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ۀعاسلا ءرب 

: هدنسیون

ایرکز نب  دمحم  رکبوبا  يزار ، 

: یپاچ رشان 

یطخ هخسن 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ۀعاسلا 8ءرب 

باتک 8تاصخشم 

[ يراسناوخ یشاب  میکح  دمحا  رتکد  زا  همدقم  ]8

تسا رس  درد  هجلاعم  رد  لوا  11باب 

تسا هقیقش  درد  جالع  رد  مود  11باب 

تسا عرص  جالع  رد  موس  12باب 

تسا هلزن  ماکز و  رد  مراهچ  12باب 

12هراشا

تسا نیا  یشاخشخ  ریعشلا  ءام  13ۀفص 

هشفنب تبرش  13تفص 

افوز تبرش  13تفص 

تسا مشچ  درد  رد  مجنپ  13باب 

13هراشا

ار مشچ  دنکیم  عفن  13و 

نامر دورب  13تفص 

نادند درد  جالع  رد  مشش  14باب 

14هراشا

دناشنب ار  نادند  درد  هک  ینوجعم  14تفص 

یناساب نیتبلک  نودب  تسا  نادند  ندنک  ریبدت  رد  متفه  14باب 

تسا ناهد  یئوبدب  رد  متشه  15باب 

تسا هحبذ  قانح و  رد  مهن  15باب 

قلحب تسا  ولز  ندیپسچ  رد  مهد  15باب 
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تسا شوگ  ضارما  رد  مهدزای  15باب 

15هراشا

نیتنسفا نغور  نتفرگ  16تفص 

تسا ینیب  زا  ندمآ  نوخ  ینعی  فاعر  رد  مهدزاود  16باب 

یسوو الیل  جلوق  رد  مهدزیس  16باب 

تسا ریحز  جالع  رد  مهدراهچ  17باب 

دنیوگ هفلخ  یبرعب  ار  نآ  هک  تسا  يدعم  لاهسا  جالع  رد  مهدزناپ  17باب 

تسا هدعقم  جورخ  رد  مهدزناش  17باب 

تسا ریساوب  جالع  رد  مهدفه  18باب 

تسا ریصاون  جالع  رد  مهدجه  18باب 

تسا كر  عجو و  ءاسنلا و  قرع  جالع  رد  مهدزون  19باب 

تسا برج  جالع  رد  متسیب  19باب 

19هراشا

ار بطر  برج  هصاخ  دنک  نکاس  ار  شزوس  شراخ و  درد و  دنک و  کشخ  اربرج  اروف  هک  یئالط  20تفص 

تسا ءاضعا  ریاس  اپ و  تسد و  شراخ  رد  مکی  تسیب و  20باب 

تسا شتآ  یگتخوس  جالع  رد  میود  تسیب و  20باب 

دشاب هداتفا  یئاج  زا  هکنیا  ای  دنشاب  هدز  نآ  ریغ  ای  بوچب  ار  وا  هک  تسا  یسک  جالع  رد  موس  تسیب و  21باب 

دسر مهب  يورهدایپ  يراوس و  تضایر و و  زا  هک  یبعت  یگتسخ و  رد  مراهچ  تسیب و  21باب 

تسا ندش  دیفس  زا  يوم  ندرک  ظفح  ریبدت  رد  مجنپ  تسیب و  21باب 

دوشیم مخز  هرون  زا  هک  دشاب  نآ  میب  دوب و  كزان  رایسب  هک  یندب  رد  هصاخ  هرونیب  تسا  يوم  ندرتس  عفر و  ریبدت  رد  مشش  تسیب و  22باب 

تسا قرع  دنک  رد  لغب و  دنک  رد  متفه  تسیب و  22باب 

تسا طرفم  يرغال  عفر  رد  متشه  تسیب و  23باب 

تسا اهنآ  یلک  جالع  اهرهز و  زا  ندرک  طایتحا  نایب  رد  مهن  تسیب و  23باب 

تسا هصاخ  تامومس  جالع  رد  میس  24باب 
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24هراشا

هناوید كرگ  لاغش و  هبرگ و  هناوید و  کس  ندیزگ  26جالع 

باتک هلگشم  27تاغل 

هعاسلا ءرب  باتک  تاجردنم  28تسرهف 

زکرم 30هرابرد 
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ۀعاسلا ءرب 

باتک تاصخشم 

3977-5 یبایزاب :  هرامش 
دوش یم  هداد  تناما  تناما : 

ع3977/6 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ق313  - 251 ایرکز ، نبدمحم  يزار ، هسانشرس : 

يزار يایرکزدمحم  [ یطخ هخسن  ] هعاسلا ءرب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.[ نرق 12ق  : ] خاسنتسا تیعضو 

نیعمجا هلها ... وه  امک  هللادمحلا  ایرکز  نبدمحم  لاق  هعاسلا . ورب  همجرت  ببطتملا  ایرکز  نبدـمحم  هخـسن : زاغآ  هماجنا :  ماجنا ،  زاغآ ، 
( ... گرب 254ب  ) هعاسلا ورب  هتیمس  و  يرجف ...  هللادبع  نبمساقلایبا  ریزولا  دنع  تنک  یناف  دعب  اما  رکبوبا ...  لاق 

گرب 255ر)  ) میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوقال  لوحال و  و  هخسن : ماجنا 
راونا تسرهف  یلم  هناخباتک  رد  هخسن  هس  هرامش 667/4 و   262 2 ص . یشعرم ج . تسرهف  رد  هعاسلاورب  زا  رگید  هخسن  باتک : یفرعم  : 
هخسن هدش و  شکشیپ  هللادبع  نبمساقلاوبا  ریزو  هب  ام  هخـسن  هک  قرف  نیا  اب  تسا  هدش  یفرعم  281 و 523  10 ص . 56 و ج . 3 ص . ج .

مساقلایبا نبدمحم  هب  یشعرم 
24x14/5 عطق توافتم ، روطس  هزادنا  توافتم ، رطس  255ر ، 254ب -  گرب : يرهاظ :  تاصخشم 

يدوخن یناهفصا  ذغاک : عون  يرهاظ :  تاصخشم  تشاددای 
قیلعتسن طخ :

يدوخن ذغاک  رتسآ  هدش ، دیلجت  یگزات  هب  هریت ، زبس  جامیت  هیور  اوقم ، دلج  دلج : تانیئزت 
تسا فرگنش  ناونع  يور  طخ  اهناونع و  نتم : تانیئزت 

( ... گرب 257ب  ) خسن یضعب  رکذ  رد  مشـش  لصف  تسا : یـسراف  بط  کی  زا  یـشخب   259 گرب 257 -  رد  هریغ : کلمت و  اـهرهم و 
گرب 258ر)  ) تاکربلاوبا هخسن  نتفای  رد  متشه  لصف 

تسا هدروخهنایروم  ار  اههحفص  رود  مامت  تاحفص : ندوبصقان  یگدوسرف ،
 . هدش یسررب  هخسن  هخسن :  تاحیضوت 

1 ص. 56 و ج . 3 ص . یلم ج . تسرهف  . 667/4 262 ش . 2 ص . یـشعرم ج . تسرهف  هدش : هدید  عبانم  اه :  هدیکچ  اه ، هیامن  رثا ، عبانم 
281 و 523

810993. وطسرا / ینیچ خیب  اب : :  هدش  یفاحص 
یمالسا یکشزپ  عوضوم : 

447-1085 یبایزاب :  هرامش 

[ يراسناوخ یشاب  میکح  دمحا  رتکد  زا  همدقم  ]

هب دیاب  ام  هتفگ  قیدـصت  عالطا و  يارب  هک  دـناهدومرف  نایب  یئاسر  نوگانوگ و  تارابع  اب  لبق  لاس  ات 1300  تدم 1370  لوط  رد  مالسا 
ریذبت و فارـسا و  زا  يراددوخ  ندـب و  ظفح  برـش و  لکا و  هرابرد  هک  مالـسلا  ةاولـصلا و  مهیلع  راهطا  همئا  ياههدومرف  نآرق و  تایآ 
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. دوش هعجارم  هدش  نایب  تامومس 
دوخ یگدـنز  همانرب  زا  لـماک  تبظاوم  دـیوشن و  ضیرم  اـت  دـیراد  فورـصم  ار  دوخ  تمه  ماـمت  امـش  هک  مدروآ  نآ  يارب  همدـقم  نیا 

هیر و بلق و  هیلک و  دبک و  ات  هتفرگ  نادند  شوگ و  مشچ و  زا  ناتیابیز  فیرظ و  فیطل و  ياضعاب  همدص  شارخ و  رتکچوک  ات  دـیئامنب 
دیدنب راکب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  ریز  تاکن  ادخب  لکوت  اب  دیاب  روظنم  نیا  يارب  دیاین و  دراو  ناتندب  هرخالاب  ءاشحا و  ءاعما و 

هچره دینک و  لمأت  ندیماشآ  ندروخ و  رد  - 1
5 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

دیربن ناهدب  دمآ  ناتتسدب 
دینک يراددوخ  دنکیم  ضرم  هدامآ  ار  ندب  هک  داوم  یضعب  فرصم  زا 

هزادنایب نوتوت  فرـصم  نامز  نیا  رد  نوچ  یلو  میرادن  يراک  ناشونهداب  اب  ام  دـینکن  لامعتـسا  ار  هریغ  یلکلا و  تابورـشم  تایناخد و 
يرم و قلح و  نادـند و  بل و  اب  قپچ  نایلق و  راگیـس و  هک  ار  يراک  میئوگیم  دـناهدرک  تداع  كانرطخ  مس  نیاـب  بلغا  تسا و  داـیز 

تایناخد دوخ و  تحص  یتمالس و  دیناد و  دوخ  الاح  دنکیمن  یناج  نمشد  چیه  تردق  دنکیم  ناسنا  و ...  و ...  بلق ....  شش و 
امـش جازم  اب  هک  یئاذغ  هدش و  دساف  هویم  هدنام و  ياذغ  دـینک . يراددوخ  درادـن  ندـب  تیوقت  يارب  هدـیاف  هک  یئاهاذـغ  ندروخ  زا  - 2

دروایب ورین  هک  دیروخب  یئاذغ  دیشابن  هدعم  ندرک  رپ  رکفب  طقف  دیروخن  تسین  راگزاس 
6 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

لاقثم ای 80  تشوگبآ  كاروخ  کی  زا  هزات  هرک  لاقثم  جـنپ  اب  ملاس  غرم  مخت  کی  الثم  دوش  یگتـسخ  یتسـس و  بجوم  رتشیب  هکنآ  هن 
ملاس هک  دساف  ياهرینپ  ای  هدنام  زور  شش 6  نادریش و  هبنکش و  ای  هدش  شرت  يامرخ  هب  دسر  هچ  ات  تسا  رتهب  هدش  بابک  هنهک  تشوگ 

مدرم ياهكاروخ  یضعب  هریغ و  تسین و  هدیدنسپ  مه  نآ 
يراکیب ای  راک  زا  هن  دشاب  اذغ  زا  تلاسک  یتسس و  هکنآ  طرشب  دینک  يراددوخ  دنک  هتسخ  لسک و  ار  امش  هک  یئاذغ  ره  ندروخ  زا  - 3

. رگید للع  يروخدایز و  ای 
دراد شیاجنگ  هدعم  ردق  ره  دینکن و  فارـسا  هک  دیـشاب  بظاوم  دـیاب  دـیتشاد  لومعم  ار  تقد  تیاهن  اذـغ  باختنا  رد  هکنآ  زا  سپ  - 4

يریگولج كانرطخ  لمع  نیا  زا  هکلب  میهدیم  رکذت  ار  ریز  تاکن  دنـشابیم  یلتبم  ندروخ  رد  فارـسا  هب  مدرم  بلغا  نوچ  دیروخن و 
. دننک

7 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
دیربن اذغب  تسد  دیوشن  هنسرگ  بوخ  ات  فلا -

دیشکب اذغ  زا  تسد  يریس  زا  لبق  ب -
دوشن امش  ضراع  یگتسخ  تلاسک و  ادعب  هک  دیروخب  اذغ  ردقنآ  ج -

دینک يراددوخ  اذغ  رد  لخادت  زا  - 5
دیروخن مهاب  ار  مرگ  درس و  ياذغ  نینچمه  دیروخن و  مرگ  رایسب  درس و  رایسب  ياذغ  - 6

دینک لیم  مضه  دوز  قیقر  ياذغ  رابود  هتفه  رد  - 7
دیوجب بوخ  دیروخب و  هتسهآ  ار  اذغ  الاب  تاکن  تیاعر  اب  - 8

دیروآرد لمع  هلحرمب  ار  ریز  هفلتخم  تاروتسد  زین  و  دینک - یلاخ  راردا  زا  ار  هناثم  باوخ  زا  لبق  - 9
دینک تیدج  دوخ  ءاضعا  نتشاد  هاگن  فیظن  رد  - 1

ار دوخ  ندب  مامت  رابود  لقا  ای ال  راب  دنچ  هتفه  - 2
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8 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
دیهد وشوتسش 

دیئوشب ار  دوخ  نادند  ناهد و  تسد و  باوخ  زا  دعب  باوخ و  زا  لبق  اذغ و  فرص  زا  سپ  - 3
دیئامن كاوسم  بوخ  یبط  داوم  كاوسم و  اب  باوخ  زا  لبق  - 4

دیئامن لالخ  مرن  بوچ  اب  دینک و  يراد  دوخ - نادند  ناهد و  لخاد  رد  نزوس  ندرب  زا  - 5
دینکشن ار  تخس  ءایشا  نادند  اب  - 6

دینک هاتوک  ار  دوخ  نخان  دیرتسب و  ار  ندب  مامت  ياهوم  - 7
دیراد هاگن  هزیکاپ  هدرک و  هاتوک  ار  تروص  رس و  يوم  - 8

دینک رایتخا  هزیکاپ  نکسم  سابل و  - 9
لخاد مرگ  ياوه  زا  ناهگان  روطب  دیرادهاگن و  مرگ  ار  دوخ  بش  صوصخب  لزنم و  رد  ناتسمز  لصف  - 10

9 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
دیوشن درس  ياوه 

دینامن رادیب  دایز  ار  بش  دیدزدن و  تعاس ) تشه   ) بش یلومعم  باوخ  زا  - 11
دیرب رسب  نامسآ  ریز  رد  دشاب  بسانم  اوه  رگا  دیشاب و  رادیب  نیعولطلا  نیب  اهحبص  هشیمه  دینک  یعس 

یلتبم یضرمب  مهزاب  هدرکن  يادخ  رگا  اما  دوب  دیهاوخ  تسردنت  ملاس و  هّللا  ءاش  نا  امش  بلغا  دینادب  نیقی  الاب  تاروتسد  ندرب  راکب  اب 
- دیدنب راکب  ار  ریز  تاروتسد  دیدش 

دیشاب لوغشم  دوخ  راکب  دیروخن و  اذغ  هدعو  کی  دنکیم  درد  یمک  امش  رس  ای  دیرادن  اذغب  لیم  دیتسه و  هتسخ  دیدرک  سح  رگا  - 1
دینک لیم  دشاب  راگزاس  امش  جازم  اب  هک  هداس  لهسم  کی  دشن  لصاح  يدوبهب  هکیتروصرد  - 2

تعاس پیرگ 24  یگدروخامرس و  تروص  رد  - 3
10 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

ینرف و ریـش و  زا  مک و  یلیخ  تدم  نیا  رد  اذغ  دـیزادنیب  قرع  ار  دوخ  دـینک  شـشوک  رودـقملا  یتح  دـینک و  تحارتسا  مرگ  ياوه  رد 
دینکن زواجت  هداس  ولچ  یمک  مه  رخآ  هدعو  زینشگ  يرفعج و  ای  جانفسا  اب  جنرب  قیقر  شآ 

تسا كانرطخ  یلیخ  هک  دیزیهرپب  یندرکخرس  یشرت و  لیقث و  مضه  رید  ياهاذغ  زا  تدم  نیا  رد 
دینک هدافتسا  اذغ  رثا  زا  رودقملا  یتح  دینک و  يراددوخ  ردخم  كرحم و  ياهوراد  لامعتسا  ندش و  يرتسب  زا  دیناوتیم  ات  - 4

رایتخا رد  ار  دوخ  دش  تخـس  ضرم  رگا  دـینک و  هعجارم  هعاسلا  ءرب  باتکب  دـیدش  راچد  یـضرمب  رگا  الاب  هتکن  تیاـعر 25  زا  سپ  - 5
رد دینزب و  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  سدـقم  رون  هدراهچ  تیانعرپ  نامادـب  لسوت  تسد  دـیتفرگن  هجیتن  مهزاب  رگا  دـیراذگب و  بیبط 

هک دیرادن  رود  رظن  زا  مه  ار  هتکن  نیا  همتاخ 
11 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

ترـضحیلعا صوصخم  تاهجوت  ادخ و  قیفوت  اب  مراودـیما  سوسحم  یهیدـب و  يرما  تسا و  راگدرورپ  هتفگ  ِتْوَْملا * ُۀَِـقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک 
1 ر 4 ر دیئامرف . دای  ریخ  ياعدب  ار  هدنراگن  نیمأت و  ار  دوخ  یتمالس  تحص و  الاب  تاروتـسدب  لمع  هجرف و  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو 

1333
يراسناوخ یشابمیکح  دمحا  رتکد 

12 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
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میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

تسا رس  درد  هجلاعم  رد  لوا  باب 

یتدایز زا  انیقی  وربا  يالاب  دشاب و  رـس  شیپ  رد  رگا  سپ  رـس  بقع  رد  ای  طساوا  رد  ای  دـشابیم  يور  شیپ  رد  ای  تسا  مسق  هس  رب  نآ  و 
زا لاـفیق  كردـصف  هک  تسا  نیا  شجـالع  تسا  قورع  يـالتما  تروص و  مشچ و  یخرـس  نوخ  یتداـیز  تمـالع  دوب و  دـهاوخ  نوخ 

نکاس اروف  رـس  درد  یلاعت  هّللا  نذاب  دـننک  تماجح  خاش  جـنپ  ای  دـنریگب  نوخ  لاقثم  تصـش  ای  لاـقثم  هاـجنپ  ردـقب  دـننک  تسار  تسد 
لاقثم ود  بانع  هناد  هد  هکنیا  ای  تسا  عفان  رایـسب  ندـیلام  نیغدـص  یناشیپ و  ینیب و  رب  مه  یلیلق  ندـیئوب و  مه  بوخ  كایرت  دوشیم و 

دشاب رس  طسو  رد  رگا  دوشیم و  تکاس  درد  اروف  دنیامن  لیم  هدیشک  هریش  زینشگ  مخت 
13 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

دوب دهاوخ  ارفص  ترارح و  زا  هلاحم  ینیب ال  هلول  ود  سبی  تروص و  مشچ و  يدرز  لثم  دشاب  مه  ارفص  تامالع  و 
هّللا ءاش  نا  دـنکیم  تکاس  ار  درد  اروف  دـنزادنایب  درد  عضومب  هدرک  هدولآ  خرـس  لگ  نغور  اب  ناتک  زا  هچراـپ  هک  تسا  نیا  شجـالع 
رتهب تسا و  دیفم  زین  رفولین  لگ  ندیئوب  دوشیم و  نکاس  درد  ۀـعفد  دـنیامن  الط  کمن  ماداب و  هشفنب  نغورب  ار  اهاپ  فک  هکنیا  ای  یلاعت 
لاقثم ود  هکنیا  ای  هروغبآ  ای  بیـس  بر  ای  رانا  بآ  شآ  بش  ياذغ  دشاب و  يروگنا  هنهک  هکرـس  اب  رایخ  زغم  زور  ياذغ  هک  تسا  نآ 
ءابطا زا  رثکا  دنکیم و  تکاس  ار  درد  تعاس  نامه  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  دنـشونب  هدیـشک  هریـش  هروغبآ  لاقثم  داتـشه  رد  ار  زینـشگ  مخت 

هجلاعم مسق  نیا  ررکم  زین  ریقح  دنراد و  قافتا  هجلاعم  نیا  رب  نیرخآتم 
14 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

ساوح و تدالب  مغلب  یتدایز  تمالع  دوب و  دهاوخ  مغلب  یتدایز  زا  رتشیب  هلاحم  دشاب ال  رـس  بقع  رد  رگا  هدیـشخب و  یلک  عفن  هدومن و 
. تسا تسوپ  يدیفس  رس و  ینیگنس  لقث و 

نکاس ار  درد  يدوزب  هک  دیایب  رایـسب  یق  ات  دنـشونب  هدرک  مرگ  مین  هک  تیبش  بآ  نیبجنکـس و  برت و  بآ  اب  تسا  ندرک  یق  شجالع 
دننکب ارقیف  جرایاب  هرغرغ  دنروخب و  هلمآ  يابرم  ای  یلباک  هلیله  يابرم  هکنیا  ای  هّللا  ءاش  نا  دنک 

کی کیره  زا  نارفعز  نوراسا  یکطـصم ، هخیلـس  ناسلب ، بح  ناسلب ، دوع  ینیچراد ، بیطلا ، لبنـس  دنریگب  تسا  نیا  ارقیف  جرایا  ۀفص 
ار درد  تعاس  نامه  رد  دـنیامن  هرغرغ  مرگ  بآ  اـب  ار  نآ  لاـقثم  ود  هدـیبوک  مرن  ار  همه  هیودا و  همه  نزو  ود  يرطوقـس  ربص  لاـقثم و 

یلاعت هّللا  نوعب  دنکیم  نکاس 
15 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

هّللا نذاب  دنکیم  نکاس  ار  درد  اروف  هتشاذگ  مرگ  رایسب  بآ  رد  ار  اه  اپ  دنیامن و  الط  اپ  فکب  هکرس  کمن و  هکنیا  ای  و 

تسا هقیقش  درد  جالع  رد  مود  باب 

تسا رس  زا  مین  رد  نیا  و 
لیبق زا  ندرک  الط  هللحم  ياهعدار  دوب و  وکین  ندز  لافیق  ای  ینیب  كر  ای  یناشیپ  كر  دشاب  رهاظ  نوخ  هبلغ  رگا  هک  تسا  نیا  شجالع 
جرای اب  ندرک  هیقنت  دشاب  طالخا  ریاس  اب  هبلغ  رگا  دتفا و  دیفم  خرس  لگ  نغور  خرس و  لدنـص  هکرـس و  يزیرجات و  بآ  زینـشگ و  بآ 

وج بآ  نتخیر و  رس  رب  درس  بآ  کس و  ناوختسا  روخب  نانشا و  بوچ  روخب  نینچمه  دوب و  دیفم  رایسب  دش  روکذم  شتفـص  هک  ارقیف 
هب هدومن  لح  ریشواج  زا  یگناد  قشا و  زا  یگناد  اب 

16 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

ۀعاسلا www.Ghaemiyeh.comءرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 32زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


فیعـض مشچ  هک  هصاخ  دیاین  دیدپ  راشتنا  تلع  ات  ندینازوس  دیاب  لس  دوش  نمزم  رگا  دـنکیم و  نکاس  ار  درد  روفلا  یف  دـنناکچ  ینیب 
ندرک دیاب  لس  ریبدت  يدوزب  دشاب 

تسا عرص  جالع  رد  موس  باب 

ساوح ترودـک  کـنر و  يدیفـس  عرـص و  نیح  رد  تسا  ناـهد  ندرک  فک  نهد و  بآ  ندـمآ  رایـسب  رـس و  ینیگنـس  عرـص  تمـالع 
دنکیم تدش  رمق  رون  یتدایز  رد  هک  تسا  نیا  بلغا  دشاب و  غامد  رد  هدام  رگا  اصوصخ 

زا ياقنم  زیوم  عومجم  نزو  ود  اب  هتخپ  هتفوک و  يواسم  ار  همه  نومیتفا  سودوخ  وطـسا  جیافـسب  احرق  رقاع  دـنریگب  تسا  نیا  شجـالع 
دروخب عرص  هبون  زا  لبق  لاقثم  تفه  دنزاس و  نوجعم  هتسه 

17 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
وهآ و کبک و  تشوگ  اب  بادوخنب  رـصحنم  اذغ  دنیامن و  اذغ  رد  لیلقت  دیاب  دش و  دـهاوخ  یـشوخان  عفر  هتفه  کی  رد  یلاعت  هّللا  نذاب 

تسا زیاج  اذغ  رد  زین  جارد  بابک  لیبجنز و  له و  زغم  هریز و  ینیچراد و  لثم  هیودا  اب  تسا  رتوبک  وهیت و 

تسا هلزن  ماکز و  رد  مراهچ  باب 

هراشا

رـس رب  مرگ  رایـسب  بآ  هک  تسا  نآ  رتهب  نکیل  درادن  یتبوعـص  نآ  ندومن  هجلاعم  تعاس  رد  دنچره  شجالع  تسا و  رهاظ  شتمالع  و 
مرگ شتآب  تاعفدب  ار  ناتک  زا  هچراپ  هکنآ  ای  دوشیم  ماکز  عفر  روفلا  یف  هک  دوش  هدرک  غامد  رد  ترارح  ساسحا  هک  يدح  هب  دنزیرب 

ردنک و هکنآ  ای  یلاعت  هّللا  نذاب  دوشیم  عفر  تقو  نامه  رد  دوشب  غامد  رد  یمرگ  ترارح و  ساسحا  هکنآ  ات  دنزادنیب  رس  رب  هدرک 
18 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

غامد زا  بآ  نالیـس  زا  عنم  دنیامن  روخب  نآ  زا  یقدنف  ردقب  دـنیامن و  طولخم  هدـیبوک و  مه  يواسم  ار  سوردنـس  طسق و  هسب و  ای  هعیم 
الـصا زور  دباوخب و  مک  اهبـش  هک  مسق  نیاب  دیامنن  هنیـسب  لوزن  هدام  هک  دنکب  طایتحا  تیاهن  ضیرم  صخـش  دیاب  نکیل  درک و  دـهاوخ 
دباوخب دعب  دیامن و  شاخشخ  بآ  هب  هرغرغ  باوخ  تقو  رد  دباوخب و  دنک و  هیکت  هتسشن  دباوخن و  افقب  دیاب  دباوخب  بش  رگا  دباوخن و 

ات دیوبب  ددنبب و  هچراپ  رد  هدرک  بوکمین  ار  هنادهایـس  لیبجنز و  لاقثم  تفه  دـباوخن و  هتبلا  اذـغ  يور  دـیامن و  لیلقت  تیاهن  اذـغ  رد  و 
نآ تفـص  تسا  دـیفم  رایـسب  هنیـسب  داوم  لوزن  عنم  رد  زین  بح  نیا  دـیامنن و  لوزن  هنیـسب  دوش و  عفد  رخنمب  تسا  غاـمد  رد  هداـم  هچنآ 

يالقاب رشقم و  ماداب  زغم  شاخشخ و  ودک و  مخت  رایخ و  مخت  سوسلا و  بر  اریتک و  هتساشن و  دنریگب 
19 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

دنراد هاگن  نهد  رد  نآ  زا  یبح  زور  بش و  هتخاس و  دوخن  ردقب  اهبح  هدرک  لخاد  تابن  عومجم  فصن  لثم  دنبوکب و  مه  يواسم  رشقم 
نینچمه ناهد و  رد  ناتسپس  نتـشاد  هاگن  هک  دیوگیم  بیبطلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ایرکز  دمحم  نیمه  باوخ و  تقو  رد  اصوصخ 

هّیوسام نبا  يدوهی و  نوعمش  باتک  هرق و  نب  تباث  هریخذ  لیبق  زا  نیمدقتم  بتک  رد  تسا و  دیفم  تیاغب  هنیـسب  داوم  لوزن  عنم  رد  اریتک 
دهاوخن هنیـسب  هدام  هک  دـناسرن  مهب  نیقی  ات  هک  تسنآ  رتهب  دـننک و  بانتجا  صفع  شرت و  روش و  ياـهزیچ  زا  دـیاب  تسا و  روکذـم  زین 

تـسا دـیفم  رایـسب  هجلاـعم  نیا  تقو  نآ  رد  تسا  ماـکز  رخآ  هک  دـنک  نیقی  هـکنیا  اـت  دـیامنن  نـیرخنم  زا  تاـبوطر  داوـم  عـطق  تـخیر 
زا ندمآ  بآ  تسا  نکمم  ضیرم  يارب  زا  ات  دیوگیم  رضحی  نم ال  باتک  رد  رخاف و  باتک  رد  ایرکز  دمحم  دوخ  هکنانچمه 

20 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
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نیا هب  حیرـصت  زین  یلع  وبا  خیـش  دیوبب و  زینوش  دوش  دـس  نیرخنم  زا  ماکز  هدام  هاگره  دزیرب و  هنیـسب  ادابم  هک  درک  دـیابن  نآ  دـسرخنم 
دنشونب هشفنب  تبرش  اب  یشاخشخ  ریعشلا  ءام  هک  تسا  نیا  شجالع  تخیر  هنیسب  هدام  رگا  هدرک و  بلطم 

تسا نیا  یشاخشخ  ریعشلا  ءام  ۀفص 

دنناشوجب میالم  شتآ  اب  نابز  واگ  قرع  ای  بآ  لاقثم  تصش  دص و  اب  هناد  هس  رانکوک  لاقثم  تفه  ار  هتـسکشن  هدنکتسوپ  وج  دنریگب 
دنشونب هشفنب  تبرش  لاقثم  جنپ  اب  دنامب  نآ  لاقثم  داتشه  ات 

هشفنب تبرش  تفص 

کـشخ يافوز  تبرـش  اب  ای  دـنروآ و  ماوقب  دیفـس  رکـش  لاقثم  تسیب  اب  هاگنآ  دـنیامن  فاص  هدـناشوج  ار  هشفنب  لگ  لاـقثم  هد  دـنریگب 
دنشونب

افوز تبرش  تفص 

21 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
لاقثم لهچ  اب  هاگنآ  دنیامن  فاص  هدناشوج و  سوسلا  لصا  لاقثم  ود  کشخ  ریجنا  هناد  هد  ناتـسپس  هناد  هد  کشخ  يافوز  لاقثم  تفه 

بیـس و يابرم  اب  نان  دـشابن  بت  رگا  هچب و  سورخ  ای  هرب  تشوگ  اب  جانفـسا  ودـک و  ياـبروش  زور  ياذـغ  دـنروآ و  ماوقب  دیفـس  رکش 
نوخ جارخا  ضیرم  هلزن و  فعـض  هوق و  ردقب  دشاب  هتـشادن  ندومن  دصف  زا  عنام  هاگ  ره  تشرب و  مین  مخت  هدرز  اب  ماعط  رت  بش  ياذـغ 

عفر دـشکیم و  هنیـس  بجحب  ار  طـلخ  هک  دراد  میظع  رطخ  هکلب  درادـن  هدـیاف  ضرم  نیا  رد  هنقح  تسا و  دـیفم  رایـسب  هـک  دوـمن  دـیاب 
دشاب مه  فیعض  وا  هنیس  تاباجح  هک  یسک  رد  هصاخ  درک  ناوتیمن 

تسا مشچ  درد  رد  مجنپ  باب 

هراشا

هک تسا  نیا  مشچ  تظفاحم  رد  ریبادت  نیرتهب 
22 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

ندیباوخ و افقب  قارب و  هئیضم  ءایشا  هقیقد و  طوطخب  ندرک  رظن  رایسب و  هیرگ  زا  درس و  رایسب  مرگ و  رایسب  ياوه  زا  ار  مشچ  دنک  ظفح 
راد لها  صوصخب  دنراد  تداع  هک  یـصاخشا  رگم  زایپ  ریـس و  ندروخب  تموادم  دیدش و  دود  ظیلغ و  رابغ  دـیدش و  داب  رتاوتم و  رکس 

ندرک و تماـجح  ندرک و  دـصف  تسا  رـضم  نینچمه  هدـش و  ناـیب  عـماوج  حرـش  باـتک  رد  نیا  تلع  تیخوخیـش و  نس  لـها  زرملا و 
رایسب ندرک  عامج  نتفر و  مامحب  یباوخیب و 

ار مشچ  دنکیم  عفن  و 

بآ ای  هنایزار  بآ  اب  دنـشاب  هدرک  تیبرت  هک  يدـنه  ياـیتوت  یناهفـصا و  گنـس  همرـس  فاـص و  بآ  رد  مشچ  ندوشگ  تعیبط و  نییلت 
نامر دورب  شوجنزرم و 

نامر دورب  تفص 
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نامر دورب  تفص 

لاقثم دص  اب  نمکی  نآ  هیپ  اب  ار  نیرانا  بآ  دنریگب 
23 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

مـشچب لیم  اب  تاقوا  یـضعب  رد  سپ  دوش  ظیلغ  دـیآ و  ماوقب  هکنیا  ات  هتفرگ  ار  وا  فک  دـنناشوجب و  میالم  شتآب  هدرک و  فاـص  لـسع 
الثم تسا  لیدعیب  مشچ  توق  رد  دننکب  لخاد  دیفس  رکش  دنریگب و  ار  هزات  نایداب  بآ  نینچمه  دنکیم و  مشچ  تیوقت  رایسب  دنـشکب 

تکرح هطـساوب  يدمر  رگا  دنناکچب و  مشچب  یهاگ  دنیامن و  فاص  هدرک  لخاد  دیفـس  رکـش  لاقثم  جـنپ  اب  ار  نایداب  بآ  لاقثم  تسیب 
نوریب هتفات  زا  هدیئاس  مرن  ار  درز  هلیله  تسوپ  دنیوبب و  دنلامب و  كایرت  هک  تسا  نیا  جالع  دوش  ضراع  شتآ  اب  ترواجم  ای  باتفآ  رد 

یلاعت هّللا  نذاب  دنکیم  نکاس  ار  درد  ۀعفد  دنشکب  مشچب  هدرک 
دناهداد دوخ  رب  ار  نآ  هدـیاف  تاناویح  هکنآ  یتح  تسا  دـیفم  تیاهن  تابرجم و  زا  مشچ  تیوقت  يارب  ناـیداب  بآ  نیا  هک  دـیوگ  ررحم 

دیامن نادب  دوخ  مشچ  تیوقت  یعفا  هچنانچ 
24 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

نادند درد  جالع  رد  مشش  باب 

هراشا

كاندرد نادند  رب  هتفوک و  یگنـس  نواه  رد  هنهک  هبنپ  اب  ار و  جزیوم  دنریگب  دـشابن  رگید  وضع  تکراشمب  درد  رگا  هک  تسا  نآ  جالع 
رطق هیلاغ و  نینچمه  دنکیم و  نکاس  ار  درد  دنهن  نادند  رب  هدیچیپ  هبنپ  رب  رـشعلا و  رکـس  زا  یطاریق  دنریگب  ای  دوشیم  نکاس  اروف  دنهن 

هک تسین  نآ  زا  رتهب  نادند  درد  ندرک  نکاس  رد  ریبدت  چیه  دنکیم و  نکاس  ار  درد  اروف  شتآب  نادند  ندرک  غاد  تسا و  نینچ  زین  نآ 
نکیل دوش  هدایز  درد  لوا  هک  دشاب  هاگ  دننک و  هزات  زاب  دنزیرب و  دوش  مرگ  نوچ  تاعفدب و  دنریگ  ناهد  رد  خی  فربب و  هدرک  درس  بآ 

یلاعت هّللا  نذاب  دش  دهاوخ  نکاس 

دناشنب ار  نادند  درد  هک  ینوجعم  تفص 

25 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
دنشرسب باشودب  دنبوکب و  مهاب  لاقثم  کی  کیره  زا  یماش  ثیتلح  لفلف و  لاقثم و  ود  کیره  زا  رهزاپ  هسبای و  هعیم  كایرت و  دنریگب 

دنهن كاندرد  نادند  رب  و 

یناساب نیتبلک  نودب  تسا  نادند  ندنک  ریبدت  رد  متفه  باب 

دوش مک  هکرـس  رگا  دنهد و  تکرح  ار  فرظ  نآ  زور  ره  دنهن و  باتفآ  رد  هام  کی  دنـشرسب و  هکرـس  اب  هتخیب و  هتفوک و  ار  احرق  رقاع 
سپ دـننک  ربـص  یتعاـس  دـنهنب و  دـننکب  دـنهاوخیم  هک  نادـند  نآ  رب  يو  زا  هرطق  کـی  سپ  دوش  لـسع  تظلغب  هکنآ  اـت  دـننک  هداـیز 
هدرک ماج  رد  ار و  توت  هشیر  بآ  دنریگب  ای  دوش  هدنک  یناسآب  ات  دنهنرب  رگید  زور  هن  رگا  اهبف و  دیآرب  یناسآب  رگا  دننکرب  دنیامزایب و 

راب هس  يزور  رد  دوش و  لسع  ماوقب  ات  دنهن  باتفآ  رد 
26 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

هک قیرط  نیا  هب  دسرن  رگید  ياهنادندب  هک  درک  دـیاب  طایتحا  نکیل  یلاعت و  هّللا  ءاش  نا  دوش  هدـنک  یناسآب  دـننک  الط  نآب  ار  نادـند  نب 
ملعا هّللا  دنراد و  هدیشوپ  موم  ای  ریمخب  ار  رگید  ياهنادند 
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تسا ناهد  یئوبدب  رد  متشه  باب 

هتـشرس مهاب  هتفوک  مه  يواسم  هزات  دروم  كرب  هتـسه و  زا  ياقنم  زیوم  دـنریگب  تسا  نیا  شجـالع  دـشاب  هدـعم  ناـهد  يوب  ببـس  رگا 
هتفوک و رگیدکی  يواسم  ار  لهبا  زیوم و  دنریگب  ای  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  دـنکیم  نکاس  ار  ناهد  يوب  دـنروخب  حبـص  ره  رد  یقدـنف  رادـقم 

یلاعت هّللا  نذاب  تسا  دیفم  رایسب  دنروخب  یقدنف  رادقمب  هتشرس 

تسا هحبذ  قانح و  رد  مهن  باب 

27 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
هکنآ شتمالع  دشاب  ارفـص  یتدایز  ببـس  رگا  دشاب و  خرـس  نابز  يور و  مشچ و  هک  تسا  نآ  شتمالع  دـشاب  نوخ  یتدایز  ببـس  رگا 

دشاب و روش  ناهد  معط  دشاب  مغلب  یتدایز  ببس  رگا  دسر و  مهب  دیدش  یگنـشت  ترارح و  شزوس و  درد و  دوش و  کشخ  خلت و  ناهد 
كدناكدنا صفع و  ای  دشاب  شرت  ناهد  معط  دشاب  ادوس  یتدایز  ببس  رگا  دشاب و  كدنا  یگنشت  ترارح و  دشاب و  دیفس  نابز  کنر 

دتفا شغ  رد  هک  دریگب  نوخ  نادـنچ  دـنک و  دـصف  لوا  تسین  یعناـم  دـصف  زا  تسا و  يوق  هوـق  هاـگره  هک  تسا  نآ  جـالع  دـسر  مهب 
روفلا یف  دننک  هرغرغ  نادب  دنزیمایب و  توت  بر  اب  ار  کس  نیگرـس  دنریگب  هکنیا  ای  دوش  لیاز  هّللا  ءاش  نا  هک  يومد  قانخ  رد  اصوصخ 

دیفم رایسب  دننک  الط  قلح  نوریب  زا  کس  نیگرس  فاطخ و  نیگرس  یمدآ و  نیگرس  رگا  دنکیم و  نکاس  ار  درد 
28 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

دوب دهاوخ 

قلحب تسا  ولز  ندیپسچ  رد  مهد  باب 

هرغرغ دننک و  لح  هکرس  رد  دنبوکب و  تسا و  القاب  رد  هک  یـسگم  دنریگب  هکنآ  ای  دننک  هرغرغ  کمن  هکرـسب و  هک  دشاب  نآ  شجالع 
رد دنور و  مامح  رد  دنروخب و  اهنت  ریس  ای  هدرورپ  هکرس  اب  ریـس  هک  تسا  نآ  رگید  ریبدت  یلاعت و  هّللا  نذاب  ددرگ  طقاس  لاح  رد  دنیامن 

الابب ولاز  بآ  نآ  بلطب  دنهن  بل  رب  ای  دنریگ  ناهد  رد  خی  فرب و  اب  هدرک  درس  بآ  تعاس  ره  دنک و  هبلغ  شطع  ات  دننیشنب  رایـسب  بآ 
دیآ نوریب  دزیرگب  امرگ  زا  ات  دنهن  بل  رب  درـس  بآ  هسیک  دننک و  زاب  ناهد  دـنودب و  ای  دننیـشن  باتفآ  رد  دـنروخب و  ریـس  رگا  دـیآرب و 

ینیدتم بیبط  صخش  هک  تسا  نیا  تاجلاعم  لهسا  یلاعت  هّللا  لوحب 
29 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

دیآرب الابب  يال  نجل و  يوبب  روفلا  یف  دنراذگ  ناهد  بل  رب  دننک و  هدولآ  ضوح  ای  يوج  هت  يال  نجلب و  ار  هنهک  هدومرفیم  مدینـش  ار 
تسا لدتعم  ماهدرک و  هبرجت  مدوخ  دومرفیم  دزیوآ و  هنهک  نادب  و 

تسا شوگ  ضارما  رد  مهدزای  باب 

هراشا

یماش نومیتفا  دـنریگب  هک  تسا  نآ  شجـالع  دـسریم  مهب  شوگ  رد  هک  تسا  غورد  زاوآ  ود  هک  تسا  نینط  يود و  نآ  زا  مسق  کـی 
نینچمه یلاعت و  هّللا  نذاب  دـنکیم  نکاس  ۀـعفد  دـنناکچ  شوگ  رد  وا  زا  هرطق  دـننک و  فاـص  هاـگنآ  دـنناسیخب  بآ  رد  بوخ و  رایـسب 

یلاعت هّللا  نذاب  دنکیم  نکاس  زین  نسوس  نغور  نیتنسفا و  نغور 
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نیتنسفا نغور  نتفرگ  تفص 

هدومن فاص  هدیناشوج و  بآ  اب  ار  نیتنسفا  لاقثم  هد 
30 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

نسوس نغور  نتفرگ  تسا  قیرط  نیمهب  دنامب و  نغور  دوش و  مامت  نآ  بآ  ات  هدیناشوج  نوتیز  نغور  لاقثم  هد  اب 

تسا ینیب  زا  ندمآ  نوخ  ینعی  فاعر  رد  مهدزاود  باب 

شجالع دیآ  رایـسب  هکنآ  مویـس  دتـسیاب  رید  دیآ و  هرطقهرطق  هکنآ  مود  دتـسیا  زاب  دیآ و  دنچ  هرطق  هکنآ  یکی  تسا  هنوگ  هس  رب  نآ  و 
ریبدت دوش  طقاس  توق  درذگب و  دح  زا  رگا  سپ  دورب  دنکیم  عفد  تعیبط  هچنآ  ات  تشاد  دیابن  زاب  دـشاب  نوخ  یتدایز  ببـس  رگا  هکنآ 

زاب ار  ینیب  زا  ندمآ  نوخ  هکیئاهوراد  تسا و  جالع  نیرتهب  ندرک  نوریب  كر  زا  كدناكدنا  نوخ  ندز و  كر  درک و  دیاب  نتـشادزاب 
تسا و غالا  هدام  هزات  نیگرس  بآ  امرخ و  هفوکش  بآ  هنوپ و  بآ  ناحیر و  بآ  ندیناکچ  دراد 

31 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
رـس رب  درـس  بآ  نینچمه  تسین و  مه  يررـض  میب  تسا و  هدیـسر  هبرجتب  ررکم  تسا و  عفان  تخـس  روفاک  اب  زین  زینـشگ  بآ  ندیناکچ 

رس و رب  دتشرسب و  هکرسب  ار  همه  كایرت  یلیلق  روفاک و  یکدنا  خرس و  لدنـص  یـسراف و  رانلگ  ایقاقا و  ینمرا و  لگ  وج و  دراو  نتخیر 
دنریگب دوش  هدننکغاد  يورادب  تجاح  رگا  تسوکین و  دننک  الط  یناشیپ  رس و  رب  هدرک  لح  هکرسب  هتـشگ  جک  رگا  دننک و  الط  یناشیپ 

زا رگا  سپ  تسا  دـیفم  تیاغب  سب  ای  تماجح  دراد و  زاب  اروف  طاـیتحا  تیاـهن  اـب  دـنمد  ینیب  هب  یکدـنا  هدـیئاس و  مرن  ار و  یناـمی  بش 
زا رگا  داهن و  دیاب  پچ  ناتـسپ  ریزب  دیآ  پچ  خاروس  زا  رگا  داهن و  دیاب  تسار  ناتـسپ  ریز  زا  ار  تماجح  دیآ  نوخ  ینیب  تسار  خاروس 

نتسشن درس  بآ  رد  اهنار و  اهوزاب و  نتسب  نداهن و  دیاب  بناج  ود  ره  رب  دیآ  ینیب  خاروس  ود  ره 
32 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

ملعا هّللا  تسا و  دیفم  رایسب  نتفرگ  ناهد  رد  درس  بآ  و 

یسوو الیل  جلوق  رد  مهدزیس  باب 

اذغ نتشذگن  نآ و  زا  لبق  ندش  همخت  ضرم و  ثودح  زا  لبق  ظیلغ  ياهاذغ  ندروخ  درد و  تدش  تسا و  اپ  تسد و  يدرـس  شتمالع 
بآ دنریگب  هنقح  تفـص  تسا  ءاذغ  زا  عنم  ندرک و  فایـش  هنقح و  لوا  رد  ریبادت  نیرتهب  شجالع  تسا  ءاهتـشا  مدع  تعیبط و  سبی  و 

زا ینمرا  هروب  ماعط و  کمن  ینیچدـنویر و  لاقثم و  هدزاود  کیره  زا  نیبجنرت  یفلع و  نیبگنا  زگ  خرـس و  رکـش  لاقثم و  تسیود  هچاپ 
لیلکا خرـس و  لگ  زیربت  مین  واگ  ریـش  دنریگب  ای  دننک  هنقح  هعفد  هس  رد  مرگ  مین  دـنزیمایب و  هچاپ  بآ  اب  ار  هیودا  نیا  لاقثم  مین  کیره 

ره زا  نیبجنرت  یفلع و  نیبگنا  زگ  هدومن و  جوزمم  ریش  اب  هتفوک  مرن  لاقثم  ود  کیره  زا  کلملا 
33 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

تسیب تابن  ای  خرس  رکش  لاقثم و  تصش  دص و  ردنقچ  كرب  بآ  دنریگب  ای  دننک  هنقح  مرگ  مین  هدومن  لح  ریش  رد  لاقثم  هدزاود  کی 
دننک هنقح  هدرک  مرگ  مین  لاقثم و  هدزاود  دجنک  ای  ریجنا  دیب  نغور  اب  لاقثم 

دوشیم و شچیپ  ترارح و  ثعاب  فایش  نیا  نکیل  دننک و  فایـش  دنـشرسب و  خرـس  رکـش  اب  لاقثم  هس  لظنح  محـش  دنریگب  ایـش  هتفص 
دناشوجب بآ  لاقثم  دون  اب  لاقثم  هس  کیره  زا  کشخ  نادران  رپلک و  رتعص و  ایدرک و  هریز و  زینـشک و  مخت  دنریگب  تسا  نیا  شجالع 

دوشیم نکاس  درد  ۀـعفد  دـنروخب  ار  نآ  زا  لاقثم  تفه  رادـقم  دـننک و  لخاد  هماکبا  لاقثم  تفه  هدومن و  فاص  سپ  دـسر  فصنب  اـت 
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میاهدرک و نایب  عماوج  حرـش  رد  ار  نآ  تلع  داد و  دـیاشن  لهـسم  ياهاود  دـنکن  حـیتفت  فایـش  هنقحب و  ات  هک  تسناد  دـیاب  هّللا و  نذاـب 
بادس هریز  لیبجنز  لفلف  راد  لفلف  تسا  نوجعم  نیا  اهلهسم  نیرتهب 

34 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
مـسر هکنانچ  دنـشرسب  لاقثم  لهچ  افـصم  لسع  اب  هدـیبوک و  مرن  ار  هیودا  نیا  لاقثم  هن  اینومقـس  لاقثم و  هن  کیره  زا  هفرخ  ناجنلوخ و 

دنکیم لاهسا  اروف  تسا  مین  لاقثم و  کی  ات  لاقثم  کی  شتبرش  ردق  تسا و 

تسا ریحز  جالع  رد  مهدراهچ  باب 

دنچ طلخ و  زا  دوش  كاپ  ءاعما  ات  دـنروخن  ماعط  چـیه  زور  ود  ای  زور  کی  ای  هک  تسا  نآ  شجالع  بذاـک  اـی  تسا و  قداـص  اـی  نآ  و 
ماداب نغور  اب  ناحیر  مخت  لاقثم  کی  کنهراب و  لاقثم  کی  اب  هتفرگ و  دـیب  قرع  اب  ار  هزرفـسا  باعل  یمطخ و  هشیر  باـعل  حبـص  زور 

هزرفـسا و باعل  دنریگب  هنقح  تفـص  بذـک  ریحز  رد  صوصخب  تسا  دـیفم  رایـسب  زین  هنقح  دـنروخب و  هدرک  اهباعل  لخاد  هدومن  برچ 
ود رد  هدرک و  مرگ  مین  ار  همه  لاقثم  هس  ماداب  نغور  لاقثم و  جنپ  نیبجنرت  یمطخ و  هشیر  باعل 

35 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
جالع نیرتهب  دسر  مهب  هراوخریـش  لفط  رد  ریحز  رگا  تشرب و  مین  مخت  هدرز  اب  ولچ  بش  ماداب و  شآ  زور  ياذـغ  دـنیامن و  هنقح  هعفد 

ردام ریـش  اب  هدرک  ریمخ  هنهک  واگ  نغور  اب  هتخیب  هتفوک و  مه  يواسم  ینامرک  هریز  ناحیر و  مخت  دـنریگب  تسا  ردام  ندرک  زیهرپ  الوا 
یلاعت هّللا  نذاب  دوشیم  نکاس  تعاس  نامه  رد  دشونب 

دنیوگ هفلخ  یبرعب  ار  نآ  هک  تسا  يدعم  لاهسا  جالع  رد  مهدزناپ  باب 

دنریگب تسا  نیا  شجـالع  دـسر  مهب  زین  بذاـک  شطع  یهاـگ  مضه و  نودـب  ماـعط  ندـش  عفد  شطع و  تلق  شرت و  غورآ  شتمـالع 
دنـشرسب و افـصم  لسع  اب  هتفوک  لاقثم  کی  كایرت  مین  لاقثم و  ود  کیره  زا  برت  مخت  هاوخنان و  لاقثم  جنپ  کیره  زا  ردـنک  صفع و 

دنکیم لاهسا  جالع  تعاس  رد  دنشونب  تسا  لاقثم  کی  نآ  تبرش  ردق  دنزاس  بح 
36 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

حبص رد  دنشرسب  نادب  اهاود  هتفوک  زین  ار  هایس  زیوم  هتفوک و  مرن  يواسم و  ار  رانلگ  ردنک و  هاوخنان و  دنریگب  هکنآ  ای  یلاعت  هّللا  ءاش  نا 
بارش و رد  ای  دننک  لح  ناحیر  بآ  اب  خرس و  لدنص  روفاک و  دنریگب  تسا  عفان  رایسب  زین  دامـض  نیا  دنروخب و  لاقثم  هس  رادقم  ماش  و 

ربص شطع  رب  دنهد و  رایـسب  شلام  ار  ندب  دنورب و  مرگ  رایـسب  مامحب  هک  تسا  نآ  ریبادت  نیرتهب  دنهن و  هدعم  رب  دننک و  رت  نادب  هفرخ 
کی ره  هریز  لفلف و  ینیچراد و  اب  نآ  دننام  کشجنگ و  وهیت و  کبک و  بابک  هعفدکی  يزور  هنابـش  اذغ  دنروخن و  اقلطم  بآ  دـننک و 

تسا عفان  دننک  لوانت  دشاب  هک 

تسا هدعقم  جورخ  رد  مهدزناش  باب 

خرس و لگ  صفع و  ینامی و  بش  رانلگ و  طولب و  تفج  نزوگ و  هتخوس  خاش  دنفسوگ و  مس  دنریگب 
37 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

اب هدـیبوک  مرن  ار  نآ  لفـس  دننیـشن و  بآ  نآ  رد  دـنیامن و  فاص  دـنزپب و  بآ  اـب  هتفوک و  مه  يواـسم  ار  ازجا  زبس  دروم  راـنا و  تسوپ 
غرم مخت  نغورب  هک  تسا  نآ  رتهب  دشاب  هدعقم  رد  قاقش  رگا  دننک و  دامض  داتعم  عوضوم  رب  دوش  مهرم  لثم  ات  دنلامب  خرس  لگ  نغور 

اب ار  غرم  مخت  هدیفـس  دنریگب  دـشاب  زین  شزوس  ترارح و  سامآ و  رگا  دـننک و  برچ  ولاتفـش  زغم  نغور  ای  ولادرز  هتـسه  زغم  نغور  ای 

ۀعاسلا www.Ghaemiyeh.comءرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 32زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا دیفم  رایسب  دنیامن  الط  ار  داتعم  لحم  دوش و  هایس  ات  دنیاسب  یبرس  نواه  رد  خرس  لگ  نغور 

تسا ریساوب  جالع  رد  مهدفه  باب 

هدرگ و یلاوح  هاگیهت و  رد  هک  تسا  يداب  مود  دـیآیم  دـیدپ  هدـعقم  نوریب  ای  نوردـنا  رد  هک  تسیاهناد  یکی  تسا  مسق  ود  رب  نآ  و 
راهز و رمک و 

38 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
درد دیاین و  يو  زا  یتبوطر  ینوخ و  چیه  هکنآ  یکی  دـشاب  هنوگ  ود  رب  دوب  هناد  هکنآ  اما  دـنیوگ  ریـساوب  داب  ار  نآ  هک  ددرگیم  هدـعقم 

دـشاب لکـش  تفه  رب  مسق  ود  نیا  دنکن و  درد  چیه  هک  دشاب  رایـسب  دنک و  درد  مک  دیآ و  يو  زا  یتبوطر  نوخ و  هکنآ  يرگید  دـنک و 
هناد نوچمه  ینعی  یبنع  مراـهچ  ریجنا  هناد  نوچمه  ینعی  ینیت  مویـس  اـمرخ  تخرد  نوچمه  ینعی  یلخن  مود  یهاـم  سلف  نوچمه  یکی 
نداد شلام  رایـسب و  تضایر  شجالع  تسا  رهاظ  کـی  ره  ياـهتمالع  توت و  هناد  لـثم  یتوت  متفه  یلولوت  مشـش  یـسدع  مجنپ  روگنا 

زا هلیله  خوبطمب  ار  ندب  دـننز و  قیلـس  اب  كر  دـشاب  هتـشاد  يداسف  دـیآ و  نوخ  رگا  تسا و  ندرک  رایـسب  يراوس  نتفر و  مامح  ندـب و 
درز و هلیله  تسوپ  لاقثم و  ود  کیره  زا  خرـس  لگ  هشفنب و  لگ  ینـساک و  مخت  دـنریگب  هلیله  خوبطم  تفـص  دـننک  كاپ  دـساف  طـلخ 

هلیله
39 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

رمت هناد  هدزاود  اراخب  ولآ  لاقثم  هدزاود  نیبجنرت  لاقثم  مین  فوجم  دـبرت  لاقثم  ود  یکم  ءانـس  لاقثم  هس  کیره  زا  هلیلب  تسوپ  هاـیس و 
یماش و فول  زا  یکناد  دنریگب  دشاب  هتـشاد  تدش  درد  رگا  دنـشونب و  هدومن  فاص  هدیناشوج  هدیناسیخ و  ار  همه  لاقثم  هدزاود  يدنه 
زا یکناد  دـنریگب  هکنآ  ای  دـنکیم  نکاس  ار  درد  روفلا  یف  دـنیامن  روخب  دـنیوگ و  زین  مدآ  اباب  كرب  دـنیوگ  شوگ  لیف  یـسرافب  ار  نآ 

دتفا جاـیتحا  رگا  یلاـعت و  هّللا  نذاـب  دوـشیم  نکاـس  درد  ۀـعفد  دـننک  روـخب  ار  بح  نآ  دـیامن و  بح  فوـل و  زا  یکناد  قرزا و  لـقم 
رب رتش  ناهوک  نغور  ولاتفـش و  زغم  نغور  خلت و  يولادرز  هتـسه  زغم  نغور  دنیـشن و  مرگ  بآ  رد  صخـش  دیاب  ریـساوب  نوخ  ندوشگب 

هرهز زایپ  بآ  ياجب  رگا  دنرادرب و  هدرک  هدولآ  نادب  ار  هبنپ  ار و  زایپ  بآ  دنریگب  ای  دوش  حیتفت  دوش و  مرن  ریساوب  ات  دنلامب  داتعم  لحم 
40 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

محـش دـنریگب  تسا  لیدـعیب  ریـساوب  نوخ  حـیتفت  رد  زین  فایـش  نیا  دـیاشگب و  رتدوز  تسا و  رتهب  میرم  دوخن  هراصع  ای  دـشاب و  واگ 
ۀعفد دننک  فایـش  جنپ  تعاس  جنپ  ات  فایـش  کی  تعاس  ره  دننک  فایـش  هدیبوک  مرن  لاقثم  هس  خـلت  ماداب  زغم  مین و  لاقثم و  ود  لظنح 

نآ نمـض  رد  هک  اهتلع  اسب  ندرک و  دیابن  سبح  ددرگن  تسـس  اهاپ  دوشن و  درز  هرـشب  گنر  دشاب و  هایـس  نوخ  هکیمادام  دنک و  حیتفت 
تفص تسا  عفان  رایسب  فایش  نیا  دننک  سبح  دنـشاب  هتـساوخ  رگا  نآ و  ریغ  ایلوخیلام و  ندب و  ینیگنـس  ناقفخ و  لیبق  زا  تسا  روصتم 

نیا دنزاس و  فایـش  دنـشرسب و  رتش  ناهوک  نغور  اب  مه  يواسم  یعمـش  يابرهک  ناشوایـس و  نوخ  هدـیجنگ و  مشچ و  زغم  دـنریگب  نآ 
هتساشن اریتک و  لاقثم  کی  کیره  زا  یبرع  غمص  یعمش و  ابرهک  لقم و  طولب و  دنریگب  نآ  تفص  تسا  عفان  رایسب  زین  صرق 

41 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
. دننک لیم  کشرز  تبرش  لاقثم  هدزاود  ای  لاقثم  ود  یتبرش  دننک  اهصرق  کنهراب  بآ  اب  لاقثم  مین  کیره  زا  موتخم  لگ  و 

تسا ریصاون  جالع  رد  مهدجه  باب 

تسا نآ  شجالع  دوش  عفد  يو  زا  مه  زارب  حیر و  هک  دشاب  هاگ  دوشیم و  عفد  وا  زا  كرچ  میر و  میاد  هک  هدعقم  رد  تسیاهحرق  نآ  و 
زا رگا  دنکیم و  كرچ  عطق  ۀعفد  دنشاپب  هتفوک  مرن  مه  يواسم  رالکنز  دیفس و  جاز  دنریگب  هکنآ  ای  دنشاپب  ار و  زبس  يایتوت  دنریگب  هک 
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ملعا هّللا  هدش و  نایب  عماوج  حرش  باتک  رد  عطق  هقیرط  درک و  دیاب  عطق  دیاین  حالصاب  اهنیا 

تسا كر  عجو و  ءاسنلا و  قرع  جالع  رد  مهدزون  باب 

نار دنویپ  رد  هک  تسا  یبوطر  هدام  درد  نیا  ببس 
42 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

دیآ دورف  نوردنا و  بناجب  دنک  لیم  هچنآ  دنیوگ و  كر  عجو و  ار  نآ  دیآ  دورف  نار  زا  یکدنا  دوب و  نار  نوریب  رد  هچنآ  دـسر و  مهب 
لوا هک  تسا  نآ  شجالع  دوب  یمغلب  تبوطر  زا  هدام  نیا  بلغا  دـنیوگ و  ءاسنلا  قرع  ار  نآ  دـسر  اپ  ناتـشگنا  هنـشاپب و  هکنیاب  کیدزن 

تیوقت ار  وضع  هاگنآ  دشکب  وضع  قمع  زا  ار  هدام  ات  هک  دنرب  لیلحت  هیوق  تاللحمب  ار  نآ  هیقب  دننک و  عفد  هیوق  تالهـسمب  ار  نآ  هدام 
ای ندومن  اذغ  عطق  درک و  دیاب  يذاحم  بناج  زا  قیلـساب  دصف  دـشاب  يومد  تبوطر  نآ  هدام  رگا  دـنکن و  لوبق  ار  هلـضف  رگید  ات  دـنیامن 

یـسنا بناج  زا  رگا  درک و  دیاب  ءاسنلا  قرع  دصف  دشاب  هدمآ  دورف  قاس  نار و  یـشحو  بناج  زا  درد  رگا  ندروخ و  فیطل  ياذـغ  لیلق 
ربص دـنریگب  دـشابن  رتشیب  هعفد  شـش  ای  هعفد  جـنپ  شلاهـسا  دروآ و  لاهـسا  هک  یبح  تفـص  درک  دـیاب  نفاـص  دـصف  دـشاب  هدـمآ  دورف 

يرطوقس
43 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

ار درد  زور  نامه  رد  دوب  تبرـش  کی  هلمج  نیا  دنزاس  بح  بالگ  اب  هتفوک  مرن  لاقثم  کی  کیره  زا  ناجنروس  درز و  هلیله  تسوپ  و 
لاقثم و کی  قرزا  لـقم  لاـقثم و  هس  کـیره  زا  دـبرت  درز و  هلیله  تسوپ  دـنریگب  رگید  بح  تفـص  یلاـعت  هّللا  نوعب  دـنکیم  نکاـس 

هینب رگا  تسا و  لاقثم  هس  ات  لاقثم  ود  یتبرـش  ردـق  لاقثم  مین  اریتک  لاقثم و  کی  کیره  زا  اینومقـس  لظنح و  مخت  لاـقثم و  مین  زینـشگ 
نمکی رد  زیربت و  نمکی  مخت  زا  هدرک  كاپ  نیریش و  هب  دنریگب  تسا  نیا  زا  تفـص  درک  دیاب  یلج  رفـس  شراوجب  لاهـسا  دشاب  فیعض 

مرن ار  هیودا  نیا  دـنروآ و  ماوقب  فاص  لسع  لاـقثم  دون  اـب  دـنریگب و  ار  نآ  مرج  دوش و  هتخپ  بوخ  اـت  دـنناشوجب  هدـش  شرت  باـشود 
جنپ یکطـصم  لاقثم و  هس  کیره  زا  نارفعز  رابک و  هلقاق  له و  لاقثم و  ود  کی  ره  زا  ینیچراد  لفلف  راد  لیبجنز  دـنیامن  لـخاد  هتفوک 

نغورب دبرت  اینومقس و  لاقثم 
44 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

نارفعز لدنص و  ربص و  یکم  ضوضح  للحم  دامض  تفص  تسا  لاقثم  جنپ  نآ  تبرـش  ردق  لاقثم و  تفه  کیره  زا  هدرک  برچ  ماداب 
دنیامن دامـض  دـنیاسب و  ینـساک  بآ  يزیرجات و  بآ  اب  ار  همه  لاقثم  راـهچ  هتخوس  ملک  لاـقثم  کـی  ینمرا  لـگ  لاـقثم  ود  کـیره  زا 

لاقثم ود  وج و  درآ  یکدـنا  هکرـس و  درد  یلیلق  غرم و  مخت  هدرز  دـنبوکب و  دـنزپب و  بآ  رد  ار  ملک  كرب  دـنریگب  رگید  دامـض  تفص 
دننک دامض  دنشرسب و  دنزیمایب و  مهاب  خرس  لگ  نغور 

تسا برج  جالع  رد  متسیب  باب 

هراشا

نآ شجالع  دـیآ  دـیدپ  تشگنا  نایم  رب  لوا  هک  تسنآ  شتمالع  نیرترهاظ  سبای و  يرگید  بطر و  برج  یکی  تسا  عون  ود  رب  نآ  و 
لینلا بح  ربص و  عیقنب  ندرک  دیاب  ررکم  حلام  مغلب  ای  قرحم  ءارفص  غارفتسا  هک  تسا 

45 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
بآ لاقثم  تسیب  ینـساک و  بآ  لاقثم  تسیب  اب  لاقثم  کـی  ربص  دـنریگب  ربص  عیقت  تفـص  تسا  هدیـسر  هبرجتب  تسا و  عفاـن  رایـسب  هک 
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زور هس  زاب  دنروخن و  دنیاسایب و  زور  هس  دنروخب و  هتسویپ  زور  هس  هک  قیرط  نیدب  دنروخب  حبص  هدیناسیخ و  زور  هنابش  کی  هرتهاش و 
رکذ شیپ  هک  هلیله  خوبطم  دش و  دهاوخ  فرطرب  برج  هرملاب  دوش  هدروخ  ربص  زا  لاقثم  هن  ات  لاونم  نیمهب  دنیاسایب  زور  هس  دنروخب و 

ناشوایـس و رپ  يزیرجاـت و  لـیبق  زا  یفیفخ  جـضنم  لهـسم  ریغ  ياـهزور  رد  تـسا و  دـیفم  رایــسب  ینــساک  بآ  هرتهاـش و  بآ  اـب  دـش 
زا سپ  دنروخب و  لاقثم  تسیب  کیره  زا  هرتهاش  بآ  ینـساک و  بآ  اب  لاقثم  ود  کیره  زا  ینـساک  مخت  ینـساک و  هشیر  کسخراخ و 

هدام ات  درک  دیاب  یندیلام  ياهاود  ریبدت  نآ  زا  دعب  تسا و  نیبجنکس  اب  هرتهاش  ینساک و  بآ  اب  قفرب  ندرک  جازم  حالصا  هیقنت 
46 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

ندرک کشخ  تسین  زیاج  هیقنت  زا  لبق  دوش و  کشخ 

ار بطر  برج  هصاخ  دنک  نکاس  ار  شزوس  شراخ و  درد و  دنک و  کشخ  اربرج  اروف  هک  یئالط  تفص 

کـشخ زا  دعب  دـنلامب و  ندـبب  هدرک  لح  روفاک  بآ  رد  هدرک  نوریب  هتفات  زا  هتفوک  مرن  مه  يواسم  یلباک  هلیله  یبرع و  غمـص  دـنریگب 
رادرم لیبنق و  یـضفایمیلقا و  ناریمام  دنریگب  رگید  يالط  تفـص  دنلامب  اود  يور  رب  رـشعلا  رکـس  لسع  زا  هرطق  تیز و  نغور  اود  ندش 

اب نیبجنکـس  یهاگ  زور  ياذـغ  دـننک و  الط  هدرک  طولخم  تیز  نغور  ای  خرـس  لگ  نغور  اب  هتفوک  مرن  مه  يواسم  هبوچدرز  کنس و 
تمزالم دـنیامن و  بانتجا  نیریـش  برچ و  روش و  ياهاذـغ  زا  دـنروخب و  ماعط  رت  بش  تسا و  هریـش  هکرـس  شآ  ای  نیرانا  راـیخ و  زغم 

ندرک الط  خرس  لگ  نغور  بالگ و  هکرس و  سفرک و  بآ  دشاب  برجیب  هک  یشراخ  اما  تسا  دیفم  رایسب  مامح 
47 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

تسا دیفم  رایسب  نتفر  مامحب  یتعاس  زا  دعب  و 

تسا ءاضعا  ریاس  اپ و  تسد و  شراخ  رد  مکی  تسیب و  باب 

ار اپ  تسد و  دنزیر و  وا  رد  ماعط  کمن  زا  یفک  ار و  مرگ  رایسب  بآ  دنریگب  هک  تسا  نآ  شجالع  دسر  مهب  اپ  تسد و  رد  شراخ  رگا 
تسد و دننک و  مرگ  ار  ردنقچ  كرب  بآ  دنریگب  ای  یلاعت  هّللا  نذاب  دنکیم  نکاس  ار  شراخ  ۀعفد  دـنراذگب  تعاس  کی  ات  نآ  نایم  رد 
اب ار  غرممخت  هدیفـس  دسر  مهب  مشچ  رد  رگا  دننک و  الط  واگ  هرک  ای  ماداب  نغور  اب  دـنروآ و  نوریب  یتعاس  زا  دـعب  دـنهن و  يو  رد  ار  اپ 
ار نآ  رطق  هتخوس و  ینامی  بش  دـنریگب  دـسر  مهب  جرف  هدـعقم و  رد  شراـخ  رگا  دـنیامن و  دامـض  مشچ  رد  دـننزب و  بـالگ  هتـساشن و 

باتفآ رد  هدرک  طولخم  ار  نیریش  شرت و  رانا  بآ  ای  دنرادرب  دوخب  هدرک  هدولآ  هبنپ  هب  مه  يواسم 
48 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

تسا عفان  دنرادرب  دوخب  هدرک  هدولآ  هبنپ  هب  دوش و  ظیلغ  یکدنا  ات  دنهن 

تسا شتآ  یگتخوس  جالع  رد  میود  تسیب و  باب 

بآ رجآ  لثم  دـشابن  هدـنزگ  غدال و  هک  سبای  دراب و  ياهاود  ندرک  ـالطب  دوش  مخز  تشاذـگ  دـیابن  تسا  نکمم  اـت  هک  تسناد  دـیابب 
يوشرس لگ  ای  ینمرا  لگ  هکنآ  ای  دنیامن  الط  هدیئاس  زبس  زینشگ  بآ  اب  ار  همه  لفوف  لدنص و  دیفس و  هدیدن  بآ  لافس  دیفس و  هدیدن 

اب ای  دجنک  نغور  اب  دنیامن و  الط  هتشرس  هکرـس  اب  ای  قامـس  بآ  اب  ینمرا  لگ  انح و  هکنآ  ای  دنیامن  الط  ماداب  نغور  يزیرجات و  بآ  اب 
دـشابن دـیدش  درد  عجو و  رگا  درک  دـیاب  جـالع  کـهآ  مهرمب  دوش  مخز  حرقتم و  رگا  تسا و  دـیفم  زین  ندرک  ـالط  خرـس  لـگ  نغور 

هس هدیسرن  بآ  کهآ  دنریگب  نآ  تفص 
49 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
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غرم و مخت  هدیفـس  یلیلق  خرـس و  لگ  نغور  ای  دـجنک  نغور  ای  نوتیز  نغور  اب  دـننک و  کشخ  دـنیوشب و  بآ  اب  تبون  تفه  اـی  تبون 
خرس لگ  هتسش و  کهآ  کنس و  رادرم  دنریگب  دشاب  دیدش  درد  عجو و  رگا  دننک و  الط  دنزاس و  مهرم  دنشرسب و  علق  بادیفس  یکدنا 

دنکیم نکاس  ار  درد  ۀعفد  دنشاپب  ار  اهاود  نیا  هدومن و  برچ  خرـس  لگ  نغور  اب  ار  مخز  هدیئاس و  مرن  ار  عومجم  مه و  يواسم  انح  و 
دسر مهب  یمخز  هرون  ببسب  هک  دشاب  هاگ  هلا و  نذاب  دوش  مئتلم  مخز  زور  هس  زا  رتمک  و 

درس بآ  اب  تسا و  دیفم  رایـسب  دننک  الط  دنـشرسب و  دجنک  نغور  ای  ماداب  نغور  اب  وج  درآ  يوشرـس و  لگ  دنریگب  تسا  نآ  شجالع 
ملعا هلا  تسا و  دیفم  زین  نتسش 

دشاب هداتفا  یئاج  زا  هکنیا  ای  دنشاب  هدز  نآ  ریغ  ای  بوچب  ار  وا  هک  تسا  یسک  جالع  رد  موس  تسیب و  باب 

50 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
رت مرگ و  دـننک و  زاب  دنفـسوگ  زا  هک  تعاس  نامه  رد  تسا  دنفـسوگ  تسوپ  درادزاـب  تنوفع  زا  ار  مخز  مرو  درد و  هک  يزیچ  نیرتهب 
ای کمن  كدـنا  رگا  هصاـخ  دـشاب  هدـش  لـیاز  مرو  درد و  دـنرادرب  نوچ  دوش  کـشخ  وا  رب  اـت  دـنراذگب  دـنناشوپب و  ملا  عضومب  دـشاب 

يواسم و ینمرا  لگ  ثاغم و  شام و  ربص و  ایقاقا و  دنریگب  رگا  دنشوپب و  ار  تسوپ  نآ  زا  سپ  دنشاپب و  لحم  نآ  رب  زگ  بوچ  رتسکاخ 
عفر وضع  يدوبک  ددرگ و  نکاس  درد  روفلا  یف  دـنیامن  الط  هدـش  هتفوک  عضوم  رب  دنـشرسب و  دروم  كرب  بآ  اب  هدـیئاس  مرن  ار  عومجم 

یلاعت هلا  نوعب  دوش 

دسر مهب  يورهدایپ  يراوس و  تضایر و و  زا  هک  یبعت  یگتسخ و  رد  مراهچ  تسیب و  باب 

هطساوب هک  دشاب  رایسب  هک  تسناد  دیابب  الوا 
51 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

دوش جالعب  جاتحم  ماگنه  نیا  رد  دشاب  رایسب  ندب  رد  تالوضف  هکیتقو  رد  هصاخ  دسر  مهب  يدیدش  یگتـسخ  تاضایر  ریاس  يراوس و 
رد هک  تالضف  لیلحت  هاگنآ  نتسج و  مرن  رتسب  رب  باوخ  شیاسآ و  ندرک و  دیاب  تضایر  يراوس و  كرت  لوا  هک  تسا  نیا  شجالع  و 

نغور لیبق  زا  هللحم  ناهداب  نیهدـت  نداعم و  ياههبامرگب  لاستغا  رتاوتم و  کـلد  مامحتـساب و  هتـشگ  سبتحم  تالـضع  دـلج و  یلاوح 
یگتـسخ عفر  ۀـعفد  دـشاب  هک  ینغور  رهب  ار  اپ  ياهنخان  ندرک  نیهدـت  نینچمه  ندرک و  هریغ  هشفنب و و  نغور  تیبش و  نغور  هنوباـب و 

بآ رد  ناتـسمز  رد  نتـشاذگ و  درـس  بآ  رد  ار  اهاپ  دشاب  ناتـسبات  لصف  رگا  دشاب و  يورهدایپ  ببـسب  یگتـسخ  رگا  اصوصخ  دنکیم 
تسا دیفم  زین  مرگ 

تسا ندش  دیفس  زا  يوم  ندرک  ظفح  ریبدت  رد  مجنپ  تسیب و  باب 

52 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
اهنآ رد  هک  لوقب  زا  یـضعب  اهنآ و  لاثما  رایخ و  هکاوف و  زا  تسا  بطر  دراب و  ياـهزیچ  زا  ندرک  رذـح  ریبادـت  نیرتهب  هک  تسناد  دـیاب 

لیبجنز و زایپ و  ریـس و  هلمآ و  تاجهلیله و  امکح  لک  قاـفتاب  تسا  عفاـن  باـب  نیا  رد  هک  هیودا  اـما  وهاـک  هصاـخ  دـشاب  دـیاز  تبوطر 
الط و قرو  ربنع و  راودـج و  کشم و  توقای و  لعل و  اهنآ  رد  هک  یتیجاـعم  داـینرز و  هبوچرز و  کـخیم و  هریز و  ناـیداب و  ینیچراد و 

دوش يوم  ندـش  دیفـس  زا  عنام  نآ  ندومن  الط  هک  ینغور  تفـص  تسا  روکذـم  تاـیتی  داـبآرق  رد  هچناـنچ  دـشاب  یناویح  رهزاـپ  هرقن و 
نغور ای  نوتیز  نغور  لاقثم  لهچ  اب  سپ  دننک  فاص  هدیناشوج و  هدیبوک و  لاقثم  تفه  کیره  زا  کخیم  دعـس و  هنادهایـس و  دنریگب 

دهد تیصاخ  نیمه  زین  طسق  نغور  ندومن  الط  دننک و  الط  يوم  نب  رد  سپ  دنامب  نغور  دوش و  مامت  نآ  بآ  ات  دنناشوجب  هنادهبنپ 
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53 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
نغور لاقثم  دون  اب  هدـیناسیخ و و  زور  هنابـش  کی  هدـیبوک و  لاقثم  هس  هخیلـس  لاقثم و  لهچ  خـلت  طـسق  دـنریگب  هک  تسا  نیا  شتفص 

دنک هایـس  ار  يوم  هک  یباضخ  تفـص  دنیامن  لامعتـسا  هدومن  فاص  سپ  دنامب  نغور  دورب و  نآ  بآ  ات  هدیناشوج  میالم  شتآب  دـجنک 
دنرب و راکب  دنشرسب و  هدرک  مرگ  ومیل  ای  جنران  بآ  اب  ار  همه  وزج  هد  همـسو  يوزج و  کیره  زا  دیدحلا  ثبخ  کخیم و  انح و  دنریگب 

دنشاب هتساوخ  ار  دیفـس  يوم  رگا  اما  ندرک  دیاب  برچ  ماداب  هشفنب  نغورب  دیآ  دیدپ  يوم  رد  یگتـسکش  یکـشخ و  باضخ  نیا  زا  رگا 
دنیوشب حبـص  ره  فرب  اب  جنران  بآ  اب  ای  دـنیوشب  لسع  بآ  اب  حبـص  دـندنبب و  بش  هدرک  طولخم  ار  جـنرب  دراو  فرب  دوش  رتدیفـس  هک 

ملعا هلا  دنک و  رتدیفس  ار  يوم 

مخز هرون  زا  هک  دشاب  نآ  میب  دوب و  كزان  رایـسب  هک  یندب  رد  هصاخ  هرونیب  تسا  يوم  ندرتس  عفر و  ریبدت  رد  مشـش  تسیب و  باب 
دوشیم

54 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
هدومن فاص  دنیـشن و  هتب  ات  دنهنب  باتفآ  رد  دنناشوجب و  بآ  اب  ربص و  عومجم  سمخ  مه و  يواسم  هدیدن  بآ  کهآ  خینرز و  دنریگب 

لاح رد  دنرب  ورف  ودب  غرم  رپ  رگا  هکنیا  ات  دـننک  نینچ  ررکم  دـنهن و  باتفآ  رد  دـنناشوجب و  دـننک و  نآ  رد  کهآ  خـینرز و  هراب  رگید 
دنرب راکب  سپ  دنامب  نغور  دورب و  نآ  بآ  ات  دنناشوجب  میالم  مرن  شتآب  دنزیر و  نآ  رد  هریغ  ای  واگ  نغور  يردـق  سپ  دورب  نآ  يوم 

ربص هظحل  دنلامب و  بالگ  هکرس و  اب  ولاتفش  كرب  بآ  دنریگب  دننک  عفد  دنهاوخ  ار  کهآ  يوب  رگا  دنازوسن و  چیه  دربب و  ار  يوم  هک 
دنهاوخ رگا  دوب و  وکین  دـنلامب  هدرک  لخاد  کخیم  یلیلق  وم و  كرب  بآ  دـیب و  كرب  بآ  اب  ناحیر  بآ  هکنآ  ای  دـنیوشب  هاگنآ  دـننک 

دوب قیقر  دیورب  رگا  ای  دیورن  هک  دننک  يوم  عنم  یلکب 
55 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

رگا دننک و  الط  دیاین  نوریب  يوم  دنهاوخ  هک  عضوم  ره  رب  هتخیمآ  مهب  هکرـس  نارکوش و  هچروم و  مخت  هنادـهاش و  كرب  بآ  دـنریگب 
هچروم و مختب  دـننکب و  دـشاب  هتـشاد  يوم  رگا  دوش و  فرطرب  ندرک  تموادـمب  دوب و  قیقر  دـیایب  نوریب  رگا  دـننک و  الط  دـیایب  نوریب 
دهده و هرهز  تشپراخ و  نوخ  یئایرد و  فیثک  نوخ  شافخ و  نوخ  ندیلام  نینچمه  دوب و  وکین  دننک  الط  بالگ  هکرـس و  كایرت و 

امکح ار  جارد  هیپ  لغب  ریز  يوم  تهجب  تسا و  دـیفم  تئاغب  هنادـهاش  كرب  بآ  اب  ای  هکرـس  اب  هتخوس  فدـص  راـم و  تسوپ  رتسکاـخ 
دوش فرطرب  ات  دوشیم  فیعض  دنلامب  تاعفدب  ار  هیپ  نآ  سپ  دننکب  ار  يوم  لوا  دناهدومزآ 

تسا قرع  دنک  رد  لغب و  دنک  رد  متفه  تسیب و  باب 

شجالع دشاب  طالخا  نفعت  ءالتما و  ببسب  هاگره  سپ 
56 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

وبدب و ياهاذغ  رگج و  بلق و  ترارح  یتدایز  ضیح و  تبانج و  لسغ  ریخات  لیبق  زا  دشاب  رگید  ببسب  هاگره  تسا و  غارفتـسا  هیقنت و 
کشمدـیب و قرع  دـننام  ندروخ  دـنک  شوخ  ار  قرع  يوب  هک  ییاهزیچ  حبـص  ره  ندرک و  دـیاب  اهنآ  كرت  رایـسب  زاـیپ  هبلح و  ندروخ 
اب دعس  لدنص و  ندرک  الط  دنق و  اب  کشمجنرف  قرع  ینیچراد و  قرع  ای  بالگ  خرس و  لگ  اب  هدیناسیخ  ار  اراخب  ولآ  ای  دنق  ومیلبآ و 

رتاوتم مامح  نایبنیریـش و  ای  هب  بآ  ای  بیـس  كرب  بآ  ای  هدـیئاس  بالگب  جـنران  تسوپ  ای  هدـیئاس و  بالگ  اب  ای  هزاـت  دروم  كرب  بآ 
تسا دیفم  ندرک  رت  بالگ  کشمدیب و  قرع  اب  ار  نهاریپ  ندرک و  يوشتسش  نتفر و 

کی کیره  زا  هتخوس  دیفس  جاز  خرس و  لگ  يوشرس و  لگ  هخیلس و  خرس و  لدنص  دنریگب  دنک  لیاز  ار  لغب  دنگ  هک  یصرق  تفص -
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اب هتفوک و  لاقثم 
57 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

دنلامب هدیئاس  بالگ  اب  تجاح  تقو  رد  دننک و  کشخ  هیاس  رد  هتخاس  اهصرق  دنشرسب و  بالگ 

تسا طرفم  يرغال  عفر  رد  متشه  تسیب و  باب 

دنک دـلوت  قیقر  نوخ  يو  زا  هک  دوب  یئاذـغ  يرغال  ببـس  رگا  الثم  ندرک  ناوت  نآ  عفر  اـت  تسیچ  يرغـال  ببـس  هک  تسناد  دـیاب  ـالوا 
نیا زا  لـبق  هکناـنچ  یلج  رفـس  نوجعمب  ندرک  دـیاب  نآ  تیوقت  دوب  همـضاه  هوق  فعـض  ببـسب  رگا  دروخ و  دـیاب  نآ  فلاـخم  ياذـغ 

ات دومرف  دیاب  مامح  رد  لدتعم  شلام  لدتعم و  تضایر  دوب  ندب  تاماسم  قیـض  ببـسب  ای  هبذاج و  هوق  فعـض  ببـس  رگا  دش و  روکذـم 
دومن دیاب  فاص  نآ  دننام  يزینشک و  لفیرطا  ندروخب  ارنوخ  درک و  دیاب  قفاوم  ریبدت  دشاب  نوخ  داسف  ببسب  رگا  دیایب و  قرع 

58 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
هدادوب زینشک  مخت  هایـس و  هلیله  رـشقم و  هلما  یلباک و  هلیله  تسوپ  هلیلب و  تسوپ  درز و  هلیله  تسوپ  دنریگب  يزینـشگ - لفیرطا  تفص 

نامه رد  نیعبرا  کی  هدومن و  طولخم  لسع  لاقثم  داتـشه  اب  هدومن و  برچ  واگ  هرک  اـب  هدـیبوک  مرن  ار  عومجم  لاـقثم  جـنپ  کـیره  زا 
ءاعما رد  هک  مرگ  ای  دشاب  زرپس  یگرزب  مظع و  يرغال  ببس  رگا  تسا و  لاقثم  هس  نآ  تبرـش  ردق  دریگ و  جازم  ات  هتـشاذگ  شهاگیاج 

یناسفن تاروما  عفر  زا  دـعب  يرغال  عفر  رد  ریبادـت  نیرتهب  هک  تسناد  دـیاب  تسا و  روکذـم  هلوطم  بتک  رد  شجالع  دـشاب  هدیـسر  مهب 
بادوخن و میلح و  هدرک و  نایرب  هرب  تشوگ  لیبق  زا  دوشیم  دلوت  حلاص  نوخ  اهنآ  زا  هک  یئاهاذغ  ندروخ  قفاوم و  ياهرطع  لامعتـسا 

ماداب زغم  دیفـس و  روگنا  نان و  هصاخ  تسا  هزات  غود  هرب و  بابک  ای  تسم  ریـش  هلاغزب  تشوگ  یگناخ و  غرم  تشوگ  کبک و  تشوگ 
مخت هدرز  هتسپ و  زغم  هزات و 

59 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
ماداب و زغم  دنریگب  دنک  دایز  ار  هاب  هوق  دنادرگ و  وکین  ار  هرـشب  گنر  هبرف و  ار  صخـش  نآ  ندروخ  حبـص  ره  هک  ینوجعم  تفـص  غرم 

تفه ای  ددع  جنپ  حبص  ره  دنزاس و  اه  قدنف  هتشرس  لسع  اب  هتفوک و  ار  همه  مه  يواسم  هزوغلج  ارضخلا و  ۀبح  هتسپ و  زغم  قدنف و  زغم 
ندروخ بارشب  تداع  ای  دشاب  تیخوخیش  نسب  هک  یسک  هصاخ  دنشونب  ظیلغ  هنهک  بارش  لاقثم  لهچ  ردقب  نآ  سپ  زا  دنروخب و  ددع 

دشاب هتشاد 
هزیر ياـهخاش  اـب  هرجنا  كرب  نمکی و  نیطارخ  مرک  دـنریگب  تسا  برجم  دـنک و  هبرف  ار  ندـب  ندـب  رب  نآ  ندـیلام  هک  ینغور - تفص 

دننک و فاص  ار  نآ  سپ  دشاب  نم  هس  هک  دنامب  بآ  ثلث  دوش و  ارهم  ات  دنزپب  بآ  نم  هن  رد  نم و  ود  دـنیوگ  انزک  ناردـنزام  رد  هکنآ 
ریش نمکی  اب  هدرک و  بآ  نامه  لخاد  ریس  ود  تفز  ریس و  تشه  هرجنا  مخت  ریس و  هد  هتفوک  مین  سگرن  زایپ 

60 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
ات دنناشوجب  مرن  میالم و  شتآب  هتخیر و  نآ  رد  دجنک  نغور  ریـس  تفه  دنیامن و  فاص  ار  نآ  دوش و  نمکی  هک  دنناشوجب  نادـنچ  غالا 

هلا نوعب  دنکیم  هبرف  ار  ندب  دنلامب  مامح  رد  هصاخ  مرگ  ناکم  رد  ندب  مامت  رب  ای  وضع  ره  رب  نآ  زا  سپ  دنامب  نغور  دورب و  نآ  بآ 

تسا اهنآ  یلک  جالع  اهرهز و  زا  ندرک  طایتحا  نایب  رد  مهن  تسیب و  باب 

يوق اهنآ  معط  هک  یئاهماعط  ندروخ  زا  ندومن  بانتجا  تسا  مزال  تسا  طایتحا  هشیدـنا و  باب  نیا  رد  هک  ار  یـسک  تسناد  دـیابب  ـالوا 
تدـش تقو  رد  تسا  ینعم  نیا  مهوت  هک  یلحم  رد  دـیاب  دـشاب و  روـش  رایـسب  اـی  نیریـش  رایـسب  اـی  شرت  رایـسب  هک  یماـعط  لـثم  دـشاب 

تفتلم ار  اذغ  بآ و  معط  یگنسرگ  یگنشت و  تدش  زا  ادابم  دننک  هظحالم  رایسب  ندیشون  بآ  ندروخ و  اذغ  رد  یگنسرگ 
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61 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
زا ات  دنروخب  نآ  دننام  هعبرا و  قایرت  ای  نیطلا و  قایرت  ای  سوطی و  دورـشم  نوجعم  زا  یلیلق  ردق  طایتحا  لیبس  رب  زور  ره  دـیاب  دـنوشن و 
ای واگ  هرک  یئودرگ  ردـقب  حبـص  زور  ره  دوشن  ناشیا  نکمم  اهقایرت  نیا  لیـصحت  هک  دنـشاب  یناسک  رگا  دنـشاب و  نمیا  اهرهز  همه  رثا 

نیطالـس زا  یکی  هک  میکح  سفور  زا  دناهدرک  لقن  هکنانچ  دنوش  نمیا  اهرهز  همه  ترـضم  زا  دنروخب  مغلـش  مخت  لاقثم  کی  اب  نغور 
هاپس رگسع و  روبزم  میکح  دوب  رذعتم  رگـشل  روبع  لزانم  زا  یکی  رد  هدنزگ  ياهرام  يرایـسب  تلعب  دوب و  همـصاخم  رگید  ناطلـس  اب  ار 

دندومن روبع  تمالسب  لزنم  نآ  زا  دومنن و  رثا  اهنآب  اهرام  رهز  دومن  مغلش  مخت  نغور و  نیمه  ندروخب  رومام  ار  ناطلس 
ندـب رد  رهز  توق  هکنآ  زا  شیپ  دـنک  یق  لاـح  رد  هک  تسنآ  دـشاب  هدروخ  یمـس  هیودا  هک  یـسک  باـب  رد  تاـجلاعم  نیرتهب  هکنادـب 

دسر بلقب  دوش و  هدنکارپ 
62 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

هزاـت ریـش  دوش  ماـمت  یق  نوچ  دوب و  رتـهب  دوـش  هتخیمآ  نغور  اـی  تیبـش  بآ  رگا  دـناوت و  هکنادـنچ  نغور  ندروـخ  مرگ و  مین  بآ  هب 
رگا دـنک و  عفد  لاهـساب  ای  یقب  ار  رهز  دـنروخب  واگ  نغور  ای  دـنیوگ  انزک  هک  هرجنا  مخت  رگا  دوش و  فرطرب  رهز  ترـضم  اـت  دـنروخ 

دنوشن و رهز  عفد  زا  نئمطم  ات  دریگ  مارآ  دور و  باوخ  هک  تشاذگ  دیابن  درک و  دیاب  نغور  اب  ریـش  زا  هنقح  دسر  مهب  دیدش  بارطـضا 
زبس و زینـشگ  بآ  روفاک و  بالگ و  درـس و  بآ  هب  یق  زا  دـعب  دـیاب  نآ  جالع  تسا  راح  ياهرهز  هلمج  زا  رهز  هک  دوش  مولعم  هاـگره 
ای هزرفسا  ای  روفاک  ای  بلحظ  لیبق  زا  دنبن  درس  ياهدامض  غامد  دبک و  بلق و  لثم  هسیئر  ياضعا  رب  دنروخب و  هدرک  درـس  هزرفـسا  باعل 

دوش ندـب  یـسحیب  ریدـخت و  ثعاب  هک  تسا  یئاـهرهز  هلمج  زا  رگا  تسا و  عفاـن  رایـسب  هدرک  درـس  واـگ  غود  نآ و  دـننام  وج و  درآ 
قوراف قایرت  شجالع 

63 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
نآ هیعون  تروص  هک  تسا  یئاهرهز  هلمج  زا  رگا  تسا و  هتفوک  کنلاب  مخت  اب  ای  جنران  مخت  اب  بارش  ای  هتخیمآ  ریـس  اب  هنهک  بارـش  و 

دننک و يوبـشوخ  ار  هناخ  دـنروخ و  هنهک  بارـش  دـننک و  رهزاپ  تاقایرت و  سوطید و  رثمب و  نآ  جالع  تسا  ناسنا  هیعون  تروص  دـض 
دش دهاوخ  رکذ  هکنانچ  دننک  ار  رهز  نآ  هصاخ  جالع  تسا  هدروخ  رهز  مادک  زا  هک  ددرگ  مولعم  هاگره 

تسا هصاخ  تامومس  جالع  رد  میس  باب 

هراشا

دنیوگ شوم  كرم  یسرافب  ار  نآ  هک  دشاب  هدروخ  رافلا  مس  یسک  رگا  هکنادب 
ياهزیچب ندرک  یق  دـنک و  راتفر  میدرک  رکذ  مهن  تسیب و  باـب  دد  اـهرهز  جـالع  باـب  رد  هک  ینوناـقب  دـیاب  لوا  هک  تسنآ  شجـالع 

بارش رد  یکمرم  لاقثم  ود  نداد و  هدرک  مرگ  لسع  بآ  تعاس  ره  نیریش و  برچ و 
64 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

ياههنقح دشاب  هدیـسر  یترـضم  ار  ءاعما  ءاشحا و  رگا  ندیـشون و  بارـش  اب  هدـیئاس  مرن  راودـج  لاقثم  مین  ندروخ و  ندرک و  لح  هنهک 
یمطخ هشیر  باعلب  نآ  جالع  دـسرهمب  مکـش  رد  شچیپ  جحـس و  رگا  دـنروخ و  برچ  ياهاذـغ  نغور و  ریـش و  لیبق  زا  دـننک  یقایرت 

فرجنـش قبیز و  رگا  درک و  دیاب  هیبلق  هحرفم  تانوجعمب  بلق  تیوقت  دـننک و  ماداب  نغور  ناحیر و  مخت  کنتراب و  هنادـهب و  يزابخ و 
زغم لاقثم  کی  هک  تسنآ  قبیز  جالع  نیرتهب  ندروخ و  دـیاب  برچ  رایـسب  ياذـغ  تسا و  رافلا  مس  جالع  لـثم  شجـالع  دـشاب  هدروخ 

بناک وهـس  زا  هیلک  تابورـشم  رد  يرحب  لیجران  لاقثم  کی  لامعتـسا  ارهاظ  دنروخب  هدرک  مرگ  بارـش  لاقثم  دون  اب  ار  یئایرد  لیجران 
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تسا هلاتق  مومس  زا  شدوخ  هدومن و  طبض  نزخم  بحاص  طاریق  ود  یلا  طاریق  کی  يرحب  لیجران  تبرش  ردق  هک  اریز  دشاب  لوا  هخـسن 
رادقم مومس  جالع  رد  هک  هدرک  حیضوت  اصوصخ  و 

65 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
عفد ار  هیمـس  دـساف  طالخا  دروآیم و  یق  تسا  یقاـب  ندـب  رد  مس  هکیماداـم  دـنناروخب  مومـسمب  هدوس  ار  نآ  هبح  جـنپ  یلا  هبح  راـهچ 

نکمم هک  يردق  هب  ریـش  اب  ای  دننک  یق  دنروخب و  نغور  ای  مرگ  بآ  هک  تسنآ  شجالع  دـشاب  هدروخ  کهآ  خـینرز و  رگا  و  دـنکیم .
رداق دیآ و  قفاوم  میظع  دننک  لخاد  راودـج  یکدـنا  هنقح  رد  رگا  درک و  دـیاب  نغور  اب  یمطخ  يزابخ و  باعلاب  هنقح  نآ  زا  سپ  تسا 

درک و دـیاب  هیبلق  نیجاـعمب  اـی  بارـشب  بلق  تیوقت  تسا و  نینچ  زین  هتخپ  ریـش  اـب  ریجنا  تسا و  عفاـن  یـسب  ندروخ  ریـش  اـب  یناویح  ره 
دیدش زرل  يو  ندروخ  زا  دشاب و  هدروخ  راجنز  رگا  دنروخب و  نآ  دننام  ینیریش  اب  هتـساشن  هریرح  لیبق  زا  میالم  مرن و  برچ و  ياهاذغ 
راودج هنقح  ياهباعل  رد  داد و  دـیاب  رایـسب  ینیریـش  اجنیا  رد  هکنیا  رگم  دـش  رکذ  هک  تسا  خـینرز  جالع  نوچمه  شجالع  دـیآ  دـیدپ 

اجنیا یشرت  دننکن و 
66 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

دنشاب هدروخ  بش  جاز و  رگا  درادن و  یبیع  زور  هنابش  ود  زا  دعب  هدروخ  خینرز  رد  تسین و  زیاج 
هشفنب تبرش  ای  دنروخ  رکش  اب  هرک  ای  دنروخ  نیلم  ریشابط  صرق  اب  غالا  ریـش  ای  دنروخ  ماداب  نغور  اب  ریعـشلا  ءام  هک  تسا  نآ  شجالع 
هدروخ كایرت  رگا  دش و  دـهاوخ  اقـستساب  رجنم  دوش  عقاو  عامج  مامح و  زا  دـعب  بش  جاز و  ندروخ  رگا  دـنروخ و  اتـشان  درـس  بآ  اب 

ای سوطی  دو  رشم ؟؟؟ ندرک  یق  زا  سپ  ثیتلح و  ای  لسعلا  ءامب  ای  ریش  ای  مرگ  مین  بآ  نغورب و  تسا  ندرک  یق  لوا  رد  شجالع  دنشاب 
ودرگ زغم  ریس و  لفلف و  نینچمه  تسا و  دیفم  رایـسب  هنهک  بارـش  اب  هتفوک  لاقثم  کی  رادقم  جنرت  ای  جنران  مخت  دنروخ و  هعبرا  قایرت 

ندروخ یئاهنتب  نارفعز  رتس و  دـیب  دـنج  ینیچراد و  لفلف و  دـنروخب و  هدرک  طولخم  واـگ  نغور  اـی  هرک  يردـق  اـب  هتفوک  مه  يواـسم 
یتقو تسا و  عفان  رایسب  هنهک  بارش  اب  کیره 

67 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
ندیئوب ندب و  رب  طسق  نغور  تفن و  ندیلام  داتفا و  دـیفم  مدومن و  هجلاعم  تفن  اب  لفلف  ندروخب  دوب  هدروخ  كایرت  رباکا  دالوا  زا  یکی 

دیاـب برچ  نیریـش و  ياهاذـغ  تسا و  دـیفم  زین  دور  باوخب  هک  نتـشاذگن  ندـیناشن و  مرگ  ياـج  رد  ندروآ و  هسطع  رتس و  دـیب  دـنج 
نآ زا  دـعب  دـش و  روکذـم  هدروخ  كایرت  رد  هک  یئاهزیچ  هب  تسا  ندرک  یق  لوا  رد  شجالع  دـشاب  هدروخ  لـثام  زوج  رگا  ندروخ و 
مرگ بآ  رد  ياپ  تسا و  دیفم  ریـس  رتس و  دیب  دنج  دنیوگ و  هنزک  هک  هرجنا  مخت  جـنران و  مخت  ینیچراد و  لفلف و  احرق و  رقاع  ندروخ 

برچ و ياذـغ  تسا و  دـنمدوس  ندـیلام  هدرک  مرگ  تفن  طـسق و  نغور  ودرگ و  نغور  مرگ و  ياـهقرخب  ندرک  مرگ  ار  ندـب  نداـهن و 
نارگوش رگا  تسا و  كایرت  لثام و  زوج  جالع  نوچمه  شجالع  دشاب  هدروخ  منـصلا  حوربی  ای  جـنبلا  رذـب  رگا  ندروخ و  دـیاب  نیریش 

شجالع دشاب  هدروخ 
68 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

رتس دیب  دنج  عانعن و  ای  ندروخ و  هرجنا  مخت  ای  ریس  ای  لفلف  اب  بارش  نآ  زا  سپ  واگ و  ریشب  فرص و  بارـشب  تسا  ندرک  هنقح  لوا  رد 
دامـض مکـش  هدـعم و  رب  هتخپ  نغور  اب  اـی  ریـش  اـی  هرجنا  كرب  توت و  تخرد  تسوپ  دوب و  عفاـن  هعبرا  قاـیرت  راـغلا و  بح  ثیتلح و  و 

ندب رد  مات  رثا  ار  اهنآ  مس  هک  هدنزگ  یمـس  تاناویح  اما  دش  روکذم  هدروخ  كایرت  رد  هک  تسا  يوحنب  اذغ  تسا و  دیفم  یـسب  دنیامن 
تسا رام  اهنآ  هلمج  زا  تسا 

تلعب تسا  درـس  اقلطم  رام  رهز  هک  تسا  نآ  داقتعا  ار  دنه  يامکح  درـس  ای  تسا  مرگ  رام  مس  ایآ  هک  دناهدرک  فالتخا  امکح  هکنادب 
رام رهز  هک  تسنآ  ناشیا  عابتا  نانوی و  يامکح  دزن  ندش و  هجلاعم  مرگ  رایـسب  ياهزیچب  ندرک و  درد  تلق  ندروآ و  باوخ  ریدـخت و 
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نآ قارحا  ذوفن و  تعرس  ندب و  رد  تنوفع  ترارح و  دیلوت  تلعب  یمرگ  تیاغ  رد  تسا  مرگ  قلطم 
69 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

ماخ ریس  نآ  زا  دعب  دوش و  هدیشک  رهز  مامت  ات  دننکفا  لحم  نآ  رب  ولز  نآ  زا  سپ  دنـشکب  ار  نآ  رهز  همجحمب  لوا  هک  تسنآ  شجالع 
دیفم رایسب  ندیناروخ  بارـش  اب  ماخ  ریـش  هک  تسا  روکذم  زرملا  راد  يامکح  یـضعب  زا  درک و  الط  هکرـس  ای  واگ  غود  اب  هتفوک  رایـسب 

تسا و نینچ  زین  ندروخ  هنهک  بارـش  اـب  هتفوـک  جـنران  اـی  کـنلاب  مخت  لاـقثم  ود  نینچمه  تسا  اـهجالع  همه  زا  هدـننکزاینیب  تسا و 
عفان تفن  ای  هکرس و  اب  ای  بارش  اب  ریـس  زایپ و  هرجنا و  كرب  ندرک  الط  یندعم و  رهزاپ  راودج و  هعبرا و  قایرت  قوراف و  قایرت  ندروخ 

تسا و عفان  رایسب  ندروخ  طارفاب  درز  واگ  ریـش  دنیوگ  تسا و  دنمدوس  دنراذگ  هدیزگ  لحم  رب  هتفاکـش  مکـش  ار  غرم  غالک و  تسا و 
تسا برقع  رگید 

درس وا  رهز  دشاب و  فلتخم  عاوناب  زین  نیا  دور و  هار  هتشاد  رسب  بنذ  یکی  دوب  عون  هس  برقع  هکنادب 
70 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

هک دوب  هرارج  برقع  موس  عون  تسا و  لوا  عون  رهز  دـننام  نیا  رهز  دـشاب و  رایـسب  هزیوح  رتشوش و  رد  نآ  دوب و  رادرپ  رگید  عون  دوب و 
نیا قح  دناهتسناد و  درس  نانوی  يامکح  دناهتسناد و  مرگ  ار  برقع  ماسقا  عیمج  رهز  دنه  يامکح  دشک و  نیمز  رب  ار  دوخ  مد  نتفر  رد 

نآ لیصفت  عماوج  حرـش  رد  هچنانچ  تسین  تسرد  ندرک  لالدتـسا  دشاب  نینچ  نوچ  ۀعیبطلاب و  هن  تسا  ۀیـصاخلاب  مومـس  لعف  هک  تسا 
ملعا هلا  هدش و  رکذ 

جالع هک  ماجح  ندنکفا  رد  نهد  زا  بآ  هظحل  ره  رایـسب و  ندیکم  همجحمب و  درک  دیاب  رهز  بذـج  ریبدـت  لوا  رد  هک  تسنآ  شجالع 
دنلامب و ریس  بارش و  قرع  ای  دنلامب  هدرک  لح  هکرس  رد  هتفوک  کنلاب  ای  جنران  مخت  ای  کمن  ای  لفلف  اب  ریس  نآ  زا  سپ  تسا و  یئوکین 

باتفآ رد  ای  مامح  رد  دنروخ و  تفن  بارش  ياجب  رگا  تسا و  دیفم  رایسب  ماخ  ریس  ندروخ  زا  دعب  بارش  قرع و  ندروخ 
71 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

راودج هعبرا و  قایرت  سوطیدورثم و  ندروخ  دشاب و  دنمدوس  تخس  دنروخ  تفن  ای  بارش  یلیلق  زاب  قرع  زا  دعب  دننک و  قرع  ات  دننیشن 
هکنادب تسا  الیتر  رگید  تسا  برجم  دنزگن و  ار  وا  الیتر  برقع و  دشاب  هتـشاد  هارمه  قدـنف  صخـش  رگا  دـنیوگ  تسا و  دـیفم  رایـسب 

دوب دیفـس  ياهطقن  نآ  تشپ  رب  دوب و  ناهد  کچوک  مکـش و  درگ  هایـس  اهنآ  نیرتدـب  تسا و  مسق  هدزای  الیتر  هک  دـیوگیم  سونیلاج 
دیاب هدـیزگ  برقع  جالع  نوچمه  ار  نآ  جالع  دـیآ  دـیدپ  هشعر  عادـص و  نایثغ و  لد و  درد  الیتر  قلطم  ندـیزگ  زا  هراتـس و  نوچمه 

صخـش نهد  بآ  دـنیوگ  ندرک و  هیالط  هروش  اب  مرگ  بآ  نداد و  قایرت  ندرب و  مامح  رد  ندومن و  رهز  بذـج  ندرک و  ـالط  زا  درک 
الیتر و ندیزگ  تهجب  هایـس  توت  كرب  دامـض  دنیوگ  دشاب و  مه  جازملا  راح  رادهزور  هک  هصاخ  دـنکیم  نکاس  ار  درد  اروف  رادهزور 

رثؤم رایسب  ماوه  ریاس 
72 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

هتـسشن هدرم  رهزب  رادرهز و  تاناویح  رب  هک  تسنآ  اهنآ  همه  نیرتدب  تسا و  عون  نیدنچ  نآ  تسا و  روبنز  رگید  تسا  درد  عفاد  اروف  و 
هکرـس ای  هروغبآ  شجالع  دوش  ثداح  نت  همه  رد  ارـش  ریعک و  یهاگ  دیآ و  دیدپ  سامآ  بعـص و  درد  اهنآ  هلمج  ندیزگ  زا  دشاب و 

طولخم هکرس  اب  هتفوک  کنلاب  مخت  تسا و  دیفم  مه  عضوم  نآ  رب  نتسب  هتفوک  ریس  تسا و  ندیلام  هدیزگ  عضوم  رب  ندیناکچ و  كاخب 
نتـشاد و هاگن  هظحل  مرگ  بآ  رد  ار  هدیزگ  عضوم  تسا و  برجم  دنکیم و  نکاس  ار  درد  لاحلا  یف  دنیامن  دامـض  هدرک  مرگ  هدومن و 

کچوک روبنز  رگا  دراد  مکحم  دزگب و  نادندب  ار  دوخ  نابز  هک  یـسک  دنیوگ  تسا و  دیفم  رایـسب  ندرک  الط  هکرـس  کمن و  اب  هاگنآ 
تسا برجم  دننگن و  رثا  دزگب  ار  وا  درز 

هناوید كرگ  لاغش و  هبرگ و  هناوید و  کس  ندیزگ  جالع 
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تسرد مئتلم و  دنراذگن  ار  تحارج  هک  دیاب  الوا 
73 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

رام جالع  رد  هک  يدامض  الط و  هدنزوس و  دنت و  ياهاوادب  دننک  خارف  ار  مخز  دنشکب و  ار  نآ  رهز  ولز  تماجحب و  زور و  لهچ  ات  دوش 
لوا زور  رد  رگا  دنروخ و  هتخیمآ  بارش  اب  هتفوک  ریـس  دنناروخب و  هعبرا  قایرت  سوطیدورثم و  دنرب و  راکب  دش  روکذم  هدیزگ  برقع  و 

تـسا بسانم  تیاغب  ندرک  دصف  دشاب  جازم  يومد  رگا  دوش و  نمیا  ندیـسرت  بآ  زا  دوب و  وکین  تیاغب  دـننک  غاد  ار  مخز  لحم  مود  ای 
دیاب ادوس  لهسم  هبترم  کی  زور  هس  ود  رهب  دشاب و  هتشذگ  نآ  رب  زور  دنچ  رگا  هصاخ  دتفا  نوخ  نآ  رب  وا  رظن  هک  دنراذگن  هک  یطرشب 

فیطل ياهاذغ  درک و  دیاب  خرس  رکـش  ردنغچ و  كرب  بآ  نوتیز و  نغور  زا  هنقح  یهاگهاگ  تشاد و  دیاب  نیل  مرن و  ار  تعیبط  داد و 
تفص دنکیم  یـشوخان  عفر  روفلا  یف  دنروخب  هدرک  بابک  ار  کس  نامه  رگج  رگا  دنیوگ  داد و  دیاب  دشاب  زایپ  ریـس و  وا  رد  هک  نیلم 

لهسم بح 
74 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

کی ففجم  دـبرت  لاقثم و  کی  جیافـسب  لاقثم و  مین  يدـنه  کمن  مین و  لاقثم  کـی  نومیتفا  لاـقثم و  ود  یلباـک  هلیلح  تسوپ  دـنریگب 
هک تسناد  دیاب  لاقثم و  ود  نآ  تبرـش  ردق  دننک و  بح  هتفوک  مرن  ار  هلمج  لاقثم  ود  هایـس  قبرخ  مین و  لاقثم و  کی  نوقیراغ  لاقثم و 
بآ زا  رگا  ندیـشک و  دیاب  لدـتعم  تضایر  درآ  یبوخب  ور  نوچ  ندروخ و  دـیاشن  لهـسم  هدـشن  هدیـشک  نوریب  رهز  هک  دـننکن  نیقی  ات 

تـشاد دـیاب  هداشگ  ار  تحارج  ناهد  لاح  همهب  نکیل  دوش و  جوزمم  بارـش  اب  هصاخ  دوش  هداد  بآ  اـت  درک  دـیاب  هلیح  دـشاب  هدیـسرت 
هن ای  تسا  هناوید  کس  ایآ  هک  ناحتما  هقیرط  اـما  تسا  هناوید  کـس  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  دـش  دـهاوخ  رکذ  شتفـص  هک  یمهرمب 

هناوید کس  نآ  دریمب  دروخب و  ای  ددرگزاـب  دروخن و  ار  نآ  غرم  رگا  دـنزادنا  غرم  شیپ  سپ  دـنهن  تحارج  رب  یندروخ و  زیچ  دـنریگب 
نان هراپ  نینچمه  تسا و  هدوب 

75 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
رگا تسا و  هدوبن  هناوید  دـننادب  دروخب  کس  رگا  دـنزادنا  هناوید  ریغ  کس  شیپ  رد  دـننک و  هدولآ  مخز  میر  كرچ و  نادـب  دـنریگب و 

تسا هدوب  هناوید  دروخن 
دـنزیمایب و يو  اب  ار  تفز  هدرک  لح  هکرـس  رد  لاقثم  تسیب  ریـش  واـج  لاـقثم  دون  تفر  دـنریگب  دوش  مئتلم  دراذـگن  ار  مخز  هک  یمهرم 

دنرب راکب  هتخاس  مهرم  هتخپ  يواسم  كزیت  هرت  مخت  زایپ و  ریس و  دنرب و  راکب 
نایاپ

76 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

باتک هلگشم  تاغل 

ینعم تغل 
اههقیقش نیغدص 

ندیلام ندرک  الط 
عنام عدار 

دوخن کناد 4 
تشپ افق 
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ینیب هلول  رخنم 
يریگهگ وزام  صفع 
ولچ رت  ماعط  رت 

هیقنت هنقح 
نشور هئیضم 

درد مشچ  دمر 
روگنا هریش  باشود 

رادكرچ حرقنم 
؟؟؟ هخاس

77 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
ینعم تغل 

تسا کشخ  غمص  هسبای  هعیم 
دراد نیریش  خلت و  تسا  هشیر  طسق 

تسا هنادهایس  زینوش ؟؟؟
هزوقتآ ثیتلح 

اسیرا نغور  دارم  نسوس  نغور 
تسا فورعم  شکداب  سبای  تماجح 

طولب تسوپ  طولب  تفج 
رفولین مخت  لینلا  بح 

زقس تخرد  هویم  هارضخلا  ۀبح 
جاک تخرد  راب  هزوغلج 

شراخ ریعک 
لاهسا عون  ریحز 

78 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

هعاسلا ءرب  باتک  تاجردنم  تسرهف 

یشابمیکح رتکد  ياقآ  یتشادهب  تاروتسد  زا  لماک  هخسن  کی 
تسا رس  درد  جالع  رد  / 12 هحفص / لوا / باب 

تسا هقیقش  درد  جالع  رد  / 15 هحفص / مود / باب 
تسا عرص  جالع  رد  / 16 هحفص / موس / باب 

تسا هلزن  ماکز و  جالع  رد  / 17 هحفص / مراهچ / باب 
تسا مشچ  درد  جالع  رد  / 21 هحفص / مجنپ / باب 

تسا نادند  درد  جالع  رد  / 24 هحفص / مشش / باب 
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دوش هدنک  یناسآب  نیتبلک  نودب  هک  نادند  ندنک  ریبدت  رد  / 25 هحفص / متفه / باب 
تسا ناهد  دب  يوب  رد  / 26 هحفص / متشه / باب 

تسا هحبذ  قانخ و  جالع  رد  / 27 هحفص / مهن / باب 
قلحب تسولز  ندیبسچ  رد  / 28 هحفص / مهد / باب 
تسا شوگ  ضارما  رد  / 29 هحفص / مهدزای / باب 

79 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
تسا ینیب  زا  ندمآ  نوخ  جالع  رد  / 30 هحفص / مهدزاود / باب 

تسا یسوالیل  جنلوق  رد  / 32 هحفص / مهدزیس / باب 
تسا ریحز  هجلاعم  رد  / 34 هحفص / مهدراهچ / باب 

تسا يدعم  لاهسا  جالع  رد  / 35 هحفص / مهدزناپ / باب 
تسا هدعقم  جورخ  جالع  رد  / 36 هحفص / مهدزناش / باب 

تسا ریساوب  جالع  رد  / 37 هحفص / مهدفه / باب 
تسا ریصاون  جالع  رد  / 41 هحفص / مهدجه / باب 

تسا كر  عجو و  اسنلا و  قرع  رد  / 42 هحفص / مهدزون / باب 
تسا برج  جالع  رد  / 44 هحفص / متسیب / باب 

تسا اضعا  اپ و  تسد و  شراخ  رد  / 47 هحفص / مکی / تسیب و  باب 
80 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 

تسا شتآ  یگتخوس  جالع  رد  / 48 هحفص / مود / تسیب و  باب 
دنشاب هدز  رگید  زیچ  ای  بوچب  ار  وا  هک  تسا  یسک  جالع  رد  / 49 هحفص / موس / تسیب و  باب 

دشاب هدیسر  مهب  يراوس  تضایر و  زا  هک  یبعت  یگتسخ و  جالع  رد  / 50 هحفص / مراهچ / تسیب و  باب 
ندش دیفس  زا  يوم  ندرک  ظفح  ریبدت  رد  / 52 هحفص / مجنپ / تسیب و  باب 

هرونیب تسا  يوم  ندرتس  عفر و  ریبدت  رد  / 53 هحفص / مشش / تسیب و  باب 
تسا قرع  دنگ  لغب و  دنگ  رد  / 55 هحفص / متفه / تسیب و  باب 

تسا طرفم  يرغال  عفر  ریبدت  رد  / 57 هحفص / متشه / تسیب و  باب 
طایتحا نایب  رد  / 60 هحفص / مهن / تسیب و  باب 

81 ص : ینآ ،) دوبهب   ) ۀعاسلا ءرب 
[1]

، يزار [ 1 -------------------------------------------------------------------------------- ]
1333 لوا ، پاچ : ناهفـصا ، دیواج -  هناخپاچ  دـلج ، 1 ینآ ،) دوبهب   ) ۀـعاسلا ءرب  دـمحا ، ینباکنت ، فیرـش  مجرتم : ایرکز -  نب  دـمحم 

ه.ش.
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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