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يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  ناوید 

: هدنسیون

يرتشوش یئافو  نسح  نب  هللا  حتف الم 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  12ناوید 

باتک 12تاصخشم 

12هراشا

14همدقم

یئافو موحرم  دیتاسا  16تالیصحت و 

یئافو موحرم  18نیرصاعم 

هّرس هللا  سّدق  يرتشوش  رفعج  خیش  جاح  18موحرم 

یئافو موحرم  هب  يرتشوش  رفعج  خیش  جاح  هللا  تیآ  موحرم  یلاسرا  همان ي  زا  19هنومن يا 

19هراشا

هرس سدق  یبن  دّمحم  الم  دنوخآ  20موحرم 

هماقم هللا  یلعا  یلوفزد  رهاط  دّمحم  خیش  هللا  تیآ  20موحرم 

یئافو موحرم  زا  20یتمارک 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تبترم  یمتخ  ترضح  تعن  22رد 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تعن  رد  23ًاضیا 

مالسلا هیلع  ردیح  نینمؤملاریما  رثوک  یقاس  حدم  رد  32اضیا 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  رثوک  یقاس  تبقنم  حدم و  رد  41اضیا 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  نایقتم  يالوم  تبقنم  حدم و  رد  51ًاضیا 

مالسلا امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  نایقتم  يالوم  حدم  رد  57ًاضیا 

هدش ضرع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخب  فرشا  فجن  رد  نوعاط  لاس  رد  59ًاضیا 

مالسلا هیلع  نیقّتملا  ماما  نینمؤملاریما و  تبقنم  حدم و  رد  64ًاضیا 

هرفکلا لتاق  هرربلا و  ریما  تبقنم  حدم و  74رد 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  بیاجعلا  رهظم  بلاغلا و  هللا  دسا  تبقنم  80رد 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  رانلا  هنجلا و  میسق  رارک و  ردیح  تبقنم  87رد 
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مالسلا هیلعردیح  نینمؤملا  ریما  رثوک  یقاس  تبقنم  حدم و  97رد 

مالسلا هیلع  ردفص  ردیح  نینمؤملاریما  رثوک  یقاس  حدم  103رد 

نامیا لها  ياوشیپ  نانمؤم و  ریما  نایقتم  يالوم  تبقنم  108رد 

اهیلع هللا  تاولص  ارهز  همطاف  ترضح  ازج  زور  عفاش  يربک  تمصع  تبقنم  حدم و  118رد 

ءاسک ثیدح  رد  120هموظنم 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  بنیز  بانج  يرغص  تمصع  تبقنم  138رد 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  هللا  لوسر  هناحیر  تبقنم  142رد 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  ابع  لآ  سماخ  تبقنم  حدم و  148رد 

مالسلا هیلع  نیسحلا  نبا  یلع  نیدجاسلا  دیس  ترضح  تبقنم  156رد 

مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  جئاوحلا  باب  ترضح  تبقنم  حدم و  161رد 

مالسلا امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  نماث  ماما  حدم  167رد 

مالسلا امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  نماض  نماث  ماما  تبقنم  حدم و  172رد 

مالسلا هیلع  نماض  نماث  ماما  تمدخ  هب  هضیرع يا  هیفجن  180هدیصق 

مالسلا امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نماث  ترضح  زا  هزیاج  هلص و  188ياضاقت 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترضح  هللا  هیقب  تبقنم  189رد 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  هدازهاش  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  حدم  رد  200هدیصق 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  لیلخ  لسن  زا  لیتق  لوا  تبقنم  رد  210اضیا 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلا  یبا  مشاه  ینب  رمق  تبقنم  حدم و  213رد 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلا  یبا  مشاه  ینب  رمق  حدمرد  221ًاضیا 

امهیلع هللا  تاولص  نسحلا  نب  مساق  ترضح  حدم  225رد 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  ترضح  تبقنم  حدم و  230رد 

ملس هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لآ  تبیصم  حدم و  236رد 

مالسلا مهیلع  ابع  لآ  تبیصم  هیثرم و  239رد 

مالسلا هیلع  ابع  لآ  سماخ  تبیصم  رد  ظفاح  رعش  242سیمخت 

: تسا هدش  ضرع  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  موقلح  هب  ریت  ندیسر  243ماگنه 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  هدازهاش  هتشک ي  رس  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاح  245نابز 
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« ینارید بهار  لاح  نابز  »246

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  هیثرم  رد  دنب  ود  246تسیب و 

لوا 246دنب 

مود 249دنب 

موس 251دنب 

مراهچ 252دنب 

مجنپ 254دنب 

مشش 257دنب 

متفه 258دنب 

متشه 260دنب 

مهن 263دنب 

264دنب

مهدزای 266دنب 

مهدزاود 268دنب 

مهدزیس 269دنب 

مهدراهچ 272دنب 

مهدزناپ 273دنب 

مهدزناش 276دنب 

مهدفه 281دنب 

مهدجه 287دنب 

مهدزون 290دنب 

متسیب 291دنب 

مکی تسیب و  294دنب 

مود تسیب و  296دنب 

مالسلا هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  هیثرم  رد  299يونثم 

مالسلا هیلع  ادهشلا  دیس  تبیصم  رد  304هیراهب 
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307تایعابر

لوا 308یعابر 

مود 308یعابر 

موس 309یعابر 

مراهچ 309یعابر 

مجنپ 309یعابر 

مشش 309یعابر 

متفه 310یعابر 

متشه 311یعابر 

مهن 311یعابر 

مهد 311یعابر 

مهدزای 311یعابر 

مهدزاود 313یعابر 

مهدزیس 313یعابر 

مهدراهچ 313یعابر 

مهدزناپ 313یعابر 

مهدزناش 315یعابر 

مهدفه 315یعابر 

مهدجه 315یعابر 

مهدزون 315یعابر 

متسیب 316یعابر 

مکی تسیب و  317یعابر 

مود تسیب و  317یعابر 

موس تسیب و  317یعابر 

مراهچ تسیب و  318یعابر 

مجنپ تسیب و  319یعابر 
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مشش تسیب و  319یعابر 

متفه تسیب و  319یعابر 

متشه تسیب و  319یعابر 

مهن تسیب و  321یعابر 

ما یس  321یعابر 

مکی یس و  321یعابر 

مود یس و  321یعابر 

موس یس و  323یعابر 

مراهچ یس و  323یعابر 

مجنپ یس و  323یعابر 

شش یس و  323یعابر 

تفه یس و  325یعابر 

متشه یس و  325یعابر 

مهن یس و  325یعابر 

ملهچ 325یعابر 

327تایلزغ

327هراشا

لوا 327لزغ 

مود 328لزغ 

موس 329لزغ 

مراهچ 331لزغ 

مجنپ 333لزغ 

مشش 333لزغ 

متفه 335لزغ 

متشه 337لزغ 

مهن 337لزغ 
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مهد 339لزغ 

مهدزای 340لزغ 

مهدزاود 341لزغ 

مهدزیس 343لزغ 

مهدراهچ 345لزغ 

مهدزناپ 345لزغ 

مهدزناش 347لزغ 

مهدفه 349لزغ 

مهدجه 350لزغ 

مهدزون 351لزغ 

متسیب 353لزغ 

مکی تسیب و  355لزغ 

مود تسیب و  357لزغ 

موس تسیب و  358لزغ 

مراهچ تسیب و  360لزغ 

مجنپ تسیب و  361لزغ 

مشش تسیب و  363لزغ 

تیاکح بلاق  رد  هناقشاع  364یئاوجن 

هدورس یئافو  موحرم  حدم  رد  یسراف  هب  صلختم  لیعامسا  اّلم  جاح  بانج  هک  يرعش  371هعطق 

: هدومرف ناشیا  باوج  رد  یئافو  375بانج 

یئافو موحرم  فصو  رد  یسراف  بانج  رگید  377هعطق 

هموظنم 380تاجانم 

تاجاحلا یضاق  هاگرد  هب  تاجانم  باتک  384متخ 

تسین ناشیا  ناوید  رد  هک  یئافو  موحرم  راعشا  زا  385یخرب 

نآ هب  خساپ  تمایق و  زور  ساره  لوه و  فصو  388رد 

: هدورس هرس  سدق  يراصنا  یضترم  خیش  جاح  هللا  تیآ  داتسا  موحرم  توف  رد  هک  397هیثرم يا 
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: تسا هدرک  ءاشنا  هماقم  هللا  یلعا  يرتشوش  یلع  دیس  جاح  هللا  تیآ  موحرم  تافو  خیرات  هیثرم و  رد  يراعشا  زین  401و 

هرس سدق  يرتشوش  یلع  دیس  جاح  موحرم  توف  خیرات  رد  403یعابر 

زکرم 404هرابرد 
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يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  ناوید 

باتک تاصخشم 

.ق 1304  - 1208 نسح ، نب  هللا  حتف  يرتشوش ، یئافو  : هسانشرس

يرتشوش هللا  حتف  الم  [/ یگنس پاچ  ] يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  ناوید  : روآدیدپ مان  ناونع و 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  لاتیجید : رشن  تیعضو 

175 ص يرهاظ : تاصخشم 

.یسراف نابز :  : تشاددای

هعقاو صوصخب  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  زا  یحادـم  تاـیعابر ،  یثارم و  اـهلزغ ،  رب  لمتـشم  باـتک  نی  : یگنـس پاـچ  یفرعم 
.دشابیم تسا  هدورس  نادیهش  رالاس  ًاصوصخ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياثر  البرک و 

.یئافو ناوید  : رگید نوگ  هنوگ  ياهناونع 

 . يرتشوش ییافو  ناوید 

.ق نرق 13 یسراف --  رعش  : عوضوم

رعش 61ق --  البرک ، هعقاو 

.ق نرق 13 یسراف --  یبهذم  رعش  : عوضوم

رعش موصعم --  هدراهچ 

بتاک .، 1325  - 1246 نسحلاوبا ، یناهفصا ، : هدوزفا هسانش 

1 ص :

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

2 ص :
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همدقم

نیرهاّطلا نیبّیّطلا  هلآو  دّمحم  یلع  مالّسلاو  هالّصلا  نیملاعلا و  ّبر  دمحلا هللا 

نرق هدز ي  ایند  هب  اـپ  تشپ  هتـسراو و  ناـفراع  زا  یئاـفو  هب  صلختم  يرتشوش  هللا  حـتف  یلوم  باـنج  هنازرف  فراـع  یناـبر و  ملاـع 
زا ار  تقبـس  يوگ  هلا ، ترـضح  هب  بّرقت  یگدـنب و  هقیرط  كولـس و  ریـس و  رد  یهلا ،  مولع  بسک  رب  هوالع  هک  تسا  مهدراهچ 

.تسا هدیدرگ  دزنابز  شیوخ  نامز  يایلوا  ردص  رد  هدوبر و  دوخ  نانگمه 

وه : » هدومرف ناشیا  فصو  رد  هتـشاگن ، یئافو  موحرم  لاـح  حرـش  ماـنب  هک  شیوخ  باـتک  رد  نیّدـلا  فرـش  يدـهم  دّـمحم  داتـسا 
هللا حـتف  الم  جاح  بانج  هللا  دـنع  نم  دِّیوملا  یقتلا  دـهازلا  عرولا  لـماکلا و  دـشرملا  رعاـشلا  بیدـالا  لـصاولا و  لـضافلا  فراـعلا 
دوخ رـصع  ياملع  فیراعم  زا  ناشیا  دج  ردپ و  هک  تسا  میحر  جاح  نب  نسح  اّلم  دنزرف  ناشیا  بانج  يرتشوش  یئافوب  صلختملا 

قرود تابصق  زا  یکی  هک  هیزب  زا  ناشیا  دادجا  هک  تسا  فورعم  هاوفا  هنـسلا و  رد   » هک هدومرف  هفاضا  سپـس  .دنا » هدوب  رتشوش  رد 
« .دنرشتنم قارع  ناتسزوخ و  رد  هک  دنتسه  يدایز  هفیاط ي  ناشیا  ماوقا  هدمآ و  رتشوش  هب  هدوب  یلعف ) ناگداش  )

، هدروآ ناشیا  لاح  حرش  رد  نیّدلا  فرش  داتسا  هچنآ  قبط  ناشیا  تدالو 

 ، دنا هدومرف  تباتک  ناشدوخ  طخ  هب  هک  بهّذلا  قابطا  باتک  رد  ناشیا  دوخ  هدمآ و  تسدـب  هک  يا  هنیرق  رب  انب  هدوب و  رتشوش  رد 
هنـس نورـشع  هینامث و  يرمع  نم  یـضم  دق  لاح  یف  هلاجع  رتشوشلا  هدلب  یف  اهتبتک  دق  تسا « : هدمآ  هتـشون  نآ  تباتک  خـیرات  رد 
دلوت هک  دیآ  یم  رب  نیارب  انب  ملـس »  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هرجه  نم  فالآ  دـعب  نیتأم  نوعبـس و  يدـحا و  هنس 1271 ) یف  )

.تسا هدوب  يرجه  رد 1243  ناشیا 

هکم ي هب  هدومن و  اهترفاسم  شیوخ  ياـهراک  لـیمکت  زا  سپ  هدـنارذگ و  هیعرـش  تاـضایر  هب  ار  دوخ  رمع  یتدـم  یئاـفو  موحرم 
هتشگزاب و قارع  هب  سپس  هتشاد و  تماقا  دنه  رد  یتدم  هتفر و  ناتسودنه  هب  اجنآ  زا  دندش و  فرـشم  زین  هرونم  هنیدم ي  همظعم و 

اجنآ رد  اهتّدم  دندش و  فرشم  يوضر  دهشم  هب  ناسارخ  هاش  ترایز  يارب  سپس  دنتشگزاب و  رتشوش  هب  قارع  همئا  ترایز  زا  سپ 
.دنتشاد تماقا 

یم شاعم  رارما  دـندرب و  یم  رتشوش  هب  اجنآ  زا  دروآ و  یم  زیربت  نارهت و  هب  ار  هراّجتلا  لاـم  هک  هدوب  تراـجت  لغـش  ناـشیا  لـغش 
.دندومن

3 ص :
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.دوب هتـسجرب  نیدـهتجم  زا  تابحتـسم ، تابجاو و  مازتلا  رب  هوالع  دوب و  دوخ  ناـمز  لـها  دمآرـس  يوقت  دـهز و  رد  یئاـفو  موحرم 
.دومنن كرت  ار  يرادیب  بش  رمع ، رخآ  ات  هک  يروطب 

دـعاوق و یـضعب  هتـشاد و  یئالوط  دـی  مه  هبیرغ  مولع  یـضایر و  مولع  رد  یئاـفو  موحرم  هدروآ ، نیّدـلا  فرـش  موحرم  هچنآ  قبط 
خـسن و طخ  رد  .دـنا  هتـشاد  يدـی  زین  اـیمیک  ریـسکا و  ماـسجا و  بلق  ملع  رد  .تسا  هدـنام  یقاـب  ناـشیا  زا  رفج  ملع  رد  اهتـشاددای 

.تسا هدنام  یقاب  ناشیا  زا  یقاروا  دراو و  رایسب  قیلعتسن 

رارما یهار  هچ  زا  هک  دننادب  هک  دندوب  دصرتم  یـضعب  هدنارذگیم ، ار  یگدنز  داصتقا  تیاهن  اب  هدومن و  رایتخا  تلزُع  رمع  رخآ  رد 
هجوت ناشیا  اما  دنک ، یم  شاعم 

یم رارـصا  رایـسب  یـصخش  هک  تسا  لقن  دوب  هدید  ار  ناشیا  هک  نیرمعم  زا  یکی  زا  .دـنا  هدرکیم  توکـس  لباقم  رد  هدومن و  یمن 
؟ دیئامن یم  قازترا  یهار  هچ  زا  امش  هک  دنک 

جراخم رمع  رخآ  ات  هک  هدـش  دـهعتم  مردـپ  توف  زا  سپ  هدوب و  قیفر  يدوهی  یـصخش  اب  مردـپ  هک  دـنیامرف  یم  باوج  رد  ناـشیا 
.دهدب ارم  یگدنز 

رما لفکتم  یصخش  هک  مدیمهف  امـش ، تحار  لایخ  نیا  اب  دیتفگ ؛ یم  رتدوز  شاک  دهد ، ریخ  امـش  هب  ادخ  دیوگ  یم  لئاس  صخش 
.تسامش

یمن لوبق  وت  دـناسر  یم  ادـخ  ار  ناگمه  يزور  تسا و  ناسر  يزور  ادـخ  میوگیم  وت  هب  نم  نـالف !  يا  دـیوگ : یم  يو  هب  ناـشیا 
مه يدوهی  کی  هزادـنا  هب  ار  ادـخ  وت  ینعی  دـش !؟ مارآ  ترطاخ  يدرک و  لوبق  دوز  وت  هدـش ، لفکتم  يدوهی  میوگ  یم  اـما  ینک ،

1 !؟ يرادن لوبق 

.هتفای یم  دوخ  هداجس ي  ریز  ار  دوخ  هنازور  جراخم  زور  ره  هک  هدوب  فورعم  هک : تسا  هتشون  نیّدلا  فرش  موحرم  اما 

لحر فرـشا  فجن  هب  رمع  رخآ  رد  دـندش  لمحتم  دوخ  دـلب  لها  ضعب  زا  هک  یتاناها  تامیالمان و  یـضعب  رطاـخب  یئاـفو  موحرم 
یخرب زا  اما  تسین  صخـشم  ناشیا  ترجاهم  خـیرات  دـنچ  ره  .دـندیزگ  نکـسم  یلاوملا  یلوم  ترـضح  راوج  رد  هدـیزگ و  تماقا 
: دنک یم  ضرع  هک  اجنآ  .تسا  هدوب  لاس  تشه  دودح  هک  دیآ  یم  رب  هدورس ،  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  حدم  رد  هک  دئاصق 

میقم میتسه  وت  يوک  رد  هک  تسا  لاس  تشه 

میتدوخ ياقل  دیما  هب  هک  یناد  وت  دوخ 
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یئافو موحرم  دیتاسا  تالیصحت و 

هدـمع و دـیتاسا  زا  هدـیناسر و  نایاپ  هب  رـصع  دـیتاسا  یخرب  نسح و  اّلم  جاح  موحرم  شراوگرزب  ردـپ  دزن  ار  یئادـتبا  تالیـصحت 
.درب مان  ار  هدوب  امهّرس  هللا  سّدق  يراصنا  خیش  موحرم  یصو  هک  يرتشوش  یلع  دیس  جاح  موحرم  ناوت  یم  ناشیا  هتسجرب ي 

رکذ هزاجا  ناشیا  زا  یئافو  موحرم  ارهاظ  هک  تسا  یئایمیک  هب  صّلختم  یـشعرم  هللا  حـتف  ازریم  جاح  موحرم  ناشیا  دـیتاسا  زا  رگید 
.تسا هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  یئافو  موحرم  يارب  زین  عناقلا  نئازخ  باتک  هتشاد و 

هنیفد تارهاوج و  هنیجنگ ي  باتک  دارملا و  قفو  باتک  تساهنآ  هلمج ي  زا  هک  دـنراد  فلتخم  مولع  رد  یتافیلأت  یئایمیک  موحرم 
 ، اضر ازریم  نبا  هللا  حـتف  ازریمل  تاریخ  هنیفد  تارهاوج و  هنیجنگ  باتک  : » هدومرف نآ  هراـبرد  هعیرذـلا  باـتک  بحاـص  هک  تاریخ 

و يرتستلا ، نیّدلا  فرـش  يدهم  خیـشلا  دـنع  هنم  هخـسن  دـجوی  داروالا ، هیعدالا و  یف  وه  یـشعرملا ،  يرتستلا  یئایمیکب  صلختملا 
يذـّلا عناـقلا » هنازخ  و « رکذـلا » روتـسد   » عوضوملا اذـه  یف  فلؤملل  و  بّطلا .  یف  اـمهالک  حورلا » حّرفم   » و دارملا » قفو   » فلؤملل

« .یئافولا هللا  حتف  اّلملا  هذیملتل  امهّفلا 

هدوب و ناشناداتـسا  اب  ناشیا  هطبار  عون  زا  یکاح  هک  هدش  یم  لدب  در و  یئاه  همان  تالـسارم و  یئایمیک  موحرم  ناشیا و  نایم  هتبلا 
.دش دهاوخ  جرد  باتک  نایاپ  رد  هلسارم  دنچ  هنومن  يارب 

هدـیدرگ نوفدـم  رتشوش  رد  تافو و  يرجه  ناضمر 1288  كراـبم  هاـم  مود  رد  هدروآ  هعیرذـلا  بحاـص  هچنآ  قبط  راوگرزب  نیا 
حرش رد  نیّدلا  فرـش  موحرم  هک  هدوب  يرتشوش  یلع  دیـس  موحرم  ناشیا  كولـس  ریـس و  داتـسا  هک  دیآ  یم  رب  نئارق  زا  اما  .تسا 

: هدروآ نینچ  ناشیا  لاح 

تدم هدومن و  ترفاسم  ناسارخ  هب  یئافو  موحرم  هک  درک  لقن  شردپ  زا  هک  مدینش  رتشوش  لها  تاداس  قثوم و  ياملع  زا  یکی  زا 
هیحتلا فالآ  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ججحلا  نماث  ترضح  تمدخ  هب  رایسب  دومن و  تماقا  اجنآ  رد  لاس  کی 

کی زا  سپ  درک ،  ترـضح  نآ  زا  یئامنهار  ياضاقت  تشاد و  یئاه  همانرب  تاضایر و  .دومن  یم  ءاجتلا  حاحلا و  فّرـشم و  ءانثلاو 
هک یماگنه  اضق  زا  .دیـسر  یهاوخ  دوخ  دارم  بلطم و  هب  اجنآ  رد  هک  فرـشا  فجن  هب  يورب  دـیاب  هک  دـش  تراشا  ناشیا  هب  لاـس 

فجن دراو 
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دـندوب و هتفرگار  وا  رود  ماوع  صاوخ و  هدـیچیپ و  فجن  رد  وا  تامارکو  فشک  هزاوآ  دوب و  هدـمآ  فجن  هب  یـشیورد  دوش ، یم 
وا تسناوتیمن  یـسک  دروآ  یم  هانپ  اجنآ  هب  سک  ره  هک  يروطب  دندوب  هداد  رارق  تسب  ار  وا  هچوک ي  هناخ و  هک  دوب  هدـش  يروط 

.شیورد هچوک  هب  دوب  هدش  فورعم  هچوک  نآ  .ددرگ و  وا  ضرعتم  دشکب و  نوریب  اجنآ  زا  ار 

نتفر هدامآ  هکنیا  زا  سپ  .دنا  هدرک  تلالد  هداد و  هلاوح  وا  هب  ارم  هک  تسا  شیورد  نیمه  دـبال  هک  دـیوگیم  دوخ  اب  یئافو  موحرم 
دعب تسا و  هار  رـس  شا  هناخ  هک  منزب  یلع  دیـس  هناخ ي  هب  يرـس  لوا  تسا  بوخ  دـیوگ : یم  دوخ  اب  دوش ، یم  شیورد  لزنم  هب 
نایم زا  يرتشوش  یلع  دیـس  جاح  موحرم  دریگ ، یم  ندـش  دراو  نذا  و  دـیآ ، یم  دیـس  هناـخ  برد  هب  هک  نیمه  .مورب  شیورد  دزن 

قاتا

: هک دنز  یم  ادص 

.شیورد هن  دنا  هداتسرف  نم  دزن  ار  وت  ایب ، دوز  یئافو 

نآ زا  یئاـه  عرـش  فـالخ  هک  دـشک  یمن  یلوط  دوش و  یم  فرـصنم  شیورد  هناـخ ي  هب  نتفر  زا  یئاـفو  موحرم  هلیـسو  نیدـب  و 
.دننک یم  نوریب  فجن  زا  هدرک و  وه  ار  وا  مدرم  دنز و  یم  رس  شیورد 

یلع نینمؤملاریما  رّهطم  مرح  هب  يرتشوش  یلع  دیـس  موحرم  يزور  هک : دنک  یم  لقن  صخـش  نامه  زا  نیّدـلا  فرـش  موحرم  زاب  و 
دیوگ یم  یئافو  موحرم  دندومن ، ترایز  هکنیا  زا  سپ  .دوب  هدش  بایفرش  مرح  هب  زین  یئافو  موحرم  دوش و  یم  فّرشم  مالسلا  هیلع 

هک مدید  اما  دورب .  لزنم  هب  دهاوخ  یم  ناشیا  هک  مدرک  نامگ  نم  .دوب  مرگ  رایـسب  اوه  دوب و  رهظ  میدـمآ ، نوریب  مرح  زا  ناشیا  اب 
فجن زا  هک  نیمه  .مدرک  یهارمه  ناـشیا  اـب  دورب ، مالـسلا  يداو  هب  دـهاوخ  یم  هکنیا  لاـیخ  هب  هتفرگ  ار  گرزب  رازاـب  هار  ناـشیا 
.تسا هدنزوس  باتفآ  مرگ و  رایـسب  اوه  مدرک  ضرع  .هفوک  دجـسم  دندومرف  دیورب ؟ دیراد  لایخ  اجک  مدرک : ضرع  میدش  جراخ 

مه هار  نیا  زا  یشاب  هتـساوخ  رگا  یئافو  دندومرف : دندش و  نم  هجوتم  ناشیا  .دیربب  فیرـشت  رـصع  فرط  .تسین  رودقم  نتفر  العف 
دندوب و راد  هویم  هک  مدرک  هدهاشم  يرایـسب  ياهتخرد  تسا و  ناتـسب  غاب و  هفوک  ات  ارحـص  مامت  مدید  مدرک  هاگن  .میورب  میناوتیم 

.دندرب فیرشت  ناشیا  متشگزاب و  نم  مدش و  بّجعتم  توهبم و  رایسب  مدید ، زبسرس  ار  نیمز  مدومن و  ساسحا  یکنخ  رایسب  ياوه 
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یئافو موحرم  نیرصاعم 

هّرس هللا  سّدق  يرتشوش  رفعج  خیش  جاح  موحرم 

اه و همان  ناشیا  نایم  هک  هدوب  هّرـس  هللا  سّدـق  يرتشوش  رفعج  خیـش  جاح  موحرم  دـندوب  روشحم  ناشیا  اـب  هک  ینیرـصاعم  هلمج  زا 
.دش دهاوخ  جرد  ناوید  تاقحلم  رد  هک  هدورس  ناشیا  فصو  رد  یئافو  موحرم  زین  يراعشا  هدش و  یم  لدب  در و  یتالسارم 

نایب ادخ  فوخ  رد  يا  هلمج  ای  تیبلها  زا  یتبیصم  رکذ  هک  یماگنه  هک  تسا  نیا  هدوب ، زربم  رایسب  هک  موحرم  نآ  تایـصوصخ  زا 
دـشو دـمآ  هجوتم  هک  دـندیدرگ  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ردـقنآ  یهاگ  دـندش و  یم  ناـیرگ  سلجم  ماـمت  هلمج  کـی  اـب  هدومن ، یم 

.دندش یمن  سکچیه 

يَدانو هک « : دـنک  یم  زاغآ  هفیرـش  هیآ  نیا  اب  دور و  یم  ربنم  يالاب  هب  ناشیا  دـننک و  یم  توعد  ربنم  هب  ار  ناشیا  يزور  هلمج ، زا 
هک دنتفا  یم  هیرگ  هب  مدرم  ردقنآ  دـنکیم  توالت  ار  هیآ  نیا  هک  نیمه   2  ...« ءاملا َنِم  انیَلَع  اوُضِیفَا  نَا  ِهَّنَجلا  َباحصَا  ِراّنلا  ُباحـصَا 

یمن ناـشیا  جورخ  هجوتم  مدرم  دوش و  یم  جراـخ  سلجم  زا  هدـمآ و  نیئاـپ  ربـنم  زا  ناـشیا  دـهد و  همادا  دـناوت  یمن  رگید  ناـشیا 
.دنوش

خیـش جاح  موحرم  هک : تسا  هدروآ  تامانملا » ضعب  هّیقح  یف  تاـنیب  تاـیآ  » باـتک رد  يرتشوش  یقت  دّـمحم  خیـش  ققحم  همـالع 
اب مدومن ، تعجارم  رتـشوش  شیوخ  نطو  هب  مدـش و  غراـف  فجن  رد  یملع  تالیـصحت  زا  هک  یناـمز  دوب : هدومرف  يرتـشوش  رفعج 

هعمج ياهزور  اذل  .میامن  هفیظو  ماجنا  مالسا  هقح  فراعم  اب  مدرم  ندرک  انشآ  رتشیب  هچ  ره  رد  تسیاب  یم  هک  متفایرد  دوجو  مامت 
ناضمر كرابم  هام  مایا  اه  دعب  و 

يور زا  ار  تبیـصم  رکذ  رخآردو ، .مدرک  یم  هظعوـم  ار  مدرم  نآ  يور  زا  متفرگیم و  تسد  هب  ار  یفاـص  ریـسفت  مهم  نـیا  رطاـخب 
.منک هظعوم  باتک  نتشاد  تسد  رد  نودب  متسناوتیمن  هجو  چیه  هب  هک  دوب  يروط  هنافساتم  .مدناوخ  یم  یفـشاک  يادهـشلا  هضور 
رکف نیا  رد  .منک  هظعوم  ار  مدرم  باتک  نودـب  مناوتب  دـیابن  ارچ  هک  مدوب  تحاران  نم  دیـسر و  ناـیاپ  هب  لاونم  نیمه  هب  مرحم  هاـم 

.تفرگ ارف  ارم  باوخ  مدش ؛ هتسخ  نتفاین ، يا  هراچ  ندرک و  رکف  زا  نوچ  هک  مدوب 

، هدومرف لوزن  لالجا  اجنآ  رد  ینیـسح  بکوم  هک  تسا  ینامز  نامه  تسرد  متـسه و  البرک  نیمزرـس  رد  هک  مدـید  ایؤر  ملاـع  رد 
مدش و همیخ  دراو  .تسا  نانمشد  هرصاحم  رد  مدید  مدید و  هتشارفارب  يا  همیخ 
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ناشیا دندومرف : رهاظم  نب  بیبح  هب  سپس  .دندناشن  دوخ  رانک  رد  هدز و  ادص  ارم  دندید ، ارم  نوچ  دنا و  هتسشن  همیخ  رد  ترـضح 
بـسح رهاظم  نب  بیبح  .دـینک  ایهم  یماعط  ناـشیا  يارب  تسه ؛ هک  نغور  درآ و  دوش ، یمن  تفاـی  همیخ  رد  بآ  تساـم ، ناـمهم 

نورد مه  یقشاق  هک  منک  یمن  شومارف  .دنتـشاذگ  نم  يور  شیپ  دندروآ و  دنتخاس و  هدامآ  یماعط  دنتـساخرب و  ترـضح ، رمالا 
مّهلم تیانع ، نیا  رثا  رد  هک  متفایرد  هاگان  هب  مدشرادیب  باوخ  زا  مدروخ  تفـص  یتشهب  ماعط  نآ  زا  هک  يا  همقل  دـنچ  .دوب  فرظ 

.تسا هتفرگن  یشیپ  نم  رب  اهنآ  مهف  رب  یسک  لاحبات  هک  ما  هدش  تیبلها  راثآ  رد  یتاکن  تایانک و  فیاطل و  هب 

.دنتشاد هدهع  رب  ار  رالاس  هپس  دجسم  تعامج  تماما  نارهت  ناگرزب  ياّنمت  هب  اهتّدم  راوگرزب  نیا 

دّمحم دیـس  هللا  تیآ  موحرم  زا  .دوب  صاخ  ماع و  دزناـبز  دوب ، راوگرزب  نآ  ناـمیا  جوا  زا  یکاـح  هک  ناـشیا  مـالک  ذوفن  تّدـح و 
ریفس هلمج  زا  دایز  یتّیعمج  دندش ، دراو  نارهت  هب  يرتشوش  رفعج  خیـش  جاح  موحرم  هک  یماگنه  دندومرف : هک  تسا  لقن  يزاریش 

هدرک و دنلب  ار  شرـس  مدرم  تساوخرد  هب  انب  ناشیا  .دنک  يا  هظعوم  دنتـساوخ  ناشیا  زا  مدرم  .دنتفاتـش  ناشیا  رادید  هب  زین  هیـسور 
کی نیمه  هک  يدوجو  اب  .دـندومرفن  يرگید  بلطم  .تسا و  رـضاح  اج  همه  رد  ادـخ  هک  دیـشاب  هاـگآ  دـینادب و  مدرم  يا  دومرف :

.دش يراج  یگمه  نامشچ  زا  کشا  هک  دندش  نوگرگد  نانچنآ  مدرم  دنتخاس ، يراج  نابز  رب  ار  نخس 

نیا هک  یمادام  ات  هک : دـنکیم  دزـشوگ  ار  هلمج  نیا  دـسیون ، یم  سور  هاشداپ  الوکین  يارب  هک  يا  همان  رد  نایرج ، نیا  زا  سپ  يو 
هلمج نینچ  کی  یتقو  اریز  میربب ،  شیپ  زا  يراک  میناوتیمن  ام  دننک ، یم  تیعبت  اهنآ  زا  مدرم  دنتسه و  مدرم  نایم  رد  یناحور  رشق 

.درک دهاوخ  هچ  هرداص  ياواتف  تاروتسد و  رگید  دنکیم ، داجیا  بیجع  یحور  بالقنا  نینچ  يا 

یئافو موحرم  هب  يرتشوش  رفعج  خیش  جاح  هللا  تیآ  موحرم  یلاسرا  همان ي  زا  يا  هنومن 

هراشا

رورسم لاوحا  یتمالس  زا  هدیسر  امش  بیتاکم  .دیـشاب  هدوب  تیفاع  نیع  تمالـس و  هب  هللا  حتف  الم  مخفم  مرکم  ردقلا  زیزع  دنمجرا 
مسا هب  فصّتم  هک  دمحلا هللا  .راودیما  رایسبراک  ندینارذگ  تیفیک  زا  مدش و 
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لام لک  لباقم  دـش ، هفیرـش  هنکما  رد  هفیرـش  رهـشا  كاردا  هک  ردـق  نیمه  .دـیدومن  ققحم  دوخ  هرابرد  ارم  داقتعا  دـیدش و  دوخ 
مالسلاو تسایند ... 

« نیبملا قحلا  کلملا  هللا  الا  هلا  ال  » 

رهم لحم 

رفعج

يا هطبار  يرتشوش  رفعج  خیش  موحرم  اب  ناشیا  هطبار  دیآ  یم  رب  هدوب ، یئافو  موحرم  ناشیا و  نایم  هک  یتالـسارم  نئارق و  زا  هچنآ 
، تدارا ۀطبار  هن  هدوب و  دندناسر ، یم  ضیف  هب  ار  هنـشت  ياهناسنا  کی  ره  هک  نارک  یب  يایرد  ود  ملاع و  رفن  ود  نوچمه  هناتـسود 

.دشاب هدوب  يرتشوش  رفعج  خیش  موحرم  دیرم  ناشیا  هک 

هرس سدق  یبن  دّمحم  الم  دنوخآ  موحرم 

لها دمآرس  ملع و  لها  زا  هک  تسا  یّفوتم 1325  یلعرظن  اّلم  نبا  یبن  دّمحم  الم  دنوخآ  ناشیا ، نیرشاعم  نیرـصاعم و  هلمج ي  زا 
هنیئآ وا  يانیب  ریمـض  یلو  انیبان ، مشچ  زا  .تشاد  تماما  راکـشریم  دجـسم  رد  هدش و  هدـید  رتمک  ناشیا  ریظن  هدوب و  دـهز  يوقت و 
لاّهج زا  ضعب  .داد  یم  وش  تسـش و  ار  وا  سابل  تسـش و  یم  ار  وا  نساحم  درب و  یم  مامح  هب  ار  وا  یئافو  موحرم  .دوب  امن  ناـهج 

.تسین بسانم  وت  يارب  صخـش  نیا  نساحم  سابل و  نتـسش  یتسه ، فارـشا  نایعا و  زا  یکی  وت  هک  دـندرک  یم  ضارتعا  ناـشیا  هب 
یم ار  ادـخ  سابل  نساحم و  منک ، یمن  وش  تسـش و  ار  یبن  دّـمحم  اّلم  دـنوخآ  سابل  نساحم و  نم  داد : یم  باوج  یئاـفو  موحرم 

.میوش

هماقم هللا  یلعا  یلوفزد  رهاط  دّمحم  خیش  هللا  تیآ  موحرم 

یّفوتم هماقم  هللا  یلعا  یلوفزد  رهاط  دّـمحم  خیـش  هللا  تیآ  موحرم  هتـشاد  تالـسارم  لاسرا  یئافو  موحرم  اـب  هک  ییاـملع  هلمج  زا 
باتک همتاخ  رد  ناشیا  هلـسارم  هدوب و  ناتـسزوخ  یلاها  مامت  عجرم  دّلقم و  شدوخ  نامز  رد  ناشیا  هک  .تسا  يرمق  يرجه   1315

.دش دهاوخ  رکذ 

یئافو موحرم  زا  یتمارک 
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و ددرگ ، فوطعم  ناشیا  يوس  هب  نارگید  هجوت  هکنیا  يارب  لاعتم  يادخ  هدوب و  قح  ترضح  هجوت  دروم  هراومه  یلاعتم  ياهناسنا 
یمن تمارک  هب  لد  هدیمهف ، نامدرم  دنچ  ره  .هتخاس  یم  يراج  یتامارک  ناشیا  تسد  هب  قلخ ، یئامنهار  يارب  دنشاب  یهانپ  أجلم و 

.تساهنآ تمارک  نیرتگرزب  دوخ  دشاب  هنادنسپادخ  هدوتس و  رگا  قلخ  ادخ و  اب  هطبار  دارفا و  یگدنز  یلمع  هریس  دندنب و 

صاخـشا دسیون : یم  نیّدلا  فرـش  موحرم  .تسا  هدش  لقن  ناشیا  زا  دنچ  یتامارک  هدوبن و  ینثتـسم  هدعاق  نیا  زا  زین  یئافو  موحرم 
یبش دـنچ  دـش  ضیرم  دوب ، دجـسم  ماما  ملاع و  هک  یئافو  موحرم  يومع  مساقلاوبا  اّلم  یتقو  هک  دـنا  هدومن  لقن  رقحا  يارب  یقثوم 

.دیسر وا  هب  یئافو  موحرم  زا  فرشا  فجن  زا  يا  هلـسارم  یتدم  زا  سپ  .تشاد  بش  زامن  هب  تداع  هکنیا  اب  تساخنرب ، دّجهت  يارب 
هچ منیب ، یمن  نیدّجهتم  نایم  رد  ار  امش  هداجس ي  منکیم  هاگن  هچ  ره  اهبـش  خیرات  نالف  زا  ومع  دوب : هتـشون  یـسرپ  لاوحا  زا  سپ 

؟ هدش عنام 

ُرُظنَی ُنِمؤُملَا   : » قادصم نامه  نیا  .متـشادن و  ار  بش  نتـساخرب  تردـق  هدـش و  ضرم  هب  التبم  بش  نامه  زا  دـنداد ، باوج  ناشیا 
، تعانق دهز و  تیاهن  اب  فیظن ، فیرظ و  هدرک ، مامت  ار  دوخ  راکو  هتـسراو  دوب  یـصخش  یئافو  موحرم  هلمجلاب  .تسا و  ِهللا » ِرُوِنب 
هب رّکذتم  ًامئاد  .راگزور  بئاصم  رد  رباص  رابدرب و  عناق و  یقتم ، دهاز و  هدیدنسپ ، فاصوا  هدیمح و  تافصو  هنسح  قالخا  ياراد 

.دوب قافآ  لها  دمآرس  كولسو  ریس  تدابع و  تضایر و  ماقم  رد  راقو ، نیکمت و  تیاهن  اب  راگدرورپ ، رکذ 

گنر انح  همسو و  هب  ار  دوخ  نساحم  رمع  رخآ  رد  ینارون ، شتروص  هزادنا ، هب  شتماق  دندرک  لقن  وا  نیرصاعم  زا  یـضعب  هکنانچ 
.تسب یم 

سابل تفاظن و  اب  تاقوا  ۀشیمه  هتسب ، یم  رس  رب  دش  یم  هدیمان  نالوف  نامز  نآ  حالطـصا  هب  هک  درز  یبآ و  هچراپ ي  زا  يا  همامع 
یلماک ةرهب  جازم  حور و  تشاشب  زا  .تشادـن  یهاتوک  رودـقملا  یتح  اـهنآ  يریگتـسد  زا  رـشاعم و  افعـض  ارقف و  اـب  ًاـبلاغ  عّطقم و 

.تشاد

میدومن مضنم  ار  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تیبلها  یمارگ و  لوسر  شیاتـس  رد  تسا و  راوگرزب  نآ  ناوید  هک  رـضاح  باتک 
رثا نیا  میظنت  منک  یم  میدقت  تساشگراک و  کین و  یئامنهار  قح  نابلاط  لد و  لها  يارب  هک  نیریش  ابیز و  رایـسب  هلاسر ي  هس  اب 

نابلط تقیقح  نانمؤم و  ۀمه  ياقآ  الوم و  هب  ار  سیفن 
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ایند و رد  هک  تسا  دـیما  منک ، یم  یئافو  موحرم  گرزب  حور  هب  هیدـه  ار  نآ  باوث  هجرف و  یلاعت  هللا  لّجع  هللا  هیقب  ترـضح  ملاع 
.ناشهار ندومیپ  يارب  دشاب  يرون  ترخآ 

یناثلا 1425 عیبر   25

مق سدقم  رهش 

يدوبرف دّمحم 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تبترم  یمتخ  ترضح  تعن  رد 

دّمحم يادخ  دنک  یئادخ  هک  ات 

دّمحم يالو  نماد  نم و  تسد 

ناملغ ّتنج و  روح و  ناوضر و  هضور ي 

دّمحم ياطع  نیرتمک  ازج  زور 

دنریقف دنمدرد و  جاتحم و  زجاع و 

دّمحم يارس  رد  رب  ارس  ود  ره 

ار ملق  حول و  شرف و  شرع و  هم و  رهم و 

دّمحم ياقب  زا  دشاب  اقب  دوب و 

ینادب هک  ناوخب  ار  كالَول  هصق ي 

دّمحم يارب  ار  كالفا  تقلخ 

مزمز هورم و  افص و  میطح و  رجح و 

دّمحم يافص  رب  دنهاوگ  هلمج 

ناکما ِتعلخ  تساسران  یسب  هچ  رگ 

دّمحم ياسر  تماق  فرش  رب 
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دوب ادخ  هکنآ  زا  فرش  ناکما  هب  داد 

دّمحم ياقل  رب  قاتشم  قشاع و 

دنناوخ همه  بش  زور و  داجیا  ملاع 

دّمحم يانث  دوخ  نیئآ  هب  هک  ره 

نآ زا  دوش  یم  لاله  هم  ره  هب  ردب 

دّمحم ياپ  شفک  لعن  دوش  هک  ات 

دسانش هک  دوب  یسک  لماک  فراع و 

دّمحم يایصوا  دّمحم ز  ردق 

دراپسن را  یئافو  یئافو ،  تسین 

دّمحم يافو  رس  رب  افو  ناج ز 

****

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تعن  رد  ًاضیا 

دش نیربنع  مرای  يوسیگ  تهکن  زا  راگزور 

دش نیچ  ناتسراگن  کشر  شخر  سکع  زا  یتیگ 

11 ص :

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


لبنس تشگ و  قیاقش  زا  نّولم  ار  مغ  هدوت ي 

نّیزم ز نشلگ  تحاس 

دش نیمسای  ناوغرا و 

ییوگ هچمه  يراهب  ناراب  بآ  نارابیوج ز 

دش نیبگنا  نوچ  فرط  ره  یفاص  نیریش و  اهبآ 

وم نیربنع  راگن  نآ  مودق  نمی  زا  تسه 

دش نیرب  دلُخ  ۀضور  نوچ  نیمز  يور  نینچ  نیاک 

یتیگ ود  ره  دشابن  شیوم  رس  کی  ياهب  رد 

دش نیع  روح  تشهب و  شیاپ  ِفک  ِكاخ  تمیق 

ییوگ هک  مراد  نابز  رد  شنیرّکش  لعل  فصو 

دش نیرکش  شلعل  وچ  مشخبناور  نیریش  مظن 

ناس نیا  هک  دنام  ار  هللا  میلک  انام  ما  هماخ 

دش نیتسار  شیور  هب  اضیب  دی و  نوچ  ون  یعلطم 

دش نیز  عبط  قارب  ات  ملوسر  تعن  یپ  زا 

دش نیمالا  حور  نوچ  هار  لیلد  ملقع  ریاط 

منامسآو نیمز  زا  هش  نآ  تعن  میارس  ات 

دش نیرفآ  رحس  هماخ ي  رب  نیرفآ  نارازه  دص 

يو زا  رس  رد  یقشع  راک  رد  يا  هبذج  دشابن  رگ 

دش نیقی  بابرا  هچ ز  رگ  یپ  درب  یک  شماقم  رب 

نکیلو اتکی  تفص  ره  رد  دحا  اب  دمحا  تسه 
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دش نیعبرا  کی  زا  لماک  تقیقح  رد  تیئود  نیا 

دوب یبن  مدآو  ملاع  دوجو  زا  شیپ  اه  نرق 

دش نیط  ءام و  نایم  رد  مدآک  تشاد  توبن  وا 

هللا تسوا  تسد  تسد  راگدرک و  تسد  تسوا 

دش نیجع  تردق  دی  اب  مدآ  كاخ  يدینش  رگ 
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نکیلو دمآ  ناربمغیپ  همه  رب  رخآ  هچ  رگ 

دش نیرخآ  نیلوا و  قلخ  داجیا  تلع 

یلازی دهع ال  دننام  دوب  نقتم  وا  عرش 

دش نیرب  شرع  زا  رت  مکحم  یسب  شنیئآو  نید 

رمضم هتشگ  شدوجو  رد  قح  تمحر  مامت  نوچ 

دش نیَملاعِلل  همحر  شفیرش  صخش  مرجال 

نیتسخن ضیف  ءادبم  ّتیشم  سفن  لک ، لقع 

دش نیلسرملا  ریخ  كالَول و  دّیس  قح ، رهظم 

ناس نآ  درب  یئایربک  برق  مزب  رد  شدزیا 

دش نیشنمه  يو  اب  هکلب  نیسوقو  باق  زا  تشذگ  ات 

نکیلو مناوتن  ریرقت  ار  جارعم  ۀصق 

دش نیرق  اجکی  رد  هک  مناد  ار  بولطم  بلاط و 

ار نآ  نیا و  نارتقا  يدوبن  را  ریفکت  میب 

دش نیا  نیع  نآ  نآ ،  نیع  نیاک  یمتفگ  لمأت  یب 

اراکشآ دیدرگ  هدرپ  یب  لزا  قوشعم  هچ  زا 

دش نینزان  لامج  نآز  نکفا  هدرپ  شقشع  هن  رگ 

ملاع هب  يدیحوت  فرح  يدوبن  وا  يدوبن  رگ 

دش نیعم  شقشع  ار  دیحوت  دهاش  یلجت  رد 

شکاپ تاذ  يدوبن  رگ  يدوبن  یئّالا  ال و 

دش نیصح  ینصح  قح  ظفح  ردنا  شیانثتسا  فرح 
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زا

معبط قرش  زا  یعلطم  شلالج  تعن  یپ 

دش نیبم  اراکشآ و  شلامج  دیشروخ  وچمه 

دش نید  ياقثولا  هورع  هش  نآ  يوسیگ  هقلح ي 

دش نیتم  سب  ینیتملا  لبح  وا  يوکین  ةّرط 
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ار شتماق  ورس  هیاس  دوبن  هک  دوبن  بجع  نیا 

دش نیکم  شورس  هیاس ي  ردنا  هم  دیشروخ و  هکنآز 

وترپ تفای  شلاعن  لعن  لقیص  زا  باتهام 

دش نیچ  هشوخ  شلالب  يور  وترپ  زا  باتفآ 

وا تردق  زا  بجع  دوبن  رمقلا  ّقش  ۀّصق 

دش نینچ  نیا  شلالب  زا  تفگ  دزس  یم  ار  شتردق 

دناهر یم  رذآز  دهاوخ  شرذوب  ار  یسک  ره 

دش نیبنذملا  عیفش  هش  نآ  رگا  دوبن  بجع  نیا 

نامیلس رب  دش  وا  ناملس  زا  فطل  هاگن  کی 

دش نیگن  ریز  يرپ  نج و  دد و  وید و  نینچ  شک 

رذآ تشگ  ناتسلگ  رزآ  نب  میهاربا  رب  رگ 

دش نیبج  زا  اراکشآ  دمحا  رون  شک  نآ  زا  دوب 

شناتسآ كاپ  كاخ  زا  يا  هرذ  نارمع  روپ 

دش نیتسآ  زا  نورب  ءاضیب  دی  شک  فک  رب  تشاد 

میوگ هچ  ره  زا  تسا  رتالاب  وا  تاذ  ردق  فصو 

دش نینمؤملاریما  شداماد  هک  سب  نیا  شتحدم 

ییادخ رد  یهورگ  شک  ینینمؤملا  ریما  نآ 

دش نیشناج  ّیصو و  ار  دّمحم  وا  دنیاتس  یم 

ارهز قح  طبس و  ود  ره  قحب  مساقلابا  ای 

دش نیتسار  ماما  وک  نآ  یضترم  قحب  مه 
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مخ شتماق  یصاعم  زا  یئافو  دش  میوگ  تسار 

دش نیعتسم  تماع  فطل  زا  تیصعم  راب  ریز 

دوبن هراچ  ملاظم  زا  اما  هبوت  یصاعم  زا 

دش نیمض  ار  اهنآ  دیاب  تماع  ماعنا  رگم  مه 
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ملاع هب  ار  یئافو  ندرگ  رد  تسه  ملاظم  سب 

دش نیمکردنا  گرم  هک  ناز  شتافو  زا  شیپ  افو  نک 

دناوت یم  يریگتسد  تمحر  رگ ز  ار  يرفاک 

دش نیرخآو  نیلوا  قلخ  هاوخ  تعافش  وا 

ملاع هب  مراد  مغ  هچ  رگید  مَاوت  حاّدم  هک  نم 

دش نیمغ  دیاب  یمن  رگید  دش  وت  حاّدم  هک  ره 

سک یب  هاش  نآ  نیسح  تدنبلد  دنزرف  مغ  زج 

دش نیشتآ  شهآ  هنیس  رد  یگنشت  مومس  زک 

وا ییاهنت  يرای و  یب  زا  مغاد  تمایق  ات 

دش نیعم  نم  له  هلان ي  رد  الب  تشد  نآردناک 

روای رای و  شدوبن  نوچ  ناناوجون  لتق  دعب 

دش نیدباعلا  نیز  بات  یب  نیعم  ار  وا  دوش  ات 

اج زا  تساخ  رب  ناسک  یب  هآ  وچمه  فک  رب  هزین 

دش نیمز  ردنا  نوگن  يرامیب  فعض  زا  وا  نکیل 

ار البرک  تشذگرس  میوگ  هچ  نم  دّمحم  ای 

دش نیک  ملظ  زا  نیسح  تدنبلد  دنزرف  رب  هچنآ 

نادنچ ملظ  تنیسح  رب  دش  البرک  نیمز  رد 

دش نیگمرش  دوخ  هدرک ي  زا  رمش  هک  یملظ  نانچنآ 

قح تمحر  ضیف  يایرد  نآ  دنتشُک  بل  هنشت 

دش نیعم  ءام  ینعم  ار  ناگنشت  بل  دوخ  هکنآ 
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مالسلا هیلع  ردیح  نینمؤملاریما  رثوک  یقاس  حدم  رد  اضیا 

ارغاس هب  یم  مادم  ارم  ایقاس  زیرب 

ارذآ هلعش  رازه  ناج  هب  دنزرب  هک  یم  هچ 

ارگخا هنیمک  وا  زا  روط  ران  هک  يرذآ  هچ 

ارمزم گنچ و  گناب  هب  یه  رایب  ناه  زیرب 

ارّرکم هدب  یه  وت  وا ،  دای  هب  مروخ  یه  هک 

ار گنچ  يان و  رایب  ابرطم  زین  وت  الا 

ار گنن  مان و  زوسب  ار  قشع  زاس  زاسب 

ار گنز  هنیس  حول  ربب ز  ما  هنارت  کی  هب 

ار گنس  هنیکز  کلف  دنز  ام  ماج  هب  رگا 

ارذآ هلعش  رازه  ینز  يو  ناج  هب  نزب 

نک زاس  قشع  ياون  ابرطم  تسود  ناج  هب 

نک زاجح  ۀمغن  ملد ز  رب  هنخر  رازه 

نک زارد  ار  هناسف  منص  نآ  فلز  دایب 

نک زاب  شیوخ  فطلز  هرگ  ایقاس  زین  وت 

ارغاس هب  یه  زیرب  یم  رایب  ین  گناب  هب 

دنک قش  قشع  باجح  ات  هک  ما  یم  نآ  زا  رایب 

دنک قرو  قرو  مهز  ارم  یتسه  باتک 

دنک قرع  شروصت  زا  مکشخ  دهز  دنک  یم  هچ 

دنک قسن  ما  یتسم  هب  منک  را  یتسه  لایخ 
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ارشحم روشز  ارم  دنک  ربخ  یب  هک  نانچ 

يو لعل  دایب  هدب  یهد  رگا  ما  یم  نآ  زا 

ین وچمه  راگزور  هب  منکفا  قشع  روش  هک 

یه زیرب  ناه  رایب  وبس  وبس  مخ و  مخ  وت 

یط قشع  ماقم  منک  یتسهز و  مهر  رگم 

اربلد ام و  نایم  دش  باجح  مه  قشع  هک 

دش رای  فلز  نیچ  هب  نت  دنب  رهشز  ملد 

دش راتت  هطخب ي  ناور  اتخ  زا  یلازغ 

دش راد  هدرپ  رهم  دوخ ز  دنلب  علاطز 

دش راگتسر  تسرب و  نت  ناج و  دنب و  دیقز 

ارونا رهم  هب  وا  دش  نیشنمه  راو  حیسم 

لد دنلب  علاط  منک ز  یم  رکش  رازه 

لد دنمک  وس  راچ  منص ز  نآ  فلز  ود  دش  هک 

لد دنب  تسیوق  سب  هک  نم  دنپ  لقعز  هدم 

لد دنپ  قشعز  هدب  یلقاع  وت  رگا  الا 

ارتشوخ قشع  ثیدح  ار  قشع  دنمدرد  هک 

وا يور  يوزرآ  رد  نم  ناج  هدیسر  بل  هب 

وا يور  يوزرآرد  دوب  نم  يوزرآ  هک  مشوخ 

رایب یهد  ما  یم  رگا  الا 

وا يوبس  زا  و 
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وا يوسب  دشک  ارم  وا  يوب  هتفر  هتفر  هک 

16 ص :

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


ارطعم وا  يوب  منک ز  ناج  غامد  رگم 

يو لاخ  طخ و  فلز و  هب  دش  ریسا  نانچ  ملد 

يو لامتحا  ییاهر  رگد  دبا  ات  تسین  هک 

يو لاصو  دوخ  رمع  هب  مریسم  را  ددرگن 

يو لاثم  یب  لاثم  لزا  زک  رکش  رازه 

اروصم ناج  حول  هب  دوب  یتسود  کلکز 

ار باقن  دوخ  يور  دنکفا ز  مهام  هک  رگا 

ار باتفآ  هرهچ  هب  دشکرب  هدرپ  رازه 

ار باوخ  قلخ  مشچز  درب  وا  تسم  مشچ  ود 

ار بالقنا  رهد  هب  نایع  دنک  يا  هولجز 

ارشحم روش  رازه  دوش  اپب  شتماقز 

يرتات کشم  تسکش  نکش  رپ  فلز  نیچ  هب 

يرماس مشچ  تسبب  نتف  رپ  مشچ  رحس  هب 

يرمشک ورس  هولج  هب  رتشوش  راهب  خر  هب 

يرواخ رهم  هرهچ  هب  نتخ  طخ  هب  نمی  بل  هب 

اربنع هدوت  رازه  وا  فلز  یمخ ز  ره  هب 

ییوت نم  رای  هک  مغ  هچ  مغز  موش  رگا  كاله 

ییوت نم  راسگمغ  هک  ارم  یمغ  نینچ  اشوخ 

ییوت نم  راک  رارق  لد  رارق  ناج  رارق 

ییوت نم  راذگهر  هب  منک  رذگ  اجک  رهب 
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ارظنم تسین  وت  زجب  منکفا  هچ  ره  هب  رظن 

نم تشرس  لزا  زا  دش  وت  قشع  رابیوج  ز 

نم تشونرس  تسَدُش  دبا  ات  وت  ّتبحم 

نم تشنک  ییوت  اُتب  موش  را  رفاک  قشعز 

نم تشهب  ییوت  الا  منک  یم  هچ  ار  تشهب 

ارثوک وت  بل  رد  تسا و  ّتنج  وت  خزود  هک 

دوب ین  يان و  هن  ضرغ  ین  يان و  گنچ و  گناب  ز 

دوب یم  هن  رغاس و  هن  یم ، ماج و  رغاس و ز  ز 

دوب يو  لاخ  طخ و  هن  يو  لاخ  طخ و  فلز و  ز 

دوب یه  ياه و  هن  ضرغ  یه  ياه و  یتسم و ز  ز 

ارگید نابز  دوب  یقشاع  نابز  الا 

نینزان رای  هرهچ  دنکفا  هدرپ  هک  رگا 

نیج راگن  نآ  تسه  هک  نانچ  دنک  را  یلجت 

نیبم رهاظ و  قلخ  هب  دنک  يدزیا  لامج 

نیقی هر  زا  یمامت  شقلاخ  دننک  نامگ 

ارسارس نایناهج  وا  شیپ  هدجس  دنرب 

نم راعش  دوب  یمه  وا  حدم  هکنآ  تسیلع 

نم رایتخا  نانع  فکز  وا  قشع  هدوبر 
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نم راگن  شمیوگب  نم  هکنآ  زا  تسا  هّزنم 

نم راگدرک  ادخ و  شمیوگ  هک  دوب  اور 

ارفاک قشعز  رگا  نایلاغ  وچ  مدش  یمن 

دش جاور  وا  غیت  يدمحا ز  نید  هک  یهش 

دش جات  هللا  كرابت  يدّمحم  كرات  هب 

دش جارس  وا  دوجو  قح  نابلاط  هار  هب 

دش جاح  فاطم  مرح  شدلوم  مارتحا  ز 

ارعشم تسوا  ّبح  هک  مسق  وا  یتسود  هب 

مدق اب  تسا  نراقم  وا  كاپ  تاذ  ثودح 

مدع اب  تسا  قباسم  لزا  اب  تسا  قواسم 

مظتنم تسه  هرامه  وا  زا  تانکمم  ماظن 

مهتم تسا  هدش  نیا  هب  یلو  وا  دشابن  ادخ 

ارمضم تسوا  لالج  وا  دوجو  رد  هکنآ  زا 

لثم یب  لثم  تسیلع  لدب  یب  درف  تسیلع 

لوا رداص  تسیلع  مود  ردصم  تسیلع 

للز زا  يراع  تسیلع  للخ  زا  یلاخ  تسیلع 

لزی مل  رون  تسیلع  لزا  دهاش  تسیلع 

ارهظم تسوا  دوجو  ار  لازی  درف ال  هک 

وا تسد  هب  قح  هدرپس  ار  شیوخ  کلم  مامز 

وا تسب  ياپ  مامت  ایلوا  هچ  ایبنا  هچ 
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وا تسم  مادم  یکی  وا  وحم  هرامه  یکی 

وا تسپ  ماقم  دوب  شمناوخ  هک  تفص  ره  هب 

اردیح ماقم  نیبب  امن  ناکمال  هب  رظن 

يو مان  شرع  قاس  هب  لزا  بتاک  تشون 

يو ماقم  زا  دومن  يا  هنومن  نایسدق  هب 

يو مالس  رد  هداتف  ًادّجس  ّر  -- مامت خ

يو ماجز  يا  هعرج  يوزرآ  رد  ناربمیپ 

ارّسیم ناشیارب  دشن  وا  يالو  زجب 

دنک یه  هنیک  دنمس  یلع  رگا  مزر  مزع  هب 

دنک ین  ناسب  ناغف  دوخ  گرم  هب  وا  يودع 

دنک ءیش  ّلک  يانف  دنک  ازغ  رگا  مشچ  هب 

دنک یط  هراشا  کی  هب  ار  راگزور  طاسب 

ارتنع ورمع  تشک  هک  را  میوگ  تسوا  رخف  هن 

دنک یم  شانف  یلع  دوش  انف  ناهج  نیا  وچ 

دنکیم شاپب  یلع  دوش  اپب  را  تمایق 

دنکیم شادخ  یلو  دوب  وا  تسد  تسد  هک 

دنکیم شاف  وت  رب  تیَمَر  ِذا  ُتتیَمَر  ام  و 

ارواد نیع  تسوا  راگدرک و  تسد  تسوا  هک 

فک وا ز  قشع  هدوبر  نم  رایتخا  نانع 

فرط ره  هب  مندناود  نتشیوخ  رایتخا  هب 
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فجن رد  هاگ  ارم و  دشکیم  سوط  هب  یهگ 

فرش تداعس و  یهز  دوب  وا  تسد  تسد  هچ 

ارتشوش کلم  تسه  هک  دوب  نطو  رد  هچ  رگا 

وت يافو  زا  یئافو  نم  مان  هتشگ  هک  منم 

وت يالو  زجب  ارم  یلصاح  تسین  هک  منم 

وت ياون  ین  ناس  هب  مدزاونیم  هرامه 

وت يادص  زا  تسا  رپ  نم  دنب  دنب  هک  نانچ 

اردام دازب  رگم  یلع  ای  رکذ  هب  ارم 

يرتشم تسا  ملسم  یئوکین  هب  ات  هرامه 

يرگمتس هنیک و  هب  کلف  ات  تسبقلم 

يربنچ خرچ  رادم  یمه  ات  تسا  يورجک  هب 

يرتخا راگزور  هب  نارتخا  هک  ات  دننک 

ارتخا داب  هشیمه  وت  ناتسود  ماک  هب 

وا راهبون  هب  نیبب  نک  هراظن  البرک  هب 

وا راز  هشفنب  رگن  ناتب  طخ  هزبس ي  ز 

وا رابیوج  فرط  هب  یهطبا  ياه  ورس  هب 

وا رانک  ره  نامچ ز  يدمحا  ياه  جرد  هب 

ارغصا هچ  ربکا و  هچ  رفعج و  هچ  مساق و  هچ 

نمچ رد  وت  يا  هدیدن  رگا  ورس  هلال  گنر  هب 

ندب نوگ  هلال  تسه  هک  نامچ  نیا  ورس  هب  نیبب 
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نرتسن گرب  نکب ز  ینک  نفک  رگ  هلال  هب 

نهریپ هنهک  ياج  هب  دوب  نفک  نیا  هک  ارچ 

ارکیپ هنهرب  نینچ  نیا  دنیبن  شبنیز  هک 

نیبج هم  ّدق  ورس  ناتب  تماق  لاهن 

نیمز نیا  رد  یسب  اپ  افج ز  هشیت ي  دنکف 

نیچ رپ ز  يوم  یمه ز  مخب  مخ  دعج  یمه ز 

نیجع دوب  وا  كاخب  یسب  طخ  لاخ و  فلز و  ز 

اربنع کشم و  دوع و  ریبع و  قنور  هتسکش 

يربکا ناسب  ناوج  ناهج  هدید ي  هدیدن 

يربمیپ ره  نوزف ز  وگتفگ  هب  وخ  قلخ و  هب 

يردیح وچمه  هلمح  هب  يدمحا  وچمه  هولج  هب 

يرفنضغ نوچ  هفوک  ناهبور  لیخ  نایم 

ارجنخ غیت و  ریت و  هب  دش  هراپ  هراپ  هنیک  ز 

***

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  رثوک  یقاس  تبقنم  حدم و  رد  اضیا 

ار باقن  نیا  نکفا  رب  ایقاس  هرهچ  هامز 

ار باتفآ  هرامه  هد  ریس  باتهام  هب 

ار بابح  ناس  هراتس  رگن  یم  باتفا  رب 

ار بآ  شتآ  گنر  هب  یه  رایب  ناه  زیرب 
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ار بارش  نک  لیبس  منص  نآ  لعل  داب  هب 

نک لیبس  وبس  مخ و  ینک  یم  لیبس  رگا 

نک لین  دور  وچ  ناهج  وبس  مخ و  هلجد ي  ز 

نک لیخد  تمحرم  ار ز  هدنب  باوث  نیا  رد 

نک لیکو  ارم  ایب  ینکیمن  رگا  لیخد 

ار باحس  منک  لجخ  وبس  هحشر ي  هزات  هک 

يرعاشب ما  هتشگ  هرهش  هچ  را  یئافو  منم 

يرج یسب  یشک  یم  مناشک و ز  یم  یلو ز 

يربارب نم  هب  یسک  ناشک  یم  دنک ز  یمن 

يرغاس دنچ  رایب  نم  ناحتما  هب  الا 

ار باتک  ار  باسح  مرهام  هنوگچ  نیبب 

نم يادر  همامع و  نیا  کشخ و  دهز  هب  نیبم 

نم يالب  دوب  الا  ادر  همامع و  نیا  هک 

نم يافص  نم  يافو  نم  يالو  نک  هراظن 

نم ياج  دجو و  ماقم  رگن  ناشکین  مزب  هب 

ار باش  خیش و  هداتس  نیبب  نم  مارتحا  هب 

مرغاس هب  وبس  وبس  یه  زیرب  یم  رایب 

مرهاظ دهز  نیبَم  نطاب و  هب  نک  هراظن 

مرتمک هن  مرترب  هن  رگا  ناقشاع  لیخ  ز 

مروآرد ات  هک  وگب  ترواب  تسین  هک  رگا 
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ار بابر  فد و  ین و  نورب  نتشیوخ  بیج  ز 

نم رامخ  دنکشب  هک  نهک  یم  نآ  زا  رایب 

نم راذع  زا  دیادز  نم  ام و  گنز  هک  ییم 

نم رای  هرابود  رگم  دنک  ار  رای  هک  ییم 

نم رابغ  یتسین  داب  هب  دهد  رب  هک  ییم 

ار باجح  نیا  دزوسب  مدش  دوخ  باجح  نم  هچ 

نز بیر  کش و  ناج  هب  مَا  یم  شتآ  رارش 

نز بیهص  تبرت  هب  ررش  يرذگب  هچ  نم  ز 

نز بیع  هب  نز  حدم  هب  نز  مان  هب  نز  گنن  هب 

نز بیش  هب  نز  باش  هب  نز  لهک  هب  نز  لفط  هب 

ار باب  فقس و  زوسب  ام  دوب  تسه و  خاک  ز 

متبرغ را ز  یسرپب  ایقاس  تسین  بیرغ 

متبرک هب  يدّقفت  ینک  رگ  تسین  بیجع 

متبرت هب  ینک  رذگ  متبرغ  هب  ینک  رظن 

متبرق دصق  هب  رگا  ینک  یمن  نایز  الا 

ار باهتلا  یناشن  ناج  نیشتآ ز  بآ  هب 

يدمحا ّمخ  هدب ز  یهد  مَا  یم  رگا  الا 

يدّمحم مخ  نآ  زا  مج  دابقیک و  ّمخ  هن 

يدمرس تسم  تسم  وچ  مدزاس  تسم  تسم  هک 

يدوخ یب  هب  مدناشک  یتسه و  مدناهر ز 
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ار بارتوب  هراظن  منک  قح  مشچ  هب  ات  هک 

منک ینک  شنم  الا  نسحلا  وب  بارت و  وبا 

منک اهر  ببس  نیا  هب  شا  يریصن  تمهت  ز 

منک ادج  ادخ  ادخ  منک  ادج  یلع  یلع 

منک اضر  دوخ  وا ز  هک  یلوحا  مدنبب  دوخ  هب 

ار باطخ  منک  ادا  دوب  وا  يأر  هچ  ره  هب 

یکش هن  تسه و  بیر  هن  شا  یمیدق  رب  هک  یلع 

یکدنا زج  شدشابن  یمک  ادخ  زا  هک  یلع 

یفطصم ناج  هک  یلع 

یکی دوب  وا  ناج  و 

یکرابت رسفا  هداهن  شکرات  هب  ادخ 

ار باتک  فحصم و  وت  نیبب  وا  نأش  هب  الا 

دش ریدغ  رد  هرابود  لزا  رد  دوب  ریما 

دش ریظن  یب  لوسر  شا  يریما  غّلبم 

دش ریهظ  یفطصم  هب  دش  ریما  ناج  سنِا و  هب 

دش ریزو  دش  ریبد  دش  ریهظ  سب  هن  نیمه 

ار بایغ  ار  روضح  دش  ریشم  دش  راشم 

تفگ هرامه 

نم ماسح  دوب  یلع  یفطصم 

نم ماما  نم  ياج  هب  نم  ّیصو  نم  عرش  هب 
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نم ماوق  نم  ریهظ  نم  ریصن  نم  ریما 

نم مارح  وا  مارح  نم  لالح  وا  لالح 

ار بالک  بلاعث و  ندز  مد  ياج  هچ  رگد 

؟ دوش یک  سایق  یلع  يرگید  هب  یبن  زج  هب 

؟ دوش یک  سالپ  هیس  الا  ناینرپ  ریرح 

؟ دوش یک  سانش  یلع  ناهج  رد  سانش  رَمُع 

؟ دوش یک  سابل  نیا  رد  ار  يادخ  نتخانش 

ار بآ  بارس و  مه  دنک ز  ادج  قح  مشچ  هک 

يربمیپ هبتر ي  يرب ز  ارف  رگا  ماقم 

يرذگب راب  رازه  رگا  کلم  زا  تمصع  هب 

يروایب رگا  داهج  هرمع و  جح و  رازه 

يردیح رهم  رهم و  لد ز  هب  تتسین  هچ  ناشن 

ار باعل  دوخ  رود  هب  ینت  یم  هلیپ  مرِک  هچ 

دنک ادخ  ربمیپ و  یمه  وا  حدم  هک  یهش 

دنک انث  ای  حدم  هک  یسک  شدناوت  ناسچ 

دنک ادا  وا  فصو  يا ز  همش  قشع  هک  رگم 

دنک ابِا  نآ  زا  لقع  هک  دنک  ادا  ناسچ  یلو 

ار باتفآ  ندومن  ناوت  نایب  یکدوک  هب 

دهد وا  يزور  هرامه  دد  وید و  سنا و  نج و  هب 

دهد وزرآ  طخ  بیصن و  تمسق و  هلمج  هب 
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دهد وم  هب  وم  هفیظو  ار  تابن  ار  دامج 

دهد وب  گنر و  دهش و  ومن و  قح  نذا  هب  الا 
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ار بابل  ار  روشق  ار  بوبح  ار  رامث 

شرتنع ورمَع  لتق  را ز  میوگ  تسوا  رخف  هن 

شربیخ باب  ثیدح  را  مناوخ  تسوا  حدم  هن 

شرگشل رازه  دص  هب  تمواقم  وا  فصو  هن 

شربنق هراشا  کی  هب  وا  دیامن  رگ  هدارا 

ار بانط  ناشکهک  دهن ز  کلف  ندرگ  هب 

قح لامج  دوب  یلع  قح  لیمج  دوب  یلع 

قح لاثم  قح  لیثم  قح  لاقم  قح  لیقم 

قح لامک  قح  لیدب  قح  لیبس  قح  لیلد 

قح لالج  قح  لیلج  قح  لیکو  قح  ّیلو 

ار بانج  نآ  هدوتس  قح  لازی  تاذ ال  هک 

اوس اوس  يوس  ام  هب  وا  ملع  هدرک  هطاحا 

ادخ تردق  ملع و  شتردق ز  ملع و  تسه  هک 

الا يا  هدینش  الا  وا  ملع  تمیوگ ز  هچ 

یضترم شرع  قوف  هب  یفطصم  تفر  هک  یبش 

ار بایا  ار  باهذ  وا  رهب  دومن  نایب 

دنز مَلَع  نیک  رهق  هب  وا  نامرهق  هک  رگا 

دنز مد  مصخ  نوخ  وا ز  راقفلا  وذ  هک  رگا 

دنز مقر  نامز  نآ  رد  ناهج  نیا  انف ي  اضق 

دنز مدق  یتسین  هب  وا  يودع  يرقهق  هب 
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ار باکر  دنک  نارگ  نانع  دنک  کبس  وا  رگ 

یتسادخ رهظم  هک  یضترم  ّیلع  يا  وت 

یتساور اجک  دوخ  باوخ و  هب  يا  هتفر  هفوک  هب 

یتسانز هداز ي  هب  وربور  وت  بنیز  هک 

یتسار هچ  هچ و  نیا  منادن  نود  خرچ  روج  ز 

ار باوج  دهد  نیا  ار و  لاوس  دنک  وا  هچ 

ناسر تمحرم  هار  ار ز  شیوخ  ماش  يوس  هب 

ناسخ لواطت  نیبب  تسک  یب  نارتخد  هب 

ناسکان دنب  دیق و  ناسک ز  یب  وت  امن  اهر 

ناسکیب مشچ  کشا  ناسک و  لد  هراپ ي  ز 

ار بابک  ار  بارش  نیب  دیزی  سلجم  هب 

فص هب  فص  هداتسیا  هک  رگن  دوخ  نارتخد  هب 

فرط ره  نک ز  هراظن  رگ  هراظن  نایماش  ز 

فعش يداش و  طاشن و  دص  ود  اب  موش  دیزی 

فد گنچ و  بابر و  ین و  یم ، ماج  نیسح و  رس 

ار بابر  هنیکس و  نیبب  نینچ  نیا  مزب  هب 

نیب زیمت  یب  دیزی  ِيریما  ایب  ایب 

نیب زیزع  همه  وا  نارتخد  هدرپ  تشپ  هب 

نیب زینک  نوچ  شیوخ  نارتخد  يوم  هداشگ 

نیب زیچ  ود  نیا  ایب و  تتریغ  هب  را  دجنگن 
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ار بارش  رغاس  نیسح و  رس  رز  تشط  هب 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  نایقتم  يالوم  تبقنم  حدم و  رد  ًاضیا 

نامسآ درک  نامک  وربا  شود  دیع  لاله  زا 

نامسآ درک  نامک  جک  دنام  وت  يوربا  هب  ات 

نیرق یئور  هیس  اب  تلجخ  دش ز  تمایق  ات 

نامسآ درک  نارق  تیور  هم  رب  ات  دوخ  رهم 

دید خرچ  لاز  هریپ  ات  ار  وت  نسح  فسوی 

نامسآ درک  نامسیر  فالک  ار  هم  هقلح ي 

یهم ره  رد  تخر  فلز  برقع  رد  رمق  نوچ 

نامسآ درک  نایع  يریوصت  هیبشت  یپ  زا 

دنوش لفاغ  يا  هظحل  يریگ  ریش  لغش  ات ز 

نامسآ درک  نابش  تنالازغ  رب  بش  ار  باوخ 

لاله زا  مهرد  مین  دوخ  زا  شرانید  کی  دوب 

نامسآ درک  ناغمرا  رخآ  ترهچ  رهم  شیپ 

نم خاک  ردنا  تفات  تیور  رهم  زا  يوترپ 

نامسآ درک  نامسآ  نوچ  نیمز  ار  ام  بجع  يا 

دادب ار  مدارم  دروآرب و  ار  میوزرآ 

نامسآ درک  ناگیار  مشیع  دعس و  ار  مبکوک 

یمه ممارایب  ممارالد  يوک  رس  رب 

نامسآ درک  نامأ  وت  يداش  هب  داد و  یمّرخ 

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


تسوجماک ام  یماکان  زا  هکنآ  اب  نامسآ 

نامسآ درک  نارماک  ار  ام  ماکان و  ار  شیوخ 

تسا مغ  نزح و  هیام ي  يدوجو  ره  رد  نامسآ 

نامسآ درک  نارفعز  نوچ  رثا  ام  دوجو  رد 
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نابز غیت  نیا  فوخ  زا  نامسآ  داد  متوشر 

نامسآ درک  نانچنآ  ای  نینچ  نم  میوگن  ات 

میکح اما  متسین  وا  هوشر ي  نیهر  نم 

نامسآ درک  نادمهب  ای  نالف  دیوگ  یمن  دوخ 

راگزاسان شوخان و  ار  ناشوخان  شوخ  ناشوخ  اب 

نامسآ درک  نایز  نادنماضران  جازم  رد 

شیوخ راود  رد  تسا  روبجم  روهقم و  نامسآ 

نامسآ درک  نامسآ  درک  نامسآ  ییوگ  دنچ 

تسا يرگید  رثؤم  يریثأت  تسین  ار  نامسآ 

نامسآ درک  نالف  دیوگ  یسک  رگ  نیا  تسا  تمهت 

ناهج دنوادخ  زج  رثؤم  دوبن  ناهج  رد 

نامسآ درک  ناهج  دنوادخ  مه  ار  نامسآ 

تسا بجاو  دوجو  ناکما  هک  يدنوادخ  نآ 

نامسآ درک  ناکم  دیاب  مدع  رد  يدوبن  رگ 

یلع دشاب  شمظعا  مسا  هک  يدنوادخ  نآ 

نامسآ درک  ناحتما  راب  دص  شیدنوادخ  رم 

دومن دهاوخ  مه  زاب  دومن و  ار  شسمش  در 

نامسآ درک  ناور  دوخ  رب  نامز  ره  رد  وا  مکح 

باتفآ برغم  نوچ ز  درآ  رب  رس  شبیهن  زا 

نامسآ درک  ناکم  رد ال  ناکم  دیاب  نامز  نآ 
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دنلب دش  تقلخ  رهب  ات  شتردق  ناجلوص 

نامسآ درک  ناجلوص  نآ  مخ  ردنا  يوگ  هچ  دوخ 

رتسآ شلالج  رتچ  مچرپ  رب  دوش  ات 

نامسآ درک  نابیاس  رتچ و  لکش  رب  ار  شیوخ 
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رهم هام و  زا  دروآ  نیمیس ،  هجوج  نیرز ، هضیب 

نامسآ درک  نایشآ  شرصق  فاق  ریز  هب  ات 

تفرگ ندیراب  هک  ات  شغیت  غیم  زا  مصخ  نوخ 

نامسآ درک  ناهن  شمیب  زا  غیم  رد  دوخ  غیت 

زاین دص  اب  دوش  شنامالغ  گنرمه  هک  ات 

نامسآ درک  نابساپ  شناتسآ  رب  ار  شیوخ 

هلبنس زا  لیک  لیئاکیم  داد  ار  شلدلد 

نامسآ درک  ناشکهک  شمان  تخیر  يو  زا  یتشم 

نایب دیاش  دنک  ات  شدنمس  لعن  زا  یلکش 

نامسآ درک  نایب  نیورپ  هشوخ ي  لاله  اب 

رهم هام و  زا  ات  دومیپ  یگدنب  قیرط  سب 

نامسآ درک  ناشن  بحاص  وا  جوف  رد  ار  شیوخ 

افج روج و  دب و  کین و  افو ، رهم و  ّرش ، ریخ و 

نامسآ درک  نامسآ  یئوگ  دنچ  یئافو  يا 

هانگ مرج و  یب  ریصقت و  یب  تساوسر  نامسآ 

نامسآ درک  نایز  نیا  لوا  زور  زا  مه  وت  نوچ 

نادزاب ار  وا  ّرس  اما  یناد  یم  ار  دعر 

نامسآ درک  ناغف  لد  زا  البرک  يالبرک 

رارش کی  دشاب  قرب 

نیسح هآ  هلعش ي  زا 
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نامسآ درک  نایع  نازوس  هنیس ي  زا  رارش  ناک 

رشح زور  ات  یلو  دراب  یمه  ناراب  نامسآ 

نامسآ درک  ناگنشت  بل  رب  هک  دشاب  اه  هیرگ 

ارجام نیا  يا  هدینشن  رگم  اروشاع  زور 

نامسآ درک  ناور  لد  زا  نوخ  دراب و  یم  كاخ 
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ازع نیز  تمایق  ات  متام  لین  رد  دز  هماج 

نامسآ درک  نامک  نوچمه  يدق  مغ  راب  ریز 

****

مالسلا امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  نایقتم  يالوم  حدم  رد  ًاضیا 

ینک ام  بناج  هب  يرظن  رگا  افو  هار  دوش ز  هچ 

ینک الط  هریت  بلق  سم  رگم  رظن  يایمیک  هب  هک 

یتیاور وت  خر  زا  نمچ  یتیآ ، وت  قیقع  زا  نمی 

ینک او  وت  هچنغ  هچ  شرگا  یتیاکح ، وت  بل  زا  رکش 

نیرق دش  وت  رهچ  رهم  هب  هک  نیربنع ، هّرط ي  جنکش  هب 

ینک ءایض  رون و  هب  لدب  وت  نیزح ،  نیا  هریت ي  زور  بش و 

یمّلکت هچنغ  امنب ز  یمّسبت ،  هتسپ  امنب ز 

ینک اود  وت  اه  درد  همه  یمّلکت  یمّسبت و  هب 

نم تامم  هب  نم ، تایح  هب  نم ، تاجن  وت  نم ، دارم  وت 

ینک اطع  يروآرب و  هک  يرب ، نایز  هچ  ینک ، ررض  هچ 

یتیاده رینم  هم  وت  یتیالو ، ریرس  هش  وت 

ینک ادگ  يوس  هب  یهگن  یتیانع ، هب  یهگ  دوش  هچ 

یتَم یتَمَف  ینک  رگا  اهر و  ینکن  ارچ  ممغ  ز 

ینک یتم  نب  سنوی  هچ  وت  اهر  یسب  توح  نطب  هک ز 

ترد رب  همه  ناهم  یهم  وت  ترکاچ ، همه  ناهش  یهش  وت 

ینک افو  رگا ز  لوبق  وت  تربنق ،  ِربنق  دنوش  هک 
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ینز رگا  هک  نزب  ینزن !؟ مُّکبَِرب » ُتَسلأ   » ارچ وت 

ینک یَلب »  » يادص زا  رپ  هّرذ  هّرذ  همه  دبا  لزا و 

يرترب همه  ایبنا  وت ز  يرد ، یبن  ملع  رهش  هب  وت 

ینک اج  هکرعم  نایم  هچ  يردفص ، وت  يرفنضغ و  وت 
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مرح زا  همه  ناتب  ینکف  مدق ، یبن  شود  هب  ینز  وت 

ینک افص  وت  افص  افص  ز  مرتحم ، وت  دوجو  زا  مرح 

يرهظم هچ  يا و  هولج  هچ  وت  يردصم ، هچ  يرداص و  هچ  وت 

ینک ادخ  راک  وت  اج  همه  يرخآ  مه  یلّوا و  مه  هک 

ینز مدع  هب  مدق  زا  مدق  ینز ، ملع  رتچ  ثودحز 

ینک ارس  ود  ره  يانب  ینز و  مقر  شقن و  وت  مدعز 

تمناوخ هچ  هک  مّریحتم  تمنادن ، يادخ  رگا  نم 

ینک ابِا  يوش و  يرب  وت  تمنادب ، يادخ  رگا  هک 

يرذآ ّتنج و  میسق  وت  يرفاکو ، نمؤم  زیمت  وت 

ینک ازج  وت  ار  دینع  یهد و  ازج  وت  ار  دیعس  هک 

*****

هدش ضرع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخب  فرشا  فجن  رد  نوعاط  لاس  رد  ًاضیا 

ممیقم وت  يوک  هب  هک  هنملا هللا 

ممیقر باحصا  گس  نوچ  تهگراب  رد 

ممیسن وت  فلز  هقلح ي  زا  دسر  مدره 

ممیعن سودرف و  ّتنج و  ترد  كاخ  يا 

ماجنارس کین  مدش  زاغآ  زک  رکش  دص 

رادیدپ وت  يور  هتشگ ز  ادخ  هکنآ  يا 

رارقا تیدنوادخب  نم  ادخب  مناز 

رّانز وت  نیفلز  رس  زا  امنص  متسب 
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رایشه مدرم  رب  کیل  تمنص  مدناوخ 

مانصا همه  یتسکش  هک  یتسا  دمص  تسد 

یم دروخ  وت  قشع  هناخیمز ي  هک  سک  ره 

یط وا  دنک  ار  نیرب  دلخ  هر  هناتسم 

ءیَش ُهُقَحلَی  هک ال  تسا  یضیف  هچ  وت  ضیف 

یپ نآ  همشچرس ي  هب  رضخ  رگم  تسا  هدرب 

ماک رثا  رب  تفص  هدنب  نآ  دور  یم  تک 

ناهنپ هچ  وت  زا  ناهن  ّرس  ناهن  ّرس  يا 

ناریح وت  تاذ  تفص  ردنا  همه  ملاع 

نادان هچ  اناد و  هچ  دننامگ  کش و  رد 

ناکما هدرپ ي  نیا  یمد  نکفارب  هرهچ  زا 
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ینک عفر  ات 

ماهوا همه  زا  نامگ  کش و 

دش لزا  تمکح ز  هدنب ي  اضق  هکنآ  يا 

دش لثم  برض  ار  وت  رما  رَدَق  هکنآ  يو 

دش لمع  ریخ  رب  وت  ّبح  قحز  ریبعت 

دش لما  فرص  همه  رمع  لمع و  یب  نم 

ماک ارم  تسود  يا  یهد  مهاوخ  مماکان و 

دمآ مَِدق  اب  ناِرق  وت  ثودح  هکنآ  يا 

دمآ مدع  زا  دوجو  هب  ملاع  وت  دوج  زا 

دمآ مرح  ات  تمرح  لیفط  احطب ز 

دمآ مرتحم  شمرح  رد  یسخ  راخ و  ره 

مارآ وت  هب  لد  مرح و  نیا  سخ  راخ و  ام 

گنت یسب  هتشگ  ام  هب  راک  ادخ  تسد  يا 

گنچ يوق  هدیدرگ  وت  نابحم  هب  نوعاط 

گنهآ شوخ  تسین  فجن  رهش  رد  هثداح  نیا 

گنن دوب  رایغا  رب  رد  ام  هب  تسا  راع 

مانغا هکلهم  رد  دشاب و  یمحب  یماح 

دنریگب هتکن  نیا  نم  هب  نادوسح  هک  مسرت 

دنریما گرم  رب  وت  ناریما  هکنآ  یک 

دنریمن هک  ات  دوش  رما  دوب  تسار  رگ 
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دنریذپن قح  نخس  نادوسح  هک  یناد 

مان دب  همه  نیا  ارچ  میتشذگ و  مان  زا 

دزیرگب اجنیا  زا  هک  نوعاط ، هب  نعط  نز 

دزیتسب اجنآ  دور  ادعا  روشک  رد 

دزیخ وت  رهم  امز  هک  دزیتسن  ام  اب 

دزیرب گرب  رگا  وت  يالو  راجشا  ز 

ماخ دوب  هک  يرامث  هتخپ  دوشن  مسرت 

تنیسح ریغ  يا  هطساو  دوبن  ار  ام 

تنیسح ناج  رب  هک  تسا  یمیظع  دنگوس 

تنیسح هب  ًاصوصخ  لآ  یبن و  ّقح 

تنیع ود  رون  افج  ریشمش  هتشک ي  نآ 

مالآ همه  اب  ینک  عفر  ار  هلیاه  نیک 

رتهب رترب و  دوبن  ار  ام  هطساو  نیز 

رفنضغ ریم  ادخ  ریش  يا  وت  دزن  رد 

رشحم هب  هچ  اجنیا  هب  هچ  ینیسح  میئام 

رواد رد  ِلوبق  تسین  رگ  هطساو  نیا 

مالسا رب  ياو  يا  نم و  قرف  هب  كاخ  يا 

دیامنن مغ  نیا  هراچ ي  رگا  هتشک  نآ 

دیاشگب لکشم  هدقع ي  نیا  یسک  لکشم 

دیاین چیه  يدب  ریغ  نادب  دب ز  ام 
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دیازفب ناسحا  هب  ناسحا و  دنک  یه  وا 
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يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


مار دوشن  ناسحا  زج  هب  یشحو  هک  يور  نآز 

تیادف داب  ناهج  ناج  ناهج  ناج  يا 

تیالو ریجنز  هتسب ي  ام  لد  ناج و 

تیافو رهم و  هر  هب  یئافو  ریپ  دش 

تیارس برد  رب  هدمآ  هنگو  مرج  اب 

ماثآ همه  رب  ارو  هدرپ  یشک  وفع  زک 

تیانج میمرج و  بحاص  ام  هک  دنچ  ره 

تیاهن تسین  ار  وت  دوج  مرک و  اما 

تیانع فطل و  همه  وت  زا  يدب و  ام  زا 

تیاعر هنوگ  دص  ود  زاب  ازج  زور  رد 

مامتا هب  مارکا  دسر  ات  ام  هب  تسیاب 

****

مالسلا هیلع  نیقّتملا  ماما  نینمؤملاریما و  تبقنم  حدم و  رد  ًاضیا 

نادکاخ نیا  زا  نک  رب  رتارف  لزنم  الد  يا 

ناد كاخ  دشاب ، هچ  ره  رگید  تسود  برق  ریغ 

ناشن یب  یتسه  وش ز  درجم  مد  کی  يدوخ  زا 

ناشن یبای  ناشن  یب  زک  نامز  کی  دوخ  زا  رذگب 

شیوخ یفن  زا  دوخ  هک  نانآ  رب  رد  وش  ناشن  یب 

ناشن یب  تقیقح  مشچ  اب  هدید  ار  ناشن  یب 

لد لها  زا  یتسین  یتسه  دیق  رد  یئوت  رگ 
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ناج رارسا  زا  یمورحم  نت  دنب  رد  ییوت  رو 

وش رود  یتسرپ  دوخ  زا  وش  رون  رسارس  ور 

نارماک نوچ  ناگدید  نایم  اج  تدنهد  ات 

تسود نسُح  ردنا  دش  دیاب  انف  یهاوخ  اقب  رگ 

نادواج کلم  هب ز  یئاقب  دشاب  انف  نیاک 

هاچ تسه  اجنیا  هللااب  یهاج  رکف  رد  یک  هب  ات 

نان ود  نیا  يارب  ینانود  دیق  ردنا  دنچ 

لزا زور  زا  دنا  موسقم  ود  ره  تهاج  نان و 
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ناهدنا جنر و  هب  يزادنا  هچ  ار  دوخ  ببس  یب 

فصو هب  دیان  ناک  تسه  تّذل  كرت  رد  یتّذل 

ناحتما يارب  يدنچ  نک  تاّذل  نیا  كرت 

تسا ّتلذ  رسارس  ایند  تّزع  مدومزآ 

نارگ باوخ  زا  رخآ  روآ  رب  رس  اشگب  مشچ 

ثبع یئوج  یم  هچ  ار  لطاب  بایان  تحار 

ناشن ملاع  رد  تسین  يو  زک  تسا  یمان  نیا  هللااب 

گرم هب  يزاس  یم  هچ  دش  رسیم  تحار  تمریگ 

ناهگان گرم  هب  دزرا  یمن  ایند  ِتحار 

داب هب  دش  دهاوخ  بآرب  ناهج  داینب  تسه 

نایشآ ددنبب  یغرم  یک  بآ  ای  اوه  رد 

تسا تنحم  تحار  جنر و  شجنگ  رام و  ایند  لام 

نایز شدوس  تبرض و  تبرش  تسا و  هاچ  وا  هاج 

ندش دهاوخ  لد  ناقفخ  بجوم  رخآ  رد  دوخ 

نارفعز درآ  هدنخ  لوا  تیصاخ  رد  هچ  رگ 

ریگم يریگ  یمن  تربع  نارگید  زا  ایلاح 

نارگید يارب  دش  یهاوخ  وت  تربع  تبقاع 

تفر داب  رب  نامز  کی  شهاگتسد  نامیلس  دوخ 

ناور یتشگ  یم  داب  رب  وا  تخب  تخت و  هچ  رگ 

دیب خاش  زا  رمث  ییوج  یم  دنچ  تهافس  زا 
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نآ زا  یبای  یلصاح  یماکخلت  زج  را  هللااب 

رمث دشخب  یمن  اه  یماکخلت  زج  رجش  نیا 

ناتسوب راهب  غاب و  نیا  تسا  كانرطخ  سب 

یلع يّالوت  ناماد  هب  يراب  نز  تسد 
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نامالاراد يوس  تیاهرطخ  نیز  دناشک  ات 

قالط هش  نآ  راب  هس  ار  ایند  تسا  هداد  وت  رهب 

نایم رد  یقالط  دشاب  ات  درک  شحاکن  یک 

وت رهب  زا  مارح  ار  ایند  هاش  نآ  درکن  رگ 

نابش زور و  رد  ماک  يریگن  يو  زا  ارچ  سپ 

رازه نیدنچ  وت  وچمه  وک  شک  يوش  نیا  زا  رذگب 

نارهوش ناز  کی  چیه  ماک  هدادان  هتشک و 

تسخن زک  هش  نآ  يالاو  تمه  يادف  ناج 

ناگیار شدوب  هکنآ  اب  لد  ماک  شدادن  دوخ 

وج تشم  کی  اب  درک  تعانق  ملاع  همه  زا 

ناج سنا و  قزر  ماّسق  وج  تشم  کی  نآ  زا  دش 

يا هماج  عّقرم  رب  عناق  دیدرگ  ناهج  زا 

ناهج قلخ  توسک  شیاطع  رتمک  زا  نکیل 

منشور عبط  قرش  زا  یعلطم  ون  زا  زاب 

نارواخ رهم  وچمه  دش  نایع  اراکشآ و 

نامسآ ُهن  نیا  قلخ  زا  تردق  زا  يا  هّرذ 

نامسیر نامسآ و  دشاب  هک  متفگ  طلغ  ین 

دوجو ناونع  لصا  قح ، هولج ي  قلطم ، ضیف 

نانمؤم ریما  ینعی  نید ، ضحم  نامیا ، نیع 

دوجو ّرس  دحاو و  لصا  داجیا و  ردصم 
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نابساپ ار  دبا  ماش  لزا  حبص  قرشم 

تَسل دهع َا  رد  هکنآ  تیالو ، میلقا  هاش 

نانع مه  دمآ  قاثیم  هگ  ّتیبوبر  اب 

نیرق زگره  دبا  ات  یتشگن  نون  اب  نُک  ِفاک 

31 ص :
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نارتقا یتسه  هب  يدوب  یمن  ار  شدوجو  رگ 

هلماح تردق  دش ز  ّتیشم  مام  نوچ  هکنآ 

نانع مه  تّوبن  اب  ار  وا  نطب  کی  رد  داز 

ارچ سپ  تّوبن  سفن  یتسین  تّوبن  رگ 

؟ نالف رب  نالف و  رب  بجاو  تشگ  قح  تنعل 

نیز بیر و  زا  تفرگ  ربمغیپ  ساپ  زا  ناکم  ال 

ناکم کشر ال  تسوا  ياپ  ربمغیپ ز  شود 

تسا رترب  تّوبن  رهم  زا  شیاپ  ياج  شقن 

ناش ّزع و  يدوبن  ار  تّوبن  وا  يدوبن  رگ 

تسود نامهم  دش  جارعم  بش  رد  دّمحم  نوچ 

نابزیم ار  وا  تسود  برق  مزب  رد  یلع  دش 

دوب تسود  نآ  هفحت ي  مظعا  هک  یسرکلا  هیآ 

نامداش دش  شندید  زک  نابزیم  يور  دوب 

تسخن زا  دمآ  هک  نکمم  نآ  تاذ  يادف  يا 

نامجرت شدوجو  ار  بجاو  تاذ  ضحم و  بیغ 

راگدرک ّرس  هللا و  بنج  تسا و  هللا  دی  وا 

ناسل عمس و  مه  هللا و  نیع  هللا و  هجو  تسوا 

زاین زجع و  رس  هب  رس  دشاب  هک  تیدوبع  زا 

نانچ رهاظ  وا  زا  تیبوبر  راثآ  تشگ 

ادخ درم  يرگید  ادخ و  دناوخ  یکی  شک 
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نامگ کش و  هیاریپ ي  شبجاو  دوجو  دش 

دوبن وا  فیرش  صخش  رگا  یلصا  دصقم 

ناور بلاق  رد  دیدرگ  یمن  دوخ  مدآ  حور 

تاجن نافوط  زا  تفای  رگ  یبن  حون  یتشک 
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نابداب ار  وا  دوب  ربنق  يوسیگ  هّرط ي 

ببس نآز  شنایعیش  زا  دوب  میهاربا  هک  نوچ 

ناتسلگ گشر  دیدرگ  وا  رب  نازوس  شتآ 

تسه هک  یقرف  الع  شرع  اب  هعیش  نایم  رد 

نامسآ ات  نیمز  زا  ایرث  رب  ات  يرث  زا 

بیعش یسوم و  دندنموزرآ  تمایق  ات 

نابش یعار و  دنشاب  شرذوب  يارب  زک 

ادخ ریشمش  تسد و  يا  نانمؤمریما  يا 

نامز رخآ  هنتف ي  نیز  ناما  میوج  یم  وت  زا 

راکشآ نادزی  ّرس  ددرگ  هکنآ  دیما  مراد 

نایع ادیوه و  ددرگ  ادخ  تسد  نیتسار 

راکشآ بیغ  هدرپ ي  زا  دوش  قح  لامج  ات 

ناوج دزاس  ار  ریپ  ناهج  دوخ  مودق  زا 

رفک مودعم  دوش  شریشمش  ریثأت  زا  هکنآ 

نادواج دنامب  نامیا  شبجاو  دوجو  زو 

لدع طسق و  زا  نیمز  نیا  دیامنرپ  رسارس  ات 

ناوخ دمحلا  میوش  ملاظ  رباد  عطق  ات ز 

قافن زا  راثآ  قافآ  همه  رد  دنامن  ات 

ناوریق ات  ناوریق  نامیا  ملاع ز  دوش  رپ 

روجف قسف و  هزاوآ ي  نید  هب  ددرگ  لدب  ات 
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ناذا گناب  نآ  زا  دیآ  دنمد  ین  رد  رگ  هکات 

يا هناشفا  ریپ  تسا  رمع  رخآ  یئافو  يا 

ناشف یتسد  نزب  اپ  یتسه  هب  شقشع  هرود ي 

رمع نایاپ  رد  وت  نوچ  شحدم  هب  یتشگ  نارماک 
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نارماک یشاب  گرم  زا  دعب  هکنآ  دیما  مراد 

****

هرفکلا لتاق  هرربلا و  ریما  تبقنم  حدم و  رد 

دز یمن  رگید  گنهآ  برطم  رگا 

دز یمن  رذآ  مناج  لد و  رب  ین  هچ 

شلعل زاسمد  دوب  یمن  رگ  ین  هب 

دز یمن  رّکش  دنق و  رب  هنعط  دص  ود 

يدوبن رّرکم  دنق  هچ  مه  شبل 

دز یمن  رّرکم  ین  بل  رب  شرگ 

مبارخ تسم و  هنوگنیا  درک  یمن 

دز یمن  رمزِمب  مد  مدب ، مد  رگا 

يدوبن ین  ینیریش  روش و  زا  رگ 

دز یمن  رس  رب  روش  نینچ  نیا  ارم 

صلاخ تشگ  یمن  رز  نوچ  راز  لد 

دز یمن  رّدکم  بلق  هب  رذآ  رگ 

یقشع يوب  يدمآ  یمن  نم  زا  رگ 

دز یمن  رمجم  هب  مدنپس  نوچ  لد 

ممالک يدوبن  را  قشع  ضیف  یلب 

دز یمن  رز  رب  هکس  نوچ  بلق  رهب 

يدوبن وا  رگ  هک  نم  مقشاع  نآ  رب 
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دز یمن  رتفد  راچ  نیا  شقن  ادخ 

رهاظ تشگ  یمن  ییادخ  ار  ادخ 

دز یمن  ربکا  هللا  هرعن ز  وا  رگا 

يدوبن وا  تردق  رگ  هکنآ  یلع 

همیخ نیا  سک 

دز یمن  رضخا  خرچ  رب 

ّاِلا رگ ز  یلع 

دز یمن  رب  مَلَع 

دز یمن  رس  یسک  زا  فرح ال  زجب 

اراکشآ دوبن  قح  ندوب  یکی 

ورمع هب 

دز یمن  رکیپ  ود  غیت  هک  را 

یماقم ره  رد  دوب  ادخ  نابز 

دز یمن  رواد  فرح  نابز  نآ  زجب 

نادنچ ردق  ار  جارعم  دوب  یمن 

دز یمن  ربمیپ  اب  رگا  فرح  یلع 

ار یبن  ناهنپ  رارسا  سب  يرسا  رد 

دز یمن  رب  رس  هدرپ  زا  درک و  نایع 

دمحا هب  بش  نآرد  ردیح  هک  رت  بجع 

دز یمن  رگید  فرح  دوخ  فرح  زجب 
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هن رو  تسا  ییادخ  کش  عفد  یپ 

دز یمن  ردارب  يو  رب  گناب  یبن 

یمان مالسا  زا  دوب  یمن  ملاع  هب 

دز یمن  رَتنَع  ورمَع  ندرگ  رگا 

يدرم رگ ز  نید  نصح  نیصح  دش  یمن 

دز یمن  ربیخ  نصح  رد  رب  مدق 

نیگنس نصح  نآ  زا  ار  رد  دنک  نانچ 

دز یمن  رد  رب  هقلح  وا  ملح  رگ  هک 

34 ص :
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يدنکف دنکب و  اج  زا  مه  ار  نیمز 

دز یمن  رپ  رظن  غرم  هک  ییاجب 

يدوبن هش  نآ  ماصمص  میب  زا  رگ 

دز یمن   (1) رفغم رهم  زا  خرچ  رس  هب 

ینابداب یب  کُلف  نوچ  دوب  نیمز 

دز یمن  رگنل  ملع  زا  رگ  شیور  هب 

رذآ رد  رذوب  ناملس و  ياج  يدب 

دز یمن  رذوب  ناملس و  هب  دوخ  زا  رگ 

ناشیا ناج  رد  ياج  رگا  درک  یمن 

دز یمن  رترب  همیخ  ناش  كالفا  ز 

نارمع روپ  را  شتسد  مه  تشگ  یمن 

دز یمن  ردژا  قلح  رد  تسد  نینچ 

يدوبن ربنق  رادید  قوش  زا  رگ 

دز یمن  رویز  بیز و  ردق  نیا  تشهب 

يدوب هناخ  تب  رشح  ات  هبعک  نیقی 

دز یمن  ربمیپ  شود  هب  رگ  مدق 

ملسم تّوبن  ار  یبن  يدوبن 

دز یمن  ربنم  هک  را  ریدغ  زور  هب 

دوخ رگا  يدوبن  ربمیپ  ربمیپ 

دز یمن  رسفا  زور  نآ  شبصن  یپ 

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 77 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16303/AKS BARNAMEH/#content_note_35_1
http://www.ghaemiyeh.com


مد نآ  مدمآ  یمن  نادزی  کیپ  رگا 

دز یمن  رَّتَسُم  زار  مد ز  یبن 

يدوبن ین  رد  وت  قشع  روش  رگا 

دز یمن  رتفد  يور  مدق  کی  ملق 

ربص رگا  يدوبن 

هش يا  وت  ملحو 

دز یمن  رد  رب  هنیک  شتآ  رَمُع 

رد نآ  تخوس  یمن  رگ  رَمُع  شتآ  ز 

دز یمن  رد  شا  هلعش  الب  برک و  هب 

نیک شتآ  نآ  هب  ار  مرح  مایخ 

دز یمن  رگمتس  رمش  زور  نآرد 

تنیسح تشذگرس  زا  نم  میوگ  هچ 

دز یمن  رس  الب  زا  ادج  رس  نآ  هک 

ّریحت رد  ردق  اضق و  شلاح  هب 

دز یمن  رّدقم  ياضق  زا  نت  هک 

يدوبن تداهش  دهش  روش  رگا 

دز یمن  رجنخ  هب  دوخ  رجنح  نیسح 

يدادن ناج  بل  هنشت  رگا  زور  نآ  رد 

دز یمن  رثوک  ضوح  زا  رغاس  یسک 

يدرکن تداهش  لوبق  رگ  نیسح 
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دز یمن  رب  مدق  ّتنج  يوس  یسک 

ياپ زا  شرادملع  را  داتفوا  یمن 

دز یمن  رشحم  هب  تعافش  ياول 

شحور هک  سک  نآ  زا  ماو  منک  یتیب  ود 

دز یمن  رپ  نیسح  ياوه  رد  زجب 

تریغ يور  زک  هتشک  نآ  نابرق  هب 

دز یمن  رجنخ  ریز  اپ  تسد و  نوخ  هب 

35 ص :

.دنراذگیم رس  هب  اهگنج  رد  هک  دوخ  هالک  - 1
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اجیه تشد  نآ  رد  ناّرب  ریت  زجب 

دز یمن  رپ  يریاط  شرس  رود  هب 

****

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  بیاجعلا  رهظم  بلاغلا و  هللا  دسا  تبقنم  رد 

ارغاس هب  یه  ارم  هداب  زیرب  یقاس 

ارذآ لد  رب  یه  مناج و  هب  نز  هلعش  یه 

لیئربج هداب  نآزا  دروخ  هک  يا  هداب  ناز 

اربکا دنوادخ  یحو  نیما  دش  ات 

لوبق شا  هبوت  وزا  مدآ  هک  يا  هداب  ناز 

ارّشبم يو  زا  دش  حون  هک  يا  هداب  ناز 

تخیر ماج  هب  يو  زا  يا  هرطق  هک  يا  هداب  ناز 

ارزآ روپ  رب  رذآ  دومن  نشلگ 

يا هعرج  نارمع ز  یسوم  هک  يا  هداب  ناز 

اردژا هدنرد  دش  اصع  وا  تسد  رد 

نآ زا  دروخ  وچ  میرم  یسیع  هک  يا  هداب  ناز 

ارونا دیشروخ  بحاصم  دش  هناتسم 

اتمشحب نامیلس  وچ  دوش  دروخ  را  روم 

ارّخسم ار  ناهج  کلم  مامت  دزاس 

وبس وبس  هنامچ  هنامچ  هدب  یقاس 

ارمِزم گنهآ  هب  هناغم  هداب ي  ناز 
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امدامد رغاس  هب  زیر  هداب  هدرپ  یب 

ارّرکم یپایپ  تسود  دای  هب  هد  یه 

تسود ناج  هب  تیاکح  ثیدح و  نک  هداب  زا 

ارّطعم ار  نایسلجم  غامد  نک  یه 

نایب شمزاس  ای  یناد  تسیچ  هداب  نیا 

ارس زا  تشوه  دَرَپ  رارق و  دور  لد  زک 

ایلوا دوصقم  دصقم و  تسه  هداب  نیا 

ارذوب ناملس و  روخ  رد  تسه  هداب  نیا 

یفطصم روظنم  بلطم و  تسه  هداب  نیا 

اربمیپ مادم  برش  تسه  هداب  نیا 

یضترم ّبح  دوب  هداب  نم ز  دوصقم 

اردیح هللا  دسا  ّیلع  ادخ  ّرس 

مق تسا  مخ  ریدغ  دیع  هک  نونک  یه  یه 

ارغاس میهاوخن  هداب  رایب  مخ  مخ 

باقن خر  نکفارب ز  هدرپ  هداب  يور  زا 

ارَّتَسُم زار  مینکفا ز  هدرپ  ات 

راگدرک دمآربخ ز  مخ  ریدغ  ردنا 

ارتهِم قلخ  همه  هب  يا  هک  یفطصم  رب 

نایع ینک  ار  قح  مد  نیا  دیاب  هتبلا 

ارهاظ قلخ  رب  ار  یلع  ینک  ینعی 
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قح رما  تسا  يروف  هک  شوکب  يو  فصو  رد 

اربنم تخاس  رتش  زاهج  زا  دیاب  یم 

قلخ هب  وگ  هللا و  دی  تسد  ریگ  تسد  رب 

ارورس یلوم و  دّیس و  تسامش  رب  نیاک 

ربَژُه تلوص  زا  بلاکا  اب  يوگرب 

ارفنضغ ّرف  بلاعث  رب  يامنب 
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زان دننک و  يداش  همه  نانمؤم  هب  وگ  رب 

ارتخا دب  دوسح  مشچ  ود  يروک  رب 

نخس نیا  ریسفت  هماخ ز  نابز  مدنب 

ارقحم رتفد  لَّصفم و  دوب  سب  وک 

رشح زور  هب  ردیح  تبحم  زا  هّرذ  کی 

اربارب ددرگ  همه  نج  سنا و  مرج  اب 

دتفوا رفاک  لد  هب  رگا  یلع  ّبح 

ارشحم لها  رب  هرسکی  عیفش  ددرگ 

نیرق دوش  ردیح  ّتبحم  را  لظنح  اب 

ارّکش وچ  لظنح  لظنح و  وچ  دوش  رّکِش 

تانکمم قزر  ناهج  هب  وا  ياخس  رتمک 

ارثوک ضوح  ازج  هب  وا  ياطع  رتمک 

نم عبط  علاط ز  هدش  یعلطم  هدنخرف 

ارتخا هدنشخرد  ناسب  اذّبح  ای 

ارسمه وت  دوجو  ثودح  مَِدق  اب  يا 

اردصم لصا  ییوت  تسخن  رداص  يا 

یملاع دنوادخ  وت  ادخ  زا  سپ  هللااب 

ارواد هب  رکنم  هن  ارت و  ما  یلاغ  هن 

هتخانش دش  یم  هچ  هب  ادخ  متریح  رد 

ارهظم شیدوبن  وت  لماک  صخش  رگ 
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ناهج رد  وت  دوجو  تسا  بجاو  هک  هللااب 

ارّوصم بجاو  یتشگ  هنوگچ  هنرو 

راگدرک يور  مه  يراگدرک و  تسد  مه 

ارواد نیع  مه  يراگدرک و  ّرس  مه 

ناهن یشتآ  تسه  وت  راد  بآ  غیت  رد 

ارتنع ورمَع  زج  دنادن  یسک  ار  ناک 

باب رازه  نیدنچ  وت  لضف  باتک  دشاب 

اربیخ باب  رد  هدش  نایب  نآ  زا  باب  کی 

نامسآ دیشروخ  تعجر  تسین  وت  فصو 

اردژا دهم  رد  ندیرد  ین  وت  حدم 

مه يرِد ز  رب  کلف  ریش  هراشا  کی  اب 

اربنچ خرچ  نیا  مه  ینک ز  َربِز  ریز و 

رارقرب وت  ياضر  رما  هب  اضق  مکح 

ارّدقم ددرگ  وت  مکح  هب  ردق  راک 

ناهج رد  سفن  کی  دریمن  وت  مکح  یب 

اردام لفط  کی  دیازن  وت  رما  یب 

نیمز رب  هرطق  کی  درابن  وت  نذا  یب 

ارهوگ رحب  زا  دیاین  وت  يأر  یب 

ناتسلگ لگ ز  کی  دیورن  وت  فطل  یب 

4 ارمیض غاب  رد  دشابن  وت  رهم  یب 
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تخرد زا  گرب  کی  دزیرن  وت  رما  یب 

ارکیپ هب  وم  کی  دزیخن  وت  مکح  یب 

اج يا ز  هدنبنج  دبنجن  وت  دای  یب 

ارگخا هدنزوس  دزوسن  وت  رهق  یب 

دلُخ غاب  تشه  ره  وت  قلُخ  يا ز  همش  کی 

ارتخا تفه  ره  وت  رون  يا ز  هرذ  کی 

یلع یضترم  ای  بئاجعلا 5  رهظم  ای 

ارتهب هچ  ره  زا  يرای  هب  ار  وت  ندناوخ 

37 ص :
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یتف هاش ال  يا  تربنق  لیخد  متسه 

اربنِقل ًالضَف  ار  ام  وت  سر  دایرف 

مَِیناوخ هک  منانچ  راودیما  اهاش 

ارد نآ  نامالغ  نارکاچ و  کلس  زا 

دسر ارم  دتفا  وت  لوبق  نم  رعش  رگ 

ارسارس ملاع  ود  لها  هب  منک  را  رخف 

ناتسود دنناوخب  هک  دوب  شوخ  هچ  هب 

ارشحم زور  ات  نم  زا  سپ  ار  رعش  نیا 

لالب شَبَح  زا  مه  دیآ و  ربنق  گنز  زک 

ارتشوش یئافو ز  بیَهُص و  مه  مور  زا 

نم ياج  هن  تسا و  نم  ِّدح  هن  نیا  هک  مناد 

ارتنوزف منیزا  یهاوخ  وت  رگا  نکیل 

وت نیسح  دمآ  نم  دایب  انث  زا  دعب 

ارکیپ هقرغ  نوخب  دیهش  بل  هنشت  نآ 

دوب تارف و  بآ  بل  رب  دوب  بآ  یب 

اردام رهم  شا  هرسکی  تارف  بآ 

نیسح اونیب  نیسح ، بیرغ  نیسح ، سک  یب 

اردارب هن  رسپ ، هن  رس ، هب  شردام  هن 

ادج نت  شتسد ز  رس و  شردارب  اما 

ارگشل رادملع  ماک  هنشت  سابع 
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اربمیپ هیبش  دوب  هک  رسپ  اما 

ارجنخ ریشمش و  مد  زا  هراپ  هراپ  دش 

دیهش وا  باحصا  همه  بل  هنشت  دندرک 

ارغصا هچ  ربکا  هچ  گرزب  کچوک و  زا 

تفر هنیک  جارات  هب  مامت  ناشلاوما 

ارویز بیز و  رز و  سابل و  رهوگ و  زا 

ردپ یب  لافطا  ردارب و  یب  ياهنز 

ارجعم هن  سابل و  هن  رس ، هنهرب  رسکی 

اجک انز  ِلآ  سلجم  اجک و  بنیز 

ارگمتس دیزی  مزب  اجک و  بنیز 

****

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  رانلا  هنجلا و  میسق  رارک و  ردیح  تبقنم  رد 

راگزور غامد  دش  رت  لَمَح  ریثأت  نوچ ز 

راهب شزغم  زا  دش  نوریب  نیمز  دز  رب  يا  هسطع 

دیزو يزورون  داب 

غار غاب و  هوک و  هب  ردنا 

راکشآ ملاع  هب  دش  وس  ره  يزوریف ز  ّرف 

يد رالاسهپس  نیدرورف  جوف  بیهل  زا 

راهنیز نارازه  اب  ناتسلگ  زا  نازیرگ  دش 

نمچ ناسورع  رهچ  شیارآ  یپ  زا 
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راهب داب  هطاّشم ي  ناور  دش  نشلگ  يوس 

نیچ يابید  نمچ  نحص  رد  هزبس  زا  دیرتسگ 

راتت کشم  نمد  بیج  رد  هلال  زا  دینک  آ 

تشهب مرخ  هضور ي  نوچ  ناوغرا  زا  دش  غاب 

راصح یلین  نیا  قاط  نوچ  ناوحقا 6  زا  دش  غار 

بیرف لد  ناراذعلگ  مشچ  وچ  دش  سگرن  مشچ 

رابکشم نایور  هلال  يوم  وچ  دش  لبنس  دعج 

لاثم انیم  هتخیوآ  نوگن  وس  ره  زا  هچنغ 

راو ماج  هداشگ  رب  ار  ناهد  اج  ره  زا  هلال 

دنار شیوخ  نابز  رب  قحلا  اَنا  فرح  لگ  هن  رگ 

رادب نازیوآ  روصنم  نوچ  دیدرگ  ور  هچ  زا 

نمچ ردنا  فلتخم  ياهگنر  روفو  زا 

رانکوک دزاس  شوه  دمآ  هراظن  مدرم 

ورس تشگ  نابوک  ياپ  لگ  مدقم  طاسبنا  ز 

رانچ دش  ناشفا  تسد  لبلب  توص  طاشن  زو 

رجش نیا  دمآ  هک  نیب  ازفا  تریح  ار  نبران 7 

ران نیع  رس  ات  ياپ  زو  اپ  هب  ات  رس  زا  رضخا 

جنس همغن  دمآ  ورس  رب  هتخاف 9  اسیکن 8  نوچ 

راسخاش رب  اون  رد  لصلص  راس و  ناسدب  راب 

ار بآ  حطس  دومنب  يرگ  لقیص  اوه  سب 
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راشبآ نایم  ندید  ناوت  لگ  يوب  سکع 

لگ يور  رب  فرط  ره  زا  دکچ  یم  سب  زا  منبش 

راخ كون  ییوگ  وت  دنام  ار  رولب  هتشر ي 

ماکخلت نتسشن  دیاب  یمن  يزور  نینچ  رد 

39 ص :
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راگف لد  ندنام  تسیاب  یمن  یلصف  نینچ  رد 

لگ لصف  ردنا  هک  هد  لمأت  یب  یم  ایقاس 

رایشوه ینیشن  رب  رگ  يا  هناگیب  درخ  زا 

تشهبیدرا بکوم  دورو  زا  نونکا  هصاخ 

رازغرم دمآ  رورپ  ناج  نادواج  تشهب  نوچ 

زیخ ياج  زا  نکم  یناج  نارگ  ونشب  نم  دنپ 

رایب یم  ینعی  هنیرید  مغ  زا  زاس  کبس  رس 

رورس شیع و  هیام ي  ناج  تحار  مغ  تفآ 

راوگشوخ نکیل  نادنمدرخ و  دنپ  نوچ  خلت 

لقع راک  رد  للخ  درآ  یم  دنیوگ  یم  هکنیا 

رادم رواب  یلقاع  رگ  ناد  هناسفا  نخس 

دنژن ياهناج  مارآ  دش  هک  یم  نآ  یم  هچ  یم 

راگف ياهلد  نامرد  دش  هک  یم  نآ  یم  هچ  یم 

محر رد  نالفط  دنشون  رگ  هک  یم  نآ  یم  هچ  یم 

راکش ریش  رسپ  ددرگ  رسپ  دشاب  را  رتخد 

عیضر ماک  رد  دنزیر  رگ  هک  یم  نآ  یم  هچ  یم 

راوخ ِریش  يراوخریش  رد  نآ  ریثأت  زا  ددرگ 

ار روم  تعاجش  رد  دزاس  هک  یم  نآ  یم  هچ  یم 

رامد ندروآرب  دناوتب  رام  زک  نانچ  نآ 

گنهن ماک  رد  هرطق  کی  رگ  هک  یم  نآ  یم  هچ  یم 
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راسهوک ردنا  دوخ  یب  دباتش  ایرد  زا  يزیر 

گنلپ قلح  رد  هعرج  کی  رگ  هک  یم  نآ  یم  هچ  یم 

راذگ ایرد  بناج  دزاس  هوک  زا  دسر  رد 

یفطصم یم  نازک  تدحو  یم  یم ، نیمادک  یم 

40 ص :
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راسگیم ناراسگیم  زا  شیپ  تسا  هدوب  اه  نرق 

یضترم ّبح  تسیچ  یم  زا  مدوصقم  دصقم و 

راگدرک زا  وا  نأش  رد  یتَا 10  لَه  دمآ  هکنآ 

دورس قح  شک  نانچ  نم  میارس  ار  شردق  فصو 

راقَفلاوُذ 11 ّالا  َفیَس  ِّیلَع ال  ِّالا  یتَف  ال 

تسوا ریخست  کلم  کلم و  نان  هس  زا  نانس و  زا 

راک هب  درآ  نوچ  هک  نک  اشامت  ار  توق  توق و 

دنک یقاّلخ  مزع  شلالج  دنوادخ  رگ 

رازه ردنا  رازه  مدآ  ملاع و  دزاس  قلخ 

مه دیاشگب ز  لاب  شلایخ  لیربج  هک  رگ 

راسمرش دیآ  ندرک  یلیئربج  زا  لیئربج 

لیئربج لیلد  دش  شلیمج  فطل  وترپ 

رادزار نیما و  ار  وا  ادخ  يدرک  یک  هنرو 

دید لیئارزع  وچ  ار  شغیت  حاورالا  ضباق 

راعتسم وا  هضبق ي  زا  تفرگ  ار  یناتس  ناج 

دش قازرالا  مساق  شتسد  لیئاکیم  هن  رگ 

راوخ هزیر  ناسحا  ناوخ  رد  ارچ  شلاکیم  تسه 

رهد روص  رد  دمد  شریبکت  ِلیفارسا  هک  رگ 

راشتنا يو  زا  دبای  نامیا  مودعم و  وزا  رفک 

ار سیلبا  دنک  رگ  یّلجت  شملع  مدآ 
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راسکنا زجع و  يور  زا  دروآ  كاخ  رب  هدجس 

تاجن رهب  زا  یتشک  دزاسب  رگ  شفطل  حون 

راذگ ندرک  ناوت  دشاب  رگا  شتآ  بآ  ياج 

وا يوک  ردنا  مدآ  حون و  هک  نیب  تیمدآ 

41 ص :
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راوج برق  زا  دنتسه  قح  برق  نیرق  رد 

قح برق  نیرق  دش  شیوک  كاخ  ردنا  مدآ 

راک هب  دیآ  نینچ  نیا  تیمدآ  ار  یمدآ 

دهن اپ  رذآ  رد  شمیلست  هللا  لیلخ  رگ 

راز هلال  رسارس  ار  وا  دنک  دشاب  را  خزود 

باقن دریگرب  هرهچ  زا  رگا  شنسح  فسوی 

راو هدنب  دیآ  شقیدص  فسوی  نارازه  دص 

تساطخ تبسن  ار  هللا  مالک  هللا  میلک  اب 

رامش یب  قرف  دنراد  نخس  مه  اب  نخس  نوچ 

تسا یلع  یسوم  اب  تفگ  یم  نخس  انیس  رد  هکنآ 

رادم رواب  نخس  نیا  درادن  رواب  را  رکنم 

تفگ لقع و  دش  شعترم  یسیع  هب  مداد  شتبسن 

راد هشعر  یضیرم  وا  يافش  یب  یسیع  تسه 

لایخ رد  دجنگن  رد  شقشع  جارعم  دمحا 

راصتقا ندومن  دیاب  نخس  سب  زا  تسا  كزان 

ار قشع  زومر  دبای  ات  هک  دیاب  یم  قشع 

راب قشع  يوک  هب  دوبن  ار  لقع  یئافو  يا 

ون دیاب ز  وا  يادعا  عرصم  يارب  زا 

رادبآ شراقفلاوذ  نوچ  مروآ  عرصم  ود  کی 

رازراک ردنا  راّرک  ردیح  دیآ  رد  نوچ 
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راگدرورپ تردق  ددرگ  مولعم  نامز  نآ 

محر زا  بالصا  هب  درآ  ور  فوخ  زا  شنمشد 

رارق دزاس  مدع  يوس  يرقهق  لیبس  رب 

هار هلاس  دص  مدع  زا  دزیرگ  رت  وس  نآ  هکلب 
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رایتخا بحاص  تسوا  ار  مدع  دناد  یم  هکناز 

مدع زا  دهاوخب  رگ  شتخب  یتخب  يداح 

راطق ردنا  راطق  ملاع  نیا  وچ  دص  دناشک  یم 

بآ - َملا َمِعن  ینعم  ار  ناتسود  ترهم  هک  يا 

12 رارَقلا َسِئب  تیآ  ار  نانمشد  ترهق  هک  يا 

مرضاح یتفگ  هک  تشخب  ناج  لعل  يادف  ناج 

راضتحا تقو  هب  رفاک  نمؤم و  ره  رس  رب 

وت رادید  قوش 

گرم ياه  یخلت  تخاس  نیریش 

راد هدنز  کنیا  میدرم  ام  گرم  راظتنا  ز 

طارصو رشح  خزرب و  تامم و  رد  تایح و  رد 

راودیّما میاوت  رادید  هب  دشاب  اجک  ره 

نابا زا  دعب  ار  هام  رذآ  دنناد  یمه  ات 

رایا 13 ناسین  سپ  زا  دیآ  دنیوگ  یمه  ات 

نازخ زج  دشابن  ار  تنانمشد  رمع  غاب 

راهب زج  دشابن  ار  تناتسود  شیع  غار 

مالسلا هیلعردیح  نینمؤملا  ریما  رثوک  یقاس  تبقنم  حدم و  رد 

مد مینز  یم  ات  وت  لعل  فصو  هب  یقاس 

مد هب  مد  هنامیپ  هب  هداب  زیرب  ار  ام 

مادم دوب  تدحو  مخ  رد  هک  يا  هداب  نآو 
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َمل دََرب َا  رطاخ  رارش و ز  دنز  ناجرب 

دروآ لبنس  دکچب  رگ  راز  هروشرب 

مک دایز و  یب  دوش  يامه  دروخ  را  دغج 

دوش ناوریشونا  وچ  دروخ  رگا  كاّحض 

مغ دوش ز  غراف  دشونب  رگا  كانمغ 

دربن یپ  هداب  نیا  هیاپ ي  هب  بهلوب  نوچ 

مدهنم تخاس  مه  هب  هیاپ  شادَی  تَّبَت 
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ار هداب  نیا 

تسیچ مان  هک  یناد  منادن ،

مه هب  يا  هتفشآ  دوخ  فلز  وچمه  هکنآ  ای 

نایب شمزاس  یم  وت  هب  يا  هن  ربخ  اب  رگ 

مستبم قوش  زا  دوش  تبل  هچنغ ي  ات 

وت شون  هداب  بل  يادف  ناج  رادشه 

مخ هب  مخ  فلز  نآ  یئادف  ناج  رادشه 

دنا هدومن  تیالو  سفن  هب  نآ  زا  ریبعت 

مه دنا  هدناوخ  رگد  ياه  مان  هب  نیا  زج 

نایم رد  هداب  نیا  يدوبن  رگا  ینعی 

مدع تملظ  رد  همه  دبا  ات  میدوب 

وبس وبس  هنامچ 14 ،  هنامچ ، هدب  یقاس 

مب ریز و  زاوآ  هب  هناغم 15  یم  نآ  زا 

یهد یم  هداب  ناز  تیانع و  ینک  یم  رگ 

مج ماج  ین ز  يوفطصم  ماج  نک ز  رپ 

يدوخ یب  نیع  رد  مشونب و  يا  هعرج  ات 

مدق منز  ناناج  تمدخ  هب  ناج  کلم  رد 

دوجو هیامرس ي  وت  دجو  يا  هک  میوگ 

مک شیب و  ایشا ز  یمامت  ثعاب  يا 

تانئاک شرع و  هم و  رهم و  رهپس و  مظن 
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مظتنم هدیدرگ  وت  مکح  هب  همه  اهنیا 

تتعفر شیپ  رد  هک  لالج  هیام ي  يا 

مظتنم دیدرگ  وت  مکح  هب  همه  اهنیا 

رگد علطم  رس  هدز  نم  عبط  قرش  زا 

میخ نوگلین  نیدب  باتفآ  صرق  نوچ 

مدع نکمم  زا  هدمان  وت  نوچ  هکنآ  ا ي 

مَِدق اب  وت  دوجو  ثودح  دوب  رسمه 

وت هکنیا  دنتفگ  وت  تاذ  هب  یپ  هدرب  ان 

مهّتم وت  یئادخ  هب  يدش  ادخ  یتسه 

وت كاپ  تاذ  تفص  رب  دنرب  یپ  رگ 

مرجال دننیبن  شیوخ  روصق  زا  ریغ 

نیتسآرد نادزی  تردق  تسد  دنام  یم 

مدق ناهج  ردنا  يدز  یمن  مدع  زا  رگ 

دوجولا بجاو  نوچ  هک  دوجولا  نکمم  يا 

مدعنم دوجوم و  وت  دوجو  زا  نکمم  ره 

تفگ ال ریدقت  وت  رما  تسین  هک  يزیچ 

معن اضق  دیوگ  وت  مکح  تسه  هک  يرما 

ماصتعا دنراد  وت  لبح  هب  ناربمغیپ 

مصتعم دنتسه  وت  لیذ  هب  نایبوّرک 

تفرگ رب  عنص  ملق  لزا  بتاک  نوچ 
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مقر دز  وت  مان  هب  دوجو  هچابید ي 

ادخ رهظم  ادخ  هن  ادخ  تمناوخ  رگ 

ّمع نبا  رهص و  ارو  هکلب  هن  یبن  یتسه 

وت لدع  دهعرد  هک  راگدرک  ریش  يا 

مر هدومن  وهآ  ریش ز  مامح 16 و  زا  زاب 

ناگتشک نوخ  زا  وت  رازراک  تشد  رد 

مقب هخاش ي  زج  دیورن  رگد  يزیچ 

لکش ال هب  تغیت  تئیه  تسدش  ور  ناز 

مد ود  رکیپ  اب  دزاس  كرش  یفن  ات 
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مالغ نیرتمک  وت  هگرخ  هب  یک  سوواک 

مدخ نیرتمک  وت  هگرد  هب  مج  دیشمج 

یلع ای  وت  ّبح  هورع ي  تسا  نم  تسد 

مصفنم دندرگ  همه  اه  هورع  هک  يزور 

وتریغ هب  دهاوخن  وت  زا  یئافو  اهاش 

17 معنلا غباس  یئوت  هکنآ  زا  رگد  يزیچ 

میعنلا هضور  رد  وت  ناتسود  ياوأم 

َمل - ُّظلا رانلا و  یف  وت  نانمشد  ياوثم 

لالج تکوش و  نیدب  راگدرک  ریش  يا 

رب تفر  هک  اجک  يدوب 

متس نیا  تدالوا 

ناشیاه همیخ  رب  هرسکی  دندز  شتآ 

مرح تمرح  یسک  چیه  تشادن  یعرم 

دوبن رگم  بنیز  رس  زا  رجعم  دندرب 

مرکلا وذ  هاش  يا  تترتع  قح ز  سومان 

دنربمیپ كاپ  ترتع  هک  نارتخد  نآ 

مغ رازه  اب  نیب  هنهرب  رتشا  رب 

قشمد هزاورد ي  هقلح ي  هب  نزب  یتسد 

مدهنم هاش  يا  شربیخ  ناسب  نک  یم 

****
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مالسلا هیلع  ردفص  ردیح  نینمؤملاریما  رثوک  یقاس  حدم  رد 

رضحم کین  یقاس  يا  هللا  كاقس 

رورپ حور  یم  ناز  یم  هچ  یم  هدب 

دروآک يا  یم  ناز  یم  هچ 

لد رد  رون 

رس رب  روش  دنکفاک  يا  یم  ناز  یم  هچ 

ناملسم دش  نآ  زا  ناملس  هک  یم  نآ  زا 

رذوب تفای  نآ  زا  نامیا  هک  یم  نآ  زا 

زگره هک  ناسنآ  متسم  دوخ و  یب  نکب 

رشحم بوشآ  رادربخ ز  مدرگن 

یمیب دیّما و  چیه  ارم  دنامن 

رذآ رد  ای  دوب  متشهب  رد  اج  هک 

ناتسم دای  رب  وت  نادنچ  ياشخبب 

رت شتآ  نآ  زا  نازوس  بآ  نآ  زا 

نایصع میئوشب  نازوس  بآ  نآ  زک 

رفیک میزوسب  رت  شتآ  نآ  زو 

ار ما  یتسه  رغاس  نکب  بلابل 

ردیح رهم  لد  هب  درآ  هک  یم  نآ  زا 

نادزی ضیف  عبنم  ّیلو  ّیلع 

ربمیپ كاپ  رهص  ادخ  ّیلو 
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نالوج قرب  لُدلُد  بکار  یلع 

رکیپ ود  راقفلاوذ  بحاص  یلع 

دشرم تسار  نایتوهال  هکنآ  یلع 

ربهر تسار  نایتوسان  هکنآ  یلع 

ناحبس ّیح  تردق  رهظم  یلع 

ربمیپ عرش  يوزاب  روز  یلع 
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رمآ رما  ره  هب  لعاف ، لعف  ره  هب 

ردصم تسه  یلو  قتشم  هچ  رگ  دوب 

یئامَّنِإ 18 تعلخ  هدنزارب ي 

ربنم بارحم و  بیز  قح  هب  ماما 

نادزی ریش  نآ  یهّللا  دی  روز  هب 

ربیخ يوراب  ار ز  رد  دنَک  نانچ 

يدناشف الاب  يوس  دوخ  تسد  رگ  هک 

رد ار  هزوریف  نصح  نیا  رم  يدناشن 

ربکا دنوادخ  نیما  يا  الا 

ردارب ّیصو و  ار  ادخ  لوسر 

مّدقم ملاع  قلخ  همه  رب  یئوت 

رسمه تسا  هدوب  وت  ثودح  اب  مَِدق 

مغدم وت  رد  همه  یهلا  تافص 

رمضم وت  رد  همه  یئادخ  لالج 

شنیرفآ یئاغ  ّتلع  یئوت 

رس کی  وت  لیفط  شنیرفآ  دوب 

هللا يَوِس  ام  زا  وت  كاپ  تاذ  ضرغ 

رهوج وت  تاذ  هللا و  يَوِس  ام  ضرغ 

ییادخان ادخ  ملع  يایرد  هب 

رگنل وت  یتسه  كالفا  کلف  هن  هب 
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ّیندل ملع  باوبا  باب  ییوت 

رد ار  رهش  نآ  وت  ملع و  رهش  یبن 

یتیگ هب  تیاضر  یب  ردق  اضق و 

رّدقم ددرگن  رّوصم ، دشابن 

ملاع داجیا  ودب  رد  هکنآ  ییوت 

رّمخم مدآ  كاخ  دش  وت  تسد  هب 

نید تیار  دش  تسار  تجک  غیت  ز 

رس نوگن  دمآ  رفک  قریب  نآ  زو 

ّتنج تشه  ره  هّمش  کی  وت  يوب  ز 

رتفد راچ  نیا  تیآ  کی  وت  فصو  هب 

ایرد تفه  ره  هرطق  کی  وت  دوج  ز 

رتخا تفه  نیا  هرذ  کی  وت  رون  ز 

تیوک درگ  رب  هتشگرس  كالفا  ُهن 

رّقحم ییوگ  دننام  دندرگب 

ءابآ تفه  نیا  دندرگ  وت  مکح  هب 

ردام تفه  نیا  دنشاب  وت  رما  هب 

نودرگ هام  نیا  وت  رهق  رهم و ز  ز 

رغال تسه  یهگ  هبرف  تسه  یهگ 

دطلغب یگنس  وت  هاج  رصق  زا  رگ 

رس دنکشب  اه  نرق  زا  سپ  ار  لحز 
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ایرد هوک و  وت  يّالوت  قشع و  هب 

رس رب  روش  یکی  لگ  رب  ياپ  یکی 

دهاوخ وت  ناتسآ  گس  یئافو 

رتشوش هن  دشاب  وت  ناتسآ  رد  هک 

مداخ لیربج  هک  یناتسآ  نآ  رد 

رکاچ لاکیم  هک  یناتسآ  نآ  رد 

اریبخ امیلع  اریبک  اریما 

ربهر اناد و  وت  یتسه  زیچ  ره  هب 
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دش ارچ  بلاغ  ّلک  بلاغ  ییوت 

رگمتس موق  بولغم  وت  نیسح 

تنیع رون  زا  هاش  يا  يراد  ربخ 

رکیپ هقرغ  نوخ  هب  دیهش  نآ  نیسح 

يراوخ هب  ار  وا  دنتشک  هنشت  بل  هک 

ردام هن  ار  وا  دوب  رس  هب  رهاوخ  هن 

ناودع گنچ  رد  تشاد  يرهاوخ  یلو 

رطضم راتفرگ و  ناشیرپ  ریسا و 

فلاخم لیخد  دش  یگراچیب  ز 

روای هن  نیعم و  دش  یسک  ار  وا  هن 

نید یب  رمش  نید  ناطلس  لتق  زا  سپ 

رتخا دب  نیعل  نآ  درک  هچ  میوگ  هچ 

دنکفا ار و  مرح  مایخ  شتآ  دز 

رذآ رد  نالفط  رازآ و  ردنا  نانز 

ینانز نوریب  هدرپ  ارس  زا  دیشک 

ربمیپ كاپ  سومان  دندوب  هک 

****

نامیا لها  ياوشیپ  نانمؤم و  ریما  نایقتم  يالوم  تبقنم  رد 

رد رب  هقلح  دز  رب  هتسهآ  رای  قشع  دمآ  مزاب 

رب رد  گنت  متفرگرب  مدوشگ  رد  شیور  ات ز 
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مدرک هناگیب  ار  شیوخ  ییانشآ  دوجو  اب 

ربهر وت  یهار  ره  هب  يا  هر  يا  هدرک  مگ  شمتفگ 

شمارف يدرک  دوخ  وت  متسدرکن  مگ  ار  هر  تفگ 

رطضم ناریح و  ار  شیوخ  يدرک  ار و  نیشیپ  دهع 

اریذپ نم  زا  دشن  يرذع  شمدروآ  اه  رذع 

رواب چیه  وا  درکن  مدرک  اه  هبال  اهزجع و 

عضاوت يراسکاخ و  عّرضت ، زجع و  يراز و 

رت نوزف  توق  شدش  یم  دش  نم  دزن  نوزفا  هچ  ره 

مقشمد لها  زا  مقشع  درم  هن  نم  متفگ  هچ  ره 
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رتشوش لها  یئافو ز  یتسه  تمناد  ین  ین  تفگ 

یناوج دیاب  ار  قشع  منیزح  ریپ و  شمتفگ 

رس زا  نم  ار  یناوجون  طاشن  مرآ  یم  تفگ 

يرارقیب سامتلا و  يراز  زجع و  مدرک  هچ  ره 

رذگب راذگب و  نامز  نیا  ار  ناوتان  نیزح  نیاک 

اه نف  رکم و  نیا  زا  رذگب  اهنخس  نیز  رذگب  تفگ 

رّدکم ار  ناج  ینک  یم  اه  نم  ام و  نیز  یک  هب  ات 

ار تبهوم  نیا  ما  ین  قیال  لباق و  نم  شمتفگ 

رگید طرش  درادن  وا  لوبق  زج  رد  نیا  تفگ 

دوب ناسچ  یناد  ار  لاوحا  دش  گنت  نم  رب  هصرع 

رغال گنل  روم  وچ  نم  ناّرغ  ریش  ناسب  وا 

مدوب تسه و  زا  رپ  تخاس  مدوجو  کلم  رب  تخات 

رذآ تخادنا  ملد  رب  مدود  تخارفا  کلف  رب 

یبقع ایند و  مغ  زا  ام  نم و  زا  درک  مغراف 

رّونم ار  مبلق  تخاس  اّفصم  ار  مناج  درک 

، الاو قشع  يا  شمتفگ 

الهس ًالها و  ابحرم 

رترب زیچ  ره  زا  وت  يو  یلحا ، زیچ  ره  زا  وت  يا 

وت زا  دشاب  نکیلو  یماکان  لصا  یتسه  هچ  رگ 

رّسیم رس  کی  اه  ماک  اّیهم  اج  کی  اه  شیع 
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لد تحار  مغ  تفآ  لبقم  قشع  يا  نیرفآ 

لکشم هچ  ره  ناسآ  وت  زا 

رکنم هچ  ره  ابیز  وت  زو 

لبلب ناج  ادیش  وت  زو  لگ  هرهچ ي  نیگنر  وت  زا 

رمیض فلز  نیگنر  وت  زو  لبنس  دعج  نیکشم  وت  زو 

يا الَا  يزادنا  وترپ 

يراز هروش  رب  رگ  قشع 
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رتسن نیرسن و  دبا  ات  ناراز  هروش  رب  دمدرب 

ناناج قشع  يا  ماوت  یب  دشاب  تسا  لاس  هد  برق 

رت هدیکشخ و  بل  مشچ و  رپ  یلاخ و  لد  رغاس 

يریگتسد يدومن  يریگلد  نیع  رد  ارم  رم 

ربلد ام و  نایم  يریپ  نیردنا  تفلا  يداد 

وسیگ لیَّللا  هم َو  نآ  وجلد  رادلد و  ربلد و 

رواد راداد  رهظم  ور ، یحُّضلاَو  وخ ، یتَا  لَه 

وب يرب  مفرح  زا  هک  ات  ور  نآ  زا  متفگ  شرهظم 

رگید يانعم  نامه  اب  وُه  هَّنِإ  تفگ  ناوت  شک 

شتآ تسه  اما  تسین  شتآ  شتآ  ردنا  نهآ 

رواب شیراد  یمن  رگ  نز  رب  تسد  ار  ناحتما 

لعاف تسوا  لعف و  تسوا  ملاع  تسوا  ملع و  تسوا 

ردصم تسوا  رداص  تسوا  رمآ  تسوا  رما و  تسوا 

ار شتردق  رم  دزِس  مدآو  ملاع  نارازه  دص 

رّدقم دشاب  رگا  دنادرگ  داجیا  ون  ات ز 

دیامن دهاوخ  رگ  هک  ناس  نآ  ناور  شمکح  نامز  رب 

رّخؤم ار  مّدقم  ای  مّدقم  ار  رّخؤم  دوخ 

ییاج هب  ربنق  دنز  رب  نوچ  ار  لالجا  همیخ ي 

رّعقم اجنآ  دوش  یم  بّدحم  ار  مظعا  شرع 

ار وا  هیاریپ  یپ  زا  دمآ  ریهطت  هیآ ي 
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رّهطم رهط و  رهاط و  لّوا  وا ز  تسدوب  هن  رو 

نامیا حابصم  نانمؤم ، ریما  رثوک ، یقاس 

ردیح ماغرض و  يده ، ریم  ادخ ، ریشمش  ریش و 

منادن بر  ای  مُهُّبَر » مُهاقَس  ریسفت «  هک  نم 
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رثوک یقاس  بحاص و  ار  یلع  مناد  یم  کیل 

ءاَّکب داّجس و  عکار و  ءاملظ  لیل  ردنا  هک  نآ 

ردفص راد و  فص  شک و  فص  اجیه  زور  ردنا  هکنآو 

عشاخ نیکسم و  عضاخ و  تعاط  بارحم  رد  هکنآ 

روسق ثیل  بضغم  ریش  بَحرَم  برح  ردنا  هکنآو 

شرادبآ غیت  بات  زک  یشُک  بحرم  ابحرم 

رپهش لیربج  زا  داتفا و  كاخ  هب  بکرم  بحرم و 

نامیا باب  مکحم  نید و  نصح  تشگ  یم  نیصح  یک 

ربیخ نصح  زا  رگا  يدنک  یمن  نیگنس  رد  نآ 

وا یتساوخ  یم  رگ  هک  شرهق  زا  دنک  رب  نانچ  نآ 

رد مدع  کلم  هزاورد ي  رد  رب  يدناشن  یم 

یتسه کلم  رد  یسک  رگید  مدق  دهنن  مدع  زک 

رفاک سفن  کی  ردب  رد  نآزا  زگره  دیاین  ات 

شراقَفلا وُذ  ِّالا  َفیَس  ّیلع ال  ِّالا  یتَف  ال 

رّفظم دش  نوچ  دحا  ردنا  نأش  هب  دمآ  دحا  زا 

بازحا ردب و  گنج  هب  شبزح  اب  گنرمه  دوش  ات 

رفغم رهم  زا  نشوج و  مجنا  هدیشوپ ز  نامسآ 

ورمع

ییانث ای  یحدم  تسین  ار  وا  نتشک  رَتنَع 

رَتنَع ورمَع  دوب  تسه و  شرما  هب  دشاب  یم  هک  نآ 

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


نامیا تابثا  رد  رفک و  یفن  هب  شلکش  غیت ال 

ربکا هللا  هزاوآ ي  دنلب  ملاع  رد  درک 

دشاب زارمه  لجا  شزیرنوخ  غیت  اب  لزا  زا 

رپ مه  لاب و  مه  ردق  شریت  ریاط  اب  دبا  ات 

يدوب روظنم  رگ  هن  شیور  لگ  مدآ  لگ  زا 

50 ص :
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رسکی دندرک  یک  هدجس  کئالم  ار  یکاخ  هریت 

يدوج هوک  يدوبن  رگ  شدوج  رهب  زا  یلحاس 

ردنا دوب  نافوط  هب  یتشک  رد  حون  تمایق  ات 

يدوبن وا  يالو  زا  مرگرس  هک  رگ  رزآ  روپ 

ارذآ ًامالَس  ًادَرب  يدش  یک 

رزآ روپ  رب 

نارمع روپ  رب  فَخَت 19  ِلبقَا ال  يدومرف  یمن  رگ 

ردژا میب  زا  ًاِربدُم 20  ّ-ي  لَو دوب  یم  دبا  ات 

مد زا  هدنز  دوخ  ار  هدرم  يدومن  رگ  میرم  روپ 

ردام بیج  رد  ایلیا  يدیمد  شک  مد  نآ  زا  تسه 

رهاظ هب  دمحا  اب  ّرِس و  رد  یبن  ره  اب  وا  دوب 

ربمیپ ناشیاز  کی  چیه  يدوبن  وا  يدوبن  رگ 

وا تسا  َدلُوی  َمل  ِدلَی  َمل  ملایخ  عفد  یپ  زا 

ردارب شدناوخ  یم  دیدرگ  َُهل  ًاوفُک  یبن  شک 

یتشگ دوبان  مدع  يایرد  هب  یتسه  یتشک 

رگنل دنکفا  یمن  ایرد  نیارد  رگ  وا  یتسه 

تیاده میلقا  هاش  تیالو  جات  رهوگ 

رّخسم ّتیبوبر  کلم  شدش  ّتیدوبع  زک 

ار یهش  نآ  درک  انث  حدم و  ناوتیم  یک  ینم  نوچ 

ربمیپ دش  يوار  حدم و  نآرق  حاّدم و  ادخ  شک 
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نادرم هاش  ای  مرکلا  اذ  ای  نینمؤملا  ریما  ای 

ربهر وت  يّرس  ره  هب  يو  نامرد ، وت  يدرد  ره  هب  يا 

مغدم هدیدرگ  نوکس  یب  بلق  هب  مغ  مرازه  دص 

رمضم هتشگ  مرارق  یب  ناج  هب  رذآ  رازه  دص 

یناهن رسکی  لد  هب  اه  مغ  ناج  هب  اه  رذآ  مراد 

51 ص :
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رز اب  هن  روز و  اب  هن  ار  اهنآ  هراچ  زگره  تسین 

تداعس ار  تواقش  دنادرگن  زگره  رز  روز و 

رذ ملاع  ردنا  تسیک  فّرصت  رب  رداق  وت  زج 

يدوز هب  نک  تداعس  اب  لّدبم  ار  تواقش  نیا 

21 رَّبَش ریَّبُش و  تمرح  ارهز  ّقح  دمحا  ّقح 

دش یلب  زا ال و  رسکی  دیآ  رس  رب  میالب  ره 

رشحم يادرف  درذگب  نوچ  درذگب  اجنیا  مریگ 

یناهن ياه  مغ  دشاب ز  ممغ  کی  نیا  یلع  ای 

ّرتسم ناهنپ و  وت  رب  دشابن  اهنآز  کی  چیه 

یبقع ایند و  رد  وت  زا  اّنمت ، دیّما و  مراد 

رّرکم یه  یپایپ ، یه  اطعا ، دوج و  ناسحا ، فطل و 

****

اهیلع هللا  تاولص  ارهز  همطاف  ترضح  ازج  زور  عفاش  يربک  تمصع  تبقنم  حدم و  رد 

دروآ رهوگ  هب  هتشر  نخس  زا  معبط  رتخد 

دروآ ربمیپ  تخد  تحدم  راثن  رهب 

دبا ات  هرامه  تسه  رگا  لیبق  نیا  زا  رتخد 

دروآ رتخد  هک  شاک  يا  راگزور  ردام 

نینچ نیا  رهد  ردام  یک  اجک و  زا  دروآ 

دروآ رواد  تردق  رهظم  هک  يا  همطاف 

دزس نانز  همه ي  زا  دیزگرب  شادخ  هکنوچ 
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دروآ رجاه  هراس و  وا  زینک  هیراج و 

نآ زا  تانکمم  همه  رد  شرسمه  دیدن  وچ  قح 

دروآ ردیح  تقلخ  شدمآ  بجاو  مزال و 

يدیاب دننک  رخف  کلم  شتمدخ  هب  هک  نوچ 

دروآ رذابا  ناملس و  جاتن  زا  رشبلاوب 

دنک یسک  تساوخ  را  شهاج  ردق و  هیاپ ي 

نایب

دروآ ربنم  هیاپ ي  ار  شرع  شرع ، لماح 

نینچ نیا  توالح  دوب  شاوت  زا  یئافو  قوذ 

دروآ رّکش  ندعم  ار  هحفص  کلک  ین  زک 

يدیاب شازع  کشا  نمجنا ، عولط  رهب 

دروآ رگید  علطم  ون  نم ز  عبط  رتخا 

52 ص :

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


دروآ رشحم  هب  يور  وا  هک  یمد  نآ  زا  هآ 

دروآ رت  نوخ ، شیوخ ز  هدید ي  رون  هماج ي 

ایبنا مسج  هب  هشعر  ایربک ، شرع  هب  هزرل 

دروآرس دوخ ، فک  رب  وا  هک  نامز  نآ  دتفوا 

نآ زک  نانچنآ  دنز  رس  وا  زا  نیسحاو  هلان ي 

دروآ رک  ناغف ، رشحم ز  لها  مامت  شوگ 

ین ناسب  نانک  هیوم  یپ ، شربکا ز  ردام 

دروآ رشحم  فص  رد  ّیَُنب  ای  گناب  هلان و 

رگد یتمایق  روش  رس  دوش ز  ازج  زور 

دروآ ربکا  تماق  رس  هدیرب  افج  نوچ ز 

نآ هک  نامز  نآ  دلسگب  ناج ، سنا و  ناج  هتشر ي 

دروآ ربنعم  دعج  نآ ، نوخ و  هقرغ  لکاک 

اول فک  شدتفوا ز  ازج ، هصرع ي  عفاش 

دروآ روالد  سابع  وچ  نوگژاو  قدیب 

وا ياهبنوخ  هب  زور  نآ  تعافش  رگا  دیان 

دروآ رذآ  هطرو ز  نآرد  ینمیا  هک  تسیک 

زیختسر زور  هب  هک  نآ  دیما  شیئافو  تسه 

دروآ رّونم  هرهچ  شتعافش  رثا  زا 

****

ءاسک ثیدح  رد  هموظنم 
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اسر ای  اسران  رگا  عبط  رم ا 

اسک ثیدح  زا  زیرگ  دشابن 

نینچ یثیدح  زا  ارم  نتشذگ 

نیرز يأر  دشاب ز  رود  یسب 

ددم لّوا  میوج  سدقلا  حور  ز 

دسر يو  زا  دیاب  دشر  ار  ناج  هک 

ور شیپ  ار  قشع  منک  هگنآ  سپ 

ورگ ربارب  رد  ار  لقع  مَِهن 

مهر لیلد  دوبن  قشع  رگ  هک 

مَِهن هر  نیردنا  اپ  هک  دیاشن 

راد بات  ار  مظن  هتشر ي  منک 

رادبآ ؤلؤل  مشکرب  وارب 

نک زاغآ  هّصق  یمد  یئافو 

نک زاسمد  شیوخ  ابع  لآ  هب 

ریگب رس  زا  يرادافو  یئافو 

ریگب رگید  ضیف  ابع  لآز 

همطاف ترضح  زا  تسا  یثیدح 

همه اب  شمیوگ  همهاو  یب  هک 

اه زور  زا  يزور  کی  هک  اتفگب 

ارس ردنا  دراو  ارم  دش  ردپ 
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نم دنبلد  تخد  ياک  دومرفب 

ندب ردنا  تسا  یتسس  فعض و  ارم 

ار وت  یتسس  فعض و  ردپ  متفگب 

ادخ تهانپ  اداب  ادابم و 

افو اب  رتخد  ياک  دومرفب 

اسک ینامی  نآ  ارم  روایب 
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نامز نیا  رایب  ار  اسک  ینامی 

22 ناسلیط نیا  ریز  ارم  ناشوپب 

تسه هدرپ  سپ  رد  ناهن  يّرس  هک 

تسد هب  دیآ  هدرپ  نیا  هدرپ  یب  هک 

نایع دزاس  هدرپ  زا  دهاوخ  ادخ 

نامز نیمز و  رب  دوخ  ّیئادخ 

دنک يزاب  قشع  وا  دهاوخ  دوخ  هب 

دنک يزارفرس  کلَم  کِلم و  هب 

شمدیشوپب نوچ  شمدرک  رظن 

شمدید هم  هدنشخرد  نوچ  یخر 

دوب هدنشخر  رون  زا  شیور  نانچ 

دوب هدنب  شا  هدنشخرد  ردب  هک 

ردب هام  دش  هتفگ  لثم  يارب 

ردق تسیچ  ار  ردب  هم و  هنرگو 

لامک ار  وا  بش  کی  دوب  یهام  هب 

لالب يور  سکع  زا  مه  نآ  دوب 

دیسر هر  زا  مروپ  نسح  هگنآ  سپ 

دینش یباوج  دادب و  یمالس 

ماشم رب  ارم  یئوب  تفگ  دسر 

23 مانالا ریخ  يوب  دوب  وب  نآ  هک 
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نم ناج  هویم ي  يا  هک  متفگب 

نم ناناج  يوب  يا  هدرب  وکن 

ءاسک ریز  هب  تکاپ  ّدج  دوب 

اسب دشاب  هدوسآ  شوخ  باوخب 

ناور حور  وچمه  نسح  هگنآ  سپ 

ناج سنا و  رورس  يوس  دش  ناور 

مالس دج  يا  وت  رب  نم  اتفگب ز 

؟ ماقم نم  ترب  رد  منک  ات  دوب 

دیجم لوسر  تفأر  هب  شتفگب 

دیما ره  هیام ي  ارم  يا  ایب 

رد دمآ ز  ردناک  ردقنآ  دشن 

رمق صرق  وچمه  ناور  منیسح 

مالس دورد و  زا  دعب  تفگ  نینچ 

ماشم رب  دج  يوب  ارم  دیآ  هک 

ادخ لوسر  مکاپ  ّدج  رگم 

اج تسا  هدومن  اج  نیردنا  رهم  ز 

نیما لوسر  دج  ار  وت  متفگب 

نیب ود  ره  نسح  اب  اسک  ریز  هب 

داش تفر  اسک  يوسب  هگنآ  سپ 

دادب یمالس  مّرکم  ّدج  هب 
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دیزگرب ار  وت  دزیا  هک  يا  تفگب 

دیدپ ملاع  هدروآ  وت  دوب  ز 

زاب وت  شیپ  هب  میآ  هک  ات  دوب 

زارف رس  دبا  ات  موش  تبرق  ز 

نم ام و  یئوت  نم  نم  وت  شتفگب 

ندب رد  ارم  دمآ  ردنا  ناج  وچ 

راختفا هیاس ي  ارم  يا  ایب 

راودیّما نم  تمایق  ات  وت  هب 
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ینم راختفا  هیام ي  دوخ  وت 

ینم رابتعا  ارس  ود  ره  هب 

قح قشع  رهظم  رهظم و  ییوت 

قبس دشابن  ار  سک  وت  راک  هب 

ازج ردنا  هک  يدیهش  يا  ایب 

ادخ زج  ار  وت  دشابن  یئازج 

نخس ردنا  دوب  نیسح  اب  یبن 

نسحلاوب رد  دمآرد ز  هگان  هک 

مالس وا  دادب  ربمیپ  تخد  هب 

ماشم رب  دسر  یئوب  هک  اتفگب 

ممع نبا  يوب  دوب  وب  نآ  هک 

ممغ نارازه  دیادز  یم  لد  ز 

یتساجنیا رد  مّمع  نبا  رگم 

؟ یتساریپ رطع  ارس  كاخ  هک 

تسوت دنبلد  هک  نآ  یلب  متفگب 

تسوت دنزرف  ود  اب  اسک  ریز  هب 

یتف هش ال  نآ  اسک  يوس  هب 

ادخ مشچ  هب  وا  دید  درک و  رظن 

ادخ نیع  دید  ادخ  نیع  هب 

اج هس  ردنا  تسا  هدومن  یّلجت 
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لزا رون  دید  ادخ  مشچ  هب 

لحم هس  رد  تسا  هدومن  یّلجت 

تآرم هس  ردنا  دوخ  يور  وچ 

دید تایآ  رد  تقیقح  ار  ادخ 

نیما لوسر  يا  مالس  اتفگب 

نید موی  کلام  زا  ینعی  نمز 

دح نوریب ز  تاّیحت  مالس و 

دمص ّیح  ینعی ز  وت  رب  نمز 

دادب شمالس  باوج  ربمیپ 

داشگرب ناج  شوغآ  شنذا  یپ 

نیرق دش  لک  قشع  لک  لقع  اب  وچ 

نیرفآ قشع  لقع و  نیرفآ  دومن 

دوجو ره  هیام ي  لک  لقع  نآ  سپ 

دورس یم  یلع  زا  یلع  اب  نخس 

نم جات  یئوت  رس  رب  هکنآ  يا  هک 

نم جارعم  ود  زا  نم  دوصقم  وت 

نیرفآ ناج  مدوب ز  جارعم  ود 

نیمز رد  يرگید  امس  رد  یکی 

همهاو دص  ود  اب  امس  رد  یکی 

همطاف هناخ ي  نیمز  رد  یکی 
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دوب زور  يرگید  بش و  رد  یکی 

دوب زوریف  ود  ره  بش  زور و  نآ  هک 

زور ياپ  دسر  یم  اجک  بش  یلو 

زور هریت و  بش  هک 

زورف لد  دش 

ارم

تسوت يور  تیآ   24 يأَر » ام  »

هک

تسوت يوربا  تفج  نم   25« نیسوق »

همطاف اسک  يوس  درک  رظن 

همه نارای  دید  اسک  ریز  هب 
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تفر دنسرخ  داش و  اسک  يوس  هب 

تفر دنزرف  ود  باب و  يوش و  يوس 

باوج شدیسر  مالس و  اتفگب 

باب داد  شتصخر  سپ  نذا و  تفرگ 

همطاف نوچ  تفر  اسک  ریز  هب 

همهمه نایکالفا  ردنا  داتف 

مامت دش  ددع  نوچ  قح  يوناب  ز 

ماک هب  مد  نآ  دش  یئادخ  ار  ادخ 

دوب ناناج  نسح  شکور  ددع 

دوب ناز  ددع  نآ  شکور  اسک 

اسک ریز  هب  دنیبن  نیب  ادخ 

ادخ ینعی  هسمخ  زج  هب  ار  یسک 

ددع زا  دوب  هّزنم  دوخ  ادخ 

دحا تسا و  دحاو  ددع  نیا  یلو 

ناکم اج و  دوب  رگا  ار  ادخ 

ناسلیط نآ  ریز  رد  يدوب  ناهن 

ياج يدوبن ز  هّزنم  رگ  ادخ 

ياسک ریز  هب  دش  یمتفگ  یمه 

ّیلع توص  هب  یئادن  دمآ  سپ 

ّیلج توص  دوب و  یلع  توص  هب 
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اسک تحت  ایآ ز  نم  منادن 

ای ادن  دمآرب 

امس قوف  ز 

نم تاوامس  نانکاس  يا  هک 

نم تایآ  هب  تافص و  تاذ و  هب 

نامسآ هن  قلخ  نیا  نم  مدرکن 

نیمز قلخ  هن 

نامز قلخ  هن  و 

ّرب هن  رحب و  هن  ارحص  هن  هوک و  هن 

رمق سمش و  هن  رهپس و  قلخ  هن 

ملق حول و  هن  یسرک  هن  شرع و  هن 

مدع کلم  یتسه ز  داجیا  هن 

نت جنپ  نیا  ّبح  یپ  زا  رگم 

نم بوبحم  بولطم و  دنتسه  هک 

لیئربج ادخ  نیما  هگ  نآ  سپ 

لیلج راگدرک  يا  هک  اتفگب 

اسک ریز  هب  ایآ  دننایک 

ایک ریم و  دنیاوس  ام  رب  هک 

نأش ّزع و  ردصم  زا  دمآ  باوج 

نادب الیئربج  ياک  لیربج  هب 
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وا يوش  اب  باب و  اب  تسارهز  هک 

وا يوجلد  دنزرف  ود  ره  ابا 

رای دندوبن  ار  ام  جنپ  نیا  رگ 

راچ هن  هس  هن  تفه و  هن  دوب و  شش  هن 

ار كالفا  هن  دوب و  دوب  یمن 

ار كالما 26  لیخ  وت و  يدوبن 

وه ّرس  زا  دش  فقاو  لیربج  وچ 

وزرآ نیا  رم  شدیلخ  رطاخب 

اونیب نیا  رگ  دشاب  هچ  بر  ای  هک 

اسک لها  برق  زا  دبای  اون 
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مرک دوج و  لضف و  زا  منذا  یهد 

مروآ داش  هودنا  رپ ز  لد 

نت جنپ  نیا  لالجا  زازعا و  هب 

نمجنا سداس  ارم  يزاس  هک 

ناشیوس ورب  دزیا  شدومرفب 

ناشن یب  ناشیوس  ورم  دوخ  یلو 

ار وت  یناشن  دشابن  ام  زا  رگ 

اسک يوس  هب  هر  ار  وت  دشابن 

رب هارمه  هب  یناشن  ام  زاوت 

ربهار يوش  ناشیا  يوس  ات  هک 

ار ریبدت  يأر و  هنب  وس  کی  هب 

ار ریهطت  تایآ  رب  یناشن 

ناشن رهب  ریهطت  تایآ  وت 

ناوخب يدیسر  نوچ  ربب  ریگب و 

ربب یکاپ  هب  یناشن  ناکاپ  هب 

رس زاس  نخس  یکین  هب  ناکین  هب 

مانا لوسر  رب  ناسر  ام  زا  سپ 

مالس نارازه  دورد و  نارازه 

تسامش زا  ماک  هب  یئادخ  ار  ام  هک 

تسامش زا  ماود  رب  دبا  ات  لزا 
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دنلب شرع  رهم و  هم و  قلخ  ز 

دنمجرا هش  يا  ضرغ  ار  ام  وت 

مالس زا  دعب  دیناسر  دیسر و 

ماک درک  بلط  سپ  ادخ  مایپ 

دوس كاخ  رب  نذا  یپ  زا  يرس 

دومن شزوپ  یتسپ و  ینوبز و 

لیئربج اسک  رد  دش  نذا و  تفرگ 

لیلذ دبع  وچ  ناهنپ  هشوگ  کی  هب 

ناکمال رد  تسج  یم  هک  یئادخ 

ناسلیط نآ  ریز  رد  دید  نایع 

فعش قوش و  دوخ ز  رب  دیلابب 

فرش ّزع و  تفای  قح  برق  زا  وچ 

بابق ُهن  نیا  دنوادخ  هگنآ  سپ 

ّیلع

باطخ نیا  قیال  ّیلو 

لسر هاشداپ  زا  دیسرپب 

لزن دشاب  هچ  ار  نمجنا  نیا  هک 

نمجنا نیا  دنوادخ  دزن  هب 

نمز هاشداپ  يا  تسا  ردق  هچ 

دیجم لوسر  نآ  تفگب  هگنآ  سپ 
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دیزگرب ارم  وک  یسک  ّقح  هب 

لزا زا  ارم  شقح  هک  یّقحب 

للز یب  دبا  ات  یفطصا  دادب 

يرورس يوس  ام  رب  داد  ارم 

يربمغیپ داد و  نم  هب  تّوبن 

وگتفگ نیا  دشاب  یلفحم  ره  هب 

دورف اجنآ  رب  قح  تمحر  دوش 

همه کئالم  نایوگ  رافِغتِس 

همهمه نیا  دنراد  هک  یمزب  هب 
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نخس نیا  دورس  سپ  ادخ  نابز 

نم نارای  دنراگتسر  دوخ  هک 

تفگب رگید  راب  ادخ  لوسر 

تفُس راب  رگد  ار  نخس  نیا  ِرُد 

ارجام نیا  رکذ  دوش  اج  ره  هب 

اور اجنآ  تجاح  ره  تسه  قح  ز 

دنروآ دای  مزب  نیزک  یمزب  هب 

دنروآ داش  هودنا  رپ ز  لد 

نخس دیآ  مزب  نیزک  یمزب  هب 

نَزَح دنامن  دارم و  دنامب 

ادخ نابز  نآ  تفگ  هراب  رگد 

ام نارای  میراگتسر و  ام  هک 

دیسر قح  زا  هدژم  ارس  ودره  هب 

دیعس راگتسر و  ام  میتسه  هک 

كانزوس مدمآ  دای  هب  یثیدح 

كاپ ناج  نآ  زا  الب و  برکز و 

ازگ ناج  هصق ي  مدمآ  دای  هب 

اسک نیا  سماخ  نید  ناطلس  ز 

گنت راک  وا  رب  دش  البرک  رد  وچ 

گنن مان و  یب  موق  نآ  دادیب  ز 
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دونع موق  رهب  زا  تجح  نآ  سپ 

دوشگ رب  نابز  تجح  مامتا  هب 

اسک نآ  زا  متسه  یکی  دوخ  نم  هک 

ادخ هدوتس  یکاپ  هب  شلها  هک 

نت جنپ  نآ  زا  متسه  نت  کی  نم  هک 

نم بوبحم  دنتسه  تفگ  قح  هک 

قح دومرف  هک  مناسک  نآ  زا  نم 

قَبِس ار  سک  تسین  ناسک  نیا  رب  هک 

لیدب یب  ۀسمخ  نآ  زا  متسا  نم 

لیئربج دش  هسمخ  نآرب  سداس  هک 

داز كاپ  ربمغیپ  هک  منآ  نم 

داهن یم  دوخ  شود  رس  رب  ارم 

نیقفاخ ورسخ  نآ  تفگ  یمه 

نیسح زا  منم  تسا و  نم  زا  نیسح 

لوبق ار  امش  دشابن  نم  زا  رگ 

لوسر صاخ  باحصا  زا  دیسرپب 

دنتخانشب دندید و  دندینش و 

دنتخآ نیک  غیت  ادخ  يورب 

نیک غیت  قح  يور  رب  دندیشک 

نیبم ماما  نید و  دنتشکب 
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ار ریبکت  لیلهت و  دنتشکب 

ار ریهطت  تایآ  ّبطاخم 

دیهش ار  وا  هتسناد  دندومن 

دیزی مکح  موکحم  میئام  هک 

يرگ نوخ  يرجام  نیا  زا  یئافو 

يرگ نوحیج  هنشت  بل  هاش  نآ  هب 

****
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اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  بنیز  بانج  يرغص  تمصع  تبقنم  رد 

دراد ناشن  ربنع  هماخ ي  رس  رب  هچ  مناد  یمن 

دراد نایع  یناهنپ  رارسا  زا  يّرس  دهاوخ  هک 

دیوگ نخس  دهاوخ  یمه  ارهز  رتخد  حدم  هب 

دراد نابز  رب  قحلا  انا  يروصنم  تامغن  اب  هک 

ار يزاجح  نوتاخ  حدم  ینیسح  گنهآ  هب 

دراد ناگیار  ملاع  هب  دهاوخ  اون  روش و  دص  هب 

دشاب نیتسآ  رد  قح  رون  ار  وا  هکنآ  نوتاخ  هچ 

دراد ناتسآ  ردنا  رس  شلیربج  هکنآ  نوتاخ  هچ 

وا باجح  تفع ، دوب ؛ وا  باقن  دنب  ایح 

دراد ناکم  رد ال  ناکم  وا  باتفآ  تمصعز 

يرادیرخ رهب  زا  هک  نک  اشامت  تمصع  ایب 

دراد نامسیر  فالک و  مه  فسوی  رازاب  نیا  رد 

ردیح روخ  رد  تیالو  ربمغیپ  نأش  توبن 

دراد نآ  نیا و  زا  ناشن  اما  نآ  هن  دراد  نیا  هن 

یتفگ یم  شاف  يدید  هک  ره  ار  شندرک  مّلکت 

دراد ناسل  ّیط  رد  هک  ایوگ  يردیح  ناسل 

تعفر زا  هک  قلطم  تمصع  نآ  قح  سومان  دوب 

دراد نادقرف  قرف  هب  اپ  وا  رکاچ  هتیِمُک 

شردق هیام ي  رتمک  كالفا  یسرک  ُهن  دوب 
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دراد نابدرن  شهاج  ردق و  رصق  هک  میئوگ  رگا 

ار ناشخرد  رهم  نیا  هک  دشاب  وا  يور  مرش  ز 

دراد ناهن  بش  ره  نامسآ  شنیمز  ناماد  هب 

شراسخر هام  زا  یئوترپ  برقع  هک  ات  دنیبن 
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دراد نامک  ریت و  شیروک  رهب  سوق  زا  کلف 

نشلگ رد  تسا  زاب  شا  هدید  سگرن  هکنآ  مرج  هب 

دراد نارفعز  گنر  هب  خر  تمایق  ات  یئوگ  وت 

ار نابات  دیشروخ  شا  هیاس  رب  رظن  ات  دتفین 

دراد نانس  دص  یعاعش  طخ  زا  شیوخ  مشچ  هب 

ارهز شردام  زینک  میرم ، دوب  نم  میوگن 

دراد ناج  هب  ّتنم  شمیرم  وا  دوش  یضار  رگا 

نودرگ هدید ي  هدیدن  تکوش  همه  نیا  اب  ینز 

دراد ناشن  یک  ملاع  هب  تَوطَس  همه  نیا  اب  ینز 

نارود شتمصع  لالج و  هاج و  همه  نیا  اب  ارچ 

دراد نایع  وس  ره  رد  رازاب  هچوک و  نایم 

ینعم نیا  ّرس  زا  ربخ  یب  يا  شومخ  اتفگ  درخ 

دراد ناحتما  رت  نوزف  رت ، نوزفا  شبرق  سک  ره  هک 

مدرم هدید ي  شدید  دنیوگ  را  رواب  مرادن 

دراد نامرحمان  زا  یفخم  ششیوخ  هآ  دود  هک 

هدنشخر دیشروخ  نوچ  داجیا  هروتسم ي  رگا 

دراد نابیاس  هن  رتاس و  هن  رداچ و  رس  رب  هن 

نطاب رد  هن  رو  قح  دوش  رهاظ  ات  درک  یّلجت 

دراد نابیاس  مه  رتاس و  مه  نایسدق  نابز 

رظان رضاح و  رهطا  يارهز  دوب  لفحم  نیا  رد 
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دراد ناج  هب  اه  رذآ  هچ  بنیز  یمتفگ  هنرگو 

میوگ یم  هن  رو  میامن  یم  ارهز  يور  زا  ایح 

دراد نایماش  مزب  هب  ور  هنهرب  رس  بنیز  هک 

ارهز دونشن  دیاش  هک  دیاب  رت  هتسهآ  نخس 
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دراد نارضاح  رب  ررش  دص  شهآ  زوس  هنرگو 

ینادزی ریش  نآ  اب  وت  وگ  رب  فجن  رد  ور  ابص 

دراد ناشف  نوخ  یمشچ  هفوک  قشمد و  رد  بنیز  هک 

بنیز دش  ریپ  ناناوجون  گرم  غاد  زا  وگب 

دراد نامک  نوچ  يّدق  ورس  تنحم  راب  ریز  هب 

يرمق نوچ  غاد  تمایق  ات  ربکا  گرم  زا  صوصخ 

دراد ناور  یئوج  دوخ  کشا  شدق ز  ورس  ياپ  هب 

بنیز دنک  نوچ  مغ  ناهج  کی  اب  نیسح  لتق  زا  سپ 

دراد ناوراک  کی  بل  هنشت  ریغص  لافطا  زک 

مزاس ناتساد  کی  نایب  شیاه  مغ  مهاوخ ز  رگا 

دراد ناتساد  نارازه  مغ  زا  ناتساد  کیره  هب 

فک رب  یتّجح  ار  یسک  ره  تعافش  رهب  دوب 

دراد نابز  غیت  نیا  زا  عطاق  یتجح  یئافو 

****

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  هللا  لوسر  هناحیر  تبقنم  رد 

دش ناملس  هک  شتفگ  ناوت  یم  ناملسم  دش  سک  ره  هن 

دش ناملسم  هگنآ  دش و  ناملس  شدیاب  لوا  زک 

نتفگ ناوت  یم  شلعل  تسا  ناشخدب  زا  گنس  ره  هن 

دش ناشخدب  لعل  ات  هک  دیاب  رگج  نوخ  یسب 

هّرغ وشم  دوخ  نسح  هب  يراد  را  فسوی  لامج 
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دش ناعنک  هام  ات  ار  وت  دیاب  یفسوی  تافص 

يدنب اپ  تسد و  ناتسد  هب  ناتسد  متسر  دص  رگا 

دش ناتسد  روپ  دیاشن  ناتسد  هلیح و  رکم و  هب 

تمکح زا  دفال  سک  ره  دناوخ  شمیکح  دیاش  یمن 
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هک

دش نامقل  هاگنآ  دومن  دیاب  یگدنب  يرمع 

يراتسد رکف  رد  دوخ  ایند و  یئادوس  ترس 

دش ناماس  رکف  هگنآ  دش  دیاب  رس  رکف  لوا  رد 

ظعاو نکم  اوغا  روصق  روح و  هدعو ي  زا  ارم 

دش ناناج  برق  میرح  نم  روصق  یب  تشهب 

نابوخ ورسخ  نآ  نسح  ینعی  ننملاوذ    ّ یلو

دش ناکما  رد  نکمم  شتردق  اب  مدع  زا  زیچ  ره  هک 

نارین بجوم  شضُغب  هن  تشگ ، ّتنج  ضحم  شّبح  هن 

دش نارین  نیع  شضُغب  تشگ و  ّتنج  ضحم  شّبح  هک 

تقلخ ملاع  رد  امن  نکمم  بجاو و  شدوجو 

دش نایامن  ملاع  نیا  رد  بجاو  تروص  رد  یلو 

بجاو شمناد  یم  یهگ  نکمم  شمناوخ  یم  یهگ 

دش نآ  مه  تسنیا و  مه  هک  بجاو  ین  تسه و  نکمم  هن 

ربمغیپ وچمه  تئیه  هب  ردیح ، نوچ  دوب  تلوص  هب 

دش نامیا  نید و  رادم  رواد  ترضح  ّیلو 

لسرم دمحا  نوچ  امن  زجعم  وا  تسد  تردق  هب 

دش نادزی  ریش  نوچ  اشگ  لکشم  شا  هجنپ  توق  هب 

ملاع نیارد  دش  مدآ  هک  ات  مدآ  درک  شیاتس 

دش نافوط  نمیا ز  ات  تشاد  رس  رب  حون  شیاوه 
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رذآ زا  رزآ  روپ  دومنب  ناج  زرح  شمان  هچ 

دش ناتسلگ  رذآ  وا  رب  رزآ  زا  دش  نمیا  سب  هن 

ار یسوم  تفگ  هللا  اَنَا  ّینِا  نسح  توص  اب  وچ 

دش ناوخ  انث  يرمع  ناجز  شیانیس  روط  زارف 

ادیپ رجش  زا  دیدرگ  هک  شدوب  نسح  توص  نیمه 

62 ص :

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


دش نابات  روط  ردنا  هک  شدوب  نسح  رون  نیمه 

رگید علطم  ون  زا  مزاب  شکاپ  تاذ  فصو  هب 

دش ناشخر  هدنبات  رتخا  نوچمه  عبط  قرش  ز 

دش نادزی  تسد  اراکشآ  شنیتسآ  زک  یهش 

دش نابرد  لیربج  ترضح  شناتسآ  كاخ  هب 

مدقا یسب  دشاب  مدع  زا  یّلجت  رد  شدوجو 

دش ناسکی  گنر و  کی  مَِدق  اب  تقیقح  رد  شثودح 

یهاش نآ  حدم  مناوت  یک  لطاب  يادوس  یهز 

دش نآرق  حدم  ربمیپ ، يوار  ادخ ، شحاّدم  هک 

شنامرف هب  رس  کی  ناهج  دش  تقلخ  هک  یهاش  نینچ 

دش نامرف  تحت  رد  تبقاع  ار  ناهج  لها  هک  نیبب 

روای یب  مولظم  نآ  تشاد  يرای  راصنا و  رگم 

دش نارای  راصنا و  وا ز  رب  دش  یئافج  روج و  ره  هک 

رگشل یب  هاش  نآ  تسد  داد  تعیب  هب  يراچان  ز 

دش ناسنیا  شراک  رخآ  روای  شدوبن  ناسنا  کی  وچ 

شدوب رت  تخس  ندروخ  ریشمش  زا  هک  تعیب  وگم 

دش نامیپ  دهع و  نیرق  نایفس  هداز ي  اب  وا  وچ 

شدوب رت  هدنزوس  یسب  شتآ  زک  بآ  دیئوگم 

دش نایرب  هنیس  رد  شلد  غرم  نآ  زک  یبآ  نامه 

یبآ یب  بآ و  زا  ناج  دنداد  یفطصم  طبس  ود 
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دش ناج  یب  بآ  زا  نسح  اما  نیسح  یبآ  یب  ز 

اّما دش  ریت  ناشن  رگ  تداهش  زا  شیپ  نیسح 

دش ناراب  ریت  شکاپ  شعن  تداهش  زا  دعب  نسح 

****
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مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  ابع  لآ  سماخ  تبقنم  حدم و  رد 

ییارحص فرَط  رد  یسک  ره  اج  دنک  تسا و  راهب 

ییاغوغ روش و  نکفا  رد  رتمک  یلبلب  زا  يا  هن 

یئاهیه هنیس  زا  رآ  رب  نک  وهوه  راو  رتوبک 

ییالاب ورس  دای  هب  نز  يرمق  وچ  وکوک  ای  و 

نکب

یئانرب دهع  رد  الد  ار  اغوغ  روش و  نیا 

یئان رب  هدهع  زا  دش  رمع  نازخ  نوچ  هنرگو 

لگ اب  رحس  تقو  نیبب  لبلب  يراز  ناغف و 

ییاّنمت لگ  لصو  لغلغ ز  دص  داب و  دراد  هک 

لفاغ يا  لصاح  وک  سپ  تفر  لطاب  هب  ترمع  همه 

ییاناد هب  عرزم  نیا  رد  یشاپیمن  یمخت  ارچ 

تمورحم هدرک  ناناج  برق  زا  نت  ياه  قلعت 

ییامنب هک  زا  تیاکش  لُغ  رد  ینک  نوچ  ار  دوخ  وت 

یکالفا تسوت  لصا  هک  یکاخ  نت  نیا  نک  اهر 

یئاباب كاپ  روپ  هک  انمَّرَک 27  قادصم  ییوت 

لد يا  یهراو  یتسرپ  دوخ  زا  را  دزرا  راد  نیا  رد 

یئامیپ شرع  يرذگب و  نودرگز  یسیع  نوچ  وت 

ینازرل ناسرت و  یتسین  انف و  زا  یک  ات  وت 

یئاسرت شیک  هن  يدمحا  نید  هب  لد  يا  سرتم 
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هللااب دوب  یتسه  یتسین  اقب و  نیع  انف 

یئایند رورغم  ات  وت  یناد  یمن  ار  نیا  یلو 

دیاز لد  تدیحوت ز  هک  دیاب  یم  دیرجت  ار  وت 

یئابهص ماج  یشون  هک  رذگب  اوه  زا  یّلک  هب 

يدیرجت هچ  يدیحوت  هچ  یئابهص  هچ  یماج و  هچ 
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یئانیم دنیوگ  یم  هک  یمان  رگم  يدینشن  وت 

ار ناراسگیم  نآ  داب  شون  ّتبحم  فاص  یم 

یئادیش دنرومخم و  دیحوت  هناخیم ي  رد  هک 

شوخ رس  دبا  ات  ینسح  ّبح  هداب ي  زا  همه 

یئاج کی  هب  یتسه  رس  زا  هتشذگ  قح  هار  هب 

نوگلگ هداب ي  نیا  مهد  زور  مخ  ود  داتفه و  ز 

یئایرد دنتشگ  همه  ششوج  زک  دیشوج  نانچ 

لگ شیپ  هب  لگ  يوب  وچ  یقاب  یلو  یناف  همه 

یئارمح هلال  نوچمه  دنزبسرس و  ورس و  نوچ  همه 

ناشیک افو  نآ  دندرک  هچنآ  دوب  نیسح  ّبح  یپ 

یّللاو هب  دمآ  ضحم  دیحوت  نیسح  يّالوت 

متسنادب يو  رب  یبن  يّالوت  قشع و  زا  نم 

یئّالوت دوبن  نیسح  يّالوت  قشع و  زج  هک 

رغاس نیا  زا  دندیشونب  رسکی  ناربمغیپ  همه 

یئادوس شیوخ  ردق  هب  رس  رد  دوب  ار  کی  ره  هک 

دش امیپ  شرع  نوچ  لسر  متخ  لک  لقع  دّمحم 

یئارسا تشگ  ینیسح  ّبح  هداب ي  روش  ز 

یتسیاب هک  ناسنآ  ار  هداب  نیا  ردق  تسناد  یبن 

ییابیز هب  ناحیر  لگ  نوچ  يدیشک  شورس  رب  هک 

هن مشودب  ّتنم  نیا  هاش  يا  لیئربج  اتفگب 
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یئالال تفگ  شباوج  هن  مشودب  دوخ  شودز 

قح دوجس  ماگنه  هب  يدوب  وا  شود  رب  یهگ 

یئالاب یحو  لوزن  رهب  زا  هنیس  رب  یهگ 

تعاط نیسح  نید و  نیسح  ّتلم ، نیسح  قشع و  نیسح 
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یئابقع هچ  یئایند  هچ  تمحر ، ره  قادصم  نیسح 

یئازوج هچ  نونکا  تسب  رعش  قاطن  مقطن  الا 

یئارعش هچ  يرعش  ره  عبط  قرش  دش ز  علاط  هک 

نابوخ ورسخ  يا  لزا  رد  یفخم  زنک  نآ  یئوت 

یئانعم يانعم  َلب  ینعم و  ار  ُتبَبحَا  یئوت 

متاخ یئوت  مدآ  یئوت  میوگ  رگم  مه  میوگ  هچ 

یئاسیع وت  یئاسوم  وت  هللا  لیلخ  حون و  یئوت 

وت نارکاچ  رب  دش  هک  ییحی  رب  زیچ  نآ  دشن 

یئایحی وت  دشاب  لثم  ییحی  هصق ي  نآرق  هب 

بذاج مه  بوذجم و  مه  وت  بلاط ، مه  بولطم و  مه  وت 

یئارذع وت  قماو  یئوت  املس  یئوت  یملس  یئوت 

ار یلازیال  نسح  تسا  هدوب  لزا  رد  یّلجت 

یئاّلجت نآ  لصا  نسح و  نآ  هولج ي  یتسه  وت 

وت ناتسآ  كاخ  ریغ  ملاع  ود  رد  دشابن 

یئاجلم يوأم و  ایلوا  ءایبنا و  يارب 

مسرت یم  هکناز  میوگن  مناد  یم  هدنب  تک  نانچ 

یئادوس نونجم  ای  دنناوخ  میهّللا  نیسح 

يراث مه  يّرس و  مه  هک  يرآ  ادخ  نوخ  یئوت 

ییاتکی زیچ  ره  رد  هک  يراب  ترضح  ّقح  هب 

رتالاب زیچ  ره  زا  دمآ  ار  یفطصم  كُرمََعل 28 
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یئالاب زین  ناج  زا  هکلب  ار  یفطصم  یناج  وت 

رطضم ره  هاوخ  تعافش  رشحم  فص  ناعیفش 

یئاجکی وت  زا  تعافش  دیّما  دنراد  یلو 

دمآ نیملاعلل  همحر  تکاپ  ّدج  ربمیپ 
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یئابقع ایند و  رد  وت  تمحر  رهظم  نکیلو 

رتهب یگدنز  بآز  راب  دص  ترد  كاخ  دوب 

یئام ره  رتشوخ ز  ارم  رم  تتارف  بآ  دوب 

ترادقم ردق و  مسرپ  زاب  سُرُطف 29  لیئادرد و  ز 

یئاد رب  درد و  رب  سر  دایرف  سک  تسین  وت  زج  هک 

يدوب یمن  يدوب  یمن  وت  يازع  کشا  رگا 

یئاوأم اج و  ار  یسک  يوأملا  ّتنج  يوس  هب 

ّتیدوبع يایرد  ياتکی  رهوگ  نآ  یئوت 

یئایرد لصا  لصا  هک  نتفگ  ناوت  یم  تک  نانچ 

ناج دراپس  یم  تقشع  هب  نابوخ  هش  يا  یئافو 

یئامرفب يو  رب  رظن  ناسحا  هر  زک  دشاب  هچ 

ابقع رد  هچ  ایند  رد  هچ  دشاب  سب  وت  ّبح  ارم 

ییاطعا لها  یئازف  یم  رگید  زیچ  رگ  نیا  رب 

یمشچ هشوگ  هاگن  کی  یک  ات  ضامغا  اهش 

یئاوسر هب  رخآ  دیشک  دهاوخ  ام  راک  هنرگ  و 

یناد یلاع و  رب  دش  گنت  نزوس  مشچ  نوچ  ناهج 

یئاشگب هتشر  نیا  هرگ ز  ینات  یم  ینادیم و  وت 

ار ام  یگنشت  نیا  زا  هک  تیاه  یگنشت  ّقحب 

یئاّقس مکح  تمحر  ربا  رب  هدب  هد  یئاهر 

نودرگ نیا  زا  میراد  ناج  هب  نامرد  یب  درد  سب  نیا  زج 
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یئانیب وت  ییاناد  وت  نوچ  تجاح  هچ  ندرک  نایب 

يداد فک  ار ز  ام  رگم  يداه  يدهم  يا  مه  وت 

یئاشامت رهب  زا  رخآ  نوریب  هدرپ  زا  مارخ 

یئآ نورب  دیاب  ای  هک  میوگ  یتسار  روط  هب 
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یئاشخبب رس  کی  ناگراچ  یب  ام  لاح  رب  ای  و 

هش يا  يرغ  ضرا  رد  تسیاب  يا  هناخ  کی  ارم 

یئامرف فطل  دیاب  دوز  اّرق  عبط  دنسپ 

مناد ترخآ  رد  ضوع  یتیب  ار  تیب  ره  دوب 

یئایند تیب  اب  ضوع  دیاب  ار  تیب  کی  یلو 

مالسلا هیلع  نیسحلا  نبا  یلع  نیدجاسلا  دیس  ترضح  تبقنم  رد 

لالجا همیخ ي  قشع  دز  هک  راید  رهب 

لاجم دنامن  رگد  تمالس  نما و  يارب 

درآ ور  هک  يروشک  ره  هب  قشع  ریما 

30 شیجلا تمّدقم  الب 

لاز دوب ال  وا 

قشع هولج ي  دومن  یّلجت  هک  اجک  ره  هب 

لازلز فرط  ره  دنکف ز  الب 

تسین مه  زا  يزیرگ  ار  الب  قشع و  هرامه 

لاح همه  رد  دنا  مَاوت  مه  هب  قشع  الب و 

زیربل دوب  مغ  ّتبحم ز  ماج  هشیمه 

لامالام تسالب  زا  قشع  رغاس  مادم 

قشع هصرع ي  هب  اپ  راذگب  رذگب و  شیوخ  ز 

لامآلا تیاغ  تسه  يوش  هتشک  هک  رگا 

یپ زا  لاوز  شدشاب  دسر  هچنآ  رطاخ  هب 

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


لاوز تسین  دوبن و  ار  وا  هک  قشع  ریغ  هب 

لد هبلک ي  هب  دتف  یقشع  وترپ  هک  رگا 

لابقا دوش  اه  رابدا  همه  وا  نُمی  ز 

تفای يدنلب  رس  قشع  فرش  زا  هک  یسک 

لابو تسوا  يارب  شدنهدب  را  یتیگ  ود 

مدآ دومنیمن  رگ  الب  قشع و  لوبق 

لاصلص رد  دوب  هدنام  دبا  هب  ات  هرامه 

بیعشو دوهو  لیلخو  حون  مدآ و  هتفرگ ز 

لاثما سپ  ایصوا و  ات  همه  ایبنا  ز 

دندش شون  هعرج  ماج  نیز  هلصوح  ردق  هب 

لامک ّدح  هب  وا  لآ  نوچو  دّمحم  نوچ  هن 

دندز رود  مامت  نارود  هب  قشع  الب و 

لآو دّمحم  زجب  یفیرح  دنتفاین 

داجیا رّخفم  داّجس  دّیس  صوصخ 

لالز موق  ریسا  تیاده  هار  لیلد 

دندش هجوم  راچ  ود  ره  نانچ  لیلع  کی  هب 

لایخ هب  شروصت  دجنگن  هک  البرک  هب 
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دش نوزفا  قشع  تشگ  نوزف  هچنآ  ره  الب 

لاحم تسوا  كرد  هک  ییاج  هب  راک  دیسر 

دشاب اور  یلو  منادن  يادخ  شنم 

لالدتسا درک  شیئادخ  هب  وا  ملح  ز 

مزاس نایب  یکی  شلالج  تافص  زا  رگ 

لالج ّلج  يادص  دیارب  شرف  شرع و  ز 

توکلم ات  کلم  یتیگ ز  هب  تسه  هچنآ  ره 

لاون ّمع  راوخ  هزیر  وا  تمعن  ناوخ  هب 

نیمز نامسآ و  راک  وزا  تسا  مّظنم 

لاس هم و  هتفه و  زور و  وزا  تسا  ّبترم 

دبا هب  ات  هچ  رگا  تسا  لال  هقطان  نابز 

لائل ّرد  وچ  نخس  دیارسب  وا  حدم  هب 

اّما مرس  رب  دوب  وا  تحدم  ياوه 

لاف لّوا  رد  شمتام  ارم  عبط  هدرشف 

دش حدم  زا  شتبیصم  مغ 

مریگ نانع 

لازلز نم  دوجو  ردنا  شتنحم  دنکف 

مغ همه  شیاتس  متام  همه  وا  يانث 

لالم تسوا  فصو  هودنا و  همه  وا  حیدم 

تسایرد هرطق و  دیشروخ و  هّرذ و  لاثم 
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لاثم هچره  هب  منز  ار  وا  تنحم  الب و 

شمغ مادک  زا  میوگ  الب  برک و  تشد  هب 

لافطا مغ  ای  راتفرگ  لایع  مغ 

لیسن وچمه  لیخ  هک  مد  نآ  زا  هآ  میوگ  هچ 

لاجعتسا هب  ناش  جارات  یپ  زا  دش  ناور 

نیک شتآ  دندز  هگنآ  سپ  هنیک  روج و  ز 

لاب هتخوس  ناریاط  نآ  هنایشآ  هب 

دندش بات  چیپ و  هب  شتآ  ۀلعش  بات  ز 

لازغ هدروخ  ریت  هک  ای  رپ  هتخوس  غرم  وچ 

مد نآ  مغ  موجه  زا  نانچ  لیلع  نآ  دش 

لال هقطان  نابز  شنایب  وخ ز  تسه  هک 

درد همه  اب  دیشک  ار  الب  برک و  يالب 

لامح وا  ریز  تشگ  ناوتن  اههوک  هک 

دوبر داهن و  نود  خرچ  متس  ملظ و  تشد  ز 

لاخلخ نارتخد  ياپ  زا  لغ و  وا  ياپ  هب 

دربن یپ  لقع  کیپ  شمغ  يا ز  هّرذ  هب 

لایخ مهو و  ياپ  تسا  راد  هلبآ  شیاپ  وچ 

مِقَتساَف 31 ِرمَا  ِِفلَا  وا  زک  يدق 

تسار دش 

لاد نوچ  نید  ناتساران  لواطت  زا  دش 
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تسود یّلجت  زا  راّدغ و  نمشد  روج  ز 

لاله وچ  شتماق  هدنشخرد  ردب  وچ  شَخُر 

رمع هفیحص ي  رد  تسین  ارم  هک  منم  اهش 

لامعالا لضفا  تسیواک  وت  يانث  زجب 

تسین وت  لالج  روخ  ردنا  نم  يانث  یلو 

لاعتم دزیا  زج  ناوتن  وت  يانث  سک  هک 

تفگب داهن  نم  مام  افو  نم ز  مان  وچ 

لآ دّمحم و  رگشیاتس  تسا  یئافو 

اضق تسد  تشرس  نوچ  افو  رهم و  هب  ملگ 

لآم نسح  تشون  نم  هیصان ي  هب  ردق 
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تسا يراع  نم  رعش  ظافلا  رویز  رگا ز 

لاخ طخ و  زا  تسا  یلاخ  وا  هک  تسیا  هداس  وچ 

****

مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  جئاوحلا  باب  ترضح  تبقنم  حدم و  رد 

دنک اجکی  دنک  ادوس  نوچ  هک  دشاب  نآ  قشاع 

دنک ادوس  وا  يوم  کی  رس  اب  ملاع  ود  ره 

دنک اورپ  ناس  هناورپ  نتخوس  يارب  زا 

دنک اورپ  ناج  ین ز  ناناج  هار  رد  رس  ین ز 

يوگ وچمه  ددرگ  تسود  مکح  ناگوچ  مخ  رد 

دنک اپ  زا  رس  قرف  ات  نایم  رد  دنیبن  دوخ 

تفای هار  ناناج  مزب  رد  نوچ  هک  دشاب  نآ  قشاع 

هداب

کشا

دنک انیم  لد  هدید  رغاس  خرس 

راترات زا  دونشب  ناناج  لعل  ثیدح  نوچ 

دنک ابهص  هئشن ي  راک  رات  شجازم  رد 

رپ تسود  زو  یهت  ار  دوخ  دوخز  دزاس  نانچ  نآ 

دنک الیل  ار  شیوخ  شیوخ و  نونجم  ار  تسود 

دنز قماو  رب  هنعط  شقشع  هک  دشاب  نآ  قشاع 

دنک ارذع  رب  زان  شراذعلگ  راذع  زو 
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الب دص  دتسرف  رگ  شیالب  الاب  تب  نآ 

دنک الاب  رد  يور  ات  الب  دنیب  یمن  دوخ 

بلط هار  رد  هک  دزیهرپن  زگره  الب  زا 

دنک ابید  ار  هراخ  لگ ، ار  راخ  ناناج  بذج 

يروشکردنا دزات  یم  نوچ  هک  مزان  ار  قشع 

دنک امغی  رس  هب  رس  دنیب  زیچ  ره  دوخ  ریغ 

لاس تفه  نوراه  نادنز  رد  هکنآ  قشاع  تسیک 
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دنک اهنت  قلاخ  يارب  ییاهنت  رکش 

نآ زا  نادنز  ییاهنت  شرطاخ  دنسپ  دش 

دنک اتکی  دزیا  شیپ  هب  ار  دوخ  ات  ود  ات 

قح تاذ  ریغ  هب  انثتسا  دیحوت  رد  تسین 

دنک ینثتسم  راک  وک  یهش  نآ  يادف  ناج 

وا نامرف  یب  تسین  رّدقم  ددرگ  ردق  رگ 

دنک اضما  وا  مکح  رّوصم  دشاب  اضق  رو 

مدع رسکی  دوش  ملاع  دنک  رگ  تراشا  کی 

دنک امیا  کی  هب  ون  زا  زاب  داجیا  یملاع 

دهن یسیلبا  غاد  وا  ار  سیلبا  نیبج  رب 

مدآ ار  رشبلاوب 

دنک ءامسَالا 32 َمَّلَع  زا  وا 

تاجن دشخب  ار  میهاربا  حون و  شتآ  بآ و  ز 

دنک 33 ارمح  هلال ي  شتآ  اربغ و  ار  بآ 

وا هک  مزاج  مظاک و  رفعج  نب  یسوم  ترضح 

دنک اشنا  وا  مزع  ار  نید  تسا و  نید  مظان 

يا هولج  کی  زک  تسا  ییاسوم  هچ  یسوم  نیا  برای 

دنک انیس  لد  یسوم و  ناج  رد  اه  هنخر 

ار هداز  نارمع  انیس و  هنیس ي  دفاکش  یم 

دنک  34 اّیِشغَم َّرَخ  یّلجت  کی  روهظ  زا 
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اهدژا دیامن  یسوم  فک  رب  ار  اصع  هگ 

دنک اضیب  دی و  یسوم  شا  یتسدمه  زا  هاگ 

شمد زا  مد  نیا  تفای  ات  شمدمه  دش  یمد  کی 

دنک ایحا  ار  هدرم  دناوت  یک  یسیع  هن  رو 

وا هک  ار  وا  بقل  دش  جئاوحلا  باب  ببس  ناز 
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دنک یضرَت 35  امَک  لصاح  یبلطم  دارم و  ره 

ربخ یب  رد  نیا  زا  سیلبا  نوچ  زورما  دش  هک  ره 

دنک ادرف  فقوم  رد  رس  هب  یمورحم  كاخ 

لایخ شرع  زا  مزاب  علاط  دیدرگ  یعلطم 

دنک اشنا  ات  هک  وگرب  ار  هماخ  لیئربج 

دنک یندَا 36  وَا  ِنیَسوَق  رد  ریس  دمحا  وچمه 

دنک يرسَا 37  يذَّلا  َناحبُسَف  ار  نادنز  جنک 

38 مِقَتساَف غاب  يورس ز  وا  نوزوم  تماق 

وشن دبا  ات 

دنک یبوط  شا  هیاس  رد  امن  و 

ناکم کشر ال  تساجنآ  ناکم  ار  وا  اجک  ره 

دنک احطب  ار  دادغب  شسدقا  دوجو  دوخ 

تسا يوسوم  سک  ره  هک  یئاسوم  هچ  یسوم  نیا  تسه 

دنک یسیع  رب  رخف  نارمع  نب  یسوم  رب  زان 

بسح هط  بسن  نیسای  بقل  نآرق  دّیس 

دنک یحوَا 39  ام  رارسا  بل  ود  زا  رهاظ  هکنآ 

وخ یتَا  لَه 

وم لیَّللاَو  هم  نآ  ور  یحُّضلاَو 

دنک هط  زا  هصق  وربا  میم  اح  مخ  شک 

وا نأش  رد  رگد  ینأش  وا  نأش  رد  ادب  دش 
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دنک ادبا  زا  يو  رما  ادخ  رت  مکحم  تساوخ 

نیقی لها  هلبق ي  نید  هبعک ي  نامیا  بطق 

دنک یصقالا  دجسم  شمیرح  درگ  رب  فوط 

هلسلس نیا  رد  تسا  یمولظم  هویش ي  مئاد  هک  نوچ 

دنک ابآ  هویش ي  رب  ادتقا  مه  وا  دیاب 

دش مومسم  ببس  ناز  دشاب  مولظم  ات  تساوخ 
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دنک الوم  رب  مکح  دناوت  یک  يدبع  هن  رو 

لعفنم مه  نآ  زا  دش  نوعرف  هک  ینوراه  ملظ 

دنک یسوم  رب  هیرگ  نوعرف  هک  یسوم  نیا  هب  دش 

تسا ملاع  گنن  هک  ره  مّلسم  ملاع  رد  تسه 

دنک اهیف  ام  ایند و  رس  رب  ملاع  كاخ 

وا هک  نیب  ملاظ  نوراه  تملظ  ملظ و  دود 

غارچ نآ  شوماخ  تساوخ 

دنک ارهز  هدود ي 

غارچ رت  نشور  تشگ  اما  تخیگنا  ملظ  دود 

دنک افطا  ناوت  یم  یک  يربدم  ار  قح  رون 

مه ناوت  یک  یئافو  اّما  انث  حدم و  يا  هدرک 

دنک یلعَالا    َ کِّبَر َمسا  ِحِّبَس  يانث  سک 

ام رهب  زا  دنک  دوخ  ار  دوخ  فصو  دزیا  دیاب 

دنک هللا  َِّالا  هللا ،  زا  هّصق  دیابن  سک 

رارَقلا َسِئب  دهد  یم  ار  نانمشد  يوثم  هکنآ 

دنک يوأَملا  ُتَّنَج  ار  ناتسود  يوأم  هکنآ 

****

مالسلا امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  نماث  ماما  حدم  رد 

یئوت ایتوت  ارم  مشچ  سوط  كاخ  يا 

یئوت اود  رسارس  دنمدرد و  میئام 
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زیب کشم  كاخ  يا  وت  حیسم  مد  يراد 

یئوت افشلا  راد  هک  تشهب  تهکن  ای 

يدش اضر  ماقم  وت  نوچ  سوط  كاخ  يا 

یئوت الع  شرع  هیاپ ز  رازه  رترب 

جالع یئوت  ار  ملد  درد  سوط  كاخ  يا 

یئوت اود  اه  مغ  هب  بیبط  اه  درد  رب 

تسا رمحا  درگوگ  وت  كاخ  سوط  ضرا  يا 

یئوت ایمیک  ار  همه  ام  دوجو  بلق 

فرش زا  هک  سب  نیا  تا  هبتر  سوط  كاخ  يا 

یئوت اضر  كاپ  دهشم  ناما و  دهم 

شهگرد هب  کئالم  لیخ  هک  یهشنهاش 

یئوت ام  دوجسم  هک  هدجس  دنرب  مئاد 
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تسا رصاق  وت  حدم  هب  هماخ  نابز  اهاش 

یئوت ادخ  تسد  هک  تسا  سب  ردق  نیا  کیل 

رادجات ّدج  نوچ  هک  راگدرک  تسد  يا 

یئوت اشگ  لکشم  هلکشم  ياه  دقع  رد 

نم لایخ  شرع  زاب ز  عبط  لیربج 

یئوت اعدم  نآ  زا  هک  یعلطم  هدروآ 

یئوت امنهر  يده  قیرط  رد  هکنآ  يا 

یئوت يده  ریم  ربهر و  سنا  نج و  رب 

ادخ یلو  یئادخ  هن  ادخ  تمناوخ  رگ 

یئوت ا  -- هک ه یلجت  وت  رد  هدومن  نادنچ 

ادخ رِهظُم  مه  یئادخ و  رَهظَم  مه 

یئوت ادخ  لامج  لالج و  هنیئآ ي 

یبن نوچ  هک  ناز  رشب  هچ  تمناوخ  راچان 

یئوت امَّنِإ 40  ُلق  همیرک ي  هقودصم ي 

مَِدق اب  وت  دوجو  ثودح  دوب  مأوت 

یئوت اهتنم  یئوت و  ادتبا  قلخ  رب 

مادم ردق  مکح  هدمآ  تمکح  موکحم 

یئوت اضر  نوچ  اضق  تسوت  ياضر  یب  یک 

قلخ رما  هب  یفاک  قلاخ و  دهع  هب  یفاو 

یَلب 41 اولاق  لئاق  تَسلَا و  لوق 
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یئوت

يا هجاجز  ار  امس  ضرا و  رون  هاکشم 

یئوت رجش ال َو ال 42  نشور  حابصم 

یضترم لبِش  مه  یئافطصم و  طبس  مه 

یئوت اسنلا  ریخ  ترضح  مشچ  رون  مه 

مان هب  یثلاث  ابع  لآ  نیمی  ود  رب 

یئوت ابع  لآ  سماخ  دعب  سماخ ز 

َمل ره َا  هب  یفاک  مغ و  ره  هب  سر  دایرف 

یئوت يرَولا 43  فهک  ملاع  نیصَح  نصِح 

ترونا يور  زا  دوب  یتیآ  سمَّشلاَو 

یئوت یحُّضلاَو  همجرت ي  هک  نآ  شحیضوت 

یتا لَه  لیزنت  وت  نأش  هب  بجع  دوبن 

یئوت یتَا 44  لَه  یئوت  باتک  یئوت  نآرق 

مَُما دئاق  مَمِه  طیحم  مرک  رحب 

یئوت اخس  دوج و  عبنم  اطع و  نیع 

ریطخ ره  هب  یفاک  يریمض و  ره  هب  دهاش 

یئوت یفَک 45  ُلق  همجرت ي  يارب  یفاو 

يوس ام  قلخ  وت  یتسه  لیفط  دشاب 

یئوت امس  ضرا و  شنیرفآ  دوصقم ز 

ارم نیتَاشن  رد  هک  تسا  سب  نیمه  مرخف 
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ییوت اوشیپ  ییوت ، ماما  ییوت ، الوم 

وت يوس  هب  یئافو  لیلد  دش  وت  فطل 

یئوت امنهر  يده  قیرط  رد  هک  اّقح 

ترخآ ایند و  هب  وت  زا  زیچ  ود  دهاوخ 

یئوت ارس  ود  ره  کلام  هک  يو  هب  اشخب 

ارس نآ  رد  تعافش  ارس و  نیا  رد  تمعن 

یئوت ازج  زور  عفاش  یمعنم و  نوچ 

دبا ات  جنر  رد  وت  نانمشد  هتسویپ 

یئوت ات  جنگ  رد  وت  ناتسود  هراومه 
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لالج تکوش و  نیدب  هک  ارم  دشک  یم  نیا 

یئوت انشآ  یب  سک و  یب  سوط  ضرا  رد 

الب دص  جنر و  دص  هب  هک  ارم  دشک  یم  نیو 

یئوت افج  رهز  هتشک ي  مصخ  تسد  رد 

وت وچمه  تسا  هدوبن  بیرغ  یسک  زگره 

یئوت ابرقا  یب  سک و  یب  بیرغ و  هللااب 

راضتحا تقو  یسر  داد  هن  یسنوم  هن 

یئوت البو  جنر و  هب  هداتفوا  تبرغ  رد 

تا یبیرغ  ای  تا  یسک  یب  يارب  مزوس 

یئوت التبم  مغ  هب  هک  تیئاون  یب  اب 

****

مالسلا امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  نماض  نماث  ماما  تبقنم  حدم و  رد 

دش ادیپ  هدرپ  زا  ات  هدرپ  یب  يرپ  نآ  لامج 

دش اراکشآ  ناج  هدرپ ي  زا  ناهن  زار  ارم 

دش ادوس  مرگرس  ملد  شفلز  رس  يادوس  هب 

دش امغی  هب  منید  لد و  رس  کی  ربخ  اب  ات  مدش 

مناشیرپ اهنت  نم  هن  شفلز  رس  بوشآز و 

دش ادیش  نوتفم و  هلاو و  یقلخ  هقلحره  رد  هک 

اغوغ هلان و  دمآرب  ادیش  لبلب  ناجز 

دش او  رت  گربلگ  نآ  نادنخ  هچنغ ي  مه  زا  وچ 
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يروط کی  هب  يرود  ره  هب  وا  نسح  درک  یّلجت 

دش الیل  يور  رد  یهگ  نونجم  لکیه  رد  یهگ 

دش قماو  قشع  روش  ارذع و  هّرط ي  زارط 

دش یملس  زرط  هگ  دمآ و  یملس  لکش  رد  یهگ 

تدحو هداب ي  قشع و  يانیم  هئشن ي  رامخ 

دش انیم  هاگ  یم  یهگ  رغاس  یهگ  یقاس  یهگ 

ملاع رد  هداتفا  ترّکش  گنت  يروش ز  بجع 

دش اغوغ  روش و  دص  هیام ي  ار  یبل  نیریش  ره  هک 

دنام ناهن  شزار  ات  درک  یم  اه  یعس  سب  ملد 

75 ص :

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


دش اوسر  هراچیب  ناک  درک  يراک  وت  قشع  یلو 

یبآ مدرم  رب  نیبب  ممشچ  لحاس  رب  ایب 

دش اشامت  لیم  رظن  کی  ایرد  لها  رب  ترگ 

یشاب نابرهم  نم  اب  هک  یتسب  اه  دهع  لوا  رد 

دش ام  لد  نوچ  رسکی  هتسکشب  اه  دهع  ناک  دش  هچ 

نابوخ هش  يا  ناسآ  تسه  اّنمت  كرت  ارم 

دش اّنمت  كرت  رب  وت  ياّنمت  رگ  منادب 

یفاک ارم  تقشع  تأشن  ضیف  تلود ز  نیمه 

دش اشنا  دوخ  یب  تیانث  حدم و  رد  دنچ  یتیب  هک 

مناد یمن  رگید  نیا  زا  شیب  ین  منم  یئان  یئوت 

دش اوآ  هنوگنیا  نم  يان  زا  نورب  مناد  یمه 

دش ایلع  هللا  لاثم  تآرم  هک  یهاشنهش 

دش ادیوه  يو  يور  رون  زا  يدزیا  لامج 

ار بجاو  تاذ  ندید  دوب  نکمم  ریغ  نکمم  هب 

دش امعم  لح  ناهج  رد  دش  رگ  هولج  هش  نآ  وچ 

رمضُم مغدُم و  شتاذ  هب  رسکی  يدزیا  تافص 

دش امسا  نیع  یهاگ  ءامسالا و  رهظم  دش  یهگ 

نک ظفل  تشگ  رداص  وچ  ناکما  هحفص ي  لوا  رد 

دش اّشحم  يو  کلک  یتسه ز  هخسن ي  باتک 

نودرگ ُهن  هک  متفه  هلبق  نیمتشه و  ماما 
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دش ابیز  هرایس  تباث و  زا  شا  هضور  نحص  وچ 

دیرفت روشک  هاش  دیرجت و  ملاع  ریما 

دش ّاِلا  طرش ال و  دیحوت و  هطخ ي  نیما 

ردصم یهگ  رداص  یهگ  رسمه  مدق  اب  -ش  ثودح
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دش الَول  فرح  مهاوگ  رسکی  يوِس  ام  شلیفط 

-ق تشم قح  لاعفا  يو  قح ز  ياضر  وا  ياضر 

دش اتکی  نیع  هنیع  هب  قبسا  دوجو  زا  شدوجو 

يراج اضق  وا  مکح  هب  يراک  ردق  وا  رما  هب 

دش یندا  هب  ات  یلعا  يراس ز  وا  ضیف  ملاع  هب 

ناسآ یلکشم  ره  وا  زا  نامرد  وا  تسیدرد  ره  هب 

دش يوأم  اج و  ار  وا  هکناز  ناسارخ  دش  ناسارخ 

نمیا شتمرح  زا  مرح  نماض  نماث و  ماما 

دش ایوپ  خرچ  شمکح  هب  نکاس  نیمز  وا  رما  هب 

مناد ردقنآ  نکیل  تسیچ  ای  وا  تسیک  منادن 

دش الاب  هچ  ره  زا  شا  هیاپ  قح و  تسد  شتسد  هک 

، رّمخم دش  ات  شتردق  تسد  هب 

دش مدآ  مدآ 

امسَالا مَّلَع  ضیف  ز 

دش الاو  تشگ و  مّرکم 

یتشپ شا  یتشک  رب  یهگ  یتشک  ار  حون  دش  یهگ 

دش ایرد  يو ز  تاجن  يدوج  لحاس  دش  یهگ 

هللا لیلخ  رب  رد  نوچ  تشاد ، ار  -ش  تَّلُخ سابل 

دش امالَس  ًادَرب  يو  هب  يدورمن  ران  رسارس 

ار نادزی  يور  دنیب  هک  ات  یسوم  درک  اّنمت 
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دش اراکشآ  روط  رد  هّرذ  کی  وا  يور  رون  ز 

مناد ردقنیا  اما  هّرذ  نآ  دش  هچ  مناد  یمن 

دش یسوم 46  َّرَخ  انیِس  َّكَدنا  لَبَجِلل َو  یّلَجَت 

مد تفأر  يور  زا  دیمد  میرم  هماج ي  كاچ  هب 

دش احیسم  ناز  ّدلوت  ملاع  نیردنا  تفج  یب  هک 

دمحا هحود ي  نادق  ورس  هیاس ي  ضیف  ز 
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دش انعر  زبس و  ربونص  ورس و  نمچ  ردنا  نامچ 

ار ناسین  ربا  شفطل  داد  تّوبا  مکح  رگم 

دش الال  يولؤل  فدص  نطب  رد  هرطق  لفط  هک 

ّتلم بهذم و  نیعم  تّزع ، ترضح  نیما 

دش ایند  نید و  ماظن  ّتنج ، خزود و  میسق 

هدرپ رد  هن  یفخم  رد  هن  هدروآ  زجعم  تردق  هب 

دش ادعا  ناج  مصخ  هک  هدرک  یه  هدرپ  ریشب 

يراّهق يراّفغ و  یقاّزر و  یقاّلخ و  هب 

دش اناوت  يزیچ  ره  هب  يراب  هّوق ي  لوح و  هب 

ددرگ یمن  زگره  اضران  سک  اضر  هاگرد  ز 

دش اوامس  ضرا و  رب  تاجاح  هلبق ي  شیوک  هک 

لکشم هدقع ي  نارازه  لد  ردنا  دراد  یئافو 

دش اجنیا  زج  دهاوخ  اجک  لح ، اجنیا  رد  رگ  ددرگن 

ناگوچ مخ  ردنا  يوگ  وچ  نادرگرس  داب  تیودع 

دش اّربت  ّالوت و  زا  مرگرس  هک  ات  َّ-ت  بُِحم

روای یب  مولظم  هش  نآ  لاح  هب  دزوس  ملد 

دش ادعا  تسد  ردنا  هتشک  ناسارخ  رهش  رد  هک 

نوخ زا  دش  زیربل  شلد  نومأم  هنیک ي  روج  ز 

دش اعما  اشحا و  همه  نوریب  وا  قلح  زا  تشط  هب 

يرادازع لوغشم  هدیدرگ  رس  هب  رس  کئالم 
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دش یلعا  شرع  رد  اضر  رهب  ازع  بحاص  ادخ 

مراد بجع  نیز  اما  دنتشک  ناهج  دنوادخ 

دش الاب  ریز و  ملاع  هن  دش  ناریو  كالفا  ین  هک 

****
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مالسلا هیلع  نماض  نماث  ماما  تمدخ  هب  يا  هضیرع  هیفجن  هدیصق 

راذگ نکیم  فجن  زا  ناسارخ  يوس  ابص  يا 

راسکنا زجع و  هب  ناماس  نآ  كاخ  رب  نز  هسوب 

زاین دص  اب  نک  هدجس  سّدقم  كاخ  نآرب  سپ 

راقتفا فعض و  ّلذ و  اب  نیمز  رب  ار  نیبج  هن 

نک هضرع  یئافو  زا  نابوخ  ناطلس  نآ  دزن 

رازه ردنا  رازه  اّما  مالس  مه  ّتیحت  مه 

يوگب هگنآ  مالس  تاّیحت و  غیلبت  دعب 

رارق ربص و  ملد  ناج و  زا  هدرب  تقشع  هک  يا 

نینچ نیاک  مهانگ  ریصقت و  تسیچ  ّتبحم  زج 

48 راقع ياج  یمه  دیان  لد  نوخ   47 مغایا رد 

رتشین يراهب  داب  دنز  مناج  گر  رب 

راخ كون  لگ  هراظن ي  زا  مشچ  رب  دلخ  یم 

نیا زا  لفاغ  یتسود  داهن  مدیناشن  نم 

راب هب  درآ  یم  روج  افج و  رخآ  لاهن  ناک 

تسد نونجم ز  دور  یم  یلیل  ياه  لفاغت  زا 

راک يور  رب  دروان  احیسم  دص  ار  وا  رگید 

منک رگ  تیاکح  يرود  زا  هتفر  نم  رب  هچنآ 

رارش نودرگ  دبنگ  رب  دتفوا  لد  شتآ  ز 

فده مناج  لد و  دش  ار  اضق  زادنا  ریت 
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راهن لیل و  ردق  ناکیپ  جامآ  ما  هتشگ 

داب دنت  قیرط  رد  مهاک  هوک ، نم  متسین 

رابتعا ردق  نزو  دشاب  هچ  ار  یهاک  گرب 

مشک مغ  راب  هک  مبوقعی  هن  بّویا و  هن  نم 
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راب هشپ  رب  ار  لیف  راب  درک  دیاشن  یم 

دید بوقعی  یک  بّویا و  اجک  مدید  نم  هچنآ 

راودیما امش  زا  بوقعی  بّویا و  دص  ود  يا 

رت گربلگ  نوچ  هتفر  نم  زا  دنزرف  هدزناش 

رادغاد مراد  هلال  نوچ  یلد  کی  ره  مغ  زک 

دننک تمسق  رس  هب  رس  ملاع  هب  ار  ام  مغ  رگ 

راگزور مامت  رد  دنامن  مّرخ  لد  کی 

رت گنت  نزوس  مشچ  زا  گنت  تسا  گنت  ملد  سب 

رای فلز  رب  ما  هتسبرب  ار  دیما  هتشر ي 

یتسود قشع و  هب  مدومنب  شیوخ  رمع  فرص 

راعش نم  ار  يرعاش  مدرک  وت  حدم  یپ  زو 

نونک يدوب  رگا  لبعد  یلو  لبعد  متسین 

راوهاش مظن  ّرد  رب  ارم  يدرک  یم  هدجس 

نیمز ناریا  همه  رد  مرادبآ  مظن  ّرد 

راوخ درک  ؤلؤل  ردق  تسکش و  رهوگ  قنور 

ما هدرک  هط  لآ  يانث  حدم و  یپ  زا 

رادبآ رعش  يراج ز  سب  هلجد  رهن و  ّطش و 

نیعم ءام  ینعم  يا  نیمتشه  ماما  يا 

49 رافق رد  دریم  وت  ضیف  هنشت ي  دشاب  فیح 

تسا یتسود  طرش  هن  يرادافو  نیئآ  هن  نیا 

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 182 

http://www.ghaemiyeh.com


راوگوس ناس  نیا  مشاب  نیرید  ياه  تمدخ  ياج 

نتشیوخ تخب  ای ز  میامن  نودرگ  زا  هوکش 

راگزور يافج  ای  ملان  رای  يافو  زا 

ام اضر ، دشاب  ام  رای  دشاب  فیح 

اضر ان 
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اضر زا  دنم  اضر  ان 

راع تسا و  گنن  یتسود  رد 

گنن راع و  نیا  نم  هب  يدنسپن  هکنآ  دیما  مراد 

راک هتسب  نیز  هرگ  یئاشگب  هکنآ  مراد  مشچ 

نخس رد  یفالخ  ای  دشاب  هتفر  یئاطخ  ای 

رادزار نیما  يا  مراد  وت  زا  ضامغا  مشچ 

يا هظحل  ره  رد  فطل  هاگن  مهاوخ  یم  وت  زا 

راضتحا تقو  هصاخ  یئامن  نیکسم  نم  رب 

ارم يرامشب  هکنآ  مراد  وت  زا  دیما  مشچ 

رامش زور  رد  شیوخ  ناتسود  رامش  رد 

نم هکنآ  ات  ارم  تیوک  رئاز  امرف  دوز 

رازملا رارکت  هب  مزاس  ادا  ار  بجاو  ضعب 

میسن کی  ّتنج  تسه  تمیرک  قلُخ  زا  هک  يا 

رارش کی  خزود  تفه  تمیلا  رهق  زا  هک  يو 

تسه هک  میوگ  ناز  وت  ردق  هیام ي  منادن  نوچ 

رادیاپ تمایق  ات  تلیفط  زا  یسرک  شرع و 

یمظعا طرش  هک  دناد  ادخ  ار  ّالا  ال و 

راچ تشه و  ینعی  وت  يدیحوت  ناکرا  زا  هکنآ  ز 

نیرفآ یتسه  هک  یتسه  ثعاب  يا  نیرفآ 

راختفا یتسه  هب  تتاذ  یتسه  زا  دنک  یم 
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نیرق دش  تیور  رهم  اب  اهنرق  نودرگ  رهم 

راعتسم تیور  رهم  زا  ینشور  نیا  تفرگ  ات 

ار هدرپ  ریش  داجیا  درک  وت  زا  تراشا  کی 

راکش وا  درک  ار  مصخ  اراکشآ  دندید  هک  ات 

هزجعم نیا  رد  قاّزر  مه  یقاّلخ و  وت  مه 
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راگدرک راک  تسا  یقاّزر  یقاّلخ و  هچ  رگ 

مرا ناتسلگ  کشر  تمدقم  زا  دش  سوط 

رارقلا راد  هضور ي  تدوجو  زا  ناسارخ  دش 

يرشحم عیفش  کی  ره  وت  يوک  نارئاز 

رانو دلخ  میسق  کی  ره  تهگرد  نارکاچ 

درک حدم  مراین  ار  تتاذ  فصو  منادن  نوچ 

راصتقا راصتخا و  مدرک  حدم  رد  مرجال 

يرعاش رعش و  هن  مدوصقم  دوب  یلاح  ضرع 

رارطضا ماقم  رد  مدرک  هضرع  یتیب  دنچ 

ما هداتفا  يرعاش  زک  تسدقا  تاذ  قح 

رادم جک  خرچ  تسا  هتفرگب  گنت  نم  رب  هک  سب 

ینک يرای  ارم  يرآرب و  رگ  ار  مبلطم 

رازه لبلب  دوش  معبط  کغرم  ون  زا  دیاش 

ریبخ یتسه  نم  هب ز  مریمض  ّرس  زا  هک  يا 

رآ رب  مهاوخ  مه  یناد  یم  هک  ار  بلطم  هس  نآ 

روخم مغ  رگید  تسا  رای  اب  راک  یئافو  يا 

راهب ون  ددرگ  زبس  غاب و  هب  دیآ  لگ  خرس 

بسن یلاع  دّیس  دراد  هضرع  مضرع  دعب 

راکماک ددرگ  مشچ  يافش  زک  دراد  مشچ 

نیع روح  مشچ  لحک  تیوک  كاخ  رابغ  يا 

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 186 

http://www.ghaemiyeh.com


رابغ ناز  امنب  عفر  شیاه  مشچ  زا  رابغ  نیا 

****
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مالسلا امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نماث  ترضح  زا  هزیاج  هلص و  ياضاقت 

مرک ندعم  يا  تّوتف و  عبنم  يا 

مد هب  مد  وت  بانج  هب  قح  مالس  اداب 

مالس یمد  ره  قح  تمحر  ردق  هب  نم  زو 

مما دئاق  يا  تسدقم  ترضح  رب 

باتب نم  هب  تدوجو  رون  يوترپ ز  ای 

مدهنم زاس  ارم  دوجو  هناخ ي  ای 

ار هدنب  رعش  هلص ي  اطع  نک  دوز  ای 

مصتعم وت  بانج  لیذ  هب  شک  دوز  ای 

وت لبح  هب  کّسمتم  مَِین  رگم  رخآ 

مصتعم وت  بانج  لیذ  هب  متسین  ای 

رود هار  مدرک ز  وت  دصق  هن  رگم  رخآ 

مدق ره  هب  مدیشکن  رفس  تنحم  ای 

وت قشع  هب  مدومن  فرص  هن  رگم  يرمع 

مدع زا  مدروان  وت  راثن  یپ  ناج  ای 

تسوت دوجو  ضیفز  هلمج  هن  هچ  رگا  اهنیا 

مَعِّنلا 50 ُِغباس  يَا  َکَتَمِعن  َّیَلَع  مِمتَا 

یهد نم  هب  ملاع  نئازخ  لثملا  یف  رگ 

مَی يا ز  هرطق  کی  وت  دوج  دزن  هب  دشاب 

دش هچ  یلو  مهاش  حدام  نم  هک  مریگ 
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مرک مزال  دوب  هک  ضوع  یب  فطل  نآ 

؟ هزیاج داد  ار  وت  هک  یسک ، مدسرپ  رگ 

؟ مَعَن ای  هاش  يا  شمیوگ  باوج  رد  ال 

شیرپ تلاح  اب  ینارب  مرد  زا  رگ 

؟ مَُما هلبق ي  يا  مروآ  هک  رد  رب  ور 

رهم وت  زا  مرادرب  وت و  زا  لد  منک  رب  رگ 

؟ مرب اجک  لد  نیا  منکفا  هک  رب  رهم  نیا 

مالغ ار  وت  ملاع  همه  يا  فطل  اشاح ز 

مدخ ار  وت  ناهاش  همه  يا  تدوج  ّالک ز 

وت راودیما  وت  دیما  هگرد  زک 

مغ رازه  اب  دور  دیما  ان  مورحم و 

****

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترضح  هللا  هیقب  تبقنم  رد 

ناهنپ بش  باقن  ردنا  خر  وچ  روخ  دومن 

نامز نیمز و  دش  لیّللاَو  هروس ي  دافم 

شبح هاش  تخد  هرهچ  رب  وسیگ  دوشگ 

ناهن كاخ  ریز  هب  دش  نتخ  هاشداپ  وچ 

رب رد  هیس  هماج ي  کلف  لاز  دومن 

ناهیک رب  هدوس  کشم  کلم  لاب  دناشف 

دنه يوناب  همشرک  دص  اب  یتفگ  وت  رگم 
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ناکم سونبآ 51  تخت  ربز  رب  تفرگ 

ادوس گر  زا  هتفشآ  دش  رهد  غامد 

52 ناقری يدرز  مایا  خر  زا  تفر  وچ 

بارغ 53 رپ  وچمه  قافآ  همه  یگریت  هب 

نارجه بش  شمناوخ  رگا  تسین  بیرغ 
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هریت ناقشاع  تخب  نوچ  هنیع  هب  یبش 

54 ناّتف ناربلد  مشچ  نوچ  هنیع  هب  یبش 

رات بش  نآ  رد  رد ، هتسب  ورف  شیوخ  يور  هب 

55 ناثَدَح ِقِراوَط  زو  نامز  تابئان  ز 

گنج رد  نتشیوخ  تخب  اب  مدوب  هتسشن 

نالان یسک  یب  جنک  رد  مدوب  هدیزخ 

رطاخ رد  دوبن  مبیبح  رکف  ریغ  هب 

ناج لد و  رد  دوبن  ملیلخ  لایخ  زج  هب 

يروش وا  ياوه  زج  نم  رس  رد  دوبن 

ناجلخ وا  لایخ  زج  نم  لد  رد  درکن 

راضحا هخسن ي  بیبحت  یپ  زا  متشون 

ناهنپ ششتآ  رد  مدرک  هراپ و  لعن  هب 

ربص هیآ ي  دوب  هخسن  نیا  وچ  راگدای  هب 

نازوس شتآ  مقشع  لد و  لعن  ياج  هب 

قوش هبذج ي  هک  ردق  نآ  بشز  دوب  هتفرن 

ناور درک  رایتخا  یب  ار  وا  دومن 

دش رد و  شمدوشگ  رد ، دزب  دیسر و  هر  ز 

56 ناراف هّلق ي  کشر  نم  هبلک ي  رون  ز 

علاط بش  مین  هب  شلامج  باتفآ  دش 

ناویح همشچ ي  بآ  تاملظ  رد  هکنانچ 
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نشور نم  خاک  ناویا و  همه  وا  يور  ز 

نایع تشگ  قشع  رارسا  همه  وا  يوم  ز 

یبوط نوچ  هللا  كراب  ای  یبوخ  هب  يدق 

ناوضر نوچ  هللا 57  شحول  ای  یبوخ  هب  یخر 

دیشروخ کلف  کی  دوب  وا  خر  ینشور  هب 

نامچ ورس  نمچ ز  کی  وا  دق  یتسار  هب 

رگج نوخ  نم ز  ماداب  ود  دید  خرس  نوچ 

ناهد هتسپ  راگن  نآ  نخس  هب  بل  دوشگ 

زان همشرک و  زا  یناهنپ  هوشع و  ناهن ز 

نادنخ دش  هچنغ  وچمه  لد  دّقفت  یپ 

لد رد  ترگخا  مرجه  مغ  يا ز  تفگب 

ناج رب  ترذآ  نم  قارف  يا ز  تفگب 

يرود شتآ  رد  لد  ار  وت  دوب  هنوگچ 

نامرح هتوب ي  هب  ناج  ار  وت  دوب  هنوگچ 

لیلذ راوخ و  هدرک  قشع  ارم  هک  شمتفگب 

نانچ قشع  راک  تسا و  نینچ  قشع  تفگب 

بات بت و  رد  تشذگ  مرمع  همه  شمتفگب 

نارجه بش  دوب  بشما  روخم  مغ  تفگب 

بل هب  تسا  هدیسر  ناج  ارم  هک  شمتفگب 

نآ زا  یئوگ  هک  دوب  یعاتم  هن  ناج  تفگب 

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


منینوخ کشا  خر  رب  رگنب  شمتفگب 

ناهرب ای  لیلد  دهاوخن  قشع  تفگب 

قارف گنز  درتس  یم  ملد  حول  ضرغ ز 

نابز برچ  راگن  نآ  نخس  ياه  لذب  هب 

58 حابصِالا ُِقلاف  هدرپ  سپ  ناهگان ز  هک 

نابات ار  حبص  راونا  وترپ  دومن 

يرحس لبلب  دیشروخ و  حبص  سورخ 

ناتسد دزب  یمه  يروس  نبلگ و  خاش  هب 
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ار قداص  حبص  نابیرگ  تفرگ  رحس 

ناماد ات  دیرد  قشاع  تقاط  بیج  وچ 

علاط یعلطم  عبط  قفا  زا  دش  ارم 

ناشخر بکوک  ناناج و  تعلط  ناس  هب 

نایع راگزور  ياراد  تیار  تشگ  وچ 

نادیم زا  دش  مدهنم  بش  تملظ  هایس 

رهاظ يدهم و  رون  دش  یتفگ  وت  رگم 

نامز ماما  تعجر  دش  یتفگ  وت  رگم 

ربمغیپ ّیصو  رواد  ترضح  یلو 

ناکما هصالخ ي  ردفص  ردیح  لیلخ 

تاروت رس  هب  رس  هخسن  کی  شردق  فصو  هب 

نآرق هلمج ي  هیآ  کی  شتاذ  حدم  هب 

وا لماک  دوجو  نکمم  هن  تسا و  بجاو  هن 

نآ مه  نیا و  مه  شنتفگ  ناوت  هکنانچ  دوب 

قح هولج ي  تسخن  ضیف  قلطم و  ّیلو 

نامز ثوغ  نیمز و  بیغ  تردق و  لامک 

رکاچ شتمدخ  رهب  زا  کئالم  همه 

نامهم شتمعن  ناوخ  رد  قئالخ  همه 

تمهت یهز  شمناوخ  کلم  فنص  رگا ز 

ناتهب یهز  شمناوخ  رشب  عون  رگا ز 
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دنیوا تمعن  ناخِروخزیر  مامت 

نالکو درخ  فیرش و  عیضو و  سنا و  ّنج و  ز 

دوش هّرذ  نیعم  شفطل  وترپ  هک  رگا 

نابات کلف  رد  هدنشخرد  رهم  وچ  دوش 

دتفا رحب  هب  رگا  شرهق  شتآ  رارش 

نامع رت  کشخ  دیشروخ  همشچ ي  دوش ز 

يرای دنک  ار  هرطق  رگا  شدوج  باحس 

نارک هب  ات  نارک  ایرد  همه  ناهج  دوش 

لامج هب  دوش  وربور  وا  تروص  هک  رگا 

ناور گیر  وچمه  دندرگ  همه  وا  میبز 

کلف شوگ  هب  دسر  رد  رگا  شرهق  بیهن 

ناهنپ دوش  لَمَح  ُيْدَج و  نماد  هب  دسا 

دنک هراشا  راهن  لیل و  قلبا 59  هب  رگا 

ناونع کی  هب  نانع  رب  نانع  دنور  ات  هک 

وا توطس  بیهن  زا  شوگ  هب  شوگ  دنور 

ناوتن مه  بشو ز  زور  هقرفت ي  هک  نانچ 

ریس تعرس  هب  رگا  رما  دنک  هام  رهم و  هب 

نامز مامت  یط  دنیامن  هظحل  مین  هب 

دسر قلخ  هب  وا  ملع  زا  يا  هّرذ  هک  رگا 

نامز مامت  یط  دنیامن  هظحل  مین  هب 
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دسر هطقن  هب  ددم  شقلخ  تعسو  رگا ز 

ناس هریاد  هطاحا  زکرم  هریاد  هب  دنک 

دزیخرب باقن  شوفع  هرهچ ي  رگا ز 

نارفغ دص  هاوخ  رذع  دوش  هانگ  ره  هب 

لال هقطان  نابز  شلالج  ردق  فصو  ز 

نامگ مهو و  سایق و  شلامک  هب  دسر  یمن 

بیغ نمکم  نورب ز  دیآ  رد  هک  نامز  نآ  شوخ 

نانج وچ  شمدقم  نمی  زا  همه  ناهج  دوش 
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یلاخ دوش  ناهج  يّدعت  ملظ و  روج و  ز 

ناما نما و  هنامز  ددرگ  شلدع  دهع  هب 

زاب لگنچ  هب  دنک  رتوبک  هنایشآ  هک 

نابش ياجب  نابساپ  دوش  گرگ  هلگ  هب 

رگا هک  دوش  لدب  نامیا  هب  رفک  قافن و 

دیآرب دنمد  ین  هب 

ناذا يادص  نآ  زا 

یناث لّوا و  وچ  ددنبب  کشخ  بوچ  هب 

نانچ زبس  کشخ  بوچ  وا  زجعم  دوش ز 

دنوش تسس  داقتعا  رد  نادهع  تسس  هک 

نامیا زا  رفک  هریت ، ِبش  وچ  دوش  ادج 

ترادید قوش  دنگوس  وت  ناج  هب  اهش 

ز

ناوت بات و  ربص و  هدرب  ملد  بیکش  ان 

دنام یم  رمع  هن  دیآرس  رجه  زور  هن 

نایاپ یب  رجه  نایاپ و  هب  رمع  هدیسر 

دیاب یم  حون  رمع  مأوت  ربص  ردق  هب 

نافوط نیا  زا  رگم  دش  ناوت  صالخ  ات  هک 

دراب یم  هنتف  ناراب  وت  رجه  دهع  هب 

نآ زا  دناهر  مأوت  لصو  يدوج  هک  رگم 
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دش رخآ  روجو  ملظ  زا  رپ  ریپ  ناهج 

ناوج ریپ  ناهج  نیا  نکب  لدع  طسب و  ز 

رَدَق ياپ  دنبب  اضق و  تسد  چیپب 

نامرف عبات  دنا و  مکح  هدنب ي  هن  ترگ 

هاش يا  نیتسآ  ییادخ ز  تسد  رآ  رب 

ناندع هدود ي  داد  متس  لها  ریگب ز 

ره

تنامرف طخ  هب  دشابن  هک  يرس  نآ 

نادرگ قش  غیت  هب  ار  وا  رس  تفص  ملق 

دنام نادب  نم  راعشا  وت  يانث  یپ 

ناک ردنا  رهوگ  ایرد و  هب  دنرب  رد  هک 

دنرب هناهلبا  هک  مرعش  دیامن  نانچ 

نامرک رد  هریز  هلاگنب ، ۀطخ  هب  رَکَش 

لگ ّتبحم  رد  هک  دیاب  لبلب  کیلو 

ناغفا دنک  یمه  ناتسد  هنارت و  دص  هب 

لوبجم نم  تاذ  وت  يانث  حدم و  هب  دوب 

ناتسپ زا  مریش  وت  قشع  هب  هداد  مام  هک 

مراعشا تسین  وت  حدم  قیال  هچ  رگا 

ناّکد رد  دوبن  منیا  زج  هراچ  هچ  یلو 

تسا كاردا  نورب ز  رگ  يوفطصم  تافص 
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ناسح دوخ  ردق  تسا  هدومن  هّوق  ردق  هب 

يوفطصم ماقم  نوزفا  ماقم  دشن  وا  حدم  ز 

ناشن راگزور  هب  ناسحا  دنامب ز  یلو 

ارس همغن  جنس و  هتکن  مدش  وت  تحدم  هب 

نازیم دشاب و  رایعم  ار  یتسود  هک 

دنک هک  ات  هشیمه 

اّمنإ

رصح هدافا ي 

نایز رهب  تسه  هک  ات  ررض  دیفم  یَلَع 

يداش رصحنم  وت  ّبحم  يارب  دوب 

ناج رب  ار  وت  ّودع  رم  ررض  نایز و  دسر 

مزال دوب  نامز  ماما  يانث  زا  سپ 

نایب هنامز  رد  درک  وا  زا  یلاح  نابز 
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رگج هنشت  نیسح  شدج  تبیصم  رد  هک 

ناغف تسا و  متام  نزح و  فسا و  رد  هشیمه 

ایوگ نخس  نیا  هب  شلاقم  لاح  نابز 

مدوب و شاک  هک 

نایم وت  تمدخ  هب  متسب 

زور نآ  البرک  هب  مدوبن  فیح  رازه 

نابرق منک  ناج  هداد  رس  وت  باکر  رد  هک 

دش هلصاف  رهد  لوط  اضق  ام و  نایم 

ناج لد و  زا  تگرم  شیپ  موشب  ات  هک  دشن 

رورپ نود  رهد  درک  نینچ  هکنیا  مرج  هب 

نادنچ وا  ناگدرورپ  غیت ز  هب  مشک 

نیگنر ناشنوخز  میامن  رهد  رهچ  هک 

نوخ منک  هلجد  هلجد  هک 

ناور راگزور  هب 

منک ماع  لتق  هراب  کی  همه  رگا  یلو 

ناوتن تربکا  يوم  کی  رس  یفالت 

****

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  هدازهاش  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  حدم  رد  هدیصق 

هدمآ رسمه  قشع  اب  ما  یئادوس  رس  نیا  زاب 

هدمآ رس  رب  هناریم  رگن  ار  یناوج  روش 

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 200 

http://www.ghaemiyeh.com


ناج خاک  رد  ارم  نابات  ناهگان  یباتفآ  دش 

هدمآ رز  رب  هکس  نوچ  ارم  لد  رد  یهم  رهم و 

ناشف رز  شیور  سکع  زا  نامسآ  رهم  هک  یهام 

هدمآ رورپ  هّرذ  دوخ  ناس  هچ  بر  ای  ار  هّرذ  نیا 

یلو دمآ  رود  لقع  زا  باتفآ  قشع  ابرح و 

هدمآ ربهر  رهم  زا  ار  هّرذ  ناک  نیب  دیشروخ 

مربلد نآ  قشاع  نوچ  مرتمک ، ابرح  دوخرگ ز 

ابرح دیشروخ و 

هدمآ رتمک  هّرذ  زا  مرب ،  رد 

نایب تسا و  فصو  رترب ز  وا ، يارآ  ناهج  نسح 

هدمآ رطضم  لوبجم و  نم ، عبط  شحدم  هب  اما 

شا هیاپ  رترب  هچ  ره  زا  شا ، هیامرس  لزا  زا  نسح 

هدمآ رسارس  نابوخ  شا ، هیاس  رتچ و  ریز  رد 

دبا ات  شبوخ  رهچ  زا  دب ، مشچ  زا  دنزگ  رهب 
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هدمآ رمجم  دنپسا و  ناخُرلُگ ، لاخ  هرهچ  رب 

نمی کشر  شبل  لعل  نمچ ، شیور  نتخ ، شیوم 

هدمآ ربنعم  شدعج  نمس ، رب  رت  لبنس  زو 

نهد رد  شدهش  هک  سب  زا  نخس  نیریش  بل و  نیریش 

هدمآ رّکش  ناک  دوخ  نمی  ناشخدب و  ییوگ 

رگن شزیرنوخ  ناگژم  رظن ، نک  ناّتف  مشچ  نآ 

هدمآ رجنخ  ریت و  اب  رگد  رگتراغ  كرت  ناک 

نم راب  رهوگ  عبط  نیا  نم ، رادیب  علاط  زا 

هدمآ رهوگز  یجنگ  نم ، رای  لعل  فصو  رد 

یهّللا حور  مد  دشاب  ممد ، نیا  شلعل  فصو  زا 

هدمآ رخسم  یتیگ  ارم ، شمشچ  تعفر  زو 

مرحاس شا  تسم  مشچ  زو  مروآ ، شلعل  زجعم ز 

هدمآ ربارب  مه  اب  هزجعمو ، رحس  هک  رگنب 

نیبُم رحس  نیبَم  ار  وا  نیبب ، ار  مرعش  زاجعا 

هدمآ ردژا  دننام  ما ، هماخ  یسوم  وچ  دوخ  نم 

نتشیوخ مدوتس  سب  زا  نخس ، دمآ  نوزف  ّدح  زا 

هدمآ ربلد  قشع  زا  نم ، ياغوغ  شروش و  نیا 

بسن نیسای  ورسخ  نآ  بَسَح ، اهاط  ربلد  نآ 

هدمآرونا رهچ  زا  برع ، رهم  مجع ، هام 

يرواخ رهم  وچ  اتکی  يربلد ، رهپس  رد  نآ 
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هدمآ ربنچ  خرچ  نیا  ات ، ود  شمیظعت  رهب  زا 

وا نونجم  ناج  هب  الیل  وا ، نوتفم  نیسح  وک  نآ 

هدمآ رجاه  وچ  کی  نآ  لیلخ ، کی  نیا  حیبذ ، دوخ  وا 

الب لها  هقلح ي  رس  البرک ، لیلخ  مزان 
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هدمآ رذآ  نمیا ز  يرزآ ، لیلخ  يو  زک 

هیراج ار  وا  رجاه  دص  هیرام ، تشد  يالیل 

هدمآ ربکا  دننام  وا ، لیعامسا  رجاه  یک 

نینچ هللا  حیبذ  دشاب  ار ، لیعامسا  وت  وگ  رب 

هدمآ روانش  ار  وا  نینزان ، مسج  نوخ  زک 

ادخ ریش  یلع  لبش  یفطصم ، ّیبن  هبش 

هدمآ رَّبُش  لسن  زو  اسّنلا ، ریخ  هدود ي  زا 

شا یمان  مان  وچ  دزیا  دوخ  مان  زا  دومن  قتشم 

هدمآ ربکا  هللا  وا ز  فصو  ربکا  هللا 

قح دزن  زا  یلع  دمآ  وا  مان  یمان  ّدج  نوچ 

هدمآ رترب  هک  ره  زا  وا  ردق  شّدج  دننام 

رس هب  رس  نآرق  تایآ  وا ،  يوخ  قلُخ و  فصو  رد 

هدمآ رتفد  راچ  ره  وا  يوم  يور و  حدم  رد 

یضترم ّیلع  نوچمه  وا ، تلوص  ملح و  ملع و  رد 

هدمآ ربمیپ  انام  وگتفگ  قلَخ و  قلُخ و  رد 

ادخ تاذ  رهظم  نوچ  یفطصم  كاپ  تاذ  دش 

هدمآ رهظم  ود  ره  زا  یفطصم ، هبش  ههبش  یب 

رس هب  رس  ّتنج  تشه  ره  ششوخ  قلُخ  زا  هّمش  کی 

هدمآ رتخا  تفه  ره  شخر ، رهم  زا  هّرذ  کی 

یگدنز لخن  یبوط و  شدق ، ورس  زا  هخاش  کی 
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هدمآ رثوک  مینست و  شبل ، لعل  زا  هحشر  کی 

يا هحشر  رثوک  مینست و  وزا ، يدوب  یم  هک  بل  نآ 

هدمآ رگخا  دننام  یگنشت ، زا  البرک  رد 

ار شیوشت  نآو  لوه  نآ  ار ، شیوخ  باب  دید  نوچ 
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هدمآ رفاک  هنیک  زک  ار ، شیک  رفاک  موق  نآ 

گنرد یب  وا  دوخ  باب  زا  گنج ، رهب  زا  تفرگ  تصخر 

هدمآ روالد  اّما  گنهن ، نوچ  نادیم  هب  دمآ 

رگ هولج  دش  نیز  ردص  زا  لزا ، رون  وترپ  نآ 

هدمآ رواکت  تشپ  لَبَجِلل 60  یَّلَجَت  یتفگ 

نامسآ دیزرل  میب  زک  نانچ ، نآ  بکرم  تخات  سپ 

هدمآربیخ تشد  نآو  نایع ، دش  ردیح  هک  انام 

همهاو بارطضا و  رد  نژا  ریش  نآ  درک  مه 

هدمآ رفنضغ  کنیا  هک  همهمه  مه  اب  دندرک 

يربمغیپ توطس  اب  يرواد  يایربک  اب 

هدمآ رگشل  دصق  رب  ّیلع  هللا  َیلاعَت  یتفگ 

هنت کی  دز  هپس  نآ  رب  هنطنط ، هوکش و  دص  اب 

هدمآ رصرص  داب  نوچ  نار  ریز  شباقع  بسا 

نایکاخ ناسکی  كاخ  اب  ناوخ  لوحال  نایتوهال 

هدمآ رشحم  بوشآ  نایع  شریشمش  قرب  زا 

گنج نادیم  نآ  رد  سب  زا  گنت ، هار  شباقع  رب  دش 

هدمآ رس  یب  ياه  نت  نیمز ، رب  نت  یب  ياهرس 

نابداب یب  یتشک  نوچ  نوخ ، رحب  ردنا  رکیپ  ره 

هدمآ روانش  وس  ره  ناور ، یباغرم  وچ  اهرس 

ناسخ مزر  زا  تفات  رب  نانع ، ار  وا  ردپ  قوش 
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هدمآ رّفظم  اما  ناج ، وچ  دمآ  ردپ  يوس 

ادخ رهب  زا  مهاوخ  یم  اقب  ار  ناج  نیا  هچ  را  تفگ 

هدمآ ّرطضم  بات و  یب  یگنشت ، بات  اّما ز 

نم هب  دیآ  تخس  بعص و  سب  نت ، هب  نهآ  ینیگنس 
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هدمآ رذآ  دننام  ندب  رد  ناج  یگنشت  زو 

ناهد رد  شداهن  رهوگ  ناج ، وچ  ار  وا  دیشک  رب  رد 

هدمآ رهوگ  توقای و  نابل ، لعل  ناز  هدنمرش 

نم رارسا  هیام ي  يا  نم ، رازلگ  لگ  يا  تفگ 

هدمآ رمضم  وت  ردنا  ارم ، رم  تداهش  ّرس 

ما هتسب  تداهش  دقع  ناج ، هب  ناناج  اب  هک  يزور 

هدمآ رواد  روظنم  ناج ، ِناج  يا  تینابرق 

نتخاب رد  ناج  هب  نامیپ  ار ، قاّشع  لزا  زا  دوب 

هدمآ رتنوزف  ناج  زا  یقشاع ، رد  نم  نامیپ 

ادف اداب  نم  ناج  دص  افو ، اب  لیلخ  يا  تفگ 

هدمآ رّقحم  ناج  وک  ار ؟ وت  رم  لباق  هچ  ناج  کی 

ناور دش  شباب  مسج  زا  ناج  وچمه  رگید  راب  سپ 

هدمآ رّرکم  وا  زاب  ناس ، راّرک  نیک  تشد  رد 

ادف ناج  دزاس  هک  دمآ  افو ، زا  راب  نیا  رد  اما 

هدمآ رّدقم  رما  اضق ، رگ  لدشوخ  تخب  زا 

وا جارعم  نانس  قوف  وا ، جات  تداهش  روش 

هدمآ ّرف  اب  ّرپ و  اب  شفَرفَر ، ناّرپ  ریت  زا 

نیمز رب  دماین  شتشپ  نیز ، تشپ  زا  هگمزر  رد 

هدمآ رکنم  مخز  نآ  نیک ، تسد  زا  شرس  رب  ات 

مالَّسلا یّنِم  ردپ  يا  تفگ 

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


ماک هب  مبآ  دیسر  کنیا 

هدمآ رثوک  ضوح  زا  ماج  ود  اب  دّمحم  مّدج 

ناهج زا  متشذگ  شوخ  رس  نآ ، زا  مدیشون  ماج  کی 

هدمآ رگید  ماج  نآ  ناهج ، ناج  نآ  رهب  زا 

رس هب  ار  وا  ردپ  دمآ  ربخ ، دش  نوچ  وا  زاوآز 
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هدمآ رس  رب  هچ  ار  وا  رگم ، دناد  ادخ  اهنت 

نوخ كاخ و  ردنا  هداتفا  ناوج ، انعر  نآ  دید  نوچ 

هدمآ رک  ناهج  شوگ  نآ ، زاوآ  زک  هحیص  دز 

افو ناتسب  ورس  يا  یفَع 61 ،  اینُّدلا  یَلَع  اتفگ 

هدمآ رت  هدید ي  اب  ار ، وت  رس  رب  ردپ  کنیا 

اضر متسه  اضر  اما  ازع ، نیز  مغاد  دنچ  ره 

هدمآ رظنم  روظنم و  الب ، نیا  مشیپ  دهع  زک 

نینچ یقوشعم  هداد  نوچ  نید ، هاش  ناناج  هار  رد 

هدمآ رّدصم  هش  نآ  نیمه ، زا  قاّشع  مزب  رد 

نزم مد  نابوخ  قشع  زا  نخس ، نیز  یئافو  رذگب 

هدمآ رَّتَسُم  ّرِس  نیو  ناهن ، دشاب  سب  زار  نیک 

****

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  لیلخ  لسن  زا  لیتق  لوا  تبقنم  رد  اضیا 

دروآ رذآ  هلعش ي  را  مناشف  ررش  عبط 

دروآ ردنمس  عبط  اجک  زا  مقطن  لبلب 

شلبنس يوب  هتسویپ ز  هک  ملگ  نآ  لبلب 

دروآ رطعم  دنوادخ  ار  تشهب  غاب 

رگم ات  هدومن  قلخ  شربکا  يادخ  هک  نآ 

دروآربکا قلاخ  ار  شیوخ  مارگ  مان 

نآ يارب  دوخ  رهظم  ار  لوسر  ادخ  هدرک 
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دروآ رهظم  رهظم  دوخ  يارب  شرگم  ات 

يدمحا رون  رهظم  وا  لامج  هعشعش ي 

دروآ ردیح  دای ز  وا  لالج  هنطنط ي 

رگد فحصم  رتفد و  رگداد  هکنآ  دزس  یم 

دروآ ربکا  ّیلع  هاج  لالج و  تفص  رد 

وا لامج  هنیآز ي  وا ، شخب  حور  بل  زا 

دروآ ردنکس  رضخ و  زا  تمارکو  هزجعم 

نیز رهپس  زا  شا  هراسخر  هام  عولط  رهب 

دروآ رگید  علطم  نیشتآ  عبط  رتخا 

دروآ رّونم  يور  نآ  هولج  هب  رگا  دهاوخ 

دروآ رّدکم  دیشروخ  لامج  هنیآ ي 

ناهج نیا  رد  شلدتعم  تماق  فلز و  خر و  زج 

دروآرب لگ  لبنس و  ارورس  هدینشن  سک 

نینچ یتماق  دق و  اب  نیمز  ره  هب  درذگ  رب 

دروآ ربونص  ورس و  نیمز  نآ  تمایق  هب  ات 
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رمک ات  شودز  هدنکفا  شدنمک  نوچ  يوسیگ 

دروآ ربنچ  هب  دیشروخ  دنب  دنمک و  هب  ات 

يرواخ رهم  وچ  هکنآ  يربکا ، ّیلع  هچ  هو 

دروآ رواکت  هب  یه  رگا  خرچ  درذگ ز  رب 

کت زیت  دنمس  مس  زا  خرچ و  درذگرب ز 

دروآ رّوصم  هام و  رتخا و  لاله و  لکش 

درذگب خرچ  حمار  زا  شحمر  مزر  هگرد 

دروآ رضخا  دبنگ  رب  تسکش  وا  هزین ي 

وا دربن  زا  نمشد  دنک  رذحلا  رذحلا 

دروآ رک  ناهج  شوگ  نامالا  ناما و  گناب 

وا يودع  خر  فوخ  زا  ینارفعز  هدش  ات 

دروآ رمحا  هلال ي  نوچ  غیت  وا ز  هرهچ ي 

یبن توطس  تکوش و  اب  رازراک  فص  رد 

دروآ ردیح  تلوص  نایع  رهاظ و  همه  رب 

ناوت یک  هن  رگ  درب و  رس  هب  شتداهش  روش 

دروآ رفاک  ذقنم  ورف  شکرات  هب  غیت 

نانس رسرب  هک  تساوخ  یم  هزین  زارط  رهب 

دروآ ربنعم  دعج  نآو  نوخ  قرغ  لکاک 

دش دوبک  شبل  لعل  شطع ، هرارش ي  نوچ ز 

دروآ رت  نوخ  شیوخ ز  هنشت ي  يولگ  تساوخ 
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البرک هب  ردپ  يوک  یئادف  دوش  تساوخ 

دروآ رس  دوخ  فک  رب  ازج  هصرع ي  هب  هک  ات 

نآ يارب  زا  هچ  رهب  دروآرس ، دوخ  فک  رب 

دروآ رثوک  بآ ز  ناگنشت  يولگ  هب  ات 

نآ يارب  زا  هک  رهب  دروآ  رثوک  بآ ز 

دروآ رت  دوخ  هراسخر  هدید  بآز  هک  سک 

شا یماک  هنشت  هصق ي  دنک  مقر  رگا  دهاوخ 

دروآ رذآ  هلعش ي  شمغ  زا  یئافو  کلک 

****

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلا  یبا  مشاه  ینب  رمق  تبقنم  حدم و  رد 

رادم رادم  جک  خرچ  زا  یتسار  دیما 

رادم شیورجکب  نیک  زا  دوب  ناتسآ  رب 

یمه گنت  هّرجم 62  زا  رمک  هتسب  هنیک  هب 

63 راّرج نیا  تسا  يرج  اهلد  نتسکش  یپ 

میب زا  داهن  ار  ياپ  نیمز  هب  ناوت  یمن 

راّدغ نیا  هتسکش  اهلد  هشیش ي  هک  سب  ز 

ار متسر  رازه  دز  نیمز  هب  نیز  ردص  ز 

راوس ماس  رازه  دص  نیک  درک ز  هدایپ 

وا رد  هک  دش  هدرسف  ار  ملد  هک  سب  هدرشف 

راوخنوخ نیا  دشون  هک  ینوخ  هرطق ي  هدنامن 
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مزیخرب هزیتس  رب  شا  یپ  هکنآ  تسد  هن 

رارف ياپ  هن  ناهج  رد  منتسیز  ياج  هن 

نودرگ شدرگ  نارود و  یقاس  تسد  ز 

راقع ياج  هب  لد  نوخ  ارم  تسا  رغاس  هب 

روبص بلق  هن  ارم  بیکش  ياج  هن  رگو 

راب دیامن  وا  هچ  ره  دشک  راب  هک  نت  هن 
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يرثا نم  دوجو  زا  دنامن  هلان  ریغ  هب 

رای لد  رد  زین  هلان  نآ  رثا  یب  تسه  هک 

وا تیاکش  یلو  مراد  هلگ  سب  رای  ز 

راع مناد و  گنن  هکناز  منکن  وا  ریغ  هب 

وا ترضح  هب  رگم  مه  وا  تیاکش  منک 

رایغا زا  تفهن  دیابب  رای  زار  هک 

مدنسرخ وت  زک  تسود  يا  مسق  یتسود  هب 

رازیب نم  وشم ز  اما  ینک  یم  هچ  ره  هب 

مدنب زا  دنب  ریشمش  هب  دنُرب  رگا 

رات وا  راترات  دنیامنب  را  مغیت  هب 

دنویپ ملسگن  تسود  زا  هک  تسود  ناج  هب 

رادلد زا  مرادن  رب  لد  هک  رای  فلز  هب 

دنراذگب هک  دوب  ّتبحم  طرش  هن  یلو 

هنیمک

راوع بیع و  نیرق  ار  دوخ  رکاچ 

دیوگ دریگ و  هتکن  نم  هب  دوسح  ات  هک 

رادرب وزا  لد  راک  افج  تسوت  رای  وچ 

وت نم و  رب  زارد  نادوسح  نابز  دوش 

راتفر ینک  یم  تسود  يا  رگا  شور  نیا  هب 

ریشمش ینز  مرس  رب  رگا  شیوخ  تسد  هب 

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 215 

http://www.ghaemiyeh.com


راجنهان خرچ  هب  مراذگم  یلو  نزب 

میدق تسا  یتوادع  نیک  زا  نم  هب  ار  خرچ  هک 

رارکت ما  هدومن  سب  شا  يور  جک  ثیدح 

تسد دباین  نم  هب  وا  يوش  تسود  وت  رگا 

راک درادن  نم  هب  وا  يوش  رای  وت  رگا 

يوش رای  وت  دنگوس  وت  فلز  رات  هب 

رامد رادم ، جک  خرچ  نیا  زا  نم  مروآ  رب 

تسود تّمه  نُمی  میآرب ز  ماقتنا  هب 

راهم مظن  ياه  هتشر  زا  منک  شا  ینیب  هب 

مدق تابث  اب  وت  يالو  ّرس  ریس  هب 

رایس زا  هن  مرتمک  وا  تباوث  زا  هن 

یناد یم  وت  وا  دراد  نم  هب  هطاحا  رگا 

راب نیدنچ  تسوا  زا  شیب  وا  رب  هطاحا  ارم 

يوطم نم  دوجو  ردنا  دوب  وا  دوجو 

رارش گنس  ناس  هب  ناهنپ  هن  راکشآ و  هن 

ینک هراشا  رگا  دنگوس  وت  يوم  يور و  هب 

رات بش  نوچ  زور  زور و  منک  هدید  هب  شبش 

مناد یم  هک  مغ  هچ  شروک  برقع  ارم ز 

رام برقع و  يارب  سوسفا  رطنم و  رازه 

تسین مساره  وا  خیرم  رجنخ  لد ز  هب 
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رای نم  اب  رای  ناگژم  كوان  تسه  وچ 

تسین یطسب  ضبق و  چیه  می  سحن و  دعس و  ز 

راگن فلز  هب  دش  هتسب  ارم  طسب  ضبق و  هک 

ریجخن یپ  زا  معبط  دنک  لیم  هک  رگا 

راکش هنیمک  وا  يدَج  لَمَح و  دوب  ارم 

یحلص هدب  نایم  رد  دوب  حالص  رگا 

راکیپ یپ  زا  وش  یئافو  رای  هنرگو 

مهاوخ یلو  ما  ین  يرای  لباق  هچ  رگا 

راز نم  رب  وت  ینک  لّضفت  شیوخ  لضف  هب 
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لهج وب  نوچ  لهج  راکنا و  رد  داب  هشیمه 

راکنا دنک  ار  لضفلاوبا  لضف  هک  یسک 

رگید یعلطم  هب  دش  ناس  هچ  عبط  هک  نیبب 

راونالا علاطم  شیور  علطم  ناس  هب 

رارق هتفرگ  لد  هب  ترهم  یهام و  وت  اهش 

رارقا لزا  زا  نم  مراد  وت  یگدنب  هب 

دنناوخ یمه  تمشاه  ینب  هام  هک  یئوت 

راقو رهپس  رد  یئوکن و  نامسآرد 

تناعنک هام  يزاجح و  باتفآ  وت 

رازاب رد  هداهن  لد  فک  هب  ناج  فالک 

ناهج نافسوی  ینسح و  فسوی  وت  اهش 

راوید رب  دنا  تروص  نوچ  وت  نسح  شیپ  هب 

درک ناوتن  حیدم  یتسه  وت  هک  نانچ  اروت 

رای دوبن  قشع  يوک  رس  هب  ار  لقع  هک 

اجک لقع  ریفس 

قشع روشک  هب  درب  هر 

راوشد یسب  هر  تسا و  دنلب  قشع  ياج  هک 

يرادافو رد  یقشع و  روشک  ریما 

راید رهش و  چیه  هب  دشابن  ریظن  اروت 

يرادافو هویش ي  رد  وت  ناس  هب  یسک 

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 218 

http://www.ghaemiyeh.com


راصعا زا  يرصع  هب  دیاین  تسا و  هدماین 

نیسح يارب  یئوت  ربمیپ  رهب  هکنانچ 

راّرک ردیح  راّیط و  رفعج  ریظن 

ياپ يدرشف  ردق  نآ  نیسح  يافو  یپ 

راک زا  تسد  تسد و  تَتفَِرب ز  تسد  ود  ره  هک 

دنک راختفا  یتسد  یب  هب  هک  دوب  اور 

راّیط رفعج  تسدمه  هدمآ  وت  اب  وچ 

وت هناتسآ ي  هک  دنگوس  وت  ناتسآ  هب 

راب نیدنچ  تسا  رتالاب  رترب و  شرع  ز 

عیفر تسه  هک  سب  وت  لالج  رصق  ساسا 

زج

رامعم يرگید  دوب  ناوتن  شدزیا 

معبط رئاط  وت  انث ي  حدم و  هب  اهش 

راقنم دنُکرت  رحب  زا  هک  تسا  یکغرم  وچ 

تسین وت  لالج  روخ  رد  انث  حدم و  وچ  ارم 

رافغتسا میامن  یم  انث  ز  انث ، زا  سپ 

لوبجم دوب  نم  تاذ  نوچ  وت  حدم  هب  یلو 

راچان دنز  وا  زا  رس  نخس  لیبق  نیا  زا 

رگید یعلطم  دیدجت  یپ  زا  هکنانچ 

راب شتآ  تشگ  وت  غیت  هلعش  وچ  نابز 
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راو ردیح  مزر  هب  يزاتب  وچ  نیک  دنمس 

رابغ ناس  هب  دوش  رب  نیرب  خرچ  هب  نیمز 

گنج هصرع ي  هب  ار  هللا  دسا  يرهظم  وت 

راکش هنیمک  دوب  تورمع  بحرم و  وچ  یسب 

ناگرگ تتلوص  یئادخ ز  ریش  لبش  وت 

َهبور وچ  مزر  زور  هب 

رارف دننک  یمه 

میدق نارکاچ  ود  ره  ردق  اضق و  ار  وت 

راسی ناور ز  یکی  نیمی و  ناور ز  یکی 

يراد نامک  دنک  وس  ره  وت  مکح  هب  اضق 

رامسم دنز  ودع  مشچ  هب  ریت  ردق ز 
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مشخ هنیک ز  دنمس  يزاتب  وچ  نیک  تشد  هب 

رارش مصخ  ِناج  هب  تدنمس  لعن  دتف ز 

ریلد ناسراف  روالد ز  ناشکرس  ز 

رازه هچ  دص  هچ  هد  هچ  نادیم  هصرع ي  هب  ار  وت 

وت تعاجش  هّصق ي  ناهج  نارونخس 

راشعا زا  يرشع  دنتفگن  دنا و  هتفگب 

منار نخس  دوخ  وت  فصو  هب  هک  دح  هچ  ارم 

رامضم نیردنا  گنل  دوب  لقع  ياپ  هک 

نالوج دنک  ناس  هچ  تحدم  هب  عبط  دنمس 

راوس رازه  دص  هصرع  نیا  رد  تسا  هدایپ 

يرامشب فطل  مهاوخ ز  نم و  میئافو 

رامش زور  هب  دوخ  نامالغ  کلس  ارم ز 

لاصآلا ِّوُدُغلِاب َو  نم  تیامح  وت و 

راکبِالا َو    ِ ّیِشَعلِاب وت  یمالغ  نم و 

****

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلا  یبا  مشاه  ینب  رمق  حدمرد  ًاضیا 

دنز رگد  ياون  هنارت  ره  هب  معبط 

دنز رطخ  فوخ و  فص  رب  راو  قاشع 

زاجح یهگ  شقارع  کلم  ياوه  یهاگ 

دنز رتخاب  هگ  رواخ و  هب  مدق  یهاگ 
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یتسار هب  فلاؤم  تسا  فلاخم  ره  اب 

دنز رت  کشخ و  رب  هک  باتفآ  دننام 

رای غارس  دریگب  گرزب  کچوک و  زا 

دنز رس  هب  تداعس  رتچ  هک  رگم  دشاب 

نیتأشن نویامه  تخب  ضیف  دیاش ز 

دنز رثا  ّتبحم  ماج  يا ز  هئشن  کی 

ناهج رد  تسین  رظن  لها  هک  یسک  يرآ 

دنز رظن  لها  رد  رب  هقلح  هک  دیاب 

مرک زا  هک  یهاش  هگرد  هب  امّیس  ال 

دنز رجح  رب  شخر  رهم  يا ز  هّرذ  نوچ 

كانبات هدنشخرد  لعل  ناس  هب  ددرگ 

دنز رمق  سمش و  هب  هنعط  بات  بآ و  زو 

وا هکنآ  فیسلاوبا  لامکلاوب  لضفلاوب و 

دنز رنه  لضف و  تیار  شرع  قوف  رد 

بقل یمشاه  ینب  هام  زاجح و  هاش 

دنز رفظ  حتف و  ترصن و  ياول  وک  نآ 

سایق ریاط  وا  تعفر  ریس  رهب  زا 

دنز رپ  لاب و  رگا  لایخ  رپهش  اب 

شتعفر راب  رد  هقلح ي  هب  دسر  لکشم 

دنز رد  هب  ناکما  هقلح  رگا ز  راب  دص 
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هشقن هک  نانچ  شمکح 

درب اضق  ششقن  ز 

دنز ردق  شیور  هدرک ز  هک  نانچ  شرما 

یمدرم يدرم و  تبالص و  تلوص و  رد 

دنز ردپ  ياج  هب  هیکت  راگزور  رد 

شتجاح تسین  ینِرَا  نتفگ  هب  یسوم 

دنز رصب  رب  شرد  كاخ  يا ز  هّرذ  رگ 
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حیسم اب  دوب  را  شنزوس  ياج  كاخ  ناز 

رب شرع  رس  هب  مدق  شدیاب  یم 

دنز

لد دور ز  فسوی  ّتبحم  ار  بوقعی 

دنز رظن  کی  لد  رظنم  شخر ز  رب  رگ 

رگد علطم  نم  نشور  عبط  قرش  زا 

دنز رس  هدنشخرد  باتفآ  صرق  نوچ 

دنز رب  ریشمش  هب  تسد  هک  رگا  سابع 

دنز رت  کشخ و  همه ي  رب  هلعش  هرابکی 

يا هرارش  کی  رگ  شرادبآ  غیت  زا 

دنز ررش  یتسه  نمرخ  هب  نایع  ددرگ 

رشح زور  هب  ات  دوشن  ربخ  دوخ  لتق  زا 

دنز ربخ  یب  الب  غیت  هک  ره  قرف  رب 

زیت دنت و  كالاچ و  کباچ و  تسه  هک  سب  زا 

دنز رس  هب  رفغم  هب  هدیسران  ریشمش 

مکو دایز  یب  وا  رکیپ  مین  ود  دزاس 

دنز رمک  ای  رس  هب  هک  ار  هک  ره  مشچ  زا 

نافلاخم ناج  گر  رب  شین  هتسویپ 

دنز رتشین  نوچ  شزیت  ریت  داصف 

اغو زور 
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وا نارکاچ  ردق  اضق و 

دنک ردق  اضق و  درک  هدارا  اج  ره 

تامم هماج ي  اضق  صخش  راو  طاّیخ 

دنز رتسآ  انف  زور  هب  ودع  رهب 

یگدنز تخر  ردق  تسد  راو  غاّبص 

دنز رتشیب  لجا  یتسین ز  ّمُخ  رد 

مصخ هب  دسر  شغیت  هلعش ي  ررش ز  کی  رگ 

دنز رَقَس  اذه  هرعن ي  رشح  زور  ات 

لیلد دش  وت  فطل  وت  حدم  هب  ارم  اهاش 

دنز رذگ  ایرد  روم ز  هنوگچ  هن  رو 

یلو دوب  رصاق  وت  فصو  هب  نابز  ار  ام 

دنز رپ  لاب و  دوخ  تّمه  ردق  کشجنگ 

يارس نخس  یئافو  وت  تحدم  هب  دش  ات 

دنز رکش  دنق و  هب  هنعط  رازه  شقطن 

راگزور هب  مدینشن  مدیدن و  اّقس 

دنز رگج  رب  شررش  یگنشت  زوس  زا 

****

امهیلع هللا  تاولص  نسحلا  نب  مساق  ترضح  حدم  رد 

نکلا دوب  ناتساد  نیا  رد  هماخ  نابز 

نخس داد  هنامز  ردنا  یمداد  هن  رگو 
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قیفوت یب  تسین  هک  میارس  هنوگچ  نخس 

نم تیافک  فک  ردنا  نخس  کی  نانع 

تسود رد  زا  دیاب  درک  بلط  ضیف  تسخن 

نشور دوش  لد  مشچ  وا  تیانع  زا  هک 

نیک زا  خرچ  تسکش  رب  نم  هماخ ي  هچ  رگا 

نتفُس رُد  ارم ز  دشابن  هراچ  کیلو 

کلف ساط  هنوگژاو  نیا  زا  نم  ییاهر 

نگل روم و  ثیدح  نوچمه  هنیاعم  دوب 
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نودرگ شدرگ  مغ ز  زا  رپ  تسا  یلد  ارم 

نهک خرچ  تسد  نوخ ز  زا  رپ  تسا  یلد  ارم 

رکم يرایتسد  هب  وا  درکن  هک  اهراک  هچ 

نف يراشف  اپ  هب  وا  درکن  هک  اهراک  هچ 

تفر هثداح  داب  هب  يو  زا  هک  طاسب  اسب 

نمیرها تسد  هب  وا  دنکف  هک  نیگن  اسب 

مغ هّصغ و  هب  دش  هتشغآ  هک  طاشن  اسب 

نَِحم جنر و  هب  دش  هدولآ  هک  دورس  اسب 

لگو نسوس  راز و  هلال  یسب  درک  هدرسف 

نمچ ورس و  لاهنون و  یسب  دومن  نازخ 

روگ هلجح ي  هب  وا  زا  ماکان  هب  هک  ناوج  اسب 

نفک دومن  رب  هب  یسورع  تخر  ياج  هب 

یماکان ناوج  زگره  هدماین  یلو 

نسح نب  مساق  هدازآ ، هدازهاش ي  وچ 

زونه هک  يا  یسورع  وا  درک  هیرام  تشد  هب 

نویش هلان و  گناب  کلف  هب  دسر  وا  زا 

لاس هدزیس  نس  هب  يرمع  لوا  ناوج 

نبل يوب  زونه  شنابل  يدمآ ز  هک 

ار شرادجات  ّمع  ِیسک  یب  دید  وچ 

نکسم دنک  وا  ردنا  مغ  هک  دنامن  شلد 
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شهر راث  دنک ن- ناج  ات  هک  تساوخ  هزاجا 

نمز ماما  نآ  شنادیم  تصخر  دادن 

یلو تسا  قیال  هن  ناج  ارم  هچ  رگا  تفگب 

نت هچارس ي  رد  تسا  یقاب  وت  راث  یپ ن-

قوش زا  داد  هسوب  داتفا و  يو  ياپ  ود  ره  هب 

نماد ار  هاش  دیچیپب  تسد  ود  ره  هب 

يراز هیرگ و  حاحلا و  هبال و  زجع و  هب 

نسح هجو  هب  نیسح  زا  برح  تصخر  تفرگ 

ناشخر بکوک  وچ  دمآرب  همیخ  جرب  ز 

نمی تمس  رگم ز  یتفگ  هدز  رس  لیهس 

دیدرگ ناور  نیک  نادیم  هب  هاگ  همیخ  ز 

نمچ ورس  وچ  يدق  مامت و  هام  وچ  یخر 

داهن رب  رس  هب  دوخ  هالک 

لکاک زا 

نشوج نتشیوخ  يوسیگ  هدومن ز  رب  هب 

لاله وچ  فک  هب  ار  زوس  ودع  غیت  تفرگ 

نفک لکش  هب  نهریپ  دوخ  رب  رد  دومن 

هام نوچ  یخر  اب  درک  اج  هکرعم  نایم 

نشور ناهج  وا  يارآ  لد  لامج  زا  دش 

دومن هولج  وچ  نیز  يانیس  هلق ي  زارف 
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نمیا يداو  گشر  دش  هیرام  نیمز 

تفای ینارَت  َنل  تفگ و  ینِرَا  رگا  میلک 

َنل خساپ  تفاین  مد  نآ  سک  چیه  کیل  و 

ماش هفوک و  نایطبق  ارچ  هک  متریح  هب 

ّنَملاوُذ رداق  رون  ناشلد  رد  تفاتن 

رارک ردیح  دنزرف  هریبن و  نآ  سپ 

نمشد نمرخ  هب  شتآ  دز  غیت  قرب  ز 

لفط نآ  رادمان  ناعاجش  تشُِکب  نانچ 

نسحا رازه  دص  تفگ  ارِو  خرچ  لاز  هک 
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نیسح يوک  راثن  ناج  دوش  تساوخ  وچ  یلو 

ندش هتشک  ریغ  هب  شراک  هراچ ي  دوبن 

انح تسب  شیوخ  تسد  فک  هب  رس  نوخ  ز 

ندرگ رد  داهن  تداهش  سورع  ون  هب 

نیسح دوب  هنوگچ  مد  نآ  رد  هآ  منادن 

نسوت زا  داتفوا  كاخ  هب  هدازهاش  هک 

ار تعلط  باتفآ  نآ  هیرام  كاخ  هب 

نمأم ُ-د  بن اه  ریشمش  هیاس ي  ریغ  هب 

بایرد ار  شیوخ  داماد  هک  تفگ  هلان  هب 

نم رس  رب  هداتسیا  نم  لتاق  هک  نیبب 

ربکا یلع  نم و  نوخ  یفالت  یپ 

نکرب ار  مصخ  داینب  وت  راگزور  ز 

رس هنیس و  هب  دنز  یم  وا  مغ  زا  یئافو 

نزح تیب  تسا  هتشگ  وا  متامز  شلد 

****

مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  ترضح  تبقنم  حدم و  رد 

دش مد  مه  زارمه و  نابز  نیریش  یُتب  اب  وک  یسک 

دش مَکبَا  تسب و  رب  بل  هچره  زا  وا  فرح  زا  ریغ  هب 

نادنچ نآ  نیا و  فرح  ناج ز  شوگ  تسب  رب  ورف 

دش مهلم  بیغ  شورس  زا  ناناج  رارسا  رب  هک 
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نادیواج هدنز  دش  ناج  قوش  زا  داد  تسود  هار  هب 

دش مغ  زا  غراف  رگید  تشگ و  ناناج  راوخمغ  یمد 

برط دجو و  دص  هب 

ناناج هر  رد  ناج  زا  تشذگب 

دش ملاع  لها  غارچ  مشچ  تیراع  ناج  کی  هب 

یتسه کلام  دش  دوخ  هک  ناس  نآ  تشذگ  رد  یتسه  ز 

دش مرحم  رای  میرح  رد  ات  دش  هناگیب  دوخز 

ار ّتبحم  ناکیپ  تشگ  ناج  لد و  زا  راکبلط 

دش مهرم  نیع  وا  هنیس ي  رد  ازگ  ناج  ریت  هک 

يراز دشاب و  يراسکاخ  ّتیمدآ  ناشن 

دش مدآ  كاخ  زا  دوب  هک  نوچ  مدآ  دنناد  همه 

يراّمت دروخ  دناوت  امرخ  یگدنز  لخن  ز 
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دش مثیم  وچمه  يدرم  يرادافو و  راد  رب  هک 

ار شلانم  لام و  رس  هب  رس  دزاس  لذب  سک  ره  هن 

دش متاح  وچمه  تواخس  رد  دناوت  یم  ملاع  هب 

دناد يرورس  ناشن  دنابنجب  رس  سک  ره  هن 

دش مغیض  وچمه  تلوص  هب  دناوتن  هبرگ  زگره  هک 

دزاس قش  هام  دناوت  دزارفا  هجنپ  سک  ره  هن 

دش متاخ  ياراد  وا  هک  دیاب  یمتاخ  دمحا  وچ 

ددرگ نید  هاش  بانم  بئان  ناوت  یم  سک  ره  هن 

دش می  ناوت  منبش  هن  دیشروخ و  دش  هّرذ  ناوتن  هک 

ار تمارک  نیا  دشابن  قیال  هتسیاش و  یسک 

دش مّرکم  بصنم  نیا  هب  ملاع  رد  هک  ملسم  رگم 

دش مّمصم  نوچ  نتفر  هفوک  رب  نید  هاش  مکح  هب 

دش مهارف  متامو  هدیچرب  یمّرخ  طاسب 

يداش ترشع و  شیع و  دیدرگ  ناهج  ردنا  مارح 

دش مّرحم  زاغآ  دومنب  رفس  زاس  وا  وچ 

نارای همه  زک  سب  نیمه  وا  هاج  ردق و  فصو  هب 

دش مَّلَسُم  ِملسُم  نیسح  نامرف  غیلبت  یپ 

تعفر رد  دوب  مّلسم  نوچ  شناد  لها  شیپ  هب 

دش مّلُس  هاش  يارب  زا  تداهش  جارعم  هب 

رسکی نانگمه  زا  دوب  درف  يراثن  ناج  درف  هب 
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دش مّدقم  نارای  همه  زا  تداهش  تبث  رد  هک 

ار وک  بسن  ردنا  راختفا  شتانکمم  رب  دزس 

دش مع  رسپ  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  نیسح 

وا ردق  لیثمت  نید  هاش  شّمع  نبِا  اب  زج  هب 
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دش منبش  ایرد و  ای  دیشروخ  هّرذ و  لاثم 

یسرک زا  رترب  تعفر  هب  وا  تخب  تخت  ماقم 

دش مظعا  شرع  زارف  رد  شردق  رصق  ساسا 

شرادقم ردق و  زا  يا  هّرذ  اب  درخ  نازیم  هب 

دش مک  ینزرا  نزو  هب  مدیجنسب  ار  ملاع  ود 

مناد یلو  ار  شلالج  هاج و  هیاپ ي  منادن 

دش مخ  کلف  تشپ  شتعفر  شیپ  میظعت  یپ 

زکرم ار  كالفا  ربنچ  ُهن  وا  دوب  دوجو و 

دش مَسقَم  قازرا  تمسق  رد  وا  دوج  لاون 

شناگنلپ مزر  رد  هک  نآ  يریگ  ریش  يریما 

دش مَّلعم  بلک  نوچ  خرچ ، ریش  دیص  هاگ  هب 

شریت ریاط  اب  دش  زاورپ  مه  هتسویپ  رَدَق 

دش مدمه  مزر  زور  هب  شزیرنوخ  غیت  اب  لجا 

نازوس شتآ  ناس  هب  شتسد  رد  غیت  انامه 

دش مقرا  رام  ناس  هب  شتسَش  رد  هزین  انامه 

نت کی  یتشاذگن  ورف  نمشد  ناهج  رگ  رسارس 

دش مکحم  مزر  رد  وا  مزع  ياپ  هک  ینادیم  هب 

مناوتن قرف  شغیت  قرب  مصخ و  قرف  نایم 

دش مغدم  قرف  اب  وا  غیت  قرب  قرح  فرح  هک 

شغیت رغاس  زا  شون  هعرج  مد  کی  دیدرگ  ودع 
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دش مس  یگدنز  دهش  رشح  زور  هب  ات  شماک  هب 

نتفگ ناوت  یم  يدیزو  شغیت  رصرص  سک  ره  هب 

دش مّنهج  رد  لصاو  دوب  ّتنج  لها  زا  رگا 

ایرد شلد  رثوک ، شبل  یبوط ، شدق  ّتنج ، شخُر 

101 ص :

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 235 

http://www.ghaemiyeh.com


دش مّسجم  ار  یتشهب  اپ  ات  رس  يوضع ز  ره  هب 

یفاو نتشیوخ  دهع  هب  یفاص ، شلد  یفاک ، شفک 

دش مزمز  رجِح و  ماقم و  نکر و  افص  رد  شهاوگ 

تردق تّوق و  لالج و  هاج و  همه  نیا  اب  یلو 

دش مغ  دص  ود  اب  مأوت  دیدرگ و  نایفوک  لیلذ 

یفوک زا  تعیب  دهع  تفرگب  دش  هفوک  يوس  وچ 

دش مه  اب  دهع ، نآ  نتسکشب  نتسب و  نکیلو 

اّما ناسکان  نآ  دهع  دنتسب  افو  زا  لّوا  رد 

دش متام  لتق و  دهع  دهع ، نآ  افج  زا  رخآ  رد 

يرادافو مسا  هک  وجم  زگره  ناهج  لها  افو ز 

دش 64 مّخرم  يادانم  نوچ  مک  صقان و  ملاع  هب 

ملسم رب  تفر  نایافو  یب  ناز  متس  روج و  سب  ز 

دش مغ  هنامیپ ي  شمغ  زا  یئافو  راز  لد 

****

ملس هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لآ  تبیصم  حدم و  رد 

دنرهظم ار  قح  رون  ناشیا  هک  ربمغیپ  لآ 

دنرشحم ناعفاش  ملاع ، داجیا  ثعاب 

دوب ناشیا  یتسه  لیفط  زا  دشاب  هچ  ره 

دنرهوج ناشیا  هک  ناد  یم  ضَرَع  ار  هللا  يوس  ام 

نینمؤم نیتملا  لبح  نید ، ياقثولا  هورع 
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دنرویز ار  قح  شرع  دنرهوگ و  ار  نید  جرد 

ناکم نوک و  لبقتسم و  یضام و  یهن و  رما و 

دنردصم ناشیا  دنناشیا و  زا  قتشم  یگلمج 

دنقح نیع  یلو  ناشیا  دنین  قح  نیع  هچ  رگ 

دنرظان اّما  دنروظنم  لصا  تقیقح  رد 

اهتنم دشابن  ار  ناشیا  تاذ  ردق  فصو 

دنرکو روک  اه  لقع  ناشیا  رد  ناریح  نافراع 

ماک هنشت  ناشیا  زا  یضعب  ارچ  مراد  یتریح 

دنرثوک نایقاس  اّما  هنیک  زا  لیتق  دش 

اونین نیمز  رد  دریگ  تسد  ار  يوس  ام 

دنرطضم ریگتسد  اون و  یب  اه  رظن  رد 

الب رحب  هقرغ ي  دش  ابع  لآ  قروز 

دنرگنل ار  کَلَف  کُلف  ُهن  هکنآ  دوجو  اب 
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تاجن نافوط  زا  تفای  تسشن و  یتشک  رد  حون 

دنردنا نافوط  هب  ناشیا  نوخ  رحب  ردنا  نکیل 

راو لیعامسا  ربکا  لیلخ و  نامولظم  هاش 

دنرجاه نوچ  یکی  ره  یپ  زا  شیالیل  بنیز و 

یلب دش  تمایق  یتسدینش  اروشاع  زور 

دنرکنم ناودع  دوب و  تمایق  ربکا  تماق 

تسا تلم  نیمادک  ای  نیا  تسا  بهذم  نیمادک  رد 

دنرجعم یب  رداچ و  یب  یفطصم  تیب  لهاک 

کلف يا  دوب  اور  یک 

البرک نیمز  ردنا 

دنرب رجعم  نیکرشم  هورگ  بنیز  رس  زا 

دنتشاد يزینک  مشچ  ادخ  نازیزع  زا 

دنربکا يادخ  بوضغم  هک  ینازیمت  یب 

دنتخورفا البرک  نیمز  رد  نیک  شتآ 

دنرفیک زا  ربخ  یب  شیوخ و  رفک  زا  ربخ  اب 

نانس رب  یهاگ  هزاورد  هزیوآ ي  دش  هاگ 

دنرکاچ شناهج  ناهاش  هک  یهاش  نآ  سأر 

ردپ یب  نارتخد  ردارب  یب  نارهاوخ 

دنرس نآ  رود  هب  نادرگرس  شعنلا  تانب  نوچ 

يرس رس  راک  تسین  نداد  تسود  هار  هب  رس 
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دنرذگب رس  ِرَس  زا  ماگ  نیلوا  رد  ناقشاع 

رابب لد  نوخ  هدید  زا  کشا  ياج  یئافو  يا 

دنرشحم دص  عفاش  کی  ره  هک  ینادیهش  رب 

****

مالسلا مهیلع  ابع  لآ  تبیصم  هیثرم و  رد 

دنک یم  رس  اون  ین  نوچمه  هماخ  ون  زا  زاب 

دنک یم  رتفد  بیز  ار  اونین  ثیدح  ای 

تسا هماخ  ریفص  زاوآ  مه  لفحم  برطم 

دنک یم  رس  رب  روش  اپرب  هنتف  اهاون  زک 

یتسار ماقم  رد  ینیسح  گنهآ  هب  هگ 

دنک یم  رشحم  بوشآک  يا  همغن  دیارس  یم 

ین ناغفا  ار  رشح  نیا  تسا  رشحم  کی  را  رشحم 

دنک یم  رّرکم  یه  تعاس  هب  تعاس  مد  هب  مد 

تسا رمضُم  رَمِزم  هب  ایوگ  نیسح  قشع  هئشن ي 

دنک یم  رمزم  گناب  مبارخ  تسم و  نینچ  نیاک 

مد هب  مد  دنب  دنب  دزوسب  ین  دنب  دنب 
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دنک یم  رغصا  کشخ  نابل  زا  تیاکح  نوچ 

دمد یم  متام  روص  يداش  روس  نایم  رد 

دنک یم  رجنخ  ریشمش و  زا  مساق  هراپ  هراپ 

راوس دزاس  یم  هقان  رب  وا  راز  سورع  ون 

دنک یم  رجعم  هریت  ار  شردام  هدید  غاد 

تشادن زگره  دوخ  تخب  زا  نامگ  نیا  الیل  ّما 

دنک یم  ربکا  لصو  زا  ادج  ار  وا  نامسآک 

یگنشت بات  ربکا ز  دیکم  ار  رهوگ  بآ 

دنک یم  رهوگ  بآ  یک  یگنشت  نیا  هراچ ي 

تشادن یبآ  شرب  ردنا  بآ  هک  شبآ  یب  لعل 

دنک یم  رذآ  رپ  ار  لد  یگنشت  مومس  زا 

یگنشت بات  یبآ ز  شبل  توقای  تشگ 

؟ دنک یم  رواب  هک  ار  نیا  یلو  میوگ  یم  شاف 

حور ناور  بآ  بل  رد 

نید هاش  ناور 

دنک یم  رس  یگنشت  اب  دهد  یم  رس  بل  هنشت 

شیوخ تخب  زا  ربخ  شدوب  یک  هدیدمغ  بنیز 

دنک یم  رجعم  هریت  ردارب  گرم  مغ  زک 

ادخ نازیزع  رب  يدرک  هک  یملظ  کلف  يا 

دنک یم  رفاک  هب  یملظ  نینچ  نیا  یک  يرفاک 
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یضترم مشچ  شاف  دیرگب  رگ  تبیصم  نیز 

دنک یم  رت  نیمز  يور  رس  هب  رس  شکشا  لیس 

ءاسنلا ریخ  ازج  زور  رد  هک  تعاس  نآ  زا  هآ 

دنک یم  رواد  شیپ  رد  ارجام  نیا  زا  هوکِش 

تسالبرک هاش  رهب  زا  ناوخ  هحون  یئافو  ات 
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دنک یم  رشحم  فوخ  زا  میب  شیوشت و  رگد  یک 

****

مالسلا هیلع  ابع  لآ  سماخ  تبیصم  رد  ظفاح  رعش  سیمخت 

تسوا مهرم  ارم  مخز  نت  هب  تفگ  نید  هش 

تسوا زا  مکحم  افو  دهع و  ارم  هک  ار  وا  رکش 

تسوا زا  مغ  ناک  نآ  زا  مداش  ارم  تسه  را  یمغ 

تسوا زا  مرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مرخ  ناهج  هب 

تسوا زا  ملاع  همه  هک  ملاع  همهرب  مقشاع 

لکشم مراک  هدش  نازیزع  گرم  زا  یسب 

لیام يزیچ  هب  تسین  ندش  هتشک  زج  هب  لد 

لد هب  تسا  یقوش  رس و  رد  ارم  هک  یقشع  روش 

لصاح ار  کلم  هن  مّلسم  تسار  کلف  هن 

تسوا زا  مدآ  ینب  يادیوس  ّرس  رد  هچنآ 

تسا یقاثیم  شوخ  دهاش  منتخاب  ناج  قوش 

تسا یقاتشم  شور  نیاک  رس ، رس  زا  مرذگب 

تسا یقاب  ناج  نت  هب  تسا و  نیسح  مان  ارم  ات 

تسا یقاس  دهاش  هک  رهز  مروخب  توالح  هب 

تسوا زا  مه  نامرد  هک  درد  مشکب  تدارا  هب 

دراب ناراب  وچ  ریت  نم  رس  رب  رگا  تفگ 

دراذگب ملد  هب  نازیزع  غاد  کلف  ای 
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دراد شوخ  ارم  قشع  هبطصم ي  زا  هداب 

دراد توافت  هچ  قشاع  رب  يداشو  مغ 

تسوا مغ  نیاک  نآ  يداش  هدب  هداب  ایقاس 

اه نامک  هب  ناودع  ریت 

دشاب هز  رد  همه 

دشاب هم  زا  هک و  زا  منت  هب  ناکیپ  مخز 

دشاب هجوتم  نم  رب  وچ  تسود  رظن 

دشاب هب  دوشن  هب  رگا  منینوخ  مخز 

تسوا زا  مهرم  ارم  هظحل  ره  هک  مخز  نآ  کنخ 

رمع هناخیم ي  هب  ياپ  دهن  هناتسم  هک  ره 

رمع هنامیپ ي  یقاس  شدنک  ُرپ  مرجال 

رمع هناورپ ي  رپ  دزیرب  وچ  یئافو  يا 

رمع هناخ ي  انف  لیس  دنکب  نوچ  ایدعس 

تسوا زا  مکحم  اقب  داینب  هک  راد  يوق  لد 

****

: تسا هدش  ضرع  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  موقلح  هب  ریت  ندیسر  ماگنه 

شرغصا نید ز  هش  تشذگ و  نامک  زا  ریت 

شرس زا  بآ  تشذگ  هکناز  بآ  رغصا ز 

نید هاش  يوزاب  رغصا و  يولگ  زا  ریت 

شردیح ناج  زجب  دوبن  اج  تشذگب 
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دیسر یفطصم  رگج  رب  تشذگ و  مه  نآ  ز 

شرگید ياج  نآ  دوب  اجک  دوخ  ات 

****

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  هدازهاش  هتشک ي  رس  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاح  نابز 

نم هدیسر ي  ون  لخن  يا  يا  هداتف  ارچ 

نم هدید ي  رون  الیل و  هنیس ي  رورس 

شوماخ يا  هداتفوا  نینچ  هکدش  هچ  رگم 

شوه زا  يا  هتفر  هکم  زیزع  تسا  عقاو  هچ 

ار وجلد  دق  يارایب  زیخ و  ياپ  هب 

ار وزاب  روز  يوخ  دب  نمشد  هب  امن 

يراد يا  يراک  مخز  رگم  هدرکن  ادخ 

يرای ینک  یمن  ار  تردپ  نامز  نیا  هک 

رفاک ذقنم  غیت  ار  وت  هک  نم  نامگ 

رگد تساوخ  ياپب  ناوتن  هک  هدنکف  اپ  ز 

منمچ سرون  لخن  يا  وت  زیخ  ياپب 

منز هیخب  وت  رس  مخز  هک  همیخ  هب  ایب 

يدرمناوج هنشت و  بل  هک  فیح  رازه 

يدرب لگ  هب  ار  بآ  يوزرآ  رخآ  رد 

داب ملاع  قرف  هب  ملاع  ود  كاخ  وت  زا  سپ 

دابم داش  هنامز  لها  هنامز و  لد 
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****

« ینارید بهار  لاح  نابز  »

ناج ضوع  رد  متفرگ  رز  مدادب 

نازرا هچ  هو  هو  ناهج ، ناج  ناج ، هچ 

متفرگ رس  اما  مداد  رز  رگا 

متفرگ رس  زا  یگدنز  ملاع  هب 

منیتأشن ردنا  سب  تلود  نیمه 

منیسح سأر  رگ  ادوس  نم  هک 

رون رپ  هدیدرگ  ما  هبلک  رسارس 

روش میئادوس  رس  رد  هدنکف 

مرخ داش و  مدومن  ار  احیسم 

میرم ناج  مدرک  دازآ  مغ  ز 

رخآ هلاس  نیدنچ  ياهتدابع 

رهاظ زورما  دش  دیشخب و  رمث 

****

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  هیثرم  رد  دنب  ود  تسیب و 

لوا دنب 

راکشآ دش  يربک  رشحم  وچ  البرک  رد 

راچد مه  هب  یتشهب  یخزود و  دنتشگ 

ماک داش  زور  نآ  یخزود  لیخ  دندوب 
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راکف هنشت و  بل  همه  نایتشهب  اما 

بآ بآ  طحق  زا  رگج  ار  تشهب  لها 

راوگ شوخ  بآ  ران  خزود و  لها  ماک  رد 
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رشح ناعفاش  نآ  رثوک و  نایقاس  نآ 

راد بآ  ریشمش  همعط ي  هنشت  دنتشگ 

دوب اور  نیا  دندز  هاگ  همیخ  هب  شتآ 

؟ رارش دتف  یتشهب  خاک  هب  یخزود  زک 

رس هنهرب  رس  کی  همطاف  نارتخد  سپ 

راوس يا  هزامج  هب  باتفآ  وچ  کی  ره 

وربآ ظفح  یپ  ظافح و  یب  دندوب 

راذع رب  هتشه  ورف  رادبات  يوسیگ 

ناهگان هک  نایرع  هقان ي  راوس  کی  ره 

راذگ ناشداتفا  نفک  یب  ناگتشک  رب 

کلف رد  هدنشخر  بکوک  وچ  يرکیپ  ره 

راب هراتس  ناوارف  مخز  کلف ز  نوچ  ای 

نیسح هراپ ي  دص  رکیپ  دید  وچ  بنیز 

رازم یب  نفد و  یب  هیرام  كاخ ، هب  ناطلغ 

انشآ يربص  یب  نخان  دومن  خر  رب 

راگن ار  دیشروخ  هرهچ ي  لاله  زا  درک 

درک باطخ  رس  یب  نت  نآ  هب  لد  زوس  زا 

رارش نامسآ  تفه  نمرخ  هب  دز  هک  یعون 

؟ نیسح یئوت  بنیز  ردارب  یئوت  اتفگ 

؟ رابتعا دوب  ارم  وت  زا  هک  یئوت  ایآ 
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نیبب مه  زیخرب  مرابتعا و  وت  يدید 

راگزور هدرک  اه  هچ  هک  میرابتعا  یب 

میرابتعا یب  هب  تفر و  رابتعا  نآ 

راختفا هشیپ  افج  نایفوک  دنراد 

تفگ زاب  درک و  فجن  يوس  شیوخ  يور  سپ 

راگدرک ریش  يا  نم  رادجات  باب  یک 

میا وت  هیرذ ي  همه  ام  هن  رگم  رخآ 

رابگنز ناریسا  وچمه  مصخ  گنچ  رد 

؟ تسوت نیسح  رس  یب  نت  نیا  هن  رگم  رخآ 

رامد نود  موق  نیا  زا  یفالت  یپ  شک  رب 

وا لاح  هب  مجنا  هدید ي  تسیرگ  نادنچ 

راد هتب  کشا  زا  کلف  سلطا  هن  دش  ات 

دنک ددم  رگ  تا  هیثرم  رثن  مظن و  رد 

راگزور هب  یئافو  تسا  سب  نیمه  تدزم 

****

مود دنب 

تسین رادجات  نآ  مغ  زا  کشا  ّرد  ره 

تسین رادبآ  رظن  لها  مشچ  شیپ  رد 

کشا ّرد  تسین  رگج  نوخ  هب  رگ  هدولآ 

تسین راوهاش  یلو  تساهب  رپ  دنچ  ره 
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داب هلال  وچ  نوخ  رگج  رادغاد  هتسویپ 

تسین رادغاد  وا  مغ  شتآ  زک  لد  نآ 

نیسح مغ  رد  دوبن  شا  هیرگ  هک  یمشچ 

تسین رامش  زور  هب  فیح  رازه  نادنخ 

وا هک  یسک  نادنخ  مرخ و  دابم  زگره 

تسین راسگمغ  نآ  مغ  رد  راز  نیگمغ و 
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ام يارب  زا  افج  غیت  هب  دهد  رس  وا 

تسین راوتسا  مغ  يوناز  هب  يرس  ار  ام 

ام هار  هب  دیامن  تسود  هار  هب  ناج  وا 

ام

تسین راثن  شهار  هب  کشا  هناد  ود  ار 

زا یهام و  هب  ات  هام  زا 

شرف هب  ات  شرع 

تسین رابکشا  وا  مغ  زا  هک  يا  هدید  وک 

شوپ هایس  ممشچ  مدرم  تسا  متام  نیز 

تسین راک  چیه  ناهج  لها  شیع  هب  ار  وا 

****

موس دنب 

داب رانک  ردنا  نم  خرس  کشا  هتسویپ 

داب راد  بآ  نم  شکلد  مظن  ّرد  نوچ 

نیمز رب  تخیر  نیسح  نوخ  وچ  اضق  تسد 

نیگمرش تشگ  یبن  يور  رَدَق ز  مد  نآ 

دندش انف  نیرق  تانئاک  تاّرذ 

نیک نانس  اب  شخر  رهم  نآرق  دش  نوچ 

راگزور عاضوا  دروخ  مه  هب  دش  کیدزن 

نیسپاو زور  ناهج  لها  رب  نایع  ددرگ 
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رهم هام و  كالفا  رد  دندش  رس  همیسآ 

نید باتفآ  نیمز  هب  نوگنرس  تشگ  نوچ 

نامز نآ  دش  یم  ناکم  نوک و  يانف  رس  کی 

نیدباع ِنیز  نیمز  هب  را  يدوبن  یقاب 

رگدکی ملاع ز  هتشر ي  هتسسگ  دش  یم 

نیتم نیتملا  لبح  هتشر ي  دوبن  رگ  وز 

اضر دهد  نوچ  اضق  ریم  هک  متریح  رد 

نینچ نیا  ملظ  دورب  نانچ  يورسخ  رب 

ماش نالد  رفاک  هفوک و  نانمیرها  هک 

نیگن یپ  زا  نیک  دنُرب ز  ادخ  تسد 

دش بیکش  ربمیپ  ناج  ارجام ز  نیز 

دش بیضخلا  فک  هجنپ ي  باضخ  نوخ  رد 

****

مراهچ دنب 

دنُرب افج  زا  شرس  هک  یهش  متام  رد 

دنرب اپ  هب  ات  رس  تساور ز  ازع  تخر 

هانگ یب  مرج و  یب  هک  دیا  هدینش  زگره 

دنُرب افق  زا  شرس  هک  یسک  نیسح  نوچمه 

دیا هدینش  يرازآ  دنب  يارب  زگره 

دنُرب اج  ود  زا  یهش  تسد  تسد  دنب  زا 
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ار هتشک  ياضعا  هک  دیا  هدینش  زگره 

دنرب ادج  کی  ره  هدومن و  ادج  مه  زا 

زگره

یسک يداش  رد  هک  دیا  هدینش 

دنرب ازع  سابل  سورع  ون  رهب  زا 

دیا هدینش  یسورع  تخر  ياج  هب  دوخ  ای 

دنرب ادخ  دک  ون  تماق  هب  نفک  لوا 
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دهد ناج  هنشت  بل  هک  دیا  هدینش  اقس 

دنُرب افج  زا  وا  يوزاب  بآ  رهب  ای 

دیا هدینش  وگ  ادخ  تسرپ و  یبن  یعمج 

دنُرب انشآ  نت  رس ز  راو  هناگیب 

نیع روح  لیخ  رگا  یئافو  اور  دشاب 

ارجام نیا  زا  رسکی  شیوخ  يوسیگ 

دنُرب

****

مجنپ دنب 

تسا مهرم  کشا  زا  ترکیپ  ياه  مخز  رب 

تسا مک  اه  مخز  نآرب  رشح  هب  ات  هیرگ  سپ 

نیک تسش  دمآ ز  تلد  رب  هک  یکوان  ناز 

تسا مدامد  مناور  هدید  ود  زا  لد  نوخ 

مغ كاخ  رشح  ات  وت  قرف  هب  غیت  نیک  ناز 

تسا ملاع  قرف  هک  هن  نیمه  ام  قرف  رب 

تارف بل  رب  تا  یگنشت  بات  چیپ و  زا 

تسا می  هلجد و  نوچ  همه  نایناهج  مشچ 

بآ تلاجخ  زا  دشن  تارف  نیمه  اهنت 

تسا مزمز  هتفر  نیمز  هب  ورف  وت  يور  زا 

تمتام کشا  رثا  زا  هک  يا  هنشت  يا 
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تسا مرخ  زبس و  نید  نشلگ  رشح  زور  ات 

راگزور تابیصم  وت  تبیصم  شیپ 

تسا منبش  ایرد و  وچ  هلمج  تانکمم  رب 

تسا هداتفوا  میظع  وت  تبیصم  سب  زا 

تسا مه  اب  ود  ره  یلد  هتسکش  وت و  مان 

مرگنب هچ  رغصا  ربکا و  قلح  قرف و  رب 

تسا مظعا  کی  ره  زا  لد  هب  شتبیصم  کی  ره 

مخ تشگن  ارهز  تماق  خرچ  روج  زا 

تسا مخ  تمغ  راب  هدیمخ ز  رگا  خرچ  نوچ 

دلخ غاب  تشه  رد  مراچ و  خرچ  هب  مغ  نیز 

تسا میرم  نب  یسیع  میرم و  راز  نایرگ و 

داش تسا و  مرخ  دوب  وت  مغ  رد  هک  لد  ره 

تسا مغ  نیا  زا  غراف  هک  دابم  یلد  مرخ 

درک مارح  مّرحم  هن  نیمه  ام  هب  يداش 

تسا مّرحم  ام  رب  وت  يور  دای  هب  هم  ره 

تسین هیرگ  ياج  نیرب  تشهب  رد  دنیوگ 

تسا متام  ياج  ارم  وت  رب  هیرگ  تسین  رگ 

تسام تشهب  اجنآ  دوب  تمتام  هک  اج  ره 

تسا مّنهج  اجنآ  تمتام  تسین  هک  یئاج 

شیپ دهع  هب  یئافو  هتسب  وت  اب  هک  يدهع 
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تسا مکحم  دهع  نآ  وت  يافو  زک  رکش  دص 

راودیما دشاب  وت  يافو  هدعو ي  رب 

راضتحا هاگ  وا  رس  رب  فطل  یئآ ز  هک 
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****

مشش دنب 

تشذگ الب  تشد  هب  قشع  ناوراک  نوچ 

تشذگ اج  اجنآ ز  رد  قشع  راب  دنکفا 

راگزاس وچ  شیاوه  بآ و  دید  قشع  اب 

تشذگ اوه  بآ و  رس  زا  دومن و  لزنم 

ار قشع  يالاک  همه  ناوراک  رالاس 

تشذگ اعّدم  ره  هنایم ز  رد  داهنب 

دیسر اونین  رطخ  رپ  نیمز  رد  نوچ 

تشذگ اون  زا  اون  روش و  رازه  دص  اب 

نتشیوخ ياضعا  تشذگ ز  لد  ناج و  زا 

تشذگ ادج  نت  زا  هتشذگ و  ادج  رس  زا 

ياپ داهن  یم  نورب  هنیدم  زا  هک  يزور 

تشذگ اج  اج ز  کی  هتشذگ و  رس  رس ز  کی 

نسح دوزف  یم  نمث  اهب و  رب  دنچ  ره 

تشذگ اهب  زا  ات  هک  دوزف  ردق  نآ  قشع 

تسود هار  هب  رغصا  ربکا و  داد  هنارکش 

تشذگ ادب  يو  زا  وچ  رای  قشع  يوک  رد 

تسیتیاهن ناکما  ملاع  هب  ار  زیچ  ره 

تشذگ اهتنم  زا  هک  تسود  هب  وا  قشع  زج 
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کیل تشذگ و  ّ-ي  لدَتَف ینَد  زا  شجارعم 

تشذگ اجک  ات  نابز  هب  رگد  ارم  دیان 

یقشاع نیئآ  هب  درک  هولج  قوشعم 

تشذگ يوِس  ام  زا  دوخ و  اب  تخاب  قشع  دوخ 

دینش ای  تفگ  ناوتن  وا  تشذگرس  زا 

تشذگ اه  هچ  يو  رب  يو و  رس  رب  هچ  دمآک 

تسود هار  هب  ملاع  رس  زا  تشذگ  شوخرس 

تشذگ اضر  نیع  هب  تشذگرد  هچ  ره  زا 

باجح مه  تسا  قشع  هک  تشذگ  مه  قشع  زا 

باقن یب  دیشروخ  وچ  دید  شیوخ  يور  سپ 

****

متفه دنب 

وا يارب  یئازج  تسین  هک  يا  هتشک  نآ 

يادخ ّالا 

وا ياهبنوخ  دوب  هک  وا 

یفطصم ارهز و  ردیح و  هک  يا  هتشک  نآ 

وا يازع  ّتنج  هب  ماش  حبص و  دنراد 

دلخ غاب  ار  شمغ  غاد  هک  يا  هتشک  نآ 

وا ياقل  ّالا  لد  درب ز  یمن  يزیچ 

شمتام حرش  زا  يا  هّمش  هک  يا  هتشک  نآ 
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وا يادخ  نارمع  یسوم  يارب  زا  دناوخ 

راگدرک دنوادخ  تخاس  هک  يا  هتشک  نآ 

وا يارس  متام  همه  ناهج  رس  هب  ات  رس 

يا هتشک  چیه  وا  زج  هک  افج  هتشک ي  نآ 

وا يافق  زا  وا  رس  ادج  دشن  زگره 

الب برک و  هب  تشگ  وچ  جح  مارحا  ز 

لحم

وا يالبرک  دنک  رخف  هبعک  هب  دبیز 
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ادر وا  شود  زا  همامع و  دش  وچ  رس  زا 

وا يادر  یئادخ  يایربک  دیدرگ 

ادف وا  دش  ناناج  هر  رد  هک  نامز  نآ  شاک 

وا يادف  دش  یم  همه  نایناهج  ناج 

حیبذ رگ  تسا  لیلخ  يانم  ینابرق 

وا يانم  ردنا  دوب  نوزف  ناز  داتفه 

تسب شیوخ  ناناج  هب  دیُرب و  ناج  ات ز  لد 

وا يانشآ  دش  همه  ناتسود  ياهلد 

ءاقب رد  درک  انف  شیوخ  وچ  اقل  رهب 

وا ياقل  یئادخ  ياقل  دبا  ات  دش 

تسا ربمیپ  شود  رس  شلوا  جارعم 

تسا رترب  هشیدنا  ره  شرخآ ز  جارعم 

****

متشه دنب 

دیشک رمک  زا  نیک  رجنخ  وچ  نیعل  رمش 

دیشک رب  هرعن  رگج  برطضم ز  لیربج 

مرش درکن  ربمیپ  يور  ایح ز  یب  نآ 

دیشک رضتحم  نآ  رجنح  هب  نیکز  رجنخ 

روش رپ ز  قافآ  دش و  فسکنم  دیشروخ 

دیشک رس  هزین  قفا  زا  شباتفآ  نوچ 
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نانس رس  رب  شرس  كاخ و  يور  هب  شمسج 

دیشک رگج  زا  راز  هلان ي  دید  وچ  بنیز 

لاب هتسکش  غرم  وچ  مصخ  فوخ  هگنآ ز 

دیشک رپ  ریز  رد  همه  ردپ  یب  نالفط 

لایخ دنک  روصت  هک  یتنحم  راب  ره 

دیشک رتشیب  نآ  زا  راب  رازه  بنیز 

باتفآ وچمه  شخر  تشگ  باجح  یب  نوچ 

دیشک رمق  يور  هب  هدرپ  شیوخ  يوم  زا 

ماش يوس  درک  رفس  وچ  مغ  يالبرک  زا 

دیشک رفس  نیا  رد  هچ  هک  زا  يادخ  دناد 

ماش رهش  رازاب  هچوک و  نایم  شرمش 

دیشک رذگهر  ره  رس  رب  باتفآ  نوچ 

نامسیر هب  ار  یبن  لآ  هک  یمد  زا  هآ 

دیشک رهگ  دقع  وچ  مامت  رهگدب  نآ 

ناشک متس  نآ  دیشک  دیزی  سلجم  رد 

دیشک رقس  يوس  هب  دلخ  غاب  ناروح 

سدق میرح  نایگدرپ  راک  هک  رگنب 

دیشک رگ  هراظن  هب  راگزور  روج  زا 

دشن افج  زا  ریغ  هب  وت  زا  راگزور  يا 

دشن اور  تماک  يدرکن و  اور  یماک 
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****
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مهن دنب 

يرترب وت  يزیچ  همه  زا  كاپ  نوخ  يا 

يربکا دنوادخ  نوخ  هک  يرترب  ناز 

مروخ یم  دنگوس  هبترم  رازه  نوخ  يا 

يرّهطم رهط و  رهاط و  هک  تیکاپ  رب 

ارچ یهّللا  راث  هن  وت  رگ  كاپ  نوخ  يا 

يرواد ماگنه  هب  تسادخ  تا  هدنهاوخ 

نوچ دننک  نوچ  متس  لها  هک  متریح  رد 

يرواد نوخ  دوخ  وت  وچ  يرواد  زور  رد 

تفرگ وضو  نوچ  نیسح  وت  زا  كاپ  نوخ  يا 

يرورس داد  ارس  ود  ره  هب  ادخ  ار  وا 

شتداهش يوضو  لسغ و  دوب  وت  زا  نوچ 

يرثوک رترب ز  رتهب و  لیبسلس  زا 

افج هتشک ي  نآ  هک  وت  یتمحر  يایرد 

يروانش شقشع  یتشک  هدرک  وت  ردنا 

قارف همان ي  نوچ  هک  وت  یتداهش  طخ 

رب

يرتوبک لاب  هب  حانجلا و  وذ  لای 

یبنیز يوسیگ  هرهچ و  درز  هب  یهاگ 

يرضخا خرچ  رب  هشیش  زبس  هب  یهاگ 
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يدّمحم كاپ  رکیپ  رگم ز  نوخ  يا 

يرهزا يارهز  هجهم ي  رگم ز  نوخ  يا 

تساطخ تمناوخ  اتخ  کشم  هک  رگا  نوخ  يا 

يرترب هفان  زا  هفان و  لد و ز  زا  وت 

نیتأشن هب  تداعس  يایمیک  وت  یتسه 

يرمحا درگوگو  وت  یمظعا  ریسکا 

65 يا هزاغ  وت  نامیا  هرهچ ي  نید و  يور  رب 

يرویز وت  تداهش  سورع  رکیپ  رب 

نج سنا و  مرج  همه  هک  یتسیچ  وت  نوخ  يا 

يربارب دیامنن  تا  هرطق  مین  اب 

وت يارب  یئاهب  دوبن  يوس  ام  رد 

وت ياهب  ردنا  نتشیوخ  دادب  دزیا 

****

دنب

مهد

داتف نیرق  مه  اب  وچ  قشعو  نسح  نازیم 

داتف نیبم  ماما  هب  وا  يالب  مهس 

البرک هب  برثی  دیشک ز  نانع  شقشع 

داتف نیقیلا  نیع  هب  راک  هک  ات  دیشک 

راک هک  ردق  نآ  دنمس  تخات  قشع  تشد  رد 
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داتف نیرفآ  قشع  هب  تشذگرد و  قشع  زا 

نانچ دش  لافطا  یماک  هنشت  بات  زا 

داتف نیتملا  لبح  هب  بات  -چ و  یپ بات  زک 

دندز نیبج  رب  افج  نیک ز  گنس  وچ  ار  وا 

داتف نیمز  رب  نانک  رکش  هدجس  رهب  زا 

112 ص :
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نوکس یب  تشگ  نیمز  نامسآ و  دش  نکاس 

داتف نید  ایند و  هش  نیمز  رب  وچ  نیز  زا 

ریت كون  تاحارج و  زوس  نوخ ز  كاخ و  رد 

داتف نیمی  رب  یهگ  راسی و  بناج  هگ 

لیئربج هک  ناس  نآ  شفک  زا  تفرب  متاخ 

داتف نیگن  نامیلس  تسد  ناغف ز  دز  رب 

یشتآ درب  شمرح  رد  ریرش  رمش 

داتف نیمتفه  کلف  رب  رارش  يو  زک 

دندش رس  همیسآ  رس  هب  رس  روح  ناملغ و 

داتف نیرب  تشهب  هب  ربخ  نیا  گناب  نوچ 

راگدای دنام  وزک  راز  دابعلا  نیز 

داتف نینهآ  لغ  هنیک  شندرگ ز  رب 

رابگنز ناریسا  وچ  وا  میرح  رس  کی 

راوس رتش  ناشیرپ  يوم  هنهرب  اهرس 

****

مهدزای دنب 

ناوراک دروآ  هر  هب  ور  هک  یمد  زا  هآ 

ناغف ناوراک  نآ  زا  دش  نامسآ  متفه  رب 

لاسدرخ لفط  نز و  مامت  ناوراک  کی 

ناسکان دنبرد  سک و  یب  خرچ  روج  زا 
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نیدباع ریغ  ناشمرحم  دبن  نت  کی 

ناوتان راتفرگ و  راز و  لیلع و  مه  نآ 

كاخ يور  هب  رس  یب  همه  ناوراک  نادرم 

ناوراک رالاس  رس  اب  هزین  هب  اه  رس 

راکشآ دش  تمایق  روش  رشح و  بوشآ 

ناور ناوراک  نآ  دش  هاگلتق  يوس  نوچ 

اضق رب  هداد  نت  همه  نارورس  دندید 

لد

رب

نانس رب  هداد  رس  هداهن و  رَدَق 

نیمز رب  هداتفا  همه  ناشوهم  ياه  نت 

نامسآ رترب ز  یباتفآ و  وچ  کی  ره 

ار شیوخ  هدنکفا  همه  نیمز  رب  بات  یب 

نازخ مسوم  نازر  گرب  وچ  اه  هقان  زا 

ردپ یب  لافطا  ردارب و  یب  ياه  نز 

ناج وچ  يرکیپ  دوخ  رب  رد  هدیشک  کی  ره 

هاگلتق رازلگ  هب  راز  نالبلب  نآ 

ناشف نوخ  هدید  زا  همه  ناخرلگ  مسج  نوچ 

روش رازه  اب  یلگ  غاد  یلبلب ز  ره 

نایم زا  هتفر  ملگ  هک  یلغلغ  هدنکفا 
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اونین هب  ارهز  نشلگ  تفر  داب  رب 

اون زا  شناحلا  شوخ  نالبلب  هداتفا 

****

مهدزاود دنب 

دنشک نینچ  ار  یسک  هک  را  بجاو  دوب  یم 

دنشک نیکو  ملظ  نیا  هب  هک  يدش  یمن  نکمم 

113 ص :
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یبن تّما  ناس  هچ  هک  نیبب  نید  مالسا و 

دنشک نید  مالسا و  هدرک و  هناهب  ار  نید 

دیلپ هناجرم ي  هداز ي  دیزی و  رهب 

دنشک نیتملا  لبح  هداز ي  لوسر و  طبس 

افج زا  هک  یهورگ  رهب  تسا  مک  خزود 

دنشک نیرفآ  ناج  رهظم  ناهج و  ناج 

ير کلم  دیّما  هب  هک  نیب  تسرپ  ایند 

دنشک نید  ایند و  ورسخ  هتشذگ  نید  زا 

زاون نود  خرچ  يا  تنماد  ناگدرورپ 

دنشک نیما  لوسر  رانک  هدرورپ ي 

بل هنشت  بآ ، بل  هب  رگن  نالد  رفاک 

دنشک نیعَم  ءام  ینعم  تسه  هک  ار  نآ 

وا يوم  رات  کی  یپ  زا  هک  نآ  دنتشک 

دنشک نیمز  لها  همه  زا  یفالت  دوبن 

نیسح زا  سپ  تیاهن  تشادن  ناشملظ  نوچ 

دنشک نیدباع  رگم  هک  ات  دصق  دندرک 

دوبن بجع  ناشیا  زا  هن  رو  تساوخن  دزیا 

دوجو هزاریش ي  هرسکی  دننز  مه  رب 

****

مهدزیس دنب 
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يدش نیرب  تشهب  وت  البرک  كاخ  يا 

يدش نید  ایند و  ورسخ  ياج  هک  ور  ناز 

شرع هب  رگا  یلاب  هبعک و  هب  رگا  يزان 

يدش نینزان  ندب  نآ  ياج  وچ  دبیز 

تشذگ نامسآ  زا  وت  ردق  نیمز و  یتسه 

يدش نیمز  ره  زا  هب  هک  نیمز  اذّبح 66  ای 

راذعلگ وت  رد  ناطخ  زبس  هک  سب  هدیباوخ 

يدش نمسای  نرتسن و  رپ  غاب  کی 

شرع يدش ز  رترب  هتخیر  وت  رب  هک  نوخ  ناز 

يدش نینچ  دش  نانچ  هکنوچ  كاپ  نوخ  يا 

یمشاه نالازغ  نوخ ز  ياه  هقان  زا 

يدش نیچ  کشم  زا  میوگ  تساطخ  هللااب 

راگزور هب  دش  ناهن  وت  رد  وچ  ناهج  ناج 

يدش نیرفآ  ناج  رظنم  كاپ  ناج  ناز 

شرع زابهاش  نآ  وچ  وت  رد  ياج  هدیزگب 

يدش نیمالا  حور  طبهم  رشح  زور  ات 

وت يوک  هب  قیالخ  هانپ  دش  وچ  ناهنپ 

يدش نیقی  لها  لد  هبعک ي  هک  دش  ناز 

رون بسک  هتسویپ  وت  دنک ز  رگا  دیشروخ 

يدش نید  راونا  علطم  هک  دوب  ور  ناز 
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ناج ماشم  رب  دسر  وت  زا  تشهب  يوب 

يدش نیرق  شبیس  تهکن  هب  ات  كاخ  يا 

114 ص :
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راوشوگ وت  شرف  هب  هداتف  نوچ  شرع  زا 

رگا دبیز 

راختفا رتچ  ینز  خرچ  هب 

****

مهدراهچ دنب 

دیسر الب  تشد  هب  قشع  راوسهش  نوچ 

دیسر ابحرم  تینهت و  تسود  يو ز  رب 

افص ناهج  کی  اب  هلوره  طاشن ، زا  درک 

دیسر افص  يوک  هب  وچ  افو  هورم ي  زا 

دش تسلا  يالب  شیپ و  دهع  راکِذت 

دیسر افو ، نامز  هک  شتراشب  دمآ 

يدش ام  رادیرخ  وت  ناج ، هب  لزا ، رد  نوچ 

دیسر اهب  يادا  تقو  هک  ایب  نونکا 

میقداص هدعو ، رب  تباث و  دهع ، هب  دوخ  ام 

دیسر اقل  نامز  هک  نک  باتش  ناج  اب 

ام يادب  رب  نوچ  وت  قشع  هتفرگ  تقبس 

دیسر ادب  دهاوخن  هک  لد ، ماک  هب  هد  ناج 

ازج ارت  دوخ  ام  ییادف و  دوخ  وت  ار  ام 

دیسر ازج  نیا  يو  هک ز   67 ازج نَم  ناحبس 

لگ وچمه  قوش  زا  شلد  هچنغ ي  تفکشب 
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دیسر ادن  نیا  يو  هب  وچ  افو  نشلگ  زا 

لیلخ دص  شناریح  هک  دومن  ینابرق 

دیسر انم  رد  ناج  هبعک ي  لیلخ  نآ  نوچ 

شورخ يدش  نودرگ  هب  شوج و  هب  نیمز  زا  نوخ 

دیسر ادخ  نوخ  وچ  هریت  كاخ  يور  رب 

ندب زا  تشگ  ناور  وچ  وا  ناور  حور و 

دیسر اجک  دیوگب  هک  نابز  ناز  تسا  لال 

تسکش نیمزرس  نآ  رد  تیب  لها  ياهلد 

تسشن نوخ  يایرد  هب  تاجن  یتشک  نوچ 

****

مهدزناپ دنب 

وا باستحا  ناغف ز  داد و  راگزور  زا 

وا بالقنا  زا  لواطت و  زا  دایرف 

نیبگنا زج  دناکچن  ایقشا  ماک  رد 

وا باذم  رهز  همه  ایقتا  ماج  رد 

بارت وب  هدرک  دب  هچ  وت  اب  راگزور  زا 

وا باغ  ناریش  همه  نوخ  هب  يا  هدنکفا  هک 

نوع بیبح و  ربکا و  یلع  مساق و  سابع و 

وا باش  خیش و  زا  همه  نوخ  كاخ و  هب  ناطلغ 

تارف زا  يرآ  نورب  ماک  هنشت  سابع 
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وا باتش  یعس و  همه  ینک  مرح  يوس 

اضق زا  یبآ و  درب  ناگنشت  يوس  ات 

وا بآ  تخیر  ورف  كاخ  هب  ردق  ریت 

رشح هب  ات  ارهز و  نشلگ  داب  هب  يداد 

وا بالگ  نازیزع  مشچ  ناور ز  يدرک 

115 ص :
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باجح رد  دوب  وا  زا  باتفآ  هک  بنیز 

وا باتفآ  ارچ  هدرپ  باجح و  یب  دش 

دوب هک  یبنیز  نآ  هرهچ ي  باقن  یب  دش 

وا باقن  دنب  هتشر ز  ود  ایح  مرش و 

دیزی سلجم  رد  هک  هآ  موش  حبص  ناز 

وا باتفآ  ماش  هب  تفات  ماع  صاخ و  رب 

نیسح رس  بارش و  ماج  دیزی و  مزب 

وا بابک  بنیز  لد  هراپ ي  دیاب ز 

گنچ تخاون  برطم 

راگزور مزب  نآ  رد 

وا بابر  رات  هتخاس  هنیکس  يوم 

يزینک بارطضا  رد  يرغص 

یضترم و 

وا بارطضا  فجن ز  هب  دش  بارطضا  رد 

ارجام حرش  رگا  تّما  یبن ز  دسرپ 

وا باوج  ادرف  هب  دنهد  یم  هچ  بر  ای 

شیوخ رعش  یئافو ز  بارت  وب  لآ  يا 

وا باستنا  امش  نادناخ  هب  دشاب 

دوب نادناخ  نیا  هب  هتسب  هک  یسک  اشاح 

دوب نارگ  دنب  هتسب ي  رشح  زور  رد 
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****

مهدزناش دنب 

داتفوا رد  اپ  زا  وچ  قشع  نت ز  داتفه 

داتفوا ربکا  یلع  مان  هب  شا  هعرق  سپ 

قشع دوب  هتسب  ناج  هب  خرن  هک  ار  رادید 

داتفوا رترب  ناجز  تشذگ و  نآ  زا  رگید 

رای نسح  رادید  تمیق  تفرگ  الاب 

داتفوا رکیپ  يرپ  ناوجرب  راک  نوچ 

تسخن زا  هک  نآ  ناور  حور  ناهج و  ناج 

داتفوا ربمغیپ  هب  هیبش  تفص  ره  رد 

وا مسج  دوب  ناج  همه  رس  هب  ات  ياپ  زا 

داتفوا رصاق  نابز  هک  شمیوگ  هچ  ار  ناج 

فک هب  سپ  داتفا  رس  هب  شتداهش  روش 

داتفوا رس  اب  ردپ  ياپ  هب  رس  داهنب 

دید بیرغ  مناوتن  ار  وت  ردپ  يا  تفگ 

داتفوا رذآ  ملد  هب  تیهانپ  یب  زا 

ردپ يا  وت  يافو  يانم  ینابرق 

داتفوا رغال  نینچ  هک  رگ  تسا  یگنشت  زا 

نیبب ردپ  يا  دربن  هاگ  هصرع  هب  اما 

داتفوا ردژا  رگم  هک  ار  هچب  ریش  نیا 
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یسب وا  ریشمش  دربن ز  هصرع ي  رد 

داتفوا رفغم  یب  رس  رس و  یب  ياهنت 

گنت دربن  لها  رب  گنج  هاگ  هصرع  دش 

داتفوا رکیپ  نیمز  هب  مه  يور  هب  سب  زا 

بابک لد  اب  یلو  باب  يوس  تشگرب 

داتفوا رد  تیاکش  هب  یگنشت  بات  زا 

116 ص :
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منهآ لقث  یگنشت و  زوس  اتفگ ز 

داتفوا رگنهآ  هروک ي  ناس  هب  نت  نیا 

ارم يدش  رّسیم  شاک  بآ  هرطق  کی 

داتفوا رگخا  مرگج  رب  باهتلا  زک 

داهن ناهد  ردنا  شرهوگ  يرتشگنا ز 

داتفوا رهوگ  لد  هب  اه  هدقع  هدقع ، نیز 

یشتآ هک  رهوگ  بآ ز  دیکم  ناس  نآ 

داتفوا رتشگنا  هقلح ي  هب  وا  قلح  زا 

تفر همیخ  يوس  مرح  عادو  یپ  زا  سپ 

داتفوا رشحم  نوچ  شروش  همیخ  هب  هگ  نآ 

نانز وا  رود  نانز  هقلح  عادو  رهب 

داتفوا ربنچ  رمق  درگ  هلاهز  یتفگ 

درک هراظن  الیل  وچ  حیبذ  نآ  لاح  رب 

داتفوا رجاه  نوچ  همهاو  بارطضا و  رد 

تسا عقاو  هچ  ایآ  مسر  ون  ناوج  يا  تفگ 

داتفوا رس  ردنا  رگم  تتداهش  روش 

دارم رتخا  يا  نم  دیما  بکوک  يا 

داتفوا رتخا  ارم  لابو  رد  هک  ایوگ 

راگزور هب  زگره  هک  وت  وشم  ادج  نم  زا 

داتفوا ردام  نم  وچ  هن  وت ، وچ  ین  دنزرف 
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تسا لکشم  هچ  رگ  ناج  مسج ز  قارف  ردام 

داتفوا رت  لکشم  وت  يور  قارف  اما 

ناج قارف  وس  کی  مناوج و  مغ  وس  کی 

داتفوا رطضم  ناج  هب  نم  وچ  يردام  یک 

رگد رسپ  يا  تبل  لاخ  لایخ  ردنا 

داتفوا رجعم  ارم  هنیس  دوع و  وچمه  لد 

لوتب هداز ي  نیبب  امن و  رظن  شتفگ 

داتفوا روای  یب  سک و  یب  مصخ ، گنچ  رد 

رسپ تدیآ  راک  هچ  هب  رگد  نیسح  زا  دعب 

داتفوا ردان  یسب  هچ  را  رذگب  راذگب و 

نیسح ینابرق  لباق  تسوت  دنزرف 

داتفوا رتهب  نیا  زا  هچ  قح  دزن  وت  رهب 

نینچ نیا  هک  اداب  وت  كاپ  ریش  هب  تمحر 

داتفوا رّکش  زا  هب  دومن و  دوخ  ریثات 

نم بآ  هک  مبآ  هصغ  رادم  ردام 

داتفوا رجنخ  مد  هب  رگد  تعاس  کی 

مأوت همع و  یگنشت و  لایخ  اما 

داتفوا رشحم  ات  هک  تسا  یشتآ  هنیس  رد 

ار وت  رگ  هیوم  امنم  نم  يوم  هب  ردام 

داتفوا ربنع  رت و  کشم  هب  رظن  يزور 
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تسا ینز  نآ  دنزرف  یئادف  وت  دنزرف 

داتفوا رهطا  ناهج  هب  نانز  همه  زا  وک 

یشتآ هک  یئافو  وت  لد  رب  تسا  یغاد 

داتفوا ربنم  رب  سلجم و  هب  رت  رعش  نیز 

یلو هدراچ  زا  دوب  نوزف  لد  هب  مغاد 

داتفوا رت  نوزفا  همه  زا  رخآ  غاد  نیا 

دابم ربخ  یئافو  غاد  یلد ز  بر  ای 

دابم رسپ  غاد  متام و  هب  یسک  ینعی 
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****

مهدفه دنب 

راگزور ناریما  رازراک و  ناریش 

رادمان نامثع  رفعج و  نوع و  سابع و 

دش هدیسر  نوچ  نازخ  بارتوب  غاب  رد 

راچد لجا  مومس  راچ  هس  ره  ورس  رب 

شیوخ دزن  هب  ردارب  هس  ره  دناوخ  سابع 

راهچ دش  دوب  یکی  رس و  دیشک  رب  رد 

نیسح رب  گنت  دوب  راک  هک  نونک  اتفگ 

راگزور هب  ام  یگدنز  گنن  تسا ، گنن 

نفک نوگ  هلال  ناطخزبس  هلمج  هدیباوخ 

رای نیعم و  یب  نیسح  هداتسیا  ورس  نوچ 

نم مشچ  ود  شیپ  هب  هس  ره  دیور  دیاب 

راکف نم  بلق  دوش  هک  ات  هتشک  دیدرگ 

دوش رگراک  مرگج  رب  وچ  امش  غاد 

رامد نود  موق  زا  رگم  مشکرب  رهق  زا 

ار هس  ره  گنج  يوس  درک  هناور  کی  کی 

رارش دز  شیوخ  لد  هب  ناشگرم  غاد  زا 

هاپس یب  هاش  يوس  تشگ  هناور  دوخ  سپ 

راوتسا درک  ملع  نیمز و  رب  هسوب  دز 
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هپس نیا  تسا و  هاپس  يارب  ملع  ینعی 

راک هچ  منک  ار  مَلَع  هداتف  نوخ  هب  رس  کی 

دنمتسم رای و  یب  هش  ناز  تفرگ  تصخر 

رازراک نادیم  هب  تخات  دنمس و  رب  دش 

شطعلا ياوآ  هلان و  بقع  زا  دینش  هگان 

راد ریگ و  شنانع ز  دیشک  شطعلا  نآ 

تفر تفرگ و  یکشم  همیخ و  يوس  تشگرب 

راکف هنشت و  يرگج  اب  تارف  يوس 

تفرگرب بآ  زا  یفک  سپ  کشم و  درک  رپ 

راوگشوخ ِبآ  نآ  زا  دشون  هک  ات  تساوخ  یم 

نیسح هنشت ي  رگج  زا  شدای  هب  دمآ 

راوس دش  بآ و  فک  تخیر ز  شیوخ  کشا  نوچ 

یکدنا سفن ، يا  هک  درک  باطخ  دوخ  رب 

رافق رد  هنشت  نیسح  هدنام  هک  رت  هتسهآ 

دش هچ  نونک  يدوبن  وت  افو  یب  سابع ،

راظتنا رد  تنیسح  هدنام  بآ و  وت  یشون 

تساج هب  یسب  يراین  وت  اج  هب  افو  مسر 

راگزور لها  رگا  تافو  یب  دنناوخ 

يردارب قوقح  دای  رگم ز  تتفر 

راد هاگن  ار  افو  رهم و  مسر  سابع ،
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ناور ناور ، بآ  هنشت ز  نابل  اب  دش 

راوگرزب نآ  شود  هب  کشم  شوج و  رپ ز  لد 

تارف زا  دمآ  نورب  رادبآ  ّرد  نوچ 

راوهاش دوب  وا  هک  دومن  هش  مزع  سپ 

دور یم  هک  شنایخزود  لیخ  دندید 

راب هب  دَُوب  شبآ  تمحر و  ربا  دننام 
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فرط ره  دش ز  ناور  لیخ  لیس ، وچمه  سپ 

رانک ره  دش ز  ناور  گنس  ریت و  نافوط 

یضترم لبِش  نآ  رب  هلمح  هلمج  دندرک 

رامش یب  ناگرگ  هنایم ي  رد  ریش  کی 

ریت رازه  نیدنچ  هدیدن و  یسک  نت  کی 

راخ رازه  نیدنچ  هدیدن و  یسک  لُگ  کی 

ربخ یب  شیوخ  زا  ندرب و  بآ  مرگرس 

راسی زا  يو  نیمی و  هب  دز  لیفط  نباک 

دیشک پچ  تسد  يوس  تسار  ار ز  کشَم  سپ 

رارش نایسدق  لد  هب  دز  هنیس  زوس  زو 

نیمک زک  تخات  یمه  بآ و  ساپ  تشاد  یم 

راعش متس  ینیعل  دنکف  شپچ  تسد 

یپ هتسجخ  يا  تفگ  دز و  رب  دنمس  رب  یه 

رایتخا متسد  زا  تفر و  تسد  مراک ز 

ناگنشت هب  یناسرب  رگا  ار  بآ  نیا 

راختفا دبیز  ار  وت  قاُرب  فرفر و  رب 

يرب ار  بآ  نیا  رگا  ناگنشت  رهب  زا 

رامش هصرع ي  رد   68 لُدلُد يرب ز  تقبس 

اضق زا  هاگان  هک  همیخ  يوس  تخات  یم 

راچد دش  کشم  رب  دش و  اهر  ردق  ریت 
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نیمز رب  تخیرورف  بآ  وچ  نیک  ریت  نآ  ز 

رات ماش  وچ  شمشچ  رب  رد  راگزور  دش 

تخیر كاخ  هب  مه  کَلَم  کشا  کشَم ، دننام 

رابغ نایکالفا  هرهچ ي  هب  دش  كاخ  زو 

بارتوب تخیب  رس  هب  كاخ  تخیر  بآ  نوچ 

راذع رب  همطل  دز  همطاف  دلخ  غاب  رد 

تفگ داتسیا و  ندش  هتشک  يارب  دوخ  سپ 

راسمرش هک  رتهب  هبترم  رازه  ندرم 

گنس بوچ و  ریشمش و  هزین و  دومع و  هگ  نآ 

راسی زا  یفوک  نیمی  يدز ز  وا  رب  یماش 

نیمز رب  تشگ  نیز  هناخ ي  نوگنرس ز  سپ 

راز دیشکرب  رگج  اخأ ز  ای  دایرف 

دیسر نیسح  شوگ  هب  وچ  اخأ  ای  دایرف 

راکش یپ  دش  ناور  ربَژُه  رگم  یتفگ 

يرکیپ تسد  یب  هک  دید  دید ، وچ  دمآ 

راب هنتف  تشد  نآ  رد  هراپ  هراپ  هداتفا 

مردارب يا  تفگب  دیشک و  لد  یهآ ز 

راگدای هدنام  مردپ  زا  هک  يا  سابع 

تسا يردارب  زور  يرای و  زور  زورما 

رآرب ما  یتسدمه  هب  تسد  زیخ و  ياج  زا 
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ار مائل  تاغط  عفد  مینک  دیاش 

رابت یب  دنتسه  هک  لوسر  ترتع  زا 

تیب لها  هک  یئافو  هماخ  نانع  شکرب 

رارق یب  ناشیرپ و  هتسشن  اه  همیخ  رد 

تیب لها  ياّلست  هب  دور  نیسح  دیاب 

تیب لها  ياقس  راک ز  تشذگ  رگید 

****
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مهدجه دنب 

يربنع کشم  زا  هب  وت  البرک  كاخ  يا 

يرترب زیچ  نآ  زا  وت  تمیوگ  هچ  ره  زا 

یمتفگ دوب  اطخ  هن  رگ  كاپ  كاخ  يا 

يرمحا درگوگ  وت و  یمظعا  ریسکا 

مه شرع  هک  منادن  وت  یتسیچ  كاخ  يا 

يربارب دیامنن  تا  هّرذ  مین  اب 

اهب رد  دنزاسب  وت  زا  هک  يا  هحبُس  ره 

يرتشم رهم و  زا  هدمآ  رترب  هلپ  دص 

قح داهن  ار  افش  وت  رد  كاپ  كاخ  يا 

يرترب یسیع ز  مد  رب  وت  فرش  يراد 

زامن رد  دنیامن  وت  رب  هک  يا  هدجس  ره 

يرث زا  ایرث و  درذگب ز  هدجس  نآ 

نیمز يا  تسا  ناهن  وت  رد  هک  يرهوگ  ناز 

يرهوگ رازاب  قنور  تسکش  تکاخ 

يوم کشم  هلمج  ناطخزبس  وت  رد  هدیباوخ 

يربنع هنوگنیا  ییوب و  ریبع  ناسنیاک 

نوزف نت  داتفه  وت ِز  رد  كاپ  ياه  ناج 

يربمیپ زا  نوزف  مادک  ره  هبتر  رد 

ورس وت  رد  هداتفا 
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نفک نوگ  هلال  نادق 

يربونص تماق  هب  هام و  هرهچ  هب  کی  ره 

قشع راید  رد  یلو  دنرس  یب  دنچ  ره 

يرورس دنراد  همه  نارورس  لیخ  رب 

وا دوجو  زک  ناهن  وت  رد  تسا  مدآ  دوخ 

يرواد روظنم  کئالم و  رب  دوجسم 

نینچ یک  حون  یلو  حون  تسه  هک  نآ  ای 

يروانش شقشع  یتشک  دومن  نوخ  رد 

وا حیبذ  ربکا  دشاب و  لیلخ  ین  ین 

يرجاه كاخ  نیا  رد  هدومن  یسب  الیل 

وا روط  رون  رپ  دبنگ  تسا  یسوم  ای 

يروای هب  یپ  زا  شا  یطبس  نت ز  داتفه 

وا راد  تسیلوخ  هزین ي  تسا و  یسیع  ای 

يرماس نادوهی  دیک  ناهن ز  دش  دوخ 

ادج شرکیپ  زا  رس  هک  رگم  دَُوب  ییحی 

يرس رگم  ییحی  هتشگن ز  ادج  اّما 

وا دنب  دنب  مه  تشگن ز  ادج  ییحی 

يروشک هب  روشک  هزین ِز  هب  دشن  شسأر 

تسا هتفرن  يریسا  هب  وا  لایع  ییحی 

يرغصا هن  ربکا  هن  هتفرن  وا  زا  ییحی 

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 288 

http://www.ghaemiyeh.com


نیمز يا  وت  رد  نیقی  تسا  دّمحم  دوخ  نیا 

يربمیپ ره  وت  رئاز  تسا  هدش  ناسنیاک 

تسیک يارب  زا  ناهن  وت  رد  تسا  ردیح  رگ 

يردیح دایرف  هلان و  تسیچ  رهب  زو 

دوب نیعرون  ار  همطاف  هک  نیقی  دش  سپ 

دوب نیسح  یئافو  تسا  سب  ارت  رگید 

****
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مهدزون دنب 

دنک رد  هب  ار  یئوت  وت  زا  هک  دوب  نآ  قشع 

دنک ربز  ریز و  وت  دوجو  هناریو ي 

دنلب رس  تشگ  ودب  هک  ره  هک  دوب  نآ  قشع 

دنک رس  هزین  اب  دیامن و  رس  هزین  رب 

ار رای  رادید  هنشت ي  هک  دوب  نآ  قشع 

دنک رت  دالوف  رجنخ  بآ  رجنح ز 

یقشاع نارود  هب  هک  دوب  یسک  قشاع 

دنک رصتخم  ناهج  شیع  ثیدح  دوخ  رب 

قشع دنمدرد  دوش  هنامز  رد  هک  سک  ره 

دنک رذح  یلک  هب  هنامز  تحار  زا 

مغ لاهن  دناشن  هک  نآ  ره  ناج  غاب  رد 

دنک رمث  ای  دوش  کشخ  هک  شمغ  دوبن 

ناهج رد  تسیک  یلع  نیسح  زجب  قشاع 

دنک رذگ  ملاع  همه  زا  تسود  رهب  زک 

یقشاع يادوس  هک ز  یسک  نیسح  نوچ  وک 

دنک ررض  زا  فوخ  هن  عفن و  هب  نامداش  هن 

دهد الب  گندخ  هب  نت  هک  شدهاوخ  وا 

دنک رپس  شیالب  ریت  هب  نت  ناج و  وا 

رتزیزع ناج  زا  ربکا  هتشذگ  دوخ  زا 
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دنک رسپ  كرت  هداد و  تسود  هار  رد 

یهش نآ  يالاو  تمه  مالغ  نم  يا 

دنک رظن  عطق  هرسکی  تانکمم  زک 

ریسا دهد  ار  ناکرتخد  نارهاوخ و  مه 

دنک ردق  ناشن  درخ  ناکدوک  مه 

ماش هب  ات  هفوک  زا  هفوک و  هب  ابنیز  زا 

دنک رفس  دوخ  مرح  اب  هدیرب  سأر 

البرک كاخ  یلعا  شرع  دوب ز  رترب 

دنک رثا  نیا  كاخ  هب  هک  وا  قشع  مزان ز 

شهگ رد  كاخ  اقب  بآ  دوب ز  رتهب 

دنک رس  هب  یکاخ  هک  تساجک  یبن  رضخ 

خرس هرهچ  هک  یتفگ 

قشع دنک ز  یئافو 

دنک رگج  نوخز  کیلو  دنک  يرآ 

****

متسیب دنب 

یتسا نم  ناناج  لزنم  الببرک ! يا 

یتسا نهریپ  لگ  هش  ماقم  وت  ینعی 

ارهز لد  غاب  ییاهاط و  نشلگ  دوخ 

یتسا نمسای  زا  نمچ  ردنا  نمچ  ناس  نیاک 
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تسا نیجع  وت ، كاخ  هب  هک  ابیز  رکیپ  نآ  ز 

یتسا نرتسن  زا  ُرپ  راک ، دنک  مشچ  ات 

؟ تسا یتشهب  بیس  نآ  زا  وت ، زا  بیس  تهکن  نیا 

یتسا نقذ  بیس  وت ز  رد  ناهن  هک  سب  ای 

توقای هّقح ي  رب  وت  كاخ  دنز  هنعط  دص 

یتسا نهد  جرد  وت ز  ردنا  یسب  نوخ  رپ 
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زودنا مغ  میدینشن  ار  نمچ  رازلگ 

؟ یتسا نَزَحلا » تیب   » نشلگ دوخ  هک  تسا  نوچ 

تمان هک  تسا ؟ لالج  هچ  نیا  الببرک ! يا 

یتسا نرتقُم  اج ، همه  رد  نیسح ، مان  اب 

رغصا ربکا و  زا  وت ، هب  نیکشُم  ةّرط  سب 

یتسا نز  درم و  زا  وت ، هب  ربنعُم  دعج  سب 

هتسکش ياه  لد  مخ و  ردنا  مخ  فلز  زا 

یتسا نکش  رد  نکش  تسا ، ناهن  وت  ردناک 

يزاجح ِنالازغ  ِنوخ  ُرپ  ۀفان  زا 

یتسا نتخ  اتخ و  راتات و  تریغ  دوخ 

دولآ وت  هب  سب  لد ، هراپ ي  رگج و  ِنوخ 

یتسا نمی  قیقع  کشر  وت ، لِگ  كاخ و 

دننانت میس  همه  وت ، رد  نت  ود  داتفه و 

یتسا نفک  یب  مرگن ، ناشیا  زا  کی  ره  رب 

تمایق هب  ات  نابل  هنشت  رگج  رهب 

یتسا نز  داب  يرحس ، میسن  حبص ، ره 

«! یئافو ، » تسه رس  هب  زاب  ترگد  روش 

یتسا  69 ند رعق  زا  رگم  يدروخ  هک  هداب  نیا 

؟ تسیچ زا  سپ  تسین ، وت  رس  رب  نیسح  روش  رگ 

یتسا نخس  رد  ار  وت  زورما  هک  دهش  نیا 
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****

مکی تسیب و  دنب 

دمآ ریغص  كدوک  نآ  تبون  وچ  رگد 

دمآ ریز  هب  کلف  شورخ  ریپ  خرچ  ز 

زان هراوهاگز  اباب  يراثن  ناج  هب 

دمآ ریش  هچب  وچ  یتفگ  وت  ریش  هدروخن 

ریبک هبتر  هب  یلو  مریغص  هثج  هب  رگ  هک 

دمآ ریغص  نوچ  بآ  دنهدن  ار  ریبک 

يزور رسپ  نیا  دمان  ردپ  راکب  رگا 

دمآ رید  هچ  رگ  زورما  هدمآ  تسرد 

تسین یئاهب  ار  بآ  یب  رهوگ  وچ  یلو 

دمآ ریقح  یسب  رد  نیا  وت  راثن  یپ 

ردپ دزن  هب  وا  شدروآ  ردام و  تفرگ 

دمآ ریس  شیوخ  ناج  زا  رگد  رسپ  نیا  هک 
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ناتسپ رد  ریش  هن  ناج  نت  هب  هن  یگنشتز 

دمآ ریفن  رد  لفط  نیا  مغ  زا  لد  ارم 

هایس تسا  يدوبک  زک  شبل  قیقع  رگن 

هب ناشخدب  لعل  هک  رگم 

دمآ ریق  گنر 

ناطلغ يرهوگوچ  شتسد  رس  رب  تفرگ 

دمآ ریزگان  راچان و  هکرعم  يوس  هب 

نادیم هنایم ي  رد  ردپ  تسد  راوس 

دمآ ریلد  یسب  وا  ندش  هتشک  يارب 

ماش هفوک و  هاپس  یک  نیسح  هلان  دیشک 

دمآ ریشب  وک  تسا  یلوسر  رسپ ز  نیا  دوخ 

لسر هاشداپ  دنزرف  هریبن و  دوب 

دمآ ریظن  یب  تسا و  ریظن  ریشب و  وا  هک 

دوب ریقح  وا  ردق  امش  دزن  هب  رگا 

دمآ ریبک  وا  ردق  ادخ  دزن  هب  یلو 

هرطق ي ریغ  هب 

امش وا ز  دهاوخن  یبآ 

دمآ ریقح  ششهاوخ  یلو  تسین  ریقح 

یمحر نم  کشا  نالفط  هب  دینک  یمن 

دمآ ریغص  وک  لفط  نیا  هب  محر  دینک 
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دیبلط یم  بآ  ریش  یب  كدوک  يارب 

دحلم هلمرح ي  ریت  هک 

دمآ ریرش 

مولظم نآ  بآ  درک  بلط  ریش  ياج  هب 

دمآ ریت  گندخ  زا  رارش  بآ  ياج  هب 

وا هنشت ي  قلح  هب  ناکیپ  بآ ز  دیسر 

دمآ ریفص  يو  نوخ ز  رد  لمسب  غرم  وچ 

دومنب یمسبت  اباب  یّلست  یپ 

دمآ ریذپلد  هچ  مقلح  هب  ریت  زوس  هک 

وت كدوک  هک  رگا  مراز  ردام  هب  وگب 

دمآریس ریت  دوخ ز  دشن  ریس  ریشز 

دنزرف متام  هب  یئافو  هب  وگب  رگد 

دمآ ریصق  ناهج  رمع  هک  شاب  روبص 

لوتب مشچ  رون  تسلوسر و  طبس  هک  نیسح 

دمآ ریپ  خرچ  تسد  زا  شرس  رب  هچ  نیبب 

دوب بارتوب  دنزرف  مغ  رد  هک  یلد 

دوب باذع  زا  غراف  رگد  رشح  زور  هب 

****

مود تسیب و  دنب 

نک هلماعم  نامز  نیا  کشا  هناد ي  هب  ایب 
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نک هلبآ  رپ  لد  ياپ  نید  هش  متام  هب 

ازج دنهد  ار  هدرک  ره  هک  رشح  زور  هب 

نک هلگ  نیسح  زا  تدندادن  تشهب  رگا 

اجک هاش  اجک و  ام  اجک  تشهب  وگم 

نک هلصوح  زور  ود  کی  ناور  کشا  زیرب 

نیسح رهب  هک  دوب  تبحم  طرش  هن  یلو 

نک هلدابم  دوخ  کشا  تشهب  هب  تمیوگب 

نیسح ریغ  هب  نیسح  زا  هاوخم  کشا و  زیرب 

نک هلدکی  شیوخ  دنب و  نیسح  هب  لد  هچ  ره  ز 
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تسین يراج  هرطق  هرطق  نوخ  هژم  ره  ترگ ز 

نک هلمرح  ریت  هب  رمش و  رجنخ و  هب  رظن 

تفگ بنیز  هب  نیسح  نوچ  دورن  یم  دای  ز 

نک هلسلس  ربص  ياپ  رد  وت  شیوخ  يوم  ز 

ماش هفوک و  يوس  هب  امیپ  هلحرم  وچ  يوَش 

نک هلحرم  عطق  دیشروخ  وچ  هنهرب  رس 

ماش هب  هفوک  ناسک ز  یب  هلفاق ي  وچ  دور 

نک هلفاق  لها  رالاس  هلفاق  شیوخ  وت 

تسود ترضح  هک  نیبب  ار  الِو  نیبَم و  الب 

نک هلص  رب  زاب  هدید  دوخ  وت  تساهب  نوخ  هب 

میا هدش  ایربک  دوصقم  هبعک ي  هک  نونک 

نک هلوره  طاشن  اب  رگنب  قح  يافص 

مایپ دیسر  ناهگان  نیسح  ناج  شوگ  هب 

نک هلغشم  كرت  شوک و  اقل  هب  رتدوز  هک 

اقب تقو  دیسر  لاوز و  تقو  تشذگ 

نک هلماعم  دوخ  ناناج  هب  شیوخ  ناج  وت 

مییوت ياهب  نوخ  میتسه و  وت  نآ  زا  ام  هک 

نک هلخادم  ام  راک  رد  یهاوخ  هچ  ره  وت 

رمع هفیحص ي  رد  وت  یتشون  هچنآ  یئافو 

نک هلطاب  مامت  شقشع ، هحفص ي  ریغ  هب 
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****

مالسلا هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  هیثرم  رد  يونثم 

وک ریجنز  مدش  هناوید  زاب 

وک ریفکت  ما  یهّللا  نیسح  نم 

نم ریفکت  دنک  یم  وک  نآ  تسیک 

نم ریجنز  دش  هراپ  هک  ایب  وگ 

ادخ مناد  یمن  نم  رگ  ار  هاش 

ادج قح  زا  شمناد  رگ  مرفاک 

وا هکناز  متسرپ  یم  ار  نیسح  نم 

وا فاصوا  همه  شفاصوا  تسه 

الب نادیم  هب  نوچ  دش  رگ  هولج 

اونین رد  نیسح  ینعی  نید  هاش 

لالجلاوذ دوخ  خر  زا  دنکفا  هدرپ 

لامج زا  درک  نایع  هللا  هجو  رس 

راد هدرپ  خر  زا  تشگ  نکفا  هدرپ 

راکشآ نادزی  ّرس  نادیم  هب  دش 

نیتسآ زا  نورب  دمآ  قح  تسد 

نیمی زا  راسی و  زا  دندید  هلمج 

برع هاشنهش  نآ  دز  رب  گناب 

بسن لصا و  زا  دناوخرب  يا  همش 
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تسا ردیح  نم  یمان  باب  تفگ 

تسا ربمغیپ  ترضح  مکاپ  دج 

تسا نم  اب  قح  نم و  مقح  رهظم 

تسا نشور  مجنا  عمش  مدوجو  زا 

كالول دیس 

70

نیملاع رخف 

نیسح زا  نم  دوب  نم  زا  نیسح  تفگ 
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دش دوجوم  ناهج  نم  دوجو  زا 

دش دوب  نم  یتسه  زا  یتسین 

تساپ هب  نم  دوجو  زا  ءایشا  هلمج 

تسام دوب  لیفط  يزیچ  ره  هکناز 

ناسکان يا  تسه  هچ  ره  رد  رثا  ره 

نایع ادیوه و  دش  مدوجو  زا 

دوب نم  زا  ناتیوزاب  توق 

دوب نم  زا  ناتیورین  تکوش 

ین ریت و  غیت و  ریشمش و  همه  نیا 

يا دیراد  نم  لتق  يارب  زک 

دنرجنخ ریت و  هچنآ  وخ  دب  موق 

دنرد رب  ار  امش  تصخر  مهد  رگ 

درکن يریثأت  هاش  نآ  تفگ  هچ  ره 

دربن ناشیا  اب  درک  درک و  هلمح 

افو دح  رس  هب  ات  بکرم  تخات 

ءاقب ردنا  دومن  یناف  ار  شیوخ 

ادخ يور  هنیئآ ي  نید  هاش 

اوس ام  عیمج  زا  دیباتب  خر 

دوخ رای  يوس  درک  ار  دوخ  يور 

دب کین و  مامت  زا  دیشوپ  مشچ 
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نوگنرس دش  نیز  ردص  زا  نیمز  رب 

نوخ رحب  قرغ  كاچ  دص  ینت  اب 

ام ناناج  يا  هک  شماهلا  دمآ 

ام ناج  ِناج  تسوت  ياهب  نوخ 

تفرگ ار  وا  قح  درک  او  لغب  سپ 

تفگش ینعم  نیا  زا  لقع  دراد  هچ  رگ 

نیا لقع  راک  تسین  يرآ  يرآ 

نینزان رای  نیا و  تسا  قشع  راک 

رای هب  قحلم  وا  دش  بلطم  لصاح 

راختفا درک  یسب  شراک  زا  رای 

بایماک مه  زا  قوشعم  قشاع و 

71 بآملا نسح  ینعم  رهاظ  تشگ 

نم راز  دیهش  نیا  يو  اب  تفگ 

نم رارسا  دش  وت  زا  رادومن  دوخ 

رای نسُح  رد  وا  تشگ  یناف  هک  نوچ 

راکشآ دش  ادخ  وا  يانف  زا 

شترضح رد  انف  وا  دش  یمن  رگ 

شتمرح يدوبن  رهاظ  دبا  ات 

يو دشاب ز  نمز  دوبن  نخس  نیا 

ین وچ  متسه  نم  تسوا ، نم  یئان 
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تساجک نیب  تقیقح  مشچ  نآ  نکیل 

تساه هدرپ  ردنا  هچنآ  دنیبب  ات 

دوب وت  رب  وت  قشع  ياه  هدرپ 

دوب وک  نآ  مرحم  وک  نآ  دناد 

تساه هدرپ  نآ  مرحم  یئافو  ات 

تسافص ردنا  افص  شناج  هدرپ ي 

****
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مالسلا هیلع  ادهشلا  دیس  تبیصم  رد  هیراهب 

تسا راپ  رت ز  نوزفا  ملاسما  مغ 

تسا راهب  ون  مّرحم  هام  رد  هک 

زوس رگج  دشاب  رتشیب  تبیصم 

زورون هب  اروشاع ، زور  دشاب  هک 

مه اب  دنزورون ، اروشاع و  وچ 

متام بابسا  دوب  رتاّیهم 

نمرخ هب  دشاب  یشتآ  رگ  یلب 

نماد هب  دزاس  رو  هلعش  شمیسن 

ناج رد  تسه  يرارش  رگ  ار  یسک 

نارین وچ  ار  وا  راهب  داب  دوب 

تسیراذع لگ  قارف  زک  یمخز  هب 

تسیراهبون میسن  ششاپ  کمن 

شّوشم دشاب  يرطاخ  رگ  مغز 

شتآ شناج  رب  دنز  ین ، ياون 

رادازع دشاب  دوخ  لاسما  راهب 

رازلگ فرط  رد  نالبلب  ناوخ  ازع 

ییاونین ناخرلگ  غاد  ز 

ییاون یگرب  ره ، هب  لبلب  دنک 

هتفرگ رد  شتآ  لبلب  ناج  هب 
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هتفرگ رتسکاخ  گنر  ییوگ  وت 

یبیلدنع ناوخاون  یخاش  ره  هب 

یبیرغ ِمولظم  لتق  غاد  ز 

تسا نیزو  بیزاب  سب  هزبس  ییوگوت 

تسا نیسح  ناناوج  زبس  طخ 

ربونص ورس و  دنک  یم  تیاکح 

ربکا ساّبع و  تماق  ورس  ز 

لد رب  هلال  دراد  غاد  نارازه 

لیامش نیریش  ربکا  غاد  ز 

لبنس ناحیر و  بناج  منیب  وچ 

لکاک فلز و  نآ  ارم  درآ  دای  هب 

داشمش تسا و  دیب  نمچ  رد  ّهلوم 

داشان ماکان  مساق  رجه  ز 

تسا رازن  یبآ  یب  رگ ز  قیاقش 

تسا راوخریش  لفط  قلح  انامه 

تسا هنیکس  نوچ  وک  رگن  رفولین  هب 

تسا هنیک  ياه  یلیس  یلین ز  شخُر 

بنیز مشچ  نوچمه  هک  نیب  سگرن  هب 

بش ات  حبص  زا  زاب  هدنام  ترسح  هب 

منیبب نوچ  ار  يرفعج  اه  لگ  ز 
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منیمغ لد  رفعج  نوع و  غاد  ز 

هدیمخ دشاب  رمث  زک  یتخرد 

هدیسر يریپ  رد  هک  وا  تسا  بیبح 

يراهب ربا  ناگنشت  دای  هب 

يرانک ره  زا  دنک  اه ، حّشرت 

تسا ناوغرا  رپ  نمچ  نحص  سب  ز 

تسا ناگتشک  هاگلتق  یئوگ  وت 
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نارابیوج رانک  رد  هشفنب 

ناراذع نیرسن  مغ  زا  شوپ  هیس 

كاچ دص  مسج  اب  نیسح  ناناوج 

كاخ رس  رب  هداتف  لگ  گرب  وچ 

نوخ رد  هداتفا  نهریپ  لگ  همه 

نوماه يور  نشلگ  کشر  هدومن 

راشرس هتشگ  تدحو  ماج  زا  همه 

رازیب هرابکی  يوس  ام  زا  دندش 

تسد زا  دنداد  ار  شیوخ  یّلک  هب 

تسم دبا  ات  یقاس  لعل  ماج  ز 

یلاخ هدرک  ار  نت  يانیم  نوخ  ز 

یلازیال ّمخ  ز  ُرپ ، هدومن 

شوغآ رد  ار ، قح  دهاش  هتفرگ 

شومارف ار  ملاع  ود  ره  هدومن 

ییافو

تسا راهبون  ییافو  یب 

تسا رادیاپ  نید  نشلگ  راهب 

مغ اب  تشگ و  لگ  نیسح  غاد  دوب 

مغایا 72 زا  ادابم ، مک  مغ  یم 

تایعابر
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لوا یعابر 

ندرب یپ  تدیاب  فرح  ینعم  رد 

ندرم یئافو  هَم  ود  هد و  رهم  اب 

ثالث فاصوا  هب  دش  ریغت  هک  یبآ 

ندروخ دیابن  تسا  تایح  بآ  رگ 

مود یعابر 

دنراد للعت  نایّنُس  هک  تسیچ  زا 

دنراد لزلزت  یلع  یتسود  رد 

دننکن لمأت  شیئادخ  هک  یموق 

دنراد لّمأت  شتفالخ  هب  ناشیا 
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موس یعابر 

کفنم دش  ناوت  یمن  یلع  ّبح  زا 

کحم وچ  دمآ  هداز  لالح  رهب  زا 

تسوا لد  رد  یضترم  ّبح  هن  هک  سک  ره 

کش هن  تسا و  بیر  هن  شیئانز  مخت  رد 

مراهچ یعابر 

تساتخ شلصا ز  تسا  هفان  هک ز  یکشم 

تساطخ نیع  اتُخ 73  ریغ  شرگا  یئوگ 

دنُربن سک  ره  هفان ي  یلع  ّبح  اب 

تساطخ هب  ردام  لصا  وا ز  هک  تسین  کش 

مجنپ یعابر 

ادخ يالوم  تسا  یلع  همه  يالوم 

ادخ يأر  مه  تسادخ  يور  مه  وا 

یئاتمه ار  يادخ  يدوب  یم  رگ 

ادخ ياتمه  تسا  یلع  متفگ  یم  نم 

مشش یعابر 

ادخ درم  یسک  یلع  زا  زج  هب  دوبن 

ادخ درورپ  تسد  ریش  وا  دشاب 

یلع درف  رد  درف  تسا و  رصحنم  قح 

ادخ درف  رد  درف  تسا و  رصحنم  وا 
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متفه یعابر 

ادخ تسین  یلع  هک  یئافو  دنیوگ 

ادج تسین  ادخ  زا  ادخ و  تسین  وا 
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یلع تساتکی  دوجو  هریاد ي  رد 

ات ود  تساتکی  شیپ  هکنآ  زا  تساتکی 

متشه یعابر 

یلع يّالوت  هب  یئافو  هتسب  لد 

یلع يادوس  ریغ  هچ  ره  هتسسگب ز 

دنکن سک  متمالم  ادوس  نیا  رد 

یلع يایرد  نم ز  بآ  یهام و  نم 

مهن یعابر 

یلع تسین  ادخ  هک  یئافو  تسین  کش 

یلع تسین  ادج  ادخ  زا  یمد  اما 

اضر تسین  ادخ  ادج  شرگا  مناد 

یلع تسین  اضر  ادخ  شرگا  مناوخ 

مهد یعابر 

دوجو ماگنه  هب  یضترم  تقلخ  رد 

دومنب تردق  لامک  قح  هک  تسین  کش 

نینچ هدرپ  یب  تفگ  هکنآ  ره  تفگ  قح 

سپ دمآ ز 

دوب هک  هچ  ره  نورب  هدرپ 

مهدزای یعابر 

دنیب نینیع  هب  یلع  ناوت  هک  وک  سک 
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دنیب نینوک  ماما  نینیع  نیا  اب 

وک نیب  قح  یفطصم  مشچ  نوچ  یمشچ 

دنیب نیسوق  باق و  هب  یلع  هکنآ  ات 
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مهدزاود یعابر 

مدق داهنب  وچ  یلع  یبن  شود  رب 

مرح قاط  زا  همه  نایادخ  دنکفا 

هاش نآ  زور  نآ  رد  ادخ  سب  تسکشب ز 

ملع تشگ  اج  همه  یئادخ  هب  شمان 

مهدزیس یعابر 

دش الاب  یلع  وچ  ربمیپ  شود  رب 

دش یندَا  وَا  هب  نیسوق و  تشذگب ز 

يو زا  دوب  اجک  ره  هب  یبن  جارعم 

دش العا  یلع  يدمحا  تماق  کی 

مهدراهچ یعابر 

تسالعا ّیلع  ار ز  یلع  هبتر  نیا 

تسامرف نامرف  مکاح و  ناهج  ود  رد  مه 

وا ربمغیپ  ادخ و  زا  سپ  هتبلا 

تسادخ قلخ  رب  يادخ  وا  هک  تسین  کش 

مهدزناپ یعابر 

تسا لهاان  ای  لها  دریمب  سک  ره 

تسا لقن  یثیدح  یلع ، شرس  هب  دیآ 

ادخ هب  یئافو  تسا  نیا  رگا  ندرم 

تسا لهس  ندرم  رازه  یسفن  ره  رد 
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مهدزناش یعابر 

ترس هب  میآ  ندرم  تقو  هب  هک  یتفگ 

تربخ ثیدح و  نیا  يادف  هب  نم  يا 

یسفن ره  رد  راب  رازه  شاک  يا 

ترذگهر نیا  زا  نم  منیبب  هک  مریم 

مهدفه یعابر 

نم لد  رد  یلع  رهم  زا  زج  هب  دوبن 

نم لصاح  دوب  نیمه  ناهج  ودره  زا 

لزا زور  زا  تردق  تسد  هک  رکش  دص 

نم لگ  بآ و  هتشرس  یلع  رهم  اب 

مهدجه یعابر 

زادگ زوس و  رد  همه  تقشع  قاّشع ز 

زامن دجو و  رد  همه  تقوش  داّهز ز 

یمشچ ترسح  هب  مورحم  نم  مراد 

زاب وت  يور  رب  تسا  هدنام  هک  رود  زا 

مهدزون یعابر 

دربن تمایق  يادوس  هب  هفرص  سک 

دربن تمارک  دهز و  زج  هب  دنچ  ره 

ینک تافاکم  رگا  لدع  هب  وت  ّبر  ای 

دربن تمالس  هب  ناج  سک  وت  تسد  زا 
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متسیب یعابر 
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هایس يور  مدمآ و  دیفس  يوم  اب 

هانگ هدرک  یگدنب و  ار  وت  هدرکان 

ملعفنم دوخ  هدرکان ي  هدرک و  زا 

هاوخم هدرکان  رذگب و  نم  هدرک ي  زا 

مکی تسیب و  یعابر 

دنک شیب  تتمحر  هنگ ز  هدنب  رگ 

دنک شیوشت  ساره و  رگا  دراد  اج 

ینک شیوخ  تمحر  ردق  هب  وفع  وت 

دنک شیوخ  هوق ي  ردق  هب  مرج  وا 

مود تسیب و  یعابر 

شاب نمشد  همه  وگ  تسادخ  تسود  رگ 

شاب نملاوذ  رداق  نیصح  نصح  رد 

سنوی نوچ  ینک  وا  ظفح  هب  هیکت  رگ 

شاب نمیا  يور  رگا  گنهن  ماک  رد 

موس تسیب و  یعابر 

مرومأم دوخ  يادخ  یگدنب  رد 

هکنآاب

سفن ياوه 

مروهقم ار 

يراتخم يا  هن  روبجم  هک  دنیوگ 
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مروبجم مه  رایتخا  رد  هک  هللااب 

مراهچ تسیب و  یعابر 

دوبن يراهب  ام  رمع  نشلگ  رد 

دوبن يرابتعا  یئافو  تسا  رهد 
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ارچ راتخم  میلعاف و  هک  دنیوگ 

دوبن يرایتخا  میلوعفم و  سپ 

مجنپ تسیب و  یعابر 

مناد یم  یهد  یمن  اهب  هب  ّتنج 

مناد یم  یهد  یم  هناهب  هب  اما 

رایسب مراد  هناهب  اهب ، تسین  رگ  ایوگ 

مناد یم  یهد  یم  هنابش  کشا  رب 

مشش تسیب و  یعابر 

روظنم یئافو  لمع  دوب  ملع  زا 

رورغ تسا و  ربک  هلمج  تسا  لمع  یب  رگ 

تسا لمع  یب  ملاع  شیپ  هب  هک  یملع 

روگ فک  ردنا  دشاب  غارچ  دننام 

متفه تسیب و  یعابر 

دنتسب دوخ  رب  دهز  مان  هک  موق  نیا 

دنتسخ ار  ام  لد  یئایر  دهز  زا 

ناشبیرف راهنز 

يروخن یئافو 

دنتسد مه  نیعل  سیلبا  هب  موق  نیک 

متشه تسیب و  یعابر 

دوش هراوآ  ینعم  يوکز  هک  دهاز 
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دوش هراما  سفن  ریسا  راذگب 
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یتشگ یم  وا  ماک  هب  ناهج  شاک  يا 

دوش هراپ  وا  بذک  دهز  هدرپ ي  ات 

مهن تسیب و  یعابر 

مورن ناشون  هداب  موق  رب  زج  نم 

مورن ناشورف  دهز  رب  هب  زگره 

تسا سودرف  رگا  ياج  ار  هفیاط  نیا 

مورن ناشوا  شیپ  هب  مور و  خزود 

ما یس  یعابر 

يو رد  ادوس  رازه  يراد  رس  کی 

يو رد  اغوغ  رازه  نیدنچ  لد  کی 

تسین هک  هناخ  نیا  رد  گنت  اج  هدش  نادنچ 

يو رد  ّالا  هلا  شیاجنگ ال 

مکی یس و  یعابر 

تسین میاشامت  لیم  ناهج  غاب  رد 

تسین میادوس  رس  ناملغ  يروح و  اب 

مدنشخب را  یتیگ  ود  ره  تمعن  زا 

تسین میانمت  رگد  یم  هعرج  کی 

مود یس و  یعابر 

دوش هچ  مدنهد  رگا  یم  هعرج ي  کی 

دوش هچ  مدننک  مغز  رگا  هدوسآ 
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دننکب رگ  یم  رغاس  یکی  هب  نادنر 

دوش هچ  مدنچ  نوچ و  لایخ  غراف ز 

موس یس و  یعابر 

يوش دیواج  هدنز ي  ات  هک  شون  یم 

يوش دیما  هلبق ي  ناهج  ود  ره  رد 

ادخ هب  یئافو  يروخ  رگا  رغاس  کی 

يوش دیحوت  مامت  اپ  ات  رس  زا 

مراهچ یس و  یعابر 

دید یهاوخ  نانچ  غاب  لگ  هبعک  رد 

دید یهاوخ  ناهج  ماج  لد  هبعک  رد 

نیسح يوک  هبعک ي  هب  ورب  ود  ره  نیز 

دید یهاوخ  نآ  مه  نیا  مه  ادخ  هب  اج  ناک 

مجنپ یس و  یعابر 

لد نم و  ياضر  وا  ياضر  تشگ  ات 

لد نم و  ياعدم  تسا  هدش  لصاح 

تسا مغ  هچ  مدرگ  كاله  وا  مغ  زا  رگ 

لد نم و  ياهبنوخ  تسوا  مغ  مد  کی 

شش یس و  یعابر 

تسا روگنا  شردام  هک  رز  رتخد  نیا 

تسا روش  نیدنچ  هیام ي  یلو  تسا  خلت 
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تشاد شنیریش  ناج  وچ  دیاب  ناهنپ 

تسا روش  دهاز  مشچ  هک  دب  هدید ي  زا 

تفه یس و  یعابر 

حاکن دیدنبب  زر  تخدب  داهز 

حالص دهز و  نینچ  نیز  دیوش  راز  یب 

دیئوگ یقالط  ار  حالص  دهز و  نیا 

حالف گناب  مد  هب  مد  دیونش  مخ  زو 

متشه یس و  یعابر 

تسا هدمآ  گنش  خوش و  هچ  زر  رتخد  نیا 

تسا هدمآ  گنر  ود  نادهاز  هب  گنرکی و 

تسیچ زا  دهاز  گنر  ویر و  همه  نیا  اب 

تسا هدمآ  گنت  هب  نینچ  رتخد  نیا  زک 

مهن یس و  یعابر 

شمهد نید  لد و  ات  هک  زر  رتخد  وک 

شمهد نیباک  ياج  هب  ناور  دقن  نیو 

ار وا  درآ  رد  نم  دقع  هب  خرچ  رگ 

شمهد نیورپ  دقع  رازه  كات  زا 

ملهچ یعابر 

تخوس مناج  یم  هعرج ي  يوزرآ  رد 

تخوس مناکرا  مامت  اپ  ات  رس  زا 
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دُرم مهاوخ  را  یئافو  تلاح  نیا  اب 

تخوس منامیا  نید و  هک  نیقی  وت  ناد  یم 
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تایلزغ

هراشا

: تسا لزغ  شش  تسیب و  رب  لمتشم  هک  یئافو  تایلزغ 

لوا لزغ 

ار نامیپ  یم  هنامیپ ي  هب  زاب  ما  هتسب 

ار نامیا  منک  هزات  رگم  هنامیپ  ات ز 

فلز مخ  نآ  رب  هنت  کی  دنز  هک  نم  لد  زج 

ار ناگوچ  دنز  همطل  وگ  هک  تسا  هدیدن  سک 

نداد مهاوخ  وت  هب  ناج  نمز و  يدوبر  لد 

ار ناج  مراپسب  نوچ  مشک  تخب  زا  تنم 

نادخن 74 هاچ ز  ات  دید 

لد فسوی  ار  وت 

ار نادنز  هچ و  قافآ  همه  زا  دیزگرب 

يزور مزارد  فلز  نآ  هب  تسد  دسر  رگ 

ار نارجه  بش  وت  اب  منک  حرش  وم  هب  وم 

داد دیاب  ناج  هک  تسه  تبل  هراشا ز  رگ 

ار ناجرم  دوبن  يردق  وت  ناجرم  شیپ 

قشع تمه  زا  هک  تسود  يا  ربم  ممیحج  هب 

ار نارین  منک  وت  دای  هب  سودرف  گشر 

ام زا  یهاوخ  هک  هچره  بلطب  یتفگ  شود 
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ار نآ  مهاوخب  هک  ات  دوب  هچ  رتهب  وت  زا 

میوجیم ار  وت  زاب  مورب  ّتنج  هب  رگ 

ار ناوضر  دنک  هچ  یئافو  تسود  بلاط 

مود لزغ 

ار نادزی  يور  میدید  وت  بوخ  يور  هب 

ار نامیا  دقن  میداد  وت  فلز  رفک  هب 

میدش تسرپ  تب  مالسا  هبعک ي  فوط  هب 

ار ناملسم  رفاک و  ام  دیهد ز  ربخ 

فلز مخ  نادب  ار  شیوخ  دنز  هک  ملد  زج  هب 

ار ناگوچ  يوگ  همطل  دنز  هدیدن  یسک 
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ماقم تسا  هدیزگ  شفلز  هقلح ي  هب  ملد 

ار ناشیرپ  رطاخ  دنک  عمج  هک  دوب 

هتسویپ تسا  هتخارفا  منتشک  يارب 

ار ناگژم  ياه  ریت  نآ  وربا و  نامک 

ابص هک  یمد  دوش  تداعس  حبص  عولط 

ار نابیرگ  نآ  كاچ  دنک  زاب  فطل  ز 

ورس يا  امن  رذگ  ممشچ  ود  رابیوج  هب 

ار ناتسب  ياه  ورس  منکف  رظن  زا  هک 

لد نم  زا  يدوبر  نیریش  مسبت  کی  هب 

ار ناج  مهد  ات  تسود  يا  رگد  یمسبت 

ناتسد دنزیم  وت  يور  لگ  زا  یئافو 

ار ناتسد  رازه  نابز  هتسب  هک  نانچ 

موس لزغ 

تسه يرای  ارم  وت  زج  رگ  وت  فلز  رس  هب 

تسه يرّانز 75 هتشر ي  ماوت  فلز  زجب  ای 

تسافو يالاک  همه  مرای  مقشع و  لماح 

تسه يرادیرخ  رهش  نیا  رد  هک  منامگ  هن 

مرخن وم  کی  هب  راب  دص  ود  راتات  کشم 

تسه يراتات  وت  فلز  نکش  زا  مفک  رب 

افص تفای  طخ  هک ز  تیور  هنیئآ ي  زج  هب 
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تسه يراگنز  طخ  ار  وک  هنیآ  ره  هریت 

ما وت  راتفرگ  تام و  نم  هک  دنناد  همه 

تسه يراکنا  ترگ  نک  رظن  هنیئآ  رد  دوخ 

نم لد  ردنا  وت  روش  رپ  بل  لعل  روش 

تسا يراز  کمن  هنیس  رد  هک  تسا  نانچنآ 

اتُخ يادوس  هن  تسه و  منتُخ  لایخ  هن 

تسه يراک  رس و  وت  فلز  رس  رب  ارم  ات 

وت خر  یب  رگ  هک  دنگوس  وت  فلز  رس  هب 

تسه يرادقم  تمیق و  رظن  هب  ار  ناهج  ود 

افو هک  ناس  نیا  نکم  یئافو  هب  یئافو  یب 

تسه يرازاب  رس  ره  رد  هک  تسیعاتم  هن 
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مراهچ لزغ 

تبیرف رپ  لعل  بل  دبیرف  نادهاز  لد 

تبیکش رس  ناهج  هب  ار  سک  چیه  دنامن  هک 

ارای فلز  نیچ  هب  دنبرب  ریگب و  نم  لد 

تبیرغ دسر  نطو  هب  تبرغ  رگا ز  دوش  هچ 

ار ناقشاع  عمج  همه  يزورف  لد  عمش  وچ  وت 

تبیهل زا  نم  منکن  اورپ  چیه  هک  ادخ  هب 

یئوگ هلذب  زان  وچ ز  یئور  بوخ  رهپس  هب 

تبیدا ندش  ناوت  هک  یهام  رهم و  بیدا  وت 

تیور باتفآ  قاشع ز  ناج  تخادگب 

تبیقر سوهلاوب  لد  ناج  رب  هدرسف  خی  وچ 

مهرم رازه  دسر  هک  اورپ  هچ  متحارج  ز 

تبیسح هرامش و  نوزفا ز  تادقفت  ز 

مدیدن مدینشن و  تعلط  باتفآ  وت  وچ 

تبیغم يربلد  علطم  زا  زگره  دابم  هک 

وت یتّنج  ضایر  شکلد ز  لاهن  يا  رگم 

ت -- بیس هب ز  هدیدن  هدید  يربلد  غاب  هب  هک 

لواطت همه  نیا  نم  هب  شفلز  دنمک  يا  نکم 

تبیشن زا  زارف و  هتوک ز  تسد  تسارم  هک 

ناتسد روش و  اون و  هب  ناتسم  هداب  طاشن  ز 
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تبیجح وا  ددرگن  هک  ناج  هدرپ ي  دنردب 

را ز مغ  هچ 

وت ز ار  ام  زان 

ینارب دوخ  برق 

تبیرق دوب  اج  همه  نادنمزاین  لد  هک 

رگ متوافت  هچ 

ینارب نتشیوخ  رهق ز  زا 

تبیتع تیانع و  قاّشع  دزن  تسا  یکی  هک 

يراخ هدیلخ  ملد  هب  لگ  يا  تیور  قارف  ز 

تبیلدنع هب  دش  هچ  هک  يرادن  ربخ  رگم  وت 

ار يا  هتفر  تسد  وت ز  يریگ  تسد  هکنآ  رگم 

تبیکر نماد  هب  تسد  دسر  یمن  ارم  هک 

رتمک روم  بلطب ز  یئافو  يا  یتسه  هک  وت 

تبیصن دوش  شبل  دهش  زا  زگره  هک  نامگ  هن 
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یشاب قشع  ضیرم  رمع  همه  رد  هکنآ  رگم 

-ت بیبط وا  رجه  بت  دشاب  هک  را  یسارهن 

مجنپ لزغ 

تسا زاب  وت  هار  یلو  هتسب  اج  همه  زا  هر 

تسا زاین  يور  وت  رد  رب  ار  همه  ملاع 

نکیلو رایسب  وت  فلز  زا  هلگ  مراد 

تسا زارد  هتشر  نیا  رس  میامن  زاب  رگ 

دومحم هک  دنناد  همه  تریصب  بابرا 

تسا زایا  ياپ  فک  كاخ  شرصب  لحک 

اما تشیاشخب  قیال  مَِین  دنچ  ره 

تسا زاب  وت  ناسحا  رد  رب  معمط  مشچ 

دش امن  هلبق  تا  هیس  مشچ  هلبق و  دوخ 

تسا زامن  بارحم  وت  يوربا  ود  قاط  نآو 

میدیزگ وت  يوک  هلبق ي  ناهج  ودره  زا 

تسا زاجح  رتهب ز  هک  میراد  وت  يوس  ور 

تسا فطل  رس  رب  اپ  رس و  یب  ره  هب  وت  مشچ 

تسا زاین  هتسویپ  هک  هتسخ  لد  نم  اب  زج 

یئافو راز  لد  هب  شتآ  نزم  رگید 

تسا زادگ  زوس و  رد  وت  راسخر  شتآ  زک 

مشش لزغ 
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تمالس گنچ  رس  يان ، دوبن  مریگ 

تمالس گنهآ  بش  غرم  دوبن  را  گنچ 

تسین ینمچ  فرط  یگنرلگ و  هداب ي  رگ 

تمالس گنت  لد  شیوخ و  رصب  کشا 

تسا لالم  گنز  رگا  رطاخ  هنیآ ي  رب 

تمالس گنز  نیا  رس  دهاز  تبحص  زا 
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تسین درخ  گنهآ  رس  هب  مقلخ  يرود  زا 

تمالس گنه  یب  رس  نیا  زا  دوب  مناج 

میتسکش میدومن و  هبوت  یم  راب ز  دص 

تمالس گنس  رس  زاب  رگد  راب  دص 

لصاح هچ  تسه  ارم  هک  یئایر  دهز  نیز 

تمالس گنن  رس  میتشذگ  مان  زا 

دیابرن لد  رگ  وت  لاخ  یشبح  ار  ام 

تمالس گنز  هپس  ینعی  وت  نیفلز 

شکاشک گنج و  رد  وت  يوربا  ود  دنتسه 

تمالس گنج  نیا  رس  یئافو  لتق  رد 

نید یب  هقرف ي  نیا  فک  ردنا  یبن  نید 

تمالس گنس  لغب  رد  دوب  هشیش  نوچ 

متفه لزغ 

دنا هتخاس  ناگژم  اب  ار  وت  يوربا  هک  ات 

دنا هتخاس  نامک  ریت و  ام  لد  دیص  رهب 

دندرک اهلد  تفآ  ار  وت  يودنه  لاخ 

دنا هتخاس  ناج  رگتراغ  وت  يوداج  مشچ 

لایخ مهو و  زج  هب  موهوم  هطقن ي  رگ  تسین 

دنا هتخاس  نآ  زا  کش  یب  ار  وت  گنت  نهد 

متسناد ار  وت  يالاب  دق و  مدید  هک  نوچ 
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دنا هتخاس  ناوج  ریپ و  لد  ناج و  تفآ 

تسخن زور  زا  نم  رامیب  لد  جالع  هب 

هقرخ نوچ  لاخ 

دنا هتخاس  نابل  بانع  و 

دنام یناور  ورس  نوچ  وت  يوجلد  دق 

دنا هتخاس  ناور  حور و  ناور  ورس  نآ  ردناک 

دندرک ناج  هنیآ ي  ار  وت  يابیز  يور 

دنا هتخاس  نارگن  ممشچ  مدرم  نآ  ردناو 

دنام یم  رهگ  هب  یئافو  نیریش  مظن 

دنا هتخاس  ناتب  نادند  بل و  زا  شرگم 
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دوب وت  كاپ  رهوگ  تفص  رد  نوچ  هکلب 

دنا هتخاس  ناج  رهوج  زا  شنتفگ  ناوت  یم 

متشه لزغ 

درب نایم  زا  تداعس  يوگ  یسک 

دروخ ناگراچیب  مغ  ملاع  رد  هک 

یتیگ ماج  زا  روخم  ترشع  یم 

درُد مه  درد و  مه  وا  فاص  دشاب  هک 

تسیز ناوت  شوخ  دشابن  رگ  فلکت 

دُرم ناوت  شوخ  دشابن  رگ  قلعت 

تبحم يوک  رد  هک  قشاع  نآ  شوخ 

دُرپسب قوش  يور  ناج ز  ناناج  هب 

كاب یب  سفن  دیک  نمیا ز  وشم 

درُخ نینچ  نمشد  نانچ  زگره  نادم 

ور ناز  تفای  يدنلب  رس  یئافو 

درمشب هار  كاخ  وچمه  ار  دوخ  هک 

مهن لزغ 

دش الب  ماد  ریسا  تفلز  هب  وچ  لد 

دش ارچ  نوچ و  دیق  غراف ز  دش و  نوخ 

لگ يا  نت  باجح  ار  هماج  ینک  دنچ 

دش ابق  گشر  لگ ز  مادنا  رب  هماج 
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تلاخ هفرخ ي  نوگ و  باّنع  بل  زا 

دش اود  راز    ِ ناقشاع لد  درد 

يریظن رهد  هب  ار  وت  لامج  تسین 

دش ات  ود  فلز  وت  یئاتکی  دهاش 

هگان هک  دوب  هتفخن  تمشچ  هنتف ي 

هب وت  تماق  رگید ز  هنتف ي 

دش اپ 
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يراک رس و  رگد  ما  یقاس  یم و  هب  زج 

دش افص  مامت  یم  هکنآز  سک  هب  تسین 

یئافو دوب  هچ  افو  رهم و  لصاح 

دش افو  رهم و  ملصاح ز  افج  روج و 

مهد لزغ 

دشاب نیکمن  اتفگ  مناشفا  رکش  لعل 

دشاب نیا  کمن  ّقح  اتفگ  مکمن  متفگ 

يزادنا مه  گنر  مه  شنیفلز  نم و  تخب 

دشاب نیمه  شام  اب  دشاب  رگا  یگنر  کی 

تسا نیا  دوب  هک  یقرف  ار  نودرگ  نم و  هام 

دشاب نیمز  هام  نآ  اما  کلف  هام  نیک 

هداتفا رد  هدرپ  دوخ  ار  ام  زر  رتخد  نوچ 

دشاب نیشن  هدرپ  ات  هب  رغاس  هب  هدرپ  یب 

شفلز ِرس  ِنیچ  اب  تبسن  نم  لد  دراد 

دشاب نیچ  يوهآز  نوخ  نوخ ، زا  دوب  کشم  نوچ 

یفطل ام  هب  هظحل  ره  تمشچ  دنک  هک  ناس  نیز 

دشاب نیا  زا  هب  يردق  مهاوخ  یلو  تسا  بوخ 

ناهنپ شلد  هب  دشاب  ناناج  مغ  قشاع ز 

دشاب نیبج  هب  ادیپ  ار  دهاز  هک  غاد  نآ 

لد زا  يادزب  شرهم  ار  یئافو  دنیوگ 
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دشاب نیگن  شقن  ناک  نوچ  لد  زا  شمیادزب 

مهدزای لزغ 

دنا مرح  میقم  هام  يا  تخر  نارظان 

دنا مَدَخ  کئالم  هلمج  تمرح  نامداخ 

ناهج زورفارب  زارفارب و  نسح  ملع 

دنا مَلَع  ریش  همه  ناریش  هک  دننادب  ات 
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دتفا زاب  نمچ  هب  رگ  تدق  ورس  هیاس ي 

دنا مچ  هب  تلاجخ  راب  زا  نمچ  ياهورس 

میعن سودرف و  ّتنج و  زا  رذگ  رد  ادهاز 

دنا منص  ینارذگ  رطاخ  هب  هچ  ره  وا  زج  هک 

شمدق شوقن  هک  وش  ناغم  ریپ  وریپ 

دنا مج  ماج  نوچ  همه  یئامن  زاب  رگ  هدید 

ناشک هداب  ارم  دنزاونب  یماج  هب  رگ 

دنا مرک  لها  هفیاط  نیا  هک  تسین  یبجع 

میقم شاب  افو  يوک  رس  هب  یئافو  يا 

دنمدب تدوجو  هب  یحیسم  سافنا  ات ز 

مهدزاود لزغ 

دننک وزرآ  ار  وت  ياقل  رگا  قاشع 

دننک وضو  لوا  نتشیوخ  نوخ  دیاب ز 

تسود رهب  هک  ّتبحم  ناشک  یم  هب  مزان 

دننک ودک  ار  رس  هساک ي  قشع  مزب  رد 

یقشاع نیئآ  تعیرش و  رد  تسا  رفک 

دننک وزرآ  رگا  تسود  ریغ  تسود  زا 

قشع دیهش  كاخ  لاس ز  رازه  زا  دعب 

دننک وب  كاخ  نآ  رگا  نوخ  يوب  دنبای 

ناقشاع دنیرگ  هک  تسین  تسود  روج  زا 
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دننک وربآ  یپ  ناور ز  اه  کشا  نیا 

راهب يد و  دیایب  هک  اهلاس  رایسب 

دننک وبس  یهاگ  مخ و  یهگ  ام  كاخ  زا 

يوش دوخ  يادیش  قشاع و  ریسا و  مسرت 

دننک وربور  ار  هنیئآ  تلامج  اب  رگ 

دابن شیدوبهب  وت  زان  گندخ  مخز 

دننک وفر  ار  وا  تا  هّرط  رات  هب  زج  رگ 

ناقشاع دنشون  وت  لصو  ماج  یم ز  نوچ 

دننک وفت  ناویح  همشچ ي  رضخ و  بآ  رب 
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یتیاکش دراد  وت  فلز  نم ز  يوم  ره 

دننک وم  هب  وم  تمغ  حرش  هک  یتصرف  وک 

يدیاب تسه  ارم  هک  ایر  هقرخ ي  نیا 

ناشک یم  هب  نداد 

دننک وشتسش  یم  هب  هک 

ار وت  ناشو  یلیل  مغ  زا  یئافو  یک  ات 

دننک وجتسج  نونج  تشد  تفص ز  نونجم 

مهدزیس لزغ 

دوش یم  روتسم  وت  لعل  دیمد و  تعلخ 

دوش یم  روم  زا  رپ  هک  رکش  نیا  زا  فیح  دص 

كاب هچ  ینک  یخلت  ینیشن و  شرت  دوخ  وت  رگ 

دوش یم  روش  دص  هیام ي  وت  بل  نیریش 

مروآ رطاخ  رد  وت  يور  لایخ  هگ  ره 

دوش یم  روط  هلعشم ي  هنیس  يانیس 

مرطاخ هدرزآ  هدرسف و  سب  رجه  زا 

دوش یم  روبنط  همغن ي  نوزف ز  مد  رد 

كات هب  يرذگب  را  فدص  زا  رذگب  ربا  يا 

دوش یم  روگنا  هناد ي  هک  دوب  رتشوخ 

شورف یم  ریپ  رد  يادگ  دش  هک  سک  ره 

دوش یم  روفغف 76  رس  هساک ي  شماج ز 
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دوجو هبنپ ي  دنز  هک  ره  راو  جالح 

دوش یم  روصنم  هتفر و  راد  هب  شوخ  رس 

قشع ناگناوید  رب  رد  تسا  یسک  لقاع 

دوش یم  روع  دوخ  یتسه  سابل  نیا  زک 

رای هچ  ره  هک  یئافو  هدرک  رجه  هب  تداع 

دوش یم  رود  زا  يو  هب  دوش  یم  کیدزن 

ششتآ هک  تبحم  ياه  هلعش  هب  مزان 

دوش یم  روفاک  مهرم  وچ  لد  مخز  رب 

تسا رتشوخ  هک  هد  اضق  مکح  هب  اضر  لد  يا 

دوش یم  روز  يوشن  رگا  يوش  یضار 
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مهدراهچ لزغ 

قشع وچ  تنسح 

دوش نوزف  تعاس  همه  نم 

دوش نوچ  هک  منادن  راک  ياهتنم  ات 

کیل تسه  تخس  یهرگ  لد  ناج ز  راک  رد 

دوش نوخ  قشع  زا  لد  هک  یمد  دوش  ناسآ 

رگا دوش  مدارم  خرچ  رود  لصاح ز 

دوش نوگژاو  نم  علاط  وچ  ششدرگ  نیا 

مشچ هب  مدیآ  باوخ  وت  يور  لایخ  اب  نوچ 

دوش نوفج  ردنا  منزوس  ياج  هب  ناگژم 

نوتس یب  خرچ  نیا  دوش  نوگنرس  هرابکی 

دوش نوتس  رگ  نم  تنحم  راب  ریز  رد 

نم کشا  لفط  نورب  هناخ  رگا ز  دیان 

دوش نورب  نوچ  دوش  لامیاپ  هک  دسرت 

قشع شیک  هب  یئافو  لقع  تسا  شوخ  یتفگ 

دوش نونج  رخآ  رد  هکنآ  طرش  هب  يرآ 

مهدزناپ لزغ 

شریصقت هب  يریگ  یم  هگ  انآ  یهن  لد  رب  هنگ 

شریدقت هب  تمهت  یهن  شریصقت  هب  یتفرگب  وچ 

دشاب یم  هک  ات  دشاب  هراچ  یک  ار  هراچیب  لد 
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نادنز شا  وت  نادخنز 

شریجنز وت  نیفلز  و 

نامیا یهگ  رفک و  یهگ  نایصع  یهگ  تعاط  یهگ 

شرییغت هظحل  ره  یهد  یشقن  یهن  مد  ره  لد  هب 

شرادقم ردق و  دشاب  هچ  نایاپ  یب  رحب  رد  یسخ 

شریز رد  هاگ  دناشک  یم  الاب  هب  هگ  شجوم  هک 

یکالاچ هب  شدایص  هک  ار  يدیص  لاح  دشاب  هچ 

شریت نامک  رد  دشاب  هتسویپ  نیمک  رد  دنیشن 
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ناریح دبا  ات  دنام  هک  ناس  نآ  دش  فعض  زا  منت 

شریوصت هشیدنا  هماخ ي  اب  دشک  رگ  روصم 

نارجه زا  تسا  هدرک  لد  کلم  رد  اه  هنخر  یبارخ 

شریمعت وت  لصو  دنک  رگ  ار  ادخ  دوبن  نایز 

دراب ورف  رگ  بل  رب  بآ  دراین  قشاع  یلب 

شریش دَرِد  رب  ای  ربت  ریشمش و  ریت و  شقرف  هب 

اما یلع  ای  اهارجام  دراد  وت  اب  یئافو 

شریفکت دنزاس  یم  قلخ  دزاس  راهظا  رگا 

یشاب یم  هللا  هجو  هللا و  نیع  هللا و  ّرس  وت 

شریسفت تسناد  ار  لامجا  نیا  هک  دیاب  یلو 

نابوخ ورسخ  يا  تمناد  یم  نم  هک  ینعم  نآ  هب 

شریرقت درک  مناوت  نوچ  صقان  ظافلا  نیا  هب 

مهدزناش لزغ 

مورن تمالم  هب  زگره  وت  يوک  رس  زا 

مورن تمالس  هب  یهلا  تفر  را  مهاوخ 

نیرب سودرف  هب  وت  يوک  رس  تشهب  زا 

مورن تمایق  هب  ات  مورب  رگ  مورن 

دلخ هضور ي  يوس  هب  رد  نیا  زا  يزور  مور  رگ 

مورن تمارغ  هب  نم  مهدن  ار  ناج  هک  ات 

قشع بهذم  دوبن  یتسم  يدنر و  زج  هب  نوچ 
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مورن تمارک  دهز و  یپ  هک  یم  هدب  یم 

نانچ راخ  رظن  هب  مراگن  شقن و  ره  هدش 

مورن تماق  دق و  لاخ و  طخ و  فلز و  هب  هک 

دراب ناراب  وچ  ریت  مرس  هب  رگ  ترس  هب 

مورن تماجح  مزیرگن ز  نالفط  رجه 

نارگ گنس  اب  هچروم  امنم  شیامزآ 

مورن تمالع  هب  هر  ناشن  تفر  رگا  هک 

یشاب یئافو  رادافو  تسود  يا  وت  رگ 

مورن تمالم  هب  تیوک  رس  زا  ادخ  هب 
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مهدفه لزغ 

میا هدز  اّنمت  تسد  هیس  فلز  نادب  ات 

میا هدز  اهنت  نت  اب  یهپس  رب  ار  شیوخ 

ادوس لوا  رد  تابارخ  يوک  رس  رب 

میا هدز  ابهص  هب  هداجس  هحبس و  رتفد و 

تسخن زور  زا  هک  میناشک  هداب  نآ  زا  ام 

میا هدز  اجکی  هدکیم ، یم و  هناخمُخ ، مُخ و 

تایح دننام  هب  میدوجو و  رحب  هحشر ي 

میا هدز  ایرد  رس  رب  دوخ  یتسه  همیخ ي 

دوجو باذج  هدش  ار  ام  وت  قشع  هبذج ي 

میا هدز  ایرث  رتارف ز  ماک  يرث  زک 

ام هک  هدوب  يرظن  هتوک  تیاغ  زا  مه  نیا 

میا هدز  یبوط  هخاش ي  اب  وت  ّدق  لثم 

روح يوسیگ  مخ  ناملغ و  لکاک  هقلح ي 

میا هدز  ادوس  هب  وت  يوم  رس  کی  اب  همه 

ام هک  تسا  هدوب  وت  يوربا  مخ  لایخ  هب 

میا هدز  اسیلک  رید و  مرح و  ردنا  مدق 

دومرف تراشا  وچ  یتسم  هب  وت  تسم  مشچ 

میا هدز  اوقت  هشیش ي  رب  هک  گنس  اسب  يا 

تسادیپ یحبص  وترپ  زا  لد  نابیرگ  زا 
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میا هدز  اهبش  لد  رد  شرد  كاخ  رب  هسوب 

افو يوک  رس  دزیرگن ز  یئافو  ات 

میا هدز  اپ  رب  هلسلس  ارو  فلز  رس  زا 

مهدجه لزغ 

نیبج امنب  ور  هام  يا  باقن  ریز  زا  مد  کی 

نیمز رب  دتفا  هنیئآ  ار  دیشروخ  فکز  ات 
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نمچ رد  دباتب  رگ  هم  يا  وت  يور  زا  یسکع 

نیمسای ياج  تسُر  دهاوخ  دیشروخ  دبا  ات 

بالگ لبلب  هدید ي  زا  دکچ  یشاب  لگ  وت  رگ 

نیبگنا دزیر  هناورپ  رپ  زا  یعمش  وت  رو 

بارش یب  میامن  یتسم  دزس  یقاس  یئوت  رگ 

نیتسآ یتسه  هب  مناشفارب  دهاش  یئوت  رو 

دوب تناشفا  رُد  لعل  بل  زا  هراشا  رگ 

نیگن ریز  رد  دروآ  ناوت  ار  یتیگ  ودره 

هنیئآ اب  هظحل  کی  تمهاوخ 

وربور يدرگ 

نیرفآ نارازه  دص  یئامن  دوخ  رب  دوخ  هک  ات 

لد ریجخن  یپ  تزیرنوخ  تسم  مشچ  كرت 

نیمک رد  دشاب  هتسویپ  نامک  وربا  شفک ز  رب 

باتفآ شرای  هک  يورس  دوب  تنوزوم  دق 

نیجع رّکش  اب  تسه  یقیقع  تشخب  ناج  لعل 

ار وت  لعل  نیرّکش  یئافو  عبط  یطوط 

نیرکش شقطن  هتشگ  ناسنیا  هک  تسا  هدید  ایئوگ 

مهدزون لزغ 

هرگ رازه  لد  راک  رد  وت  فلز  هدنکف 

هرگ راب  هنتف  يوربا  هب  وت  نزم  رگد 
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ياشگب لد  راک  نیکشم و  لکاک  ياشگ 

هرگ راگن  يا  نم  رمع  هتشر ي  هب  نزم 

ار وت  فلز  نیچ  رات  ابص  داب  میسن 

هرگ راتت  هقان ي  رب  هدز  هدوشگ و 

لد دیاشگ  یمن  مبابر  گنچ و  ياون 

هرگ راترات  سلجم ز  برطم  ياشگ 

زورما ینک  یم  هچ  ار  ملد  درد  جالع 

هرگ راپ  لاس  مراک ز  هب  هداتفوا  نم 

یقاس يا  وت  نک  زاب  یم  هبارق ي  رس 

هرگ رامخلا  وذ  ناتسم  لد  زا  ياشگ 

149 ص :

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 352 

http://www.ghaemiyeh.com


لد دوب ز  هداتفوا  ناج  هتشر ي  هب  هرگ 

هرگ راک  دش ز  زاب  وا  مغ  زا  دش  نوخ  وچ 

تسود هر  رد  هک  یقشاع  نآ  تمه  يادف 

هرگ رای  يولگ  رد  دتف  هیرگ  وچ  دنک 

تسود هب  تسب  دیرب و  ملاع  همه  زا  یئافو 

هرگ رای  فلز  هب  تفلا  هتشر ي  تسا  هدز 

متسیب لزغ 

يراد يرادن ، راک  هیس  ناگژم  لیخ 

يراد يرادن ، راوخنوخ  رگشل  فص  هب  فص 

فلز برقع  زا  لد  لها  لد  ریخست  یپ 

يراد يرادن ، راّرج  رفاک  یهپس 

ار همه  یئامنب  یئامنن ،  وربا  مشچ و 

يراد يرادن ، رادنامک  كرت  وس  ود  زا 

يدنب يدنبن ، كارتفب 77  وت  ار  ناشک  رس 

يراد يرادن ، راخ  نم  وچ  وت  ار  نالد  یب 

دوب هدامآ  تا  يریگ  ناهج  بابسا  همه 

يراد يرادن ، راکیپ  رس  ملاع  ود  اب 

ینیچ ینیچن ، ریغ  اب  وت  رهم  هرهم ي 

يراد يرادن ، رایغا  رس  رای و  كرت 

قارف نکیل ز  وت و  لاصو  هب  نم  ما  هدنز 
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يراد يرادن ، رارصا  منتشک  یپ  زا 

يراب يرابن ، راب  رکش  لعل  زا  کمن 

يراد يرادن ، راورخ  هب  دنق  رکش  زو 

يزیر يزیرن ، فلز  رس  کشم  زا  هفان 

يراد يرادن ، رات  ره  هب  راتات  کشم 

دشاب دشابن ، فلز  فنک  ردنا  تیور 

يراد يرادن ، رات  بش  هب  یباتفآ 

يریگ يریگن ، ریش  هیس  نالازغ  اب 

يراد يرادن ، راّرط  هّرط ي  اب  هتسب 
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يزوس يزوسن ، نسح  هرمجم ي  رد  دوع 

يراد يرادن ، راسخر  هحفص ي  رد  لاخ 

زیهرپ ییامنن  نازیزع  نوخ  زا  دنچ 

يراد يرادن ، رامیب  سگرن  مبجع 

افج روج و  زا  زج  هب  یئامنن  یئافو  اب 

يراد يرادن ، رای  رگد  راک  افج  يا 

مکی تسیب و  لزغ 

ار باقن  نکفا  رب  هرهچ  هامز  یقاس 

ار باتفآ  هدب  ریس  باتهام  رد 

ار هراتس  يدیدن  وت  رگا  باتفآ  رد 

هداب ماج  يور  رد 

ار بابح  نک  رظن 

یگنشت بآزا  مدیازف  ما  یقستسم 

ار باهتلا  ناشن  هب  ما  یم  شتآزا 

خاک هب  یشتآ  نز 

یم ماج  مدوجو ز 

ار باب  فقس و  رب و  ماب و  زوسب  اج  کی 

تسین هداب  هب  تجاح  وت  تسم  مشچ  فصو  اب 

ار باش  خیش و  رظن  هب  نک  بارخ  تسم و 

رگم وا  رادید  لباق  تسین  هدید  ره 
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ار بآ  قرف  دنک  بارس  زک  هدید  نآ 

منک رس  هیرگ  نوچ  وت  قارف  شتآ  رد 

ار باحس  مناشن  بآ  رد  رصب  کشا  ز 

باوخ هب  تمنیب  یم  هک  باوخ  هب  یمدید  رگ 

باوخ تسد  زا  یمدادن  یم  رشح  ات 

دتفوا شنادخنز  هاچ  هب  ملد  ور  نآز 

ار بانط  دزاسب  فلز  دنمک  زا  ات 

تسا يدقفت  را  رای  بارخ ز  نیا  لاح  رب 

ار بارخ  نیا  وا  دنک  رت  بارخ  وگرب 

هد باسح  یب  ارم  بان  بارش  یقاس 

ار باسح  نآ  دنک  لهس  باسح  یب  نیاک 

تسیچ بارش  نیا  دنک  لاوس  رگا  دهاز 

ار باوج  یئافو  نکم ز  عمط  وگ  رب 
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میا هدرک  هک  ور  نآ  زا  میدش  رو  هدید  ام 

ار بارتوب  ِرد  كاخ  هدید  ود  لحک 

مود تسیب و  لزغ 

تسا راب  رد  ارم  وت  قشع  مقشع و  لماح 

تسا راب  رد  ناسچ  هک  نیب  ارم  مشچ  هّجل ي 

زیهرپ دیامنن  ام  لد  نوخ  زا  دنچ 

تسا رامیب  رگم  هن  رخآ  وت  مشچ  سگرن 

رمع همه  رد  منک  زاب  رگ  وت  فلز  زا  نخس 

تسا رایسب  نخس  هکناز  منکن  وم  رس  کی 

یئوربا نامک  راتفرگ  تشگ  یلد  ره 

تسا راچان  الب  ناکیپ  ندوب  فده  زا 

یلو دوب  اضق  ریت  زا  رذح  رب  ناوت  یم 

تسا راوشد  ناُتب  ناگژم  كوان  زا  رذح 

تسا یئوسیگ  مخ  یفلز و  هتفشآ ي  لد  ره 

تسا راک  ردنا  شیناشیرپ  یتخب و  هریت 

ام يدابآ  دوب  یبارخ  میبارخ و  ام 

تسا رامعم  نآ  يداتسا  زا  مه  یبارخ  نیاک 

ونشم يو  زا  روخم  یم  دنک  عنم  را  ظعاو 

تسا رایسب  ناهج  هب  نایذه  هدوهیب و  فرح 

روخم مایا  هدوهیب ي  مغ  یم ، روخب  یم 
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تسا رادرم  نارظنبحاص  رب  رد  ناهج  نیاک 

يرسُع ره  رد  هک  هشیدنا  نکم  یبارخ  زا 

تسا رام  اب  نیرق  جنگ  ره  هک  تسه  اهرُسی 

رای يراک  افج  هب  یئافو  هدرک  وخ  هک  سب 

تسا راخ  نوچ  لگ  لگ و  نوچ  شرظن  ردنا  راخ 

موس تسیب و  لزغ 
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میا هدز  ابیز  تب  يا  تنهد  زک  لثم  ره 

میا هدز  اج  یب  هدز  یلاثم  چیه  زج  هب  رگ 

مینزب رگ  ندز  میناوتن  مد  نهد  ناز 

میا هدز  امیا  هب  موهوم  هطقن ي  زا  یفرح 

میشون رّکش  هریش ي  وت  بل  دای  هب  دوخ 

میا هدز  ینعم  هب  ظافلا  یگنت  زا  هسوب 

ار وت  يوربا  هنتف ي  ناج  هب  میدیرخ  ام 

میا هدز  ادمع  هب  ریشمش  مد  رب  ار  شیوخ 

يرنه یتیگ  ود  هب  دوبن  وت  قشع  زج  هب  نوچ 

میا هدز  اجکی  همه  اهرنه  ریز  مرجال 

رمع همه  وگ  ینِرَا  یسوم  وچ  هولج  کی  رهب 

میا هدز  انیس  هلق ي  رب  وت  قشع  مَلَع 

ار وت  یمالغ  جات  رس  هب  میداهن  ات 

میا هدز  اراد  ردنکسا و  رسفا  رب  هنعط 

میدش وت  يوک  رس  نیشن  كاخ  ام  هک  ات 

میا هدز  انیم  دبنگ  نیا  زا  رتالاب  همیخ 

اب ام  كزان  لد  نیا 

ناتب نیگنس  لد 

میا هدز  اّمَص  هرخص ي  رب  هک  تسه  يا  هشیش 

ام هک  تسام  لد  درد  زا  وت  مشچ  هنتف ي 
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میا هدز  الهش  سگرن  نآ  رب  زان  همرس ي 

راهظا ار  ناتب  قشع  دنکن  یئافو  ات 

میا هدز  اشومخ  رهم  وا  لد  ناهد و  رب 

مراهچ تسیب و  لزغ 

مجاوما مغ  رگشل  نم و  يایرد  هنیس 

مجامآ فده و  ار  اضق  ناراب  ریت 

دنکن یقرف  هک  دنگوس  وت  فلز  رس  هب 

مجات یتسرفب  ای  ینز  قرف  رب  غیت 

دنویپ ناج  گر  هب  دراد  وت  قشع  نانچنآ 

مَجادوَا 78 دنُربب  رگ  دورن  یم  لد  هک ز 

ترد یئادگ  هب  منانچ  هن  مرخ  داش و 

مجات ناهاش  همه  را  دنهد  داش  موش  هک 
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جاراترس اهلد  روشک  رد  هک  يا 

تسار وت 

مجارات نک  هرسکی  ناج  لد و  یهاگن  هب 

نیشن كاخ  افو  متشگ ز  وت  يوک  رس  رب 

مجارعم ترد  هب  ینیشن  كاخ  نیا  دوب 

دیاب ات  رگا  هک  منانچ  جاتحم  وت  هب 

مجاتحم نامه  زاب  ینکب ، تجاح  عفر 

تفگ یم  یئافو  قشع  هدکیم ي  رد  شود 

مجارخا دنکن  رد  نآ  زک  دیّما  مراد 

مجنپ تسیب و  لزغ 

میتدوخ يادگ  میئادگ و  رهش  نیا  رد  ام 

میتدوخ يانف  هب  لزان  هدش  دراو  وت  هب 

رشح هب  هچ  اجنیا  هچ  میتسه  وت  هب  دراو  هک  ام 

متیدوخ ياپ  هب  تسا  باسح  ياپ  اجک  ره 

ياج ار  ام  یهدن  رگ  تمرک  زا  تسا  بجع 

میتدوخ يارس  هب  هدیسر  نامهم  هکناز 

ناتب فلز  هلسلس ي  زا  لد  میتسسگب 

میتدوخ يافو  رهم و  هلسلس ي  رد  هک  ات 

میقم میتسه  وت  يوک  رد  هک  تسا  لاس  تشه 

میتدوخ ياقل  دیّما  هب  هک  یناد  وت  دوخ 
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سب ار  ام  نیمه  میتسه  وت  يوک  گس  ام 

میتدوخ يارس  برد  رب  ربنق و  گس  هک 

میقر باحصا  گس  رگ  دنک  رخف  ناگس  رب 

میتدوخ يالو  فهک  رد  هک  رخف  وارب  ام 

دوجو يازجا  هدش  تدوجو  رپ ز  نانچنآ 

میتدوخ يادص  رپ ز  ین  وچ  وضع  ره  هب  هک 

ام رس  رد  دوبن  ییاوه  وت  ياوه  زج 

میتدوخ ياوه  هب  رس  دورب  رگ  ترس  هب 

دنسپن یئاون  گرب و  یب  مغ  یئافو  هب 

میتدوخ ياون  روش و  اب  رگشیاتس  هک 
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مشش تسیب و  لزغ 

متسبب رای  فلز  رات  اب  هک  هقالع  یهز 

متسسگ هقالع  یسب  شفلز  هب  هقالع  زا  هک 

تمارک دهز و  هب  مهتم  مدش  قلخ  شیپ  هب 

متسرپ يادخ  مین  دهاز  هک  هداب  هب  مسق 

یپایپ هکنآ  دیما  مراد  هدکیم  لها  ز 

یه دنناتس  زاب  دنهد و 

متسد هلایپ ز 

یقاب یم  نآ  زا  داد  هک  یقاس  تمه  نمی  ز 

متسکش هلایپ  رگد  درامخ  هلایپ  ره  ز 

ور نآ  زا  مدیفس  ور  ود  ره  ناغم  ریپ  خیش و  ز 

متسکشن يا  هبوت  هک  مدومنن  يا  هبوت  هک 

نم یلو  دهع  رازه  یتسکشب  یتسبب و 

متَسلَا زور  دهع  نامیپ و  رس  رب  تسرد 

متفرگب رظن  رد  هک  سب  ار  وت  مشچ  لایخ 

متسم هن  رایشوه و  هن  نونکا  وت  خوش  مشچ  وچ 

یهانگ چیه  هب  ارم  يریگن  هکنآ  متفرگ 

متسه وت  دوجو  اب  هک  سب  ارم  هانگ  نیمه 

یئافو شود  دورس  یم  شوخ  هدکیم  جنک  هب 

متسرب لایخ  ره  متسرپ ز  هداب  هکنیا  زج 
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تیاکح بلاق  رد  هناقشاع  یئاوجن 

لام رز و  زا  يدرم  لاح  ناشیرپ 

لامآ لامالام  دوب  وا  لد 

ناشیرپ جاتحم و  دوب  یم  سب  ز 

ناهنپ تشاد  يرفک  رقفلا  داک  ز 

بلق یمه  رد  مه  رد  دوب  شلاح  وچ 

بلج دنک  یعفن  ات  هکس  يدومن 

155 ص :

يرتشوش یئافو  ناوید  هب  صلختم  هللا  حتف  الم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 405زکرم  هحفص 364 

http://www.ghaemiyeh.com


شدوبن يزیچ  رگد  تعنص  نیا  زج 

شدوزف یم  لد  مغ  يزیچ  یسب 

رازاب هب  شدروآ  هکس  نآ  دزب 

رازآ هب  شدرک  در  داد  سک  ره  هب 

يوک نآ  رد  یلاّقب  دوب  ار  اضق 

يوکین دوب  شَیور  وچمه  شَیوخ  هک 

لاّقب درم  نآ  نتشیوخ  لغش  هب 

لاق رد  دوب  ناهنپ  لاح و  لها  ز 

وخ شوخ  لاّقب  نآ  دزن  دمآ  وچ 

وکین يور  اب  وزا  بلق  نآ  تفرگ 

راک لغد  بلق  نآ  تشادنپ  نینچ 

رادربخ شبلق  زا  درم  دوبن  هک 

بلق نآ  هزور  ره  ار  هکس  نآ  يدز 

بلس دوخ  وا ز  يدرکن  يدروآ  وچ 

دوب نیا  ود  ره  راک  رمع  مامت 

دوب نیرق  مه  اب  دتس  داد و  نیا  هک 

یلاعف دب  كرت  درک  یم  وا  هن 

یلاصخ وکین  نیا  كرت  مه  وا  هن 

ملاعف دب  نآ  لغد و  بلق  نآ  نم 

ملاصخ شوخ  بوخ  لاّقب  یئوت 
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لال نابز  بر  ای  دوش  ار  یئافو 

لاّقب دناوخ  ار  نیرفآ  لاّقب  هک 

ینیرفآ لاّقب  وت ، یلاّقب  هن 

ینیما هدوب  مه  وت  زا  لاّقب  هک 

امنب لیدبت  لغد  بلق  نیا  وت 

امنب لیجعت  لغد  لیدبت  هب 

مرادن يزیچ  لغد  بلق  نیا  زج 

مراودیما وت  شلیدبت ز  هب 

شچیه هب  ددرگیمن  سک  نم  زا  هک 

شچیپب تمحر  رد  ار و  وا  ریگب 
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زاب تتمحر  ناکد  دشاب  رگا 

زان نایکالفا  رب  بلق  نیز  منک 

دودسم تسه  تمحر  ناّکد  رگ  و 

دودرم تسه  رذوب  بیع  یب  رز 

رز نمرخ  درابب  ناملس  رگا 

رد سپ  رد  دنامب  مه  وا  نم  وچ 

زاوآ دیآ  مناج  شوگ  رد  یلو 

زاب دبا  ات  تمحر  باب  دشاب  هک 

منارم رد  نیا  زا  وت  ادنوادخ 

، رد نیا  زج  هک 

منادن رگید  ِرد 

رد نیا  متسناد  نم  هک  يزور  نآ  زا 

رت نوزف  مفوخ  زا  مدیّما  دوب 

مراد شیوخ  دیما  زا  سرت  یلو 

مراد شیوشت  وا  بذک  قدص و  ز 

تسج ددم  دیاب  مه  وت  دیّما  هب 

تسوت زا  مه  دشاب  را  قداص  دیما 

بویعم تسه  مدیما  رگ  ایادخ 

بوخ شوخ و  نک  يدیما  ار  مدیما 

يامنب دیّما  ارم  دیّما  وت 
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يامنب دییأت  ارم  نآ  قدص  هب 

مرادن يزیچ  نتشیوخ  زا  نم  هک 

مراودیما مه  وت  زا  دیّما  هب 

يرون تسین  وت  زا  رگ  ار  مغارچ 

يرود ریغ  دیازن  نم  یعس  ز 

مناج هب  ّتنم  یگدنب  زا  هنب 

منادواج کلم  رتهب ز  نیا  هک 

ییامن يرای  یگدنب  رد  مرگ 

یئازج رجا و  نیا  زج  مهاوخ  یمن 

مراد راک  نذا  هک  سب  منیمه 

مراد راک  رد  نیا  زا  هب  يدزم  هچ 
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سب دوب  نیا  تمدخ  دزم  مرای  ز 

سک رگد  ین  میوا  راکتمدخ  هک 

تسا نیا  زا  رتشوخ  متلود  نیمادک 

تسا نینزان  نآ  تمدخ  تمدخ ، هک 

تسه یگدنب  زا  مرتهب  يدزم  هچ 

تسد دهد  تلود  نیا  هک  تعاس  نآ  شوخ 

مراک دزم  سب  نیمه  ربلد  نآ  زا 

مرایتخا تمدخ  رهب  زا  درک  هک 

منانج دلخ و  دص  رتهب ز  دوب 

مناتسآ نآ  هدنب ي  دوخ  نم  هک 

ندوب هدنب  زا  تسا  رتهب  يدزم  هچ 

ندوس ههبج  شناتسآ  كاخ  هب 

شیوخ هدنب ي  ار  ام  تسود  يا  زاسب 

شیوشت میب و  زا  میوش  غراف  ات  هک 

ارم هد  یم  یگدنب  ّلذ  هب 

ریس

ریغ زا  تزع  ات  هب ، وت  زا  تلذ  هک 

مدنلب رس  نک  یگدنز  ّلذ  ز 

مدنچ نوچ و  ِدیق  هد ز  یئاهر 

نادرگ كالاچ  یگدنب  رد  ارم 
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ز

نادرگ كاپ  یتسرپ  دوخ  ثول 

ار ملزنم  ناکد و  نز  رب  مه  هب 

ار ملد  نک  غراف  راک  يارب 

امرف لوزعم  ارم  يراک  ره  ز 

امرف لوغشم  یگدنب  راک  هب 

روهقم زاس  ندوب  هدنب  رد  ارم 

روز اب  هدنب  مزاس  هدنب  رگ  مین 

دیآ بش  ار  مزور  هک  تعاس  نآ  شوخ 

دیآ بر  ای  بر  ای  تقو  ار  مبش 

زور منک  شدای  اب  هک  تعاس  نآ  شوخ 

زوریف زور  ره  اهزور  شدای  هب 
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دشاب هزادنا  یب  وچ  اه  یّلجت 

دشاب هزات  یئادخ  مزور  ره  هب 

ز

ار مبل  نیریش  منک  وا  دای 

ار مبر  ای  بر  ای  هنیس  زا  مشک 

دیآ مکیبل  وا  زا  بر  ای  ره  هب 

دیآ مکیپ  اه  یگدنب  رد  ددم 

يو زا  دوبن  رگ  میرای  رد  ددم 

یپایپ ناج  زا  مبر  ای  دیاین 

میاطع نک  یم  یگدنب  رد  ددم 

میازج دزن و  سب  تسود  زا  نیمه 

تسود ترضح  زا  مََسب  تلود  نیمه 

تسوا هدنب ي  یئافو  مدنیوگ  هک 

يروبص یشخب  رگا  مدرد  ره  هب 

يرود درد  ّالا  ربص  میامن 

زیگنا شتآ  تسا و  شتآ  يرود  هک 

زیهرپ زین  يرود  خزود ز  دنک 

******

هدورس یئافو  موحرم  حدم  رد  یسراف  هب  صلختم  لیعامسا  اّلم  جاح  بانج  هک  يرعش  هعطق 

: دنهد یم  خساپ  نآ  زا  سپ  ناشیا  و 
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مدع زا  یجنس  نخس  وت  نوچ  هک  يرعاش  زا 

اهراگزور هریاد ي  هب  اپ  هداهنن 

تسا هدرک  وت  عیدب  کلک  راو 79 هطاّشم 

اهراوشوگ نخس  سورع  ون  شوگ  رد 

ناوکین دنراد  صّلخت و  افو  يراد 

اه راختفا  ناهج  هب  افو  هویش ي  زا 

یعس هک  سب  تسا  راد  هلبآ  لایخ  ياپ 

اهراید رد  ار  وت  لثم  تفاین  نودرگ 
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ماج هب  ار  وت  قیحر  تسین  لوغ  میثأت و 

اهرامخ رد  دهد  هأشن  رمخ  وچ  نکیل 

تاود تملظ  رد  وت  دادم  تلجخ  زا 

اهراس همشچ  رد  هدش  مک  تایح  بآ 

وت رارط  ینعم  رتفد  کلک و  کشر  زو 

اهراب تخوس  قرو  کلک و  ریت  تسکشب 

تفرعم راهنا  وت  نانب  زا  هکنآ  يا 

اهراشبآ ناور ز  بآ  وچمه  تسا  يراج 

وت يوس  هب  ار  ملد  نانع  اقل  قوش 

اهراهم ار  رتش  هک  دشک  یم  بات  یب 

تمغ زا  یقلخ  رتشوش و  هب  فکتعم  وت 

اهرافق رد  ناور  هدرسف  مد  ناریح و 

منک اون  ین  نوچ  ملان  راز  رات  نوچ 

اهرات ریز  مب و  مونشب ز  وچ  ترعش 

يربلد هدرک ز  وت  بیرفلد  راعشا 

اهرات تخسا  مد  هب  ناربلد  فلز  نوچ 

ماودلا یلع  دزیخ  دزیر و  وت  يرود  زا 

اه رارش  لد  زا  هراتس و  ما  هدید  زا 

وت دوسح  لیلخ و  رهب  هداهن  مکلک 

اهراد وجه  زا  رسفا و  تخت و  حدم  زا 
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راهنیز تیلاع  ترضح  هب  مروآ  رعش 

اهراحب لیک  هب  تسیچ  هرطق  رادقم 

رابتعا نازیم  هب  ردق  نزو و  هچ  دراد 

اهراسهوک رب  هراجح  زا  یطاریق 

دروخ كاپ  تسا و  میلک  ياهدژا  وت  کلک 

لبح

اهرام وچ  نالایخ  رحس  ياصع  و 

یتراسج مدرک  هک  دوب  قایتشا  زا 

اهرامش درادن  قایتشا  سافنا 

دنک یم  دافنا  رتشوش  هب  الط  سراف 

اهرایع دیامن  دنلب  کحم  زا  ات 

*****
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: هدومرف ناشیا  باوج  رد  یئافو  بانج 

یسراف عبط  سَرَف  رب  هک  یسِراف  يا 

اهراوس ین  نارگد  هراوس و  یتسه 

ینک نیز  عبط  سرف  نوچ  هک  يرعاش  يو 

اهراپس یپ  ارعش  رپس  ناج  تارعش 

يرونا يریهظ و  ریهظ و  دوخ  وت  یتسه 

اهراختفا لامک  لامک  وت  دراد ز 

نمچ رد  دنناوخ  وت  رادبآ  رعش  رگ 

اهراشبآ ناور  بآ  وچ  لسع  ددرگ 

راترات هب  ترعش  ددنبب  رگا  برطم 

اهرات ریز  مب و  هداب  هچ  دهد  یتسم 

ینک لگ  وجه  رگ  یئوگراخ و  حدم  رگ 

اهراخ لگ ز  نوچ  عتمت  درب  لبلب 

زورفلد تسا  یعمش  هک  وت  نشور  يار  زا 

اهراهب نآ  وت و  لایخ  نشلگ  زو 

نیبگنا هناورپ  رپ  زا  تمزب  هب  دزیر 

اهرازه لبلب  تیوک  كاخ  دزیخ ز 

ناور یتخاس  ناور  عبط  ناوراک ز  اب 

اهراب گنت و  رکش  دنق و  هدنب  رهب  زا 

يرکش دنق و  ضوع  دوبن  ار  هدنب  نیا 
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اهراثن میامن  هک  يرهوگ  لعل  ای 

فزخ زا  تشم  نیا  رگم  متفاین  متسج 

اهرافق رسکی  هدش  اه  راحب  يرآ 

يرعاش رعش و  زا  ما  هدرسف  لد  تسا  يدنچ 

اهراع راعشا  مگنن و ز  تسا  يرعاش  زا 

نانچ ناج  بارضم  وت  لایخ  نخان  دش 

اهرات وچمه  ناغف  دننک  نم  رات  وک 

ناتسود دهع  زا  منک  یم  دای  هک  هگره 

اه رارش  مناج  هب  قایتشا  دتفا ز 

نانچ ملد  ياپ  ناناج  ياقل  قوش 

اهرایتخا تسد  هتفر ز  هک  اج  هدرب ز 
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راید نآ  هب  رطاخ  قلعت  ام  دشاب 

مناج هدرب ز  هک  یترضح  رب 

اهرارق

قلخ دنمرحمان  هک  هنوگچ  مرب  شمان 

اهراگزور دب  مشچ  هب ز  روتسم 

نادهاز شیپ  یم  وچ  تسوا  ردق  لوهجم 

اهرامخلا وذ  فک  هب  یفحصم  وچمه  ای 

رعش رازه  دص  اب  میامن  وا  حدم  رگ 

اه رازه  زا  یکی  زونه  ما  هتفگ  ان 

نآ مسلط  یتسه  رهوگز و  رپ  تسا  یجنگ 

اهرانک رد  ام  هرانک و  یب  تسا  يرحب 

وا هک  نیبب  ار  وا  يدرد  لها  رگ  اناج 

اهراسگمغ همه  ار ز  وت  دوب  رتهب 

هانگ دوب  منیا  رگا  وارب  مقشاع  نم 

اذبح ای 

اهرابتعا فرش و  نیا  زا 

تسین هک  وجم  یئافو  ریغ  افو ز  زگره 

اهراید مامت  هب  افو  زا  یمان  زج 

*****

یئافو موحرم  فصو  رد  یسراف  بانج  رگید  هعطق 
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باقر کلام  مه  هلبق  مه  ارم  يا 

باتفآ شناد  لقع و  خرچ  هب  يا 

لزا یشنم  ناوید  زا  هک  يا 

باطخ ترادافو  یئافو  دش 

ار مظن  عیدب  رازلگ  هک  يا 

هدرک يرایبآ 

باحس نوچ  تکلک 

تنشور يور  يأر و  شیپ  هک  يا 

باتفآ هام و  هدجس  رد  بش  زور و 

نویع نامع  همان ي  نویامه  يا 

باعشنا تسج  ترطاخ  طیحم  زک 

یپ کین  کیپ  دروآ  نم  هب  نوچ 

باب باب  لصف و  لصف  ار  وا  دناوخ 
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نم مشچ  رب  دز  هلعش  شطخ  بات 

باد زیگنا  رهم  مشچ  زک  نانچ  نآ 

شا ینعم  ظفل و  دم  رزج و  تخیر 

باشوخ رد  ناهج  رد  مرانک  رد 

یگدنخرف زا  شظفل  خرف  درک 

بابش دهع  نوچ  هزات  سراف  ناج 

بیصن اب  ما  هتشگ  وچ  شتاراعتسا  ز 

باصن لماک  مدش  یجنس  نخس  رد 

شطخ میثأت  لوغ  یب  هداب ي 

بارش نوچ  دش  از  هأشن  مغ  ام  زا  درب 

مکح باوبا  لصف و  نونف  رد 

باطخلا لصف  رتفد  انام  دوب 

دید هفان  شدادم  یعاس  کشم 

بان نوخ  هرابود  دش  شبان  کشم 

طخ راتفگ و  هفان و  نآ  دید  هک  ره 

یش ٌء ُّهنِا  اذام  تفگ 

باجُع

شمد زک  بر  ای  تسیک  وگنخس  نیا 

بالگ يوب  زا  دش  رپ  یتیگ  زغم 

تسا سِراف  هاگ  هلبق  یئافو  نیا 
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بآ دزیگنارب ز  شتآ  نوسف  زک 

****

هموظنم تاجانم 

دیما تسد  ار  ام  تسود  يا  ریگب 

دیواج هب  ات  نیب  یگدنب  هگنآ  سپ 

یتسه دیق  زا  ارم  هد  یئاهر 

یتسرپ تب  نیا  زا  یتسم و  نیا  زا 

ناتسرپ تب  رید  هدیدرگ  ملد 

ناتسم هدیباوخ  وا  ردنا  وید  دد و 

ار ناتب  نیا  رید  نیا  قاط  زا  نکف 

ار ناج  ِناج  منیب  هدرپ  یب  ات  هک 
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تسا گنت  تسا ، گنت  يدوخ  نیا  زا  ملد 

تسا گنن  تسا ، گنن  ارم  دوخ  زا  یسب 

يآ نوردنا  دوخ  دوخ و  نیا  نک  نورب 

يآ نورب  هگنآ  دش  گنت  اج  رگا 

رید نیا  ردنا  رابکی  راذگب  مدق 

ریغ وا  ردنا  دنامن  یقاب  ات  هک 

ناکاپ ّقح  ناتسار و  ّقح  هب 

ناملسم نک  یتسرپ  تب  نیز  ارم 

مالسا هب  ار  مرفک  يامنب  لدب 

مان زا  گنن و  زا  یسب  مگنت  لد  هک 

متسه مان  گنن و  دنب  رد  ات  هک 

متسه مالسا  رد  هن  مراد  نید  هن 

دیاین دب  زا  ریغ  هب  دب  زا  مدب ،

دیاز کین  زا  کین  هک  نک  مکین  وت 

یبوخ هب  نک  یم  لََدب  ار  ام  دب 

یبویعلا راتسو  يراّفغ  هب 

نم هدنب ي  یئوگ  راب  کی  رگا 

نم هدنخ ي  نیَسوَق  َباق  ات  دور 

راذگم راذگم  دوخ  هب  ار  یئافو 

متسه هک 
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رازیب رازیب  يدوخ  زا 

متسد ریگرب  نتشیوخ  لضف  هب 

متسکش دوخ  رب  دوخ  تسد  زا  هاوخم 

دشورف یم  رخ  یسک  را  مسر  دوب 

دشوپب شبیع  يرتشم  مشچ  ز 

راک دنک  مکحم  ات  عیب  تقو  هب 

راب دنک  يو  رب  مه  بیع  طورش 

شیوخ رخ  اب  مزاس  هچ  نم  منادن 

شیپ زا  شیب  شیاه  بیع  دشاب  هک 

تسا ناد  بیغ  رگ  يرتشم  اصوصخ 

تسا ناهن  يو  زا  اجک  یبیع  رگد 
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مشوپب ار  شبیع  تسین  نکمم  وچ 

مشورف یم  شبیع  لک  اب  وت  هب 

ام رخ  ام  زا  ریگب 

یبوخ هب  ار 

یبویعلا راتس  هک  یهار  نآ  زا 

رخ نیا  تسد  زا  گنت  تسا  گنت  ملد 

رغال گنل و  تشز  روک  نیا  زج  هب 

تسین رب  راب  ای  نک  راک  رخ  رگا 

تسین رظن  رد  يراب  راک و  مه  ار  وت 

دوس يرب  ادوس  نیزک  یهاوخ  یمن 

دوصقم روظنم و  ترخ  عفن  دوب 

ادوس نیا  زا  دوصقم  ار  وت 

تسا دوس  هن 

تسا دوج  لضف و  رب  مرک  داینب  هک 

رخ هراچ ي  فرص  رمع  مدرکب 

رت نوزف  وا  بیع  زور  ره  دوش 

تسا نیا  راک  يدیرخ  رخ  نیا  رگا 

تسا نیز  رهب  يزات  بسا  هن  رگ  و 

نابرق رهب  لباق  تسین  رخ  رگا 

ناسآ تسا و  لهس  وا  لیدبت  ار  وت 
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یئامن یم  نایعا  لیدبت  دوخ  وت 

ییاهدژا یئاصع  يزاس  یم  وت 

نوخ ار  بآ  يزاس  بآ  ار  نوخ  وت 

تمکح دوب 

نوچ زا  دنچ و  زا  نورب 

*****

تاجاحلا یضاق  هاگرد  هب  تاجانم  باتک  متخ 

تسوت زا  یتسه  ار  یتسین  یهلا 

تسوت زا  یتسم  نیا  منک  یتسم  رگا 

تسا و نم  باب  مدع 

مام یتسین 

مان کی  چیه  ملاع  هب  دشاب  ارم 
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نیا ياضتقا  يداد و  یتسه  ار  یتسین  و  يدومرف ، مدوجوم  مدوب ، مودـعم  يدومن ، مدوب  مدوب ، دوباـن  يدوب ، وت  هک  مدوبن  نم  ایادـخ 
هب متسپ ، یناد و  نم  هک  یناد  یم  يدنلب ، یلاع و  وت  هک  نادنچ  و  متـسم ، هک  راذگماو  مدوخ  هب  سپ  يداهن ، وت  يو  رد  یتسم  همه 

.متسه نم  یهاوخب  هچ  ره  متسد ، يریگب  رگا  دوخ  مرک  لضف و 

تَسلَا زور  ّرذ و  قاثیم  زا  هّرذ  نیا  فوخ  سرت و  مامت  و  تسا ، تسد  ره  يالاب  وت  تسد  یهلا 

ای ما  هتفگ  یَلب  مناد  یمن  هک  تسا ،

.ال

تـسد ار  وت  هک  اریز  .الِو  نیع  ار  میالب  ما ، هتفگ  یلب  رگا  .نک و  یلب  ار  میـال  زورما  ما ، هتفگ  ـال  زور  نآ  رگا  نم ! يادـخ  يا  سپ 
.تسا زارد  هدیشک و  اج  همه  ات  ءاشَی » َفیَک  ُقِفُنی   » ینعم تسا و  زاب  اطع 

؛ تسا نهپ  رخآ  هب  ات  قاثیم  طاسب  ٍنأَش » یف  َوُه  ٍموَی  َّلُک   » تنطلس تردق و  هب  ار  وت  نهد و  رد  یَلب  لوق  هب  التبم  ناج  نیاو 

مکح هب  سپ 

هیـس ینعی  دیدپ ، ینامیا  رون  تتمحر  لضف و  هب  نک و  يداجیا  مدوجو  ضرا  رد  ءاشَی » ام  هللا  اوُحمَی   » همیرک ي ياضتقم  هب  ءادـِب و 
.دیعس ار  یقش  نک و  دیفس  ار 

*****

تسین ناشیا  ناوید  رد  هک  یئافو  موحرم  راعشا  زا  یخرب 

دشاب رمق  نوچ  هرهچ  ار  هک  ره 

دشاب رظن  رظنم  اج  همه 

تسه یئوب  گنر و  هک  ار  یلگ  ره 

دشاب رذگ  وا  رب  ار  نالبلب 

تسه اج  ره  هک  يا  هرهچ  يرپ  ره 

دشاب رهتشم  رهش  همه  رد 

دش رگرز  رای  هک  ار  یسک  ره 

دشاب رز  وچ  ًامئاد  وا  راک 
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ناناج تمدخ  زورما  تسیک 

دشاب رتشیب  وت  زا  ناوت  هک 

166 ص :
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نت کی  ناهج  رد  هک  مدینشن 

دشاب رنه  همه  نیا  بحاص 

ایند کی  روما  ماظتنا 

دشاب رصتخم  لهس و  وا  شیپ 

اج همه  رد  هک  یسک  مدیدن  نم 

دشاب ربتعم  هنوگ  نیا  شفرح 

یکلم زا  تسین  وت  راختفا 

دشاب رختفم  تسه و  یکلم 

وت نوچ  ار  راگزور  ردام 

دشاب رسپ  رگد  مدینشن 

تافص عیمج  عماج  دوب  هک 

دشاب ّرَض  عفن و  رما  شَفَک  رب 

تسین وت  يوس  هب  لد  يور  ار  هک  ره 

دشاب روناج  هفرط  رشب ، هن 

وت تعاطا  زا  دچیپ  رس  هک  ره 

دشاب رس  رکف  هتبلا  دیاب 

بلطم افو  زجب  یئافو  زا 

دشاب رمث  نیمه  ار  وا  رم  هک 

يداتسرف شک  هقاط  نیمجنپ 

81 دشاب رتسآ  شخرچ  سلطا 
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يزیچ انث  زا  نم  شیاهب  رد 

دشاب رتبوخ  هک  منامگ  هن 

*****

نآ هب  خساپ  تمایق و  زور  ساره  لوه و  فصو  رد 

كال مدوب و  شومخ  یجنک  هب  هتسشن  یبش 

لایخ هب  مدمآ  رد  تمایق  زور  لوه  هک 

شیوشت دص  ود  اب  شیوخ  دب  لعف  دای  ز 

لازلز دص  ود  اب  لامعا  یتشز  رکف  ز 

ناج رب  مشتآ  دز  تمایق  زور  لایخ 

لازلز نم  لاح  هب  رشحم  هصق ي  دنکف 
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فلت لاق  لیق و  هب  ندومن  شیوخ  رمع  هک 

لاق زا  یلصاح  هن  لیق و  هدرب ز  هفرص  هن 

ایر قرز و  ود  ره  دندوب  هک  ملع  دهز و  ز 

لاکشا کی  ّلح  رمع  همه ي  رد  تشگن 

نوزحم دوخ  لاح  هب  بش  همه  لایخ  نیا  رد 

لان نوچمه  هلان  رازن و ز  راز و  هآ  ز 

بآ رد  شیوخ  کشا  شتآ ز  رد  شیوخ  هآ  ز 

لاوحا تسا  هنوگچ  یناد  شتآ  بآ و  رد 

شتآ رپ  ياه  هروراق  همه  ناگراتس 

لابرغ نوچ  قابط  ُهن  نم  رس  رب  دندب 

رای بش  یهایس  نآ  رد 

هام نوچ  یخر  اب 

لآ هرهچ ي  زبس و  طخ  اب  دمآرد و  رد  ز 

نم مه  رد  يور  ناشیرپ و  لاح  دید  وچ 

لاح ناشیرپ  مه و  رد  دشب  شیوخ  يوم  وچ 

یتسیک رهب  زا  هک  مدرک  لاؤس 

؟ نیگمغ

؟ لایخ رکف و  هب  يا  هتفشآ  هک  تسیچ  يارب 

لولم شابم  ناز  تسا  هانگ  رازه  ترگ 

لالم رادم  نآ  زا  تسا  مرج  نارازه  ترو 
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دیما تسد  وت  یلع  ّبح  نماد  هب  نزب 

نود يا  وش  راودیما 

لاعتم دزیا  هب 

یهاوخ ناما  رگا  تمایق  زور  لوه  ز 

لآ ردیح و  نامالا  راد  هّطخ ي  هب  ورب 

نابز ياشگ  رب  وت  يدنچ  ردیح  حدم  هب 

لاوها زا  یتیگ  ود  ره  رد  نمیا  يدرگ  هک 

حبص باتفآ  نآ  یلاع  ّیلع 

لزا

لامه راگزور  هب  دشابن  شادخ  نوچ  هک 

یهش حدم  هب  مروآ  لاثم  هچ  میوگ و  هچ 

لاثم ریظن و  شتسین  نامز  نیمز و  رد  هک 

نیقی قدص و  باتفآ  نید ، روشک  ریما 

لالج هاج و  نامسآ  مما ، ناگیادخ 
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یسک تسا  هدیدن  شریظن  مزر  مزب  هب 

لالج هاگ  هصرع  گنت  دنک  گنج  زور  هک 

نابز تسا  هدیشک  خزود  هک  تسوا  رهق  ز 

لالز فاص و  تسدش  رثوک  هک  تسوا  فطل  ز 

دروآ لیئربج  هک  هش  يا  تمیوگ  حدم  هچ 

لاتق يارب  زا  تغیت  نیمز  هب  نامسآ  ز 

گنل َهبور  وچ  رن  ناریش  وت  ِمزر  زور  هب 

لاعن ّفص  هب  مج  دیشمج  وت  ِمزب  خاک  هب 

مدع هب  دوش  سمتلم  تطخس  زا  دوجو 

لازغ هب  درب  اجتلا  تبضغ  زا  گنلپ 

لدرخ کی  ردق  وت  ردق  َِرب  ار  خرچ  هن 

لاقثم کی  نزو  وت  ملح  َِرب  ار  هوک  هن 

*****

تسا هدادن  تدای  هب  هک  نزم  افو  فال 

وت بیدا  تبحم  باتک  زا  هتکن  کی 

هاگن نتشیوخ  لد  تسد  ود  ره  هب  مراد 

وت بیرف  زا  مربب  رگا  ناج  راب  نیا 

دنک شوخ  ساملا  هدوس ي  هب  نهک  غاد 

وت بیبط  یئافو  هداهن  ون  نوناق 

*****
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هرس 82 سدق  يرتشوش  رفعج  خیش  جاح  موحرم  فصو  رد  یئافو  موحرم  هدیصق ي 

یتسه ناج  دنب  دیق و  هب  ملاع  نیا  رد  یک  ات  الد 

یتسه ناهج  ناج  دوخ  هک  ناج  ِناهج  زا  وش  نورب 

هناگیب شیوخ و  زا  ُربب  هناخ  نیا  زا  نوریب  رد آ 

یتسه نایز  رازآ و  رد  هناوید  ناوید  نیزک 

لزنم سفق  نیا  رد  نکم  لد  يا  یکریز  غرم  وت 

یتسه ناور  حور و  دوخ  هک  لسگب  نت  ناج و  دیق  ز 
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یهاوخ ناشن  یب  زا  ناشن  رگ  وش  ناشن  یب  یلک  هب 

یتسه ناشن  دوخ  رد  دوخ  هک  ات  یباین  يو  زا  ناشن 

یبوط هخاش ي  رد  وش  لاب  غراف  زاورپ و  نکم 

یتسه نایشآ  شرع  رئاط  سدق و  غاب  غرم  وت 

دمآ راکش  تنیرسن  شرع  جوا  زابهش  یئوت 

یتسه نایکام  نوچمه  زآ  صرح و  ماد  رد  ارچ 

رخآ سانش  ار  دوخ  تمیق  یسانش  رهوگ  رگا 

یتسه نارگ  ّرد  ار  قشع  نارک  یب  رحب  هک 

وش قح  قح  لها  مشچ  هب  وش  قحلم  شیوخ  لصا  هب 

یتسه نامدرم  نوچ  رگا  وش  قلطم  رون  یلک  هب 

یبای یمن  هر  ناناج  برق  نیقی  جارعم  هب 

تسه ز 

یتسه نامگ  مهو و  هتسب ي  ات  دوخ  دوب  و 

لد يا  وش  رود  یتسرپ  دوخ  زا  وش  رون  رسارس 

یتسه نایتوسان  نیا  رد  یک  ات  نایتوهال  زا  وت 

نک یپ  ار  لقع  قاُرب  قشع و  فرفر  رد  نیشن 

یتسه ناکم  هاگ ال  هصرع  راوس  کباچ  نآ  وت 

لماک نآزا  لفاغ  وشم  لباق  یتسین  دوخ  رگا 

یتسه ناماوت  تیاده  وا  دوجو  صخش  اب  هک 

رفعج بهذم  نیعم  ربمغیپ ، عرش  نیما 
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یتسه ناج  سنا و  يامنهر  رورس ، ود  نیا    ِ ّیِمَس

یتسه باشوخ  ّرد  رس  هب  رس  رهاوج  نوچ  شمالک 

یتسه نامجرت  ار  قح  تایآ  هلمج ي  شنایب 

همقل نارازه  تمکح  زا  هداد  وک  یسک 

ار نامقل 

یتسه نایب  قاتشم  سیردا  دص  ود  شسیردت  هب 

یتسه نادکاخ  نیا  رد  هک  شکاخ  رصنع  رب  نیبم 

یتسه نایع  يو  رد  قح  هک  شکاپ  رهوگ  رد  نیبب 

ربمغیپ وچمه  تما  داشرا  یپ  زا  ربنم  هب 

یتسه ناشفرد  اما  ردیح  راقفلاوذ  شنابز 

یئوگ دوخ  هکنیا  غالبا  هدرب  يّدح  هب  ار  تحاصف 

83 یتسه نابز  یب  لقاب  وچمه  ششیپ  هب  مه  نابحس  ود 
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يّدس متس  جوجأی  هار  رد  وا  ظفح  هدیشک 

یتسه نامالا  راد  رتشوش  نینمؤملا  راد  هک 

رصاق نم  حدم  نابز  دشاب  وا  ردق  فصو  ز 

یتسه نابدرن  راک  هن  نتفر  رب  شرع  ماب  هب 

مناد ردق  نیا  اما  مراد  زجعم  هک  میوگ  یمن 

یتسه ناد  هدروخ  لقع  كاردا  نورب ز  شتامارک 

یسیع شمناوخ  یهاگ  یسوم و  شمیوگیم  یهگ 

یتسه نآ  مه  یتسه  نیا  مه  یتسه  نآ  هن  یتسه  نیا  هن 

ون یقیرط  دزاس  یم  رحب و  دفاکشیم  یسوم  وچ 

یتسه ناوج  ریپ و  هرمز ي  شخب  حور  یسیع  وچ 

يّدس نآ  هتسب  دش  وا  يالاو  تمه  نمیز 

یتسه ناشن  یب  وا  رب  رد  ردنکس  ّدس  دص  هک 

ار ایرد  تفاکشب  اصع  برض  اب  هللا  میلک 

یتسه نابز  مه  يو  اب  زورما  اعد  ریت  اب  وت 

ینعم نیا  ّرس  میوگ  شاف  یک  ات  هتسب  رس  نخس 

یتسه ناهن  ادیپ و  هچنآ  ددرگن  یفخم  ات  هک 

يداو نیردنا  تسا  فرگش  يدور  طش ، هناوید  یکی 

یتسه ناشن  یب  ياه  هرطق  شبآ  شیپ  ردنا  مزلق  رحب  هک 

ناورداش ریدقت  اضق  زا  تسدیشک  رب  شیور  هب 

یتسه نامسآ  يّرجم  يو  سکع  هک  ناورداش  هچ 
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رس رب  شدمآ  لیس  یلیس  ناتسمز  لصف  یکی 

یتسه ناهگان  يالب  یتفگ  دوخ  هک  یلیس  نانچ 

شناریو هدرک  اج  زا  شدنک  مه  زا  شدیشاپ  نانچ 

یتسه ناج  هن  یئالویه  تروص  هناخ ي  رب  دز  هک 

ّدس نیا  نتسب  رگید  هک  لک  وزج و  دنتفگ  همه 

یتسه نامگ  بولغم  هن  یتسه  لایخ  روصحم  هن 

ناشیا ناحتما  رهب  دنتسب  شنتسب  رب  نایم 

یتسه ناج  لقع و  فالخ  ندرک  یگریخ  ناریش  هب 
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نتشگ رو  هطوغ  ار  ناریاط  دیاشن  ردنا  رحب  هب 

یتسه ناوت  بات و  یک  بآ  رد  ار  كاشاخ  سخ و 

*****

: هدورس هرس  سدق  يراصنا  یضترم  خیش  جاح  هللا  تیآ  داتسا  موحرم  توف  رد  هک  يا  هیثرم 

شداینب تسا  تسس  یلو  شکلد  سب  تسا  یخاک  ناهج 

شناکرا راچ  یبارخ  صقن و  هنخر و  انف و 

یناف دوب  وک  يزیچ  هب  لد  لقاع  درم  ددنبن 

شنایاپ تسا  زیچان  هچنآ  لماک  صخش  دهاوخن 

یشوک یم  هچ  شلیصحت  هب  یتیگ  رد  تسین  تحار  وچ 

شناماس رکف  هگنآ  سپ  نک ، یم  رس  رکف  نیتسخن 

ابید هلح ي  ریز  هب  اناد ، دش  هک  نآ  دشوپن 

شناهنپ درک  دیاب  كاخ  ریز  هب  رخآک  ینت 

هّرغ یسک  دش  دیابن  یتیگ  تمعن  کلم و  هب 

شنامیلس تخت  الد  منیب  یم  داب  رب  نم  هک 

دیاش یمن  ندرک  بلط  ار  یناف  راد  ياقب 

شناویح بآ  مهاوخن  ینازرا  ضیف  نیا  رضخ  هب 

یناف همه  شتاّذل  دندید  ادخ  نادرم  وچ 

شناولا ياه  تمعن  دنتسبرب و  مشچ  ایند  ز 

يراصنا ریپ  نآ  یضترم  لماک  صخش  ًاصوصخ 

شنامیپ دهع و  ناهج و  رب  یئاپ  تشپ  دز  رب  هک 
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وا مشچ  هب  دیان  ناهج  متفگ  را  دشاب  شحدم  هن 

شناملغو روح  تشهب و  دیآ  یمن  رد  شمشچ  هب 

ینعم ملاع  ردنا  تشاد  یماقم  اسآ  بیعش 

شنارمع نب  یسوم  یتشاد  ینابش  لیم  دوخ  هک 

ار انمت  ياهتب  تسکشب  نانچ  اسآ  لیلخ 

شناتسلگ ناحیر و  تشگ  یتیگ  ود  رد  شتآ  هک 

تیدوبع روط  رد  درب  رس  نانچ  اسآ  میلک 

شناماه نوعرف و  دص  دنداد  یگدنب  ّطخ  هک 
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دزیا یفطصم  دزن  داد  شیاضترم  ماقم 

شنادزی برق  نیا  داد  دوب  یّمسم  اب  شمسا  وچ 

دش قلطم  ناج  رسارس  دش  قحلم  شیوخ  لها  هب 

شناناج هب  ددنویپ  هک  ار  ناج  نآ  تسین  یلاوز 

يدیواج کلم  يدمرس و  ماقم  رد  وا  دیسر 

شناماد ام ز  تسد  تشگ  هتوک  فیح  دص  یلو 

هناورپ وچمه  یقلخ  هک  هناهام  زورما  دوب 

شنارجه بات  زا  دنتخوس  متام  عمش  درگ  هب 

اما مک  تسین  یباتفآ  يازع  رد  یهام  هب 

شناوخ ازع  مرشح  ات  هک  نید  باتفآ  نیا  دوب 

دشاب مک  لاس  هام و  هب  متام  نیا  رد  يرادازع 

شنافوط وچمه  ندرک  هیرگ  حون و  رمع  دیاب  هک 

دیاب اه  رکش  سب  تیزعت  موسر  زا  دعب  یلو 

شنامرد هداد  يدرد  هداد  وا  رگ  هک  ار  یئادخ 

تمحر زا  هداد  دزیا  هک  تمعن  نیا  رکش  دیابب 

شناسحا فطل و  لضف و  يدرد ز  ره  نامرد  ام  هب 

نامولظم هلمج  هاوخداد  نادنمدرد  ياود 

شنارود هب  تجح  دش  مالسالا  هجح  زا  دعب  هک 

رفعج ترضح    ِ ّیِمَس ربمغیپ  عرش  نیما 

شناهرب هتشگ  عطاق  هک  ربهر  يداه و  تما  هب 
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الاو تمه  زا  یلو  یسیع  هن  تسه و  یسوم  هن 

شناش رد  تسه  ربمیپ  زا  ّتیلضفا  ثیدح 

زگره دشن  وگ  ینِرَا  هک  رت  نوزفا  تسه  یسومز 

شنارمع روپ  نوچ  دسر  رد  ِینارَت  َنل  رذع  هک 

ترطف ادبم  ردنا  هک  رتالاو  تسه  یسیعز 

شنادزی دمآ ز  نأش  هب  یحوُر  نِم  ِهِیف  ُتخَفَن 

دش یهلا  ماکحا  نیرحبلا  عمجم  شدوجو 

شناکما دیق  نیرق  دمآ  بوجو  قالطا  هک 

اریز بجع  نیا  دشابن  دشاب  رتشوش  رد  رگا 

شناریو جنُک  زج  ناکم  یئاج  ار  جنگ  دوبن  هک 
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دراد اهرکش  علاط  ّتنم ز  نتشیوخ  تخب  ز 

شنابحم لیخ  زا  بوسحم  دوش  رگ  یئافو 

*****

: تسا هدرک  ءاشنا  هماقم  هللا  یلعا  يرتشوش  یلع  دیس  جاح  هللا  تیآ  موحرم  تافو  خیرات  هیثرم و  رد  يراعشا  زین  و 

غیرد ناهج  زا  یلع  تسا  هتفر  زورما 

غیرد ناور  حور  وچ  تفرب  نید  مسج  زا 

نکر راهچ  ار  نیبم  نید  دوب  دوب  ات 

غیرد نایم  زا  نکر  ود  تفرب  نید  ناکرا  ز 

ردپ نانمؤم  همه ي  رب  دوب  دوب  ات 

غیرد نانمؤم  ردپ  نونک  ناهجزا  تفر 

مغ رازه  اب  یلع  نیسح  یلع ، زا  دعب 

غیرد ناغف  وهآ  هب  تسا  تبرغ  جنک  رد 

دش راگف  دمحا  لد  یلع  نتفر  زا 

غیرد نامک  نوچ  شرمک  ازع  نیز  هدیدرگ 

راگزور مسج  زا  هک  غیرد  دص  فیح و  دص 

غیرد ناج  وچمه  یلع  یضترم و  دنتفر 

رکش رازه  ینیسح  میرفعج و  زورما 

غیرد ناشمینادن  ردق  دوس  هچ  اما 

رادهاگن ناشیا  لماک  دوجو  ّبر  ای 

غیرد نآ  رب  دیوگن  هک  یسک  نآ  ره  نیمآ 
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اور بش  زور و  اعد  نکر  ود  نیا  ناج  رب 

غیرد نابش  زور و  هب  نکر  ود  نآ  لاح  رب 

رشح زور  هب  ات  یلع  يازع  رد  زورما 

غیرد نامز  ره  لد  مغ  زا  یئافو  دیوگ 

*****
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هرس سدق  يرتشوش  یلع  دیس  جاح  موحرم  توف  خیرات  رد  یعابر 

راگف لد  نوزحم  یئافو  زا  مدیسرپ 

نیزح یلد  اب  شخر  هام  بورغ  لاس 

تفگ شیپ و  هب  ار  درخ  ياپ  داهن  هگنآ 

نیدباع نیز  یلع  هرابود  ناهج  زا  تفر 

*****
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