هک  یصخش  - 613

تسا نت  سوبحم  لهج و  ریسا  هک  یحور 
تسا ندب  شروگ  تسا و  هدرم  هچ  حورنآ 

دراد تلالض  لهج و  زا  هک  هدرپ  ره 
تسا نفک  ار  وا  فشک  لها  هدید  رد 
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هحفص 181} }
ءارلا فرح 

ِرِصبُملا ِعیمَّسلا  ِلُجَّرلا  ِةَروُص  یف  *** ٌۀَمیَهب ِلاجِّرلا  َنِم  َّنِا  َّیَُنبَا  - 614
كریز نطف  ٍرُعشَی  َمل  ِهنیِدب  بَیُصا  اذِا  َو  *** ِهلام یف  ٍۀَّیزَر  ِّلُِکب  ٌنِطَف  - 615

ّنس رغص  رد  بدا  لیصحتب  رما 
ِرَبِکلا ِیف  َكانیَع  مِِهبِّرَقَت  امیَک  *** ِرَّغِصلا ِیف  باذالا  یلَع  ِِیبَن  َکّ ضِّرَح  - 616

یناوج ناوفنع  ِرَجَحلا  ِیف  ِشقَّنلاَک  یبِّصلا  ِناوُفنُع  یف  *** اهُعَمَجت ِبادالا  ُلَثَم  امَّنِا  َو  - 617
ِرَیِغلا َثِداح  اهیَلَع  ُفاُخی  َو ال  *** اهُِرئاخ َذوُمنَت  یتَّلا  ُزُونُکلا  َیِه  - 618

ِرَرُّسلا َو  ِجابیّدلا  ِشُُرف  یلا  يوهَی  *** ٌمَدَق ِِهب  تَّلَز  اذِا  َبیدَالا  َّنِا  - 619
دزُد رکَع  ِرَکَعلا  َو  ِوغَّللاَک  مُهُِرئاس  َو  ٍعار  *** ُعِمَتسُم َو  ٍملِع  ُوذ  ِنانِثا  ُساّنلا  - 620

تسندیشک تنحمب  فوقوم  دصاقَم  لوصُح  هکنا  نایب 
ندش سپاو  ماجحا  ٍریزعَِتب  ُهنِم  اهَلِصاُوی  یّتَح  *** هَتَّمِه ِماجحِالِاب  ُءرَملا  ُُغلبَی  ال  - 621

ٍریذعَِتب ًاباتِعا  َو  ٍدجَِّنب  ًاروَغ  *** ِِهبَلطَم ِنانفَا  یف  َلِصاُوی  یّتَح  - 622
رهظا يا  لبا  ٍروُذعَِمب  ٍزجَع  یلَع  ٌّرُح  َسیَلَف  *** ٍةَزِجعُِمب دُعقَت  َکِسفَِنب ال  رِطاخ  - 623

نیفص رد  سیق  نب  ثعشاب  باطخ 
بش ات  لاوز  زا  دعب  حاور  ِرَُکبلا  َو  ِتاجاحلا  یَلَع  ِحاوَّرلِاب  َو  *** ِرَهَّسلا َو  ِجالدِالا  ِبَعَت  یلَع  ِربِصا  - 625

ِرَجَّضلا َو  ِزجِعلا  َنَیب  ُُفلتَی  ُجحَّنلاَف  *** اُهبَلطَم َكزِجُعی  َو ال  َّنَرُجضَت  ال  - 626
ّینا

هحفص 182} }

امن ناسنا  ناویح 

. دننک یم  هولج  انیب  اونش و  درم  تروص  هب  هک  دنا  ناویح  مدرم  زا  يرایسب  مدنزرف ! - 614
. دنکیمن كرد  دروخ  هبرض  وا  نید  هک  هاگنآ  ددرگ و  یم  هاگآ  دروخ  وا  لام  هب  هک  يرورض  ره  زا  - 615

ناسنا تروص  هب  یتعامج  دنتسه 
ناسکی رخآ  هب  دنا  تقیقح  يور  زو 
راوشد هلبا  هورگ  نیا  رب  تسا  نید 
ناسآ نادان  مدرم  نیا  رب  تسایند 

شناد ملع و  لیصحت 

. دنشاب امش  ینشور  مشچ  بجوم  دندش  گرزب  یتقو  ات  نک  جیسب  تفرعم  ملع و  نتخومآ  يارب  یکدوک  رد  ار  تنادنزرف  - 616
. دوش هدیشک  گنس  يور  هک  تسا  یشقن  دننامه  یناوجون  زاغآ  رد  تفرعم  ملع و  اریز  - 617

. دنزب هبرض  اهنآ  هب  دناوت  یمن  راگزور  ثداوح  دننک و  یم  ادیپ  دشر  هک  دنتسه  یئاه  جنگ  تفرعم  ملع و  - 618
افص قدص و  اب  هتشرس  تنت  ناج  يا 
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بابش مایا  هب  شوک  بدا  ملع و  رد 
گنس رد  دشاب  شقن  هچ  ناوج  بادآ 

بارخ نرق  دص  هب  دوش  یمن  شقن  نیو 
. دتفا یم  مارآ  رتسب  مشیربا و  شرف  يور  تسکش ،)  ) دیزغل دنمشناد  ياپ  هک  هاگنآ  - 619

یقاب دنک ، یم  ظفح  ار  بلاطم  هک  یعمتسم  دنمشناد و  دنا : هتسد  ود  مدرم  - 620
هحفص 183} }

. دنتسه بوسر  هدئاف و  یب 
هنازرف یکریز  لقع و  هب  هتشگ  يا 
هنادرم نک  شیوخ  لامک  لیصحت 

دراد تمکح  ملع و  هک  یسک  تسا  یفاص 
هناخیم نیا  رد  ( 1  ) دنادرُد همه  یقاب 

دراد تمحز  فده  هب  ندیسر 

. دشوکب دزادنا و  رطخ  هب  ار  دوخ  فده ، هار  رد  هک  دسر  یم  دوخ  فده  هب  یتقو  دنک  یتمه  هاتوک  هک  یسک  - 621
لاحـشوخ وا  زا  ات   ) دریذپب ار  مدرم  رذع  دـیامیپب و  ار  اهزارف  بیـشن و  اه ، فدـه  عاونا  هار  رد  هک  دـسر  یم  دوخ  فدـه  هب  یتقو  - 622

(. دننک کمک  دنراذگب و  مارتحا  وا  هب  دنوش و 
دنمتلود قح  ضیف  يوش ز  هک  یهاوخ 

(2  ) دنپس وچ  بکاوک  دنزوس  وت  رهب  زو 
دوش هک  نادرگم  ور  ضیضح  جوا  زا 

دنلب وت  ردق  هیاپ ي  تفص  دیشروخ 
. تسین هتفریذپ  یتسس  هناهب  يا  هدازآ  چیه  زا  هک  نیشنم  تسس  نکفیب ، رطخب  ار  دوخ  فده ، هب  ندیسر  يارب  - 623

. نزب رانک  مرگ  ياوه  رد  تکرح  ای  هنابش و  نتفر  اب  ار  ترذع  یتفاین ، تسد  یهاوخ  یم  هچنآ  هب  يزکرم  رد  رگا  - 624
لالج هاج و  وت  ترضح  زا  هتساوخ  يا 

لاب غراف  نیشنم  یئاج  هب  راهنز 
__________

. بارش بوسر  نیشن و  هت  يانعمب  گرگ  هملک  لثم  درد  - 1
. دننک یم  دود  دنزیر و  یم  شتآ  يور  هک  یهایگ  دنفسا ، دنپس : - 2

هحفص 184} }
یبای يزور  هک  شوک  بلط  یعس و  رد 

لامج نسح و  دص  هب  دوصقم  هراسخر ي 

نیفص رد  سیق  نب  ثعشا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نخس 

. زاسب زاین  ندروآ  تسدب  يارب  حبص  رصع و  رد  جنر  نآ و  يرادیب  بش و  رد  تکرح  تمحز  اب  - 625
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. دور یم  تسد  زا  ندش  گنت  لد  یتسس و  نایم  يزوریپ  اریز  دنادرگ ، تزجاع  هن  دنک و  گنت  ار  وت  لد  هن  فده  ندروآ  تسدب  - 626
دونشخ ملاع  قلخ  ادخ و  وت  زا  يا 

دوصقم یمهم  تسه  ار  وت  هک  یهاگ 
نکم هشیپ  يزجاع  شابم و  كانمغ 
دوز یبای  رفظ  نآ  رب  ادخ  لضف  زک 

يرثا هتـسیاش و  یتبقاـع  فدـه ، هار  رد  هلـصوح  ربـص و  هـک  دراد . دوـجو  هـبرجت  مـه  راـگزور  ثداوـح  رد  ما . هدرک  كرد  نـم  - 627
. دراد هدیدنسپ 

زوریپ دـشاب و  هتـشاد  هارمه  ار  هلـصوح  ربص و  دـیامن و  شـشوک  دـنک ، یم  بیقعت  هک  یفدـه  هار  رد  هک  هدـش  تفاـی  یـسک  مک  - 628
. ددرگن

ربص دشاب  ار  وت  رگ  ماک  نتسج  رد 
ربب نوچ  یبایب  رفظ  نآ  رب  هاگان 

زور همه  رباص  هک  ما  هدرک  هبرجت  نم 
ربا هب  سومان  رابتعا  رس  دیاس 

لمحت ربص و 

. دراد مزال  هشقن  رکف و  تقو ، يراکره  تسا و  شیاسآ  یتخس  ره  زا  دعب  اریز  شاب ، هتشاد  ربص  یمک  - 629
. تسادخ تساوخ  رظن و  ام  هشقن  رکف و  قوف  دراد ، تراظن  ام  راتفر  رد  هدنهد  هانپ  دهاش و  يادخ  - 630

هحفص 185} }
ءارلا فرح 

َِرثَالا  ُةَدوٌمحَم  ٌۀَِبقاع  ِربَّصِلل  *** ٌَۀبرَجت ِماّیَالا  ِیف  َو  ُتدَجَو  ّینِا  - 627
ششوک ّدج  ِرَفَّظلِاب  َزاف  ّاِلا  ِربَّصلا  َبَحصَتساَف  *** ُهِبلاُطی ٍرمَا  یف  َّدَج  نَم  َّلَق  َو  - 628

لّکوت ضیوفت و  لّمحت و  ربصب و  رما 
ٌریبدَت َو  ٌتقَو  َُهل  ٍرمَا  ُّلُک  َو  *** ٌریسیَت ِرسُعلا  َدعَبَف  ًالیلَق  ِربِصا  - 629

ندیزک نادندب  ّضع  ٌریدقَت  انِریبدَت ِهللا  َقوَف  َو  *** ٌرَظَن اِنتالاح  یف  ِنِمیَهُمِلل  َو  - 630
دنمه نیرق  تحار  جنر و  هکنا  نیاب 

هِرِظَتنُِمب ٌلِزان  هَّنِاَف  *** ًاجَرَف رِظَتناَف  ُرهَّدلا  َکَّضَع  نِا  - 631
ِهَِرثَا یف  َءاخِّرلا  َّنِاَف  ِربصاَف  *** ِِهب َتیُلتبا  َو  ُّرُضلا  َکَّسَم  َوا  - 632

يرادیب رهس  ِهِرهَس  نِم  ُمانَی  ام  ٍکَتشُم  َو  *** ِِهتَّلِِعب یّکَش  ًیفاعُم  َّبُر  - 633
هِرَحَس یف  ُءالَبلا  ِهَیِلا  ٍّبَد  *** ِِهتَلَیل ٍءاشِع  یف  ٍجِراف  َو  - 634

هِرَذَح نِم  ُمانَی  ام  ًیلَتبُم  َو  *** هِرُّوَهَت یلَع  ٍناعُم  نِم  مَک  - 635
یکاب یب  دوهت  هِرَدَک  نِم  َو  هِوفَص  نِم  َلان  َو  *** ُهتَبحُص َّمَذ  َرهَّدلا  َبِحَص  نَم  - 636

تسا هتخیما  ترودکب  ایند  يافص  هکنا  نایب 
ِرَفَّظلا َنِم  سَئیاَف  ًۀَموُدعَم  َتبَلَط  *** ٍرَدَک ًالَب  اینُّدلا  ِیف  ِوفَّصلا  َِبلاط  ای  - 637
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ِرسُعلا َو  ِروُسیَملا  َو  ِّرَشلا  َو  ِریَخلِاب  *** ٌنِحَتمُم َترِّمُع  ام  َکَّنَِاب  مَلعا  َو  - 638
زئاف لئان  ِرَرَّضلا  َو  ِعفَّنِلل  تَِقلُخ  اهَّنِا  َو  *** ٍرَرَض اِّلب  ًاعفَن  اِهب  ُلانَت  ّینِا  - 639

هحفص 186} }
یم يداش  افص  ماج  زا  هتفای  يا 

یط هدش  تغارف  نارامخ  جنر  زو 
ادخ ملع  رد  هک  هصغ  روخم  راهنز 

یپ زا  نشور  زور  هریت  بش  دراد 
***

دشاب لکوت  لها  نم  هچ  هک  ( 1  ) يدنِر
دشاب لگ  دسر  وا  شیپ  هک  راخ  ره 

ار وت  هک  لکوت  لها  يوش  هاگنآ 
دشاب لمحت  یتنحم  مغ و  ره  رد 

دنا هارمه  شیاسآ  یتخس و 

. دیآ یم  دورف  دشاب  شرظتنم  هک  یسک  يارب  يزوریپ  اریز  شاب ، يزوریپ  راظتنا  رد  داد  تراشف  راگزور  رگا  - 631
. دراد لابند  ار  ناربج  شیاسآ و  هک  نک  ربص  يدش ، راتفرگ  تراسخ  هب  دیسر و  وت  هب  ینایز  رگا  - 632

یبای ( 2  ) تل رگا  شیوخ  دب  تخب  زا 
یبای تلجخ  بات  تسود  نمشد و  زو 

ینک ربص  نآ  رب  رگ  هک  وشم  هدرزآ 
یبای تلود  حتف و  بیغز  هاگان 

. تسا هدیباوخن  بش  هک  يا  هدننک  هیالگ  رایسب  هچ  دلان و  یم  مک  درد  زا  هک  یملاس  رایسب  هچ  - 633
. دندید راتفرگ  ءالب  هب  رحس  دندوب و  ملاس  بش  هک  يدایز  دارفا  هچ  و  - 634

__________

. رگ هلیح  گنرز و  يانعمب  نون  نوکس  ار و  رسک  هب  دنر  - 1
. یتخس همطل و  يانعمب  دص  هملک  لثم  تل  - 2

هحفص 187} }
ُنب رس و  ار  وا  تسین  هک  کلف  خرچ  نیا 

نکم هیکت  نآ  رب  یتداعس  لها  رگ 
دنلد بابرا  قشع  يوک  هب  هک  یعمج 

نهک خرچ  نیا  زا  غاد  رازه  دنراد 
. درادن مشچ  رب  باوخ  ضرم  سرت  زا  هک  يدنمدرد  درف  دراد و  لمحت  روهت و  هک  يا  هدید  جنر  اسب  هچ  - 635

. نآ تامیالمان  زا  مه  درب و  یم  هرهب  نآ  شیاسآ  زا  مه  دنک . یم  یئوگدب  يو  اب  تقافر  زا  ددرگ ، تسود  ایند  اب  سک  ره  - 636
رهد هرهُشون  هام  هچ  دوش  هک  سک  ره 
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رهش هب  رهش  اپ  رس و  یب  دور  هتسویپ 
یم  هعرج  برط  شیع و  زا  دروخ  یهاگ 

رهز هساک  بعت  جنر و  زا  دشک  یهاگ 

تسا ترودک  هارمه  ایند  يافص 

زا دیاب  درادن و  دوجو  یعوضوم  نینچ  هک  شاب  هتشاد  هجوت  یئوج  یم  دشاب  هتشادن  تمحز  هک  ار  یشیاسآ  ایند  رد  هک  یسک  يا  - 637
. يدرگ سویام  نآ  رب  يزوریپ 

ات  ) يوش یم  ناحتما  یتخس  شیاسآ و  ضرم ،) یتمالس و   ) دب بوخ و  اب  تسا ، شیامزآ  وت  یگدنز  رسارس  هک  شاب  هتـشاد  نیقی  - 638
(. یسانشب ار  دوخ 

دشاب تروص  لها  لحم  هک  ایند 
دشاب ترودک  وا  يافص  شقن  رد 

هدنام یتسه  بارش  زا  هک  تسا  يدرُد 
دشاب ترورض  هب  ایند  تملظ  سپ 

، تسا بوخ  ام  رظن  هب  هک  یتمالـس  ( 1 « ) مینک یم  شیامزآ  بوخ  دب و  هب  ار  امـش  ام  : » دیوگ یم  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  حیـضوت :
تسا مهم  ام  رکف  هب  هک  لام 

__________

...« ۀنتف ریخل  اورشلاب  مکولبن  و   » هیآ 35 ءایبنا  هروس  - 1
هحفص 188} }

ءارلا فرح 
سرت نبج  ِرَدَقلا  َنِم  وُجنَی  نَلَف  ُّرِفَی  نَم  َو  *** ٌۀَمَرَکُم ِمَدقَالا  ِیف  َو  ٌراع  ِنبُجلا  ِیف  - 640

ناریقف نتخاس  راودیما 
ُرَّدَکَتُملا ُلَهنُملا  اهادَص  َلاطَا  *** ًۀَئیمَظ يوُریَف  وُفصَی  ٌلَهنَم  یسَع  - 641

مولظم ماظتسم  ُرَصُنیَس  ِماضَتسُملا  ِّلَذَتسُملِاب  َو  *** یسَتُکتَس ُتایراعلا  ِبُونُجلِاب  یسَع  - 642
ُِربُجیَف ِریسَکلا  ِمظَعِلل  ُحاترَیَس  *** ِهِفُطِلب ِریسَکلا  ِمظَعلا  ُِرباج  یسَع  - 643

ُرِسعَی َو  َّزِعَی  ام  ِهیَلَع  ٌریسَی  *** ُهَّنَا ِهللا  َنِم  سَائَت  ُهللا ال  یَسَع  - 644
راّدغ راکزور  لّدبت  ّریغت و  نایب 

هتسکش ریسک  ٌریسَی  ُموُدَی  ٍءالَب ال  ُّلُکَف  *** ًاُّربَصَت ُتمَزَع  ٌرهَد  ینَئاس  ِنَئل  - 645
ٌریقَح ُموُدَی  ٍروُرُس ال  ُّلُکَف  *** ِهِرُورُِسب جِهَتبَا  َمل  ینَّرَس  نِا  َو  - 646

رسُع نامز  رد  ربص  راهظا 
هتسکش نتسب  ربج  ٌرُسی  یَنَّسَم  دَقَف  ٌرسُع  ینَّسَم  نِا  َو  *** ٌرهَد ینَّرَس  دَقَف  ٌرهَد  ینَئاس  ِنَئل  - 647

ٌرکُش ینَّرَس  نِا  َو  ٌربَص  ینَئاس  نِاَف  *** ةَداع يدنِع  ِماّیَالا  َنِم  ٍّلُِکل  - 648
انغتساب هّنئمطم  سفن  شیاتس 

همحر هب  حاترا  ُرقَفلا  اَِهبَّرُضَی  یّتَح  تَرَسعَا  نِا  َو  *** اهَّفُکَی یّتَح  َسفَّنلا  یِفکَی  ِسفَّنلا  یَنِغ  - 649
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ناوختسا مظع  ٌرُسی  اَهل  َنوُکَی  یّتَح  ٍۀَِمئاِدب  *** اهَتیَقل نِا  اَهل  ِربصاَف  ٌةَرسُع  امَف  - 650
اضر ماقم  رد  نّکمت  رب  هیبنت 

نّوهو
هحفص 189} }

رقف و یضیرم ، میئامن و  یم  يرادرب  هرهب  هنوگچ  نآ  زا  مینک و  یم  هچ  اه  تمعن  نیا  هب  تبسن  هک  میـسانشب  ار  دوخ  هک  تسا  يا  هلیـسو 
یم هچ  ربص  هفیظو  ربارب  رد  هک  میـسانشب  ار  نامدوخ  رقف  ضرم و  هلحرم  رد  دـهاوخ  یم  ادـخ  تسا و  باذـع  عون  کی  ام  رظن  هب  مه  ... 

؟ مینک
هتشاد تسود  یهلا  نادرم  تهج  نیمه  هب  تساه و  يراوگان  شیامزآ  زا  رت  تخس  اهتمعن  ریاس  لام و  یتمالس ، شیامزآ  حیضوت ، نیا  اب 

. دنشاب ریقف  دنا 
. تسا هدش  قلخ  نایز  دوس و  يارب  ایند  دشاب . هتشادن  جرخ  ررض و  هک  یبایب  ار  یعفن  یناوت  یم  اجک  - 639

ادخ تساوخ  زا  دناوت  یمن  دنک ، رارف  اه  یتخس  گنج و  نادیم  زا  هک  یسک  یگتـسیاش ، هلمح  يدرمیاپ و  رد  تسا و  گنن  سرت  - 640
. دشاب رانک 

ررض بات و  یب  هک  یتعامج  دنهاوخ 
ررش هچ  مغ  شتآ  ادج ز  دندرگ 

رشب سنج  زا  هک  درک  ناوت  هچ  نکیل 
ردق ریت  زا  صالخ  دش  هک  تسین  سک 

شابم سویأم  ادخ  تردق  زا 

یمن زیمت  بآ  هک  ار  یناگنـشت  اه  تدم  دـهدب و  فاص  بآ  ناگنـشت  هب  تسا ، هدافتـسا  ضرعم  رد  هک  یهاگ  روخبآ  تسا  دـیما  - 641
. دزاس دنم  هرهب  دنا  هدروخ 

. دیامرف يرای  ار  هدیدمتس  لیلذ  ادخ  دوش و  هدیناشوپ  اه  هنهرب  تسا ، دیما  - 642
دسرب يزاونلد  بیغز  هاگان 

دسرب يزان  ورس  نسح  نشلگ  زو 
عیاض  دنامن  نینچ  نم  لد  غرم 

دسرب يزابهاش  سدق  ملاع  زا 
دریگ و  رارق  فطل  دروم  هتسکش  ناوختسا  ادخ ، فطل  هب  تسا  دیما  - 643

هحفص 190} }
. دبای دوبهب  شا  هتسکش  ناوختسا 

. تسا ناسآ  اهیتخس  بایان و  ادخ  يارب  اریز  شابم ، دیماان  يو  زا  شاب و  راودیما  ادخب  - 644
یسب هلان  کلف  روج  زا  نکم  لد  يا 

یسفن نک  ادخ  هب  هجوت  نیشنب و 
يراذگب ادخ  هب  ار  ادخ  راک  رگ 

یسر دایرف  بیغز  دسر  هاگان 
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یتخس هن  دراد و  ماود  شیاسآ  هن 

. تسا لمحت  لباق  دشابن  يدبا  هک  یتخس  ره  اریز  مریگ ، یم  ربص  هب  میمصت  درک  دب  نم  هب  راگزور  رگا  - 645
. تسا زیچان  دشابن  يدبا  هک  یلاحشوخ  نآ  اریز  مدرگ ، یمن  داش  نآ  یکین  زا  تخاس ، لاحشوخ  ارم  راگزور  رگا  - 646

يوشن مهرد  هنامز  مغ  لد ز  يا 
يوشن مرخ  داش و  رهد  يرای  زو 

درذگ یم  سفن  کی  هب  ناهج  لاوحا 
يوشن متام  روس و  دیق و  هب  هتسباو 

شون شین و  يایند 

یم مشوـغآ  هب  مه  یلاحـشوخ  دـهد ، یم  یتخـس  نم  هب  رگا  دروآ ، یم  نم  يارب  مه  يداـش  دـهد ، یم  ما  هجنکـش  راـگزور  رگا  - 647
. دشک

. منک یم  رکش  ار  يادخ  مراد  يداش  رگا  منک و  یم  ربص  مراد ، یتخس  رگا  مراد ، یتداع  يزور  ره  يارب  - 648
تفای رباص  ارم  درک  افج  رهد  رگ 

تفای رکاش  ارم  درک  افو  فطل و  رو 
هحفص 191} }

ادخ قیفوتب  نم  سفن  هک  رکش  دص 
تفای رداق  نتشیوخ  دارم  هب  ار  دوخ 

دوخب یلدایرد  شزومآ 

. دراد یم  هاگن  رقف  فرط  زا  يریذپ  هبرض  زا  ار  درف  ددرگ ، راتفرگ  یتخس  هب  دنچ  ره  زاین ، یب  حور  - 649
. ددرگ یهتنم  شیاسآ  هب  ات  دروآ  دهاوخن  ماود  هک  شاب  هتشاد  نیقی  يداتفا  یتخس  هب  رگا  - 650

شیب ددرگ  وا  لام  هک  ینغ  تسین  نآ 
شیپ رد  دشاب  هاج  لها  فص  رد  ای 

ناهج فاق  ات  فاق  هک  ینغ  تسا  نآ 
شیورد دشاب  هچ  رگا  رظن  هب  دران 

میریگب ناسآ  ار  ثداوح 

. تسادخ تسد  رد  اهراک  اریز  ریگب ، ناسآ  ار  اهراک  - 651
. دنام یمن  بقع  وت  وا  دوش  ارجا  دیاب  هک  یثداوح  دریگ و  یمن  ار  تنابیرگ  هدرک  عنم  ادخ  هک  ار  يروما  - 652

ریگ ناس  نآ  هقیرط  رصب  رون  يا 
ریگ ناسحا  ( 1  ) هدئاق مرک  لها  زو 

تسا فوقوم  ادخ  ریدقت  هب  راک  نوچ 
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ریگ ناسآ  ناهج  راک  ناهج  قلخ  اب 

. درک رارف  ناوت  یمن  گرم  زا 

. مریمب دیاب  هک  يزور  ای  مریم  یمن  هک  يزور  منک ؟ رارف  گرم  گنچ  زا  يزور  هچ  - 653
__________

. قشمرس سرد ، هدئاق  - 1
هحفص 192} }

ءارلا فرح 
تکاله يدر  اهُریداقَم  ِهلِالا  ِّفَِکب  *** َرُومُالا َّنِاَف  َکیَلَع  نِّوَهَو  - 651

اهُرُوماَم َکنَع  ٌرِصاق  َو ال  *** اهُّیِهنَم َکیتِاب  َسیَلَف  - 652
تسین نکمم  كرم  زا  نتخیرگ  هکنا  نایب 

َرُِدق َموَی  َوا  َرُِّدق  ام  َموَی  *** ُِّرفَا ِتوَملا  َنِم  َّیَموَی  َّيَا  - 653
هتسیاشان رکنم  ُرَذَحلا  ِنُغی  َمل  َرُِّدق  اذِا  َو  *** يدَّرلا َشخَا  َمل  َرُِّدق  ام  َموَی  - 654

ریصقت لها  لَِبق  زا  رذع  دیهمت 
َرِّصَقُملا َّلَحَم  تَّلَح  هَسفَن  ياَر  *** ٌرِّصَقُم ّاِلا  َریصقَّتلا  ََرثا  ام  َو  - 655

هریت ردک  ٍرَکنُملا  ٌلهَا  َو  ٍفوُرعَِمل  ٌلهَاَف  *** ُُهلهَا َوُه  اِمب  یتاَی  ٍئِرما  ُّلُک  َو  - 656
تسا یهلا  ریدقتب  تواقش و  تداعس و  هکنا  نایب 

ٍریدکَِتب ٌجوُزمَم  ََکل  اهُوفَص  َو  *** ٍریذبَِتب اینُّدلا  یَلَع  ٌصرِح  ِساّنِلل  - 657
فارسا ریذبت  ٍریصقَِتب  ُهاینُد  َلان  ٍزِجاع  َو  *** هُدِعاُست اهیَلَع ال  ُِلم  ٍحّ نِم  مَک  - 658

ِریداقَملِاب اهُوقِزُر  مُهَّنِکل  *** اُوقِزُر ام  َنیح  ٍلقَِعب  اهُوقَزُری  َمل  - 659
زاب يزاب  ِریفاصَعلا  ِقازرَِاب  ُةاُزبلا  َراط  *** ٍۀََبلاغُم نَع  َوا  ٍةَُّوق  نَع  َناک  َول  - 660

یهلا سیدقت  هیزنت و  حیبست و 
هَرَجَفلا َو  َنیقَّتُملا  ِقِزار  َو  *** هََرب َولا  َو  ِدابِعلا  َِّبر  َناحبُس  - 661

تسوپ دلج  ُهَرَدَم  اّنِبَر  ِقزِر  نِم  َتِلن  ام  *** ٍدَلَج نِم  ِدابِعلا  ُقزِر  َناک  َول  - 662
هحفص 193} }

. درادن هدئاق  رارف  تسا ، هدش  نیعم  ندرم  هک  هاگنآ  مرادن و  ندش  كاله  زا  یسرت  مریمب  نم  هک  هدشن  ردقم  هک  يزور  - 654
ندرم یهاوخن  تسین  اضق  هک  يزور 
ندرب ناج  ناوت  اجک  اصق  تسه  رو 

نآ هب  هک  ولهپ  زاسم  یهت  گرم  زا 
ندروآ تسدب  ناوت  دوخ  لزنم  رس 

. دنک یم  هابتشا  هک  دناد  یم  دور و  یم  هابتشا  لابند  هک  تسا  رصقم  - 655
ار یهن  باسح و  فرح  دهد و  ماجنا  بوخ  راک  هک  تسا  هتـسیاش  دهد  ماجنا  ار  نآ  دـناد و  یم  يراک  هتـسیاش  ار  دوخ  هک  يدرف  - 656

. دریذپب
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وا لگ  يزیچ  هب  دش  هتشرس  هک  سک  ره 
وا لد  زا  مادم  زیچ  نآ  دنز  رب  رس 

ادخ ریدقت  هب  ام  يدب  یکین و 
وا لماش  تردق  لیلد  دنتسه 

تسادخ تسد  رد  قزر 

. تسا طولخم  يریگلد  اب  مه  ایند  يافص  دننز ، یم  صرح  ایند  شاپ  تخیر و  يارب  مدرم  - 657
ایند زا  دنرادن  تردق  هکنیا  اب  مه  زجاع  یناوارف  دادـعت  دـنروآ و  یمن  تسدـب  دـنراد و  يراشفاپ  لام  ندرک  عمج  رد  يدایز  دارفا  - 658

. دندرگ یم  دنم  هرهب 
فرش یگرزب و  یتعامج  دنهاوخ 

فک هب  دنرواین  چیه  لما  جنگ  زو 
فرط هب  دشاب  هک  يا  هتسکش  هاگان 

فدص هچ  ددرگ  ضیف  لحم  بیغ  زا 
هرهب ایند  لامزا  هتـسناد  حالـص  ادخ  هکلب  هدیدرگن ، دنم  هرهب  رکف  لقع و  رطاخ  هب  ددرگ  یم  دنم  هرهب  ایند  لام  زا  زجاع  هک  هاگنآ  - 659

. ددرگ دنم 
هحفص 194} }

و  ) دـنیاب رب  ار  اـه  گـشجنگ  كاروخ  اـهزاب ، دـیاب  دـبای ، تسدـب  اـیند  قزر  هب  یـسک  هزراـبم  اـی  تردـق و  قیرط  زا  دوـب  اـنب  رگا  - 660
( دننامب هنسرگ  اهگشجنگ 

زاب هدش  یهلا  ضیف  رَد  هک  يزور 
زاتمم دش  ناسک  قزر  ادخ  ملع  رد 

يدوب تردق  ردق  هب  ام  يزور  رگ 
زاب يدروخ  مرح  رتوبک  يزور 

دیآ یمن  تسدب  یگنرز  اب  قزر 

. دناسر یم  قزر  ناراکهانگ  ناراکزیهرپ و  هب  هک  یئادخ  راد . مشپ  تاناویح  ناگدنب و  يادخ  تسا  راوگرزب  - 661
. یتفای یمن  مه  یخولک  ام  يادخ  قزر  زا  دنک ، یمن  راک  تزغم  هک  یئوت  دمآ  یم  یگنرز  شوه و  قیرط  زا  ناگدنب  قزر  رگا  - 662

نید توسک  زا  تسا  هنهرب  هک  نمشد 
نیکست تمعن  زان و  لایخ  هب  دراد 

يدوب ششوک  یعس و  هب  سک  يزور  رگ 
نیقی هب  گس  نآ  يزور  يدشن  یگنس 

گنراگنر يایند 

. يداش هن  دراد و  ماود  مغ  هن  دخرچیم ، فلتخم  ياهاون  اب  راگزور  هک  مینیبیم  - 663
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. نانآ ياهخاک  هن  دندنام و  ناهاشداپ  هن  دنتخاس ، یئاهخاک  ایند  نیا  رد  ناهاشداپ  - 664
تسا رگید  یگنرب  مد  هب  مد  هک  مایا 

تسا رگید  یگناب  ینز  مه  هب  مشچ  ات 
لایخ يور  زا  هک  تسا  بارس  يایرد 

تسا رگید  یگنهن  ماک  یسفن  ره  رد 
هحفص 195} }

ءارلا فرح 
راکزور فالتخا  نایب 

ٌروُرُس َو ال  ُموُدَی  ٌنزُح  الَف  *** ُروُدَی ًاِفلَتُخم  َرهَّدلا  ُتیَاَر  - 663
ندما شوهب  هقاُفا  ُروُصُقلا  َال  َو  ُكُولُملا  َیَِقب  امَف  *** ًاروُُصق ِِهب  ُكُولُملا  َتِنب  دَق  َو  - 664

اینُد لاوز  انف و  رب  هیبنت 
ثداوح بئاون  ٌروُرُس  ٍروُرسَِمل  یقبَی  َو ال  *** ٌروُرُغ اینُّدلا  ِِدئاوَف  ُعیمَج  - 665

ُروُدَت اینُّدلا  َِبئاَون  َّنِاَف  *** اوُقیفَا اِنب  َنیتِماّشِلل  لقَف  - 666
ایند رابدا  لابقا و  زا  تیاکش 

جنر ءانع  يردَی  ام  َوُه  َو  ٌءانَع  ّاِلا  *** اِهِبلاِطل اینُّدلا  ِهِذه  ام  - 667
ندرک تشپ  رابدا  ِرقَفلِاب  ُهتَلَغَش  تََربدَا  نِا  َو  *** ُهتَنایِدتَلَغَش تَلَبقَا  نِا  - 668

وا زا  تیاکش  ایندب و  باطخ 
َكَّرَضَا امَف  َنیِرثکُمِلل  *** َكَّرَمَا ام  َُکتمِدَع  اینُد  - 669

نتخیر ّبص  َكَّرَش  ِهیَلَع  ٍتبَبَص  ّاِلا  *** ٌِقئاذ َكُریَخ  َقاذ  ام  - 670
لجا ناکدنب  لما  هتشر  عطق 

ٍرجَف یِلا  ُشیعَت  لَه  ٌلَیل  َّنَج  اذِا  *** يردَت َو ال  ًالیوَط  اینُّدلا  ِیف  ِمَُؤت  ُلّ - 671
ٍرهَد یِلا  ًارهَد  َشاع  ٍضیرَم  نِم  مَک  َو  *** ٍۀَّلِع ِریَغ  نِم  َتام  ٍحیحَص  نِم  مُکَف  - 672

نتفاب جسن  يردَی  َوُه ال  َو  ُهنافکَا  تَجُِسن  دَق  َو  *** ًانِما ُِحبُصی  َو  یسُمی  یتَف  نِم  مَک  َو  - 673
عنم

هحفص 196} }

درادن ماود  سکچیه  يارب  يداش 

یمن یقاب  یلاحشوخ  چیه  يارب  يداش  هک  یتروص  رد  تسا ، يداش  رورغ و  یمرگرس و  هلیـسو  دنمان  یم  هدئاف  ایند  رد  هچنآ  مامت  - 665
. دنام

.( دریگ یم  ار  یسک  نابیرگ  زور  ره   ) تسا شدرگ  رد  ایند  ثداوح  وگب  دننک  یم  شنزرس  دنهد و  یم  شحف  ار  ام  هکنانآ  هب  - 666
رهاظ یئایسآ  هچ  دوش  هک  نودرگ 

رئاد دشاب  قلخ  نوخ  هب  هتسویپ 
وشم داش  وا  زا  هتشک  دش  وت  مصخ  رگ 
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رخآ رد  دشکب  مه  ار  وت  رود  نیک 

ایند نایز  دوس و 

. دنکیمن كرد  ایند  هتشک  تسین و  يرگید  زیچ  جنر  زا  ریغ  شناقشاع  يارب  ایند  - 667
. دزاس یم  مرگرس  ار  ناسنا  رقف  دینادرگ ، تشپ  رگا  دهد و  یم  رارق  راشف  تحت  ار  يو  نید  دروآ  يور  يدرف  هب  ایند  رگا  - 668

یند يایند  بلاط  ناج  هب  هتشگ  يا 
ینک هدوهیب  هب  ناج  زور  بش و  یک  ات 

زاین تسا و  رقف  مامت  دور  هچ  ایند 
(1  ) ینُم تسا و  بجُع  وت  هب  ور  دنک  هک  مدناو 

ایند زا  هیالگ 

!؟ ینز یم  ررض  نانآ  هب  ردقچ  یخلت و  اهرادلوپ  يارب  ردقچ  يوش ، دوبان  ایند  يا  - 669
. يراب یم  نانآ  رس  رب  ار  دوخ  رش  هک  دنا  هدیشچن  ار  وت  تذل  زونه  - 670

__________

. وزرآ میم : مضب  ینم  - 1
هحفص 197} }

تسا راخ  ینعم  يور  زو  نشلگ  هک  ایند 
تسا راوخم  درم  گرگ  لقع ، هدید  رد 
دراد تزع  تخیرگ  نآ  زا  هک  سکره 
تسا راوخ  هجوت  درک  وا  هب  هک  سکره 

زارد يوزرآ 

؟ ینام یم  هدنز  حبص  ات  ایآ  دش  بش  هک  یتقو  یناد  یمن  يراد و  ینالوط  يوزرآ  ایند  رد  - 671
. دندنام هدنز  لاس  ات  لاس  هک  یناضیرم  هچ  دندرم و  ندش  ضیرم  نودب  هک  یئاه  ملاس  رایسب  هچ  - 672

. تسا هدش  هتفاب  اهنآ  نفک  دنناد  یمن  دنخرچ و  یم  ملاس  زور  بش و  هک  یناناوج  هچ  - 673
لما لوط  هلسلس  دوخ  هب  هتسب  يا 

لمع ملع و  زا  بیرف  يروخ  دنچ  ات 
دشاب يدوزب  هک  نک  نآ  هشیدنا ي 

لجا گنچ  رد  وت  نابیرگ  هاگان 

نکم دامتعا  راگزور  هب 

دروایب شیپ  تسا  نکمم  وت  يارب  تشونرـس  تسا و  تخـس  هچنآ  زا  درگم و  نیبدـب  دـخرچ  یم  یـشوخ  هب  تراگزور  هک  هاگنآ  - 674
. شابم تحاران 
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زورب یتحاران  شوخ  ياه  بش  رد  هکیتروص  رد  يا  هدـش  رورغم  دوخ  یتمالـس  هب  وت  دـنا و  هدرک  يراتفرـشوخ  وت  اـب  زور  بش و  - 675
. دنکیم

رهد شدرگ  زا  شیوخ  ماک  هتفای  يا 
رهز هب  هتشگن  هدولآ  مغز  وت  ماک 

ار  وت  ریدقت  تسد  هک  نیشنم  لفاغ 
رهق هجنپرس ي  روز  هب  دنکش  مه  رب 

هحفص 198} }
ءارلا فرح 

راکزور تدعاسُمب  دامتعا  عنم 
ُرَدَقلا  ِِهب  یتاَی  ام  َءؤُس  فََخت  َمل  َو  *** تَنُسَح ذِا  ِماّیَالِاب  َکَّنَظ  َتنَسحَا  - 674

ندش هتفیرف  رارتغا  ُرَدَکلا  ُثُدحَی  یلایَّللاِوفَص  َدنِع  َو  *** اِهب َترَرَتغاَف  یلایَّللا  َکتََملاس  َو  - 675
هیضام ماّیا  شهوکن  زا  عنم 

نتشکرب ّرک  رَیِغ  نِم  یضَم  ٍنامَِزل  ام  َو  *** یضَم ًانامَز  ُلاجِر  ُبیعَت  - 676
ُّرَُکی انیَلَع  َراهَّنلا  َّنِا  َو  *** ِِهب يدهَعَک  يرجَی  َلیَّللا  َيرَا  - 677

ُرَمَقلا َو  انُسمَش  فِسَکنَت  َمل  َو  *** امَّسلا اَّنَع  َرطَقلا  ِسِبحَی  َمل  َو  - 678
ندش کیرات  فاسکنا  ُرَشَبلا  َّمُذَف  َنامَّزلا  َتمَلَظ  *** ِنامَّزلا َفرَص  َّمَذ  يذَِّلل  لُقَف  - 679

نامدرم ماسقا  نایب  رد 
راتفا سمش  ٌةَرِخا  اهِدَعب  نِم  َُهل  َسَیل  *** ٌةَرُوفوَم ُهاینُد  ًیتَف  َّبُر  - 680

ٌةَرِخاف ٌةَرِخا  اهُعَبتَی  *** ٌۀَمُومذَم ُهاینُد  ٌرَخا  َو  - 681
َةَرِخالا َعَم  اینُّدلا  َعَمَج  دَق  *** امِهَیتلِِکب َزاف  ٌرَخا  َو  - 682

هام رمق  ُةَرِخالا  َال  َو  اینُّدلا  َُهل  َسَیل  *** امِهیَتلِک ُمِرحَی  ٌرَخا  َو  - 683
رشب فانصا  نایب  رد 

اراکشا فوشکم  ٌةَرِهاظ  ٌۀَفوُشکَم  مُُهلاوحَا  *** مُهتَزَّیَم ِساّنلا  ِیف  ٌۀََعبرَا  - 684
ُهَرِخاف ٌةَرِخا  هُهَعَبتَت  *** ٌۀَضُوبقَم ُهاینُد  ٌدِحاوَف  - 685

هحفص 199} }

دنا هدش  دب  مدرم  هدشن  دب  راگزور 

. تسا هدرکن  یقرف  ام  نامز  اب  هتشذگ  نامز  هک  یتروص  رد  دننک ، یم  شنزرس  هتشذگ  هک  ار  ینامز  مدرم  زا  يا  هدع  - 676
. ددرگیم زاب  هشیمه  دننام  مه  زور  دنکیم و  شدرگ  مه  لثم  زورما  ات  ما  هتخانش  ار  بش  هک  یعقوم  نآ  زا  - 677

. تسا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رون  هام  هن  هدش و  کیرات  دیشروخ  هن  هتشاد و  زاب  ام  زا  ار  ناراب  نامسآ  هن  - 678
هدرک ضوع  ار  راگزور  هک   ) وگب دـب  مدرم  هب  يا  هدرک  ملظ  راگزور  هب  وگب : دـنکیم  یئوگدـب  راگزور  نتـشذگ  زا  هک  یـسک  هب  - 679

( دنا
لد يا  یئوگ  هنامز  دب  دنچ  ات 
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لد يا  یئوج  هناهب  رس  رذگب ز 
باوث تسین  ام  ریغ  هب  رش  تبسن  نوچ 

لد يا  یئوپن  اطخ  هر  هک  دیاب 

دنا هتسد  راهچ  مدرم 

. تسا منهج ) و   ) رفص شترخآ  اما  دراد  یشوخ  ایند  هک  یناوج  اسب  هچ  - 680
. تسا تشهب )  ) ابیز شترخآ  دراد و  يدب  عضو  ایند  رد  يرگید  درف  - 681

( هدرک هریخذ  ترخآ  يارب  ایند  زا   ) تسا هدرک  عمج  مه  اب  ار  ترخآ  انید و  ار . ترخآ  مه  دراد و  ار  ایند  مه  موس  هتسد  - 682
( تسا هداد  تسد  زا  ار  نامیا  هدرکن و  ربص  هتشادن  هک  ار  ایند  . ) ترخآ هن  دراد و  ایند  هن  هداد ، تسد  زا  ار  ود  ره  مراهچ  هتسد  - 683

دنشاب ایند  يارب  زا  همه  یعمج 
دنشاب یبقع  يارب  زا  همه  یموق 

بیصن ود  ره  نیا  زا  یتعامج  دنراد 
دنشاب اّربُم  ود  ره  زا  رگد  یعمج 

هحفص 200} }
ءارلا فرح 

هدش شیاتس  دومحم  هَرِخا  اهِدَعب  نِم  َُهل  َسَیل  *** ٌةَدوُمحَم ُهاینُد  ٌدِحاو  َو  - 686
هَرِخالا َعَم  اینُّدلا  َعَمَج  دَق  *** امِهَتیلِِکب َزاف  ٌدِحاو  َو  - 687

هَرِخا َو ال  اینُّدلا  َُهل  َسَیل  *** ٌِعیاض مِِهنَیب  نِم  ٌدِحاو  َو  - 688
رقف رب  وا  حیجرت  ینغ و  حدم 

لاس هّجح  ِرُسیلا  َو  ِرسُعلا  َنِم  ِهَیلاح  ُتبَّرَج  َو  *** ًۀِّجَح َنیّتِس  ِرهَّدلا  َفوُرُص  ُتوََلب  - 689
بیع راوع  ِرقَفلا  َنِم  ًاّرَش  ِرفُکلا  َدَعب  َرَا  َمل  َو  *** ینِغلا َنِم  ًاریَخ  ِنیّدلا  َدَعب  َرَا  مَلَف  - 690

تسا بویع  رتاس  تلود  هکنا  نایب 
هباع هب  يرزا  ٌراع  ِهیتاَی  ام  ِّلُک  یف  َو ال  *** ٌراوُع َُهل  َسَیل  ِلاملا  ُریثَک  - 691

ُراغِّصلا َو  ٌۀَّلَذَملا  ِرقَفلا  ِیف  ِو  *** ٍبیَع َّلُک  ُُرتسَی  َلاملا  َّنَِال  - 692
ُراقُعلا اَِهب  ِراِشب  َترزَا  امَک  *** يرُزی ِرارحَالِاب  ُرقَفلا  َكاذَک  - 693

تسا ّتلذ  بجوم  رقف  هکناب  هیبنت 
هداب راقُع  ِِرباقَملا  َنَیب  ِّلُّذلا  ُباُرت  اهیَلَع  *** مُهُرُوُبق یّتَح  ِرقَفلا  ِلهَا  ُنِکاسَم  - 694

تسا نایصع  بابسا  هک  ینغ  تّمذم  رد 
لاملا ریثک  يرثم  يرثُملا  َنِم  ٌریَخ  ِلاملا  َلیلَق  َّنَا  َو  *** ینِغلا َنِم  ٌریَخ  َرقَفلا  َّنَا  َُکلیلَد  - 695

ِرقَفِلل َهللا  یَصَع  ًاقُولخَم  ََرت  َمل  َو  *** ینَغِلل ِهللا  یَصَع  ًاقُولخَم  ُكُؤاِقل  - 696
هّیناسفن تاوهش  تّمذم  رد 

ینفت
هحفص 201} }
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. تسا مولعم  راکشآ و  اهنآ  لاوحا  ما و  هتخانش  مدرم  نایم  زا  ار  هتسد  راهچ  - 684
. دنراد شیپ  رد  دنموربآ  یترخآ  دناریقف و  هتسد  کی  - 685

. تشاد دنهاوخن  تشهب )  ) یترخآ ایند  زا  سپ  دنراد و  یهجوت  لباق  يایند  يرگید  هتسد  - 686
. دنا هدرک  عمج  دوخ  يارب  ار  ود  ره  هتفای و  تسد  ترخآ  ایند و  هب  مه  هتسد  کی  - 687

. ار ترخآ  هن  دنراد و  ار  ایند  هن  دنا ، هرهب  یب  همه  نیب  رد  مه  هتسد  کی  - 688
لئاق ایند  هب  یتعامج  هتشگ 

لصاح یبقع  همه  یهورگ  دندرک 
دنراد یبیصن  ود  ره  زا  رگید  یعمج 

لفاغ نآ  نیا و  زا  دنارگید  یضعب 
. مدرک هبرجت  مدومزآ و  ار  شیاسآ  یتخس و  لاح  ود  مدرک و  شیامزآ  ار  راگزور  شدرگ  لاس  تصش  - 689

. مدیدن رقف  زا  رتدب  رفک  زا  دعب  متفاین و  تورث  زا  رتهب  نید  زا  سپ  - 690
تسکش هراّما  سفن  وت  زا  هتفای  يا 

تسپ مدرم  زا  یشکم  تنم  هک  راهنز 
یشاب رگناوت  دوخ  سفن  هب  هک  دیاب 

تسه هک  هلفس  رهز  رظن  ینک  عطق  ای 

دناشوپ یم  ار  بیع  تورث 

. تسا گنن  وا  يارب  دهد  یم  ماجنا  هچنآ  هن  دراد و  بیع  هن  مدرم ) رظن  رد   ) رادلوپ - 691
. تسا يراوخ  تلذ و  رقف  رد  دناشوپ و  یم  ار  اهبیع  مامت  تورث  دیدرت ، نودب  - 692

بارش هک  يا  هبرض  نامه  دنز ، یم  هبرض  ناگدازآ  هب  نینچمه  رقف  - 693
هحفص 202} }

. دنز یم  دوخ  هدنشون  هب 
دنشاب یم  مرتحم  زیزع و  هک  یعمج 
دنشاب یم  مرد  بحاص  هک  تسناد 

هرهب ایند  دنرادن ز  هک  اهناو 
دنشاب یم  مغ  درد و  ریسا  هتسویپ 

هدیـشاپ دراد  رارق  رگید  ياهربق  نایم  رد  هک  مه  نانآ  ياهربق  رب  تلذ  كاـخ  هکلب  دـنکیم ، تموکح  ءارقف  هناـخ  رد  تلذ  اـهنت  هن  - 694
. تسا هدش 

دنا هتخیمآ  هقاف  رقف و  هب  هک  یعمج 
دنا هتخیگنا  دوخ  هب  الب  درگ  دص 

دراد قلعت  موق  نیا  هب  هک  يروگ 
دنا هتخیب  انف  كاخ  نآ  رب  هک  ایوگ 
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تسا هانگ  هلیسو  تورث 

: تسا بلطم  نیا  تسا  دایز  لام  زا  رتهب  یلوپ  مک  تورث و  زا  رتهب  رقف  هکنیاب  تیامنهار  - 695
نوچ  ) يا هدـیدن  دـنزب  هانگ  هب  تسد  ندوب  ریقف  رطاـخب  هک  يریقف  اـما  دـننز  یم  هاـنگ  هب  تسد  تورث  رطاـخب  مدرم  هک  يا  هدـید  - 696

.( دهاوخیم لوپ  ناهانگ  زا  یلیخ 
همه نایصع  تلع  دوش  لام  نوچ 

همه نایصع  تسا  تکوش  تمشحزو و 
تسه هک  لاح  ره  هب  ینغ  زا  هب  رقف  سپ 

همه نامیا  هدمع ي  دوب  هتکن  نیو 

اه تذل  زا  شهوکن 

. دنام یم  یقاب  يو  يارب  نآ  گنن  هانگ و  دراذگیم و  رس  تشپ  ار  تذل  دباییم ، تسد  مارح  قیرط  زا  ینارتوهش  هزم  هب  هکیسک  - 697
نآ زا  دعب  هکیتذل  دنامیم ، هانگ  ماجنا  رد  ینارتوهش  كانرطخ  بقاوع  - 698

هحفص 203} }
ءارلا فرح 

هدش هدیرد  قزمم  ُراعلا  َو  ُمثِالا  یقبَی  َو  ِمارَحلا  َنِم  *** اهَتَوهَش َلان  نَّمِم  ُةَذاذَّللا  یَفنَت  - 697
ٌران اهِدَعب  نِم  ٍةََّذل  یف  َریَخ  ال  *** اِهتَّبَغَم یف  ِءوَس  ُِبقاوَع  یقبَت  - 698

نا عاونا  نایب  راع و  حدم  رد 
ِراّنلا ِیف  هَلهَا  ُلِخُدی  ُراعلا  َو  *** ِراعلا ِبوُکُّر  نِم  ُنَوهَا  ُراّنلا  - 699

هنهک هماج  رمط  ِرامطَالا  ُقِّزَمَتُم  اشَحلا  يِواط  *** هُراج َو  ُتیبَی  ِلُجَر  یف  ُراعلا  َو  - 700
ِرارشَالِاب ِرایخَالا  ِۀَماِقا  َو  *** هِملُظ َو  ِفیعَّضلا  ِمضَه  یف  ُراعلا  َو  - 701

نتسکش مضه  ِرادقِملا  ُۀَلهَس  َكَدنِع  َنوُکَتَف  *** ًۀَعینَص َکیَلَع  يدُجت  نَا  ُراعلا  َو  - 702
يراّضلا ِربَزِهلاَک  َِۀبارِقلا  یَلَع  َو  *** يدِعلا ِنَع  ُدیحَی  ِلُجَر  یف  ُراعلا  َو  - 703

ِراّرَفلا َنِم  اجیَهلا  ِیف  َنوُکَت  َو  *** ًامَّدَقُم ِمانَالا  ِیف  ُکَت  نَا  ُراعلا  َو  - 704
ملا ّضم  ِراذبِّتلا  َو  ِفارسِالِاب  ُهوُذغَت  *** نُکَت َمل  َو  ِلالَحلا  ِبَلَط  یلَع  دِهاج  - 705

ِراسعَالا َۀَضاضَم  َکَیِلا  وُکشَی  *** نَِمل َوا  َکِفیَِضل  َوا  َِکلهَِال  ّاِلا  - 706
نید هّمئا  توف  رب  فّسات 

ندرک هابت  راوغا  ٍرَکنُم  ٍرمَا  ِّلُِکل  َنوُرَکنُملا  َو  *** مِِهلاعَِفب يدَتقُملا  ُلاجِّرلا  َبَهَذ  - 707
ٍرَوعُم نَع  ٌرَوعُم  َعَفدَِیل  ًاضَعب  *** مُهُضَعب ُنَّیَُزی  ٍفلَخ  یف  ُتیَقب  َو  - 708

لودع بّکنت  ِرَبکَالا  ِقیرَّطلا  ِنَع  َنیبِکَنَتُم  *** اوُحَبصَاَف َقیرَّطلا  ِتایّبَن  اوُکَلَس  - 709
لامکب هودنا  ندیسر  راهظا 

هحفص 204} }
. درادن يدوس  تسا  شتآ 
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لفاغ تعیرش  رارسا  هتشگ ز  يا 
لهاج یشاب  هانگ و  ینک  دنچ  ات 

دبا زور  ات  دشاب  سفن  تذل 
لد هحفص ي  رب  هانگ  مقر  دنام 

؟ تسیچ رد  گنن 

. دنکفا یم  منهج  شتآب  ار  دوخ  لماع  گنن  تسا . ندرک  گنن  راک  زا  رتهب  نتفریذپ  ار  شتآ  - 699
. دنکیم یگدنز  هنهک  هراپ و  سابل  اب  تسا و  هنسرگ  شا  هیاسمه  دباوخیم و  هک  تسا  یسک  يارب  گنن  - 700

. تسا رارشاب  کمک  قیرط  زا  ناگتسیاش  ظفح  واب و  ملظ  فیعض و  ندرک  مضه  رد  گنن  - 701
گنن  یشیورد  یتعامج ز  دنراد 

گنر  هب  هتسویپ  دنا  قیالخ  نوخ  زو 
دندرک ناملسم  اب  صرح  تیاغ  زا 
گنرف رافک  دنا  هدرکن  هک  يروج 

. دشاب شزرا  یب  تمدخ ، نآ  وت  رظن  رد  دنهد و  ماجنا  يراک  وت  عفن  هب  هک  تسا  نیا  گنن  - 702
تسا يراکشریش  نوچمه  نادنواشیوخ  هب  تبسن  اما  دنکیمن ) هزرابم  يواب  و   ) دشکیم رانک  نمـشد  زا  هک  تسا  يدرم  يارب  گنن  - 703

.( دناسریم نایز  (و 
. ینک رارف  نادیم  زا  گنج ، رد  یلو  یشاب  شیپاشیپ  مرتحم و  مدرم  نایم  رد  هک  تسا  نیا  گنن  - 704

یشاب ناتسد  رکم و  لایخ  هب  یک  ات 
یشاب ناتسرپ  ادخ  هر  لفاغ ز 

هحفص 205} }
يراک دیآ  یم  وت  تسد  زا  هک  زورما 

یشاب ناتسدریز  رکفب  هک  دیاب 
. نکم مامت  شاپ  تخیر و  اب  يروآ  یم  تسد  هب  تمحز  اب  ار  هچنآ  نک و  ششوک  لالح  لام  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  - 705

یهاوخ یم  و   ) دهد یم  حرش  تیارب  ار  دوخ  ياه  یتخـس  شزوس  هکیـسک  ای  نامهم و  هداوناخ ، ياضعا  يارب  طقف  شاپ  تخیر و  - 706
. تسا زاجم  ینک ) کمک  واب 

تسد هب  بیغ  زا  دیآ  لالح  لام  رگ 
تسا دب  رایسب  هک  نآ  رد  نکم  فارسا 
دوش فرص  دوخ  لحم  رد  هک  لام  ره 

تسا دبا  ات  رفظ  لابقا و  هیامرس ي 

اه تیصخش  گرم  زا  فّسأت  راهظا 

. دندرک عادو  ایند  اب  دندرکیم  هزرابم  يا  هتسیاشان  راک  ره  اب  تفرگیم و  رارق  قشمرس  نانآ  لامعا  هکیئاه  تیصخش  - 707
. دنیامن عفد  ار  یفرحنم  دوخ  فارحنا  اب  دنناوتب  ات  دنهد  یم  شیارآ  ار  رگیدکی  هک  ما  هدنام  يا  هدع  نایم  رد  - 708
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. دنراد یم  رب  ماگ  نآرد  هدرب و  هانپ  یعرف  ياههار  هروک  هب  هدرک  كرت  ار  یلصا  هار  - 709
دندوب اناد  هک  یتعامج  دنتفر 

دندوب انیب  فقاو و  رظن  ملع و  رد 
تسین یقاب  رثا  موق  نآ  زا  زورما 

دندوب ایرد  جوم  بابُح و  هک  ایوگ 

ددرگ یم  یهتنم  لامک  هب  مغ 

شیپ اما   ) مینک لد  درد  میناوت  یم  میرادـن  ار  یتحاراـن  تقاـط  یتقو  تسا . هدـئاف  یب  درادـن  يدرد  هک  یـسک  شیپ  ندرک  هیـالگ  - 710
درد ای  دزاسب و  يا  هراچ  هک  یسک 

هحفص 206} }
ءارلا فرح 

فّفحی يا  بضنی  ٌربَص  نُکَی  َمل  اذِا  يوکَش  نِم  َُّدبال  َو  *** ٍکَتشُم ِریَغ  یِلا  يوکَّشلا  ِیف  َریَخ  َو ال  - 710
ُرهَّدلا ُبُؤن  ِِهناتیح  یلَع  یتاَی  َو  *** هُؤام ُبُضنَی  َرحَبلا  َّنَا  ََرت  َملَا  - 711

ِرقَفلا َنِم  ِهیَلَع  یشُخی  ینِغلا  َّنَا  َو  *** ینِغلا َُهل  یجُری  َرقَفلا  َّنَا  ََرت  َملَا  - 712
هدوب مدق  تباث  ربص  ماقم  رد  هکیسک  شیاتس 

هیالص کنس  هبالص  ِرهِفلا  َو  َِۀبالِصلا  َنَیب  ام  ُکسِملا  َوُه  *** امَّنَاَک ًاربَص  َداز  ًاّرَش  َدیز  اذِا  - 713
ِّرَشلا یَلَع  ًارابِطصا  ِّرُحلا  َو  ِقحَّسلا  یَلَع  *** ُهبیط ُدادزَی  ِکسِملا  َتیَتَف  َّنَِال  - 714

طالتخا نسُح  نیسحت  طاسبنا و  نُمی  نییبت 
ّفکلا ألمی  ام  ردقب  ٌرجح  رهف  يربَق  یلَع  َءاعُّدلا  يِدَعب  اوُِرثکَت  نَا  َو  *** یتَقلَِطل اوُّشُهَت  نَا  مُکاِذب  ُدیُرا  - 715

يرکِذ اُونَسحَا  ًاِبئاغ  مُهنَع  ُتنُک  نِا  َو  *** مُهُّدَو ِِسلاجَملا  ِیف  ینوُحَنمَت  نَا  َو  - 716
یقیقح تسود  لیصحتب  بیغرت 

هتسکش تبلتف  ٌروُهُظ  َو  مُهَتدَجنَتسا  اََذِا  ٌدامِع  *** مُهَّنِاَف ِءافَّصلا  ِناوخِِاب  َکیَلَع  - 717
یقلخ شوخ  شاشه  ٌریثََکل  ًادِحاو  ًاّوُدَع  َّنِا  َو  *** ٍبِحاص َو  ِّلِخ  ُفلَا  ٍریثَِکب  ام  َو  - 718

هدوب يراع  ریخ  هیلُح  زا  هک  یصخشب  باطخ 
ماعط ریم  يراطوَا  َو  یتاناُبل  َکنِم  ُتیَضَق  *** َهلَّدَُعی ٌریَم  َو ال  ٌریَخ  َکیف  ام  - 719

تاجاح راطوا  تانابل و  ِراّنلا  َیِلا  ًامُومذَمَف  َتکَلَه  نِا  َو  *** ٍهَمَرکَِمل یجُرت  الَف  َتیَقب  نِاَف  - 720
هداشگ نابز  ترضحنا  تمالمب  هک  جاوزا  زا  یکیب  باطخ 

یلا 
هحفص 207} }
( دنک كرد  ار 

( تسه درد  اج  همه  سپ  ( ؟ ددرگ یم  ایرد  ياهیهام  هجوتم  راگزور  ثداوح  دکشخ و  یم  ایرد  بآ  ینیب  یمن  رگم  - 711
( دسرت یم  رقف  زا  دنمتورث  دلان و  یم  رقف  زا  ریقف  ( !؟ دسرت یم  ندش  ریقف  زا  رادلوپ  دراد و  تورث  دیما  ریقف  هک  ینیب  یمن  رگم  - 712

دراد يدرد  هک  تسین  یسک  زورما 
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دراد يدرم  لد  زا  مامت  ضیف  ای 
تسا رتشیب  نآ  رون  افص و  هک  لد  ره 

دراد يدرگ  هشیمه  نامز  لها  زا 

دیازفا یم  ار  ربص  یتخس 

عطق ود  نایم  ندـش  هتـسکش  يارب  کشم ) يوهآ  فان   ) کشم هناد ي  ایوگ  دـبای . یم  شیازفا  مه  ربص  دـش ، هفاضا  یتخـس  یتقو  - 713
. تسا هتفرگ  رارق  کچوک  گنس 

یتخس شیازفا  ربارب  رد  مه  درم  دازآ  دهد . یم  رطع  نآ ، ندیئاس  زا  شیب  دنک و  یم  هفاضا  ار  نآ  يوب  کشم  ندش  هتـسکش  اریز  - 714
.( ددرگ رتشیب  ششزرا  ات   ) دیازفا یم  دوخ  ربص  هب 

هم هک و  زا  مرک  يوک  درب  هک  يدنر 
هرگ هب  دتفین  ربص و  دنک  هنتف  رد 

ار  وا  یئاسب  دنچ  ره  هک  کشم  نوچ 
هب دشاب  رتشیب  دهد ز  هک  یئوب 

یقالخا هجیتن ي 

. دینک اعد  مربق  رس  رب  نم  يارب  نم  گرم  زا  سپ  دینک و  یقالخا  شوخ  نم  اب  مهاوخ  یم  منک  یم  یقالخا  شوخ  هک  نم  - 715
رد رگا  میشاب و  هتشاد  زیمآ  تبحم  دروخرب  مه  اب  سلاجم  رد  مهاوخ  یم  - 716

هحفص 208} }
. دینک دای  یکین  هب  ار  نم  مان  متسین  امش  نیب 

شیوخ یناشیرپ  دصق  دنک  هک  سک  ره 
شیوخ یناشیپ  هب  دنز  هرگ  هقان  نوچ 
یشاب نادنخ  مرخ و  لگ  هچ  هک  دیاب 

شیوخ ینادان  یشک ز  مه  هب  هرهچ  ین 

بایب یقیقح  تسود 

نانیمطا و دروم  یهاوخب  يرای  کمک و  اهنآ  زا  یشاب و  هتشاد  زاین  هک  یماگنهب  افص  اب  ناتـسود  نوچ  نک ، ادیپ  افـص  اب  ناتـسود  - 717
. دوب دنهاوخ  تنابیتشپ 

. تسا دایز  نمشد  کی  تسین ، دایز  قیفر  یمیمص و  تسود  رازه  - 718
تسا راک  رد  ناتسود  يارب  هک  اناد 
تسا رادروخرب  رمع  خاش  هتسویپ ز 
دشاب ترصن  تلود و  ار  وت  دنچ  ره 

تسا رایسب  ینمشد  تسا و  مک  تسود  دص 

http://www.ghaemiyeh.com


دشاب هتشاد  ریخ  دیاب  درف 

. منک راذگاو  وتب  ار  مدوخ  ياهراک  زاین و  هک  یهد  یم  یسک  هب  یئاذغ  هن  تسه و  وت  رد  يریخ  هن  - 719
. يوش یم  هدیناشک  منهجب  هک  یتسه  یماندب  درف  يوش  دوبان  رگا  تسین و  وتب  يا  هتسیاش  راکدیما  ینامب  رگا  - 720

دوج رهظم  یمدرم  يور  هتشگ ز  يا 
دوب دهاوخ  رگید  حتف  ار  وت  زور  ره 

دسرن مدرم  هب  عفن  وا  زا  هک  یصخش 
دوجو تسا  مارح  وا  رب  نم  بهذم  رد 

هحفص 209} }
ءارلا فرح 

ارجَهلا  َو  َۀَعیطَقلا  َنیّلَُمت  اِمل ال  *** ٍۀَلَیل ِّلُک  یف  ُلذَعلا  ُنوُکَی  مَک  یِلا  - 721
لهما دیوُر  ارهَّدلا  يِرِظَتناَف  ِنیَبلا  ِتاذ  ِقیرفَِتل  *** ٌۀَیافِک ِهیف  َرهَّدلا  َّنِا  َكَدیَوُر  - 722

تعانق شیاتس  رد 
رّمتلا یف  زنکی  ام  هّرصوق  هَّرَم  ٍموَی  َّلُک  اهنِم  ُلُکاَی  *** هَّرَص وَق  َهل  َناک  نَم  َحَلفَا  - 723

لالح بسکب  داشرا 
ًاّرُط َمَدا  یَنب  ِلام  نِم  َلامالا  ِعَطقَا  َو  *** ًاّرُح َحَبُصت  نَا  َتبَبحَا  نِا  ِدبَعلا  َّدَک  َّدُک  - 724

ًاردَق  َساّنلا  یَلعَا  َكِریَغ  نَع  َتیَنغَتسا  اَم  َتنَا  *** يرزَا َراّنلا  ُدصَقَف  يرُزی  ٍبَسکَم  اذ  لُقَت  ال  - 725
يراکزیهرپب سفن  بیغرت 

ورد داصح  ِردَبلا  ِنَمَز  ِیف  ِطیرفَّتلا  یَلَع  َتمِدَن  *** ًادِصاح تَرَصبَا  َو  عَرَزت  َمل  َتنَا  اذِا  - 726
مخت رذب  ِرشَحلا  َو  ِۀَمیِقلا  یَّتَح  ُهتَّدَوََزت  *** یقُّتلا يَوِس  ٌداز  ِثعَبلا  ِموَِیل  نِا  ام  َو  - 727

میتی نالفط  رب  مّحرت  راهظا 
ِرَغِّصلا ِیف  ِلافطَِالل  ُتهَّوَاَت  امَک  *** ِِهب ُتئِزُر   ٍ ئَش یف  ُتهَّوَاَت  نِا  ام  - 728

تبیصم هّیزر  ِرَضَحلا  َو  ِرافسَالا  ِیف  َو  ِتاِبئاّنلا  ِیف  *** مُُهلُفکَی َناک  نَم  مُهُِدلاو  َتام  دَق  - 729
بیش زا  سفن  فیوخت 

رَبِکلا ُخیرات  َوُه  َو  *** ِۀَِّینَملا ُناونُع  ُبیَّشلا  - 730
ندیشک  ها  هّوات  َرثَالا  یَلَع  َتنَا  َُّمث  *** َكِرعَش ُتوَم  َكِرعَش  ٌضاَیب  َو  - 731

هحفص 210} }

تفگ یم  دب  ترضحنآ  هب  هک  ینز  اب  نخس 

. يزورفا یمن  ار  محر  عطق  یئادج و  شتآ  ارچ  ینک !؟ یم  یئوگدب  بش  ره  عقوم  هچ  ات  - 721
. دشاب راگزور  فرط  زا  یئادج  راظتنا  رد  دنکفا  یئادج  دارفا  نایم  تسا  یفاک  راگزور  هدب ، تلهم  یمک  - 722

درگ يزیگنارب  فرط  رهز  دنچ  ات 
درس ار  دوخ  نم  لد  رب  ینک  لهج  زو 
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قارف زیگنا  تسا  هنامز  يوخ  نوچ 
درک دهاوخ  دوخ  راک  هک  نیشنب  غراف 

تعانق زا  شیاتس 

. تسا زوریپ  دنک  یم  تعانق  دروخ و  یم  نآ  زا  هبترمکی  زور  ره  دراد و  یئامرخ  فرظ  هک  یسک  - 723
دنراد تعاط  هب  ور  قوش  هک ز  یعمج 

دنراد تعاضب  لد  يافص  رون و  زو 
دنلاب غراف  رکاش و  امُه  دننام 

دنراد تعانق  فاق  تفص  غرمیس 

یگدازآ يدازآ و 

شوپب و نیمز  يور  مدرم  ماـمت  زا  مشچ  شکب و  تمحز  ادـخ  هتـسیاش  ناگدـنب  ناـمالغ و  دـننامه  یـشاب  هدازآ  یهاوخ  یم  رگا  - 724
. شاب هتشادن  نانآ  هب  يدیما 

یب نارگید  زا  یتقو  دـشابیم . رت  هدـننک  لیلذ  دراد  نانآب  عمط  هک  یناسنا  هب  تبـسن  مدرم  رظن  اریز  تسا ، روآ  تلذ  راـک  نیا  وگن : - 725
يرتشزرااب . مدرم  مامت  زا  یشاب  زاین 
رُح هدش  تعاط  ماقم  رد  وت  سفن  رگ 

ُربب هرابکی  هب  دوخ  دیما  قلخ  زا 
هحفص 211} }

ندرک یناوت  كرت  عمط  هک  یهاگ 
رپ ددرگ  نامسآ  شوگ  وت  ( 1  ) تیص زا 

تمایق هیامرس 

يراکمخت نامز  رد  دوخ  یهاتوک  هب  تبسن  لوصحم ) يروآ  عمج  ماگنهب   ) یشاب ندرک  ورد  راظتنا  هب  یشاب و  هدیشاپن  مخت  یتقو  - 726
. دش یهاوخ  نامیشپ 

. درادن دوس  يرگید  زیچ  یشاب  هدرک  هریخذ  هک  يراکزیهرپ  زا  ریغ  اه  هدرم  ندش  هدنز  تمایق و  زیخاتسر ، زور  يارب  - 727
يراد تعارز  بابسا  هک  تسود  يا 

يراکیب رد  وت  رمع  درذگ  یک  ات 
ار وت  تسا  نیمز  بآ و  لمع  ملع و  نوچ 

يراک تداعس  مخت  یلد  لها  رگ 

میتی يارب  مالسلا  هیلع  یلع  هلان 

. مشک یمن  يرگید  تبیصم  چیه  يارب  مشک ، یم  کچوک  لافطا  ندید  يارب  هک  يا  هلان  - 728
. تسا هدرم  هتشاد  تلافک  تحت  نطو  ترفاسم و  رد  و  اهیتخس ، رد  ار  اهنآ  هک  نانآ  ردپ  هک  یکچوک  لافطا  يارب  - 729
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میتی تشگ  نم  کشا  لفط  هچ  هک  سک  ره 
میقم هتسویپ  تسا  تنحم  هشوگ ي  رد 

مد کی  دنیشن  رگ  هدید  رظنم  رد 
مدیدن چیه  دوبن  شراز  هیرگ  زج 

دیفس يوم  رطخ  مالعا 

. تسا يریپ  هناشن  گرم و  تمالع  دیفس  يوم  - 730
__________

. هزاوآ يانعمب  ءای  نوکس  داص و  رسکب  تیص : - 1
هحفص 212 } }

ءارلا فرح 
ئرب عمج  ةاُرب  رَذَحلا  ُرَذَحلاَف  ُساَّرلا  *** َّمَع َبیَّشلا  َتیَاَر  اذِاَف  - 732

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترضح  هیثرم 
ُرِظاّنلا َکیَلَع  یکَبَف  *** يرِظاِنل َداوَّسلا  َتنُک  - 733

یخلت ّرم  ُرِذاُحا  ُتنُک  َکیَلَعَف  *** تُمَیلَف َكَدَعب  َءاش  نَم  - 734
تسا قارف  ترارم  عفاد  تیزعت  هکنا  نایب 

ِربَّصلا َنِم  ُّرَمَا  ٌءایشَا  ِربَّصلا  ِیف  َو  *** ِربَّصلا َنِم  ٌةاَرب  ٌموَق  ینَنوُّزُعَی  - 735
شتا رمج  ِرمَجلا  َنِم  ٍّرَحَا  یف  يَّزعُملا  یَقبَی  َو  *** ِِهناَِشل یضمَی  َُّمث  يّزَعُملا  يِّزَُعی  - 736

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ياجب  ندیباوخ  تیاکح 
ِرَجَحلِاب َو  ِقیتَعلا  ِتیَبلِاب  َفاط  نَم  َو  *** اصَحلا َّیَطَو  نَم  َریَخ  یسفَِنب  ُتیَقَو  - 737

ٍّرم رجش  ةاصُع  ربص  ِرکَملا  َنِم  ِمیرَکلا  ِلوَّطلا  ُوذ  ُهاَّجَتَف  *** ِِهب اوُرَکَم  ذِا  ُقلَخلا  هِلا  ُلوُسَر  - 738
شپَالا َو  ِلتَقلا  یَلَع  یسفَن  َتنَّطَو  دَق  َو  *** ینَنوُرُشنَی یتَم  مِهیعاُُرا  ُِّتب  َو  - 739
ٍرتَس یف  َو  ِهلِالا  ِظفِح  یف  َو  ًیّقَُوم  *** ًانِما ِراغلا  ِیف  ِهللا  ُلوُسَر  َتاب  َو  - 740

هبعک قیتع  تیب  يرفَی  امَنیَا  یصَحلا  َنیرفَی  ُِصئالَق  *** ُِصئالَق تَّمُز  َُّمث  ًاثَلث  َماقَا  - 741
يربَق یف  َدَّسَوَا  یّتَح  ُهترَمضَا  َو  *** ًالُّتَبَت ِهلِالا  َرصَن  ِِهب  ُتدَرَا  - 742

روعا دیز  نب  ۀماساب  باطخ 
هدام رتش  صُولق  ٌراّبَت  ِّفَکلا  ِیف  يذَّلا  ّاِلا  *** ًامِکاح اِننَیب  یف  يرَا  ُتَسل  - 743

ٌمِراص و 
هحفص 213} }

. تسوم گرم  لابند  هب  تدوخ  گرم  سپس  وم و  گرم  تمالع  وم  يدیفس  - 731
. تسا گرم  رطخ  و  رطخ ! رطخ ! نآ ، لابند  تفرگ  ار  اهوم  مامت  يدیفس  يدید  هک  هاگنآ  - 732

دیفس شیر  رس و  يوم  دوش  هک  يزور 
دیما عطق  نک  شیوخ  رمع  هتشر ي  زا 
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تسا گرم  دشاب  هک  ره  تایح  نایاپ 
دیواج دنامن  یسک  ناهج  هب  يرآ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  كوس  رد 

. تسیرگ تیارب  نم  مشچ  یهایس  يدوب و  نم  مشچ  کمدرم  - 733
. مدیسرتیم امش  گرم  زا  نم  دریمب ، امش  زا  دعب  دهاوخب  سک  ره  - 734

رصب رون  ار  هدید  دنامن  یتفر و 
رگد هناخ  نآ  رد  دننیشنن  مدرم 

كاخ رد  یناهن  جنگ  نوچ  هک  زورما 
رظن وت  ریغ  هب  منک  رگا  تسا ! بیع 

اه تبیصم  رد  ربص 

. دراد دوجو  ( 1  ) ِربَص زا  رت  خلت  یئاهزیچ  نم  ندرک  ربص  رد  منک ، ربص  دنیوگیم  نمب  دنرادن ، ربص  ناشدوخ  هکیمدرم  - 735
. دزوس یم  تسایند  شتآ  زا  رت  نازوس  هک  قارف  شتآ  رد  ازع  بحاص  دوریم و  دوخ  راک  لابند  دیوگیم و  تیلست  هدنهد  تیلست  - 736

درپس بابحا  تسد  هب  نانع  هک  لد  ره 
دروآ زاب  ناوت  یمن  نخس  هب  ار  وا 

__________

. تسا دیفم  لاهسا  يارب  هک  تسا  خلت  یئوراد  ءاب  رسک  داص و  حتف  هب  ربص  - 1
هحفص 214} }

داب نوچ  تحیصن  شتآ و  هچ  تسا  قوش 
درمن تشگ و  نوزف  داب  نیا  زا  شتآ  ناو 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياج  هب  ندیباوخ 

. مدرک ظفح  تسا  دوسالارجح  ادخ و  هناخ  ناگدننک  فاوط  نیرترب  ناورهر ، نیرتهب  هک  ار  ینینزان  دوجو  دوخ ، ناج  اب  - 737
تاجن ار  يو  میرک ، دنمورین  يادخ  دـندوب و  ترـضح  نآ  لتق  رکف  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  مدرک . ظفح  ار  تادوجوم  يادـخربمایپ  - 738

، داد
ندـیدرگ ریـسا  ندـش و  هتـشک  يارب  ار  مدوخ  نم  دـننکیم . مزیر  زیر  تقو  هچ  منیبب  مدوب  رظتنم  مدـیباوخ و  ترـضح  نآ  ياـج  هب  - 739

. مدوب هدرک  هدامآ 
رگید راب  نم  مشچ  دیدن  وت  زا  ریغ 

رگید راک  ارم  تسین  تخر  قشع  زج 
منک هزات  دوخ  ناج  هک  مرب  وت  مان 

رگید راب  دوش  ادف  تخر  شیپ  ات 
هیلع یلع  ماما  دنتـشاد و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لتق  هب  میمـصت  هکم  مدرم  هک  تسا  تیبَملا  ُۀَـلَیل  هب  هراشا  اهرعـش  حیـضوت :
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. درک رارف  هنیدم  فرطب  هنابش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دیباوخ و  ترضح  ياج  رد  مالسلا 
. دش يرادهگن  راغ  رد  ادخ  فطل  تیامح و  تحت  یتمالس  اب  ار  بش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 740

یم اجک  ره  اه  هزیر  گنس  يور  زا  هک  هدام  ياهرتش  راهم  سپس  دنام  راغ  نآ  رد  بش  هس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 741
(1 .( ) درک تکرح  ترضح  و   ) دش هتفرگ  دندرکیم  زاورپ  دنتساوخ 

__________

. دـهد تکرح  ار  يوو  دـیایب  ندـنام  راغ  رد  زور  هس  زا  سپ  ینابرتش  هک  دوب  هتـشاذگ  رارق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 1
. داد تکرح  ار  ترضح  دمآ و  رادرتش 

هحفص 215} }
ءارلا فرح 

رّولب اهم  ٌراّرَض  ِۀَحاّرلا  ِیف  ُقَربَی  *** اهَملا َلثِم  ُضَیبَا  ٌمِراص  َو  - 744
ُراّنلا ِِهبارضَت  نِم  ُعَطُست  *** ٌِرتاب ٌعِطاق  ٌماسُح  یعَم  - 745

ٌراّبََصل ِبرَحلا  یَلَع  ّانِا  *** ٌقِداص اُننید  ٌسانُا  ّانِا  - 746
دیز نب  ۀماسا  باوج 

هزین قرام  ُراج  ای  ُهللا  َكاَحل  ِتبثاَف  *** انَنَیب ُهَتمَّکَح  يذَّلا  َمِعن  - 747
نوک مدنک  مسا  ُراّنلا  ُسِبَتقَت  هِساَر  نِم  *** ٌرَمسَا ٌقِرام  ینیمَی  یفَف  - 748

شتا نتفرگ  ارف  سابتقا  ٌرادقِم  ِهیف  ًاضمَغ  َمَعطَا  *** امَف یساَر  َۀَضیَبلا  َبَضَخ  دَق  - 749
ساش نب  بحرمب  باطخ 

يوق لبع  اهُریذَن  اهُّرَح  ٍناوَع  َبرَح  *** اهُریعَس اِنب  ِبرَحلاُوَنب  ُنَحن  - 750
ساش نب  بحرم  باوج 

رداچ طیر  هَربِح  ٌطیر  َو  یشَولا  اَنُساِبل  *** هَرَهبَع انتََدلَو  ٌسانُا  اَنَا  - 751
تشپ هرهم  هَرَِقف  هَردَغ  انیف  َسَیل  ٍبرَح  ُءانبَا  - 752

وا باوج  باوج  يربیخ و  بحرمب  باطخ 
ینمی دُرب  هربح  هَرَوسَق  َو  ُثَیل  َو  ٍماجا  ٌماغرِض  *** هَرَدیَح یُّما  ینَتَّمَس  يذَّلا  اَنَا  - 753

هَرَظنَملا ِهیرَک  ٍتاباغ  ِثیَلَک  *** هَرِصَقلا ُدیدَش  ِنیعارِّذلا  ُلبَع  - 754
هشیب ماحا  هَرَقِفلا  ُنیُبی  ًابرَض  مُُکبِرضَا  *** هَرَدنَّسلا َلیَک  ِفیَّسلِاب  مُُکلیکَا  - 755

هحفص 216} }
. مراد لد  رد  روگ  ات  ار  هرطاخ  نیا  متشادرب و  ار  ماگ  نیا  مدیشک و  ایند  زا  تسد  ادخ ، نید  يرای  رطاخب  نم  - 742

مشوج یم  وا  قوش  بارش  مخ ز  نوچ 
مشون یم  اقب  ِیِم  انف  ماج  زو 

ادخ هار  رد  تسالب  رپس  مناج 
مشوک یم  نم  نت و  رد  یگر  تسه  ات 

رَوعَا دیز  نب  ِۀماسُا  اب  نخس 
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. دشاب هدنرب  زیت و  ریشمش  شتسد  رد  هک  دنک  تموکح  دناوت  یم  یسک  ام  نایم  - 743
، دروآ یم  دورف  هبرض  دنزیم و  قرب  تسد  رد  دشخرد و  یم  رولب  لثم  هک  يرادبآ  ریشمش  - 744

. تسا نم  تسد  رد  درابیم  شتآ  نآ  هبرض ي  زا  دفاکش و  یم  هک  يا  هدنرب  ریشمش  - 745
. میراد تماقتسا  راکتشپ و  یلیخ  گنج  رد  تسا و  قح  ام  نید  هک  میتسه  یمدرم  ام  - 746

نشوج زا  درذگ  يزیت  هب  هک  مغیت 
نشور یناهج  دوش  نآ  وترپ  زو 

شتآ دناشف  فرط  ره  هب  قرب  نوچ 
نهآ نوچ  شلد  تسا  یتخس  تیاغ  زو 

مالسلا هیلع  ماما  هب  هماسا  خساپ 

. تسیاب دوخ  ياج  رد  دنک  تنعل  ار  وت  ادخ  هللااب ) ذایعلا   ) يدرک یفرعم  ام  نایم  يا  هدننک  مکح  بوخ  هیاسمه  يآ  - 747
. درابیم شتآ  نآ  رس  زا  هک  تسا  ینوگمدنگ  هزین ي  متسار  تسد  رد  - 748
رگراک نآ  رد  ریشمش  يا  هرذ  نونکات  هتخاس و  نیگنر  ار  مرس  مدوخهالک  - 749

هحفص 217} }
. تسا هداتفین 

ساش نب  بحرم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  باطخ 

یم مالعا  ار  گنج  رطخ  دودـح  نآ ، شتآ  هک  تسا  يدـیدش  گنج  تسا ، رو  هلعـش  ام  رطاخب  گنج  شتآ  میگنج و  دـنزرف  اـم  - 750
. هدب تکرح  ار  دوخ  بسا  نآ  ياه  هلعش  رد  ( 1 . ) دراد

مراد یسوم  زجعم  نم  هک  زورما 
مراد اضیب  ُدَی و  ندیشک  غیت  رد 

برح شتآ  دهج  نم  غیت  نهآ  زا 
مراد اه  نف  شیوخ  مصخ  نتشک  رد 

مالسلا هیلع  ماما  هب  ساش  نب  بحرم  خساپ 

. تسا ینمی  دُرب  ام ، رداچ  رادلگ و  ام  سابل  دنا  هدیئاز  ار  ام  شوپ  شوخ  ابیز و  نانز  هک  میتسه  یمدرم  ام  - 751
. میرادن يرکم  چیه  میگنج و  دنزرف  ام  - 752

يربیخ بحرم  خساپ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

. مزادناریت يرن  ریش  تعاجش و  هشیب ي  ریش  نم  تسا . هتشاذگ  ( 2 « ) هردیح  » ارم مان  مردام  هک  متسه  یسک  نم  - 753
. متسه دزادنا  یم  تشحو  هب  ار  همه  كانلوه  يا  هفایق  اب  هک  يدنمورین  ریش  دننامه  تسا ، يوق  مندرگ  دنمورین و  میاهوزاب  - 754

__________

: تسا نیا  رعش  فصن  نآ  دش و  رکذ  الاب  نآ  همجرت  هک  دراد  لابند  رعش  فصن  اه  نتم  زا  یضعب  رد  - 1
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اهِریفَز یف  ِِلیَخلا  َضکَر  ِتَحت 
ار يو  مان  دوب  ترفاسم  شردپ  بلاطوبا  دش و  دلوتم  شدنزرف  یتقو  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ردام  تسا . ریـش  ینعی  دسا  يانعمب  هردیح  - 2

. درک ضوع  ارنآ  دیدنسپن و  ار  مسا  نیا  تشگرب  رفس  زا  هک  بلاطوبا  اما  تشاذگ  هردیح » دسا ، »
هحفص 218} }

ءارلا فرح 
اتمه نرق  هَرَفَکلا  َباقِر  ِفیَّسلِاب  ُبِرضَا  *** هَرَزَج ٍعاِقب  َنرَقلا  ُكُرتَا  َو  - 756

يوق هروّزح  هَرَغَص  ُموُقَی  َّقَحلا  ُكُرتَی  نَم  *** هَرَوّزِح ٍدِجام  ٍمالُغ  َبرَض  - 757
هَرَجَف ٍقُوُسف  ُلهَا  مُهُّلُکَف  *** هَرَشَع َوا  ًۀَعبَس  مُهنِم  ُُلتقَا  - 758

يربیخ رسای  زجر 
ندرک هبقر  ٌِرماغُم  ٌلََطب  ِحالَّسلا  یکاش  *** ٌرِسای ّینَا  ُرَبیَخ  تَِملَع  دَق  - 759

ریلد لطب  ِرِجاحُملا  َِۀلوَص  نَع  تَمَحجَا  َو  *** ُرِداُبت تَلَبقَا  ُثُویُّللا  اَذِا  - 760
ٌرِضاح ٌتوَم  ِهیف  یناعَط  َّنَا  - 761

رداق دنوادخ  قیفوتب  رسای  زجر  باوج 
هدنهد يرارف  مزاه  ِرِکاسَعلا  ُمِزاه  ٌِّیلَع  اَنَا  *** ِِرفاکلا َنباَی  ََکَل  ًاسعَت  َو  ًاّبَت  - 762

يرِجاهُم َهل  َو  ٍّقَح  ُهِلا  *** يرِصان َو  مُُکبِرضَا  يذَّلا  اَنَا  - 763
ٍرِهاظ ٍبرَض  َو  ِنعَّطلِاب  ُدُوجَا  *** ِرِغاصَملا ِیف  ِفیَّسلِاب  مُُکبِرضَا  - 764

عطق مرص  ِرِداقلا  ِلَعِلل  ِیّ اُونیدَت  یّتَح  *** ُرِهاّظلا ُجارِّسلا  َو  یّمَع  ُنبا  یِعَم  - 765
ٍرِهامُم ٍمِراص  ٍمالُغ  َبرَض  - 766

يراوخ ياهیاج  رغاصم  رهاق  غیتب  وا  دیدهت  رسای و  زجر  باوج 
ٍرِکاش ٍبلَِقب  ِهللاِاب  ُتنَما  *** ٍرِصان َریَخ  َِّیبَر  ینُرُصنَی  - 767

دوُخ رفغم  ِرِجاهُملا  یَفَطصُملا  ِِّیبَّنلا  َعَم  *** ِِرفاغَملا یَلَع  ِفیَّسلِاب  ُبِرضَا  - 768
زجر

هحفص 219} }
هشیپ عاجش  ریغ  ارم  تسین  نوچ 

هشیدنا سکچیه  منکن ز  زگره 
منکش نمشد  ندرگ  نوچ  هکرعم  رد 

هشیب رد  منک  یم  راکش  هک  مریش 
ادج مه  زا  امش  رمک  ياه  هرهم  هک  منزیم  هبرـض  امـش  هب  نانچنآ  ( 1  ) مزیریم رانک  منکیم و  هنامیپ  عیسو  روطب  ار  امـش  مریـشمش  اب  - 755

. دوش
. منزیم ار  رافک  ياهندرگ  ریشمش  اب  منکیم ، هراپ  هکت  راومه  ياه  نیمز  رد  ار  دوخ  ياتمه  - 756

. دنکیم ادیپ  دشر  يو  تلذ  دنک ، اهر  ار  قح  هک  یسک  منکیم . هلمح  دنمورین  راوگرزب و  یناوجون  دننامه  نم  - 757
. دنتسه یکاپان  فارحنا و  رادفرط  نانآ  همه ي  اریز  مناسریم ، لتقب  ات  هد  ات و  تفه  قح  نافلاخم  نیا  زا  - 758

منزب نمشد  فص  رب  نم  هک  تسا  تقو 

http://www.ghaemiyeh.com


منزب ندرگ  دوز  ار و  همه  مبای 
نوخ رپ  نمشد  هماج ي  منک  هچنغ  نوچ 

منزب نسوس  هچ  غیت  مسر  هک  اج  ره 

يربیخ رسای  زجر 

. منکیم دوجو  زاربا  تخس  ياهگنج  رد  هک  متسه  ینامرهق  مزهجم ، هحلسا  رظنزا  ( 2  ) متسه رسای  نم  هک  دناد  یم  ربیخ  هفئاط  - 759
، دننکیم هلمح  ام  هقطنم ي  فارطاب  اهریش  هک  هاگنآ  - 760

. تسا رضاح  اهنآ  گرم  نم  هزین  رد  - 761
__________

. مزادنا یم  رانک  ریشمش  اب  یهاررس  ياه  هچب  دننامه  ار  امش  هک  نیا  رگید  يانعم  - 1
. تسا هدنزاب  زاب و  رامق  يانعمب  رسای  هملک  - 2

هحفص 220} }

رسای زجر  هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

. مهد یم  تسکش  ار  اهرکشل  هک  متسه  مالسلا ) هیلع   ) یلع نآ  نم  وت ! رب  گرم  رفاک ! رسپ  يا  - 762
. درک مهاوخ  ترجاهم  مه  وا  يوس  هب  تسا و  قحرب  يادخ  نم  هانپ  منکیم و  هلمح  امش  هب  هک  متسه  یسک  نآ  نم  - 763

. مرابیم گرم  راکشآ  ریشمش  هزین و  اب  ندرک  هلمح  اب  مبوکیم و  دیتسه  لیلذ  هک  یطئارش  رد  ریشمش  اب  ار  امش  - 764
يادخ میلست  ات  منکیم  هلمح  امش  هب  ردقنآ  تسا . نم  هارمه  ناشخرد  نکفارون  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم   ) میومع رسپ  - 765

. دیدرگ تسا  دنمورین  هک  یلاعت 
. منز یم  هبرض  امش  هب  دراد  تراهم  تسا و  عطاق  هک  یناوجون  دننامه  نم  - 766

دوب دهاوخ  ازغ  ام  نایم  زورما 
دوب دهاوخ  ازس  ار  وت  ادخ  رهق  زو 

تفر دهاوخ  تا  هناخ  هب  ربخ  هک  ادرف 
دوب دهاوخ  ازع  دایرف و  ندنک و  وم 

رسای زجر  هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

. ما هدروآ  نامیا  هللا  هب  رکاش  یبلق  اب  نم  درک . دهاوخ  کمک  ارم  تسا  روای  نیرتهب  هک  یئادخ  - 767
میهاوخ هدرک  ترجاهم  دوخ  رهش  زا  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  ربمایپ  اب  هارمه  مبوکیم و  اهدوخهالک  رب  ریـشمش  اب  - 768

. دوب
نم اب  یضیف  تسه  هچ  ادخ  لضف  زا 

نشور نامیا  هب  تشگ  نم  لد  لوا 
دیشروخ نوچ  نآ  هنارکش ي  هب  زورما 
نمشد رب  نم  مشک  غیت  منک و  یمرگ 
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هحفص 221} }
ءارلا فرح 

ربیخ يازغ  رد  رتنع  زجر 
ریش ربزه  ٌرَبیَخ  يدِالب  َو  ِحالَّسلا  یِکاش  *** ٌرَتنَع یمِسا  َو  ِتیَُلبلاُوبَا  اَنَا  - 769

ندیرب ینعی  تلب  رّغصم  تیَُلب  ٌرَّرَمُم  ٌزِراب  ٌسُوبَع  ٌمهَج  *** ُرَوزَا ٌَربزِه  ِلاضفِم  ُعَجشَا  - 770
ریلد مشمشغ  ٌرَوسَق  ِثُویُِّلل  ِثُویُّللا  َدنِع  - 771

ربکا قلاخ  ماهلاب  رتنع  زجر  باوج 
ُرَکُذا ِكاِذب  ِبلقلا  ُمَشمَشَغ  *** ُرَّفَظُملا ُلَطَبلا  ُِّیلَع  اَنَا  - 772
ُرَهزَی ٌقَرب  ِهیَفاح  نِم  ُعَملَی  *** ُرَضخَا ِءاقِّلل  ینیمَی  یف  َو  - 773

تلعتشا تدقوا  ِرَّهَطُملا  ِرِهاطلا  ِِّیبَّنلا  َعَم  *** ُرَضُخم ِدیدَشلا  ِنعَّطلا  َو  ِبرَّضِلل  - 774
ٌرَتنَع يزُخی  َو  ِهیضُری  َموَیلا  *** ُرَبکَالا ُِّیلَعلا  ُهللا  ُهَراتِخا  - 775

دندوب رّقم  ّتیهولاب  هک  یعمج  ندینازوس 
لادوک هرفح  ًارَبنَق  ُتوَعَد  َو  يران  ُتدَقوَا  *** ًارَکنُم ًارمَا  َرمَالا  ُتیَاَر  اَّمل  - 776

ًارَکنُم ًامطَح  مِطحَی  ٌرَبنَق  َو  *** ًارَفُح َو  َرَفُح  ُترَفَتحا  َُّمث  - 777
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ملاع  دّیس  تیب  لها  حدم 

ۀیرق مسا  انه  ددم  اوُرَخَف  اذِا  ًاتَیب  مُهُرَخفَا  ُنَحن  َو  *** ًابَسَن مُهُریَخ  ّانَا  ُساّنلا  ُمَلعَی  دَق  - 778
اوُرَصَن نَم  ُروُصنَملا  َو  ِنیّدلا  ُرِصان  َو  *** ِِهتَمارَک يوام  مُه  َو  ِِّیبَنلا  ُطهَر  - 779

ُدَدَملا َو  ُءاحطَبلا  ُدَهشَی  ِِهب  امَک  *** اِهنِکاس ُریَخ  اَنَا  ُمَلعَت  ُضرَالا  َو  - 780
هحفص 222} }

ربیخ رد  رتنع  زجر 

. مربیخ نیمزرس  زا  زهجم و  حالس  هب  ( 1 . ) تسا رتنع  ممان  و  تیلبلاوبا »  » ما هینک  - 769
هدش هدیرفآ  هدننک  ماکخلت  مرضاح و  گنج  نادیم  رد  لوا  زا  هک  متسه  ومخا  يریـش  ( 2 . ) ما هنیس  جک  ربژه  ناراوگرزب ، نامرهق  - 770

. ما
. مدرمریش ناریش ، يارب  ناریش ، هشیب ي  رد  - 771

رتنع زجر  هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

. مروهشم بلطم  نیا  هب  مراد و  دنمورین  یبلق  مدنمزوریپ . ینامرهق  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم  - 772
(3 . ) دهج یم  قرب  نآ  مد  ود  زا  هک  مراد  میقتسم  يریشمش  متسار  تسد  رد  - 773

. ما هدامآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  رهطم  كاپ و  ربمایپ  باکر  رد  هزین  ریشمش و  اب  دیدش  هلمح  يارب  - 774
ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ریشمش  نیا  زورما  دیزگرب . يربمایپ  يارب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لاعتم  يادخ  - 775

تخبدب . ار  رتنع  دنادرگ و  یم  دونشخ 
درآ یم  نم  رهق  بات  هک  تسین  سک 
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درآ یم  نم  رهب  زجع  همه  نمشد 
__________

. تسا هدوب  دراد  ندیرب  هب  زاین  هک  يرگید  راک  ای  مزیه و  ندیرب  شلغش  ای  هدوب و  شدنزرف  مان  تسا  ندیرب  يانعمب  لیتر  لثم  تیلب  - 1
. تسا ریش  يانعمب  حتف ژ  اهرسکب و  ربژه  - 2

هفرطکی دنتـسه و  جک  الومعم  اهریـشمش  تسا . میقتـسم ) فاص = مد  « ) رـضخا  » مریـشمش هک  دنک  یم  هراشا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  - 3
تعاجـش تمالع  نیا  هک  رگید  هبرـض  نتـشگرب  اب  هدز و  یم  هبرـض  کی  ریـشمش  نتفر  اب  هدوب و  هفرطود  مالـسلا  هیلع  ماما  ریـشمش  یلو 
خاشودـب هک  هدوب  مد  ود  راقفلاوذ  تسین . ترـضحنآ  تعاجـش  رب  لیلد  خاـش  ود  راـقفلاوذ  نیارباـنب  دـشابیم . يو  یکباـچ  ترـضحنآ و 

رثا کی  نتفر  يارب  تسد  تکرح  ره  اب  ات  دبایب  مدود  يریشمش  دیاب  مالسلا  هیلع  یلع  نوچمه  يریلد  يارب  تسا . هدش  یـشاقن  همجرت و 
. دزاس یمن  ندوب  خاش  ود  اب  تعاجش  نیا  هک  تسا  هتشک  یم  ار  رفن  ود  هبرض  کی  اب  اسب  هچ  رگید و  رثا  نتشگرب  يارب  و 

هحفص 223} }
هریز نامرک  هب  درب  یم  هک  تسین  کش 

درآ یم  نم  رهش  هب  رنه  هک  سکره 

دینازوس دنتسناد  یم  ادخ  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یناسک 

. مدرک راضحا  ار  ربنق  مدرک و  نشور  یشتآ  تسا ، هتسیاشان  رایسب  عوضوم  مدید  هک  هاگنآ  - 776
. تخاس هدامآ  تسکش  یم  هک  یئاهمزیه  اب  یناوارف  شتآ  مه  ربنق  مدنک و  یئاه  هلاچ  سپس  - 777

رهد هدید  وا  لثم  هدیدن  هک  ردیح 
رهب دراد  ادخ  رون  زا  هک  تسا  یعمش 

شرس درگ  یتعامج  تفص  هناورپ 
رهق شتآ  زا  دنتخوسب  دنتشک و 

نآ رد  دنتفریذپن ، دومن  ناشتیاده  تسار  هار  هب  درک و  تحیـصن  دـندوب  رفن  تسیب  دودـح  رد  هک  ار  هدـع  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  حیـضوت :
مالـسلا هیلع  ماما  زا  یحور  یئامن  تردق  کی  نیا  دـندش و  هفخ  شتآ  دود  هلیـسوب ي  دوب  هدـمآرد  کچوک  هاچ  تروصب  هک  اه  هرفح 

هیلع یلع  دنتفگ  یم   ) دنتسین زاجم  هک  دنسر  یم  تبحم  يالعادح  هب  دنهن و  یم  رتارف  تبحم  هرئاد  زا  ياپ  هک  ار  دوخ  ناتـسود  هک  تسا 
دح رد  زیزع و  مالـسا  ریـسم  رد  هک  دریذپ  یم  ار  یتبحم  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دهدیم . رفیک  ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  ماما  تسادخ ،) مالـسلا 

. دشاب زاجم 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  زا  شیاتس 

اهنآ نیرترب  نم  دیایب  شیپ  یگداوناخ  راختفا  ثحب  هک  هاگنآ  مراد و  ار  بسن  نیرتهب  يدنواشیوخ  رظن  زا  نم  هک  دـنناد  یم  مدرم  - 778
. متسه

یلص دمحم  هفئاط  هک  تسا  یـسک  زوریپ  دنتـسه و  ادخ  نید  روای  يو و  تمارک  هاگیاپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هفئاط  - 779
. دننک يرای  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

نم یکین  هب  مه  نیمز  ياـهخولک  گنـس و  گـیر و  منک  یم  یگدـنز  نآ  يور  هک  متـسه  یـسک  نیرتـهب  نم  هک  دـناد  یم  نیمز  - 780
. دنهد یم  یهاوگ 
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هحفص 224} }
ءارلا فرح 

بسا لیخ  رجحلا  تیبلا و  نکر  کلذب  يدان  *** مهثدحتا ءاش  ول  رتسلا  وذ  تیبلا  و  - 781
تّوق تعاجش و  ندومن  زاب 

اهریما یناف  اموی  ۀکرعمب  *** جح دم  دعم و  ایلع  تعمتجا  ذا  - 782
اهروحن اهتابل و  ۀمولکم  و  *** اعولا یف  یلیخ  لافکا  ۀملسم  - 783

رازراک اغو  اهرودص  رودصلا  یف  اهنم  قدنت  و  *** ربدم نعط  انحامرا  یلع  مارح  - 784
نارقا لامعا  حیابق  زا  ضامغا  نایب 

حورجم مولکم  ریدق  ضومغلا  كرت  یلع  ینا  و  *** ریثک روما  یف  ینیع  ضمغا  - 785
ریصب وه  ءرملا و  یضغا  یماعت و  *** امبر نکل  یضغا و  یمع  نم  ام  و  - 786

ریما لاقملا  یف  انیلع  سیل  و  *** اهتیلق تئش  ول  ءایشا  نع  تکسا  و  - 787
هدالق عضوم  هّبل  ریبخ  عیمجلا  قالخاب  ینا  و  *** یتقاط يداهتجاب و  یسفن  ربصا  - 788

دندومن تعیب  ضقن  هکیصاخشا  زا  تیاکش 
هزین حمر  اورفظ  اوزب و ال  ام  کبر  الف و  *** ینلتقتل ینانمت  شیرق  مکلت  - 789

رثا اهلوفعی  نیقد ال  تاذب و  *** مکل یتمذ  نهرف  تیقب  ناف  - 790
وردغ دق  اوناخ و  دقف  ةویحلا  لذ  *** مهثروا فوس  یناف  تکله  نا  و  - 791

اورجف ذا  نیدلا  یف  ۀعیش  الها و ال  *** اذختم تسل  یناف  تیقب  اما  - 792
اورکم ذا  ءادعالا  یف  ینورکام  و  *** مهتعیبب اوفوی  مل  ینوعیاب و  دق  - 793

ینوبصان و 
هحفص 225} }

. داد دهاوخ  یهاوگ  نم  یبوخب  مه  دوسالا  رجح  هناخ و  نکر  دنهاوخب  رگا  دهد ، یم  یهاوگ  دراد  هدرپ  هک  مه  هبعک  هناخ  - 781
میئام مدآ  قلخ  ضرغ ز  تسود  يا 

میئام ملاع  ود  رارسا  هعومجم 
دنا رایسب  فرش  بابرا  هک  دنچ  ره 

میئام متاخ  هک  ناققحم  دنناد 
. دنهد یم  یهاوگ  لامعا  هب  عقومب  دندرگ و  یم  رثأتم  رشب  راتفگ  لامعا و  زا  تادوجوم  مامت  حیضوت :

لگ قطن  كاخ و  قطن  بآ و  قطن 
(1  ) لد لها  ساوح  سوسحم  تسه 

تردق تعاجش و  زاربا 

. دوب مهاوخ  اهنآ  سیئر  نم  دننک  دوجو  زاربا  جَح  دُم  دعَم و  هفئاط  نامرهق  نیرتهب  یگنج ، رد  هک  هاگنآ  - 782
. ددرگ یم  حورجم  اهنآ  ندرگو  هنیس  دنام و  یم  ملاس  گنج  رد  نم  ياه  بسا  ياه  لفک  - 783

. دنفاکش یم  ار  نمشد  ياه  هنیس  هزین  رس  اب  دننک ، هلمح  دارفا  هب  رس  تشپ  زا  هک  تسا  مارح  ام  ياه  هزین  يارب  - 784
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مزیرگن یسک  زا  هک  ملد  ریش  نآ 
مزیت رجنخ  هچ  نانمشد  نتشک  زو 

تخیرگ هک  یمصخ  یپ  زا  مورن  زگره 
مزیر زجاع  نوخ  هک  ارم  تسا  راع 

__________

...« مهحیبست نوهقفت  نکل ال  هدمحب و  حبسی  الا  یئیش  نم  نا  و   » هیآ 44 ءارسا  هروس  - 1
هحفص 226} }

مدرم زا  یضعب  لامعا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  ندرک  یشوپ  مشچ 

. منک تساوخزاب  ار  نارگید  ياهراک  هک  مراد  تردق  نم  مریگ و  یم  هدیدان  ار  نارگید  ياهراک  زا  يرایسب  - 785
. دنز یم  یگدیدان  هب  ندید  نیع  رد  ار  دوخ  ناسنا  یهاگ  هکلب  تسین  ندیدن  تهج  زا  منتفرگ  هدیدان  - 786

شاعم تسا  کین  هن  ار  قلخ  هک  دنچ  ره 
شالت دنب  رد  دنا  تواقش  لهج و  زو 

مه رب  نشور  مشچ  میهن  هک  هب  نآ 
شاف ددرگ  نامدرم  بیع  هک  تسین  شوخ 

. تسین نم  زا  رترب  یسک  نتفگ  نخس  رد  میوگب و  ار  اهنآ  مناوت  یم  مهاوخب  رگا  هک  منک  یم  توکس  بلاطم  یلیخ  زا  - 787
. مهاگآ همه  قالخا  هب  هک  یتروص  رد  مزاس ، یم  راداو  توکسب  شیوخ  تقاط  ششوک و  اب  ار  دوخ  - 788

دنشوهیب انف  هداب  هک ز  یعمج 
دنشوماخ شوخو  لفق  دنا  هدز  بل  رب 

دنشوج یهاوخ  هچ  رگ  ملظ  شتآ  زا 
دنشوپ مدرم  بیع  دننک و  حالصا 

نانکش تعیب  زا  تیاکش 

. دندش زوریپ  هن  دندز و  يا  هبرض  هن  دنگوس  ادخب  دراد ، ارم  لتق  يوزرآ  هک  تسامش  شیرق  نیا  - 789
. تشاذگ دهاوخن  یقاب  شیرق  زا  يرثا  هک  یگنج  هب  دهعت  متسه . دوخ  دهعت  نهر  منامب  هدنز  رگا  - 790

ثرا هب  ار  یگدنز  رد  يراوخ  تلذ و  نانآ  يارب  موش  كاله  رگا  و  - 791
هحفص 227} }

ءارلا فرح 
هتخورفارب همّرضم  ُرَمُع  َو ال  ٍرَکبُوبَا  ِقالُی  َمل  ام  *** ٍۀَمَّرَضُم ٍبرَح  یف  َِینُوبَصان  َو  - 794

ریبز هحلط و  لتق  زا  لالم  راهظا 
يرََصب َّیَلَع  اوَشعَا  ًارَشعَم  َو  *** يرَُجب َو  يرَجُع  َکَیِلا  وُکشَا  - 795

ندیناشوپ ءاشغا  يرَشعَم  ُتلَتَق  َو  یفنَا  ُتعَدَج  *** يرَضُِمب يرَضُم  ُتلَتَق  ّینِا  - 796
الب هنتف و  ماّیا  رد  وا  تفالخ  ندوب  زا  هوکش 
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ِرمَالا َنِم  ِبابُّصلا  َكاذ  یف  ُتیقبُا  َو  *** ًۀَهارَک ِرُومُالا  ُِّرم  یلَع  ُترَبَص  - 797
نیفص برح  رد  صاع  نب  ورمعب  باطخ 

فنألا عطق  عدج  اَرَعَّشلا  ُبیُشی  ِهللا  یَلَع  ًابذِک  *** ًارَکنُم ُتیَاَر  دََقل  ًابَجَع  ای  - 798
اّرِبُح َول  ٌدَمحَا  یضرَی  َناک  ام  *** ارَصَبلا یِشُغی  َو  َعمَّسلا  ُقِرَتسَی  - 799

ارَزخَالا ِنیعَّللا  َو  ِِّیبَّنلا  یناَش  *** ارَبتَالا َو  هَّیِصَو  اُولِدعَت  نَا  - 800
هاپس دنج  ارَجَف  ذِا  ِِهنید  اذه  َعاب  دَق  *** ارَکسَع دَق  هِدنُِجب  امُهالِک  - 801

ارِسَخ دَق  هُعَیب  اینُِدب  اذ  نَم  *** ارَفَظ اباصَا  ِناَرصِم  ِکلُِمب  - 802
اربَِقل اَروَُزت  نَا  یغبَت  َتنُک  نِا  *** اَرتَولا یّنِم  ُُبلطَی  يذَّلا  اَذ  ای  - 803

لیلقلا أم  بابص  ًاربَص  ًافاعُذ  َموَیلا  َکُطِعُسا  *** ارمَجلا َكاذ  َدَعب  یلصَت  َو  ًاّقَح  - 804
ًارَبیَخ یب  لَس  َُّمث  ًارَدب  َِیب  لَس  *** ارِسَع ٍصاع  َنباَی  یّنَبَسَحت  ال  - 805

خلت رهز  فاعذ  ارَضَح  ًاموَی  ُبرَحلا  اَم  اذِا  ّینِا  *** ًارَزَج ٍرَدب  َموَی  ٌشیَُرق  َتناک  - 806
هحفص 228} }

.( تسا تلذ  تنایخ  هجیتن  و   ) دندز هلیح  دندرک و  تنایخ  شیرق  اریز  مرذگ ، یم 
تسرد نامیا  هب  یتعامج  میدید 

تسرد نامیپ  ثیدح و  ار  همه  يدوب 
نیمز يور  رد  هک  تسا  نانچ  زورما 

تسرد ناملسم  تسا  زیزع  رایسب 
. دناراک تنایخ  شیرق  اریز  منک  یم  باختنا  یبهذم  رادفرط  هن  مریگ و  یم  رظنرد  هورگ  هن  مدنام  هدنز  رگا  - 792

. دندرک ارجا  نانمشد  نایم  رد  ار  رکم  دندز  هلیح  نمب  هک  هاگنآ  دندرکن و  افو  دوخ  نامیپ  هب  دندرک و  تعیب  نم  اب  - 793
. رمع هن  تشاد  دروخرب  نآ  اب  رکبوبا  هن  هک  يا  هثداح  دنتخادرپ . نم  اب  گنجب  اراکشآ  يرو  هلعش  شتآ  رد  - 794

دهع مه  نم  اب  دوب  هک  نهک  رای  نآ 
دهج دراد  نم  نوخ  دصق  هب  زورما 

روبنز کی  رد  هک  درک  ناوت  هچ  يرآ 
دهش اب  لتاق  رهز  دنا  هتخیمآ 

ریبز هحلط و  لتق  زا  یتحاران  راهظا 

. منکیم هضرع  وتب  دندرک  فیعض  ار  ممشچ  رون  هک  ار  یتیعمج  تیاکش  مروآ . یم  وت  شیپ  ار  کچوک  گرزب و  تیاکش  ایادخ  - 795
. مدیناسر لتقب  ار  شیوخ  هفئاط  مدیرب و  ار  دوخ  ینیب  ( 1  ) متفرگ هرهب  رضم  هلیبق  ندیبوک  يارب  رَضُم  هفئاط  نادنزرف  زا  - 796

__________

ياضعا همه  دـش  هتـشک  هچنآ  دـش و  لـمج  گـنج  دراو  شیرق  برع و  هیلع  شیرق ، برع و  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  - 1
. دندوب مالسلا  هیلع  ماما  ندب  ياضعا  مالسا و  ههبج 

هحفص 229} }
مراد تیاکح  دص  شیوخ  هصق  رد 
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مراد تیاکش  تسود  زو  نمشد  زو 
شوگ دراد  یمن  نمب  یسک  هک  هفرط  نیو 

مراد تیآ  ثیدح و  دص  هک  دنچ  ره 

دوخ تفالخ  عضو  زا  هیالگ 

. متسه تسایر  ِیکدوک  زاغآ  رد  مزاس و  یم  راگزور  ياه  یخلت  اب  يراچان  يور  زا  - 797
سرپم هک  یئافج  نانمشد  میبای ز 
سرپم هک  یئافو  ناتسود  مینیب ز 
دیما یتشک  تسا  هدیسر  هصقلا 

سرپم هک  یئالب  بادرگ  هب  زورما 

نیفص گنج  رد  صاع  نبورمع  هب  نخس 

. دنکیم دیفس  ار  يوم  نتسب  غورد  ادخ  هب  ما . هدید  یبیجع  بلطم  تسا  بجعت  ياج  - 798
هک دش  یمن  یضار  دیدرگ  یم  هاگآ  رگا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحا  دزاسیم . فیعـض  ار  مشچ  دنکیم و  نیگنـس  ار  شوگ  - 799

: دنیبب
ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هدننک  شهوکن  لئاو ) نب  صاع  ( ) 1 « ) رَتبَا  » اب ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یتقو  - 800

. دننک فیدرمه  ایند  هب  دنمقالع  گنت و  مشچ  نوعلم 
صاع نبورمع  اریز  دنا ، هتسارآ  رکشل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یصو  رکـشل  ربارب  رد  ود  ره  صاع ) نب  ورمع  هیواعم و  - ) 801

. دوب هتخورف  دوب  فرحنم  هک  تهج  نیاب  ار  دوخ 
__________

. تسا ورمع  ردپ  لئاو  نب  صاع  زا  تمذم  هک  نآ  لوزن  نأش و  رثوک و  هروس  هب  تسا  هراشا  هملک  نیا  - 1
هحفص 230} }

ایند هب  ار  دوخ  نید  هک  یسک  دنک . فرـصت  ار  نآ  دندش  زوریپ  رگا  هک  دوب  هدیرخ  ار  رـصم  نیمزرـس  دوخ  نید  شورف  ربارب  رد  و  - 802
. تسا هدرک  تراسخ  ًامتح  دشورفب 

منک كاچ  دوخ  ناج  بیج  هک  تسا  میب 
منک كاخ  دوخ  رس  رب  کلف  تسد  زو 

رتهب نآ  دنک  یم  ربارب  مصخ  نوچ 
منک كاپ  ناشن  مان و  نامز  حول  زک 

، ینک ترایز  ار  ربق  یهاوخیم  رگا  ینک ، راهظا  نمب  تبسن  ار  دوخ  هنیک ي  یهاوخیم  هک  یسک  يا  - 803
. مزیریم خلت  رهز  تا  ینیب  رد  زورما  یسرب ، یهاوخیم  منهج  شتآ  هب  ربق  زا  سپ  و  يربق ) رکفب  ًاتقیقح  رگا  - ) 804

. نک لاؤس  ربیخ  گنج  زا  سپس  سرپب ، ردب  گنج  زا  نم  هرابرد  ما . هداتفا  یتخسب  نم  هک  ینکن  رکف  صاع  دنزرف  يا  - 805
، دمآ شیپ  گنج  هک  هاگنآ  دندش . هعطق  هعطق  ردب  گنج  رد  شیرق  - 806

. راذگم بقع  یماگ  سرت  زا  روایب و  ولج  ار  مچرپ  میوگ  یم  منکیم و  راضحا  ار  ربنق  مزاس و  یم  رو  هلعش  ار  گنج  شتآ  - 807
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نمشد درادن  دوخ  كاله  دصق  رگ 
نم اب  تموصخ  دنک  یم  هچ  رهب  زا 
اما تعاجش  فال  دنز  هک  دنچ  ره 

ندرگ دنکف  مدنامه  مهن  غیت  نوچ 
. دنک يریگولج  دناوتیم  هثداح  زا  رگ ، هلیح  يارب  هلیح  هن  وسرت و  يارب  سرت  هن  - 808

. دهدیمن رییغت  ار  ادخ  تساوخ  سرت ، اریز  - 809
، مدید مسجم  ار  خرس  گرم  هک  هاگنآ 

هحفص 231} }
ءارلا فرح 

شتا نتخورفا  مارضا  ًارَذَح  رِّخَُؤت  یئاِول ال  مِّدَق  *** ًارَبنَق ُتوَعَد  َو  يران  ُتمَرضَا  - 807
ارُِّدق اّمَع  ِۀَلیحلا  اَخَا  َو ال  *** ارَذَح دَق  ام  َرِذاحلا  َعَفنَی  َنل  - 808
ارَمحَا ًاتوَم  َتوَملا  ُتیَاَر  اَّمل  *** ارَدَقلا ُّدُرَی  َراذِحلا ال  َّنِا  - 809

ارَفعَج یبرَح  َموَی  يدنِع  َّنَا  َول  *** اریِمَح وُعدَا  َو  َنادمَه  ُتوَعَد  - 810
برع زا  هلیبق  رمح  ارَهَظ  ٍلَیل  مَجن  َو  ٌشیَُرق  َتاَر  *** ارَهزَالا َمامِهلا  َثیَّللا  َةَزمَح  َوا  - 811

ناسیک دوخ  مالغ  صاصقب  نامثع  مالغ  رمحا  لتق  زا  لالم  راهظا 
ٍّرَش َو  ٍریَخ  نِم  َساّنلا  َباصَا  ام  *** ُّرَُسا ام  ٌلیلَق  َو  یسفَن  َفَهل  - 812

ریش ثیل  ِرمَشلا  ِّرَشلا  ِیف  َنوُعاّسلا  ُمُه  َو  *** مَُهبرَح ًاموَی  ِرهَّدلا  ِیف  دِرُا  َمل  - 813
نیفص بزح  رد  دوخ  باحصاب  باطخ 

غیرد فهل  رَرَّشلِاب  یمَرت  َو  ُبرَحلافَا  َو  ُرِکُنت  ال  *** رَفَّظلا َنادَق  ِلمَّنلا  َبیبَد  اوُّبَد  - 814
رَوَخ ٍّربَص ال  ُلهَا  ًاعیمَج  ّانِا  - 815

نیفص برح  رد  تزرابم  يارب  هیواعم  نتسج 
بُرق يا  نا  اوُِربدَا  َو  اغَولا  ِیف  یل  اوُزِربا  َُّمث  *** اوُرَبُخت ینُولَئساَف  ٌِّیلَع  اَنَا  - 816

ُرَّهَطَملا َو  ُرِهاطلا  ُِّیبَنلا  اَّنِم  *** ُرَهزَی ینانِس  َو  ٌماسُح  یفیَس  - 817
ُرَضخَا ِنانِجلا  ِیف  ٌحانَج  َُهل  *** ٌرَفعَج یبِرت  َو  ِریَخلا  ُةَزمَح  َو  - 818

نس مه  برت  ُرَجُحم  ٍدنِه  ُنبا  َو  اذِهل  اذه  *** ُرَخفَم اهیف  َو  یسرِع  ُمِطاف  َو  - 819
بذبذم

هحفص 232} }
گنج رد   ) دوب هدـنز  مالـسلا ) هیلع  یلع  ردارب   ) رفعج نم ، هلمح  زور  رد  شاـکیا  منک . یم  توعد  ار  رَیمِح  هلیبق  نادـمَه و  هفئاـط  - 810

.( دش دیهش  هتوم 
شیرق دـندوب ) هدـنز  هزمح  رفعج و  رگا  .( ) دیـسر تداهـش  هب  دـحا  گنج  رد  . ) دوب هدـنز  ناـشخرد  ریلد و  ریـش  هزمح  شاـکیا ) - ) 811

. تسا هدیدرگ  راکشآ  شتسایر  بش  هراتس  هک  دید  یم  هیواعم ) )
کچوک ممصخ  مشچ  هب  نم  هک  دنچ  ره 

کش یب  ترصن  حتف و  تسا  نم  هارمه 
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ادخ قیفوت  هب  دنک  ددم  تخب  رگ 
کبوچ ار  وا  میامن  شا  هراتس  زور  رد 

ناسیک دوخ  مالغ  صاصق  هب  نامثع  مالغ  رمحا  لتق  زا  یتحاران  راهظا 

. مدرگیم لاحشوخ  مک  مینیبیم  هک  دب  بوخ و  زا  ار  مدرم  یگدنز  تامیالمان  مفسأتم و  یلیخ  - 812
. دنتسه اشوک  دیدش  بوشآ  رد  نانیا  ما ، هدوبن  یسک  اب  گنج  رکفب  تقو  چیه  - 813

هناگیب درخ  یهورگ ز  دنتسه 
هناوید گس  دنصرح  تیاغ  زو 

یئاج نازورف  دش  برح  شتآ  رگ 
هناورپ نوچ  رهق  بات  دنزوس ز 

رمحا هب  مه  مالسلا  هیلع  ماما  دیناسر  لتق  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مالغ  ناسیک  دمآ و  نادیمب  نیفص  گنج  رد  نامثع  مالغ  رمحا  حیضوت :
. دش یم  تحاران  دوب  هدمآ  دوجوب  هیواعم  یبلط  بوشآ  رثا  رب  نیفص  رد  هزور  همه  هک  اه  هنحص  نیا  زا  تشک و  ار  وا  درک و  هلمح 

هحفص 233} }

نیفص رد  دوخ  نارای  اب  مالسلا  هیلع  ماما  نخس 

درابیم و شتآ  هشیمه  گنج  اریز  دیهدن ، تسد  زا  ار  نآ  تسا ، هدیـسر  ارف  يزوریپ  دـیدرت  نودـب  دـینک . تکرح  هچروم  دـننامه  - 814
. دهاوخیم یگدامآ 

. یتسس یلاحیب و  درم  هن  میتسه  تماقتسا  ربص و  نامرهق  یگمه  ام  - 815
دیا هدمآ  فاصم  رد  هک  نالدریش  يا 

دیا هدمآ  فاص  لد  اب  افو  يور  زا 
دینک شوگ  نخس  دیزروم  لیجعت 

دیا هدمآ  فالخ  نیئآ  هب  هن  اج  نیاک 

دبلط یم  ار  هیواعم  دنکیم و  یفرعم  نیفص  هب  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  ماما 

گنج نادیم  رد  دیتخانش  ارم  هکنیا  زا  سپ  دیوشیم . هاگآ  دینک  لاؤس  ما  هرابرد  دیسانشیمن ) ارم  رگا   ) متسه مالـسلا  هیلع  یلع  نم  - 816
. دینک رارف  دیوش و  راکشآ 

. تسا هداوناخ  ام  زا  رهطم  كاپ و  ربمایپ  دنزیم  قرب  ما  هزین  زیت و  مریشمش  - 817
. تسا نم  نس  مه  دنکیم  زاورپ  تشهب  رد  دراد و  زبس  لاب  دش ) دیهش  هتوم  گنجرد   ) هک رفعج  تسام . زا  مدرم  نیرتهب  هزمح  - 818
ناهنپ یخاروس  رد  هیواعمو  تسا  نم  صوصخم  اهزایتما  نیا  نم . يارب  تسا  يراـختفا  هک  تسا  نم  رـسمه  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  - 819

. تسا هدیدرگ 
. تسا هتسشن  بقع  هدش و  درط  هعماج  زا  نادرگرس ، ناریح و  - 820

فازگ  هب  تفالخ  جات  سوه  هدرک  يا 
فالخ غیت  نم  رس  رب  یشک  دنچ  ات 
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يراد تعاجش  يوعد  هک  دنیوگ 
فاصم تسا و  برح  زور  هک  ایب  زیخرب و 

هحفص 234} }
ءازلا فرح 

كریز سیک  ُرَّخَُؤم  ٌدَّرَطُم  ٌبَدبَذُم  - 820
يرعشا یسوموبا  اب  صاع  نبا  هلیح  زا  هوکش 

ُّرِمَتسَا َو  اهَدَعب  ُسیکَا  َفوَس  *** رِدَتقَی نَم ال  َزجَع  ُتزَجَع  دََقل  - 821
هدنکارپ تیتش  رَشَتنُملا  ُتیتَّشلا  ُرمَالا  ُعَمجَی  دَق  *** ُّرَُجی َناک  ام  یلیَذ  نِم  ُعَفرَا  - 822

ناسنا دارفا  يانف  رب  ناهُرب  هماقا 
ًاءزُج ِِهب  َتصَقَتنا  اهنِم  ٌسَفَن  یضَم  *** امَّلُکَف ُّدَُعت  ٌسافنَا  َُکتایَح  - 823

لزه ءزه  ًازُهلا  َِکب  ُدیُری  ام  ٍداح  َكوُدحَی  َو  *** ٍَۀلاح ِّلُک  یف  َکینُفی  ام  َکییُحی  َو  - 824
ًاءرُز ِِهب  ُّسَِحت  ٍلقَع  نِم  ََکلام  َو  *** اهِریَِغب یسُمت  َو  ٍسفَن  یف  ُِحبُصتَف  - 825

قدنخ رد  دودبع  نبورمع  زجر 
نجانُملا ِلَطَبلا  ِِفقوَِمب  ِعاجُّشلا  َنَبَج  ذِا  ُتفَقَو  َو  *** ٍزِرابُم نِم  لَه  مِهِعمَِجب  ِءادَّنلا  َنِم  ُتِجحَی  دََقل  َو  - 826

ِِزِئارَغلا ُریَخ  یتَفلا  ِیف  َۀَحامَّسلا  َو  َۀَعاجُّشلا  َّنِا  *** زِهازَهلا َوَحن  ًاعِّرَسَتُم  لَزَا  َمل  ّینِا  َِکلذَک  َو  - 827
دودبع  نبورمع  باوج 

عطق رص  ٍزِجاع  َریَغ  َِکتوَص  ُبیُجم  *** َكاتَا دَق  َکَحیَو  وُرمَع  ای  - 828
ٍِزئاف ُّلُک  یجنُم  *** ُّقَحلا َو  ٍةَریَصب  َو  ٍۀَِّینوُذ  - 829

ِزِرابُملا َیِلا  ُبیُجی  ًیتَف  *** ِرارَبلا َیِلا  َتوَعَد  دََقل  َو  - 830
هلباقم زجانم  ِزِجانُمِلل  ًافتَح  ِحلِملاَک  *** ًامِراص ُضَیبَا  َکیلُعی  - 831

هحفص 235} }
هیلع یلع  توعد  بلطم و  نیا  یسریم  لتقب  دیدرت  نودب  تفگ  تشادزاب و  مالسلا  هیلع  یلع  اب  گنج  زا  ار  وا  هیواعم  ردارب  هَبتُع  حیضوت :

. ریگب هدیدان  ار  مالسلا 

يرعشا یسوموبا  هب  صاع  نب  ورمع  هلیح  زا  هیالگ 

. مدرگیم راوتسا  موشیم و  رایشوه  صاع  نب  ورمع  هلیح  زا  دعب  دش . زجاع  هداد  تسد  زا  ار  ورین  هک  یسکدننامه  - 821
. ددرگ یم  زکرمتم  شخپ  هدنکارپ و  عضو  یهاگ  منکیم و  عمج  دشکیم  نیمز  يور  نم  نماد  زا  هک  يرادقم  نآ  - 822

دندرک مدرمب  شوگ  نالد  ریش  نوچ 
دندرک مگ  ار  شیوخ  راک  هتشررس 

قافن رکم و  تیاغ  ناشو ز  هابور 
دندرک مد  رد  داب  ریلد و  دنتشگ 

نتفریذپ يارب  ارم  هکنانآ  هک  دنکیم  هراشا  دزاسیم و  مسجم  تیمکح  نایرج  رد  ار  دوخ  عضو  رعش  ود  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  حیـضوت :
. دندرگیم رادیب  يدوزب  دنداد  رارق  راشف  تحت  تواضق  نیا 
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تـسد زا  اه  هظحل  نآ  شخب  کی  دیآ  یم  نوریب  تناهد  زا  هک  یـسفن  ره  تسا . هدش  يریگرامآ  ياه  سفن  هظحل و  وت ، یگدنز  - 823
. دوریم

نودـب ار ، گرم  گنهآ  دـنکیم ، تدوبان  دوشیم و  ظفح  جرخ  طیارـش  ره  رد  هک  تسا  یئورین  هتـشاد ، هاگن  اپرـس  ار  وت  هک  هچنآ  - 824
. دزاون یم  وت  يارب  دنک  یخوش  وت  اب  هکنیا 

. ینک كرد  ار  دوخ  تبیصم  هک  يرادن  كرد  رگید ، یطئارش  رد  بش  یتسه و  یطئارش  رد  زور  - 825
هحفص 236} }

یشاب نادان  لفاغ و  نینچ  دنچ  ات 
یشاب ناطیش  هرخس  يور  هک  اج  ره 

تسا یماک  نوچ  سفن  ره  هک  انف  هار  رد 
یشاب نایاپ  هب  ینز  مه  هب  مشچ  ات 

قدنخ گنج  رد  دودبع  نبورمع  زجر 

. مداتسیا راوتسا  نم  دتفا  یم  تشحو  هب  دبلط  یم  زرابم  هک  ینامرهق  هک  اجنآ  مدیبلط و  مزرمه  نانآ  عمج  رد  دوخ  دایرف  اب  - 826
. تساه هزیرغ  نیرتهب  ناوج ، رد  يراوگرزب  تعاجش و  اریز  منکیم ، تکرش  تعرس  اب  اههگنج  بوشآ و  رد  هشیمه  نم  - 827

دودبع نبورمع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

. دمآ وت  شیپ  تسین  زجاع  هک  یطیارش  رد  وت  يوگخساپ  وت ! رب  ياو  ورمع  يا  - 828
. تسا نازوریپ  مامت  رگتاجن  ادخ  تسا و  یهاگآ  میمصت و  ياراد  يو  - 829

. تسا نابلط  گنج  يوگخساپ  هک  يا  هدرک  توعد  هزرابم  هب  ار  يدرمناوج  - 830
هدمآ يو  گنجب  هک  سکنآ  رب  گرمو  دشخرد  یم  کمن  دننامه  شریشمش  تسا . دنلب  وت  يور  رب  يو  عطاق  ناشخرد و  ریـشمش  - 831

. درابیم
(1 . ) دنزادرپب تیلاعف  هب  وت  يارب  دننکیم  هیرگ  اه  هدرم  يارب  هک  ینایارس  هحون  هک  مراد  وزرآ  - 832

رکذ ثداوح  رد  نآ  ناتساد  منزیم و  تزغم  رب  هک  یتخس  هبرض ي  زا  - 833
__________

یم دزم  دـننکیم و  هیرگ  هتـشذگ  هزاـت  يارب  دـنرگ  هحون  هک  یـصوصخم  هورگ  هکلب  دـننکیمن ، هیرگ  هدرم  ماوقا  اـه ، برع  ناـیم  رد  - 1
. دنریگ

هحفص 237} }
نیسلا فرح 

خارف ءالجن  ِِزئانَجلا  ُۀَِحئان  َکیَلَع  *** َموُقَت نَا  ِمَُؤا  ُلّ ّینِا  - 832
ِزِهازَهلا َدنِع  اهُرکِذ  *** یقبَی َءالَجن  ٍَۀبرَض  نَم  - 833

مالسلا هیلع  نسح  ماما  نیعلا  ةرق  تحیصن 
راوتسا نیصر  ًابِسَتقُم  َتنُک  ام  ًاِبلاط  َهل  نُک  َو  *** ًابِسَتکُم ِملِعِلل  نُکَف  ٌنیَز  ُملِعلا  - 834

ًاسِرَتُحم ِلقَعلا  َنیصَر  ًامیلَح  نَکَو  *** ِهب ِنغا  َو  ِهللاِاب  ٌِقثَو  ِهَیِلا  نَکرا  َو  - 835
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نتفر ورف  سمغ  ًاسِمَغنُم  َتنُک  ام  ًاموَی  ِملِعلا  ِیف  *** ًاکِمَهنُم َتنُک  اّمِاَف  َّنَمَاسَت  ال  - 836
ًاسِرَتفُم ِملِعِلل  ًاِمنَتغُم  ِنیّدِلل  *** ًاعِرَو یقُّتلا  َضحَم  ًاکِسان  ًیّتَف  نُک  َو  - 837

اسَؤُّرلا َقَراف  ام  اذِا  ٍموَق  َسیئَر  *** اِهب َّلَظ  ِبادالِاب  َقَّلََخت  نَمَف  - 838
راص ّلظ  ًاِسلَس  ِِهلضَف  نِم  ِهِبلاِطل  یحضَا  *** ًاّفَص ُریَخ  َملِعلا  َّنَِاب  َتیِدُه  مَلعا  َو  - 839

قلاخ ياضق  رب  ضارتعا  زا  یهن 
تداع بأد  ًاسفَن  بِط  َو  َرمَالا  َنِّوَه  َو  *** یضَق امیف  کَّبَر  مِهَّتَت  ال  - 840

یسمُملا َو  ِِحبصُملا  یَلَع  یتاَی  *** ٌلِجاع ٌجَرَف  ٍّمَه  ِّلُِکل  - 841
ناتسود ندنامن  یقاب  زا  تیاکش 

بش رخا  سلغ  هِسَلَغ  یف  َو  هِحبُص  یف  َِیباَد  *** َُهل َکیرَش  ًادمَح ال  ِهللاُدمَحلا  - 842
هِسَنَا نِم  ُفاخَا  ٌسینَا  ّاِلا  *** ینُِسنُویَف ٌِسنُوم  یل  َقبَی  َمل  - 843

كرچ سند  هِسَنَد  نِم  ُفاَخت  نَم  یِلا  نَکَرت  *** َو ال َتعَطَتسا  اَم  َساّنلا  ِلِزَتعاَف  - 844
دبعلاف

هحفص 238} }
. يریمب مراد  وزرآ  دش ، دهاوخ 

گنج  هب  سومان  يور  ارم ز  هدناوخ  يا 
گنس مد  ره  ینز  یم  هچ  دوخ  هشیش  رب 

تسه هک  گنر  ره  هب  دنک  ددم  تخب  رگ 
گنر دشاب  ارم  رجنخ  وت  نوخ  زا 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هب  تحیصن 

. شاب ملع  يوجتسج  رد  يریگب  هرهب  یناوتیم  هک  ینامز  ات  شوکب و  ملع  بسک  هب  نیاربانب  تسا  ناسنا  تنیز  ملع  - 834
. تظافح نک و  راوتسا  ار  دوخ  لقع  شاب ، میلح  شاب ، زاین  یبو  دامتعا  ادخ  هب  نک و  هیکت  ملع  هب  - 835

. يربیم ورف  بآ  رد  ار  دوخ  رس  طقف  هکنیا  اب  یبای و  یم  تسد  ملع  يایرد  قمع  هب  ای  ادخب  هجوت  ششوک و  رثا  رب  شابم ! تحاران  - 836
دوب یهاوخ  دوخ ، نمشد  نینچ  دنچ  ات 

دوب یهاوخ  دب ، شیوخ  لهج  تیاغ  زو 
زاتمم دش  نآ  هب  یمدآ  هک  تسا  ملع 

دوب یهاوخ  دد  وید و  سنج  ملع ز  یب 
اهراک رد  رامـش و  تمینغ  ار  ملع  دـنکیم . لمع  شیوخ  فئاظوب  دـشابیم و  يوقت  اب  راکزیهرپ و  نید ، رطاخب  هک  شاب  يدرمناوج  - 837

. شاب قیقد 
. دسریم تسایر  هب  دنتفر ، رانک  ناربهر  هک  هاگنآ  دشاب ، هتسارآ  هعماج  موسر  یمالسا و  قالخاب  هک  یسک  - 838

یم ناور  دوخ  دـنمقالع  يارب  نآ  شزرا  رثا  رب  هک  تسا  یـصلاخ  عوضوم  نیرتهب  ملع  هک  شاب  هتـشاد  هجوت  دـنک  تتیادـه  ادـخ  - 839
. ددرگ

هحفص 239} }
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دشاب ملاع  لضف  يور  هک ز  سک  ره 
دشاب مکاح  قلخ  نایم  ههبش  یب 

ددنویپ اقب  ملاع  هب  هک  ادرف 
دشاب ملاس  باذع  زا  خزود و  زا 

ددرگ یم  لح  لکشم 

. نکم دب  رکف  ریگب و  کچوک  ار  هثداح  نکم ، مهتم  دیآ  یم  شیپ  تیارب  هک  يا  هثداح  رد  ار  دوخ  يادخ  - 840
. دوشیم لح  اه  یتحاران  بش  حبص و  ددرگیم و  فرطرب  يدوزب  یمغ  ره  - 841

داد دیاب  اضر  قح  مکح  هب  تسود  يا 
داد دیاب  اضق  هب  نت  افص  يور  زو 
فالخ نیئآ  هب  هولج  دنک  سفن  رگ 
داد دیاب  ازس  نآ  فالخ  هب  ار  وا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تبرغ 

. بش رخآ  زور و  رد  نم  شور  تسا  نیمه  درادن . کیرش  هک  ار  یئادخ  دمح  - 842
. مراد تشحو  يواب  سنا  زا  هک  هدنام  نم  يارب  راسگمغ  کی  طقف  مریگب . سنا  يواب  هک  هدنامن  نم  يارب  یسنوم  - 843

داـمتعا يراد  تشحو  وا  یکاـپان  زا  هک  یـسک  هب  ریگب و  هراـنک  مدرم  زا  یناوت  یم  هک  اـجنآ  اـت  وت  سپ  متـسه ، نینچ  نیا  هک  نم  - 844
. نکم

هحفص 240} }
نیسلا فرح 

نابساپ سراح  هِسفَن  نِم  ِهَیِلا  یندَا  ُتوَملا  َو  *** هُکِرُدی َسَیل  ام  وُجرَی  ُدبَعلاَف  - 845
تستایح مزال  هک  تومب  سفن  بیرقت 

ِسَرَحلا َو  ِباّجُحلِاب  َتعَتمَت  َول  َو  *** ٍسَفَن َو ال  ٍفرَط  یف  َتوِملا  ِنَماَت  ال  - 846
نابرد بجاح  ٍسِّرَتُم  َو  اهنِم  ٍعِرُّدُم  ِّلُک  یف  *** ٌةَِذفان ِتوَملا  َماهُس  َّنَِاب  مَلعا  َو  - 847

ِسَنَّدلا َنِم  ٌلوُسغُم  َکِسفَن  ُبَوث  َو  *** هَّسِنَُدت نَا  یضَرت  َِکنید  ُلاب  ام  - 848
ِسَبَیلا یَلَع  يرَجت  َۀَنیفَّسلا ال  َّنِا  *** اهَِکلاسَم ُکلسَت  َمل  َو  َةاجَّنلا  وُجَرت  - 849

روبق لها  رب  مالس  ضرع 
رپس بحاص  سّرتم  ِِسلاجَملا  ِیف  اوُِسلجَی  َمل  مُهَّنَاَک  *** ِسِراوَّدلا ِرُوبُقلا  ِلهَا  یلَع  ٌمالَس  - 850

ٍِسبای َو  ٍبطَر  ِّلُک  نِم  اُولُکاَی  َمل  َو  *** ًَۀبرَش ِءاملا  ِدِراب  نِم  اُوبَرشَی  َمل  َو  - 851
ردب رد  دوخ  تعاجش  راهظا 

كرچ سند  ِسِراوَفلا  ِیف  مُهَلثِمانَسل  ِلیَخلا  یَلَع  *** انَّنِا َِۀلاهَجلا  ُدالوَا  ُبَسَحتَا  - 852
ِسِرامَّتلا َموَی  ِنارقَالا  ِيَوذ  یلتَِقب  *** مُهَتیَقل ام  اذِا  اِرَدب  یَنب  ِلئاسَف  - 853

کشخ سبای  ِسِعادَملا  ِحامِّرلا  َدنِع  ینَثنَت  َو ال  *** ًۀَّبُس َبرَحلا  يََرن  ٌسانُا ال  اَنَا  َو  - 854
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ُسِکانَّتلِاب يدِغلا  ُهللا  َفَشَک  ِِهب  *** انَنَیب ِردَبلاَک  ِهللا  ُلوُسَر  اذه  َو  - 855
ندزمهب سرامت  ٍسبِِالل  ًادیدَج  اّنِم  تَرَداغ  امَف  *** ٍَۀلاقَم نِم  اهَدَعب  انیف  َلیق  امَف  - 856

تسا رجنخ  ریشمش و  وا  ناحیر  هکناب  ترخافم 
هحفص 241} }

. تسا رتکیدزن  وا  هب  يو  دوخ  زا  مه  گرم  دروآ ، گنچب  ارنآ  دناوتیمن  هک  ددنبیم  لد  يزیچب  يدرف  ره  - 845
افص يور  زا  هک  رود  نیارد  تسین  یسک 

افو نیئآ  رهم و  قیرط  هب  دشاب 
ینک شیب  افو  یسک  اب  هک  دنچ  ره 

افج روج و  دسر  شیب  وا  بناج  زا 

نک هریخذ  ار  باذع  زا  تاجن  داز  دسریم  گرم 

. یشاب هتشاد  یناوارف  ياه  نابساپ  نابرد و  دنچ  ره  یناما  رد  هظحل  کی  هن  ندز و  مه  رب  مشچ  کی  هن  گرم  زا  - 846
. دنکیم ذوفن  يرپس  بحاص  هدیشوپ و  هرز  ره  هب  دروخیم ، فده  هب  گرم  ياهریت  هک  شاب  هتشاد  هجوت  - 847
. دشاب زیمت  هتسش و  تسابل  اما  ینک  كرچ  ار  دوخ  نید  يوش  یم  یضار  هک  تسه  وت  نید  رد  یبیع  هچ  - 848

. درک دهاوخن  تکرح  یکشخ  يور  رب  یتشک  دیدرت  نودب  يوریمن  ار  يزوریپ  هار  اما  يراودیما  باذع ) رب   ) يزوریپ هب  - 849
ندرب یهاوخن  ناج  هچ  لجا  ریت  زا 

ندرم رب  یِهن  لد  هشیمه  هک  دیاب 
ناهج بابسا  لام و  يارب  دنچ  ات 

ندرزآ یملاع  قلخ  لد  مدره 

ناتسربق مدرم  رب  مالس 

. دنا هدوبن  هتسشنن و  ایند  سلاجم  رد  ایوگ  دنا ، هدش  هدیسوپ  هدیباوخ و  ناتسربق  رد  هک  یمدرم  رب  مالس  - 850
هحفص 242} }

. دنا هدروخ  یئاذغ  ایند  کشخ  رت و  ياه  یکاروخ  زا  هن  دنا و  هدیشون  يا  هعرج  ایند  درس  بآ  زا  هن  - 851
روبق لها  رب  مالس  ام  بناج  زا 

روضح نیع  رد  دنا  بئاغ  هک  عمج  نآ 
رورس مزب  رد  قوش  ماجز  هک  یموق 

روشن حبص  ات  زان  باوخ  هب  دنشاب 

ردب گنج  رد  تعاجش  راهظا 

. میرادن ناراکراوس  نایم  رد  يا  هنومن  يراوس  بسا  رد  میتسین . هدومزآ  گنج  رد  هک  ینکیم  رکف  - 852
لتق هب  ار  اـهنآ  حلـسم ، نادرواـمه  ندـش  وربور  ماـگنه  هب  هنوـگچ  هک  سرپـب  یتفاـی  تسد  اـهنآ  هـب  هـک  ردـب  گـنج  نادـنزرف  زا  - 853

. مدناسریم
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. مینک یمن  رارف  یلاع  ياه  هزین  ربارب  رد  میرادن و  راع  گنج  زا  هک  میتسه  یمدرم  ام  - 854
ادخ شنینزان  دوجو  رثا  رب  دشخردیم و  ام  نایم  رد  مامت  هام  دننامه  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ادـخ  لوسر  نیا  - 855

. دزاسیم نوگنرس  ار  نمشد 
ردب گنجرد  ار  دوخ  نهاریپ  ام  نوچ   ) هتـشاذگن یقاب  ام  ندیـشوپ  يارب  ون  ینهاریپ  دش ، هتفگ  ام  هرابرد  هچ  ره  ردب  گنج  زا  دعب  - 856

.( میدرک هنهک 
نمشد یضعب  برح  هکرعم  رد 

نم رب  ار  نتشیوخ  دنهد  حیجرت 
نشوج رب  رد  ود  ره  مینک  هک  مد  نآ 

نشور اجنامه  دوش  ام  هنیئآ 
هحفص 243} }

نیسلا فرح 
لُک سا  ِسالا  َو  ِسِجرَنلا  یَلَع  ٍُّفا  *** اُنناحیَر ُرَجنَخلا  َو  ُفیَّسلا  - 857

رس هساک  همجمج  ِساَّرلا  ُۀَمُجمُج  انُساَک  َو  *** اِنئادعَا ِمَد  نِم  اُنبارَش  - 858
دحا رد  هحلط  یبا  نب  ۀحلطب  باطخ 

ُسِّرَعُملا ُدِساَتسُملا  ُدَسَالا  َو  *** ُسَوشَالا ُربَزِهلا  ُثیَّللا  اَنَا  ّینِا  - 859
ُسُفنَالا ِلاّزِنلا  َدنِع  تَفَلَتخا  َو  *** ُسِّرَُضت تَلَبقَا  ُبوُرُحلا  ِذِا  - 860

ریلد سرشا  ِسَرشَالا  ِحامِّرلا  ِعقَو  نِم  َباه  ام  - 861
دُحا رد  روعا  دیز  نب  ۀماسا  فیوخت 

ِسِراوَفلا ِةَوبَِکل  اهَّدَش  دَق  ًۀَنعَط  َو  *** ِِسبالَجلا ِِکتافلا  ترِض  ُعمَجلا  يَرَی  َفوَس  - 862
ینادنز مسا  ِعفان  ِسِطاعُمِلل  ُّزَُحت  اُهناسُرف  يَرت  یّتَح  *** ٍسِیاِفل ٍةَوذَِجب  اهَران  ُمِرُضا  َموَیلا  - 863

هتخاس هرصب  رد  هک  ینادنز  تیاکح 
ینادنز مسا  سّیخم  ِیَُخم  ًاسّ ٍِعفان  َدَعب  ُتیََنب  *** ِیَکُم ًاسّ اسیَک  یناَرت  الَا  - 864

ِیَک ًاسّ ًانیمَا  َو  ًانیصَح  ًانصِح  - 865
تیفاع جنک  نتسجب  بیغرت 

ِهِصرِح َو  ِِهتَوهَِشل  مُهُعَمقَا  َو  *** ِهِصقَِنب مُُهفَرعَا  ِساّنلا  ُّمَتَا  - 866
هِصَقاَف هَتَبحُص  َضُرت  َمل  نَم  َو  *** یناُدی نَم  ِۀَمالَّسلا  یَلَع  ِنادَف  - 867

نازرا صیخر  ِهِصخَِرل  ًيذَا  َّنَصِخرَتسَت  َو ال  *** ٍئَِشل ًۀَِیفاع  ِلغَتسَت  َو ال  - 868
لخَو

هحفص 244} }

تسا مالسلا  هیلع  یلع  رطع  گنج  رد  رجنخ  ریشمش و 

. مراد ترفن  سآ  سجرن و  لگ  زا  میئوبیم . هک  تسا  یلگ  دربن  نادیم  رد  رجنخ  ریشمش و  - 857
. تساهنآ ياهرس  همجمج  نآ  ماج  ام و  نانمشد  نوخ  ام  یندیشون  بآ  - 858
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تسام رفولین  غیت  هچ  رفظ  غاب  رد 
تسام رورپ  ناج  هچنغ ي  لثم  هب  ناکیپ 

میروخ هداب  نانمشد  نوخز  هک  يزور 
تسام رغاس  رس  اه  هساک  هک  تسین  کش 

. منک یم  هاگن  مشچ  هشوگ  اب  تعاجشزا  هک  متسه  ریلد  يریش  نم  - 859
. منارگید شیاسآ  هاگهانپ  منک و  یم  تحارتسا  بش  رخآ  رد  مدنمورین و  هک  متسه  ینامرهق 

، دنشابن یعیبط  نایرج  يور  دربن  ماگنهب  اه  ندیشک  سفن  دنهد و  ناشن  نادند  اه  گنج  هک  هاگنآ  - 860
. دنک یمن  تشحو  اهریشمش  هزین و  يادص  زا  نامرهق  - 861

مزیر ادعا  نوخ  هک  ملد  ریش  نآ 
مزیرگن ور  چیه  هب  دوخ  نمشد  زو 
کیرات نمشد  مشچ  هب  منک  قافآ 
مزیگنا فرط  ره  الب ز  درگ  نوچ 

دناسرت یم  ار  دیز  نب  ۀماسا  مالسلا  هیلع  ماما  دحا  گنج  رد 

. دید دنهاوخ  همه  دزادنا  یم  كاخب  ار  نامرهق  دیآ و  یم  دورف  دیدش  هک  يا  هزین  رثا  ریشمش و  هناعاجش  یناهگان و  تبرق  يدوزب  - 862
نشور نابلط  گنج  يارب  نآ  گرزب  مزیه  اب  ار  گنج  شتآ  زورما  - 863

 { هحفص 245 }
. دننیبب هداتفا  كاخ  يور  ینیب  اب  ار  گنج  نانامرهق  ات  منادرگ  یم 

رهاظ یهلا  رهق  دوش  هک  مسرت 
رداص ددرگ  وت  لتق  نم  هزین ي  زو 
ددرگ نازورف  قح  رهق  شتآ  نوچ 
رخآ دزوسب  ناهج  نآ  هلعش ي  زا 

هرصب نادنز  ناتساد 

. متخاس ار  سیخم »  » نادنز ( 1  ) حفان نادنز  زا  سپ  ما . هدننک  رایشوه  كریز و  نم  هک  یناد  یمن  - 864
. دراد رایشوه  ینابهگن  مکحم و  نادنز  برد  - 865

میراد تسایک  نیئآ  هک  میئام 
میراد تسارف  رون  رظن  تقو  رد 

میدرک تعیرش  نادنزب  سفن  نوچ 
میراد تسایس  وزرآ  رکشل  اب 

ناجنرب هن  جنَرب  هن 

. دزاس نک  هشیر  ار  دوخ  صرح  توهش و  دشاب و  هاگآ  دوخ  صقن  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتلماک  - 866

http://www.ghaemiyeh.com


. نک فذح  يرادن  تسود  ار  شتقافر  هک  ار  یسک  شاب و  کیدزن  ددرگ  یم  کیدزن  وت  هب  افص  حلص و  اب  هک  یسک  اب  - 867
یشاب فقاو  شیوخ  صقن  هک ز  یهاگ 

یشاب فراع  لماک و  ام  بهذم  رد 
__________

. تخاس رجآ  چگ و  زا  ار  سیخم  نادنز  ترضح  رگید  راب  دندرک . رارف  دنتسکش و  ار  نآ  ناینادنز  دوب ، ین  ریصح و  زا  حفان  نادنز  - 1
هحفص 246} }

داصلا فرح 
ِهِصحَِفب  ًابطَع  ٍِبلجَتسُم  مَکَف  *** ُهنَع َتیَنغَتسلا  اَم  َصحَفلا  ِّلَخ  َو  - 869

نیفص رد  صاع  نب  ورمعب  مایپ 
یصاوَّنلا يِِدقاع  ًافلَا  َنیعبَس  *** یصاعلا َنب  َیِصاعلا  َّنَِحبصَُال  - 870

ناوج نارتش  صالق  ِصالِقلا  َعَم  َلیَخلا  اُوبَّنَج  دَق  *** ِصالِّدلا َقَلَح  َنیِقلحَتسُم  - 871
هشیب لیغ  ِصانَم  َنیح ال  ٍلیغ  ُداُسا  - 872

صاع نب  ورمع  باوج 
ابسن مهصلخا  موقلا  صاصم  ٍصاصُم  ٍِبلاغ  یف  ٍرَشعَم  نِم  *** یصاعلا ِخیَش  َو  یصاعلِاب  اَنَا  ام  - 873

ِصالِقلا  َعَم  ِلیَخلا  ِیِبناج  َو  *** ِصالِّدلا ِِسبِالب  ینَتفَّوَخ  - 874
یصاوَّنلا ٌضَفنَتاه  َو  اَردَقَول  *** ٍصاُّکن اغَولا  ِیف  ٍموَِقب  نِوهَا  - 875

مرن ياههرز  صالد  یصالَخ  ٍبِراه  ُّلُک  َلاَقل  - 876
لام قافناب  صیرحت  بیغرت و 

ِضرَفلا َو  ِضرَقلا  یَلَع  ًافقَو  ُهلَعجَاَو  *** ًاِبلاط َءاج  نَم  َّلُک  یلام  ُحَنمَاَس  - 877
عجر صکن  یضرِع  هِمَول  نَع  ُتنُص  ٌمیَئل  اِّما  َو  *** هُضرِع ِلاملِاب  ُتنُص  ٌمیرَک  اّمِاَف  - 878

تساضقب دصاقم  لوصح  هکنا  نایب 
ُضُکرَی اِهب  ُحاجَّنلا  َكاتَا  *** ٍۀَجاح یف  ُهللا  َنِذَا  اذِا  - 879

وربا ضرع  ُضِرعَی  ٌضِراع  اهَنوُد  یتَا  *** اهِریَغ یف  ُهللا  َنِذَا  نِا  َو  - 880
هحفص 247} }

جنرم ناجنرم و  یتقیقح  لها  رگ 
یشاب فراعم  رارسا  رهظم  ات 

. رامشم نازرا  نآ  هب  یسرتسد  رطاخب  ار  ندناسر  رازآ  رامش و  نارگ  ار  زیچ  ره  ندوب  ملاس  - 868
. تسا هدیناشک  دوخ  يوسب  ار  تکالف  رگ  وجتسج  اسب  هچ  اریز  نکم ، يواکجنک  یسک  هرابرد  يرادن  زاین  هک  ینامز  ات  - 869

نیکمت یهلا  فطل  زا  هتفای  يا 
نیشنب یجنک  هب  تیفاع  لزنم  رد 

سرپم تسین  هدئاف  نآ  رد  هک  یلاح 
نیگمغ يدرگن  هدوهیب  هصق  زک 

( نیفص گنج  رد   ) صاع نب  ورمع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مایپ 

http://www.ghaemiyeh.com


( نیفص گنج  رد   ) صاع نب  ورمع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مایپ 

. دش دهاوخ  هجاوم  هدیدمزر  يوجگنج  رازه  داتفه  اب  راکهانگ  صاع  رسپ  يدوزب  - 870
. دنشک یم  كدی  ار  ناوج  ياهرتش  بسا و  هدیشوپ ، ناشخرد  مرن و  هرز  هک  یناگدنمزر  - 871

. دنا تعاجش  هشیب ي  ناریش  تسین  یهاگزیرگ  هک  یعقوم  هب  - 872
هرگ هنیک  زا  هدنکف  لد  هب  هک  نمشد 

(1  ) هّرَف هصق  نیا  رد  درب  نم  هک ز  لکشم 
هنشت شنوخ  هب  یتعامج  دنتسه 

هرز هدرک  دوخ  رب  رد  ناور  بآ  نوچ 
__________

تمظع هوکش ، ءارو : ءاف  حتف  هب  - 1
هحفص 248} }

مالسلا هیلع  ماما  هب  صاع  نب  ورمع  باوج 

. متسه اه  هفئاط  نیرتصلاخ  رهق ، نب  بلاغ  هفئاط  زا  نم  مراد ؟ يا  هطبار  هچ  راک  تیصعم  ریپ  راکهانگ و  يدرم  اب  نم  - 873
! یناسرت یم  دنشک  یم  كدی  رتش  بسا و  هک  یناشوپ  هرز  زا  ارم  - 874

. ددرگ یم  لیلذ  متح  روطب  دنک  یم  ینیشن  بقع  اهرس  نتخیر  ماگنهب  گنج  رد  هک  یتلم  - 875
یم تاجن  نم  دـننک و  یم  رارف  يوش ، یم  لیلذ  دـننک  یم  ینیـشن  بقع  تنایرکـشل  . ) دـنک یم  نیمـضت  ارم  تاجن  يرارف  درف  ره  - 876

.( مبای

قافنا هب  قیوشت 

. ما هداد  رارق  مزال  ياهراک  نداد و  ضرق  يارب  ار  دوخ  تورث  منک . یم  کمک  وا  هب  دوز  درک  تساوخرد  نم  زا  سک  ره  - 877
يدرف ای  ما و  هدرک  ظفح  ار  وا  يوربآ  وا  هب  شـشخب  اب  تروصنیا  رد  هک  دراد  تیـصخش  ای  دنک  یم  تساوخرد  نم  زا  هک  یـسک  - 878

. ما هدرک  يرادهاگن  ار  دوخ  يوربآ  يو  هب  کمک  اب  هک  تسا  تسپ 
زوریف تداعس  تلود و  هب  هتشگ  يا 

زور ره  لئاس  هب  میس  یهد  هک  دیاب 
ریگرب شکاخ  تسا ز  میرک  درم  رگ 
زود رب  شناهد  تسا  میئل  درم  رو 

دهاوخ یم  یهلا  کمک  فده  هب  ندیسر 

. دود یم  تیوسب  يزوریپ  دیآرب ، یتجاح  داد  هزاجا  ادخ  هک  هاگنآ  - 879
نآ هار  رس  رب  یعنام  دشاب  هدرکن  دییات  ار  تجاح  ندمآرب  ادخ  رگا  و  - 880

هحفص 249} }
داضلا فرح 
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نایعّدم نافلاخم و  رییعت 
ناتسوددنت حاحص  ِضارِملا  َنِم  ُحاحِّصلا  َزیم  اذِا  *** ٍّقَح ِریَِغب  َنوُعَّدَت  ام  اَنل  - 881

ندرک راکنا  دحج  ِضایَبلا  َنِم  ُداوَّسلا  َفِرُع  امَک  *** ُهوُُمتدَحَجَف انَّقَح  ُمتفَرَع  - 882
ٍضاق َمِعنَف  ُهلِالا  اَنَیِضاق  َو  *** مُکیَلَع انُدِهاش  ِهللا  ُباتِک  - 883

مالسلا هیلع  یضترمب  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  مایپ 
یضَق  دَق  امیف  َو  ُبَلُغی  ِهللا ال  َو  *** یضَم ٍناسِحا  َِقباس  نَدِسُفت  ال  - 884

ار وا  مالسلا  هیلع  یضترم  ترضح  باوج 
هدیشک یضتنم  یضَتنُم  یفیَس  َو  َکقِداُصا  ِتبثاَف  *** یضَق ُهللا  اَِمب  ٍملِع  اذ  َتنُک  نِا  - 885

ندش لطاب  ضحد  اَضَقَن  ًائیَش  ُمِرُبی  ِهللا ال  َو  *** یضَم دَق  ٌئَش  ُعِجرَی  ِهللا ال  َو  - 886
مالسلا هیلع  یلع  برحب  ار  هیوعم  صاع  نب  ورمع  جییهت 

نتساوخ رب  ضوهن  ًاضَهَن  یقُلتَسَف  ًاِّیلَع  ِِتئا  *** اضَحَد دَق  َهلاق  امیف  َُکلوَق  - 887
اضَمَر ُهنَع  ُلَئُسی  نَم  ُثَرُوی  - 888

صاع نب  ورمعب  هیوعم  باطخ 
اضَرَق نَم  هُضِرُقی  دَق  ُرعِّشلا  َو  *** اضَرَملا َّنُِجت  وُرمَع  ای  َکیَلَع  - 889

هّرحدتش ضمر  ًاضَرَغ  ٍِّیلَِعل  ینَلَعَجت  ال  - 890
طارفا طیرفت و  زا  بانتجا  طاسواب و  شیوخ  هّجوت  نایب 

ُنَحن
هحفص 250} }

ددرگ . یم  داجیا 
تخب تلود و  قح  ریغ  زوجم  تسود  يا 

تخرد دتفا ز  هن  گرب  ادخ  نذا  یب 
كاخب تسپ  دوش  یکی  ردق  مکح  زا 

تخب بحاص  دوش  یکی  اضق  رما  زو 

دوخ نافلاخم  شنزرس 

، دـنوش ادـج  مه  زا  ضیرم  حیحـص و  تمایق )  ) هک هاگنآ  تسام و  صوصخم  دـینک  یم  اـعدا  قح  نودـب  ار  نآ  امـش  هک  یتساـیر  - 881
. ددرگ یم  نشور  تقیقح 

. دیدش رکنم  ار  نآ  لاح  نیع  رد  دیداد  یم  صیخشت  دیفس  هایس و  دننامه  ار  نآ  دیتسناد و  یم  ار  ام  قح  - 882
. تسا یضاق  نیرتهب  هک  تسادخ  ام  نایم  یضاق  ادخ و  باتک  نآرق  امش  هیلع  ام  دهاش  - 883

روزب دیتفرگ  ام  قح  هک  موق  يا 
؟ روگب دیئوگب  قح  باوج  هچ  ادرف 

میقح رب  ام  هک  دیدینش  دیدید و 
؟ روک رک و  ار  دوخ  دیتخاس  هچ  رهب  زا 
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مالسلا هیلع  ماما  يارب  هیواعم  مایپ 

. نکم دساف  نم ) اب  تفلاخم  اب   ) يا هداد  ماجنا  هک  ار  دوخ  تامدخ  هقباس  - 884
.( یهد رییغت  ارنآ  یناوت  یمن  تسا و  هتساوخ  ارم  تسایر  ادخ  . ) ددرگ یمن  بولغم  شا  هتساوخ  دروم  رد  ادخ 

هحفص 251} }

هیواعم هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

. میایب وت  شیپ  هدیشک  ریشمش  اب  ات  شاب  دوخ  ياج  رد  یهاگآ  ادخ  ردق  اضق و  زا  رگا  - 885
. دزاس یمن  مکحم  تسکش ، هک  ار  يزیچ  دنادرگ و  یمن  زاب  ار  هتشذگ  ادخ  - 886

دوشن ردقم  لزا  رد  هک  زیچ  ره 
دوشن روصم  دبا  ات  هک  تسین  کش 

تسین نکمم  يدزیا  ياضق  رییغت 
دوشن رسیم  ور  چیه  هب  راک  نیو 

دنک یم  کیرحت  مالسلا  هیلع  ماما  گنج  يارب  ار  هیواعم  صاع  نبورمع 

یم زوریپ  يدوزب  يور و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  گـنج  نادـیمب  دـش ، لـطاب  تفگ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هچنآ  دروم  رد  وت  بلطم  - 887
. يدرگ

.( دورب يو  گنجب  دناوت  یمن  و   ) دریگ یم  شتآ  دنک  یم  لاؤس  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  سک  ره  اریز  - 888

صاع نبورمع  هب  هیواعم  باوج 

. دنکیم میظنت  ار  نآ  نتفگ  رعش  ماگنه  هب  رعاش  يراد ، ضرم  وت  ورمع  يا  - 889
. هدم رارق  وا  ریت  مالسلا و  هیلع  یلع  هلمح ي  رطخ  ضرعم  رد  ارم  - 890

لادتعا هب  قیوشت 

. میتسین دنیامن  یم  يوردنت  ای  دننکیم و  یهاتوک  هک  یناسک  فیدر  رد  مینک ، یم  هجوت  لدتعم  هورگ  هب  ام  - 891
هحفص 252} }
ءاظلا ءاطلا و  فرح 

ُدُصقن مان  اطَرفَا  َوا  َرَّصَق  َّنَمَک  انَسل  *** اطَسوَالا َطَمَّنلا  ُّمُاَن  ُنَحن  - 891
اضقب نامیا  اضر و  رب  هیبنت 

ٌطوُطخَم  ِحوَّللا  ِیف  ام  َریَغ  يَرت  الَف  *** ٍدَحَا یلَع  بَضغَت  ِرهَّدلا ال  یَلَع  ِربِصا  - 892
جهن طمن  ٌطوُسبَم  ُقزِّرلا  َو  ٌۀَعِساو  ُضرَالاَف  *** اِهب َعاِفتنا  َال  ٍراِدب  َنمُقَت  َو ال  - 893

يرادیب رب  ناشیرپ  درم  باوخ  حیجرت 
يرادیب هظقی  هَظَفَحلا  َنیِبتاکلا  اَهیف  َضُری  َمل  *** ٍۀَظقَی نِم  َُهل  ٌریَخ  ٍئِرما  ُمَون  - 894
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هَظِع ِءرَمِلل  ِرهَّدلا  ِفوُرُص  یف  َو  - 895
لذاراب ناسحا  زا  عنم 

ٌِعیاض ٌِطقاس  ٌعنُص  كاذَف  *** ٍِطقاس یف  َفوُرعَملا  ِعَضَت  ال  - 896
یئوکین فرُع  ٌِعیاض  ُهفرَع  ًاکسِم  َُکفرُع  *** نُکَی ٍمیرَک  ٍّرُح  یف  ُهعَضَو  - 897

توادع ّتبحم و  رد  لادتعا  ملحب و  رما 
ٌعِماس َو  َتلِمَع  ام  ٍءار  َکَّنِاَف  *** يذَالا ِنَع  حَفصا  َو  ِملِحِلل  ًانَدعَم  نُکَف  - 898

شوخ يُوب  فّرَع  ٌعِزان  َتنَا  یتَم  يردَت  َکَّنِاَف ال  *** ًابِراقُم ًاّبُح  َتبَبحَا  اذِا  ِببحَا  َو  - 899
ٌعِجار َتنَا  یتَم  يردَت  َکَّنِاَف ال  *** ًابِراقُم ًاضُغب  ُتضَغبَا  اذِا  ضِغبَا  َو  - 900

تّوخا ّتبحم و  مزاول  نایب 
دهاش نئاع  َکَعَفنَِیل  هَسفَن  ُّرُضَی  نَم  َو  *** َکَعَم یعسَی  نَم  ِقدِّصلا  َكاخَا  َّنِا  - 901

هحفص 253 } }
میلگ بآ و  دیقم  ام  هک  دنچ  ره 

میلد ناج و  تفرعم  لها  هدید  رد 
میورن نوریب  عرش  هار  ماگ ز  کی 

میلدتعم درب  نامگ  دنچ  ره  رد 

زیهرپب بضغ  زا 

دریگ یم  ار  تنماد  هتفرگ  رظن  رد  وت  يارب  ظوفحم  حول  رد  هچ  ره  طقف  نکم ! بضغ  یـسک  هب  تبـسن  زاسب ! راـگزور  ثداوح  اـب  - 892
.( درادرب یماگ  وت  هیلع  دناوت  یمن  ادخ  تساوخ  زا  ریغ  رشب  )

. تسا هدرتسگ  قزر  عیسو و  نیمز  نامن  درادن  دوجو  يونعم ) يدام و   ) دوس هک  ینیمزرس  رد  - 893
ندوب یهاوخ  روک  غرم  هچ  دنچ  ات 

ندوب یهاوخ  روش  بآ  هب  هتسباو 
گرم  زا  شیپ  درذگ  یم  نینچ  رمع  رگ 

ندوب یهاوخ  روگ  هب  دوخ  هناخ ي  رد 

تسا يرادیب  زا  رتهب  هک  یباوخ 

. تسا رتهب  وا  يارب  باوخ  دندنسپ  یمن  دنسیون  یم  ار  شلامعا  همان  هک  یناگتشرف  ار  شندوب  رادیب  هک  یسک  - 894
. تسا زردنا  ناسنا  يارب  راگزور  ثداوح  رد  - 895

تسا هب  هتفگ  قح  ثیدح  دب  مدرم  اب 
تسا هب  هتفس  یتمیق  كاپ  رهوگ  نیو 
ملاظ تلفغ  باوخ  هب  دور  هچ  نکیل 
تسا هب  هتفخ  الب  دنیوگب  دنراذگب و 

هحفص 254} }
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دینکم ناسحا  لذارا  هب 

. هتفر تسد  زا  هدئاف و  یب  تسا  یلمع  اریز  نکم ، یکین  تسپ  صخشب  - 896
. دوش یم  هدنکارپ  نآ  يوب  هک  تسا  يرطع  وت  لمع  نک . تبحم  دنمتواخس  هدازآ و  صخشب  تبسن  - 897

کین دشاب  یسک  ارچ  دب  مدرم  اب 
گید رد  ار  دوخ  نغور  ینک  هچ  عیاض 

مه هب  دنشوجن  شوخ  کین  دب و  زگره 
گید کی  رد  ار  ود  ره  دنهن  هکنآ  اب 

شاب لدتعم  ینمشد  یتسود و  رد 

. دید یهاوخ  ایند ) رد  ار  دوخ  لمعلا  سکع  ترخآ و  رد   ) ار دوخ  لمع  اریز  نک ، زیهرپ  ندیناسر  رازآ  زا  شاب و  هلصوح  ندعم  - 898
ار وت  تبحم  هک  وا  و   ) دش یهاوخ  ادج  يو  زا  تقو  هچ  ینادیمن  اریز  نک ، یبوخ  لادـتعا  دـح  رد  ینک ، تبحم  یهاوخ  یم  یتقو  - 899

.( ددرگ یم  ینابصع  هداد  تسد  زا 
یمن اریز  دـشاب ) وا  هب  دـیدش  هبرـض  لمعلا و  سکع  هب  یهتنم  هک   ) دـشابن دـیدش  وت  ضغب  یتفرگ  لد  رد  ار  یـسک  هنیک ي  یتقو  - 900

( دوب دهاوخ  تا  یگدنمرش  هیام ي  يزوت  هنیک  رد  وت  يور  هدایز  و   ) يریگ یم  رس  زا  ار  یتسود  تقو  هچ  یناد 
جنگ هب  هار  تیفاع  جنگ  هدرب ز  يا 
جنرم ناجنرم و  سکچیه  هک  راهنز 
هدم تسد  زا  لادتعا  هتشر ي  رس 

جنپس رید  زا  يور  نورب  كاپ  ات 
هحفص 255} }

نیعلا فرح 
ّتیعمج لمش  َکَعَمجَِیل  هَلمَش  ِهیف  َتَّتَش  *** َکَعَّطَق ًارمَا  َنَیاع  اذِا  نَم  َو  - 902

ناسحا مسارم  مزاولب و  تیاده 
ِۀَعینَّصلا ُةَدَسفُم  ُّنَملا  َو  *** ِۀَعیبَّطلا ِمَرَک  نِم  ُلضَفلا  - 903

هوک يزیت  هّلق  ِۀَعینَملا  ِلَبَجلا  ِۀَُّلق  نِم  *** ًاِبناج ُعَنمَا  ُریَخلا  َو  - 904
ِۀَعیرَّسلا ِءاملا  ِۀَیرَج  نِم  *** ًۀَیرَج ُعَرسَا  َّرَّشلا  َو  - 905

ِۀَعیطَقلا َۀَیِعاد  ُنُوکَی  *** ِقیدَّصِلل ِدُهاعَّتلا  ُكَرت  - 906
ندش هدولا  خطّلت  ۀَعیقَولا  َکُخَطَلت  ِساّنلا  ِیف  *** ٍۀَعیقَِوب خِطَتَلت  ال  - 907

ِۀَعیبَّطلا َیِلا  َّلُؤَی  نَا  *** ُثُکمَی َسَیل  َقُّلَخَتلا  َّنِا  - 908
ترطف هّلبج  ِۀَعیضَولا  َو  ِۀَفیرَّشلا  یَلَع  *** ِدابِعلا َنِم  ُمانَالا  َِلبُج  - 909

نامدرم یئافویب  زا  تیاکش 
ُعَزَجلا َو  ُساَیلا  اَِّلا  َقبَی  َمل  ِساّنلا  ِیف  *** ٌعَمَط َو ال  ٌدفَر  الَف  ُءافَولا  َتام  - 910

ءاطع دفر  ُعَبَُّتی  َو  یجُری  نَم  ُمَرکَا  ِهللااَف  *** ِِهب ِضرَا  َو  ِهللاِاب  ٍۀَِقث  یلَع  ِربصاَف  - 911
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رفظ تقو  رد  نمشد  عفد  رب  هیبنت 
ُعَفنَی َسَیل  يدِعلا  َةارادُم  َّنِاَف  *** ِهِراُدت هَئاد ال  ًاّوُدَع  ِوادَو  - 912

نَدیزَک عسل  ُعَسَلت  ِرهَّدلا  َنِم  ًاموَی  تَنَکمَا  اذِا  *** ًابَرقَع ِنیَماع  َتیَراد  َول  َکَّنِاَف  - 913
بئاصم رد  هلان  عزج و  زا  یهن 

نعزجت ال 
هحفص 256} }

یعقاو تسود 

. دناسرب عفنوتب  ات  دنز  یم  ررض  شدوخب  هک  تسا  یسک  دنک ، یم  ششوک  وت  رانک  رد  هک  تسا  یسک  وگتسار  تسود  - 901
ار وت  ات  دهد  یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  شدوخ  دنادرگ  یـشالتم  ار  وت  دـهاوخ  یم  یعوضوم  دـنیب  یم  یتقو  هک  تسا  یـسک  و  - 902

. دیامن يروآ  عمج 
زیزع نارای  رهم  يا ز  هدز  مد  رگ 

زیچ همه  ناشیا  يادف  ینک  هک  دیاب 
لد يا  دشاب  زیزع  ناج  هک  دنچ  ره 
زین نآ  نک  ادف  دنک  بلط  رای  نوچ 

. تسا بوخ  راک  ندرکدساف  بجوم  نتشاذگ ، تنم  تسا و  تعیبط  يراوگرزب  هناشن  مدرم  هب  یکین  - 903
.( تسا لکشم  اهنآ  هب  یسرتسد  هک   ) تسا عفترم  ياههوک  هلق  زا  رتالاب  رتراوتسا و  شزرا  رظن  زا  ریخ  راک  - 904

. دراد راشبآ )  ) هدنباتش بآ  تکرح  زا  رتعیرس  یتکرح  رش  راک  - 905
اطع فشک  تفرعم  يور  هدرک ز  يا 

اطع ناراب  هتخیر  تفک  ربا  زو 
افص بابرا  هک  هنم  یسک  هب  تنم 

اطخ نیئآ  تسا  تنم  هک  دنیوگ 
. میا هتخاس  مهارف  ار  رگیدکی  اب  یئادج  مینکن  لمع  میا  هتسب  تسود  اب  هک  ینامیپ  دهع و  هب  - 906

. دش یهاوخ  هدولآ  هک  نکن  هدولآ  ار  مدرم  - 907
. ددرگ یم  یهتنم  تداع  هب  دوز  یلیخ  یگتخاس  قالخا  - 908

مه تسپ  تعیبط  تسه ، هتسیاش  قالخا  تسا ، توافتم  مدرم  تقلخ  - 909
هحفص 257} }

. تسا دوجوم 
افو يوگ  مرک  نادیم  هدرب ز  يا 

افص نیئآ  هب  شاب  تفص  هنیئآ 
تسه یشقن  ره  لباق  تلد  حول  نوچ 

افج هب  يزاسن  شا  هریت  هک  راهنز 
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نک هیکت  ادخب  دنتسه ، افو  یب  مدرم 

. تسا دوجوم  مدرم  نایم  رد  هلان  يدیماان و  طقف  مدرم ، يرادافو  هب  عمط  هن  تسه و  یئاطع  هن  تسا ، هدرم  افو  - 910
يو زا  دوب و  راودیما  وا  هب  ناوت  یم  هک  تسا  يدرف  نیرتدنمتواخـس  ادخ  اریز  شاب ، لاحـشوخ  نک و  هیکت  ادخب  لماک  نانیمطا  اب  - 911

. درک يوریپ 
تسین هک  دیئوجم  افو  ناهج  قلخ  زا 

تسین هک  دیئوجم  افص  نامز  لها  زو 
سب دشاب و  ادخ  اه  ضیف  همشچرس ي 

تسین هک  دیئوجم  اطع  ادخ  ریغ  زا 

درادن هجیتن  شزاس  درک ، نک  هشیر  دیاب  ار  درد 

. درادن هدئاف  نمشد  اب  شزاس  اریز  امنم ، يواب  شزاس  نک ، اود  ار  نمشد  درد  - 912
. دزگ یم  دنزب ، شین  درک  ادیپ  تردق  هک  هاگنآ  ینک ، ارادم  برقع  اب  لاس  ود  رگا  - 913

تسد يراد  دوخ  نمشد  رب  هک  زورما 
تسپ يزاس  اپ  ریز  هب  شرس  هک  دیاب 

ار  مدژک  ینک  تیبرت  هک  دنچ  ره 
تسه هک  هجو  ره  هب  ار  وت  دزگب  رخآ 

هحفص 258} }
نیعلا فرح 

تبیصم هبئان  ٌعَسَّتُم  ُقیّضلا  َدنِع  ِربَّصلا  یِفَف  ِربصا  َو  *** ًۀَِبئان َکَتبان  اذِا  َّنَعَزَجت  ال  - 914
يربص یب  عله  ُعَلِهلا  ِۀِماّلِع  یلَع  ُِهنمُدبَی  َمل  *** ٌۀَِبئان ُهَتبان  اذِا  َمیرَکلا  َّنِا  - 915

لام عمج  رد  صرح  زا  یهن 
عَمطَت  الَف  ِشیَعلا  ِیف  َو  *** اینُّدلا یَلَع  ِصرِحلا  َِعد  - 916

عَمَجت نَِمل  يردَت  َو ال  *** ِلاملا َنِم  عَمَجت  َو ال  - 917
عَرُصت اهِریَغ  یف  مَا  *** َکِضرَا یف  َا  يردَت  َو ال  - 918

ششوک ّدک  ُعَفنَی  ِءرَملا ال  ُّدَک  َو  *** ٌموُسقَم َقزِّرلا  َّنِاَف  - 919
عَنقَی نَم  ُّلُک  ٌِّینَغ  *** ٌعَمطَی نَم  َّلُک  ٌریقَف  - 920

یناشیرپب یتّیعمج  ره  ياهتنا  نایب 
یک هنهک  یِلب  هُعاطِقنِا  اینُّدلا  ِیف  ُلصَولا  َو  *** ًیِلب یِلا  ِدیدَجلا  ُرصَق  - 921

هُعاِمتجا ُهنِم  ٍتُّتَشَِتل  *** رِصَی َمل  ٍعاِمتجا  ُّيَا  - 922
هُعادِصنا ُهقِّرَُفی  َمل  *** ٍماِیتلِال ٍبعُش  ُّيَا  مَا  - 923

یکدنکارپ ّتتشت  هُعاِفتنا  َُهل  َّمَت  َُّمث  *** ٍئیَِشب ٍعِفَتنُم  ُّيَا  مَا  - 924
هُعابِط ًاِفلَتُخم  َلاز  ام  *** يذَّلا ِرهَّدِلل  َسُؤب  ای  - 925
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ندش هتفاکش  عادصنا  هُعامِس  ِهِّرَش  نِم  َکیفکَی  *** مِِهلاثمَا یف  َلیق  دَق  - 926
سوه يوه و  رد  لّغوت  یفن 

هحفص 259} }

راوگرزب دنمتواخس و  تمالع 

. دراد هارمهب  ار  شیاشگ  یتخس  ماگنه  هب  ربص  هک  شاب  هتشاد  ربص  نکم ، هلان  دروآ  يوروت  هب  یتبیصم  یتقو  - 914
. داد دهاوخن  ناشن  يربص  یب  تقوچیه  داد  راشف  ار  راوگرزب  دنمتواخس و  یتبیصم  هک  هاگنآ  - 915

دیآ یم  الب  اضق  زا  هک  دنچ  ره 
دیآ یم  افج  زیت  کلف  سوق  زو 

مرظتنم هتسشن و  اضر  جنک  رد 
دیآ یم  ادخ  زا  هچ  رگید  راب  ات 

نک زیهرپ  لام  هب  صرح  زا 

. شاب هتشادن  عمط  ایند  تذل  هب  راذگب . رانک  ار  ایندب  صرح  - 916
. ینک یم  عمج  یسک  هچ  يارب  یناد  یمن  نکم . هریخذ  ار  لام  - 917

. يرگید ياج  ای  دریگ و  یم  ار  تنابیرگ  گرم  ضرم  دوخ  نیمزرس  رد  هک  یناد  یمن  - 918
. درادن يدوس  ناسنا  ششوک  تسا و  هدش  میسقت  قزر  دیدرت  نودب  - 919

. دنمتورث دشاب  هتشاد  تعانق  هک  سکنآ  تسا و  هراچیب  دشاب  هتشاد  نارگیدب  عمط  سک  ره  - 920
دوبدهاوخ عمط  صرح و  ار  وت  دنچ  ات 

دوب دهاوخ  عزج  کشا و  تلد  حول  رب 
راک رخآ  رد  هک  ناهجرس  رذگب ز 
دوب دهاوخ  عرو  يوقت و  وت ز  عفن 

***
هحفص 260} }

دوشن مدقم  سفن  رب  وت  لقع  رگ 
دوشن ملسم  ام  شیپ  وت  مالسا 

نآ رد  تسا  صرح  راب  هک  عمط  نادند 
دوشن مک  ترس  درد  ینکن  رب  ات 

ایند ماجنارس 

یئادـج هب  تکارـش ) جاودزا و  تقافر ،  ) یطابترا یتسود و  ره  ددرگ و  یم  یهتنم  ندـش  هنهک  هب  سابل و )... هناـخ ،  ) يدـیدج ره  - 921
. دوش یم  هدیناشک 

؟ هدیدرگن یهتنم  یئادج  یگدنکارپ و  هب  یعامتجا  مادک  - 922
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!؟ تسا هتخاسن  هدنکارپ  ار  نآ  فاکش ، فالتخا و  دنا ، هدش  عمج  تدحو  يارب  هک  یتیعمج  مادک  ایآ  - 923
. دیسر دوخ  دوصقم  هب  دش و  لماک  يو  عفن  هک  درب  عفن  يزیچ  زا  يدرف  مادک  ایآ  - 924

تفای یناریو  میتخاس  هک  رصق  ره 
تفای یناشیرپ  دوز  ام  تیعمج 

(1  ) ینَد يایندب  لد  داهن  هک  سک  ره 
تفای ینامیشپ  غاد  وا  رب  هاگان 

اج همه  جاـیتحا  تدـش  و   ) تسا فلتخم  نآ  مدرم  قـالخا  ثداوح و  تعیبط  هشیمه  هک  متـسه  بجعت  رد  راـگزور  زا  هک  یتسار  - 925
( دنک یم  تموکح 

. تسا یفاک  شمان  ندینش  نآ  رش  ندیشچ  يارب  هدش  هتفگ  ایند  مدرم  ثداوح و  لثم  هرابرد  - 926
نم لد  نوخ  رپ  تشگ  هنامز  روج  زا 

نم لصاح  دوب  جنر  کلف  رود  زو 
__________

. تسَپ لاد ، حتفب  ینَد  - 1
هحفص 261} }

نیعلا فرح 
نداتسیا زاب  عوزن  عوُُزن  َكاوَه  نَع  ََکل  يُری  نَا ال  *** ٌۀَمالَع ِءالَبلا  یَلَع  ِءالَبلا  َنِم  َو  - 927

ُعوُرزَملا ُدَصُحی  َو  ُدیدَجلا  یَلُبی  *** ُهَّنِا ِثِداوَحلا  ِریَغ  نِم  َكافَک  َو  - 928
هریغص ناهانگ  زا  ریفنت  عوجب و  بیغرت 

ورد داصح  ُعَبُشیَس  ًاموَی  ِعوُجلا  َلیوَط  َّنِا  َو  *** یقُّتلا ِلَمَع  نِم  َعوُجلا  َّنِاَف  عَّوََجت  - 929
ُعَمُجیَس ًاموَی  ِبنَّذلا  َراغِص  َّنِاَف  *** اهَّنَبَکَرت ِبنَّذلا ال  َراغِص  ِبناج  َو  - 930

یصاعم ناهانگ و  ةرثکب  فارتعا 
ریس ناعبش  ُعَسوَا  َِیبُونُذ  نِم  ّیبَر  ُۀَمحَر  َو  *** ٌةَریثَک اهیف  ُترَّکَف  نِا  یبُونُذ  - 931

ُعَمطَا ِهللا  ِۀَمحَر  یف  ینَّنِکل  َو  *** ُُهتلِمَع دَق  ٍِحلاص  یف  یعَمَط  امَف  - 932
هانک بنذ  ُعَنصَا  ُتنُک  امَف  يرخُالا  ِنُکَت  نِا  َو  *** ٍۀَمحَِرب َكاذَف  ٌنارفُغ  ُکَی  نِاَف  - 933

ُعَضخَا َو  ُِّرُقا  ٌدبَع  َُهل  ّینِا  َو  *** یِظفاح َو  ّیبَر  َو  يدُوبعَم  َو  یکیلَم  - 934
یهلا شیاتس  ساپس و 

ینتورف عوُضخ  ُعَفدَت  ٍۀَمِقن  یلَع  اِّما  َو  *** ٍۀَمِعن یلَع  اِّما  ُدمَحلا  ََکل  - 935
ُعَمُسی ُثیَح ال  نِم  ُعَمسَت  َو  *** هتَئِش ام  ُلَعفَتَف  ُءاشَت  - 936

تاجاحلا  یضاق  اب  تاجانم 
باذع همقن  ُعَنمَت  َو  ُءاشَت  نَم  یطُعت  ُتکَرابَت  *** یلُعلا َو  ِدجَملا  َو  ِدوُجلا  اَذ  ای  ُدمَحلا  ََکل  - 937

ُعَزفَا ِرُسیلا  َو  ِراسعَالا  يََدل  َکَیِلا  *** یِلئوَم َو  يزرِح  َو  یقاّلَخ  َو  یهلا  - 938
یهِلا

هحفص 262} }
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لزا زور  رد  هک  درک  ناوت  هچ  يرآ 
نم لگ  بآ و  دنا  هتشرس  هصغ  اب 

ثداوح زا  زردنا 

.( تسه مه  الب  تسه  سفن  ياوه  ات  . ) يراد یمن  رب  دوخ  سفن  ياوه  زا  تسد  هاگچیه  هک  تسا  نیا  هناشن  اهالب  شیامزآ  - 927
. ددرگ یم  تشادرب  يزرواشک  لوصحم  دوش و  یم  هنهک  ون  هک  تسا  یفاک  وت  يارب  دنپ  نیا  راگزور  ثداوح  نتشذگ  زا  - 928

یشاب لطاب  هشیدنا  هب  دنچ  ات 
یشاب لفاغ  هشیمه  ادخ  دای  زو 

يورن نوریب  گرم  رکف  هظحل ز  کی 
یشاب لقاع  ربهر و  دوش  تخب  رگ 

کچوک ناهانگ  زا  زیهرپ 

یپ رد  ار  يریس  زور  يدوزب  ندروخ  یگنسرگ  دایز  تسا و  ناراگزیهرپ  راتفر  زا  ندروخ  یگنسرگ  اریز  نک ، هشیپ  ار  یگنـسرگ  - 929
. دراد

. دوش یم  يروآ  عمج  تمایق  زور  ددرگ و  یم  مکارتم  مک  ناهانگ  اریز  هدم ، ماجنا  ار  اهنآ  زیهرپب و  کچوک  ناهانگ  زا  - 930
دوب یهاوخ  لگ  بآ و  ریسا  دنچ  ات 

دوب یهاوخ  لد  هتسخ  هدعم  شتآ  زو 
یلو زورما  درخ  هانگ  تسا  لهس 

دوب یهاوخ  لجخ  عمج ، دوش  هک  ادرف 

ادخ تمحر  هب  دیما 

. تسا رتعیسو  نم  ناهانگ  زا  ادخ  تمحر  تسا و  دایز  مناهانگ  منک  دوخ  ناهانگ  رد  تقد  رگا  - 931
هحفص 263} }

. مراد فطل  عمط  هتخود و  ادخ  تمحر  هب  مشچ  هکلب  ما ، هتسبن  لد  دوخ  بوخ  ياهراک  هب  مراد  ناوارف  هانگ  هک  نم  - 932
؟ درک مهاوخ  هچ  نم  دریگب ، رظن  رد  نم  يارب  رفیک  رگا  تسوا و  تمحر  زا  نیا  دشخبب  ارم  ادخ  رگا  مراد  نم  هک  یعضو  نینچ  اب  - 933
. ما هدروآ  دورف  میلست  رس  مراد و  رارقا  یگدنب  هب  متسه . ادخ  هدنب  نم  تسا و  نم  ظفاح  راگدرورپ و  دوبعم ، رایتخا ، بحاص  ادخ  - 934

هانگ ماد  رد  ریسا  منم  زورما 
هار هداتفا ز  بارطضا  تیاغ  زو 
هایس لامعا  همان ي  دوش  هک  ادرف 

هانپ تشپ و  ارم  تسین  یسک  وت  زا  ریغ 

ادخ شیاتس 

. يا هدرک  عفد  نم  زا  هک  یباذع  يارب  ای  يا و  هداد  هک  یئاهتمعن  يارب  ای  تسوت ، هتسیاش ي  صوصخم و  دمح  ایادخ  - 935

http://www.ghaemiyeh.com


یم ار  بلاطم  ددرگ  یمن  هاگآ  سکچیه  هک  یقیرط  زا  یهد و  ماجنا  یناوت  یم  یهاوخب  يراک  ره  يا و  هدارا  بحاـص  وت  ایادـخ  - 936
. يونش

لامک بابرا  ماک  هتشگوت  دمح  يا 
لامالام تفک  ضیف  زا  همه  ملاع 

تسین یلاخ  تلماش  فطل  هرذ ز  کی 
لامج تفای  تلماک  نسح  دیشروخ ز 

ادخ اب  مالسلا  هیلع  ماما  تاجانم 

ره زا  یشخب و  یم  یهاوخ  هک  ره  هب  تسا  كرابم  تدوجو  تسوت . صوصخم  دمح  ماقم  یلاع  يا  راوگرزب ، يا  دنمتواخـس ! يا  - 937
. ینک یم  عنم  یهاوخب  سک 

هحفص 264} }
نیعلا فرح 

ندرک ارچ  عتر  ُعَسوَا  َو  ُّلَجَا  یبنَذ  نَع  َكُوفَعَف  *** یتَئیطَخ تَّمَج  َو  تَّلَج  ِنَئل  یهِلا  - 939
ُعَترَا ِۀَمادَّنلا  ِضَور  یف  اَنَا  اهَف  *** اَهلؤُس یسفَن  ُتیَطعَا  ِنَئل  یهِلا  - 940

ُعَمسَت ِۀَّیِفَخلا  ِیتاجانُم  َتنَا  َو  *** یتَقاف َو  يرقَف  َو  یلاح  يَرت  یهِلا  - 941
نداهن نیمزب  ولهپ  عوجض  ٌعَمطَم  َكِدوُج  ِبیَس  یف  یلَف  يداُؤف  *** غُِزت َو ال  یئاجَر  عَطقَت  الَف  یهِلا  - 942

ُعَضخَا َکَّل  ٌِفئاخ  ٌلیلَذ  ٌریسَا  *** ینَّنِا َِکباذَع  نِم  ینرِجَا  یهِلا  - 943
ٌعَجضَم َو  ًيوثَم  ِربَقلا  ِیف  یل  َناک  اذِا  *** یتَّجُح ِنیقلَِتب  ینِسناف  یهِلا  - 944

لاس هّجح  ُعَّطَقَتَی  َکنِم ال  یئاجَر  ُلبَحَف  *** ٍۀَّجِح َفلَا  ینَتبَّذَع  ِنَئل  یهِلا  - 945
ُعَفنَی َِکلانُه  ُلام  َو ال  ٌنُوَنب  *** َموَی ال َكِوفَع  َمعَط  ینقِذَا  یهِلا  - 946

ِیَُضا ُعّ ُتسَلَف  یناعَرت  َتنُک  نِا  َو  *** ًاِعئاض ُتنُک  ینَعَرت  َمل  اذِا  یهِلا  - 947
ئیسم ُعَّتَمَتَی  يوَهلِاب  ٍئیسُِمل  نَمَف  *** ٍنِسُحم ِریَغ  نَع  ُفعَت  َمل  اذِا  یهِلا  - 948

ُعَبتَا َو  اوُفقَا  ِوفَعلا  َرِثا  اَنَا  اهَف  *** یقُّتلا ِبَلَط  یف  ُتطَّرَف  ِنَئل  یهِلا  - 949
ُعَفرا َو  ُّلَجَا  یبنَذ  نَع  َکُحفَص  َو  *** تَلَتعا َو  َدوَّطلا  ِتََّذب  یبُونُذ  یهِلا  - 950

تبلغ تّذب  ُعَزجَی  َوُه  ام  َلیق  یَّتَح  َُکتوَجَر  *** ام َلاطَف  ًالهَج  ُتاَطخَا  ِنَئل  یهِلا  - 951
ُعِمُدی یّنِم  َنیَعلا  اَیاطَخلا  ُرکِذ  َو  *** یتَعَول َِکلوَط  ُرکِذ  یِّجَُنی  یهِلا  - 952

ٌعِّرَضَتَم ٌِفئاخ  ٌّرِقُم  ّینِاَف  *** یَتبوَح ُحما  َو  یتَرثَع  ینِلقَا  یهِلا  - 953
هانک هبوح  ُعَرقَا  َِکلضَف  َباوبَا  يوِس  ُتسَلَف  *** ًۀَمحَر َو  ًاحوُر  َکنِم  ینِلنَا  یهِلا  - 954

هحفص 265} }
. ما هدروآ  هانپ  شیاسآ  اه و  یتخس  ماگنه  هب  نم  هاگهانپ  يا  نم ! هاگ  هیکت  يا  نم ! راگدیرفآ  يا  نم ! يادخ  يا  - 938

نشلگ تماع  ضیف  نیمز ز  يور  يا 
نشور تیور  وترپ  زا  همه  ملاع 
کیرات یتیگ  غارچ  دوش  لاح  رد 

http://www.ghaemiyeh.com


نغور دیامن  یم  درگ  وت  لضف  زا 
. تسا رتنوزفا  رت و  عیسو  نم  هانگ  زا  وت  وفع  تسا ، مکارتم  دایز و  مناهانگ  رگا  نم ! يادخ  يا  - 939

. منک یم  ارچ  ناریح ، ینامیشپ ، رازغرم  رد  کنیا  ما ، هتفگ  خساپ  ار  دوخ  سفن  ياه  هتساوخ  رگا  نم ! يادخ  يا  - 940
همه میراکهانگ  ام  هک  دنچ  ره 

همه میراسمرش  شیوخ  هدرک  زو 
مینیب یم  اج  همه  یهلا  ضیف  نوچ 

همه میراودیما  وا  تمحر  زا 
. يونش یم  ارم  یناهنپ  يوگتفگ  ینیب و  یم  ارم  یگراچیب  ارم و  زاین  ارم ، عضو  نم ! يادخ  يا  - 941

. مراد وت  دوج  همادا ي  نایرج و  هب  عمط  نم  نوچ  ینکن  ضوع  ارم  بلق  ینادرگم ، دیماان  ار  مدیما  هک  مراد  راظتنا  نم ! يادخ  يا  - 942
هد یماک  دوخ  ضیف  ار ز  همه  بر  ای 

هد یماج  تفرعم  قشع و  هداب  زو 
مبرطضم یتسین  رقف و  تیاغ  زا 

هد یمارآ  همه  ار  ام  نک و  یفطل 
. میلست امش  ربارب  رد  مناسرت و  لیلذ و  ریسا ، نم  اریز  هدب ، تاجن  دوخ  باذع  زا  ارم  نم ! يادخ  يا  - 943

هحفص 266} }
. شاب مسنوم  نم  هب  بلطم  نیقلت  اب  ما ، هدیباوخ  ولهپ  هب  ربق  رد  هک  یماگنه  هب  نم ! يادخ  يا  - 944

. ددرگ یمن  عطق  امش  زا  مدیما  هتشر ي  ینک ، مباذع  لاس  رازه  رگا  نم ! يادخ  يا  - 945
كاچ منابیرگ  نک  لجا  هک  يزور 

كاخب يور  مهن  يدوخ  یب  تیاغ  زو 
يرادرب هر  كاخ  ارم ز  هک  مهاوخ 

كاپ يزاس  ملد  حول  هنگ  شقن  زو 
. ناشچب نم  هب  ار  دوخ  وفع  معط  لام  هن  دراد و  هدئاف  دالوا  هن  هک  يزور  رد  نم ! يادخ  يا  - 946

. دش مهاوخن  عیاض  یشاب  نم  بقارم  رگا  مور و  یم  زره  یشابن  نم  بظاوم  هاگره  نم ! يادخ  يا  - 947
؟ دیسر دهاوخ  هتفر  سفن  ياوه  لابند  هک  يراکهانگ  دایرف  هب  یسک  هچ  یشخبن ، ار  راکهانگ  رگا  نم ! يادخ  يا  - 948

تسم وت  ناسحا  یم  زا  ناهج  قلخ  يا 
تسرپ هداب  یملاع  هتشگ  وت  ضیف  زو 

تسد دریگ  یمن  ارم  رگا  وت  فطل 
تسپ دش  مهاوخ  شیوخ  هانگ  راب  زا 

. متسه تکرح  رد  وت  وفع  لابند  کنیا  مدرک  یهاتوک  يراکزیهرپ  ندروآ  تسدب  رد  رگا  نم ! يادخ  يا  - 949
. تسا رت  عفترم  رتدایز و  ارم  ناهانگ  وت  نتفرگ  هدیدان  هتفر و  رتارف  هوک  زا  مکارت  رثا  رب  نم  ناهانگ  نم ! يادخ  يا  - 950

. دنکیمن هلان  مالسلا ) هیلع  یلع  : ) دنیوگ یم  هک  مراودیما  وت  تمحر  هب  اجنآ  ات  ما ، هدرک  هانگ  ینادان  يور  زا  رگا  نم ! يادخ  يا  - 951
هحفص 267} }

تسا رتشیب  تتمحرم  بضغ  بر ز  ای 
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تسا رتشین  ارم  شیر  لد  وت  رهق 
تسا رایسب  ام  مرج  هانگ و  دنچ  ره 
تسا رتشیب  نآ  زا  رایسب  وت  ناسحا 

. دزاس یم  يراج  ارم  کشا  مناهانگ  دای  دنادرگ و  یم  فرطرب  ارم  لد  شزوس  وت  ياهیبوخ  دای  نم ! يادخ  يا  - 952
. مبلط یم  يرای  مناسرت و  مراد ، فارتعا  دوخ  هانگ  هب  نم  اریز  نک ، كاپ  ار  مهانگ  ریگب ، هدیدان  ارم  شزغل  نم ! يادخ  يا  - 953

مشاب شَّوَشُم  دوخ  هانگ  یسک ز  ات 
مشاب شتآ  بآ و  هب  لد  هدید و  زو 
نم هبوت  نک  لوبق  مرک  هب  بر  ای 
مشاب شوخ  لد و  هدوسآ  غراف و  ات 

. مبوک یمن  ار  يرگید  برد  وت  تمحر  ياه  برد  زا  ریغ  نم  نک ! تیانع  تمحر  شیاسآ و  نم  هب  دوخ  فرط  زا  نم ! يادخ  يا  - 954
دوخ عیفش  ار  یـسک  هچ  مشاب و  راودیما  یـسک  هچ  هب  يدومن ، یئانتعا  یب  نم  هب  ای  يدرک  رود  تدوخ  زا  ارم  رگا  نم ! يادخ  يا  - 955

. مهد رارق 
!؟ مهد ماجنا  یلمع  هچ  ای  مریگ و  راک  هب  يا  هشقن  هچ  نم  يدنار ، دوخ  هاگرد  زا  ای  يدرک و  مورحم  ارم  رگا  نم ! يادخ  يا  - 956

دیون وت  صاخ  تمحر  ارم  هداد  يا 
دیفس كاپ و  نم  همان  ینک  هک  مهاوخ 

دیب نوچ  منت  دزرل  وت  میب  زا  هک  دنچ  ره 
دیما وت  ماع  ضیف  مربن ز  زگره 

. تسا هدیباوخ  لفاغ  اما  دناوخ  یم  ار  ادخ  . دنک یم  تاجانم  تسا ، راد  هدنز  بش  وت  تبحم  نامیپمه  نم ! يادخ  يا  - 957
هحفص 268} }

نیعلا فرح 
هرهب یب  بئاخ  ُعِّفَُشی  اذ  نَم  َو  وُجرَا  يذَّلا  اَذ  نَمَف  *** یَنتَنهَا َوا  ینَتیَصقَا  ِنَئل  یهِلا  - 955

ُعَنصَا َفیَک  مَا  َِّبر  ای  یتَلیح  امَف  *** ینَتدَرَط َوا  ینَتبَّیَخ  ِنَئل  یهِلا  - 956
ُعَجهَی ُلَفَّغُملا  َو  وُعدَی  َو  یجاُنی  *** ٌرِهاس ِلیَّللِاب  ِّبُحلا  ُفیلَح  یهِلا  - 957

بش باوخ  عوجه  ُعَمطَی  ِدلُخلا  ِیف  َو  یمظُعلا  َِکتَمحَِرب  *** ًایِجار ََکل  اَون  وُجرَی  مُهُّلُک  َو  - 958
ِنَُشی ُعّ َّیَلَع  یتائیطَخ  ُحُبق  َو  *** ًۀَمالَس یئاجَر  ینیّنَُمی  یهِلا  - 959

ندرک كاله  ریمدت  ُعَرُصا  ِرَّمِدُملا  ِبنَّذلِابَف  ّاِلا  َو  *** يذِقنُم َكُوفَعَف  وُفعَت  نِاَف  یهِلا  - 960
ٌعَّشُخ ََکل  ُمُهٍراربَا  ِۀَمرُح  َو  *** ِهلا َو  یِمِشاهلا  ِّقَِحب  یهِلا  - 961

ُعَضخَا ََکل  ًاِتناق  ًاّیِقَت  ًابینُم  *** ٍدَمحَا ِنید  یلَع  ینرِشناَف  یهِلا  - 962
ُعِّفَشُملا َكاذَف  يربُکلا  ُهَتَعافَش  *** ِیَس يدّ َو  یهِلا  ای  یّنَمِرَحت  َو ال  - 963

رادیب رهاس  ٌعَّکُر  َِکباِبب  ٌرایخَا  َكاجان  َو  *** ٌدِّحَُوم َكاعَد  ام  ِهیَلَع  ِّلَص  َو  - 964
يراکزیهرپ تعانقب و  بیغرت 

هشوت داز  ٌعَدَُّوم  َتنَا  َو  اُهقِراُفت  ًادَغَف  *** ًادُّوََزت ِةویَحلا  ِیف  َکِسفَِنل  مِّدَق  - 965
رترود يأنا  ُعسشَا  َو  ِدیعَبلا  ِرَفَسلا  َنِم  يأنَا  *** هَّنِاَف ِبیرَقلا  ِرَفَسِلل  َّمَتها  َو  - 966
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ُعَرسَا َِکئاسَم  نِم  َکَفتَح  َناک  َو  *** یقُّتلا َو  َۀَفاخَملا  َكَدُّوََزت  لَعجاَو  - 967
ُعَنصَی نَِمب ال  ُنوُرقَم  ُرقَفلا  َو  *** ینِغلا َوُه  ُعانَقلاَف  َِکتَوُِقب  عَنقا  َو  - 968

رهز ّمس  اوُعَّنَصَت  َو  مِهِدادِو  َوفَص  َكوُعَنَم  *** مُهَّنِاَف ِللا  ِمائّ َۀَبَحاصُم  رَذحا  َو  - 969
ُلهَا 

هحفص 269} }
. دنراد عمط  ار  نادیواج  تشهب  هتسب و  لد  وت  گرزب  تمحر  هب  دنراد ، ار  وت  ياطع  دیما  هتسد  ودره  - 958

ریخ دنیب  یمن  سکچیه  وت  ریغ  زا 
ریِد بهار  رگ  تسا و  دجسم  بحاص  رگ 

ریس تیاغ  ام  شیپ  تسوت  يوک  نوچ 
ریغ تروص  رظن  شیپ  زا  ربب  بر  ای 

. دنادرگ یم  وربآ  یب  ارم  نم ، ناهانگ  یتشز  دزاس و  یم  دنموزرآ  يراگتسر  هب  ارم  یتمالس ، هب  دیما  نم ! يادخ  يا  - 959
هدـننک نوگنرـس  ناهانگ  اب  یـشخبن  ارم  رگا  دوب و  دـهاوخ  نم  رگتاجن  وت  وفع  ینک ، رظن  فرـص  مناهانگ  زا  رگا  نم ! يادـخ  يا  - 960

. منک یم  طوقس 
همه میئادخ  تمحر  هب  جاتحم 
همه میهانگ  قرغ  مدق  هب  ات  رس 

ار ام  دریگب  تسد  رگم  وت  فطل 
همه میهایس  همان  هنگ  هب  ینرو 

، دنتسه وت  میلست  هک  ناگتسیاش  مارتحا  وا و  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمشاه  دمحم  قح  هب  نم ! يادخ  يا  - 961
تمایق زور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  نید  هب  داقتعا  اب  ارم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  قح  هب  ار  وت  ! ) نم يادخ  يا  - 962

. مشابیم عضاوتم  تربارب  رد  وت و  میلست  مراکزیهرپ ، هدرب ، هانپ  وت  هب  هک  مراذگ  اپ  تمایق  هب  یلاح  رد  نک ، ثوعبم 
نک اناد  تفرعم  هب  نم  لد  بر  يا 

نک انب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  لامج  هب  ممشچ 
كاخ زا  مرآ  رب  رس  هلال  هچ  هک  يزور 

نک يوأم  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  هضور ي  رد 
مورحم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  گرزب  تعافش  زا  ارم  نم ! ياقآ  يا  نم ! يادخ  يا  - 963

هحفص 270} }
. هدننک تعافش  تسوا  هک  نادرگم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  دنراذگیم  زامن  وت  هاگشیپ  رد  دننک  یم  تاجانم  وت  اب  ناکین  دنناوخیم و  ارت  ناتسرپاتکی  هک  ینامز  ات  - 964
. تسرفب دورد  ملس  و 

رهاظ تمایق  زور  دوش  هچ  بر  ای 
رهاظ تمالم  دوش  یفرط  ره  زو 

ارم زیگنا  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  هضور ي  رد 
رهاظ تمالس  دوش  وت  ترضح  زک 
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يراکزیهرپ تعانق و 

. ینک یم  یظفاحادخ  نآ  اب  يوش و  یم  ادج  ایند  زا  ادرف  اریز  نک  هیهت  يا  هیامرس  دوخ  تمایق  يارب  یتسه  هدنز  ات  - 965
. شاب هدامآ  تسا  ینالوط  رود و  یلیخ  ياهرفس  زا  تسا و  کیدزن  شتکرح  هک  يرفس  يارب  - 966

هشوخ تقیقح  نمرخ  هدیچ ز  يا 
هشوگ مئاد  هتفرگ  ناهج  لها  زو 

زارد رود و  یسب  ترخآ  هر  دشاب 
هشوت ادرف  رهب  ریگب  زورما 

رت عیرس  وت  هاگنابش  زا  وت  گرم  ایوگ  دشاب و  يراکزیهرپ  ادخ و  ینامرفان  زا  سرت  دیاب  يریگب  رظن  رد  تمایق  يارب  هک  يا  هیامرس  - 967
. دسریم

. تسا هدیچیپ  دشاب  هتشادن  تعانق  هک  یسک  هب  یگراچیب  تسا و  يرگناوت  تعانق  هک  نک  تعانق  دوخ  قزر  هب  - 968
دشاب نامیا  لها  هک  یلدکاپ  ره 
دشاب ناملسم  لد  يافص  رون  زو 

هحفص 271} }
نیعلا فرح 

هدنامورف قرخ  ٌعَقنُم  ََکل  مُهُمَّسَف  َتعَنَم  اذِا  ِو  *** یضِّرلا ُمُهَتَلنَا  ام  ِعُّنَصَتلا  ُلهَا  - 970
ُعَدوَتسَت اًِرئارَس  َکَیِلا  یشُفی  *** ءٍرمَا َیِلا  َتعَطَتسا  َامارِس  ِشُفت  ال  - 971

ُعَنصَی ََۀلاحَم  َكّرِِسب ال  اذَکَف  *** ًاِعناص َكُریَغ  ِّرِِسب  ُهاَرت  امکَف  - 972
قمحا عفدا  ُِعلَُّطت  َنیح  َکیخَا  َبُویُع  ُرتسا  َو  *** اهِفخَا ِِرئارَّسلا  یَلَع  َتنُِمتئا  اَذِا  َو  - 973

ُعَّنَُشی َكاذ  َّنِاَف  ِلاؤُّسلا  َلبَق  *** ٍلِفحَم یف  ٍقِطنَِمب  َّنَا  ِدُبت  ال  - 974
ُعَقرَا ٌهیفَس  ٌقِرَخ  هَّلََعل  َو  *** یتَفلِاب ٍّنَظ  َّلُک  ُنِسُحی  ُتمَّصلاَف  - 975

اه هودنا  لبالب  ُعَفُدت  ًِالبالَب ال  َکَیِلا  تَبَلَج  *** ٍجِرام ِۀَظَفل  َّبُرَف  َحاَزِملا  َِعدَو  - 976
ِیَضُم  ٌعّ َمیسَجلا  َفَرَّشلا  ُُغلبَی  ال  *** هَّنِاَف ُهعُِضت  َكِراج ال  ُظافِح  َو  - 977

ُعَنمَی َو  ُّنِضَی  نَم  َو  ُدوُجَی  نَّمَع  *** ًاِربُخم ُهدَِجت  ُهمَرکَا  َفیَّضلا  َو  - 978
ُعَسوَا َّکِبَر  َباَوث  َّنِا  ُهِلقَاَف  *** ًةَرتِع ِۀَئاسِالا  ُوذ  ََکلاقَتسا  اَذِا  َو  - 979

ندرک لخب  ّنض  ُعَزجَی  ِثِداوَحلا  یَلَع  ِلاجِّرلا  ُقرُخ  *** امَّنِا ِثِداوَحلا  َنِم  َّنَعَزَجت  ال  - 980
ُعَضعَضَتَی ُهابَا ال  َعیطُملا  َّنِا  *** ِهب یّصَو  ام  ِّلُِکب  َكابَا  عِطَا  َو  - 981

یضترمب وا  تحیصن  بلاطوبا و  باطخ 
ندرک وفع  بلط  هلاقتسا  ٍبُوعُِشل  هُریصَم  ٍّیَح  ُّلُک  *** یحجَا ُربَّصلاَف  َّیَُنب  ای  نَِربصَا  - 982

ِبیجَّنلا ِنبا  َو  ِبیجَّنلا  ِءادَِفل  *** ٌدیدَش ُءالَبلا  َو  َكانلََذب  دَق  - 983
ندش داوح  عضعضت  ِبیحَّرلا  ِءانَفلا  َو  ِعابلا  َو  ِِبق  *** اّثلا ِبَسَحلا  ِيذ  ِّزَعَالا  ِءادَِفل  - 984

هحفص 272} }
دشوک تعانق  يوقت و  هب  هتسویپ 
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دشاب نامیشپ  جک  هار  نتفر  زو 
. دننادرگیم تمورحم  تبحم  يافص  زا  دننکیم و  يزاس  رهاظ  نانیا  اریز  نک ، زیهرپ  تسپ  دارفا  اب  تقافر  زا  - 969

رهز يدرک  عطق  ار  نانآ  دوس  هک  هاگنآ  دنتـسه و  تکاـس  دـندرب  دوس  وت  زا  یتقو  هک  دنتـسه  یناـسک  تسپ  دارفا  نازاـس و  رهاـظ  - 970
. تسا هدش  هریخذ  وت  يارب  نانآ 

لد يا  نادرم  تبحص  يا  هتفای  رگ 
لد يا  نادرگب  ور  هلفس  تبحص  زا 

یکین دشابن  کین  دب  مدرم  اب 
لد يا  نامیشپ  يوش  نآ  ندرکرد 

. زاسم شاف  دنکیم ، شاف  وت  شیپ  ار  نارگید  زار  هک  یسک  شیپ  ار  يزار  یناوت  یم  هک  اجنآ  ات  - 971
. داد دهاوخ  ماجنا  وت  زار  اب  راچان  ار  شور  نیمه  دزاس ، یم  شاف  وت  شیپ  ار  نارگید  زار  هک  يروطنامه  اریز  - 972

. ناشوپب ار  اهنآ  يدش  هاگآ  مدرم  ياه  بیع  زا  هک  هاگنآ  نک و  ناهنپ  ار  نآ  يدش  مدرم  رارسا  نیما  یتقو  - 973
زاب وتب  دیوگ  ریغ  ثیدح  هک  سکره 

زار مرحم  ینکن  ار  وا  هک  راهنز 
يونش نمشد  ای  تسود  هک ز  يّرِس 
زاسم شاف  یسک  شیپ  دورب  رس  رگ 

. دوریم رده  هب  وت  فرح  مدرم  هجوت  لاؤس و  نودب  اریز  دننک ، لاؤس  وت  زا  ات  نکم  زاغآ  نخس  هب  ینمجنا  چیه  رد  - 974
دیاش هکیتروص  رد  تسا ، درف  هب  تبسن  مدرم  نظ  نسح  بجوم  توکس  - 975

هحفص 273} }
. دشاب نادان  رکف و  یب  فیعض ، هدننک ، توکس 

. دروایب هارمه  هب  وت  يارب  تسین  عافد  لباق  هک  ار  یناوارف  ياه  مغ  خوش  نخس  کی  اسب  هچ  اریز  نک ، زیهرپ  ندرک  یخوش  زا  - 976
تفگ دیاب  ارچ  دنسرپن  هک  يزیچ 

تفُس دیاب  ارچ  دنهاوخن  هک  رهوگ 
زور بش و  يدرگن  ات  چیپم  لزه  رد 

تفج مه  تنحم  مغ و  اب  کلف  قاط  زا 
. دوریمن اه  هزره  تسد  اب  دنموربآ  درف  مارتحا  زاسم ، عیاض  ارنآ  نک و  ظفح  ار  تا  هیاسمه  مارتحا  - 977
. تسا ریخ  یب  لیخب و  یسک  هچ  دراد و  تواخس  یسک  هچ  دهدب  ربخ  وتب  ات  نک  مارتحا  نامهم  هب  - 978

. تسا رتدایز  تراگدرورپ  باوث  اریز  ریذپب ، ار  شرذع  درک  یهاوخرذع  وت  زا  هک  یماگنه  هب  هدرک  يدب  وت  هب  هک  یسک  - 979
دشاب ناسنا  هک  یسک  نیقی  يور  زا 

دشاب ناسحا  هب  وا  لیم  هک  تسین  کش 
افو تسود  رگ  دنک و  افج  مصخ  رگ 

دشاب ناسکی  ود  ره  ادخ و  دنیب ز 
راکب ار  لقع  دنکیم و  ربص  لقاع  اما  دـنرادن  لح  تردـق  و   ) دـنلان یم  تالکـشم  ربارب  رد  اهنادان  اریز  نکم ، هلان  ثداوح  ربارب  رد  - 980

.( دریگ یم 

http://www.ghaemiyeh.com


. دش دهاوخن  لیلذ  هاگچیه  دنک  تعاطا  شردپ  زا  هک  یسک  نک ، یلمع  ارنآ  تسا  هدرک  وت  هب  تردپ  یشرافس  ره  - 981
گنس رب  دیآ  وت  ياپ  رگا  رهد  زا 
گنتلد يدرگ  راگزور  تنحم  زو 

هحفص 274} }
نیعلا فرح 

ریت لین  ٍبیصُم  ُریَغ  َو  اهنِم  ٌبیصُمَف  *** يرُبت ُلبَّنلاَف  ُنُونَملا  َکبُِصت  نِا  - 985
ٍبیصَِنب اهِماهِس  نِم  ٌذِخا  *** ًاشیَع َئَّلَمَت  نِا  َو  ٍّیَح  ُّلُک  - 986

ردپ تحیصن  نتفریذپ  ردیح و  باوج 
ندیشارت ءاربا  ًاعِزاج  ُتُلق  يذَّلا  ُتُلق  ام  ِهللاَوَف  *** َدَمحَا ِرصَن  یف  ِربَّصلِاب  ینوُُرماَتَا  - 987

ًاِعئاط ََکل  لَزَا  َمل  ّینَا  َمَلعَِتل  *** یتَرُصن ََرت  نَا  ُتبَبحَا  ینَّنِکل  َو  - 988
زیت مهس  ًاِعفای  َو  ًالفِط  ِدوُمحَملا  َيدُهلا  ِِّیبَن  *** َدَمحَا ِرصَن  یف  ِهللا  ِهجَِول  ییعَس  َو  - 989

یضترم یّلعب  برک  يدعم  نبورمع  باطخ 
ُعَطُسی ِۀَعیقَولا  ِیف  َكِران  ُّرَح  ذِا  *** یلُکلا َکنِم  تَصَّلَقَت  َنیح  َنالا  - 990

نطبلا رماض  ّبقا  ُعَرقَالا  َو  اهُِّینَث  ِنوُُطبلا  ُُّبق  *** ٌبَّزُش ِلِطایَالا  ُۀَقِحال  ُلیَخلا  َو  - 991
نداتسیا زاب  عکعکت  اوُعَکعَکَت  ُلاجِّرلا  اِذِا  َنُولِکنَی  ال  *** اغَولا ِیف  ًامارِک  ًاناسُرف  َنلِمُحی  - 992

ُعَزجَا  ٌةَدیدَش ال  ُنوُکَی  اًذِا  َو  *** ٍةَّزِِعب َيامِح  یمحَا  ٌؤُرما  ِّینِا  - 993
ُعَملَی ِثِداوَحلا  ِیف  ٌباهِش  اَنَا  َو  *** ِلُک اهّ ِنِطاوَملا  ِیف  ُرَّفَظُملا  اَنَا  َو  - 994
ٌعَفدَم ُهنَع  َسَیل  ٍتوَم  َضایِح  َو  *** يدَّرلا َو  َۀَِّینَملا  َقلَی  ینَقلَی  نَم  - 995

نینها رونت  سیطو  ُعَفنَا  َو  ُّرُضَا  اجیهلا  يََدل  ّینِا  *** یِفقوَم ِبناج  َو  یَتلَواصُم  رَذحاَف  - 996
تارابع حصفاب  یضترم  باوج 

تخس عینش و  عیطف  ٌعِظفُم  ٌرمَا  َجاه  َو  َکیَلَع  ُران  *** تَمِرُضا َو  ُسیطَولا  یَمَح  دَق  ُورمَع  ای  - 997
تَقاسَت 5 َو 

هحفص 275} }
گنهآ دشاب  ربص  هب  ار  وت  هک  دیاب 

گنر کی  یشاب  ماقم  نآ  رد  هاگناو 

مالسلا هیلع  ماما  هب  بلاطوبا  تحیصن 

. تسا راپسهر  گرم  ریسم  رد  يا  هدنز  ره  تسا . رتکیدزن  لقع  هب  ربص  هک  نکربص  مدنزرف  - 982
هـلآ و هـیلع و  هللا  یلــص  دـمحم   ) بـیجن دـنزرف  بـیجن »  » يارب ندـش  ادـف  هار  رد  ار  وـت  نـم  تـهج  نـیمه  هـب  تـسا  دــیدش  ـالب  - 983

. مدیشخب ( ملس
. مدرک شک  شیپ  دراد  زاب  یتسد  میظع و  یماقم  ذفان ، یتیصخش  ياراد  هک  يدرف  نیرتزیزع  یئادف  يارب  ار  وت  - 984

هب اهنآ  زا  یـضعب  دروخیم و  فدـه  هب  اهریت  زا  یتمـسق  دوشیم  هدیـشارت  ریت  هک  شاـب  هتـشاد  هجوت  تفرگار  تناـبیرگ  گرم  رگا  - 985
. دسریمن فده 

http://www.ghaemiyeh.com


. درب دهاوخ  یمهس  گرم  ریت  زا  دشاب  تذل  رد  قرغ  دنچ  ره  يا  هدنز  ره  - 986
هیلع هللا  یلص  دمحم  ناناملسم و  بلاطوبا  دوب ، رطخ  ضرعم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناج  هک  بلاطوبا  بعـش  رد  حیـضوت :
دوخ ياـجب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  بش  کـی  دـیباوخ . یم  ترـضح  نآ  ياـجب  اـه  بش  درک و  یم  يرادـهگن  بعـش  رد  ار  ملـس  هلآ و  و 

: دومرف نینچ  ردپ  باوج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تشاد و  نایب  شدنزرف  يارب  ار  الاب  بلاطم  دیناباوخ و 

ردپ تحیصن  هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

لیلد هک  یبلطم  نم  دنگوس ، ادخب  ینک !؟ یم  شرافـس  ربص  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحا  زا  يرای  يارب  ارم  ایآ  ناج  ردپ  - 987
. متشادن نایب  دشاب  یتحاران  راهظا  رب 

عیطم هشیمه  نم  هک  ینادـب  ات  ینیبب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زا  نم  ندرک  يرای  یگنوگچ  مراد  تسود  ناج ! ردـپ  - 988
. متسه امش 

هحفص 276} }
هک الاح  هچ  ما و  هدوب  لفط  هک  یعقوم  نآ  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هتـسیاش  امنهار و  ربمایپ  دمحا  يرای  يارب  نم  شـشوک  - 989

. تسا هدوب  ادخ  ياضر  يارب  طقف  ما  هدش  غلاب 
تسا مرک  تیب  لها  نم ز  هچ  هک  سکره 

تسا مَلَع  ترصن  حتف و  هب  اه  هکرعم  رد 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن  دییأتب  تسب  رمک  هک  يدرم 

تسا مدق  تباث  شیوخ  راکب  هوک  نوچ 

مالسلا هیلع  یلع  هب  بَرَک  يدعَم  نبورمَع  نخس 

. تسا هتفرگ  جوا  تندینازوس  يارب  گنج  شتآ  یمرگ  اریز  دسرب ، مه  هب  تیاه  هیلک  هک  تسا  هدیسر  نآ  تقو  کنیا  - 990
. دنرضاح نادیم  رد  مهرس  تشپ  رتریپ  هلاس و  ود  مادنا ، رغال  کیراب ، رمک  یگنج : ياه  بسا  - 991

يورـشیپ نابـسا  دـننامیم  زاب  نتفر  زا  نادرم  هک  اجنآ  دـنروآ و  یم  نادـیمب  ار  دربن  ياه  تیـصخش  گنج و  نامرهق  اه ، بسا  نیا  - 992
. دننکیم

تفرگ جوا  گنج  هک  هاگنآ  منکیم و  تیامح  مارتحا  اب  مناتسدریز  زا  مزاس و  یم  رو  هلعش  تزع  اب  ار  گنج  هک  متسه  يدرم  نم  - 993
. میامن یمن  زجع  راهظا 

. مشخرد یم  ثداوح  رد  هک  متسه  یباهش  نم  ما . هدش  زوریپ  اهگنج  مامت  رد  نم  - 994
. درادن دوجو  وا  يارب  مه  يرارف  هار  چیه  درک و  دهاوخ  تاقالم  ار  ندرم  ياه  هناشن  تلذ و  گرم ، دنک  رادید  ارم  هک  یسک  - 995

عفن تسود  هب  مـنزیم و  ررـض  نمـشدب  گـنج  نارحب  رد  نـم  اریز  نـک  زیهرپ  نـم  عـضوم  زا  سرتـب ! گـنج  رد  نـم  تماقتـسا  زا  - 996
. مناسریم

هیلع ماما  دوب و  هتخادرپ  نانآ  اب  گنج  هب  دوب و  هدرک  تراـغ  ار  ناناملـسم  زا  يا  هدـع  هک  یماـگنه  رد  برک  يدـعم  نب  ورمع  حیـضوت :
مازعا يو  ندرک  بوکرس  يارب  مالسلا 

هحفص 277} }
نیعلا فرح 
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رهز زا  یعون  حارذ  ٌعَقنُم  ٌّمَس  َو  ٌحیرارَذ  اهیف  *** ٍۀَِّینَم َساَک  ُلاطبَالا  ِتَقاسَت  َو  - 998
ُعِجرَی يذَّلا ال  ِسمَالاَک  ُنوُکَتَف  *** یبَلِخم َُکلانَی  یّنَع ال  َکَیلِاَف  - 999
ُعَفرَی َو  ُءاشَی  نَم  ُضِفخَی  ُهللا  َو  *** ٍةِزَِعب َيامِح  یمحَا  ٌؤُرما  یِّنِا  - 1000

ُعَّرَسَتَا ِهنید  ِِعئارَش  یِلا  َو  *** ِِهلیبَس َو  يدُهلا  ِدصَق  یِلا  ّینِا  - 1001
لاگنچ بلخم  ُعَفنَی  َو  ُّرُضَی  ًّابَر  اّنِبَِرب  َو  *** ًالَزنُم ًاّیَح  َو  ِنارُقلِاب  ُتیضَر  َو  - 1002

ُعَملَی ِۀَمیِقلا  یَّتَح  ُهئاِولَف  *** يدُهلِاب ُِیا  َدّ ِهللا  ُلوُسَر  انیف  - 1003
ناشفا نوخ  غیتب  مشغا  لتق  رد 

َکَلهَا يدوا  ًاعوُرصَم  ِضرَالا  ِیف  ِدَجنُس ال  َّرَخَف  *** ُهُلماَی َناک  ٌرهَد  مَشغَِاب  يدَوا  - 1004
ًاعیوَرت هِماسُِحب  امَس  ِیتَح  *** ًاعُّمَسَت ِمالَکلا  یف  ُرَثُکی  َناک  دَق  - 1005

ًاعوُزَج ِبوُرُحلا  ِیف  ًاموَی  َناک  ام  *** ٍِکتاف َِۀبرَِضب  یّنِم  ُهتوَلَعَف  - 1006
ندیناسرت عیورت  ًاعیطُم  ِهلِِالل  ٌِّیلَع  اَنَاَف  *** انَئانَس َو  انَلضَف  ُرِکُنی  َناک  نَم  - 1007

نید ءادعا  رب  شیوخ  طلست  نایب 
ِعَمَطلا َو  ِلامالِاب  ُحیّرلا  ُقَحُلی  لَه  *** ٍرَطَم نِم  َو  ٍءام  نِم  ُرخَّصلا  ُعَرُقی  لَه  - 1008

ۀئاجف لتقلا  کتفلا  ِعَمَّزلا  َو  ِعوَّرلا  َةادَغ  ِةادُعلا  یَلَع  *** ٌرِدَتقُم ِنیَطبِّسلاُوبَا  ٌِّیلَع  اَنَا  - 1009
ناتسود توف  زا  هودنا  راهظا 

نتفوک عرق  ُهَعیطُملا  ُۀَعِماّسلا  ُۀَعیبَر  *** هَعیبَر تَِلُتق  یسفَن  َفَهل  ای  - 1010
هحفص 278} }

رب دناوخ . دیآ  یم  هک  ار  يراعشا  يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دناوخ و  ار  راعـشا  نیا  دناسرب  نایاپ  هب  ار  دَیبُز » یَنب   » گنج ات  دوب  هدش 
: درک رارف  دیسرت و  راعشا  نیا  ندینش  رثا 

برک يدعم  نبورمع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

. تسا هدمآ  شیپ  یکانرطخ  هثداح  هدش و  رو  هلعش  وت  يارب  یشتآ  تسا و  مرگ  گنج  نینهآ  رونت  ورمع  يرآ  - 997
. دنناشون یم  دوخ  نمشدب  دنراد و  تسد  رد  تسا  هدنشک  مس  نوگانوگ و  ياهرهز  نآ  رد  هک  ار  گرم  ماج  گنج  نانامرهق  - 998

. يوشن ددرگ  یمنرب  تفر و  هک  يزورید  لثم  دوشن و  دنب  وت  هب  ما  هناریش  لاگنچ  هک  ریگب  هلصاف  نم  زا  یطئارش  نینچ  رد  - 999
مَلَع هجنپرس  روز  هب  منم  زورما 

ملق ممصخ  تماق  تسا  نم  غیت  زو 
گنت مزاس  ناج  مصخ  رب  هکرعمرد 
مدع يارحص  هب  شمتسرف  هاگناو 

ار سک  ره  دنزیم و  نیمزب  تساوخ  ار  هک  ره  ادخ  میامنیم و  گنج  منکیم و  تیامح  تزع  اب  مناتسدریز  زا  هک  متسه  یـسک  نم  - 1000
. دربیم الاب  تساوخ 

. متسه تکرح  رد  تعرس  اب  ادخ  نید  نیناوق  قیرط  رد  نآ و  هار  تیاده و  ریسم  رد  نم  - 1001
. ما هتخانش  دناسریم  عفن  نایز و  هک  یئادخ  ار  نامراگدرورپ  ما و  هتفریذپ  ادخ  یحو  ناونعب  ار  نآرق  نم  - 1002

زازتها رد  تمایق  زور  ات  يو  مچرپ  تسام و  نایم  رد  هدش  هداد  ناشن  واب  تسار  هار  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 1003
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. تسا
میدروآ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  هب  ور  هک  میئام 

میدروآ افص  ترودک و  میدرب 
هحفص 279} }

میدرک نشور  قدص  هب  لد  هنیئآ 
میدروآ افو  تبحم و  نیئآ 

مالسلا هیلع  ماما  تسد  هب  مشغا  لتق  ناتساد 

. دیطلغ گرم  رتسب  رد  نیمز  يور  وا  هدیشک و  انف  هب  ار  مَشغَا  ياهوزرآ  راگزور  - 1004
دربیم و الاب  سرت  داجیا  يارب  ار  شریـشمش  هک  دوب  هدـیناشک  اجنآ  ات  ار  لمع  نیا  دـیناسرت ، یم  دایز  دوخ  ياه  نخـس  رد  مشغا  - 1005

. داد یم  تکرح 
هاگچیه هک  مدیبوک  ار  يدرف  مدـیناسر ، تکاله  هب  ار  وا  متفرگ  رارق  وا  يور  رب  هک  یلاح  رد  عطاق  یتبرـض  اب  یطئارـش  نینچ  رد  - 1006

. دوب هدزن  هلان  اه ، گنج  رد 
. ادخ عیطم  متسه و  مالسلا  هیلع  یلع  نم  تسا ، رکنم  ار  ام  تمظع  شناد و  هک  یسک  - 1007

منیب شنوخ  كاخ و  نایم  هک  نمشد 
منیب شنوبز  هصغ  مغ و  دیق  رد 

وا رس  رب  اضق  غیت  مشک  هک  نونکا 
منیب شنوگنرس  كاخ  هب  هداتفا 

نمشد رب  طلست 

. دنبای یم  تسد  دوخ  عمط  اهوزرآ و  هب  اهتردق  ایآ  دنوش !؟ یم  هدیبوک  ناراب  بآ و  زا  اه  هرخص  ایآ  - 1008
زور رد  متـسه . ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ياه  هون  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و   ) نیطبـس ردپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نم  - 1009

. مزوریپ نانمشد  رب  ینادرگرس  تشحو و 
هحفص 280} }

نیغلا فرح 
فطاعم یناحم  هَعیَبلا  َو  اِهقوُس  یناحَم  َنَیب  *** هَعیقَولا ِِهب  َتناک  اُهتعِمَس  - 1011

هَعینَّشلا ُۀَثِّرلا  ُرُومُالا  َال  َو  *** هَعیضَو َو ال  ٌصقَن  اِهب  امَف  - 1012
نایز هعیضو  هَعینَّصلَاب  ِهللا  َباَوث  وُجَرت  *** هَعینَم ًۀَبصُع  ًامیدَق  َتناک  - 1013

هَعیقَر اُهتاوصَا  ًۀَِعلاق  *** هَعیلَو اُهباسنَا  ًةَُّرم  َو  - 1014
هَعیمَس ًةَوعَد  ٌمیکَح  اعََد  *** هَعیضَخلا ِیَنبا  ِتاوصَاَک  تَسَیل  - 1015

هورک هبصع  هَعیفَّرلا  ََۀلِزنَملا  اَِهب  َلان  *** هَعیدَخ َو ال  ٍلُطب  ام  ِریَغ  نِم  - 1016
هَعیسَّدلا َنِم  یلاعلا  ِفَرَّشلا  ِیف  - 1017

ایندب لاغتشا  تّمذم  رد 
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هلیبق هّرم  ٌغِراف  ُّفُکلا  َو  َّفَکلا  ِهیَلَع  َّمُضَی  *** ٍبِساخ َو  ٍلامَک  اینُّدلا  َو  َءرَملا  َيرَا  - 1018
ناراک هانک  نتخاس  راودیما 

ٌفَُؤر ٌفَُؤر  َهلِالا  َّنِاَف  *** نَُطنقَت ِبنَّذلا ال  َبِحاص  ایَا  - 1019
بذک علو  ٌفوُخَم  ٌفوُخَم  َقیرَطلا  َّنِاَف  *** ٍةَّدُع ِالب  َّنَلَحَرت  َو ال  - 1020

یهانم باب  زا  نتخاس  راودیما 
هّیطع هعبس  فَرَتعا  َُّمث  یهَتنا  َُّمث  يوَعرا  َُّمث  *** فَرَتقا َُّمث  يدَتعا  َُّمث  ادَع  نَم  - 1021

هاراسر هّدع  فَلَس  دَق  ام  مَُهلرَفُغی  اوُهَتنَی  نَا  *** ِهتایا یف  ِهللا  ِلوَِقب  رِشبَا  - 1022
ناسحا وفع و  لضفب و  رما 

نا
هحفص 281} }

زور همه  دساف  لایخ  دنک  هک  نمشد 
زور همه  ( 1  ) دساک تسوا  ثیدح  يالاک 

تسا رگد  یحتف  ترصن و  ارم  هظحل  ره 
زور همه  دساح  خوس  هصغ  شتآ  زا 

ناتسود گرم  زا  هودنا  راهظا 

. دوب عیطم  اونش و  هعیبر  ( 2  ) دش هتشک  هعیبَر  هک  متسه  فسأتم  یلیخ  - 1010
. تسا هتفرگ  رارق  هلمح  دروم  گنج  تراجت  رازاب و  مخ  چیپ و  رد  هعیبر  هک  ما  هدینش  - 1011

. تسا هدزرس  وا  زا  تسپ  کچوک  ياهراک  هن  هدید و  ینایز  هن  هتشاد و  دوبمک  هن  هعیبر  - 1012
. دنا هتشاد  باوث  دیما  هنازور  ياهراک  يارب  هک  دنا  هدوب  صخشتم  یهورگ  میدق  زا  هعیبر  هفئاط  - 1013

نم لگ  دزیا  تشرس  افو  رهم  اب 
نم لزنم  رس  قوش  افص و  يوکدش 

منیب یم  ناتسود  ياپ  هب  هک  يراخ 
نم لد  رب  يرجنخ  هچ  لثم  هب  دشاب 

. تسا ترفن  دروم  نانآ  ياهادص  دنتسه و  مدق  تسس  دنراد  غورد  یبسن  هلسلس  هک  هُّرم  هفئاط  - 1014
. تسین گنج  نادیم  يادص  دننامه  نانآ  يادص  - 1015

. دندینش ار  وا  فرح  همه  درک و  توعد  گنج  هب  ار  مدرم  هلبج  نب  میکح 
__________

. تسا داسک  زور  همه  وا  هزات  سنج  ینعی  داسک  دساک ، - 1
. داد لیوحت  گنج  هار  رد  ارنآ  درک و  بسا  هب  لیدبت  ار  دوخ  تورث  مامت  نوچ  هدش  هتفگ  مه  سرفلا  ۀعیبر  هعیبر ، هب  - 2

هحفص 282} }
. تفای تسد  یلاع  ماقمب  دوخ  توعد  اب  تشاد و  یگنرین  بلطم  هن  دوب و  هدز  یطبر  یب  فرح  هن  میکح  - 1016

. دیزای تسد  ششخب  زا  یلاع  یماقمب  دوخ  فرح  رثا  رب  - 1017
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لگ رد  تواقش  مخت  ار  وت  تسینرگ 
لئام یشاب  هنتف  لها  هب  دنچ  ات 
نکم هلفس  رب  دامتعا  هک  راهنز 

لد يا  ینیبن  کین  دب  مدرم  زک 

ایند رد  ندش  قرغ  زا  تمذم 

. تسا یلاخ  لام  زا  یلو  دشکیم  تمحز  نآ  لرتنک  طبض و  يارب  تسد  تسا ، رادباسح  تورث و  لثم  نم  رظن  رد  ایند  - 1018
شفرش ایند  لام  هب  دوب  هک  سک  ره 

شفرط رب  تسین  رقف  بهذم  رد 
ناور هک  ناد  یبساحم  لثم  هب  ار  وا 

شفک تسا  یلاخ  دریگ و  مه  هب  لاوما 

ناراکهانگ هب  نداد  دیما 

. تسا نابرهم  ینابرهم  هللا ، هک  شابم  دیماان  راکهانگ  يا  - 1019
. تسا كانتشحو  یکانرطخ  هار  هک  نکم  تکرح  رفس  رازبا  جرخ و  نودب  ایند  زا  - 1020

دیون رایسب  فطل  هب  ارم  هداد  يا 
دیما وت  لضف  لخن  مربن ز  زگره 

ار  وت  رهق  منک  دای  رگ  همه  نیا  اب 
دیب نوچ  رس  ات  ياپ  نم ز  نت  دزرل 

هحفص 283} }
ءافلا فرح 

راوازس يّرح  ِفاصنِالا  َو  ِناسحِالِاب  َکیَلَعَف  *** ِفارشَالا َۀَبتُر  ُُبلطَت  َتنُک  نِا  - 1023
ٍفاک ٍفاکُم  َُهلَوُهَف  ُرهَّدلا  َو  *** ِلَخَف هّ َکیَلَع  ٌدَحَا  يدَتعا  اَذِا  َو  - 1024

مرک اخسب و  رما  لخب و  زا  یهن 
ُفَّرَسلا َو  ُریذبَّتلا  اَهُصُقنَی  َسیَلَف  *** ٌۀَِلبقُم َیِه  َو  اینُِدب  َّنَلَخبَت  ال  - 1025

نیشناج فلخ  ٌفَلَخ  تََربدَا  ام  اذِا  اهیف  ُرُکُّشلاَف  *** اِهب َدوَُجت  نَا  يرحَاَف  تَّلََوت  نِا  َو  - 1026
اضر ضیوفت و  ماقم  راهظا 

ُفِهَتلا ِهیَلَع  یناَرت  َو ال  *** ٌفَسَا ٍِتئاف  ِتوَف  یلَع  یلام  - 1027
فال فلص  ٌفِرَصنُم  َياوِس  نَم  یِلا  یّنَع  *** َهل َسیَلَف  یل  ُهللا  َرَّدَق  ام  - 1028

ُفَرَّشلا ِیتَّمِه  َو  ٌتُوق  َِیلام  *** َهل َکیرَش  ِهللاُدمَحلاَف ال  - 1029
ٌفَلَص َو ال  ٌۀَّلِذ  یُنلُخدَت  *** امَف ِراسَیلا  َو  ِرسُعلِاب  ٍضار  اَنَا  - 1030

قلاخب رما  ضیوفت  قیالخ و  بارطضا  نایب 
لقع ّبل  ُفِرَحنَی  ُقزِّرلا  ُهنَع  ِّبُّللا  ِبَّذَهُم  *** ِِهبُّلَقَت یف  ٍّيِوَق  ٍمیلَع  نِم  مَک  - 1031
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ماشا فک  زا  با  فارتغا  فِرَتغَی  ِرحَبلا  ِجیلَخ  نِم  هَّنَاَک  *** ٍِطلَتُخم ِلقَعلا  ِفیخَس  ٍفیعَض  نِم  مَک  - 1032
دناهریم ندب  زا  ارحور  هک  توم  شیاتس 

ُفَارَا َو  انیَِدلاو  نِم  اِنبَُّربَا  *** هَّنِاَف ًاریَخ  َتوَملا  اَّنَع  ُهللا  يَزَج  - 1033
یکیدزن ّونُد  ُفَرشَا  َیِه  یتَّلا  ِراّدلا  َنِم  ینُدی  َو  *** يذَالا َنِم  ِسوُفُّنلا  َصیلَخت  ُلِّجَُعی  - 1034

هحفص 284} }
تسد سپس  داتفا  رکفب  دعب  دیدرگ ، قرغ  تیصعم  رازنجل  رد  داد و  همادا  هانگ  هب  سپـس  تفرگ ، شیپ  ار  فارحنا  هار  هک  یـسک  - 1021

، درک فارتعا  دوخ  هابتشا  هب  دیشک و  هانگزا 
هک  ) ار شا  هتـشذگ  ناهانگ  ادخ  دیوشب ، هانگ  زا  تسد  رگا   » هک هدب  هدژم  هدومرف  نآرق  تایآ  رد  هک  ادـخ  لوقب  ار  يدرف  نینچ  - 1022

(1 .« ) دزرمآ یم  مدرم ) قح  لام و  هن  تسادخ ، هب  طوبرم 
مراد تیاهن  یب  مرج  هک  دنچ  ره 

مراد تیاکش  دوخ  سفن  بناج  زو 
قح شزرمآ  هب  نخس  دشک  هک  یهاگ 

مراد تیاکح  دص  دیما  باب  رد 

دیشوپب مشچ  مدرم  شزغل  زا  دینک و  ناسحا  نارگید  هب 

. یشاب هتشاد  فاصنا  نک و  یکین  مدرمب  دیاب  یسرب ، اه  تیصخش  ماقمب  یهاوخ  یم  رگا  - 1023
. دوب دهاوخ  یفاک  يو  زا  نتفرگ  ماقتنا  يارب  راگزور  هک  ریگب  هدیدان  ار  وا  دروآ  راشف  وت  هب  يدرف  هک  هاگنآ  و  - 1024

شیوخ هشیر ي  یمدرمب  ورف  هدرب  يا 
شیوخ هشیپ  مرک  ریغ  نکم  راهنز 

نتسش دیاب  ماقتنا  تروص  زا 
شیوخ هشیدنا ي  حول  رهِم  همشچرد ي 

تواخس هب  رما  لخب و  زا  زیهرپ 

نینچ رد  اریز  نکم ، لخب  ششخب  رد  دروآ  يور  وت  هب  ایند  هک  هاگنآ  - 1025
__________

« فلس ام  مکل  رفغی  اوهتنی  نا  اورفک  نیذلل  لق   » هیآ 38 لافنا  هروس  - 1
هحفص 285} }

. دنک یمن  مک  ار  تورث  فارسا ، ریذبت و  یطئارش 
ادـخ رکـش  تسا ، نتفر  ریـسم  رد  لام  یتقو  اریز  ینک ، قاـفنا  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  رت  هتـسیاش  درک  نتفر  گـنهآ  تورث  رگا  و  - 1026

. تسا تورث  نیشن  ياج 
یماک ره  ادخ  لضف  زا  هتفای  يا 

یماگ لطاب  هارب  هنم  راهنز 
یمارکا قح  ضیف  ار ز  وت  تسه  نوچ 
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یمان يرآ  رب  ماعنِا  هب  هک  دیاب 

اضر ضیوفت و  راهظا 

، نالان هن  ینیب و  یم  نیگمغ  ارم  هن  مداد ، تسد  زا  ار  يزیچ  هاگره  - 1027
. دش دهاوخن  هداد  هلاوح  يرگید  هب  تسا  هدرک  ردقم  نم  يارب  ادخ  ار  هچنآ  اریز  - 1028

. تسا یلاع  نم  تمه  اما  مرادن  ندروخ  يارب  يا  همقل  درادن ، کیرش  هک  تسا  یئادخ  صوصخم  دمح  - 1029
. منزیمن فال  يداش  زا  منیبیمن و  تلذ  یتخس  زا  هاگچیه  متسه و  یضار  شیاسآ  یتخس و  هب  نم  - 1030

دنامن زییمت  هک  هوکش  ینک  دنچ  ات 
دنامن زیچ  نآ  تفر و  دابب  زیچ  نیا 

هوک نوچ  تباث  دومن  یم  هک  زیچ  ره 
دنامن زین  نآ  میدز  مه  هب  مشچ  ات 

تسادخ ریدقت  هب  تورث  قزر و 

دنک . یم  يریگ  هرانک  يو  زا  قزر  اما  دراد  یبوخ  لقع  تسا و  دنمورین  اهراک  شدرگ  رد  هک  یئاناد  رایسب  هچ  - 1031
هحفص 286} }

قزر  ) دنربیم هرهب  ایرد  زا  هتسشن و  ایرد  رانک  ایوگ  قزر  رظن  زا  دنا و  هدیروش  هدنام و  بقع  لقع  رظن  زا  هک  ینافیعض  رایسب  هچ  - 1032
(. دوش یمن  مک  نانآ 

دنشوک یم  تفرعم  ملع و  هب  هک  یعمج 
دنشوج رد  بش  زور و  هصغ  شتآ  زا 
دنشوپ یم  قح  هار  لهج  هب  هک  اهناو 
دنشون یم  برط  ماج  زا  یم  هتسویپ 

گرم زا  شیاتس 

. تسا رت  نابرهم  شیدناریخ و  امب  تبسن  گرم  اریز  دهدب ، گرمب  بوخ  شاداپ  ام  بناج  زا  ادخ  - 1033
. دزاس یم  کیدزن  تساه  هناخ  نیرت  مرتحم  هک  يا  هناخب  ار  ناسنا  دنکیم و  هلجع  هجنکش  زا  اهناج  ندرک  دازآ  رد  - 1034

نم هشیپ ي  دش  سفن  لامک  لیصحت 
نم هشیش  رد  تسین  قشع  هداب ي  زج 
تسا هدش  نشور  سفن  ياقب  هچ  نم  رب 

نم هشیدنا ي  گرم  دوبن ز  زگره 

ادخ فاصوا 

. یفورعم قح  هب  هشیمه  نم  ياقآ  يا  يا . هدش  هتخانش  نم ) يارب   ) بلق اب  نم  يادخ  يا  - 1035
. یتشاد دوجو  وت  دنربب ، هانپ  ناب  هک  دوب  نیمز  يور  يا  هیاس  هن  دندرگ و  دنم  هرهب  نآ  زا  هک  دوب  يرون  هن  هک  يزورنآ  ادخ ! يا  - 1036
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. یتخاس انشآ  کیدزن و  تسا  هتفهن  اه  لایخ  رکف و  رد  هچ  ره  مدرم و  مامت  فالتخا  هب  ار  ام  - 1037
هحفص 287} }

ءافلا فرح 
یهانتمان تسیرحب  هک  یهلا  تافص  نایب 

هبظاو همزال و  هیلع  فکع  ًافوُصوَم  ِّقَحلِاب  ِیَس  يدّ لََزت  َمل  َو  *** ًافوُرعَم ِبلَقلِاب  ِیَس  يدّ ای  َتنُک  دَق  - 1035
ًافوُکعَم ِقافالا  یَلَع  ٌمالِظ  َو ال  *** ِهب ٌءاضَتُسی  ٌرُون  َسَیل  ذِا  َتنُک  َو  - 1036

هدش هتشادزاب  فوفکم  ًافوُرعَم  ِماهوَالا  ِیف  َناک  ام  ُّلُک  َو  *** ِلُک مِهّ ِقلَخلا  ِفالِِخب  انَتبَّرَق  - 1037
ًافُونکَم ِزجَعلِاب  ٍرَصَح  اخَا  عِجرَی  *** ًالِثَتمُم ِهیبشَتلا  یَلَع  ُهدُِری  نَم  َو  - 1038

ًافوُفکَم ِحیّرلا  َفرَص  ُضِراُعی  ًاجوَم  *** ِهتَرُدق َجوَم  یقَلت  ِجراعَملا  ِیف  َو  - 1039
هدیسر تفا  فوؤم  ًافُوؤَم  ُياَّرلا  ُهنِم  َّکَشلا  َرَشاب  دَق  *** ًاِهبَتشُم ِنیّدلِاب  ٍلَدَج  اخَا  كُرتاَف  - 1040

ًافوُفحَم ُهالوَم  نِم  ِۀَمارَکلِاب  َو  *** ِیَِسل ِهِدّ ًاّبُح  ٍۀَقِماخَا  بَحصَا  َو  - 1041
ّتبحم هقم  ًافوُرعَم  ِلاحلا  َلیمَج  ِءامَّسلا  ِیف  َو  *** ًارِشَتنُم ِضرَالا  ِیف  يدُهلا  َلیلَد  یسمَا  - 1042

رضن ینب  هلیبق  ندرک  نوریب  فرشا و  نب  بعک  ندش  هتشک 
ِفِدصَا َمل  َو  ًاّقَح  ُتنَقیَا  َو  *** ُفِرعَی لِدَتعَی  نَم  َو  ُتفَرَع  - 1043

هدش هطاحا  فوفحم  ِفَارَالا  ِۀَفاَّرلا  ِيذ  ِهللا  َنِم  *** اِهب یتاَی  ِقدِّصلا  َِملَکلا  ِنَع  - 1044
یفَطصُملا َدَمحَا  یفَطصا  َّنِِهب  *** َنینِمؤُملا ِیف  َنسَرُدی  َِلئاسَر  - 1045

فقوت ّلحم  فقوم  ِِفقوَملا  َو  ِۀَماقَملا  َزیزَع  *** اًزیزَع انیف  ُدَمحَا  َحَبصَاَف  - 1046
ِِفنُعی َمل  َو  ًاروَج  ِتاَی  َمل  َو  *** ًاهافَس ُهوُدِعوَملا  اَهُّیَا  ایَف  - 1047

ندرک یتسود  فنع  ِفَوخَالاَک  ِهللا  ُنِما  ام  َو  *** ِباذَعلا یندَا  َنُوفاَخت  ُمتَسلَا  - 1048
ناف

هحفص 288} }
فورعم یبوخب  لزا  رد  وت  يور  يا 
فوصوم یلامک  فاصوا  هب  هتسویپ 
دناوت یتسه  هب  جاتحم  همه  ملاع 

فوقوم دشابن  چیه  رب  وت  یتسه 
. ددرگ یم  هرصاحم  یناوتان  زجع و  رد  دیامن  یفرعم  ندرک  هیبشت  اب  ار  ادخ  دهاوخب  هک  یسک  - 1038

. درادیم زاب  تکرح  زا  ار  جاوما  مامت  هک  تسا  دنمورین  ردقنآ  ادخ  تردق  جوم  - 1039
مهَو هدرپ  زا  وت  رون  نورب  هتفر  يا 

مهف هشیدنا و  لقع و  نوزف ز  وت  نسح 
مدرب تمان  لقع  شیپ  هک  راب  ره 

مهَس تیاغ  زا  دنکف  رپس  لاح  رد 
تفآ شرکف  دربیم و  رـسب  دیدرت  کش و  رد  هشیمه  دـنکیم و  داجیا  لاکـشا  نید  رد  یلو  دـناد  یم  راد  نید  ار  دوخ  هک  يدرف  اب  - 1040

. نک هطبار  عطق  تسا  هدید 
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يالوم بناج  زا  ناربماـیپ ) هزجعم  هیبش   ) تاـمارک هب  هدـیدرگ و  زاـبناج  ادـخ )  ) دوخ ياـقآ  هب  تبـسن  تبحم  رثا  رب  هک  يدرف  اـب  - 1041
. نک تقافر  تسا  هتفای  تنیز  شیوخ 

. تسا هدش  هتخانش  مارتحا  اب  نامسآ  رد  تسا و  تیاده  يامنهار  روانهپ ، نیمز  يور  رد  هک  نک  تقافر  یسک  اب  - 1042
دشاب لطاب  لایخ  ار  وت  دنچ  ات 

دشاب لیام  صقن  لامک  هب  تعبط 
دشاب لماک  ریس  هب  تلد  لیم  رگ 

دشاب لصاو  تاذ  رون  هب  هاگان 
هحفص 289} }

ریضَن ینَب  هفئاط  جارخا  فرشَا و  نب  بعَک  لتق 

. متشگنزاب نآ  زا  متفای و  تسد  تقیقحب  دیدرت  نودب  دنکیم و  ادیپ  تخانش  دشاب  لدتعم  هک  یسک  متخانش و  ار  مالسا  - 1043
. منادرگیمرب يور  دروآ  تسا  نانابرهم  نیرت  نابرهم  هک  یئادخ  فرط  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  یقداص  نآرق  زا  - 1044

داقتعا دیزگرب  اهنآ  غالبا  يارب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحا  ادخ ، ددرگیم و  میلعت  نانمؤم  نایم  رد  هک  یبلاطمب  - 1045
. مراد لماک  هقالع ي  و 

دشاب نافرع  لها  نم ز  هچ  هک  سک  ره 
دشاب ناسحا  لضف و  رهپس  دیشروخ 

دشاب نامیا  رون  نخس ز  هک  یئاج 
دشاب نآرق  هب  وا  حیحص  نامیا 

. دشاب حلص  رد  ای  دنک و  گنج  هاوخ  هدیدرگ  زیزع  ام  نایم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  مالسا  ربمایپ  - 1046
. تسا هدومن  یقالخادب  يدرف  هب  هن  هدرک و  ملظ  یسک  هب  هن  نونکات  وا  دیرامش ، یم  نادان  ار  وا  سرت  زا  هک  دوهی )  ) امش - 1047

. ما هدرواین  نامیا  اهوسرت  لثم  ما  هدروآ  نامیا  ادخب  هک  نم  دیرادن !؟ تشحو  باذع  نیرتمک  زا  ایآ  - 1048
دنوش رورغم  شیوخ  سفن  هب  هک  یعمج 

دنوش روهشم  قلخ  نایم  لهج  زو 
دنوش رود  تفرعم  رهپس  رهم  زا 

دنوش رون  یب  هریت و  تفص  شافخ 
هحفص 290} }

ءافلا فرح 
ندنکفا عرص  ِفَرشَالا  یبَا  ٍبعَک  ِعَرصَمَک  *** اِنفایسَا َتَحت  اوُعَرُصت  نِاَف  - 1049

ِفَیحَالا ِلَمَجلاَک  َضَرعَا  َو  *** ُهَنایغُط َهللا  َياَر  َةادَغ  - 1050
ِفَطلُملا ِهِدبَع  یِلا  ٍیحِِوب  *** ِِهلتَق یف  َلیَربَج  َلَزنَاَف  - 1051

نداتسرف ناهنپ  ّسد  ٍفَهُرم  ٍۀَّبُظ  يذ  َفَهرَِاب  *** َُهل ًالوُسَر  ُلوُسَّرلا  َسَّدَف  - 1052
ِفُرذَت اَهل  ٌبعَک  َعُنی  یتَم  *** ٌتالِوعُم َُهل  ٌنُویُع  َتتابَف  - 1053

ِفَتشَن َمل  ِحوَّنلا  َنِم  ّانِاَف  *** ًالیلَق انرَذ  َدَمحَِال  اُولاقَف  - 1054

http://www.ghaemiyeh.com


دایرف هلان و  لیع  ِفنُالا  ِۀَمغَر  یلَع  ًاروُحُد  *** اُونَعظا َلاق  َُّمث  مُهاّلَخَف  - 1055
ٍفُرخُز يذ  ِةَراِدب  اُوناک  َو  *** ٍَۀبرُغ یِلا  َریضَّنلا  یَلجَا  َو  - 1056

ٍفَجعَا ٍَربَد  يذ  ِّلُک  یلَع  *** ُمُهًافادِر ٍتاعِرذَا  یِلا  - 1057
مشج نب  فیرطغ  نتفرگ  ربخ 

ندرک رود  روحد  ِفیَّزلا  َلَذب  َو  َساَبلا  یِعَّدُملا  *** ِفیرطِغلا یَلَع  یسفَن  َفَهل  ای  - 1058
ٍفیرَظ ما  ِّدَجلا  ِمیرَک  َریَغ  *** ٍفیفَخ َُهل  ٍبرَض  نِم  َتَلفَا  - 1059

هفوک ضراب  قایتشا  راهظا 
شیارا فرخز  هَفوُرعَم  ٌۀَفُولاَم  اَنل  ٌضرَا  *** هَفوُکلا ِضرَِاب  ٌفیِس  اذَّبَح  ای  - 1060
رغال فجع  هَفُولاَم  یِملسَا  َو  ًاحابَص  یمِع  *** هَفُولعَملا اَُنلامِج  اُهقُرطَی  - 1061

دنوادخب رما  ضیوفت  لّکوتب و  بیغرت 
هحفص 291} }

. دیسر دیهاوخ  لتق  هب  ریضن ) ینب  هلیبق  سیئر   ) فرشالا یبا  بعک  لثم  دیدرک  طوقس  ام  ياهریشمش  ریز  رگا  - 1049
. دنکیم یئانتعا  یب  هدیشک و  رانک  هنسرگ  رتش  دننامه  هک  دید  درک و  هدهاشم  ار  وا  يرگیغای  ادخ  - 1050

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دوخ  نابرهم  هدنبب  یحو  قیرط  زا  نآرق  زا  يا  هیآ  دـید ) بعک  زا  ار  یعـضو  نینچ  هک  ادـخ  - ) 1051
(1 . ) داتسرف وا  لتق  هرابرد 

درک و تکرح  وا  يوسب  هدیدبآ  زیت و  ریشمش  اب  مه  وا  تخاس  وا  لتق  رومأم  یناهنپ  ار  یسک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  - 1052
. دیناسر لتقب  ار  وا 

. دنتسیرگ هلان  هآ و  اب  دننک  هیرگ  دیابیم  بعک  لتق  ربخ  زا  هک  یئاه  مشچ  بش  نآ  رد  - 1053
دندش رای  مه  هب  ام  رهق  هک ز  ادعا 

دندش راتفرگ  ام  تسدب  هاگان 
دنتسب یم  رمک  ام  دصق  هب  هک  یعمج 

دندش راسنوگن  بیغ  زا  هک  میدید 
هیرگ زا  اـم  اریز  مینک ، هیرگ  یمک  هدـب  هزاـجا  هکدـندرک  تساوخرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زا  بعک  ناگدـنامزاب  - 1054

. میا هتفاین  شمارآ 
. دننک چوک  نیمزرس  نآ  زا  دوخ  لیم  فالخرب  هک  داد  روتسد  سپس  درک  اهر  ار  اهنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  - 1055

. دنتفر دندرک و  اهر  ار  ابیز  ياه  هناخ  دندروآ و  يور  تبرغ  هب  دندرک و  كرت  ار  یگدنز  ریضن  ینب  - 1056
. دندرک تکرح  ماش )  ) تاعَرذَا يوسب  دندوب  راوس  مه  فیدر  رغال  ياهرتش  يور  رب  هک  یطئارش  رد  ریضن  ینب  - 1057

__________

...« منهج یلا  نورشحت  نوبلغتس و   »... هیآ 12 نارمع  لآ  هروس  - 1
هحفص 292} }

دنشاب مُد  مُس و  راوازس  هک  یعمج 
دنشاب مدرم  نایم  رد  هچ  رهب  زا 

مدق هب  ات  رس  دنضحم ز  تملظ  نوچ 
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دنشاب مگ  نامدرم  مشچ  هک ز  هب  نآ 
اب دمآ  هنیدمب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هک  هاگنآ  دندوب . يدوهیو  دندرکیم  یگدنز  هنیدم  هقطنم  رد  ریـضن  ینب  حیـضوت :

فرـشا نب  بعک  ترجه ، موس  لاس  رد  اما  دنیامنن  ینکـشراک  مه  نانآ  هیلع  دننکن و  گنج  ناناملـسم  اب  هک  دندرک  دـهع  ترـضح  نآ 
. دنگنجب ناناملسم  اب  مه  اب  هک  دش  نامیپمه  شیرق  ناکرشم  اب  هکمرد 

، ناناملسم يزوریپ  زا  سپ  دندرک . مایق  ناناملسم  مالـسا و  هیلع  دش و  تسدمه  هقطنم  ناکرـشم  نایدوهی و  اب  هکم  زا  تشگزاب  ماگنه  هب 
نب دـمحم  اه  هنحـص  نیارد  دـندرک . تکرح  ربیخ  يوسب  رگید  هفئاط  دـنچ  دـندومن و  رارف  دـندرک و  چوک  ماش  فرطب  ریـضن  ینب  هفئاط 

. دیناسر لتقب  درک و  ریگلفاغ  ار  فرشا  نب  بعک  هملسم 

فیرطغ ندرک  رارف  زا  عالطا 

. دوب رادروخرب  يزرواشک  تالوصحم  هعرزم  قافنا  زا  دراد و  تعاجش  درکیم  اعدا  هک  مفساتم  ( 1  ) فیرطغ يارب  - 1058
. بوخ ای  دشاب  بسانمان  وا  بسن  هلسلس  هاوخ  درک  رارف  دوب  لمحت  لباق  وا  يارب  هک  یتبرض  زا  - 1059

هار زا  نوریب  موش  سفن  هب  هتفر  يا 
هاگآ یشابن  دوخ  يادخ  یک ز  ات 

مهوک نوچ  نم  هک  دوب  نآ  وت  يوعد 
هاک نوچ  یتفر  داب  هب  دوخ  وت  هاگان 

__________

. نمی رد  دوب  يا  هفئاط  سیئر  هدنک و  هلیبق  زا  مشچ  رسپ  رسکب غ  فیرطغ  - 1
هحفص 293} }

فاقلا فرح 
ِقِداّصلِاب ِبِذاکلا  ِنَع  ِنغَت  *** ِِقلاخلِاب ِقُولخَملا  ِنَع  ِنِغا  - 1062

ِقِزاّرلِاب ِهللا  ُریَغ  َسیَلَف  *** ِِهِلضَف نِم  َنمحَّرلا  ِقِزرَتسا  َو  - 1063
دامتعا قوثو  ِِقثاولِاب  ِنمحِّرلِاب  َسیَلَف  *** هِّفَک یف  َقزِّرلا  َّنَا  َّنَظ  نَم  - 1064

دنلب هوک  قلاح  ٍِقلاح  نِم  ِنالعَّنلا  ِِهب  تَّلَز  *** ینَنُونُغی َساّنلا  َّنِا  َلاق  َوا  - 1065
درخ ینغ و  هنایم  ّتیدض  نایب 

یقُّلَعَت ِءامَّسلا  ِراطقَا  ِموُُجِنب  *** ینَتدَجََول ینِغلا  ِلیَحلِاب  َناک  َول  - 1066
يزاینیب ینغ  ٍقُّرَفَت  َّيَا  ِناقِرَتفُم  ِنادِض  *** ینِغلا َمِرُح  یجِحلا  َقِزُر  نَم  َّنِکل  - 1067

یهلا ياضقب  اضر  راهظا 
درخ یجح  یِقلاخ  یِلا  يرما  ُتضَّوَف  َو  *** یل ُهللا  َمَّسَق  اِمب  ُتیضَر  - 1068

یَقب امیف  ُنِسُحی  ِکلذَک  *** یضَم امیف  ُهللا  َنَسحَا  دََقل  - 1069
لام رب  ملع  لیضفت  حیجرت و 

فرظ ءاعو  ٍقوُدنَص  ُفوَج  َُهل ال  ٌءاعِو  یبلَق  *** ینُعَبتَی ُتنُک  دَق  امَنیَا  یعَم  یملِع  - 1070
ِقوَّسلا  ِیف  ِملِعلا  َناک  ِقوَّسلا  ِیف  ُتنُک  َوا  *** یعَم هیف  ُملِعلا  َناک  ِتیَبلا  ِیف  ُتنُک  نِا  - 1071

ایند لاوز  تعرس  انف و  نایب  رد 
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نتفر قالطنا  ٍقاس  َو  ٍمَدَق  یلَع  ًةَرَّمَشُم  *** ٍقالِطنِاب ُنَذُؤتَس  اینُّدلا  َيرَا  - 1072
هرز رمکب  نماد  هّرمشم  ٍقاِبب  اینُّدلا  یَلَع  ٌّیَح  َو ال  *** ٍّیَِحل ٍۀَِیقاِبب  اینُّدلا  اَلَف  - 1073

تّمذم
هحفص 294} }

هفوک هب  تبسن  هقالع  راهظا 

. تسوبشوخ ام و  هقالع  دروم  هدش و  هتخانش  ام  يارب  هک  تسا  ینیمز  هفوک ، نیمزرس  لحاس  رب  ابحرم  يا  - 1060
هتفرگ سنا  وت  اب  هک  وت  رب  دورد  ریخب ، وت  حبص  هفوک  يا  دنراذگیم  اپ  ریز  ار  هفوک  نیمزرس  ام  هد  راوخ  فلع  نارتش  ماگنه  بش  - 1061

. ما
منک دای  فجن  كاخ  زا  نم  هک  مد  ره 

منک داینب  قشع  دورس  لاح  رد 
هلان مرآ  رب  غاد و  مشک  هلال  نوچ 

منک دایرف  هماج و  مرد  هچنغ  نوچ 
زا تسا . هدیکـشخ  العف  هک  هدوب  یئایرد  رانک  رد  فجن  یلو  تسا  طش  رانک  رد  هفوک  دراد . هلـصاف  خسرف  کی  فجن  اب  هفوک  حیـضوت :
رد ندش  نفد  رطاخب  تسا و  هدوبن  دابآ  فجن ، زونه  دـنک  یم  هفوک  زا  دای  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا . هدوب  لصتم  ایرد  هب  بونج  فرط 

. تسا هدوبن  دوش  یم  روظنم  نارگید  يارب  هک  یئاهیئابیز  هب  ترضح  نآ  رظن  دنک . یم  هقالع  راهظا  نیمز  هب  نآ 

ندش يو  میلست  ادخب و  هجوت 

وت يارب  هک  امن  دامتعا  وا  هب  نک و  ظفح  ار  وگتـسار  راذـگب و  راـنک  ار  ناـیوگغورد  شاـب . زاـین  یب  قولخم  زا  يراد  ار  ادـخ  اـت  - 1062
. تسا یفاک 

. تسین هدنهد  قزر  ادخ  ریغ  اریز  هاوخب ، قزر  ادخ  فطل  زا  - 1063
. درادن دامتعا  نامحر  يادخب  دشاب ، یم  شدوخ  تسد  رد  قزر  دنک  یم  نامگ  هک  یسک  - 1064

رکف نیا  اب  دنهد  یم  قزر  دننک و  یم  ریس  ارم  مدرم  دیوگ  یم  هک  یسک  - 1065
هحفص 295} }

. تسا هدروخ  نیمزب  هدیزغل و  دنلب  هوک  زا  شفک  اب  ایوگ 
شیر دشاب  ملد  هصغ  زا  هک  دنچره 

شین مد  ره  مروخ  نود  رهپس  تسد  زو 
مبلط يزور  هک  ارم  دوشن  يزور 

شیوخ يزور  ناهج  دنوادخ  ریغ  زا 

لقع تورث و 

هب تسا و  نم  کلم  رد  نامسآ  فلتخم  ياه  هنارک  ياه  هراتـس  هک  يدرک  یم  كرد  دمآ  یم  تسدب  یگنرز  هار  زا  تورث  رگا  - 1066
. ما هتخادنا  گنچ  اهنآ 
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. دنراد ناوارف  ینمشد  مه  اب  تورث  لقع و  اریز  دنتخاس ، شمورحم  تورث  زا  دنداد  لقع  سک  ره  هب  هک  تسه  بلطم  نیا  اما  - 1067
دراد تمکح  لقع و  هک  یسک  تسا  راوخ 

دراد تمعن  زان و  زور  همه  لهاج 
ادخ ملع  رد  لهج  هک  منک  هچ  نکیل 

دراد تمشح  هب  یتمالع  هتسویپ 

ادخ تساوخ  میلست 

. منک یم  راذگاو  دوخ  راگدیرفآ  هب  ار  شیوخ  تشونرس  متسه و  لاحشوخ  هدرک  ردقم  نم  يارب  ادخ  هچنآ  هب  - 1068
. درک دهاوخ  یکین  مه  هدنیآ  يارب  نینچمه  هدرک ، تبحم  نم  هب  هتشذگ  نامز  رد  ادخ  - 1069

دشاب یضاق  لقع  هچ  ندب  کلم  رد 
دشاب یضار  هشیمه  قح  تمسق  زا 

هحفص 296} }
وکن رایسب  دوب  هتشذگ  لاح  نوچ 

دشاب یضام  هچ  هدنیآ  هک  دیما 

تسا لام  زا  لضفا  ملع 

. تسین هتسب  قودنص  نایم  رد  تسا ، ملع  هاگیاج  نم  بلق  تسا . نم  هارمه  نم  ملع  دشاب  اجک  ره  - 1070
. دشاب یم  رازاب  رد  ملع  مشاب  رازاب  رد  رگا  تسا و  نم  اب  ملع  متسه  هناخ  رد  رگا  - 1071

یقاط تعانق  صرح و  رد  هک  هلفس  يا 
یقاتشم دوخ  هاج  لام و  هب  هتسویپ 

ندنام دهاوخن  سک  هب  ناهج  بابسا 
یقاب دشاب  هک  شوک  نیقی  ملع و  رد 

دنام یمن  ایند  رد  سکچیه 

. تسا هدز  رمک  هب  نماد  هدرک و  عمج  ار  دوخ  ياپ  تسد و  نتفر  يارب  دنک و  یم  مالعا  ار  تکرح  يدوزب  هک  منیب  یم  ار  ایند  - 1072
. دروآ یم  ماود  نیمز  يور  يا  هدنز  هن  دنام و  یم  یقاب  اه  هدنز  يارب  ایند  هن  - 1073

ندنام دهاوخن  چیه  ناهج  بابسا 
ندنام دهاوخن  چیه  زین  وت  عبط  رد 

يراد دح  یب  لام  هاج و  هک  دنچره 
ندنام دهاوخن  جنگ  نیا  وت  تسدرد 

هحفص 297} }
فاقلا فرح 

تسا الب  ثروم  هک  ایند  تّمذم 
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تسد ریز  قُوس  ٌۀَقُولخَم  ِنزُحِلل  اَهَّنِاَف  *** اِهبابسَا َو  اینُّدلا  یَلَع  ٍِفُا  - 1074
ٍۀَقوُس نَع  َو  اهیف  ٍِکلَم  نَع  *** ًۀَعاس یضَقنَت  ام  اهُموُمُه  - 1075

قفاوم نارای  نادقف  زا  تیاکش 
مخت ضیب  ٌقوُدَص  ٍقیدَص  نِم  لَه  ِساّنلا  َنِم  *** یل َّنَع  نَم  ُلَئسَا  ُتبَّرَغَت  - 1076

ِقُونُالا ُضَیب  َو  ٌقُودَص  ٌقیدَص  *** ِنادَجُوی ِنازیزَع ال  اُولاقَف  - 1077
قفانم نارای  زا  تیاکش 

باقع قونا  ٍقوُقُح  ُنامَز  ٍقوُقُع ال  ُنامَز  *** هَّنِاَف ِنامَّزلا  ِساَر  یلَع  ٌباُرت  - 1078
ٍقوُدَص ُریَغ  ِهیف  ٍقیدَص  ُّلُک  َو  *** ٍِقفاُوم ُریَغ  ِهیف  ٍقیفَر  ُّلُکَف  - 1079

هدیرب نب  دیبعب  باطخ 
يزوریف حاجن  ٍقَبَط  نِم  ِتاجاحلا  ِیف  َحَجنَِاب  ًاموَی  *** ُهتَقادَص تَّمَت  نِا  َو  ٍقیدَص  نِم  ام  - 1080

ٍقَلَغ َو ال  ِباَّوب  ََۀلوَص  َشخَی  َمل  *** اًِقلَطنُم ِلیدنَملِاب  َمَّثََلت  اذِا  - 1081
باقنلا ماثّللا  ٍقَرَف  َوا  َساّنلا  َنُومِرُکی  ٍۀَبغَِرل  *** اوُِقلُخذُم َساّنلا  َّنِاَف  ََّنبِذکَت  ال  - 1082

ردب يازغ  تیاکح 
هار قیرط  ًاقیرَط  انِفلَخ  نِم  اَنل  َو ال  *** ًاقیدَص اَنلُرَدب  تَکََرت  ام  - 1083

یّکع مزاح  نب  یسومب  باطخ 
هحفص 298} }

تسا زیخالب  ایند 

. تسا هدش  قلخ  مغ  يارب  اریز  مرازیب ، نآ  رازبا  هیامرس و  ایند و  زا  - 1074
. دنا قرغ  هصغ  رد  همه  تسدریز  دنمتردق و  دریذپ ، یمن  نایاپ  یتعاس  ایند  ياه  مغ  - 1075

تشک یم  تدوجو  مخت  اضق  هک  يزور 
تشرس هودنا  هصغ و  دص  وت  كاخ  اب 

دشاب لقاع  خزود  لثم  هب  ایند 
تشهب لها  رگم  وا  زا  دوشن  مرخ 

تسا بایان  یعقاو  تسود 

؟ دوشیم تفای  یئوگتسار  قیفر  ایآ  دنازوس و  یم  لد  نم  يارب  یسک  هچ  منیبب  مدرک  لاؤس  دوخ  هرابرد  سانشان  تروصب  - 1076
. باقع مخت  وگتسار و  یمیمص و  تسود  تسا  بایان  هک  تسا  زیچ  ود  دنتفگ : نم  خساپ  رد  - 1077

مدیدرگ ناهج  درگ  نم  هک  دنچ  ره 
مدیسرپ ایند  لاح  ناسک  لها  زا 

زگره  مدیدن  رادافو  رای  کی 
مدینشن نخس  ریغ  افص  باب  زو 
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قفانم ناتسود  زا  تیاکش 

. رگیدکی هب  تبسن  قوقح  هفیظو و  تیاعر  هن  تسا  قوقح  نتشاذگ  اپریز  ینامرفان و  رصع  اریز  راگزور ، رس  رب  كاخ  - 1078
دوخ یتسود  رد  یتسود  ره  تسین و  رادافو  دوخ  تقافر  هب  یقیفر  ره  - 1079

هحفص 299} }
. دشابیمن وگتسار 

تسین ادیپ  افص  گنر  نیمز  يور  رد 
تسین ادیپ  افو  شقن  نامز  حول  رد 

مزرو یم  افو  یسک  اب  هک  دنچ  ره 
تسین ادیپ  افج  ریغ  وا  بناج  زا 

(1  ) هَدیَرُب نب  ِدیَبُع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  باطخ 

. دنک هضرع  مدرمب  ار  اه  تمدخ  نیرتهب  هک  دبای  یم  تسد  اه  يزوریپ  نیرتالابب  یتقو  دشاب  لماک  یتسود  رد  دنچ  ره  تسود  - 1080
. درادن سارح  دنب  نابرد و  تردق  زا  دنک  تکرح  دشاب و  هتفرگ  ار  دوخ  نهد  يولج  یسک  یتقو  - 1081

. سرت يور  زا  ای  دنراذگیم و  مارتحا  مدرمب  تدارا  يور  زا  ای  دنا  هدش  قلخ  هک  یخیراتزا  مدرم  اریز  وگم ، غورد  هاگچیه  - 1082
دیب نوچ  دزرلب  وت  سرت  هک ز  سک  ره 

دیون چیه  وا  هب  يا  هدادن  فطل  زو 
رادم مشچ  وا  بناج  زا  دوخ  مارکا 

دیما تسا و  میب  راک  رادم  هک  ورناز 

ردب گنج  هب  هراشا 

. ام رس  تشپ  یهار  هن  تشاذگ و  یقاب  ام  يارب  یقیفر  هن  ردب  گنج  - 1083
دنامن رای  ارم  ناهج  رد  هک  سوسفا 

دنامن رارسا  مرحم  دوب  هک  يدرم 
__________

. هتشاد هقالع  يوب  ترضح  تسا و  هدوب  مالسلا  هیلع  ماما  باحصا  زا  یکی  هدیرب  نب  دیبع  - 1
هحفص 300} }

فاقلا فرح 
ماج هعرتم  ًاقاعُز  تَجُِزم  ًافاعُز  ًاساَک  *** ًاقاهِد ًۀَعَرتُم  اهَکَنوُد  - 1084

ًاقاس ُّطَُقا  َواًماهُّدَُقا  *** یقال ام  يَرن  ام  ٌموََقل  ّانِا  - 1085
بیر هبئاش  یب  بیغ  زا  رابخا 

یلتمم قاهد  ِقیثَولا  ِدهَعلِاب  َسَیل  ًادهَع  َو  *** ًاملِس َو  ًۀَبَّیَغُم  ًابرَح  يرَا  - 1086
ٍِبلاغ ِنب  ِّيَُول  نِم  ًایبَس  َتقَتعَا  َو  *** ٍِلئاو ِنبِرَکب  ِّیَحلا  َءاِسن  َتکََرت  - 1087
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ٍبِهاذ ََۀلاحَم  ٍلیلَق ال  ٍلاِمل  *** ٍدَّمَُحم َدَعب  ِساّنلا  َریَخ  َتقَراف  َو  - 1088
تسایک سدح و  زا  تسارف  راهظا 

عیرسلا لتقلا  فاعز  ِقیثَولا  ِلبَحلِاب  َسَیل  ًالبَح  َو  *** ُهاتَورُع َضَّقَنَت  ًارمَا  يرَا  - 1089
هتخاس قشمد  رد  هک  يدجسم  يارب  هیوعم  رییعت 

ظیلغلارملا ام  قاعز  ٍقَّفَُوم  ُریَغ  ِهللا  ِدمَِحب  َتنَا  َو  *** ٍۀَیابِج نِم  ًادِجسَم  ینبَت  َُکتعِمَس  - 1090
ِقِّدَصَتُملا ِِنئاخِلل  ًالَثَم  تَرَج  *** ِِهب َتنَز  اّمِم  ِنامَّرلا  ٍۀَمِعطُمَک  - 1091

نتفاکش ّدق  یقَّدَصَتَت  َو ال  ینَزت  ُلیَولا ال  َِکل  *** یقُّتلا َو  ِةَریصَبلا  ُلهَا  اَهل  َلاقَف  - 1092
یهلا تقیقح  كاردا  زا  لوقع  زجع  نایب 

ٌكارِشا ِّرِسلا  ِتاذ  ِّرِس  نَع  ُثحَبلا  َو  *** ٌكارِدا ِكاردِالا  ِكرَد  نَع  ُزجَعلا  - 1093
عطقا يا  ّطقا  ٌكالمَا  َو  ٌّنِج  تَزَجَع  یهُّنلا  ِيذ  نَع  *** ٌمَمِه يرَولا  ِتامِه  ِِرئارَس  یف  َو  - 1094

ٌكاردِم ِهللا  ُِّیلَو  َو  ًاکَردَتسُم  *** ًيدُه ِهَیِلا  ُهنِم  يذَّلا  ِهَیِلا  يدهَی  - 1095
دیحوت

هحفص 301} }
دندوب یهورگ  رهم  هرئاد  رد 

دنامن راکرب  هب  زورما  هرئاد  ناز 

یکع مزاح  نب  یسوم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  باطخ 

! ریگب لیوحت  تسا  ولمم  کمن  هب  طولخم  هک  يرهز  زا  هک  ار  گرم  ماج  - 1084
. میزاس یم  عطق  ار  وا  ياپ  میفاکش و  یم  ار  شزغم  مینیبب  ار  ینمشد  ره  هک  میتسه  یمدرم  ام  - 1085

وشم هریخ  دوخ  نوخ  ( 1  ) دسف هب  هلفس  يا 
ورب ریگ و  دوخ  رس  يزرو  هچ  سومان 

ارم غیت  زا  دشاب  رهد  عرزم  رد 
ورد مصخ  رس  منک  نآ  هب  هک  یساد 

یبیغ ربخ  مالسلا و  هیلع  ماما 

. دوب دهاوخن  دامتعا  لباق  هک  دید  میهاوخ  تسا  ناهنپ  هک  ار  يا  هدهاعم  مینیبیم ، شیپ  رد  ار  یحلص  گنج و  - 1086
منیب یم  الب  شقن  کلف  ساط  رد 
منیب یم  افج  فرح  ردق  حول  زو 

نم اب  نارای  دنا  هدرک  هک  يدهع  ره 
منیب یم  ایر  ریوزت و  توسک  رد 

هب ار  سیق  نب  لقعم  ترـضح  دومن  درمت  يو  دومن . زاوها  رادنامرف  ار  دـشار  نب  ثیرح  نیفـص  گنج  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  ماما  حیـضوت :
. درک ریسا  ار  شنارای  وا و  هچب  نز و  دیناسر و  لتق  هب  ار  وا  داتسرف و  وا  گنج 

__________
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. نوخ نتخیر  يانعم  هب  دصق  هملک  لثم  دسف  - 1
هحفص 302} }

هیدـف دریگب . هلقـصم  زا  ار  نآ  لوپ  دـنادرگ و  دازآ  ار  ناریـسا  هک  تساوخ  لقعم  زا  وب د  مالـسلا  هیلع  ماما  هدـنیامن  هک  هریبه  نب  ۀلقـصم 
هدنهانپ هیواعم  هب  درک و  رارف  دادن و  ار  هدنام  یقاب  اما  دـندش  دازآ  همه  داد و  لیوحت  مهرد  رازه  دـصکی  دـش  نییعت  مهرد  رازه  دـصناپ 

. دش
گنج هک  دومن  تئارق  ار  الاب  رعش  ترضح  دمآ  تسدب  هحلسا  یسرزاب  نمض  رد  دندرک  یسرزاب  ار  وا  هناخ  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا شیپ  رد  حلص  و 
. داتسرف وا  يارب  ار  رعش  ود  نیا  همان  نمض  رد  تشون و  هلقصم  هب  يا  همان  دید  ار  عضو  نیا  هک  میعن  مانب  هلقصم  ردارب 

. یتخاس دازآ  ار  بلاغ  نب  ِّيَول  هفئاط  ناریسا  یتفرگ و  هدیدان  ار  لئاو  نبرکب  هفئاط  نانز  - 1087
دوریم نیب  زا  راچان  هب  هک  يزیچان  لاـم  رطاـخب  دـنکیم ، یگدـنز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زا  سپ  هک  مدرم  نیرتهب  زا  - 1088

!! یتشادرب تسد 

مالسلا هیلع  ماما  فرط  زا  تسارف  راهظا 

. تسین دامتعا  لباق  هدش و ) هدوسرف   ) هک تسا  ینامسیر  تسا و  هتسکش  نآ  هاگ  هیکت  ود  هک  تسا  یعوضوم  - 1089
منیب یم  ردق  حول  نم  هک  دنچ  ره 
منیب یم  رظن  شیپ  الب  هنوگ  دص 

دنتشگ رب  ام  رهم  افو و  مدرم ز 
منیب یم  رگید  یتروص  هب  مایا 

دجسم نتخاس  يارب  هیواعم  شنزرس 

. دش یهاوخن  نآ  مامتا  هب  قفوم  هک  ار  ادخ  رکش  يزاسیم و  دجسم  تایلام ، زا  هک  ما  هدینش  - 1090
هحفص 303} }

فرـص تنایخ و  داد ، یم  هقدـص  ادـخ  هار  رد  دـیرخ و  یم  راـنا  ارنآ  لوپ  درکیم و  یـشورفدوخ  هک  تسا  ینز  نآ  لـثم  وت  راـک  - 1091
!! ریخ راک  رد  نآ  دمآرد 

! هدب هقدص  هن  نک و  یشورفدوخ  هن  وت  رب  ياو  دنتفگ : نز  نآب  ناراکزیهرپ  نایاناد و  - 1092
فرط يدنبرب  قلخ  میس  دنچ ز  ات 

فرص يدرک  ار  نآ  قح  ریغ  هب  هاگناو 
دشاب يزاس  مارح  زا  وت  هک  دجسم 
فرب دنزاس ز  هک  يا  هرانم  دننام 

تسا زجاع  ادخ  تقیقح  كرد  زا  لقع 

هب زاین   ) تسا یفخم  يو  زار  هک  يدرف  زار  زا  ثحب  میا ، هتخانـش  ار  ادـخ  میتسناد  زجاـع  ادـخ  تاذ  كرد  زا  ار  دوخ  هک  هاـگنآ  - 1093
. دوشیم كرش  هب ) یهتنم  دراد و  هیبشت 
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نیع رد   ) دنـسریمن يرکف  رظن  زا  اهنآ  هب  هتـشرف  نج و  هک  دراد  دوجو  یئاه  تمه  دنتـسه  لقاع  هک  یمدرم  ياه  تمه  داـهن  رد  - 1094
.( دننک كرد  ار  ادخ  تاذ  دنناوتیمن  لاح 

ار ادخ  تقیقح ، هب  هک  یـسک  دـشاب . هدـش  یئامنهار  ادـخ  فرط  زا  هک  دـنکیم  كرد  ار  وا  ددرگ و  یم  تیادـه  ادـخ  هب  یـسک  - 1095
. دنک یم  كرد  ار  وا  درادب  تسود 

ینک رارسا  مهف  هک  سوه  هدرک  يا 
ینک راکفا  رکف  دیق  هب  هچ  ار  دوخ 

يدرگ زجاع  هک  تسا  نآ  وت  كاردا 
ینک رارقا  شیوخ  زجع  هب  هاگناو 

هحفص 304} }
فاکلا فرح 

تسایلوا بلاطم  فرشا  هک  یتاذ  دیحوت 
دصق ّمه  اکَّمَهَا  ام  ِساّنلا  ُّبَر  َکِفکَی  *** اکَّمَه عَفراَف  ُهللا  اَِّلا  َئَش  ال  - 1096

لاوقا لامعا و  يازجب  هراشا 
نزحاام يا  ّمهاام  َکَیِلا  ُدودرَم  َوُهَف  ًاریَخ  َبُوتکَملا  ِلَعجاَف  *** َکیَلَع ٌبُوتکَم  ُُبتکَت  ام  ُِبتاکلا  اَهُّیَا  - 1097

رارطضاب یهتنم  بارطضا  زا  یهن 
تخب ّدج  ِۀَکَرَحلا  ِیف  َدِجَی  نَا  ُهُفتَحَف  *** ُهُدِعاسُم ُهُّدَج  نُکَی  َمل  نَم  - 1098

ِۀَکَلَهِلل ِكارِحلِاب  نَضِرعَت  ال  *** ٌۀَّیلَُوم ُهلاح  نَِمل  لُقَف  - 1099
ربیجن ناورم  نب  ةّرم  لتق  تقو  تاجانم 

اکاضِر یغَتبَا  ًادمَع  ُتلَبقَا  *** اکاوِس یِلا  ّیبَر ال  َکَیِلا  - 1100
توم فتح  اکالَب  ِِهب  َّلَح  ذِا  َبوُّیَا  *** اکاعَد اِمب  َموَیلا  َُکلَاسَا  - 1101

اکاّقِل نِم  یل  كِرابَف  َِّبر  *** اکاضَق ینَد  دَق  یّنِم  ُکَی  نِا  - 1102
رثأم رفظ  رکاسع  حدم 

یکیدزن ّونُد  ُِکلاسَم  اَهل  َروُدُّصلا  اُولَعَج  *** انَقلا َکَبَتشا  اَذِا  یموَق  - 1103
َِکلذ ِلجَِال  ِبُولُقلا  َقوَف  *** مُهَعوُرُد َنوُِسباللا  - 1104

وهو صرح  زا  سفن  نتشاد  زاب 
اهمظن اهترثک و  يا  انقیا  كابتشا  َکیتاَی  ُتوَملا  َسَیلَا  *** َکیتاُوت اینُّدلا  ِبَه  - 1105

هحفص 305} }

ادخ تقیقح  كرد 

مدرم راگدرورپ  ات  ینک  هجوت  ادخ  هب  طقف  يربب و  الاب  ار  دوخ  تمه  دـیاب  سپ  تسین ، یـسک  ادـخ  زا  ریغ  شنیرفآ  هاگتـسد  رد  - 1096
. دنادرگ لح  تسا  مهم  وت  رظن  رد  هک  ار  هچنآ 

تسین رهاظ  ادخ  ریغ  ناکمو  نوک  رد 
تسین رظان  وا  ریغ  قلخ  هدیدرد 
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جنرم قلخ  زا  لد  هریت  يوش  هک  یهاگ 
تسین رداق  قح  ریغ  هک  نادب  هتکن  نیو 

اه هتفگ  لامعا و  يازج 

هب بوخ  ار  لامعا  همان ي  نیاربانب  ددرگیم  طبض  وت  يارب  یسیونب  لمع  همان  رد  هچ  ره  ینکیم ، هایس  ار  لامعا  همان  هک  یـسک  يا  - 1097
. ددرگ یم  زاب  وت  تسدب  همان  هک  ناسرب  نایاپ 

تشاد یهاوخ  رب  نامه  یتشاک  هک  مخت  ره 
تشاک یهاوخ  وکن  مخت  یلد  لها  رگ 

دیفس دنام  شا  همان  هک  یسک  لاحشوخ 
تشاگن هن  یفرح  هتشرف  شتیصعم  زو 

ناشکم تکاله  هب  ار  تشحو 

. ددرگیم يو  گرم  طوقس و  بجوم  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  شوج  بنج و  دشابن  شرای  تخب  هک  یسک  - 1098
. ینکفا یم  تکاله  هب  ار  دوخ  هک  نکم  تکرح  وگب  تسا  راپسهر  ینوگرگد  يوسب  يو  عضو  هک  یسک  هب  - 1099

هحفص 306} }
هتشگرب تتلود  تخب ز  هک  مصخ  يا 

هتشگرس ناهج  درگ  يود  دنچ  ات 
وت یپ  زا  دود  یم  هیاس  هچ  هک  نیشنب 

هتشگ ررقم  لزا  رد  هک  وت  قزر 

ناورَم ّنب  ِةَّرُم  لتق  ماگنه  هب  ربیخ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تاجانم 

. مبلط یم  ار  وت  تیاضر  یئوت و  نم  فده  هدرک ! هجوت  وت  هب  طقف  اراگدرورپ ! - 1100
. تساوخ وت  زا  دش  وا  هجوتم  وت  يالب  هک  یماگنه  هب  ادخ  ربمایپ  بویا  هک  مراد  ار  یتساوخرد  نامه  وتزا  زورما  - 1101

. نادرگ كرابم  نم  يارب  ار  ترادید  تسا ، هدش  کیدزن  نم  ندرم  رگا  تسا ) نیا  نم  تساوخرد  - ) 1102
نک نشلگ  ملد  غاب  مرک  هب  بر  ای 

نک نشور  نم  مشچ  ود  اقل  رون  زو 
مهن كاخ  رب  هرهچ  هک  لجا  زور  رد 

نک نزور  نم  گنت  روگ  هب  هضور  زا 
دنچ تفرگ و  وا  زا  ار  یتمالس  دنزرف و  تورث ، لام ، ادخ  درکیم . لمع  مالـسلا  هیلع  میهاربا  فحـص  هب  دوب و  ادخ  ربمایپ  بویا  حیـضوت :

. تشگزاب دوخ  لوا  عضومب  داد و  افش  ار  وا  ادخ  ماجنارس  درکیم و  یگدنز  هتفرگ  مرک  یندب  اب  لاس 
تاجن تساوخرد  ادخ  زا  سپـس  درک ، یم  رکـش  ار  ادخ  دوب و  ادخ  هجوتم  لاح  ره  رد  درکن و  یتحاران  راهظا  تدم  نیا  لوط  رد  بویا 

(1 . ) داد تاجن  افش و  ار  وا  مه  ادخ  درک ،
__________
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. هدنراگن رگید  رثا  نآرق  ياه  هصق  رد  حیضوت  رضلا »... ینسم  ینا  هبر  يدان  ذا  بویا  و   » هیآ 83 ءایبنا  هروس  - 1
هحفص 307} }

فاکلا فرح 
هنیس درکادرک  میذایح  َکیفکَی  ِلیملا  ِّلِظ  َو  *** اینُّدلِاب ُعَنصَت  ام  َو  - 1106

لجا ندیسرب  شیوخ  سفن  هیبنت 
اکیقال َتوَملا  َّنِاَف  *** ِتوَمِلل َکیدایَح  دُدُشا  - 1107

اکیداَوب َّلَح  اذِا  *** ِتوَملا َنِم  عَزَجت  َو ال  - 1108
ءارقف کیلاعص  اکیفکَی  ِعوَّرلا  َموَی  *** َۀَضیَبلا َو  َعرَّذلا  َّنِاَف  - 1109

اکیکُبی ُرهَّدلا  َكاذَک  *** ُرهَّدلا َکَحضَا  امَک  - 1110
اکیلاعَص اُوناک  نِا  َو  *** ًاماوقَا ُفِرعَا  دَقَف  - 1111

ۀعاجشلا ةدجنلا  اکیراقَم  ِّیَغَلل  *** ِةَدجَّنلا َیِلا  َعیراسَم  - 1112
نا ءانف  نایب  ایند و  تّمذم  رد 

ٍِلئاِطب ًانوُُرق  تَّرَغ  نِا  َیِه  ام  َو  *** ِیَد ٌۀَنّ اینُد  ُهتَّرَغ  نَم  َباخ  دََقل  - 1113
رماع تنب  ۀینثب  ِِلئامَّشلا  َکِلت  ِلثِم  یف  اِهتَنیز  َو  *** ٍۀَیُنِثب ِزیزَعلا  ِِّيز  یلَع  انََّلتَا  - 1114

ٍلِهاِجب ُتَسل  َو  اینُّدلا  ِنَع  ٌفوُرَغ  *** ینَّنِاَف َياوِس  يّرُغ  اَهل  ُتلُقَف  - 1115
هایک با و  یب  نیمز  رفق  ِلِدانَجلا  َکِلت  َنَیب  ٍرفَِقب  ٌنیهَر  *** ًادَّمَُحم َّنِاَف  اینُّدلا  َو  اَنَا  ام  َو  - 1116

ِِلئابَقلا ِکُلم  َو  ٍنوُراق  ِلاومَا  َو  *** اهِّرُد َو  ِزُونُکلِاب  انتَتَا  اهبَهَو  - 1117
ِِلئاوَّطلِاب اِهناّزُخ  نِم  ُبَلُطی  َو  *** اهُریصَم ِءانَفِلل  ًاعیمَج  َسَیلَا  - 1118

کنس لدنج  ٍِلئان  َو  ٍکُلم  َو  ٍّزِع  نِم  َکیف  اَمل  *** ٍبِغار ُریَغ  ینَّنِا  یئاوِس  يّرُغَف  - 1119
لق و 

هحفص 308} }

دوخ نایرکشل  زا  مالسلا  هیلع  ماما  شیاتس 

. دنزاتیم شیپ  دنهدیم و  رارق  اه  هزین  روبع  هار  رد  ار  دوخ  ياه  هنیس  نت ) هب  نت   ) گنج ندش  ریگرد  ماگنه  هب  نم  موق  - 1103
.( دننزیم نمشد  بلقب  تشحو  نودب  ، ) دنا هدیشوپ  اه  بلق  يور  ار  اه  هرز  نمشدب  هلمح  يارب  - 1104

رصب بابرا  یتعامج ز  میراد 
رظن دنبای  هشیمه  افص  لها  زو 

رذح دنرادن  مصخ  زا  هکرعم  رد 
رپس گنج  رد  هنیس  دننک  هتسویپ 

نک زیهرپ  صرح  زا 

!؟ دریگیمن ار  تنابیرگ  گرم  رگم  تسا ، وت  میلست  ایند  هک  نک  رکف  - 1105
ینکیم عمج  هک  یئایند  اب  یهاوخیمن ، رتشیب  دـننکیم ) بصن  اـههار  رد  هک   ) خـسرف تمـالع  هیاـس ي  يا  هزادـنا  هب  اـیند  زا  هک  وت  - 1106
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؟ ینک هچ  یهاوخیم 
تسا وت  کلک  رخسم  ناهج  هک  مریگ 

تسا وت  کلس  رد  تسه  هک  رُد  رهوگره و 
دشاب یفاک  هچ  ار  وت  نیمز  هعطق  کی 

تسا وت  کلم  ناهج  هک  لصاح  هچ  رکف  نیز 

گرم يارب  یگدامآ 

. درک دهاوخ  تاقالم  ار  وت  گرم  هک  دنبب  مکحم  گرم  يارب  ار  دوخ  رمک  - 1107
. نکم تشحو  نآ  زا  دمآ  ترادیدب  گرم  هک  هاگنآ  - 1108

هحفص 309} }
.( یشاب هدامآ  دیاب  مه  گرم  يارب  یشاب  هتشاد  یگدامآ  زور  نآ  يارب  دیاب  و   ) دروخیم وت  دردب  گنج  زور  رد  دوخ  هالک  هرز و  - 1109

شون شین و  ایند  . ) تخاس دـهاوخ  ناـبیرگ  ار  وت  مه  زورکی  يا  هدوب  لاحـشوخ  هتخاـس و  نادـنخ  ار  وت  راـگزور  هکیروطناـمه  - 1110
( تسا

، دنتسه ریقف  دنچره  هک  مسانش  یم  ار  یئاه  هفئاط  - 1111
. دننادرگ یشالتم  ار  متس  یهارمگ و  تملظ ، ات  دناراپسهر  دشر  تعاجش و  يوسب  - 1112

ندرکدیاب گرم  زور  هشیدنا ز 
ندرک دیاب  كرت  تسه  هک  زیچره 
رمع همه  رد  ترخآ  يوس  رهب  زا 

(2  ) ندرک دیاب  تََرب  ( 1  ) قاُری هتسویپ 

دنیب یم  ابیز  ینز  هفایق  رد  ار  ایند  مالسلا  هیلع  ماما 

اه نرق  هب  تسا و  دودـحم  شنامز  داد ، بیرف  ار  یـسک  ایند  رگا  اریز  تسا ، هدرک  ررـض  دـهد  بیرف  ار  وا  تسپ  اـیند  هک  یـسک  - 1113
. دسر یمن 

. دمآ نم  شیپ  هدوب ) لثملا  برض  یئابیز  رد  هک  رماع  رتخد   ) هیُنت لکشب  رخاف ، سابل  ابیز و  يا  هفایق  اب  ایند  - 1114
. متسین نادان  ما و  هدش  ریس  ایند  زا  نم  اریز  نزب ، لوگ  ار  يرگید  متفگ ، ایند  هب  - 1115

وا زا  لهاج  دروخ  یم  بیرف  هک  ایند 
وا زا  لفاغ  ور  چیه  وشم  راهنز 

__________

. تسا يراکزیهرپ ) يوقت ،  ) گرم رازبا  يانعمب  دروم  نیا  رازبا و  ءای  مض  هب  قاری  - 1
. یشوپب گرم  رازبا  دیاب  ندیشوپ ، ینعی  ندرک ، دیاب  ترب  - 2

هحفص 310} }
دراد ناسورع  لکش  وا  هک  دنچ  ره 

وا زا  لد  دشاب  هتفرگ  مد  همه  نکیل 
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هدیمرآ ربق  رد  نابایب  ياه  گیر  گنـس و  نایم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دیدرت  نودب  مراد !؟ يزاین  هچ  ایند  هب  نم  - 1116
. تسا

. دشاب نم  رایتخا  رد  اه  تلم  تسایر  نوراق و  لاوما  نآ ، تارهاوج  ایند و  ياه  جنگ  مامت  هک  نک  رکف  - 1117
!؟ دنریگ یمن  اهنآ  نابحاص  زا  روز  هب  رگم  و  دوش !؟ یمن  متخ  يدوبان  هب  اهنیا  مامت  ریسم  رگم  - 1118

جنگ دص  ایند  هب  هداهن  هک  مریگ 
جنپ شش و  دیآ  وت  رهب  کلف  ساط  زو 

درک دیاب  یم  كرت  راک  رخآ  نوچ 
جنر زگره  یشکن  لوا  هک ز  هب  نآ 

. مرادن وت  ياطع  تسایر و  تزع ، هب  لیم  نم  هدب  بیرف  ارم  ریغ  ایند  يا  - 1119
. یشاب مرگرس  اهنآ  اب  يورب و  نایوج  هثداح  لابند  دیاب  وت  ما  هتخاس  عناق  تسا  نم  قزر  هچنآ  هب  ار  دوخ  نم  ایند  يا  - 1120

. مسرت یم  تسا  يدبا  هک  يرفیک  زا  مراد و  تشحو  ادخ  رادید  زور  زا  نم  هک  تسین  دیدرت  ياج  - 1121
تسین ایند  بناج  هب  نم  لد  زگره 

تسین ادیپ  نم  مشچ  هب  ناهج  یبوخ 
سورع هچ  مه  دنک  یم  هولج  هک  دنچ  ره 

تسین ایند  رظن  بابرا  هدید  رد 
هحفص 311} }

ماللا فرح 
کلاهملا دقحلا و  لئاوغ  ِِلِئاوَغلا  ُلهَا  َو  اینُد  ای  ُِکناشَف  *** هُتقِز ُردَق  اِمب  یسفَن  تَعَنَق  دَق  َو  - 1120

ٍِلئاز َریَغ  ًاِمئاد  ًاباتِع  یشخَا  َو  *** ِِهئاِقل َموَی  َهللا  ُفاخَا  ّینِاَف  - 1121
یند يایندب  لاغتشا  تّمذم  رد 

لَمَالا ُلوُط  هَّرَغ  دَق  *** لَغَتشا ُهاینُِدب  نَم  ای  - 1122
نامهیم فیض  لَمَعلا  ُقوُدنَص  ُربَقلا  َو  *** ًۀَتَغب یتاَی  ُتوَملا  - 1123

لَجَالا َکنِم  ینَد  یّتَح  *** ٍۀَلفَغ یف  لََزت  َمل  َو  - 1124
تقیقح یب  ياهزیچب  ایند  هیبشت 

نک راکنا  به  لََحتراَف  ًالَیل  َتاب  ٍفیَضَک  َوا  *** ٍِلئاز ٍّلِظَک  اینُّدلا  اَمَّنِا  - 1125
لَمَالا ِقُفا  یف  َحال  ٍقرَبَک  َوا  *** ٌِمئان ُهارَی  دَق  ٍموَنَک  َوا  - 1126

ایند لاوز  انف و  نایب  رد 
ندنار قوَس  ِلاوَّزلا  َیِلا  َكاذ  ُریصَم  َسَیلَا  *** ًاوفَع َکَیِلا  ُقاُست  اینُّدلا  ِبَه  - 1127

یلایَّللا ُهُّرِیَُغی  دَق  ًاکیش  َو  *** یقبَی َسَیل  ٍئَِشل  وُجَرت  ام  َو  - 1128
لخب صرح و  لام و  عمج  تّمذم 

لضفا لبنا  ُلَبنَا  َو  یلعَا  ِهللا  ِباَوث  ُرادَف  *** ًۀَسیفَن ُّدُعَت  اینُّدلا  ِنُکَت  نِاَف  - 1129
ُلَمجَا ِبسَکلا  ِیف  ِءرَملا  ِصرِح  ُۀَّلِقَف  *** ًارَّدَقُم ًامِسق  ُقازرَالا  ِنُکَت  نِا  َو  - 1130

رتوکین لمجا  ُلَخبَی  ُءرَملا  ِِهب  ٍكوُرتَم  ُلاخ  امَف  اهُعمَج *** ِكرَّتِلل  ُلاومَالا  ِنُکَت  نِا  َو  - 1131
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هحفص 312} }

زارد يوزرآ  تلفغ و  زا  شهوکن 

. تسا هتخاس  رورغم  ار  وت  ینالوط  يوزرآ  يا ، هدش  ایند  قرغ  هک  یسک  يا  - 1122
. تسا لمع  یناگیاب  ربق  دسر . یم  ارف  گرم  ناهگان  - 1123

. هدیدرگ کیدزن  وت  هب  گرم  هک  يا  هدرب  رسب  اجنآ  ات  تلفغ  باوخ  رد  - 1124
يرز میس و  دیقم  ناج  هب  هکنآ  يا 
يروخ یشوپ و  مارح  متس  هب  یک  ات 

روگ رد  يزور  هک  نکب  نآ  هشیدنا ي 
يرگ هولج  دنک  کی  هب  کی  وت  لامعا 

تسا لایخ  باوخ و  ایند 

. دیامن یم  چوک  دباوخ و  یم  بش  هک  تسا  ینامهم  دننام  ای  دوش ، یم  مامت  هک  تسا  يا  هیاس  دننام  هکنیا  ای  ایند  - 1125
. دشخرد یم  وزرآ  قفا  رد  هک  تسا  یقرب  دننام  ای  دنیب ، یم  ار  نآ  باوخ  مدآ  هک  تسا  یباوخ  دننام  ای  - 1126

هیام تقیقحز  درادن  هک  ایند 
هیاس نوچ  دنک  هولج  مدع  نیع  رد 
نیمز هب  دیامن  یم  بارس  هچ  یهاگ 
هیاپ دراد  قرب  هچ  کلف  هچ  یهاگ 

دوش یم  دوبان  ایند 

. تسین يدوبان  شریسم  رگم  دسرب ، وت  تسدب  یناجم  ایند  هک  نک  ضرف  - 1127
ار ایند  اهبش  دوز  یلیخ  دنام ، یمن  یقاب  یشاب ، هتشاد  دیما  هچره  هب  - 1128

هحفص 313} }
. دنهد یم  رییغت 

لیم یب  ایند  لام  هب  تلد  هدرک  يا 
لیفط ایند  لام  یئوت و  دوصقم 

ندنام دهاوخن  لام  یسک  تسد  رد 
لیس نوچ  یئاج  هب  لیم  دنک  زور  ره 

مالسلا هیلع  ماما  رظن  زا  اهرترب 

. تسا رترب  رتبلاج و  تشهب ،)  ) ادخ باوث  هناخ  دوش ، یم  هدرمش  ابیز  ایند  رگا  - 1129
. تسا رتابیز  ندز  صرح  رتمک  لام  ندروآ  عمج  يارب  تسا ، هدیدرگ  میظنت  هدش و  میسقت  اه  قزر  رگا  - 1130

رورغم ایند  لام  هب  يوش  هچ  لد  يا 
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رومعم یبقع  يارس  ینک  هک  دیاب 
تسا هدش  ردقم  لزا  رد  وت  شخب  نوچ 

رود دشاب  درخ  لقع و  زا  وت  صرح  سپ 
. دیامنن قافنا  ادخ  هار  رد  دنک و  لخب  یتورث  نینچب  ناسنا  ارچ  دننک ، یم  عمج  ندرک  اهر  يارب  ار  ایند  لامرگا  - 1131

. تسا راک  نیرتهب  ناسنا  يارب  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  دنا ، هدش  قلخ  ندرم  يارب  اهندب  رگا  - 1132
كاسما دشاب  لام  هب  ار  وت  دنچ  ات 

كانمغ یشاب  شیوخ  تافو  رهب  زو 
ینک هشیپ  مرک  یتداعس  لها  رگ 
كاچ يزاس  نت  هماج  ادخ  هار  رد 

هحفص 314} }
ماّللا فرح 

عنملا رطخلا  ُلَضفَا  ِهللا  ِیف  ِفیَّسلِاب  ٍءِرما  ُلتَقَف  *** تَاِشنُا ِتوَمِلل  ُنادبَالا  ِنُکَت  نِا  َو  - 1132
ایند زا  دّرجت  ایلُع و  تّمه  راهظا 

اَهلالَح ُتبَنَتجا  اَنَا  َو  اهَمارح  ُکیلَملا  َرَطَخ  *** اَهلاح ُفِرعَا  ُتَسل  ّینَاَک  ینُعِداُخت  اینُد  - 1133
لاطبالا قحملا  اَهل  اهَتَلمُج  ُتبَهَوَف  ًۀَجاتُحم  اُهتیَاَر  َو  *** اُهلامِش َو  اُهتدَدَرَف  اُهنیمَی  ََّیِلا  تَدَم  - 1134

لصاحیب ياهراکب  یمدرم  لاغتشا  نایب 
یلایَّللا ُهُقَحمَت  ُرمُعلا  َفِصنَف  *** ًالوَح َنیّتِس  ٌؤُرما  َشاع  اذِا  - 1135

يرامیب مقس  ٍلامِش  نَع  ًانیمَی  ِِهتَلفَِغل  *** يردَی َسَیل  یضمَی  ِنلا  ِفصّ ُفِصن  َو  - 1136
ِلایَعلا َو  ِبِساکَملِاب  ٌلغُش  َو  *** ٌصرِح َو  ٌلاما  ِنلا  ِفصّ ُثُلث  َو  - 1137

ٍلاِقتنا َو  ٍلاِحترِاب  َّمَه  َو  *** ٌبیَش َو  ٌماقسَا  ِرمُعلا  ِیقاب  َو  - 1138
يریپ بیش  ِلاثِملا  اَذه  یلَع  ُهتَمِسق  َو  *** ٌلهَج ِرمُعلا  َلوط  ُءرَملا  ُّبُحَف  - 1139

نامز يانف  ناهج و  لاوز  نایب 
ٌِلفاغ  ِّقَحلا  َنِم  يوهَت  اِمب  َتنَا  َو  *** ٌلِصاح ُبنَّذلا  َو  ُماّیَالا  َو  ُرهَّدلا  یَضَم  - 1140

عرسا يا  وداب  ٌلِطاب  َو  ٌلاُحم  اینُّدلا  ِیف  َکُشیَع  َو  *** ٌهرَتنَج َو  ٌروُرُغ  اینُّدلا  ِیف  َكُروُرُس  - 1141
ٌلِزان َّکَشال  َتوَملا  َّنِاَف  رِداب  َو  *** ٌلِحار َکَّنِاَف  اینُّدلا  َنِم  دَّوََزت  - 1142

نتخادنا راب  ۀخانا  ٌلِحار  ِحبُصلا  ِیف  َوُه  َو  ًاّیِشَع  َخانَا  *** ٍبِکار ِلِزنَمَک  اینُّدلا  اَمَّنِا  الَا  - 1143
هیلاع تافصب  سفن  داشرا 

ّنعزجت ال 
هحفص 315} }

ایند لالح  زا  زیهرپ  مالسلا و  هیلع  ماما 

. مرادن یهاگآ  نآ  عضو  زا  نم  ایوگ  دنزب  هلیح  نم  هب  دهاوخ  یم  ایند  - 1133
. منک یم  زیهرپ  شلالح  زا  نم  هتخاس و  عونمم  ار  ایند  مارح  ادخ 
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ره تسا  جاتحم  شدوخ  ایند  مدـید  مدـینادرگرب و  ار  شپچ  تسار و  تسد  نم  درک ، زارد  نم  يوسب  ار  دوخ  تسار  تسد  اـیند  - 1134
. مدیشخب نآ  هب  دوب  هدروآ  هچ 
يربخ یب  ره  هب  بیرف  دهد  هک  ایند 

يرثا ندومن  تسناوتن  نم  رد 
دراد ایند  ياوه  رس  هب  هک  سکره 

يرس درد  فرط  ره  دشک ز  هتسویپ 

مالسلا هیلع  یلع  هاگدید  زا  رمع  کی  هدنورپ ي 

. تسا بش  شفصن  دنک ، یگدنز  لاس  تصش  رفن  کی  هک  یماگنه  - 1135
یگدـنز رد   ) پچ فرط  ای  دورب  تسار  فرط  دـناد  یمن  ینادان  تلفغ و  رطاخب  تسا ) رمع  فصن  فصن  هک   ) ار اـهزور  فصن  - 1136

(. درادن هبرجت  لالقتسا و 
. درذگ یم  دنزرف  نز و  نیمات  بسک و  راک و  هب  ایند و  يروآ  عمج  هب  صرح  تورث ، فرص  مه  اهزور  فصن  زا  موس  کی  - 1137

. تسا ندش  لقتنم  ندرک و  چوک  رکف  تسا ، يریپ  یضیرم و  مه  رمع  هدنام  یقاب  - 1138
. متفگ هک  تسا  یبیترت  نامهب  یگدنز  میسقت  اریز  تسا  نادان  دشاب  هتشاد  زارد  رمع  هب  هقالع  هک  یصخش  یعضو  نینچ  اب  - 1139

تشذگ سوسفا  هب  نم  رمع  هک  سوسفا 
تشذگ سوحنم  نالهاج  تبحص  رد 

هحفص 316} }
لمع ملع و  نآ  فرصم  دوب  هک  يرمع 

تشذگ سومان  مان و  لایخ  هب  مئاد 

تسا هناخرفاسم  ایند 

. يا هدنام  لفاغ  قح  زا  یتسه  دوخ  ياهاوه  لابند  هکنیا  رثا  رب  وت  تسا و  هدش  عمج  هانگ  تشذگ و  رمع  راگزور و  - 1140
. تسا چوپ  لاحم و  وت  يارب  ایند  رد  ینارذگشوخ  دراد و  یپ  رد  ترسح  تسا و  لوگ  یناد  یم  یلاحشوخ  ار  هچنآ  - 1141

هابت هدوهیب  هب  دش  رمع  هک  سوسفا 
هانگ ریغ  نم  رَهب  دنامن  رهد  زو 

هار زا  ایند  تذل  ارم  دنکفا 
هاوخدب مشاب  شیوخ  يارب  دنچ  ات 

گرم هک  نکم  باتـش  راـک  نیا  رد  درک و  یهاوخ  چوـک  يدوزب  هک  رادرب  ترخآ  هب  رفـس  هیامرـس  یهاوـخ  یم  هچ  ره  اـیند  زا  - 1142
. دمآ دهاوخ  دورف  دیدرت  نودب 

. دننک یم  چوک  اجنآ  زا  حبص  دنباوخیم و  نآ  رد  بش  هک  تسا  يا  هناخرفاسم  دننامه  ایند  هک  دیشاب  هاگآ  - 1143
یم تکرح  اهزور  تسا . هدوب  ناویح  اب  یناوراک و  تروصب  اـهترفاسم  دورـس ، یم  ار  رعـش  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  عقوم  نآ  حیـضوت :

. دنسرب دصقمب  ات  دنا  هدیباوخ  یم  ار  اه  بش  دنا و  هدومیپ  یم  خسرف  تشه  دودح  رد  دنا و  هدرک 
هدـنام هک  زکارم  نیا  بلاـغ  تسا . فورعم  ارـسناوراک  ماـنب  دروخ و  یم  مشچ  هب  زونه  اهناتـسرهش  هلـصاف  رد  هدوـب  هار  نیب  هک  يزکارم 
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. دوش یم  ظفح  يرمرادناژ  ای  یماظن و  هاگرارق  تروصب 
يارب الاب  هقبط  تاناویح و  صوصخم  ریز  هقبط  تسا و  هقبط  ود  اه  ارسناوراک  نیا 

هحفص 317} }
ماللا فرح 

ۀبرف نیمس  ُلوُزهَملا  َِیفوُع  َو  َنیمَّسلا  َِحبُذ  *** اّمنَاَف لازِهلا  َنِم  َّنَعَزَجت  ال  - 1144
ٌلیمَج ِفیرَّشلِاب  َعُضاوَتلا  َّنِا  *** الِزنَم ِعُضاوَتِلل  َكَداُؤف  لَعجا  َو  - 1145

ٌلُوئسَم مُهنَع  َکَّنَِاب  مَلعاَف  *** ًۀَلَیل ٍموَق  َرُوُما  َتیلُو  اذِا  ِو  - 1146
يرغال لازه  ٌلوُمحَم  اهَدَعب  َکَّنَِاب  مَلعاَف  *** ًةَزانِج ِرُوبُقلا  َیِلا  َتلَمَح  اذِا  َو  - 1147

ٌلُولغَم ِهتَحت  نِم  هَّلََعل  َو  *** هُحطَس ِشَّقَنُملا  ِربَقلا  َبِحاص  ای  - 1148
ٌلُوبَک ِباذَعلا  ِقلِح  نِم  ِهیَلَع  َو  *** ًاشَّقَنُم َنوُکَی  نَا  ُهنَعَفنَی  ام  - 1149

ینتورف عضاوت  ُلُوزَی  ُمیعَّنلا  َو  ینفَی  ُکلُملا  *** مِهِکلُِمب َو  مِهِمیعَِنب  رِرَتغَت  ال  - 1150
يراصنا هللادبع  نب  رباجب  باطخ 

اَهلان نَم  َهللا  َعاطَا  اذِا  *** اُهلابِقا َو  اینُّدلا  َنَسحَا  ام  - 1151
اَهلابِقا ِرابدَِألل  َضَّرَع  *** ِهلضَف نِم  َساّنلا  ِساُوی  َمل  نَم  - 1152

اه هقلح  قَلَح  اَهلاس  نَم  َكاینُد  نِم  ِطعَا  َو  *** ِِرباج ای  ِلضَفلا  َلاَوز  رَذحاَف  - 1153
اَهلاثمَا ِۀَّبَحلِاب  ُفِعُضی  *** اطَعلا ُلیزَج  ِشرَعلا  اَذ  َّنِاَف  - 1154

اَهلابِقا ِرکُّشلِاب  اُوِلبُقی  َمل  *** ٍةَوَرث يَوذ  نِم  انیَاَر  مَک  َو  - 1155
ذیقلا لیکلا  اَهلافقَا  ِلُخبلِاب  اوُدَّیَق  َو  *** مِِهلاومَِاب اینُّدلا  یَلَع  اوُهات  - 1156

اَهلاق يذَّلا  ِرکُّشلا  ََۀلاقَم  *** ُمُهازاج ِنلا  َۀَمعّ اوُرَکَش  َول  - 1157
ندش هتفیرف  رارتغا  اَهلاغ  ُمُهُرفُک  اهَّنِکل  *** مُکَّنَدیزََال ُمترَکَش  ِنَئل  - 1158

هحفص 318} }
زا هلجع ، صرح و  رظن  زا  تسا ، زیچان  هک  یهافر  تاناکما  رظن  زا  هدرک  هیبشت  ارـسناوراک  نیا  هب  ار  ایند  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  و  نارفاسم ،

بلاج تسا  یئاه  تهابش  هجو  همه  همه و  تسه  تحارتسا  رد  هک  یتیدودحم  رظن  زا  دنتسه ، تاناویح  اهنآ  زا  یمین  هک  نارفـسمه  رظن 
. فیرظ و 

دنونش نازیزع  تحیصن  هک  یعمج 
دنوشن دیقم  ار و  ناهج  دننیب 

دشاب ( 1  ) یطابِر هنهک  لثم  هب  ایند 
دنور لاح  رد  نارفاسم و  دنیآ 

دنام یمن  تردق 

. دوش یم  هجلاعم  رغال  هتشک و  قاچ  اریز  نکم ، هلان  يرغال  زا  - 1144
. دهد یم  هولج  ار  تیصخش  ینتورف  اریز  هدب ، رارق  عضاوت  راگدورف  ار  دوخ  بلق  - 1145

. ددرگ یم  تساوخ  زاب  وت  تسایر  دودح  زا  تمایق  زور  هک  شاب  هتشاد  هجوت  یتفریذپ ، ار  یتیعمج  تیلوئسم  بشکی  هاگره  - 1146
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لصاح لمحت  ربص و  دنک  هک  سک  ره 
لصاو ددرگ  شیوخ  دارم  هب  رخآ 

ناور تشگ  یتعامج  رب  وت  مکح  رگ 
لئام ندرک  ملظ  هب  وشم  راهنز 

. تفای یهاوخ  لاقتنا  ناتسربق  هب  يو  زا  سپ  مهوت  هک  شاب  هتشاد  هجوت  یهد ، یم  لاقتنا  ربق  يوسب  ار  يا  هزانج  هک  هاگنآ  - 1147
. دشاب باذع  ریجنز  رد  كاخ  ریز  رد  هدرم  دیاش  ینک  یم  یشاقن  ریمعت و  ار  دوخ  دنواشیوخ  ربق  يور  هک  یسک  يا  - 1148

__________

. هار نایم  يارسناوراک  طابِر : - 1
هحفص 319} }

. دشاب هدرم  ندرگ  اپ و  تسد و  رب  باذع  ياهریجنز  هک  صوصخب  درادن ، يدوس  ربق  ندرک  یشاقن  هدرم  يارب  - 1149
. دبای یم  نایاپ  تمعن  ددرگ و  یم  دوبان  تردق  اریز  شابن  رورغم  دنا ) هتشاد  یگدنز  نامز  رد  هک   ) مدرم تردق  اه و  تذل  هب  - 1150

دنشاب شوشم  دوخ  لهجز  هک  یعمج 
دنشاب شقنم  روگ  رد  هک  دنهاوخ 

دوس هچ  دنراگن  روگ  رب  هک  شقن  زا 
دنشاب شوخ  نتشیوخ  سفن  هب  هکدیاب 

يراصنا هللادبع  نبرباج  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ياهزردنا 

. دهد ماجنا  ار  دوخ  یهلا  هفیظو  ددرگ  یم  دنم  هرهب  ایند  زا  سکره  هک  طرش  نیا  هب  تسابیز  ردقچ  شندروآ  يور  ایند و  - 1151
يدوبان رابدا و  ضرعم  رد  ار  ایند  لابقا  دنکن ، کمک  راوردارب  مدرمب ، هاگره  تسا ، هدیدرگ  دـنم  هرهب  ادـخ  فطل  زا  هک  یـسک  - 1152

. تسا هداد  رارق 
. نک فطل  يو  هب  تساوخ  کمک  وت  زا  سک  ره  سرتب و  زایتما  ماقم و  نتفر  زا  رباج  يا  - 1153

. دنک یم  هفاضا  ربارب  دنچ  هب  هتفرگ  رارق  نیمز  رد  هک  ار  هنادکی  تسا  زاب  شتسد  ندرک  ششخب  رد  ادخ  هک  تسین  دیدرت  ياج  - 1154
دشاب یهانم  هجو  رد  هن  هک  یلام 

دشاب یهلا  تمعن  هک  تسین  کش 
تشهب راوازس  دوش  یکی  لام  زا 
دشاب یهاش  قیال  یکی  لام  زو 

. دننک یمن  يرازگرکش  تورث  لابقا  زا  دنتسه و  دنمتورث  هک  میا  هدید  ار  يرایسب  - 1155
هحفص 320} }

ماللا فرح 
هتشذک نیطالس  لاح  نایب 

ندروآ زورب  بش  هتوتیب  اُولِمَع  ام  َسِئبای  الَا  َشُویُجلا  َداق  *** نَم َو  ِكُولُملا  َءانبَا  َو  ُكُولُملا  َنیَا  - 1159
ُلَلُقلا َمُهُعَفنَی  مَلَف  ِلاجِّرلا  ُبلُغ  *** مُهَسِرَحت ِلابجَالا  ِلَُلق  یلَع  ُوتاب  - 1160

اُولََزن ام  َسِئب  ای  مِهِِرباقَم  یِلا  *** مِِهِلقاعَم نَع  ٍِزِع  َدَعب  اُولِزنَتسا  َو  - 1161
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هدننک کناب  خراص  ُلَلُحلا  َو  ُناجیّتلا  َو  ُةَّرِسَالا  َنیَا  *** اُوِنفُد ام  ِدَعب  نِم  ٌخِراص  مُهادان  - 1162
ُِللَکلا َو  ُراتسَالا  ُبَرُضت  اِهنوُد  نِم  *** ًۀَبِّجَُحم َتناک  یتَّلا  ُهوُجُولا  َنیَا  - 1163
ُلِقَتنَت ُدوُدلا  اَهیَلَع  ُهوُجُولا  َکِلت  *** مُهَلَیاس َنیح  مُهنَع  ُربَقلا  َحَصفاَف  - 1164

ریرس عمج  هّرِسا  اُولُِکا  دَق  ِلکَالا  ِلوُط  َدَعب  اوُحَبصَاَف  *** اُوبِرَش مُه  َو  اهیف  اُولَکَا  ام  َلاط  دَق  - 1165
اُولََحترا َو  ِءادعَالا  یَلَع  اهوُفَّلَخَف  *** اوُرَخَّدَا َو  َلاومَالا  اوُرَّثَک  ام  َلاط  َو  - 1166
اُولَقَتنا َو  َنیَلهَالا  َو  َروُّدلا  اُوقَرافَف  *** مُهَنِصحَِتل ًارُود  اوُدَّیَش  ام  َلاط  َو  - 1167

جات عمج  ناجیت  اُولَح  ردَقا  ثِدجَالا  َیِلا  اهُونِکاس  َو  *** ًۀَلَّطَعَم ًاشحَو  مُُهنِکاسَم  تَحضَا  - 1168
ُلوَخلا  َو  ُلیَخلا  َنیَا  َو  ُدُونُجلا  َنیَا  *** ِنَم ُهتَیّ تَفاو  ذِا  َۀَفیلَخلا  ِلَس  - 1169

ندرک راکشا  حاضفا  اُولَمَح  َول  َنیوقُملا  ِۀَبصُعلِاب  ُءُونَت  *** اهُِحتافَم َتناک  یتَّلا  ُزُونُکلا  َنیَا  - 1170
ُلسرَالا َو  ُضیبلا  َنیَا  َو  ُدیدَحلا  َنیَا  *** ًادَدُع مُهَتدَصرَا  یتَّلا  ُدیبَعلا  َنیَا  - 1171

ُُلبُذلا ُۀَّیطَخلا  َو  ُمِراوَصلا  َنیَا  *** اوُعَنَص ام  ُناملِغلا  َو  ُسِراوَفلا  َنیَا  - 1172
راد عمج  رود  ُلِهَتبَی  َوُه  َو  ًاعیرَص  ُهَواَر  اَّمل  *** مُهَتَفیلَخ اوُفکَی  َملَا  ُةافُکلا  َنیَا  - 1173

نیا
هحفص 321} }

. دننکیم دودسم  ار  لام  ندیزرو  لخب  قیرط  زا  دننادرگرس و  ایند  رد  دایز  تورث  رثا  رب  هورگ ، نیا  - 1156
. درکیم تیانع  اهنآب  هدرک  نایب  نآرق  رد  هک  ار  يرکش  شاداپ  ادخ  دندادیم  ماجنا  تسا  یهلا  تمعن  هک  ار  تورث  رکش  اهنیارگا  - 1157
یم ببس  نانآ  ساپسان  رفک و  اما  ( 1 « ) منکیم دایز  ار  امـش  ياه  تمعن  دیروآ  ياجب  ار  اه  تمعن  رکـش  رگا  : » تسا هدومرف  ادخ  - 1158

. ددرگ مامت  نانآ  ياه  تورث  هک  دوش 
دنراد تمشح  ساپ  لقع  هب  هک  یعمج 

دنراد تمعن  رکش  ساپس و  نیئآ 
دنراد تمکح  ملع و  لامک  هک  اهناو 

دنراد تمدخ  هب  دنراد  هک  هیاپ  ره 

هتشذگ نیطالس  عضو 

. دندرک لمع  دب  یلیخ  هک  دیشاب  هاگآ  دنتفر ؟ اجک  اهنآ  رکشل  ناهدنامرف  ناگدازهاش و  ناهاشداپ و  - 1159
يارب هدئاف  اهخاک  هن  اما  دندرکیم ، يرادـساپ  اهنآ  زا  نادـنمورین  دـندیباوخیم و  اههوک  ياه  هلق  شارخنامـسآ و  ياهخاک  زارف  رب  - 1160

. نانابهگن هن  تشاد و  نانآ 
ردقچ هک  ياو  يا  دندش . هدروآ  دورف  دوخ  ياهربق  يوسب  هدش و  هدیشک  نوریب  دنتشاد  هک  یئاههاگهانپ  زا  دنتـشاد  هک  یتزع  اب  - 1161

. دوب دب  نانآ  گرم  طوقس و 
!؟ دش هچ  اهرویز  رز و  ناشن و  رهوگ  ياه  جات  یتنطلس ، ياه  تخت  تفگ : دنلب  گناب  اب  يرگدایرف  دندیدرگ  نفد  هکنیا  زا  دعب  - 1162

نتشاد هاگن  ناهنپ  يارب  دوب و  ناهنپ  مدرم  زا  هک  یئاه  تروص  نآ  - 1163
__________

...« مکندیزال مترکش  نئل   » هیآ 7 میهاربا  هروس  - 1

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 322} }
!؟ تفر اجک  دیدیباوخ  یم  دنب  هشپ  ریز  بش  رد  نآ  شیاسآ  يارب  دنتخیوآ و  یم  هدرپ  نآ 

جات دریگ  ناهج  فارطا  هک ز  یهاش 
جاتحم ددرگن  قح  ریغ  هب  لضف  زو 

جات ین  دنامب  دوخ  ياجب  تخت  ین  جارات  شلام  دننک  لجا  زور  رد 
. دنتسه اه  مرک  هاگنالوج  ناهنپ  ابیز و  ياهتروص  نآ  داد : خساپو  تشادرب  هدرپ  ناگدرم  زا  لاؤس  خساپ  رد  ربق  - 1164

مرک و كاروخ  . ) دندش هدروخ  ناشدوخ  یندیـشون ، كاروخ و  همه  نآ  زا  دعب  دندیـشون و  ناوارف  دندروخ و  اذغ  دایز  ایند  رد  - 1165
.( دندیدرگ كاخ 

. دنتفر دندرک و  اهر  نانمشد  يارب  ار  اهنآ  سپس  دنتخاس  هریخذ  ار  لاوما  دندرک و  دایز  ار  تورث  - 1166
. دندرک چوک  دندش و  ادج  ناگتسب  اه و  هناخ  زا  سپس  دننک  تظفاحم  اهنآ  زا  ات  دنتخاس  مکحم  ياه  هناخ  اهلاس  - 1167

رد ناشدوخ  دنک و  یم  تشحو  دراذگب  اپ  اه  خاک  اه و  هناخ  نآب  سک  ره  هدنام و  هدـئاف  یب  یلاخ و  نانآ  ياه  خاک  اه و  هناخ  - 1168
. دنا هدرک  ناکم  لقن  كاخ  ریز 

زگره ناشیرپ  دنتشگن  هک  یعمج 
زگره ناشیوخ  دندوبن ز  روجهم 
تسین یقاب  رثا  عمج  نآزا  زورما 
زگره ناشیا  دنا  هدوبن  هک  ایوگ 

؟ دندش هچ  اه  تفلک  رکون و  دنتفر ؟ اجک  هیلقن ) لئاسو   ) اه بسا  دنتفر ؟ اجک  نایرکشل  سرپب : دیسر  وا  گرم  هک  یهاشداپ  زا  - 1169
دنهد  لاقتنا  دنتساوخیم  ارنآ  ياهدیلک  نادنمورین  رگا  هک  یئاه  جنگ  نآ  - 1170

هحفص 323} }
ماللا فرح 

تلود عمج  لُود  ُلَّوُدلا  اَِهب  یمُحت  یتَّلا  ُةامُحلا  َنیَا  *** اُوبِضَغ اِمل  وُجام  یتَّلا  ُةامُکلا  َنیَا  - 1174
ُلِصَتنَت ِتوَملا  ُماهِس  َکتَتَا  اَّمل  *** مِهِمُهسَِاب عَنمَت  َملَا  ُةامُّرلا  َنیَا  - 1175

ُلَجَالا َِکب  یفاو  ذِا  َۀَِّینَملا  َکنَع  *** اوُعَفَد َو ال  ًامیَض  اوُعَنَم  ام  َتاهیَه  - 1176
ریت مهس  ُلَیِحلا  َال  َو  اهیف  تَعَفَن  یقِّرلا  َال  َو  *** اُولََذب َول  َکنَع  اهتَعَفَد  یشِّرلا  َال  َو  - 1177

اُولَعَف ام  َحُبق  ای  اَهل  َكوُمَّلَس  َلب  *** مُُهبِرُقا َكاساو  َو ال  َكوُدَعاس  ام  - 1178
ٌلُجَر مِِهنَیب  نِم  ِِهب  ُفوُطَی  َو ال  *** ٌدَحَا ِِهب  یتاَی  َكِربَق ال  ُلاب  ام  - 1179

اُولِغُش دَق  ِلاملا  ِماِستقِاب  مُهُّلُک  َو  *** ًاحِّرَطُم َو  ًاّیِشنَم  َكِرکِذ  ُلاب  ام  - 1180
هوشر  عمج  یشر  ُلَهَولا  َو  ُعوَّرلا  ِهیَفنَک  نِم  َكاشغَی  *** ِِهب َسینَا  ًاشحَو ال  َكِرصَق  ُلاب  ام  - 1181

ُلَجَولا َو  ُتوَملا  ِهیَلَع  َخانَا  ّالَا  *** ٍِکلَم یلَع  تَماد  امَف  َّنَرِکنَت  ال  - 1182
ٌلِّصَتُم ِتوَملا  ِلابِِجب  هُحوُر  َو  *** ًالِّصَتُم ِشیَعلا  َماَود  وُجرَی  َفیَک  َو  - 1183

نوسفا یقر  ٌلِقَتنُم  َو  ُهنَع  ٌِلیاز  هُکُلم  َو  *** ٌضَرَغ يدَّرلا  ِتاّیَُنِبل  هُمسِج  َو  - 1184
ارهز همطافب  شیوخ  قایتشا  نایب 

فوخ عور  ُلوُحَی  َسَیل  ُتوَملا  اَذه  َو  ّینَا  َو  *** ٌلیبَس ِةویَحلا  ِلوط  یِلا  لَهالَا  - 1185

http://www.ghaemiyeh.com


ٌلیوَط َكاذ  ِنُود  نِم  ٌلَمَا  یلَف  *** ًاِنقُوم ِتوَملِاب  ُتحَبصَا  نِا  َو  ّینِا  َو  - 1186
ُلیسَت َّنُهَنَیب  اًسوُُفن  َّنَا  َو  *** يدَتعَت َو  ُحوَُرت  ٌناولَا  ِرهَّدِلل  َو  - 1187

عزفلا لهولا  ٌلیبَس  ِهَیِلا  اهنِم  ٍئرما  ِّلُِکل  *** هَنوُد َجَّرَعُم  ٍّقَح ال  ُلِزنَم  َو  - 1188
هحفص 324} }

(1 ( ؟ دش هچ  دنداتفا  یم  یتخس  هب 
؟ دش هچ  اه  هزین  دوخهالک و  زیت ، ياهریشمش  دنتفر ؟ اجک  يدوب  هتخاس  هدامآ  نارگید  اب  هزرابم  يارب  هک  ینامالغ  نآ  - 1171

لالج هاج و  ار  هفیلخ  دهد  هک  دزیا 
لاوز غاد  شا  هرهچ  هب  دهن  هک  يزور 

یقاب دنامن  رثا  وا  رکشل  زا 
لاماپ شهاج  تمشح و  دوش  لاح  رد 

؟ دندش هچ  دندوب  کباچو  کیراب  هک  یّطِخ  تخاس  ياهریشمش  نآ  دنتفر ؟ اجک  اه  یگنرز  نآ  اب  نامالغ  ناراکراوس و  - 1172
تیامح دـهاوخیم ، کمک  دـلان و  یم  هداتفا و  گرم  رتسب  رد  دـندید  هک  هاگنآ  دوخ  هاشداپ  زا  ارچ  دـنتفر !؟ اجک  عاجـش  نادرم  - 1173

!؟ دندرکن
نابیتشپ دننکیم و  تیامح  اه  تلود  زا  هک  ینایماح  نآ  دنتفر !؟ اجک  دندش  یم  رو  هلمح  بضغ  ماگنه  هب  هک  یحلسم  نادرم  نآ  - 1174

!؟ دندش هچ  دنتسه  اهنآ 
گرم ریت  زا  دوخ  يزادناریت  اب  اهنآ  دندوب ، هتفرگ  هناشن  وت  هب  ار  گرم  ياهریت  هک  هاگنآ  ارچ  دنتفر !؟ اجک  رهام  نازادناریت  کت  - 1175

!؟ دندرکن يریگولج 
عمال دش  وا  زون  کلف ز  هک  یهاش 

علاط دش  وا  جرب  مرک ز  دیشروخ 
عقاو شگرم  تروص  دش  هک  زور  نآ 

عفان مدیدن  چیه  ناهج  بابسا 
زا دیسر ، ارف  تگرم  هک  هاگنآ  هن  هدرک و  تیامح  وت ) هب  نارگید  یئانتعا  یب  رثا  رب   ) وت تیمولظم  زا  هن  ورین  همه  نآ  هک  سوسفا  - 1176

. دندرک عافد  وت 
نوسفا هن  دنک و  عفد  وت  زا  ار  گرم  دنتسناوتیم  دندادیم  هوشر  رگا  هن  - 1177

__________

هیآ 76. صصق  هروس  ۀبصعلاب » ءونتل  هحتافم  نا  ام  : » تسا هدش  لزان  نوراق  هرابرد  هک  تسا  هیآ  نیاب  هراشا  - 1
هحفص 325} }

. تشاد هدئاف  هار  نیا  رد  گنرین  هن  و 
یتشز راک  هک  یتسار  دنتخاس  گرم  میلـست  ار  وت  هکلب  یلام  کمک  هن  دـندرک و  وت  هب  یناج  کمک  هن  وت  هب  دارفا  نیرت  کیدزن  - 1178

. دنداد ماجنا 
!؟ دندرگیمن وت  ربق  فارطا  نانآزا  کیچیه  دیآ و  یمن  تربق  رس  رب  سکچیه  هک  هدش  هچ  - 1179

. دندش لوغشم  یتشاذگ  هک  یلام  میسقت  هب  همه  دش و  هتشاذگ  رانک  شومارف و  وت  مان  هک  هدش  هچ  - 1180
تربق فرط  ود  زا  رگید  يوس  زا  دریگب و  سنا  ناگدننک  هعجارم  اب  هک  تسین  نآ  رد  یـسک  هدـنام ، یلاخ  وت  خاک  هک  هدـش  هچ  - 1181
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. تسا هتفرگ  ارف  ار  وت  هلان  سرت و 
نوریب نت  زا  تناج  دنشک  هک  يزور 
نوسفا ین  دهد  دوس  نآ  رد  هوشر  ین 
روگ بل  ات  ناسک  دنشاب  وت  هارمه 

نوزحم ینامب  كاخ  رد  وت  هاگناو 
هدیباوخ شا  هناخ  برد  سرت  گرم و  رتش  متح  روطب  هکنیا  رگم  هدرواین  ماود  سکچیه  يارب  تردق  هک  يوش  رکنم  یناوت  یمن  - 1182

. تسا
. تسا هتسویپ  گرم  ياهنامسیر  اب  ناسنا  حور  هکیتروص  رد  میشاب  هتشاد  ار  یگدنز  ماود  دیما  هشیمه  يارب  تسا  نکمم  هنوگچ  - 1183

. تسا هدش  لقتنم  يرگید  هب  هتفر و  تسد  زا  يو  تردق  هتفرگ و  رارق  گرم  فلتخم  ياههار  فده  هاشداپ  مسج  - 1184
درخ تسا و  لقع  بحاص  یسک  دنچ  ره 

دربن ناج  ور  چیه  هب  لجا  تسد  زا 
رمع نهاریپ  تخود  هک  لزا  طایخ 

درد هب  شبیج  هک  تفگ  لجا  هب  رخآ 
هحفص 326} }

ماللا فرح 
تدعب يا  راّدلا  تطش  ٌلیلَذ  َكانُه  ام  ٍزیزَع  ُّلُک  َو  *** هَرکِذ ِزُّرَغَتلا  ِماّیَِاب  ُتعَطَق  - 1189

ٌلیلَع ِتامَملا  یَّتَح  اُهبِحاص  َو  *** ًةَریثَک َّیَلَع  اینُّدلا  َِللَع  يرَا  - 1190
ٌلیبَس ُتیَوَه  دَق  نَم  یِلا  یل  لَهَف  *** هُّبُِحا نَم  یِلا  ٌقاتشَُمل  ّینِا  َو  - 1191

تدعب يا  تجزن  ٌلیمَج  ِقارِفلِاب  یلبَق  َتامدَق  َو  *** ًاجِزان ُراّدلا  َِیب  تَّطَش  نِا  َو  ّینِا  َو  - 1192
ٌلیحَر ِقارِفلا  َموَی  ِِهبَّرُِضا  *** ٌِلئاق ِنیَبلا  ِیف  ِلاثمَالا  ِیف  َلاق  دَقَف  - 1193

ٌلیلَخ َموُدَی  نَا ال  یلَع  ٌلیلَد  *** ٍدَمحَا َدَعب  ًامِطاف  يداِقتفا  َّنِا  َو  - 1194
يرود ۀنونیب  ٌلیبَس  ِهَیِلا  ام  ٌئَش  َكُرمََعل  *** مِهِدقَف ِدَعب  نِم  ُشیَعلا  َكانُه  َفیَک  َو  - 1195

ٌلیدَع ِلیلَخِلل  يدَعب  ُرَهُطی  َو  *** یتَّدَوَم یسُنت  َو  يرکِذ  نَع  ُضَرُعیَس  - 1196
ٌلیَدب َياوِس  ُهاضرَی  ُتبِغ  اذِا  *** يذَّلا َال  َو  ِلُولَملِاب  یلیلَخ  َسَیل  َو  - 1197

ریظن لیدع  ٌلیخَد  َو  ُهبلَق  يّرِس  ُظَفحَی  َو  *** ُهلاِصو ُموُدَّی  نَم  یلیلَخ  نِکل  َو  - 1198
ٌلیلَق ِتایکابلا  َءاُکب  َّنِاَف  *** یتَّدُم ِشیَعلا  َنِم  ًاموَی  تَعَطَقنا  اَذِا  َو  - 1199

ٌلیبَس ِهیغَتبَی  ام  یِلا  َسَیل  َو  *** ُهبیبَح َتوُمَی  نَا ال  یتَفلا  ُدیُری  - 1200
نتساوخ ءاغتبا  ٌلیلَج  َنیمَرکَالا  َءزُر  َّنِکل  َو  *** هدُقف َو  ِلام  ُءزُر  ًالیلَج  َسَیل  َو  - 1201

ٌلیلَغ ِقارِفلا  ِّرَح  نِم  ِبلَقلا  ِیف  َو  *** ٌعَجضَم ِهیثاُوی  یبنَج ال  َِکلِذل  - 1202
یناوج نتفر  يریپ و  ندما  نایب 

تبیصم هّیزر  لَحَر  ًافلَا  َهللا  َعَدوَتسَا  َو  *** لََزن ٍفیَِضب  ًالهَس  َو  ًالهَاَف  - 1203
یلُوت 

هحفص 327} }
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مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هقالع ي  راهظا 

. تسب ار  گرم  هار  ناوت  یم  اجک  درادن و  دوجو  یهار  رمع ، هار  زا  رت  ینالوط  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  - 1185
مراد  نآ  رانک  مه  ینالوط  یئوزرآ  اما  مراد  نیقی  گرم  هب  دنچ  ره  نم  - 1186

گرم هب  و   ) دنتـسه تکرح  رد  بش  زور و  نیا  نایم  رد  مدرم  دنک و  یم  هولج  زور  بش و  هک  دراد  نوگانوگ  ياهگنر  راگزور  - 1187
.( دنوش یم  کیدزن 

( دسرب ربق  دوصقم ، لزنم  رسب  و   ) دنک روبع  ایند  هار  زا  دیاب  سک  ره  درادن ، يرگید  هنومن  هک  تسا  یهاگلزنم  ایند  - 1188
. تسا لیلذ  ربق  رد  يزیزع  ره  مراذگ و  یم  رس  تشپ  تزع  راگزور  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  ایند  - 1189

دننک ریوزت  رکم و  مادم  هک  یعمج 
دننک ریبدت  رازه  ناهج  راک  رد 

لجا گنس  نامسآ  دسر ز  هک  يزور 
دنک رییغت  تقو  هک  دوشن  تصرف 

. منیب یم  ناوتان  تسادخ ) تساوخ  هب  هک   ) اه یتحاران  ربارب  رد  ار  دوخ  گرم  ماگنه  ات  تسا و  دایز  نم  هب  تبسن  ایند  تالکشم  - 1190
!؟ دراد دوجو  مبوبحم  رادید  يارب  یهار  ایآ  مراد و  تسود  ار  يو  هک  مراد  ار  یسک  تاقالم  يوزرآ  دیدرت  نودب  نم  - 1191

، تسبورف ناهج  زا  هدید  يا  هتسیاش  نم  زا  لبق  داتفا و  یئادج  ام  تنوکس  لحم  نایم  درک و  رود  ارم  هناخ ، دنچ  ره  - 1192
زور : » منک یم  ناـیب  امـش  يارب  مه  نم  دـنیوگ  یم  یئادـج  يارب  تسا و  دوجوم  اـه  لـثملا  برـض  رد  هک  تسا  یبـلطم  نیا  اـما  - 1193

.« تسا چوک  زور  قارف ، یئادج و 
شیپ رد  تالکشم  مامت  تسا و  شیپ  رد  یئادج  تسود  ود  زا  یعامتجا  ره  يارب  *

هحفص 328} }
(1 . ) تسا زیچان  قارف  یئادج و 

لاصو زیگنا  تسین  هنامز  عبط  رد 
لاح همه  رد  ناتسود  قارف  هب  دشوک 
سفن دیشروخ  لصو  دنز ز  حبص  رگ 
لاوز تقو  دسر  ینز  مه  هب  مشچ  ات 

. درادن ماود  اه  تقافر  هک  تسا  لیلد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  نتفر  تسد  زا  - 1194
. تسین یبای  تسد  نآ  هب  هک  تسا  یعوضوم  دنگوس ، تناج  هب  دوش !؟ روصت  هنوگچ  یشوخ  نانآ ، تشذگرد  زا  دعب  - 1195

. دریگ یم  رظن  رد  يرگید  تسود  نم ، تشذگرد  زا  سپ  دنک و  یم  شومارف  ارم  تبحم  دراذگ ، یم  رانک  ار  نم  مان  يدوزب  - 1196
. دشاب لاحشوخ  دنیزگرب و  نم  ياجب  ار  يرگید  مدش ، بئاغ  رظن  زا  یتقو  هکنیا  هن  دشاب و  هدزمغ  دیابن  نم  تسود  - 1197

. دنک کمک  نم  یصوصخ  ياهراک  هب  دشاب و  نم  رارسا  زکرم  شبلق  ماود و  اب  شلاصو  هک  تسا  یسک  نم  تسود  - 1198
يور زا  هک   ) رگ هحون  نانز  هیرگ  اریز  دیامنب ،) ار  هتـشذگ  ياه  هتکن  تیاعر  دیاب   ) تفای نایاپ  نم  یگدـنز  هک  هاگنآ  تسود ) - ) 1199

. تسا دودحم  زیچان و  تسین ) تبحم  هقالع و 
دنشاب ناملسم  یتسار  هب  هک  یعمج 

دنشاب نامیپ  دهع و  هب  افو  دنب  رد 
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دننکب یئافج  رگا  اطخ  هب  یهاگ 
دنشاب نامیشپ  دوخ  لعف  لاح ز  رد 

__________

دراد . دوجو  اه  هخسن  یضعب  رد  تسا  هراتس  نآ  زاغآ  دش و  همجرت  الاب  هک  رعش  نیا  - 1
ٌلیلق قارَفلا  َنود  يذَّلا  َّلُک  َو  ُۀقرَف  نیَلیلَخ  نم  عامتجا  ِّلُِکل 

هحفص 329} }
ماللا فرح 

بورغ لُوُفا  لَزَی  َمل  نَاَک  ُبیشُملا  َّلَح  َو  *** نُکَی َمل  نَاَک  ُبابَّشلا  یَّلََوت  - 1204
لَفَا ٍردَبَک  َبابَّشلا  اَّمَا  َو  *** اَدب ٍحبُصَک  َبیُشَملا  َّنَاَک  - 1205
لَدَبلا َمِعن  َو  ّیلَوُملا  َمِعنَف  *** ًاعَم اذه  َو  َكاذ  ُهللا  یَقَس  - 1206

نالقاع مزج  راهظا  رد 
فوخ عور  الِزنَت  نَا  َلبَق  ُهَِبئاصُم  *** ِهِسفَن یف  ِلقَعلا  ُوذ  ِثَُمی  ُلّ - 1207

الَّثَم ِهِسفَن  یف  َناک  اِمل  *** عُرَی َمل  ًۀَتَغب  َتلََزن  نِاَف  - 1208
الَّوَا هَرِخا  َرَّیَصَف  *** ٍرِخا یِلا  یضقَی  َرمَالا  َياَر  - 1209

الَخدَق نَم  َعِراصَم  یسنَی  َو  *** هَماّیَا ُنَماَی  ِلهَجلا  ُوذ  َو  - 1210
ندنکفا عرص  الَوعَا  ِهِبئاصَم  ِضعَِبب  *** ِنامَّزلا ُفُورُص  ُهتَهََدب  نِاَف  - 1211

الَبلا َدنِع  ُربَّصلا  ُهَمَّلََعل  *** هِسفَن یف  َمزَحلا  َمَّدَق  َول  َو  - 1212
بذاک دعو  لخب و  تمذم  رد 

هادالا یف  لّلعتلا  لطملا  ُلَطَملا  َو  ِدیعاوَملا  ِلُخبلا  َنِم  ٌّرَش  َو  *** اهُّرَش ُلُخبلاَف  ُتافالا  َعَمَتجا  اَذِا  - 1213
ٌلِعف نُکَی  َمل  اذِا  ٍلوَق  یف  َریَخ  َو ال  *** ًابِذاک َناک  اذِا  ٍدعَو  یف  َریَخ  َو ال  - 1214

فیّسلا فالغ  دمغ  ٌلجِر  َُهل  َسَیل  َو  ٍلعَن  يذَک  َتنَاَف  *** ًالِقاع ُکَت  َمل  َو  ٍملِع  اذ  َتنُک  اذِا  - 1215
ٌلعَن َُهل  َسَیل  َو  ٍلجِر  يذَک  َتنَاَف  *** ًاِملاع ُکَت  َمل  َو  ٍلقَع  اذ  َتنُک  نِا  َو  - 1216

غیت لصن  ٌلصَن  نُکَی  َمل  اذِا  ٍدمِغ  یف  َریَخ  َو ال  *** ِهلقَِعل ٌدمِغ  َناسنِالا  اَمَّنِا  الَا  - 1217
هحفص 320} }

. درادن دوجو  وا  ياه  هتساوخ  نیمات  يارب  یهار  یلو  دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  قیفر  درادن  تسود  درمناوج  - 1200
( تسین ناربج  لباق  نوچ   ) دراد تیمها  ناراوگرزب  تبیصم  هکلب  تسین ، مهم  تورث  نداد  تسد  زا  - 1201

دمحا مالـسلا و  اـهیلع  همطاـف  رادـید   ) قارف شتآ  درب و  یمن  مباوخ  درادـن و  مارآ  باوـختخر  يور  نم  يوـلهپ  تهج  نیمه  هب  - 1202
. تسا هدز  شتآ  ارم  بلق  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

قارف ماش  زا  ترودک  نم  لد  دراد 
قارف مایا  هریت ز  موش  دنچ  ات 

قارف ياج  زا  مروخیم  لاح  هب  هک  يرهز 
قارف مان  ناهج  دتفارب ز  هک  بر  ای 

يریپ ندمآ  یناوج و  نتفر 
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يریپ ندمآ  یناوج و  نتفر 

یم ادخب  تسا  هدومن  تکرح  هدرک و  چوک  هک  ار  یتسود  دیوگیم و  دمآ  شوخ  هدش  دراو  هک  ینامهم  هب  شیاسآ  انـشآ و  هناخ  - 1203
. مراپس

. تسا هتشاد  دوجو  هشیمه  ایوگ  هک  هدش  دراو  روطنآ  يریپ  تسا و  هدوبن  ایوگ  هک  هدرک  تشپ  نانچ  نآ  یناوج  - 1204
. دومن بورغ  دیدرگ و  ناهنپ  مهدراهچ  بش  هام  لثم  یناوج  دش و  نشور  حبص  دننامه  ایوگ  يریپ  - 1205

. تسا بوخ  دمآ  نآ  ياج  هک  مه  يریپ  دوب و  بلاج  هتفر  هک  یناوج  اریز  دنک ، تمحر  مه  اب  ار  يریپ  یناوج و  ادخ  - 1206
تشذگب یناوج  مایا  هک  سوسفا 

تشذگب یناد  هکنانچ  ملد  لاوحا 
دیمدب يریپ  حبص  گرم  قرشم  زا 

تشذگب ینارماک  رورس و  تاقوا 
هحفص 321} }

تسا رگن  هدنیآ  شیدنارود و  لقاع 

. دنکیم رکف  نآ  هرابرد  دنادرگ و  یم  مسجم  دوخ  يارب  دیآ  شیپ  هکنیا  زا  لبق  ار  دوخ  بئاصم  دنمدرخ  - 1207
. تسا هدرک  میسرت  ارنآ  دوخ  رکف  رد  نوچ  دنکیمن ، تشحو  دمآ  وا  يارب  یناهگان  تروصب  یتبیصم  رگا  - 1208

باـسح نارگید  هدـش  یلمع  هماـنرب  زاـغآ  ار  دوخ  راـک  ناـیاپ  تهج  نیمهب  هدرک ، هچ  يرگید  دروم  رد  هثداـح  هک  تسا  هدـید  - 1209
. دنکیم

. دنکیم شومارف  دیآ  یم  شیپ  نارگید  يارب  هک  ار  یثداوح  دربیم و  رسب  ینمیا  رد  نادان  - 1210
. دوشیم هدناشک  طوقس  فارحناب و  دروآ  يور  واب  یناهگان  تروصب  راگزور  ثداوح  رگا  - 1211

. دوب هتخومآ  ار  ثداوح  ربارب  رد  ربص  دوب ، هتخاس  دوخ  هشیپ ي  ار  طایتحا  لهاج ، رگا  - 1212
شیوخ لد  ثداوح  رب  داهن  هک  اناد 

شیر ددرگ  یمن  شلد  الب  شین  زا 
شیپ دیآ  یتسین  رقف و  هک  دنچ  ره 

شیورد دبنجن  دوخ  ياج  هوک ز  نوچ 
. تسا ندرکن  لمع  هدعوب  نداد و  هدعو  لخب  زا  رتدب  تسا و  لخب  اهنآ  نیرتدب  دننک ، يروآ  عمج  ار  اه  تفآ  هک  هاگنآ  - 1213

. دوب دهاوخن  يریخ  دشابن  نآ  لابند  لمع  هک  یلوق  رد  درادن و  دوجو  یبوخ  دشاب  یغورد  هک  يا  هدعو  رد  - 1214
غورد هدعو  دنکیم  هک  یسک  لخب  زا 

غود رد  دراد  بآ  هک  وا  زا  زیرگب 
هحفص 332} }

دنناوخ یم  شبذاک  قلخ  هک  حبص  نآ 
غورف قافآ  هب  وا  دسرن  زگره 

. درادن اپ  دراد و  شفک  هک  یتسه  یسک  لثم  یشابن  لقاع  یشاب و  هتشاد  ملع  رگا  - 1215
. درادن شفک  اما  دراد  اپ  هک  یتسه  یسک  لثم  یتسین  ملاع  يراد و  لقع  رگا  - 1216
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. درادن هدئاف  یلاخ ، فالغ  دشابن ، ریشمش  هک  هاگنآو  دشابیم  دوخ  لقع  فالغ  ناسنا  هک  شاب  هتشاد  هجوت  - 1217
مه اب  شناد  لقع و  تسا  شوخ  هچ 
ملاع یفاص  نشور و  دوش  ود  ره  زک 

دننز زییمت  مان  هک  ینمجنا  رد 
مدآ دشاب  ملع  لقع و  هب  زاتمم 

ملع لیصحت  هب  بیغرت 

. دش یمن  تفای  نادان  کی  نیمز  مامت  يور  رد  دمآ  یم  تسدب  ندرک  وزرآ  اب  ملع  نیا  رگا  - 1218
هدرک یهاتوک  هفیظو  ماجنا  رد  هک  تسا  یـسک  صوصخم  ترخآ  رد  ینامیـشپ  اریز  شابم ، لفاغ  نکم ، یلاـحیب  نک ، شـشوک  - 1219

. دشاب
درک دیاب  سوه  كرت  یلد  لهارگ 

درک دیاب  سفق  رد  شیوخ  لد  غرم 
دوشن رسیم  وزرآ  هب  دیحوت 

درک دیاب  سپ  همه  يراد  هک  ماک  ره 
هحفص 333} }

ماللا فرح 
تناطف ملع و  لیصحتب  بیغرت 

وزرا هینم  عمج  ینُم  ٌلِهاج  ِۀَّیِرَبلا  ِیف  یقبَی  َناک  ام  *** ینُملِاب ُلُصحَی  ُملِعلا  اَذه  َناک  َول  - 1218
لُهاکت لُساکت  ُلَساکَتَی  نَِمل  یبقُعلا  ُۀَمادَنَف  *** ًالِفاغ ُکَت  َو ال  لَسکَت  َو ال  دَهِجا  - 1219

شیوخ تمکح  ملعب و  ترخافم 
ٌلام ِءادعَِالل  َو  ٌملِع  اَنل  *** انیف ِرابَّجلا  َۀَمِسق  انیضَر  - 1220
ُلازَی ٍقاب ال  َملِعلا  َّنِا  َو  *** ٍبیرَقنَع ینفَی  َلاملا  َّنِاَف  - 1221

تهاقف مرک و  ینغ و  ینعم  نایب 
مزلا يا  نمدا  ِهلاِمب  ُِّینَغلا  َوُه  ُِّینَغلا  َسَیل  *** هِسفَِنب َِّینَغلا  َوُه  َِّینَغلا  َّنِا  - 1222

ِهلاب َو  ِهِموَِقب  ُمیرَکلا  َسَیل  *** هِقلُِخب ُمیرَکلا  َوُه  ُمیرَکلا  اَذَک  َو  - 1223
شزغل ةرثع  ِِهلاقَم  َو  ِهِقُطِنب  ُهیقَفلا  َسَیل  *** ِهلاِحب ُهیقَفلا  َوُه  ُهیقَفلا  اَذَک  َو  - 1224

یئوک رایسب  زا  یهن  تمصب و  رما 
ِلقَعِلل ِیَزُملا  َنّ ِتمَّصلا  یَلَع  نِمدَا  َو  *** ِهتقَو ِریَغ  یف  َلوَقلا  َّنَِرثُکت  الَف  - 1225
ِلجِّرلا ِةَرثَع  نِم  ُءرَملا  ُتوُمَی  َسَیل  َو  *** ِهناِسِلب ٍةَرثَع  نِم  یتَفلا  ُتوُمَی  - 1226

شزغل ّۀلز  ِلعَّنلا  ِۀَّلِز  نِم  َءاضغَبلا  ُِبلجَتسَتَف  *** ًایِشفُم َِکلوَِقل  ًاقاثیم  ُکَت  الَف  - 1227
دنیوج نامدرم  بیع  هک  یعمج  عنم 

ٌلیقَث ِلاجِّرلا  ِّضِغ  یلَع  ٌلِقث  َو  *** ٌةَرارَم يرمََعل  ًانایحَا  ِقلَحلا  ِیف  َو  - 1228
َمل َو 
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هحفص 334} }

شناد ملع و  هب  راختفا 

. تورث نمشد  هب  داد و  امب  ار  ملع  متسه ، یضار  نمشد  دوخ و  نایمرد  ادخ  میسقت  هب  - 1220
. دنام یم  یقاب  هشیمه  ملع  ددرگیم و  یناف  يدوزب  لام  هک  تسا  نیا  نم  یلاحشوخ  تلع  - 1221

میسقت مدرم  يزور  دش  هک  زور  نآ 
میس رز و  نمشد  هب  ملع و  ام  هب  دنداد 

میلست ناناج  هب  ناج  مینک  هک  ادرف 
میعن لها  ام  تسا و  منهج  لها  وا 

تهاقف تواخس و  تورث ،

. دشاب زاین  یب  یلام  رظن  زا  هک  تسین  نآ  دنمتورث  دشاب ، هتشادن  نارگیدب  زاین  شحور  هک  تسا  یسک  دنمتورث  - 1222
. تسین ناکیدزن  هفئاط و  هب  تیصخش  دشاب ، هتشاد  تیصخش  قالخا  رظن  زا  هک  تسا  یسک  دنمتواخس  - 1223

. دوشیمن یسک  ندوب  هیقف  ببس  بلطم  ینارنخس و  دشاب ، هاگآ  دوخ  لاح  هب  هک  تسا  یسک  هیقف  - 1224
ینغ بابسا  لام و  عمج  هتشگ ز  يا 
ینم ربک و  دشک  وت  زا  سک  دنچ  ات 

یند قلخ  ینک  رود  دوخ  هک ز  یهاگ 
ینم ناج  تفرعم  ملع و  ملاع  رد 

هحفص 335} }

یئوگ عقوم  هب  یئوگ و  مک 

. هدب همادا  دشخب  یم  تنیز  ار  لقع  هک  یتوکس  هب  نزب و  فرح  رتمک  تسین  ندز  فرح  عقوم  هک  اجنآ  - 1225
. دریم یمن  ندروخ  نیمزب  اپ و  ندیزغل  زا  اما  دهدیم ، ناج  نابز  شزغل  زا  ناوج  - 1226

. یئامن یم  بلج  نتشییوخ  يارب  دوخ  شفک  ندیزغل  قیرط  زا  ار  ینمشد  هک  نکم  اشفا  ار  نارگید  رارسا  - 1227
نخس ماج  زا  قوذ  بارش  هدروخ  يا 

نخس ماگنه  ملع  لقع و  هب  سانشب 
تفگ یهاوخ  یسک  شیپ  نورد  زار  نوچ 

نخس ماجنا  هب  هار  يرب  هک  دیاب 

یئوج بیع  زا  یهن 

یلیخ نم  يارب  ندرک  کبس  ار  اهتیصخش  منک . یم  ساسحا  ثداوح ) زا   ) ار یخلت  معط  تاقوا  زا  يرایـسب  دنگوس  دوخ  ناج  هب  - 1228
. تسا نیگنس 

، دریگ یم  رظن  رد  ار  دوخ  زایتما  هک  هاگنآ   ) دنام یمن  ناهنپ  يو  يارب  شتازایتما  دـنچ  ره  دـنیبب ، ار  دوخ  بیع  هک  يدرف  مدـیدن  - 1229
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.( درگن یمن  ار  نتشیوخ  بیع 
. دنراد دایز  فرح  نظ  ءوس  ندز و  تمهت  رد  مدرم  دشاب و  تحار  مدرم  نابز  زا  هک  ینک  یم  ادیپ  ار  یسک  هچ  - 1230

تسا روهشم  تفرعم  رون  هب  هک  ناسنا 
تسا روک  تیاغ  هب  دوخ  بیع  ندید  رد 
دنیب یم  کلف  هب  بکوک  هک  مشچ  وچ 

تسا روتسم  بش  زور و  شیوخ  هدید  زو 
هحفص 336} }

ماللا فرح 
كرزب لیلج  ٌلیمَج  ِهیَلَع  یفخَی  َناک ال  نِا  َو  *** هِسفَن َبیَع  يرَی  ًاناسنِا  َرَا  َمل  َو  - 1229

ٌلیق َو  ِنُونُّظلِاب  َلاق  ِساّنِلل  َو  *** ًاِملاس ِساّنلا  َنِم  وُجنَی  يذَّلا  اَذ  نَم  َو  - 1230
ٌلیلَج ِنُویُعلا  ِیف  ٍِّینَغ  ُّلُک  َو  *** ینِغلا َیِلا  َترِص  َنیح  ٌموَق  َکَّلَجَا  - 1231

ُلینَی َةادَغ  َوا  يرقَی  َۀَّیِشَع  *** یتَفلا نَّیَز  ًینِغ  ّاِلا  ینِغلا  َسَیل  َو  - 1232
تفایض يرق  ٌلیَخب  ُّطَق  ِنغَتسَی  َمل  َو  ٌّیِخَس  *** ًامِدعُم َناکنِا  َو  ًاموَی  رِقَتفَی  َمل  َو  - 1233

یئابیکش هراّما و  سفن  ظفحب  رما 
ٌلیمَج َکیف  ُلوَقلا  َو  ًاِملاس  شِعَت  *** اُهنیُزی ام  یلَع  اهلِمحا  َو  َسفَّنلا  ِّنُص  - 1234

ءاطع لاون  ُلوَُزت  َکنَع  ِرهَّدلا  ُتابَکَن  یسَع  *** ٍدَغ یِلا  ِربصاَف  ِموَیلا  ُقزِر  َقاض  نِا  َو  - 1235
ٌلیلَذ َوُه  َو  ِلاملا  ُِّینَغ  ینغَی  َو  *** ُهلام دَق  نِا  ِسفَّنلا  ُِّینَغ  ُّزِعَی  - 1236

ُلیمَت ُثیَح  َلام  َتلام  ُحیّرلا  اَذِا  *** ٍنوُّلَتُم ٍئِرما  ِّدُو  یف  َریَخ  َو ال  - 1237
ظفح ۀناص  ٌلیَخب  َکنَع  ِرقَفلا  ِلاِمتحا  َدنِع  َو  *** ِهلام ذِخا  نَع  َتیَنغَتسا  اَذِا  ٌداوَج  - 1238

ٌلیلَق ِتاِبئاّنِلل  مُهَّنِکل  َو  *** مُهُّدُعَت َنیح  ِناوخِالا  َرَثکَا  امَف  - 1239
ترسُع تقو  رد  عزج  زا  یهن 

یکنت قیض  ٍلیوَط  ٍرهَد  یف  َترَسیَا  دَقَف  *** ًاموَی َترَسعَا  اذِا  عَزَجت  الَف  - 1240
ٍلیلَق نَع  ینُغی  َهللا  َّلََعل  *** ٌرفُک َسئَیلا  َّنِاَف  سَایَت  َو ال  - 1241

يدیمون سای  ِلیمَجلِاب  یلوَا  َهللا  َّنِاَف  *** ٍءوَس َّنَظ  َّکِبَِرب  ُننظَت  َو ال  - 1242
هحفص 337} }

. تسا مرتحم  مدرم  رظن  رد  يدنمتورث  ره  دنراذگ و  یم  مارتحا  وت  هب  مدرم  يدش  راپسهر  ندش  دنمتورث  يوسب  هک  هاگنآ  - 1231
. دیامن ششخب  زور  ای  دهدب  ینامهم  بش  دشخب ، تنیز  ناوج  هب  هک  دراد  مارتحا  یتورث  نآ  - 1232

. ددرگیمن زاین  یب  هاگچیه  هک  تسا  لیخب  تسین ، ریقف  هاگچیه  دوش ، هراچیب  يزور  هچ  رگا  دنمتواخس  - 1233
زوریف ایند  لام  هب  دوش  هک  سکره 

زور بش و  دشاب  گرزب  ناسک  مشچ  رد 
يراد علاط  نسُح  دیعس و  تخب  رگ 

زودنا تداعس  جنگ  ناهج  لام  زا 
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یعقاو تسود  تازایتما 

بوخ فرح  ترـس  تشپ  ینامب و  ملاس  هشیمه  دـشاب و  وت  تنیز  هیام ي  هک  نک  باـختنا  ار  یـشور  نک و  رتنک  ار  سفن  ياوه  - 1234
. دننزب

. ددرگیم فرطرب  وت  زا  راگزور  ياه  تبکن  يدوزب  نکربص ، ادرف  ات  دش  مک  زور  کی  قزر  رگا  - 1235
لیلذ هشیمه  دشاب ) هتـشادن  سفن  تزع  رگا   ) رادلوپ تسا و  زیزع  دـشاب  هتـشاد  مک  تورث  دـنچ  ره  دراد ، سفن  تزع  هک  یـسک  - 1236

. تسا
ررض عاونا  راگزور  هدید ز  يا 

ربز ریز و  یسب  هتشگ  کلف  رود  زو 
شورفم مدرم  هب  وربآ  هک  راهنز 

رخم هوشع  ور  چیه  هب  نامز  لها  زو 
. دخرچ یم  فرط  نامه  هب  دیایب  داب  فرط  ره  زا  اریز  درادن ، يدوس  تفص  نوملقوب  صخش  اب  یتسود  - 1237

هحفص 338} }
. ددرگ یم  لیخب  يا  هدش  ریقف  داد  لامتحا  هک  هاگنآ  تسا و  دنمتواخس  وت  شیپ  يزاین  یب  يو  زا  لام  نتفرگ  زا  هک  یعقوم  - 1238

. دنشاب یم  مک  کمک  هب  زاین  تبیصم و  ماگنهب  یلو  دنناوارف  ینکیم  هرامش  ار  ناتسود  هک  یماگنه  - 1239
داینب مدرم  دهع  هب  دهن  هک  سکره 
داب دشاب  وا  فکرد  کلف  رخآ ز 

همه دنداب  هرمه  نامز  بابرا 
دایرف تعامج  نیا  مسر  دایرف ز 

یتخس ماگنه  هب  عزج  زا  زیهرپ 

. يا هدوب  شیاسآ  رد  ینالوط  ياهلاس  اریز  نکم ، هلان  يداتفا  یتخس  هب  زور  کی  رگا  - 1240
. دنادرگ فرطرب  ار  وت  لکشم  يدوزب  ادخ  هک  تسا  نیا  دیما  تسا ، رفک  يدیماان  هک  شابم  سویأم  - 1241

. دراد تیولوا  یگتسیاش  هب  ادخ  اریز  شاب ، هتشادن  نظ  ءوس  تراگدرورپ  هب  - 1242
. تسا بلطم  نیرتهب  هدرک  نایب  ادخ  هک  یبلطم  و  ( 1  ) تسا شیامزآ  هشیمه  یتخس  لابند  هک  ما  هدید  نم  - 1243

رکُش هتفای  سفن  ره  قشع  یم  زا  يا 
رکذ رد  نآرق  ثیدح  ار  وت  تسه  رگ 

دتسرفب يا  هثداح  ادخ  هک  مد  نآ 
رکش زا  دعب  ینک  ربص  نآ  رب  هک  دیاب 

__________

. حرش هروس  زا  تایآ 5 و 6  هب  هراشا  - 1
هحفص 339} }

ماللا فرح 
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ءاطع ءابح  ٍلیق  ِّلُک  ُقَدصَا  ِهللا  ُلوَق  َو  *** ٌراسَی ُهُعَبتَی  َرسُعلا  ُتیَاَر  - 1243
وربا نتخیر  لاؤس و  تّمذم  رد 

ٍلاؤُِسب ینُملا  َلان  َول  َو  ًاضَوِع  *** ِهلاؤُِسب ِهِهجَو  ُلِذاب  َضاتعا  اَم  - 1244
ٍلاَون ُّلُک  َّفَخ  َو  ُلاؤُّسلا  َحَجَر  *** هَتنَز َو  ِلاوَّنلا  َعَم  ُلاؤُّسلا  اَذِا  َو  - 1245

نیللا سلسلا  ِلاضفِملا  ِمِّرَکَتُمِلل  ُهلِذباَف  *** ًِالئاس َکِهجَو  ِلذَِبب  َتیُلتبا  اَذِا  َو  - 1246
ٍلاطَم ِریَِغب  ًاِسلَس  هَکاطعَا  *** ٍدِعوَِمب َكابَح  اذِا  َمیرَکلا  َّنِا  - 1247

لاؤس ینمشد و  ّربکت و  تّمذم  رد 
ّربکتم لاتخم  ٍلاِمب  ٍلاتُخم  َلثِمَرَا  مَلَف  *** ٍنرَق َدَعب  ًانرَق  َساّنلا  ُتوََلب  - 1248

ِلاجِّرلا ِتاداعُم  نِم  َبَعصَا  َو  *** ًالوَه َّدَشَا  ِبوُطُخلا  ِیف  َرَا  َمل  َو  - 1249
ِلاؤُّسلا َنِم  ٌّرَمَا  ٌمعَط  امَف  *** ًارُط ِءایشَالا  َةَرارَم  ُتقُذ  َو  - 1250

لاؤس ّمذ  بسک و  حدم  رد 
كرزب راک  بطخ  ِلاجِّرلا  ِنَنِم  نِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  *** ِلابِجلا ِلَُلق  نِم  ِرخَّصلا  ُلقََنل  - 1251

کنس رخص  ِلاؤُّسلا  ِّلُذ  یف  ُراعلا  ُتلُقَف  *** ٌراع ِبسَکلا  ِیف  یل  ُساّنلا  ُلوُقَیسس  - 1252
ملاع قلخ  زا  انغتسا  راهظا 

ِّلُذلِاب ِِبتارَملا  َّزِع  يرَتشَا  َو ال  *** ٍۀَّنِِمب ًاعیمَج  اینُّدلا  ُلَبقَا  امَف  - 1253
همرس لحک  ِلحُکلا  ُهنِم  اِهنیَع  یف  يرَی  اّلَِئل  *** ًۀَقلِخ ِعِمادَملا  َءالحَک  ُقِشعَا  َو  - 1254

راهظا
هحفص 340} }

نتخیر وربآ  ندرک و  یئادگ  زا  یهن 

هک ار  یئوربآ  ضوع  زاـب  دـسرب ، دوخ  يوزرآ  هب  ندرک  شهاوخ  اـب  هچ  رگا  دزیر  یم  تساوخرد  اـب  ار  دوـخ  يوربآ  هک  یـسک  - 1244
. تسا هدرواین  تسدب  هتخیر 

. دریگیم رارق  الاب  هدوب  هچره  اطع  دنام و  یم  نیئاپ  تساوخرد  هفک ي  يراذگب  وزارت  رد  ششخب  اب  ار  تساوخرد  هاگره  - 1245
. نک شهاوخ  وا  زا  زیرب و  تیصخش  اب  راوگرزب و  شیپ  ار  وربآ  يزیرب ، تساوخرد  يارب  ار  دوخ  يوربآ  يدش  ریزگان  هاگره  - 1246

. دنکیم تیانع  وت  هب  تمحز  نودب  یناسآب و  ارنآ  داد ، هدعو  وت  هب  یتقو  راوگرزب  صخش  اریز  - 1247
یسب تسا  عمج  هچ  رگ  هصغ  مغ و  لد  يا 

یسک شیپ  وربآ  زیرم  هدید  نوچ 
دیآ شیپ  یترورض  ار  وت  هک  یهاگ 

یسردایرف يوجب  مرک  لها  زا 

اهراک نیرت  خلت 

(1 . ) مدیدن یعوضوم  دشورفب  رخف  لامب  هک  یسک  زا  رتدب  مدرک ، شیامزآ  ار  مدرم  نرق  دنچ  - 1248
. متفاین مه  اب  اهتیصخش  ینمشد  زا  رت  تخس  كانلوه و  مدرک ، یسررب  ار  گرزب  ثداوح  - 1249
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. مدیشچن تساوخرد ، معط  زا  رت  خلت  مدیشچ ، ار  اهزیچ  مامت  یخلت  - 1250
__________

هفئاط تلم و  نامز ، قلطم  يانعمب  دـیآ  یم  ینعم  نیمه  هب  هکنیا  نیع  رد  یبرع  رد  یلو  دوشیم  هتفگ  لاس  دـصکی  هب  یـسراف  رد  نرق  - 1
هدید دوخ  ای  دنا و  هتـسیز  هتـشذگ  ياه  نامز  رد  هک  ار  اه  تلم  لاح  حرـش  تسا ، رخآ  ياهانعم  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  دـیآ و  یم  مه 

. هدومن یسررب  تسا 
هحفص 341} }

دنچ ات  توادع  ربک و  ادخ  قلخ  اب 
دنچ ات  توابغ  لهج و  افص  لها  اب 

یک ات  قیالخ  زا  لام  هزویرد ي 
دنچ ات  تواقش  راثآ  یتخبدب و 

مدرم زا  يزاین  یب  راهظا  بسک و  هب  هجوت 

. مشکب ار  مدرم  تنم  هک  تسنیا  زا  رتناسآ  نم  يارب  ندرک  اجباج  ار  اه  هوک  ياه  هلق  ياهگنس  - 1251
. تسا لاؤس  تلذ  رد  گنن  میوگ  یم  نم  تسا ، راع  راک  دنیوگ  یم  مدرم  - 1252

ینکب نخان  هب  تخس  ياج  هوک ز  رگ 
یند نود  ره  تنم  یشک  هک  هب  ناز 
نک ادیپ  دوخ  نان  لالح  بسک  زا 

ینغ دوز  ار  وت  دنک  ادخ  لضف  ات 
. مرخیمن تلذ  اب  ار  ماقم  تزع  منکیمن و  لوبق  تنم  کی  اب  ار  ایند  مامت  - 1253

. دوش هدید  وا  مشچ  رد  همرس  تنم  مهاوخیمن  اریز  مراد ، یم  تسود  تسا  هایس  تقلخ  رظن  زا  شناگژم  هک  ار  يرسمه  - 1254
يراب لد  رب  تسا  مدرم  تنم  زا 
يراب تنم  راب  هب  مدشن  یضار 

موش مشچ  هیس  نابوخ  قشاع  نم 
يراب دشابن  ما  همرس  تنم  ات 

دوخ تواخس  يدرمناوج و  راهظا 

. تسا لالح  دروخب  هک  سک  ره  يارب  مراد  هک  یکاروخ  ره  ددرگ و  دراو  نآ  رد  هک  تسا  یسک  هاگلزنم  ما  هناخ  - 1255
هحفص 342} }

ماللا فرح 
شیوخ تّوتف  تّورم و  راهظا 

هاکلزنم خانم  لَکَا  دَق  نَِمل  ٌحابم  يداز  َو  *** لََزن دَق  نَِمل  ٌخانُم  يراد  َو  - 1255
لَخ َو  ٍزبُخ  َریَغ  نُکَی  َمل  نا   ِ َو *** ٌرِضاح انَدنِع  ام  ُمِّدَُقا  - 1256

لب  َ َولا َكاذَف  ُمیئَّلا  اَّمَا  َو  *** ِِهب ٍضارَف  ُمیرَکلا  اَّمَاَف  - 1257
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تعانق  ربص و  حدم  لاؤس و  تّمذم 
ترطف تسپ  میئل  هُّلُِذی  ِهِهجَِول  ُهلَذب  َو  *** هُّلُِجی ِهِرقَِفب  یتَفلا  ُربَص  - 1258

ُهُّلُک ٌمدُا  ِِعئاجِلل  ُزبُخلا  *** هَّلَقَا ِهِشیَع  نِم  یتَفلا  یِفکَی  - 1259
ناریقف اب  ناسح  لامک  راهظا 

شروخ نان  مدا  یلَّوَا  نِم  يرِخا  َمِراکَملا  َِثرَو  *** هُّلُک يّزِع  ِهللاِاب  ٌؤُرما  ّینِا  - 1260
ِلَئسَا  َمل  نِا  َو  يرُخا  ٍۀَعینَِصب  *** اُهتعَبتَا ًۀَعینَص  ُتعَنَطصا  اَذِاَف  - 1261

ناسحا هعینص  یلَتمَی  یّتَح  ِداّزلِاب  ُُهتَرثا  *** ٌلِمُرم ٌقیفَر  یُنبِحاصَی  اذِا  َو  - 1262
ِلَعفَا َمل  ٍةَردَِغل  ُتیعُد  اذِا  َو  *** اُهتجَّرَف ٍَۀبرَِکل  ُتیعُد  اذِا  َو  - 1263

ِلَعشُملا ِباهَّشلا  َلثِم  ُهتیَفاو  *** ٍثِداِحل ُخیرَّصلا  َِیب  ُحیصَی  اذِا  َو  - 1264
هشوت یب  لمرم  یلِزنَم  ِلِزانَملا  َنَیب  ام  َراتِخا  *** هُّنَا یلایَع  نِم  يراج  ُّدُعَا  َو  - 1265

نتسکش نامیپ  ردیغ  ِلُعسَا  اَّمل  َو  یّنِم  ٍدُهاعَِتب  *** ِِهلایَع َو  ِِهِلهَا  یف  ُُهتظِفَح  َو  - 1266
ینتورف زجعب و  ینمشد  عطقب  داشرا 

هحفص 343} }
. دشاب هکرس  نان و  طقف  دنچ  ره  میروآ ، یم  نامهم  شیپ  میراد  هچ  ره  - 1256

. دیامن یم  داجیا  یتحاران  دزاسیمن و  ترطف  تسپ  اما  دزاسیم  تسا  دوجوم  هچنآب  دراد  تیصخش  هک  یسک  - 1257
دشاب نابرد  تشحو  یب  هک  هناخ  نیا 

دشاب ناوضر  هضور ي  زا  هب  رایسب 
دشاب نان  کی  هچ  رگا  ام  هرفس  رد 

دشاب نامهم  يزور  نآ  هک  میهاوخ 

لاؤس زا  تمذم  تعانق و  زا  شیاتس 

لیلذ ار  دوخ  دزیرب ، ندرک  تساوخرد  قیرط  زا  ار  دوخ  يوربآ  رگا  دـشخب و  یم  تنیز  ار  وا  ربص  دزاسب ، رقف  اـب  هک  يدرمناوج  - 1258
. دزاس یم 

. اذغ مه  تسا  شروخ  مه  هنسرگ  صخش  يارب  نان  دزاس ، یم  یگدنز  لقادحب  درمناوج  - 1259
یئادوس بش  زور و  صرح  هتخپ ز  يا 

یئاج يزیرن  وربآ  هک  راهنز 
يزیچ كدنا  هب  یتداعس  لها  رگ 
یئاذیا شکم  سفن  رهو  وش  یضار 

مدرم لاح  تیاعر 

. دنا هدرب  ثرا  رگیدکی  زا  ار  اه  يراوگرزب  نم  ناکاین  منادیم و  اخ  زا  مراد  هک  یتزع  مامت  هک  متسه  یسک  نم  - 1260
ار بوخ  راک  نآ  دـننکن  تساوخرد  نم  زا  دـنچره  مهدـیم  ماجنا  يرگید  بوخ  راک  نا  لابند  مداد  ماجنا  یکین  راک  هک  یعقوم  - 1261

. مهد ماجنا 
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زاین ات  منکیم  کمک  واب  ردقنآ  دوش ، رفسمه  نم  اب  يا  هراچیب  هک  هاگنآ  - 1262
هحفص 344} }

. ددرگ فرطرب  شرفس 
. مریذپ یمن  مدش  هدناوخ  نتسکش  نامیپ  يارب  رگا  مزاسیم و  فرطرب  ار  لکشم  نآ  مدش ، توعد  لکشم  لح  يارب  هک  هاگنآ  - 1263

میئام فراعم  تایآ  هعومجم 
میئام فقاوم  رارسا  هاگآ ز 

درذگ ناسحا  لضف و  نخس ز  هک  یهاگ 
میئام فراعم  فاطلا  همشچرس 

. میامنیم شکمک  مسریم و  واب  رو  هلعش  باهش  دننامه  ، دهاوخیم کمک  هک  دسریم  نم  شوگب  يدایرف  هک  یعقوم  - 1264
. تسا هدرک  باختنا  ارم  یگیاسمه  اه  هناخ  نایم  زا  يو  اریز  منادیم ، دوخ  ناراوخ  هریج  زا  ار  ما  هیاسمه  - 1265

يورب هاگچیه  ار  همانرب  نیا  منادـیم و  نانآ  تیامحب  دـهعتم  ار  دوخ  منکیم و  تظافح  دـنزرف  دـنواشیوخ و  رظن  زا  ار  ما  هیاسمه  - 1266
. مروآ یمن  دوخ 

میناماس یب  ورس  یب  ام  هک  دنچ  ره 
مینامولظم هانپ  مرک  يور  زا 

شیورد يا  ار  وت  تسه  یلددرد  رگ 
مینامرد ام  هک  افش  بلطب  ام  زا 

امن هشیپ  ار  عضاوت  نک و  عطق  ار  ینمشد 

. دـننکیم یغاـبد  مه  ار  هنهک  تسوپ  یهاـگ  ددرگیم . فرطرب  ناـنآ  ياـه  یتحاراـن  راذـگب ، ار  اـه  مارتحا  نیرتـهب  ناراد  هنیک  هب  - 1267
.( دننزیم سکاو  ار  هنهک  شفک  )

. سرپن يزیچ  دندرک ، ناهنپ  وت  زا  ار  یفرح  رگا  راذگب و  مارتحا  دوخ  يراوگرزب  هب  وت  دندرکن  انتعا  تهارک  يور  زا  رگا  - 1268
هک  یبلطم  دنکیم و  تحاران  ار  وت  شندینش  هک  هدوب  یبلطم  اریز  - 1269

هحفص 345} }
ماللا فرح 

هنیک هنیغض  ُلَّعَنلا  َُغبُدی  دَقَو  یمظُعلا  َُکتَّیَِحت  *** مَُهبُوُلق ِفشَت  ِناغضَالا  ِيَوذ  ِّیَحَو  - 1267
لَسَت الَف  َثیدَحلا  َکنَع  اوُسَبَح  نِا  َو  *** ًامُّرَکَت َّیِحَف  ًاهرُک  اوُضَرعَا  نِاَف  - 1268

لُقَی َمل  َکَئارَو  اُولاق  يذَّلا  َّنِا  َو  *** ُهُعاِمتسا ُهنِم  َکیذُؤی  يذَّلا  َّنِاَف  - 1269
راکزور تفلاخم  زا  تیاکش 

داسف لغن  ٍلاصِِوب  اهَدَعب  یتاَی  َرهَّدلا  یَسَع  *** اِهب ًاجَرَف  ِرجِهلا ال  ِیلاَیل  ُّبُِحا  - 1270
ٍلاوَِزب ًاِعلُوم  ٍئَش  َّلُک  يرَا  *** ینَّنَِال ِلاصِولا  َماّیَا  ُهَرکَا  َو  - 1271

یفقث لفغا  نب  مامهب  باطخ 
صیرح علوم  ٌِلئاسَر  ِبیبَحلا  يَوَجن  نِم  ِهیََدلَو  *** ٌِلئالَد ِّبِحُمِللَف  َّنَعَدُخت  ال  - 1272

ٌلِعاف َوُه  ام  ِّلُک  یف  هُروُرُس  َو  *** ِِهب یلُبی  اِمب  ُهُمُّعَنَت  اهنِم  - 1273
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ظّقیت ظّفحت  ٌلِجاع  ٌفُطل  َو  ٌمارِکا  ُرقَفلا  َو  *** ٌۀَفوُرعَم ُۀَّیِطَع  ُهنِم  ُعنَملاَف  - 1274
ٌلِزان َوُه  ام  ِّلُک  یف  ًافِّشَقَتُم  *** ًاظِّفَحَتُم يُری  نَا  ِِلئالَّدلا  َنِم  َو  - 1275

ِلِحاّسلا ِطوُطُش  یلَع  ِنیَتَقرَخ  یف  *** ًارِّمَشُم ُهاَرت  نَا  ِِلئالَّدلا  َنِم  َو  - 1276
عناق فّشقتم  ِلئازلا  ُمیعَّنلا  َو  ٍّلُذ  ِراد  نِم  *** يَرت امیف  هُدهُز  ِِلئالَّدلا  َنِم  َو  - 1277

ُلِذاعلا ََّحلَا  نِا  َو  ِبیبَحلا  َعوَط  *** ِهِمزَع یف  يُری  نَا  ِِلئالَّدلا  َنِم  َو  - 1278
ِِلئالَغ ُداؤُفلا  ِیف  َو  ِمیقَّسلا  َلثِم  *** ِِهقوَش نِم  يُری  نَا  ِِلئالَّدلا  َنِم  َو  - 1279

رهنلا بناج  ّطش  ٌلِغاش  َوُه  ام  ِّلُک  نِم  ًاشِحوَتسُم  *** ِهِسنُا نِم  يُری  نَا  ِِلئالَّدلا  َنِم  َو  - 1280
نِم و 

هحفص 346} }
.( تسا هدشن  هتفگ  هک  نک  ضرف  . ) دوش یمن  هتفگ  امش  يور  شیپ  هدش  هتفگ  امش  رس  تشپ 

وا هنیس ي  رد  تسا  ترودک  هک  نمشد 
وا هنیک ي  یمرخ  يافو  هب  نک  مک 
شیوخ لد  رب  مقر  ینک  افص  شقن  رگ 

وا هنیئآ ي  هب  سکع  دنکف  رخآ 

مهاوخ یم  لاصو  زا  رتهب  ار  نارجه 

. دیامن لاصو  هب  لیدبت  ار  رجه  يدوزب  راگزور  هک  مراودیما  اریز  مراد : تسود  درادن  شیاشگ  هار  هک  ار  نارجه  ياه  بش  - 1270
. دراد تعرس  نتفر  نیب  زا  يارب  يزیچ  ره  منیب  یم  اریز  دیآ ، یمن  مشوخ  لاصو  راگزور  زا  - 1271

لد دهاوخ  کلف  ساط  زا  هک  سفن  ره 
لصاح ددرگ  سکع  هک  ارم  تسین  کش 

مدید نارجه  شقن  لصو  نتسج  زا 
لصاو ناناج  هب  دوز  مدش  سکع  زو 

یعقاو تسود  تمالع 

دوجو ادـخ  اب  زاین  زار و  زا  یئاه  هماـن  يو  شیپ  رد  دراد و  یئاـه  تمـالع  تسود  اریز  روخم ، تسود  ناونعب  ار  سک  ره  بیرف  - 1272
. دراد

. تسا لاحشوخ  دهدیم  ماجنا  ادخ  هچنآب  تبسن  دربیم و  تذل  تسا و  لاحشوخ  دننادیم ، شیامزآ  الب و  ارنآ  نارگید  هچنآ  رد  - 1273
. تسا دوجوم  فطل  مارتحا و  يو ، يارب  یگراچیب  تسانشآ ، وا  اب  هک  تسا  يا  هیده  تیمورحم ، - 1274

هحفص 347} }
مناد یم  دوخ  يانث  ار  وت  مانمشد 
مناد یم  دوخ  ياعد  ار  وت  نیرفن 

یئامرف اطع  رگ  ینک و  رهق  رگ 
مناد یم  دوخ  ياجب  ار  همه  کی  کی 
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. عناق ثداوح  تالکشم و  ربارب  رد  تسا و  راد  هدنز  بش  هک  تسنیا  تسود  ياه  هناشن  زا  یکی  - 1275
رد دشاب و  فیعض  دنچ  ره  درادن و  یتیـساسح  تنوکـس  یلج  رظن  زا  دزاس و  یم  مک  سابل  اب  ینیب  یم  تسنیا  شرگید  هناشن ي  - 1276

. نیئاپ حطس 
. دنک یم  زیهرپ  دوریم  نیب  زا  هک  یئاه  تمعن  و  ایند » هناخ   » تسا تیور  لباق  هچنآ  زا  هک  تسنیا  شرگید  هناشن ي  - 1277

دناربخ یب  دوخ  هک ز  تبحم  بابرا 
. دناربخ یب  دب  کین و  لایخ ، مهوزا و 

دنا هدش  تقیقح  دیشروخ  قرغتسم 
دناربخ یب  دبا  ات  شیوخ  یتسه  زو 

دوـخ فدـه  رد  نیفرحنم  دـنچ  ره  تـسا  هـتفهن  شدوـجو  رد  ادـخ  زا  تعاـطا  هـک  تـسنیا  یعقاو  تـسود  هناـشن  زا  رگید  یکی  - 1278
. دننک يراشفاپ 

. تسا ناشوج  وا  بلق  لاح  نیع  رد  دهدیم  ناشن  ضیرم  لکشب  ار  وا  ادخب ، يو  قشع  هکنیا  رگید  هناشن  - 1279
. دراد تشحو  يدوجوم  ره  زا  هک  تسا  هدش  ببس  ادخب  يو  نتفرگ  سنا  زا  هکنیا  رگید  هناشن  - 1280

دنراد تدارا  رهم و  زا  مد  هک  یعمج 
دنراد تدایس  سوک  فرش  ماب  رد 

دنا هدز  تداعس  ناماد  هب  تسد  نوچ 
دنا هدز  تداع  گنن  مان و  رس  رب  اپ 

هحفص 348} }
ماللا فرح 

اهدل ۀبرملا و  نادقف  لکثلا  ِلِکاّثلا  ِبلَقَک  ٌنوُزحَم  ُبلَقلا  َو  *** يرَولا َنَیب  ُهُکحِض  ِِلئالَّدلا  َنِم  َو  - 1281
ٍِلقاع نِم  َهلامَف  ِمَلُظلا  َفوَج  *** هُبیَحن َو  ُهنزُح  ِِلئالَّدلا  َنِم  َو  - 1282

ُِلئاّسلا ِهیََدل  یظحَی  نَم  ِلاؤُِسب  *** ِنَهَتُم ًاکّ يُری  نَا  ِِلئالَّدلا  َنِم  َو  - 1283
ٍِلقاع ٍحیبَق  یلَع  ُهاَردَق  نَا  *** ًایکاب ُهاَرت  نَا  ِِلئالَّدلا  َنِم  َو  - 1284

يزیچب نتفای  رفظ  هوطخ  ٍلِضاف  ٍلِعف  َّلُک  َو  ِداهِجلا  َوَحن  *** ًاِرفاسُم ُهاَرت  نَا  ِِلئالَّدلا  َنِم  َو  - 1285
ِلِداعلا ِکیلَملا  َیِلا  ِرُومُالا  َّلُک  *** ِلَسُم ًامّ ُهاَرت  نَا  ِِلئالَّدلا  َنِم  َو  - 1286

یهلا باقع  زا  فوخ  راهظا 
تمایق ۀعاس  ٌلَدَع  ٌمَکَح  هَّنِا  ًاّقَح  ُمَلعَا  َو  *** َهباقِع َو  هَوفَع  وُجرَا  َو  ُفاخَا  - 1287

ٌلهَا َُهل  ّینِاَف  ًابیذعَت  ُکَی  نِا  َو  *** ٌلُّضَفَت ُهنِم  َوُهَف  ًاوفَع  ُکَی  نِاَف  - 1288
تمایق زور  لاوها  نایب 

ندش هتفاکش  راطفنا  اَهلازلِز  ُضرَالا  َِتلِزلِز  َو  *** اَهل ای  ٌۀَعاس  َتبُرَق  اذِا  - 1289
اَهلاح يَرت  ِباحَّسلا  ِّرَمَک  *** ٍۀَعرُس یلَع  ُلابِجلا  ُریسَت  - 1290

اَهلاقثَا ُجُرَخت  َِکلانُه  *** ٍۀَخفَن نِم  ُضرَالا  ُرِطَفنَت  َو  - 1291
يریپ ۀلوهک  اَهلام  ٍِذئَموَی  ِساّنلا  َنِم  *** ٍِلئاق ٍِلئاس  نِم  َُّدب  َو ال  - 1292

اَهل یحوَا  َّکَش  َکُّبَر ال  َو  *** اهَّبَر اهَرابخَا  ُثِّدَُحت  - 1293
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یتسم رکس  اَهلافطَا  َو  َلوُهُکلا  ُمیُقی  *** ٍِفقوَم یِلا  ٌّلُک  ُرُدصَی  َو  - 1294
هحفص 349} }

. تسا نیگهودنا  هدرم ، هچب  ردام  دننامه  وا  بلق  اما  ددنخ  یم  مدرم  نایم  هک  تسنیا  شرگید  هناشن  - 1281
. درادزاب هیرگ  زا  ار  يو  دناوت  یمن  زیچ  چیه  تسا و  دنلب  وا  هلان ي  هیرگ و  بش  یکیرات  رد  هک  تسنیا  رگید  هناشن  - 1282

دشاب نادنخ  هچنغ  وچ  نم  خر  مئاد 
دشاب ناتسد  رازه  ملد  هلان  زو 

وا هتفشآ ي  فلز  مدش ز  هتشگرس 
دشاب ناشیرپ  ناقشاع  بش  يرآ 

. دیامن یم  رارصا  هدرک و  هجوت  ادخ ) لثم   ) تسا شخب  دوس  يو  زا  لاؤس  هک  یسک  زا  تساوخرد  هب  هک  تسنیا  رگید  هناشن  - 1283
. دنادیمن هتسیاش  هک  دشاب  هدید  يراک  رد  ار  وا  ادخ  دسرتیم  اریز  ینیب ، یم  نایرگ  ار  وا  هک  تسنیا  رگید  هناشن  - 1284

. تسا تکرح  رد  يا  هتسیاش  راکره  داهج و  يوسب  ینیب  یم  ار  يو  هک  تسنیا  رگید  هناشن  - 1285
. تسا هدرک  راذگاو  لداع  دنمورین  يادخب  ار  اهراک  مامت  يو  هک  تسنیا  رگید  هناشن  - 1286

دناراک رد  قح  رهب  هک  افص  بابرا 
دناراک یکین  مخت  دنور  هک  اج  ره 

يادخ نادرم  شیپ  دنوش  میلست 
دنراگرپ نوچ  همه  ناشیا  زکرم و  قح 

ادخ رفیک  زا  سرت 

. تسا لداع  یمکاح  هک  مراد  نیقی  و  مراد . وفع  دیما  يو  زا  مسرتیم و  ادخ  رفیک  زا  - 1287
هحفص 350} }

. متسه نآ  هتسیاش ي  نم  دنک ، مباذع  رگا  تسوا و  فطل  دنک ، وفع  ادخ  رگا  - 1288
هایس تشگ  نم  همان ي  هنگ  بر ز  ای 
هابت تشگ  نم  لاح  جنر  هصغ و  زو 

مرک یلضف و  ناک  وت  ینک  فطل  رگ 
هانگ میمرج و  همه  ام  ینک  رهق  رو 

تمایق عاضوا 

!! دوب دهاوخ  یتمایق  هچ  دیناسر  ماجناب  لماک  روطب  ار  دوخ  شزرل  نیمز  دیدرگ و  کیدزن  تمایق  هک  هاگنآ  - 1289
. دننک یم  تکرح  ینیب  یم  ار  نآ  تکرح  هک  اهربا  تعرس  دننامه  اههوک  - 1290

یم نوریب  ( هدرم رهاوج و   ) دوب هداد  ياـج  دوـخ  لد  رد  ار  هچنآ  دوـشیم و  یـشالتم  لیفارـسا  روـص  رد  ندـش  هدـیمد  رثا  رب  نیمز  - 1291
. دزادنا

رهاظ تماما  رون  دوش  هک  مد  نآ 
رهاظ تمایق  رس  دوش  قلخ  رب 
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وحم ددرگ  ادخ  رون  رد  همه  ملاع 
رهاظ تمالع  دوش  یفرط  ره  زو 

. دنا هداد  ماجنا  ار  یئاهراک  هچ  ایند  رد  هک  دسرپب  مدرم  زا  یسک  دیاب  يزور  نینچ  رد  - 1292
. تسا هداد  نآب  ادخ  هک  تسا  يروتسد  رطاخب  اهراک  مالعا  نیا  درادیم و  نایب  هتفرگ  ماجنا  نآ  يور  هک  ار  یثداوح  نیمز  - 1293

. دندرگیم رضاح  یهلا  لدع  هاگشیپ  رد  كدوک  ریپ و  دوش ، یگدیسر  اهنآ  باسحب  دیاب  هکنانآ  مامت  - 1294
هحفص 351} }

ماللا فرح 
ندش هدنز  ثعب  اَهلافطَا  َو  َلوُهُکلا  ُمیُقی  *** ٍِفقوَم یِلا  ُّلُک  ُرُدصَی  َو  - 1295

اَهلاقثِم َناک  ًةَّرَذ  َول  َو  *** ًارَضُحم تَلِمَع  ام  َساّنلا  يََرت  - 1296
اَهل اِّما  َو  اهیَلَع  اّمِاَف  *** ٌرِداق ٌِکلَم  اُهبِساُحی  - 1297

ثداح ای  يا  مّخرم  يدانم  راج  ای  اَهلاه  ام  ُنیَعلا  يََرت  نِکل  َو  *** ٍةَوهَق ِالب  يرکُس  َساّنلا  يََرت  - 1298
اهُّلامَح ِثعَبلا  ِیف  ُتنُک  اذِا  *** یتَلیح امَف  یئالَب  یبُونُذ  - 1299

اَهلاما ِسفَّنِلل  ُتیَطعَا  َو  *** اهَلیَو ایف  َداعَملا  ُتیسََن  - 1300
ینادمه روعا  ثراحب  باطخ 

مشچ فرط  ًالُُبق  ٍِقفانُم  َوا  ٍنِمُؤم  نِم  *** ینَرَی تُمَی  نَم  ِنادمَه  ِراح  ای  - 1301
الَعَف ام  َو  هِمسا  َو  ِهتعَِنب  *** ُُهفِرعَا َو  ُُهفرَط  یُنفِرعَی  - 1302

شزغل ّۀلز  ًالَلَذ  َو ال  ًةَرثَع  فََخت  الَف  *** یضِرَتعُم ِطارِّصلا  َدنِع  َتنَا  َو  - 1303
الُجَرلا یبَرقَت  ِهیرَذ ال  ِضرَعِلل  *** ُفَقُوت َنیح  ِراّنِلل  ُلُوقَا  - 1304

هعد يا  هرذ  ًالِصَّتُم  ِّیِصَولا  ِلبَِحب  ًالبَح  *** َهل َّنِا  ِهیبَرقَت  ِهیرَذ ال  - 1305
الَسَعلا ِةَوالَحلا  ِیف  ُهلاَخت  *** ٍأَمَظ یلَع  ٍدِراب  نِم  َکیقسَا  - 1306
ًالَمَح َُهل  ٍَۀبوُجُعا  َُّمث  مَک  *** ٌبَجَع ٍثِراِحل  ٍِّیلَع  ُلوَق  - 1307

موجن ماکحا  دعاوق و  یفن 
لقع یهابت  لبخ  لَمَحلا  ِتَیب  یف  ِخیرِملا  ٌعِجاَرت  *** لَبَخ وُخَا  ٌمِّجَنُم  ینَفَّوَخ  - 1308

ُتلُقَف
هحفص 352} }

. دننیب یم  رضاح  دوخ  ربارب  رد  نزو  لباق  دشاب  يا  هرذ  دنچ  ره  دنا ، هداد  ماجنا  ایند  رد  هک  یلمع  ره  - 1295
. وا ررض  ای  دوب  دهاوخ  يو  عفن  هب  ای  دنکیم ، هبساحم  تسا  دنمورین  هک  یئادخ  ار  لامعا  - 1296

دشاب تعاط  هب  ام  ردق  هک  زور  نآ 
دشاب تعاس  مایق  ادخ  مکح  زو 

عفان اجنآ  رد  تسین  لمع  ریغ  نوچ 
دشاب تعاضب  یب  هک  یسک  هراچیب 

تهب و   ) دـننیب یم  ار  شیوخ  لامعا  دوخ  مشچ  اب  اریز  دنتـسه ، تسم  دنـشاب  هدروخ  بارـش  هکنیا  نودـب  مدرم  يزور ، نینچ  رد  - 1297
.( هدش طبض  قیقد  ردقچ  هک  دنوش  یم  هدز 
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!؟ منک يا  هراچ  هچ  مشکیم  شودب  ار  اهنآ  دنتسه و  نم  هارمه  تمایق ، رد  هک  هاگنآ  تسا و  نم  يالب  نم  ناهانگ  - 1298
! نم سفن  رب  ياو  يا  ما ! هدرک  شومارف  ار  تمایق  - 1299

!! ما هدروآرب  ار  سفن  ياهوزرآ  ما و  هدرک  شومارف  ار  تمایق  نمرب ! ياو  يا  - 1300
تسم یم  یب  موش  میب  زا  نم  هک  ادرف 

تسپ مشاب  تیصعم  هانگ و  راب  زو 
ریگب هتسخ  نم  تسد  مرک  بر ز  ای 

تسد زا  زور  نآ  فوخ  دورن ز  لد  ات 

رثوک طارص و  هرابرد  ینادمه  ثراح  اب  مالسلا  هیلع  ماما  نخس 

. دنیب یم  دوخ  مشچ  اب  ارم  قفانم  ای  دشاب  نمؤم  دریمب  سک  ره  ینادمه  ثراح  يا  - 1301
هحفص 353} }

. مسانش یم  هداد  ماجنا  هک  یئاهراک  مسر و  مسا و  اب  ار  وا  مه  نم  دسانش  یم  ارم  مشچ  اب  وا  - 1302
. نتشیوخ ياه  هابتشا  زا  هن  دوخ و  ياه  شزغل  زا  هن  سرتن ، یتسیا ، یم  نم  هار  رس  رب  طارص  رد  وت  - 1303

دشاب ردیح  بحم  ناج  هب  هک  سک  ره 
دشاب رونم  شلد  مالسلا  هیلع  یلع  رهم  زو 

دورب ناریو  يارس  نیا  زا  هک  يزور 
دشاب رثوک  لها  تشهب  غاب  رد 

هب دـینک و  اهر  ار  وا  میوگ : یم  شتآ  هب  يوش ، یم  هتـشاد  هاگن  همکاحم  يارب  یهلا  لدـع  هاگـشیپ  رد  هک  یماگنه  هب  تمایق  رد  - 1304
. دیوشم کیدزن  درم  نیا 

(1 . ) دراد طابترا  مالسلا ) هیلع  یلع   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یصو  اب  اریز  دیشاب ، هتشادن  شراکب  يراک  - 1305
. مناشون یم  وت  هب  تسا  لسع  دننامه  ینیریش  رد  ینک  یم  رکف  هک  يدرس  بآ  زا  - 1306

. تسا هتفهن  یناوارف  بیجع  بلاطم  مالسلا  هیلع  یلع  دوجو  رد  تسا . یبیجع  ثراح  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  فرح  - 1307
میسقت خزود  تشهب و  دوش  هک  ادرف 

مین ود  هب  مدرم  دنوش  ادخ  مکح  زو 
دنشون رثوک  بارش  مالسلا  هیلع  یلع  نارای 

میعن غاب  رد  دننک  نطو  هاگناو 
__________

: تسا هفاضا  رعش  نیا  اه  هخسن  زا  یضعب  رد  - 1
المَالا ُمِهیف  َهللا  َیناطعَا  اُنتَعیش  َو  ًۀَعیش  اَنل  اذه 

. تسا هتخاس  یلمع  نم  قیرط  زا  ار  اهوزرآ  ام  نایعیش  هب  تبسن  ادخ  تسا و  ام  هعیش  ثراح 
هحفص 354} }

ماللا فرح 
عاونا نینافا  لَحُز  َو  ٌءاوَس  يدنِع  يرَتشُملا  *** لَیِحلا ِبیذاکَا  نِم  ینعَد  ُتلُقَف  - 1309
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َّلَجَوَّزَع یقِزار  َو  یِقلاِخب  *** لَوِّدلا َنینافَا  یسفَن  نَع  ُعَفدَا  - 1310
مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  روهظ  زا  رابخا 

شدرک لود  لِدعَی  َو  ُموُقَی  ٍّيِدهَم  َۀَیالِو  *** رِظَتناَف ُكرُّتلا  ِتَشاج  ام  اذِا  َّیَُنب  - 1311
ُلِزهَی َو  ُِّذلَی  نَم  مُهنِم  َِعیُوب  َو  *** ٍمِشاه ِلا  نِم  ِضرَالا  ُكُوُلم  َّلَذ  َو  - 1312

ُلِقعَی َوُه  َو ال  ٌّدِج  هَدنِع  َو ال  *** هَدنِع ياَر  ِنایبِّصلا ال  َنِم  ٌِّیبَص  - 1313
تلغ يا  تشاج  ُلَمعَی  ِّقَحلِاب  َو  مُکیتاَی  ِّقَحلِاب  َو  *** ُمُکنِم ِّقَحلا  ُِمئاقلا  ُموُقَی  َّمَثَف  - 1314

اُولِّجَع َو  َِّیَنب  ای  ُهُولُذَخت  الَف  *** هُؤاِدف یسفَن  ِهللا  ِِّیبَن  ُّیِمَس  - 1315
هنع هللا  یضر  رکب  یباب  باطخ 

ٍلِعان َو  ِفاح  ُریَخ  ًاِّیلَع  َّنَِاب  *** ًالِهاج ُکَت  َو ال  ٍرَکبابَا  مَّلَعَت  - 1316
ۀعیبلا نم  عیُوب  ِِلئاضَفلِاب  َهلوَق  ِهیف  َّدَکَا  َو  *** ِهِّقَِحب یصوَا  ِهللا  َلوُسَر  َّنَا  َو  - 1317

شیوخ يریلد  تعاجش و  راهظا 
ًالالِجنا ُلِدَجنَت  ِریَّطلا  َقاتِع  *** ُهنَع َتثِّدُح  يذَّلا  ُرقَّصلا  اَنَا  - 1318

هنهرباپ یفاح  الاجِّرلا  ُتیَنفَا  ُتئِش  اّمَلَف  *** ٍعبَس ُنبا  اَنَا  َبوُرُحلا  ُتیَساق  َو  - 1319
يریش يوعد  يریلد و  راهظا 

زاب رقص  ُلاطبَالا  ِیَصَف  َيدّ ُتبِکَر  اذِا  َو  *** ُِبلاعَث َو  ٌِبنارَا  ِكُولُملاُدیَص  - 1320
هحفص 355} }

درادن رابتعا  مجنم  یئوگشیپ 

. دناسرت یم  لمح » هناخ ي  رد  خیرم  نتفرگ  رارق   » زا ارم  هداد  تسد  زا  ار  لقع  هک  یمجنم  - 1308
. تسا ناسکی  نم  رظن  رد  لحز  يرتشم و  نکن ، هضرع  نمب  ار  هدنبیرف  ياه  غورد  متفگ : واب  - 1309

. منکیم هیکت  واب  مربیم و  هانپ  دوخ  هدنهد ي  قزر  راگدیرفآ و  هب  دوخ ، زا  عافد  يارب  گنراگنر  ثداوح  ربارب  رد  نم  - 1310
موجن ماکحا  هب  شوگ  نکم  تسود  يا 

موجن ماد  رد  دیص  هچ  وشم  دنباپ 
یبن سیردا  فشک  دوب  هک  تفر  نآ 

موجن مان  زج  تسا  هدنامن  زورما  و 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  روهظ  زا  رابخا 

رارقرب ار  تلادع  دنکیم و  مایق  هک  شاب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تموکح  رظتنم  ( 1  ) دندش زوریپ  اه  كرت  هک  یعقوم  مدـنزرف ! - 1311
. دزاس یم 

يو اب  همه  فیعض ) دنمورین و   ) رغال قاچ و  دندرگیم و  مالـسلا ) هیلع  يدهم  ماما   ) مشاه ینب  تموکح  میلـست  ناهج  نارادمامز  - 1312
. دننکیم تعیب 

. دننکیم تموکح  مدرم  رب  لقع  هن  ششوک و  هن  دنراد ، رکف  هن  هک  ناتفص ) كدوک  و   ) هبرجت یب  ناکدوک  راگزور  نآ  رد  - 1313
ارجا و  دزاس ) یم  هدنز  ارنآ  و   ) دروآ یم  ار  قح  دنکیم و  مایق  تسامـش  هفئاط  زا  هک  قح ) رگتاجن   ) قحب مئاق  یطئارـش  نینچ  رد  - 1314
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. دنادرگ یم 
__________

طقف كرت ، هملک  زا  روـظنم  نیارباـنب  دـنیوگیم  مجع »  » برع ریغ  هب  یبرع  رد  یلو  دوـشیم  هتفگ  مه  كرت  یـسراف  ریغ  هب  یـسراف  رد  - 1
. تسا نابز  كرت 

هحفص 356} }
دیراذگم و اهنت  ار  وا  دیـشاب  بظاوم  نم  نادنزرف  دشاب ، یم  داب  وا  يادف  مناج  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مانمه  - 1315

.( دیهاوخب ار  شجرف  رد  لیجعت  ادخ  زا  و   ) دیباتشب وا  کمک  هب 
رهاظ تیالو  رس  دوش  هک  يزور 
رهاظ تیاده  دوش  یفرط  ره  زو 

دیشروخ دیآ  رب  قیقحت  قرشم  زا 
رهاظ تیانع  رون  اج  همه  ددرگ 

رکبوبا اب  نخس 

. تسا فلتخم ) تاقبط  نایم  زا   ) نیمز يور  درف  نیرتهب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یتسین  لهاج  یهاگآ و  رکبابا  يا  - 1316
ار وا  ياهزایتما  لئاضف و  دوخ  ياه  هتفگ  رد  درک و  تیصو  يو  قح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یناد  یم  و  - 1317

. تشاد نایب 
: تسا هفاضا  رعش  نیا  اه  هخسن  زا  یضعب  رد  حیضوت :

ٍِلفاِغب َسَیل  َهللا  َّنِاَف  ِهیِلا  يرَولا  دُدرا  هَّقَح و  نَسَخبَت  َو ال 
. تسین لفاغ  ادخ  اریز  نادرگزاب ، يو  هب  ارنآ  نزم و  هبرض  مالسلا  هیلع  یلع  قح  هب 

تسا مالسلا  هیلع  یلع  ناج  تفرعم  ملع و  همشچرس 
تسا یلو  بآ  دروخ  همشچ  نآزا  هک  سک  ره 

دش عجار  شتعاط  رهب  هک  دیشروخ 
تسا یلج  صن  وا  لضف  لامک و  باب  رد 

__________

. مکنید مکل  تلمکا  مویلا  هیآ  هی  تسا  هراشا  هک  لئاق ، قدصا  هللا  ناف  تسا  هلمج  نیا  لفاغب  سیل  هللا  ناف  ياجب  اه  هخسن  یضعب  رد  - 1
هحفص 357} }

تعاجش راهظا 

. دنتسه میلست  الماک  يو  ربارب  رد  دنیوگیم و  نخس  نآ  زا  دنمورین  ناگدنرپ  هک  متسه  يراکش  زاب  نآ  نم  - 1318
. متخاس یم  دوبان  ار  نادرم  متساوخیم  تقو  ره  مدرکیم و  شیامزآ  ار  یگنج  ثداوح  هک  مدوب  هلاس  تفه  - 1319

نم هزادنا  هب  تسین  یسک  زورما 
نم هزاوآ  تشگ  کلف  خرچ و  زو 

لزا فاحص  هک  مقطان  فحصم  نم 
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نم هزاریش  تسب  حتف  هتشر ي  زا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تردق 

. میامن یم  دیص  ار  نانامرهق  متشاذگ ، باکر  رد  ياپ  نم  هک  هاگنآ  ودننکیم  راکشآ  هابور  شوگرخ و  ناهاشداپ ، - 1320
. ما هدیشک  يریش  گنج  رد  نم  اریز  دنتسه ، ناناولهپ  نم  دیص  یگنج  ياه  هلمح  ماگنه  هب  - 1321

منک ریجخن  ياوه  نم  هک  زور  نآ 
منک ریخست  هچ  ار  فیعض  شوگرخ 

کی  کی  ار  ناهج  ناریلد  ناریش و 
منک ریجنز  مرآ و  دورف  بسا  زا 

درک نامتک  دیاب  ار  زیچ  هس 

. ار دوخ  لام  ملع و  تعاجش ، دینک ، ناهنپ  ار  زیچ  هس  تسا  مزال  - 1322
، دنوشیمن یضار  ناسنا  زا  هاگچیه  دنتسه و  زیچ  هس  نیا  نمشد  مدرم  اریز  - 1323

هحفص 358} }
ماّللا فرح 

کنج اغو  ٌلاِتق  ٌرَفنَضََغل  اغَولا  َدنِع  *** ینَّنِاَف ِءاقّلِلا  ِیف  ُسِراوَفلا  يِدیَص  - 1321
لام ملع و  تعاجش و  نامتکب  رما 

ٌلام َو  مُکُملِع  َو  مُکَتَعاجُش  *** اهوُُمتکاَف ِۀَثالَّثلِاب  مُکیَلَع  - 1322
ریش رفنضغ  ُلاوَّزلا  اَِّلا  مِهیضُری  َو ال  *** اذِهل ٌءادعَا  َساّنلا  َّنِاَف  - 1323

بلاطوبا هجیدخ و  هیثرم 
ًالثِم امَُهل  يَرت  ِنیَِکلاه ال  یلَع  *** امُکیف ُهللا  َكَراب  ادوُج  َّیَنیَعَا  -1324

يوخ میخ  یّلَص  نَم  ِلَّوَا  ِنلا  ِناوسّ ِیَس  ِةَدّ َو  *** اهِسیئَر ِنبا  َو  ِءاحطَبلا  ِیَس  ِدّ یلَع  - 1325
الضَفلا اََهل  َقاس  ُهللا  َو  ٍۀَکَرابُم  *** اهَمیخ ُهللا  َبَّیَط  دَق  ٌَۀبَّذَهُم  - 1326

يوَهلا َو  ِّوَجلا  َیِلا  یجدَا  امُُهباصُم  *** الکَّثلا َو  َمهَّلا  اَمُهنِم  یساُقا  ُِّتبَف  - 1327
یکیرات یجد  الایَع  َردَق  ِنیّدلا  ِیف  یَغب  نَم  یلَع  *** ٍدَّمَُحم ِنید  ِهللا  ِیف  ارَصَن  دََقل  - 1328

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّیبن  اب  صالخا  راهظا 
الوُسَّرلا َِّیبَنلا  َیِعاّدلا  َفَقَو  *** ًالیلَج ًّابَر  َعاطَا  ًادبَع  َّنِا  - 1329

حبص هرکب  ًالیصَا  َو  ًةَرُکب  ِلیَّللا  یَجُد  یف  *** ِهیَلَع يرتَت  ِهلِالا  ُةولَصَف  - 1330
ًالیلَع یفشَی  َو  ًارِداق  ِیَس  ًادّ *** یضُری ِفیَّسلِاب  ِةادُعلا  َبرَض  َّنِا  - 1331
ًالیلَذ َو  ًایِواه  َناک  نَم  َلثِم  *** ًامیقَتسُم ًاطِساق  َناک  نَم  َسَیل  - 1332

ماش لیصا  ًالیلَخ  ّیل  ٌدَّمَُحم  یبیبَح  َو  *** يرُومُِال ًۀَمصِع  ُهللا  َِیبسَح  - 1333
راهظا 

هحفص 359} }
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. دننیبب هتفای  نایاپ  ار  زیچ  هس  نیا  ات 
لامای تعاجش  ار  وت  دوب  هک  یهاگ 
لامک دحرس  هب  یسر  نارگ  ملع  ای 

دوسح هکناز  ناهن  نک  دوسح  مشچ  زا 
لاوز ناصقن و  ریغ  هب  دوشن  یضار 

بلاطوبا هجیدخ و  يارب  یئارس  هحون 

. دیزیرب کشا  دنرادن  هنومن  دنتفر و  ایند  زا  هک  يدرف  ود  يارب  دهد ، تکرب  امشب  ادخ  نم  مشچ  ود  يا  - 1324
. دینک هیرگ  دناوخ  زامن  هک  ینز  لوا  نانز ، گرزب  هقطنم و  سیئر  دنزرف  و  هکم ) نیمزرس   ) ءاحطب گرزب  رب  - 1325

. دوب هتشاد  لیسگ  وا  يوسب  ار  يرترب  دوب و  هداد  رارق  كرابم  هتسیاش و  ار  يو  قالخا  ادخ  دوب و  تنیط  كاپ  هجیدخ ) - ) 1326
. دنادرگ یم  کیرات  ار  نیمز  نامسآ و  نایم  نانآ  تبیصمو  دریگ  یم  ارف  ارم  نانآ  تبیصم  مغ و  مباوخ  یم  هک  بش  - 1327

نید هیلع  هک  یناـسک  ربارب  رد  دـندرک و  يراـی  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نـید  ادـخ  هار  رد  هجیدـخ ) بلاـطوبا و  - ) 1328
. دندومن ظفح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ادخ و  اب  ار  دوخ  نامیپ  دندرک و  تمواقم  دندوب و  هتساخاپب 

میدق نارای  یتعامج ز  دنتفر 
میدن تسا  کشرس  ارم  دوخ  مدرم  زو 

کیرات ناهج  نم  مشچ  هب  زورما 
میقم هدید  رد  تشگ  هک  ملد  دود  زا 

هحفص 360} }

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  تبسن  هقالع  راهظا 

. دنک یم  تیامح  ادخ  هداتسرف  ربمایپ ، توعد  زا  دیامن  يرادربنامرف  دوخ  گرزب  راگدورپ  زا  هک  يا  هدنب  - 1329
. داب ترضحنآ  رب  بش  حبص و  کیرات ، بش  رد  یپایپ : ادخ ، دورد  - 1330

. دزاس یم  اناوت  ار  فیعض  دنادرگ و  یم  لاحشوخ  ار  اناوت  ربهر  هحلسا ، اب  نمشد  ندیبوک  - 1331

. تسین تسا  لیلذ  هدرک و  طوقس  هک  یسک  دننام  دشاب ، راوتسا  رتسگ و  تلادع  هک  یسک  - 1332
. تسا نم  تسود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نم  بوبحم  تسا و  یفاک  میارب  ادخ  اهراک ، رد  منتشاد  هاگن  يارب  - 1333

دورد تسا و  حدم  قحتسم  هک  هجاوخ  نآ 
دورد تسا  ناور  وا  يوسب  هدید  زو 

دوبک خرچ  نیا  ریز  هب  ام  بهذم  رد 
دوب دهاوخ  ین  دوبن و  وا  هچ  صخش  کی 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  تبحم  راهظا 

ینادان تملظ  زا  ار  ام  ادخ  يو  هلیسو ي  هب  هک  یسک  يادف  مزاس ، یم  تیادف  ار  مناج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  يا  - 1334
. دیشخب تاجن 
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. دراد یشزرا  هچ  متسه  يو  هب  بوسنم  لوصحم و  لصا ، عرف و  زا  هک  یسک  ربارب  رد  نم  نوخ  تنابرقب ، مناج  - 1335
. داد طاشن  اذغ و  تیبرت و  اب  ماگ  هب  ماگ  ارم  مدش ، ناوجون  مدوب و  لفط  هک  يزور  زا  هک  یسک  - 1336

داژن شداژن  ، تسا نم  ردپ  وا  يومع  تسا ، نم  دج  شدج  هک  یسک  - 1337
هحفص 361} }

ماللا فرح 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوُسرب  دوخ  ّتبحم  راهظا 

نتشادهاکن یقو  ِلهَجلا  ِۀَّمُغ  نِم  ُنمحَّرلا  ِِهب  انادَه  *** يذَّلا یَفَطصُملا  اَهُّیَا  یسفَِنب  َکیقَا  - 1334
ِلصَالا َو  ِعرَفلا  َیِلا  ُهَعَم  یمَتنَا  نَِمل  *** یتَجهُم ُردَق  ام  َو  یئابوَح  َکیدفَی  َو  - 1335

تملظ ۀّمغ  ِلهَّنلِاب  َو  ُهنِم  ِلَعلِاب  ینَشَعنَا  َو  *** ًاِعفای َو  ًالفِط  ُتنُک  ُذنُم  َناک  نَم  َو  - 1336
یلهَا ُهتِنب  نَم  َو  یلَجن  ُهلَجن  نَم  َو  *** یبَا هُّمَع  نَم  َو  يّدَج  ُهَّدَج  نَم  َو  - 1337

یلضَف نِم  َنَیب  َو  یناخَا  َو  یناعَد  *** ًاخارِض َناک  نَم  َنَیب  اخَا  َنیح  نَم  َو  - 1338
سفَن ءابوَح  لُسُّرلا  ِمَتاخ  ای  َتَیلوَا  ام  ِناسحِِال  *** ٌرِکاِشل ُتییَح  ام  ّینِا  ُلضَفلا  ََکل  - 1339

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوُسر  حتف  ردب و  يازغ  تیاکح 
ٍلضَف ِيذ  َوا  ٍرِدتقا  ِيذ  ٍزیزَع  ٍءالَب  *** َهلوُسَر یلبَا  َهللا  َّنَا  ََرت  َملَا  - 1340

ٍلتَق نِم  َو  ٍراسا  نِم  ًاناوَه  اوَق  َو ال  *** ٍۀَّلَذَم َراد  َراّفُکلا  َلَزنَا  اِمب  - 1341
یناثلا بارش  ّلع  ِلدَعلِاب  َلِسُرا  ِهللا  ُنیمَا  َناک  َو  *** هُرصَن َّزَع  دَق  ِهللا  ُلوُسَر  یسمَاَف  - 1342

ِلقَعلا يوَِذل  ُهتایا  ِیَبُم  ٍۀَنّ *** ٍلَزنَم ِهللا  َنِم  ٍناقرُِفب  َءاجَف  - 1343
ِلمَّشلا یعِمَتُجم  ِهللاِدمَِحب  اوَسما  َو  *** اُونَقیَا َو  ٌمارِک  ٌماوقَا  َنَماَف  - 1344

لوالا برش  لیهن  ٍلبَخ  یلَع  ًالبَخ  ُنمحَّرلا  ُمُهَدازَف  *** مُُهبُوُلق تَغازَف  ٌماوقَا  َرَکثَا  َو  - 1345
ِلعِفلا ُنسحَا  مُُهلِعف  ًاباضِغ  ًاموَق  َو  *** َهلوُسَر ٍرَدب  َموَی  مُهنِم  َنَکمَا  َو  - 1346

لقع یهابت  لبخ  ِلقِّصلِاب  َو  ِءالَجلِاب  اهُوثَداح  دَق  َو  *** ٌعِطاوَق ٌفافِخ  ٌضیب  مِهیدیَِاب  - 1347
هحفص 362} }

. دشاب یم  ما  هناخ  رد  شرتخد  نم و 
درک و اضما  يردارب  ناـمیپ  نم  اـب  درک و  توعد  نارـضاح  ناـیم  زا  دوخ  يردارب  يارب  ارم  توخا » ناـمیپ   » ماـگنه هب  هک  یـسک  - 1338

. تشاد نایب  ارم  زایتما 
يا هتـشاد  دوخ  تلافک  تحت  ارم  يا و  هدرک  نم  هب  هک  یتبحم  رطاخب  ما  هدنز  ات  نم  تسوت ، صوصخم  زایتما  ناربمایپ  متاخ  يا  - 1339

. مهدیم ماجنا  ار  يادخ  رکش 
نم همذ  رد  هدش  تباث  وت  قح  يا 

نم تمه  دش  وت  ترصن  هب  فورصم 
غراف مشابن  سفن  کی  وت  رکش  زا 

نم تمعن  دنک  نوزف  قح  ترضح  ات 

مالسا يزوریپ  ردب و  گنج  ناتساد 
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. دینادرگ زوریپ  ار  وا  میظع  یئورین  اب  درک و  شیامزآ  تخس  یئالب  هب  ار  شلوسر  ادخ ، هک  يدیدن  رگم  - 1340
. دندرک رادید  راتشک  تراسا و  یتخبدب  اب  دنکفا و  تلذ  كاخب  ار  رافک  ادخ  اریز  - 1341

رومأم دوب و  ادخ  نیما  لاح  نیع  رد  دروآ  گنچب  یمهم  يزوریپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نمـشد ، تسکـش  رثا  رب  - 1342
. تلادع يارجا  هب 

میراد ترصن  هشیمه  قح  ترضح  زا 
میراد تردق  شیوخ  مصخ  نتشک  رب 

دنرب مان  اج  همه  تعاجش  هب  ار  ام 
میراد ترهش  قلخ  نایم  رهش  رد 

نایاناد يارب  شتایآ  دـنک و  یم  ادـج  مه  زا  یفرعم و  ار  لطاب  قح و  هک  نآرق  ادـخ  فرط  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  - 1343
. دروآ تسا  راکشآ 

بلاطم هب  دندروآ و  نامیا  ترضحنآ  هب  هتسیاش  ياه  هفیاط  زا  يدادعت  - 1344
هحفص 363} }

. دندش ناگدنکارپ  هاگیاپ  ادخ  فطل  هب  دندرک و  ادیپ  داقتعا  يو 
. دوزفا نانآ  ینادان  رب  ادخ  هجیتن  رد  دنتفرگ ، شیپ  ار  فارحنا  هار  دندیدرگ و  ترضحنآ  تلاسر  رکنم  مه  ییاه  هفئاط  - 1345

دشاب ناملسم  لد  ناج و  هب  هک  سکره 
دشاب نامیا  عرش و  رهپس  دیشروخ 

یبن عرش  زا  هرهب  تفاین  هک  سکناو 
دشاب نامیشپ  راوخ و  ناهج  ود  ره  رد 

نیگمـشخ یمدرم  نانآ  دننک . يرای  ار  شلوسر  ات  دیـشخب  ورین  ردب  گنج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نارای  هب  ادخ  - 1346
. دوب اهراک  نیرتهب  نانآ  لمع  هک  دندوب 

. دندوب هداد  لقیص  الج و  ار  نانآ  هک  دوب  هدنرب  کباچ و  ياه  ریشمش  نانآ  تسد  رد  - 1347
. دنتخادنا كاخ  يور  هک  ار  هبرجت  اب  هدروخلاس و  ناعاجش  نادنمورین و  ناناوج ، رایسب  هچ  - 1348

ام يزور  دش  حتف  هچ  قح  ترضح  زا 
ام يزوریف  تسا  ملاع  ود  روهشم 
میزوس یم  نید  يارب  تفص  عمش  ام 

ام يزوسلد  قلخ  مامت  دندید 
. درک یم  هیرگ  اهنآ  يارب  تشرد  زیر و  ياه  کشا  اب  رگ  هحون  نانز  ياهمشچ  - 1349

. دنداد یم  لهجوبا  وا و  هب  گرم  ربخ  دندرکیم و  هیرگ  هبیَش  يارب  دیلو و  شرسپ  هارمگ و  هَبتُع ي  يارب  نارگ  هحون  - 1350
مـسجم ار  مغ  تدش  هتخوس ، لد  نانز  دوب و  هدیـشوپ  ازع  سابل  اهنآ  نایم  رد  ناعدج  دنزرف  دنداد و  یم  راد  هنیک  هب  گرم  ربخ  - 1351

. دنتخاس یم 
هحفص 364} }

ماّللا فرح 
رک هحون  نانز  تاحئان  ٌلهَک  مُهنِم  ٍةَدَجن  يذ  نِم  َو  ًاعیرَص  *** ٍۀَّیِمَح َو  ٍئِشان  نِم  اوُکََرت  مَکَف  - 1348
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ِلبَولِاب َو  ِشاشَّرلا  ِلابسَِاب  ُدوَُجت  *** مِهیَلَع ِتاِحئانلا  ُنُویُع  یکبَت  َو  - 1349
ٍلهَجابَا یعنَت  َو  ُهاعنَت  َۀَبیَش  َو  *** هَنبا َو  ِّیَغلا  َۀَبتُع  یکبَت  ُِحئاَون  - 1350

لطع يا  لبسا  ِلکَثلا  ِیَبُم  َۀَنَ يّرَح  ًۀَبَّلَسَم  *** مُهِیفاع َنذَج  َنبا  َو  یعنَت  ِلحَّزلا  ِيذ  َو  - 1351
ِلهَّسلا ِیف  َو  َنوُزُحلا  ِیف  ٍتادََجن  اَوَوذ  *** ٌَۀباصِع ٍرَدب  ِرِئب  یف  مُهنِم  يَوث  - 1352

ِلصَولا ُۀَعَّطَقُم  ُبابسَا  ِّیَغِلل  َو  *** َهباجَاَف اعَد  نَم  مُهنِم  َّیَغلا  یَعَد  - 1353
هنیدم یلاوح  رد  دحا  يازغ  تیاکح 

لیلقلا رطم  ّشر  ِلالَّضلا  َو  ِۀَیاوَغلا  ِیف  اوَُّجل  َو  *** انیَلَع اوََغب  َنیکِرشُملا  ُتیَاَر  - 1354
ِلاوُّطلا ِلَسَالِاب  ِعوَّرلا  َةادَغ  *** انرَفَن ذِا  ُرَثکَا  ُنَحن  اُولاق  َو  - 1355

بزح ههبجب  نتفر  نوریب  رفن  یلاوَعلا  ِفَرُغلا  ِیف  َوُه  َو  َةَزمَِحب  *** انیَلَع اوُرِخَتفَی  َو  اوُغبَی  نِاَف  - 1356
ٍلا َریَغ  َدَهاج  َو  يدَوادَق  َو  *** ٍرَدب َموَی  َۀَبتُِعب  يدَوا  دَقَف  - 1357

ِلاجِّرلِاب َۀَمیزَهلا  ُتعَبتَا  َو  *** ٍردَِبب مُهَلیَخ  ُتلَّلَق  دَق  َو  - 1358
هزین لسا  ِلاجَملا  ِیف  َۀَحلَط  ِهللاِدمَِحب  *** ًاداهِج مُهَشبَک  ُترَداغ  دَق  َو  - 1359

ِلاقِّصلِاب َثِدوَح  ِّدَحلا  َقیقَر  *** ُهنَع ُتعَفَرَف  هِهجَِوب  َُّلتَف  - 1360
فوخ عور  ِلالَّضلا  ِیف  ِۀَقیقَعلاَک  یّظََلت  *** ام اذِا  هََطلاخ  َحلِملا  َّنَاَک  - 1361

دُحا رد  هحلط  یبا  نب  نامثع  زجر 
ُنبا اَنَا 

هحفص 365} }
تسیرگب نوگژاو  تخب  نم ز  نمشد  نوچ 

تسیرگب نوخ  قفش  مشچ  وا  يراز  رب 
دیطلغ یم  نوخ  كاخ و  نایم  هک  مد  نآ 
تسیرگب نودرگ  هک  دوخ  مشچ  ود  هب  مدید 

. دش هتشابنا  دندوب  نامرهق  تشد  هوک و  ياه  گنج  رد  هک  نانآ  زا  یتیعمج  زا  ردب  هاچ  - 1352
. دزاس یم  عطق  ار  طابترا  هک  دراد  یللع  یهارمگ ، اریز  دنداد  خساپ  يو  هب  درک و  توعد  فارحنا  هب  ار  ناشیا  فنانآ  هارمگ  - 1353

: تسا هفاضا  رعش  نیا  اه  هخسن  زا  یضعب  رد  حیضوت :
ِلغُّشلا  ِلَغشَا  یف  ِناودُعلا  َو  َیغَبلا  ِنَع  ِلِزعَِمب  ِمیحَجلا  َراد  يَدلا  اوَحضاَف 

رارق تخاس  یم  مرگرس  ار  اهنآ  رتشیب  هک  يرتمهم  ياهراک  هب  هدیشک  زواجت  ملظ و  زا  تسد  منهج ، زا  يا  هشوگ  رد  ندش  هتشک  زا  سپ 
. دنتفرگ

دنداتفا نوخ  كاخ و  نایم  هک  ادعا 
دنداتفا نوگنرس  لاب  هاچ و  رد 

ار هفئاط  نیا  هدرکن  ددم  تخب  نوچ 
دنداتفا نورب  لابقا  هدرپ ي  زا 

هنیدم فارطا  رد  دُحُا  گنج  ناتساد 
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. دنرو هطوغ  یهارمگ  فارحنا و  جاوما  رد  دنتساخ و  اپ  هب  ام  هیلع  نیکرشم  میدید  - 1354
. میتسه امش  زا  رتشیب  هحلسا  ددع و  رظن  زا  مینک  چوک  گنج  يارب  ام  هک  یماگنه  دنتفگ : نیکرشم  - 1355

. تسا هتفرگ  رارق  یتشهب  ياه  هفرغ  رد  هزمح  دندرک  دیهش  ار  هزمح  هک  دننک  یم  رخف  دندرک و  ملظ  ام  هب  نیکرشم  رگا  - 1356
هحفص 366} }

. دومن ناما  یب  يداهج  درک و  هلمح  نمشد  هب  دیناسر و  لتق  هب  ار  هبتع  ردب  گنج  رد  هزمح  - 1357
دبات یم  ناهج  رب  هک  لزا  دیشروخ 

دبای یم  دوخ  ارم ز  وا  زا  هرذ  ره 
تسا نوهرم  دوخ  تقو  هب  رفظ  حتف و  نوچ 

دباتشن ادخ  درم  نآ  نتسج  رد 
. مدیناشک رارف  هب  ار  نانآ  نادرم  مداد و  تسکش  ردب  گنج  رد  ار  نیکرشم  رکشل  - 1358

. مداد رارق  هلمح  دروم  ادخ  فطل  هب  ار  نیکرشم  رادرس  هحلط  - 1359
. متشادرب وا  زا  دوب  هداد  یلقیص  هک  ار  يزیت  ریشمش  نم  داتفا و  نیمز  هب  تروص  يور  هب  تفرگ  رارق  هلمح  دروم  یتقو  - 1360
. دش هدیشاپ  هحلط  مخز  هب  کمن  ایوگ  مدروآ  رد  تکرحب  دهج  یم  یکیرات  رد  هک  یقرب  دننامه  ار  ریشمش  هک  هاگنآ  - 1361

نمز  رازآ  ریغ  دیدن  هک  نمشد 
نمز  راب  دص  تشگ  هتسکش  حورجم و 

وا ندرگ  زا  رس  وا  هب  ما  هتشادرب 
نمز رابکبس  دوش  شنت  ناج  ات 

دحا گنج  رد  هحلط  یبا  نب  نامثع  زحر 

. يوش یم  هتشک  نم  شیپ  وت  مالسلا  هیلع  یلع  ياو  مشابیم  یتازایتما  ياراد  هک  متسه  رادلادبع  رسپ  نم  - 1362
. يروخیم تسکش  ینکیم و  رارف  ندش  هتشک  سرت  زا  ندش  هتشک  سرت  زا  يدشن  هتشک  رگا  - 1363

هحفص 367} }
ماّللا فرح 

بالک نب  یصق  دلو  رادلادبع  ٌلُوتقَم  یَلَع  ای  يدنِع  َکَّنِا  َو  *** ِلوُضُفلا ِيذ  ِراّدلاُدبَع  ُنبا  اَنَا  - 1362
ٌلُولفَم يدِّرلا  َفوَخ  ٌبِراه  َوا  - 1363

هغیلب تارابعب  وا  باوج 
هتمزه شیجلا  کلف  ُلیوَعلا  ُهَلَف  یفیَس  یَقلَی  نَم  *** ٌلوُذبَم ٌضِرعُم  یماقَم  اذه  - 1364

ُلُوزَا ِءادعَالا ال  ِنَع  ّینِا  *** ُلوُصَا َلب  َلوَصلا  ُباهَا  الَف  - 1365
ٌلُوتقَم اغَولا  ِیف  يدنِع  ُنرَقلا  َو  *** ُلوُحَا َو ال  اجیَهلا  يََدل  ًاموَی  - 1366

ندروخ مسق  لوص  ٌلُولغَم  َوا  ِفیَّسلِاب  ٌِکلاه  َوا  - 1367
دحا  رد  سنخا  نب  رمع و  مکحلاوبا  زجر 

ِلَطسَقلا ِۀَموَح  یف  انَئاج  ذِا  *** ُمُکَعَم ٍسِراِفب  ًابَحرَم  ای  - 1368
ِلَجعَملا ِءامَّسلا  ِءام  نِم  ِهیقُسن  *** انَوَحن ًادِصاق  ًاناِرق  وُجرَی  - 1369
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ءاکبلاب توصلا  عفر  لیوع  ِلَقیِّصلِاب  ِدهَعلِاب  ٍثِداح  نِم  *** يَرن ام  يوِس  ٌئَش  انَدنِع  ام  - 1370
ِلِزنَملا ِیف  ِفایضَِالل  یئّاللا  َو  *** اغَولا َفُویُض  ُيرقَی  يذَّلا  َكاذ  - 1371

وکین یترابعب  باوج ا و 
هاکبرح هموح  ِلَذرَالِاب  َحال  ٍنیَعل  َنباَی  *** ٍدِهاج نِم  َنعَّللا  َکیَلَع  أَسِخا  - 1372

ِلَبسُملا ِقُولخَملا  ِیف  ِقرَبلاَک  *** ٍَقنوَر يِِذب  َكُولعَا  َموَیلا  - 1373
هنهک هماج  قولخم  ِلَزجَالا  ِبِِجاحلا  ِشاِرف  َدَعب  *** یهَتنَی ِساَّرلا ال  َنُوئُش  يرفَی  - 1374

هحفص 368} }

نامثع هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

دنلب شا  هیرگ  يادـص  دـنکیم  رادـید  ار  مریـشمش  سک  ره  هک  تسنیا  نم  عضو  تسا . هداد  نمب  ادـخ  تسا و  راکـشآ  نم  ماقم  - 1364
. ددرگیم

. مراذگ یمن  بقع  هب  یماگ  نمشد  ربارب  رد  موش و  یم  رو  هلمح  هکلب  مرادن ، كاب  هلمح  زا  - 1365
. دوشیم هتشک  نم  ياتمه  نمشد  موش و  یمن  اجباج  گنج  زور  رد  - 1366

.( دنکیم رارف  ای   ) ریسا دوشیم و  ریجنز  ای  درذگ و  یمن  ملاس  ریشمش  غیت  زا  دشن ، هتشک  رگا  - 1367
ما هتخیگنا  رابغ  ات  هکرعم  رد 

ما هتخیرگن  هاگچیه  گنج  زا 
ما هتخیر  نانمشد  مامت  نوخ  نم 
ما هتخیمآ  كاخ  هب  ناشبلاق  سپ 

دحا رد  سنخا  نب  ورمع  مکحلاوبا  زجر 

. تسا هدمآ  ام  شیپ  رابغ  درگ و  هقطنم  رد  اریز  دمآ ، شوخ  تسامش  هارمه  هک  یناولهپ  - 1368
. میزاس باریس  ار  وا  رادبآ  ریشمش  ندیراب  زا  ات  دنکیم  تکرح  ام  فرطب  هک  دبایب  هک  ار  یئاتمه  تسا  راودیما  - 1369

. تسین يرگید  زیچ  دنیرفآ  یم  هثداح  هداد  یلقیص  ياهریشمش  هک  منیب  یم  مشچ  اب  هچنآ  زا  ریغ  ام  شیپ  - 1370
. تسا نانامهم  هاگهانپ  دنکیم و  یئاریذپ  ار  یگنج  نانامهم  هک  تسا  یسک  نامرهق  نیا  - 1371

هحفص 369} }

مکحلاوبا هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

. يا هدش  رهاظ  ناسکان  هفایق  رد  هک  ینوعلم  يا  داب ! وت  رب  رگشالت  نیرفن  وش ! رود  - 1372
. منکیم زیر  زیر  ار  وت  تسا  هداتفا  رود  هک  يا  هنهک  ياه  هچراپ  ندرک  هراپ  دننامه  رادبآ  يریشمش  اب  زورما  - 1373

. دوش هتسویپ  تیاهوربا  هب  هک  دفاکش  یم  مه  زا  نانچنآ  ار  ترس  ياهگر  مریشمش  - 1374
. مراد ار  اههاگتماقا  نیرتهب  یلاع و  تشهب  رد  يزوریپ  راظتنا  هلمح  نیا  زا  نم  - 1375

يدش راگرپ  وچ  هتشگرس  هک  مصخ  يا 
يدش راسنوگن  دوخ  تخب  علاط و  زو 
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وت رطاخ  رد  تسه  هچ  یبن  راکنا 
يدش راکنا  لحم  ام  بهذم  رد 

قدنخ گنج  ناتساد 

. لامک دحب  ار  ششخب  دیناسر و  یلعا  دحب  ار  تبحم  دومن ، فطل  شناگدنب  هب  هک  تسا  یئوکین  يادخ  صوصخم  شیاتس  - 1376
. ددرگ زوریپ  نانادان  نایغای و  رب  گنج  رد  ات  داد  تردق  شربمایپ  هب  هک  ار  يادخ  رکش  - 1377

ماجنا ار  شرکـش  درادـن  تردـق  ام  نابز  مینک ، شـشوک  هچره  تسا و  هتـشاذگ  ام  رایتخا  رد  ادـخ  هک  یناوارف  ياـه  تمعن  هچ  - 1378
. دهد

. منکن تساوخرد  هچ  منک  تساوخ  رد  ادخ  زا  هچ  ددرگیم  نم  لماش  بترم  روطب  ادخ  فطل  هک  ار  يادخ  دنگوس  - 1379
هحفص 370} }

ماّللا فرح 
هارمک ّيوغ  ِلَخدَملا  ِمَرکَا  یف  ٍۀَِیلاع  *** ٍۀَنَج ِیف  َزوَفلا  َكاِذب  وُجرَا  - 1375

قدنخ يازغ  تیاکح 
ِلِزجُملا ِءاطَعلا  ِیلوَملا  ِِغبسُملا  *** ِلِضفُملا ِلیمَجلا  ُدمَحلا ِهللا  - 1376

ءاطعلا مامنا  لازجا  ِلَّهُجلا  ِةاوُغلا  یلَع  ُهنِم  ِرصَّنلِاب  *** ِهلوُسَِرل ِِهنیکمَت  یلَع  ًارکُش  - 1377
ٍلوقَم َۀَقاط  ُتَلعَا  َول  َو  ًادهَج  *** اهَغُوُلب ُعیطَتسَا  ٍۀَمِعن ال  مَک  - 1378

نواعت رهاظت  ِلَئسَا  َمل  مَا  ُتلَاَس  َّیَلَع  ُهنِم  *** ًارِهاظَتُم ُهلضَف  َحَبصَا  ِهللا  - 1379
ِلَسرُملا ِنایَبلا  ِيذ  َو  ِِّیبَنلا  َدنُج  *** ِهِدییاَت نِم  ُبازحَالا  َنَیاع  دَق  - 1380

ِلِقعَی َمل  نِا  َو  ٍلقَع  اذ  َناک  نِا  *** ٍرِّکَفُم ِّلُِکل  ٌۀَظِعوَم  ِهیف  ام  - 1381
بطخا نب  ّیح  لتق  تیاکح 

دیق لبک  ُلَتُعی  ِعِماجَملا  ِیف  انَیِلا  َدیقَف  *** ِهِرفُِکل َّدَج  َو  ٍّدَجاذ  َناک  دََقل  - 1382
ُلَّبَُکی ِمیحَجلا  ِرعَق  یِلا  َراصَف  *** ٍظِفُخم َُۀبرَض  ِفیَّسلِاب  هَدَّلَقَف  - 1383

لصا یب  ياهربخ  فیجارا  ُلِزنَی  ِدلُخلا  ِیف  ِهللا  ِرمَِال  ًاعیطُم  *** نُکَی نَم  َو  َنیِرفاکلا  ُباَم  َكاذَف  - 1384
دینک بحاص  ناقفانم  فیجارا  نایب 

کضغبا يا  كالق  ِلِطابلا  َو  ِفیجارَالا  َلهَا  َو  *** ِنلا ِقافّ َلهَا  ُهللاَدَعاب  الَا  - 1385
زجاع لذاخ  ِلِذاخلا  ِِفلاخلا  ِیف  َكاّلَخَف  *** ُلُوسَّرلا َكالَق  دَق  یل  َنُولوُقَی  - 1386

ِلِعافلِاب َناک  ام  َو  َكافَج  *** َِّیبَنلا َّنَِال  ّاِلا  َكاذ  ام  َو  - 1387
ترسف

هحفص 371} }
هک ادخ  ربمایپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رکـشل  هب  ار  ادخ  کمک  دوخ  مشچ  اب  قدنخ ) رد  فلاخم  نایوجگنج   ) بازحا - 1380

. دندرک هدهاشم  ار  دوب  رادروخرب  یفاک  روطب  نایب  يورین  زا 
دریگ راکب  كرد  يارب  ار  لقع  هچ  دشاب ، هتـشاد  رکف  هک  يدرف  ره  يارب  تسا  یگرزب  دنپ  دندید  قدـنخ  نایوجگنج  هک  يزیچ  - 1381

. دریگن هچ 
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میرود تلالذ  لهج و  زا  هک  میئام 
میروهشم ناهج  ود  رد  تفص  دیشروخ 

دنشک غیت  نانمشد  هک  يا  هکرعم  رد 
میروصنم رفظم و  ام  هک  تسین  کش 

هفئاط زا  هک  دوعـسم  نب  میعَن  هک  گنرین  هیحور و  فیعـضت  قیرط  زا  مه  داد و  راشف  ار  نایقدـنخ  داب  امرـس و  قیرط  زا  مه  ادـخ  حیـضوت :
. درک ءارجا  دوب  نافطَغ 

امـش نانمـشدب  ات  دیئامرفب  هزاجا  دنادیمن  یـسک  ما و  هدش  ناملـسم  نم  درک  ضرع  دـمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شیپ  يو 
. منزب هعدخ 

زوریپ ناناملسم  گنج  رد  رگا  کیدزن ، امش  هناخ  تسا و  رود  هنیدم  زا  شیرق  نافطغ و  هناخ  تفگ : تفر و  هضیرق  ینب  هفئاط  شیپ  يو 
گنج رد  دیریگب و  ناگورگ  ار  هکم  ناگرزب  زا  رفن  دنچ  هک  تسنیا  رتهب  دنوریم  دنهدیم و  ناناملـسم  لیوحت  ار  امـش  هکم  مدرم  دـنوش ،

. دینک تکرش 
مالعا زا  ام  هک  دـنا  هداتـسرف  مایپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يارب  ناـفطغ  هضیرق و  ینب  هفئاـط  تفگ : تفر و  شیرق  شیپ  میعن 

. يرذـگب ام  ریـصقت  زا  یناسرب و  لتقب  ار  نانآ  ات  میهدـیم  امـش  لیوحت  ار  شیرق  نافطغ و  هفئاـط  زا  یعمج  مینامیـشپ ، امـش  هیلع  گـنج 
. دیهدن دنتساوخ  ناگورگ  امش  زا  دوهی  رگا  نیاربانب 

. تفگ ار  بلطم  نیمه  تفر و  مه  نافطغ  هفئاط  شیپ  میعن 
ناگورگ هضیرق  ینب  دـننک . عورـش  ار  گـنج  اـت  دـنتفر  هضیرق  ینب  شیپ  ناـفطغ  هفئاـط  زا  يا  هدـعو  همرکع  لـهجوبا ، رـسپ  نایفـسوبا ،

دنتسناوتن تشگرب و  نایفسوبا  دنتساوخ ،
هحفص 372} }

. دنسرب دوخ  هتساوخب 

بَطخَا ّنب  ّیَح  لتف  ناتساد 

. دش هدیشک  ام  عمجب  يراچان  يور  زا  دیشوکیم و  دوخ  رفک  يارب  دوب و  رگشالت  يدرف  وا  - 1382
. دینادرگ ریجنز  منهج  رعقب  دروآ و  دوجوب  يو  يارب  نوخ ) زا   ) يدنبندرگ دمآ  دورف  ریشمش  اب  هک  كاندرد  یتبرض  - 1383

. دیآ یم  دورف  نادواج  تشهب  رد  دشاب  ادخ  رما  عیطم  هک  یسک  تسا و  نارفاک  راک  نایاپ  نیا ، - 1384
دوب مکحم  دوخ  رفک  لهجب و  هک  سکنآ 

دوب مک  تیاده  شقن  شلد  حول  رب 
درک اج  منهج  رعق  رد  هک  میدید 

دوب مرخ  ناهج  وا  يانف  توف و  زو 
مالسلا هیلع  ماما  هیلع  ناقفانم  طوبرمان  ياه  فرح 

. دنک دوبان  ار  نارگ  هدوهیب  نازادرپغورد و  ناقفانم ، ادخ  - 1385
. تسا هتشاذگ  یقاب  ار  وت  اه  هدنام  نازجاع و  نایم  رد  هک  هدش  ینابصع  وت  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دنیوگیم  - 1386

. تسین رگمتس  وا  هکیتروص  رد  هدرک  ملظ  وت  هب  يو  هک  تسنیا  رطاخب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لمع  نیا  - 1387
یکین تردق و  هک  يا  هدننک  تبحم  يوسب  هدمآ  نوریب  هنیدم  زا  متشاذگ و  ما  هناش  يور  ار  مریـشمش  مدید  ار  عضو  نیا  هک  نم  - 1388
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.( گنج ههبج  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  . ) مدرک تکرح  تشاد 
لاؤس نم  زا  نابرهم  يردارب  دننامه  تخیر و  ورف  شبلق  دید  ارم  یتقو  - 1389

هحفص 373} }
ماّللا فرح 

ندرک شود و  نایم  قتاع  ِلِضافلا  ِمِکاحلا  ِمِحاّرلا  َیِلا  *** یِقتاع یلَع  یفیَس  َو  ُترِسَف  - 1388
ِِلئاّسلا ِخَالا  َلاقَم  َلاق  َو  *** ُُهبلَق افَه  یناَر  اّمَلَف  - 1389

ِلِغاّدلا ِدَسَحلا  ِيذ  ِفاجِرِاب  *** ُهتاَبنَاَف یّمَع  ُنبا  َمِّمَا  - 1390
ِلَتاَی َمل  َو  یسُوم  َنوُرهَک  *** مِِهنوُد نِم  َتنَا  یخَا  َلاقَف  - 1391

لمج برح  ندش  کیدزن  تقو  هودنا  راهظا 
قفخ يا  افه  ٌلَّجَُؤم  َو  ٍلِجاع  ٍموَی  ِرادِِخل  *** ُلَّکَُوم ُنیرَخلا  َو  یلَیل  َلاط  دَق  - 1392

ِلَظنَحلا ِمعَطَک  اُهتَقاذَم  ٌُّرم  *** ٌۀَّمُج ٌرُوُما  مُهوُرعَت  ُساّنلا  َو  - 1393
نتفک لصا  یب  نخس  فاجرا  ِلَّوَالا  ِساَِکب  اهُرِخاوَا  یقُسی  *** ٍعِراوَس َّنُه  َو  مِِهب  ُّلُِحت  ٌنَِتف  - 1394

ٍلَّهَبَتُم مُهَنَیب  ٍلدَِعب  تَفیخ  *** ٍۀَُّما ِۀَحاِسب  َتلََزن  اذِا  ٌنَِتف  - 1395
ریبز هحلط و  زا  تیاکش 

هلیح داسف و  اغد  ٌلیَوَِطل  یُنئؤُسَی  امیف  َۀَحلَط  *** نِم َو  ِرَیبُّزلا  َنِم  یموَی  َّنِا  - 1396
ٌلیبَس ٍقلَِخل  یل  ِملُّظلا  َیِلا  *** ُهللا َِملَع  نُکَی  َمل  َو  ینامَلَظ  - 1397

نایفس یبا  نب  هیواعمب  مایپ 
رایسب ۀّمج  ُلوُسَّرلا  ُهُِغلُبی  َلوَقلا  َّنِاَف  *** ُلُوقَا ام  ِلَُبی  ُغّ اذ  نَم  الَا  - 1398

ُلیوَحلا َعَفَن  َول  َتلَواخ  دََقل  *** ٍرخَص َنب  َهَیِواعُم  ِغلبَا  الَا  - 1399
مهسیئر موقلا  ۀماه  ٌلوُُصا  مَُهل  َنیذَّلا  ُماهلا  ُمُه  *** ٍلاجِر نِم  َمِراکَالا  َتحَطان  َو  - 1400

هحفص 374} }
درک :

نادوسح زا  هک  ار  يزیگنا  هنتف  تفم و  ياه  فرح  ناتساد  ترضح  نآ  هب  يدمآ !؟ يدرک و  كرت  ار  هنیدم  ارچ  نم ، يومعرسپ  - 1390
. متشاد نایب  دش  یم  هدینش 

هب تبـسن  ینوراه  دـننامه  نمب  تبـسن  يا  هدـنام  هک  یمدرم  نایم  رد  وت  ناج ! ردارب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  - 1391
. درکن یهاتوک  دوخ  هفیظو  رد  نوراه  و  یسوم .

وت ینوریب  مهف  لقع و  هکنا ز  يا 
وت ینوزفا  دنرب  نامگ  هچ  ره  زا 

مشاب یسوم  هچ  نم  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن  دومرف 
وت ینوراه  هچ  يردارب  يور  زو 

لمج گنج  ندش  کیدزن  زا  ینارگن  راهظا 

. مراد تشحو  هدنیآ  ثداوح  زورما و  عضو  زا  اریز  تسا ، هدرک  هناخ  نم  يارب  مغ  هدش و  ینالوط  نم  بش  هک  تسین  يدیدرت  - 1392
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. تسا لهجوبا  هناودنه  یخلت  دننامه  خلت  رایسب  هک  دریگیم  ار  مدرم  نابیرگ  یناوارف  ثداوح  - 1393
. ددرگیم تیوقت  بورشم و  نآ  زاغآ  ثداوح  زا  اه  هنتف  نآ  لابند  دریگیم و  ار  تلم  نماد  تعرسب  اه  بوشآ  - 1394

. دهد رارق  راشف  تحت  مه  ار  صلخم  هشیپ و  تلادع  نادرم  دمآ  دورف  یتلم  ره  نادیمب  هک  تسا  یئاهبوشآ  - 1395
هابت تشگ  ام  راگزور  هک  سوسفا 

هایس تشگ  ام  زور  هصغ  تنحم و  زو 
ملع دروآرب  هنتف  فرط  ره  زا 

هاپس قلخ  رب  دیشک  خلم  روم و  نوچ 
هحفص 375} }

ریبز هحلط و  زا  مالسلا  هیلع  ماما  تیاکش 

. تسا ینالوط  رایسب  دزاس  یم  تحاران  ارم  هک  هحلط  ریبز و  ياهراک  تسد  زا  نم  زور  - 1396
. ما هتشادنرب  یماگ  مدرمب  ملظ  يارب  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  هکیتروص  رد  دندرک ، ملظ  نمب  تبسن  رفن  ود  نیا  - 1397

دهش هچ  دندومن  ام  ماک  هب  هک  یعمج 
دهع تعیب و  یسب  یتسود  هب  دندرک 

دنتشگرب ام  بناج  زا  هک  دنچ  ره 
دهج دشاب  افص  حلص و  رد  همه  ار  ام 

هیواعم يارب  مایپ 

. دناسریم واب  يا  هداتسرف  متح  روطب  ارم  فرح  دناسرب ، هیواعم ) هب   ) میوگیم ار  هچنآ  هک  تسیک  - 1398
. يداد ماجنا  ار  دوخ  ششوک  تشاد ، هجیتن  تسایر  هب  ندیسر  يارب  تیلاعف  وجتسج و  رگا  هک  دیئوگب  رخص  رسپ  هیواعم  هب  - 1399

. يدرک هزرابم  دنراد  تیصخش  یگداوناخ و  تلاصا  هک  یناراوگرزب  اب  - 1400
تبثم خساپ  ار  يو  هب  کمک  تساوخرد  دوب ، هداتفا  یتخسب  هک  هاگنآ  دندرک و  يرای  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناشیا  - 1401

. دنداد
هک دوب  هدرک  هنخر  نانآ  ندب  رد  نانچنآ  گنج  نادند  دندرکیم و  عافد  ترضحنآ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  - 1402

. تشادن هار  نآ  رد  یتسس 
دریگ تلالض  هار  یسک  دنچ  ات 

دریگ تلاهج  گنر  متس  روج و  زو 
هحفص 376} }

ماّللا فرح 
تمیزه لولف  ُلوُسَّرلا  َلِذُخ  ذِا  ِهللا  َلوُسَر  *** اُوباجَا مُه  َو  َِّیبَنلا  اُورَصَن  مُه  - 1401

ٌلُوُلف َُهل  َسَیل  ُبرَحلا  ُبان  َو  *** ُهنَع ُباحصَالا  ََدلاج  ًاِّیبَن  - 1402
ٌلیبَس امُکَدنِع  ِّیَغلا  ُلیبَس  *** ًاهرُک َكُوبَا  َناد  َو  َُهل  ُتنِدَف  - 1403
ٌلیوَط امُکُّیَغ  ِباقعَالا  یَلَع  *** يراَوت اَّمل  اُمتضَکَنَف  یضَم  - 1404
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یهارمک ّیغ  ٌلیُخم  اهنِم  ٌضِراع  َقَربَا  َو  *** اهاضِراع َبَدهَا  ُبرَحلااَم  اذِا  - 1405
ٌلیتَق ٌلِدَجنُم  َتنَا  َو  َکیَلَع  *** ًاموَی ُلیَخلا  َلوُجَی  نَا  ُکَشُویَف  - 1406

لادجب هیوعم  نداد  باوج 
دقلا رّخؤم  بقع  ِالبانَقلا  َۀَفوُکلا  َّنَدِروَُال  *** ًالِفاغ ُِّیلَع  ای  یّنَبَسَحت  ال  - 1407

ًِالباق ًاماع  َو  اذه  انِماع  یف  *** ِالباوَّذلا اَنَقلا  َو  َّرِخَمشُملا  َو  - 1408
باوص نییاب  باوج  باوج 

بسا ههیش  لیهص  الِهاوَّصلا  َکَماش  َّنَدَروَُال  *** الِطابلا یَّنَمَت  ٍقمُح  اذ  َتحَبصَا  - 1409
دمتعم لهاک  الِهاوَکلا  ُمُکنِم  َّنَیِمرََال  *** ًالِهاج ٍدنِه  َنباَی  َتنَا  َتحَبصَا  - 1410

الِهاوَّسلا َو  َنزَحلا  َنوُمِحَدزَی  *** ًِالبان َو  ًاِحمار  ًافلَا  نیَعِست  - 1411
ًِالباق ینرَذ  َو  ُماعلا  ََکل  اذه  *** الِطابلا ُحیُزی  ِّقَحلا  َو  ِّقَحلِاب  - 1412

راد هزین  حمار  ُلوُسَّرلا  َلِذُخ  ذِا  ِهللا  َلوُسَر  *** اُوباجَا مُه  َو  َِّیبَنلا  اوُرَصَن  مُه  - 1413
رکیپ رفظ  رکشل  تفص 

ٍلیغ داساَک 
هحفص 377} }

رخآ دنامب  لاح  نیا  رب  هک  سک  ره 
دریگ تلاجخ  ( 1  ) بان دوخ  هدرک ي  زا 

هار اریز  دروآ ، يور  ترـضح  نآب  يراچان  يور  زا  تردپ  مدـش و  کیدزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  زاب  شوغآ  اب  - 1403
. تسامش هار  فارحنا ،

زاب دوخ  نامدود  شور  هب  امش  دیدرگ  ناهنپ  كاخ  رد  هک  هاگنآ  تسب و  ورف  ناهج  زا  هدید  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  - 1404
. تسا راد  هشیر  امش  فارحنا  اریز  دیتشگ ،

، دشخردب نآ  زاغآ  قرب  دشک و  مه  رد  هرهچ  گنج  هک  هاگنآ  - 1405
. یشاب هدش  هتشک  هداتفا و  نیمز  يور  وت  دننک و  هلمح  وت  هب  ناراکراوس  رکشل و  يدوزب  - 1406

يوش لوغشم  هاج  لام و  هب  دنچ  ات 
يوش لوزعم  هک  تسا  نآرد  وت  ریخ 

دزیخرب نوچ  هنتف  رابغ  هک  مسرت 
يوش لوتقم  شیوخ  یعس  هب  هاگان 

مالسلا هیلع  ماما  هب  هیواعم  باوج 

. مزاس یم  رپ  راوس  بسا  زا  ار  هفوک  متسه ، لفاغ  نم  هک  نکم  رکف  مالسلا  هیلع  یلع  ای  - 1407
. منادرگ یم  ولمم  ار  هفوک  رگید ، لاس  لاسما و  ریشمش ، هزین و  زابرس و  رتش و  زا  - 1408

هیواعم باوج  هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

رس رد  لطاب  يوزرآ  يا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رکف  هیواعم  يا  - 1409
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__________

. دریگ ریزب  رس  تلاجخ  زا  دراذگب و  نادند  ریز  تشگنا  روظنم  تسا . نادند  يانعمب  بات  - 1
هحفص 378} }

. دزاس یم  رک  اه  بسا  ههیش ي  زا  ار  وت  ماش  ینارورپ ، یم 
. منک یم  خاروس  خاروس  ار  امش  ياه  هناش  ریت  اب  يا ، هداد  تسد  زا  ار  لقع  دنه  رسپ  يا  - 1410

. درک دنهاوخ  لغشا  ار  تشد  هوک و  مراد ، زادناریت  راد و  هزین  رازه  دون  - 1411
هتـشادن هدـنیآ  لاس  هب  يراک  تسا ، هدامآ  وت  لاـسما  هزراـبم  يارب  متفگ  هچنآ  دزاـسیم ، فرطرب  ار  لـطاب  قح  هک  قحب  دـنگوس  - 1412

. شاب
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هاگنآ  دندرک و  يرای  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنتسه  یناسک  نازابرـس ، نیا  - 1413

. دوب هدروخ  تسکش  يو  هک  دناد  تبثم  خساپ  ملس 
يا هدش  یعاب  غرش  يور  هکنآ ز  يا 
يا هدش  یغاط  لقع  لها  بهذم  رد 

یناد یم  یفطصم  ادخ و  هار  نوچ 
يا هدش  یغای  هتشگرس و  هچ  رهب  زا 

طخ ار  مود  رعش  اه  هخسن  یضعب  رد  تسین و  اه  هخـسن  یـضعب  رد  هدش  رارکت  هک  دشابیم  رعش 1413  نامه  هرامش 1401  رعش  حیضوت :
. دش همجرت  اهرعش  بیترت  تیاعر  يارب  تشاد و  تبسانم  بلطم  اب  هک  رظن  نیا  زا  یلو  دنا  هدز 

مالسلا هیلع  ماما  رکشل  تمالع 

هدامآ هداد  یلقیـص  ياهریـشمش  اب  گنج  زور  رد  دـنا  هدـیمرآ  ماـنُک  رد  هک  یناریـش  هچب  هشیب و  ياهریـش  دـننامه  نم  نازابرـس  - 1414
. دنا گنج 

رس و  ( 1  ) نتفرگ هیزج  هدامآ  هتفرگ و  رارق  مچرپ  رس  تشپ  دربن  حبص  - 1415
__________

یم دازآ  هیدف  نداد  اب  ددرگ  یم  ریـسا  هک  یـسک  ای  دندرگ و  یم  دازآ  لوپ  تخادرپ  اب  دنتـسه  یمـسر  مالـسا  رظن  زا  هک  یباتک  لها  - 1
. دوش یم  هدناوخ  هیزج  مان  هب  دنهد  یم  هلاس  همه  هک  یلوپ  باتک  لها  دوش .

هحفص 379} }
ماّللا فرح 

دسا عمج  داسا  ٍلاقِص  ٍضیِبب  ِسیمَخلا  َةادَغ  *** ٍسیخ ِلابشَا  َو  ٍلیغ  ِداسُاَک  - 1414
ِلاّزِنلا َةادَغ  ِباقُعلا  َمامَا  *** ِباقِّرلا ِّزَج  َو  ِبارِّضلا  ِدیَِجب  - 1415

ِلاذَقلا َءامِد  ِبوُعُکلا  يِوُرت  َو  *** َبُویَهلا يِزُخت  َو  َبوُذَکلا  ُدیکَت  - 1416
ثرح نب  زیزعلادبع  زا  يدونشوخ  راهظا 

هشیب لیغ  ٌلیلَق  ِظافِحلا  ُناوِخا  َو  ًءایَح  *** ًۀَظیفَح ُقاُطی  ٍرمَِاب ال  َتیَرَش  - 1417
ٌلیزَج َكانُه  ام  ٍلضَِفب  َكادَی  *** ٍتقَو دَق  َو  ًاریَخ  ِساّنلا  ُهِلا  َكازَج  - 1418

رسای رامع  تداهش  تقو  شیوخ  توم  يانمت 
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هزین دنب  بعک  ٍلیلَخ  َّلُک  َتیَنفَا  دَقَف  ینحِرَا  *** یکِرات َسَیل  يذَّلا  ُتوَملا  اَهُّیَا  ای  الَا  - 1419
ٍلیلَِدب مُهَوَحن  اوُحنَت  َکَّنَاَک  *** مُهُّبُِحا َنیذَّلِاب  ًاّرِضُم  َكارَا  - 1420

ماش رکشل  لتق  تیاکح 
افق لاذق  ٍلِکاث  َءاطمَش  َو  ٍرُوتوَم  َطَمشَا  نِم  *** اُهلهَا َو  َقشِمَد  نِم  انکََرت  ِیَاَک  نّ - 1421

ِلِمارَالا يِدجَا  ِموَیلا  َدیَُعب  تَحضَا  َو  *** اهَلیلَح ُحامِّرلا  َداص  ٌۀَِیناغ  َو  - 1422
ِِلتاقَملا هَریَغ  َموَقلا  اَنَّعَط  ام  اذِا  *** انُحامِر ُدیصَت  ٌسانُا ال  ُنَحن  َو  - 1423

لیتق هل  لتق  يذلا  روتوم  ٍِلفاِقب  ِباسِحلا  ِموَی  یِلا  َسَیل  َو  *** ًایِزاغ َحار  اَهل  ٍلَعب  یلَع  یّکَبَت  - 1424
تاجاحلا یضاق  اب  تاجانم 

کنج هوزغ  ِءاطَعلا  َعِساو  ای  َو  ِءاقَبلا  َِمئاد  ای  َو  *** ِءامَّسلا َِعفار  ای  َو  ِءاعُّدلا  َعِماس  ای  - 1425
هحفص 380} }

. دنتسه نمشد  ندیرب 
. دنزاس یم  باریس  دزیر  یم  نمشد  تشپ  زا  هک  ینوخ  زا  ار  هزین  دنب  دننک و  یم  اوسر  ار  لددب  دننز ، یم  هلیح  وگغورد  هب  - 1416

همه دناریلد  ام  هاپس  نادرم 
همه دناریش  لاثم  رب  هکرعم  رد 

دنتسب ناشیا  نیک  هب  رمک  هک  یعمج 
همه دناریس  شیوخ  ةایح  ایوگ ز 

نیفص رد  ثرح  نب  زیزعلادبع  زا  رکشت  راهظا 

. دنا دودحم  راد  تریغ  ناردارب  دنرادن ، ار  نآ  تقاط  دنراد  هک  یتایح  يور  زا  نادنمتریغ  هک  یتخورف  يراک  هب  ار  دوخ  ناج  - 1417
. داد ماجنا  تیونعم  تلیضف و  هب  یگرزب  تمدخ  وت  ياهتسد  اریز  دنک ، تیانع  وت  هب  وکن  یشاداپ  مدرم  يادخ  - 1418

زورما دمآ  وت  تسد  زا  هک  راک  نیا 
زوریف يدرگ  شیوخ  دارم  هب  بر  ای 

مایق حبص  ات  رمع  لاهن  دوخ ز  رب 
زودنا تداعس  جنگ  وکن  مان  زو 

هک تسیک  دومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  دنتفرگ ، رارق  هرـصاحم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نازابرـس  زا  رفن  رازه  دودـح  نیفـص  گنج  رد  حیـضوت :
نیا زیزعلادـبع  مینک . کمک  نانآ  هب  ام  ات  دـنهد  عالطا  ام  هب  ار  دوخ  عضوم  هللا  الا  هلا  ربکا و ال  هللا  اب  دـیوگب  دـناسرب و  ناـنآ  هب  ار  دوخ 

اب باحصا  مالـسلا و  هیلع  ماما  دیناسر . ناگدش  هرـصاحم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ماغیپ  تسکـش و  ار  هرـصاحم  راوید  درک و  لوبق  ار  راک 
. دنداد تاجن  ار  نانآ  دندیناسر و  ناگدش  هرصاحم  هب  ار  دوخ  هللا  الا  هلا  ربکا و ال  هللا  راعش 

. دنک یم  رکشت  قوف  رعش  ود  اب  زیزعلادبع  زا  مالسلا  هیلع  ماما  و 
هحفص 381} }

نیفص گنجرد  رسای  رامع  تداهش  رد  گرم  يوزرآ 

. يدرک دوبان  ار  مناتسود  مامت  اریز  نادرگ ، هدوسآ  ارم  ینک ، یمن  اهر  ارم  هک  یگرم  يآ  - 1419
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. ینک یم  نانآ  گنهآ  امنهار ، قیرط  زا  ایوگ  يا ، هدرک  يریگ  فده  ار  مناتسود  منیب  یم  - 1420
ندید نازیزع  گرم  ناوت  دنچ  ات 

ندید ناج  نارگ  نادوسح  يور  سپ 
ماوت دنموزرآ  هک  ایب  گرم  يا 
ندید ناشیا  لکش  مهر ز  زاب  ات 

ماش رکشل  راتشک  ناتساد 

. دننک یهاوخنوخ  دنتسناوت  یمن  هک  میتخاس  رادازع  ار  یناوج  نانز  میتشک و  ار  یناناوج  نآ  مدرم  قشمد و  رد  - 1421
گنج زا  دـعب  یتاظحل  دوب و  هدرک  دیـص  ار  نانآ  نارهوش  هزین  اریز  دـندنام ، قشمد  رد  دنتـشادن  شیارآ  هب  زاین  هک  یئابیز  نانز  - 1422

. دندش نایرگ  ياه  هویب  نیفص 
. دنک یم  دیص  ار  نایوجگنج  طقف  ام  ياه  هزین  میدرک  هلمح  هزین  اب  یتقو  هک  میتسه  یمدرم  ام  - 1423

. تشک دنهاوخن  زاب  گنج  زا  تمایق  زور  ات  دنتفر و  گنج  هب  هک  دننک  یم  هیرگ  ینارهوش  يارب  - 1424
مینک هراپ  دص  هب  ار  مصخ  هک  میئام 

مینک هراوآ  شناور  ندب  رهش  زو 
میزاس ناسکی  كاخ  هب  وا  بلاغ  نوچ 

مینک هراچیب  میتی و  شنز  دنزرف و 
هحفص 382} }

ماّللا فرح 
میدعلا ۀقافلا  يذل 

ِبوُرُکلا  َفِشاک  ای  َو  ِبُویُعلا  َِرتاس  ای  َو  *** ِبُونُّذلا َِرفاَغ  ای  ِو  ِبُویُغلا  َِملاع  ای  َو  - 1426
ۀظیغ سباحلا  میظکلا  ِمیظَکلا  ِقِهرُملا  ِنَع 

قرفت ورسکت  تافرلا  ِتافُّرلا  َئِشنُم  ای  َو  ِتاتَّشلا  َعِماج  ای  َو  *** ِتابَّنلا َجِرُخم  ای  َو  ِتافِّصلا  َِقئاف  ای  َو  - 1427
ِمیمَّرلا ِمُظعَالا  َنِم 

ِثارِغلا ِعوُجلا  َیِلا  ِثامِدلا  َو  ِنزُحلا  یَلَع  *** ِثاثِخلا ِجَّلُّدلا  َنِم  ِثایِغلا  َلِزنُم  ای  َو  - 1428
راومهان نیمز  نزخ  ِموُزَرلا  ِمَّزُهلا  َنِم 

ِجُوُلبلا ِيذ  ؤَّضلا  یَلَع  ِجُولُولا  ِيذ  ِلیَّللا  َعَم  *** ٍجوُُرف ِالب  ًءامَس  ِجُوُربلا  َِقلاخ  ای  َو  - 1429
موجنلا انس  یشغی 

مرن نیمز  ثفد  ِحاوَّرلا  َعَم  ًاروُُکب  ِحایّرلا  َلِسُرم  ای  َو  *** ِجاجَّنلا َِحتاف  ای  َو  َحابَّصلا  َِقلاف  ای  َو  - 1430
مویغلاب ناشنیف 

ِخِذاوَبلا  اَهَداطوَا  ِِخناوَّسلا  ِهِضرَا  یف  *** ِخِماوَّشلا اَهَداتوَا  ِخِساوَّرلا  یَسُرم  ای  َو  - 1431
هدنفاکش قلاف  ِمیدَقلا  ِهِعنُص  نِم 

ِدالِبلا ِِییُحم  ای  َو  ِدابِعلا  َقِزار  ای  َو  *** ِدادَّسلا َمِهُلم  ای  َو  ِداشَّرلا  َيِداه  ای  َو  - 1432
ِموُمُغلا َجِراف  ای  َو 
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دنلب خماش  ُذوُذُش  یل  ُهنَع  امَف  ُذوُفُّنلا  ِهِمکُح  نِم  ِو  *** ُِذُولَا ِِهب  نَم  ای  َو  ُذوُعَا  ِِهب  نَم  ای  َو  - 1433
َتکَرابَت

هحفص 383} }

تاجاحلا یضاق  اب  تاجانم 

ناوارف ششخب  هک  یـسک  ياو  یتسه ! یقاب  هشیمه  هک  یـسک  يا  يا ! هداد  رارق  الاب  ار  نامـسآ  هک  یـسک  ياو  اعد ! هدنونـش  يا  - 1425
(1 . ) ینک یم  کمک  هراچیب  ناوتان  هب  يراد و 

همه تاجاح  یضاق  یئوت  هچ  بر  ای 
همه تاجانم  يا  هدینش  لضف  زو 
ناریح ملاع  قلخ  دنوش  هک  يزور 
همه تاعارم  نکب  مرک  يور  زا 

یتحاران اب  هک  ار  یسک  ياه  یتخس  هک  یسک  ياو  اه  بیع  هدنناشوپ ي  يا  ناهانگ ! هدنیاشخب ي  يا  یناهنپ ! ياهراک  ياناد  يا  - 1426
. ینادرگ یم  فرطرب  دیاشگ  یمن  نخس  هب  بل  دزاس و  یم  اه 

هد نیکمت  دوخ  ياج  هب  ارم  وت  بر  ای 
هد نیکست  یمرخ  هب  ارم  هودناو 
تضیف ناقحتسم  هب  دسر  هک  مد  نآ 

هد نیکسم  نم  هب  یبیصن  ضیف  ناز 
ناوختـسا ياه  هزیر  زیر  قلاخ  يا  اه ! هدنکارپ  هدـنروآ ي  عمج  يا  كاخ ! لد  زا  هایگ  هدـنروآ  نوریب  يا  اه ! تفـص  نیرترب  يا  - 1427

(2 . ) هدیسوپ ياه 
ام یناملسم  هتشگ  نایع  وت  زا  يا 
ام یناشیپ  هداهن  ترد  كاخ  رب 

__________

. دشن هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  یلقتسم  هرامش  درادن  یلقتسم  يانعم  تسا و  لوا  رعش  ممتم  اه  يدرف  مین  نوچ  يراذگ  هرامش  رظن  زا  - 1
( میمر یه  و  هیآ 78 : سی  هروس  . ) تسا هدیسوپ  ياهناوختسا  نامه  زا  تمایق  رد  رشب  ددجم  تقلخ  هرابرد  نآرق  تایآ  هب  هراشا  - 2

هحفص 384} }
شیوخ تیعمج  وت  زا  مینک  بسک  رگ 

ام یناشیرپ  رگید  دوشن  رهاظ 
رد ناگدز  یطحق  نش و  كاخ و  رب  مکارتم  ياهربا  زا  ناراب  هدنزیرورف ي  يا  شک ! بآ  عیرـس  ربا  زا  ناراب  هدنروآ ي  دورف  يا  - 1428

. نیمز ياه  يدنلب  یتسپ و 
لصاح تفطل  هتشگ ز  مرک  ربا  يا 

لزان تلضف  ضیف  اخس ز  ناراب 
طیحم يایرد  وت  یتسه  هرطق و  نم 
لصاو ایرد  هب  هرطق  دوش  هک  دشاب 
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یئانشور رب  هک  مه  ار  یکیرات  بش  يا . هدرک  قلخ  ار  اهنآ  فاکـش  نودب  ینامـسآ  تروصب  هک  ینامـسآ  ياهجرب  هدننیرفآ  يا  - 1429
. يا هدومرف  قلخ  دناشوپ  یم  ار  ناگراتس  یگدنشخرد  دوش و  یم  هدیمد 

دنلب هتشگ  نامسآ  يانب  وت  زا  يا 
دنمک وت  مکحز  ناشکرس  ندرگ  رد 

کلف سوناف  وت  رهم  زا  هدش  نشور 
دنپس دننام  هراتس  وت  شتآرد 

. بش حبص و  رد  نیرفآ  ربا  ياهداب  هدنتسرف  يا  يزوریپ ! حتاف  يا  حبص ! هدنفاکش  يا  - 1430
هتشگ رونم  وت  زا  لزا  حبص  يا 

هتشگ رودم  خرچ  وت 9  لضف  زو 
ام هک  زور  نآرد  وت  زا  تاجن  میهاوخ 

هتشگ روصم  دوخ  هانگ  مینیبب 
يا هتخاس  رادیاپ  ار  عفترم  ياههوک  مکحم  نیمز  رد  دنلب و  نآ  ياه  هشیر  هک  هدیشک  کلق  هب  رـس  ياههوک  هدنزاس  راوتـسا  يا  - 1431

. تسا هدرک  شوارت  وت  میدق  تعنص  زا  اهراک  نیا  همه  هک 
هحفص 385} }

هوک نوچ  تباث  راوتسا و  وت  ملح  يا 
هوکش قافآ  سفنا و  رد  وت  رهق  زو 

منیب یم  ناهج  قلخ  نم  هک  دنچ  ره 
هورگ چیه  دشن  هرهب  یب  وت  ضیف  زا 

مغ هدننک  فرطرب  ياو  اهنیمزرس ! هدننک  هدنز  يا  ناگدنب ! هدنهد  قزر  يا  حیحص ! راک  هدننک  ماهلا  يا  تسار ! هار  يامنهار  يا  - 1432
! اه

هدرک تیاده  ار  قلخ  وت  لضف  يا 
هدرک تیاعر  دوخ  لامک  هب  ار  ام 
تمرک ور  نآ  زا  تسا  ماع  وت  ماعنا 
هدرک تیانع  دص  ربگ  نمؤم و  اب 

دراد و ذوفن  شروتسد  هک  یـسک  يا  منک ! یم  هیکت  وا  هب  زاین  ماگنه  هب  هک  یـسک  يا  مرب ! یم  هانپ  وا  هب  اه  هنتف  زا  هک  یـسک  يا  - 1433
. یتسه راد  هلصوح  راوگرزب و  ردق  هچ  مشاب ! رانک  وا  زا  مناوت  یمن  نم 

زاین بابرا  هانپ  ترد  كاخ  يا 
زاین باوبا  هتسب  وت  مرک  فطل و 

يدنکفا ملد  هب  تریغ  شتآ  نوچ 
زاین بابسا  تخوسب  نآ  هلعش  زا 

شخب افـش  يا  لفط و  هدنهد  اذغ  يا  هراچیب ! هدـننک  دـنمتورث  يا  هتـسکش ! ناوختـسا  هدنـشخب  دوبهب  يا  ریـسا ! هدـننک  دازآ  يا  - 1434
! رامیب

وت زا  نادنمدرد  حور  تحار  يا 
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وت زا  نادنمتسم  ناج  شیاسآ 
زور بش و  دیوگ  وت  دمح  زا  نخس  لبلب 

وت زا  نادنخ  هتساخون  لگ  دشاب 
، فارحنا تلذ ، زا  ارم  هک  یسک  يا  یتسه . نم  تزع  هیام ي  هک  یسک  يا  - 1435

هحفص 386} }
میملا فرح 

میلح نم  تکرابت 
هتسکش ریسک  ِریغَّصلا  َيِذاع  ای  َو  ِریقَفلا  َِینغُم  ای  َو  *** ِریسَکلا َِرباج  ای  َو  ِریسَالا  َِقلطُم  ای  َو  - 1434

ِمیقَّسلا َِیفاش  ای  َو 
تبیصم هّیزر  يزارَملا  َو  ِتافالا  َو  يذاخَملا  َو  ِلُّذلا  َنِم  *** يزاِرتِحا ِِهب  نَم  ای  َو  يزاِزتعا  ِِهب  نَم  ای  َو  - 1435

ِموُمُهلا َنِم  ینذِعَا 
ٍسفَن ِیَغ  ِّرَش  نِم  َو  ٍسقُم  ُهنَع  ٍبلَقِلل  *** ٍسنُم ِداعَملا  ِرکِِذل  ٍسنِا  َو  ٍۀَّنَج  نِم  َو  - 1436

لد تخس  بلقلا  ّیسف  ِمیجَّرلا  اَِهناطیَش  َو 
ِشایِرلا  َو  ِمعَّطلا  َنِم  ِشاشَعلا  َو  ِخارفَالا  َو  *** یشاوَملا َو  ِساّنلا  یَلَع  ِشاعَملا  َلِزنُم  ای  َو  - 1437

ٍمیلَع نِم  َتسَّّدَقَت 
نایاپراهچ یشاوم  ٍصالخَال  َو  ٍدبَِعل  ِصاّنَم  نِم  ُهنَع  امَف  *** یصاوَعلا َو  ِتاعیطُمِلل  یصاوَّنلا  َِکلام  ای  َو  - 1438

ٍمیقُم َو ال  ٍضاِمل 
ٍضاوَملا ِهِماکحَا  نِم  ٍضاق  ِهیَلَع  َوُه  اِمب  *** ٍضار ِنیقَیلا  ِضحَملا  ٍضاعَتسُم  َریَخ  ای  َو  - 1439

ٍمیکَح نِم  َتَیلاعَت 
دوج خرف  ُطیسَقلا  َو  ُُهلدَع  نَم  ِو  ُطیسَبلا  ُهُکُلم  نِم  َو  *** ُطیُمی يذَالا  اَّنَع  َو  ُطیُحی  اِنب  نَم  ای  َو  - 1440

ِمیثَالا َو  ِِّربلا  یَلَع 
رخاف سابل  شابر  ِظیفَحلا  ِِهئاصحِِاب  ِطوُطُخلا  َمِساق  ای  َو  *** ِظوُفُّللا َعِماس  ای  َو  ِظوُحُّللا  َِیئار  ای  َو  - 1441

هحفص 387} }
. هدب متاجن  اه  هصغ  زا  ینک ، یم  ظفح  اه  تبیصم  تفآ و 

رهاظ تلضف  هتشگام ز  تزع  يا 
رکاش ملاع  قلخ  مامت  وت  زا  يا 

دش وت  نامرف  هدنب ي  ناج  هب  هک  سکره 
رخآ ددرگ  زیزع  ناهجرصم  رد 

هک یـشکرسوید  سفن و  ياوه  رـش  زا  دنراد و  گنـس  یلد  هدرک و  شومارف  ار  تمایق  دای  هک  یمدرم  نج و  رـش  زا  ارم  ادـخ  يا  - 1436
. نک ظفح  تسادخ ، دورطم  بوضغم و 

نم هراچ  بش  زور و  هدرک  وت  فطل  يا 
نم هرابرد  تسا  دح  یب  وت  ناسحا 
هلعش توهش  شتآ  دنز  هک  مد  نآ 
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نم هراما  سفن  رش  دایرف ز 
هک یتسار  یهد . یم  سابل  رپ و  لاب و  كاروخ و  همه  هب  اه ، هدـنام  هنایـشآ  اه و  هجوج  تاناویح ، اـه و  ناـسنا  هدـنهد  قزر  يا  - 1437

. یتسه اناد  ردقچ 
ام يزور  سفن  ره  هداد  وت  لضف  يا 

ام يزوریف  حتف و  هتشگ  وت  رهاظ ز 
نییعت دش  ام  يزور  نوچ  وت  ناوخ  زا 

ام يزوسلد  یعس و  تسا  هدئاف  یب 
یقرف وت  يارب  اه  هدـنام  اه و  هتـشذگ  یتاجن ، هن  تسه و  وت  زا  يزیرگ  هن  تسوت ، تسد  رد  نامرفان  عیطم و  راـهم  هک  یـسک  يا  - 1438

. دنرادن
یقوش مد  ره  وت  هب  ار  ناهج  قلخ  يا 
یقوط تقشع  یسک ز  ره  ندرگ  رد 

دشاب یصاع  قساف و  هک  دنچره 
یقوذ دراد  وت  بناج  هب  زین  وا 

هحفص 388} }
نیناوق زا  هک  یئاه  فیلکت  یلاحـشوخ ، ددرگ  ماجنا  نیقی  يور  زا  هک  یلمع  اـب  يریذـپ ، یم  ار  اـه  ضوع  نیرتهب  هک  یـسک  يا  - 1439

. یمیکح ردقچ  هک  یتسار  یئاریذپ ! تسا ) زیچان  وت  فطل  ربارب  رد  و   ) يا هتفرگ  رظن  رد  رشب  يارب  دوخ 
نیقی بابرا  هلبق ي  ترد  كاخ  يا 
نیبم حتف  سفن  ره  وت  زا  هدش  ادیپ 

عولط هشوگ  ره  هدرک ز  تخر  دیشروخ 
نیمز يور  افص  رپ  هتشگ  وت  رون  زو 

تسا و یناگمه  تلدـع  هدرتسگ و  تردـق  هک  یـسک  يا  ینادرگ و  یم  رود  اـم  زا  ار  رازآ  يراد و  هطاـحا  اـم  هب  هک  یـسک  يا  - 1440
. ددرگیم راکهنگ  راکوکین و  لماش 

ناهج قرف  رب  وت  لابقا  هیاس  يا 
ناهج قرش  ات  برغ  هتفرگب  وت  رون 
رهاظ تلامج  رون  دش  هک  زور  نآ 

ناهج قرب  ینشور  تفای  وت  يور  زا 
يو هب  ار  سکره  بیـصن  تلادـع  يور  زا  قیقد و  رامآ  اب  اه  تذـل  هدـننک  شخب  يا  اه ، فرح  هدنونـش  يا  اـههاگن ، هدـننیب  يا  - 1441

. یناسریم
وت زا  اناد  لد  ار  ناهج  قلخ  يا 

وت زا  انیب  هدید ي  سک  همه  دراد 
دش وت  ریدقت  مکحب و  نیمز  یتسپ 

وت زا  انیم  دبنگ  فرش  دشاب ز 
يا يداد ، ماجنا  وگلا  نودـب  ار  ناهج  تقلخ  هک  یـسک  يا  تسا ، شارخنامـسآ  وت  شرع  هک  یـسک  يا  یئاونـش ! هک  یـسک  يا  - 1442
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. يزاس یم  مورحم  نداد  هانپ  تیامح و  زا  ار  رگمتس  ملاظ  هک  یسک 
تخت هدز  تقیقح  بابرا  لدرد  يا 
تخر ءامسا  زا  تخت  يازس  هدنکفا 

هحفص 389} }
میملا فرح 

ِموُسَقلا َنِم  ٍلدَِعب 
ندرک متس  مشغ  ُعینَملا  ُهُراخ  نَم  َو  ُعیدَبلا  ُهُقلَخ  نَم  َو  *** ُعیفَّرلا ُهُشرَع  نَم  ای  َو  ُعیمَّسلا  َوُه  نَم  ای  َو  - 1442

ِموُشَغلا ِِملاّظلا  َنِم 
اراوک غئاس  َغَرفَا  َو  افَکدَق  ام  َغََّلب  َو  افَک  نَم  ای  َو  *** َغَّوَس َو  ابَحدَق  ام  َغَبسَاَف  ابَح  نَم  ای  - 1443

ِمیظَعلا ِهنِم  نِم 
ٍفَُؤر اِنب  ٌمیحَر  ٍفیَطل  نِم  َتکَرابَت  *** ِفیهَّللا َعَزفَم  ای  َو  ِفیعَّضلا  َأَجلَم  ای  َو  - 1444

نوزحم فیهل  ٍمیرَک  اِنب  ٌریبَخ 
یقَوَّتلا ُعَفنَی  امَف  ٍقُفا  ِّلُِکب  اتاف  َو  *** ٍقلَخ ِّلُک  ِسفَن  یلَع  َّقَحلا  یَضَق  نَم  ای  َو  - 1445

ِمُوتَحلا َو  ِتوَملا  َنِم 
نتشادهاکن یقو  َكادَر  ینِشُغت  َو ال  َكادُه  یِلا  یندُقَف  *** َكاوِس یل  َّبَر  َو ال  َكارَا  َو ال  یناَرت  - 1446

ِموُصَعلا َکِقیفوَِتب 
ِلاعِّفلا َو  ِدجَملا  اَذ  َو  ِلاحَملا  َو  ِدیَکلا  َاذ  َو  *** ِنامَجلا َو  ِّزِعلا  اَذ  َو  ِلالَجلا  َنِدعَم  ای  َو  - 1447

ندیناشوپ ءاشغا  ٍمیحَر  نِم  َتَیلاعَت 
ِمیقُملا اَهِّرَح  نِم  َو  ِمیمَّذلا  اَهِشیَع  نَم  َو  *** ِمیظَعلا اَِهلوَه  نَم  َو  ِمیحَجلا  َنِم  ینرِجَا  - 1448

ِمیمَحلا اَِهئام  نَم  َو 
ۀبوقعلاب ذخالا  لاحملا  َنامَالا  ِینلِوان  َو  ِناسِحلا  َِینجِّوَز  َو  *** َنانِجلا ِنِکسَا  یّ َو  َنارُقلا  ِینِحبصَا  َو  - 1449

یِلا
هحفص 390} }

هاگرخ تلامج  هام  دنز  هک  اج  ره 
تخت هرهچ  يرگ  هولج  دنک  كاخ  رد 

یتسه و یفاک  ناگهانپ  يارب  هک  یـسک  ياو  يزاس  یم  اراوگ  ارنآ  ینادرگ و  یم  لماک  ار  تیاـطع  یـشخب و  یم  هک  یـسک  يا  - 1443
. یناشکیم لامک  دحب  ار  اهتمعن  تگرزب  فطل  زا  یناسریم و  یلعا  دحب  ار  یئافکدوخ 

مامت قافآ  سفنا و  رد  وت  ضیف  يا 
ماع وت  ماعنا  رامش و  یب  وت  ناسحا 
ماج هب  قیفوت  بارش  يا  هتخیر  ات 

ماک هب  دنشاب  وت  ضیف  زا  همه  ملاع 
هب هاگآ و  ام  عضو  زا  یئامن  یم  ینابرهم  فطل و  امب  تبـسن  يراد . تبحم  ردـقچ  هدـیدمغ ! هاگ  هیکت  يا  فیعـض ! هاـگهانپ  يا  - 1444

. ینکیم ششخب  همه 
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وت هیاپ  نیرتمک  دیجم  شرع  يا 
وت هیاس  رد  مامت  ناهج  ناهاش 

نشور مدید  درک  هولج  وت  يور  نوچ 
وت هیاریپ  ماع  صاخ و  تمحر  زا 

زیهرپ يا و  هتفرگ  رظن  رد  ناهج  مامت  رب  ار  يدوبان  هک  یسک  يا  يزاس و  یم  دوبان  قح  رب  مکح  اب  ار  يرادناج  ره  هک  یسک  يا  - 1445
. درادن يدوس  یتسین  گرم و  زا 

مدع كاخ  ام  دوجو  رب  هتخیب  يا 
مقر گرم  زا  هدیشک  ام  هرهچ  رب 

ام  یئور  هیس  نیبم  لجا  ماش  رد 
مد نآ  ار  اه  همان  مرک  هب  نک  یط 

هک دوخ  قیفوت  اب  ناشکب و  دوخ  یئامنهار  يوسب  ارم  مرادـن . وت  ریغ  يراگدرورپ  منیب ، یمن  ار  وت  نم  ینیب و  یم  ارم  وت  ادـخ  يا  - 1446
هب  رادب و  مهاگن  دنکیم  ظفح  ارم 

هحفص 391} }
. نکفیم متکاله 

هتشگ یناهن  رارسا  فراع  يا 
هتشگ یناگدنز  بآ  همشچرس 

هد یضیف  ارم  دوخ  لاون  ربا  زا 
هتشگ یمامت  ضایف  وت  ضیف  نوچ 

مرک و بحاص  يا  یهد ، یم  رفیک  ار  ناراکهانگ  هک  يرایـشوه  يا  یئابیز  تزع و  دنوادخ  يا  تمظع ، ندـعم  همـشچرس و  يا  - 1447
. يا هدنیاشخب  ردق  هچ  يراوگرزب ،

وت زا  تمشح  هتفای  فرش  لها  يا 
وت زا  تمعن  قرغ  هتشگ  همه  ملاع 

دنا هدز  ینعم  ملاع  زا  مد  هک  یعمج 
وت زا  تمکح  سرد  دنا  هتخومآ 

یناگدنز زا  ارم  هدب  هانپ  نمب  نک و  ظفح  نآ  گرزب  سرت  منهج و  زا  ارم  يراد ) ار  اهزایتما  تمالع و  همه  نیا  هک  یئادـخ  يا  - ) 1448
. هدب مهانپ  نک و  صالخ  شناشوج  بآ  زا  شدیواج و  یمرگ  منهج و  تسپ 

ناهرب شوخان  قلخ  نم ز  لد  بر  ای 
ناهرب شتآ  بات و  مرگ و  خزود  زو 

مزرو قلعت  نآ  نیا و  هب  دنچ  ات 
ناهرب شکاشک  نیا  زا  ارم  هرابکی 

دنکیم و هرامـش  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  کنیا  دـناوخ و  فلتخم  ياه  تمالع  اب  ار  ادـخ  رعـش  هس  تسیب و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  حیـضوت :
: رگید ياه  هتساوخ  نآ  لابند  تسا و  شتآ  زا  تاجن  هتساوخ ، نیلوا 

مرارق تشهب  هاگـشیاسآ  رد  هدب و  مناما  منهج  زا  نک و  جیوزت  نمب  ابیز  نانز  زا  تشهب ، ار  مهاگیاج  هد و  رارق  نآرق  ارم  تسود  - 1449
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. امن
هحفص 392} }

میملا فرح 
میعَّنلا ِۀَّنَج  یِلا 

ندروا دای  راکّدا  ٍوکَش  ِداِدتعِاب  َو ال  ٍوجَش  ِراکِداب  َو ال  *** ٍوَغل ِعاِمتسا  ِریَِغب  ٍوَهل  َو  ٍۀَمِعن  یِلا  - 1450
میلک میقس و ال 

نزح وجش  ِهیِِرماِعل  یبوُطَف  ِهینِکاِسل  ًائینَه  *** ِهیف َبوُُغل  يذَّلا ال  ِهیزَّنلا  ِرَظنَملا  َیِلا  - 1451
ِمیرَکلا ِلَخدَملا  ِيَوذ 

الالَجلا ِِهب  یقَلت  یلاَوت  دَق  ِروُّنلِاب  *** الالَت دَق  ِنسُحلِاب  یلاعَت  ٍلِزنَم  یِلا  - 1452
ِمیسَّنلِاب َّفُح  دَق 

ندیشخرد ؤلألت  ِِّینَهلا  ِبَرشَملا  َیِلا  ِیِّهَشلا  ِمَعطَملا  َیِلا  *** ِّیِهَبلا ِسَبلَملا  َیِلا  ِّیِطَولا  ِشَرفَملا  َیِلا  - 1453
ِمیتَخلا ِلَسلَّسلا  َنِم 

؟؟؟  تسیزجم عادص  عفر  ۀهجرا  هک  مسلط 
هدیرب مد  رتبا  ِمَّوَقُملا  ِنانَّسلا  ُلثِم  اهِساَر  یلَع  *** ٍمَتاخ َدَعب  تَفِّفُص  ٍیِصِع  ُثَلث  - 1454

ٍمَّلُِسب َسَیل  َو  ٍلُوماَم  ِّلُک  یِلا  *** ٌمَّلُس َُّمث  ٌرَتبَا  ٌسیمَط  ٌمیم  َو  - 1455
فک مصعم  ٍمَصعِم  ِریَغ  نِم  ِتاریَخلا  َیِلا  ُریُشت  *** تَفِّفُص ِِعباصَالا  َلثِم  ٌۀََعبرَا  َو  - 1456

ٍمَجُحم ِبُوبنَاَک  اوُدبَی  اذِا  اهیَلَع  *** ٌسَّوَقُم ٌواو  َُّمث  ٌقیقَش  ٌءاهَو  - 1457
ُِملسَت َو  ُجنَت  ِءاوسَالا  َنِم  َقََّوت  *** هَلثِم َسَیل  يذَّلا  ِمسِالا  َلِماح  ایَف  - 1458

ین دنب  ود  نایم  بوبنا  ٍمَجعَا  َو  ٍحیصَف  ٍقُولخَم  ِّلُک  یِلا  *** ُهلالَج َّلَج  ِهللا  ُمسا  َكاذَف  - 1459
هحفص 393} }

تشون ریدقت  هخسن  اضق  هچ  بر  ای 
تشرس دیحوت  هب  نم  دوجو  ءازجا 
مورب ناریو  طابر  نیا  زا  هک  ادرف 

تشهب غاب  رد  میقم  موش  هک  مهاوخ 
حورجم ضیرم و  هلان  ندرک  هرامـش  نودب  نداتفا و  اهمغ  دای  هب  نودـب  تفم و  فرح  ندینـش  نودـب  ینارذگـشوخ  تمعن و  رد  - 1450

. هدب مرارق 
تشهب بابسا  تفای  هکنآ  لد  مرخ 

تشهب باوبا  هداشگ  شخر  هب  ددرگ 
كاپ دیوش  نت  درگ  حور  هرهچ  زا 

تشهب بآ  زا  دوخ  ناج  دنک  هزات  سپ 
برد شیاـسآ و  رد  شناگدـننادرگ  دنتـسه و  شوـخ  نآ  ناـنکاس  ددرگ ، یمن  تفاـی  نآ  رد  یتخـس  هـک  توـلخ  يا  هرظنم  رد  - 1451

. هد مناکم  تسا  هنامرتحم  نآ  يدورو 
مشاب ناریو  لزنم  نیا  رد  دنچ  ات 
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مشاب نادنز  دنب و  ریسا  مرج  یب 
دنک لیم  نایشآ  هب  ملد  غرم  رگ 

مشاب ناوضر  غاب  میقم  هاگان 
ارنآ یتشهب  میـسن  دراب و  یم  نآ  زا  تمظع  دبات و  یم  نآ  رب  رون  بترم  روطب  دـشخرد و  یم  رون  یئابیز  زا  هک  مناسرب  یلزنم  هب  - 1452

. تسا هتفرگ  شوغآ  رد 
رون رپ  ار  یملاع  هدرک  وت  يوربا 

روهشم یبوخب  هم  هتشگ  وت  نسح  زو 
تشهب غاب  رد  ماقم  منک  هک  مد  نآ 

روح دشاب  ما  هناخ  زینک  هک  مهاوخ 
زا اراوگ  یندیشون  كاروخ ، شوخ  یئاذغ  رخاف ، یسابل  مرن ، يرتسب  - 1453

هحفص 394} }
. نک ایهم  نم  يارب  هدش  رهم  لاسلس  بآ 

نم لصاح  مغ  تنحم و  دوش  دنچ  ات 
نم لگ  مغاب  هتشرس  هک  ایوگ 

صالخ حور  دوش  نت  دیقز  هک  ادرف 
نم لد  دهاوخ  یم  هچ  ره  تشهب  هب  مبای 

لاعتم يادخ  مان 

. دراد رارق  تسار  يا  هزین  شرس  رب  درگ و  ءاه  زا  دعب  تسا  هدش  فیدر  هک  فلا  هس  - 1454
. تسین نابدرن  یلو  دناسریم  هتساوخ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  ینابدرن  سپس  درادن  مد  هک  يروک  میم  - 1455

. دنکیم ریخ  ياهراک  هب  هراشا  فک ، نودب  هک  تسا  هدیبسچ  مهب  هک  یناتشگنا  هب  هیبش  تسا  طخ  راهچ  - 1456
رگتماجح ین  ياهدـنب  تروصب  ددرگ ، راکـشآ  یتقو  هک  يروطب  تساه  نآ  رـس  رب  هک  ینامک  يواو  نآ  زا  سپ  مشچ  ود  یئاه  - 1457

. دراد شیامن 
نک زیهرپ  تشز  ياهراک  زا  مان  نیا  نتـشاد  اب  درادـن و  يدـننام  هک  تسادـخ  ماـن  نیا  يراد ، هارمه  ار  مسلط  نیا  هک  یـسک  يا  - 1458

. ینام یم  ملاس  یبای و  یم  تاجن  هشیمه  يارب 
. دراد يرترب  هتسب  نابز  راد و  نابز  تادوجوم ، مامت  هب  تبسن  وا  تمظع  هک  تسا  لاعتم  يادخ  مسا  ینیب  یم  هچنآ  - 1459

رس رب  يرهم  هدیشک  فلا  هس  يرفص 
رب رد  ینابدرن  روک و  جک و  یمیم 

رس مد  يواو  واه  تسا و  فلا  راچ  سپ 
ربکا يادخ  مسا  نیقی  تسا  نیا 

هحفص 395} }
میملا فرح 

قلاخ هنُک  كاردا  زا  لوقع  زجع و  نایب 
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روما بدا  بیدا  ِمَدَقلا  ِیف  ِرابَجلا  ِۀَّیِفیَک  َفیَکَف  *** اهُکِرُدی ِءرَملا  َسَیل  ِءرَملا  ِۀَّیِفیَک  - 1460
ِمَِّسنلا ِثِدحَتسُم  هُکِرُدی  َفیَکَف  *** ًاعِدَتبُم ُءایشَالا  َءاَشنَا  يذَّلا  َوُه  - 1461

كریز نطف  نادزی  ياضقب  نامیا  ناسنا و  زجع  نایب 
ٌمیدَع ٌّلِقُم  ِلقَعلا  ِلِمکَتسُم  *** ٍِملاع ٍنِطَف  ٍبیدَا  نِم  مَک  - 1462

ِمیلَعلا ِزیزَعلا  ُریدقَت  َِکلذ  *** ُهلام ٍِرثکُم  ٍلوُهَج  نِم  َو  - 1463
نادان لوهج  یهلا  ياضقب  روما  ضیوفت 

مَلَظ ام  انَّبَر  یضَق  امیف  َو  *** مَلَقلاَّفَج َو  ًارمَا  ُهللا  یَضَق  - 1464
مَکَح اَّمل  َراج  ام  ِمکُحلا  ِیف  َو  *** یضَق اَّمل  َناخ  ام  ِرمَالا  یِفَف  - 1465

مَدَعلا  ِیف  انُحاورَا  َناک  دَقَف  *** اِنقازرَا ُقلَخ  ًالَوَا  اَدب  - 1466
راک نایز  رساخ  دنلئاق  رشح  یفنب  هک  یعمج  تّمذم 

امُکَیِلا ُتُلق  ُتاومَالا  ِرَشُحی  َمل  *** امُهالِک ُبیبَطلا  َو  ُمِّجَنَملا  َلاق  - 1467
يرادیب هظقی  امُکَیِلا  ُراسَخلاَف  یلوَق  َّحَص  نِا  *** ٍرِساِخب ُتسَلَف  امُُکلوَق  َّحَص  نِا  - 1468

ناهج يانف  نامز و  لاوزب  هیبنت 
ٌموَی َو  امُهَنَیب  ٌۀَلَیل  َو  *** ٌمَون َو  ٌۀَظقَی  ّاِلا  ُرهَّدلا  اَم  - 1469

تمالم مول  ٌمَول  ِهیَلَع  ام  ٍضاق  ُرهَّدلا  َو  *** ٌموَق ُتوُمَی  َو  ٌموَق  ُشیعَی  - 1470
نایب

هحفص 396} }
دشاب ادخ  مان  دای  هب  هک  یـسک  تسادخ و  فاصوا  زا  یئاه  هناشن  ياه  شقن  نیا  دنکیم  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يروطنامه  حیـضوت :

. ثداوح زا  یلیخ  زا  تاجن  يارب  يا  همدقم  تسا  نیمه  دنکیم و  زیهرپ  هانگ  تیصعم و  زا 
هنیمز تسا  بیغ  ءدبم  زا  يا  هناشن  هک  اهنآب  هجوت  هکلب  دنرادن ، یگدنز  رد  یـشقن  دوخبدوخ  نآ  هباشم  تاملک و  نیا  هتکن  نیاب  هجوت  اب 

. نارق اعد و  نتشاد  هارمه  زا  فده  تسا  نیمه  فارحنا و  زا  زیهرپ  ادخب و  هجوت  يارب  تسا  يا 
میا و هدرک  نآرق  هب  یمارتحا  یب  عون  کی  میدرگن  زاب  يورجک  زا  میشاب و  هتشادن  هجوت  ادخب  دشاب و  ام  هارمه  نآرق  اعد و  رگا  نیاربانب 

. ددرگیم ام  یتخبدب  تکالف و  بجوم  دشاب  ام  ظفاح  یماح و  نآرق  هکنیا  ياجب 
هکیروطنامه میراذـگب ، نآرق  باسحب  دـیابن  ار  هبرـض  تروص  نیا  رد  میروخیم  مه  هبرـض  میراد  هارمه  نآرق  هکنیا  نیع  رد  نایب  نیا  اـب 

. تسا اهراک  مامت  هناوتشپ  هک  تسا  زیزع  يادخ  هکلب  میراذگب ، نآرق  دوخ  باسح  هب  دیابن  ار  يزوریپ 

تسا لکشم  ادخ  تقیقح  كرد 

!؟ دیامن كرد  ار  رابج  يادخ  ندوب  میدق  تسا  نکمم  هنوگچ  دنک ، كرد  ار  دوخ  یگنوگچ  تیفیک و  دناوتیمن  صخش  - 1460
وا دناوتب  هدش  هتخاس  وا  تسدب  ادـیدج  هک  یناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  هدرک  قلخ  وگلا  نودـب  ار  تادوجوم  هک  تسا  یـسک  وا  - 1461

!؟ دیامن كرد  ار 
یسک دوبعم  هنک  هب  دسرن  زگره 
یسگم ار  امه  رس  دنک  مهف  نوچ 

طیحم يایرد  تسادخ  لثم  يور  زا 
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یسخ راخ و  ره  هطاحا  دنکن  ار  ناو 
هحفص 397} }

تسا زجاع  ادخ  تساوخ  كرد  زا  ناسنا 

. دنا هراچیب  ریقف و  یلام  رظن  زا  دنراد و  لماک  یلقع  هک  يدنمشناد  كریز و  بدؤم ، دارفا  رایسب  هچ  - 1462
تسا اناد  زیزع و  يادخ  تساوخ  نیا  دنراد و  ناوارف  تورث  هک  یئاه  نادان  رایسب  هچ  و  - 1463

تسادج ماک  زا  تسه  هک  یلد  لها  ره 
تسامن وشن و  بحاص  زور  همه  لهاج 

ام هتشررس  هک  درک  ناوت  مهف  نیز 
تساضق تسد  رد  همه  تقیقح  يور  زا 

تسین هناملاظ  ادخ  تساوخ 

. دومنن ملظ  درک  نییعت  هچنآ  رد  تشاذگ و  رانکار  ملق  درک و  میسرت  ادخ  ار  ناهج  تشونرس  - 1464
. تشادم اور  ملظ  دومن  رداص  مکح  هک  هاگنآ  درکن و  تنایخ  دوخ  رما  رد  داد ، نامرف  هک  ادخ  - 1465

. تفرگ رظن  رد  دوب  هدشن  قلخ  ام  حور  هک  یعقوم  نامه  تقلخ  زاغآ  زا  لبق  ار  اهام  همه  قزر  ادخ  - 1466
ملق تفر  اضق  حول  رب  هک  زور  نآ 

مدع متک  رد  همه  قیالخ  دندوب 
ردق حول  رب  هتشون  ام  يزور  دش 

مک هن  شیب و  دوشن  دباین ، رییغت 
هحفص 398} }

دننکیم هابتشا  دنتسه  تمایق  رکنم  هک  یناسک 

: میوگ یم  امش  هب  نم  دنوش  یمن  هدنز  اه  هدرم  دنیوگ  یم  ود  ره  کشزپ  مجنم و  - 1467
ترخآ هریخذ  نم  نوچ   ) دینک یم  ررض  امش  دشاب  حیحص  نم  فرح  رگا  یلو  منکیمن  ررـض  نم  دشاب  حیحـص  امـش  فرح  رگا  - 1468

.( دیا هدرواین  امش  ما و  هدروآ 
دنشاب لفاغ  راک  ّرِس  هک ز  یعمج 
دنشاب لئاق  رشح  یفن  هب  لهج  زا 

ار نمؤم  نایز  هچ  تمایق  تسین  رگ 
دنشاب لهاج  همه  نامیکح  تسه  رو 

ابلاغ هک  هدوب  رصع  نآ  بیبط  مجنم و  هب  مالسلا  هیلع  ماما  رظن  هکلب  تسین ، تمایق  ادخ و  رکنم  دشاب  کشزپ  ای  مجنم  هک  یسک  حیضوت :
دنراد رتشیب  يداقتعا  تاعیاض  رگید  ياـههورگ  هب  تبـسن  دـننکیم ، یتقد  رتشیب  ملاـع  رارـسا  رد  هک  اـههورگ  نیا  دـنا و  هدوب  يدوهی  مه 

. تسا هدروآ  ار  هورگود  نیا  مان  مالسلا  هیلع  ماما  تهج  نیمهب 
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ناهج يدوبان  هب  هجوت 

. تسا یبش  زور و  يرادیب  باوخ و  نیا  نایم  تسا و  باوخ  يرادیب و  کی  طقف  ناهج  - 1469
نوچ  ) تاوخزاب دوش و  شنزرـس  دیابن  دنک و  یم  ارجا  ار  نوناق  راگزور  دنریم ، یم  رگید  یهورگ  دـنوش و  یم  هدـنز  يا  هتـسد  - 1470

.( دنکیم لمع  دوخ  هفیظو  هب  هدننک  ارجا 
مدق راونا  تسین  هچ  ناهج  تاذ  رد 
مدع دح  رس  هب  تخر  دشک  هتسویپ 

هحفص 399} }
میملا فرح 

رهزب رهد  دهش  جازتما  نایب 
ندرک تشپ  رابدا  ُهُِمتُیف  ٍرُورُِسب  ًاموَی  ُرهَّدلا  ِیتاَی  َسَیل  *** هُُّما َو  ِرهَّدلاُوبَا  َو  ٌمیلَع  ِرهَّدلِاب  اَنَا  - 1471

تسا بیرف  مدرم  هک  ایند  تّمذم 
اهُمُولَّی ٍلیلَق  نَع  يرمََعل  َفوَسَف  *** هُّرُِسی ٍشیَِعب  اینُّدلا  ُدِمحَی  نَمََف  - 1472

باذع ۀمقن  اهُموُمُه  ًاریثَک  َتناک  تََربدَا  نِا  َو  *** ًۀَنِتف ِءرَملا  یَلَع  َتناک  تَلَبقَا  اذِا  - 1473
لالجلا يذ  معن  رکشب  رما 

ِنلا مَعّ ُلیُزت  یصاعَملا  َّنِاَف  *** اهِعراَف ٍۀَمِعن  یف  َتنُک  اذِا  - 1474
رگناوت رسوم  ِنلا  مَقّ ُدیدَش  َهلِالا  َّنِاَف  *** ِهلِالا ِرکُِشب  اهیَلَع  ِظفاح  َو  - 1475

مَکَحلا ّیبَر  َو  ًاعیمَج  اُونافَت  *** مَُهلوَح نَم  َو  َنوُرُقلا  َنیَاَف  - 1476
ٍّمَِهب ّاِلا  َشیَعلا  ِعَطقَت  امَف  *** ًارِسعُم َوا  َتئِش  ًارِسُوم  نُک  َو  - 1477

رهز ّمس  ٍّمَِسب  ّاِلا  َدهَّشلا  ِلُکاَت  الَف  *** ٌۀَموُمسَم َكاینُد  ُةَوالَح  - 1478
ٍّمَِذب ّاِلا  َدمَحلا  ُبِسکَت  الَف  *** ٌۀَمُومذَم َكاینُد  ُدِماحَم  - 1479

َّمَت َلیق  اذِا  ًالاوَز  عَّقََوت  *** ُهُصقَن ینَد  ٌرمَا  َّمَت  اذِا  - 1480
یکیدزن ّوند  َمَجَه  یّتَح  ُساّنلا  ِرُعشَی  مَلَف  *** ٍۀَلفَغ یف  َّبَد  ٍردَق  مَک  َو  - 1481

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیعلا  ةّرق  تحیصن 
ندرک یتسود  رکیدکی  اب  ۀفداصم  ِمارِکلا  ِیَنب  ِمارَکلِاب  مِملَا  َو  *** ِللا ِمائّ ِۀَفَداصُم  نَع  َهَّزَنَت  - 1482

هحفص 400} }
دشاب یضیف  لباق  یسفن  ره  رد 

مرک يایرد  دسروا ز  هب  ضیف  ناو 

ایند رهز  دهش و 

همادا بش  ات  دـشاب  حبـص  رگا  دـنک ، یم  هضرع  درف  هب  هک  ار  یطاشن  مراگزور . ردام  ردـپ و  متـسه . هاگآ  راـگزور  عضو  هب  نم  - 1471
. دبای یمن 

رهد یهاریب  روج و  زا  نم  دایرف 
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رهز نوچ  مماک  تخاس  هک  وا  یخلت  زو 
رورغم يدرگن  وا  فطل  هب  راهنز 

رهق هعمل  دهج  یم  بیغ  نکمم  زک 

بیرف مدرم  يایند 

. دومن دهاوخ  شنزرس  نآ  زا  يدوزب  دنگوس  دوخ  ناجب  دشابیم ، داش  نآ  زا  دیاتس و  یم  ار  ایند  تذل  هک  یسک  - 1472
. تسا ناوارف  نآ  مغ  دنادرگ  يور  یسک  زا  ایند  رگا  دشکیم و  بوشآ  شیامزآ و  هب  ار  وا  دروآ  يور  یسک  هب  ایند  هک  هاگنآ  - 1473

يدرگ نامیشپ  ینک  ناهج  حدم  رگ 
يدرگ ناشیرپ  وا  زا  يوش  عمج  رو 

تسالب رابدا و  هنتف و  ناهج  لابقا 
يدرگ نافرع  لها  هک  ناهج  رذگب ز 

میشاب ادخ  دایب  لاح  ره  رد 

. دنکیم دوبان  تسس و  ار  اه  تمعن  ناهانگ ، اریز  امن ، ادا  ار  شرکش  نک و  ینادردق  نآ  زا  دیسر  تتسدب  یتمعن  یتقو  - 1474
هحفص 401} }

. تسا دیدش  ادخ  باذع  اریز  نک ، يرادهگن  اهنآ  زا  يرازگرکش  اب  ار  ادخ  ياه  تمعن  - 1475
. دندیدرگ دوبان  تسا ، مکاح  هک  نم  راگدرورپ  قح  هب  همه  دنتفر ، اجک  ناشنایفارطا  اه و  تیصخش  - 1476

. يراذگب رس  تشپ  هصغ  اب  دیاب  ار  یگدنز  هراچیب  ای  شاب  رگناوت  - 1477
یسب بابسا  لام و  هاج و  هتفای  يا 

یسفن لفاغ  شابم  ادخ  رکش  زا 
مه هب  مشچ  ینز  ات  هک  ناسرب  یضیف 

یسک هب  دنامن  چیه  ناهج  بابسا 
. یشون یم  هصغ ) و   ) رهز اب  ار  ینیریش  هشیمه  تهج  نیمهب  تسا  مومسم  وت  يایند  ینیریش  - 1478

. يروآ یم  تسدب  یتحاران  شهوکن و  هارمه  ار  شیاتس  نیاربانب  تساه  شهوکن  تامیالمان و  هارمه  ایند  ياهزایتما  - 1479
نآ نتفر  تسد  زا  صقن و  رظتنم  دش  مامت  یعوضوم  دنتفگ  هک  هاگنآ  ددرگیم و  راکـشآ  نآ  صقن  دـش  لماک  یبلطم  هک  هاگنآ  - 1480

شاب .
. ددرگیم رو  هلمح  ناهگان  هکنآ  ات  دنرادن  هجوت  مدرم  دنکیم و  دشر  تلفغ  رد  هک  یثداوح  اسب  هچ  - 1481

تسه يرهز  نآ  رد  يروخیم  هک  دهش  ره 
تسه يرهب  دض  ینک ز  رظن  هچ  ره  رد 

دبای ناصقن  مامت  دش  هک  زیچ  ره 
تسه يرهق  ادخ  فطل  یپ  يرآ ز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  زردنا 
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رتشیب ناراد  هفئاط  ناگتسیاش و  اب  نک و  زیهرپ  ناترطف  تسپ  اب  تقافر  زا  - 1482
هحفص 402} }

میملا فرح 
هحیبم هملک  ءاروع  ِنلا  ِماظّ ُّلَحنُم  َرهَدلا  َّنِاَف  *** ًاموَی ِرهَّدلِاب  ًاِقثاو  ُکَت  َو ال  - 1483

ِمالَّسلا َراد  لَنَت  مُهنِم  نُک  َو  *** ًاموَق ِفوُرعَملا  یَلَع  دَسَحت  َو ال  - 1484
ِماسِحلا ِنلا  ِمَعّ َو  ِءالالا  ِيذ  َو  *** یلاعَملا ِيذ  َّکِبَر  ِهللاِاب  ِقثَو  - 1485

هنیک نغض  ِمارَحلا  ِیف  َو  ِلالَحلا  ِیف  شِقان  َو  *** ٍثَحب َو  ٍبَلَط  اذ  ِملِعِلل  نُک  َو  - 1486
ِمالَکلا َنِم  َهلِالا  یِضُری  اِمب  *** نِکل َو  قِطنَت  ِءاروَعلِاب ال  َو  - 1487

ِمامَّذلِاب َو  َکنِم  ِظفِحلِاب  مُد  َو  *** ُهنَُخت الَف  ُقیدَّصلا  َناخ  نِا  َو  - 1488
وفع حفص  ِماثَالا  َنِم  ُجنَت  ِحفَّصلِاب  دُعَو  *** ًانغِض ِناوخِالا  یَلَع  لِمَحت  َو ال  - 1489

میرک دزن  ناسحا  تسافن  نایب 
ًاّمَذ َو  ًۀَصَقنَم  ِّنِقلا  َدنِع  َو  *** ًانیَد ِّرُحلا  َدنِع  ِناسحِالا  َيرَا  - 1490

هدنب ّنق  ًاّمَس  َراص  یعافَالا  ِقدِش  ِیف  َو  *** ًاّرُد ِقادصَالا  ِیف  َراص  ٍرطَقَک  - 1491
مرک بابرا  زا  لاؤسب  جایتحا  یفن 

ُمیلسَّتلا َو  َکیفکَی  هُؤاِقلَف  *** ًۀَجاح ٍمیرَک  یِلا  َتِبلَط  اذِا  َو  - 1492
نهد هشوک  قدش  ٌموُزلَم  هَّنَاَکَف  هَتلَّمَح  *** يذَّلا َرَکََذ  ًاِملسُم  َكاَر  اذِا  َو  - 1493

راربا مارک و  ریغ  اب  رارسا  نتفگ  زا  یهن 
ًمُونکَم ِساّنلا  ِمارِک  َدنِع  ُّرِسلا  َو  *** ٍمَرَک يذ  َدنِع  ّالا  َّرِسلا  ِعَدُوت  ال  - 1494

فرصتلا قیض  قلغ  ٌمُوتخَم  ُبابلا  َو  هُحاتفِم  َعاض  دَق  *** ٌقَلَغ َُهل  ٍتَیب  یف  يدنِع  ُّرِسلا  َو  - 1495
یهن

هحفص 403} }
شوجب .

. دنادرگیم یشالتم  دزیریم و  مه  رد  ار  اه  همانرب  راگزور  اریز  نکم ، دامتعا  راگزور  هب  هاگچیه  - 1483
( شیاسآ حلـص و  هناخ  ( ) تشهب « ) مالـسلاراد  » هب ات  نادـب  نانآ  زا  ار  دوخ  نکم و  لخب  يا  هفئاط  چـیه  هب  تبـسن  ریخ  راک  يارب  - 1484

. یبای تسد 
. نک دامتعا  تسا  راوتسا  راشرس و  دایز و  ياهتمعن  ناوارف ، ياهزایتما  ياراد  هک  تراگدرورپ  هللا  هب  - 1485

هب يزیرگب  رگا  ناسکان  تبحص  زا 
هب يزیماین  رگا  دب  مدرم  اب 

رداص یلعف  تسین  هچ  ادخ  ریغ  زا 
هب يزیر  وا  شیپ  زاین  گشا  رگ 

. نک وگتفگ  مارح  لالح و  لئاسم  رد  شاب و  نآ  هرابرد  ثحب  شناد و  ملع و  يوجتسج  رد  - 1486
. درادب تسود  ارنآ  ادخ  هک  نزب  یفرح  هکلب  نزم ، طوبرمان  فرح  - 1478

. راد هاگن  مکحم  ار  تقافر  نامیپ  نک و  ظفح  يو  هب  تبسن  ار  دوخ  تناما  نکم ، تنایخ  وا  هب  وت  درک ، تنایخ  وت  هب  قیفر  رگا  - 1488
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. یشاب ناما  رد  ناهانگ  اه و  شزغل  زا  ات  نک  هجوت  وفع  هب  هشیمه  رادم و  هاگن  لد  رد  ار  ناتسود  ناردارب و  هنیک ي  - 1489
راورپ تفرعم  ملع و  هب  هتشگ  يا 
راهنز وگم  تشز  نخس  سک  اب 

وا اب  نک  افو  دنک  افج  تسود  رگ 
رابُغ يوُش  ورف  وا  سفن  هرهچ ي  زو 

هحفص 404} }

هاگتسیاش هب  مارتحا 

. یئوگدب صقن و  هب  کمک  ناسکان  هب  تبحم  تسا و  نداد  ضرق  ناگدازآ  هب  مارتحا  - 1490
رهز دـتفا  اه  یعفا  ناهد  رد  رگا  ددرگیم و  دـیراورم  تفرگ  رارق  فدـص  رد  رگا  نک  هاگن  دراـبیم  نامـسآ  زا  هک  یناراـب  هناد  هب  - 1491

. دوشیم
مرک لها  دوب  هک  نک  یسک  هب  یکین 

مغ یبای  نآ  زک  نکم  دب ، مدرم  اب 
كاپ رهوگ  دوش  فدص  رد  هک  هرطق  نآ 

مس ددرگ  ینک  رام  نهد  رد  نوچ 
هکنیا زا  رظنفرـص  دـننکیم و  ریـسفت  لیبس  جاب  هب  ار  تبحم  ناـسکان  یلو  دـنناد  یم  نویدـم  ار  دوخ  مارتحا  ربارب  رد  ناگتـسیاش  حیـضوت :

دعب هک  هدننک  تبحم  زا  یئوگدب  یئوجبیع و  هب  تفاین  همادا  سکان  هب  کمک  هاگره ، هدش  فرص  هعماج  بیع  صقن و  ریسم  رد  تبحم ،
. دزادرپ یم  هدادن  همادا 

روایم راشف  دوخ  تجاح  يارب  اه  تیصخش  هب 

. تسا یفاک  یشاب  وا  میلست  ینک و  مالس  یهدب و  وا  ناشن  ار  دوخ  يراد ، يا  هتساوخ  دنمتواخس  صخش  زا  هک  هاگنآ  - 1492
. دهد ماجنا  ار  وت  هتساوخ ي  دنادیم  دهتم  ار  دوخ  ایوگ  دروآ و  یم  رطاخب  ار  وت  تجاح  يدرک  مالس  دید  یتقو  - 1493

شرای تدحو  هطقن  دوش  هک  سک  ره 
شراک رپ  اخس  درگ  مرک  ددرگ ز 

دهاوخ دنیبب  رود  زا  هک  جاتحم 
شراک دزاسب  دوخ  فطل  تیاغ  زک 

هحفص 405} }
میملا فرح 

رادتقا تقو  رد  متس  زا  یهن 
ندرک یخوش  رکیدکی  اب  حزامت  ِمَدَّنلا  َیِلا  یضقَی  هُعَترَم  ُملُّظلاَف  *** ضارِدَتقُم َتنُک  ام  اذِا  َّنَِملظَت  ال  - 1496

ِمَلَّظلا ِیف  ِلیَّللا  ُماهَس  َکبُِصی  الیَک  *** ُهَتَوعَد ِمُولظَملا  َنِم  َّیَُنب  رَذحاَف  - 1497
هبلغ ضاهجا  ِمَنَت  َمل  ِهللا  ُنیَع  َو  َکیَلَع  وُعدَی  *** ٌِهبَتنُم ُمُولظَملا  َو  َُکنیَع  ُمانَت  - 1498

زیگنا هنتف  لزه  حازم و  زا  یهن 
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اوُِملَس اوُحَزامَت  ًاموَق  َرَا  َمل  *** اوُحَزَم نِا  َلاجِّرلا  َّنَحِزمَت  ال  - 1499
هنزح لتشا  يذلا  مجاو  ٌمَد  ُهنِم  ِلیسَی  ٍلوَق  َّبُر  َو  *** هُمَلعَت ِللا  ِناسّ ُحرُج  ُحرُجلاَف  - 1500

تّوتف ملاعم  تّوخا و  مسارم  نایب 
ًامِجاو ُرهَّدلا  اََهل  حَربَی  َمل  ِرهَّدلا  َنِم  *** ٌۀَِّمُلم َکتَضَهجَا  نِا  يذَّلا  َكوُخَا  - 1501

ۀبضاغم ۀمغارم  ًاِمئال  َكاحلَی  َّلَظ  ٌرُوُما  َکیَلَع  *** تَبَّعَشَت نِا  يذَّلِاب  َكُوخَا  َسَیل  َو  - 1502
یناملسم ناکرا  مادهنا  رب  فّسات 

هُِملاعَم َو  ُهناکرَا  تَکُِرت  دَقَف  *** ًایکاب َناک  نَم  ِمالسِالا  یَلَع  ِکبَِیل  - 1503
قشعلا یف  بهذ  ماه  هُمِزال  َوُه  يذَّلا  ِساّنلا  َنِم  ٌلیلَق  *** ًۀَّیَِقب ّاِلا  ِمالسِالا  َبَهَذ  دََقل  - 1504

دوخ رهوش  زا  هدُر  زا  نز  نا  تیاکش 
ًاِمئاق َو  ًادِعاق  ًالَیل  ُعَطقَی  *** امِراحَملا ُضِغُبی  ٌمیرَک  یجوَز  - 1505

راد هزور  مئاص  ًاِمثا  َنوُکَی  نَا  ُتیشَخ  دَق  َو  *** ًاِمئاص انیََدل  َرهَّدلا  ُِحبُصی  َو  - 1506
هحفص 406} }

وگم لهاان  هب  ار  دوخ  رارسا 

. دنام یم  ناهنپ  اه  تیصخش  شیپ  زار  اریز ، راذگب ، تناما  هب  اه  تیصخش  شیپ  طقف  ار  دوخ  زار  - 1494
. تسا هدش  مگ  نآ  دیلک  هتسب و  نآ  برد  دراد ، برد  هک  تسا  یقاطا  نم  رظن  رد  مدرم  زار  - 1495

زاتمم شناد  لقع  هب  دوش  هک  سک  ره 
زار مرحم  مرک  هب  ار  سک  همه  دشاب 

دنکن تیاکح  ریغ  زا  هنیئآ  نوچ 
زاب مدرم  نخس  دیوگن  هوک  نوچ 

شور نیارباـنب  دوشیم  سکعنم  ددرگ و  یم  زاـب  هبترم  ود  دروخ و  یم  هوک  هب  فرح  دـنکیم ، ادـص  ناـسنا  یتقو  ناتـسهوک  رد  حیـضوت :
. تسا طلغ  تسا  ادص  هدننک  سکعنم  هک  هوک  ای  تسا و  نارگید  بویع  نتخاس  راکشآ  رکفب  هشیمه  هک  هنیئآ 

تردق هب  نتفای  تسد  ماگنه  هب  ملظ  زا  یهن 

. دهد یم  دشر  ار  ینامیشپ  ملظ ، اریز  نکم ، ملظ  یتفای  تسد  تردق  هب  هک  هاگنآ  - 1496
. دنک تباصا  وت  هب  بش  ياه  یکیرات  رد  مولظم  ياعد  ریت  مسرتیم  اریز  نک ، زیهرپ  مولظم  نیرفن  زا  نم  مشچ  رون  - 1497

. دوریمن باوخ  مه  ادخ  دنکیم و  نیرفن  وت  هب  تسا و  رادیب  مولظم  هتفر و  باوخب  وت ، مشچ  - 1498
هاج رسفا  نامسآ  جوا  هب  هدرب  يا 
هاچ رد  یتفا  هک  متس  نکم  راهنز 

هحفص 407} }
نامک هچ  ددرگ  عوکر  رد  هک  مولظم 

هآ كوان  دنز  ناملاظ  هنیس ي  رب 
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هدننز ياه  یخوش  زا  یهن 

. دننامب ملاس  دننک و  یخوش  هک  ار  یتیعمج  مدیدن  نم  اریز  نکم ، یخوش  اهنآ  هب  وت  دندرک  یخوش  وت  اب  مدرم  رگا  - 1499
. تسا هتخاس  يراج  نوخ  هک  یئاهفرح  رایسب  هچ  تسا و  نابز  مخز  كانرطخ  مخز  هک  شاب  هتشاد  هجوت  اریز  - 1500

هزاوآ کلف  هب  ار  وت  هتفر  يا 
هزادنا یب  ثیدح  وگم  لزهرد 

دروخ یمخز  یسک  رگا  نابز  غیت  زا 
هزات نآ  تحارج  دوش  هتسویپ 

یقیقح تسود  تمالع 

. تسا تحاران  وت  يارب  هشیمه  داد  راشف  ار  وت  یتبیصم  رگا  هک  تسا  یسک  وت  ینید  ردارب  تسود و  - 1501
. دنک شنزرس  ار  وت  بترم  دهد  یم  راشف  ار  وت  راگزور  ثداوح  یتقو  هک  تسین  نآ  یقیقح  تسود  - 1502

مغ هصغ و  دروخ  هک  ردارب  تسا  نآ 
ملا جنر و  نانمشد  یشک ز  هک  يزور 

تتسپ ناشیا  توق  دنک  هکنآ  یب 
مد همه  تمالم  ار  وت  دنک  لهج  زو 

. دورس دوب  هتفر  هیواعم  شیپ  لیقع  هک  یماگنه  هب  ار  رعش  ود  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  هدش  لقن  حیضوت :
هحفص 408} }

رخآ يداهن  مدق  افج  يوک  رد 
رخآ يداد  داب  هب  افو  قاروا 

يدرک ینیشن  مه  هریت  مدرم  اب 
رخآ يداتفا  ام  مشچ  کشا ز  نوچ 

مالسا ناکرا  لزلزت 

. دوشیم هتفرگ  هدیدان  مالسا  ياه  هناشن  ناکرا و  اریز  دنک ، هیرگ  مالسا  يارب  دنک  هیرگ  دهاوخیم  هک  یسک  - 1503
. دنتسه مک  دنشاب  مالسا  هب  دهعتم  هک  یناسک  دوشیمن ، لمع  مالسا  بلاطم  رتشیب  هب  هک  تسین  دیدرت  ياج  - 1504

دنامن مالسا  يوب  گنر و  هک  دایرف 
دنامن ماهلا  یحو و  يرثا ز  قلطم 

يوق مالسا  نکر  زور  همه  يدوب 
دنامن مان  زج  قلخ  نایم  تفر و  نآ 

مالسلا هیلع  ماما  شیپ  دوخ  رهوش  زا  نز  تیاکش 

. دنکیم يرپس  هداتسیا  هتسشن و  ار  بش  دنکیم  زیهرپ  مارح  ياهراک  زا  تسا و  هتسیاش  يدرف  مرهوش  - 1505
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. تسا ینابصع  ام  تسد  زا  هشیمه  اریز  دشاب ، راکهانگ  مسرتیم  نم  تسا ، راد  هزور  تسا  ام  شیپ  هک  هشیمه  - 1506

تفگ نینچ  ماما  هب  درم 

. مرب یمن  تذل  نانآ  زا  مدرگیمن ، نانز  ریسا  یگدنز  رد  نم  - 1507
ناهانگ اریز  مناوخب  زامن  هداتسیا  هتسشن و  هک  تسنیا  نم  همانرب ي  - 1508

هحفص 409} }
میملا فرح 

ًامَغاُرم یل  ُِحبُصی  ُهَّنَِال 
ار وا  رهوش  نتفگ  باوج 

ۀمعنلا ّیلو  معان  ًامِعان  ِنلِاب  ِءاسّ ُنوُکَا  َو ال  *** ًاِمئاه َّنِِهب  ُرهَّدلا  ُِحبُصا  ال  - 1507
لهما يا  ًالهم  ًامِزال  ِبُونُّذّلل  ُنوُکَا  دَقَف  *** ًاِمئاق َو  ًادِعاق  یّلَُصا  َلب  ال  - 1508

ًاِملاس اهنِم  ُتوََجن  ینَتَیل  ای 
مالسلا هیلع  نانمؤمریما  ندومن  مکح 

ندروخ ماعط  معاط  ًاِمئاق  َو  ًادِعاق  ُةولَّصلا  ََکل  *** ًامِثا اهیف  َتحَبصَا  دَقَف  ًالهَم  - 1510
ًامِعاط اهیف  ُِحبُصت  ٌِعبار  َو  *** ًاِمئاص اهیف  ُِحبُصت  ُهَثَلث  - 1511

ًامَغاُرم اهَکِسُمت  نَا  ََکلام  *** ًامِعان اهیََدل  اُولَخت  ٌۀَلَیل  َو  - 1512
تدالجب سفن  بیغرت 

ِِمئاهَبلا اوُّلُس  ُولسَت  نَا  زَجَُوتَف  *** ًۀَبسِح َو  ًءازَع  اولَبِلل  ٌِربصَتَا  - 1513
ِمَتاملا َو  اُکبِلل  یناوَغلا  َکِلت  َو  *** یسَالا َو  ِدُّلَجَتِلل  ًالاجِر  انِقلُخ  - 1514

بقانمب  وا  حدم  بلاط و  یبا  هیثرم 
ندش مغ  یب  ّولس  ِمَّلَظلا  َرُون  َو  ِلوُحُملا  َثیَغ  َو  *** ِریجَتسُملا َۀَمصِع  ٍِبلاط  ابَا  - 1515

نزح یسا  ٍّمَع  َریَخ  یفَطصُمِلل  َتنُک  دَق  َو  *** ِظافِحلا َلهَا  َكُدقَف  لَه  دََقل  - 1516
اونیب یمیتی  ماعطا  يارب  همطافب  باطخ 

همطاف
هحفص 410} }

. مراد ناوارف 
. مدرگ رشحم  يارحص  دراو  ملاس  مبای و  تاجن  تمایق  زور  ناهانگ  نیا  زا  شاک  يا  - 1509

نآ هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  رظن 

. ناوخب هداتسیا  هتسشن و  ار  دوخ  زامن  يراکهانگ . وت  اریز  شاب ! تکاس  درم  يا  - 1510
. روخب اذغ  مراهچ  زور  رادب و  هزور  زور  هس  - 1511

!؟ یتسه ینابصع  وا  تسد  زا  ارچ  هدب ! صاصتخا  دوخ  رسمه  هب  فطل  شیاسآب و  بش ) راهچ  زا   ) مه بش  کی  - 1512
دوب دیاب  لد  رد  رب  ار  وت  دنچ  ره 
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دوب دهاوخ  لگو  بآ  شقن  رازیب ز 
یقح دراد  وت  رب  زین  وت  سفن  نوچ 

دوب دیاب  لدتعم  كرت ، توهش و  رد 

تسا درم  يارب  مغ  يرایشوه و 

!؟ يربب شاداپ  ینامب و  مغ  یب  تاناویح  دننامه  ات  يرذگیم  یتوافت  یب  ندرک و  ربص  اب  اهتبیصم  رانک  زا  ایآ  - 1513
. یئارآ سلجم  هیرگ و  يارب  ابیز  نانز  نآو  میا  هدش  قلخ  مغ  يرایشوه و  هزرابم ، يارب  اهدرم  ام  - 1514

شیپ دیآ  یتبیصم  ار  وت  هک  یهاگ 
شیر هتسخ و  دوش  لد  قارف  شین  زو 
نادرم نوچ  ینک  ربص  نآ  رب  هک  دیاب 

شیورد يا  ینز  هرعن  نانز  هچمه  ین 
هحفص 411} }

میملا فرح 
ترطف تسپ  میئل  ِمینَّزلِاب  َسَیل  ِِّیبَن  ِتِنب  *** ِمیرَکلا ِیَسلا  ِدّ ِتِنب  هُمِطاف  - 1517

ٌمیحَر َوُهَف  َموَیلا  ِمَحرَی  نَم  *** ِمیتَیلا اَِذب  ُهللا  اَنَئاج  دَق  - 1518
ِمیئَّللا یَلَع  ُهللا  اَهَمَّرَح  *** ِمیعَّنلا ِنَج  ِۀَ یف  هُدِعوَم  - 1519

بادرز دیدص  ٍمیمَذ  فِقَی  ِلُخبلا  ِبِحاص  َو  *** ٍمیلَس ِشعَی  َلُخبلا  ِمَلسَی  نَم  - 1520
ُمیمَحلا َو  ُدیدَّصلا  ُُهبارَش  *** ِمیحَجلا ِطَسَو  یف  ِِهب  يوُهی  - 1521

ٌمیقَتسُم ِهللا  ُطارِص  اذه  - 1522
ار ردیح  ارهز  همطاف  باوج 

هعدخ لایتغا  یلایِع  یلَع  ِهللا  ُِرثُوا  َو  *** یلابُا َو ال  ِهیطُعا  ّینِا  - 1523
ٍلاِیتغِاب ُلَتُقی  مُهُرَغصَا  *** یلابسَا مُه  َو  ًاعایِج  اوُسمَا  - 1524

ياو لیو  ِلابَولا  َعَم  ُلیَولا  ِِلتاقِلل  - 1525
راختفاب تّمه  ّولُع  زا  ندزمد 

ِمَرَکلا ِۀَّمِه  َو  ٍزجَع  َموُمُه  *** ِمَمِهلا َو  ِموُمُهلا  َنَیب  ُتحَبصَا  - 1526
رزِو لابو  ِمَسِقلِاب  ِعُونُقلا  َّزِع  َلان  َوا  *** ِهتَّمِه َردَق  َلان  نَِمل  یبوُط  - 1527

یبنجا زا  ترفانُم  یبن و  تبارقب  تاهابم 
ٍمهَس َّلُک  ُلِضفَی  ِمالسِالا  َنِم  *** یمهَس َّنَِاب  ُسانُالا  َِملَع  دََقَل  - 1528

تمسق مهس  یّمَع  ُنبا  َو  یّلَص  ُهللا  ِهیَلَع  *** يرهِص َو  یخَا  ِِّیبَنلا  ُدَمحَا  َو  - 1529
هحفص 412} }

نشج يارب  ار  سلجم  ای  دننکیم و  هیرگ  هتشذگ  هزات  يارب  هنانز  سلاجم  رد  یـصوصخم  نانز  هک  تسا  مسر  اه  برع  نایم  رد  حیـضوت :
دیاب درم  تسا ، نانز  لام  هیرگ  هدنخ و  هک  دهدیم  هجوت  مالـسلا  هیلع  ماما  دنزاسیم و  مرگرـس  ار  نانز  يداش  رعـش و  اب  دنزاسیم و  هدامآ 

. دشاب راسگمغ  وجگنج و 
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دوخ ردپ  بلاطوبا  زا  لیلجت 

. دوب اه  یکیرات  رون  یطحق و  ناراب  ناهانپ ، یب  هاگهانپ  بلاطوبا  - 1515
. يدوب ومع  نیرتهب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یفطصم  يارب  تخادنا ، رطخب  ار  نادنمتریغ  نادرمناوج و  وت  گرم  - 1516

وت ملاع  زا  مرادن  ربخ  یتفر و 
وت متام  زا  هماج  نت  هب  خرچ  دز 

دوب هدش  متاخ  شقن  هب  مقر  هک  متشپ 
وت متاخ  نوچ  تشگ  هتسکش  زورما 

میتی ماعطا  يارب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  رما 

! نک هجوت  دوبن  لیخب  هک  يربمایپ  رتخد  يا  تواخس ، درم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  يا  ناج  همطاف  - 1517
. تسا محر  لد  يدرف  دنک  فطل  واب  زورما  هک  یسک  تسا  هدمآ  ام  هناخب  هک  یمیتی  - 1518

. تسا هدرک  مارح  لیخب  رب  ارنآ  ادخ  هک  تسا  تشهب  تمدخ  نیا  زا  نتفرگ  شاداپ  هاگ  هدعو  - 1519
. دوب دهاوخ  ادخ  مدرم و  شهوکن  دروم  لیخب  دربیم و  تشهب  هب  ملاس  ناج  دنامب  ملاس  لخب  ضرم  زا  هک  یسک  - 1520

دیدَص منهج ، رد  یندیماشآ  بآ  دزادنا ، یم  منهج  طسو  رد  ار  لیخب  ادخ  - 1521
هحفص 413} }

دهاوخ ددرگیم ) ناور  بآ  يوج  تروصب  دـیآ و  یم  نوریب  دـنزوسیم  هک  اـه  یمنهج  ندـب  زا  هک  ینوـخ  كرچ و   ) میمَح و  بآدرز ) )
. دوب

. تسا ادخ  تسار  هار  میتی  هب  قافنا  - 1522
دناد ناسحا  فطل و  قیرط  هک  فراع 

دناوخ تبحم  فرح  افو  حول  زو 
شرظن دتفا  میتی  رب  هک  هاگره 

دناشنب شیوخ  مشچ  هب  کشا  نوچ 

مالسلا هیلع  ماما  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  خساپ 

. مراد یم  مدقم  میاه  هچب  لیم  رب  ار  ادخ  تساوخ  مرادن ، یکاب  منکیم و  کمک  میتی  هب  نم  - 1523
گنرین قیرط  زا  مالسلا ) هیلع  نیـسح  ماما   ) اهنآ رتکچوک  دندنام  هنـسرگ  بشید  مالـسلا ) مهیلع  نیـسح  نسح و   ) میاهریـش هچب  - 1524

. دیسر دهاوخ  لتقب 
. داب وا  لتاق  يارب  هانگ  تلذ و  باذع ، - 1525

یلاخ تسد  یلاع و  تمه 

. قافنا هب  میمصت  تواخس و  تمه  یلوپ و  یب  ياهمغ  منادرگرس ، اه  میمصت  اه و  مغ  نایم  - 1526
. دبای تسد  ادخ  تمسقب  تیاضر  تعانق و  تزع  هب  ای  دسرب و  دوخ  میمصت  هب  دناوتب  هک  سکنآ  لاحب  اشوخ  - 1527
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يدوب تمه  ردق  هب  ام  هیاپ ي  رگ 
يدوب تمکح  ملع و  هب  ناهج  راک  ای 
يدوب تمشح  هاج و  هزور  همه  ارام 

يدوب تمدخ  لها  ام ز  رب  نودرگ 
هحفص 414} }

میملا فرح 
رادرس دئاق  ٍمجُع  َو  ٍبرُع  نِم  ِمالسِالا  َیِلا  *** ًاّرُط ِساّنِلل  ُِدئاق  ّینِا  َو  - 1530

ٌمخَض ِراّفُکلا  َنِم  َراّبَج  َو  *** ٍسیئَر ٍدیدنِص  ِّلُک  ُِلتاق  َو  - 1531
ٍمزَِعب ًاضرَف  یتَعاط  َبَجوَا  َو  *** یئالِو مُهَمَزلَا  ِنارُقلا  ِیف  َو  - 1532

سیئر دیدنص  یمِسا  َكاذ  َو  ُهوُخَا  اَنَا  َكاذَک  *** ُهوُخَا یسُوم  نِم  َنوُره  امَک  - 1533
ٍّمُخِریدَِغب ِِهب  مُهَرَبخَا  َو  *** ًاماِما مَُهل  ینَماقَا  َكاِذل  - 1534

یمحَر َو  یتَِقباس  َو  یمالِسا  َو  *** ٍمهَِسب یُنلِداُعی  مُکنِم  نَمَف  - 1535
یمضَه ِدیُرم  َو  یتَعاط  ِدِحاِجل  *** ٌلیَو َُّمث  ٌلیَو  َُّمث  ٌلیَو  َو  - 1536

تمسق مهس  ٍمرُج  ِریَغ  نِم  یتَوادَع  ُدیُری  *** ًاهافَس یقشَی  يذَِّلل  ٌلیَو  َو  - 1537
یناث هفیلخ  سلجم  رد  دوخ  بقانمب  ترخافم 

يوق كرزب و  مخض  ِمالسِالا  َِمئاعَد  َماقَا  اِنب  َو  *** ِِیبَن هّ ِرصَِنب  انمَرکَا  ُهللا  - 1538
ِمادقَالا َو  ِرصَّنلِاب  انَّزَعَا  َو  *** َهباتِک َو  ِِیبَن  هّ َّزَعَا  اِنب  َو  - 1539

ِماکحَالا َو  ِمالسِالا  ِِضئارَِفب  *** اِنتایبَا یف  ُلیربِج  انُروزَی  َو  - 1540
تابجاو ضئارف  ٍمارَح  َّلُک  ٌمِّرَُحم ِهللا  َو  *** هَّلِح ٍّلِحَتسُم  ُلَّوَا  ُنوُکَنَف  - 1541

ٍمامّز ِّلُک  ُمامِز  َو  اهُمِظن  َو  *** ِلُک اهّ ِۀَّیِرَبلا  َنِم  ُرایِخلا  َنَحن  - 1542
ِماّیَالا َثِداوَح  َنُونِماضلا  َو  *** ٍۀَهیرَک ِّلُک  ُتارَمَغ  اوُِضئاخلا  - 1543

نتفرورف ضوخ  ِماربَالا  َِرئارَم  َنوُِضقاّنلا  َو  *** ٍةَّزِِعب ِرُومُالا  يَُوق  َنُومِربُملا  َو  - 1544
هحفص 415} }

مالسلا هیلع  ماما  ياهزایتما 

. دبرچ یم  همه  مهس  زا  مالسا  تفرشیپ  رد  نم  مهس  هک  دنناد  یم  مدرم  دیدرت  نودب  - 1528
. داب وا  رب  ادخ  دورد  دشابیم  میومعرسپ  نم و  نز  ردپ  ردارب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دمحا  - 1529

. مدرک توعد  مالسا  يوسب  ار  همه  متسه و  مجع  هچ  برع و  هچ  مدرم  مامت  رادرس  نم  - 1530
. متسه نارفاک  نادنمونت  نارگمتس و  ناسیئر ، ناربهر ، مامت  لتاق  نم  - 1531

تسا رتشیب  نم  هیاپ  ناهج  قلخ  زا 
تسا رتشیب  نم  هیام ي  لمع  ملع و  رد 

شنوخ دریگب  دب  تخب  هک ز  لهاج 
تسا رتشین  نم  رجنخ  وا  هدید  رد 
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. تسا هدینادرگ  بجاو  عطاق  میمصت  اب  ار  نم  زا  تعاطا  هتخاس و  بجاو  نانآ  يارب  ارم  تیالو  نآرق ، - 1532
متـسه و ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ردارب  مه  نم  دوب  یـسوم ) بئان  و   ) ردارب یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هک  يروطناـمه  - 1533

. تسا نم  مان  يردارب  نیمه 
ار بلطم  نیا  داد و  رارق  مدرم  ماما  ارم  مدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يارب  یسوم  هب  تبسن  نوراه  فیدر  رد  نم  نوچ  - 1534

. درک مالعا  همه  هب  مخ » ریدَغ   » رد
!؟ دشاب نم  فیدر  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اب  يدنواشیوخ  یناملسم و  هقباس ي  مالسا ، جیورت  رظن  زا  هک  تسیک  - 1535

ضرف هدش  ملاع  مامت  رب  وت  رهم  يا 
ضرف وت  ناسحا  تسا  تلم  هدهع ي  رب 

هحفص 416} }
لوبق چیه  دنک  یمن  قح  وت  رهم  یب 

ضرع هب  لامعا  همان ي  دسر  هک  يزور 
. دنکش مه  رد  ارم  دشاب  هتشاد  دصق  ددرگ و  رکنم  ارم  تعاطا  هک  یسک  يارب  باذع  باذع و  باذع ، - 1536

نم اب  ینمـشد  رکفب  مشاب  هتـشاد  یهانگ  نم  هکنیا  نودب  دزادنا و  یم  یتخبدب  هب  ار  دوخ  ینادان  يور  زا  هک  یـسک  يارب  باذع  - 1537
. دتفا یم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن  لاح  زا  فقاو  تشگن  هک  سکره 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن  لآ  اب  لهج  دشن ز  گنر  کی 

تسناد یناوتن  دوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یلع  لضف  رگ 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن  لاوقا  مهف ز  ینک  هک  دیاب 

یناث هفیلخ  روضح  رد  دوخ  بقانم  هب  ترخافم 

. دیدرگ راوتسا  مالسا  ناکرا  ام  هلیسو ي  هب  میدرک و  يرای  ار  شربمایپ  هک  داد  راختفا  امب  ادخ  - 1538
مالسا و عفن  هب  تیلاعف  تیامح و  راختفا  امب  دیشخب و  ورین  ار  شنآرق  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دوخ  ربمایپ  ام  کمک  هب  ادخ  - 1539

. داد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. دومن یم  هضرع  امب  ار  مالسا  ماکحا  تابجاو و  درک و  یم  ترایز  ار  ام  هشیمه  هک  تسا  لیئربج  هاگدورف  ام  ياه  هناخ  - 1540

. میتسه ام  درک  لمع  نآ  هب  تخانش و  ار  ادخ  مارح  لالح و  هک  یسک  لوا  نیاربانب  - 1541
. میتسه ایند  نارادمتسایر  مامت  ربهر  ناهج و  ظفاح  نایناهج ، مامت  هدیزگرب ي  ام  - 1542

. میا هدوب  ناهج  ثداوح  هناوتشپ ي  میدیدرگ و  قرغ  اه  یتحاران  مامت  رد  - 1543
ياه یخلت  میتخاس و  فرطرب  ار  اه  فاکش  تالکشم و  مامت ، يورین  اب  - 1544

هحفص 417} }
میملا فرح 

رس هساک  همجمج  ِماهلا  ِخاِرف  نَع  َمِجامَجلا  اَهیف  *** اُنفُویُس ُریُطت  ٍۀَکَرعَم  ِّلُک  یف  - 1545
ِماتعُمِلل ِفوُرعَملِاب  ُدوَُجن  َو  *** ُهَعنَم اندَرَا  نَم  ُعَنمََنل  ّانِا  - 1546

ِماقمَقلا ِدَیصَالا  َساَر  ُمیُقن  َو  *** انَفُویُس ِسیمَخلا  َۀَیِداع  ُّدَُرت  َو  - 1547
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قاقش قافن و  لها  زا  تیاکش 
بجاو ضرف  امُرَح  ام  َّلُک  اُولاق  َو  ِباتِکلا  َضرَف  *** اُولِهَج دَق  َو  یموَق  نِم  َرذُعلا  ُُبلطَاَء  - 1548

امَذَولَا َو  َبیرکَّتلا  ِتَقَّلَع  ِول  دَّلاَک  *** انِدَمحَا ِدَعب  نِم  یل  ِۀَمامِالا  ُلبَح  - 1549
رتهم ماقمق  ًامَمِذ  َو ال  ًّاِلا  هَدَعب  اوَعَر  َو ال  *** ٍَعرَو يَوذ  اُوناک  هَتَُّوُبن  یف  ال  - 1550

ًامَُما ًۀَُّما  اُوناک  َو  یموَق  ُتفَّلَخ  *** مِهِرمَا ُناحرِس  ًاِزئاج  یل  َناک  َول  - 1551
يراصنا هّمص  نب  ثراح  حدم  رد 

ۀملظلا دیدش  ءالبل  ٍۀَّمِذ  اذ  اِنب  َو  ًاِّیفَو  َناک  *** ٍهَّمِص َنب  َثِراحلا  َّنِا  َّمَهَال  - 1552
ٍۀَّمَِهلدُم َءالَیل  ٍۀَلَیل  یف  *** ٍۀَّمِهُم ِهِماهُم  یف  َلَبقَا  - 1553

هَّمَث  اهیف  ِهللا  َلوُسَر  یغبَت  *** ٍۀَّمَج ٍفُویُس  َو  ٍحامِر  َنَیب  - 1554
کیرات رایسب  ۀمّهلدم  ٍۀَِّمُلم  ٍۀَِّیَلب  نِم  َُّدب  ال 

دُحا زا  تعجارم  زا  دعب  تاهابم 
ٍمیئَِلب َو ال  ٍدیدعِِرب  ُتسَلَف  *** ٍمیمَذ َریَغ  َفیَّسلا  ِكاه  ُمِطافَا  - 1555

هثداح ۀمّلم  ٍمیحَر  ِدابِعلِاب  ٍّبَر  ِةاضرَم  َو  *** ٍدَمحَا ِرُصن  یف  ُتیَلبَا  دَق  ُمِطافَا  - 1556
هحفص 418} }

. میتسکش مهرد  ار  اه  تسکش  راگزور و 
. دروآ یم  رد  زا  رپب و  اه  ندب  يور  زا  ار  اه  همجمج  ام ، ياهریشمش  یگنج  ره  رد  - 1545

. درک میهاوخ  تبحم  واب  تبسن  دنک  یهارمه  ام  اب  هک  سک  نآ  مینکیم و  تفلاخم  وا  اب  دنزب  رانک  ار  ام  دهاوخب  سک  ره  - 1546
. دناسریم تمظع  ماقمب و  ار ، ریگ  هشوگ  ریزب و  رس  ياهتیصخش  دناشن و  یم  دوخ  ياجب  ار  نارگلالخا  ام  ياهریشمش  - 1547

میهاش تقیقح  تخت  رب  هک  میئام 
میهام تقیرط  جرب  رد  هک  میئام 

دنز جوم  نیقی  رحب  نوچ  هک  میئام 
میهاگآ درب  نامگ  یسک  هچره  زا 

قفانم زا  تیاکش 

یهاوخرذع دنیوگیم ، ار  یمارح  فرح  ره  دنرادن و  یهگآ  نم  هرابرد  ادخ  روتسد  زا  دنتسه و  لهاج  هک  دوخ  ناتسدریز  زا  ایآ  - 1548
!؟ منک

هیکت دراد ، یگتـسب  شا  هشوگ  هب  هک  بآ  ولد  هتـسد ي  نامه  لـثم  نمب  تساـیر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  اـم  ربماـیپ  زا  سپ  - 1549
. دوب نم  صوصخم  تشاد و 

. دندرک تیاعر  ار  دوخ  ياهنامیپ  دهعت و  ترضح  نآ  زا  سپ  هن  دندوب و  راکزیهرپ  ترضحنآ  يربمایپ  نامز  رد  هن  - 1550
. دندش یم  هتسد  هتسد  اهنآ  متفرگیم و  هرانک  مدرم  زا  منک ، راذگاو  ناشدوخب  ار  تلم  دوب ، زیاج  نم  يارب  رگا  - 1551

دننک ریوزت  هک  یتعامج  دنهاوخ 
دننک رییغت  عرش  قیرط  هلیح  زو 

هحفص 419} }
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تسین نکمم  ور  چیه  هب  اضق  رییغت 
دننک ریبدت  هورگ  نیا  هک  دنچ  ره 

دحا گنج  رد  يراصنا  همص  نب  ثراح  زا  شیاتس 

. تسا دهعتم  امب  تبسن  رادافو و  همص ، نب  ثراح  تسین ، یمغ  - 1552
. درک تکرح  زاس  هثداح  کیرات و  رایسب  یبش  كانمغ و  ینابایب  کیرات ، یبش  رد  - 1553

درک و تکرح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ندرک  ادیپ  يارب  ریشمش  هزین و  هوک  نایم  رد  یناملظ ، بش  نآ  رد  ثراح  - 1554
. تسا نایرج  رد  یکاندرد  يالب  هک  دوبن  يدیدرت 

دننارای قح  هار  هب  ارم  هک  یعمج 
دننارادافو میدرک  هبرجت  سب 

طابر هنهک  نیز  دننک  رفس  هک  يزور 
دنناراب کبس  دیرجت  تیاغ  زا 

مالسلا اهیلع  همطاف  هب  دحا  گنج  شرازگ 

. سکان هن  متسه و  وسرت  هن  نم  هک  ریگب  لیوحت  ار  ما  هتسیاش  ریشمش  ناج  همطاف  - 1555
. مدرک یتخس  رازراک  رگشیاشخب  يادخ  يدونشخ  ندروآ  تسدب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  يرای  رد  ناج  همطاف  - 1556

. مراتساوخ ار  یهلا  ياهتمعن  غاب و  ناوضر و  تشهب  ادخ و  باوث  طقف  گنج  زا  نم  - 1557
یتحاران ساسحا  نودب  دوخ  ياپ  يور  مدزیم و  رمکب  نماد  متـساخ  یم  اپب  گنج  ندـش  رو  هلعـش  ماگنه  هب  هک  مدوب  یـسک  نم  - 1558

. مداتسیا یم 
هحفص 420} }

میملا فرح 
يدنلب وّمس  ٍمیعَن  َو  ٍۀَنَج  یف  هَناوضِر  َو  *** ُهَریَغ َئَش  ِهللا ال  َباَوث  ُدیُرا  - 1557

ٍمیُلم ِریَِغب  ٍقاس  یلع  تَماق  َو  *** تَرَّمَش ُبرَحلا  اَذِا  وُمسا  ًءَرما  ُتنُک  َو  - 1558
ٍمیمَص َماظِعلا  يِرفَی  ٍَقنوَر  يِذب  *** ُهتبَرَض یّتَح  ِراّدلاَدبَع  ُنبا  ُتمَمَا  - 1559

ندز رمکب  نماد  ریمشت  ٍمیلَک  َو  ٍِطناق  يذ  نِم  َدیدابَع  *** هُعمَج َّضَفراَف  ِعاقلِاب  ُهترَداغَف  - 1560
ٍمیمَص َو  ٍِقناع  نِم  ِِهب  ُّزُحَا  *** هُّزُهَا ِباهِّشلاَک  یّفَِکب  یفیَس  َو  - 1561

ٍمیلَح ِّلُک  َردَص  مُهنِم  ُتیَفشَا  َو  *** مُهَعوُمُج ّیبَر  َّضَف  یّتَح  ُتلِز  امَف  - 1562
مشج  نب  فیرطغ  زجر 

تدصق تمما  مَثِج  ُتوَملا  ِذِا  ِتوَملا  ُلِزانَا  *** مَشَج َنبا  َو  مَعَن  ٌفیرطَغ  ّینِا  - 1563
مِحَتقُم ٍثَیل  ُلَّوَا  اغَولا  ِیف  َو  *** ِنلا مَسّ ُدوُمحَم  ِةَرفِّشلا  ِیفاص  اَنَا  - 1564

هجو ّلک  یف  نوبهذی  نیذلا  دیدابع  مِطَق  ٍثیَِلل  ُهللا  َكاَحل  ِتبثَا  - 1565
وکین یتارابعب  وا  باوج 

مَمِّذلِاب ٍفُوم  ِنیَحِلل  ٌنِهَتُرم  *** مَلَعلا َنُود  یَجترَملا  ُِّیلَع  اَنَا  - 1566
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ندرک تکرح  زازتها  ِملَع  دَق  َو  ًامِحار  ٍقدِص  ِِّیبَن  *** مَرَک َو  ًادجَم  ِساّنلا  َریَخ  ُرُصنَا  - 1567
مِصَتعُم ِّقَحلا  َو  ِهللا  ِنیِدب  َوُهَف  *** مِقَتنَا َو  هَردَص  یفشَاَس  ّینِا  - 1568
مِرَطضَت ٍرانَّرَح  یقَلت  فوَسَف  *** مِدَق َّرَش  ای  ُهللا  َكاَحل  ِتبثاَف  - 1569

كرزب راک  هرفش  مَمِحلاَک  يوهَت  َُّمث  اهیف  ُّلَِحت  - 1570
باطخ

هحفص 421} }
حور توق  دوب  نم  راز  نترد  ات 
حورجم ار  نید  نمشد  دنک  هتسویپ 

رفاک کی  ناهج  هب  دنامن  هک  مهاوخ 
حون برشم  ارم  داد  ادخ  هک  ایوگ 

رو هلمح  واب  درد  یم  ار  اهناوختسا  هک  يرادبآ  ریشمش  اب  متفرگ و  هناشن  ار  هحلط ) یبا  نب  ۀحلط   ) رادلادبع دنزرف  دحا  گنج  رد  - 1559
. مدش

. دندش هدنکارپ  حورحم  دیماان و  ياههورگ  هب  وا  تیعمج  داتفا و  كاخب  مدرک  ریگلفاغ  ار  وا  هک  هلمح  هجیتن ي  رد  - 1560
. درکیم هکت  هکت ، ار  اهناوختسا  ود  زیم  ندرگ  دیهج و  یم  شتآ  هلعش  دننامه  متسدرد  مریشمش  - 1561

. مدیشخب افش  ار  ناروبص  ياهلد  یتحاران  تخاس و  هدنکارپ  ار  نانآ  تیعمج  نم  يادخ  ات  مداد  همادا  دوخ  راک  هب  ردقنآ  - 1562
مدنکرب نت  ار ز  مصخ  رس  نم  ات 

مدنکفا مدع  نابایب  هب  ار  وا 
ندرک مهاوخن  نالهاج  هب  دنویپ 
مدنب زا  دنب  دننک  ادج  هکناز  رگ 

مشج نب  فیرطغ  زجر 

. مزادرپ یم  دربن  هب  وا  اب  درک  دوجو  زاربا  گرم  هک  هاگنآ  مشج . دنزرف  هلب و  متسه ، فیرطغ  نم  - 1563
. موشیم رو  هلمح  هک  متسه  يریش  نیلوا  گنج  رد  متسه . مرتحم  یصخش  يداژن  رظن  زا  مراد و  فاص  یغیت  - 1564

. دنادرگ تلیلذ  ادخ  نامب . دوخ  ياج  رسرب  هتشارفارب  دق  هک  يریش  ربارب  رد  - 1565
هحفص 422} }

فیرطغ هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

. منکیم افو  دوخ  ياهنامیپ  هب  هدرک ، نیمک  نتفرگ  ماقتنا  يارب  ما و  هداتسیا  راودیما  مچرپ  رانک  رد  هک  متسه  یلع  نآ  نم  - 1566
يدرف هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وگتـسار  ربمایپ  زا  دراد ، يراوگرزب  تیـصخش و  یگداوناخ  رظن  زا  هک  ار  يدرف  نیرتهب  نم  - 1567

. دناد یم  شدوخ  منک و  یم  يرای  تسا  تبحم  اب 
قح ادخ و  نید  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مریگیم . نمـشد  زا  ار  دوخ  ماقتنا  منادرگیم و  کنخ  ار  شرگج  يدوزب  نم  - 1568

. تسا هدز  هیکت 
ار رو  هلعـش  شتآ  یغاد  يدوزب  هک  شاب  دوخ  ياج  رد  يا ، هدمآ  نادیم  هب  هک  یتسه  یـسک  نیرتدب  هک  ار  وت  دنک  تنعل  يادخ  - 1569
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. تفرگ یهاوخ  شوغآ  رد 
. داتفا یهاوخ  ددرگ  یم  عطق  ندب  زا  هک  یتشگنا  دننامه  شتآ  رد  يدوزب  - 1570

ارم تسا  ماک  هب  نامسآ  هک  زورما 
ارم تسا  مالغ  لد  ناج و  هب  دیشروخ 

نمشد تمیزه  هب  ور  دهن  لاح  رد 
ارم تسا  مان  هچ  هک  میوگب  شاف  رگ 

ربیخ رد  دودبع  نب  رمع و  هب  مالسلا  هیلع  ماما  باطخ 

. تسا راوتسا  هوک  نوچمه  هلمح  ماگنه  هب  هک  يا  هدرک  دروخرب  كاب  یب  ینامرهق  نآ  اب  ورمع  يا  - 1571
. تساه هداوناخ  ناگدیزگرب  و  هاگزیکاپ ، زا  هدننک ، هریخ  يرون  زا  مشاه ، لآ  زا  نامرهق  نیا  - 1572

توعد  مالسا  تاررقم  تیاده و  هب  وا ، يرای  ادخ و  نید  يوسب  يو  - 1573
هحفص 423} }

میملا فرح 
قدنخ رد  دودبع  نبورمعب  باطخ 

كاب یب  رایسب  ۀمهب  ِمادقَالا  َدِواعُم  ِللا  ِءاقّ َدنِع  *** ٍۀَمُهب َسِراف  َتیَقال  دَق  وُرمَع  ای  - 1571
ٍمارِک َنیَجَّوَتُم  َنیبَّذَهُم  َو  *** ٍرِهاب ٍءامَس  نِم  ٍمِشاه  ِلا  نِم  - 1572

ِمالسِالا ِِعئارَش  َو  يدُهلا  َیِلا  َو  *** هِرصَن َو  ِهلِالا  ِنید  یِلا  وُعدَی  - 1573
ینشور ءانس  ٍماسُح  ِراقِفلا  يِرفَی  ٍَقنوُر  يذ  *** هُّدَح ٍقیقَر  ٍبضَع  ٍدَّنَهُِمب  - 1574

ٍمامِغ ِلالِخ  نِم  تَّلََجت  ٌسمَش  *** ُهنیبَج َّنَاَک  انیف  ٍدَّمَُحم  َو  - 1575
يدنه فیس  دّنهم  ٍمادقِم  ٍدِّحَُوم  ِّلُک  ُنیعُم  َو  *** ِِیبَن هّ َو  ِِهنید  ُرِصان  ُهللا  َو  - 1576

یماقَم ُموُقَی  نَم  اهیف  َسَیل  نَا  *** اهُّلُک ُِلئابَقلا  َو  ٌشیَُرق  تَدِهَش  - 1577
ربیخ رد  يرکب  سوباق  نب  دواد  زجر 

ندرک مشخ  مّغرت  ٍمَشمَشَغ  ًیتَف  نِم  ُدیُرت  اذام  *** ِمُغَّرَتلِاب ُلِهاجلا  اَهَّیَا  ای  - 1578
ٍمَّصَعُم ٍلِزاِبب  يَرت  اذام  *** ٍمَصیَه ٍروُصَه  ٍلاضفِم  ََغورَا  - 1579

ریش روُصه  ِمَرَحت  یّتَح  ُِملُسا  ِهللا ال  َو  *** مِدقُملا ِئرَجلا  ِنرِقلا  ِِلتاق  َو  - 1580
مالک نسحاب  وا  باوج 

ٍمَرضِخ ِّیف  َزجَع  ٍفیَس  ِعقَِول  *** ِمَلسَت َمل  نِا  ُهللا  َكاَحل  ِتبثَا  - 1581
یمَتحَا َو  یِبئاتَک  ِِهب  یمحَا  *** ِمَصعِملا ُناَنب  یّنِم  ُهلِمَحت  - 1582

درم ریش  ریش و  مصیه  یمَد  َو  یمحَِلب  ُتدُج ِهللا  دَق  *** ِمَّرَکُملا ِرَجَحلا  َِّبر  َو  ّینِا  - 1583
هحفص 424} }

دنک . یم 
. درد یم  مهرد  رمک  ياهناوختسا  هک  دراد  تسد  رد  دمآراک  کباچ و  زیت ، يدنه  يریشمش  - 1574

یشاب تلالض  نیئآ  هب  دنچ  ات 
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یشاب تلاجخ  رد  شیوخ  هدرک  زو 
یشاب تلادع  بابرا  رکنم  رگ 
یشاب تمالم  رد  رمع  رخآ  ات 

. دشخرد یم  اهربا  نایم  زا  دیشروخ  دننامه  وا  یناشیپ  ایوگ  تسام ، نایم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  - 1575
. تسا دمآراک  لاعف و  ناسانشادخ  مامت  نابیتشپ  ادخ  دشابیم . شربمایپ  دوخ و  نید  روای  ادخ  - 1576

ارم ياـج  دـشاب و  نم  فیدر  رد  هک  رادـن  دوجو  يدرف  برع  ياـیند  ناـیم  رد  هک  دـنهد  یم  یهاوگ  برع  لـئابق  ماـمت  شیرق و  - 1577
. دریگب

زوریف ینعم  لها  هاپس  وت  زا  يا 
زوی نوچ  نمشد  يریش و  نوچ  وت  برح ، رد 

همه تسا  عمج  وت  رد  لامک  فاصوا 
زورما دشاب  وت  ياج  رب  هک  تسین  سک 

ربیخ رد  يرکب  سوباق  نب  دواد  زجر 

!؟ يراد يراظتنا  هچ  تسا  نیبدوخ  هک  یناوج  زا  ینابصع ! نادان  يا  - 1578
؟ يراد رظن  هچ  دشخبیم  ار  دوخ  ياهوزاب  هک  یسک  هب  تبسن  يدنمورین  يروالد  رن و  يریش  هک  يدنمشناد  يور  ابیز  يا  - 1579

یم ردق  نآ  دنگوس  ادخ  هب  یهد ؟ یم  رظن  هچ  تسا  كاب  یب  روسج و  دـناسریم ، لتق  هب  ار  دوخ  نافیدرمه  هک  یـسک  هب  تبـسن  - 1580
تمورحم یگدنز  زا  ات  مگنج 

هحفص 425} }
. منادرگ

! یلاع یبلطم  اب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

. ینیبب ار  رادبآ  ریشمش  يا  هثداح  ات  تسیا  هب  يوش  یمن  میلست  رگا  دنک . تدوبان  ادخ  - 1581
. میامن یم  ظفح  ار  دوخ  منکیم و  تسارح  ار  اهرکشل  نآ  اب  هتفرگ و  رب  رد  ارنآ  نم  تسد  ناتشگنا  هک  يریشمش  - 1582

. ما هدیشخب  متح  روطب  ار  دوخ  نوخ  تشوگ و  ادخ  هار  رد  هک  منکیم  دای  دنگوس  تسا  مرتحم  هک  يدوسالا  رجح  يادخب  - 1583
تلد کیرات  هریت و  دش  هک  مصخ  يا 

تلد کیرات  جنر  زور  همه  دراد 
نابات تیاده  رون  دش  هک  دنچ  ره 

تلد کیدزن  تشگن  ادخ  هب  زگره 

ربیخ دوهی  هب  مالسلا  هیلع  ماما  باطخ 

. دبوکیم امش  ياهدوخهالک  قرف  رب  تقیقح  يور  زا  تسامش . صوصخم  یمشاه  ناوجون  ریشمش  نیا  - 1584
نم تبرض  دنک . یم  ذوفن  امش  ياه  همجمج  رد  درذگ و  یم  امش  دوخهالک  زا  هک  دروآ  یم  دورف  امـش  قرف  رب  یتبرـض  نانچنآ  - 1585

. دیآ یم  دورف  تسین  ینتفگ  نآ  فصو  هک  دیفس  زیت و  يریشمش  اب 
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. مربیم هرهب  نآ  زا  منکیم و  تیامح  رکشل  ناگنهاشیپ  هب  نمشد  رکشل  هلمح  ماگنه  صوصخب  نایرکشل ، زا  ریشمش  نیا  اب  نم  - 1586
دشاب یفاکشوم  يارب  هک  مغیت 

دشاب یفاص  همه  ترودک  سنج  زا 
هحفص 426} }

میملا فرح 
ربیخ دوهیب  باطخ 

رّودم هالک  ۀمک  ِِمئامَکلا  َيرُذ  یف  ٍقدِص  ِبرَض  نِم  *** ِّیِمِشاهلا ِمالُغلا  َنِم  مَُکل  اذه  - 1584
ٍمِراص َِّيا  َضَیبَا  ٍمِراِصب  *** ِمِجامَجلا َرَعَش  ٍذوُُفن  َبرَض  - 1585

رکاسع بئاتک  ِمِداقَالِاب  ِلیَخلا  ِلاحَم  َدنِع  *** ِِمقامَقلا َِبئاتَک  ِِهب  یمحَا  - 1586
يربیخ حیحص  لتق  تقو  رد  زجر 

ٌمِصاق ِلاجِّرِلل  ٍبوُرُح  ُثَیل  *** ٌمِشاه ینتََدلَو  ٌِّیلَع  اَنَا  - 1587
عمتجا بصوصعا  ٌمِجاه  ٌتوَم  ُهاقلَی  ینِقلَی  نَم  *** ٌمَداقُم اهِعقَن  یف  ٌبَصوَصعَم  - 1588

لمج برح  رد  ریبزب  باطخ 
ِمایِّصلا ِعَکُّرلا  ّیبَر  َو  ّینِا  *** یمالَک نَعَمسَا  َو  َّنَلَجعَتال  - 1589

عطاق رتاب  ِماغرَّضلا  ِدَسَالا  ُلمَح  ُتلَمَح  *** یمایخ تَلَبقَا  ایانَملا  اَذّا  - 1590
ِماظِعلا َو  ِمحَّللا  َعطَق  َدَّوَع  *** ٍماسُح ٍلَّلَُؤم  ٍِرتاِبب  - 1591

نایفس یبا  نب  هیوعمب  باطخ 
ندرک زیت  لیلات  ُمُولَّظلا  َوُه  ُئسُملا  َلاز  َو ال  *** ٌموُش َملُّظلا  َّنِا  ِهللا  َو  امَا  - 1592

ُموُصُخلا ُعِمَتَجت  ِهللا  َدنِع  َو  *** یضمَت ِنیّدلا  َموَی  ِنایَّدلا  َیِلا  - 1593
راکمتس موشغ  ِموُشُغلا  َنِم  ِکیلَملا  َدنِع  اًدَغ  *** انیَقَتلا ِذِا  ِباسِحلا  ِیف  ُمَلعَتَس  - 1594

ُموُمُهلا ُعِطَقنَی  َو  اینُّدلا  َنِم  *** ٍسانُا نَع  ُةَذاذَّللا  ُعَطَقُنیَس  - 1595
ٍرمال

هحفص 427} }
رازه دنچ  رگ  دشاب و  یکی  مصخ  رگ 

دشاب یفاک  هفیاط  نیا  نتشک  رد 

يربیخ حیحص  هب  هلمح  عقوم  مالسلا  هیلع  ماما  زجر 

. منکش یم  گنج  رد  ار  نادرم  رمک  هک  وجگنج  متسه  يریش  ( 1  ) تسا هدیئاز  ارم  مشاه  هک  متسه  یلع  نآ  نم  - 1587
هدهاشم هدـش  رو  هلمح  واب  هک  ار  یگرم  ایوگ  دـنک ، رادـید  ارم  ینمـشدره  دـنریگ . یم  ارم  فارطا  ناگنهاشیپ ، هلمح ، ماگنه  هب  - 1588

. دنکیم
نم کی  دص  یسک  تسین  بسن  باب  رد 

نم گس  نودرگ  ریش  زور  مه  دشاب 
تسار دشاب  نم  يأر  هچ  لمع  ملع و  رد 
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نم كوان  اطخ  هب  دتفین  كاخ  رب 

لمج گنج  رد  ریبز  هب  مالسلا  هیلع  ماما  باطخ 

: منکیم دای  دنگوس  ناراد  هزور  نارازگ و  زامن  يادخب  ونشب ، ارم  فرح  نکم و  هلجع  - 1589
. مدرگیم رو  هلمح  هدنرد  ریش  دننامه  دیامنب  خر  نم  هاگ  همیخ  يوسب  گرم  هک  هاگنآ  - 1590

. مزات یم  نمشد  رب  تسا  هدرک  تداع  ناوختسا  تشوگ و  ندیربب  هک  يزیت  ریشمش  اب  و  - 1591
یک ات  ندرک  باتش  دوخ  نتشک  رد 

یک ات  ندرک  باتع  ام  هب  هنیک  زو 
__________

همطاف ترضحنآ  ردام  و  تسا . هدوب  مشاه  دنزرف  يو  بلطملادبع و  دنزرف  بلاطوبا  بلاطوبا و  دنزرف  ردپ  فرط  زا  مالسلا  هیلع  ماما  - 1
. تسا هدوب  مشاه  دنزرف  مه  دسا  هک  هدوب  دسا  تنب 

هحفص 428} }
؟ یک ات  ندوب  راوس  افج  بسا  رب 

نایفس یبا  نب  ۀیواعم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  باطخ 

. تسا رگمتس  هشیمه  راکهانگ  تسا و  سحن  ملظ ، دنگوس  ادخ  هب  - 1592
دنهاوخ رارق  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دـنراد  فالتخا  هکنانآ  یتسه و  تکرح  رد  تسا  مکاح  نآ  رد  رگداد  يادـخ  هک  تماـیق  يوسب  - 1593

. تفرگ
؟ تسیک راکمتس  هک  ینک  یم  كرد  درک ، یگدیسر  اهباسح  هب  تمایق  مکاح  اتکی  میتفرگ و  رارق  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  يدوزب  - 1594

.( دسر یم  دوخ  لمع  هجیتن ي  هب  سک  ره  و  . ) ددرگ یم  مامت  اه  هصغ  دریذپ و  یم  نایاپ  مدرم  ياهتذل  يدوزب  - 1595
دیلپ كاپ و  دوش  ادج  مه  هک ز  ادرف 
دینش تفگ  رش  ریخ و  نایم ز  هب  دیآ 

دیعس تخبدب و  تسیک  هک  دوش  مولعم 
دیشر نادان و  تسیک  هکدوش  موهفم 

. دنخرچ یم  ناگراتس  دندرگ و  یم  زور  بش و  گرزب  ياهراک  رطاخب  - 1596
. دنهد ربخ  دوز  یلیخ  ناگتشذگ  بادآ  راثآ و  زا  وتب  ات  نک  لاؤس  هدیدرگ  يرپس  هتشذگ  ياه  تلم  رب  هک  یناراگزور  زا  - 1597

. تسا هدوب  ناوارف  وت  زا  لبق  دیواج  یگدنز  بلاط  هک  یناد  یمن  یبلط ، یم  نادیواج  رمع  تبیصم  گرم و  هناخ ي  رد  - 1598
. شاب هدامآ  گرم  يارب  هتفر  باوخب  يا  تسوت ، نیمک  رد  تبیصم  گرم و  اما  يور  یم  باوخب  - 1599

. درادن ماود  ایند  زیچ  چیه  هک  شاب  هتشاد  هجوت  یتسه ، يدوبان  ریسم  رد  یناد و  یم  هچیزاب  ار  ندش  دوبان  - 1600
يا هدید  ایند  رد  یگدنز  يایرد  رعق  رد  هک  یتالکشم  زا  يدرم  ادرف  هک  وت  - 1601

هحفص 429} }
میملا فرح 

كرم هّینم  ُموُجُّنلا  ِتَکَّرََحت  ام  ٍرمَِال  *** ِللا یلاَیّ َتَفَّرَصَت  ام  ٍرمَِال  - 1596
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ُموُسُّرلا َو  ُِملاعَملا  َكُِربُختَس  *** تَّضَقَت ٍمَُما  نَع  َماّیَالا  ِلَس  - 1597
ُموَُرت ام  َُکلثِم  َماردَق  مَکَف  *** ایانَملا ِراد  یف  َدلُخلا  ُموَُرت  - 1598

هیهاد هلضع  ُمَُؤن  ای  ِۀَِّینَمِلل  هَّبَنَت  *** ایانَملا َکنَع  مَنَت  َمل  َو  ُمانَت  - 1599
ُموُدَی اینُّدلا  َنِم  ٌئَش  امَف  *** ینفَت َتنَا  َو  ِءانَفلا  ِنَع  َنوََهل  - 1600

ُموُعَت ٍجَُجل  یف  ِتالُضَعلا  َنِم  *** ٍنیَع ُریرَق  َتنَا  َو  ًادَغ  ُتوُمَت  - 1601
هیلاع بقانمب  ترخافُم  هیوعمب و  باطخ 

ندرکانش موع  یّمَع  ِیَس  ِءادَهُّشلاُدّ ُةَزمَح  َو  *** يرهِص َو  یخَا  ِِّیبَنلا  ُدَّمَُحم  - 1602
یُّما ُنبا  ِۀَِکئالَملا  َعَم  ُریطَی  *** یسُمی َو  یحُضی  يذَّلا  ٌرَفعَج  َو  - 1603
یمَحل َو  یمَِدب  اهُمَحل  ٌبوُشَم  *** یسرِع َو  ینَکَس  ٍدَّمَُحم  ُتِنب  َو  - 1604

بیصن مهس  یمهَسَک  ٌمهَس  َُهل  مُکنِم  نَمَف  *** اهنِم َياَدل  َو  ٍدَمحَا  اطبِس  َو  - 1605
ٍملُح َناَوا  ُتغََلب  ام  ًامالُغ  *** ًاّرُط ِمالسِالا  َیِلا  مُُکتقَبَس  - 1606

ٍّمُخِریدَغ َموَی  ِهللا  ُلوُسَر  مُکیَلَع *** هَتَیالِو  یل  َبَجوَا  َو  - 1607
غولب ملح  یمکُِحب  مُکنِم  ًیضَر  ِهتَّمُِال  *** ٍراِیتخا یَلَع  ُِّیبَنلا  ِیناصوَا  َو  - 1608

ٍّمَِغب ًادُمَک  تُمَیلَف  ّاِلا  َو  *** اذِهب نِمُؤیلَف  َءاش  نَم  الَا  - 1609
عاجش لطب  ٍملِس  ِموَِیل  َو  ٍۀَهیرَک  ِموَِیل  *** ُهوُرِکُنت َمل  يذَّلا  ُلَطَبلا  اَنَا  - 1610

هحفص 430} }
. دش یهاوخ  لاحشوخ 

ندوب یهاوخ  باوخب  نینچ  دنچ  ات 
ندوب یهاوخ  نان  بآ و  هتسباو 

دنرادرب نایم  زا  باجح  هک  ادرف 
ندوب یهاوخ  باذع  رد  هک  تسین  کش 

دوخ تازایتما  نایب  هیواعم و  هب  باطخ 

. نم يومع  ءادهشلا  دیس  هزمح  تسا و  نم  نز  ردپ  ردارب و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دمحم  - 1602
( یقیقح لماک و  ردارب  دشاب  یم  مردارب  . ) تسا نم  ردام  دنزرف  دنک  یم  زاورپ  اه  هتشرف  هارمه  بش  زور و  هک  يرفعج  نآ  - 1603

. تسا هتخیمآ  نم  تشوگ  نوخ و  اب  شتشوگ  تسا ، نم  رسمه  مارالد و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رتخد  - 1604
دوجوب رسمه  نیمه  زا  نم  دنزرف  ود  مالـسلا ) مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما   ) ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحا  هداز  دنزرف  ود  - 1605

؟ دراد یمهس  راختفا  نیا  زا  نم  دننام  یسک  هچ  نایماش )  ) امش نایم  رد  ایآ  تسا . هدمآ 
نم نوچ  دشابن  یسک  بسح  لضف و  رد 

نشور نودرگ  مشچ  تسا  نم  يور  زا 
میوگ یم  دوخ  لضف  نم ز  هک  هتکن  ره 

نمشد دشاب  روک  هن  رگ  دهاوخ و  رگ 
. مدروآ مالسا  اهامش  مامت  زا  لبق  مدوب  هدشن  غلاب  زونه  هک  هاگنآ  - 1606
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. تشاذگ امش  هدهع  رب  ارم  تیالو  مخریدغ  زور  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  - 1607
. دیزگرب دوخ  ینیشناج  هب  ارم  امش ، بیوصت  ناناملسم و  يارب  نم  باختنا  اب  ترضحنآ  - 1608

هحفص 431} }
. دریمب هصغ  زا  تساوخن  سک  ره  دروآ و  نامیا  باختنا  نیا  هب  تساوخ  سک  ره  هک  دیشاب  هاگآ  - 1609

. حلص ماگنه  هب  هن  دیوش و  رکنم  گنج  نادیم  رد  هن  دیناوت  یمن  ار  متعاجش  هک  متسه  ینامرهق  نآ  نم  - 1610
ار ام  تیاده  درک  قح  ربمغیپ 

ار  ام  تیالو  داد  ناهج  لها  رب 
کنیا یناد  یمن  ام  ردق  هیاپ  رگ 

ار ام  تیآ  ثیدحزا و  وت  باب  رد 

لذارا زا  شهوکن 

. مدنار یم  شیپ  هب  ماش  همامَی و  ات  ار  دوخ  ناوریپ  هفئاط و  دنداد  یم  نم  فرح  هب  شوگ  رگا  - 1611
!! دنک یم  یئامندوخ  نم  اب  تفلاخم  هب  شابوا  ياهفرح  مریگ  یم  میمصت  یتقو  هک  منک  هچ  اما  - 1612

يدوب نامرف  مکح و  هب  ارم  تخب  رگ 
يدوب ناماس  هب  یمدرک  هک  راک  ره 

يدیدرگ نم  دارم  رب  همه  نودرگ 
يدوب نامالغ  نیئآ  هب  دیشروخ 

هب وگزردنا  يا  هدـنب  فرط  زا  : » تشون يریت  رب  هیواعم  تفای  تسد  تارف  بآ  رب  نیفـص  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هاگنآ  حیـضوت :
.« دیشاب دوخ  تاجن  رکف  هب  دنک  قرغ  بآ  نایم  رد  ار  امش  دفاکشب و  ار  تارف  دس  دهاوخ  یم  هیواعم  هک  موش  یم  روآدای  امش 

دندرک هیلخت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ههبج  داد و  لذارا  تسدب  يا  هناهب  درک ، باترپ  مالـسلا  هیلع  ماما  نایرکـشل  نایم  رد  هک  ار  ریت  نیا 
. درک فرصت  ار  بآ  دمآ و  مه  هیواعم  دنتفر  و 

هحفص 432} }
میملا فرح 

ینامرف انب  لذارا  تّمذم 
ۀیارلا ۀکرح  قفخلا  ٍماش  َوا  ِۀَمامَیلا  ِنکُر  یِلا  *** یموَق ُتبَصَع  ُتعَطَا  ّینَا  وَلَف  - 1611

ِماغَّطلا ُلیواقَا  ینُِفلاُخت  *** ًارمَا ُتمَربَا  اذِا  یّنِکل  َو  - 1612
نیفص رد  برع  هلتاقم  تیاکح 

نتفک ادیوهان  نخس  مغمغت  امَّدَقَت  ٌنیصَح  اهِمدَق  َلیق  اذِا  *** اهُّلِظ ُقِفخَی  ُءادوَّسلا  ُۀَیاّرلا  اََنل  - 1613
امَّدلا َو  َتوَملا  ُرُطقَت  ایانَملا  ُضایِح  *** اهِریُری یّتَح  ِّفَصلا  ِیف  اهُدِرُویَف  - 1614

ًامُّرَکَت َو  ًةَّزِع  ّاِلا  ِهیف  یبَا  *** ٍۀَهیرَک ُموَی  َناک  ام  اذِا  ُهاَرت  - 1615
کنج اغو  ًامَغمَغَت  ِلاجِّرلا  ُتاوصَا  َناک  اذِا  *** اغَولا َیِلا  یعُدی  َنیح  ًاربَص  َلَمجَا  َو  - 1616

ًامُّدَنَت اهُوثَروَا  یّتَح  َجَحذَِمل  *** ٌرَیمِح َو  ٌمَخل  َو  ٌّکَع  تَرَبَص  دَق  َو  - 1617
امَلظَا َناک  انَّیَا  ًاّرَش  ُهللا  يَزَج  *** مُکَحیَو َجِحذََمل  ای  ٌماذُج  تَدان  َو  - 1618
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هلیبق مسا  کع  امَّظَع  َو  اّنِم  ُنمحَّرلا  َبَّرَق  ام  َو  *** اِنتامُرُح یف  َهللا  َنوُقَّتَت  امَا  - 1619
امَرکَا َو  َّزَعَا  ام  ًامدَق  ِتوَملا  يََدل  *** مِِهئاِقل یف  اُوَلتاق  ًاموَق  ُهللا  يَرَج  - 1620

هلیبق مسا  جحذم  امرَمرَع  ًاسیرَع  اُوقال  اذِا  ٍسَاب  َو  *** ٍةَدَجن ُلهَا  مُهَّنَا  ینعَا  ًۀَعیبَر  - 1621
امَجحَا َو  ّیلََوت  یّتَح  اِنفایسَِاب  *** انبِرَض َو  انَنعَط  ٍدنِه  َنبا  اَنقَذَا  - 1622

امَعنَا َو  ًابیرَک  وُعدَی  ٍعَلَک  اذ  َو  *** ٍِملاظ ِنب  ِناقّربِز  يداِنی  ّیلَو  َو  - 1623
هلیبق ود  مسا  ریمح  محل و  امَلظَا  َو  ٍّواعُم  یعاّدلا  َو  َبَش  وَحَو  *** ًاِکلام َو  ًارُسی  َو  ًانامُعن  َو  ًاورمَع  َو  - 1624

ُنبَرزَک َو 
هحفص 433} }

. درک فرصت  ار  تارف  بآ  رگید  راب  رتشا  کلم  تداشر  دایز و  تیلاعف  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دنتفر دندادن و  ترضح  نآ  فرح  هب  شوگ  هک  تسا  ناتساد  نیا  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  ماما  رعش  ود 

نیفص گنج  ناتساد 

مچرپ میئوگ : یم  رکشل ) رادمچرپ  رذنم ، رـسپ   ) نیـصَح هب  هک  هاگنآ  دبنج و  یم  شا  هیاس  هک  میراد  تسد  رد  یهایـس  مچرپ  ام  - 1613
. درب یم  شیپ  ربب ، شیپ  ار 

یم دراو  دـکچ  یم  نآ  زا  گرم  نوخ و  هک  گرم  ياهرختـسا  هب  هک  درب  یم  ولج  ردـقنآ  رکـشل  ياـه  فص  شیپ  رد  ار  مچرپ  - 1614
. ددرگ

. دگنجیم تمظع  تزع و  يارب  طقف  ینیبب  ار  نیصح  هک  گنج  زور  رد  - 1615
نتفگ طوبرمان  فرح  هب  دوش و  یم  هفخ  ولگ  رد  ناـنامرهق  مدرم و  يادـص  دـنوش و  یم  توعد  گـنج  هب  مدرم  همه  هک  هاـگنآ  - 1616

. تسا ربص  نامرهق  نیصح  دندرگ ، یم  لوغشم 
تسا مَلَع  تعاجش  نیئآ  هب  هک  سک  ره 

تسا مدق  تباث  گنج  زور  هکرعم  رد 
هشیدنا نکم  یتسین  یتسه و  زا 

اسا مدع  ءایشا  دوجو  ام  بهذمرد 
. دنتشاذگ ثرا  هب  دوخ  يارب  ار  ینامیشپ  ات  دندرک  یگداتسیا  ردقنآ  جَحذُم »  » هفئاط ربارب  رد  ( 1 « ) رَیمِح «، » مَخل «، » کَع  » هفئاط - 1617

. دهدب تخس  يرفیک  میرگمتس  هک  مادک  ره  هب  ادخ  امش ! رب  ياو  جحذم  هفئاط  يا  هک  دروآرب  دایرف  ماذُج  هفئاط  - 1618
نانآ يارب  نامحر  يادخ  هک  يدارفا  ام و  دنزرف  نز و  هب  تبسن  ارچ  - 1619

__________

. مالسلا هیلع  یلع  ماما  رادفرط  جحذم  هفئاط  دندوب و  هیواعم  رادفرط  نمی و  مدرم  زا  هفئاط  هس  نیا  - 1
هحفص 434} }

!؟ دیسرت یمن  ادخ  زا  دینک و  یمن  تیاعر  دراد  تبحم  نانآ  هب  تبسن  هدش و  لئاق  مارتحا 
نانآ يارب  هک  روطنامه  دـنک ، تیانع  وکین  یـشاداپ  دـنک  یم  دربن  گرم  ماگنه  هب  نمـشد و  اب  فاصم  رد  هک  يا  هفئاط  هب  ادـخ  - 1620

. تسا هدش  لئاق  تیصخش  تزع و 
. دنتسه یتخس  گنج و  درم  دننکیم  دروخرب  هوبنا  رکشل  هب  یتقو  هک  دشاب  یم  هعیبر  هفئاط  مروظنم  - 1621
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برض هب  دنتسه  هشیمه  نم  رکشل  نوچ 
برح شتآ  سفن  ره  دنا  هتخورفا 

دنشک غیت  نانمشد  دصق  هب  هک  یهاگ 
برغ هب  قرش  زا  دنور  تفص  دیشروخ 

. دش فقوت  ینیشن و  بقع  هب  ریزگان  هک  میدناشچ  اجنآ  ات  ار  دوخ  ریشمش  هزین و  هزم  هیواعم )  ) دنه رسپ  هب  - 1622
ناـنآ هب  تساوخ و  کـمک  هب  ار  بیَرُک »  » و علکاذ »  » رگمتـس و ناـقَربَز » و   » درک و ینیـشن  بقع  دیـشچ  ار  هلمح  هزم  هک  هیواـعم  - 1623

. درک کمک 
متـس دوخ  راضحا  رد  دوب و  هیواعم  هدننک  راضحا  دـناوخ . ارف  ار  بشوح  کلام و  رـسی ، نامعن ، درک ، توعد  ار  صاع  نب  ورمع  - 1624

. درک یم 
( دننک ناربج  ار  ینیشن  بقع  هک   ) درک راضحا  ار  ملس  دیبع و  ینیق ، ثرح ، قرحم ، دنزرف  ود  ناهبت ، نبرزک  - 1625

همه دندیشک  هصغ  ام  هک ز  ادعا 
همه دندیشچ  رهز  ام  رجنخ  زو 

دندوب یشحو  غرم  وچمه  هکرعم  رد 
همه دندیسر  ام  هایس  ( 1  ) ربح زو 

__________

. دندرک رارف  ام  دوجو  یهایس  زا  هک  تسا  نیا  رعاش  روظنم  دنسیون  یم  نآ  اب  هک  تسا  بکرم  یکشم و  رهوج  ربح  - 1
هحفص 435} }

میملا فرح 
تملظ هنجد  ًامَّلُس  َو  ًادیبَع  ًاِینیَق  َو  ًاثرَح  َو  *** ِقَّرَُحم یَنبا  َو  ٍناهبَت  نبَرزُک  َو  - 1625

نادمه لئابق  رکذ  نیفص و  برح  تیاکح 
یماوَد ِنُویُعلا  ُرمُح  اهُسِراوَف  *** انَقلِاب ُعَرُقت  َلیَخلا  ُتیَاَر  اَّمل  َو  - 1626

ربا مامغ  ٍماتَِقب  ٍسَبُلم  ٍنجَد  ُۀَمامَغ  *** هَّنَاَک ِءامَّسلا  ِیف  ٌجهَر  َلَبقَا  َو  - 1627
ٍماذُج ٍّیَح  َو  ٍمَحل  یف  َةَدنِک  َو  *** ًابَصحَم َو  ِغالَکلا  اَذ  ٍدنِه  َنبا  َدان  َو  - 1628

یماسُح َو  یتَّنَج  ُرمَا  َبان  اذِا  *** مُهوُمُه َنیذَّلا  َنادمَه  ُتمَّمَیَت  - 1629
رابغ ماتق  ٍماِئل  ُریَغ  َنادمَه  نِم  ُسِراوَف  *** یَنباجَاَف ًةَوعَد  مِهیف  ُتیَدان  َو  - 1630

ٍمابِش َو  ٍرُکشَی  نِم  اغَولا  َةادَغ  *** ٍلَّزُِعب اوُسَیل  َنادمَه  نِم  َسِراوَف  - 1631
ٍمای َو  ِعیبَّسلا  ِءایحَا  َو  ٍمهُر  َو  *** انِقلَِاب َنیعاطَملا  ِّمَشلا  َبَحرَا  نِم  َو  - 1632

ٍمارِک ِللا  ِءاقّ ِیف  ِتادََجنوُوَذ  *** ُسِراوَف ینتَتَا  دَق  ٍیَح  ِّلُک  نِم  َو  - 1633
رپس هّنج  ٍمارِض  َلعُش  ُماوقَالا  َفَلَتخا  اَذِا  *** ُهلاُخت ِبضَع  َو  ینیَدُر  ِّلُِکب  - 1634

یماُحم ُمیرَکلا  َو  ٍسیَق  ُنب  ُدیعَس  *** مُهنِم ِۀَقیقَحلا  یِماح  مُهُدوُقَی  - 1635
ریشمش بضع  ٍمادُم  ٍبرُشَک  اجیَهلا  َيَدلا  ُوناک  َو  *** امِدا ِرَِشب  اُولَطصا  َو  اهاَظل  اوُضاخَف  - 1636

ٍماصِخ ِموَی  ِّلُک  یف  يدِعلا  ِمامِس  *** مُهَّنِاَف َنانِجلا  َنادمَه  ُهللا  يَزَج  - 1637
ٍمالَک ُنسُح  َو  اُوقال  اذِا  ٌنیلَو  مُُهنیُزی *** ٌنید  َو  ٌقالخَا  َنادمَِهل  - 1638
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یمرن ۀنیل  ٍماعَط  َو  ٍۀَطبِغ  یف  مُهَدنِع  ِتبَت  *** ٍۀَفایِِضل مِهِراد  یف  مِِهتاَت  یتَم  - 1639
هحفص 436} }

نیفص رد  نادمه  لئابق  ناتساد 

، دننک یم  هلمح  اه  بسا  هب  هزین  اب  هتفرگ  نوخ  مشچ  ناراکراوس  مدید  هک  هاگنآ  - 1626
، تسا هتفرگ  الاب  تسا  هایس  رابغ  هارمه  هک  هریت  ربا  دننامه  گنج  درگ  مدید  هک  هاگنآ  - 1627

، تسا هدرک  جیسب  ار  ماذج »  » و مخل »  » هفئاط و  هدنک » «، » بصحی «، » عالکلا اذ  ( » هیواعم  ) دنه رسپ  مدید  هک  هاگنآ  - 1628
دیآ شیپ  نم  يارب  يا  هثداح  هک  یماگنهب  هفئاط  نیا  دوخ  نادـمه  هفئاط  اریز  متفاتـش ، نادـمه  هفئاـط  يوسب  یطئارـش  نینچ  رد  - 1629

. دنتسه ریت  هزین و  ریشمش ، رپس ، نم : هحلسا 
دش هتخیگنا  برح  رابغ  هک  مد  نآ 
دش هتخیب  اه  كاخ  دوسح  قرف  رب 

خرس مدرگ  نانمشد  نوخ  هب  مشچ  نوچ 
دش هتخیر  نوخ  هک  دوخ  مشچ  هب  دندید 

. دنداد تبثم  باوج  نم  هب  دندوب  هدیزگرب  دارفا  زا  هک  ینانامرهق  هلصافالب  متساوخ و  کمک  هبترمکی  نادمه  هفئاط  زا  - 1630
. دندوب حلسم  همه  گنج  حبص  رد  مابش »  » »و رکشی  » هفئاط زا  نادمه  ناناولهپ  - 1631

. دندرک يرای  ارم  دنراد ، یفاک  تراهم  ندز  هزین  رد  هک  مای »  » و حیبس » ياه  هلیبق  «، » محر «، » بحرا  » هفئاط ناگرزب  - 1632
. دنتفاتش نم  کمک  هب  ددرگ  یم  راکشآ  نانآ  تعاجش  تمظع و  دربن  ماگنهب  هک  ینانامرهق  يا  هلیبق  ره  زا  - 1633

ماگنهب هک  دنراد  تسد  رد  يریشمش  ینیدُر و  هزین  اه  هفئاط  نیا  یگمه  - 1634
هحفص 437} }

. تسا هدیشک  هلعش  شتآ  ینک  یم  رکف  نانآ  دربن 
. ددرگ یم  رگ  تیامح  راوگرزب  اریز  تسا ، سیق  نب  دیعس  هلمج  زا  تقیقح  ناروای  تسد  رد  نادمه  تسایر  - 1635

ناشون هداب  دننامه  مزر  ماگنه  هب  نانیا  دنتخاس . مرگ  ار  دوخ  شتآ ، ياه  هنابز  زا  دندز و  گنج  شتآ  هب  ار  دوخ  نادـمه  هفئاط  - 1636
. دنکاب یب  تسم  هشیمه 

دننم هاوخ  اوه  لد  ناج و  هب  هک  یعمج 
دننم هارمه  تسه  هک  يرفس  ره  رد 
زگره  ناشیا  لاح  موشن ز  لفاغ 

دننم هاگآ  لد  رد  افص  رون و  زو 
. دننمشد رهز  هلمح  ماگنه  رد  نانیا  اریز  دهد ، شاداپ  ار  تشهب  نادمه  هفئاط  هب  ادخ  - 1637

وخمرن نخس و  شوخ  دننک  یم  دروخرب  یسک  اب  یتقو  دشخب : یم  تنیز  ار  نآ  مدرم  هک  دراد  يا  هدیقع  قالخا و  نادمه  هفئاط  - 1638
. دنتسه

. يروخ یم  ار  نانآ  ترسح  يرب و  یم  رسب  بوخ  یئاریذپ  یماکداش و  اب  ار  بش  يورب  نانآ  ینامهم  هب  هک  هاگنآ  - 1639
رانک رد  مارحلا ) دجـسم  رد   ) نکر تزع  دننامه  نانآ  تزع  دنازیزع . مه  دـنراد و  تیـصخش  مه  نادـمه  هفئاط  هک  دیـشاب  هاگآ  - 1640

. تسا میهاربا  ماقم 
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یتسس نودب  گنج  ماگنه  هب  دنراد و  تسود  ار  وا  هفئاط  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنتـسه  یمدرم  نادمه  هفئاط  - 1641
. دنباتش یم  دربن  نادیم  يوسب 

. دیوش تشهب  دراو  یتمالس  هب  میوگ  یم  نادمه  هفئاط  هب  مدیدرگ  تشهب  نابرد  نم  هک  هاگنآ  - 1642
شمدق دزغلب  هک  ره  افو  يوک  رد 

شمدع دشاب  دوجو  زا  هب  رایسب 
هحفص 438} }

میملا فرح 
كرات هماه  ٍماقَم  َدنِع  ِتیَبلا  ُنکُر  َّزَع  امَک  *** ٌةَّزِعَا َمارِکلا  َنادمَه  َّنِا  الَا  - 1640

ٍماهَک ُریَغ  ِءاجیَهلا  َیِلا  ٌعارِس  *** هَطهَر َو  َِّیبَنلا  َنوُّبُِحی  ٌسانُا  - 1641
ٍمالَِسب اُولُخدا  َنادمَِهل  ُلُوقَا  *** ٍۀَّنَج ِباب  یلَع  ًاباَوب  َتنُک  اذِا  - 1642

نیدسفم زا  یکی  لتق  تیاکح 
دراک هرفش  هَماّذَه  ٍۀمَراص  ٍةَرفَِشب  *** هَماهلا َطسَو  ِفیَّسلِاب  ُهتبَرَض  - 1643

هدنرب رایسب  هماّذه  هَماغِرا  هِفنَا  نِم  َتَّنََیب  َو  *** هَماظِع هِمسِج  نِم  تَکَّتَبَف  - 1644
هَمیِقلا يََدل  ِضوَحلا  ُبِحاص  َو  *** هَماصمَصلا ُبِحاص  ٌِّیلَع  اَنَا  - 1645

هَمامَعلا ِینَمَّمَع  ذِا  َلاق  دَق  *** هَمالَعلا ِيذ  ِهللا  ِِّیبَنوُخَا  - 1646
ریشمش ماصمص  هَمامِالا  َيِدَعب  نِم  َُهل  نَم  َو  *** هَمارَکلا ُنِدعَم  َو  یخَا  َتنَا  - 1647

دندش دیهش  نّیفص  رد  هکینارای  مشاه و  هیثرم 
هورک هبصع  ٍمِشاه  َلوَح  اوُعِّرُص  ٍهُوجُو  َناسِح  *** ٍۀَبصُع َّيَا  ًۀَبصُع  ًاریَخ  ُهللا  يَزَج  - 1648

ِمِراکَملا ِيذ   ٍ مِشاه انبا  َو  َناهبَت  َو  *** ٌدَبعَم َو  مُهنِم  ِهللا  ُدبَع  َو  ٌقیقَش  - 1649
ِمِراوَّصلا َو  انَقلِاب  تَجاه  ُبرَحلا  اَذِا  *** ًاسِراف َناک  دَق  َو  يانَی  ُةَورُع ال  َو  - 1650

راوس سراف  ِمِجامَجلا  َبرَض  ِموَقلا  ُثیدَح  َناک  َو  *** انِقِلا َکَبَتشا  َو  ُلاطبَالا  َفَلَتخا  اَذِا  - 1651
نیفص رد  برح  هلسلس  کیرحت 

هزین انق  ٌمِراص  ٍرارِغ  ُوذ  ینیمَی  یف  َو  *** ٌمِزاح ٌدلَج  اَنَا  َو  یتَّلِع  ام  - 1652
نع و 

هحفص 439} }
حبص نوچمه  دنز  رهم  زا  مد  هک  سک  ره 

شملع تعفر  يور  کلف ز  هب  دیاس 

نیدسفم زا  یکی  لتق  ناتساد 

. دوب هدنرب  زیت و  یلیخ  هک  يریشمش  اب  متفوک . شرس  قرف  رب  هتخآ  ریشمش  اب  - 1643
راکـشآ وا  غامد  ندیدرگ  لام  كاخ  زا  شندش  لیلذ  دـیرد و  مه  زا  ار  شیاهناوختـسا  هک  دـمآ  دورف  شرـس  رب  ریـشمش  نانچنآ  - 1644

. دوب
. متسه رثوک )  ) ضوح لوئسم  تمایق  رد  نم  متسه . نیدالوف  ریشمش  بحاص  مالسلا  هیلع  یلع  نم  - 1645
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: دومرف نینچ  تشاذگ  یم  مرس  رب  همامع  هک  هاگنآ  دوب . يربمایپ  ياه  هناشن  ياراد  هک  متسه  یئادخ  ربمایپ  ردارب  نم  - 1646
. دوب دهاوخ  تا  هدعب  مدرم  تسایر  نم  زا  سپ  هک  یتسه  یسک  وت  یتسه . يراوگرزب  زکرم  نم و  ردارب  وت  - 1647

وت زا  تمایق  ّرِس  نایع  هتشگ  يا 
وت زا  تماما  متخ  افص  باب  رد 

نشور ترهم  هب  تشگ  ام  هدید ي  نوچ 
وت زا  تمارک  هصق  ره  هب  میدید 

دندش دیهش  نیفص  رد  هک  ینارای  مشاه و  هیثرم 

(. 1  ) دنداتفا كاخب  مشاه  فارطا  رد  ینارون  ياه  هفایق  اب  یهورگ !! هچ  دهدب ! هورگ  نآب  کین  شاداپ  ادخ  - 1648
یعازخ ،) ءاقرَو  نب  لیَدب  رسپ  « ) هللادبع (، » يدبع روث  رسپ  « ) قیقَش - » 1649

__________

لاقِرم هب  روهشم  صاقو  یبا  نب  هبتُع  رسپ  مشاه  - 1
هحفص 440} }

. مشاه هتسیاش  دنزرف  ود  و  ناهبَت » «، » دَبعِم »
. تفرگ رد  اهریشمش  هزین و  گنج  هک  یتقو  صوصخب  دوب  نامرهق  يدرم  وا  دشن . رود  نانآ  زا  هَورُع  - 1650

هساک نتخیر  وا و  ياهیروالد  دوب و  نامرهق  دیود  یم  مه  رد  اه  هزین  دنداتفا و  یم  مه  ناجب  نانامرهق  هک  یماگنه  هب  هورع  يرآ  - 1651
. دوب زور  عوضوم  دندرکیم و  فیرعت  مه  يارب  همه  ار  اهرس 

دنبای تداهش  نید  يارب  هک  یعمج 
دنبای تداعس  مهس  دوخ  علاط  رد 

قح ترضح  دهد  نآ  يازج  هک  ادرف 
دنبای تدابع  دص  باوث  رتهب ز 

نیفص گنج  ناکرا 

. تسا زیت  ریشمش  نم  تسار  تسد  رد  منیبزیت . كالاچ و  مدوخ  مراد !؟ یمغ  هچ  نم  - 1652
زهجم هک  تسا  لئاو »  » هفئاط نم  پچ  فرط  دنراوگرزب و  حلسم و  نآ  دارفا  همه  هک  تسا  جحذُم »  » هفئاط مرکـشل  تسار  فرط  - 1653

. دنتسه حلسم  و 
نم يوسب  دراد  هک  یتازایتما  اب  نادمَه  هفئاط  دنتسه . دنمورین  نآ  دارفا  همه  هک  دهد  یم  لیکشت  رضُم »  » هفئاط ار  نم  رکشل  بلق  - 1654

. تسا هتفاتش 
اه هعماج  نایم  رد  میدق  نامز  زا  یلاعت  قح  ترضح  همه  زا  سپ  تسا . نم  رکـشل  ناکرا  متفگ ، هک  اه  هفئاط  زا  دعب  دُزَا »  » هفئاط - 1655

. تسا هتشاد  دوجو  هشیمه 
ندرک لمأت  رکف و  ناوت  دنچ  ات 

دندرک لمحت  نید  عرش و  نمشد  زو 
تسا بوخ  یئوخمرن  قفر و  هک  دنچ  ره 
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ندرک لزنت  هلفُس  ره  هب  تسین  شوخ 
هحفص 441} }

میملا فرح 
هلیبق مسا  رضم  ِمِراضَخلا  ُِلئاو  يراسَی  نَع  َو  *** ِِمقامَقلا ُجَحذَم  ینیمَی  نَع  َو  - 1653

ُمِراکَالا َو  َنادمَه  تَلَبقَا  َو  *** ِمِجامَجلا ُرَضُم  یلوَح  ُبلَقلا  - 1654
ٌِمئاد ٌمیدَق  ِساّنلا  یف  ُّقَحلا  َو  *** ُِمئاعَد اَنل  ُدَعب  نِم  ُدزَالا  َو  - 1655

ماش لها  نایعا  لتق  زا  هودنا  راهظا 
هلیبق مسا  لئاو  ٌمابِش  تَیَِقل  ام  یلَع  ُّزِعَی  *** ینبُِجت مَلَف  َمابِش  یلَع  ُتحِص  َو  - 1656

برع لئابق  زا  یضعب  تّمذم 
هلیبق مسا  مابش  ًامُجنَا  ُلَمخَا  َو  ًانارین  ُدَمخَا  َو  *** انَخ نِم  ُبَرقَا  َو  ٍملِح  نِم  ُدَعبَا  َو  - 1657

امَف ام  َو  ٌفُونُا  ٍسیَق ال  ِیلاوَم  *** اصَحلا َئَطَو  نَم  ُّرَش  ٍدایَا  یلاوَم  - 1658
ًامَد اوُکَردَا  َو ال  ًارتِو  اوُضَقَن  َو ال  *** ٍمَد َو ال  ٍرتَِوب  ًاموَق  اوُقَبَس  امَف  - 1659

شحف انخ  ًامَرغَم  َعَفدَِیل  َوا  ًامیَض  َلِمحَِیل  *** ٍۀَعامَج یف  ٌِمئاق  مُهنِم  َماق  َو ال  - 1660
تاجاحلا یضاق  اب  تاجانم 

ینیب فنا  یّنَع  ُفعا  َو  ایاطَخ  ُوذ  ّینِا  َو  *** ٍّنَم َو  ٍلضَف  ُوذ  َتنَا  یهِلا  - 1661
یّنَظ َنسُح  یهِلا  ای  قِّقَحَف  *** ٌلیمَج ّیبَر  ای  َکیف  یّنَظ  َو  - 1662

يراب هاکردب  يراز  لاهتبا و 
ملظ میض  یّنِم  َناکدَق  يذَّلِاب  ٌرِقُم  *** ّینِاَف ینبِّذُِعت  یهِلا ال  - 1663

نامک ّنظ  یّنَظ  َنسُحَو  َتوَفَع  نِا  َكِوفَِعب  *** یئاجَر ّاِلا  ٌۀَلیح  یلام  َو  - 1664
هحفص 442} }

نایماش لتق  زا  ینارگن  راهظا 

تشذگ تخس  نم  رب  یلیخ  دندوب ) هدش  هتـشک  همه  نوچ   ) دادن ارم  باوج  سکچیه  مدز ، ادص  ار  مابـش »  » هفئاط دنلب  يادص  اب  - 1656
. تسا هدمآ  مابش  هفئاط  رس  رب  هچنآ  زا 

نم هنیک ي  لد  هب  دنرادن  هک  یعمج 
نم هنیرید  بحم  ناجز  دنتسه 

يراخ تعامج  نیا  ياپ  هب  تفر  رگ 
نم هنیس ي  يرجنخ  تفاکش  هک  مدید 

. یناشن مان و  هن  دنراد و  يدمآ  تفر و  هن  دنا ، کیدزن  یئوگازسان  هب  رود و  يرابدرب  هلصوح و  زا  سیق ) هلیبق  - ) 1657
. وگنخس هن  دنراد و  رکفتم  زغم  هن  میوگ ، یم  ار  سیق  هفئاط  دنتسه  نیمز  يور  مدرم  نیرتدب  دندنم  هرهب  تمعن  زا  هکنیا  نیع  رد  - 1658

نایم یفاکـش  هن  دـنا . هتـساخ  اپ  هب  دوخ  ناگتـشک  زا  یهاوخنوخ  يارب  هن  دـنا و  هدرک  مایق  هدـش  نانآب  هک  یملظ  زا  عافد  يارب  هن  - 1659
. دنا هتفرگ  زاب  ار  يا  هدش  لامیاپ  نوخ  هن  دنا و  هتخادنا  نمشد 

هدـمآ دراو  هک  ار  ینایز  ای  دـنک و  يریگولج  یملظ  زا  ات  تساخنرب  نالیغ ) سیق   ) سیق هفئاط  زا  رفنکی  یعامتجا  چـیه  ناـیم  رد  - 1660
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. دیامن ناربج 
دودرم تیاغ  هب  یتعامج  دنتسه 

(1  ) دود زگره  دورن  ناشیا  هناخ  زک 
دنراد تیاهن  یب  لام  هک  دنچره 

دونشخ ناشیا  زا  سک  دشن  راب  کی 
__________

. تسا يزاون  نامهم  زا  هیانک  هناخ  زا  ندش  دنلب  دود  - 1
هحفص 443} }

ادخ اب  تاجانم 

. نک رظنفرص  نم  ياه  هابتشا  زا  مراد ، ناوارف  ناهانگ  مه  نم  يا ، هدننک  تبحم  رگشیاشخب و  وت  نم  يادخ  يا  - 1661
! ناسرب توبث  هب  دوخب  تبسن  ارم  نظ  نسح  نم ! يادخ  يا  نیاربانب  مراد ، بوخ  نامگ  وت  هب  نم ! راگدیرفآ  يآ  - 1662

میراد نایغط  رازهدص  هک  میئام 
میراد نایصع  هب  ریصقت و  هب  رارقا 

دوب دهاوخ  دب  کین و  باسح  هک  ادرف 
میراد نایرگ  مشچ  زاین و  زجع و  ام 

. مراد فارتعا  هدزرس  نم  زا  هک  هچنآب  تبسن  نم  اریز  نکن ، باذع  ارم  نم ! يادخ  يا  - 1663
. مرادن يرگید  هیامرس ي  مرادوت  هب  هک  ینظ  نسح  یشخبب و  هک  توفع  هب  نم  دیما  زا  ریغ  - 1664

! ما هدیبوک  نادند  هب  ای  هداد و  راشف  نادند  ریز  ار  دوخ  ناتشگنا  نآ  رثا  رب  ما و  هتشاد  ناهانگ  رد  هک  يدایز  ياهشزغل  هچ  - 1665
رادرب تلفغ  باجح  نایم ، بر  ای 
رادروخرب دوخ  رمع  موش ز  هک  دشاب 

رارقا مراد  شیوخ  هانگ  هب  نم  نوچ 
رافغ يا  دوخ  لضف  هب  ارم  بایرد 

. دوب مهاوخ  مدرم  نیرتدب  ینکن  رظنفرص  نم  ناهانگ  زا  رگا  دنتسه و  نیب  شوخ  نمب  تبسن  مدرم  - 1666
. ما هدش  توعد  نآب  نم  هک  تسا  ینالوط  یهاگتشادزاب  ربق )  ) نم يور  شیپ  رد  - 1667

هحفص 444} }
نونلا فرح 

ناتشکنارس لمانا  یّنِس  ُتعَرَق  َو  یِلمانَا  ُتضَضَغ  *** ایاطَخلا ِیف  یل  ٍۀَّلَز  نِم  مَکَف  - 1665
یّنَع ُفعَت  َمل  نِا  ُساّنلا  ُّرَشَا  *** ّینِا َو  ًاریَخ  یب  ُسانلا  ُّنُظَی  - 1666

ّینَاَک َُهل  ُتیعُد  دَق  ّینَاَک  *** ٌلیوَط ٌسَبَتُحم  َيَدَی  َنَیب  َو  - 1667
نادند ّنس  ینَّمَتلِاب  اهنِّم  ُرمُعلا  ِینُفی  َو  *** ًابُونُج اینُّدلا  ِةَوهَِزب  ُّنُِجا  - 1668

ِّنِجَملا  َرَهَظ  اِهلهَِال  ُتبَلَق  *** اهیف َدهُّزلا  ُتقَدَص  ّینَا  وَلَف  - 1669
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیعلا  ةّرق  تحیصن 
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نسحلا رظنم  هوهز  ٍناسِح  ٍۀَلَّضَفَم  ٍبادِاب  *** یّلََحت هُِعئابَط  تَمُرَک  نَم  َو  - 1670
ِنامَالا ِباوثَِاب  اینُّدلا  َنِم  *** یّطَغَت هُعِماطَم  تَّلَق  نَم  َو  - 1671

ِنامَّزلا َثِدَح  نِم  َشاع  ام  اذِا  *** یقالُی اذام  یتَفلا  يِردَی  ام  َو  - 1672
هماج بوث  یناعَملا  َدوُمحَم  ِهللاِاب  نُک  َو  *** ِربصَاَف ُماّیَالا  َّکِبَر  تَرَدَغ  نِاَف  - 1673

ِناوَهلِاب ُنَرُقت  َّلَذلا  َّنِاَف  *** ٍّلُذ ِراد  یف  ًانِکاس  ُکَت  َو ال  - 1674
نتشاذکاو ردغ  ِللا  ِناسّ ِِقلَطنَم  ِرکُّشلِاب  نُکَف  *** ًالیمَج ٍمَرَک  ُوذ  َكالوَا  نِا  َو  - 1675

یئابیکش ربصب و  رما  رد 
ُنوُکَی ِِهب  ٍریَخ  ُّلُک  َو  *** یّجَُری ام  ُحاتفِم  ُربَّصلا  - 1676

ُنوُرَحلا َعَواط  اِمب  ُّرَف  *** یلایَّللا َِتلاط  نِا  َو  ِربصاَف  - 1677
يراوخ نوه  ُنوُکَی  ام  َتاهیَه  َلیق  ام  *** ٍرابِطصِاب َلین  امَّبُر  َو  - 1678

یهن
هحفص 445} }

. تسا هداد  داب  رب  اهوزرآ  ار  ایند  رمعو  هدرک  هناوید  یندرکن  رواب  روطب  ارم  ایند  یئابیز  زاب  يریس ) طخ  نینچ  اب  - ) 1668
. ما هداد  بیرف  ار  مدرم  منک ، لوبق  ار  ایند  دهز  رگا  - 1669

هدولآ موش  دوخ  هانگ  هب  یک  ات 
هدوهیب مونش  لفاغ  مدرم  زو 

غراف منیشن  هک  نک  یمرک  بر  ای 
هدوسآ دوش  ملد  ناهج  ود  ره  زو 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  تحیصن 

. تسا هتفای  تنیز  بوخو  کین  بادآ  اب  دشاب  هتشاد  هتسیاش  ياه  تلصخ  هک  یسک  - 1670
. تسا هدیشوپ  ار  ایند  تینما  شیاسآ و  ياه  سابل  دشاب ، عمط  مک  مدرمب  تبسن  هک  یسک  و  - 1671

. دش دهاوخ  هجاوم  یثداوح  هچ  اب  دناد  یمن  دوخ  یگدنز  لوط  رد  ناوج  - 1672
رد ادخ  اریز   ) شاب هتشاد  بوخ  رکف  فده و  ادخ  هب  تبسن  نک و  ربص  درک  يراگزاسان  وت  اب  راگزور  هک  یتروص  رد  نیاربانب ، - 1673

.( درادن تلاخد  ًامیقتسم  ثداوح 
. دراد هارمه  ار  تسکش  یتسپ و  تلذ ، اریز  نکم ، فقوت  راب  تلذ  طیحم )  ) هناخ رد  - 1674

. دشاب زاب  رکش  هب  تنابز  تشاذگ ، مارتحا  وت  هب  تبسن  يدنمتواخس  رگا  - 1675
دنک راسنوگن  ار  وت  عمط  تسود  يا 
دنک راخ  ار  وت  ینک  عمط  هک  ره  رب 

یشوک عانق  ربص و  رد  هک  راهنز 
دنک راگرپ  زکرم  ار  وت  خرچ  ات 

هحفص 446} }
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یئابیکش ربص و  هب  رما 

. دیآ یم  تسدب  ربص  اب  يا  هتسیاش  عوضوم  ره  يا و  هتسب  دیما  نآب  هک  تسا  یئاهزیچ  دیلک  ربص  - 1676
. ددرگ میلست  سانش ، هکی  بسا  اسب  هچ  اریز  دشاب  دایز  عناوم  اه و  یکیرات  دنچ  ره  ینک  ربص  دیاب  نیاربانب  - 1677

. دنا هتفای  تسد  نآب  ربص  اب  دیآ و  دوجو  هب  دندرکیم  وزرآ  هک  یئاهراک  اسب  هچ  و  - 1678
دشاب تداعس  حاتفم  هک  تسا  ربص 
دشاب تدابع  حابصم  هک  تسا  ربص 

ددرگ ایهم  دوز  ینک  ربص  رگ 
دشاب تدارا  نآ  هب  ار  وت  هک  يزیچ 

ینیبدب زا  یهن 

. تسین تخاونکی  هشیمه  ثداوح  اریز  شابن ، تحاران  دیآ  شیپ  وت  يارب  يدنسپان  عوضوم  هک  هاگنآ  - 1679
. تسا هدش  ادیپ  اهیراوگان  يالبال  رد  يا و  هدرواین  ياجب  ارنآ  يادخ  رکش  زونه  هک  یئاهتمعن  رایسب  هچ  - 1680

دسرب یئافج  ناتسود  هک ز  یهاگ 
دسرب یئالب  نامسآ  شدرگ  زو 

بیغ ملاع  زا  هک  هصغ  روخم  راهنز 
دسرب یئافصو  حتف  دوش  هاگان 

هحفص 447} }
نونلا فرح 

يویند هورکم  تهارک  زا  یهن 
هورکم عمج  هراکم  ًۀَِنیابَتُم  لََزت  َمل  َثِداوَحلا  َّنِا  *** ِهلوُُزن َدنِع  َهوُرکَملا  ُهَرکَت  ال  - 1679

ًۀَِنئاک ِهِراکَملا  ِّیَط  یف  ِهللا  *** اهِرکُِشب َّلِقَتسَت  َمل  ٍۀَمِعن  مَک  - 1680
روما لیهست  اضرب و  هراشا 

ناسا لهس  ُنوُهَیَس  ّاِلا  َتنَّوَه  ام  َّلَق  *** ٍۀَحار یف  شِعَت  َرمَالا  ِنِّوَه  - 1681
ٌنوُزَح َو  ٌلوُهُس  ُرمَالا  امَّنِا  *** هُّلُک ًالهَس  ِءرَملا  ُرمَا  َسَیل  - 1682

جنر انع  ُنوُکَیال  ًائیَش  ُُبلطَی  نَم  َباخ  *** انَعلا ِراد  یف  َۀَحاّرلا  ُُبلطَت  - 1683
لابقا ندرمش  تمینغب  هیبنت 

ٌنوُکُس ٍۀَِقفاخ  ُّلُک  یبقُعَف  *** اهِمنَتغاَف َکُحایِر  تَّبَه  اذِا  - 1684
رسخ يا  باخ  ُنوُکَی  یتَم  ُنوُکُّسلا  ِيردَت  َو ال  *** اهیف ِناسحِالا  ِنَع  لَفغَت  َو ال  - 1685

راکزور يافج  زا  تیاکش 
ُنوُهَت ِبوُطُخلا  ُتاعوَر  َو  ُّزِعَا  *** ینَّنِا ِردَی  َمل  َو  يرهَد  یل  َرَّکَنَت  - 1686

هدنز داب و  قفاخ  ُنوُکَی  َفیَک  َربَّصلا  ِهیُرا  ُِّتب  َو  *** هواِدتعَا َفیَک  َبطَخلا  ِینیُری  َّلَظَف  - 1678
ارناسنا راکزور  بیدات  نایب 
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ینّابَر ُربَّصلا  َو  ینَعَنقَا  ُتوُقلا  َو  *** ینانغَا ُساَیلا  َو  یَنبَّدَا  ُرهَّدلا  - 1688
كرزب راک  بطخ  یناهنَی  َناک  دَق  يذَّلا  ُتَیهَن  یّتَح  *** ٌَۀبِرَجت ِماّیَالا  َنِم  ینَتَمَکحَا  َو  - 1689

هحفص 448} }

شابم ریگ  تخس 

ناسآ دوش و  هتفرگ  رظن  رد  ناـسآ  يراـک  هک  هداـتفا  قاـفتا  رتمک  اریز  ینک ، یگدـنز  شیاـسآ  رد  اـت  ریگب  ناـسآ  ار  يراـک  ره  - 1681
. ددرگن

. دراد زیگنا  مغ  هدننک و  تحاران  ناسآ و  اهراک  دوب ، دهاوخن  ناسآ  ناسنا  ياهراک  مامت  - 1682
. دنکیم ررض  دسر و  یمن  هجیتن  هب  تسا  بایان  هک  دورب  يزیچ  لابند  هک  یسک  یبلط . یم  یتخس  هناخ  رد  ار  شیاسآ  - 1683

دنریگ ناسحا  فطل و  قیرط  هک  یعمج 
دنریگ ناسنا  يوخ  لقع  تیاغ  زو 
دننکن یشوک  تخس  هنامز  لها  اب 

دنریگ ناسآ  دیامن  ور  هک  راک  ره 

رامش تمینغ  ار  تصرف 

. تسا فقوت  یندیزو  ره  لابند  اریز  رامش ، تمینغ  ار  تصرف  دیزو  وت  مچرپ  داب  هک  هاگنآ  - 1684
. دنکیم فقوت  تمظع  گنهآ  تقو  هچ  یناد  یمن  اریز  شابم ، لفاغ  یطئارش  نینچ  رد  ندرک  یکین  زا  - 1685

ینک هشیدنا  روج  افج و  دنچ  ات 
ینک هشیش  رد  سفن  وید  هک  تسا  ضرف 

يراک دیآ  یم  وت  تسد  زا  هک  زورما 
ینک هشیپ  یمدرم  ریغ  هک  تسا  فیح 

هحفص 449} }

ثداوح ربارب  رد  تماقتسا 

. دوشیم ناسآ  فرطرب و  گرزب  ياهراک  سرت  مدرگ و  یم  زوریپ  تالکشم  رب  نم  هک  دناد  یمن  دنکیم و  رییغت  مراگزور  - 1686
نآرب و   ) تسا هنوگچ  ربص  هک  مهدـیم  ناـشن  واـب  مه  نم  دـبوکیم  ارم  گرزب  ياـهراک  هنوگچ  هک  دـهدیم  ناـشن  نمب  راـگزور  - 1687

.( مدرگیم زوریپ 
رود همه  رد  افج  دنک  یم  هک  مایا 

(1  ) روغ هب  قافشا  دسر ز  یمن  رابکی 
نتفگ مهاوخن  وا  خرچ  هب  زجع  نم 

روج ای  يّدَعَت  دنک  یم  هک  دنچ  ره 

دنکیم بدا  ار  ناسنا  راگزور 
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عناق ارم  دـسریم  نم  هب  هک  یئاذـغ  هتخاس ، دـنمتورث  ارم  ادـخ ) هب  نتـشاد  دـیما  و   ) مدرم زا  ندوب  دـیماان  هدرک ، بدا  ارم  راگزور  - 1688
. تسا هدومن  تیبرت  ارم  ربص  هدینادرگ و 

. مدرک شا  یئامنهار  درک ، یم  یئامنهار  ارم  هک  سکنآ  هک  تخاس  راوتسا  اجنآ  ات  ارم  راگزور  هبرجت  - 1689
ما هتفای  بعت  جنر و  یسب  خرچ  زا 

ما هتفای  بدا  مایا  شدرگ  زو 
بارخ جنک  نیا  رد  نم  هک  نیشنم  غراف 

ما هتفای  بلط  زا  دارم  جنگ  دص 
__________

قمع نایاپ ، اهتنا ، روغ -  - 1
هحفص 450} }

نونلا فرح 
یند مدرم  اب  ینتورف  زا  یهن 

ینتورف عوضخ  ِنیّدلا  ِیف  َکنِم  ٌنهَو  َِکلذ  َّنِاَف  *** ٍعَمَط یلَع  ٍقُولخَِمل  َّنَعَضَخت  ال  - 1690
ِنوُّنلا َو  ِفاکلا  َنَیب  ُرمَالا  اَمَّنِاَف  *** ِهِنئازَخ یف  اّمِم  َهللا  ِقِزرَتسا  َو  - 1691

ٍنیکسِم ُنب  ُنیکسِم  ِۀَّیِرَبلا  َنِم  *** ُهُلماَت َو  ُهوُجَرت  َتنَا  يذَّلا  َّنِا  - 1692
یتسس نهو  ٍنیط  نِم  َغیص  نَمیف  ُلُخبلا  َحَبقَا  َو  *** ِنیّدلا ِیف  َو  اینُّدلا  ِیف  ُدوُجلا  َنَسحَا  ام  - 1693

ٍنید ِالب  اینُّدلا  ِیف  ُهللا  َكَراب  ال  *** اعَمَتجا اَذِا  اینُّدلا  َو  ُنیّدلا  َنَسحَا  ام  - 1694
ٍنوُراق َلثِم  ٍبیَبل  ُّلُک  َناَکل  *** ًینِغ ُبیبَّللا  ُدادزَی  ُِّبللِاب  َناک  َول  - 1695

لقع ّبل  ٍنُوفام  َّلُک  یطُعی  َو  َبیبَّللا  یِطُعی  *** ٍمَکَح نِم  ِنازیملِاب  ُقزِّرلا  اَمَّنِکل  - 1696
ریدقت مزاول  زا  ندزمد 

ُنُوکَیَس ٌِنئاک  َوُه  ام  َو  ًاَدبَا  *** ٍۀَلیِحب ُنوُکَی  الَف  ُنوُُکی  ام ال  - 1697
يارلا فیعض  نوفام  ٌنوُزحَم  ٌبَعتُم  َِۀلاهَجلا  وُخَا  َو  *** ِهتقَو یف  ٌِنئاک  َوُه  ام  ُنوُکَیَس  - 1698

ٌنیهَم َو  ٌزِجاع  یظُحی  َو  ًاّظَح  *** ِهیعَِسب ُلانَی  الَف  ُّيِوَقلا  یِعسَی  - 1699
بجُع زا  عنم  میلستب و  داشرا 

هرهب تذل و  ّظح  هَنَیزَا  ِهِرمَا  نِم  ِتاَی  َمل  َو  *** هَنَکمَا ام  َضرَی  َمل  ُءرَملا  اَذِا  - 1700
هَنَسحَتساَف ُهیَّتلا  ِِهب  َهاتَو  *** هَداتقاَف ِبجُعلِاب  َبِجُعا  َو  - 1701

ّریحت يا  هات  هَنَس  یکبَی  َو  ًاموَی  ُکَحضَیَس  *** ُهُریبدَت َءاس  دَقَف  ُهعَدَف  - 1702
ایند زا  زیهرپ  ایحب و  رما 

هحفص 451} }

ناترطف تسپ  يارب  عضاوت  زا  یهن 

. دنادرگ یم  تسس  ار  وت  نید  راک  نیا  اریز  نکم ، عضاوت  قولخم  ربارب  رد  مدرم  زا  دوس  رطاخب  - 1690
. تسا هتسب  نک ) « ) ن  » و ك »  » کی هب  عوضوم  اریز  هاوخب ، قزر  تسادخ  نئازخ  رد  هچنآ  زا  - 1691
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هدش رداص  هک  يراوشد  ره  سپس  نک »  » دیوگ یم  ادخ  دیآیم . دوجوب  هلصافالب  هاگنآ  ایب  دوجوب  دیوگ  یم  درک  هدارا  هک  ادخ  حیـضوت :
. ددرگ یم  یلمع 

(1 . ) تسا هدمآ  هبترم  تشه  میرک  نآرق  رد  هک  يا  هتکن 
. تسا هدوب  دنمزاین  مه  يوردپ  تسا ، دنمزاین  نیمز  يور  شدوخ  يا  هتسب  وا  هب  وزرآ  دیما و  مشچ  هک  یسک  - 1692

زان تمعن و  قح  بناج  زا  هتفای  يا 
زاین تسد  یسک  شیپ  ربم  راهنز 

یئوج یم  ادخ  ریغ  زا  دوخ  ربخ  رگ 
زاب يدرگ  یم  دیماان  هک  تسین  کش 

. تسا دب  لخب  ردقچ  هدش  قلخ  لگ  زا  هک  یسک  يارب  تسا و  شزرااب  یلیخ  نید  ایند و  رظن  زا  تواخس  - 1693
دـشابن نآ  رد  نید  هک  یعوضوم  هب  ادـخ  دـشاب  هتـشاد  دوجو  دوش و ) تیاعر  يراک  ره  رد   ) اـیند نید و  هک  تسا  بوخ  ردـقچ  - 1694

. دهدن تکرب 
. دنشاب نوراق  دننامه  نارایشوه  مامت  دیاب  دروآ  یم  تسدب  تورث  یکریز  لقع و  اب  لقاع  رگا  - 1695

دسر و  یم  لقاع  هب  مه  حیحص  تواضق  نازیم و  يور  ادخ  قزر  اما  - 1696
__________

هیآ 82 سی  هروس  هیآ 35  میرم  هروس  هیآ 40  لحن  هروس  هیآ 73  ماعنا  هروس  هیآ 47 و 59  نارمع  لآ  هروـس  هیآ 117  هرقب  هروـس  - 1
« نوکیف نک   » هیآ 68 رفاغ  هروس 

هحفص 452} }
نادان . مه ،

يدوب تمشح  بجوم  یسک  ملع  رگ 
يدوب تمدخ  هب  ام  يارب  خرچ  ُهن 

يدوب تمکح  ردق  هب  ناهج  لام  رگ 
يدوب تمعن  زان و  زور  همه  ار  ام 

یهلا ریدقت 

. دمآ دهاوخ  دوجوب  تسا  یندمآ  دوجوب  هچنآ  دیآ و  یمن  دوجوب  گنرین  هلیح و  اب  هاگچیه  درادن ، دوجو  هچنآ  - 1697
. دروخ یم  هصغ  هدیشک و  جنر  تهج ) نودب   ) نادان دیآ و  یم  دوجوب  دوخ  تقو  رد  دیآ  دیدپ  دیاب  هچنآ  - 1698

. ددرگ یم  زوریپ  راک  نامه  رد  فیعض  زجاع و  یهاگ  هکیتروص  رد  درب  یمن  يا  هجیتن  تمحز  زا  اما  دشوک  یم  دنمورین  - 1699
تخت تلود و  ادخ  زا  تفاین  هک  سک  نآ 

تخت بحاص  دشن  دیشوک  هک  دنچ  ره 
تسادخ ریدقت  هب  دوش  یم  هک  زیچ  ره 

تخرد دتفین ز  گرب  ادخ  مکح  یب 

يدنسپدوخ بجُع و  زا  زیهرپ 
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، دهدن ماجنا  بوخ  راک  دشابن و  یضار  دراد  تسد  رد  هچنآ  هب  هک  یصخش  - 1700
ار يو  راک  دزاس و  نادرگرس  ار  وا  مه  يدنسپدوخ  دهدب ، بجع  تسدب  ار  دوخ  مامز  دیآ و  راتفرگ  يدنسپدوخ  هب  يدرف  نینچ  - 1701

. دهد هولج  ابیز  وا  يارب 
ددنخ و  یم  يزور  درادن ، یبوخ  ریبدت  نوچ  نک  اهر  ار  يدرف  نینچ  - 1702

هحفص 453} }
نونلا فرح 

ندرک ظفح  نوص  اهنَنَماَت  َو ال  اینُّدلا  َقََّوت  َو  *** اهنُصَف َءایَحلا  َکِسفَن  نَع  َّدُع  - 1703
اهنَع َجِرُخِتل  اهَتلِخُدا  َو  *** َتوَملا َِلبقَتسَِتل  اهَتئِج  امَّنِا  - 1704

اهنُکَف ُّبُِحت  ٍۀَثوُدُحا  َّيَا  *** رُظناَف َكَدَعب  َثیدَحلا  یِقبَی  َفوَس  - 1705
ناهج يرابتعا  یب  نایب 

دادماب دغ  ٌنیتاتَشل  اَهُحاوَر  َو  ٍعَمَِجَِتل  اهوُّدُغَف  *** ِنیَتَّرَم ٍموَی  ِّلُک  یف  اِهلهَِاب  ُلوَُحت  اینُد  - 1706
قفانم نارای  زا  تیاکش 

بش ات  لاوز  زا  حاور  ٍناوخِِاب  ُءرَملا  اَهُّیَا  ای  *** ُهناوِخا َسَیل  ٌنامَز  اذه  - 1707
ٍناهجَو َو  ِناناِسل  مَُهل  *** ٌِملاظ ُمُهُّلُک  ُُهناوِخا  - 1708

ٍنامتِِکب ِهیراُوی  ٌءاد  *** ِهبلَق یف  َو  ِرُشبلِاب  َكاقلَی  - 1709
غورد روز  ٍناتُهب  َو  ِروُّزلِاب  َكامَر  *** ِهنیَع نَع  َتبِغام  اذِا  یّتَح  - 1710

ِنانثا َُکقِدصَی  ِّدُولِاب ال  *** ُهلهَا اذَکه  ٌنامَز  اذه  - 1711
ٍناسنِِاب سَناَت  َكَرهَد ال  *** ًادَرفُم نُکَف  ُءرَملا  اَهَّیَا  ای  - 1712

نادرم زا  نانز  تظفاحم  رد  هغلابُم 
ءارتفا ناتهب  ٌنیمَا  ِنلا  ِءاسّ یَلَع  ِلاجِّرلا  ِیف  ام  *** ًاخَا ٌَخا  ِنلا  ِءاسّ یَلَع  َّنَنَماَی  ال  - 1713

ُنُوخَیَس ٍةَرظَِنب  نَا  َُّدبال  *** هَدهُج َفَّفَعَت  نِا  َو  ِلاجِّرلا  ُّلُک  - 1714
راصح نصح  ٌنوُصُح  ِرُوبُقلا  يَوِس  ِءاسِّنِلل  ام  *** هِدهَِعب َتِقثَو  یف  َوا  ُربَقلا  َو  - 1715

هحفص 454} }
. دنکیم هیرگ  لاسکی 

رورغم صقان  لقع  هب  دوش  هک  سک  ره 
رود دشاب  افص  بابرا  ِبَرشَم  زو 

زور بش و  تملظ  هب  دهد  ناج  هک  راذگب 
رورسم ددرگن  شلد  نیقی  رون  زو 

ایند زا  زیهرپ  ایح و 

. نکم دامتعا  نآ  هب  زیهرپب و  ایند  زا  نک . ظفح  ار  تداع  نیا  هدب و  تداع  ءایح  هب  ار  دوخ  - 1703
. يدرگ جراخ  نآزا  هک  يا  هدش  ایند  دراو  يورب . گرم  لابقتسا  هب  هک  يا  هدمآ  ایند  هب  - 1704

. وگب ار  نآ  دنامب ، یقاب  وت  زا  يرادیم  تسود  یتخس  هچ  هک  نک  تقد  دنامیم ، یقاب  وت  زا  سپ  ینزیم  هک  یفرح  - 1705
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هرف هدرب  نامز  لها  زا  وت  عبط  يا 
هدم هزور  ود  هاج  هب  لد  هک  راهنز 

ینک عمج  ناهج  بابسا  هک  دنچ  ره 
هب همه  زا  کین  مان  لقع  بهذم  رد 

رابتعا یب  يایند 

. مه زا  ندش  ادج  يارب  تکرح  بش ، مه و  اب  ندش  عمج  يارب  شدرگ  حبص  دراد : زور  رد  شدرگ  ود  نآ  مدرمب  تبسن  ایند  - 1706
مدره دمآرب  گنر  هد  هب  مایا 
مدره دیامن  امب  بجع  راوطا 

هحفص 455} }
دیآ یم  نآ  زا  نوخ  يوب  هک  هتف  دص 

مد ره  دیاز  راگزور  ردام  زا 

قفانم نارای  زا  تیاکش 

. دنرادن يردارب  شناردارب  نامز  نیا  درم ! يآ  - 1707
. دنا هرهچ  ود  ینابز و  ود  دنارگمتس . همه  رصع  نیا  مدرم  - 1708

. دنک یم  نامتک  هدرک و  ناهنپ  ار  درد  نآ  تسا و  كاندرد  وت  هب  تبسن  وا  لد  لاح ، نیع  رد  دنکیم  دروخرب  وت  اب  شوخ  يوراب  - 1709
. دنیوگ یمن  تسار  وت  هب  رفن  ود  یتسود  رد  دنتسه و  نینچ  شمدرم  هک  تسا  يراگزور  نیا  - 1710

. ریگم سنا  نکم و  دامتعا  سکچیه  هب  شاب و  اهنت  دوخ  راگزور  رد  یطئارش  نینچ  رد  درم ! يآ  - 1712
هویش دشاب  قافن  ار  وت  دنچ  ات 

(1  ) هویل یشاب  شیوخ  لهج  تیاغ  زو 
دیور یلاهن  رگ  قافن  كاخ  زا 

هویم تمادن  شدشاب  هک  تسین  کش 

سومان زا  تظفاحم 

. ددرگ نیما  دناوتیمن  نز  هب  تبسن  درم  اریز  دشاب ، يو  سومان  هب  تبسن  دوخ  ردارب  نیما  دناوتیمن  يردارب  چیه  - 1713
!! دننکیم تنایخ  مه  هاگن  کی  اب  یهاگ  راچان  هب  دنشاب ، فیفع  دوخ  راک  رد  دنچ  ره  اهدرم ، مامت  - 1714

__________

. سولپاچ نادان و  قمحا ، هویم : هفیج - -  لثم  هویل  - 1
هحفص 456} }

نونلا فرح 
هارمک نانز  یئافویب  نایب 

ندروخ مسق  فلج  ٌنیمَی  ِنانَبلا  ُبوُضخَِمل  َسیَلَف  *** اهَدهَع َياَّنلا  ِضُقَنت  تَفَلَح ال  ِنَئل  - 1716
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ُنیلَتَس اِهناّلُخ  نِم  َكِریَِغل  *** اهَّنِاَف َنایِّللا  َکتَطعَا  َیِه  نِا  َو  - 1717
ندش رود  يان  ُنیبَت  َنیح  ِردَّصلا  ِیف  یًجَش  َکیَلَع  *** نُکَت َو ال  َکتَفَعاس  ام  اِهب  عَّتَمَت  - 1718

لاصو نیع  رد  نامرح  راهظا 
ٌناریَح ِّبُحلا  ِیف  ٍَهلَو  ُوذ  َتنَا  َو  *** ٌبَرَتقُم َکنِم  ٍناد  َُکبیبَح  اُولاق  - 1719

تناعا فاعسا  ٌنامَظ  َوُه  َو  يرسَی  َو  ِریعَبلا  ِرهَظ  *** یلَع روُهَّطلا  ُءاملا  ُلَمُحی  دَق  ُتلُقَف  - 1720
باطخ نب  رمع  یناث  ۀفیلخب  باطخ 

ِنیّدلا َۀَّنُس  نِکل  َو  ِةویَحلا  َنِم  *** ٍۀَِقث یلَع  ّانِا  َکیّزَُعن ال  ّانِا  - 1721
نزح یجش  ٍنیح  یِلا  اشاع  َول  َو  يّزَعُملا  َال  َو  *** ِیَم ِهتّ َدَعب  ٍقاِبب  يّزَعُملا  اَلَف  - 1722

تبرکب تسیّدؤم  هک  تبرغ  رایتخا  زا  یهن 
هدنه تیزعت  يّزعم  اناک  ام  ُثیَح  ٌبیرَغ  َبیرَغلا  َّنِا  *** ًاَدبَا ٍَۀبرُغ  یف  اُوبَغَرتال  ِموَق  ای  - 1723

ناقساف روُجف  قسف و  زا  تیاکش 
انُوموُصَی ٌدرَس  مَُهل  َنوُرَخا  َو  *** انُوموُقَی ٌدرِو  مَُهل  َنیذَّلا  َال  َول  - 1724

هدش هداد  تیزعت  يّزعم  انوُعیُطت  ام  ٍءوَس  ُموَق  مُکَّنَِال  *** ًارَحَس مُِکتَحت  نِم  مُکُضرَا  تَکَدکَدَت  - 1725
موجن بکاوک و  ریثات  یفن 

یناتَا
هحفص 457} }

. دوش یمن  تفای  نانز  يارب  یهاگهانپ  ربق  زا  ریغ  ینک . دامتعا  نآ  دهعت  هب  یناوت  یم  هک  تسا  یهاگتناما  نیرتلماک  ربق  - 1715
ره ار  نانز  مه  دـنادیم و  راکتنایخ  ار  نادرم  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  نآ ، ظـفح  تفع و  هب  تبـسن  هک  درک  هجوت  مرتحم  هدـنناوخ  حیـضوت :

هوشع و اب  ای  نتـسیرگن و  ار  رگیدکی  تقد  يرادیرخ و  مشچ  اب  تنایخ ، لقادح  دنـشاب . کیدزن  دـنواشیوخ و  رگیدـکی  هب  تبـسن  دـنچ 
. تسا ندز  فرح  رگیدکی  اب  هدنخ 

نتفرگ دوخب  ندز  فرح  رد  يداعریغ  شور  ندرک و  هاگن  هکلب  تسین  یئوشانز  لمع  زا  زیهرپ  اهنت  مالـسلا  هیلع  ماما  رظن  زا  تفع  ظفح 
. ددرگیم بوسحم  نابز  مشچ و  يانز  رگید  ریبعت  هب  تسا و  تفع  فالخ  مه 

تسس همه  نامیا  لقع و  هب  نانز  دنشاب 
تسرد نامیپ  دهع و  دننکن  زگره 

تاجن لها  ترخآ  هب  دوش  هک  لکشم 
تسجن موق  نی  زا  دوخ  صالخ  هک  سکره 

دنرادن افو  تیبرت  یب  نانز 

دوخ ناتشگنا  هک  ینانز  تسین ، وا ) دنگوس  و   ) نامیپ نتـسکش  بجوم  وا ) رظن  رد   ) يو نتفرگ  هلـصاف  درک ، دای  دنگوس  نز  رگا  - 1716
. دنتسین دنب  ياپ  دوخ  دنگوس  هب  دننکیم  گنر  ار 

. دهدیم ناشن  یمرن  يدوزب  مه  نارگید  يارب  داد ، ناشن  یمرن  وت  هب  تبسن  رگا  - 1717
. هدم هار  لد  هب  یمغ  دش  ادج  هک  هاگنآ  ربب و  هرهب  يو  زا  دنکیم  کمک  وت  هب  تسا و  گنهامه  وت  اب  هک  اجنآ  ات  - 1718

تسا زاین  یب  دننک  نانز  هک  يدهع 
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تسا دایرف  فرط  ره  هب  نانز  تسد  زو 
هحفص 458} }

تسا دازآ  دب  کین و  دیق  هک ز  يدرم 
تسا داب  تعامج  نیا  ثیدح  هک  دناد 

لاصو نیع  رد  یئادج 

. ینادرگرس ناریح و  یتسود  رد  وت  تسا و  کیدزن  وت  هب  تتسود  دنتفگ  - 1719
. تسا هنشت  شدوخ  هک  یتروص  رد  دنکیم ، تکرح  رتش  ددرگیم و  لمح  رتش  شود  يور  كاپ  بآ  یهاگ  متفگ : خساپ  رد  نم  - 1720

شبش تفای  ینشور  زور  هچ  هک  هم  نآ 
شبلط میامن  یم  لاصو  نیع  رد 

راب رد  دراد  بآ  هک  رتش  دننام 
شبل هب  ناج  دسر  یگنشت  تیاغ  زو 

باطخ نب  رمع  هب  تیلست 

. تسا ینید  هفیظو  کی  نداد  تیلست  هکلب  میراد  دامتعا  دوخ  ندنام  هدنز  هب  هک  تسنیا  رطاخب  هن  میئوگیم  تیلست  وت  هب  هک  ام  - 1721
ره دبای ، یم  دیواج  یگدنز  هدنهد  تیلست  هن  دنام و  یم  یقاب  هشیمه  يارب  شناگتسب  زا  یکی  ندرم  زا  دعب  هدش  هداد  تیلـست  هن  - 1722

. دنامب هدنز  یحابص  دنچ  هک  دنچ 
دود هچ  هدیشوپ  هایس  ازع  رهب  يا 

دونشخان قح  لها  هتشگ  وت  لعف  زو 
درمب صخش  نالف  هک  مغ  روخم  رایسب 

دوب یهاوخ  وا  یپ  رد  مه  وت  تفر و  وا 

تبرغ زا  زیهرپ 

دورب اجک  ره  بیرغ  اریز  دینکن ، تبرغ  هب  لیم  هاگچیه  نازیزع  يآ  - 1723
هحفص 459} }

نونلا فرح 
ندیناسرت دیدهت  ٌِنئاک  اهِّرَش  نِم  َوُه  ام  َو  *** ِموُجُّنلِاب ینُدِّدَُهی  یناتَا  - 1726

ٌنِما اهِّرَش  نِم  ّینِاَف  *** ُموُجُّنلا اَّمَاَف  ُفاخَا  یبُونُذ  - 1727
لام تداعس  لاف  نیسحت 

ندز لاف  لاّفت  انَّوَکَت  ّاِلا  َناک  ٍئَِشل  ُلاُقی  *** ام َلَّقَلَف  نُکَی  يوهَت  اِمب  َلَّاَفَت  - 1728
شیوخ بسح  تفارش  راهظا 

ینُکی ِدهَملا  ِیف  اُنلفِطَو  *** ِمارِکلا اُوَنب  ُمارِکلا  ُنَحن  - 1729
ترطف تسپ  میئل  انُمق  ِّّزِعلا  ِطاِسب  یلَع  *** ِللا ُمائّ َدَعَق  اذِا  ّانِا  - 1730
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دجبا تانسح  قفو  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  مساب  یّمعم 
ِنیَذ َتَحت  ِِعئابَّطلا  َلصَا  عَضَو  *** ِنیَتَّرَم یسُوم  َدعَو  ذُخالَا  - 1731

ِنیَجَردُملا ِنیَذ  َنَیب  جِردَا  َو  *** اهذُخَف ٍجنَرطَش  ِناخ  ِۀَّکِس  َو  - 1732
نداهن عضو  ِنیَِقفاخلا  ِیف  نَم  ِعیمَج  ُبلَق  َو  *** یبلَق ُهاوهَی  نَم  ُمسا  َِکلذَف  - 1733

ینیکسم ماعطا  يارب  همطافب  باطخ 
هلان نینح  ِنیعَمجَا  ِساّنلا  ِریَخ  َتِنب  ای  *** ِنیقَیلا َو  ِدجَملا  ِتاذ  همِطاف  - 1734

ٌنینَح َُهل  ِبابلِاب  َماق  دَق  *** ِنیکسِملا َِسئابلا  َنیََرت  امَا  - 1735
ٌنیزَح ًاِعئاج  انَیِلا  وُکشَی  *** ُنیکَتسَی َو  ِهللا  َیِلا  وُعدَی  - 1736

هنسرگ عئاج  ُنیدَی  نَم  ِتاریَخلا  ُلِعاف  َو  *** ٌنیهَر ِِهبسَِکب  ٍئِرما  ُّلُک  - 1737
هحفص 460} }

. تسا بیرغ 
رون وت  راسخر  هام  ارم ز  مشچ  يا 
رود زگره  وشم  هناخ  زا  هک  راهنز 

تبرغ مدیدن  یترودک  یلاخ ز 
روهشم نابیرغ  ماش  اج  همه  دشاب 

ناقساف فارحنا  زا  تیاکش 

، دنریگ یم  هزور  مه  رس  تشپ  هک  يرگید  هورگ  دنناوخیم و  زامن  بترم  هک  یهورگ  دندوبن  رگا  - 1724
زا هک  دیتسه  بایان  یمدرم  امش  اریز  دیدرگ ، یم  یـشالتم  ماگنه  بش  تسامـش  ياپ  ریز  هک  ینیمز  دندوبن ) یمدرم  نینچ  رگا  - ) 1725

. دیربیمن نامرف  ام 
مه اب  تدابع  یتعامج  دنراد 

مرخ مئاد  دنا  تعاط  تیاغ  زو 
دوشن عنام  هفئاط  نیا  تعاط  رگ 

مد ره  دشاب  هلزلز  نیمز  يور  رد 

مایا سحن  دعس و 

. درک دیدهت  دوشیم  كرد  هک  یئاهرطخ  ددرگ و  یم  ینیب  شیپ  موجن  قیرط  زا  هک  یثداوح  هب  ارم  دمآ و  نم  شیپ  - 1726
ناـما رد  دوشیم  ینیب  شیپ  موجن  قیرط  زا  هک  یثداوح  رـش  زا  اـما  مسرتـیم  دوـخ  ناـهانگ  زا  میوـگیم ): دـیدهت  نیا  ربارب  رد  نم  - ) 1727

. متسه
دننک رایسب  لیم  موجن  هب  یعمج 
دننک رارسا  ملاع  زا  نخس  مئاد 

هحفص 461} }
رهاظ ناشیا  ياطخ  دوش  زور  نوچ 
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دننک رادنپ  مه  باجح و  فشک  رگ 

کین هب  لأفت 

. دیاین لمع  هب  تسا و  هدوب  يزیچ  دنیوگب  هک  تسا  هدش  مک  دیآ  یم  تتسدب  نزب ، لأفت  يراد  لیم  هچنآ  هب  - 1728
بیغ ملاع  زا  دننز  یم  هک  لاف  ره 
بیر ههبش و  یب  روهظ  دنک  هاگان 
يرثا دراد  یقیرط  ره  هب  لاف  نوچ 

بیع دشاب  ندز  دب  لاف  هک  تسین  کش 

شیوخ بسح  راهظا 

نییعت شا  هینک  تسا  هراوهگ  رد  هک  یماگنه  هب  ام  كدوک  میتسه و  اه  تیـصخش  اب  نادـنزرف  زا  میراد و  تیـصخش  نامدوخ  ام  - 1729
. ددرگیم

رتشیب تسا و  هینک  دـشاب  تنب  ما و  نبا ، با ، نآ  لوا  هک  یتاملک  تسه . مه  هینُک  بقل ،)  ) لیماف مسا و  رب  هفاضا  برع  نایم  رد  حیـضوت :
مان و رب  هفاضا  تسا  هراوهگ  رد  هک  هاگنآ  نسح و  ردـپ  ینعی  نسحلاوبا  دـنیوگ : یم  الثم  دوشیم  هداد  ناونع  نیا  ناشنادـنزرف ، راـبتعا  هب 
ار نآ  مان  هک  دروآ  یم  دنزرف  دنک و  یم  جاودزا  دوشیم ، گرزب  هک  لأفت  نیا  اب  دنریگ  یم  رظن  رد  وا  يارب  مه  ار  نسحلاوبا  هملک  لیماف 

. نسح مانب  دروآ  یم  يدنزرف  دوشیم و  گرزب  ینعی  نسحلا  ما  دنیوگیم  رتخدب  الثم  ای  دراذگیم و  نسح 
مه ار  دوخ  جاودزا  زا  سپ  باسح  دنا  هراوهگ  رد  هک  ام  ياه  هچب  هک  تسا  نیا  ام  تیـصخش  لیلد  دیوگب : دهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما 

. دنراد
. مینکیم هزرابم  نانآ  اب  میزیخ و  یم  اپب  دننز  هیکت  تردق  طاسب  رب  ناترطف  تسپ  مینیبب  یتقو  ام  - 1730

هحفص 462} }
ام نوچ  ملاع  هب  تسین  یسک  زورما 
ام نوچ  متاح  دوبن  مرک  لضف و  رد 

رگید صخش  کی  هک  نادب  نیقی  هتکن  نیا 
ام نوچ  مدآ  لسن  دوشن ز  ادیپ 

دجبا باسح  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مان  يامعم 

. هدب رارق  ود  نآ  لابند  ار  د )  = 4  ) عیابط لصا  و  م،م )  = 80  ) ریگب رظنرد  هبترم  ود  ( 40 نیعبرا =   ) یسوم زا  ادخ  نتفرگ  هدعو  - 1731
. هدب رارق  فورح  هس  نآ  نایم  رد  ( 8 ح =   ) تسا جنرطش  رد  هک  یناخ  هکس  هاگنآ  - 1732
. تسا هدوبر  ار  نالقاع  عیمج  بلق  نم و  بلق  هک  تسا  یسک  مان  فرح  راهچ  نیا  - 1733

هراوآ موش  وا  يوکز  هک  یهاگ 
هراچیب يدجسم  نوردب  متفا 

مزاس شقنم  لد  نوخ  هب  بارحم 
هراب کی  دوش  کبس  ملد  راب  ات 
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نیکسم ماعطا  يارب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  باطخ 

! مدرم مامت  نیرتهب  رتخد  يا  یتسه ! نیقی  تمظع و  راراد  هک  يا  همطاف  يا  - 1734
؟ دنکیم هلان  هداتسیا و  هناخ  برد  رب  هراچیب  يا  هدنامرد  ینیب  یمن  رگم  - 1735

. تسا نیگمغ  هنسرگ و  دهاوخیم ، کمک  ام  زا  هدروآ ، ام  شیپ  ار  دوخ  لد  درد  دربیم ، هانپ  واب  دناوخیم و  ار  ادخ  - 1736
ضرق ادخ  هب  راکوکین  تسا و  شیوخ  لامعا  ناگورگ  يدرف  ره  - 1737

هحفص 463} }
نونلا فرح 

لیخب نینض  ِنینَّضلا  یَلَع  ُهللا  اَهَمَّرَح  *** َنِییّلِع ِۀَّنَج  یف  ُهُدِعوَم  - 1738
ٍنیّجِس یِلا  ُراّنلا  ِِهب  يوهَت  *** ٌنیزَح ٌِفقوَم  ِلیخَبِلل  َو  - 1739

َنینِّسلا َو  َرهَّدلا  ُثُکمَی  *** ُنیلسِغلا َو  ُمیمَحلا  ُُهبارَش  - 1740
تعاط هجو  رب  همطاف  باوج 

راحلا ءام  میمح  ۀَعاّسلا  ِیلابُا  َو ال  هُمِعُطا  *** ٌۀَعاط َو  ٍّمَع  َنباَی  ٌعمَس  َكُرمَا  - 1741
ۀَعافَش َیلَو  َدلُخلا  َلُخدَا  نَا  *** ۀَعاجَملا اَذ  َو  ُتعَبشَا  اَذِا  وُجرَا  - 1742

نامثع ياذیاب  ناکرشم  زا  تیاکش 
نیزح بیئل  ٍنوُزحَِمل  یکبَت  ًاِبئَتکُم  َتحَبصَا  *** ٍنوُعلَم ِریَغ  ٍموَق  ِرُّکَذَت  نِمَا  - 1743

ِنیّدلا َیِلا  وُعدَی  نَم  ِملُظلِاب  َنوُشغَی  *** ٍهَفَس ِيَوذ  ٍماوقَا  ِرُّکَذَت  نِمَا  - 1744
ریس ناعبش  ٍنوماَم  ُریَغ  َلیبَس  مُهنِم  ُردَغلا  َو  *** اوُِرُما ام  ِءاشحَفلا  ِنَع  َنوُهَتنَی  ال  - 1745

ٍنوُعظَم ِنب  ِنامثُِعل  انبِضَغ  ّانِا  *** مُهَریَخ ُهللا  َّلَقَا  َنوَرَی  الَا  - 1746
ٍنوُهوَم َریَغ  ًابرَض  َو  ًاکارِد  ًانعَط  *** هَتَلقُم َنوَشخَی  َو ال  َنوُمِطلَی  نَا  - 1747

هنامیپ لیک  ٍنُوبغَم  َریَغ  ًءازَج  ٍلیَِکب  ًالیَک  *** ًالَجَع ُتمَا  َمل  نِا  مِهیزَجن  َفوَسَف  - 1748
ِنوُّدلِاب ُدَعب  اّنِم  َنوَضرَی  َو  ِهیف  *** اوُِفقُو يذَّلا  ِرمَالا  ِنَع  َنوُِهتنَی  َوا  - 1749

ندرک متس  میض  ٍنُونسَم  ِّفَکلا  ِیف  ٍدِرَطُم  ِّلُِکب  *** انتَمیَضَه اوُجرَی  نَم  َمیَّضلا  ُعَنمَی  َو  - 1750
ِنیناجَملا  ِماه  نِم  ِءاّدلا  اَِهب  یفشَن  *** اهََطلاخ َحلِملا  َّنَاَک  ِتافِهُرم  َو  - 1751

یّتح
هحفص 464} }

. دهد یم 
. دریگ یم  ارنآ  ضوع  هدرک  مارح  لیخب  رب  ارنآ  ادخ  هک  یلاع  ياه  هناخ  تشهب  رد  و  - 1738

. دناشک یم  نیّجِس »  » هب ار  وا  شتآ  تسا ، كانمغ  یهاگتسیا  لیخب  يارب  - 1739
. دنامب نآ  رد  دیاب  یئاهلاس  رهد و  تساه و  یمنهج  يوشتسش  كرچ و  نوخ و  زا  شبآ  هک  اجنآ  - 1740

ینیکمت ادخ  لضف  زا  هتفای  يا 
ینیکسم اب  راچد  يوش  هک  یهاگ 
وت زا  دبایب  یشزاون  هک  دیاب 
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ینیکست شلدب  یناسر  دوج  زو 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  خساپ 

. مرادن یتحاران  چیه  مهدیم و  اذغ  ار  وا  منکیم ! تعاطا  مدینش و  ار  تروتسد  ومع ! رسپ  - 1741
. موشب تعافش  مورب و  نادیواج  تشهبب  هک  مراد  وزرآ  منکیم  ریس  ار  يا  هنسرگ  هک  هاگنآ  - 1742

نوعظم نب  نامثع  ندش  رازآ  زا  تیاکش 

!؟ ینک یم  هیرگ  مغ  رطاخب  هدش و  كاندرد  هدشن ، نیرفن  يدرم  يروآ  دای  زا  ایآ  - 1743
!؟ یلان یم  دننک  یم  ملظ  دنک  توعد  نید  يوسب  ار  نانآ  سک  ره  هک  ینادان  ياه  هفئاط  رکذت  زا  ایآ  - 1744

دنرادیمنرب و دنرادرب ، دنراد  روتسد  هک  یفارحنا  زا  تسد  نانیا  - 1745
هحفص 465} }

. تسا نماان  يراک  نانآ  نایم  رد  تنایخ 
. میا هدش  ینابصع  نوعظم  نب  نامثع  رطاخب  ام  هدرک ، مک  ار  نانآ  ریخ  ادخ  هک  دننیب  یمن  رگم  - 1746

. دننزیم مه  مکحم  دننزیم ، ار  وا  مه  رس  تشپ  دنوش  روک  هک  دنسرت  یمن  وا  مشچ  زا  دننزیم و  شتروصب  یلیس  - 1747
ار ام  نمشد  دندش  ناج  هب  هک  یعمج 

ار  ام  نتشک  دصق  دننک  هتسویپ 
میشوک تعامج  نیا  لتق  هب  زین  ام 

ار ام  نت  رد  فیعض  یگر  تسه  ات 
هب یملع  ثحب  کـی  رد  شیرق  زا  ینمجنا  رد  نوـعظم  نـب  ناـمثع  دـندوب ، راـشف  تـحت  هـکم  رد  ناناملـسم  هـک  يراـگزور  رد  حیـضوت :
داد يرادـلد  ار  نامثع  هریغم  نب  دـیلو  دـش . دوبک  شمـشچ  دز و  نامثع  تروصب  یلیـس  یـشیرق  ناوج  کی  تساخرب و  نانآ  اب  تفلاخم 

. ددرگ بویعم  دراد  زاین  ادخ  هار  رد  مه  نم  ملاس  مشچ  تفگ : نامثعو 
. دننیبب رفیک  رتمک  مراذگ  یمن  مهد و  یم  لماک  ار  نانآ  رفیک  مدرمن  رگا  يدوزب  - 1748

میا هداد  ماـجنا  اـم  هچنآ  زا  رتمک  هب  سپ  نیازا  دـنرادرب و  دـنا  هدرک  زاـغآ  هک  يراـک  زا  تسد  اـت  میهد ) رفیک  ار  اـهنآ  ردـقنآ  - ) 1749
. دندرگ یضار 

. دوش يریگولج  هدش  زیت  ياهریشمش  اب  دنکشب ، مهرد  ار  ام  تسا  راودیما  هک  یسک  ملظ  زا  - 1750
. دیشخب میهاوخ  افش  ار  ناگناوید  رسدرد  دنا ، هداد  بآ  ار  اهنآ  کمن  اب  ایوگ  هک  يزیت  ياهریشمش  اب  - 1751

هحفص 466} }
نونلا فرح 

یجک جوع  َِنیَّللا  َو  ِحامسِالِاب  َِۀبوُعُّصلا  َدَعب  *** مَُهل َمُولُح  ٌلاجِر ال  َّرُِقت  یّتَح  - 1752
ِنوُّنلا يِذَک  َوا  یسوُمَک  ٍِّیبَن  یلَع  *** ٍبَجَع ٍلَزنُم  ٍباتِِکب  اُونِمُؤی  َوا  - 1753

ٍنیسای ِتایا  یف  َنَّیَبَت  امَک  *** ٍجَوِع يذ  َریَغ  یٍّلَج  ٍرمَِاب  یتاَی  - 1754
ردب هوزغ  رد  رافک  دیدهت 

رپس ّنجم  ٍّنِس  ُثیدَح  ِنیَماع  ُلِذاب  *** ّینَا ُناوَعلا  ُبرَحلا  َفَرَع  دَق  - 1755
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ٍّنَف ِّلُِکب  َبرَحلا  ُِلبقَتسَا  *** یّنِج ّینَاَک  َلیَّللا  ُحَنجَنَس  - 1756
ٍنغِض َّلُک  ُبِهذَی  ٌمِراص  َو  *** یّنِجَم یعَم  َو  یحالِس  یعَم  - 1757

غیت مراص  یُّما  ینتََدلَو  اذه  ِلثِِمل  *** یّنَع ٍّوُدَع  َّلُک  ِِهب  یصُقا  - 1758
راب شتا  غیتب  رافکزا  یکی  فیوخت 

هنیک نعض  ِنیتَولا  َعِطاق  يراسَی  یف  َو  *** ینیمَی یف  ِهللا  ِلوُسَر  ُفیَس  - 1759
ینیرَق نَع  ِفیَّسلِاب  ُهبِرضَا  *** ینئُِجی ینَزَراب  نِم  ُّلُک  َو  - 1760

ِنیعلا ِبالِط  نَع  ٌلیلَق  اذه  *** ِنیّدلا ِلیبَس  نَع  َو  ٍدَّمَُحم  - 1761
رابشتا غیتب  رارشا  زا  یکی  دیدهت 

بلقلا یف  قرع  نیتو  ینیمَی  ُهلِمحَی  ٍمِراِصب  *** ینید َو  یبَسَح  ولبَا  َموَیلا  - 1762
رهظا يا  ولبا  ینیرَع  ِِهب  یمحَا  ِللا  اقّ َدنِع  - 1763

شیوخ رثا  رفظ  غیت  شقن  فیصوت 
هحفص 467} }

. دندرگ مرن  میلست و  امب  تبسن  اهیتخس  ربارب  رد  نانآ  لقع  یب  نادرم  ات  داد ، میهاوخ  راشف  ار  اهنآ  ردقنآ  - 1752
. دنروآ نامیا  هدیدرگ  لزان  سنوی ) « ) ن  » یسوم و دننام  يربمایپ  هب  هک  یهلا  مهم  باتک  هب  ای  دنوش و  میلست  ای  - 1753

. تسا هدش  هداد  حیضوت  نآرق )  ) نیسای تایآرد  درادن و  یجک  هک  هدروآ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم   ) نشور یعوضوم  - 1754
علاط دش  توبن  حبص  هک  زورما 

عقاو دش  رفظ  حتف و  ام  بناج  زو 
مشک غیت  سک  همهرب  تفص  دیشروخ 

عمال وس  رهز  دوش  ادخ  رون  ات 
یهام مکش  رد  درک و  رارف  نانآ  تسد  زا  مدرم  ینامرفان  رثا  رب  هک  تسا  سنوی  ترضح  ناتساد  نآرق و  هیآ  هب  هراشا  ن »  » هملک حیضوت :

(1 . ) تفرگ رارق 
ِّلُِکل َّنِا  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  رظن  نیا  زا  تسا و  نآرق  رد  هک  تسا  سی  هروـس  هب  هراـشا  نیـسای »  » هملک

. تسا نآرق  مامت  سی  هملک  زا  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  تسا ،) سی  نآرق  بلق  دراد و  یبلق  يدوجوم  ره  « ) سی ِنآرُقلا  َبلَق  َو  ُبلَق  ٍییَش 

ردب گنج  رد  رافک  دیدهت 

. متسه ناوجون  راک و  هزات  هک  دسانش  یم  ارم  یپ  رد  یپ  ياه  هلمح  گنج و  - 1755
رب رد  زاب  شوغآ  اب  ینف  ره  اـب  ار  گـنج  متـسه ، اـپ  زیرگ  نم  هک  ینکیم  رکف  مروآ و  یم  مهارف  ار  گـنج  کـیرات  بش  يدوزب  - 1756

. مریگیم
. نم تسدرد  دنادرگیم  فرطرب  ار  اه  هنیک  هک  يزیت  ریشمش  تسا و  نم  هارمه  نم  رپس  هحلسا و  - 1757

__________

هدنراگن رگید  رثا  نآرق  ياه  هصق  باتک  رد  حیضوت  - 1
هحفص 468} }

. تسا هدیئاز  ارم  مردام  يزور  نینچ  يارب  منادرگیم . رود  دوخ  زا  ار  ینمشد  ره  هحلسا  نیا  اب  - 1758
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ار ام  لباقم  تسین  یسک  گنج  رد 
ار ام  لصاح  تسا  تعاجش  عاونا 

رمک میتسب  گنج  هب  ام  هک  راب  ره 
ار ام  لماک  مدرم  رظن  دندرک 

رافک دیدهت 

. اه بلق  لد و  گر  هدننک  عطق  نم  پچ  تسد  رد  متسار و  تسد  رد  راقفلاوذ )  ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریـشمش  - 1759
( رجنخ )

. منک یم  عافد  مناسک  نیرتکیدزن  زا  موشیم و  رو  هلمح  واب  ریشمش  اب  دیآ  نم  گنج  هب  سک  ره  - 1760
یتشهب ناتـشرد  مشچ  يوزرآ  رد  هک  یناسک  يارب  راک  نیا  منکیم . عافد  مالـسا  هار  زا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زا  - 1761

. تسا زیچان  کچوک و  یلمع  دنتسه 
غیت مرادرب  باتفآ  هچ  هک  يزور 

(1  ) غیم نوچ  ار  دوخ  نانمشد  همه  منار 
راچد مصخ  دوش  یم  هگ  هکرعم  رد 

غیرد تسین  نآ  فک و  رد  ارم  تسا  غیت 

رارشا دیدهت 

. منک یم  شیامزآ  مراد  تسد  رد  هک  يزیت  ریشمش  اب  ار  دوخ  نید  یگداوناخ و  تیصخش  زورما  - 1762
. میامن یم  عافد  دوخ  یتسه  تیثیح و  زا  دربن  ماگنه  هب  - 1763

__________

. ظیلغ هم  ربا ، غیم : - 1
هحفص 469} }

نونلا فرح 
نانس عمج  هّنسا  ٍنامَی  ِنیمَی  یف  ٍنامَی  ِبضَع  *** ٍمِراِصب ُلوُصَی  ٍدَسَا  یلَع  ٌدَسَا  - 764

لمج برح  رد  هّیفنخ  نب  دمحمب  باطخ 
هَّنُج َکیَلَع  ِتوَمِلل  َّنِا  َو  *** هَّنِسَالا ََکلانَت  الَف  مِحقَا  - 765

نینمؤملا ریما  رکشلب  نّیفص  رد  صاع  نب  ورمع  باطخ 
رپس هّنج  نَمَتؤُملا  َكاذ  َنامثُع  یِلتاق  ای  *** نَتِفلا ِلهَا  نِم  ِۀَفوُکلا  َةَداق  ای  - 1766

نَسَحلا َابَا  يرَا  َو ال  مُُکبِرضَا  *** نَزَحلا َنِم  ًانَزَح  اَذِهب  یفَک  - 1767
تارابع نسحاب  وا  باوج 

كرزب دجام  نَطَقلاَک  ٌثَیل  ُجَلبَالا  ُدِجاملا  *** نَمَتؤُملا ُّیِشَرُقلا  ُمامِالا  اَنَا  - 1768
نَدَع ِلهَا  نِم  َو  ٍدَجن  ینِکاس  نِم  *** نَمَیلا ِلهَا  نِم  ُةَداّسلا  ِِهب  یضرَی  - 1769

ریش ثیل  نَسَحُوب  َو  َنمَلعاَف  ٍنیَسُحُوبَا  - 1770
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نیفص رد  نید  نادناعم  فیوخت 
نَبَغلا َنِم  اذَف  ُهُوموَُرت  َو ال  *** نَسَحلاَابَا مُِکبرَح  یف  اُورُذحا  الَا  - 1771

ور هداشک  جلبا  نَهَو  نِم  ِجایِهلا  ِیف  ُفاخَی  َو ال  *** نَحَّطلا َّقَد  مُکُّقُدَی  هَّنِاَف  - 1772
نَبَّللا ِتقَو  یف  ساَبلا  ِیف  يِذُعذَق  َو  - 1773

مالسلا هیلع  یضترم  رکشلب  ناورهن  رد  یسار  هللادبع  باطخ 
ریش نبل  نَکَر  اینُّدلا  َیِلا  َّلَظ  يذَّلا  َكاذ  *** نَسَحلا َابَا  يرَا  َو ال  مُُکبِرضَا  - 1774

باوج
هحفص 470} }

ار دوخ  مدومن  نانمشد  هب  زورما 
ار  دوخ  مدومزآ  فاصم  گنج و  رد 

نادیم رد  متفاین  دوخ  رسمه  نوچ 
ار دوخ  مدوتس  هنوگ  ره  هب  رایسب 

مالسلا هیلع  ماما  ریشمش  فاصوا 

. تسا ینمی  درم  تسار  تسد  رد  نمی و  تخاس  هدنرب  ریشمش  نیا  دوش . یم  رو  هلمح  زیت  يریشمش  اب  يریش  هب  يریش  - 1764
اه ینمی  هب  هیبشت  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  ماما  دنا  هدوب  روهـشم  دربراک  رد  نمی  مدرم  ینمی و  ياهریـشمش  صوصخب  هحلـسا  نوچ  حیـضوت :

هدورـس هدوب  هقطنم  نآ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رما  هب  یتدم  هک  نمی  زا  تشگزاب  زا  دعب  رعـش  نیا  دراد  لامتحا  دنکیم و 
. هدید ار  ناعاجش  يوه  بآ و  هتشگرب و  نمی  زا  ینعی  ینمی  درم  دشاب و  هدش 

زیت دشاب  نانمشد  لتق  هب  هک  مغیت 
زیتس گنج و  دنک  سفن  دب  مدرم  اب 
فاصم زور  دوش  وا  تخس  لد و  نهآ 

زیرنوخ ددرگ  هنیک  رهق و  تیاغ  زو 

لمج گنج  رد  هّیفَنَح  دمحم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  باطخ 

. دوب دهاوخ  تگرم  رپس  لمع  عرس  دروخ و  یمن  وت  هب  اه  هزین  نزب ، رکشل  بلق  هب  ار  دوخ  راشف  اب  - 1765
گنر وت  غیت  نانمشد  يور  هدرب ز  يا 

گنچ هب  دوصقم  نماد  فک  هدروآ 
يراد نادیم  مزع  ریش  وچ  هک  یهاگ 
گنج رد  یشاب  دنت  ریلد و  هک  دیاب 

هحفص 471} }

مالسلا هیلع  ماما  رکشل  اب  صاع  نب  ورمع  نخس 

! نامثع دامتعا  دروم  درم  نالتاق  يا  هفوک ! زیگنا  هنتف  ناربهر  يا  - 1766
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یمن ار  مالـسلا ) هیلع  یلع  ماما   ) نسحلاوبا منک و  یم  هلمح  امـش  هب  دیازفا  یم  امـش  تسدب  نامثع  لتق  مغ  رب  ندوب  يا  هفوک  مغ  - 1767
. منیب

صاع نب  ورمع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

. مراوتسا هوک  دننامه  يریش  وربا و  هداشگ  تمظع ، اب  يدرف  مدامتعا . دروم  یشرق و  يربهر  نم  - 1768
. دنا هتفریذپ  نَدَع  دَجن و  نمی ، ناگرزب  ارم  تعاجش  يربهر و  - 1769

. شاب هتشاد  نیقی  متسه . نسحلا  وبا  نیسحلاوبا و  نم  - 1770
ماما قیقحت  يور  منم ز  زورما 

مامت هتشگ  نید  هناخ  نم  تلود  زو 
شوگ رد  مرهم  هقلح  دنک  هک  نودرگ 
مالغ صالخا  هب  دوش  ارم  هک  دهاوخ 

نیفص رد  نانمشد  ندناسرت 

. دینکیم ررض  هک  دیورنوا  اب  گنج  لابند  دیسرتب و  نسحلاوبا  زا  دوخ  گنج  رد  - 1771
. درادن یتشحو  هلمح  ماگنه  هب  دنک و  یم  مرن  درآ  دننامه  ار  امش  يو  اریز  - 1772

. تسا هتفای  دشر  تماهش  یتخس و  اب  یگراوخریش  تقو  رد  وا  - 1773
ریس ددرگ  نتشیوخ  ناج  هک ز  نمشد 

ریلد دنت و  دوش  یم  برح  هب  هاگان 
هحفص 472} }

واولا فرح 
وکین یترابعب  وا  باوج 

نایز نبغ  نَسَحلاَابَا  يرَی  نَا  ینَّمَتُملا  َو  *** نَتَتفا ِنَم  ای  ُكِرشُملا  اَهُّیَا  ای  - 1775
نَبَغلا َیقلَی  اُنیَا  رُظناَف  ََّیِلا  - 1776

لامک بابرا  يالتبا  نایب 
رامح عمج  رمح  يوَرت  ام  ُرهَّدلا  ُأَمظَت  ًاعایِج  ًادُسا  َو  *** يوهَت ام  فَلعَت  َو  یعَرت  ًارمُح  يرَا  - 1777

يولَّسلا َو  َّنَملا  ُلُکاَت  ًاماِئل  ًاموَق  َو  *** مُهَتَُوق َنُولانَی  ام  ٍموَق  َفارشَا  َو  - 1778
یکنشت ءامظ  يوقَت  ٌدَحَا  اضَقلا  ِّدَر  یلَع  َسَیل  َو  *** ٌِقباس ِِقئالَخلا  ِقالَِخل  ًءاضَق  - 1779

يوکَّشلا ِرِهُظی  َمل  َو  يولَبِلل  َرَّبَصَت  *** هَفَرِص َو  َنُوئَخلا  َرهَّدلا  َفَرَع  نَم  َو  - 1780
هیوعم تّمذم  هیغاب و  هقرفب  باطخ 

نئاخ رایسب  نوئخ  هَیِواحلا  ُمیظَعلا  ُنیَعلا  ُرَزخَالا  *** هَیِوعُم يرَا  َو ال  مُُکبِرضَا  - 1781
هَیِواع ٌبالِک  اهیف  هَرَواخ  *** هَیِواه ُُّما  ِراّنلا  ِیف  ِِهب  تَوَه  - 1782

یئابیکش لّمحتب و  داشرا 
مشچ کنت  نیعلا  رزخا  هَرکَت  ام  يَرتال  ًاموَی  َّلَعَلَف  *** ًاعِّطَقُم ِءارَعلِاب  ِهِراکَمِلل  نُک  - 1783
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ٌهوَّمَُمل هَّنِا  َو  ُنُویُعلا  ِهیف  *** تَسَفانَتَف یتَفلا  َرَتَتسَا  امَّبُرَلَف  - 1784
ُهَّوَفَُمل ُهَّنِا  َو  ِباوَجلا  َرَذَح  *** هَناِسل ُمیرَکلا  َلَزَتخَا  امَّبَُرل  َو  - 1785
هَّوَاَتَی ِهِّرَح  نِم  ُهُداُؤف  َو  *** يذَالا َنِم  ُرُوقَولا  َمَسَتبَا  امَّبُِرل  َو  - 1786

هحفص 473} }
گنج  فص  رد  وربور  میوش  هچ  نکیل 

ریش هجنپ  رد  هبرگ  هچ  لثم  هب  دشاب 

مالسلا هیلع  ماما  رکشل  اب  ناورهن  گنج  رد  یسار  هللادبع  نخس 

. تسا هدیبسچ  ایند  هب  وا  منیب ، یمن  ار  نسحلاابا  منک و  یم  هلمح  امش  هب  - 1774

یسار هللادبع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

! ینیبب ار  نسحلاوبا  يراد  وزرآ  هک  یسک  يا  هدش ! هدیشک  شیامزآ  بوشآ و  هب  يا  كرشم ! يا  - 1775
؟ مینک یم  ررض  کی  مادک  نک ! هاگن  نم  هب  - 1776

منیب یم  نوبز  راز و  ار  وت  زورما 
منیب یم  نورب  لد  لها  هقلح  زو 

منیب یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  وت  هداتفا 
منیب یم  نوگنرس  دارم  بسا  زو 

دنتسه یتخس  رد  اه  تیصخش 

دنا هنـشت  هشیمه  ایند  رد  دـنا و  هنـسرگ  اهریـش  اما  دـنروخیم  دـنهاوخ  یم  هک  ار  یفلع  ره  دـننک و  یم  ارچ  هک  منیب  یم  ار  نارخ  - 1777
. دندرگ یمن  بآریسو 

. دنروخ یم  ار  اهاذغ  نیرتذیذل  ناترطف  تسپ  اما  دنروآ  یمن  گنچ  هب  ار  دوخ  ياذغ  تلم  ناگتسیاش  - 1778
. دهد رییغت  ار  ادخ  تساوخ  درادن  تردق  سکچیه  تسا و  هدوب  نینچ  هشیمه  تسا و  قیالخ  راگدیرفآ  تساوخ  نیا  - 1779

دوخ  دشاب ، هدرک  كرد  ار  نآ  ثداوح  هشیپ و  تنایخ  راگزور  هک  یسک  - 17780
هحفص 474} }

. درادن يا  هلگ  دزاس و  یم  هدامآ  اه  یتحاران  يارب  ار 
همه دنهاج  بحاص  نارخ  زورما 
همه دنا  ام  لکش  هب  امن  تشگنا 
دنشاب بصانم  راوازس  هک  یعمج 
همه دنهاج  دنب و  ریسا  هتسویپ 

هیواعم زا  شهوکن 

. تسا هدور  داشگ  گنت و  مشچ  هک  يا  هیواعم  منیب . یمن  ار  هیواعم  منک و  یم  هلمح  امش  هب  - 1781
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. دوب دنهاوخ  وا  هیاسمه  رگ  دایرف  ياه  گس  دشک و  یم  دوخ  ماک  هب  ار  هیواعم  تسا  هیواعم » مسا   » شمان هک  یمنهج  - 1782
ندرک لزنت  ربص و  ناوت  دنچ  ات 
ندرک لمحت  لصا  یب  مدرم  زو 

زورما نمشد  فص  رب  ندز  میهاوخ 
ندرک لمأت  رکف و  رگید  تسین  شوخ 

ربص لمحت و  تقد ،

. ینیبن یمیالمان  رگید  هک  دسرب  يزور  دیاش  نکش ، مه  رد  ربص  اب  ار  اه  یتخس  - 1783
یم ار  وا  ترـسح  دوش و  یم  هتخود  وا  هب  همه  اه  مشچ  هجیتن  رد  دراد  یم  ناهنپ  ار  دوخ  ياه  یتحاران  درمناوج  تاقوا  زا  یلیخ  - 1784

. تسا هدز  هلیح  يو  هکیتروص  رد  دنروخ 
. دنیوگ یمن  نخس  دنراد و  یم  ناهنپ  ار  دوخ  نابز  باوج ، زا  سرت  يارب  هک  ینایارس  نخس  اسب  هچ  - 1785

هحفص 475} }
ءاهلا فرح 

یند درم  اب  طاسبنا  زا  عنم 
ۀملک هدحاو  ملک  هَبشَا  یف  ُملِحلاَو  ُُملحَا  َو  *** ِتاظَّفَحُملا ِِملَکلا  ِنَع  ُّمُصَا  - 1787

هَرکَا اِمب  َباُجا  نَِال ال  *** ِلاقَملا َّلُج  ُكُرتََال  ّینِا  َو  - 1788
ندش هتفیرف  رارتغا  هَفسَالا  اَنَا  ّینِاَف  یلَع  *** ِهیفَّسلا ُهافِس  ُترَرَتجَا  ام  اذِا  - 1789

اوَهَّوَم َوا  ََکل  اُوفَزخَز  نِا  َو  *** ِلاجِّرلا ِءاوُِرب  رِرَتعَت  الَف  - 1790
ٌهُجوَا َُهل  َو  ٌنُسلَا  َهل  *** َنیرِظاّنلا ُبِجُعی  یًتَف  نِم  مَکَف  - 1791

رختفا يا  یهاب  ِهبنَتسَت  ِۀَنانَّدلا  َدنِع  َو  *** ِتامَرکُملا َرَضَح  اذِا  ُمانَی  - 1792
تلود تقو و  رد  نارای  ناسحاب  داشرا 

یهاب ِهناوِخا  یلَع  ًالام  َلان  َوا  *** ًَۀلِزنَم َلان  نِا  يذَّلا  ُمیرَکلا  َسَیل  - 1793
دازا ّرح  ًاهاج  َوا  ِناطلُّسلا  َنِم  ًالضَف  َلان  نِا  *** ًۀَمِرکَت ِناوخِِالل  ُدادزَی  ُّرُحلا  - 1794

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  ترضحب  افص  راهظا 
یهابلا ِفَرَّشلِاب  یفَطصُملا  َو  *** ِهللا یَلَع  ِقلَخلا  َمَرکَا  ای  - 1795

لوک رمغ  یهان  ٍعَظفَتسُم  ٍثَدُحم  نِم  *** یتَا امهَم  ُراتخُملا  ُدَّمَُحم  - 1796
یهاّللا َال  َو  ِرمُغلِاب  َسیَلَف  *** ُهَریَغ َرَدیَح ال  َُهل  بُدناَف  - 1797
یهاو ُهنِطاب  ًاسَّکَنُم  *** هِفیَس نِم  َرفُکلا  َدامِعلا  يََرت  - 1798

ندرک نوگنرس  سیکنت  یهاس  هُسفَن  ٍسفَن  ِّلُک  َعَم  *** تَوَع ٌبائِذ  ّاِلا  يدِعلا  ِلَه  - 1799
مَزُهیَس

هحفص 476} }
. دشک یم  هآ  رازآ  شتآ  زا  يو  بلق  لاح  نیع  رد  ددنخ ، یم  یتحاران  زا  راقو  اب  صخش  عقاوم  زا  یلیخ  - 1786

مشون یم  مغ  هداب  نم  هک  دنچ  ره 
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مشوج یم  سفن  ره  هصغ  شتآ  زو 
دنوش داش  نانمشد  هک  منک  مهو  نوچ 

مشوپ یم  دوخ  لاح  نامز  لها  زا 

ناسکان اب  یئورشوخ  زا  زیهرپ 

. تسا رتبسانم  نم  اب  ملح  هک  مزاس  یم  دوخ  هشیپ  ار  ملح  موش و  یم  رک  هدننک  ینابصع  ياه  فرح  ندینش  زا  - 1787
. منوشن دنسپان  یخساپ  ات  منک ، یم  زیهرپ  یفرحرپ  زا  نم  - 1788

. متسه رتنادان  وا  زا  نم  مهدب ) خساپ  و   ) منک بذج  دوخ  يوسب  ار  لهاج  ینادان  هک  هاگنآ  - 1789
ار  وت  مانشد  هشیمه  دهد  هک  لهاج 

ار وت  مایا  هرخس  دنک  هک  دهاوخ 
هنرو یئوگن  وا  باوج  هک  دیاب 

ار  وت  ماندب  قلخ  نایم  هب  دزاس 
. دنوش دراو  هلیح  رد  زا  ای  دنیارایب و  ار  دوخ  دنچ  ره  وشم ، رورغم  نادرم  رادید  زا  - 1790

. دنراد هرهچ  دنچ  نابز و  دنچ  اسب  هچ  دننز  یم  اج  ار  دوخ  دنزادنا و  یم  بجعت  هب  ار  ناگدننیب  هک  یناناوج  اریز  - 1791
. دوش یم  رادیب  اه  یتسپ  تلاذر و  ددرگ و  یم  شومارف  اه  یگتسیاش  دسر  یم  وت  هب  هک  هاگنآ  - 1792

هحفص 477} }
(1  ) دیِش هوسک  رد  هک  یتعامج  دنهاوخ 

دیق هب  دنرآ  هتفرگ  اوه  ناغرم 
نشور تریصب  مشچ  ار  وت  تسه  رگ 

دیص هفئاط  نیا  مادب  وشم  راهنز 

تردق ماگنه  هب  ناتسود  هب  کمک 

. تسین تیصخش  اب  هتسیاش و  يدرف  تخورف  رخف  شناتسود  هب  دیسر و  لام  ای  ماقم  هب  هک  سک  نآ  - 1793
. دیازفیب دوخ  ناتسود  مارتحا  رب  دیسر  تردق  لوپ و  هب  یتقو  هک  تسا  یسک  درمدازآ  - 1794

یهار ناگرزب  شیپ  يا  هتفای  رگ 
یهاج ناشیا  لضف  ار ز  وت  تسه  ای 
رورغم يدرگن  دوخ  لاح  هب  هک  دیاب 

یهاگ یسرپب  ار  میدق  نارای 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  هب  تبسن  افص  راهظا 

. يراشرس رختفم و  تفارش  زا  هک  يا  هدیزگرب  يا  ادخ ! قولخم  نیرت  تیصخش  اب  يا  - 1795
. يدرک عنم  نآ  زا  دمآ ، دنسپان  يا  هثداح  اجک  ره  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هدیزگرب  دمحم  يا  - 1796

! هدئافیب هن  تسا و  لوگ  هن  تسا  هیرگ  هک  نک  هیرگ  وا  يارب  طقف  مالسلا ) هیلع  یلع   ) ردیح يا  - 1797
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نورد زا  دیدرگ و  نوگنرس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ریشمش  زا  رفک  ناکرا  هک  يدید  - 1798
__________

هلیح ایر و  رکم ، دیِش ، - 1
هحفص 478} }

ءاهلا فرح 
بقعلا یف  ۀغل  بقع  ُرصَّنلا ِهللا  َو  ٍرَدیِِحب  *** ِِهبقَع یلَع  ُعمَجلا  ُمَزُهیَس  - 1800

هدیدنسپ تافص  نایب  رد 
اهیناث ُلقَعلا  َو  اُهلَّوَا  ُنیّدلاَف  *** ٌةَرَّهَطُم ٌقالخَا  َمِراکَملا  َّنِا  - 1801

هدنراد هراکن  سرتحم  اهُسِداس  ُلضَفلا  َو  اهُسِماخ  ُدوُجلا  َو  *** اهُِعبار ُملِحلا  َو  اُهِثلاث  ُملِعلا  َو  - 1802
اهیقاب ُنیّللا  َو  اهُعِسات  ُرکُّشلا  َو  *** اُهنِماث ُربَّصلا  َو  اهُِعباس  ُِّربلا  َو  - 1803
اهیصعَا َنیح  ّاِلا  ُدَشرَا  ُتَسل  َو  *** اُهقِداُصا ّینَا ال  ُمَلعَت  ُسفَّنلا  َو  - 1804

لامک بابرا  تافص  رکذ 
هماج نتفرک  الاب  صیلقت  ایِه  ام  َیِه  ًۀَّجَح  ِهیَلَع  ُنوُکَت  *** ٍۀَّلِز َفوَخ  هِسفَن  نِم  ٍسِرَتُحم  َو  - 1805

اینامَاِلا َلانَف  يوقَّتلا  َو  ِِّربلا  َیِلا  *** ِِهبلَِقب یضفَا  َو  ِهیَدُرب  َصَّلَقَف  - 1806
يراکزیهرپ يوقت  اِیلام  َحَبصَاَف  ًاهیزنَت  َو  ًافافِع  *** انَخلا َو  ِۀَهافَّسلا  َبابسَا  َِبناج  َو  - 1807

اِیلاعَملا  َو  یلُعلا  اَِّلا  ًۀَّمِه  َتبَا  *** ٍۀَمیرَک ًاسفَن  ِءاشحَفلا  ِنَع  َناص  َو  - 1808
ًایِداه ِسفَّنلا  َِنئاص  ًارُوق  َو  ًامیلَح  *** یبِّصلا َو  ِلهَجلا  ُوذ  َشاط  ام  اذِا  ُهاَرت  - 1809

ًایِهاس  َترَصبَا  َترَصبَا  نِا  ِنیَعلا  ِیف  َو  *** ٍمِزاح ِۀَمارَص  یف  ٍلهَک  ُملِح  َُهل  - 1810
راقو اب  رایسب  روقو  ًایفاص  ِهجَولا  ِیف  ُءاملا  ُهنِم  َحَبصَاَف  *** هِهجَِوب ُهنِم  ِءاملا  ُءافَص  ُقوُرَی  - 1811

ًایِرادُم ِریمَّضلا  ِرارسَِال  ًامُوبَک  *** ِهفرَص َو  ِنامَّزلا  ِبیَر  یلَع  ًارُوبَص  - 1812
هدنشخرد يرذ  ٍتایِراذلا  ُموُجُّنلا  ُردَبلا  اَلَع  دَق  امَک  *** ٍۀَّمِه ِّلُک  یلَع  ُولعَت  ٌۀَّمِه  َُهل  - 1813

هحفص 479} }
. دیسوپ

!؟ دننک یم  وع  وع  نالفاغ  هارمه  هک  دنتسه  اهگرگ  زا  ریغ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نانمشد  ایآ  - 1799
. دروخ دنهاوخ  تسکش  ادخ  يرای  و  مالسلا ) هیلع  یلع   ) ردیح کمک  هب  اج  رد  شنانمشد  يدوزب  - 1800

لد يا  يزاغ  دوب  هشیمه  هک  ردیح 
لد يا  يزاب  هب  تسین  وا  يزابناج 

درذگ ینعم  لها  ثیدح  هک  اجنآ 
لد يا  يزانن  وا  ریغ  هب  راهنز 

هدیدنسپ فاصوا 

. تسا نتشاد  لقع  نآ  مود  نکر  يرادنید و  نآ  لوا  نکر  تسا  كاپ  قالخا  هدیدنسپ ، فاصوا  - 1801
. تسا مشش  نکر  لامک  مجنپ و  نکر  تواخس  تسا . ملح  مراهچ  نکر  ملع و  موس  نکر  - 1802
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هتـسیاش قالخا  ناکرا  زا  هدـنام  یقاب  مدرم  اـب  شمرنو  مهن  نکر  يرازگرکـش  تسا . متـشه  نکر  ربصو  متفه  نکر  يراـکوکین  - 1803
. تسا

. منک ینامرفان  نآزا  هکنیا  رگم  مسریمن  فده  هب  میوگیمن و  تسار  واب  هک  دناد  یم  ما  هراما  سفن  - 1804
دراد یهلا  قالخا  هک  شیورد 
دراد یهاشداپ  دوجو  کلم  رد 

تسه یهام  ات  هام  وا ز  تردق  نوچ 
دراد یهانگ  اهزیچ  نتسناد 

هحفص 408} }

لامک بابرا  تمالع 

. وا ررض  رب  تسا  یلیلد  دشاب  هچ  ره  شزغل  اریز  تسا ، شیوخ  بقارم  ندیزغل  سرت  زا  - 1805
یم يراکزیهرپ  يراکوکین و  هجوتم  ار  شبلق  دـنکن و  دروخرب  یـسک  اب  اـت  دـنکیم  عمج  دریگ و  یم  ـالاب  ار  دوخ  ساـبل  فارطا  - 1806

. دبای یم  تسد  ناما  شیاسآ و  هب  هجیتن  رد  دزاس 
راشرس يو  تمظع  مارتحا و  زا  مدرم  مشچ  هجیتن  رد  دنکیم  زیهرپ  دراد  هک  یکاپ  تفع و  رطاخب  یشورف  رخف  ینادان و  لماوع  زا  - 1807

. تسا
یلاع ياهراک  هب  هتشاد و  زاب  هتسیاشان  ياهراک  زا  ارنآ  اما  دوریمن  فارحنا  راب  ریز  دراد  هک  یتمه  زا  دنچ  ره  ار  دوخ  كاپ  حور  - 1808

. درادیماو دنلب  و 
شیوخ رظان  تفرعم  دوبن  هتشگ  يا 

شیوخ رطاخ  تیصعم  هب  نکم  هتفشآ 
ار نامیا  دنک  یم  دصق  وت  سفن  نوچ 
شیوخ رضاح  يوش  لد  ناج و  هب  هک  دیاب 

. دیامن یم  یئامنهار  دنکیم و  ظفح  ار  دوخ  تسا و  راقواب  میلح و  هک  ینیب  یم  دنوشیم  ینابصع  كدوک  نادان و  هک  هاگنآ  - 1809
یم راکــشومارف  یمدآ  ینک ، هاـگن  ار  وا  یتـقو  لاـح  نـیع  رد  دراد  ناشیدـنا  رود  نـالقاع و  تیعطاـق  هارمه  ار  نـالاسنایم  مـلح  - 1810

. يرامش
. تسا بلاج  بوخ و  وا  يوربآ  هجیتن  رد  دشخردیم  شتروص  رد  نآ  یلالز  بآ و  توارط  - 1811

. دنکیم ارادم  همه  اب  دزاس و  یم  نامتک  ار  دوخ  ناهن  رارسا  رابدرب و  نآ  تالکشم  راگزور و  ثداوح  ربارب  رد  - 1812
مهدراهچ بش  هام  وا  تمه  ایوگ  تساه  تمه  مامت  قوف  هک  دراد  یتمه  - 1813

هحفص 481} }
ءایلا فرح 

يزاینیب ینغ  ًایِعار  َّلَظ  ِذادهَعلا  ُهنِم  ُظَفحَی  َو  *** هِراِجل ًامامِذ  یعرَی  ِهلضَف  نِم  َو  - 1814
تعانق رقف و  حدم  رد 

اهیغُطی  ًینِغ  نِم  ٌریَخ  ُرقَفلا  َو  *** ًةَریقَف َنُوکَت  نَا  ُعَزَجت  ُسفَنلا  - 1815
اهیفکی يا  اهیزجی  اهیفکَی  ِضرَالا ال  ِیف  ام  ُعیمَجَف  *** َتبَا نِا  َو  ُفافَکلا  َوُه  ِسوُفُّنلا  یَنِغ  َو  - 1816
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تعانقب سفن  بیغرت 
اهیزُجی ام  َّلَقَف  تَّزََجت  نِا  *** اهیف ُرقَفلا  َو  ِسوُفُّنلا  ِیف  ینِغلا  - 1817

ندرمش نیریش  ألجتسا  اهیفکَی  ام  َقوَف  َکنِم  تَبَلَط  *** ّاِلا َو  ِعُونُقلِاب  َسفَّنلا  ِلَع  ِلّ - 1818
اهیلحَتسُِمل ٍةََّذل  نِم  ِتاَی  *** َمل يذَّلا  ِیف  َو ال  یضَم  امیف  َسَیل  - 1819

اهیف َتنَا  یتَّلا  ِۀَعاّسلِاب  َترَّمُغ  *** ام َكِرمُع  ُلوُط  َتنَا  امَّنِا  - 1820
همیمذ تافص  زا  عنم 

شطع ءامظ  اینُّدلا  یَلَع  صِرَحت  َو ال  لَخبَت  َو ال  دُسَحت  الَف  *** ایحَملا َةَولَح  ًةویَح  ییَحت  نَا  َتئِش  ام  اذِا  - 1821
وربا نتخیر  صرح و  زا  عنم 

ریس ناعبش  ًاّیِر  َو  ًاعبَش  َۀَعانَقلا  َکتَفَک  *** ِلاجِّرلا َّفُکَا  َکتاَمظَا  اذِا  - 1822
اّیَُرثلا ِیف  ِهتَّمِه  ُۀَماه  َو  *** يرَّثلا ِیف  ُهلجِر  ًالُجَر  نُکَف  - 1823

ًاِّیبَا ِهیدَی  یف  اِمل  ُهیَرت  *** ٍةَوِرث يذ  ِِلئاَنل  ًاِّیبَا  - 1824
با نتخیر  هقارا  اّیَحُملا  ِءام  َۀَقاِرا  َنُود  *** ِةویَحلا ِءام  َۀَقار  َّنِاَف  - 1825

تیاده
هحفص 482} }

. دهدیم رارق  عاعشلا  تحت  ار  ناشخرد  ناگراتس  مامت  ینشور  شرون  هک  تسا 
یگیاسمه نامیپ  دش  شلزنم  نابهگن  هک  هاگنآ  دنکیم و  تیاعر  هیاسمه  هب  تبـسن  ار  دوخ  دـهعت  هک  تسا  نیا  وا  لامک  تمالع  - 1814

. دریگ یم  رظن  رد  ار 
لد يا  اناوت  یتعامج  دنتسه 

لد يا  ابیکش  دنشیوخ  تمه  زک 
ددرگ ناشیا  رس  رب  کلف  خرچ  رگ 

لد يا  الاب  هب  رس  دننکن  زگره 

تعانق زا  شیاتس 

. دراد او  فارحنا  یشکرس و  هب  ار  سفن  هک  تسا  یتورث  زا  رتهب  رقف  هک  یتروص  رد  دوریمن ، رقف  راب  ریز  سفن  ياوه  - 1815
يارب زاب  دریگ  رارق  شرایتخا  رد  تسا  نیمز  يور  هچنآ  مامت  تخاسن  رگا  دزاسب  زاـین  رادـقم  هب  هک  تسا  یحور  زاـین ، یب  حور  - 1816

. تسین یفاکوا 
تسه مدآ  رد  تشز  تافص  هوگ  دص 

تسه متام  کی  رازه و  ار  وت  صرح  زو 
عناق يدرگن  دوخ  توق  هب  هک  مد  نآ 
تسه ملاع  رد  هچره  هب  يوشن  یضار 

تعانق هب  قیوشت 

. تسا مک  دوش  هداد  واب  شاداپ  هچره  درک  هشیپ  ار  تعانق  رگا  دراد ، دوجو  همه  حور  رد  رقف  تورث و  - 1817
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. دنک یم  تساوخرد  وت  زا  زاین  دروم  زا  شیپ  ینکن  تیبرت  تعانق  هب  ار  وا  رگا  نک . تیبرت  تعانق  اب  ار  حور  - 1818
زا  هچنآ  تبسن  هن  دشاب  هتشادن  تعانق  دشاب و  تذل  لابند  هک  یسک  يارب  - 1819

هحفص 483} }
. تشاد دهاوخ  یتذل  دراد ، شیپ  رد  هک  یثداوح  رد  هن  هدید و  تذل  هتشاذگ ، رس  تشپ  رمع 

.( رامشب تمینغ  ار  اه  هظحل  ، ) ددرگیم لیکشت  یتسه  نآ  رد  هک  يا  هظحل  نامه  زا  يراد  شیپ  رد  هک  یگدنز  مامت  - 1820
میراد تعانق  قیفوت  هک  میئام 

میراد تعاجش  دوخ  سفن  رکشل  اب 
ار ام  تداع  سفن  فالخ  هب  دش  نوچ 

میراد تعاط  رون  كاپ  هرهچ  رد 

تسپ تافص  زا  عنم 

. يراذگب رانک  ار  ایند  هب  تبسن  صرح  لخب و  تداسح ، دیاب  يروآ  دوجوب  نیریش  یگدنز  کی  یهاوخیم  رگا  - 1821
دسح دیق  زا  هتسر  زاب  وت  حور  يا 

دسا دننام  هدش  عاجش  يور  زو 
یهاوخ یم  لد  ماک  شیع و  تذل  رگ 

دسح صرح و  زا  رذگب  چیپم و  لخب  رد 

يزیروربآ زا  زیهرپ 

. ار تا  یگنشت  مه  دنکیم و  فرطرب  ار  تا  یگنسرگ  مه  تعانق  يدرک ، ادیپ  مدرم  تسدب  زاین  یتقو  - 1822
.( نیورپ  ) ایرث هراتس  رد  تمه  دراد و  كاخ  رد  ياپ  هک  یشاب  يدرم  نآ  دیاب  وت  - 1823

. شاب انتعا  یب  دنکیم ، یئانتعا  یب  وت  هرابرد  هک  يدنمتورث  هب  تبسن  - 1824
هحفص 484} }

ءایلا فرح 
اضق تعاطا  اضرب و  سفن  تیاده 

يراکزیهرپ یقت  ِهیف  َكَذُؤی  َنیح  َُکقزِر  َکیتاَی  *** امَّنِاَف ِدابِعلا  یَلَع  َّنَبَتعَت  ال  - 1826
ِهیتاَت َوا  ِتقَولا  َریَخ  َکیتاَی  *** هَنَّاَکَف ِِهتقَِول  ُءاضَقلا  َقَبَس  - 1827

نابرهم فؤر  ِهینَِبب  ٍَبا  نِم  ُفَءرَا  ِدبَعِلل  *** هَّنِاَف ِمیرَکلا  َكالوَِمب  نَِقثَف  - 1828
ِهیدُبت َتنَا ال  َو  َكاشَح  ینُضت  *** ًاِنئاص َكِرقَِفل  نُک  َو  َكانِغ  عِشَا  َو  - 1829

ِهیفُخی ِهِسفَن  نِم  هَّنَاَکَف  *** هَمادِعا هَمسِج  ُلِحُنی  ُّرُحلاَف  - 1830
یبقعب وا  بیغرت  ایند و  زا  سفن  ریفنت 

هدنراد هاکن  نئاص  اهیف  ام  ُكَرت  اهنِم  َۀَمالَّسلا  َّنِا  *** تَِملَع دَق  َو  اینُّدلا  یَلَع  یکبَت  ُسفَّنلا  - 1831
اهیتاَی ِتوَملا  َلبَق  َناک  یتَّلا  اَِّلا  *** اهنُکسَی ِتوَملا  َدَعب  ِءرَمِلل  َراد  ال  - 1832

بلق اشح  اهیواث  َباخ  ٍّرَِشب  اهاَنب  نِا  َو  *** اُهنَکسَم َباط  ٍریَِخب  اهاَنب  نِاَف  - 1833
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اهیقاس توَملا  ِساَِکب  اهیقَس  یّتَح  *** ًۀَطَّلَسُم َتناک  یتَّلا  ُكُولُملا  َنیَا  - 1834
رغال لیحن  اهیَّوُقَی  ٌلاما  ِۀَِّینَملا  َنِم  *** ٍلَجَو یلَع  َتناکنِا  َو  ٍسفَن  ِّلُِکل  - 1835

اهیوطَی ُتوَملا  َو  اهُرُشنَی  ُسفَّنلا  َو  *** اهُِضبقَی ُرهَّدلا  َو  اهُطُسبَی  ُءرَملاَف  - 1836
اهینبَت ِرهَّدلا  ِبارَِخل  انُروُد  َو  *** اهُعَمَجن ِثاریملا  ِيوَِذل  اُنلاومَا  - 1837

ًامیقم يا  ًایواث  اهیلهَا  َتوَملا  َناد  َو  ًابارَخ  تَسمَا  *** تَیُنی دَق  ِقافالا  ِیف  َِنئادَم  نِم  مَک  - 1838
رشنب وا  دیدهت  رشحب و  سفن  فیوخت 

هحفص 485} }
(1 . ) نتخیروربآ زا  تسا  رت  ناسآ  نتخیر  ار  یگدنز  بآ  دیدرت ، نودب  - 1825

یئامیس قح  رون  ار ز  وت  تسهرگ 
یئاج يزیرن  وربآ  هک  راهنز 

سب دراد و  ادخ  هب  لکوت  هک  سک  ره 
یئاورپ قحریغ  هب  دنکن  زگره 

ندوب ادخ  میلست  هب  سفن  تیاده 

. ددرگ رداص  شا  هزاجا  هک  دسریم  یتقو  وت  قزر  اریز  نکم ، خیبوت  شنزرس و  ار  مدرم  - 1826
هدایپ تا  هرابرد  میمصت  نآ  بسانم  عقوم  رد  هدش و  هتفرگوت  تشونرـس  هب  تبـسن  ادخ  میمـصت  ردق ) بش  دیاش   ) دوخ عقوم  رد  - 1827

. ینکیم هدایپ  ارنآ  يوریم و  میمصت  نآ  لابندب  تدوخ  ای  دوشیم و 
هدنب هب  تبسن  يو  اریز  یـشاب ، هتـشاد  دامتعا  تسا  میرک  صخـش  هک  ادخ )  ) دوخ يالوم  هب  تبـسن  هک  تسنیا  وت  هفیظو  نیاربانب  - 1828

. تسا دنزرف  هب  تبسن  ردپ  زا  رت  نابرهم  شا 
. نادرگم رهاظ  دهدیم  راشف  ار  وت  هک  تنوردنا  راد و  ناهنپ  ار  رقف  زاس و  راکشآ  ار  دوخ  تورث  - 1829

. دننکیم ناهنپ  مه  دوخ  زا  ار  يرادان  ایوگ  دروخیم ، ار  نانآ  مسج  نتشادن ، ناگدازآ ، - 1830
ندومیپ لما  نابایب  دنچ  ات 

ندوسرف وجتسج  هب  مدق  هدوهیب 
__________

وربآ زا  رت  ناسآ  گرم  دیوگب  دهاوخیم  مالـسلا  هیلع  ماما  و  دبای . دیواج  یگدـنز  دـشونب  سک  ره  هک  تسا  ةایح  بآ  یگدـنز  بآ  - 1
. تسا نتخیر 

هحفص 486} }
تسا دنب  رد  دوخ  تقو  هب  زیچ  ره 

ندوب دهاوخن  دسریمن  تقو  ات 

ترخآ هب  بیغرت  ایند و  هب  تبسن  ترفن 

يدوـجوم ماـمت  نتفرگ  هدـیدان  رد  اـیند  تمالـس  دـنادیم  هک  یتروـص  رد  دـنکیم ، هیرگ  اـیند  ندروآ  تسدـب  يارب  ناـسنا  ناـج  - 1831
. تسایند
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. دنک یگدنز  نآ  رد  هک  درادن  تسا  هتخاس  شیپ  دوخ ) لمع  اب   ) گرم زا  لبق  هک  يا  هناخ  نآزا  ریغ  يا  هناخ  گرم  زا  سپ  - 1832
نایز تنوکـس  لحم  زا  تسا  هتخاس  دـب  ار  هناخ  نآ  رگا  دـینارذگ و  دـهاوخ  شوخ  ار  یگدـنز  هتخاس ، بوخ  ار  هناـخ  نآ  رگا  - 1833

. دید دهاوخ 
. دندیشون نآ  یقاس  تسد  زا  ار  گرم  ماج  ماجنارس ، دنتفر  اجک  دنتشاد  هیکت  اهتردق  رب  هک  ناهاشداپ  نآ  - 1834

يزاس نکسم  هبارخ  نیا  رد  دنچ  ات 
يزاس نمیشن  هناریو  هب  موب  نوچ 

ادخ قیفوتب  یتداعس  لهارگ 
يزاس نیعم  اج  تشهب  غاب  رد 

. دبای یم  شیازفا  زور  هب  زور  هک  دراد  یئاهوزرآ  دسرتیم  گرم  زا  دنچ  ره  يدرف  ره  - 1835
. دچیپ یم  مه  رد  ارنآ  گرم  دنکیم و  زاب  ارنآ  سفن  ياوه  دزاسیم . دودحم  ارنآ  راگزور  دهدیم و  هعسوت  ار  وزرآ  رشب  - 1836

. میزاس یم  انب  راگزور  تسدب  ندش  بارخ  يارب  ار  اه  هناخ  مینکیم و  عمج  ناراوخ  ثاریم  يارب  ار  لاوما  - 1837
ار اهرهـش  نآ  مدرم  نابیرگ  گرم  هدـیدرگ و  بارخ  سپـس  هدـش و  سیـسات  ناهج  راـنک  هشوگ و  رد  هک  يداـیز  ياهرهـش  هچ  - 1838

. تسا هتفرگ 
هحفص 487} }

ءایلا فرح 
هایک شیشح  ٍّیَح  ِّلُک  َۀَحار  ُتوَملا  َناَکل  *** انکُِرت انتِم  اَذِا  ّانَا  َول  َو  - 1839

ٍئَش ِّلُک  نَع  هَدَعب  ُلَئسَن  َو  *** اِنثُعب انتِم  اذِا  اّنِکل  َو  - 1840
ملا تیاغ  زا  مدع  ندرک  وزرا 

منغلا اعنص  مهبلا  ًاِّین  مُهبلَا  یَنتلَکَا  ًاشیشَح  ُتنُک  ینَتَیل  *** ًاِّیبَص ُتنُک  ینَتَیل  ینِدَلت  یُّما  َتَیل  - 1841
راّدغ راگزور  زا  تیاکش 

ِهَیِلا ُهنِم  ُتِعفُد  ءِالَب  َو  *** ِهیََتلاح یف  ِنامَّزِلل  ًابَجَع  - 1842
ِهیَلَع ُتیََکب  ِهِریَغ  یف  ُترِص  *** اّمَلَف ُهنِم  ُتیََکب  ٍموَی  َّبُر  - 1843

تدابع بناج  سفن  نتخیگنا  رب 
ماخ ّین  يرَی  َشرَعلا  اوُذَف  ُساّنلا  ِمَنَی  نِا  *** يرَولا َماق  دَقَف  یمُوق  ُسفَن  ای  - 1844

باوخ يرک  يرَّسلا  َموَقلا  ُدَمُحی  ِحابَّصلا  َدنِع  *** يرَکلا یِّنَع  یعَد  ُنیَع  ای  َتنَا  َو  - 1845
مدرم تفارش  رب  مّلکت  زا  لالدتسا 

هیف نِم  ُّبِیَطلا  ُجُرخَی  َمل  *** ِیَط ًابّ ُهُرُصنُع  نُکَی  َمل  نَم  - 1846
بش رد  ریس  يرس  هیف  ام  ُفُرُعی  ِِهلِعف  نِم  *** هَّنِکل َو  یفخَی  یتَفلا  ُلصَا  - 1847

تستایح عبات  صرح  هکنا  نایب 
ِّیَحلا ِیف  ِبَّکَرُملا  ِصرِحلا  یَلَع  ٌلیلَد  *** ِدُولُو َدنِع  ِلفِّطلا  ِّفَک  ِضبَق  یف  َو  - 1848

همف يا  هبف  ٍئَش  ِالب  ُتجَرَخ  دَق  ینوُرُظناَف  الَا  *** ٌظِعاوَم ِتامَملا  َدنِع  اهِطَسب  یف  َو  - 1849
هحفص 488} }

دوب دهاوخ  لما  لوط  ار  وت  دنچ  ات 
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دوب دهاوخ  ماقم  هاج و  هشیدنا 
ةایح نابیرگ  ینز  مه  هب  مشچ  ات 

دوب دهاوخ  لجا  هضبق  هب  هاگان 

رشن رشح و  زا  ندیناسرت 

. دوب يا  هدنز  ره  شیاسآ  گرم  دندرکیم ، اهر  ار  ام  میدرمیم ، رگا  - 1839
. دننکیم لاؤس  میا  هداد  ماجنا  ایند  رد  هک  یئاهراک  اهزیچ و  مامت  زا  تفر  نوریب  ام  ندب  زا  حور  هک  هاگنآ  یلو  - 1840

لد يا  يدوبن  ترخآ  ملاع  رگ 
لصاح مدرم  تحار  يدش  گرم  زا 

ندوب دهاوخ  رشح  باسح و  هچ  نکیل 
ندرم تسه  هک  نکب  هشیدنا 

درد تدش  زا  گرم  يوزرآ 

! مدوب هچب  شاک  يا  دوب ! هدیئازن  ارم  ردام  شاک  يا  - 1841
! دندوب هدروخ  ارم  ماخ  ماخ ، تاناویح ، هک  مدوب  یهایگ  شاک  يا 

ار  ام  يدارم  يدشن  اور  خرچ  زا 
ار ام  يداشگ  دوش  یمن  رهد  زو 
يردپ يدرکن  نامسآ  هک  شاک  يا 

ار ام  يدازن  مایا  ردام  ات 

راگزور زا  تیاکش 

یتمالس زا  نآب ، هک  یئالب  زا  دراد و  هک  یتلاح  ود  يارب  راگزور  زا  - 1842
هحفص 489} }

: دوب تفگش  رد  دیاب  موش  یم  هدیناشک 
نم کشا  دزوسیم و  نآ  لاحب  ملد  میآ  یم  نوریب  یتخـس  زا  هک  هاگنآ  منکیم و  هیرگ  ایند  یتخـس  تدـش  زا  زور  کـی  اـسب  هچ  - 1843

. ددرگیم يراج 
تسین يدوس  تعفنم و  ناهج  کلم  رد 

تسین يدوجوم  چیه  سفن  شیاسآ 
تسا رت  هریت  رتشیپ  زور  زور ز  ره 
تسین يدوبهب  ریخ و  دیما  رهد  زو 

تدابع يارب  کیرحت 

ار ام  تسا و  رادیب  دنمورین  يادخ  دـنا  هدـیباوخ  مدرم  رگا  تفرگ ). ار  نانآ  نابیرگ  گرم  و   ) دـنتفر همه  هک  تدابع  يارب  زیخرب  - 1844
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. دنیب یم 
. دنیاتس یم  ار  ناوربش  مدرم  تمایق )  ) حبص نک ، رودب  نم  زا  ار  باوخ  مشچ ! يا  - 1845

یشاب تلفغ  باوخ  هب  نینچ  دنچ  ات 
یشاب تلود  هاج و  لام و  هب  رورغم 
همه دنتشذگ  ناوراک  هک  زیخرب 

یشاب تلجخ  بات  هب  دوش  هک  ادرف 

تسا درف  تیصخش  رب  لیلد  صخش  شور 

. دوشیمن جراخ  شناهد  زا  بوخ  فرح  دشابن  كاپ  شتاذ  هک  یسک  - 1846
. تسا هنوگچ  شتاذ  دوش  یم  مولعم  يوراک  زا  تسا ، ناهنپ  درف  ره  هشیر ي  - 1847

تسوکن قالخا  هب  وا  تشرس  هک  سک  ره 
تسود دراد  افو  تبحم و  نیئآ 

هحفص 490} }
ءایلا فرح 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  ترضح  هیثرم 
كرم هدنهد  ربخ  یعان  ًایِدانُم  َّلَهَتسا  اَّمل  ینَقَّرَا  َو  *** ینَعارَف ٍلیَِلب  یعاّنلا  َقَرَط  الَا  - 1850

ًایِعان َتحَبصَا  ِهللا  ِلوُسَر  َریَغَا  *** یتَا يذَّلا  ُتیَاَر  اَّمل  َُهل  ُتلُقَف  - 1851
فوخ عور  اِیلامُج  َو  یتَّدُع  یلیلَخ  َناک  َو  *** لَُبی َمل  َو  ُهنِم  ُتقَفشَا  ام  َقَّقَحَف  - 1852

ًایِداو ُتزَواج  َو  ام  ًاموَی  ُسیَعلا  َِیب  *** تَشَم ام  ُدَمحَا  َكاسنَا  ام  ِهللاِوَف  - 1853
ًاِیفاع َو  ًاثیدَح  یلبَق  ًاَرثَا  يرَا  *** ًۀَعَلت ِضرَالا  َنِم  ُِطبهَا  یتَم  ُتنُک  َو  - 1854

ًابِراض َّنِهیَلَع  ًاثَیل  ِِهب  َنوَرَی  *** امَّنَاَک ُهنَع  ُلیَخلا  یَّظَشَت  اًداوَج  - 1855
ندرک باوخدب  قیرات  ایِداُفت  ُهنِم  ِضرَالا  َعابُس  يداُفت  *** ًَۀباهَم َنیرَعلا  یَمحَا  دَق  ِدسُالا  َنِم  - 1856

ًایِداع َو  ِهیَلَع  ًایِّدَعُم  ُثیَّللا  َوُه  *** ٌلَّصُم ٌلهَن  ِردَصلا  ُّيِرَج  ٌدیدَش  - 1857
كرات هماه  اِیلاطَت  ًاقفَن  ِماهِلا  َبرَض  َناک  اذِا  *** ٌمَّدَقُم ٌّفَص  ِهللا  َلوُسَر  ِکبَِیل  - 1858

ًاِیباک َِۀبابَّضلاَک  ًارابُغ  ُریُثت  *** ٌةَرَّیَغُم ٌلیَخ  ِهللا  َلوُسَر  ِکبَِیل  - 1859
نینسح همطاف و  هقالعب  ترخافم 

نتسج یئاهر  يدافت  اهینصَخ  دَق  اِمب  ِعبَّسلا  ِکِماس  نِم  ًۀَمِعن  *** اهیَقتَا یسفَن  َو  اهَیِلا  ِرخَفِلل  اَنَا  - 1860
ًاهیجَو َو  ًالفِط  ِمالسِالا  ِیف  ُۀَقبِّسلا  َِیلَو  *** ًاهیبَش اهیف  یل  ِءاجیَهلا  ِۀَموَح  یف  يَرت  َنل  - 1861

ًاهیقَف ُترِص  دَق  ِهیف  اقَز  ِملِعلِاب  یتَّقَز  *** ایهَتمنَی ٌفیرَش  َماق  نِا  َُۀبرُقلا  َِیلَو  - 1862
هراقنم هدلو  رئاطلا  ماعطا  قزلا  اهینجَّوَز  ذِا  ِهللا  ِلوُسَِرب  يرخَف  َُّمث  *** اهیَنب َو  یسرِِعب  ِساّنلا  یَلَع  ُرخَفلا  َِیلَو  - 1863

هحفص 491} }
رادم مشچ  يدب  ریغ  دب  مدرم  زا 

تسوا رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زک 
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ایند لام  هب  صرح 

. تشاد دهاوخ  ایند  لام  هب  صرح  یگدنز  رد  هک  تسا  یتمالع  تسا  هتسب  شتسد  دیآ و  یم  ایند  هب  لفط  هک  هاگنآ  - 1848
. متفر مدربن و  دوخ  اب  زیچ  چیه  ایند  زا  دینک  هاگن  همه  دنزیم : دایرف  دراد : دوجو  یئاهزردنا  گرم  ماگنه  هب  تسد  ندوب  زاب  رد  - 1849

داهن صرح  ادخ  یمدآ  تنیط  رد 
داز هک  تقو  نآ  رد  هتسب  شفک  تسناز 

داشگ تفای  شا  هجنپ  درم  هک  هاگناو 
داب زا  ریغ  فک  هب  تسین  ارم  هک  ینعی 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  هیثرم 

هب مدینش  ار  دایرف  نیلوا  هک  هاگنآ  درک و  مالعا  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   ) گرم ربخ  هنابـش  دنهد  گرم  ربخ  - 1850
. تفر ممشچ  زا  باوخ  مداتفا و  تشحو 

؟ یهد یم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ریغ  يرگید  گرمربخ  ایآ  متفگ  وا  هب  مدینش  ار  شدایرف  یتقو  - 1851
نم راختفا  هیام  هناوتشپ و  تسود ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تشادن . یکاب  دمآ و  شیپ  دیآ  شیپ  مدیـسرت  یم  هچنآ  زا  - 1852

. دوب
ار وت  متـسه  هدـنز  مراد و  تکرح  مراوس و  دیفـس  رتش  يور  رب  هکینامز  ات  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحا  اـی  دـنگوس  ادـخب  - 1853

. درک مهاوخن  شومارف 
. مروآ یم  رطاخ  هب  وت  زا  هنهک  ون و  یناشن  مراذگ  یم  اپریز  ار  روهام  هپت و  هک  هاگنآ  - 1854

هحفص 492} }
يا هن  شوغآ  رد  یتفر و  هک  دنچ  ره 

يا هن  شومارف  نامزکی  هک  هللااب 
صالخ تفای  نت  باجح  زا  وت  حور  نوچ 
يا هن  شوپور  فشک  لها  هدید ي  رد 

. تسا هدش  رو  هلمح  اهنآ  هب  يریش  دندید  یم  ایوگ  دندرک ، یم  رارف  وا  زا  ناراکراوس  هک  يدرمناوج  - 1855
. دنبای یم  تاجن  نارگید  رش  زا  وا  تبیه  زا  ناگدنرد  دنک و  یم  عافد  مانک  زا  دوخ  هوکش  اب  ریش  یهاگ  - 1856

دش عقاو  هلمح  دروم  هچ  دوب  ریش  دوب ، گنهاشیپ  هلمح  رد  تشاد ، يوق  يا  هنیس  دوب ، دنمورین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  - 1857
. دنک هلمح  هچ  و 

یم ار  رگیدکی  رـس  هدـش و  هتـشارفارب  اه  ندرگ  هک  هاگنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  دـیاب  گنج  مدـقم  ههبج  - 1858
. دنک هیرگ  دننکش 

دنا هدرک  دنلب  اوه  هب  نیئاپ  ربا  دننامه  كاخ  درگ و  هدرک و  هلمح  هک  یناراکراوس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  - 1859
. دننک هیرگ  دیاب 

يدرک نیز  ار  خرچ  بسا  هک  هاش  نآ 
يدرک  نیزرف  هب  اه  هدایپ  هصرع  رد 
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صالخ تشگ  ندب  دیق  زا  دش و  قلطم 
يدرک نییعت  عرش  هار  هک  تفر  ناو 

مالسلا هیلع  نیسح  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  راختفا 

ای راقفلاوذ  مالـسا ، . ) منک یم  راـختفا  داد  صاـصتخا  نآ  هب  ارم  داتـسرف و  نم  يارب  نامـسآ  متفه  هقبط  زا  ادـخ  هک  یتمعن  هب  نم  - 1860
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالسلا و  اهیلع  همطاف 

ابیز لفط و  هک  هاگنآ  مراد ، تقبـس  نارگید  زا  ندروآ  مالـسا  رد  نم  یبای . یمن  نم  دـننامه  ار  یـسک  گنج  نادـیم  فارطا  رد  - 1861
. مدیورگ مالسا  هب  مدوب 

هحفص 493} }
ءایلا فرح 

شتا نتخورفارب  مارضا  اهیَلت  ٌتوَص ال  یل  ٍنیَنُح  َو  ٍدحُِاب  َو  *** اهیف ُساّنلا  َراح  َنیح  ٍردَِبب  ُتاماقَم  یل  - 1864
اهیتَا  ِساّنلا  َراح  مَوَی  اوًرمَع  ُِلتاقلا  اَنَا  َو  *** اهیوَتحَا اقَح  ِۀَیاّرِلل  ُلِماحلا  اَنَا  َو  - 1865

اهیا َتُلق  يوَجن  ِهللا  ُلوُسَر  يدان  اذِا  َو  *** اهینَم دَق  ٌدَمحَا  ًابرَح  َمَرضَا  اَذِا  َو  - 1866
ماج ساک  ًاهیبَش  اینُّدلا  ِیف  ِیلثِم  نَمَف  ِهللا  ُۀَّبَه  *** اهیف سُفنَالا  َةََّذل  ًاساَک  یِقسُملا  اَنَا  َو  - 1867

رافک زا  یکی  لتق  تقو  رد  تعاجش  راهظا 
عاجش لطب  ًائیَش  ُعَزفَا  َُّمث ال  ًارهَق  َلاطبَالا  ُلِطبُا  *** ًاّیِرَج ِبلَقلا  َِتباث   ً اِّیبَص ُتنُک  ذُم  اَنَا  - 1868

ًاِّین ِمحَّللا  اَذ  یلُک  َو  یقیرِّرَبلا  َعابِس  ای  - 1869
مالسلا هیلع  یضترم  رکشلب  ادعا  زا  یکی  باطخ 

هدنیوج یغبتم  ًاِّیفَرشَم  َضَیبَا  هُِسبلَا  *** ًاِّیلَع يرَا  َو ال  مُُکبِرضَا  - 1870
وکین یترابعب  وا  باوج 

ًاّیبَغ ًالِهاج  َكارَا  ّینِا  *** ًاِّیلَع یغَتبُملا  اذهُّیَا  ای  - 1871
لوک ّیبغ  ًاَّیِلا  انُهیه  نَداَف  َُّملَه  *** ًاِّینَغ ِِهئاِقل  نَع  َتنُک  دَق  - 1872

دنوادخب لّکوت  ضیوفتب و  داشرا 
نوزحم ّیجش  ِّیِکَزلا  ِمهَف  نَع  ُهافِخ  ُقُدَی  *** ٍّیِفَخ ٍفُطل  نِم  مَک ِهللا  َو  - 1873

ِّیِجَشلا ِبلَقلا  ََۀبرُک  َجَّرَف  َو  *** ٍرسُع ِدَعب  نِم  یتَا  ٍرُسی  مَک  َو  - 1874
ندرک دامتعا  قوثو  ِّیِشَعلِاب  ُةَّرَسَملا  َکیتاَت  َو  *** ًاحابَص ِهب  ُءاُست  ٍرمَا  مَک  َو  - 1875

هحفص 494} }
ردقنآ ملع  زا  ارم  دنک . یـسررب  دیایب و  تسه  یـسک  رگا  متـسه . نارگید  زا  رتکیدزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  نم  - 1862

. مدیدرگ هیقف  هک  تخاس  راشرس 
ردپ نم و  نز  ردپ  اریز  تسا ، رتشیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  يدنواشیوخ  رثا  رب  مدرم  مامت  هب  تبسن  نم  راختفا  - 1863

. داد نم  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  درکداماد و  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  منک  یم  راختفا  سپس  دشاب . یم  شنادنزرف 
مدش رود  دوخ  سفن  ياوهز  نم  ات 

مدش رون  همشچ  هچ  ناهج  ود  ره  رد 
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منهد رد  دوخ  نابز  یبن  درک  نوچ 
مدش روهشم  ملع  هب  نیمز  يور  رد 

هب هک  مراد  مه  رـس  تشپ  یئاه  هلمح  نیَنُح  دـحا و  رد  مراد . یئاهزایتما  دـندوب  ناریح  مدرم  همه  هک  هاـگنآ  ردـب ، گـنج  زا  نم  - 1864
. دوش یم  هفاضا  اهزایتما 

ار دودبع  نبورمع  زور  نآ  نم  مدرک . یم  يرادهگن  نآ  زا  بوخ  یلیخ  مدوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رادمچرپ  نم  - 1865
. دندوب نادرگرس  مدرم  مامت  هک  مدیناسر  لتق  هب 

یلص ادخ  لوسر  هک  هاگنآ  تشادیم و  مازعا  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحا  دیدرگ  یم  رو  هلعـش  گنج  شتآ  هک  هاگنآ  - 1866
. وگب مه  زاب  مدرکیم  ضرع  تفرگ  یم  نم  يارب  یصوصخ  یملع و  بلطم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

؟ دوش یم  تفای  نم  دننام  ایند  رد  یسک  هچ  تسادخ  تمعن  تسا . نا  رد  اهتذل  مامت  تذل  هک  متسه  یماج  هدنشون  نم  - 1867
نیز دراد  ناهج  ام  غیت  رهوگ  زا 
نید دشاب  ام  قوقح  نید  همذ  رد 
یماج تدحو  یم  زا  ام  هب  دنداد 
نیع هب  ملع  زا  میدمآ  هک  زورنآ 

هحفص 495} }

يرفاک لتق  ماگنه  هب  تعاجش  راهظا 

. ما هتشادن  كاب  يزیچ  زا  ما و  هدرک  یم  دوبان  ما  هتشاد  هک  یئورین  اب  ار  نانامرهق  ما . هتشاد  ریلد  راوتسا و  یبلق  یکدوک  زا  نم  - 1868
. دیروخب ار  ماخ  تشوگ  دیرچب و  نابایب  ناگدنرد  يا  - 1869

مدوب كدوک  لاس  هب  هک  زور  نآ 
مدوب کچوک  قلخ  مشچ  هب  کشا  نوچ 

مادم دوب  ارم  هک  يزیت  يدنت و  زا 
مدوب كوان  هچ  نانمشد  هدید  رد 

مالسلا هیلع  یلع  هب  نانمشد  زا  یکی  نخس 

. مناشوپب وا  هب  فّرشُم  تخاس  ناشخرد  ریشمش  مهاوخ  یم  منیب . یمن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مگنج و  یم  امش  اب  - 1870

مالسلا هیلع  ماما  خساپ 

. یشاب ندوک  نادان و  هک  مناد  یمن  رکف  یتسه ، مالسلا  هیلع  یلع  يوجتسج  رد  هک  یسک  يا  - 1871
! ایب نم  شیپ  وشم ! کیدزن  باتشب ! نم  يوسب  يزاین ، یب  شرادید  زا  - 1872

ینم گنج  بلط  رد  ناج  هب  هکنآ  يا 
یند عبط  تمالع  رگم  تسین  نیا 

نک يربص  يدز  دوخ  ياپ  هب  هشیت  نوچ 
ینم ربک و  منک  نورب  ترس  نم ز  ات 
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هحفص 496} }
ءایلا فرح 

ِِّیلَعلا ِدرَفلا  ِدِحاولِاب  ِقثَف  *** ًاموَی ُلاوحَالا  َِکب  تَقاض  اذِا  - 1876
ِِّیبَنلِاب  َلِّسُُوت  اذِا  ُنوُهَی  *** ٍبطَخ ُّلُکَف  ِِّیبَنلِاب  لَّسََوت  - 1877
ٍّیِفَخ ٍفُطل  نِم  مَکَف ِهللا  *** ٌبطَخ َبان  ام  اذِا  عَزَجت  الَو  - 1878

يوَسوُملا نیدلا  رخَف  ینافلا  ِدَی  یلَع  نابعش  رهَش  حلـس  یف  ناحبُّسلا  ُبُوبحَملا  ِزیزَعلا  ِهللا  ِنوَِعب  ِناجلا  ِسنِِألل و  يداهلا  ُناویدلا  اَذه  َّمَت  دَق 
مخفَالا ق ِّلجَالا  ِِدیَّسِلل  يرِصان  ِعَبطَِمب  یئبَمب  ةروُمعَم  یف  ُعبط  هحیحصت و  َو  ِهتَِلباقُم  یف  ِّدِجلا  لامک  لََذب  َو  یناکیاپلِکلا 

ةرجهلا ارم  فلألا  دعب  ۀئامثلث  ةَرشَع و  ۀنس 1310  یلاعلا  هدجم  ِدیِز  يزاریّشلا  بحاص  دمُحم  ِیَس  ُدّ یجاحلا  مّخفملا  مّظعُملا  َیلوَملا 
هحفص 497} }

ادخب لکوت  ضیوفت و  هب  داشرا 

. تسا ناهنپ  ناکریز  مهف  زا  یقیقد  رثا  رب  ادخ  فطل  ندوب  ناهنپ  دراد . ناوارف  یناهنپ  فطل  ادخ  - 1873
. تسا هدیدرگ  فرطرب  نیگمغ  بلق  یتحاران  هدمآ و  یتخس  زا  سپ  هک  یشیاسآ  اسب  هچ  - 1874
. تسا هدیدرگ  وت  یلاحشوخ  هیام  بش  هداد و  یم  جنر  ار  وت  حبص  هک  یعوضوم  اسب  هچ  - 1875

. نک هیکت  هناگی  راوگرزب و  ياتکی  يادخ  هب  يدمآ ، گنت  هب  درک و  هلمح  وت  هب  یتخس  يزور  رگا  - 1876
لد يا  دیآ  وت  شیپ  يا  هعقاو  رگ 

لیام يدیماان  هب  وشم  راهنز 
زور بش و  هجوت  ینک  قح  هب  هک  دیاب 

لیاز شلضف  هب  دوش  مغ  هصغ و  ات 
تا یتخـس  یتسج  لسوت  ترـضح  نآ  هب  هک  یلکـشم  ره  رد  اریز  ربب ، هانپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  یتخـس  ره  رد  - 1877

. ددرگ یم  ناسآ  فرطرب و 
. دراد ناوارف  یناهنپ  فطل  ادخ  اریز  نکم ، هلان  درک  هشیر  وتب  یتخس  هک  هاگنآ  - 1878

ناضمر 1402 ربارب 19  همجرت 1361/4/20  نایاپ 
هحفص 498} }

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
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رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
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یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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