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سیئرلا خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

باتک تاصخشم 

سیئرلا خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و  باتک : مان 
میرکلا دبع  ینیوزق ، مجرتم : حراش و  هللا - دبع  نب  نیسح  انیس ، نبا  هدنسیون :

ق 428 ه . فلؤم : تافو  خیرات 
تشادهب عوضوم :

یسراف نابز :
1 دلج : دادعت 

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  رشان :
نارهت پاچ : ناکم 

ش 1387 ه . پاچ : لاس 
لوا پاچ : تبون 

[ رشان همدقم  ]

یلاعتهمسب
انیـس یلع  وبا  سیئرلا  خیـش  لئاسر  زا  هعومجم  کی  بلاق  رد  البق  ار  هلاسر  نیا  یبرع  لصا  سیئرلا  خیـش  هحـصلا  ظـفح  حرـش  همجرت و 
بط یکشزپ ، خیرات  تاعلاطم  هسـسؤم  تاراشتنا  هلـسلس  رد  ردام  یطخ  هخـسن  يور  زا  لاـس 1387  رد  يرجه ) تافو 428  دلوت 370  )

نرق 12 رد  ینیوزقلا  ییحی  دمحم  نب  میرکلا  دبع  میکح  طسوت  هک  دنمشزرا  رثا  نآ  زا  یحرش  همجرت و  کنیا  میاهدرک ، رشتنم  یمالـسا 
. دریگیم رارق  یتنس  بط  نارگشهوژپ  رایتخا  رد  اناوخ  ابیز و  یطخ  اب  هدش  تباتک  خیرات 1205  هتفای و  شراگن  يرمق  يرجه 

. تسا هتفرگ  هرهب  دنمشزرا  رثا  نیا  شراگن  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  زا  يدادعت  زا  قح  هب  حراش  مجرتم و 
./ ددرگیم هضرع  هسسؤم  تاراشتنا  هلسلس  رد  هک  تسا  یلئاسر  نیرتدیفم  زا  یکی  دوخ  عون  رد  يراتخاس  نینچ  اب  رثا  نیا  دسریم  رظنب 

4 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
خیش هحصلا  ظفح  حرش 

[ ققحم همدقم  ]

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
اقب یپ  ناسنا  هفاک  دوجو  خاک  ناینب  تسس  ناکرا  شاهلماک  تیامح  يرادرپسب  هک  تسازس  ار  یظفاح  دع  زا  نوزفا  ساپـس  دحیب و  دمح 

تیفاـع تحـص و  نیـصح  نصح  نیکم و  دنـسم  رب  هدیـشخب  ییاـهر  رهد  بئاوـن  هبعـص  ضارما  کـنچ  زا  ار  اـپ  تسد و  یپ  نازجاـع  و 
ماودلا یلع  هکلب  ماش  حبـص و  ره  ار  ماوعا  روهـش و  يادیب  نایامپتشد  ناکما و  ملاع  ناراوخ  هبتار  ماعنا  هدئام  زا  هک  یمیرک  دـناشنیم 

لازنا لسر و  لاسراب  هلماش  تمحر  هلماک و  تمکح  ضحمب  ار  یصاع  ناکدنب  هفاک  هک  یمیحر  دناسریم  يزور 
5 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
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ٍمیِْوقَت و ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَـنْقَلَخ  هیلحب  سبلتم  ار  ناـسنا  عون  رکیپ  هک  یعناـص  دـناهریم  رفک  تلع  لـهج و  ضرم  زا  فحـص  بتک و 
راهچ یناسنا  جازم  لیدعت  تحص و  ظفح  تهجب  هک  یلداع  دیناسر  لامک  جرادم  یلعاب  لوصو  یگتـسیاشب  هتخاس  هروص  نسحاف  رویز 

زا یئزج  ره  رد  هیودا  هیذـغا و  ّراضم  عفانم و  صاوخ  زا  هک  يرداق  دـینادرک  ّفلؤم  عیاـبطلا  فلتخم  دـض  راـهچب  ار  بیکرت  ياـنب  نکر 
تخوخیش تلوهک و  بابش و  ابص و  باوبا  لوصفب و  ار  یکدنز  نامز  نوناق  هک  يّربدم  داهن  تعیدوب  قیال  يردق  بکرم  طیسب و  ءازجا 

دینادرک اّیهم  دیلوت  هیمنت و  هیذغت و  تایرورض  زا  ار  عاونا  صاخـشا و  ياقب  بابـسا  هغلاب  تمکح  ياضتقم  رب  انب  هک  یمیکح  داد  بیترت 
تکرح و بسانت  بش و  زور و  تملظ  رون و  یلاوت  تامالع  و 

6 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
نا نع  هناش  یلاعت  دومرف  رّدقم  دندوجو  ملاع  دوب  تسه و  هیرورض  هتس  هک  دوهش  بیغ و  هظقی  مون و  بقاعت  رـصانع و  كالفا و  نوکس 

رونب اندـشرا  نیرـصاّنلا  ریخ  ای  کتمکح و  راثا  كاردال  انقفو  نیقلاخلا  نسحا  اـیف  نوفـصاولا  هفـصوب  طـیحی  وا  نوملاـعلا  ههنک  یلا  غلبی 
بولق و بیبط  هّیضر  هضور  راوازس  اهتنا  دح و  هطیح  زا  نوریب  يانث  اصحا و  ّدع و  هلصوح  زا  نوزفا  یتیحت  کتفرعم و  غولب  یلا  کسدق 

شراکن زجعم  تشکنا  رس  زا  رمق  ّقش  تسا و  ملق  کی  شلیاضف  رتفد  زا  يداوس  طخیپ و  هک  یمسج  تّوبن  بقل  یما  ینعی  بونذ  عفاش 
نشور مهیلع  هّللا  مالس  فلس  يایبنا  تفرعم  داوس  شنافرع  ناتسبد  راونا  وترپ  زا  مقر  کی 

7 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
ار هانک  ضرم  نارامیب  نهربم  رّـسیم و  شتوبن  تایآب  افـشتسا  زا  َصَْربَأـْلا  َو  َهَمْکَأـْلا  ُئِْربُأ  َو  ياـعدا  ار  يوسیع  باـستنا  تلاـسر  باـنج  و 

يراودیما دبا  تایحب  وا  شخبناور  توعد  ضیف  زا  ار  هایسور  تما  نایصاع  تسیراج و  وم  نب  ره  زا  تحص  قرع  شتعافش  یمرکتشپب 
صوصخم اّمنا  صنب  صوصنم  يالاو و ال  ياول  عفار  یفطـصم  مع  نبا  یـصو و  هبابب و  قیلی  یمالـس ال  ّناف  هبانج  وحن  نمحّرلا  نم  مالس 

مّلسم نیبم  نید  يافشلا  راد  تبابط  کیره  رب  هک  وا  رّونم  طابـسا  رّهطم و  دنزرف  هدزای  بلاط و  یبا  نب  یلع  بلاغلا  هّللا  دسا  یتا  له  هیآب 
مهتیالول انقّفو  ّمهّللا  نیدلا  موی  یلا  نیعمجا  مهیلع  همالس  هّللا و  تاولص  ملاع  ياقب  أشنم  دحاو  دعبا  دحاو  ناشدورو  ضیف  دوجو  تسا و 

انعّتم و 
8 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

مهترمز یف  انرشحا  مهتعافشب و  نیراّدلا  یف 
هلصوح ردقب  ار  دابع  زا  یکی  هک  دهاوخ  راتخم  رداق  هاکره  هک  ددرکیم  ارآهحفص  اعدم  نیا  ضرعب  نایب  تحاس  رد  نابز  هتسکش  هماخ 

دیاب دـیاش و  هک  يوحنب  ممه  بولق و  فرـص  دراذـک  وا  تیافک  فکب  ار  روهمج  روما  دزاس و  زاتمم  ناکدـنب  ریاس  زا  تیلباق  روخارف  و 
ار سکره  تیلباق  تماق  هبتر  ردقب  صاخ و  ناکدنب  تیبرت  شرثا  ایمیک  رظن  حمطم  هتـسویپ  هک  ار  لداع  یهاشداپ  دـیامنیم و  وا  بناجب 

ماوت تلادـع  مظعا  ریما  لآم  هدـنخرف  لاوحا  تارابع  لاقم  نیا  قادـصم  درامکیم  وا  تیبرت  رب  تسنداد  صاصتخا  يرترب  يالاو  تعلخب 
هاشداپ ترضح  یلاعا  تیبرت  رظنم  تمهن  الاو  تمه  تکرب  زا  هک  تسیمیش  تناتم  تلالج و 

9 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
مایألا و یلایللا و  راحب  یف  ۀیراج  هتلود  ۀنیفس  تلاز  یهّللا ال  لظ  نابرد  اراد  ناش  ردنکس  ناسیتیک  هاکراب  نودرک  هاپس  کیالم  هاجمج 

ریاط تسیزارفارس و  يدنمورب و  يامن  وشن و  رد  یهلا  تمحر  بآ  هب  شدنلب  تمه  لاهن  ماوعالا  روهـشلا و  میلاقا  یف  ۀیراس  هتلدعم  راثآ 
شباتع رهق و  تّدـح  راکزاس  هنامز  تعیبط  اب  شباـطخ  فطل  دهـش  يزاورپ  شرع  ياـشکلاب  یماـنکین  ياـضف  رد  شریـس  نامـسآ  مزع 

نید و هصرع  زورفانمجنا  شنییآ  دیشروخ  يار  ینشور  ترصن  حتف و  دونج  همدقم  شنیرق  تلود  نیبج  یکداشک  راکزور  جازم  حلصم 
ناسحا ناسین  اخس  ربا  شزیر  تقو  رد  دزابیم و  لد  تلم  کلم و  هتخوس  ناج  نمشد  شتلدعم  غیت  قرب  زا  مزر  ماکنه  تلود 

10 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
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یهاشنهاش تقفش  راسهمشچ  هتفای  تیبرت  شدوعسم  عبط  دنمورب  لخن  دزاسیم  رهوک  زیربل  ار  نالئاس  ناماد  فدص  شناماوت  ایرد  فک 
رب شتبغر  رظن  یناسنا  تالامک  دنب  هتسدلک  شتیلباق  تسد  یهّللا  لظ  تمحرم  باتفآ  هتفریذپ  کنر  بآ و  شدورو  ضیف  ترطف  رهوج 

تلاـسب و غیت  رهوج  يداـهن  شیورد  یلد و  کـچوک  روط  زرط و  یعارم  يداژن  كرزب  ناـمدود  غارچ  وترپ  یناـهج  ود  تاداعـس  زارحا 
کنهآ سانـشماقم  کنن  مان و  هکرعم  کنج  زوریف  رفظ  حـتف و  رکـشل  دـئاق  رف  تکوش و  رفا  هقاتا  تعانم  تناتم و  خاک  داـمع  تعاـجش 

ظوحلملا نیطالّـسلا  كولملا و  مظعا  فاطلاب  صتخملا  ینعا  داهج  ازغ و  نادـیم  يارآفص  داد  تلادـع و  يانب  رامعم  کـنرد  شیط و 
رکذلا نسحب  روکذملا  نیقاوخلا  ةرساکالا و  محفا  تیانع  نیعب 

11 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
لاغشا دوجو  اب  هک  راهّنلا  لیللا و  بئاون  نع  انوصم  راّبجلا و  کلملا  دییأت  نم  اّدمتـسم  لاز  رالاسهپـس ال  ناخ  متـسر  راطقألا  قافآلا و  یف 

تلود نید و  هار  رد  یناشف  ناج  نابساپ و  کیالم  ناتسآ  برق  همزال  هک  همیـسج  ماهم  تیـشمت  رد  مامت  مامتها  همیظع و  بصانم  هررقم 
دنـسپلد تاکن  رکذ  هدوب  لامک  بابرا  سنا  عمجم  لاجر و  لضافا  لاحر  طحم  لابقألا  یهب  ردقالاو  نآ  سلجم  هراومه  تسا  نارتقا  دـبا 

دبع ینیزک  تدـحو  هیواز  فکتعم  نیا  هک  یمایا  هلمج  زا  ددرکیم و  ریاد  ریاـس و  هاوفا  هنـسلا و  رب  قیاـقد  هضماـغ  زومر  ّلـح  قیاـقح و 
دوب نیچهشوخ  يوب  کـنررپ و  سلجم  نآ  دـیاوف  نمرخ  زا  نیـشنلد و  لـفحم  نآ  نارـضاح  هرمز  رد  ینیوزقلا  ییحی  دـمحم  نب  میرکلا 

تزاج نیرتمک و  نیا  جالعلا  یطب  ضارما  زا  زارتحا  جازم و  لادتعا  ظفح  لاکشا  رکذ  بیرقتب 
12 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

هچرکا تشاد  ضورعم  هتفای  فیلأت  تمس  بلطم  نیا  صوصخ  رد  هک  ار  سیئرلا  خیشلل  سیفنلا  رد  هلاسر  یناعم  دیاوف و  ترثک  ینابم و 
دنطوبرم انـشآ و  يزات  تغلب  هیملع  بتک  ریاس  ثیداحا و  عبتت  نمیب  یلاعتم  یّلبج  ترطف  یلاع و  سابتقا  قیاقح  سأش  هقیقد  عبط  راـبتعاب 

دندرک روهرهب  موتکم  ّرس  نآ  هیفخم  دیاوف  زا  هتشک  زین  نانابزیسراف  عافتنا  ببس  هروکذم  هلاسر  رب  یلاع  تافتلا  رظن  هکنآ  تهجب  نکیل 
الاثتما تعاطتـسا  مدـع  تعاضب و  ّتلق  اب  اذـهل  دـندومرف  رومأم  تمدـخ  نیا  میدـقتب  ار  هدـیقعلا  قداص  نیا  تبغر و  نآ  همجرت  هعلاطمب 

ياوه بآ و  هدرورپ  تسیلاعا  رغاصا و  عجرم  هک  یلاع  تافـص  یکلم  تاذ  نوچ  تفریذـپ و  قیمتت  قیفلت و  هملک  دـنچ  نیا  یلاعلا  هرمال 
تابوثم قیحر  رامخیب  هداب  بایةاشن  هتسویپ  يوبن و  يازع  تعیرش  تعباتم  راهب  هشیمه  نمچ 

13 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
فنصم نوچ  دومن و  طاقسا  هتسنادن  تافتلا  رظن  لباق  دوب  هدومن  داریا  مادم  برش  تیفیک  نایب  رد  هلاسر  فلؤم  هک  ار  یلـصف  تسیورخا 

َّلُک ِءاْملا  َنِم  اْنلَعَج  َو  هفیرش  هیآ  نومـضم  رب  انب  هقیقحلا  یف  هک  اربآ  تایفیک  لاوحا و  هدرک و  ینتبم  باب  هدزنیـس  رب  ار  هلاسر  نیا  باوبا 
هک دـید  بسانم  دوب  هدومنن  داریا  هلاـسر  نیرد  هدومن  دوخ  رکید  هنّودـم  فیناـصت  رب  هیکت  لاـمها و  تفک  ناوتیم  ةویح  بآ  ٍیَح  ٍءْیَش 
هک دیامن  لقن  اهب  قوثوم  بتک  زا  راصتخا  زاجیا و  لیبس  رب  ار  اهنآ  ّراضم  عفانم و  راهنا و  نویع و  هدکار و  هیراج و  هایم  لاوحا  زا  يردـق 

هتـس هلمج  زا  اوه  نوچ  دـشابن و  کنر  بآ و  زا  یلاخ  هلاسر  مه  دوش و  هدراهچ  نیموصعم  تارـضح  ددـع  قفاوم  باوبا  ددـع  انّیمت  مه 
متخ هدرک  رکذ  بآ  لاوحا  ولت  رد  زین  ار  نآ  لاوحا  لمجم  هک  دید  بسانم  دوب  اقب  هیرورض 

14 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
ناوخا زا  عقوت  ددرک  نانمؤم  ریاس  ناشالاو و  نآ  عافتنا  ببس  رکید و  نیرظان  یلاع و  رظنم  ضیف  رظن  نسحتسم  هک  دیما  دیامن  نآب  هلاسر 

هرخآ یلا  تایفیکلا  يوذ  یف  نیعم  قفوم و  ریخ  هّللا  دنهن و  تنم  نآ  حالصاب  دندرک  علطم  یللز  ای  یللخ  رب  رکا  هکنآ  ینید 

تایفیک نابحاص  نایب  رد  لوا  باب 

ترارح و تسا  راهچ  هتخاس  ومن  أدـبم  هتـشاذک و  نارب  ار  رکید  تایفیک  رادـم  دوخ  هغلاب  تمکحب  یلاـعت  هللا  هک  یتاـیفیک  لوا  هکنادـب 
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لثم دوشیم  لصاح  تابکرم  ناـشیا  جازتما  عاـمتجا و  زا  دـنمانیم و  هدرفم  عئاـبط  ار  تیفیک  راـهچ  نیا  تسوبی و  تبوطر و  رد  تدورب 
عیابطلا ریاس  یلع  همدقت  لادتعألا و  رکذ  یف  کشخ  درـس و  كاخ  رت و  درـس و  بآ  رت و  مرک و  اوه  تسا و  کشخ  مرک و  شتآ  هکنآ 

هرخآ یلا  لوصفلا  و 

لوصف عئابط و  ریاس  رب  نآ  مدقت  لادتعا و  ینعم  نایب  رد  میود  باب 

15 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
نآ تبوطر  ترارح و  هک  ینعم  نیا  هب  دـشاب  لدـتعم  تسنآ  هروکذـم  هناگراهچ  عئابط  نیزا  اـمن  وشن و  تیثیح  زا  رتهب  لـضفا و  هکنادـب 

مرک و رایسب  دزاس و  دمجنم  هک  دشابن  کشخ  درس و  رایـسب  دیامن و  ریذحت  هک  دشابن  رت  درـس و  رایـسب  ددرک و  نفعتم  هک  دشابن  طارفاب 
ار ینینچ  بیکرت  دومن و  دناوت  دوخ  ّدض  تمواقم  هک  دوش  لخاد  يردـقب  مادـکره  زا  هک  تسنیا  رتهب  هکلب  دـنازوسب  هک  دـشابن  کشخ 
راـکزور و لادـتعا  ببـسب  تسا  راـهب  لـصف  هنمزا  لوصف و  لـضفا  رتهب و  سپ  هنمزا  لوصف و  تسا  نینچمه  دـنمانیم و  یقیقح  لدـتعم 

لادـتعا نیا  اهفوکـش و  اهکرب و  روهظ  اههایک و  اهتخرد و  ّومن  بش و  زور و  يواست  تاـناویح و  رد  قولع  دادعتـسا  اـمن و  وشن و  ءادـتبا 
رکذب میدرک  یلامجا  هراشا  نوچ  هک  قیقحتب  تسا و  رکید  لوصف  رب  وا  میدقت  لیضفت و  ببس  روکذم 

16 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
بابلا ناشیا  تحص  دنام  میاد  ار  نآ  دنیامن  ظفح  رکا  هک  يزیچ  ناسنا و  نادبا  لاح  رکذ  رد  مییامنیم  عورش  سپ  یقیقح  لادتعا  ینعم 

هرخآ یلا  المجم  ارکذ  ۀّحصلا  ظفحل  هیلا  جاتحی  ام  نادبألا و  رکذ  یف  ثلاثلا 

تستحص ظفح  هیلا  جاتحم  هچنآ  نادبا و  رکذ  رد  میس  باب 

ترارح هک  ینعم  نیا  هب  تسا  للحتلا  ۀـمئاد  تسا  هداد  رارق  نارب  عئابط  زا  دوخ  هغلاب  تمکحب  یلاعت  هللا  هچنآ  رب  انب  نادـبا  نوچ  ـالمجم 
ار یناسنا  ندب  ءازجا  دنربیم  لیلحتب  جـیردتب  ود  ره  نیا  هتخاس و  طیحم  ناسنا  ندـب  رب  زین  ار  اوه  هدرک و  قلخ  ناسنا  ندـب  رد  ار  هیزیرغ 

هکنادنچ دشاب  عئابط  لادتعا  اقب و  امن و  وشن و  ببـس  دوب و  دناوت  نآ  ماقم  میاق  هک  یللحتی  ام  لدـب  زا  ار  ناسنا  تسا  راچان  دـب و  سپ ال 
هک ییاذغ  یکی  دوشیم  لصاح  زیچ  ودب  مامت  لادتعا  نیا  تسا و  رمع  رخآ  دارم  ناسنا  توق  دوب  دناوت  یقاب 

17 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
شهاوخ هک  تسنیا  دارم  دیامن  لیم  دـشاب  رتبغار  نآب  وا  عبط  هچنآ  زا  جایتحا  ردـقب  ار  اذـغ  دـشاب و  لصف  تداع و  هینب و  عبط و  قفاوم 

جارخا لوضف  رکا  هک  اریز  ندـب  رد  هدـلوتم  لوضف  جارخا  يرکید  تسه و  یلخد  هلمجلا  یف  تحـص  ظـفح و  اذـغ  شراوـک  رد  ار  عـبط 
ام دوشیم و  دلوتم  ضارما  للع و  فرحنم و  لادـتعا  زا  ببـس  نیاب  یناسنا  ندـب  دـسریمن و  مهب  قداص  ياهتـشا  اذـغ و  شهاوخ  دوشن 

بیکارت نیجاعم و  تحـص  ظفح  تهج  ءاّبطا  هقذـح  هکنادـب  یلاعت  هللا  ءاش  نا  تسا  تحـص  ظفح  هیلا  جاتحم  هچنآ  عیمج  مینکیم  نایب 
هدـش هبرجت  قفاوم و  اهجازم  رثکا  اب  همه و  زا  لهـسا  هک  يزیچ  درادـن و  تقفاوم  هجزما  عیمج  اب  اـهنآ  رثکا  دـناهدومن و  فیلأـت  يرایـسب 

مالّسلا هیلع  انّیبن و  یلع  مدآ  ترضح  زا  رکذ و  دوخ  باتک  رد  يدادغب  عماج  بحاص  هچنانچ  تسا 
18 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

ره ناطرـس  جربب  نآ  لوزن  ات  لمح  جربب  سمـش  لوزن  لوا  زا  هک  تسنآ  دـناهدرک  لقن  دوخ  هنّودـم  بتک  رد  زین  اّبطا  ریاس  هدومن و  لـقن 
دنامیم و حیحـص  شـساوح  ظوفحم و  ضارما  عیمج  زا  لاس  نا  رد  هک  دـنیامن  فوفـس  هدـیبوک  دـنق  مرد  کی  اب  هنایزار  مرد  کی  زور 
یلک و عجو  زا  عفان  لوب و  ردم  هدنزک و  تاناویح  ندیزک  زا  عفان  ددس و  حتفم  هظیلغ و  حایر  للحم  دنکیم و  یمیظع  تیوقت  ار  هرـصاب 

یلا موی  لک  ریبدـت  یف  عباّرلا  بابلا  درادـن  نآ  شیاجنک  رـصتخم  نیا  دـناهدومن و  لقن  هنایزار  يارب  زا  يرایـسب  عفانم  اـبطا  تسا و  هناـثم 
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هرخآ

زور ره  ریبدت  رد  مراهچ  باب 

كاوسم وضو و  زاـمن و  زا  هتخاـس  بجاو  درب  یلاـعت  كراـبت و  هللا  هچنآ  زا  دـعب  دوش  حبـص  نوچ  هک  دزاـس  مزـال  دوخ  رب  هک  تسبجاو 
ضارما عیمجب  هعفان  تانونس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تسا  ربمغیپ  هّینس  تنس  هک  اهبوچ  نیرتهبب 

19 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
حیبست و زامن و  زا  دعب  شعضومب و  میسرب  هکیتقو  دومن  میهاوخ  اهنآ  رکذ  ام  دشاب و  لصف  ضرم و  نآ  بسانم  هک  هثل  نهد و  نادند و 

تـسه وا  هدعم  رد  هچنآ  رب  تسایـشا  لّوا  هک  وا  نهد  رد  دوشیم  رهاظ  هچنآ  رد  دیامن  لمأت  هدومرف  ماعنا  یلاعت  هللا  هچنآ  رکـش  ود  ار  وا 
لیام نهد  هزم  رکا  لادـتعا و  تیاغ  ندـب و  تحـص  رب  دـنکیم  تلالد  دـشاب  هزمشوخ  وبشوخ و  رگا  سپ  طـالخا  یمک  یتداـیز و  زا 

زا دعب  دیامن و  لیم  دشاب  هدش  هتخاس  دنق  اب  هک  يدنقلک  هک  تسنیا  راوازـس  بسانم و  سپ  ارفـص  یتدایز  رب  دنکیم  تلالد  دشاب  یخلتب 
دنکیم تلالد  هتخوس  راخب  ای  نهد  رد  یکشخ  دبایب  رکا  دوش و  هدعم  لفساب  ارفـص  هدام  رادجنا  ببـس  ات  دیامن  لیم  مرک  بآ  یلیلق  نا 

رکا دیامن و  لیم  نآ  لثم  ای  خی  اب  هدش  درس  هداس  نیبجنکس  هک  تسنیا  باوص  سپ  هدعم  رد  ترارح  یتدایز  رب 
20 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

دوخ نهد  بآ  رکا  هشفنب و  تبرش  ای  بالک  تابن  دماشایب  هک  دمایب  سپ  هنیـس  قلح و  رد  یتنوشخ  یکـشخ  زا  دش  روکذم  هچنآ  اب  دبایب 
ای کشمران  اب  يردنک  شراوج  دوش  رهاظ  یـشرت  غورآ  لاح  نیا  اب  رکا  یلـسع و  دنقلک  اب  دیامن  هفاضا  یکطـصم  يردـق  دـنیب  هدایز  ار 

لیم دشاب  هتـشاد  تبغر  هچنآ  نا  زا  دعب  دوش  رودقم  مادکره  هراوس  ای  هداپ  دیامن  تکرح  تعاس  کی  ردـقب  دـیامن و  لیم  دوع  شراوج 
خلا كاوسملا  یف  سماخلا  بابلا  دیامن 

نآ عفانم  یجازم و  رهب  تسا  عفان  هک  دنچ  ینونس  تسبسانم و  كاوسم  تهجب  هک  يراجشا  نآ و  تعفنم  كاوسم و  نایب  رد  مجنپ  باب 
عاونا هک  نادندب  هدعم  زا  هدعاصتم  تاراخب  ندرک  عنم  نادند و  نب  تشوک  ندرک  كاپ  نآ و  ندرک  دیفـس  تسنادـند و  ندرک  كاپ 

دوشیم دلوتم  نآ  زا  ضارما 

تسیبوچ الوا  تسبسانم  كاوسم  تهجب  هک  يراجشا  اما 
21 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

ای وله  بوچ  دـیب و  بوچ  سوسلا و  لـصا  برغ و  بوچ  اـمرخ و  خاـش  نوتیز و  بوـچ  نا  زا  دـعب  دـنمانیم  هّیناـمیلا  كوـش  ار  نآ  هک 
بوچ دـشاب و  یـضبق  یخلت و  نا  رد  هک  تسنآ  كاوسم  بوچ  رد  ربتعم  اهنآ و  نیرتهب  نوناق  رد  خیـش  لوق  قفاوم  نآ و  دـننام  ولاتفش و 

دـنرپیم و فارطاب  اجنآ  زا  دـسریم و  مهب  اـمیظعت  افرـش و  هّللا  اـهداز  همّظعم  هکم  رد  هک  تسیبوچ  نآ  دراد و  ار  تفـص  ود  نیا  كارا 
دشاب و صفع  دوع و  کمن و  رشقم و  سدع  زا  شنونس  دیاب  يوم  جازم و  بحاص  هکنآ  لثم  دشاب  یجازم  ره  بسانم  تانونـس  زا  هچنآ 
رب تدورب  رکا  هک  تسا  نینچ  نوناق  رد  هنـشا و  سوسلا و  قورع  دوع و  قروب و  رانلج و  رحبلا و  دبز  ضیبا و  زا  يوارفـص  جازم  بحاص 

دنوارز یکطصم و  ناشوایس و  رپ  دعس و  افوز و  ینیچراد و  دوعب و  هک  تسا  نانچ  بسانم  دشاب  یلوتسم  جازم 
22 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

هرخآ یلا  اهکرت  دنع  لمعتسی  نا  بجی  ام  اهلامعتسا و  ۀیفیک  اهتعفنم و  ۀضایّرلا و  یف  سداسلا  بابلا  دنیامن  نونس  اهنیا  لاثما  جرحدم و 

دروآ لمعب  دشاب  هدرک  مامت  ار  نآ  هک  یسک  هک  تسبجاو  هچنآ  نآ و  ندروآ  لمعب  یکنوکچ  نآ و  تعفنم  تضایر و  رد  مشش  باب 
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زا يزیچ  وا  هدـعم  رد  هک  دـیایب  هاگره  هکنآ  لّوا  دراد  نا  رد  یمیظع  لخد  تسه و  تحـص  ظـفح  رد  یمیظع  هرهب  ار  تضاـیر  هکنادـب 
لوا تسا  زیچ  چنپ  دیامن  ینعم  نیا  رب  تلالد  هچنآ  هدماینرب و  نآ  هدهع  زا  همـضاه  توق  هک  تسیقاب  هتـشذک  بش  ای  هتـشذک  زور  ماعط 

هک دـیاب  سپ  نهد  بآ  یتدایز  مجنپ  اهتـشا  یمک  مراهچ  تسا  ندـب  مامت  هزایمخ  زا  ترابع  نآ  هک  یطمت  میـس  یتسـس  میود  تلاـسک 
ات تاضایر  زا  نآ  ریغ  ای  ندرک  يزاب  عاونا  ای  نتخاـب  ناـکوچ  ندرک و  يراوس  اـی  نتفر  هداـیپب  ار  دوخ  ندـب  دـهدب  تضاـیر  تقو  نیرد 

هیقب نآ  دوش  لزان  يزیرغ و  ترارح  دوش  هتخیکنارب 
23 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

ندـب هک  تسا  نآ  تضایر  دـح  تسا و  کلذ  ریغ  راوس و  بسا و  درم و  ناحتما  تضاـیر  عفاـنم  زا  میود  هدـعم و  زا  هتـشذک  زور  ماـعط 
دور مامحب  دیامن و  تضایر  كرت  سپ  دسر  مهب  اذغب  قداص  شهاوخ  دوش و  فرطرب  هتـشاد  نا  زا  شیپ  هک  یتسـس  لقث و  دنک و  قرع 

خلا هتعفنم  ماّمحلا و  ۀئیه  یف  عباسلا  بابلا  دروخب  ماعط  دیآ و  نوریب  دوز  دلامب و  ندب  رب  خرس  لک  نغور  دزیرب و  دوخ  رب  رایسب  بآ  و 

نا زا  ندمآ  نوریب  زا  دعب  نآ و  رد  تسبجاو  هک  يدنچ  ریبادت  نآ و  لامعتسا  یکنوکچ  نآ و  تعفنم  ماّمح و  تأیه  رد  متفه  باب 

تـسا زیچ  هس  زا  بکرم  تسوا  ةوـیح  ببـس  هک  یمدآ  ساـسا  هچناـنچ  هک  ینعم  نیا  هب  تـسیمدآ  هـینب  لـثم  ماـمح  ياـنب  هـک  یتسردـب 
تامامح نیرتهب  اوه و  بآ و  کنس و  تسا  زیچ  هس  زا  بکرم  زین  مامح  ساسا  حور  طالخا و  ناوختسا و 

24 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
هتشاد قرشم  فرطرب  اصوصخ  رایـسب  هنزور  دشاب و  هدش  هتخاس  نیمز  يور  رب  دشاب و  عیـسو  شتویب  عفترم و  شفقـس  هک  تسا  یمامح 

بوچب راهب  لصف  رد  ار  مامح  دننک  مرک  دیامن و  بانتجا  دـشاب  تافـص  نیا  ریغب  هک  یمامح  زا  دـشاب و  بوخ  نآ  ياوه  بآ و  دـشاب و 
يارب زا  مامح  لوخد  ریبدت  نیکرـس و  كاشاخب و  دـشاب  هدـش  مرک  هک  یمامح  زا  دـیامن  بانتجا  سدـع و  بوچ  هبنپ و  بوچ  دـجنک و 

یتکرح كدنا  دهاوخ و  رکا  دشکب  هرون  تسا و  رتهب  لک  نغور  هک  دش  روکذـم  اقباس  دـلامب و  ندـب  رب  نغور  هک  تسنآ  لدـتعم  جازم 
يابطا نوچ  هک  تسنیا  دارم  هک  دـنامن  یفخم  یلدـتعم  ثکم  مامح  ياـهناخ  زا  هناـخ  ره  رد  دـیامن  ثکم  دـنک و  ماـمح  لوخد  زا  شیپ 

همه زا  ثلاث  رتشیب و  نا  زا  یناث  هتـشاد و  یمک  ترارح  لوا  هناخ  هتـشاد  هناخ  هس  هک  دناهتـشاذکیم  وحن  نیرب  ار  تاـمامح  ياـنب  قباـس 
دورن ثلاث  هناخب  ۀعفد  هدوبیم  رتمرک 

25 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
نیاب یهتنا  دناسر  مهب  ثلاث  تیب  ترارح  تمواقم  ۀـهجب  يدادعتـسا  هلمجلا  یف  ندـب  ات  دـیامن  یثکم  كدـنا  میود  لوا و  هناخ  رد  هکلب 
دشابن هبترمب  نآ  ترودک  ینعی  دصفب  دشابن  جاتحم  دشابن و  فاص  شنوخ  رکا  دشاب و  فاص  شنوخ  هک  یـسک  دیامنیم  لمع  روتـسد 
دـشاب دصفب  جاتحم  رکا  دلامب و  هچراپ  اب  ار  شندب  دزیرب و  ندب  رب  مرک  مین  بآ  هک  تسنیا  بسانم  سپ  دشاب  مزال  دصفب  نآ  قیقرت  هک 

ندب رب  لک  نغور  دـشاب  هتـشاد  يراوس  زا  يدایز  یکدـنام  رکا  دـشابن و  بت  رکا  ندـیلام  نغور  دـصف و  قرعب و  ار  لوضف  دـیامن  نوریب 
هتخپ و هدـیبوک و  کمن  هتـسب و  كرب  بآ  هب  ار  رـس  دـیوشب  دزاـسیم و  فرطرب  ار  یکدـنام  هک  تسنیا  روکذـم  نغور  راـک  هچ  دـلامب 

ندـب رد  دـبایب  رکا  سپ  بالک  ای  دروم  كرب  بآ  هب  هدـش  هدـیناسیخ  یحاجن  نیط  ای  انوطقرزب  باعل  ای  هزات  دروم  گرب  باـب  هدـیناسیخ 
یمطخ لک  انوطقزرب و  باعل  دلامب  دوخ  ندب  رب  سپ  يرایسب  شراخ  ای  ترارح  دوخ  رس  ای  دوخ 

26 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
اب دیامن  روخب  مامح  زا  ندمآرب  زا  دعب  دیامن و  هرون  لخاد  هروکذـم  ياهباعل  نیزا  دـشاب  ریونت  هب  جاتحم  رکا  هنادهب و  باعل  هدـیناسیخ و 

نغورب روفاک و  دوع و  دیفـس و  خرـس و  لدنـص  زا  يردـق  دـشاپب  دوخ  ندـب  رب  کشم و  ای  دـشاب  هتفای  تیبرت  روفاک  نایم  رد  هک  يدوع 
دشاب هدش  هتخپ  سدع  اب  هک  ییاهماعط  زا  دیامن و  لیم  هروغ  تبرش  ای  بانع  تبرش  رانا و  تبرـش  مامح  زا  دعب  دیامن و  نیهدت  زین  هشفنب 
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اب دشاب و  هتـشاد  هراح  هیودا  هک  ران  هیلق  ای  دـشاب  هدـش  هتخپ  ردـنقچ  اب  هک  ییابروش  ای  نارفعز  هکرـس و  دـشاب و  هتـشاد  لخاد  سدـع  ای 
نا زا  دعب  دنک و  باوخ  كدنا  دناشوپب و  ار  دوخ  هکلب  دـباوخن  هنهرب  دـشاب  هتـشاد  باوخ  رکا  دـیامن و  لیم  دـشاب  هدـش  هتخپ  هرب  ندرک 

تلاح تسبجاو  ماـمح  زا  باـنتجا  هک  یتاـقوا  هلمج  زا  هک  دـنامن  یفخم  دـیآرب  دوز  دزیرب و  ندـب  رب  رایـسب  مرک  مین  بآ  دور و  ماـمحب 
خیش تسا و  هدعم  يالتما 

27 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
هیقفلا هرضحی  نم ال  باتک  رد  هّللا  همحر  قودص  خیـش  هچنانچ  تسمزال  نا  زا  زارتحا  زین  ثیدح  بسحب  هدومنن و  نآ  رکذ  هلاسر  نیرد 

نایـشغلا ۀنطبلا و  یلع  مامحلا  لوخد  نلتق  امبر  ندبلا و  نم  دهی  ثلث  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دوخ  دانـساب  دیامنیم  تیاور 
یکی ار  یمدآ  دنـشکب  زیچ  هس  نیا  هک  دـشاب  اسب  ار و  ناسنا  ندـب  دـنکیم  بارخ  هک  تسا  زیچ  هس  ینعی  زیاجعلا  حاکن  ءـالتمألا و  یلع 

ماعطلا و لکا  یف  نماثلا  بابلا  ریپ  نانز  تبراقم  هدـعم و  يالتما  لاـح  رب  تعماـجم  دـشاب و  هدروخرپ  يزیچ  هک  یتلاـح  رب  ماـمح  لوخد 
خلا هبیترت  هریخأت و  همیدقت و  هعفان و  هّراض و  هتقو و 

رخؤم دیاب  هچنآ  دوش و  هدروخ  مدقم  دـیاب  هیذـغا  زا  هچنآ  نآ و  عفان  نآ و  راضم  نآ و  تقو  ماعط و  ندومن  لیم  رد  متـشه  باب 
هیذغا بیترت  دوش و  هدروخ 

قباس ياذغ  زا  هدعم  هک  دوش  هدروخ  یتقو  رد  ماعط  هکنیا  تسبجاو 
28 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

دشابن و شهاوخ  رکا  هچ  دسر  مهب  تبغر  ات  تسبجاو  بانتجا  دشاب  نیا  فالخب  رکا  دـشاب و  هدیـسرمهب  قداص  ياهتـشا  دـشاب و  یلاخ 
ماعط میدقت  ماعط  ندومن  لیم  رد  تسبجاو  نآ و  ریغ  هتکس و  عرص و  لثم  هدعم  يالتما  ۀهج  زا  دوشیم  دلوتم  ضارما  دشاب  یلتمم  هدعم 

مـضهلا ئطب  هچنآ  دـباییم و  خـبط  دوز  دوش  لیم  رخآ  رد  هاـکره  تسا  مضهلا  عیرـس  هچنآ  هکارچ  مضهلا  ءیطب  ماـعط  رب  مضهلا  عیرس 
دوشیم و دساف  مه  نآ  تحت  ام  وا  داسفب  دوشیم و  دساف  ریغتم و  دب  تسنآ ال  جورخ  عنام  هدشن  مضه  زونه  هدنام و  هدعم  رعق  رد  تسا 

هچنآ اـی  ریـش  اـی  تساـم  لوا  هکنآ  لـثم  تسا  رتظیلغ  هک  ییاذـغ  نارب  تسا  رتفیطل  هچنآ  میدـقت  تسبجاو  سپ  دوشیم  ضارما  ببس 
اهاولح زا  دراد و  مدقم  دشاب  رتفیطل  هچنآ  روتسدب  مه  اهتشوک  زا  دیامن و  لیم  نا  زا  دعب  ار  اهابروش  لیم و  اهاذغ  زا  دشاب  نآب  کیدزن 

29 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
رب ار  هتـساشن  نینچمه  تسه و  هتـساشن  رد  هک  یلقث  رابتعاب  دشاب  هتـساشن  زا  هچنآ  رب  دراد  مدقم  دشاب  هدـش  بترم  درآ  رکـش و  زا  هچنآ 

ربمغیپ ترـضح  زا  یتیاور  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  هللا  همحر  قودص  خیـش  هک  دنامن  یفخم  دشاب  هدش  هتخپ  امرخ  زا  هک  ییاولح 
دـیامنیم و بسانم  ماقم  نیرد  نآ  داریا  دراد و  تحـص  ظفح  رد  یمیظع  لخد  نآ  ياضتقمب  لمع  هک  هدومن  لـقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

ۀعماجم ّلقیل  ءادّرلا و  فّفخیل  ءاذحلا و  دّوجیل  ءادغلا و  رکابیلف  ءاقب  ءاقبلا و ال  دارا  نم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  هک  تسنیا  نآ 
لاح دنام و  یقاب  دهاوخ  هک  یـسک  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تفک  ینعی  نیّدلا  ۀّلق  لاق  ءادّرلا  ۀّـفخ  ام  هّللا  لوسر  ای  لیق  ءاسّنلا 

یلاعت هّللا  ریغ  يارب  زا  ینعی  ییاقب  تسین  هکنآ 
30 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

تـساملع رثکا  موهفم  هچنانچ  دشاب  هجوز  زا  هیانک  شفک  هک  تسنیا  رهاظ  ار  دوخ  شفک  دنک  بوخ  دـنک و  تشاچ  دوز  هک  دـیاب  سپ 
هک دیاب  دندومرف و  ریسفت  ضرق  یمکب  ترضح  نآ  دندیسرپ  ترضح  زا  ار  ادر  یکبس  ینعم  ار و  دوخ  ءادر  دیامن  کبس  ترابع و  نیزا 

لـصاح هدیـسر و  رظنب  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  یتدایز  اب  ثیدح  نیا  نومـضم  ار و  نانز  تبراقم  دنک  مک 
دیاب دریکب و  بوخ  نز  ینعی  ار  دوخ  شفک  دنک  بوخ  دیاب  سپ  یئاقب  تسین  هکنآ  لاح  ار و  اقب  دهاوخ  هک  یسک  هک  تسنیا  نآ  ینعم 
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دماشایب و مک  بآ  دشاب و  هدیسرمهب  قداص  یکنـشت  هک  یتقو  رد  دماشایب  بآ  دشاب و  یلاخ  قباس  ياذغ  زا  هدعم  هک  دروخب  اذغ  یتقو 
نیرتدـب هدـعم  يالتما  نیح  رد  مامح  ندـش  لـخاد  دورن و  ـالخب  اـت  دـباوخن  دور و  هار  یـشعت  زا  دـعب  دـشکاو و  ندرک  تشاـچ  زا  دـعب 

مامح زا  رتهب  ناتسبات  مامح  تساهتلع و 
31 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

هکنیا تسبجاو  تسا و  ناتـسود  رمع  هدننکبارخ  ریپ  نز  اب  یکیدزن  تستوم و  رب  نیعم  بش  رد  دیدق  تشوک  ندروخ  تسا و  ناتـسمز 
تـسا هدومرف  هک  رـشبلا  ریخ  هّینـس  تنـس  تعباتم  تهجب  کمن  نانب و  الوا  دنک  ادتبا  هک  دشاب  لاثم  نیرب  هرخآ  یلا  هلوا  نم  ماعط  بیترت 

ول هک  تسا  هدش  دراو  زین  راهنلا  لیللا و  ماد  ام  مهیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  راهطا  هّمئا  ثیداحا  رد  هک  دـنامن  یفخم  ءاد  ّلکل  ءافـش  هیف 
ملع ولف  ماعّطلا  لّوا  یف  حلملاب  اؤدـبا  هدومرف  هک  تسیورم  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هب و  ّالا  مهاضرم  اوواد  امل  حـلملا  یف  ام  ساّنلا  ملعی 

رد هک  ار  يزیچ  مدرم  دنتـسنادیم  رکا  سپ  ماعط  لوا  رد  کمنب  دـینک  ادـتبا  ینعی  بّرجملا  قاـیّرتلا  یلع  اوراـتخال  حـلملا  یف  اـم  ساـّنلا 
ار نآ  دندرکیم  رایتخا  هنییآره  تسا  کمن 

32 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
تهجب دشاب  یـشرت  نآ  رد  هچنآ  نا  زا  دعب  دشاب  هتـشادن  یـشرت  هک  ییاهابروش  ینعی  تاجایدیفـس  اب  نان  زا  دعب  یهتنا  برجم  قایرت  رب 
نیناوق المجم  دشاب  هیذغا  رخآ  تسا  مضهلا  ئطب  لیقث و  اولح  نوچ  هک  اهاولح  نا  زا  دـعب  اههیلق و  نا  زا  دـعب  ماعط  شهاوخ  نتخیکنارب 

ینعی نآ  تیمک  رابتعاب  اذغ  عون  رایتخا  لوا  تسا  راهچ  دنوشن  راتفرک  هبعـص  ضارماب  ات  دـنیامن  تحـص  ظفح  دـنهاوخ  هک  یعمج  لکا 
دیاب ار  سک  ره  سپ  دشابیم  فلتخم  یسک  رهب  تبسن  نآ  رادقم  هبیرغ و  هّیئاود و  هن  دشاب  هداتعم  هیقیقح  هیذغا  زا  دنیامنیم  لیم  هچنآ 
غراف قباس  ياذغ  مضه  زا  هدعم  هک  تسا  یتقو  نآ  اذغ و  تقو  تیاعر  میود  دـیامن  لیم  اذـغ  هقباس  تداع  همـضاه و  توق  رادـقمب  هک 

لثم هعبص  ضارما  ثروم  دشابن  قداص  ياهتشا  رگا  هچ  دشاب  هدیسرمهب  قداص  ياهتشا  دشاب  هدش 
33 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

عقاو روما  نیا  تیاعر  مدع  زا  هک  ییاطخ  كرادت  مراهچ  تفای  رکذ  قبس  هچنانچ  اذغ  بیترت  تیاعر  مّیس  ددرکیم  ریغ  هتکس و  عرص و 
یکنسرکب ای  باوخب  ای  نآ  ریغ  لفیرطا و  دنقلک و  لثم  دیامن  جورخ  رب  تناعا  هک  یلهس  زیچب  ای  دوشیم  یقب  ای  كرادت  نیا  دوش و 

[ بارش ندیشون  رد  مهن  باب  ]

اولوا عابط  یضرمان  نآ  باکترا  هک  بارش  برش  تیفیک  باب  طاقسا  ببس  رکذب  همدقم  رد  دنچره  خلا  بارشلا  برـش  یف  عساتلا  بابلا 
داریاب هک  دومن  بسانم  نانچ  هلاسر  بحاص  ترابع  همجرت  باکترا  لدـب  ماقم  نیرد  نکیل  تفای  رکذ  قبـس  یلامجا  هراشا  تسا  بابلالا 
ینتبم نادـبا  تّحـص  طباوض  رکذ  رب  هلاسر  نیا  هکنانچ  هک  دور  تردابم  دراد  نآ  ررـض  تئادر و  رب  تلـالد  ـالقن  ـالقع و  هچنآ  زا  همش 

دشاب يوتحم  زین  نامیا  ظفح  دعاوق  زا  هلئسم  کی  رب  تسا 
34 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

هک ار  یعفانم  هدرک  یعرـش  تمرح  تحابا و  زا  رظنعطق  تسایـشا  عفانم  ناشیا  دوصقم  هک  اجنآ  زا  ار  ابطا  دـنچره  هکنآ  یلقع  لـیلد  اـما 
طورـشب تسطورـشم  نآ  عفاـنم  هک  دـناهدومرف  زین  ینعم  نیا  هب  حیرـصت  ناـشیا  قیقحت  باـبرا  اـما  دـناهدومن  داریا  ددرکیم  بترتم  نارب 
بـسحب نا  زا  دعب  نا و  زا  لبق  برـش و  تلاح  رد  هک  یتاریبدت  تیاعر  صوصخم و  عضوب  نآ  برـش  صاخ و  دـح  رب  راصتقا  زا  هرثکتم 
ددرکیم بترتم  بارش  برش  رب  اقلطم  هک  یصاوخ  زا  کلذ و  ریغ  دالب و  لوصف و  نانسا و  هجزما و  زا  هجراخ  هلخاد و  بابسا  فالتخا 

زواجتب روبجم  ار  تعیبط  دیازفایم و  تبغر  رب  دـیامن  تبغر  نآ  ندـیماشآ  ترثک  زا  هدومن  روهقم  ار  رایتخا  رومغم و  ار  لقع  هک  تسنآ 
غامد فعض  لثم  هنمزم  ضارما  هّیدر و  لاوحا  ثروم  ببس  نادب  دیامنیم و  هررقم  طورش  رودقم و  ردق  زا 
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35 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
رثا دناهدومن  رکذ  هروکذـم  طورـشب  نآ  عفانم  زا  هچنآ  هکنآ  ریدـقت  رب  دوشیم و  کلذ  ریغ  جـلاف و  هشعر و  هوغل و  باصعا و  یتسـس  و 
رظن زا  دزاس  لیاز  ار  دوخ  تعفنم  لطاب و  ار  رایتخا  لقع و  هک  يزیچ  هک  صخـشم  دـشاب  هدوبن  ییوگحازمب  دنتـسم  ییوجبرقت و  هداـب 

زا نوزفا  راکبان  رتخد  نیا  تمرح  رب  رایخا  تیب  لها  ثیداحا  نآرق و  زا  یلقن  لیالد  دوب و  دـهاوخ  طـباه  لوبق  هجرد  زا  طـقاس و  راـبتعا 
ّهنا هفیرـش  هیآب  درادـن  نآ  ریرحت  ریرقت و  شیاجنک  رـصتخم  نیا  فرظ  نوچ  تسا و  راـنکیب  رحب  لـثم  راـتفک  هلـصوح  زا  نوریب  راـمش و 

تعباتم لقیـصب  ار  لد  تآرم  کنز  هک  دـیاب  لقاع  رایـشوه  سپ  دـیامنیم  راـصتخا  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَـف  ِناـْطیَّشلا  ِلَـمَع  ْنِم  ٌسْجِر 
تموادم هدودز  اضیب  هجحم  اّرغ و  تعیرش 

36 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
لـصاح یکاپ  ار  وا  نطاب  تاّسندـت  ثول  زا  ات  دـیامن  تسلوقنم  راهنلا  لیّللا و  ماد  اـم  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  زا  هک  يروهط  بارـش  رب 

هللا سدق  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  مالـسألا  ۀقث  ۀـلزنملا  ردـقلا و  لیلج  خیـش  هکنادـب  درک و  رکهولج  ورد  فراعم  قیاقح و  هرهچ  هتـشک 
ثیداحا لالح و  بارـش  تفـص  نایب  رد  هدرک  دـقع  یباب  یفاـک  باـتک  هبرـشا  همعطا و  باـتک  رد  هنـسلا  سدـقلا  ریاـظح  یف  داز  هرس و 
دیامنیم تیاور  یمـشاه  لضف  نب  لیعمـسا  زا  دوخ  دانـساب  هک  دیامنیم  راصتخا  ثیدح  کی  همجرتب  هلمج  نآ  زا  هدومرف  لقن  يرایـسب 

ماعط يراوکان  نم و  هدـعم  رد  ارم  دیـسریم  هک  يرقارق  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تمدـخب  مدرک  تیاکـش  تفک  هک 
فرطرب مکـش  زا  ار  اهداب  ار و  رقارق  ار و  ماـعط  دـنکیم  اراوک  نآ  ار و  نآ  میروخیم  اـم  هک  ار  يدـنپ  ینکیمن  ذـخا  ارچ  هک  دـندومرف 

فصو هک  ترضح  نآب  متفک  سپ  دیوک  يوار  دنکیم 
37 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

رد هک  يزیچ  نآ و  هناد  زا  ار  نآ  ینکیم  كاپ  سپ  زیوم  زا  یعاـص  يریکیم  هک  دـندومرف  سپ  مدرک  وت  يادـف  نم  يارب  زا  ار  نآ  نک 
سپ ار  نآ  يور  دـشوپب  هک  ردـقنآ  اـی  بآ  زا  نآ  لـثم  رد  ار  نآ  یناـسیخیم  سپ  یکاـپ  ینتـسش  بآ  هب  ار  نآ  ییوـشیم  سپ  تسنآ 
فاـص ناـمز  ردـقنیا  نارب  درذـکب  هاـکره  سپ  بش  کـی  زور و  کـی  ناتـسبات  رد  بش  هس  زور و  هـس  ناتـسمز  رد  ار  نآ  يراذـکیم 

يراومه خبط  ار  نآ  ینکیم  خبط  سپ  یبوچب  ار  نآ  هزادنا  يریکیم  یفرظ و  رد  ار  نآ  يراذکیم  يریکیم و  ار  نآ  فاص  ینکیم و 
نا زا  دـعب  ار  لسع  ار  نآ  هزادـنا  يریکیم  لسع و  لـطر  فصن  نارب  يزیریم  سپ  نآ  ثلث  کـی  دـنامب  یقاـب  نآ و  ثلث  ود  دورب و  اـت 

يزادنایم هچراپ  رد  ار  اهنیا  یبوکیم  یکطصم و  لفنرق و  ینیچراد و  ناجنلوخ و  لیبجنز و  يریکیم  سپ  یتدایز  نیا  دورب  ات  يزپیم 
سپ ار  نآ  يروآیم  نییاپ  سپ  یندیناشوج  یناشوجیم  نا و  رد  ار  هچراپ  نآ 

38 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
دیوک يوار  يروخیم  نآ  زا  يردق  ماش  حبص و  ره  رد  ینعی  ماش  حبص و  رد  نآ  زا  يریکیم  ار و  نآ  ینکیم  فاص  دوش  درـس  هاگره 

دوشیمن و ریغتم  هک  تسیکاـپ  بارـش  نیا  رازآ و  زا  متفاـبیم  هچنآ  نم  زا  دـش  فرطرب  سپ  دوب  هدومرف  ترـضح  هک  ار  نیا  مدرک  سپ 
هلامعتسا ۀیفیک  هعفانم و  مونلا و  ۀّیهام  یف  رشاعلا  بابلا  یلاعت  هللا  ءاش  نا  دنامب  هاگره 

ندرک باوخ  تیفیک  نآ و  عفانم  تسباوخ و  تیهام  نایب  رد  مهد  باب 

حور هدـهاشم  تعیبط و  لاغتـشا  دـشاب و  هقیاذ  هماش و  هسمال و  هعماس و  هرـصاب و  نآ  هک  هناـگجنپ  ساوح  نوکـس  زا  تستراـبع  باوخ 
هبلغ تامالع  رد  خیـش  نوناق  تایلک  زا  میـس  میلعت  زا  متفه  لصف  رد  هچنانچ  نآ  ریغ  طالخا و  داوم و  زا  تسا  ندـب  رعق  رد  هک  ار  يزیچ 

زیچ باوخ  رد  دیاز  طلخ  نآ  بحاص  هک  تسنیا  دیامنیم  طالخا  زا  کیره  هبلغ  رب  تلالد  هک  یتامالع  هلمج  زا  هک  هدومن  نایب  طالخا 
دنیب يدنچ 
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39 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
کنر خرس  يایشا  نوخ و  لثم  دنیب  خرس  رایـسب  ياهزیچ  باوخ  رد  هاگره  الثم  دشاب  هتـشاد  دیاز  طلخ  نآ  اب  یتبـسانم  کنر  رابتعاب  هک 
ناراب فرب و  بآ و  نینچمه  ارفـص و  یتدایز  رب  دراد  تلالد  درز  ياهزیچ  ندید  باوخ  رد  نینچمه  نوخ و  یتدایز  رب  دراد  تلالد  نیا 

هلمجلاب كانفوخ و  هریت و  هایـس و  ياهزیچ  ندـید  تسبلاـغ و  مغلب  تبوطر و  صخـش  نآ  جازم  رد  هکنیا  رب  دـیامنیم  تلـالد  یکنخ  و 
دوشیم عفترم  هک  تسیبطر  راح  بطر  راخب  زا  باوخ  دـّلوت  تسبلاغ و  نآ  هدـننیب  جازم  رب  ادوس  هک  دـیامنیم  تلالد  شحوم  ياهباوخ 

هک اوهب  نیمز  زا  دـنکیم  دوعـص  هک  يراخب  لـثم  شدوخ  لـعف  زا  ار  نآ  دـنکیم  عنم  ار و  غاـمد  دـناشوپیم  سپ  غاـمد  يوسب  هدـعم  زا 
يزارد يراخب  تبوطر  نیا  عافترا  ردق  رب  شلعف و  ندرک  لماک  زا  ار  ینشور  نیا  دنکیم  عنم  هک  باتفآ  ینشور  هام و  نایم  رد  تسلیاح 

40 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
رتشیب ناتسبات  راهب و  رد  هلولیق  هک  دیابیم  تسیراخب و  تبوطر  نیا  عافترا  عبات  باوخ  یهاتوک  يزارد و  ینعی  تسوا  یهاتوک  باوخ و 

جایتحا و ردـقب  ندرک  باوخ  هک  دـیابیم  هلمجلاب  تساهبـش و  یهاتوک  اهزور و  يزارد  هار  زا  نیا  ناتـسمز و  زییاپ و  رد  هلولیق  زا  دـشاب 
ماعط ندیـسر  زا  دـعب  باوخ  هک  دـیاب  دـشاب و  تستـضایر  ماسقا  زا  هک  يزاب  ناکوچ  تضایر و  بقعب  هک  دـیاب  نینچمه  دـشاب و  تداع 

لدتعم نینچمه  یکـشخ و  يدرـس و  يرت و  یمرک و  ینعی  عبرا  تایفیک  رد  اوهلا  لدتعم  ناکم  رد  دباوخب  هک  دیاب  دشاب و  هدعم  لفـساب 
بناجب ندـیدرکب  دـناشکب  ار  وا  یتجاح  رکا  سپ  تعاس  هس  ای  تعاس  ود  ردـقب  پچ  بناج  رب  دـباوخیم  الّوا  یکیراـت و  ینـشور و  رد 

بآ جازملا  لدتعم  دروخیم  هکلب  دـماشایب  بآ  دـیابن  دوز  يرادـیب  زا  دـعب  سپ  باوخ  رد  دـشاب  هدـش  هنـشت  رکا  ددرکیم و  سپ  رکید 
بحاص نیبجنکسب و  طولخم 

41 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
رد خیـش  هراح و  هیودا  اب  لسع  بآ  مغلب  بحاص  لسع و  بآ  ادوس  بحاص  سابیر و  بآ  بیـس و  بآ  نیریـش و  شرت و  ران  بآ  ارفص 

فرطرب تسبذاک  یکنـشت  رکا  هک  فاـحل  زا  ار  دوخ  ياـپ  نک  نوریب  هکلب  روخم  بآ  ـالّوا  بش  رد  يوش  هنـشت  هاـکره  هک  هتفک  نوناـق 
هک هدومن  نایب  نوناق  تایلک  رد  خیش  هک  دنامن  یفخم  دروخب و  بآ  دشاب  یقاب  نا  زا  دعب  یکنـشت  رکا  دوشیمن و  بآ  هب  لیم  دوشیم و 

ندـیباوخ تسار  بناج  رب  پچ و  بناج  رب  ددرگرب  ینامز  ردـق  زا  دـعب  دـباوخب و  تسار  بناج  رب  ءادـتبا  هک  تسنآ  مئان  تآـیه  لـضفا 
یف رـشع  يداحلا  بابلا  ملعا  هّللا  دـشاب و  هدـش  یـشان  باّتک  زا  یطاقـسا  ای  يوهـس  هلاسر  نیرد  هک  تسنیا  شرهاظ  تسثیداحا و  قفاوم 

خلا ۀماجحلا  دصفلا و 

همعطا زادروخ  دیاب  هک  يزیچ  اهنآ و  يارب  عضاوم  مایا و  رایتخا  اهنآ و  بجوم  لیالد  اهنآ و  تعفنم  تماجح و  دصف و  رد  مهدزای  باب 
تماجح دصف و  بقع  هبرشا  و 

42 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
دوشیم و ضارما  للع و  ثعاب  هک  اریز  تسه  یمیظع  رطخ  تعاس  کی  دصف  كرت  رد  دشاب  رورـض  دـصف  دـشاب و  يوق  ندـب  رکا  سپ 
اهمـشچ و هنوک و  يور و  یخرـس  هدجـس و  تقو  رد  اصوصخ  لقث  رـس و  ندب و  ترارحب  نآ  ناجیه  نوخ و  یتدایز  رب  دـنکیم  تلالد 

ندب يالعا  رد  هروکذم  تامالع  نیا  رکا  دننک و  ندـب  دـصف  هک  دـیاب  دـشاب  ندـب  مامت  رد  تامالع  نیا  همه  رکا  سپ  نهد  هزم  ینیریش 
بتک رد  خیـش  دنکیم و  قیلـساب  دصف  دشاب  هیر  رد  ای  دبک  رد  ای  ندب  لفاسا  رد  رکا  دنکیم و  لافیق  دـصف  دـشاب  ور  مشچ و  رـس و  لثم 

یمرک و رد  ار  یلدـتعم  زور  دـصف  يارب  دـنکیم  رایتخا  هدومن و  اهنآب  هلاوح  هلاسر  نیرد  هدومن و  دـننکیم  دـصف  هک  یقورع  نایب  رکید 
دعس بکوکب  لصتم  ییاوه  جرب  رد  هک  دیاب  دصف  زور  رد  رمق  دشاب و  نیحایر  عاونا  وا  دزن  هک  دیاب  يدرس و 

43 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
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خرـس ات  دیلام  ار  دصف  عضوم  هک  دیاب  دوخ و  ياج  رد  لامعا  تارایتخا  رد  یلاعت  هللا  ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  نآ  نایب  دـشاب و  رونلا  صقان  و 
يالاب تسب  دیاب  ار  وزاب  دشاب و  زیت  رایـسب  رتشین  هک  دیاب  دنک و  درد  رتمک  دوش و  مرن  تسوپ  ات  تخیر  ورب  ررکم  یمرک  مین  بآ  ای  دوش 

هک دیاب  دشاب  هریت  نوخ  ای  دشاب  رایـسب  نوخ  جارخاب  جاتحم  رگا  سپ  دندنبن  مکحم  رایـسب  هک  دـیاب  تشکنا و  راهچ  ردـقب  دـصف  عضوم 
نوخ یناسآب  ات  یلدتعم  ندوشک  داشگ  ار  دصف  كر  هک  دیاب  دیایب  ترورـض  ردـقب  نوخ  هک  دـهاوخ  رگا  درک و  داشگ  ار  دـصف  عضوم 
بآ هک  دیاب  دصف  زا  دعب  دوش و  دصف  عضوم  ترارح  نیکـست  ببـس  ات  دنک  رت  روفاک  بالگ و  اب  ار  لامتـسد  هک  دیاب  دوش و  عفد  دساف 
هماع هچنآ  مّحللا و  ءام  بابک و  تشربمین و  مخت  زا  دوشیم و  یـشغ  ببـس  هک  نیبجنکـس  ندروخ  زا  دـنک  زیهرپ  دروخب و  بیـس  رانا و 

دصف زا  لبق 
44 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

نیریش و شرت و  ای  شرت  تارّوزم  ران و  هیلق  لوانت  رب  دنک  افتکا  دصف  زور  رد  هک  دیاب  دوشیم و  همخت  ببس  هک  دیامن  زارتحا  دنروخیم 
دشاب و مشچ  یخرـس  اب  هک  هثل  مرو  دیدش و  نادند  درد  ای  دشاب  نوخ  هبلغ  زا  هک  يرـسدرد  رد  نآ  لامعتـسا  تسا و  تنـس  هک  تماجح 

رایـسب الوا  ار  تماجح  عضوم  دشابن و  دب  راومهان و  تماجح  فارطا  دـشابن و  تشرد  رایـسب  ماجح  تسد  هک  دـیاب  تسبـسانم و  نآ  ریغ 
عضومب لدنص  اب  هدیبوک  کشخ  خرـس  لک  تماجح  زا  ندش  غراف  زا  دعب  دنک و  درد  مک  دناسر و  مهب  ریذحت  تماجح  عضوم  ات  دکمب 

؟؟؟ دنراذکب تماجح 

نآ تمالع  یطلخ و  ره  یغارفتسا و  ره  ریبدت  نآ و  تعفنم  لاهسا و  رد  مهدزاود  باب 

تقو رد  اصوصخ  رس  راود  تسا و  هرشب  کنر  يدرز  دیامنیم و  ارفص  یتدایز  رب  تلالد  هچنآ 
45 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

تبغر یمک  رس و  درد  دوشیم و  دعاصتم  قلح  زا  هک  یناخد  غورآ  یشغ و  یکـشخ و  ندب و  ندیراخ  نهد و  هزم  یخلت  هدعم و  يالخ 
هاکره سپ  دـیامنیم  نآ  یمک  هدام و  يرایـسب  رب  تلالد  نآ  یمک  تامالع و  نیا  يرایـسب  نهد و  یکـشخ  یکنـشت و  يرایـسب  اذـغب و 

هناد صاـجا 20  مرد  هـلمآ 3  مرد  هرتهاـش 7  مرد  هـلیلب 3  مرد  درز 10  هلیله  دنیامن  لیم  تفـص  نیاب  هدیناشوج  تامالع  نیا  دـش  رایـسب 
دناوتن رگا  دـنزیب و  روتـسد  قفاوم  مرد  هشفنب 3  دـنقلک  ای  مرد  نیبجنرت 20  مرد  ربنـس 7  رایخ  سولف  مرد  يدـنه 10  رمت  هناد  بانع 20 
میدرک رکذ  دصف  باب  رد  هک  هبرـشا  همعطا و  رب  دیامن  افتکا  دـیامن و  لیم  يدـنه  رمت  تبرـش  ای  ررکم  لک  تبرـش  ای  ولآ  تبرـش  دروخ 

ببس ریغب  روما  رد  دایز  مامتها  مغ و  ّمه و  ودب  فراعتم  ریغ  ياهرکف  نآ و  یشرت  نهد و  یکزمدب  تسکنر و  تدومک  ادوس  هرم  لئالد 
رایسب هروکذم  تامالع  نیا  هاکره  دب و  ياهباوخ  ندید  یثعاب و  و 

46 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
ازجا نیزا  یبح  دروخ  دناوتن  رگا  مرد  یفئاط 10  زیوم  دبرت 2 م  نومیتفا 5 م  یلباک 10 م  جلیله  دیامن  لیم  تفـص  نیاب  هدیناشوج  دوش 
محللا ءام  اههیلق و  هداس و  ياـهابروش  زا  وا  ياذـغ  مرد و  مین  جراـیا  مرد  نوفیراغ 3  مرد  مین  دـبرت  مرد  نومیتفا 1  دـیامن  لیم  دزاسب و 
رایسب ياهتشوک  هریغ و  ینرف و  جنرب و  ریش  لثم  دشاب  هدش  هتخپ  ریـش  زا  هک  ییاهزیچ  زا  نینچمه  دناد و  مزال  بانتجا  اهیـشرت  زا  دشاب و 

دـناد و مزال  بانتجا  سفرک  بنرک و  زا  اهیزبس  هلمج  زا  شام و  زا  بوبح  هلمج  زا  روش و  یهام  اصوصخ  اهیهام  ماسقا  تشوک  لـیقث و 
باوخ يرایسب  یکنشت و  یمک  دایز و  تبوطر  اب  نهد  یکزمیب  کنر و  يدیفس  اضعا و  یتسس  تلاسک و  تسا  مغلب  یتدایز  لیلد  هچنآ 

هلیله مرد  هایس 10  جلیله  دیامن  لیم  تبرـش  نیزا  دیاب  دشاب  رایـسب  ورد  هروکذم  تامالع  نیا  هک  یـسک  دشاب و  یعیبط  ردق  زا  هدایز  هک 
ازجا نیزا  یبح  دروخ  دناوتن  رگا  مرد و  سوسلا 2  لصا  مرد  یفئاط 5  زیوم  مرد  دبرت 1  مرد  درز 5 

47 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
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زا دـیاب  طلخ  نیا  بحاص  ياذـغ  رثکا  مرد و  عبر  نوقیراـغ  مرد  عبر  لـظنحلا  محـش  مرد  مین  دـبرت  مرد  هرایا 1  دـیامن  لیم  هداد  بیترت 
رت درس و  ياهتبرش  اهاذغ و  زا  دشاب و  هتـشاد  هراح  هیودا  هک  دشاب  يرب  رویط  ریاس  جوهط و  کبک و  کشجنک و  غرم و  هجوج  ياههیلق 

تحـص ظفح  يرورـض  نآ  هچنآ  نوچ  دیامن و  لمع  روتـسد  نیدب  دـشاب  وا  اب  مغلب  هروکذـم  تامالع  نیا  هکنادـنچ  دـناد  مزال  بانتجا 
ماّیألا تارایتخا  رکذ  یف  رـشع  ثلاثلا  بابلا  دـشاب  يراک  ره  بسانم  هک  ار  یمایا  موجن  زا  مینک  نایب  هکنیا  تسبـسانم  میدرک  ناـیب  تسا 

خلا

ماّیا تارایتخا  رکذ  رد  مهدزیس  باب 

ینعی دوعـسب  دشاب  لصتم  لمع و  قفاوم  هک  دشاب  یجورب  تاجرد و  رد  رمق  هک  تسیزور  یموجن  ماکحا  زا  لامعا  عیمج  رد  مایا  نیرتهب 
یتقو نینچ  دشاب  يرب  لحز  جنرم و  ینعی  هسوحنم  تارظن  زا  هاکره  سپ  سوحنم  رظن  زا  دشاب  يرب  هرهز و  يرتشم و 

48 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
وا صاقتنا  رما و  داسف  رب  دنکیم  تلالد  دوب و  دهاوخ  يدر  دشاب  نیا  فالخب  رکا  دوب و  دـهاوخ  یبوخ  تدوج و  تیاهن  رد  دوش  رایتخا 

صقان دشاب  هدوب  ازوج و  ياوس  دشاب  ولد  نازیم و  ازوج و  ینعی  هّیئاوه  جورب  رد  رمق  هک  تسا  یتقو  تاقوا  رتهب  تماجح  دصف و  رد  سپ 
لهـسم رد  تسین و  بوخ  دصف  يارب  زا  تسبوخ و  تماجح  يارب  زا  ازوج  دـشابن و  هام  لیاوا  رد  دـشاب و  رخآ  ات  هام  طسو  زا  ینعی  رونلا 

جورب رد  رمق  هک  تسیتقو  تاقوا  رتهب  تسلاهـسا  ّدـض  هک  نطب  كاسما  رد  دـشاب و  روث  لمح و  رد  رمق  هک  تسیتقو  تاقوا  رتهب  ندروخ 
رد دشاب و  جنرم  ای  هرهز  هناخ  رد  رمق  هک  دیاب  ندیچ  نخان  رد  هلبنـس و  ياوس  دشاب  توح  سوق و  هلبنـس و  ازوج و  ینعی  داسجألا  تاوذ 

تسبسانم یتقو  دیص  تهج  يراوس  دوعسم و  دشاب  هدوب  هکنآ  زا  دعب  دشابن  داسجألا  تاوذ  جورب  رد  رمق  هک  دیاب  مامح  ندش  لخاد 
49 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

عاونا زا  نآ  ریغ  يزابناکوچ و  رد  قارتحا و  عوجر و  زا  میلـس  خیرم  دشاب  هدوب  خیرمب و  دشاب  لصتم  هرهز و  زا  دـشاب  فرـصنم  رمق  هک 
رشع عبار  باب  دشاب  يدج  نازیم و  ناطرس و  لمح و  ینعی  هبلقنم  جورب  زا  یکی  رد  رمق  هک  دیاب  اهیزاب 

نآ ّراضم  عفانم و  دب و  کین و  اهبآ و  لاوحا  نایب  رد  مهدراهچ  باب 

ریغ زا  دشاب  يراج  هک  تسیاهمـشچ  بآ  اهبآ  نیرتهب  تساذغ و  ماوق  حلـصم  ذوفن و  ببـس  هقردب و  اما  تسین  اذـغ  هچ  رکا  بآ  هکنادـب 
عـضاوم زا  دـشاب و  کنـس  ای  خرـس  كاخ  نآ و  يارجم  تیربک و  جـک و  لثم  دـهد  رییغت  ار  نآ  جازم  ای  هحیار  هک  هّیدر  نداـعم  یـضارا 

نایب قیرط  هسب  اّبطا  ار  بآ  ینیکنس  یکبس و  نتسناد  قیرط  دشاب و  کبس  شنزو  رود و  شعبنم  فوشکم و  رایسب و  شبآ  دیآ و  هعفترم 
تسا رتکبس  هک  مادکره  دنیامن  نزو  نازیمب  اهبآ و  زا  کیره  زا  هدرک  رپ  ار  نّیعم  فرظ  کی  هکنآ  لوا  دناهدرک 

50 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
ندش کشخ  زا  دعب  هدرک  رت  دنشاب  يواسم  نزو  رد  هک  فلتخم  ياهبآب  نزو  رد  دنـشاب  يواسم  هک  هبنپ  ياهچراپ  هکنآ  میود  تسا  رتهب 
نیعم ردقب  اهبآ  زا  کیره  زا  نیعم  ياذغ  زا  دعب  نیعم  صخـش  کی  هکنآ  میـس  تسا  رتهب  شبآ  تسا  رتکبـس  هک  مادکره  نزو  دنـشکب 

تلـالد لوا  قیرط  ود  هچ  تسا  رخآ  قـیرط  نیا  قـح  تسا و  رتـهب  وا  هدـعم  رد  تسا  رتکبـس  رتاراوـک و  هک  اـهبآ  زا  مادـکره  دـماشایب 
تمـالع رکید  یفخی و  ـال  اـمک  دـنکیمن  بآ  یبوخ  رب  تلـالد  نیمه  درجم  تسا و  رتمک  کبـس  بآ  هیـضرا  يازجا  هکنیا  رب  دـنکیم 

هک ییاهبآ  نینچمه  تسین و  بوخ  دیآ  بونج  ای  برغم  بناجب  ور  هک  یبآ  دـیایب و  لامـش  ای  قرـشم  بناجب  ور  هک  تسنآ  بآ  يرتهب 
دعر اب  هک  یناراـب  صوصخلا  یلع  ناـسین  ناراـب  اـصوصخ  تسناراـب  بآ  اـهبآ  نیرتفیطل  نیرتهب و  تسا و  دـب  يور و  دوشیم  رجحتم 

نانجلا یف  هّللا  هنکسا  سواط  نبا  عروتم  لیلج  دیس  هک  تسنانچ  ناسین  ناراب  نتفرک  قیرط  دشاب و 
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51 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
لضفب بقلم  يرقشاک  فلخ  نب  نسحلا  یبا  نب  نیسح  فینـصت  نیدباعلا  داز  باتک  زا  لوقنم  تسا  هدرک  داریا  تاوعدلا  جهم  باتک  رد 

لخاد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  هباحـص  زا  یـضعب  اب  مدوب  هتـسشن  هک  تفک  يوار  هکنآ  اصخلم  ثیدح  نومـضم  لصاح 
مالّـسلا هیلع  لـیئربج  ارم  تسا  هدرک  میلعت  هک  ییاود  ار  امـش  منک  میلعت  اـیآ  هک  دـندومرف  ترـضح  میتفک  باوج  اـم  درک  مالـس  دـش و 

هک دنتفک  اهنآ  ریغ  هنع و  هللا  یـضر  یـسراف  ناملـس  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  دشابن  وا  ياود  بیبطب و  جایتحا  هچنانچ 
ناـسین و ناراـب  بآ  زا  يریکیم  هک  دـندومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضحب  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  سپ  اود  نآ  تـسیچ 

نورفاکلا اهّیا  ای  لق  سانلا و  برب  ذوعا  لق  قلفلا و  برب  ذوعا  لق  دـحا و  هللا  وه  لـق  یـسرکلا و  ۀـیآ  باـتکلا و  هحتاـف  نآ  رب  یناوخیم 
رد راب و  داتفه  کیره 

52 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
هّللا هانلزنا و  اـنا  هروس  دـناوخیم  هک  تسنیا  نآ  تسه و  یتداـیز  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  هک  رکید  تیاور 

رد بآ  نا  زا  دماشآیم  راب و  داتفه  مادکره  دتـسرفیم  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  رب  تاولـص  دیوکیم و  هّللا  ّالا  هلا  ربکا و ال 
يربـمغیپ هب  قحب  ارم  تسا  هداتـسرف  هک  ییادـخ  نآ  قحب  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  یلاوـتم  زور  تفه  ماـش  حـبص و 

تـسوا دـسج  رد  هک  ار  يدرد  ره  بآ  نیزا  دـماشایب  هک  یـسک  زا  درادـیمرب  هک  یتسردـب  هک  تفک  مالّـسلا  هیلع  لـیئربج  هک  یتسردـب 
حوـل زا  ار  وا  ناـهانک  دـنکیم  وـحم  وا و  ياـضعا  عـیمج  ناوختـسا و  دـسج و  اـهکر و  زا  ار  درد  دربیم  نوریب  ار و  وا  دـهدیم  تیفاـع 

بآ نیزا  دیازن و  نز  رکا  دسریم و  مهب  دنزرف  دروخب  بآ  نیزا  دهاوخ و  دـنزرف  دـشاب و  هتـشادن  دـنزرف  رکا  هک  ادـخب  مسق  ظوفحم و 
دشاب نینع  درم  رکا  دنک و  اطع  يدنزرف  واب  يادخ  دروخب 

53 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
هتـشاد عادص  رکا  دوشیم و  رتخدب  ای  رـسپ  هب  دوش  نتـسبآ  نز  هک  یهاوخ  رکا  دناسریم و  مهب  تعماجم  رب  تردـق  بآ  نیزا  دروخب  و 
دیوشب نا و  زا  دروخب  دناکچب و  مشچ  رد  ار  بآ  نیا  دـشاب  هتـشاد  مشچ  درد  رکا  وا و  عادـص  دوشیم  نکاس  بآ  نیزا  دروخب  دـشاب و 

نیا ثعاب  دـنکیم و  وبشوخ  ار  نهد  دزاسیم و  مکحم  میاق و  ار  اهنادـند  خـیب  ادـخ و  نذاب  شمـشچ  دوشیم  بوخ  هک  نآـب  ار  مشچ 
وا دسریمن  دسریمن و  واب  يرازآ  اوه  زا  دروخب و  رایـسب  ماعط  هاکره  دوشیمن  همخت  دیامنن و  نالیـس  باعل  اهنادند  خیب  زا  هک  دوشیم 

جاتحم جـنلوق و  ار  وا  دـسریمن  هدـعم و  زا  دـنکیمن  تیاکـش  نادـند و  درد  ماکز و  ار  وا  دـسریمن  دـیآیمن و  درد  شتـشپ  جـلاف و  ار 
وا دسریمن  یق و  هن  فاعر و  هن  صرب و  هن  ماذـج و  هن  نونج و  هن  هلبآ و  هن  یـشراخ و  هن  روسان و  ار  وا  دـسریمن  تماجحب و  دوشیمن 

ار وا  دسریمن  هایس و  بآ  ار  وا  مشچ  ار  وا  دسریمن  يرک و  هن  یلال و  هن  یکنل و  هن  يروک و  ار 
54 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

هک دـندومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ  ترـضح  ناطیـش و  زا  هن  نج و  زا  هسوسو  هن  دوشب و  وا  هزور  زاـمن و  داـسف  ثعاـب  هک  يدرد 
هک یتسردب  سپ  نامدرمب  دسریم  هک  ییاهتفوک  همه  ور  وا  دشاب  هدوب  بآ و  نیزا  دماشایب  هک  یـسک  هکنیا  دومرف  مالّـسلا  هیلع  لیئربج 

هیلع لـیئربج  اـهدرد  زا  یتـفک  هک  يزیچ  ریغ  رد  دـنکیم  عفن  اـیآ  لـیئربج  يا  متفک  سپ  اـهتفوک  عیمج  زا  وا  يارب  زا  تسافـش  بآ  نیا 
يادخ دنکیم  رپ  بآ  نیرب  ار  هروکذم  تایآ  نیا  دناوخب  هک  یسک  هک  يربمغیپ  هب  قحب  ارت  هداتسرف  هک  یـسک  قحب  مسق  دومرف  مالـسلا 

مهف و زا  ار  وا  لد  دنکیم  رپ  وا و  نابز  رب  ار  تمکح  دزاسیم  يراج  وا و  لد  رد  ار  ماهلا  دزادـنایم  ینـشور و  رون و  زا  ار  وا  لد  یلاعت 
نوریب تمحر و  رازه  شزرمآ و  رازه  وا  يوـسب  دتـسرفیم  ناـیملاع و  زا  يدـحاب  ار  نآ  لـثم  هدرکن  اـطع  هدادـن و  هـک  ار  يزیچ  ییاـنیب 

نوریب نینچمه  وا و  لد  زا  ار  بضغ  صرح و  لخب و  ربکت و  ملظ و  دسح و  تبیغ و  تنایخ و  شغ و  دربیم 
55 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
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دوشیم نفعتم  دوز  ناراب  بآ  یهتنا و  يدرد  ره  زا  تسافش  نیا  نتفک و  نامدرم  يدب  ینیچنخس و  ضغب و  توادع و  وا  لد  زا  دربیم 
اقباس فوصوم  يراج  همـشچ  بآ  هب  تبـسن  تانق  بآ  تسا و  دب  ۀبطاق  هاچ  بآ  دوشن و  نفعتم  دوز  ات  دـنناشوجب  هک  تسنآ  نآ  جالع 

رد نداتسیا  زا  يرییغت  رکا  تسا و  لیقث  هدعم  رب  دشاب  هک  مسق  ره  زا  هداتـسیا  بآ  تسا و  هداتـسیا  بآ  هاچ و  بآ  زا  هب  اما  تسین  بوخ 
هناثم کنس  دلوم  دولآلک  بآ  ددرکیم و  هیبعص  ضارما  زا  نآ  ریغ  ءاقستسا و  ضرم  ثعاب  تسا و  مغلب  دلوم  دشاب  هدیسر  مهب  نآ  هزم 

هک یسک  تهجب  دولآ  لک  بآ  نکیل  دوش  هدروخ  نآ  ریغ  ای  رانا  لثم  تاردم  زا  دیاب  نآ  بقع  رد  دوش  هدیماشآ  دب  رکا ال  تساهّدس  و 
تیوقت نآ  هک  نهآ  ندعم  ّالا  تسا  دب  ندیماشآ  تهجب  اقلطم  نداعم  بآ  رادحنا و  ءوطب  ببـسب  دراد  عفن  دـشاب  شعبط  رد  يدایز  نییلت 

رداشون ندعم  بآ  دنکیم و  هّیناوهش  ياوق  اشحا و  عیمج 
56 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

رداشن سکعب  دیآ  جاز  ینعی  بش  ندعم  زا  هک  یبآ  دراد و  تیصاخ  نیمه  ندرک  هنقح  بآ و  نآ  رد  نتسشن  دنکیم و  ناور  ار  تعیبط 
ردـحنم هدـعم  زا  دوز  دوشیم و  مک  شخفن  هک  دـنامب  ثلث  ات  دـنناشوجب  هک  دوب  دـناوتیم  وحن  نیرب  ظیلغ  ياهبآ  ریبدـت  تسا و  سباح 

نآ همجرت  هک  یتراـبع  بآ  تیفیک  لـصف  رد  تحـص  ظـفح  باـب  رد  تسوا  تافنـصم  زا  یکی  هک  حـیولت  رد  يدـنجخ  لـضاف  دوشیم 
زا نالهاج  درذـکیم و  هدـعم  زا  رتدوز  رتخفن و  مک  املع  دـناهداد  تداهـش  هچنآ  رب  اـنب  بآ  زا  هدـش  هدـیناشوج  هک  هدومن  ناـیب  تسنیا 

نیا هک  دننادیمن  دنامیم و  یقاب  نآ  هفیثک  دوشیم و  اوهب  بلقنم  بآ  هفیطل  ءازجا  بآ  ندـیناشوج  ببـسب  هک  دـننکیم  نامک  نیجلاعم 
هک دنرادن  بآ  لاصتا  ندرک  ادج  توق  هک  ینانچنآ  راغص  يازجا  ندوب  طولخم  ای  تسا  يدرس  تیفیک  یتدایز  اب  بآ  تفاثک  ببس  ار 

ترابع هک  لوا  اما  خیطب  دوشیم  ادج  اهنیزا  کیره  هک  یتسردب  دنوش و  ادج  بآ  رهوج  زا  توق  نآب 
57 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

ار بآ  ءازجا  دزاسیم  لخلختم  خـبط  هکنیا  تهجب  یناث  اـما  تسین و  ناـیب  جاـتحم  رهاـظ و  دوخ  دـشاب  بآ  هدراـب  تیفیک  ندومن  مک  زا 
هـس هک  دناهتفک  اّبطا  هّلجا  زا  یـضعب  هچنانچ  زین  تسبآ و  رد  هک  هفیثک  ءازجا  ندش  ادـج  نآ  ببـسب  دوشیم  ناسآ  هک  یلخلخت  نانچنآ 

دنرادرب شتآ  يالاب  زا  نا  زا  دعب  دنام و  یقاب  نمکی  ات  دنناشوجب  هشیش  فرظ  رد  ای  لافس  کید  ای  نهآ  کید  رد  ابیرقت  ار  بآ  هاش  نم 
رد هک  هفیثک  هیـضرا  يازجا  ات  دنراذکب  ینامز  هتفوک و  نوسینا  کناد  کی  اب  دنق  مرد  جنپ  نآ  رد  دنزیرب  نا  زا  دـعب  دـنراذکب و  هحمل  و 

دناشیمن و ار  یکنشت  تسا و  مضه  دسفم  مرک  بآ  دنماشایب و  ندش  درـس  زا  دعب  هدومن  فاص  يراومهب  نا  زا  دعب  دنیـشن و  هبت  تسنآ 
دنماشایب اتشان  رکا  دشاب  نا  زا  رتمرک  رکا  دروآیم و  نایثغ  دشاب  مرک  مین  رکا  دوشیم و  اقستسا  ّقدب و  يدؤم  نآ  رب  تبظاوم 

58 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 
باتفآ ندیباتب  هک  یبآ  دشکیم و  اهداب  دهدیم و  لیلحت  ار  جنلوق  دشاب  مرک  رایـسب  رکا  دزاسیم و  مرن  ار  تعیبط  دـیوشیم و  ار  هدـعم 

دنماشایب هک  لوا  رد  روش  بآ  اهنیا و  دننام  ایلوخیلام و  عرـص و  لثم  دـشاب  هتـشاد  یمغلب  ياهتفوک  هک  تیعمج  بسانم  دـشاب  هدـش  مرک 
دوش هدیماشآ  رکا  درـس  بآ  تسا و  برج  هکچ و  دلوم  تسنآ و  رد  هک  یکـشخ  ببـسب  ددنبیم  نا  زا  دـعب  دـنکیم و و  مرن  ار  تعیبط 

ندرک درس  رد  نکیل  تسا  اهبآ  نیرتقفاوم  نیرتهب و  لوب  یمک  ماعط و  مضه  هدعم و  توق  ندب و  تحـص  تهجب  شهاوخ  ردق  زا  رتمک 
هک دـشاب  هدـش  هتفرک  یکاپ  یفاص و  بآ  زا  خـی  رکا  هک  تسنیا  داقتعا  ار  خیـش  تسا  فالتخا  جراخ  لخاد و  زا  فرب  اـی  خـی و  اـب  بآ 
هک دیوکیم  تسا و  رتهب  رایـسب  خـی  ای  فرب  نایم  هتفای  شرورپ  بآ  هک  تسنیا  داقتعا  ار  يدـنجخ  لضاف  درادـن و  یتوافت  دـش  روکذـم 

تسا قلعتم  دش  روکذم  هچنآ  تسا و  لیقث  هداتسیا  بآ  لثم  خی  فرب و  بآ 
59 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

تـالاح و ینعی  یعناـم  نا  زا  دـنکن  عنم  دـشاب و  هدیـسرمهب  قداـص  یکنـشت  هک  تسیناـمز  نآ  سپ  نآ  ندـیماشآ  تقو  اـما  بآ  رهوجب 
ترارح نیکست  اذغ و  یکقردب  هچنآ  ردقب  دوش  هدیماشآ  هک  دیاب  سپ  بآ  رادقم  اما  دشابن و  ققحتم  تسنآ  برش  یفانم  هک  یـضراوع 
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دـشابیم یلوتـسم  تدورب  ناشیا  جازم  رب  هک  یناسک  تسا و  رتشیب  بآ  هب  جاـیتحا  ار  وا  دـشاب  رتشیب  ترارح  وا  جازم  رد  هکره  دـیامن و 
بآ هچ  دیامن  زارتحا  بآ  برش  زا  دشاب  هداتفا  قافتا  مومس  برش  ار  یسک  هّللاب  اذایع  رکا  دنیامن و  زارتحا  نا  زا  ناکما  ردقب  هک  دیابیم 

هک دیاب  ددرکیم و  مس  عفد  یق و  ببس  هک  مرک  مین  بآ  رکم  دوشیم  ندب  رد  مس  راشتنا  ببس  دراد  هک  یتفاطل  ذوفن و  تعرـس  ببـسب 
واک نغور  هکـسم و  هرجنا و  مخت  خبطب  ای  دوش و  نکمم  تلوهـسب  یق  هک  دـنزاس  لخاد  مرک  مین  بآ  رد  نوتیز  نغور  دـجنک و  نغور 

بولطملا وهف  دوش  یق  ببس  رکا  هک  دروخ  دیاب  رایسب  ماعط  دنیامن و  غارفتسا 
60 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

مرد کـی  هتـشرس  نوتیز  نغور  اـب  مه  يواـسم  ار  موثحم  لـک  راـفلا و  بح  هک  تسبـسانم  زین  دوشیم و  مس  ترـضم  یمک  ببـس  اـّلا  و 
هکنآ زا  دعب  دوشیم و  مس  ندمآ  نوریب  ببس  اروف  دماشایب  مرک  مین  بآ  اب  ار  سورخ  هلـضف  مومـسم  رکا  هک  دناهتفک  یـضعب  دنروخب و 
دشاب مولعم  رکا  درک و  دیاب  هنقح  دوش  سوسحم  يرثا  مکش  ریز  رد  رکا  دنیامن و  یق  زاب  هدروخ  ریـش  يردق  دشاب  هدرک  اصقتـسا  یق  رد 

ای یلزنمب  رفاسم  هک  دـتفایم  قافتا  هاک  تسا و  روکذـم  تالوطم  رد  هکنانچ  دومن  دـیاب  هجلاـعم  هصوصخم  هیوداـب  تسا  رهز  مادـک  هک 
بآ و ندومن  نیریش  ریبدت  هلاسر  نیرد  هک  دیامنیم  بسانم  سپ  دوشیمن  تفای  لیقث  هزمدب و  خلت و  روش و  بآ  ریغ  هک  دسریم  يدلب 

راحب جاوما  ضویف  تاحـشر  زا  ار  نآ  مسق  ود  تسا  نکمم  قیرط  دنچب  نیا  دـیامن و  رکذ  راصتخا  زاجیا و  لیبس  رب  ار  نآ  نتخاس  فیطل 
بر ماهلا  يرایبآب  نیمز  نامز و  قلاخ  عیانـص  مکح و  بئارغ  زا  نیطبنتـسم  نیـضرا و  تاومـس و  توکلم  راثآ  رد  نیرکفتم  یهلا  هرخاذ 

نیملاعلا
61 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

نابز ماکب و  نیریش و  بذع و  تیاغب  ار  راحب  زا  دعاصتم  راخب  یلزی  مل  تحلصم  یلزا و  تمکح  هکنانچ  هک  دناهدومن  هبرجت  طابنتسا و 
اپ تسدیب و  هراچیب و  یبلهنـشت  اونیب و  زجاع و  یناجهتخوس  رکا  هک  تسا  نکمم  دناسریم  ناتخرد  تاتابن و  ناج و  سنا و  نابل  کشخ 

شریس نامسآ  رکف  دشاب  نادرکرس  بادرک  نوچ  یکنشت  عفر  ریبدت  قیمع  رحب  رد  ارحص  رد  ای  نالوج و  رد  شدرون  نابایب  رکف  ایرد  رد 
نابلهنـشت ماکب  ار  تارف  بذع  اذـه  هقودـصم  هدروآ  راک  يورب  یبآ  هتخوسرکج  شتآ  يرایتسدـب  هتفرک  میلعت  یهلا  تمحر  باحـس  زا 

هایم زا  کیره  هک  تسنیا  تساز  ۀنؤملا  لیلق  لهسا و  هک  يرکید  فراعتم و  روتسدب  تسا  قیبنا  عرق و  قیرطب  مسق  ود  نا  زا  یکی  دناسر 
دنراذک و فرظ  نآ  رـس  رب  هزیکاپ  یبوچ  هچراپ  دنچ  هتخاس  ّولمم  نا  زا  ار  هداشکرـس  فرظ  دنیامن  نیریـش  فیطل و  دنهاوخ  هک  ار  هّیدر 

ینامز كدنا  نتشذک  زا  دعب  دنزورفا و  شتآ  فرظ  هت  رد  دنراذکب و  بوج  يالاب  رب  هزیکاپ  مشپ  يردق 
62 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

روش خلت و  هبترمب  دنامیم  فرظ  هت  رد  هچنآ  تبوذع و  تیاغ  رد  دسریم  مهب  نیریش  فیطل و  بآ  نا  زا  دنرـشفیب  هتـشادرب  ار  مشپ  نآ 
تسا زیچ  ود  نآ  راک  هک  تساوه  تحص  ظفح  بابسا  اقب و  تایرورض  هلمج  زا  تسین و  يدحا  رودقم  نآ  ندیـشچ  هک  تسا  فیثک  و 

دسریم فوجب  سفنت  قاشنتساب و  جراخ  ياوه  دوشیم  ضراع  ریغت  ترارح و  سابتحا  ببسب  ار  حور  جازم  نوچ  هک  اریز  حیورت  یکی 
يازجا وا  تعیاشمب  نآ  بذج  زا  دعب  اوه  عوجر  تقو  رد  هک  اریز  هیناخد  تالـضف  زا  ندب  هیقنت  میود  دیامنیم  نآ  حالـصا  لیدـعت و  و 

حورب نآ  داسف  حور  اب  طالتخا  ببـسب  دوش  ضراع  يداسف  هبیرغ  ضراوع  ببـسب  ار  اوه  رگا  هک  تسا  رهاظ  رپ  دوریم و  نوریب  هّیناـخد 
اهقدـنخ و اـهایرد و  اهناتـسین و  رد  هک  ییاـهراخب  هنفعتم و  ياـهدابب  دوـش  طوـلخم  هـک  تـسنآ  اوـه  داـسف  بابـسا  دـیامنیم و  تـیارس 

جاز تیربک و  ندعم  اجنآ  رد  هک  اصوصخ  دسریم  مهب  هایک  بآ و  زا  یلاخ  ياهارحص 
63 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

حالـص و هظحالم  تروص  نیرد  سپ  کلذ  ریغ  ریجنا و  ودرک و  تخرد  لثم  دـنرهوجلاثیبخ  هک  دـشاب  یناتخرد  ای  دـشاب  اـهنآ  لـثم  و 
زا لاقتنا  لـثم  تسا  یعیبط  اـی  اوه  رییغت  تسا و  تّحـص  ظـفح  تایرورـض  هلمج  زا  ندوب  علطم  نآ  راـضم  عفاـنمب و  ندومن و  اوه  داـسف 
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دسر دادتشا  هبترمب  رکا  نوخ و  تظلغ  ببس  ناراهب  رد  هکنانچ  دسرن  تدش  هبترمب  هاکره  اوه  ترارح  لوصف  رد  رکید و  یلصفب  یلصف 
رد ادوس و  طـلخ  فیرخ  لـصف  رد  دوشیم و  لوب  راردا  ّتلق  قرع و  یتداـیز  یکنـشت و  ارفـص و  هبلغ  ببـس  تسا  ناتـسبات  رد  هکناـنچ 

تحـص ظفاح  رب  سپ  مضه  رب  تسا  نیعم  ترارح  سبح  ماسم و  دیدست  رابتعاب  دراب  ياوه  تسبلاغ و  ناسنا  ندب  رب  مغلب  طلخ  ناتـسمز 
دیامن لمع  لصف  نآ  بسانم  تاریبدتب  طایتحا و  دوشیم  دساف  طلخ  نآ  یتدایز  ثعاب  هک  هبرشا  هیذغا و  زا  یلصف  ره  رد  هک  تسا  مزال 

اوهب بلقنم  ای  اوه  رواجم  نفعتم  ياهبآ  هکنیا  لثم  دشابیم  هفلتخم  بابسا  ار  نیا  تسا و  یعیبط  ریغ  ای  و 
64 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

ياوه هک  اریز  ددرکیم و  هیبلق  ضارما  زا  نآ  ریغ  نوعاط و  ابو و  ببس  اوه  نفعت  دشاب و  اوه  تیفیک  تئادر  ببس  هچره  هلمجلاب  دوش و 
تـسبسانم تقو  نیرد  دـنکیم و  ندـب  ریاسب  تیارـس  وزا  لدـب و  تیارـس  طـالخا  نفعت  دـنادرکیم و  نفعتم  دـساف و  ار  طـالخا  نفعتم 

رارف دشاب  نکمم  رودقم و  رارف  دشاب و  لخاد  رکا  دوشن و  لخاد  دـشاب  هّیلب  نیزا  جراخ  هک  دـشاب  ییاج  رد  رکا  هک  ینعم  نیا  هب  بانتجا 
اهیـشرت و تاققحمب و  هبطر و  هکاوف  زارتحا  هّیدر و  طالخا  زا  ندب  هیقنت  دیامن و  لیدعت  ار  دوخ  رواجم  ياوه  رودـقم  ردـقب  ّالا  دـیامن و 
جنرت و جنران و  هب و  بیـس و  دوع و  کشم و  روفاکب و  ار  هناخ  ياوه  دـیامن و  تموادـم  دـشابن  هیدر  طالخا  ثروم  هک  هدومحم  هیذـغا 
هّفلؤم و نمیب  هریطست  نع  ملقلا  فافج  قفتا  هقیمنت و  نم  غارفلا  عقو  دق  بأملا  عجرملا و  هیلا  باوّصلاب و  ملعا  هّللا  دیامن و  بیطم  بالک 

ینیوزقلا ییحی  دمحم  نب  میرکلا  دبع  ینغلا  هبر  وفع  یلا  جاتحملا  همجرتم 
65 ص : سیئرلا ، خیش  ۀحصلا  ظفح  حرش  همجرت و 

حفصلا نارفغلا و  بلط  ناوخألا  مرک  نم  وجرملا  یناثلا و  فلألا  نم  ۀیناثلا  ةاملا  نم  لّوألا  رشعلا  نم  ۀسماخلا  ۀنسلا  نم  ثلاثلا  رهـشلا  یف 
[1] هلآ دمحم و  یلع  ةولصلا  ارخا و  دالوا  هّلل  دمحلا  ملقلا و  هیف  یغط  وا  مدقلا  هب  ّتلز  امع 

________________________________________

هاگشناد دلج ، 1 حرش ،) همجرت و   ) سیئرلا خیش  ۀحصلا  ظفح  میرکلا ، دبع  ینیوزق ، مجرتم : حراش و  هللا -  دبع  نب  نیـسح  انیـس ، نبا  [ 1]
1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
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 
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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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