




مالسلا هیلع  نیسحلا  بح 

: هدنسیون

یبحم نیسح 

: یپاچ رشان 

مالس يارسباتک 

: یلاتیجید رشان 
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12همدقم
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فجن 21ناویا 

ییالوم 22هچ 

تفرعم 24هلبق 

تدارا 26ضرع 

مالسا هیلع  نیسح  مالسا و  هیلع  سابع  27هدادلد 

مالسا هیلع  ینیسح  يازع  ناشوپ  هایس  29همزمز 

ناشوپ 31هایس 

مرح 33بحاص 

ییالببرک 35بجع 

هیدورو لاح  36نابز 

مرحم هام  37عولط 

نابغاب 38مشچ 

ام 39هگترایز 

هیدورو لاح  40نابز 

اهیلع هللا  مالس  بنیز  41لمحم 

نادرگرس نامهم  مالسلا -  هیلع  ملسم  ترضح  لاح  42نابز 

رخآ زامن  مالسلا -  هیلع  ملسم  ترضح  43هحون 

بنیز همیخ  مالسلا -  هیلع  رُح  ترضح  44هحو 
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هدز تلاجخ  مالسلا -  هیلع  رُح  ترضح  45هحون 

نیسح راتفرگ  مالسلا -  هیلع  رُح  ترضح  46هحون 

هبوت مالسلا - هیلع  رُح  ترضح  47هحون 

هناورپ مالسلا -  هیلع  رُح  ترضح  48هحون 

مالسلا هیلع  رُح  ترضح  لاح  49نابز 

نکم میتی  مالسلا -  هیلع  مساق  ترضح  51هحون 

داهج نذا  مالسلا -  هیلع  مساق  ترضح  52هحون 

هاگ هلجح  مالسلا -  هیلع  مساق  ترضح  53هحون 

رپ هتسکش  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  54هحون 

نذؤم يادص  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  56هحون 

مشاه ینب  ناناوج  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  57هحون 

ناعنک هام  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  58هحون 

مرحم هام  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  59ترضح 

الیل فسوی  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  61ترضح 

ردب هام  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  61هحون 

غاد هب  هدنخ  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  63هحون 

گرب دص  لگ  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  64هحون 

حیبست هتشر  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  66هحون 

رپرپ لگ  يا  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  68هحون 

هسوب لگ  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  70هحون 

یلع مناج  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  71هحون 

رس یب  لاله  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  72هحون 

هراوخ ریش و  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  74هحون 

متسم لفط  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  75هحون 
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رخآ هحفص  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  76هحون 

درد هچنغ  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  77هحون 

نادنخ هچنغ  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  78هحون 

یلاخ هراوهگ  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  79هحون 

شورفلگ نابغاب  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  81هحون 

ههام شش  لفط  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  82هحون 

بآ باوخ  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  83هحون 

رس یب  حیبذ  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  84هحون 

رحس گنر  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  86هحون 

مرب یم  لگ  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  87هحون 

بابر ترضح  لاح  نابز  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  88هحون 

شوپ نفک  رای  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  89هحون 

بابر دنبلد  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  91هحون 

زارفارس مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  92هحون 

تشهب هار  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  94هحون 

مرسپ يالال  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  95هحون 

رغصا یلع  مولظم  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  96هحون 

نازخ لصف  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  98هحون 

رپرپ هدش  ملگ  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  99هحون 

ریش بآ و  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  100هحون 

شطع گناب  101شطع -

بآ یطحق  102شطع -

هنشت ياه  لگ  103شطع -

قشع مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  تسا  105قشع 
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لماک تریغ  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  107هحون 

تسد یب  ياقس  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  109هحون 

کشم يا  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  111هحون 

مرادملع هچ  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  113هحون 

سای رئاز  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  115هحون 

راظتنا مشچ  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاح  117نابز 

اپ زا  هداتف  اقس  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  119هحون 

رادملع اقس و  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاح  120نابز 

نوخ رپ  کشم  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاح  121نابز 

هداتف اقس  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاح  122نابز 

تلاجخ کشا  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  123هحون 

رادملع مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاح  125نابز 

هنشت بل  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  127هحون 

ریپ دارم و  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  129هحون 

ییاقس بصنم  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  131هحون 

اَخا كردا  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  132هحون 

همطاف يوب  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  134هحون 

هناخ مغ  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  135هحون 

نالفط زا  تلاجخ  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  137هحون 

بان رهگ  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  139هحون 

هداتفا ملع  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  140هحون 

همقلع رد  هیرگ  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  142هحون 

مرادملع مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  143هحون 

نادیم هب  هداتفا  ملع  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  144هحون 
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ناکدوک ياقس  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  145هحون 

سابعلا لتق  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  146هحون 

تیالو سمش  يا  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  147هحون 

تساجک سابع  تسد  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  148هحون 

مروآ بآ  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاح  149نابز 

خرس هلال  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاح  151نابز 

منیسح اب  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  153هحون 

مرح یقاس  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  154هحون 

همقلع رمق  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاح  155نابز 

قشع نخس  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاح  157نابز 

اروشاع بش  همدود  158هحون 

اهیلع هللا  مالس  بنیز  ناج  اروشاع -  زور  عادو  159هحاون 

اروشاع زور  عادو  161هحون 

فافع قشع و  اروشاع -  زور  عادو  162هحاون 

الهم ًالهم  اروشاع -  زور  عادو  164هحون 

عادو لاح  166نابز 

اهیلع هللا  مالس  بنیز  ترضح  یظفاحادخ  عادو -  لاح  167نابز 

ربلد عادو  عادو -  168هحون 

بکرم ياپ  عادو -  169هحون 

تارف بآ  اروشاع -  170رهظ 

هدیرب ياه  گر  هاگلتق -  لادوگ  172هحون 

حانجلاوذ اروشاع -  رصع  لاح  173نابز 

اه مغ  روبص  نابیرغ -  ماش  175هحون 

نابیرغ ماش  لاح  177نابز 
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مالسلا هیلع  ناج  نیسح  ظفاحادخ  هاگلتق  لادوگ  178هحون 

راوس یب  بسا  اهیلع -  هللا  مالس  هنیکس  ترضح  لاح  179نابز 

اروشاع بورغ  اهیلع -  هللا  مالس  هنیکس  ترضح  لاح  181نابز 

نیمرح ماما  مالسلا -  هیلع  داجس  ترضح  182هحون 

نیدباع ماما  مالسلا -  هیلع  داجس  ترضح  183هحون 

کشا رولب  مالسلا -  هیلع  داجس  ترضح  184هحون 

لگ نیرخآ  مالسلا -  هیلع  داجس  ترضح  185هحون 

درد هوک  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  لاح  186نابز 

ین بعک  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  لاح  188نابز 

هدرک رفس  يا  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  189هحون 

لگ يوب  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  لاح  190نابز 

نیشن هناریو  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  لاح  192نابز 

ین دننام  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  193هحون 

دوبک ياهبل  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  194هحون 

رفس یهار  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  195هحون 

هناورپ عمش و  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  197هحون 

دمآ منامهم  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  لاح  198نابز 

نارجه شتآ  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  199هحون 

شطع زوس  حرش  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  لاح  200نابز 

لد درد و  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  202هحون 

همطاف خر  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  204هحون 

دمآ مرحَس  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  لاح  206نابز 

هلاس هس  جح  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  لاح  208نابز 

اباب شیپ  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  210هحون 
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نیعبرا لاح  211نابز 

ادخ 213هنیآ 

اهیلع هللا  مالس  بنیز  لد  زا  215ناما 

تراسا 217مارحا 

البرک 219نیمزرس 

همان 220ترایز 

همان 221ترایز 

گنت 222لد 

نازخ 224غاب 

هّیطع 226رباج و 

نیعبرا 228هحون 

اهیلع هللا  مالس  بنیز  230رفسمه 

زکرم 231هرابرد 
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مالسلا هیلع  نیسحلا  بح 

باتک تاصخشم 

یبحم نیسح  هدنروآدرگ :

مالس يارسباتک  دیلوت : يرجم 

زییاپ 1390 لوا / پاچ : تبون  لاس و 

یبیج / 160 عطق : تاحفص /

هخسن  3000 ناگرامش :

ناموت  2000 ءاهب :

: شخپ زکرم 

ادهش ناتسلگ  داجس ، نابایخ  ناهفصا ،

سرطف هاگشورف  ناگراتس ، یگنهرف  عمتجم 

یبحم 09132107938 6627392 0311

www.fotros.in

1 ص :

همدقم
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8 ص :

ندینش نیسح  زا  نتفگ و  نیسح  زا  ندورس ، نیسح  زا  تسابیز  هچ 

ار بانج  نآ  تراـیز  تبحم  شلد  رد  هداد و  رارق  ار   � نیـسح ماما  تبحم  شبلق  رد  دشاب  هدرک  هدارا  وا  يارب  ار  ریخ  دنوادخ  هک  یـسک 
نآ تراــیز  ضغب  شلد  رد  هداد و  رارق   � نیـسح ماما  ضغب  شبلق  رد  دهاوخب  شیارب  ار  يدـب  ءوس و  دـنوادخ  هک  یـسک  دزادـنا و  یم 

. دزادنا یم  ار  ترضح 

464 مجرتم ، تارایزلا ، لماک  ، 14/496 هعیشلا : لئاسو 

دمحم ياقآ  مردارب  یبحم و  دـمحا  جاح  مراوگرزب  ردـپ  يراکمه  اب  تیب و  لها  نادـناخ  تیانع  راگدرورپ و  هصاخ  تیانع  ساپـس و  اب 
رد هعومجم  نیا  زا  دنناوتب  تیب  لها  نیرکاذ  تسا  دیما  تسا  هدش  هیهت  دشاب  یم  رفص  مرحم و  ياه  هحون  لماش  هک  هعومجم  نیا  یبحم 

. دننک هدافتسا  دشاب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  اقآ  لوبق  دروم  هک  يروط  هب  يرادازع  هام  ود  نیا 

وت يوگتفگ  زج  هب  هچ  ره  ما ز  هتسب  بل 

وت يور  شقن  زج  هب  هچ  ره  ما ز  هتسش  لد 

تشک هک  ار  وت  ییوگ  مکاخ و  هب  يرذگب  رگ 

وت يوزرآ  منفک  زا  دزیخ  دایرف 

اعد سامتلا 

یبحم نیسح 
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بابرا

تهاگراب دبنگ و  رب  هداتفا  نم  مشچ 

تهاگلتق رودب  مدرگب  ما  هدمآ 

(2  ) نیسح ارهز  زیزع  نیسح ، ارهز  زیزع 

مدیسر اونین  هب  متفرگ  اون  ین ، وچ 

مدیسر البرک  هب  نم  منک  یمن  رواب 

ناج نیسح  يا  منونجم  وت  قشع  زا  هک  منم 

ناج نیسح  يا  منونمم  میوگب  ما  هدمآ 

هراتس وک  هام و  وک  البرک  يا  وت  وگب 

هراوخریش لفط  وک  البرک  يا  وت  وگب 

تساجک ربمیپ  هبش  البرک  يا  وت  وگب 

تساجک ربکا  یلع  البرک  يا  وت  وگب 

مشاه لآ  همیخ  منیبب  ما  هدمآ 

مساق هاگ  هلجح  رد  دریمب  ملد  دهاوخ 

نم ساسحا  قشع و  وک  البرک  يا  وت  وگب 

نم سابع  تسد  وک  هنیس  هب  دوب  متسد 

(2  ) نیسح ارهز  زیزع  نیسح ، ارهز  زیزع 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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10 ص :

فجن ناویا 

متسه وت  فک  هب  ناج  مه  نم  يا و  هناناج 

متسه وت  فجن  رد  نم  منک  یمن  رواب 

مدمآ رون  يوس  هب  مهایس  ور  هچ  رگا 

مدمآ رود  هار  متسه و ز  نامهیم  نم 

ناج یلع  یلع  مناجناج  یلع  یلع  مناج 

میوزرآ همه  يا  میوزرآ  دشاب  نیا 

میوگب یلع  یلع  نم  سفن  نیرخآ  ات 

مریسا وت  يوم  هب  تیوم  رات  هب  مسق 

مریمب مرح  رد  نم  ناج  یلع  ملد  دهاوخ 

ارحص تشد و  هوک و  زا  تیوس  هب  ما  هدمآ 

ارهز ناج  هب  بشما  مهاگن  نک  ایب و 

ناج یلع  تمرک  رب  دوب  لئاس  دیما 

ناج یلع  تَمرَح  نم  تشهب  رب  مهد  یمن 

ناج یلع  یلع  مناجناج  یلع  یلع  مناج 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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ییالوم هچ 

یهاگلتق هچ  هگ  همیخ  هچ  ییاغوغ ، هچ  ییارحص ، هچ 

یهاپس مک  ماما  بجع  ییاقآ ، هچ  ییالوم ، هچ 

ییالبرپ يالبرک  هچ 

ییافصاب میرح  بجع 

ناج نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

تسا گنت  هچ  وت  يارب  ملد  دناد  ادخ  دناد  ادخ 

تسا گنر  خرس  هک  تمچرپ  هب  ام  مالس  ام  مالس 

دیابر لد  وت  لِگ  لُگ ، ز 

دیآ بیس  يوب  وت  زا  هک 

رجنخ ریت و  غیت و  ثیدح  ام  وگب  ام  اب  وگب 

رفعج نوع و  بیبح و  دش  هچ  وک ؟ تریرب  وک ، تیرهز 

تیاه همیخ  هب  ام  مالس 

تیابر لد  حیرَض  نآ  هب 

سای قیاقش و  هلال و  ز  ام ، اب  وگب  ام ، اب  وگب 

سابع تسد  هداتف  اجک  رغصا ؟ دش  هچ  ربکا ؟ دش  هچ 

مشاه لآ  ام ز  هب  وگب 

مساق هاگ  هلجح  تساجک 

ناج نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

مشون تارف  زا  هنوگچ  ارحص  نیا  رد  ارحص  نیا  رد 
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مشوگب شطعلا  يادص  دیآ  زونه  دیآ  زونه 

اقس کشا  هب  ام  مالس 

اقس کشم  تسد و  مشچ و  هب 

یمشاه داوج  داتسا 
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تفرعم هلبق 

نیسح تسوت  مرح  هام  هلبق 

نیسح تسوت ، مرک  رب  ام  مشچ 

قشع هبعک  تفرعم و  هلبق 

نیسح تسوت  مرتحم  مرح 

تسام لفحم  ینشور  وت ، دای 

نیسح تسوت  مغ  رکذ  ام ، رکف 

ناسفن احیسم  شخبافش  يا 

نیسح تسوت  مدز  یسیع ، مد 

دوعوم تشهب  نارین و ، ران 

تسوت معن )  ) و ال )  ) حرش

وت تضهن  وت و  حدم  رد  هچ  ره 

نیسح تسوت  مک  دنیوگ ، همه 

تساپرب ییازع  مزب  اجک ، ره 

نیسح تسوت  مرح  هاگ و  همیخ 

: تفگ هک  لضفلاابا  نابرقب  ناج 

نیسح تسوت  مرک  ام و  مک 

ادرف تعافش  بابسا  يرآ ،

نیسح تسوت  ملع  بحاص  تسد 

دشکن نودرگ  تنم  یفصآ ) )
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نیسح تسوت  مدخ  لیخ  ات ز 

یفصآ يدهم  داتسا 
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13 ص :

تدارا ضرع 

نیسح مراد  تتسود  یهام  رهم و  رون  هک  يا 

نیسح مراد  تتسود  یهلا  فطل  رهظم 

تسا هتسویپ  وت  رهم  اب  ادخ  ار  ام  یتسه 

نیسح مراد  تتسود  یهاوخن  ای  یهاوخب  رگ 

ار شیوخ  مالغ  يراد  یم  تسود  مدینش : ات 

نیسح مراد  تتسود  یهایسور  دوجو  اب 

مفک زا  بات  دور  یم  دیآ  وت  مان  اجک  ره 

نیسح مراد  تتسود  یهاوگ  دوخ  میوگ  هچ  نم 

مهد یم  ناج  تهر  رد  یمالک ، اب  یناوخب  رگ 

نیسح مراد  تتسود  یهاگن  اب  ینارب  رو 

تاجن کلف  نیملاعلل ، همحَر  تدناوخ  هک  يا 

نیسح مراد  تتسود  یهانگ  ره  زا  نیگمرش 

فارتعا تلالج  رب  ینابز  ره  اب  ما  هدرک 

نیسح مراد  تتسود  یهاگن  ره  رد  ما  هتفگ 

اسران ناسل  اب  دیؤم )  ) دیوگ مه  زاب 

نیسح مراد  تسود  یهاوخن  ای  یهاوخب  رگ 

دیؤم اضر  دیس  داتسا 
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مالسا هیلع  نیسح  مالسا و  هیلع  سابع  هدادلد 

میانم جح و  نیا  مرحم  نم  هک  تسیرمع 

میافص یعس و  همه  تسا  تشهب  ود  نیب 

منیمرحلا نیب  هراوآ 

منیسح سابع و  هناوید ي 

ناج نیسح  مولظم 

تسا نیز  تنیز و  ادخ  هب  ار  ناهج  غاب  ود 

تسا نیسح  غاب  یکی  لضفلاوبا و  غاب  کی 

متشون كاخ  نآ  رب  کشا  اب 

متشهب ناتسلگ  تساجنیا 

ناج نیسح  مولظم 

دراد همقلع  شفرط  کی  نیمرحلا  نیب 

دراد همطاف  رسپ  یماقم  هک  اج  نآ 

وا مرح  ماقم و  تساجنآ 

وا مدق  رب  منز  هسوب  نم 

ناج نیسح  مولظم 

تساجنآ همطاف  دسر  هعمج  بش  هاگره 

تساقس هب  هاگ  نیسح  رهب  وا  هیرگ  هگ 

دنراد همزمز  ناسفن  یسدق 

دنراد همطاف  مغ  هیرگ ز 
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ناج نیسح  مولظم 

ییافو مشاه  دیس  داتسا 
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مالسا هیلع  ینیسح  يازع  ناشوپ  هایس  همزمز 

مشوگ هب  تتبرغ  هلان ي  يا 

مشود هب  تبیصم  راب  يا 

هدیسر تمرحم  زاغآ 

مشوپب هیس  تمغ  دیاب ز 

ناج نیسح  نیسح  نیسح  مولظم 

نم رکیپ  هب  هیس  تخر  نیا 

نم ردام  تسا و  ردپ  ثرا 

یلین تخر  خرس و  هنیس  نیا 

نم رت  هدید  ود  کشا  نیا 

ناج نیسح  نیسح  نیسح  مولظم 

دمآ مرحم  ازع  لها  يا 

دمآ متام  لاله  رادید 

میشوپب هیس  یگمه  دیاب 

دمآ مغ  هیرگ و  هماگنه 

ناج نیسح  نیسح  نیسح  مولظم 

سانلااهیا تسازع  هام  نیا 

سای لگ  تروص  هدش  یلین 

ربکا قرف  دنز ز  جوم  نوخ 

سابع تسد  ود  ندب  دتفا ز 
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ناج نیسح  نیسح  نیسح  مولظم 

تسا بابک  مغ  رارش  اهلد ز 

تسا بآ  بآ  يادص  خرچ  رب 

یلاخ ماج  هنیکس  تسد  رد 

تسا بابر  یلع ، زا  هدز  تلجخ 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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16 ص :

ناشوپ هایس 

مشورخ دور  کلف  هب  بشما 

مشوگب دسر  ازع  ياوآ 

مشوج بنج و  هنیس  هب  هداتفا 

مشوپب هیس  نهریپ  ات 

متسه نیسح  نز  هنیس  نم 

متسشن شمتام  هقلح  رد 

ناج نیسح  نیسح  نیسح  مولظم 

تسا نیسح  ِمَدام  لد  نوخ 

تسا نیسح  مغ  ام  مغ  اهنت 

تسا نیسح  مرحم  هام  نیا 

تسا نیسح  متام  هماگنه 

میراد هآ  کشا و  هیرگ و  ام 

میراد هایس  نهریپ  ام 

هدیسر ارف  ازع  ماگنه 

هدیمخ یفطصم  دق  ورس 

هدیرپ همطاف  خر  زا  گنر 

هدیرب ندب  زا  دوش  اهرس 

سانلااهیا تسازع  هام  نیا 

سابع تسد  ود  ندب  دتفا ز 
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نک البرک  هب  ور  همطاف  ای 

نک اعد  دوخ  نیسح  هب  بشما 

ناشوپ www.Ghaemiyeh.comهایس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


17 ص :

نک ادج  ندب  زا  رس  دای 

نک ادخ  دوخ  نوخ  لتقم  رد 

تنیع رون  يارب  هیرگ  نک 

تنیسح دوش  ادف  هنشت  بل 

هرارش هدش  سفن  هنیس  رد 

هراظن دنک  یم  هک  راگنا 

هراوخریش لفط  رجنح  رب 

هراپ هراپ  يولگ  هب  دیرگ 

تسا بآ  طحق  شطع و  هام 

تسا بابر  ترغصا  هدنمرش ز 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 

مرح بحاص 

نوریب مدش  مرح  زا  متسه ، مرح  بحاص 

نوخ نایم  نم  جح  اج  نیا  دوب  ما  هبعک 

میارحص هب  هتشگرس  میارهز ، فسوی  نم 

ییاهنت مغ و  يوب  دیآ  ناج  ماشم  رب 

ییاشامت هدیدرگ  نارای  نم و  همیخ 

متسه همه  فک  زا  يداو  نیا  رد  مهد  یم 

متسد يور  ههام  شش  اج  نیا  دنز  یم  هدنخ 

میاهلگ همه  رپرپ  ارحص  نیا  رد  دوش  یم 
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میاهبل هب  هسوب  لگ  بنیز  بل  دنز  یم 

میارحص هب  هتشگرس  میارهز ، فسوی  نم 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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ییالببرک بجع 

ییانم هچ  رعشم  هچ  ییافص ، هچ  هورم  هچ 

ییاعد هچ  رکذ  هچ  یلیلخ ، هچ  هبعک  هچ 

ییاون روش و  بجع 

ییالببرک بجع 

دمآ همطاف  لگ  دمآ ، همزمز  بل  هب 

دمآ همقلع  هم  دباتن ، هام  وگب 

رغصا هراوهگ  هب  ردام ، هدید  دوب 

ربکا یلع  يوب  ز  دنتسم ، شوخ و  رس  همه 

رغاس یم و  دنامن  رمحا ، لگ  دنامن 

ربلد لد و  نایم  اج ، نیا  دتف  ییادج 

هلال لگ  ینازخ  هلان ، مغ و  اب  دوش 

هلاس هس  لفط  خر  یلیس ، هدامآ  دش 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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هیدورو لاح  نابز 

من من  کشا  نم و  مغ ، زا  رپ  هدش  لد 

یئارد گناب  نم  شوگ  رب  مدامد ، دسر  یم 

دیوگب البرک  دیوگب ، اونین 

ییالببرک هدش  نیسح  دیوگب ، ام  لد 

هداتس اپ  رب  همه  مشاه  ینب  اجنیا 

هدایپ بنیز  دوش  لمحم  زا  هک  نآ  ات 

ناج نیسح  مولظم  نیسح  مولظم  نیسح  مولظم 

نوزحم اون و  هب  نوماه ، تشد و  هدش 

هلال رطع  يوب  هدیچیپ  نودرگ ، ياضف  رد 

سای لگ  هدمآ  ساسحا ، قرغ  همه 

هلاس هس  يارهز  هدیباوخ  سابع ، تسد  يور 

دراد هراتس  هلفاق  کی  هلفاق  نیا 

دراد هراوهگ  ناوراک  رد  ناوراک  نیا 

ناج نیسح  مولظم  نیسح  مولظم  نیسح  مولظم 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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مرحم هام  عولط 

هدش متام  هام  هدش ، مغ  زا  رپ  لد 

هدش مرحم  ای  اپب  رشحم  روش 

نیسح ای  نیسح  اینیسح  ای  نیسح  ای 

يا هدرک  لد  هب  نوخ  ازع  لاله  يا 

يا هدروآ  متام  هلان و  هیرگ و 

همزمز نیا  دیآ  ءامس  نیمز و  زا 

همطاف تیلست  همطاف ، تیلست 

تسازع کشا و  هام  نوخ  دایرف و  هام 

تسا یضترم  رگ  هحون  همطاف ، رگج  نوخ 

همطاف ترضح  دنک  هم  نیمه  رد 

همقلع رد  هلان  هاگلتق ، رد  هیرگ 

نیسح ای  نیسح  اینیسح  ای  نیسح  ای 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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نابغاب مشچ 

مرپ لاب و  دزوس  مرت ، مشچ  دش  نوخ 

مرح زا  نوریب  دش  مرح  بحاص  هک  نوچ 

الیواو الیواوالیواو  الیواو 

همزمز دنک  یم  همه  مشچ  زا  رود 

همطاف فسوی  منم  الببرک 

تسالبرک ما  هبعک  تساون ، روش و  هب  لد 

افص تسا و  هورم  هگلتق  مرح و 

مربکا مساق و  مرغصا  مدروآ 

مرتخد هلاس  هس  دوب  نم  هرمه 

نازخ ددرگ  اهلگ  نادب  البرک  يا 

نابغاب مشچ  زا  دکچ  یم  نوخ  اج  نیا 

الیواو الیواوالیواو  الیواو 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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ام هگترایز 

تساجنیا البرک  نم  يافواب  نارای 

تساجنیا ناونین  نم  يافص  نم  هورم 

تساجنیا اونین  تساجنیا  البرک 

مسای هلال  دوش  رپرپ  نیمز  نیا  رد 

مسابع تسد  ادج  رکیپ  زا  ددرگ  یم 

تسارحص نیمه  رد  نم  هاگلتق  لادوگ 

تسارهز مردام  مرس  یب  مسج  راوز 

ربمغیپ هبش  نت  دطلغ  نوخ  هب  اج  نیا 

ربکا رکیپ  دوش  رپرپ  لگ  وچ  اجنیا 

رپرپ ما  هلال  ود  داتفه و  دوش  اج  نیا 

رشحم فص  ات  تسام  هاگترایز  اج  نیا 

تساجنیا اونین  تساجنیا  البرک 

راگزاس اضرمالغ  جاح  داتسا 
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هیدورو لاح  نابز 

دمآ لد  ناوراک  کی  البرک  رد 

دمآ لزنم  هب  لزنم  ناوراک  نیا 

هدمآ هراوخریش  کی  هدمآ ، هراتس  هام و 

ناج نیسح  مولظم 

هناخ هتفرگ  بنیز  لد  رد  مغ 

هناد هناد  کشا  ممشچ  دزیر ز 

نیسح دش  ییالببرک  نیملاع ، ماما  دمآ 

ناج نیسح  مولظم 

ساسحا افو و  دنوادخ  دمآ 

سابع يوب  تسم  دشاب  همیخ  ره 

هدمآ ربکا  یلع  هدمآ ، ربمیپ  دش 

دراد هلاس  هس  لفط  دوخ  هارمه 

دراد هلال  غاب  کی  ناوراک  نیا 

ومع تسد  رب  هدیباوخ  يوه ، ياه و  مامت  زا  رود 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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اهیلع هللا  مالس  بنیز  لمحم 

نودرگ مشچ  زا  دزیر  لد  نوخ 

نوریب مرح  زا  دش  مرح  بحاص 

ناج نیسح  مولظم  ناج  نیسح  مولظم 

ییاون نوچ  مه  مراد  هنیس  رد 

ییالبرک دش  ارهز  فسوی 

بنیز لمحم  اشامت  دراد 

بنیز لد  رد  هدرک  هناخ  مغ 

دشاب یندید  ربمغیپ  هبش 

دشاب یندید  ربکا  یلع 

مشاه ینب  ام  دش  رگ  هولج 

مساق رفعج و  نوع و  هدمآ 

دیآ همزمز  زاوآ و  روش و 

دیآ همقلع  يوس  هب  اقس 

هراتس هام و  دراد  ناوراک 

هراوهاگ رد  یلفط  ددنخ  یم 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 

اهیلع هللا  مالس  بنیز  www.Ghaemiyeh.comلمحم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


25 ص :

نادرگرس نامهم  مالسلا -  هیلع  ملسم  ترضح  لاح  نابز 

وت يوب  دیآ  هکم  زا  وت ، يور  نم  هلبق  يا 

هرامعلا رادرس  متفر  هراتس ، مرات  بش  رب  يا 

(2  ) هفوک هب  ایم  نم  نیسح 

منماد رب  دکچ  مکشَا  منم ، نادرگرس  نامهم 

رازاب يوس  هب  مور  یم  راوید ، رد و  رب  مرس  دشاب 

دندز مگنس  اه  هچوک  رد  دندز ، مگنر  مه  نوخ  زا 

ناج نیسح  ياشامت  متسه  ناج ، نیسح  ییاهنت  مدرم ز 

تا هلاس  هس  اب  وت  ایَم  تا ، هلان  کشا و  نابرق 

هراوشوگ ششوگ  نک ز  او  هراظن ، نک  دوخ  رتخد  رب 

دوب هراوخریش  تبحص ز  دوب ، هراوهاگ  تبحص ز 

نم ما  هدید  هبعش  هس  ریت  نم ، ما  هدیمخ  نامک  نوچ  مه 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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رخآ زامن  مالسلا -  هیلع  ملسم  ترضح  هحون 

مرادن يرادیرخ  مرارق  یب  اهنت و 

مراظتنا مشچ  دشاب  هفوک  راد  بانط 

(2  ) ناج نیسح  ایم  هفوک 

نم مبل  رب  ناج  رگید  نم ، مبت  رد  بات و  رد 

نم مبنیز  دای  هب  هفوک ، ياه  هچوک  رد 

مدناشف نوخ  هدید  زا  مدنام ، هفوک  رد  اهنت 

مدناوخ هتسب  تسد  اب  ار ، مرخآ  زامن 

تمالغ نم  الوم  وت  تماج ، متسم ز  متسم 

تمالس منک  یم  نم  هفوک ، ماب  يور  زا 

تسا گنر  هرهچ  منوخ  زا  تسا ، گنت  وت  یب  نم  لد 

تسا گنس  هفوک  ماب  رب  بنیز ، هب  وگب  نم  زا 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 

رخآ زامن  مالسلا -  هیلع  ملسم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهحون  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


27 ص :

بنیز همیخ  مالسلا -  هیلع  رُح  ترضح  هحو 

ما هدروآ  وربآ  نم  ما ، هدروآ  ور  وت  يوس  نم 

مهاگن نک  ارهز  زیزع  مهانپ ، یب  ملاع  هانپ 

ناج نیسح  مولظم  نیسح  مولظم 

نیبب ار  نامیشپ  رح  نینزان ، يا  ابرلد  يا 

نم ما  هدنکفا  ریز  هب  ار  رس  نم ، ما  هدنمرش  وت  يور  زا 

ما هدنکفا  ریز  هب  ار  رس  ما ، هدنمرش  مشچ  رون  يا 

وت ردام  هتفرگ  متسد  وت ، رس  ات  اپ  زا  مسوب  یم 

تساجک تبنیز  همیخ  تساون ، رد  شورخ و  رد  لد 

متسکش ار  بنیز  لد  نم  متسه ، هدز  تلاجخ  وا  زا 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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هدز تلاجخ  مالسلا -  هیلع  رُح  ترضح  هحون 

ماوت راک  هنگ  رُح  نامه  نم  ماوت ، رای  نم  همطاف  رسپ 

ملجخ الوم  وت  ز  ملد ، هصغ  زا  دش  نوخ 

منم هدنمرش  وت  ز  منت ، هب  ناج  دوب  ات 

تمرک فطل و  وت و  يادف  هب  تمرح ، رد  منک  هبوت  مدمآ 

يا همطاف  رسپ  يا ، همه  دیما  وت 

مدرگ رغصا  هراوهگ  رود  مدرگ ، رد  نیا  سرُطف  مدمآ 

تمرک فطل و  وت و  تمدق ، كاخ  نم و 

نک ءاضما  نم  يزابرس  مکح  نکاو ، ار  رُح  هتسب  هرگ 

مرکیپ نوخ  قرغ  نم ، رس  نیا  وت و  نیا 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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نیسح راتفرگ  مالسلا -  هیلع  رُح  ترضح  هحون 

تیالو رُح  منم  رافک  رگشل  يا 

تیاده زورما  مدش  تیالو  رون  اب 

منیسح راتفرگ  منیسح ، رای  نم 

متسه هدوب و  یلع  نبا  نیسح  نابرق 

متسد همطاف  مرک  لوا  زا  تفرگب 

مدربن نذا  ادخ  ریش  رسپ  هداد 

مدرگب سابع  ترضح  رس  رود  ات 

تسا بابک  بآ  رگج  هفوک  مدرم  يا 

تسا بابر  لفط  مرح  لها  زا  رت  هنشت  بل 

منیسح رادملع  ياه  مدق  كاخ  نم 

منیسح رادیرخ  تسد و  رس  هب  مناج 

منیسح راتفرگ  منیسح  رای  نم 

راگزاس اضرمالغ  جاح  داتسا 
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هبوت مالسلا - هیلع  رُح  ترضح  هحون 

قشع يانیم  تسم  ما  هدازآ  ّرُح 

قشع ياپ  رد  هیده  مهد  یم  رس  ناج و 

نیسح اهنت  درم  نیا  دشاب  نم  قشع 

(� (4 نیسح ای  نیسح  ای 

لوتب مشچ  رون  يا  متسب  وت  هار 

لوبق نک  ما  هبوت  نونک  مدرک  هبوت 

نیسح ارهز  لگ  وت  نابرقب  ناج 

(� (4 نیسح ای  نیسح  ای 

تروآ بآ  ناج  هب  مهد  یم  تمسق 

ترهاوخ نآ  هیرگ  زا  متسه  لجخ  نم 

نیسح ایرد  نیع  دش  هیرگ  زا  ممشچ 

موش تیادف  هک  ات  هدب  مگنج  نذا 

موش تیالببرک  هتشک  نیلوا 

نیسح الوم  رهب  ملباقان  ناج 

(� (4 نیسح ای  نیسح  ای 

یفیرش داتسا 
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هناورپ مالسلا -  هیلع  رُح  ترضح  هحون 

نیسح مهانپ  یب  نیسح ، مهایس  ور 

نیسح مهاگن  کی  ینک ، هک  رگ  دوش  هچ 

مناج نیسح  الوم  منامیشپ ، رح 

ما هدنمرش  وت  زا  ما ، هدنز  نم  هک  ات 

ما هدنکفارس  نم  نیبب ، اشامت  نک 

همزمز منک  یم  همه ، دیما  يا 

همطاف فسوی  يا  مراکاطخ  نم 

مدروآ ور  وت  رب  مدرد ، بیبط  يا 

مدرگ یم  وت  رود  هناورپ ، دننام 

مرپ لاب و  دزوس  مرت ، مشچ  رون 

مرد زا  نارم  وت  مدمآ ، دیما  هب 

مناج نیسح  الوم  منامیشپ ، رح 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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مالسلا هیلع  رُح  ترضح  لاح  نابز 

مهاگن نک  ارهزلا  نبای 

مهانپ یب  مهانپ  یب 

نیبب ارآ  ملاع  هام 

مهایسور مهایسور 

نیسح مناج  بل  هب  دمآ 

نیسح منامیشپ  ِرُح 

(2  ) نیسح مناج  نیسح  مناج 

نیسح مدنب  یم  وت  هب  لد 

نیسح مدنکفا  ریز  هب  رس 

هاگن کی  نم  رب  ینک  رگ 

نیسح مدنخ  یم  لگ  لثم 

ماوت راخ  زا  مگ  لگ  يا 

ماوت راتفرگ  ودبع 

(2  ) نیسح مناج  نیسح  مناج 

تساون روش و  رد  نم  لد 

تسانشآ مغ  اب  ما  هنیس 

وگب نم  اب  بنیز  ناج 

تساجک رد  بنیز  همیخ 

ما هتسب  ار  وا  هار  نم 
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ما هتسکش  وا  لد  نم 

(2  ) نیسح مناج  نیسح  مناج 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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نکم میتی  مالسلا -  هیلع  مساق  ترضح  هحون 

ایب ایب  دنتسسگ  مه  ار ز  نم  ياضعا  ومع 

ایب ایب  نتسکش  هنیس  يادص  ياوه  هب 

مرانک رد  ایب  وت  مرادن  اباب  ومع 

ومع ومع  مساق  راهب  ینازخ  دش  ادخ  هب 

ومع ومع  مساق  رانک  ایب و  نک  يردپ 

؟ ارچ ارچ  نم  ندب  اب  هدرک  هچ  نمشد  نیبب 

؟ ارچ ارچ  نم  نفک  دش  نم  نهاریپ  وگب 

ایب ایب  يزیتس  مرگ  نادیم  هب  ناج  ومع 

ایب ایب  يزیچ  هدنامن  نم  رکیپ  زا  رگید 

ادخ ادخ  یبات  هدنامن  مساق  مسج  رد  ومع 

ارچ ارچ  یبآ  هدروخن  نم  لگ  نیچلگ ، وگب 

ومع ومع  مساق  رکیپ  هدیپَط  نوخ  كاخ و  هب 

ومع ومع  مساق  رس  رب  هدیسر  ییالب  هچ 

مرانک رد  ایب  وتمرادن  اباب  ومع 
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داهج نذا  مالسلا -  هیلع  مساق  ترضح  هحون 

هدش ناناج  يزابناج  مزاع  هدش ، نادیم  مزاع  وت  مساق 

ومع يا  ومع  يا  هدب  مداهج  نذا  هدش ، ناکما  ملاع  نیا  زا  ریس 

ومع يا  ومع  يا  هدب  مدارم  دوز 

گنرد میامن  هک  مهاوخن  چیه  گنت ، هب  هدمآ  نم  بلق  ومع  ناج 

ومع يا  ومع  يا  هدب  مداهج  نذا  گنن ، هتشگ  میگدنز  یلع  دعب 

ترغصا یلع  گرم  سپ  زا  تربکا ، یلع  دعب  ومع  ناج 

ومع يا  ومع  يا  هدب  مداهج  نذا  ترب ، زا  مور  هک  مگنج  مزاع 
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هاگ هلجح  مالسلا -  هیلع  مساق  ترضح  هحون 

مناوت هدرب  شطع  منازخ ، لصف  هدش 

مناوختسا هتسکش  ناجومع ، نیبب  ایب 

نم منسح  میتی  نم  منمسای  لگ 

نم هگن  تیوس  هب  نم  هر  هتسب  ودع 

نم هگ  هلجح  هدش  نابایب  كاخ  نیبب 

مبات بت و  رد  نیبب  مبآ  هنشت  لگ  وچ 

مبالگ دش  هتفرگ  بسا  مس  نکیلو ز 

گنَر نم  خر  دش  نوخ  گنت ز  لد  نم و  ممیتی 

گنس مرس  هب  درابب  يداش ، لقن  ياج  هب 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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رپ هتسکش  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  هحون 

مناوج ربکا  يا 

منامک نوچ  مه  يدرک 

اج زا  مزیخ  هک  مهاوخ 

مناوت یمن  اما 

ناج یلع  یلع  یلع 

ار مرپ  يا  هتسکشب 

ار مرگج  هدنازوس ي 

مهاگن رون  هتفر 

ار مرح  ما  هدرک  مگ 

مرینم هام  تیور 

مریسا تیوسیگ  رب 

همع دیاین  رگا 

مریمب وت  غاد  زا 

میاون رد  روش و  رد 

میات ود  مغ  زا  يدرک 

اشامت دراد  ملاح 

میاصع جاتحم  نم 

ناج یلع  یلع  یلع 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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نذؤم يادص  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  هحون 

هللا لوسر  هبش  دمآ  نوریب  همیخ  زا 

هللا یلو  یلع  ریمشش  وا  تسد  هب 

ار الاب  دق و  نیا  نیببب  نک  اشامت  بنیز 

ار انحتف  انا  ناوخب  ربکا  تماق  رب 

ربکا یلع  اباب  ربمغیپ ، هبش  يا 

ییوم رب  هتسب  دش  نم  رمع  نم  رمع  يا 

ییوگ یمن  ناذا  رگید  نذؤم  ارچ 

ار بل  يا  هتسب  وت  منز  یم  تیادص  هچ  ره 

ار اباب  هک  ای  ار  نم  وت  اجنیا  یشک  یم  ای 

ربکا یلع  اباب  ربمغیپ ، هبش  يا 

الیل فسوی  يا  ًابرا  ًابرا  وت  يدش 

ادیپ ینک  یمن  هسوب  يارب  ییاج 

ییوسوس لاح  رد  اه  همیخ  غارچلچ  يا 

ییوس ره  هداتفا  وت  گرب  ره  نم  سای  يا 

ربکا یلع  اباب  ربمغیپ ، هبش  يا 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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مشاه ینب  ناناوج  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  هحون 

نوریب مرح  زا  دیئایب  مشاه  ینب  ناناوج 

نوگلگ البرک  نیمز  هتشگ  مربکا  نوخ  ز 

الیل لگ  رپرپ  هدش  الیواو ، هآ و  الیواو 

متسب یگدنز  زا  مشچ  هک  متسه  رگج  نینوخ  نآ  نم 

متسد زا  هتفر  مناوج  ادنوادخ  ادنوادخ 

مراد رگج  رب  شتآ  ود  هدنام  ملد  رب  متام  ود 

مرادملع غاد  یکی  ربکا  یلع  غاد  یکی 

الیل لگ  رپرپ  هدش  الیواو ، هآ و  الیواو 

لد رب  دسر  ممخز  یهگ  رس  زا  دور  مشوه  یهگ 

لتاق هدنخ  زا  یهگ  بنیز  هیرگ  زا  یهگ 

هتشگ ادج  ام  زا  یلع  هتشگ  ات  ود  شقرف  یلع 

هتشگ ادف  ناشطع  یلع  هتسش  نوخ  تروص ز  یلع 

الیل لگ  رپرپ  هدش  الیواو ، هآ و  الیواو 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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ناعنک هام  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  هحون 

دور یم  مناعنک  هام  دور ، یم  مناتسب  ورس 

دور یم  منامشچ  رون  نم ، نامشچ  زا  رون  دور  یم 

تساجک نادرگرس  يالیل  تساجک ، نآرق  هنیآ و 

مربکا یلع  اباب  مربکا ، یلع  اباب 

ییایبنالا متخ  هبش  ییالببرک ، فسوی 

ییاشامت نم  ما  هدش  مرسپ ، تیاشامت  زا 

يرب یم  ار  مرح  ناج  يربمغیپ ، هنیآ 

مربکا یلع  اباب  مربکا ، یلع  اباب 

مربکا وسیگ  هلسلس  مربکا ، وربا  نامک  يا 

مربکا وناز  رس  اب  وت ، يوس  هب  نم  مدمآ 

مرح يوس  ربب  ارم  مرح ، يوبشوخ  سای  يا 

مربکا یلع  اباب  مربکا ، یلع  اباب 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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مرحم هام  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح 

تساجک نآرق  هنیآ و 

تساجک نادرگرس  يالیل 

(2  ) ربکا هتسشن  نوخ  رد 

يا هدرک  مناشن  دوخ  هآ  ریت  اب 

يا هدرک  مناج  همین  ناج  زا  رتهب  يا 

يا هدرک  منامک  وربا  نامک  هام 

نم تسد  هتفرگ  همع  نیبب  زیخ و 

مربکا يامربکا  يامربکا  يا 

وت يوم  مردق  ماش  يا 

وت يوس  میآ  همیخ  زا 

(2  ) ربمغیپ هنیآ 

یلع يدرک  اهچ  نم  اب  وت  هک  يدید 

یلع يدروآ  نم  زور  رب  هچ  يدید 

ما هلال  يا  مشک  تشوغآ  رد  مهاوخ 

یلع يدرگ  رت  هدیشاپ  وت  هک  مسرت 

مربکا يامربکا  يامربکا  يا 

یلع مشوماخ  عمش  يا 

یلع مشومارف  يدرک 

رگشل مشچ  شیپ  هب 
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يا هدنک  لد  ارچ  مناد  یمن  نم  زا 

يا هدنکفا  اپ  ار ز  نم  ارچ  اباب 

ارم نک  الست  نک  او  دوخ  نامشچ 

يا هدنز  منادب  نم  ات  نزب  یفرح 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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الیل فسوی  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح 

ربمغیپ هبش  نادیم  هب  دمآ 

رگشل هتسب  فص  اشامت  رهب 

ربکا یلع  يا  رپرپ ، لگ  يا 

درادن ندید  هدیچ  هلال 

مریگ یم  هسوب  وت  زا  ردقنآ 

الیل فسوی  نم  میوگ  هک  اب 

مناشیرپ نم  تیوسیگ  وچ  مه 

هتفرگ متسه  دوب و  وت  غاد 

مریپ وت  يدرک  الیل  ناوج 

درادن ندید  هدیمخ  ورس 

مریم یم  هک  ای  مزوس  یم  هک  ای 

ًابرا ًابرا  دش  ممشچ  شیپ  هب 

مناج همین  نم  ناج و  يداد  وت 

هتفرگ متسد  بنیز  تا  همع 

مریس ناهج  نیا  زا  نم  وت  دعب 

ربکا یلع  يا  رپرپ ، لگ  يا 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 

ردب هام  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  هحون 

دندیچ بل  هنشت  ارم  غاب  هلال 
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دندیدنخ نم  رب  مه  هدیچ  ار  لگ  مه 

میاشامت نک  میاوآ  ونشب  میاحیسم  يا 

مناج یلع  يا 

نوخ رپ  هدش  نم  لد  تیوسیگ  وچ  مه 

نونجم وت  غاد  مغ  زا  الیل  هدش 

نم ردب  هام  دوب  تیابیز  يور 

نم ردق  بش  تمخ  رد  مخ  يوسیگ 

مریگ یم  هسوب  تخر  زا  هگ  بل  هگ ز 

مریمب اج  نیا  تا  همع  دیاین  رگ 

اپ زا  مداتفا  الیل  فسویارآ  لد  هام 

مناج یلع  يا 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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غاد هب  هدنخ  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  هحون 

نوخ زا  رپ  هتشگ  ملد  نوریب ، هدش  دح  زا  مغ 

نونجم هدش  تغاد  ز  الیل ، هک  زیخ  اج  ز 

رپرپ هلال  ییوت 

ربمیپ هبش  ییوت 

مغاب هدش  ینازخ  مغارس ، هب  دمآ  مغ 

مغاد هب  هدنخ  دنز  لتاق ، نم و  ملانب 

مریسا هدرک  تمغ  مریس ، وت  دعب  ناج  ز 

مریمب وت  رانک  دیاین ، همع  رگا 

وت زا  ربخاب  منم  وت ، زا  رگج  دزوسب 

وت زا  رت  هنشت  دوب  اباب ، هنشت و  ییوت 

تناج هدمآ  بل  هب  تنازخ ، لصف  هدش 

تناذا تنابرق  هب  وگ ، ناذا  زیخ و  اج  ز 

رپرپ هلال  ییوت 

ربمیپ هبش  ییوت 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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گرب دص  لگ  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  هحون 

ربکا دور  نادیم  نم ، ناج  مارآ 

رهاوخ يا  روایب  نآرق ، هنییآ و 

يدرد ياود  ار  اباب 

ربکا هللا  ربکا  هللا 

يدرگنرب هک  مسرت  یم 

(4  ) ربکا وگب  ناذا 

ار مباوج  ارچ  اناج ، دهد  یمن 

ار الیل  باوج  نم ، میوگ  هچ  وگب 

نک مرت  مشچ  رب  محر 

ربکا هللا  ربکا  هللا 

نک مرک  ینم  دنزرف 

(4  ) ربکا وگب  ناذا 

دهاوخ ردپ  زا  بآ  يزور  رسپ  رگا 

دشاب رت  هنشت  هک  اباب  نآ  دزاس  هچ 

تلاجخ زا  ربکا  مدرم 

ربکا هللا  ربکا  هللا 

تماک هدیکشخ  مدید  یم 

(4  ) ربکا وگب  ناذا 

مهرب نزب  یکلپ  يراد ، ناج  هک  رگا 
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مد کی  وگب  نخس  هن ، ای  يا  هدنز  وت 

مرانک نانز  فک  رگشل 

ربکا هللا  ربکا  هللا 

مراگزور هب  ددنخ  یم 

(4  ) ربکا وگب  ناذا 

يزارخ دیعس  داتسا 
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حیبست هتشر  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  هحون 

مرسپ يا  مرسپ  مرصب  ءایض  يا 

مرگج هراپ  هراپ  هدش  وت  توکس  اب 

ملجخ تکشخ  بل  زا  مرت  مشچ  اب  هک  نم 

ملد هب  شتآ  دنز  یم  وت  لتاق  هدنخ ي 

مردپ نم  اشگ  بل  مرسپ ، يا  مرسپ 

مرسپ نک  مکمک  مرح  دمآ ز  همع 

مربب ار  وا  هک  ای  ار  وت  كاچ  دص  نت 

دننزن فص  ردپ  رود  وگب  اشگب و  هدید 

دننزن فک  منک  هیرگ  نم  هک  دنراذگب 

مردپ نم  اشگ  بل  مرسپ ، يا  مرسپ 

ساسحا ار  دوخ  گرم  مرح  لها  يا  مدرک 

سابع نک  مکمک  مساق  نک  میرای 

دیرگن ربکا  نت  مخز  نم و  کشرس  هب 

دیربب همیخ  يوس  ار  ما  هدش  رپرپ  لگ 

مردپ نم  اشگ  بل  مرسپ ، يا  مرسپ 

مرظن رد  يا  هدنز  زونه  هک  ینیبب  ات 

مرسپ نز  اپ  تسد و  نک و  زاب  دوخ  مشچ 

وت رس  رب  ودع  هدروآ  هچ  تفگ  ناوتن 

وت رکیپ  هدش  حیبست  هتشر  نوچ  هراپ 
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مردپ نم  اشگ  بل  مرسپ ، يا  مرسپ 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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رپرپ لگ  يا  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  هحون 

مرح نابات  هام 

نم هشوگ  رگج  ِيا 

مرسپ ملکت  نک 

مرگج نازوسم  وت 

دمآ وسیگ  هلسلس  يا  وت  يوس  تردپ 

دمآ وناز  رس  اب  تندب  رانک  ات 

نم ربکا  یلع  يا  نم ، رپرپ  لگ  يا 

مدرد اپارس  نم 

مهگن رون  هتفر 

مدرگ یم  فرط  ره 

مدرک مگ  ار  همیخ 

یهدب مناوت  ییاشگب و  بل  دوش  هچ 

یهدب مناشن  وت  ار  هر  يزیخ و  اج  ای ز 

نم ربکا  یلع  يا  نم ، رپرپ  لگ  يا 

يراد اج  ملد  لد  رَد 

مدقب ات  رس  وت ز 

يراد ابیز  مشچ 

يراد ارهز  يوب 

تسا مخ  هب  مخ  وت  يوسیگ  بش و  هام  وت  يور 
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تسا مخ  هاتوک و  وت  رمع  مرسپ  يا  لگ  وچ  مه 

نم ربکا  یلع  يا  نم ، رپرپ  لگ  يا 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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هسوب لگ  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  هحون 

مرمحا هلال  مرح  زا  يور  یم 

مرت هنشت  وت  زا  نم  یتسه و  هنشت 

مربکا یلع  يا  مربمغیپ  هبش 

نم نامشچ  رون  نم  ناعنک  هام 

نم نامک  دق  نیبب  اشگب  هدید 

ییالیل فسوی  ییاهاط  هیبش 

ییاشامت مدش  وت  ياشامت  زا 

ما هدیمخ  ورس  ما  هدیچ  لگ  يا 

ما هدید  کشا  رب  دنز  لتاق  هدنخ 

مرینم هام  يا  مریم  یم  تمغ  زا 

مریگ یم  هسوب  لگ  وت  کشخ  بل  زا 

مربکا یلع  يامربمغیپ  هبش 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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یلع مناج  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  هحون 

یلع مناج  زا  رتهب  يا  یلع ، مناعنک  هام  يا 

نادیم يوس  هب  يور  یم  وت 

نآرق هتفرگرس  هب  اهنز 

(2  ) ربکا یلع  یلع  یلع 

الببرک نذؤم  ءایبنالا ، متخ  هبش  يا 

رگید راب  کی  وگب  ناذا 

ربکا هللا  وگب  ربکا 

(2  ) ربکا یلع  یلع  یلع 

یلع ییاشامت  یتسه  یلع ، ییارآ  لد  هام 

ییالببرک فسوی  وت 

ییایبنالا متخ  هک  نآ  ای 

(2  ) ربکا یلع  یلع  یلع 

مرگج رب  يدز  شتآ  مرسپ ، يا  نیبب  زیخ و 

وبشوخ لگ  يا  وت  يوس  هب 

وناز رس  رب  مدمآ  نم 

(2  ) ربکا یلع  یلع  یلع 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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رس یب  لاله  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  هحون 

مدیما هخاش  رس  زا  هدیرپ  يوتسرپ  يا 

مدیشک تدایرف  هآ و  نوخ  رد  هک  یتقو  زا  مدرم 

مرس یب  لاله 

مرهاوخ دیما 

مربکا یلع 

يدوبر نت  ناج و  لد ز  همیخ  هب  یتقو  مدمآ 

يدوب وت  نم  زا  رت  هنشت  اما  هنشت  مدوب  هک  نم 

تمغ زا  مریمب 

رکیپ مسوبب 

تا هنشت  نابل 

تا هتشغآ  نوخ  هب 

مربکا یلع 

یتفرگ میاوآ  لد  زا  مزیزع  هلان  يدز  ات 

یتفرگ میاپ  تردق  لگ  يا  يداتفا  اپ  ات ز 

يدز اپ  نوخ  رد  وت 

يدز اپ  تسد و  وت 

مدز رذآ  لدب 

مدز رس  رب  نم  و 

مربکا یلع 
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دش رحس  یب  نم  بش  نوچ  لد  يا  ما  ياو  لد  يا  ما  ياو 

دش رسپ  یب  تنیسح  هک  لضفلاوبا  اب  وگ  مبَنیز 

نم يدروخ و  نیمز 

نینزان ناوج 

مدش تریگنیمز 

مدش تریپ  یلع 
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هراوخ ریش و  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

هراوخ ریش و  كدوک  يا 

هراپ هام  وت  يور  يا 

وت کشخ  بل  غاد  زا 

هراوهگ دنک  هیرگ  نوخ 

نم همیخ ، يوس  هب  مور  ناسچ  همیخ ، يوبشوخ  هچنغ  يا 

مرادن نتشگرب  يور 

رغصا یبات  بت و  رد  وت 

رغصا یبآ  هنشت  مه 

دناوخ الال  وت  شوگ  رب 

رغصا یباوخب  هک  دیاش 

مرارق ربص و  لد  ربم ز  تسا ، بابر  وت  راظتنا  مشچ  تسا ، باهتلا  رد  مرح  نیبب 

يدید ار  نم  تبرغ  مه 

يدینشب نم  هلان  مه 

تلجخ زا  ارم  وت  یتشک 

يدیدنخ نم  هب  هک  سب  زا 

مرابب نوخ  هدید  ود  ره  زا  اهنت ، ياهنت  ما  هدنام  هک  اشامت ، نک  مشچ و  ود  اشگب 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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50 ص :

متسم لفط  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

متسم لفط  نادیم  هب  دمآ  مهارمه  هب  مهارمه  هب 

متسد يور  رب  اپ  تسد و  دز  متسه  همه  متسه  همه 

هدیرپ شگنر  یگنشت  زا 

هدیکم دوخ  مشچ  ود  کشا 

(2  ) ناج یلع  يال  يال  یلع  يال  يال 

ناج یلع  یشوخ  لد  وت  زا  دعب  نم  مرادن  نم  مرادن 

ناج یلع  یشک  یم  هدنخ  اب  رخآ  ارم  رخآ  ارم 

مراختفا لادم  ییوت 

مرادن يرای  وت  ریغ  نم 

ینابز نیریش  ینک  یمن  رگید ، ارچ  رگید  ارچ 

ینامک مغ  زا  مدش  مه  نم  وت  يوس  هب  دمآ  ریت  وچ 

تسا باهتلا  رد  مرح  نیبب 

تسا بابر  وت  راظتنا  مشچ 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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51 ص :

رخآ هحفص  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

مشود رس  رب  وت  رس  هداتف  هک  نآ  يا 

مشورفن ملاع  ود  هب  نم  ار  وت  يوم  کی 

متسب وت  هب  لد  نم  دنتفر  همه  نارای  متسم ، كدوک  يا  مبیرغ  اهنت و 

ناج یلع  يال  يال 

يدبَنَم هدید  میورب  مبیرغ  اهنت و 

يدنخن هدیکشخ  بل  اب  ردپ  يور  رب 

مرادن بآ  نم  تلاجخ  کشا  زج  مرادن ، باوخ  نم  باوخ و  هب  وت  یتفر 

ناج یلع  يال  يال 

یبابر لفط  ینم  تسد  يور  هک  نآ  يا 

یباتک رخآ  هحفص  نم و  رای  وت 

نادیم يوس  یهاگ  همیخ  يوس  یهاگ  ناج ، یلع  هتشگرس  وت  ردپ  دشاب 

ناج یلع  يال  يال 

رغصا ما  هدنمرش  وت  نم ز  دبا  زور  ات 

رغصا ما  هدنک  ار  وت  ربق  مرح  تشپ  نم 

ناج یلع  تسا  زاب  مزونه  وت  مشچ  ناج ، یلع  تسا  زان  وت  رس  هب  ات  اپ 

ناج یلع  يال  يال 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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52 ص :

درد هچنغ  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

نک او  دوخ  مشچ  ود  نم  رای  نیرخآ  يا 

نک اشامت  ارم  مدنام  اهنت  ياهنت 

نم تسه  دوب و  يا  نم  تسه  رب  يدز  شتآ 

نم تسد  يور  رب  اپ  تسد و  وت  يدز  سب  زا 

نم رغصا  یلع  نم ، رپرپ  هچنغ 

ییوسوس لاح  رد  نم  عمش  نیرخآ  يا 

ییوگ یمن  نخس  رگید  دوخ  هگن  اب 

مدرد اپ  هب  اترس  نم  نوخ و  تیاپ  هب  اترس 

مدرگرب همیخ  يوس  هب  نم  هنوگچ  مدنام 

نم رغصا  یلع  نم ، رپرپ  هچنغ 

مدنبلد لفط  يا  رگید  يرادن  سفن 

مدنک ار  وت  ربق  متسد  اب  مزح  تشپ 

هدرک ناشن  ار  نم  فرط  ره  زا  الب  ریت 

هدرک نامک  نوچ  مه  هلمرح  نامک  ار  نم 

نم رغصا  یلع  نم ، رپرپ  هچنغ 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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53 ص :

نادنخ هچنغ  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

مرغصا یلع  يا  مرگشل  مامت  يا 

مرب یم  نادیم  يوس  ارت  ینابرق  رهب 

ینم زابرس  ههام  شش  وت  هک  مزان  یم  وت  رب 

ینم زارفارس  وت  متسه  وت  زارفارس  نم 

یلع مراد  ار  وت  نمیلع  مرای  نیرخآ 

نک زاربا  لد  زار  نک  زاب  ار  دوخ  مشچ 

نک زاورپ  نزب  رپ  ردپ  شود  رس  رب 

وگب تگنر  یب  يور  زا  نم  نادنخ  هچنغ 

وگب تگنت  لد  دهاوخ  یم  هچ  ره  اباب  ناج 

ما هتسخ  لد  كدوک  ما ، هتسب  رپ  یطوط 

ما هتسهآ  هیرگ  يونشب  ات  نک  شوگ 

متخود تزاب  همین  مشچ  ود  رب  ار  دوخ  مشچ 

متخوس متفرگ  شتآ  وت  ياه  یظلت  زا 

نم تسمرس  كدوک  نم  تسه  مامت  يا 

نم تسد  تهاگلتق  هناش و  تهاگ  هیکت 

منک تباریس  هک  ات  متسد  يور  رب  نک  هدنخ 

منک تباوخ  هلمرح  گندخ  اب  ات  نک  هدنخ 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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54 ص :

یلاخ هراوهگ  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

متسم كدوک  ییوت 

متسه همه  یتسه  وت 

ناج یلع  وت  غاد  ز 

متسشنب اپ  زا  نم 

رغصا یلع  ییالال  رپرپ ، لگ  يا  باوخب 

یبابر دنبلد  وت 

یباوخن هچ  زا  وگب 

یبات بت و  رد  ارچ 

یبآ هنشت  رگم 

یلاصو هار  رد  وت 

یلاب ورپ  هتسکش 

ردام هدید  دوب 

یلاخ هراوهگ  هب 

هراچ هدش  متسد  ز 

هراظن وت  رب  منک 

لگ يا  نم  شوغآ  رد 

هراپ هدش  تیولگ 

باتهم وچ  هتشگ  تخر 

بات ار  وت  هدرب  شطع 
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مه نم  يدنخ و  یم  وت 

بآ ما  هدش  تلجخ  ز 

رغصا یلع  ییالال  رپرپ ، لگ  يا  باوخب 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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55 ص :

شورفلگ نابغاب  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

مشورف لگ  نابغاب  نم  ادخ  يا 

مشومخ نم  ییوگ  هچ  ره  رادیرخ  وت 

منیسح نم  منیسح  نم  منیسح  نم  منیسح  نم 

مشود يور  مراد  هتفکشَن  هچنغ 

مشوه هدرب  شنابل  نآ  زا  رطع  يوب 

منیسح نم  منیسح  نم  منیسح  نم  منیسح  نم 

تسا نیرخآ  عاتم  نیا  رادیرخ ! يا 

تسنیا هلال  تسنیا ، لبنس  تسنیا ، نسوس 

منیسح نم  منیسح  نم  منیسح  نم  منیسح  نم 

یناسنا یلع  جاح  داتسا 
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56 ص :

ههام شش  لفط  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

نازوسم ارم  لد  دوخ  هنیس  هآ  ِز 

نادرگب ناهد  رود  ار  دوخ  نابز  مک 

نم رغصا  یلع  نم ، رخآ  رای 

یشک یم  وس  نآ  وس و  نیا  ار  نم  وت  ناج  یلع  یک  هب  ات 

یشک یم  تلجخ  زار  نم  هنرگ  ناج و  یلع  دنخب  مک 

یلع نم  شومخ  لفط  يا  نیبب  ار  نم  کشا  لفط 

یلع نم  شود  يور  رب  وت  رس  هداتف  ور  هچ  زا 

ناج یلع  يال  يال  باوخب  متسد  يور  بابر  زیزع  يا 

هدیکچ تا  هقادنق  يورب  نم  کشا 

هدیرب رجنح  نیا  مسوبب  ناس  هچ  نم 

نم رغصا  یلع  نم ، رخآ  رای 

سفن سفن  ینز  یم  وت  هک  سب  مداتف ز  سفن  زا 

سک هدنامن  وت  ریغ  هب  میارب  هدنام  مامت  زا 

اپ تسد و  وت  نزم  متسد  يوررب  متسه  مامت  يا 

اه همیخ  يوس  هب  مور  هنوگچ  منادن  ادخ  هب 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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57 ص :

بآ باوخ  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

یلع مراد  ار  وت  اهنت  یلع ، مرای  نیرخآ  يا 

رغصا يدنب  یم  دوخ  مشچ  ود 

رغصا يدنخ  یم  ارچ  نم  هب 

ناج یلع  يال  يال  یلع  يال  يال 

وت يوم  لثم  يولگ  وت ، يولگ  نیا  يادف 

وت رجنح  مسوبب  مهاوخ 

وت رس  دوش  ادج  مسرت 

ناج یلع  يال  يال  یلع  يال  يال 

بآ باوخ  ینیبب  دیاش  باوخب ، نم  شود  يور  رب 

نازوسم ملد  مرسپ  يا 

نادرگم نابز  ناهد  رود 

ناج یلع  يال  يال  یلع  يال  يال 

بآ بآ  تهاگن  ره  اب  بابر ، لفط  يا  وت  وگم 

تسین وبس  ماج و  مرسپ  يا 

تسین ومع  رگید  اه  همیخ  رد 

ناج یلع  يال  يال  یلع  يال  يال 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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58 ص :

رس یب  حیبذ  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

نم رغصا  یلع 

نم رخآ  دیهش 

ییاباب لوا  دیما 

نم رس  یب  حیبذ 

یمرک يایرد  وت 

یمرا غاب  لگ 

دوخ رپ  لاب و  اب  وت 

یمرح يوتسرپ 

نم ردام  شودب  نم  شود  رس  زا  يدیرپ 

ینم ناتسب  لگ 

ینم ناج  زیزع 

میوزرآ رهپس 

ینم نابات  هم 

رتخا هراتس  دزیر  نوخ  هب  هقرغ  تیورب 

مرسپ رغصا  یلع 

مرت هنشت  وت  زا  نم 

وبس هن  دنام ، یم  هن 

مرح هب  ییاقس  هن 

نم رغاس  بلابل  هتشگ  تمغ  یی ز  ياج  هب 
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یبختنم سای  وت 

یبت بات و  رد  ارچ 

مرسپ يراد  قح  وت 

یبل هنشت  زا  ناما 

نم رب  رد  دیایب  بآ  اب  ومع  هک  مدرک  اعد 
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59 ص :

رحس گنر  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

يریش هدنامن  یبآ ، هدنامن 

يریغص لفط  یگنشت  زا  دهد  ناج 

(2  ) رغصا ییالال 

تیولگ ریز  دسوبب ، ردام 

تیوجتسج رد  وسنآ ، هلمرح 

دش رحس  گنر  ملفط ، ياهبل 

دش رت  هدیشکخ  شنت  یلاخ  کشم  زا 

مدیپس خرس و  هچنغ ي ، دزوس 

مدیشک هچ  نم  هدیشک ، هچ  وا 

ملد هب  شتآ  نزم  هلان  اب 

ملجخ وت  زا  مبل  هنشت  یهام 

مبت بات و  زا  مبت ، بات و  یب 

يریغص لفط  یگنشت  زا  دهد  ناج  تبل  مدیسوب  متفرگ ، شتآ 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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60 ص :

مرب یم  لگ  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

مرب یم  لگ  هتسد  ادخ  يارب  نم 

مرپرپ هچنغ  لگ  هتسد  نیا  دشاب 

مرغصا نک  هدنخمرواد  هیده 

تا هراوهگ  هدش  نم  تسد  هنیس و 

تا هراپ  يولگ  قح  میدقت  هتشگ 

منک َتباَضَخ  نوخ  زا  هک  ات  نک  هدنخ 

منک تباتفآ  دوخ  شود  رس  رب 

يرغصا یلع  وت  مک  ّنِس  اب  هچرگ 

يربکا تّجُح  نم  تسد  يور  رب 

منک یم  ترواد  قلاخ  رب  هیده 

منک یم  ترپس  الب  ریت  شیپ 

مرغصا نک  هدنخمرواد  هیده 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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بابر ترضح  لاح  نابز  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

مرخ یم  وت  زان  نک  زان  مرسپ 

مردام منک ؟ هچ  مهد  یم  ناج  وت  یب 

یلع ییال  ییال  یلع ، ییابربلد 

يدش افوکش  هچ  ما  هتفکشن  لگ 

يدش اباب  رای  نیرخآ  مرسپ 

درک ریپ  ارم  هک  تمغ  زا  بجع  هن 

درک ریشمش  راک  ریت  هک  میوگ  هک  اب 

یلع هدیکچ  نوخ  تبل  زا  ریش  ياج 

یلع هدیرد  دش  وت  شوگ  ات  شوگ 

درک هیده  نیک  ریت  ار  وت  نمشد  هچرگ 

درک هیرگ  نوخ  وت  رب  نامک  ریت و  مشچ 

یلع ییال  ییال  یلع ، ییابربلد 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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62 ص :

شوپ نفک  رای  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

نم رای  نیرخآ 

نم رادن  وراد 

تا هراپ  هم  يور 

نم راهب  دشاب 

مرغصا ییالال  مرپرپ ، هچنغ 

دش هراچ  مفک  زا 

دش هراپ  ترجنح 

رسپ يا  ما  هنیس 

دش هراوهگ  وت  رب 

مشوپ نفک  رای 

مشوماخ لبلب 

دش وت  هاگتلق 

مشوغآ هنیس و 

نم تسه  همه ي 

نم تسمرس  لفط 

دنز ِياپ  تسد و 

نم تسد  يور  رب 

مرغصا ییالال  مرپرپ ، هچنغ 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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63 ص :

بابر دنبلد  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

نازوسم ارم  لد  ناشیرپ  كدوک  يا 

نادرگب نابز  رتمک  تکشخ ، ناهد  رود 

(2  ) ناج یلع  یلع  يال  يال 

مراختفا لادم  مرارق ، یب  لفط  يا 

مرادن يرای  وت  زج  اهنت ، ياهنت  مدنام 

مبابر زا  هدنمرش  مبابک ، مغ  يدرک ز 

مبآ هدرک  وت  غاد  اما ، مرادن  یبآ 

یباوج زا  شوماخ  هک  یبابر ، دنبلد  وت 

یباوخ هک  ای  هداد  ناج  متسد ، يور  منادن 

ناج یلع  یلع  يال  يال 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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64 ص :

زارفارس مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

یلع مراد  ار  وت  اهنت  یلع ، مرای  نیرخآ  يا 

هراوخریش لفط  يا 

بابر لفط  يا  مزوس  یم  وت  هآ  زا 

بات چیپ و  رد  نم  تسد  يورب  یتسه 

باوخب مشوغآ  رد  مشوماخ  لفط  يا 

بآ باوخ  ینیبب  مشوغآ  رد  دیاش 

مرغصا یلع  يال  يال  مرغصا  یلع  يال  يال 

تا هقادنق  ما  هدیسوب  تا ، هقاس  متسد  هچنغ  وت 

هراتس مرح  رد  يا 

يا هدرک  مدرم  شیپ  مزارفرس  وت 

يا هدرک  مسبت  نوخ  ُرپ  رجنح  اب 

نم تسه  يا  ارچ  مناد  یمن  اما 

يا هدرک  مگ  اپ  تسد و  متسد  يور  رب 

مرغصا یلع  يال  يال  مرغصا  یلع  يال  يال 

ما هدنک  نم  ار  وت  ربق  ما ، هدنمرش  وت  يور  زا 

هراپ هام  وت  رهب 

مرغصا يرادن  بت  بات و  وت  رگید 

مرغصا يرادن  بل  رب  مه  هدنخ  کی 

وت هک  اریز  منک  یم  تکاخ  هب  ناهنپ 
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مرغصا يرادن  بکرم  مس  بات 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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65 ص :

تشهب هار  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

باوث رون و  تا  هیرگ  بآ ، هلال و  تا  هدنخ 

باوخ ییالال  رکذ  قشع ، وت  شوگ  رد  هدناوخ 

تفرگ ریش  زا  وت  ياه  بل  ریت 

تفرگ ریثأت  وت  قلح  زا  بآ ،

مرسپ مرغصا  یلع 

يا هدش  یناوغرا  يا ، هدش  ینامسآ 

يا هدش  یناشن  وت  تشهب ، هار  رس  رب 

ینم نیسای  هیآ  نیرخآ 

ینم نینوخ  کچوک  فحصم 

مرسپ مرغصا  یلع 

اون روش و  ینزن  ارچ ،؟ همغن  شوخ  غرم 

ادخ يوب  دهد  یم  یلع ، وت  قلح  نوخ 

يا هدش  روالد  ههام  شش  هک  وت 

يا هدش  ربکا  همه  رب  يرغصا ،

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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مرسپ يالال  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

ینم تسد  يور  هک  ینم  تسمرس  لفط 

ینم تسه  همه  مرسپ  یناد  وت  دوخ 

يدید ار  نم  تبرغ  ترت  مشچ  اب  هک  وت 

يدیدنخ نم  هب  هدیکشخ  بل  اب  ارچ  سپ 

مرسپ يالال 

ترپ لاب و  هدش  هدیچ  ترب  هب  متفرگ  نم 

تردپ اهنت  هدنام  نیبب  اشگب و  هدید 

يدنازوس مرگج  اباب  هشوگ  رگج  يا 

يدنادرگ ناهد  رود  نابز  هک  سب  نم  شیپ 

مرسپ يالال 

بابر هدنام  رظتنم  باوخ  هب  هتفر  وت  مشچ 

بآ هدش  تلاجخ  زا  تردپ  اشامت  نک 

مدرد هآ و  مزوس و  مدقب  اترس  هک  نم 

مدرگرب مرح  هب  نم  مرسپ  ییور  هچ  اب 

مرسپ يالال 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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67 ص :

رغصا یلع  مولظم  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

ربمغیپ رازلگ  همغن  شوخ  لبلب  يا 

رغصا یلع  مولظم 

رپ یب  يریاط  نوچ  يدز  رپرپ  یگنشت  زا 

رغصا یلع  مولظم 

بآ یشونب  ات  نادیم  يوس  یتفر  هنشت  بل 

بایان هورگ  يا 

رفاک ملاظ و  هورگ  نیا  دندادن  بآ 

رغصا یلع  مولظم 

نادیم يوس  یتفر  نید  هاش  تسد  يور  رب 

ناشطع كدوک  يا 

رهاوخ هدید  رد  بش  زور و  دشاب  وت  بآ 

رغصا یلع  مولظم 

يراز هلان و  اب  تا  هراوهگ  رب  نالفط 

يرادازع دنراد 

رت مشچ  ود  نآ  اب  وت  باوخ  رکذ  دنیوگ و 

رغصا یلع  مولظم 

مولظم كدوک  يا  ما  هنشت  بل  وگم  متفگ 

مورحم ناج  یتشگ ز 

رپرپ دوخ  نوخ  رد  يدز  بآ و  بلط  يدرک 
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رغصا یلع  مولظم 

رغصا یلع  مولظم  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهحون  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


68 ص :

نازخ لصف  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

ناج یلع  يدنب  یم  هچ  زا  ار  دوخ  مشچ  ممشچ  رون 

ناج یلع  يدنخ  یم  هچ  زا  تلاجخ  زا  مدرم  هک  نم 

نم رغصا  نم  رغصا  ییال  ییال  ییال  ییال 

هرارش لد  رب  دنز  یم  ناج  یلع  تزوسناج  غاد 

هراپ هراپ  يولگ  نیا  درادن  ندیسوب  ياج 

یبآ هرطق  کی  هنشت  یبابر  دنبلد  لفط 

یباوخب مشوغآ  رد  وت  ناج  یلع  مراد  وزرآ 

رغصا مدرد  اپارس  نم  ینوخ  هقرغ  اپارس  وت 

رغصا مدرگرب  مرح  رد  ییور  هچ  اب  منادن  نم 

شنازخ لصف  هدمآ  ار  ما  هتفکشن  هچنغ 

شنابغاب تسد  يور  ار  يا  هچنغ  هدیدن  سک 

نم رغصا  نم  رغصا  ییال  ییال  ییال  ییال 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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69 ص :

رپرپ هدش  ملگ  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

تسین شگنر  بآ و  هرهچ  رب  هک  نیا 

تسین شگنج  مزع  ههام  شش  لفط 

وا تسا  نم  دیپس  خرس و  لگ  وا ، تسا  نم  دیما  هک  ادخ  هب 

رپرپ هدش  ملگ  رگنب ، ادخ  ادخ 

بآ یب  لصف  غاب و  شطع  رد 

یباتهم گنر  دراد  یلگ  ره 

لگ زا  رپ  غاب  نم و  منک  هچ 

لبلب هچنغ و  لگ و  شطع  هب 

رپرپ هدش  ملگ  رگنب ، ادخ  ادخ 

دزان یگنشت  نم  ریغص  رب 

دزاس یمن  مک  مغ  کی  یمی  زا 

هنشت همطاف  نشلگ  هدش 

هنشت همه  نیا  نم و  منک  هچ 

رپرپ هدش  ملگ  رگنب ، ادخ  ادخ 

یناسنا یلع  جاح  داتسا 
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70 ص :

ریش بآ و  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هحون 

هدش ییالال  تقو  ناشطع  لفط  يا  باوخب 

هدش ییاشامت  ردام  يا  وت  کشخ  بل 

مرفولین لگ  يا  وت  رپرپ  يوش 

مرغصا یلع  مرغصا  یلع 

باوخب ردام  نماد  يورب  هیرگ  نکم 

بآ یطحق  مرح  رد  دشاب  هک  نویش  نزم 

مرخآ دیهش  نم و  خرس  لگ 

مرغصا یلع  مرغصا  یلع 

مرت نامشچ  کشا  زا  مرح  ایرد  دوش 

مرغصا نادیم  ددرگرب ز  هدنز  دیاش  هک 

مرفولین لگ  يا  وت  رپرپ  يوش 

مرغصا یلع  مرغصا  یلع 

ریگم رگید  تردام  زا  ریش  بآ و  غارس 

ریت جامآ  دوش  یم  تنینزان  يولگ 

مروای هانپ و  نیرخآ  يدوب  وت 

مرغصا یلع  مرغصا  یلع 

یمیعن دمحم  داتسا 
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71 ص :

شطع گناب  شطع -

بات یب  دوش  رغصا  بشما  بشما 

بآ نامهم  يور  رب  دنتسب  دنتسب 

تساپرب شطع  گناب 

تساقس لد  رب  نوخ 

بشما تارف  بآ  تسا  نوخ  تسا  نوخ 

بنیز هدید  رد  تسا  کشا  تسا  کشا 

رثوک یقاس  ای  الوم  الوم 

هراچ فک  هداد ز  ردام  ردام 

تساپرب شطع  گناب 

رب نالفط  رهب  زا  یبآ  یبآ 

هراوهگ درگ  رب  ددرگ  ددرگ 

تساقس لد  رب  نوخ 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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72 ص :

بآ یطحق  شطع -

تسا بآ  یطحق  بشما  همیخ  رد 

تسا بابک  شطع  زوس  زا  اهلد 

الیواو الیواو  هراوخریش ، دزوس  یم  هراچ ، هار  هدنامن 

ناج یلع  یلع  يال  يال 

متسرپاتکی نابز  نیریش 

متسد يور  رب  رپرپ  دنز  یم 

الیواو الیواو  هراپ ، هراپ  هدیدرگ  هراوخریش ، يولگ 

ناج یلع  یلع  يال  يال 

يدنبم نم  رب  ار  دوخ  مشچ  ود 

يدنخن نم  رب  ناشطع  بل  اب 

الیواو الیواو  مرادن ، راد و  همه  مراختفا ، لادم 

ناج یلع  یلع  يال  يال 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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هنشت ياه  لگ  شطع -

تسا بآ  یطحق  الببرک  فص  هب  بشما 

تسا بابک  بآ  رگج  رغصا  هیرگ  زا 

بآ یب  یقاس  يا 

لضفلاوبا سابع 

بات یب  هدش  رغصا 

لضفلاوبا سابع 

تسا نیسح  سای  لگ  هدرمژپ  هک  سوسفا 

تسا نیسح  سابع  تلجخ  زا  لجخ  ایرد 

هنیدم ياهلگ  هنشت  روآ  بآ 

هنیکس ناشطع  بل  رب  ناسرب  یبآ 

لضفلاوبا تسایرد  لد  رد  نوخ  هک  باتشب 

لضفلاوبا تسا  ارهز  فسوی  بل  هدیکشخ 

بآ یب  یقاس  يا 

لضفلاوبا سابع 

بات یب  هدش  رغصا 

لضفلاوبا سابع 

هلان هیرگ و  زا  هدش  رپ  الب  يارحص 

هلاس هس  لفط  رگج  دزوسب  راذگم 

تسارهز هیرهم  هک  تسا  تارف  بآ  نیا 
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تس يربک  بنیز  وا  رتخد  ارچ  هنشت  بل 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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قشع مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  تسا  قشع 

لضفلاوبا تسا  هدرب  همه  زا  لد  هک  دنتفگ 

لضفلاوبا تسد  زا  ورس  زا  تشذگ  قشع  رد 

تماهش راثیا و  يزابناج و  هوسا  يا 

لضفلاوبا تسه  اج  همه  تمان  هزاوآ 

لضفلاوبا تسا  قشع 

شومارف درک  دوخ  یتسه  زا  دش و  قشاع 

لضفلاوبا تسویپ  وت  نارای  هب  هک  سک  ره 

يدوب هک  بآ ، زا  دمآ  نورب  هنشت  بل 

لضفلاوبا تسمرس  شوخرس و  الب  ماج  زا 

لضفلاوبا تسا  قشع 

تقیقح هب  اما  ترس  زا  تشذگ  بآ  رگ 

لضفلاوبا تسکشن  وت  نامیپ  هنامیپ 

تمشچ يوس  دمآرد  زاورپ  هب  هک  يریت 

لضفلاوبا تسب  ار  وت  ناگژم  هزاریش 

لضفلاوبا تسا  قشع 

كربتم نآرق  هیآ  نوچ  وت ، تسد  يا 

لضفلاوبا تسا  ماما  راچ  هگ  هسوب  نیا 

بنیز هدید  زا  يدش  ناهنپ  هک  هام  يا 

لضفلاوبا تسشنب  وت  نیلاب  رس  ارهز 
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لضفلاوبا تسا  قشع 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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لماک تریغ  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

ددم لکشم  ره  لالَح  ددم  لماک  تریغ 

ددم لضافوبا  الوم  ددم  لضافوبا  ای 

ددم دیوگ  همزمز  اب  ددم  دیوگ  همقلع 

ددم دیوگ  همطاف  وت  رکیپ  رانک  رد 

ددم متسه  وت  رامیب  ددم  متسه  وت  رای 

ددم متسه  وت  راخ  نم  نینبلا  ما  لگ  يا 

ددم نالفط  یماح  يا  ددم  ناشطع  یقاس 

ددم نادند  رب  وت  ار  نالفط  کشم  هتفرگ  يا 

ددم دیوگ  یم  تسب  اپ  ددم  دیوگ  یم  تسم 

ددم دیوگ  یم  تسد  مقلع  رهن  رانک  رد 

ددم دیوگ  بت  بات و  اب  ددم  دیوگ  بش  هام 

ددم دیوگ  بل  هنشت  ماما  نوچ  اج  زا  زیخ و 

ددم دیوگ  یم  هراب  دص  ددم  دیوگ  یم  هراچ 

ددم دیوگ  یم  هراپ  هم  كدوک  هدوشگ  بل 

ددم دیوگ  ملع  کشم و  ددم  دیوگ  مغ  لیس 

ددم دیوگ  مرح  رد  رهطا  يربک  بنیز 

ددم دیوگ  وبس  ماج و  ددم  دیوگ  وزرآ 

ددم دیوگ  ومع  اب  هنیکس  هز  زا  هدمآ 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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76 ص :

تسد یب  ياقس  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

تسد مندب  زا  نونک  هداتفا  وت  هار  رد 

تسد منت  هب  مرادن  اپ و  زا  ما  هداتفا 

ارحص هب  هداتفا  تسد ، یب  وت  ياقس 

ارهز هدش  نایرگ  نم  رظن  شیپ 

متسد ود  هداتفامتسه  وت  ياقس 

مدرپس هار  نم  هک  دنچ  ره  همقلع  ات 

مدروخن بآ  ما ، هدز  ایردب  هچرگ  لد 

مدوجو هب  شتآ  داتفا  وت  قشع  زا 

مدوب وت  لافطا  کشخ  بل  دای 

متسد ود  هداتفامتسه  وت  ياقس 

هتسکش تخس  ملد  وچ  نوزحم  نم  قرف 

هتسب وت  قشع  هرجنپ ي  دش  دمآ و  نوخ 

هتفرگ بات  یب  کشا  ارم  مشچ  کی 

هتفرگ بانوخ  ار  مرگد  مشچ 

متسد ود  هداتفامتسه  وت  ياقس 

هتسشن ریشمش  تبرض  منت  هب  سب  زا 

هتسشن ریت  ای  هدمآ  وا  رب  گنس  ای 

هدنامن مخز  یب  نم  نت  وضع  کی 

هدناشن كاخ  رب  ریت  ار  وت  باتهم 
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متسد ود  هداتفامتسه  وت  ياقس 

ییافو مشاه  دیس  داتسا 
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77 ص :

کشم يا  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

مناشفا کشا  میاقس و 

منالفط زا  نم  هدنمرش 

تلجخ زا  دبا  زور  ات 

منام یم  نم  همقلع  رد 

تهار رس  متسد  هداتفا  تهام  يور  نم  هلبق  يا 

مراپس یم  ناج  همقلع  رد 

کشم يا  متسه  همه  یتسه 

کشم يا  متسب  وت  هب  لد  نم 

متسد زا  يورب  مسرت 

کشم يا  متسد  ود  دننام 

اقس يوربآ  وت  رخب  اقس  يوگتفگ  وت  ونشب 

مراظتنا مشچ  دوب  مرح 

متسب تیوم  مخ  رب  لد 

متسه تیور  هدنمرش ز 

مبآ تلاجخ  يدرک ز 

متسد رب  يدز  هسوب  ات 

مدوجس رد  ارهز  شیپ  هب  مدوبک  سای  دهاش  نم 

مراذگ یم  رس  شنماد  رب 

نم رالاس  دیس و  يا 
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نم رات  بش  عمش  يا 

راذگب ار  تمدق  كاخ 

نم رابنوخ  هدید  رب 

تمالغ نم  ماما و  ییوت  تماج  متسم ز  دبا  ات  نم 

مراگن يا  میوس  هب  ایب 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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مرادملع هچ  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

مسای هخاش  غاب  زا  ادج  دش 

مسابع تسد  هداتفا  اجک  رد 

رادملع هن  ملع و  اج  هب  هن 

راّفک رگشل  همه  نیا  نم و 

مرادملع دش  هچادخ  ادخ  ادخ 

ییوب مونشن  رگید  ملگ  زا 

ییوس وا  کشم  ییوس  وا  تسد 

وک نیتم  لبح  هلال  نت 

وک نینبلا  ما  لگ  نم  هم 

مرادملع دش  هچادخ  ادخ  ادخ 

ایرد بل  رب  هداد  ناج  هنشت 

ییافج هچ  متس  هچ  ودع  ز 

اقس نم  مشچ  دشاب  وا  ياج 

ییافو هچ  افص  هچ  مه  وت  ز 

مرادملع دش  هچادخ  ادخ  ادخ 

هنامیپ یم ز  مدیشون  هک  سب 

هناخیم ریپ  تسد  رمک  رب 

یقاب هدز  یم  هن  ییِم و  هن 

یقاس هن  ماج و  هن  یمخ و  هن 
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مرادملع دش  هچادخ  ادخ  ادخ 

یناسنا یلع  جاح  داتسا 
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سای رئاز  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

هنیرق یب  يا  همقلع  رد  ایب 

هنیدم سای  رئاز  متسه  هک 

مرادن یتسد  رگا  نم  نکیلو 

هنیس هب  وا  شیپ  هب  مراذگب  هک 

اج زا  مزیخرب  ناسچ  اپ  زا  هداتفا  نم 

ارهز رود  مدرگب  ارهزلا  نبای  نک  کمک 

اشامت نک  اشامت  ار  مفاوط 

ناج نیسح  مناج  نیسح  مناج  نیسح 

دیناشف نوخ  دوخ  هدید  زا  همه 

دینامن نم  راظتنا  مشچ  رگد 

هراوخریش لفط  ناج  رب  مسق 

دیناوخن روآ  بآ  ياقس  ارم 

مرادن یبان  ّرُد  مرادن  یبات  بت و 

مرادن یبآ  رگد  تلاجخ  کشا  زج  هب 

مرادن یباوخ  رگد  دناد  ادخ 

ناج نیسح  مناج  نیسح  مناج  نیسح 
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80 ص :

نم رت  نامشچ  کشم  يا  نیبب 

نم رس  ات  اپ  زا  وت  شتآ  نزم 

یتسه هک  نم  يوربآ  اهنت  هن 

نم ردام  يوربآ  مامت 

هرانک نم  زا  نکم  هراظن  نک  ملاح  هب 

هراوخریش دریمب  کشم  يا  هک  مسرت  نآ  زا 

هرارش نم  ناج  مسج و  رب  نزم 

ناج نیسح  مناج  نیسح  مناج  نیسح 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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راظتنا مشچ  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاح  نابز 

اشامت دراد  همقلع  هک  الوم  ایب  الوم  ایب 

ارهز مارتحا  هب  ایب  نم  مشابن  لباق  رگا 

مدرد نامرد  يا  نک  کمک 

مدرگب تردام  رود  ات 

ناج نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

نازوسم ار  نم  رس  ات  اپ  دوخ  هآ  دوخ ز  هآ  ز 

نادرگم رب  همیخ  يوس  هب  رگید  ارم  رگید  ارم 

مبآ هدرک  تلاجخ  نیبب 

مبابر لفط  زا  هدنمرش 

ناج نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

دننامن نم  راظتنا  مشچ  نالفط  وگب  نالفط  وگب 

دنناوخن اقس  ارم  رگید  اه  نآ  وگب  اه  نآ  وگب 

مرادن یبات  بت و  رگید 

مرادن یبآ  دوخ  کشا  زج 

ناج نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

اّقس کشا  نمشد  ریت  يا  نک  اشامت  نک  اشامت 

اّقس کشم  يوس  هب  ایم  هدنمرش  وت  ار  نم  نکم 

میوگ هتسکش  لد  نیا  اب 

میوربآ بآ  نیا  دشاب  هک 
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ناج نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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82 ص :

اپ زا  هداتف  اقس  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

میوس هب  ایب  ایب  تهارب  دوب  ممشچ 

میوزرآ مامت  داب  رب  هتفر  هک  نیبب 

هنیرق یب  راب  يا  هدنامن  ارم  یتسد 

هنیس هب  شمراذگب  تیاپ  شیپ  هک  نآ  ات 

اشامت ایب  الوماپ  زا  هداتف  اقس 

مدرک سای  هب  هدجس  متفرگ  وضو  نوخ  زا 

مدرک سامتلا  نم  نالفط  بآ  کشم  هب 

کشم يا  متسب  وت  رب  لد  دوخ  ربلد  هب  مسق 

کشم يا  متسه  مامت  یتسه  کلم  هب  یتسه 

دیناشف نوخ  هدید  زا  ناماک  هنشت  لیخ  يا 

دیناوخن ارم  اقس  دینامن  مرظتنم 

یبات ربص و  هدنامن  میارب  میاقس و 

یبآ هدنامن  ار  نم  هناد  هناد  کشا  زج 

اشامت ایب  الوماپ  زا  هداتف  اقس 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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83 ص :

رادملع اقس و  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاح  نابز 

نم مرادملع  اقس و 

نم مرامیب  وت  قشع  زا 

متسه همه  رب  شتآ  وت  نالفط  هآ  هدز 

متسد رب  هسوب  ناشطع  ماک  اب  رگد  نزم  وت 

ارهزلا نبای  ارهزلا  نبای 

مدرد هآ و  مزوس و  مدق  هب  ات  رس 

مدروآ دوجس  هب  رس  نم  وت  ياپ  رب 

منالفط هدز  تلاجخ  هک  سب  زا 

مدرگرب مرح  يوس  رگا  مریم  یم 

هداتفا سفن  اقس ز 

هداجس نوخ  هدش  نم  رب 

نم زادگ  زوس و  همقلع  رد  نیبب  ایب  وت 

نم زامن  رهم  تردام  ياپ  كاخ  هدش 

ارهزلا نبای  ارهزلا  نبای 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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84 ص :

نوخ رپ  کشم  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاح  نابز 

ما یتسه  نیمز  يور  نم  تسه  يا  وت  نیبب 

ما یتسد  یب  نم و  رب  همقلع  دنک  هیرگ 

مبآ مغ  رد  مبآ و  بل  رب 

مبابر لفط  خر  زا  لجخ  نم 

نکم هرارش  زا  رپ  ملد  نوخ  زا  رپ  کشم 

نکم هرانک  نم  منک ز  تسامتلا  نم 

ینیمز شقن  نم  لثم  وت  هک  يا 

ینیّنَبلا ماو  نم  يوربآ 

تفرگ هنیدم  يوب  همقلع  ایب  نیسح 

تفرگ نماد  هب  ارم  رس  هنیس  هتسکش 

مریمب ترایز  رد  مرئاز و 

مریگب هنیس  هب  هک  متسد  ود  وک 

نزم متسه  هب  ررش  مربلد  يا  تهآ  ز 

نزم متسد  هب  هسوب  تا  هدیکشخ  بل  اب 

مدرد همه  نم  يزان و  همه  وت 

مدرگ یمن  رب  مرح  رد  رگِد  نم 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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85 ص :

هداتف اقس  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاح  نابز 

دیشاپب لگ  همیخ  ات  همقلع  زا 

دیشابن رگید  اقس  رظتنم 

اشامت دراد  ایرد ، شیپ  رد  بل  هنشت  هداتف  اقس 

الیواو هآ  الیواو ، الیواو  هآ و 

هتسشن لگ  رد  يورس  وج  شیپ  رد 

هتسکش شتشپ  نید  نابغاب  ای 

اشامت دراد  ایرد ، شیپ  رد  بل  هنشت  هداتف  اقس 

الیواو هآ  الیواو ، الیواو  هآ و 

هتسد هتسد  لگ  دزیر  شا  هخاش  زا 

هتسب مشچ  اب  وا  کشا  هتسب  فص 

اشامت دراد  ایرد ، شیپ  رد  بل  هنشت  هداتف  اقس 

الیواو هآ  الیواو ، الیواو  هآ و 

یناسنا یلع  جاح  داتسا 
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86 ص :

تلاجخ کشا  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

متسه نینبلا  ما  هام  نم  همقلع  يا 

متسب لد  همطاف  هام  رب  همقلع  يا 

ییاشامت متسه  رس  هب  ات  اپ  اپ  هب  ات  رس 

ییاقس مان  نیا  دنز  یم  مناج  هب  شتآ 

مناج نیسح  مولظم  منابات  هام  يا 

نم رادن  راد و  یتسه  نالفط  کشم  يا 

نم راک  هرگ ز  نک  او  نالفط  کشم  يا 

نم يوزرآ  وت  ندرب  همیخ  هب  دشاب 

نم يوربآ  دشاب  وت  بآ  زا  هرطق  کی 

مناج نیسح  مولظم  منابات  هام  يا 

نم مرابب  هدید  ره  زا  تلاجخ  کشا 

نم مرادن  یبآ  اما  مبآ  رانک 

مد ره  دشک  یم  ار  نم  وت  نازیزع  دای 

مدرگ یمن  رب  نم  اه  همیخ  يوس  هب  رگید 

مناج نیسح  مولظم  منابات  هام  يا 

ار اشامت  هار  منامشچ  رب  هتسب  نوخ 

ار ارهز  يور  نم  منیب  ات  ملد  دهاوخ 

وربا نامک  يا  نم  هدید  رب  هدمآ  ریت 

وس کی  نم  تسد  هداتف  وسکی  ملع  کشم و 
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مناج نیسح  مولظم  منابات  هام  يا 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 

تلاجخ کشا  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهحون  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


87 ص :

رادملع مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاح  نابز 

ماوت رادملع  مه 

ماوت راتفرگ  مه 

نم همطاف  فسوی 

ماوت رای  اج  همه 

هدناشفا مشچ  ود  نوخ ز  نینبلا  ما  مردام 

هدنادرگ ترس  رود  ارم  هناورپ  وچ  مه 

مبل هنشت  یقاس  مبت  بات و  رد  هک  نم 

ما همزمز  رد  هک  نم 

ما همقلع  رد  هام 

همه دننادب  وگ 

ما همطاف  قشاع 

متسه تمایق  هب  ات  وت  هدنمرش ي  هک  نم 

متسد رب  نزم  هسوب  رگد  هنشت  بل  اب 

مبل هنشت  یقاس  مبت  بات و  رد  هک  نم 

بآ هنیئآ  رد  نم 

بابر لفط  ما  هدید 

مرت نامشچ  لثم 

باوخ هب  هتفر  نم  تخب 

مدرد هآ و  مزوس و  مدق  هب  ات  رس  هک  نم 
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مدرگرب مرح  يوس  رگا  تلجخ  مشک  یم 

مبل هنشت  یقاس  مبت  بات و  رد  هک  نم 

ییوب لگ  زا  دیآ 

ییوناب هدمآ 

نم زا  ردام  وچ  مه 

ییوجلد دنک  یم 

دراد یناشن  هچ  میوگب  هک  ات  ونشب 

دراد ینامک  دق  هدش و  یلین  يور 

مبل هنشت  یقاس  مبت  بات و  رد  هک  نم 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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88 ص :

هنشت بل  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

همقلع يوس  هب  ایب  همطاف ، مشچ  رون  يا 

مبات چیپ و  رد  نم  هک  نیبب 

مبآ رانک  رد  هنشت  بل 

ناج نیسح  مناج  نیسح  مناج 

همطاف يوب  هتفرگ  همقلع ، هک  ایب  ایب 

مدوبک سای  رئاز  نم 

مدوجس رد  نم  وا  ياپ  هب 

ناج نیسح  مناج  نیسح  مناج 

نیمز يور  هدش  رپرپ  نینبلا ، ما  لگ  ابیز 

تهاگن منک  ات  هک  ایب 

تهار رس  متسد  هداتفا 

ناج نیسح  مناج  نیسح  مناج 

نم کشم  هداتف  وس  کی  نم ، کشا  هدیکچ  وس  کی 

مبآ هدرک  تلاجخ  نیبب 

مبابر لفط  زا  هدنمرش 

ناج نیسح  مناج  نیسح  مناج 

ما هدنمرش  وت  يور  زا  ما ، هدنز  ات  متسه و  ات 

یلاوملا یلوم  يا  وت  نزم 
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89 ص :

یلاخ تسد  ود  نیا  رب  هسوب 

ناج نیسح  مناج  نیسح  مناج 

نیبب ار  نالفط  ياقس  نینزان ، يا  ابرلد  يا 

نادرگم رب  همیخ  هب  ارم  نازوسم  ملد  مربلد  يا 

ناج نیسح  مناج  نیسح  ناج 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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90 ص :

ریپ دارم و  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

نیسح مریپ  دارم و  يا 

نیسح مریدقت  دوب  يا 

ارم تسد  یسوبب  رگ 

نیسح مریم  یم  ادخ  هب 

مرح يوس  ربم  ارم 

مرغصا يور  لجخ ز 

نم نیسح  نم  نیسح 

متسه وت  رادملع  مه 

متسه وت  رادیرخ  مه 

ییادخ راتفرگ  وت 

متسه وت  راتفرگ  نم 

وت يوم  مردق  هلیل 

وت يوربَا  ما  هلبق  يا 

نم نیسح  نم  نیسح 

مربلد يا  تلجخ  تکشا 

میئارحص هلال  نوچ 

كاخ يور  داتفا  نم  کشم 

مرس رب  دش  ملاع  كاخ 

مرت مشچ  زا  دکچ  یم 
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میئاقس نیا  زا  لجخ 

نم نیسح  نم  نیسح 

نک هنامک  نمشد  ریت 

نک هناور  ممشچ  نوخ ز 

ایب نالفط  کشم  ياج 

نک هناشن  ار  نم  مشچ 

رت نامشچ  نیا  وت  نیبب 

رخب ار  میوربآ  وت 

نم نیسح  نم  نیسح 

نینّبلا مُا  نم  ردام 

نینچ هتفگ  لوا  زور 

دوخ مشچ  اشگب  مرسپ 

نیبب ار  ارهز  فسوی 

ارم هدناوخ  وت  مالغ 

ارم هدنادرگ  وت  رود 

نم نیسح  نم  نیسح 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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91 ص :

ییاقس بصنم  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

متسمرس وت  قشع  زا  متسمرس  وت  قشع  زا  نم  ارهز  فسوی  يا 

متسد ملع و  کشم و  متسد  ملع و  کشم و  مه  زا  ادج  هدید  رگ 

منیمز يور  نوخ  هب  ناطلغ  هک  نم 

منینبلا ما  رپرپ  لگ  نم 

(2  ) ناج نیسح  مناج  نیسح  ای  نیسح  ای 

مرادملع سابع  مرادملع  سابع  میوگ  یم  همه  اب  نم 

مراتفرگ وت  رب  نم  مراتفرگ  وت  رب  نم  ییارهز  فسوی  وت 

همقلع رد  نم  منام  یم  دبا  ات 

همطاف يوب  دهد  یم  همقلع 

(2  ) ناج نیسح  مناج  نیسح  ای  نیسح  ای 

ییاشامت رای  يا  ییاشامت  رای  يا  میوگ  یم  همقلع  رد 

ییاقس بصنم  زا  ییاقس  بصنم  زا  متسه  لجخ  هللاو 

یلاوملا یلوم  يا  هدنمرش  متسه 

یلاخ تسد  ود  رب  هسوب  نزب  مک 

(2  ) ناج نیسح  مناج  نیسح  ای  نیسح  ای 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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92 ص :

اخَا كردا  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

نم رادملع  يا 

؟ تساجک رد  تملع 

ادج تتسد  ود  مه 

تساتود تنیبج  مه 

نینبلا ما  لگنیبج  هم  یقاس 

وت مشچ  زا  هک  يا 

کشا ياج  دور  نوخ 

دنرب یم  ادهش 

گشر وت  ماقم  هب 

رمک رب  نم  تسد 

كاخ يور  وت  تسد 

دوبر مشوه  ربص و 

اخا كردا  گناب 

مرح لها  همه 

وت هار  رب  مشچ 

تفرگ نوخ  هلاه 

وت هام  هرهچ 

نیبب اشگب  هدید 

همقلع هم  يا 
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تندید هدمآ 

همطاف مردام 

نینبلا ما  لگنیبج  هم  یقاس 

یمشاه داوج  داتسا 
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93 ص :

همطاف يوب  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

منینزان راگن  يا  تراظتنا  مشچ  ما  هدنام 

منینبلا ما  هلال  نم  ییارهز و  لگ  وت 

(4  ) ارهزلا نبای  ارهزلا  نبای 

مریگب تنامادب  ات  مرادن  یتسد  رگد  نم 

مریمب ایرد  بل  رب  تلجح  مراد ز  وزرآ 

مکشا هدید  زا  دکچ  یم  هآ و  هنیس  نایم  رد 

مکشم هداتفا  فرط  کی  تسد و  هداتفا  فرط  کی 

متفرگ ناج  هرابود  نم  ارهز  يوب  دمآ  هک  ات 

متفرگ نادند  رب  کشم  تسد و  هتفر ز  نم  تسد 

ناج نیسح  مدرد  اپ  هب  اترس  نم  ییاحیسم و  وت 

ناج نیسح  مدرگ  یمن  رب  همیخ  يوس  تمایق  ات 

هدیکچ مناماد  يور  تلجخ  کشا  هدید  ود  زا 

هدیرب تسد  رب  هسوب  وت  ینز  یم  رگید  هچ  زا 

مبآ هرطق  کی  مغ  رد  اما  مبآ  رانک  رد 

مبابر دنبلد  لفط  دای  دای و  زا  ما  هتفر 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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94 ص :

هناخ مغ  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

مرت مشچ  رب  هدمآ  مغ  ریت 

مرح ياقس  خر  دش  یندید 

بابر لفط  ما  هدید  بآ ، هنیئآ  رد  نم 

مبل هنشت  یقاس  مبت ، بات و  رد  هک  نم 

هناخ یقاس  لد  رد  مغ  هدرک 

هنامیپ هن  هدنام و  ییِم  هن 

ملجخ نالفط  نم ز  ملد ، هناخ  مغ  هدش 

مبل هنشت  یقاس  مبت ، بات و  رد  هک  نم 

متسه تیور  هدنمرش ز  هک  نم 

متسد رب  رگد  هسوب  نزم  وت 

ماوت راتفرگ  مه  ماوت ، رادملع  مه 

مبل هنشت  یقاس  مبت ، بات و  رد  هک  نم 

تسا کشا  ممشچ  هب  هآ و  رپ  هنیس 

تسا کشم  نیا  رد  همه  میوربآ 

دیرخب میوربآ  دیربم ، ار  ما  یتسه 

مبل هنشت  یقاس  مبت ، بات و  رد  هک  نم 

مبات چیپ و  هب  وت  يوم  وچ  مه 

مبآ رانک  هنشت  بل  اب 

اپ هداتفا ز  یقاس  ایب ، وت  ارهزلا  نبای 
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مبل هنشت  یقاس  مبت ، بات و  رد  هک  نم 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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95 ص :

نالفط زا  تلاجخ  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

متسم وت  ماج  زا  نم 

متسه همه  يا  ایب 

ناج نیسح  هداتفا  هک 

متسد وت  هار  رس 

منیمز هب  رپرپ  هک  منینبلا  ما  لگ 

مرادن تسد  رگد 

مراهب هتشگ  نازخ 

اما میاشگ  هرگ 

مراک هب  هدروخ  هرگ 

ناشطع یقاس  هدش 

نالفط همه  زا  لجخ 

یلاخ تسد  ود  نیا  هب 

ناج نیسح  هسوب  نزم 

ممالغ دبع و  ار  وت 

ممامت هام  ایب 

ارهز رطع  يوب  هک 

مماشم هب  هدیسر 

شتسد همقلع  هدش 

شتسه همه  دزوسب 
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نوخ لد  نم  اب  وگب 

شتسد هتسکش  ارچ 

منیمز هب  رپرپ  هک  منینبلا  ما  لگ 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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96 ص :

بان رهگ  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

درادن بآ  مرح  ياقس  هک  سوسفا 

درادن بات  رگد  هراوهگ  هب  ههام  شش 

سابع ترضح  ای 

هنیدم رازلگ  لبلب  بل  هدیکشخ 

هنیس هب  هلعش  مسفن  دش  شطع  زوس  زا 

هنیکس مشچ  مرح  لها  رب  هدش  اقس 

درادن بان  رهگ  زا  ریغ  هب  هدید  رد 

سابع ترضح  ای 

تسا بآ  هرطق  کی  هنشت  شرگج  رغصا 

تسا بابک  لفط  نیا  هصغ  زا  شلد  ردام 

تسا بابر  کشا  لد و  نوخ  دوب  هک  یبآ 

درادن باب  لغب  رد  زج  هب  مارآ 

سابع ترضح  ای 

رثوک یقاس  رسپ  يا  مرح  ياقس 

روایب بآ  ناگتخوس  رگج  رهب  زا 

ربمیپ نازیزع  کشخ  بل  دای  اب 

درادن باحصا  هدید  رگج  نوخ  زج 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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97 ص :

هداتفا ملع  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

منینبلا ما  غاب  لگ  نم 

منیمز يور  نوخ  رد  هدیطلغ 

ناج نیسح  مولظم  ناج  نیسح  مولظم 

تماج متسم ز  ارهز  لگ  يا 

متسه دوب و  يا  میوس  هب  ایب 

وت يور  هام  دشاب  ما  هلبق 

راخ یب  لگ  يا  اشامت  ایب 

مدرد مهآ و  اپ  اترس  هک  نم 

مرادن یبات  ناوت و  رگید 

دمآ همطاف  يوب  فرط  ره 

مرابنوخ مشچ  مک  مک  دش  هتسب 

نم بات  ربص و  هدنامن  رگید 

تمالغ متسه  نم  يریما  وت 

متسد هداتفا  تهار  رس  رب 

وت يوم  رات  رب  مریسا  نم 

رادملع تسد  زا  داتفا  ملع 

مدرگ یمن  رب  همیخ  هب  رگید 

مرادن یبآ  تلجخ  کشا  زج 

دیآ همقلع  يوس  تردام 
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مراپس یم  ناج  ارهز  شیپ  هب 

نم بآ  کشم  ملاح  هب  دیرگ 

ناج نیسح  مولظم  ناج  نیسح  مولظم 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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98 ص :

همقلع رد  هیرگ  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

نم سای  هخاش  ود  ادخ  رب  دش  هیده 

نم سابع  تسد  ود  ادج  دش  ندب  زا 

لضفلاوبا ات  ود  دش  تمغ  زا  متماق 

لضفلاوبا اخا ، ای  اخا ، ای  اخا ، ای 

وت کشا  مرگج  رب  دز  هلعش  مرح  رد 

وت کشم  ملع و  وت  تسد  هدش ، هچ 

هاگن نک  البرک  هب  فجن  زا  یلع  ای 

هاگلتق دش  همقلع  وت  سابع  رهب 

لضفلاوبا اخا ، ای  اخا ، ای  اخا ، ای 

تسشن اقس  كاپ  مشچ  هب  نمشد  ریت 

تسکش مَغ  نیا  زا  همطاف  دنزرف  لد 

همزمز نیا  دیآ  تارف ، زا  البرک ،

همقلع رد  هیرگ  همطاف ، دنک  یم 

لضفلاوبا اخا ، ای  اخا ، ای  اخا ، ای 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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مرادملع مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

دش نینبلا  ما  رسپ  یب  اهنت  هن 

دش نیمز  شقن  نم  تسه  مامت 

لضفلاوبا مرادملع  مرادملع 

لضفلاوبا یب  مه  نم  یتسد و  یب  وت 

دش نینچ  نیا  ام  تمسق  لوا  زا 

هزین هریت و  نینهآ و  دومع 

دش نیا  وت  رجا  يدوب و  اقس  وت 

ار ترکیپ  ارهز  هدرک  ترایز 

دش نیلسرملا  متخ  وت  ياقس  هک 

ردارب يا  تربق  هک  مراد  نیقی 

دش نیما  لیئربج  هاگترایز 

مناکدوک بآ  بآ  ياون 

دش نیشتآ  هآ  هنیس  نورد 

لضفلاوبا مرادملع  مرادملع 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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نادیم هب  هداتفا  ملع  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

هداد ناج  هنشت  اقس  هک  نیشنم  رظتنم  هنیکس 

هداتفا نت  زا  شتسد  ود  ریت ، ناشن  وا  مشچ  ود 

هتشگ اتود  شدق  ردپ  هتشگ ، ادج  شتسد  ومع 

هتشگرب همیخ  يوس  هب  هتشگ ، مخ  دق  اب  ردپ 

هتشگرس تسد و  یب  ومع  نادیم ، رد  هداتفا  ملع 

هتشگ رت  هدید  کشا  ز  رغصا ، یلع  کشخ  بل 

ار اباب  بلق  نازوسم  نتفگ ، شطعلا  اب  رگد 

ار ارهز  غاب  ياه  هلال  تکشرس  زا  بآ  هدب 

يرای شربهر  زا  دومن  هدیربب ، تسد  اب  ومع 

يرادافو مسر و  هر  تخومآ ، نید  نازابرس  هب 

يراج شا  هدید  زا  کشرس  دوب ، ناماک  هنشت  دایب 

بنیز لکشم  يریسا  يداو ، نیا  رد  ددرگ  رگد 

بنیز لمحم  ددنبن  نمشد ، زج  هب  ارحص  نیا  رد 

بنیز لد  رب  دیآ  هچ  نیا ، زا  دعب  هک  دناد  ادخ 

نیا تسا  نینبلا  ما  هم  نوخ ، جوم  هب  ایرد  بل 

نیا تسا  نینمؤملاریما  تسنوخ و  بارحم  ای  و 

نیا تسا  نیلَسرُملا  متخ  لافطا ، روآ  بآ  ای  و 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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ناکدوک ياقس  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

یباوج مبل  نیا  رب  دشابن  اخا  ناج 

یبآ هرطق  هدنامن  نم  یلاخ  کشم  رد 

مناج هدیسر  بل  هب  مناکدوک ، ياقس 

متسم وت  هداب  زا  مماک  هنشت  هچ  رگا 

متسد وت  قشع  زا  دش  ادج  رگا  مغ  هچ 

دریمب رگا  اقس  تلاجخ  زا  دراد  اج 

دریگ هسوب  نیسح  نم  یلاخ  تسد  زا 

مناج ماشم  دش  رپ  ارهز  رطع  يوب  زا 

مناوت یمن  اما  اج  زا  مزیخ  هک  مهاوخ 

مدرد هب  انشآ  يا  نک  کمک  ارم  ایب 

مدرگب ناس  هناورپ  نم  تردام  رود  ات 

هنامک نک  هظحل  کی  ایب و  مغ  ریت  يا 

هناشن ارم  بلق  کشم  نیا  ياج  ریگب 

مناج هدیسر  بل  هب  مناکدوک ، ياقس 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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سابعلا لتق  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

سابعلا لتق  هدش  اغوغ  البرک  رد 

سابعلا لتق  هدش  اقس  رس  تسد و  یب 

(2  ) لضافوبا ای  اتلیواو  اتلیواو 

مسای هخاش  اپ  تسد و  ریز  هداتفا 

مسابع تسد  ادج  رکیپ  زا  هدیدرگ 

الیواو هآ و  تسا  نم  سانلا  عجشا  نیا 

الیواو هآ و  تسا  نَم  سابع  تسد  نیا 

سابع رکیپ  نیمز  رب  نیز  زا  هداتفا 

سابع رس  رب  دندز  نینهآ  دومع 

مرای نیرتهب  مرگشل ، یب  هدنامرف 

؟ مرادملع يا  دش  هچ  تمشچ  رس و  تسد و 

داتفا نمچ  رد  یلع  ناتسلگ  نم  اب 

داتفا ندب  زا  یلع  هدیسوب  هک  یتسد 

(2  ) لضافوبا ای  اتلیواو  اتلیواو 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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تیالو سمش  يا  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

هدید ود  کشا  نیا  وزاب ، ود  نوخ  نیا  كاچ ، دص  رکیپ  نیا 

هدیرب تسد  نیا  هتسکش ، قرف  نیا  ناشطع ، رجنَح  نیا 

تیادف سابع  تیالو ، سمش  يا 

هنیدم ياهلگ  کشخ ، رجنَح  زا  متسه ، هدز  تلجخ 

هنیکس دای  اب  مدروخن ، بآ  مه  مدناشف ، کشا  مه 

مرادن بآ  مه  مرادن ، تسد  مه  مرادن ، مشچ  مه 

مرآ مرح  رد  ور  نالفط ، ندید  رب  ییور ، هچ  هب  رگید 

مدومع قرف  رب  ریت ، دنز  هدید  رب  نمشد ، هک  راذگب 

مدوب وت  قاتشم  تداهش ، زور  ات  تدالو ، ماش  زا 

دش ناغف  هب  ایرد  ایرد ، هب  داتفا  مکشا ، هرطق  کی 

دش نایع  بآ  رد  رغصا ، بل  سکع  ممشچ ، هب  هاگان 

تیادف سابع  تیالو ، سمش  يا 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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104 ص :

تساجک سابع  تسد  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

؟ تساجک سای  لگ  غاب  ار  همقلع  نماد 

تساجک ساسحا  هنیئآ  تریغ و  رهظم 

؟ تساجک سابع  تسد  ؟ تساجک سابع  تسد 

هداتفا نیز  رس  زا  نایمشاه  رمق 

هداتفا نیمز  يور  ملع  کشم و  ندب و 

زونه تساقس  هیرگ  زا  لجخ  ایرد  بآ 

زونه تسارهز  هّیرذ  بل  رب  نخس  نیا 

نک اباب  کمک  ایب و  وت  هنیکس  يا 

نک ادیپ  ار  همطاف  هدشمگ  نیمز  رد 

وگب وت  ارحص  هب  هداتفا  هم  زا  البرک 

وگب وت  ارهز  فسوی  هتخوس  لد  هب 

؟ تساجک سابع  تسد  تساجک ؟ سابع  تسد 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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105 ص :

مروآ بآ  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاح  نابز 

ردیح يوزاب  يا  مرادهپس ، يا  زیخ 

رگشل نیا  ددنخب  نم  رب  وشم  یضار 

مرارق شمارآ و  يا 

مراک هب  هرگ  هداتفا 

ربکا هللا  ربکا  هللا 

مرادملع سابع 

نم رانک  یمد  وت  یشابن  رگا 

نمشد درب  هلمح  مسرت ، اه  همیخ  هب 

ملیمج هم  رای و  يا 

ملیخد ار  وت  مسابع 

ربکا هللا  ربکا  هللا 

مرادملع سابع 

دیآ یم  همیخ  هب  یبسا ، ره  يادص 

دمآ ومع  دیوگ  نالفط ، اب  هنیکس 

میهاوخن ومع  زا  بآ  ام 

میهاوخن ومع  یب  ار  ناج 

ربکا هللا  ربکا  هللا 

مرادملع سابع 

يزیخ یمن  رب  وت  نمشد ، نم  هب  دیوگ 
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يزان یمن  ارچ  تسابع ، هب  رگد 

هناگی رن  ریش  وک 

هناردیح يوزاب  وک 

ربکا هللا  ربکا  هللا 

مرادملع سابع 

يزارخ دیعس  داتسا 
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106 ص :

خرس هلال  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاح  نابز 

نم هاگ  هیکت  يا 

نم هانپ  تشپ و 

نم سابع  نم  سابع 

مناج شمارآ 

منالفط ياقس 

نم سابع  نم  سابع 

دندرک ات  ود  ار  تقرف  هک  نم  قشع  ورس  يا 

دندرک ادج  نت  زا  ار  وت  رادملع  تسد 

هدرمژپ غاب  يا  هدرسفا  ورس  يا 

نم سابع  نم  سابع 

نم مدینش  ار  تیاخا  كردا  هلان  ات 

نم مدید  وت  یب  ار  مییاهنت  دوخ  مشچ  اب 

نم مدیشک  رپ  تیوس  هب  هتسب  رپ  غرم  نوچ 

نم مرادن  راد و  نم -  مراهب  غاب و 

نم سابع  نم  سابع 

مدرز هراسخر  نیبب  مخرُس  هلال  يا 

مروآ تمحز  نارازه  اب  اجنیا  هب  ار  دوخ 

مدرگرب همیخ  يور  هچ  اب  نم  وگب  رخآ 

وت راظتنا  رد  وت -  راز  نالفط 
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نم سابع  نم  سابع 

یظعاو دمحا  جاح  داتسا 
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منیسح اب  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

مراد ندب  رد  نیسح  نوخ  مسابع و 

مراد نت  مخز  زا  رکیپ  رب  لگ  غاب  دص 

متسد ود  نیا  ممشچ  ود  نیا  متسه ، هک  ات  منیسح ، اب 

مرابنوخ مشچ  ریت  ناشن  دوش  رگا 

مراد یمن  رب  یلع  نبا  نیسح  زا  تسد 

نم ماک  نوخ ز  دوب  يراج  میاقس و 

نم مالک  نیا  دوب  ارهز  رضحم  رد 

داتفا باهتلا  مبل  رب  ایرد  جوم  رد 

داتفا بآ  يور  نیسح  ياه  بل  ریوصت 

يراز منک  یم  ناگ  هنشت  کشخ  ماک  رب 

يراج نم  مشچ  زا  هتشگ  هنیکس  کشا 

رت مدرکن  بل  بآ  يایرد  رد  هک  نآ  اب 

رشحم فص  ات  مشک  یم  رغصا  تلجخ ز 

متسد ود  نیا  ممشچ  ود  نیا  متسه ، هک  ات  منیسح ، اب 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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108 ص :

مرح یقاس  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هحون 

مسای لگ  نم  لزا  زا  نیسای  غاب  رد 

مسابع ینعی  نینَبلا  ما  هدرورپ 

ملضفلاوبا نم  مبتکم ، راثن  اج  نم 

ملضفلاوبا نم  مبهذم ، ینیسح  ینعی 

همیخ هب  همیخ  منز  یم  رس  ون  هام  نوچ 

همیخ هب  همیخ  منز  یم  رپ  ما  هناورپ 

ار دوخ  یتسم  الب ، ماج  زا  نم  مراد 

ار دوخ  یتسه  منز  یم  شتآ  بآ و  رب 

ددرگ رت  هنشت  اقل  قوش  زا  هک  سک  ره 

ددرگرب هنشت  دور ، ایرد  لد  رد  رگ 

یقاب ما  یقاب  دوخ ، نامیپ  رس  َرب  نم 

یقاس ما  یقاس  نایئاروشاع ، مزب  رد 

متسد زا  هتفر  دش  هچ  نم  دیما  بآ و 

متسه مرح  رد  ناگنشت  بل  زا  هدنمرش 

مرادیب مشچ  متسریت  رگا  دسوب 

مرادید قوش  ما  هنیس  رد  دوش  نوزفا 

قفش داتسا 
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109 ص :

همقلع رمق  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاح  نابز 

يا هدز  ارحس  هب  قشع  ملع  ردارب  يا 

يا هدز  ایرد  لد  رب  ررش ، هنشت  بل  زو 

سابع مدیهش  هنشت  یقاس 

سابع مدیما  عطق  دش  وت  زا 

ددم لضفلاوبا  ای 

دنک هیرگ  ادخ  مشچ  نیبب  اشگب و  مشچ 

دنک هیرگ  ادج  همیخ  ادج ، هلجد  تمغ  زا 

هدش هآ  مرح  لها  ملع 

هدش هاکناج  هصغ  نیا  زا  هآ 

ددم لضفلاوبا  ای 

نم مراد  رگج  نوخ  يا و  هتفخ  نوخ  هب  وت 

نم مراد  رمک  هب  یتسد  وت  ناتسد  شیپ 

تسا همقلع  رمق  تیور  هک  يا 

تسا همطاف  وت  رئاز  نیلوا 

ددم لضفلاوبا  ای 

ار ام  يراذگن  اهنت  وت  هک  يدوب  هتفگ 

ار ام  يرای  هب  زیخ  ما  هدش  اهنت  تخس 

تسین مراوخ  مغ  دشاب و  لد  مغ 

تسین مرادهپس  تفر و  ما  هپس 
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ددم لضفلاوبا  ای 

دیؤم داتسا 
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قشع نخس  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاح  نابز 

ار تملع  يدرک  هچ  مهاپس  رادملع 

ار تملق  تسد  ود  دسوبب  هک  وک ؟ ملع 

اه نخس  وت  قشع  دراد ز  وت  کشخ  بل 

الیواو الیواو 

هدناشن وت  يودع  تمشچ  هب  ریت  رگا 

هدنامن هدید  ار  وت  نالفط  ندید  یپ 

اه نخس  وت  قشع  دراد ز  وت  کشخ  بل 

الیواو الیواو 

تّورم ناج  ییوت  تّوتف  حور  ییوت 

تّوخا متخ  هدش  راثیا  همه  نیا  زا  سپ 

تراسج نم  هب  دوش  وت  نتفر  دعب  ز 

تراسا ياّیهم  بنیز  وت  دعب  دوش 

اه نخس  وت  قشع  دراد ز  وت  کشخ  بل 

الیواو الیواو 

یناسنا یلع  جاح  داتسا 
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اروشاع بش  همدود  هحون 

تساعد مرگ  نیسح  بشما 

تساه هزین  رب  شرس  ادرف 

همطاف يادص  دیآ 

همقلع هاگلتق و  زا 

دش هدیشک  نوخ  هب  نآرق 

دش هدیرب  نیسح  رس 

دش هتشغآ  نوخ  هب  نآرق 

دش هتشک  ارهز  دنزرف 

هاگ همیخ  زا  نیسح  بسا 

هاگلتق يوس  هب  دمآ 

تسا بابک  مرگج  هفوک  لها  يا 

تسا بآ  بآ  يادص  مسفن  رد 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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112 ص :

اهیلع هللا  مالس  بنیز  ناج  اروشاع -  زور  عادو  هحاون 

نازوس عمش  نوچ  متسه 

ناج نیسح  ظفاحادخ 

دوخ هرمه  يرب  یم 

نادیم هب  ارم  ناج 

ناج نیسح  ارهزلا  نبای  ناج  نیسح  الهم  ًالهم 

مرادن سوه  لد  رد 

مرادن سک  وت  زج  نم 

ناج نیسح  متفگ  سب  زا 

مرادن سفن  رگید 

مرینم هام  تیور 

مریسا تیوسیگ  هب 

نک اعد  ای  ورم  ای 

مریمب نم  همیخ  رد 

تیور هام  ما  هلبق 

تیوس هب  ما  هدمآ 

مریگب هسوب  هک  ات 

تیولگ ریز  زا  نم 

هراتس رپ  مشچ  اب 

هراظن نک  همیخ  رد 
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تنارتخد شوگ  زا 

هراوشوگ وت  نکاو 

ناج نیسح  ارهزلا  نبای  ناج  نیسح  الهم  ًالهم 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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113 ص :

اروشاع زور  عادو  هحون 

نیسح يوب  گنر و  زا  دش  رپ  البرک 

نیسح يولگ  زا  نوخ  هدروخ  نآ  كاخ 

نیسح ای  نیسح  ای  نیسح  ای  نیسح  ای 

تسا بل  رب  شا  هلان  نیسح  رجنخ  ریز 

تسا بنیز  فرط  کی  همطاف  فرط  کی 

همزمز نیا  دراد  هاگلتق  يدوگ 

همطاف تیلست  همطاف  تیلست 

يردام نابرهم  راخ  يور  دود  یم 

يرتخد نماد  رب  هداتفا  هلعش 

شرکیپ رب  هداتفا  هزرل  نود  رمش 

شرجنح زا  دزیخ  نیسح  ای  هلان 

نیسح ای  نیسح  ای  نیسح  ای  نیسح  ای 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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114 ص :

فافع قشع و  اروشاع -  زور  عادو  هحاون 

متسه مامت  نادیم  هب  دور 

نایرگ مشچ  هب  میوگ 

تسد يور  رب  متفرگ  نآرق 

ناج نیسح  ظفاحادخ 

الیواو الیواو 

ناج نیسح  ارهزلا  نبای  ناج ، نیسح  الهم  ًالهم 

تیوس هب  میآ  نم  ات  هتسهآ 

مبیرغ ماما  يا 

تیولگ ریز  رب  منز  هسوب 

مبیکش ربص و  يدرب 

الیواو الیواو 

ناج نیسح  ارهزلا  نبای  ناج ، نیسح  الهم  ًالهم 

مفافع قشع و  میرح  رد  نم 

مدرد بیبط  یتسه 

مفاوط رد  نم  یتسه  هبعک  وت 

مدرگب نم  وت  رود 

الیواو الیواو 

ناج نیسح  ارهزلا  نبای  ناج ، نیسح  الهم  ًالهم 

رادیرخ متسه  نم  ار  وت  زان 
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مرینم هام  تیور 

رادهگنادخ ارهز  فسوی 

مریمب نم  نک  اعد 

الیواو الیواو 

ناج نیسح  ارهزلا  نبای  ناج ، نیسح  الهم  ًالهم 

تهام نوچ  يور  اشامت  منک 

مرادن سک  وت  زج  نم 

تهاپس دشاب  ممشچ  ود  کشا 

مرادن سفن  رگید 

الیواو الیواو 

ناج نیسح  ارهزلا  نبای  ناج ، نیسح  الهم  ًالهم 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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115 ص :

الهم ًالهم  اروشاع -  زور  عادو  هحون 

ورم هناورپ  یب  عمش 

ورم هناناج  ربلد 

مرت مشچ  زا  دکچ  یم 

ورم هناد  هناد  کشا 

ترهاوخ ات  ور  هتسهآ 

ترس رب  دریگب  نآرق 

(2  ) ارهزلا نبای  الهم  ًالهم 

وگم نشلگ  نازخ  ز 

وگم نم  اب  نتفر  فرح 

ترهاوخ اب  نم  فسوی 

وگم نهاریپ  زا  نخس 

رفسمه يا  ورم  اهنت 

ربب دوخ  اب  ارم  ناج 

(2  ) ارهزلا نبای  الهم  ًالهم 

فافع غاب  ياه  هلال 

فاکتعا هدرک  مرح  رد 

نم یتسه و  نم  هبعک 

فاوط لاح  رد  وت  رود 

نیسح ترای  یلع  تسد 
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نیسح ترادهگن  ادخ 

(2  ) ارهزلا نبای  الهم  ًالهم 

ترهاوخ همیخ  زا  دمآ 

ترس رود  ددرگ  هک  ات 

مرگشل یب  ماما  يا 

ترگشل رادملع  وک 

وت سای  وک  هلال و  وک 

وت سابع  دش  هچ  وگب 

(2  ) ارهزلا نبای  الهم  ًالهم 

نیسح نم  مدنام  ناشن  یب 

نیسح نم  مدنام  ناج  همین 

وت ياپ  مسوب  مدش  مخ 

نیسح نم  مدنام  نامک  دق 

ادخ زج  دنادن  یسک 

راهچ يدرک  اهچ  نم  اب 

(2  ) ارهزلا نبای  الهم  ًالهم 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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116 ص :

عادو لاح  نابز 

هناخ مغ  مرح  هدیدرگ 

هناورپ نم  یعمش و  وت 

مریگ یم  هسوب  احیسم  يا  تکشخ  يولگ  ز 

مریم یم  همیخ  رد  نم  هنرو  ناج  نیسح  ورم  وت 

(2  ) ارهزلا نبای  الهم  ًالهم 

دزورفا مررش  ناج  رب  وت  نارجه 

دزود تهارب  هدید  ادخ  هب  بنیز 

اما تیولگ  هتفرگ ز  هسوب  کی 

دزوس یم  مبل  لعل  تبل  مره  زا 

ار بکرم  نارب  هتسهآ 

ار بنیز  لد  وت  يدرب 

یلین نم  هآ  زا  نامسآ  تفه  دش  هک  نیبب  وت 

یلیس هدامآ  رگد  تنالفط  يور  هدش 

(2  ) ارهزلا نبای  الهم  ًالهم 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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117 ص :

اهیلع هللا  مالس  بنیز  ترضح  یظفاحادخ  عادو -  لاح  نابز 

مبیبح راگن و  يا  ظفاحادخ 

بیکش رارق و  يا  ظفاحادخ 

متسه یمامت  يا  ظفاحادخ 

مرح دیما  يا  ظفاحادخ 

تیوم رس  رب  هتسب  بنیز  لد 

تسا یندینش  مدرد  ثیدح 

نک ادج  هتسخ  لفط  بکرم  زا  وت 

ار وت  هام  يور  هسوب  دنز 

مبیبط راسگمغ و  ظفاحادخ 

بیرغ ماما  يا  ظفاحادخ 

متسد هتفرب ز  يا  ظفاحادخ 

مرفسمه رای و  ظفاحادخ 

تیولگ ریز  هب  نم  هسوب  منز 

تسا یندید  وت  اب  نم  عادو 

نک او  وت  هراوشوگ  وا  شوگ  ز 

ار وت  هار  هتسب  وا  تسد  ود 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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118 ص :

ربلد عادو  عادو -  هحون 

بنیز رمق  صرق  بنیز  رمق  صرق  تیارآ  لد  يور  يا 

بنیز رفسمه  يا  بنیز  رفسمه  يا  مزوس  یم  وت  هآ  زا 

اهلد هبعک  يا  وت  اشگب  هدید 

اشامت دراد  تبنیز  فاوط 

رادهگنادخ نیسح  ارهزلا  نبای 

مدروآ وت  يوس  يور  مدروآ  وت  يوس  يور  متسد  يورب  نآرق 

مدرگ یم  وت  رود  نم  مدرگ  یم  وت  رود  نم  مراد  سفن  هک  نآ  ات 

دش یندید  لد  ربلد و  عادو 

دش یندیسوب  وت  يولگ  ریز 

رادهگنادخ نیسح  ارهزلا  نبای 

ییاهنت مغ  زا  داد  ییاهنت  مغ  زا  داد  میاهنت  ربلد  يا 

ییاشامت هدیدرگ  ییاشامت  هدیدرگ  تیاشامت  بنیز ز 

هلال وچ  دش  نوخ  ملد  ادخ  نوخ 

هلاس هس  يارهز  هب  میوگ  هچ  نم 

رادهگنادخ نیسح  ارهزلا  نبای 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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119 ص :

بکرم ياپ  عادو -  هحون 

ردارب نینزان  ردام ، زیزع  يا 

رهاوخ هب  رظن  نک  نادیم ، هب  يور  یم 

مردام زیزع  اخا  ای  ادف  يوش  یم  مرهاوخ  نم  ارت  نیسح  ای 

(2  ) مولظم نیسح  ای  مولظم  نیسح  ای 

نایرگ مشچ  هب  نم  نادیم ، هب  يور  وت 

نابایب نیا  ردنا  مدیود ، تهرمه 

يور یم  ناج  رس و  تسه و  ادف  ینک  ات  يور  یم  نادیم  هب  بل  هنشت 

مولظم نیسح  ای  مولظم  نیسح  ای 

تهاگلتق يوس  تهاگن ، دُوب  هگ 

تهاپس همه  ام  اهنت ، بیرغ و  وت 

نینزان نآ  تفرگ  لغب  رد  تبکرم  ياپ  نیمز  رب  هداتف  ترتخد 

مولظم نیسح  ای  مولظم  نیسح  ای 

مریسا وت  دعب  مرینم  هم  يا 

مریمب نم  هک  ات  نک  اعد  اخا  ای 

مردام زیزع  اخا  ای  ادف  يوش  یم  مرهاوخ  نم  ار  وت  نیسح  ای 

مولظم نیسح  ای  مولظم  نیسح  ای 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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120 ص :

تارف بآ  اروشاع -  رهظ 

نک يراج  ناور  بآ  تارف  يا 

نک يرای  ار  همطاف  ترتع 

دنا بل  هنشت  اه  هلال 

دنا بت  بات و  رد  همه 

هللادبع ابا  ای 

تسا هنشت  ربمیپ  لآ  تارف  يا 

تسا هنشت  رغصا  هک  جوم  نزم  وت 

الببرک زا  دسر 

اشطعاو همغن 

هللادبع ابا  ای 

بآ يا  نک  نابل  هنشت  زا  مرش 

بابر ناج  رب  هدز  شتآ  شطع 

هدرمژپ نشلگ  هک 

هدرسفا شطع  زا 

هللادبع ابا  ای 

جوم هب  جوم  نوخ  شتآ و  شطع و 

جوا هب  هتفر  اشطعاو  هلان 

ناور بآ  دش  هتسب 

نابل هنشت  يور  رب 
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هللادبع ابا  ای 

یمیعن دمحم  داتسا 
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121 ص :

هدیرب ياه  گر  هاگلتق -  لادوگ  هحون 

هدید ود  کشا  زا  میوش  ار  وت  مخز 

هدیرب ياهگر  مریگب ز  هسوب 

منیسح ياو  منیسح  ياو 

هتسخ لد  اب  ادخ  رب  مرب  هوکش 

هتسکش هزین  همه  نیا  ندب و  کی 

ار ام  لمحم  درب  یم  وت  لتاق 

ار ام  لزنم  دهد  ناریو  هشوگ 

هدیسر وت  ام و  يرود  مسوم 

هدیرب ياهگر  هب  وش  مرفسمَه 

دوب ام  لد  غارچ  بشید  وت  غاد 

دوب ام  لزنم  هدز  شتآ  همیخ 

هدید ود  کشا  زا  میوش  ار  وت  مخز 

هدیرب ياهگر  مریگب ز  هسوب 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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122 ص :

حانجلاوذ اروشاع -  رصع  لاح  نابز 

يا هتشگرس  احانجلاوذ 

يا هتشگ  رت  نوخ  اب  هچ  زا 

ارچ بنیز  اب  وگب  وت 

يا هتشگرب  منیسح  یب 

تساجک مرات  بش  عمش 

تساجک مرادلد  ربلد و 

نم نیسح  نم ، نیسح 

تساجک مرادلد  ربلد و 

تساجک مرات  ماش  عمش 

مفسوی هدنام  اجک  هب 

تساجک مرازاب  یمرگ 

دندز شگنر  نوخ  يدید ز 

دندز شگنس  همه  يدید 

نم نیسح  نم ، نیسح 

نم رای  وک  احانجلاوذ 

نم بنیز  اب  وگب  وت 

ناهد اب  سب  زا  يا  هتسخ 

ندب زا  ریت  يدیشک  وت 

تبحاص وک  حانجلاوذ  يا 
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تَبکار وک  وگب  بکرم 

نم نیسح  نم ، نیسح 

مبنیز نادرگرس  نم 

مبت بات و  رد  نیبب  وت 

حانجلاوذ نم  اب  وگب  وت 

مبل هنشت  نیسح  وک 

تساجک مرورس  دیس و 

تساجک ردام  زیزع 

نم نیسح  نم ، نیسح 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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123 ص :

اه مغ  روبص  نابیرغ -  ماش  هحون 

ما هتسخ  زا  رت  هتسخ 

ما هتسکشب  یتشک 

نیبب همیخ  هب  ایب 

ما هتسشنب  زامن 

مبنیز وت  رهاوخ  مبت ، بات و  هب  هک  نم 

نم ناعنک  هم  يا 

نم ناتسبش  عمش 

رگم درادن  رحس 

نم نابیرغ  ماش 

همزمز اب  هدمآ 

همطاف نامردام 

هگلتق دور  یهگ 

همقلع دور  یهگ 

سفن مرادن  رگد 

سک وت  زج  مدشابن 

اجک ره  مبل  رکذ 

سب تسا و  نیسح  نیسح 

غارس نم  زا  دریگن 

غاد درد و  زج  هب  یسک 
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ملد بشما  دزوسب 

غارچ عمش و  ياج  هب 

نم هآ  زا  دکچ  نوخ 

نم هام  يا  ییاجک 

اخَا ای  فرط  رهز 

نم هار  هدش  هتسب 

مبنیز وت  رهاوخ  مبت ، بات و  هب  هک  نم 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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نابیرغ ماش  لاح  نابز 

نم هآ  زا  یلین  نامسآ ، تفه  هدش 

نم هام  يا  بشما  ارچ  یفوسخ  رد 

مبنیز ترهاوخمبل  رب  ناج  هک  نم 

مرت مشچ  ود  زا  لد  نوخ  دکچ  یم 

مرح دزوسب  مه  ملد  دزوسب  مه 

ملد دیما  يا  يا  هتفر  اجک  هب 

ملتاق دوش  یم  وت  غاد  تبقاع 

تنهاریپ هنهک  وت و  يادف  نم 

تنماد زا  رخآ  ادج  دش  نم  تسد 

تفرگ ارحص  هار  وت  نالفط  کشا 

تفرگ ارهز  يوب  هتخوس  مرح 

سفن دشاب  هک  ات  ما  هنیس  نیا  جنک 

سب تسا و  نیسح  ای  نم  ياه  بل  رکذ 

دندز تگنر  هچ  زا  نوخ  منیسح ز  يا 

دندز تگنس  همه  ارچ  نم  اب  ات  وگ 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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مالسلا هیلع  ناج  نیسح  ظفاحادخ  هاگلتق  لادوگ  هحون 

مریسا وت  يوم  هب  مرینم  هام  ییوت 

مریمب نَم  نک  اعد  هدیرب  ياهگر  ز 

رادهگنادخ نیسح 

نم رس  یب  نیسح  نم ، ردام  زیزع 

نم رخآ  عادو  تسا ، هاگلتق  نایم 

متسه وت  رادیرخ  متسه  وت  رادفرط 

متسه وت  رادملع  رادملع ، دعب  زا  نم 

بنیز لد  نوخ  هدش  بنیز  لصاح  همه 

بنیز لمحم  نیبب  لادوگ  رانک  زا  وت 

هنیفس مغ  جوم  هب  هنیرق ، یب  ماما 

هنیس هب  نم  تسد  ود  دشاب  هک  رئاز  منم 

هلال هدنامن  ارم  هلال  لگ  يا  نیبب 

هلاس هس  يارهز  هب  میوگب  هچ  منادن 

رادهگنادخ نیسح 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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126 ص :

راوس یب  بسا  اهیلع -  هللا  مالس  هنیکس  ترضح  لاح  نابز 

وگب احانجلاوذ 

؟ تساجک رد  مردپ 

مرح لها  لد 

تسالتبم شمغ  هب 

؟ دش هچ  ارهز  لگ  دش ؟ هچ  ام  ردپ 

یتخات شوخ  هک  يا 

قشع نادیم  يوس 

؟ تسا هدنام  اجک  رد 

قشع ناطلس  نت 

ور هچ  زا  سرف  يا 

یبت بات و  هب  وت 

؟ دش هچ  نم  ردپ 

یبَا داوَج  ای 

نوخ هب  وت  لکاک 

دش هتشغآ  هچ  زا 

سرف يا  ایئوگ 

دش هتشک  مردپ 

وت ياشامت  ز 

نم مولعم  هتشگ 
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تسا هداد  ناج  هنشت 

نم مولظم  باب 

؟ دش هچ  ارهز  لگ  دش ؟ هچ  ام  ردپ 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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127 ص :

اروشاع بورغ  اهیلع -  هللا  مالس  هنیکس  ترضح  لاح  نابز 

يرب یم  ارم  هک  الب  رالاس  هلفاق 

يرب یم  اجک  هب  مردپ  مسج  رس  زا 

ملد اج  نیا  هدنام  ملد ، اب  منک  هچ 

نیسح ای  نیسح ، ای 

ینز یم  کمن  وت  ارم  نازوس  هنیس ي 

ینز یم  کتک  وت  ارم  مولظم  همع ي 

نم ناج  دوب  هک  نزم ، ار  ما  همع 

نیسح ای  نیسح ، ای 

ترس ین  رس  هب  نیمز  هب  تکاپ  نت  يا 

ترتخد دنک  هچ  دسرب  نوچ  بش  تملظ 

رفس رد  مور  یم  رگج ، نینوخ  نم 

نیسح ای  نیسح ، ای 

اروشاع بورغ  اهیلع -  هللا  مالس  هنیکس  ترضح  لاح  www.Ghaemiyeh.comنابز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


128 ص :

نیمرح ماما  مالسلا -  هیلع  داجس  ترضح  هحون 

مرادن هناورپ  هک  نابیرغ  عمش  منم 

مرادن هنابیرغ  هآ  هلعش  زج  هب 

منیسح غاب  لگ  منیمرح ، ماما 

ملاب رپ و  هتسکش  سدق  ریاط  نآ  نم 

ملاح هب  هیرگ  دنک  ریجنز  هقلح  نیا  هک 

تبرغ مغ و  ماش  یهاوگ ز  وت  یهلا 

تراسا هار  نیا  رد  میدید  هچ  همع  نم و 

میادهش غاب  رادبت ز  هلال  نم 

میارُسا گرزب  متسد  ود  هتسب  رگا 

میادخ ریغ  یسک  نم  زا  ربخ  درادن 

میالب ماش  مغ  درک  نم  لد  اب  اه  هچ 

تاعاس هزاورد  هب  مدیسر  هک  مد  نآ  زا 

تاداس همع  نم و  مدینش  میدید و  هچ 

نامیتی يوزاب  هب  هزین  دوب ز  ناشن 

نامیتی يور  لگ  یلین  همه  یلیس  ز 

منیسح غاب  لگ  منیمرح ، ماما 

یمیعن دمحم  داتسا 
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129 ص :

نیدباع ماما  مالسلا -  هیلع  داجس  ترضح  هحون 

مدید هراپ  هراپ  نآرق  مسج  نم 

مدید هراتس  هدجه  ین  كون  رب 

یبیرغ زا  داد  منم ، نیدجاس  دیس  منم ، نیدباع  ماما 

مهآ کشا و  زوس  نیا  نایماش  يا 

مهاگلتق لادوگ  رئاز  نم 

یبیرغ زا  داد  ما ، هدید  رپرپ  ياهلگ  ما ، هدید  رس  یب  مسج  نم 

دیدنبب ار  ریجنز  نیا  رت  مکحم 

دیدنخن ما  همع  کشا  هب  اما 

یبیرغ زا  داد  دینز  رتمک  نابز  مخز  دینز ، رس  رب  همه  مگنس 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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130 ص :

کشا رولب  مالسلا -  هیلع  داجس  ترضح  هحون 

نامسآ غارچلچ  وت  کشا  رولب  يا 

نایعیش يالبرک  عیقب  كاخ  دش  وت  زا 

همطاف غاد  هزات  دش  تمغ  زا  همطاف ، غاب  رادبت  لگ  يا 

نیسحلا نبا  یلع  ای 

وربآ دراد  وت  زا  اعد  بارحم  هک  يا 

وضو بآ  دش  وت  رب  مغ  کشا  اباب  دعب 

زامن بارحم  هب  وت  جورع  يا  زارفرس  تیاعد  زا  تدابع  يا 

نیسحلا نبا  یلع  ای 

دوب هناورپ  مدمه  وت  کشا  اباب  دعب 

دوب هناخ  مغ  تا  هناخ  نازخ  ياهلگ  دای 

بابر کشا  يدرک و  رغصا  دای  بآ  جوم  دوب و  ههام  شش  اجک  ره 

نیسحلا نبا  یلع  ای 

دندز ارهز  تردام  رب  هک  یتسد  نامه  اب 

دندز اهلگ  نت  رب  وت  شیپ  هنایزات 

دوب هتسهآ  تلد  هآ  یلع  نوچ  دوب  هتسب  تتسَد  هقان  يورب  وت 

نیسحلا نبا  یلع  ای 

یمیعن دمحم  داتسا 

کشا رولب  مالسلا -  هیلع  داجس  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهحون  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


131 ص :

لگ نیرخآ  مالسلا -  هیلع  داجس  ترضح  هحون 

متسه البرک  غاب  حورشم  حرش  هک  نم 

متسه البرک  غاب  خرس  لگ  نیرخآ 

هتسب رپ  رادغاد و  هتسخ ، لد  ناج و  همین 

مولظملاابا نیسح  ای 

یلین دش  همع  يور  ریجنز و  هب  نم  تسد 

یلیس هچوک و  غاد  نم  يارب  دش  هدنز 

مراد ناشن  ردپ  يا  تباب  یلع  زا  مه  نم 

مراد نامسیر  مخز  وا  نوچ  مندرگ  يور 

هتسب رپ  رادغاد و  هتسخ ، لد  ناج و  همین 

مولظملاابا نیسح  ای 

یفام اضر  جاح  داتسا 
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132 ص :

درد هوک  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  لاح  نابز 

نم هآ  زا  لد  نوخ  دکچ  یم 

نم هاگترایز  دش  قبط  نیا 

دمآ رس  منارجه  ماش 

دمآ رس  اب  منامهیم 

ییاجک بنیز  ناج  همع 

دمآ رد  درد  زا  نم  هام 

اتبا ای  اتبا  ای 

يدرد هوک  ما  هنیس  رد  هدنام 

يدرگ هچوک  همع  اب  ما  هدرک 

دندیدب مکشا  اجک  ره 

دندیود یم  تلفط  يوس 

هنایزات اب  یگلمج 

دندیرخ یم  ار  نم  زان 

اتبا ای  اتبا  ای 

ممخ رد  مخ  يوم  ناشیرپ  دش 

ممک رمع  دمآ  نایاپ  هب  ور 

متسه دوب و  مامت  يا 

متسشن اپ  زا  تمغ  رد 

میوم هدنام  ناشیرپ  رگ 
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متسد دتفا ز  یم  هناش 

اتبا ای  اتبا  ای 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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133 ص :

ین بعک  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  لاح  نابز 

تسا یپ  نم ز  گرم  هدش و  یط  مرمع 

تسا ین  بعک  ياج  نم  رکیپ  نیا  رب 

هدیدن يا  هدید  ادخ  هب  نامسآ  ریز  رد 

هدیمخ شتماق  دوش  هک  يا  هلاس  هس  لفط 

اتبا ای  اتبا  ای 

رخب وت  ار  مزان  اشگب  بل  لعل 

ربب وت  ار  نم  ای  نامب  هناریو  رد 

متسه مامت  يا  ونشب  نم  هتسب ز  رس  وت 

متسد دوش ز  تحار  همع  يربب  ار  نم  رگ 

اتبا ای  اتبا  ای 

قمر هتفر  رگید  نم  رت  مشچ  زا 

قبط لابند  نم  تسد  ود  هب  مدرگ  یم 

مریپ هدرک  وت  غاد  مغ  ما  هلاس  هس  هچرگ 

مریمب نم  هک  نک  اعد  وت  اشگب  بل  اباب 

اتبا ای  اتبا  ای 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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134 ص :

هدرک رفس  يا  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  هحون 

تسوت هرمه  لد  هلفاق  دص  هک  هدرک  رفس  يا 

تسوت هم  نوچ  مه  يور  رب  ارچ  مخز  همه  نیا 

اتبا ای  اتبا 

منک كاچ  نت  هب  هماج  مروآ و  شیپ  تسد 

منک كاپ  وت  ینارون  خر  زا  کشا  هک  ات 

دندز هناورپ  رپ  رب  نارگدادیب  هلعش 

دندز هناش  ارم  يوم  افج  گنس  اب  همه 

دندیدنخ ام  هیرگ  رب  هرسکی  نایماش 

دندیصقر ترس  نآرق  هزاوآ  ياپ 

تساجک سای  لگ  هتشگ  نازخ  یحو  نشلگ 

؟ تساجک سابع  ترضح  نابل  هنشت  یقاس 

رون اجک  روط  رجش  اجک و  هناریو  كاخ 

اجک قبط  اجک و  کیرات  بش 

اتبا ای  اتبا 

راگزاس اضرمالغ  جاح  داتسا 
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135 ص :

لگ يوب  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  لاح  نابز 

تفرگ لگ  يوب  هناریو  ام  عمج  رد  يدمآ 

تفرگ لگ  يوب  هناخ  نیا  رد  ماب و  يدمآ 

يدش ناقاتشم  عمج  عمش  هک  يردق  بش  نآ 

تفرگ لگ  يوب  هناورپ  رتسکاخ  رحس  ات 

تفرگ لگ  يوب  هناخ 

تفرگ لگ  يوب  هناریو 

باوخ هب  متفر  یم  وت  راتفگ  نوسفا  اب  هک  نم 

تفرگ لگ  يوب  هناسفا  یتخیر  لگ  تبل  زا 

نارکوش ماج  دیسوب  ار  وت  ياهبل  هچرگ 

تفرگ لگ  يوب  هنامیپ  رغاس و  تهاگن  زا 

تفرگ لگ  يوب  هناخ 

تفرگ لگ  يوب  هناریو 

مرطاخ یتفرگ  نوچ  فسوی  نسح  نآ  زا  هدرپ 

تفرگ لگ  يوب  هن  ای  یتشهب  ناحیر  يوب 

میسن نوچ  يدیشک  ات  شزاون  تسد  مرس  رب 

تفرگ لگ  يوب  هناش  تبحم  رطع  میوسیگ 

تفرگ لگ  يوب  هناخ 

تفرگ لگ  يوب  هناریو 

قفش داتسا 
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نیشن هناریو  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  لاح  نابز 

متسه ترفولین  نم  ینابغاب  وت 

متسه ترتخد  نم  متسه  ترتخد  نم 

نم ناماد  يور  نیشنب  نم  نامهم  وت  یتسه  نم  ناج  زا  رتهب  يا 

مناج نیسح  اباب  مناج  نیسح  اباب 

متسه ترت  نوخ  زا  مشچ  دهاش  نم 

متسه ترتخد  نم  متسه  ترتخد  نم 

ربب ار  نم  وت  دوخ  اب  رمق  صرق  وچ  تیور  رحس  ار  نم  ماش  يا 

مناج نیسح  اباب  مناج  نیسح  اباب 

متسم وت  يوسیگ  رطع  زا  نم  بشما 

متسه ترتخد  نم  متسه  ترتخد  نم 

يرب یم  ارم  بشما  يرخ  یم  ارم  زان  يرتسکاخ  هام  يا 

مناج نیسح  اباب  مناج  نیسح  اباب 

متسشن وت  شیپ  نم  مرادن  رواب 

متسه ترتخد  نم  متسه  ترتخد  نم 

ترس هتسکش  هچ  زا  ترتخد  خساپ  وگ  ترت  مشچ  نابرق 

مناج نیسح  اباب  مناج  نیسح  اباب 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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137 ص :

ین دننام  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  هحون 

ناغارچ دش  هناریو  نالفط ، مشچ  کشا  اب 

نامهم هدیسر  هرز  اشامت ، ایب  همع 

(4  ) ناج نیسح  اتبا  ای 

هدید هک  ملاع  نیا  رد  هدیرب ، رس  وگب 

هدیمخ تماق  اب  ار ، يرتخد  هلاس  هس 

ملانب ین  دننام  ملاب ، هتسکشب  دیص 

ملالح نک  همع  يا  ار ، رفس  راب  متسب 

مریگ هسوب  تبل  زا  مریپ ، وت  مغ  هدرک 

مریمب نم  نک  اعد  نوخ ، زا  رپ  بل  اشگب 

میاپ هداتفا ز  نم  میاون ، رد  روش و  رد 

میاصع دوش  همع  نتفر ، هار  ماگنه 

ناج نیسح  اتبا  ای  ناج  نیسح  اتبا  ای 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 

ین دننام  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهحون  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 193 

http://www.ghaemiyeh.com


138 ص :

دوبک ياهبل  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  هحون 

ما هناریو  یندید  دش  ما ، هناج  هر  دمآ ز 

مریمب مدرگب و  شرود  مریگب ، هسوب  وا  يور  زا 

ناج نیسح  اباب  نیسح  اباب 

نارزیخ مرادن  نم  هک  ناوخب ، نآرق  نم  نامهم 

تدوبک ياهبل  نابرق  تدوجس ، رد  نم  يا  هلبق  وت 

ناج نیسح  اباب  نیسح  اباب 

ارچ یتسه  يرتسکاخ  ارچ ، یتسب  دوخ  نامشچ 

هتسکش ترس  ارچ  رس  يا  هتسشن ، مناماد  يور  يا 

ناج نیسح  اباب  نیسح  اباب 

ترکشل ریما  دش  هچ  ترس ، نابرقب  رس  يا 

دنیبب ار  یلیس  ياج  ات  دنیبب ، ار  یلین  يور  ات 

ناج نیسح  اباب  نیسح  اباب 

رونت جنک  زا  يدمآ  رون ، تایآ  وت  يور  يا 

يرادن رتشگنا  تشگنا و  يرادن ، رکیپ  ارچ  رس  يا 

ناج نیسح  اباب  نیسح  اباب 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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رفس یهار  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  هحون 

دمآ ردپ  همع  يا 

دمآ رحس  ماگنه 

هدرک رفس  رای  نآ 

دمآ رفس  بشما ز 

نک ملالح  همع  يا  نک  ملالح  همع  يا 

هنابیرغ همع  يا 

هناریو هشوگ  رد 

مه رودب  دنعمج 

هناورپ لگ و  عمش و 

مریس ناج  همع ز  يا 

مریگ نیمز  لفط  نم 

اباب بل  هسوب ز 

مریم یم  مریگ و  یم 

متسب ناهج  هدید ز 

متسد زا  يدش  تحار 

ظفاحادخ همع  يا 

متسه رفس  یهار 

یپ رد  یپ  هدمآ  مغ 

یط دش  نم  مک  رمع 
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نم عادو  ماش  دش 

ین بعک  یلیس و  اب 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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هناورپ عمش و  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  هحون 

ماوت هام  خر  نآ  قشاع  نم  ردپ  يا 

ماوت هار  رب  مشچ  رفس  زا  ییایب  ات 

ما هناورپ  نم  عمش و  وت  ردپ  يا 

(2  ) نیسح ای  ارهزلا  نبای 

رامش یب  میاه  هصغ  ما  هدرسفا  یکدوک 

راخ يور  مدیود  سب  تسا  هلبآ  ُرپ  نم  ياپ 

ما هناورپ  نم  عمش و  وت  ردپ  يا 

(2  ) نیسح ای  ارهزلا  نبای 

تسا هتشگ  مغ  هصغ و  نم  مهس  ناجردپ  يا 

تسا هتشگ  مخ  نم  دق  تردام  ارهز  وچ  مه 

ما هناورپ  نم  عمش و  وت  ردپ  يا 

(2  ) نیسح ای  ارهزلا  نبای 

یظعاو دمحا  جاح  داتسا 
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دمآ منامهم  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  لاح  نابز 

نم هناناج  هر  زا  هدمآ 

نم هناریو  اشامت  دراد 

ناج نیسح  ابابناج  نیسح  اباب 

منامهم دمآ  ییاجک  همع 

مناماد يور  هتسشن  نامهم 

بشما مریگ  یم  هسوب  تبل  زا 

بشما مریم  یم  وت  رس  ياپ 

وت دمآ  يرید  اباب  رفس  زا 

وت يدمآ  ریپ  لفط  ندید 

ناج نیسح  ابابناج  نیسح  اباب 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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نارجه شتآ  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  هحون 

رخب مزان  اشگ  بل  همطاف  زیزع  يا 

ربب هرمه  ارم  ای  نامب  ناریو  نیا  رد  ای 

ردپ يا  ناج  ردپ  يا  رحس  دش  نارجه  ماش 

دنک یم  ایرد  وچ  مه  ار  هناریو  نم  کشا 

دنک یم  ارهز  دای  نت  يور  دنیب  هک  ره 

تفرگ ار  متسه  دوب و  همه  نارجه  شتآ 

تفرگ ار  متسد  همع  ردپ  نتفر  هر  تقو 

نامک نوچ  مهدق  اب  نیبب  اشگب و  هدید 

نارزیخ بوچ  ياج  دنک  یم  ناراب  هسوب 

لاب هتسکشب  ریاط  نیا  داتفا  سفن  زا 

لالح نک  ملالح  نک  ایب  بنیز  ناج  همع 

ردپ يا  ناج  ردپ  يا  رحس  دش  نارجه  ماش 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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شطع زوس  حرش  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  لاح  نابز 

دینک ملالح  نارجه  تقو  هدش 

دینک ملالح  نامیتی  يا  الا 

دینک ملالح  نانیشن  هبارخ 

مور یم  رت  مشچ  اب  هناریو  ز 

مور یم  رحس  غرم  لثم  رحس 

مور یم  ردپ  اب  رگد  بشما  نم 

دینک ملالح  ناریو  ماش  نیا  رد 

هدش ردارب  ردارب  مالک 

هدش رغصا  گنت  ما  هتسخ  لد 

هدش رپرپ  هلال  نیا  هک  مدینش 

دینک ملالح  ناج  شمغ  رد  مهد 

منز رپ  سفق  نیا  زا  بشما  رگا 

منز رگید  لاب  نانج  يوسب 

منز ربکا  قرف  رب  هسوب  مور 

دینک ملالح  ناناج  ناج  نآ  هب 

ودع تسد  بشما ز  تحار  موش 

ومَع تسد  ود  ره  رب  هسوب  منز 

وم هب  وم  شطع  زوس  حرش  مهد 

دینک ملالح  نالفط  ياقس  هب 
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اه هلال  نینزان  يا  ظفاحادخ 

اه هلان  اه  کشا  يا  ظفاحادخ 

اه هلاژ  نوگلین  يا  ظفاحادخ 

دینک ملالح  ناتسلگ  نالگ 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 

����

لد درد و  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  هحون 

هلان هآ و  زا  دش  رپ  هناریو 

هلاس هس  لفط  دنک  یم  یناوخ  هحون 

ناج نیسح  اباب 

نشلگ هدیدرگ  هبارخ  بشما 

نشور وت  مشچ  ییاجک  همع 

رون همشچ  دش  ناریو  هب  نامهم 

رونت هاچ  زا  هدمآ  نم  فسوی 

ناج نیسح  اباب 

قمر میاپ  رد  هدنامن  رگید 

قبط يوس  هب  میآ  متسد  اب 

مدوجو اباب  دش  يرفولین 

مدوبک الاح  یلو  مدوب  وت  سای 

ناج نیسح  اباب 
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هتسب تسد  زا  مرادن  هوکش 

هتسخ همع  دش  متسد  مناد ز 

هناش هب  دشک  نم  مغ  راب 

هنایزات نمشد  هدروخ ز  نم  ياج 

ناج نیسح  اباب 

داژن نمؤم  مثیم  داتسا 

����

همطاف خر  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  هحون 

ناریو هدش  ناغارچ  نالفط ، نم و  کشا  ز 

نالفط هدمآ  هرز  نک ، کمک  همع  ایب 

دمآ رحس  ار  مبش 

دمآ رفس  زا  ردپ 

دمآ همه  دیما  دمآ ، همزمز  بل  هب 

دمآ همطاف  خر  شدای ، هب  دید و  ارم 

مناج هدمآ  بل  هب  منازخ ، لصف  هدش 

مناشنب نم  ار  وت  بشما ، منماد  يور 

مریگب هسوب  وت  ز  مرینم ، هام  ییوت 

مریمب هک  نک  اعد  نوخ ، زا  رپ  ياه  بل  ز 

میات ود  دق  نیبب  میاون ، هب  لبلب  وچ 

میاصع همع  دوش  نکیلو ، هار  مور 
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دمآ رحس  ار  مبش 

دمآ رفس  زا  ردپ 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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دمآ مرحَس  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  لاح  نابز 

ناماد هب  دکچ  یم  ناراب ، وچ  نم  کشا 

نامهم هدیسر  رفس  زا  هک  ناغارچ ، ما  هدرک 

هدیمخ نم  دق  هدیرپ ، نم  گنر 

ناریو جنک  هب  يدمآ  شوخ  هدیرب  رس  يا 

مدرد مامت  رس  هب  ات  اپ  اپ  هب  اترس 

مدرگب شرود  نم  هک  ات  نک  کمک  همع 

ناج نیسح  ابابنیسح  اباب  نیسح  اباب 

دمآ شوخ  مرمق  دمآ  شوخ  مرحس 

مریگب شیور  زا  هسوب  نم  دمآ  شوخ  مردپ 

میوگتفگ مرگ  میوجتسج  هب  نم 

مریمب وا  رانک  بشما  میوزرآ ، دشاب 

تسا ناوغرا  نوچ  تبل  همع  يراق  يا 

تسا نارزیخ  بوچ  ياج  منامگ  اباب 

ناج نیسح  ابابنیسح  اباب  نیسح  اباب 

مباتفآ وت  يا  مبات  چیپ و  هب  نم 

هتسکش ترس  ارچ  رس  يا  مباوج  وگب  وت 

بنیز زیزع  يا  بل  ما  هتسب  هک  نم 

هتسشن اما  قبط  يوس  بشما  نم  مدمآ 

وت رتخد  هلاس  هس  نک  اشامت  اباب 
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وت ردام  ارهز  دننام  دور  یم  هر 

ناج نیسح  ابابنیسح  اباب  نیسح  اباب 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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هلاس هس  جح  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  لاح  نابز 

ییاشامت دوب  بشما  نم  هناریو 

ییارآ لد  هام  دمآ  نامسآ  هب 

مناشفارب لگ  دوخ  هناد  هناد  کشا  اب 

منامهم رود  مدرگب  ات  نک  کمک  همع 

مناج نیسح  ابابمناج  نیسح  اباب 

نم مفافِع  مرش و  مارحا  رد  هک  نیبب 

نم مفاوط  مرگ  هبعک  يا  وت  رود  هب 

دشاب یندیسوب  رجح  لثم  وت  ياه  بل 

دشاب یندید  وت  رتخد  هلاس  هس  جح 

مناج نیسح  ابابمناج  نیسح  اباب 

یتسب ورف  بل  هک  نم  اب  يرهق  هک  رگم 

یتسه يرتسکاخ  نم  هام  يا  وت  ارچ 

دشاب ناوغرا  نوچ  وت  ياه  بل  ارچ  اباب 

دشاب نارزیخ  بوچ  ياج  منامگ  اباب 

مناج نیسح  ابابمناج  نیسح  اباب 

مریس دوخ  ناج  اما ز  ملفط  هچ  رگا 

مریم یم  هناریو  رد  ناریو  لد  نیا  اب 

متسب رفس  راب  نم  هک  نک  ملالح  همع 

متسد زا  وت  رخآ  يدش  تحار  ناج  همع  يا 
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مناج نیسح  ابابمناج  نیسح  اباب 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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اباب شیپ  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  هحون 

دینک يرای  ار  همع  ناریسا  يا 

دینک يرادازع  نم  رب  وا  ياج 

مور یم  اباب  شیپ  مور ، یم  اج  نیا  زا  نم 

منز رپ  ربکا  رود  ات  مور  یم 

منز رغصا  یناشیپ  رب  هسوب 

دنز میور  رب  هدنخ  دمحم  ات 

دنز میوسیگ  هب  هناش  همطاف 

دینک مکاپ  رکیپ  رود  هیرگ 

دینک مکاخ  ارس  ناریو  نیمه  رد 

ما هدنورپ  دوش  یم  بشما  هتسب 

ما هدنمرش  ما  همع  زا  دبا  ات 

مور یم  اباب  شیپ  مور ، یم  اج  نیا  زا  نم 

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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نیعبرا لاح  نابز 

مهآ رارش  زا  دزوسب  یتسه  همه  مسرت  نآ  زا 

مهاگن دوب  فرط  ره  هب  نوخ  لد  نم  نوخ  لد  نم 

نم رپرپ  ياه  هلال  وک 

نم ردارب  تبرت  وک 

ناج نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

منیسح تبرغ  دای  هب  ملان  یهگ  مزوس  یهگ 

منیسح تبرت  رانک  مناوخ  یم  همان  ترایز 

ییاجک نم  مامت  هام 

ییادج زا  رخآ  مدرم  هک 

ناج نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

مدرد جنر و  اپارس  نم  هک  میاحیسم  يا  ییاجک 

مدرگب ترود  مدمآ  نم  مزورفا  لد  عمش  نیبب 

منامک دق  نیبب  زیخ و 

منابیاس تربق  يارب 

ناج نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

یسای لگ  نوچ  نم  يارب  لد  غاب  هب  لد  غاب  هب 

یسانشن ار  ترهاوخ  هک  مسرت  نآ  زا  مسرت  نآ  زا 

يدناشک مماش  هفوک و  هب 

يدناشن مزور  هچ  هب  نیبب 
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ناج نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

ینیسح نسحم  داتسا 
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150 ص :

ادخ هنیآ 

يدش ادخ  هنیآ 

بنیز يا  بنیز 

بنیز يا  بنیز  يدش  البرک  دهاش 

بنیز يا  بنیز  يدش  الب  رفسمه 

دوخ نیسح  اب  الببرک  رفس  رد 

بنیز يا  بنیز  يدش  ادص  کی  لدکی و 

يدرک رظن  کی  وا  رب  ات  تسخن  زور 

بنیز يا  بنیز  يدش  التبم  قشاع و 

رس یب  نت  اب  ترخآ  عادو  تقو 

بنیز يا  بنیز  يدش  اونین  هلعش 

يراد لد  غاد  زا  هرطاخ  رد  هرطاخ 

بنیز يا  بنیز  يدش  اه  هلال  دهاش 

مغ ناوراک  اب  هفوک  ماش و  هر  رد 

بنیز يا  بنیز  يدش  البرک  لعشم 

تمشچ همشچ  دش  هتسشن  نوخ  هب  غاب 

بنیز يا  بنیز  يدش  ادج  دوخ  لگ  زک 

ارهز لگ  يا  دشن  اضر  لد  یتفر و 

بنیز يا  بنیز  يدش  افق  رب  وت  مشچ 

دمآ یمغ  ات  یلو ، یبئاصم  ّما 
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بنیز يا  بنیز  يدش  ام  روبص  گنس 

لد رد  تمغ  زا  دشک  یم  هنابز  هلعش 

بنیز يا  بنیز  يدش  انشآ  لد  هب  ات 

يدش ادخ  هنیآ 

بنیز يا  بنیز 

( هتفشآ  ) هداز لوسر  رفعج  داتسا 
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151 ص :

اهیلع هللا  مالس  بنیز  لد  زا  ناما 

اه لد  همه  نایم 

بنیز لد  زا  ناما 

تمایق تمایق ز  دش  اپب  هک  يا  نیسح 

تمان هب  دنتشون  ار  نوخ  همانفرش 

تمایپ غالبا  رد  موادم  یعس  نم و 

بنیز لماش  دوش  تداهش  هک  نک  اعد 

تیوک هدرک  رفس  دمآ  وت  سوباپ  هب 

تیوج هفطاع  لد  يافص  نابرق  هب 

تیولگ ریز  مدز  زورنآ  هک  هسوب  کی  هب 

بنیز لد  راهب  توارط  وت  زا  تفرگ 

تراغ هب  جارات و  هب  تفر  ملگ  غاب  رگا 

تراسج هنییآ  هب  درک  متس  گنس  رگا 

تراسا جوم  رگا  يوس  ره  هب  درب  ارم 

بنیز لحاس  ییوت  ایرد  لد  رد  یلو 

تسین مبت  ات و  زج  هب  زور  لهچ  وت  نودب 

تسین مبش  هام  یسک  تیور  هولج  زج  هب 

تسین مبل  هب  مّسبت  رصع  همه  رد  لگ  وچ 

بنیز لگ  بآ و  رد  وت  مغ  همیخ  دز  هک 

متسدب هلال  رگا  مشودب  هناخ  رگا 
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متسه وت  ناریح  هک  دندید  همه  لوا  زا 

متسب وت  هب  لد  طقف  ملاع  ود  قشع  زا  نم 

بنیز لزنم  رس  هب  تقشع  مغ  دمآ  شوخ 

اه لد  همه  نایم 

بنیز لد  زا  ناما 

قفش داتسا 
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152 ص :

تراسا مارحا 

بنیز لد  زیزع 

بنیز لصاح  همه 

هدیسر وت  ربق  هب 

بنیز لمحم  نونک 

تراسا مارحا  رد 

ترایز وت  زا  منک 

مدیمخ وت  رجه  ز 

مدیسر وت  يوک  هب 

وت یب  هزور  لهچ 

مدینش هچ  مدید  هچ 

ماش یهگ  هفوک  یهگ 

ماع ءالم  رد  یهگ 

گنس همه  ياهفک  هب 

مانشد همه  اهبل  هب 

تسا لالم  قرغ  ملد 

تسا لاله  وچ  مه  مدق 

نارجه بش  هتشذگ 

تسا لاصو  زور  رگد 

تراسا مارحا  رد 
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ترایز وت  زا  منک 

دوب قح  هولج  تخر 

دوب قفش  گنر  تبل 

ین رس  هب  هگ  ترس 

دوب قبط  نیب  یهگ 

( هتفشآ  ) هداز لوسر  رفعج  داتسا 
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153 ص :

البرک نیمزرس 

بنیز ناج  همع  البرک  رد  نکم  لزنم 

بنیز ناج  همع  الب  دزیخ  نیمزرس  نیز 

مدید ناوج  سب  نیمز  نیز  مراد  هشیدنا 

بنیز ناج  همع  اپ  تسد و  دز  دوخ  نوخ  رد 

ربکا ناوجون  دش  هک  مدید  نامز  نیا  رد 

بنیز ناج  همع  ات  ود  نیک  غیت  شقرف ز 

سابع میومع  ناور  بآ  دروآ  تفر 

بنیز ناج  همع  ادج  دش  شتسد  ود  نت  زا 

نادیم فص  رد  نیک  بسا  مس  لام  اپ 

بنیز ناج  همع  ایتوت  مساق  مسج  دش 

رغصا رجنح  فده  دش  مباب  شود  رب 

بنیز ناج  همع  ایقشا  ملظ  ریت  زا 

یناهفصا نوزوم  موحرم  داتسا 
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154 ص :

همان ترایز 

ما هدروآ  ماش  رازاب  زا  یتاغوس  اخا  ای 

ما هدروآ  مالس  ضرع  ترتخد  هلاس  هس  زا 

تسا هدرک  مبآ  وت  رجه  شتآ  زور  لهچ  نیا 

تسا هدرک  مبابک  ین  كون  هب  تنآرق  توص 

نم مارحا  هماج  دش  نم  یکاخ  رجعم 

نم مان  لوا  وت  راوز  نیب  رد  دش  تبث 

ناوخب نآرق  ترهاوخ  رب  رگد  رابکی  زیخ و 

ناوخب ناشطع  رجنح  اب  ترس  اب  يدناوخ  هچ  نآ 

ار وت  مدید  الب  ماش  هزاورد  رد  ماگ 

ار وت  مدید  الط  تشط  رد  بوچ  ریز  هب  هگ 

نک كاخ  زا  نورب  یتسد  همطاف  زیزع  يا 

نک كاپ  ار  تا  همولظم  رهاوخ  مشچ  کشا 

دنتخیسگب مهز  ار  مبلق  ياه  گر  نایفوک 

دنتخیر مقرف  هب  رتسکاخ  ماب  زا  نایماش 

نیسح او  انیسحاو  نیسح ، ای  ارهز  نبای 

( هتفشآ  ) هداز لوسر  رفعج  داتسا 

همان www.Ghaemiyeh.comترایز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


155 ص :

همان ترایز 

ما هتشگرب  البرک  زا  ما ، هتشگرس  بنیز  نم 

ییادج زا  رخآ  مریم  یم  ییاجک ، وگب  رفسمه  يا 

ما همان  ترایز  ونشب  ما ، هماج  نینوخ  رای  يا 

هنیس هب  مراد  بدا  تسد  هنیرق ، یب  يا  نیبب  ریخ و 

دش هچ  مردام  زیزع  دش ، هچ  مرس  یب  نیسح 

ممالس ونشب  نم  نیسح  ممامت ، هام  يا  ییاجک 

نم سابع  تبرت  وک  نم ، سای  وک  همقلع  يا 

اقس تسد  ود  وک  کشم و  وک  اقس ، تسه  وک  همقلع  يا 

ما هدنمرش  وت  يور  زا  ما ، هدنز  ات  متسه و  ات 

هلاس هس  لاح  زا  یسرپم  هلال ، وگب ز  نابغاب  يا 

نفک مدرک  نفک  یب  يا  نخس ، ناریو  زا  نم  مراد 

ار ترفولین  نوچ  رتخد  ار ، ترتخد  هلاس  هس  مسج 

رگج نوخ  ما  هدروآ  رفسمه ، يا  نیبب  زیخ و 

يدرگ هچوک  اجک و  بنیز  يدرک ، هچ  ملد  اب  وت  يدید 

ناج نیسح  مولظم  نیسح  مولظم 

نیسح نسحم  دیس  داتسا 
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156 ص :

گنت لد 

مَهآ زا  رگج  نوخ  دکچ  یم 

مهاگترایز وت  ربق  هدش 

ماوت يوس  دشک  لد 

ماوت يوک  رئاز 

نم رورس  دیس و  نم  رپرپ  هلال ي 

دنا هدز  مگنت  لد  نیا  رب  هنعط 

دنا هدز  مگنس  مدرب و  وت  مان 

سفن مداتف ز  نم 

سب متفگ و  نیسح  ای 

نم رورس  دیس و  نم  رپرپ  هلال ي 

مدید هلال  لگ  ینازخ  نم 

مدید هلاس  هس  يارهز  غاد 

سرپم هناریو  وت ز 

سرپم هنادرد  مغ 

نم رورس  دیس و  نم  رپرپ  هلال ي 

دنتسب مه  اُرت  تسد  یلع  نوچدنتسکشب  اُرت  ياهرپ  لاب و 

نازخ لصف  ارم  دش 

نامک هتشگ  متماق 

نم رورس  دیس و  نم  رپرپ  هلال ي 
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نم مریگ  یم  وت  ربق  زا  هسوب 

نم مریم  یم  وت  غاد  زا  رخآ 

رگنب ارهزلا  نبای 

رفس دمآ ز  بنیز 

نم رورس  دیس و  نم  رپرپ  هلال ي 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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157 ص :

نازخ غاب 

تساجک اج  نیا  رگم  ماشم  هب  دیآ  لگ  يوب 

تس یفطصم  ترتع  هدش  ینازخ  غاب 

، تسا متام  يداو  تسا ، مغ  يالبرک 

نیسحاو انیسحاو 

دنمغ راد  هدرپ  زادگ  زوس و  رد  هلفاق 

دنمتام ترتع  ناگدز  تبیصم  لیخ 

تسا بنیز  ناوخ  هضور  هدش  هدیچ  ازع  مزب 

تسا بل  رب  اه  هصغ  وا  هدید  لدب  نوخ 

مردام رسپ  منت  هراپ  دص  فسوی 

مرب ناعنک  يوس  وت  مغ  زا  ینهریپ 

، ینت نینوخ  هک  وت  ینم ، خرس  لگ 

نیسحاو انیسحاو 

نیسح ای  ملزنم  مغ  مدرک و  رفس  وت  یب 

نیسح ای  ملمحم  ینشور  دش  وت  دای 

نیعبرا دص  دش  ممغ  زور  لهچ  وت  یب 

نیشتآ هلان  نم  مدمه  دش  مدنام و 

، ناشف نوخ  ملد  نم  نانسرب ، ترس  وت 

نیسحاو انیسحاو 

( هتفشآ  ) هداز لوسر  رفعج  داتسا 
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158 ص :

هّیطع رباج و 

مدمآ رود  هار  مرباج ز  مرباج 

مدش ارهز  زیزع  تبرت  رئاز 

مالسلا کیلع  یبیبح و  ای 

ماک هنشت  نفک  یب  هتشک 

ناج نیسح  يدیس 

منم تمالغ  ریپ  نیسح  یبیبح  ای 

منم تمالس  قوش  زا  هداد  ناج  هک  نآ 

ترهطا نت  نابرق  هب  نم 

ترکیپ نوخ  هب  هتفخ  اجک  رد 

ناج نیسح  يدیس 

نم تاقیم  مزمز  تمغ  تارف  يا 

نم تاجانم  رطع  وت  يوجلد  مان 

مدش تیانم  جح و  مرحم 

مدش تیالب  برک و  رئاز 

ناج نیسح  يدیس 

منک تهاگن  ات  هدنامن  یمشچ  هچرگ 

منک تیافصاب  كاخ  افصم ز  ناج 

همطاف ندب  نینوخ  لگ 

همطاف نفک  یب  هتشک 
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ناج نیسح  يدیس 

( هتفشآ  ) هداز لوسر  رفعج  داتسا 
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159 ص :

نیعبرا هحون 

متسه وگتفگ  هب  وت  اب  نم  البرک  يا 

متسه وجتسج  هب  نوخ  رپ  مشچ  ود  نیا  اب 

وک ممامت  هام  وگب  نم  اب  البرک  يا 

وک مماما  ربق  وگب  نم  اب  البرک  يا 

مناج نیسح  مولظممناج  نیسح  مولظم 

مناج نیسح  متسه  وت  ربق  رئاز  نم 

مناج نیسح  متسد  دشاب  هنیس  هب  نیبب 

بنیز هماج  نینوخ  رای  يا  ملد  دش  نوخ 

بنیز همان  ترایز  ونشب  نم  رای  يا 

مناج نیسح  مولظممناج  نیسح  مولظم 

هناریو لاح  نم ز  عمش  يا  یسرپب 

هنادرد رتخد  لاح  نم  زا  یسرپم 

تسا رابرهگ  شمشچ  نوخز  رپ  مشچ  هب  مدید 

تسا راوید  هب  شتسد  مردام  لثم  هب  مدید 

مناج نیسح  مولظممناج  نیسح  مولظم 

وک ام  روآ  بآ  ياقس  همقلع  يا 

وک ام  روالد  بنیز  اب  وگب  وگب 

مسای هخاش  وک  وگب  نم  اب  همقلع  يا 

مسابع ربق  وک  وگب  گنت  ملد  یلیخ 
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مناج نیسح  مولظممناج  نیسح  مولظم 

ینیسح نسحم  دیس  داتسا 
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160 ص :

اهیلع هللا  مالس  بنیز  رفسمه 

دمآ رفس  بنیز ز  بنیز ، رفسمه  يا 

دمآ رگج  نوخ  اب  تفر و  رصب  کشا  اب 

(2  ) ناج نیسح  مولظم  نم ، ردارب  نم ، رفسمه  هآ ،

متسد زا  نم  یتسه  هتفر  وت  نتفر  اب 

متسب رفس  راب  نم  یتفخ  نوخ  مَی  رد  وت 

وت يوک  رس  كاخ  دش  بنیز  هشوت ي  هر 

وت يولگ  نوخ  زا  متسش  وت  هراسخر 

مدیدرگ مدومیپ و  تلفط  یپ  هک  بش  نآ 

مدید ار  همطاف  مه  مدید  ار  وت  لفط  مه 

مدوب ترفسمه  نم  ماش ، ات  الببرک  زا 

مدوب ترس  رود  نم  يدوب  میور  شیپ  وت 

(2  ) ناج نیسح  مولظم  نم ، ردارب  نم ، رفسمه  هآ ،

راگزاس اضر  مالغ  جاح  داتسا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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Info@ghbook.ir لیمیا :
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