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ینیسح نیعبرا  ترایز  نایریدغ و 

: هدنسیون

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبن  رثوک  ناتسریدغ  زکرم  تاقیقحت  دحاو 
ملس و 

: یپاچ رشان 

 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن (  رثوک  ناتسریدغ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ینیسح نیعبرا  ترایز  7نایریدغ و 

باتک 7تاصخشم 

ینیسح نیعبرا  ترایز  7نایریدغ و 

دوش یم  هتفرگ  نیعبرا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  يارب  8اهنت 

نیعبرا زور  رد  نیسح  ماما  10ترایز 

10نتم

11همجرت

14دانسا

ینیسح نیعبرا  14تیمها 

بئاصم يروادایوالبرک  هب  ع )  ) نیسح ماما  تیب  14لهادورو 

سدقم ياهرس  16نفد 

نیعبرا زوررد  هیطع  هارمهب  رباج  17ترایز 

هّیطع یملع  17تیصخش 

هیطع 18هارمهبرباج 

رباج نیعبرا  ترایز  20هوحن 

نموم هناشن  نیعبرا  22هرایز 

یخیرات دانسارد  نیعبرا  28ترایز 

نیعبرا زور  رد  راوز  هب  ع )  ) نیسح ماما  33تایانع 

مشچ 33افش ي 

( جع  ) نامز ماما  تمدخ  35فرشت 

تارفرد هدش  قرغ  دنزرف  36تاجن 

تایاور رد  لهچ  ددع  36تیمها 
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نساحم ندز  هناش  راب  36لهچ 

وگ ناذا  يارب  دیهش  رازه  لهچ  37شاداپ 

نموم لهچ  يارب  37اعد 

تبرت حیبستاب  رکذ  يارب  هنسح  38لهچ 

(ع) نیسح ماما  رب  نیمز  نامسآ و  هیرگ  زور  38لهچ 

دمآ ع)  ) یلع هناخ  رد  هب  دادماب  لهچ  ص)  ) 40ربمایپ

دنک ظفح  (ص ) ربمایپزا ثیدح  لهچ  هک  40یسک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  ثیدح  41لهچ 

زکرم 52هرابرد 
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ینیسح نیعبرا  ترایز  نایریدغ و 

باتک تاصخشم 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  : هسانشرس

یفیرش اضردمحم  / ینیسح نیعبرا  ترایز  نایریدغ و  : روآدیدپ مان  ناونع و 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

ارهز س ترضح  نیعبرا -  نیسح ع -  ماما  عوضوم :

1 ص :
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ترایز ناقاتشم  هلاسره  هدش و  یعادت  نایریدغ  همه ي  يارب  نیعبرا  زوررد  مالسلا  هیلعادهـشلا  دیـس  ترـضح  ترایز   ، نیعبرا ندینـشاب 
هدوب و ناشیا  نارئاز  ءزج  زور  نیا  رد  دناوتب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هعیش ي  ره  يوزرآ  نیا  هدش و  هفاضا  ترـضح  نآ 

بیرغ تسا  یئالوم  ترایز  هب  قوش  اهزور  نیا  رد  ترایز  نیعبرا و  دـناسرب . روهظ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  تبـسن  ار  دوخ  نامیا 
، ناروتـس مس  ریز  شندب  تفرگ و  رارق  ریدـغ  نانمـشد  ياه  ریـشمش  اه و  ریت  جامآ  ندوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  دـنزرف  رطاخ  هب  هک  مولظمو 

ریدغ عافد  هدیهـش  نویدم  ار  یگمه  دنتـسه ، مقتنم  دنراد و  تسدرد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  زا  هچنآ  ایریدغ ن  دیدرگ . لامیاپ 
هیلع یلع  ریدـغ ،  بحاص  زا  عافد  هب  هک  يا  هدیهـش  دنـشاب . یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  شدـنزرف  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 

هس ریتاب  تسدرس  شا  ههام  شش  هک  يدیهشو  دش  هتسکش  شیوزاب  ناوختساو  تسکش  شیولهپ  درک و  ادف  ار  شا  ههام  شـش  مالـسلا ، 
ریدغ و عفادم  هب  دوخ  نید  يادا  يارب  نایریدغ  دش . درخ  ندوب  یلع  رـسپ  هنیک ي  هب  شندـب  اهناوختـسا ي  دـش و  هدـیرد  شیولگ  هبعش 

مشچ کشا  اب  دناسر و  یم  البرک  هب  ار  دوخ  زور  نیا  رد  ملاع  ياجک  ره  زا   ، مالسلا هیلع  یلع  نانمـشد  ياه  متـس  رطاخ  هب  مولظم  دیهش 
. دنهد یم  مالس  ریدغ  ثراو  نیمود  هب 

ندوب مالسلا  هیلع  یلع  دنزرف  رگمو  دش  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ریدغ ، دنزرف  هب  هک  تسا  یتخس  بئاصم  روآدای  نیعبرا  يرآ ! 
هب ار  ناش  ربمغیپ  رـسپ  فیرـش  بسن  نیا  رطاخب  دـیاب  نامزلا  رخآ  ربمایپ  تما  هک  هدوب  مرج  ندرب  یهلا  ثرا  مالـسلا  هیلع  یلع  ریدـغ  زاو 

!؟ دنیامنادج شرهطم  ندب  زا  رس  هدناسر و  تداهش 

تزع و هدادرـس و  ار  هلذلا " نم  تاهیه   " يادـن دوب  هدـش  هدیـشک  اه  هدرپ  ریدـغ  فراعم  يوررب  هکینامز  رد  ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما 
قوش و  تسا .  هدیـسر  نایریدغ  همه ي  شوگ  هب  نآلا  ادن  نیا  دیناسر و  نایناهج  شوگ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ریدغ  فراعم  يدـنلبرس 
مزاع هدایپ  ياپ  اب  ترـضح  نآ  تداهـش  تشادـیمارگ  يارب  زور  نیا  رد  هتـشگ و  هفاضا  ناشیاه  لد  رد  زور  هب  زور  ترـضح  نآ  ترایز 

ناشیدنب ياپ  نداد  ناشنو  دوخ  نامیا  راهظا  ياربو  هدرک  لمحت  هناقشاع  هدایپ  ياپ  اب  ار  رفـس  یتخـس  جنر و  هدش و  راوگرزب  نآ  ترایز 
. دنهدیم مالس  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رب  نازوس  یلدو  مشچ  کشااب  ریدغ  فراعم  هب 

دوش یم  هتفرگ  نیعبرا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  يارب  اهنت 

یعیاقو نیعبرا  زور  رد  اریز  تسا  یهلا  رئاعش  میظعت  نیا   ، دوش یم  هتفرگ   " نیعبرا هک "  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  يارب  اهنت 
. تسا هداتفین  قافتا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رگید  تداهش  زا  دعب  ینیعبرا  چیه  رد  هک  تسا  هداتفا  قافتا  صاخ 

مامت دوب ، هدـشن  هدرپس  كاخ  هب  ناشنازیزع  ياهندـب  هک  دـندوب  هدومن  عادو  یلاحرد  البرک  زا  هک  یئارـسا  ناوراک  دورو  اـب  زور  نیا  رد 
: دیدرگ رازگرب  يرادازع  سلجم  نیرت  گرزب  هتشگ و  یعادت  اه  نیا  يارب  اج  کی  بئاصم 
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هـضور مه  هک  ییاه  نآ  هیطع ، هارمه  هب  رباج  اهیلع و  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  مالـسلا ، هیلع  نیدـباعلا  نیز  هلمج  زا  ییاه  ناوخ  هضور 
. نک هیرگ  مه  دندوب  ناوخ 

دوب و هدشادج  ناشیاه  ندب  زا  زور  لهچ  هک  ییاهرس  ادهش ، سدقم  ياهرس  رگید  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  سدقمرـس  نفد 
. دش یم  هدرب  ادخ  نانمشد  هب  شیامن  يارب  لزنم  هب  لزنم  اه  هزین  يوررب 

روشرپ یتکرح  اب  هدایپ  ياپاب  درادیم  او  ار  ترضح  نآ  نیبحم  نایعیش و  هلاسره  هک  داتفا  قافتا  البرک  رد  نیعبرا  زور  رد  زوسناج  یعیاقو 
روهظ هب  نمؤم  کی  ناونع  هب  ار  ناشدوخ  نامیا  هناشن ي  دـنورب و  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  دوخ  يـالوم  تراـیز  هب  نیداـمن  و 

. دنناسرب

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  تنس  زا  يوریپ  زور  نیا  رد  ترـضح  نآ  ترایز  نیعبرا و  میظعت 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  صاخ  باحـصا  تنـس  زا  يوریپ  نینچ  مه  دـشاب و  یم  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  هصاخ 

رانکرد دمآ و  ترضح  نآ  ترایز  هب  لد  شزوس  صاخ و  یتلاحاب  زور  نیا  رد  هک  وا  دشاب . یم  رباج  بانج  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 
. تسیرگ دناوخ و  هضور  ترضح  نآ  رهطم  ربق 

مهیلع تیب  لها  صاخ  یباحـص  هریـس  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تنـس  نوچ  نیعبرا  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  نیارباـنب 
تسا و ینیـسح  رئاعـش  زا  تسالبرک  نیمزرـسرد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب  اروشاـع  زور  بئاـصم  همه ي  يروآداـی  تسا و  مالـسلا 

. تسا یهلارئاعش  میظعت  ینیسح ، رئاعش  میظعت 

عیاقو نینچ  اب  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  زا  یتنس  هریس و  نینچ  ناش  تداهـش  نیعبرا  درومرد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رگید  دروم  رد  امو 
ترایز البرک و  هب  روآ  نزح  دورو  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يرادازع  تنـس  هریـس و  زا  يوریپ  هب  زین  نایعیـش  نیاربانب  میرادن . زوسناج 
فارطا زا  هدایپ  ياپاب  هلاسره  هللادـمحب  تسا  نمؤم  هناشن ي  ترایز  نیا  هک  نیا  هب  اه  نآ  هیـصوتو  زور  نیارد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

. دنناسر یم  البرک  هب  ار  دوخ  نیعبرا  زور  رد  قایتشااب  یتخس  تالکشم و  لمحتاب  هدرک و  تکرح  هدنام  نیعبرا  هب  زور  نیدنچ  البرک 
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نیعبرا زور  رد  نیسح  ماما  ترایز 

نتم

ِْنب ِدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ٍرَمْعَم  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِّيِرَبْکُعَّلَّتلا  یَسُوم  ِْنب  َنوُراَه  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  ْنَع  ٌهَعاَمَج  اَنَرَبْخَأ 
ِهَراَـیِز ِیف  مالـسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َياـَلْوَم  ِیل  َلاَـق  َلاَـق  َناَرْهِم  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  َناَدْعَـس  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَـسَْحلا  َو  َهَدَعْـسَم 

: ُلوُقَت َو  ِراَهَّنلا  ِعاَِفتْرا  َْدنِع  ُروُزَت  َنیَِعبْرَْألا 

ُماَلَّسلا ِدیِهَّشلا  ِمُولْظَْملا  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِهِّیِفَص  ِْنبا  َو  ِهَّللا  ِّیِفَـص  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهبیَِجن  َو  ِهَّللا  ِلِیلَخ  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهبِیبَح  َو  ِهَّللا  ِِّیلَو  یَلَع  ُماَلَّسلا 
ِتاَرَبَْعلا ِلِیتَق  َو  ِتَابُرُْکلا  ِریِسَأ  یَلَع 

ِبیِِطب ُهَْتیَبَتْجا  َو  ِهَداَعَّسلِاب  ُهَتْوَبَح  َو  ِهَداَهَّشلِاب  ُهَْتمَرْکَأ  َِکتَماَرَِکب  ُِزئاَْـفلا  َکِّیِفَـص  ُْنبا  َو  َکُّیِفَـص  َو  َکِِّیلَو  ُْنبا  َو  َکُِّیلَو  ُهَّنَأ  ُدَهْـشَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
ِءاَیِـصْوَْألا َنِم  َکِْقلَخ  یَلَع  ًهَّجُح  ُهَْتلَعَج  َو  ِءاَِیْبنَْألا  َثیِراَوَم  ُهَْتیَطْعَأ  َو  ِهَداَّذلا  َنِم  ًادـِئاَذ  َو  ِهَداَْقلا  َنِم  ًادـِئاَق  َو  ِهَداَّسلا  َنِم  ًادِّیَـس  ُهَْتلَعَج  َو  ِهَدَالِْولا 

َعَاب َو  اَْینُّدلا  ُْهتَّرَغ  ْنَم  ِْهیَلَع  َرَزاَوَت  ْدَق  َو  َِهلاَلَّضلا  ِهَْریَح  َو  َِهلاَهَْجلا  َنِم  َكَداَبِع  َذِْقنَتْـسَِیل  َکِیف  ُهَتَجْهُم  َلَذـَب  َو  َحْـصُّنلا  َعَنَم  َو  ِءاَعُّدـلا  ِیف  َرَذـْعَأَف 
َلْهَأ َكِداَبِع  ْنِم  َعاَطَأ  َو  َکَِّیبَن  َطَخْـسَأ  َو  َکَطَخْـسَأ  َو  ُهاَوَه  ِیف  يَّدَرَت  َو  َسَرْطَغَت  َو  ِسَکْوَْألا  ِنَمَّثلِاب  ُهَتَرِخآ  يَرَـش  َو  یَنْدَْألا  ِلَذْرَْألِاب  ُهَّظَح 
َّمُهَّللا ُهُمیِرَح  َحِیُبتْسا  َو  ُهُمَد  َِکتَعاَط  ِیف  َکِفُـس  یَّتَح  ًابِـسَتُْحم  ًاِرباَص  َکِیف  ْمُهَدَهاَجَف  ِراَّنِلل  َنِیبِجْوَتْـسُْملا  ِراَزْوَْألا  َهَلَمَح  َو  - ِقاَفِّنلا َو  ِقاَقِّشلا 

ًامِیلَأ ًاباَذَع  ْمُْهبِّذَع  َو  اًلِیبَو  ًانَْعل  ْمُْهنَْعلاَف 

َِّتم َو  ًادیِمَح  َْتیَضَم  َو  ًادیِعَس  َتْشِع  ِِهنیِمَأ  ُْنبا  َو  ِهَّللا  ُنیِمَأ  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ِءاَیِصْوَْألا  ِدِّیَـس  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
َکَلَتَق ْنَم  ٌبِّذَعُم  َو  ََکلَذَخ  ْنَم  ٌِکلْهُم  َو  َكَدَعَو  اَم  ٌزِْجنُم  َهَّللا  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ًادیِهَش  ًامُولْظَم  ًادیِقَف 
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ْتَعِمَـس ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکَمَلَظ  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکَلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َنَعَلَف  ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح  ِِهلِیبَس  ِیف  َتْدَهاَج  َو  ِهَّللا  ِدْهَِعب  َْتیَفَو  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو 
ِِهب ْتَیِضَرَف  َِکلَِذب 

ِباَلْـصَْألا ِیف  ًاروـُن  َْتنُک  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَّللا  ِلوُـسَر  َْنبا  اَـی  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَأـِب  ُهاَداَـع  ْنَِمل  ٌّوُدَـع  َو  ُهـالاَو  ْنَِمل  ٌِّیلَو  یِّنَأ  َكُدِهْـشُأ  یِّنِإ  َّمُـهَّللا 
اَِهباَِیث ْنِم  ُتاَّمَِهلْدُْملا  َکِْسْبُلت  َْمل  َو  اَهِساَْجنَِأب  ُهَِّیلِهاَْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ِهَرِهاَّطلا  ِماَحْرَْألا  َو  ِهَِخماَّشلا 

َو ُّيِدْهَْملا  يِداَْهلا  ُّیِکَّزلا  ُّیِـضَّرلا  ُّیِقَّتلا  ُّرَْبلا  ُماَمِْإلا  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُلِقْعَم  َو  َنیِِملْـسُْملا  ِناَکْرَأ  َو  ِنیِّدـلا  ِِمئاَعَد  ْنِم  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو 
َو اَْینُّدلا  ِلْهَأ  یَلَع  ُهَّجُْحلا  َو  یَْقثُْولا  ُهَوْرُْعلا  َو  يَدُْهلا  ُماَلْعَأ  َو  يَْوقَّتلا  ُهَِملَک  َكِْدلُو  ْنِم  َهَِّمئَْألا  َّنَأ  ُدَهْشَأ 

یَّتَح ٌهَّدَعُم  ْمَُکل  ِیتَرُْصن  َو  ٌِعبَّتُم  ْمُکِْرمَِأل  يِْرمَأ  َو  ٌْملِس  ْمُِکْبلَِقل  ِیْبلَق  َو  ِیلَمَع  ِمِیتاَوَخ  َو  ِینیِد  ِِعئاَرَِشب  ٌِنقُوم  ْمُِکباَیِِإب  َو  ٌنِمُْؤم  ْمُِکب  یِّنَأ  ُدَهْـشَأ 
ْمُکِرِهاَظ َو  ْمُِکِبئاَغ  َو  ْمُکِدِهاَش  َو  ْمُکِماَسْجَأ  َو  ْمُکِحاَوْرَأ  یَلَع  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ْمُکِّوُدَع  َعَم  َال  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف  ْمَُکل  ُهَّللا  َنَذْأَی 

ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  ُفِرَْصنَت  َو  َْتبَبْحَأ  اَِمب  وُعْدَت  َو  ِْنیَتَعْکَر  یِّلَُصت  َُّمث  َنیَِملاَْعلا  َّبَر  َنیِمآ  ْمُِکنِطَاب  َو 

همجرت

نیـسح رب  مالـس  شا  هدیزگرب  دنزرف  ادخ و  هدیزگرب  هدنب  رب  مالـس  وا  بیجن  هدنب  ادخ و  لیلخ  رب  مالـس  وا  تسود  ادـخ و  یلو  رب  مالس 
نآ هک  مهد  یهاوگ  یتسارب  نم  ایادخ  ؛ دـیدرگ ناور  کشا  هتـشک  دوب و  ریـسا  اهیراتفرگ  هب  هک  يراوگرزب  نآ  رب  مالـس  دیهـش  مولظم و 

. دش بایماک  هک  دوب  تا  هدیزگرب  دنزرف  تا و  هدیزگرب  دوب و  وت  یلو  دنزرف  وت و  هدنیامن ) و   ) یلو ترضح 

يداد شرارق  يدازکاـپ و  هب  ار  وا  يدـیزگرب  تداعـس و  هب  یتشاد  شـصوصخم  تداهـش و  هلیـسوب  يدرک  شیمارگ  وت ، تشادـگرزب  هب 
. دندرک عافد  قح  زا  هک  یناسک  زا  یکی  ورشیپ و  ناورهر  زا  و  گرزب )  ) نایاقآ زا  یکی 
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رذـع و ياـج  مدرم  توعد  رد  زین  وا  يداد  شرارق  دنتـسه  تقلخ  رب  وت  تجح  هک  ییایـصوا  زا  يداد و  وا  هب  ار  ناربماـیپ  ياـه  ثاریم  و 
تلاهج و بادرگ )  ) زا ار  تناگدنب  دناهرب  ات  ؛ داد وت  هار  رد  ار  دوخ  ناج  درک و  یهاوخریخ  غیرد  یب  دراذـگن و  یـسک ) يارب   ) يا هناهب 

دنتخورف داد و  ناشبیرف  ایند  هک  یناسک  ترـضح  نآ  هیلع  رب  دندش  تسدمه  هک  دش  نانچ  یهارمگ و  يداو )  رد   ) ینادرگرـس ینادان و 
. دندرک یگرزب  رادقم و  یب  كدنا و  ییاهب  لباقم  رد  ار  شترخآ  دادب  يزیچان و  تسپ  ياهب  هب  ار ) دوخ  تداعس  لماک و   ) هرهب

لها هک  ار  ینانآ  تناگدنب  نایم  زا  دندرک  يوریپ  دندروآ و  مشخ  هب  ار  تربمایپ  وت و  و  دندرک ، نوگنرس  سوه  اوه و  هاچ  رد  ار  دوخ  و 
نآ دندوب  هتـشگ  خزود  بجوتـسم  تهج  نیدب  دندیـشک و  یم  شودب  هانگ  نیگنـس  ياهراب  هک  ار  یناسک  دندوب و  قافن  یگتـسد و  ود 

هتـسکش شـسدقم  میرح  تخیر و  وت  يوریپ  هار  رد  شنوخ  ات  درک  داهج  اهنآ  اب  ییوج  شاداپ  ییابیکـش و  اب  دـید ) نانچ  هک   ) ترـضح
. دش

دنزرف يا  وت  رب  مالـس  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  كاندرد  یباذع  هب  نک  ناشباذع  راد و  لاب  یتنعل و  هب  نک  تنعل  ار  نانآ  ایادخ 
هتـشگمگ و یتفر و  ایند  زا  هدوتـس  یتسیز و  دنمتداعـس  ییوا  راد  تناما  دنزرف  ادخ و  رادتناما  وت  یتسارب  هک  مهد  یهاوگ  ءایـصوا  ياقآ 

. یتشذگرد دیهش  هدیدمتس و 

تشادرب و تیرای  زا  تسد  هک  ار  هکره  دناسر  تکاله  هب  هداد و  وت  هب  هک  يا  هدعو  نادـب  دـنک  افو  یتسارب  ادـخ  هک  مهد  یهاوگ  زین  و 
. دیسر ارف  تگرم  ات  وا  هار  رد  يدرک  داهج  ادخ و  دهع  هب  يدرک  افو  یبوخ  هب  وت  هک  مهد  مهاوگ  تشک و  ار  وت  هک  یسک  دنک  باذع 
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نتشک و نایرج  دندینش  هک  یمدرم  دنک  تنعل  ادخ  درک و  متس  وت  هب  هک  یسک  دنک  تنعل  ادخ  تشک و  ار  وت  هک  یـسک  دنک  تنعل  ادخ 
ار وا  هک  ره  اب  منمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ره  مراد  تسود  نم  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  وت  نم  ایادخ  دندوب  یـضار  نادـب  ار و  وت  متس 

محر هبترم و  دنلب  یناردپ  تشپ  رد  يدوب  يرون  یتسارب  وت  هک  مهد  یهاوگ  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تیادف  هب  مردام  مردپ و  دراد . نمشد 
. شنیکرچ ياه  سابل  زا  درکن  ترب  رد  شیاهیگدولآ و  هب  تیلهاج  نامز  عاضوا  درکن  تا  هدولآ  هک  هزیکاپ  ییاه 

یتسارب وت  هک  مهد  یهاوگ  ینامیا و  اب  نامدرم  هاگهانپ  ناناملسم و  مکحم  ياه  نوتـس  نید و  ياه  هیاپ  زا  وت  یتسارب  هک  مهد  یهاوگ  و 
يوقت تقیقح  حور و  تنادنزرف  زا  ناماما  انامه  هک  مهد  یهاوگ  يا و  هتفای  هار  يامنهار  هزیکاپ و  هدیدنسپ و  اوقت و  اب  راکوکین  ياوشیپ 

مراد نامیا  امش  هب  نم  هک  مهد  یهاوگ  و  دنتسه . ایند  مدرم  رب  ییاه  تجح  و  تلیضف ) قح و   ) مکحم ياه  هتشر  تیاده و  ياه  هناشن  و 
ناتیارب میراـی  تسا و  امـش  راـک  وریپ  مراـک  تسا و  امـش  لد  میلـست  ملد  مرادرک و  بقاوع  منید و  نیناوق  اـب  مراد  نیقی  ناتتـشگزاب  هب  و 

. دهد هزاجا  ناتروهظ  رد  ادخ  هکنآ  ات  تسا  هدامآ 

ناتناهن ناتراکشآ و  ناتبئاغ و  ناترضاح و  ناتیاهرکیپ و  امش و  ياه  ناور  رب  امش و  رب  ادخ  ياهدورد  امش ، نانمشد  اب  هن  میامـش  اب  سپ 
. يدرگ یمرب  یهاوخ و  یم  هچنآ  هب  ینک  یم  اعد  ینک و  یم  زامن  تعکر  ود  سپ  نایناهج . راگدرورپ  يا  نیمآ 
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ینیسح نیعبرا  تیمها 

بئاصم يروادایوالبرک  هب  ع )  ) نیسح ماما  تیب  لهادورو 

ِعِضْوَم َیلِإ  اُولَصَوَف  َءاََلبْرَک  ِقیِرَط  یَلَع  اَِنب  َُّرم  ِلِیلَّدِلل  اُولاَق  ِقاَرِْعلا  َیلِإ  اوُغََلب  َو  ِماَّشلا  َنِم  ُُهلاَیِع  َو  ِْنیَـسُْحلا ع  ُءاَِسن  ْتَعَجَر  اََّمل  َو  ُدِّیَّسلا  َلاَق  َُّمث 
ِیف اْوَفاَوَف  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَق  ِهَراَیِِزل  اُودَرَو  ْدَق  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِلآ  ْنِم  اًلُجَر  َو  ٍمِشاَه  ِیَنب  ْنِم  ًهَعاَمَج  َو  َّيِراَْصنَْألا  ِهَّللا  ِدـْبَع  َْنب  َِرباَج  اوُدَـجَوَف  ِعَرْـصَْملا 
ًاماَّیَأ َِکلَذ  یَلَع  اُوماَقَأ  َو  ِداَوَّسلا  َِکلَذ  ُءاَِسن  ْمِْهَیلِإ  َعَمَتْجا  َو  ِداَبْکَْأِلل  َهَحِْرقُْملا  َِمتآَْملا  اُوماَقَأ  َو  ِمْطَّللا  َو  ِنْزُْحلا  َو  ِءاَُکْبلِاب  اْوَقاَلَت  َو  ٍدِـحاَو  ٍْتقَو 

ُجُرَْخن اَّنُک  اُولاَق  َنوُصاَّصَْجلا  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِِّیْبلَْکلا  ٍباَبُح  ِیبَأ  ْنَع  َيِوُرَف 

: َنُولوُقَیَف ِْهیَلَع  َنوُحُونَی  َّنِْجلا  ُعَمْسَنَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِلَتْقَم  َْدنِع  ِْلیَّللا - ِیف  ِهَناَّبَْجلا  َیلِإ 

ِدوُدُْجلا ُْریَخ  ُهُّدَج  َو  ٍْشیَُرق  اَْیلَع  ْنِم  ُهاََوبَأ  ِدوُدُْخلا  ِیف  ٌقیَِرب  ُهَلَف  ُهَنِیبَج  ُلوُسَّرلا  َحَسَم 

هاگلتق عضوم  هب  یتقو  ربب . البرک  قیرط  زا  ار  ام  دنتفگ : امنهار  هب  دندیسر  قارعب  دنتـشگرب و  ماش  زا  نیـسح  نادنزرف  نانز و  هک  یماگنه 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  يارب  هک  دنتفای  هَّللا  لوسر  لآ  زا  يدرم  مشاه و  ینب  زا  یهورگ  اب  ار  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  دندیـسر ،

دندرک اپب  یمتام  دندز . تروصب  همطل  دندرک و  نزح  هیرگب و  عورـش  رگید  کی  اب  دـندش و  دراو  تقو  کی  رد  همه  دـندوب . هدـش  دراو 
. دندرک يرادازع  يزور  دنچ  امومع  دنتسویپ و  ناشیا  هب  زین  راید  نآ  نانز  دوب . زوس  رگج  شارخلد و  هداعلا  قوف  هک 
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نابایب عقوم  نآ  رد  هک   ) نیسح ماما  ربق  رـس  رب  هنابـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  سپ  ام  دنتفگ : اهراکچگ  دیوگیم : یبلک  بابح  وبا 
: دنتفگ یم  دندرک و  یم  یئارس  هحون  ترضح  نآ  يارب  ّنج  هک  میدینش  یم  میتفر ، یم  دوب )

ِدوُدُْجلا ُْریَخ  ُهُّدَج  َو  ٍْشیَُرق  اَْیلَع  ْنِم  ُهاََوبَأ  ِدوُدُْخلا  ِیف  ٌقیَِرب  ُهَلَف  ُهَنِیبَج  ُلوُسَّرلا  َحَسَم 

زا نیـسح  رداـم  ردـپ و  دوب . هدنـشخرد  نیـسح  تروص  ياـه  هنوـگ  دیـشکیم و  نیـسح  یناـشیپ  هب  یناـبرهم  تسد  ادـخ  ربـمغیپ  : » ینعی
.« دوب دج  نیرتهب  شراوگرزب  دج  دندوب و  شیرق  هلیبق  ناراوگرزب 

: عبنم

147 ص : ج 45 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

194 ص : ج 45 ،) () (ع نیسح ماما  ترضح  یناگدنز 

سدقم ياهرس  نفد 

نادیهش كرابم  ياهرس  هارمه  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  : » دسیون یم  يافوتم 381 ق )  ) قودص خیـش  فلا )
«1 («. » دندرپس كاخ  هب   ) دننادرگ و زاب  البرک  هب  ار  سدقم  ياهرس  دندش و  جراخ  قشمد ) زا  )

ماما َءالَبْرَک ؛ یلإ  ِْنیَسُْحلا  َْسأَر  َّدَرَو  ِهَوْسِّنلِاب ، مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُّیلَع  َجَرَخ  : » دسیون یم  زین  يافوتم 508 ق )  ) يروباشین لاّتف  ب )
«2 «. » دنادرگزاب البرک  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  نانز ، اب  هارمه  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع 

«3 . » تسا هدرک  رکذ  شندب  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  هداعا  بقانم ، رد  زین  يافوتم 588 ق )  ) بوشآ رهش  نبا  ج )

رتروهشم لوق  ِدَسَْجلا ؛ َعَم  َِنفُدَف  َءِالبْرَک  یلإ  َّدُر  ُهَّنَأ  ُرَهْشَْألَأ  : » دسیون یم  زین  يافوتم 654 ق )  ) يزوج نب  طبس  ّتنس  لها  گرزب  ملاع  د )
«4 «. » دیدرگ نفد  شرهطم  رکیپ  رانک  رد  دش و  هدروآ  البرک  هب  ترضح  نآ  كرابم  رس  هک  تسا  نآ 

هدرپس كاخ  هب  شفیرش  رکیپ  رانک  ترضح  نآ  كرابم  رـس  هک  تسا  نآ  هیماما  ياملع  نایم  روهـشم  : » دسیون یم  زین  یـسلجم  هماّلع  ه )
«5 . » تفرگ ماجنا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  طسوت  راک  نیا  دش و 
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نآ رهطم  رس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  زور  لهچ  زا  دعب  تسا  دقتعم  هیماما  : » دسیون یم  زین  تنس  لها  گرزب  ملاع  یجنلبش  و )
«6 «. » دش قحلم  البرک  رد  شندب  هب  ترضح 

رد تفرگ و  تروص  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  طسوت  مه  نآ  دش و  هدنادرگزاب  البرک  هب  ادهـش  ياهرـس  هک  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اب  نیاربانب ،
. دش هدرپس  كاخ  هب  رّهطم  ياه  ندب  رانک 

اه تشون  یپ 

( َءالَبْرَک یلِإ  ِْنیَسُْحلا  َْسأَر  َّدَرَو  ِهَوْسِّنلِاب  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُّیلَع  َجَرَخ  ، ) ح 4 ص 168 ، سلجم 31 ، قودص ، یلاما  (. 1)

ص 192 نیظعاولا ، هضور  (. 2)

ص 85 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 3)

ص 150 صاوخلا ، هرکذت  (. 4)

ص 145 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 5)

ص 44 ج 2 ، راصبالارون ، (. 6)

نیعبرا زوررد  هیطع  هارمهب  رباج  ترایز 

هّیطع یملع  تیصخش 

. دمآ ایند  هب  هفوک  رد  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تفالخ  نامز  رد  يو  دوب . هعیش  ثیدح  ملع و  لاجر  زا  یفوع ،  هدانج  نب  دعس  نب  هّیطع 
هدش قیثوت  مه  ّتنـس  لها  یلاجر  بتک  رد  یّتح  هک  دوب  هعیـش  قثوم  نایوار  زا  وا  دـش . هداهن  يو  رب  ترـضح  نآ  داهنـشیپ  هب  هّیطع ،  مان 

روتـسد هب  تخیرگ .  سراـف  هب  دوب و  بیقعت  تحت  فسوی  نب  جاّـجح  يوـس  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  يراداوـه  عّیـشت و  مرج  هب  يو  تسا . 
ار وا  شیر  رـس و  يوم  دـندز و  شندـب  رب  هنایزات  دـصراهچ  دـنک ، نعل  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـشن  رـضاح  نوچ  دـنتفرگ و  ار  وا  جاجح ، 

 . تشذگرد يرجه  لاس 111  رد  ات  دوب  هفوک  رد  تشگزاب .  هفوک  هب  یتّدم  زا  سپ  تفر و  ناسارخ  هب  سپ  نآ  زا  دندیشارت .
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: عبنم

 . ص 1567 ج 4 ،  فیراعم ،  فراعم و 

هیطع هارمهبرباج 

مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  انالوم  دهشم  یف  هیلع  یتءارقب  نزاخلا  رایرهـش  نب  دمحم  هللا  دبع  وبأ  نیمألا  خیـشلا  انربخأ 
نیـسحلا نب  دمحم  رهاط  وبأ  ینربخأ  لاق : یـسربلا  دمحم  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبأ  انیلع  ألمأ  لاق  هئامـسمخ  هرـشع و  یتنثا  هنـس  لاوش  یف 

: لاق يدسألا  نارمح  نب  دمحأ  نب  دمحأ  هللا  دبع  وبأ  انثدح  لاق : لدعملا  یشرقلا 

نب رمع  انثدح  لاق : يدایألا  نب  دمحم  نب  هللا  دیبع  انثدح  لاق : هللا  دبع  انثدح  لاق : يرقملا  یلع  نب  دمحم  نب  قاحـسإ  دـمحأ  وبأ  انثدـح 
نب رباج  عم  تجرخ  لاق : یفوعلا  هیطع  نع  شمعألا  نع  دـیمحلا  دـبع  نب  ریرج  انربخأ  لاق : یکلملا  دایز  نب  ییحی  انثدـح  لاـق : كردـم 
رزتا مث  لستغاف  تارفلا  ئطاش  نم  رباج  اند  ءالبرک  اندرو  املف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  ربق  نیرئاز  يراصنألا  هللا  دبع 

هینـسملأ لاق  ربقلا  نم  اند  اذإ  یتح  یلاعت  هللا  رکذ  الإ  هوطخ  طخی  مل  مث  هندـب  یلع  اهرثنف  دعـس  اهیف  هرـص  حـتف  مث  رخآب  يدـترا  رازإـب و 
ینأ لاق و  مث  هبیبح  بیجی  بیبح ال  لاق  مث  اثالث  نیسح  ای  لاق  قافأ  املف  ءاملا  نم  ائیش  هیلع  تششرف  هیلع  ایـشغم  ربقلا  یلع  رخف  هتـسملأف 

نینمؤملا و دیس  نبا  نییبنلا و  متاخ  نبا  کنأ  دهـشأف  کسأر  کندب و  نیب  قرف  کجابثأ و  یلع  کجادوأ  تطحـش  دق  باوجلاب و  کل 
دق اذکه و  نوکت  کل ال  ام  ءاسنلا و  هدیس  همطاف  نبا  ءابقنلا و  دیـس  نبا  ءاسکلا و  باحـصأ  سماخ  يدهلا و  لیلـس  يوقتلا و  فیلح  نبا 
نأ ریغ  اتیم  تبط  ایح و  تبطف  مالـسإلاب  تمطف  ناـمیإلا و  يدـث  نم  تعـضر  نیقتملا و  رجح  یف  تیبر  نیلـسرملا و  دیـس  فک  کتذـغ 
هیلع یـضم  ام  یلع  تیـضم  کـنأ  دهـشأ  هناوضر و  هللا و  مالـس  کـیلعف  کـل  هریخلا  یف  هکاـش  ـال  کـقارفل و  هبیط  ریغ  نینمؤملا  بولق 

دهشأ هلحرب و  تخانأ  نیـسحلا و  ءانفب  تلح  یتلا  حاورألا  اهتیأ  مکیلع  مالـسلا  لاق  ربقلا و  لوح  هرـصب  لاج  مث  ایرکز  نب  ییحی  كوخأ 
يذلا نیقیلا و  مکاتأ  یتح  هللا  متدبع  نیدحلملا و  متدـهاج  رکنملا و  نع  متیهن  فورعملاب و  مترمأ  هاکزلا و  متیتآ  هالـصلا و  متمقأ  مکنأ 

برـضن مل  البج و  لعن  مل  ایداو و  طبهن  مل  فیک و  رباج  ای  هل  تلقف  هیطع  لاق  هیف  متلخد  امیف  مکاـنکراش  دـقل  اـیبن  قحلاـب  ادـمحم  ثعب 
هللا یلص  هللا  لوسر  یبیبح  تعمس  هیطع  ای  لاقف  مهجاوزأ ؟ تلمرأ  مهدالوأ و  تمتوأ  مهنادبأ و  مهـسوءر و  نیب  قرف  دق  موقلا  فیـسب و 
هین یتـین و  نأ  اـیبن  قحلاـب  ادـمحم  ثعب  يذـلا  مهلمع و  یف  كرـشأ  موـق  لـمع  بحأ  نم  مهعم و  رـشح  اـموق  بحأ  نم  لوـقی  هلاو  هیلع 

کیصوأ و له  هیطع  ای  لاق  قیرطلا  ضعب  یف  انرص  املف  نافوک  تایبأ  یلإ  وحن  ینذخ  هباحصأ  نیسحلا ع و  هیلع  یضم  ام  یلع  یباحـصأ 
اماوص ناک  نإ  مهـضغبأ و  ام  دمحم  لآ  ضغبم  ضغبأ  مهبحأ و  ام  دمحم ص  لآ  بحم  ببحأ  کیقالم  هرفـسلا  هذـه  دـعب  یننأ  نظأ  ام 

مهضغبم هنجلا و  یلإ  دوعی  مهبحم  نإف  مهتبحمب  يرخأ  هل  تتبث  هبونذ  هرثکب  مدق  هل  لزت  نإ  هنإف  دمحم  لآ  دمحم و  بحمب  قفرا  اماوق و 
. رانلا یلإ  دوعی 
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: همجرت

هراشب  ) باتک رد  تسا  یـسوط  خیـش  نب  یلعوبا  ذیملت  ثیدح و  نف  ءّالجا  زا  هک  یلمآ  يربط  مساقلاوبا  نیدـلا  دامع  ردـقلا  لیلج  خـیش 
هیماـما تاُور  زا  هک  یفوکلا  یفوعلا  َهَداـنُج  نب  دعـس  نب  هّیطع  زا  تسا  هدرک  تیاور  ًادَنـسُم  تسا ، هسیفن  رایـسب  بتک  زا  هک  یفطـصملا )

تهج هب  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  اب  میتفر  نوریب  ام  تفگ :  هک  ثیدح  رد  وا  قدـص  هب  دـنا  هدرک  حیرـصت  لاجر  رد  ّتنـس  لها  تسا و 
گنل ار  هماج  سپ  درک  لسغ  تفر و  تارف  کیدزن  رباج  میدـش  دراو  البرک  هب  هک  ینامز  سپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ربق  ترایز 

ربق بناج  هب  سپ  دوخ ، ندب  رب  نآ  زا  دیشاپب  دوب و  دعُس )  ) نآ رد  هک  ار  يا  هتـسب  دوشگ  سپ  دنکفا  شود  رب  ار  رگید  هماج  درک و  دوخ 
ربق رب  ار  يو  تسد  نم  راذـگ ، ربق  هب  ارم  تسد  هک  تفگ :  ارم  دیـسر  ربق  کـیدزن  اـت  ادـخ  رکذ  اـب  رگم  تشادـن  رب  یماـگ  دـش و  ناور 

 ! نیـسح ای  تفگ  راب  هس  دـمآ و  شوه  هب  اـت  مدیـشاپ  يو  رب  یبآ  سپ  داـتفا ، ربق  يور  رب  شوه  یب  دیـسر  ربق  هب  شتـسد  نوچ  متـشاذگ 
هکنآ لاح  یهد و  باوج  یناوت  اجک  تفگ :  سپ  ار ؟ دوخ  تسود  دـهد  یمن  باوج  تسود  ایآ  ُهَبیبَح ؟ ُبیُجی  ـال  ٌبیبَح  تفگ :  سپس 

یم تداهـش  سپ  وت ، نت  رـس و  نیب  ام  هداتفا  یئادـج  و  وت ، هناش  تشپ و  رب  هدـش  هتخیوآ  وت و  ندرگ  ياهگر  دوخ  ياـج  زا  هتـشذگ  رد 
رسپ ءاسک و  باحصا  سماخ  يدُه و  لیلـس  يوقت و  دنگوس  مهدنزرف  نینم و  ؤملادّیـس  رـسپ  نییبّنلا و  ریخ  دنزرف  یـشاب  یم  وت  هک  مهد 

هدیرورپ نیلـسرملادّیس و  هجنپ  ارت  هداد  شرورپ  هکنآ  لاح  یـشابن و  نینچ  هنوگچ  اهنز و  هدّیـس  مالّـسلااهیلع  همطاف  دنزرف  ءابقنلا و  دّیس 
ؤم ياهلد  انامه  تامم ،  تایح و  رد  يدوب  هزیکاپ  مالساب و  ریـش  زا  يدش  هدیرب  نامیا و  ناتـسپ  زا  يدروخ  ریـش  نیقّتم و  رانک  رد  يدش 

انامه و  وا ، يدونـشخ  ادـخ و  مالـس  داب  وت  رب  سپ  وت ، لاح  یئوکین  رد  درادـن  یکـش  هکنآ  لاـح  وت و  قارف  تهج  هب  تسین  شوخ  نینم 
ادهـش ربق و  رود  رب  ار  دوخ  مشچ  دینادرگ  رباج  سپ  ایرکز . نب  ییحی  وت  ردارب  نآ  رب  تشذگ  هچنآ  رب  یتشذگ  وت  هک  مهد  یم  تداهش 
ُُمتْمَقَا مُکَّنَا  ُدَهْـشَا  ِِهلْحَِرب ؛ ْتَخانَا  َو  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  ِنیَـسُْحلا  ِْربَق  ِءاـنِِفب  تَّلَح  یّتلا  ُحاوْرَـالا  اَُـهتَّیَا  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  قیرط :  نیدـب  درک  مالـس  ار 

 : تفگ سپ  ُنیقَیْلا . ُمُکیتَا  یّتَـح  َهّللا  ُُمتْدـبَع  َو  َنیدِْـحلُملا  ُُمتْدَـهاج  َو  ِرَکنُملا  ِنَع  ْمـُْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَملاـِب  ْمـُترَمَا  َو  َهاـکَّزلا  ُمـُْتیَتآ  َو  َهـالَّصلا 
نآ رد  دیدش  لخاد  امش  هچنآ  رد  میدرک  تکرش  ام  هک  هّقح  تّوبن  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  تخیگنا  رب  هکنآ  هب  دنگوس 

ار و یهوک  میتفرن  ـالاب  ار و  یئداو  اـم  میدـماین  دورف  هکنآ  لاـح  میدرک و  تکرـش  ناـشیا  اـب  اـم  هنوگچ  متفگ :  رباـج  هب  تفگ :  هیطع  . 
 ! هّیطع يا  تفگ :  رباج  هتشگ !؟  هویب  ناشنانز  میتی و  ناشدالوا  ناشندب و  رس و  نیب  ام  هداتفا  یئادج  سپ  هورگ ،  نیا  اّما  میدزن و  ریشمش 

دوش و روشحم  ناشیا  اب  ار ، یهورگ  دراد  تسود  هک  ره  دومرف : یم  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوخ  بیبح  زا  مدـینش 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  هک  يدنوادخ  هب  مسق  سپ  ناشیا .  لمع  رد  دوش  کیرـش  ار ، یموق  لمع  دشاب  هتـشاد  تسود  هک  ره 
رباج سپ  شناروای .  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ترـضح  وا  رب  هتـشذگ  هک  تسا  يزیچ  نآ  رب  مباحـصا  نم و  ّتین  هک  هتخیگنارب  یتسار  هب  ار 

هک مرادن  نامگ  ارت و  منک  ّتیـصو  ایآ  هّیطع  يا  تفگ :  نم  هب  میتفر  هار  يا  هراپ  نوچ  سپ  هفوک ،  ياه  هناخ  يوس  هب  ارم  دیربب  تفگ : 
نمـشد و  دراد ، تسود  ار  ناشیا  هک  یمادام  ار  دّمحم  لآ  تسود  راد  تسود  هک  تسا  نیا  ّتیـصو  نآ  و  رفـس ، نیا  زا  سپ  ارت  مروخرب 

ارادم و  دنشاب ، رازگزامن  راد و  هزور  هچ  رگا  ناشیا  اب  تسا  نمـشد  هک  يدنچ  ات  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لآ  نمـشد  راد 
رگید ياپ  دنامب  تباث  راوتسا و  ناهانگ و  يرایسب  زا  یئاپ  ناشیا  زا  دزغلب  هچ  رگا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لآ  تسود  اب  نک 

. خزود هب  ددرگ  زاب  ناشیا  نمشد  تشهب و  هب  دیامن  تشگزاب  ناشیا  تسود  انامه  ناشیا ،  یتسود  هار  زا  ناشیا 
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75 ص : ج 2 ، همیدقلا ،) ط -   ) یضترملا هعیشل  یفطصملا  هراشب 

رباج نیعبرا  ترایز  هوحن 

َُّمث ًارِهاَط  ُهَعَم  َناَک  ًاصیِمَق  َسَِبل  َو  اَِهتَعیِرَش  ِیف  َلَسَتْغا  َهَّیِرِضاَْغلا  اَْنلَصَو  اَّمَلَف  ٍرَفَـص  ْنِم  َنیِرْـشِْعلا  َمْوَی  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِرباَج  َعَم  ُْتنُک  ٌءاَطَع  َلاَق  َو 
ِْسأَر َدـْنِع  َفَقَو  یَّتَح  ًاِیفاَح  یَـشَم  َُّمث  ِهِدَـسَج  ِِرئاَس  َو  ِهِسْأَر  یَلَع  ُْهنِم  َلَعَجَف  ٌدْعُـس  یِعَم  ُْتُلق  ُءاَـطَع  اَـی  ِبیِّطلا  َنِم  ٌء  ْیَـش  َکَـعَم  َأ  ِیل  َلاَـق 

ُماَلَّسلا ِهَّللا  َهَْوفَـص  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َلآ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َقاَـفَأ  اَّمَلَف  ِْهیَلَع  ًاّیِـشْغَم  َّرَخ  َُّمث  ًاـثاََلث  َرَّبَک  َو  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا 
َْکیَلَع ُماَلَّسلا  ِهاَجَّنلا  َهَنیِفَـس  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِتَاباَْغلا  َثُوُیل  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِتاَداَّسلا  ِتاَداَس  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهِْقلَخ  ْنِم  ِهَّللا  َهَرَیِخ  اَی  ْمُْکیَلَع 

ِهَّللا ِِّیبَن  ٍحُون  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِهَْوفَـص  َمَدآ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِءاَِـیْبنَْألا  ِْملِع  َثِراَو  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ُُهتاَـکََرب  َو  ِهَّللا  ُهَمْحَر  َو 
ُماَلَّسلا ِهَّللا  ِمِیلَک  یَـسُوم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِحـِیبَذ  َلیِعاَمْـسِإ  َثِراَو  اَی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِهَّللا  ِلـِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  َثِراَو  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا 
َهَمِطاَف َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  یَـضَتْرُْملا  ٍِّیلَع  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  یَفَطْـصُْملا  ٍدَّمَُحم  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِحُور  یَـسیِع  َثِراَو  اَـی  َکـْیَلَع 

َو ِهَّللا  َهَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهِِّیلَو  َْنبا  َو  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِلِیتَْقلا  َْنب  َلِیتَق  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِدیِهَّشلا  َْنب  َدیِهَش  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِءاَرْهَّزلا 
َتْدَهاَج َو  َْکیَِدلاَو  َتْرََرب  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَمَأ  َو  َهاَکَّزلا  َْتیَتآ  َو  َهاَلَّصلا  َتْمَقَأ  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِِهتَّجُح  َْنبا 

ًاعیِفَش ِیل  ْنُکَف  ًاقاَتْشُم  َُکتْرُز  ِهِّیِفَص  ُْنبا  َو  ُهُّیِفَص  َو  ُُهبیَِجن  َو  ُُهلِیلَخ  َو  ِهَّللا  ُبِیبَح  َکَّنَأ  َو  َباَوَْجلا  ُّدُرَت  َو  َماَلَْکلا  ُعَمْـسَت  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َكَّوُدَع 
َکیِِملاَظ َو  َکِیِلتاَق  ُهَّللا  َنََعل  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِهَدِّیَس  َکِّمُِأب  َو  َنیِّیِصَْولا  ِدِّیَس  َکِیبَِأب  َو  َنیِِّیبَّنلا  ِدِّیَس  َكِّدَِجب  ِهَّللا  َیلِإ  ُعِفْشَتْسَأ  يِدِّیَس  اَی  ِهَّللا  َیلِإ 

ِْنب ِِّیلَع  ِْربَق  َیلِإ  َءاَـج  َُّمث  ٍتاَـعَکَر  ََعبْرَأ  یَّلَـص  َو  ِْهیَلَع  ِْهیَّدَـخ  َغَّرَم  َو  ِْربَْقلا  یَلَع  یَنَْحنا  َُّمث  َنیِرِخآـْلا  َو  َنِیلَّوَأـْلا  َنِم  َکیِـضِْغبُم  َو  َکـِیِئناَش  َو 
ِهَّللا َیلِإ  ُأَْربَأ  َو  ْمُِکتَّبَحَِمب  ِهَّللا  َیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  َکَِملاَظ  ُهَّللا  َنََعل  َکَِلتاَق  ُهَّللا  َنََعل  َيَالْوَم  َْنبا  َو  َيَالْوَم  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَقَف  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا 

اَی ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا - ِدـْبَع  ِیبَأ  ِْربَِقب  ِهَخِینُْملا  ِحاَوْرَْألا  یَلَع  ُماَـلَّسلا  َلاَـقَف  ِءاَدَـهُّشلا  ِرُوُبق  َیلِإ  َتَفَْتلا  َو  ِْنیَتَعْکَر  یَّلَـص  َو  ُهَلَّبَق  َُّمث  ْمُکِّوُدَـع  ْنِم 
اَی ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنوُّیِدـْهَم  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنوُرِهاَط  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َهَعیِـش  َو  ِِهلوُسَر  َهَعیِـش  َو  ِهَّللا  َهَعیِش 

. ِهِشْرَع َتْحَت  ِِهتَمْحَر  ِّرَقَتْسُم  ِیف  ْمُکاَّیِإ  َو  ُهَّللا  َِینَعَمَج  ْمُکِرُوبُِقب  َنیِّفاَْحلا  ِهَّللا  ِهَِکئاَلَم  یَلَع  َو  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُراَْربَأ 
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 : تفگ هک  هدرک  تیاور  ءاطع »  » 

يور هب  هتفرگ  ار  شتسد  دز .  رطع  دوخ  رب  درک و  لسغ  رباج  میدمآ .  البرک  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  ترایز  يارب  رباج  اب 
رگج ینانخس  لد  زوس  اب  دمآ .  لاح  هب  مدز .  بآ  وا  تروص  رب  دش .  شوهیب  متـشاذگ .  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  رّهطم  ربق 

 ، تشاد هضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  رضحم  هب  زوس 

امش رب  مالس  قلخ ، نایم  زا  ادخ  ياه  هتشگ  باختنا  يا  امش  رب  مالس  ادخ ، ناگدیزگرب  يا  امش  رب  مالـس  ادخ ، نادناخ  يا  امـش  رب  مالس 
يا وت  رب  مالس  نیسحلا ، هّللا  دبع  ابا  يا  وت  رب  مالس  تاجن ، ياهیتشک  يا  امش  رب  مالس  ، اه هشیب  ناریش  يا  امـش  رب  مالـس  اهاقآ ، نایاقآ  يا 

، ادخ ربمایپ  حون  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادخ  هدیزگرب  مدآ  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ناربمایپ ، شناد  ثراو 
مالس ادخ  نخسمه  یسوم  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ینابرق  لیعامسا  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادخ  تسود  میهاربا  ثراو  يا  وت  رب  مالس 

دنزرف يا  وت  رب  مالس  یفطصم ، دّمحم  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ  بیبح  دّمحم  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، حور  یـسیع  ثراو  يا  وت  رب 
يا وت  رب  مالس  دیهش ، دنزرف  دیهش  يا  وت  رب  مالس  يربک ، هجیدخ  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ارهز ، همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  یضترم ، یلع 
یم یهاوگ  شقلخ ، رب  ادخ  تّجح  دنزرف  ادخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالس  ادخ  ّیلو  دنزرف  ادخ و  ّیلو  يا  وت  رب  مالس  هتـشک ، دنزرف  هتـشک 

اب و  يدش ، ردام  ردپ و  هدز  تبیـصم  و  يدومن ، یهن  رکنم  زا  و  يدرک ، رما  فورعم  هب  و  یتخادرپ ، تاکز  و  یتشاد ، اپب  زامن  وت  هک  مهد 
هدیزگرب بیجن و  هدنب  تسود و  بیبح و  وت  و  یهد ، یم  خساپ  و  يونش ، یم  ار  نخس  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  يدرک ، داهج  تنمـشد 

، شاب نم  عیفـش  ادخ  هاگرد  هب  نم  ياقآ  يا  مدومن . ترایز  ار  وت  هناقاتـشم  نم  يالوم  دنزرف  نم و  يالوم  يا  ییادخ ، هدیزگرب  دنزرف  و 
رورـس همطاف  تردام  و  نانیـشناجرورس ، تردپ  و  ناربمایپ ، رورـس  تّدج  هلیـسو  هب  منک  یم  تعافـش  بلط  ادخ  هاگرد  هب  نم ، ياقآ  يا 

دّمحم و ام  ياقآ  رب  ادخ  دورد  و  ناگدنیآ ، ناگتشذگ و  زا  ار  تنمـشد  رگ و  تراغ  رگمتـس و  لتاق و  دنک  تنعل  ایادخ  نایناهج ، ناوناب 
: وگب بانج  نآ  ترایز  رد  نک و  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  بناـج  هب  ور  سوبب و  ار  رّهطم  ربق  سپـس  شا . هزیکاـپ  كاـپ و  نادـناخ 

ادخ هب  ناتّتبحم  امـش و  ترایز  هب  نم  ار ، وت  رب  هدننک  متـس  وت و  هدنـشک  دنک  تنعل  ادخ  نم ، يالوم  دـنزرف  نم و  يالوم  يا  وت  رب  مالس 
ادهـش روبق  هب  اـت  ورب  دـعب  میـالوم . يا  وت  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  مالـس و  منک  یم  يرازیب  مـالعا  ناتنانمـشد  زا  و  میوـج ، یم  برقت 

يا امش  رب  مالـس  وا ،) رب  دورد   ) نیـسحلا هّللا  دبع  یبا  ربق  رانک  رد  هتفخ  حاورا  رب  مالـس  وگب : تسیاب و  اجنآ  یـسرب  مهیلع ) هّللا  ناوضر  )
ناتیاهربق نوماریپ  ناگتشرف  همه  رب  امش و  رب  مالس  ادخ ، ناکین  يا  امش  رب  مالس  ناگ  هدش  تیاده  يا  امش  رب  مالـس  یگدولآ ، زا  ناکاپ 

رب ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  و  تسا ، نانابرهم  نیرت  نابرهم  وا  هک  دروآ ، درگ  ششرع  ریز  شتمحر و  هاگیاج  رد  ار  امـش  ام و  ادخ 
. داب امش 
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330 ص : ج 98 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

529 ص : نانجلا ، حاتفم  داعملا -  داز 

نموم هناشن  نیعبرا  هرایز 

ُریِفْعَت َو  ِنیِمَْیلِاب  ُمُّتَخَّتلا  َو  َنیَِعبْرَْألا  ُهَراَـیِز  َو  َنیِـسْمَْخلا  َو  يَدْـحِإ  ُهاَلَـص  ٌسْمَخ : ِنِمْؤُْملا  ُتاَـماَلَع  مالـسلا :) هیلع   ) ُّيِرَکْـسَْعلا ُنَسَْحلا  َلاَـق  َو 
. میِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِب  ُرْهَْجلا  َو  ِنِیبَْجلا 

هلفان و بجاو و  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  ندرازگ  تسا . نمؤم  ياه  هناشن  زا  زیچ  جنپ  تسا : هدومرف  مالسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما 
(1 . ) میِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِب  نتفگ  دنلب  ندییاس و  كاخ  رب  یناشیپ  ندرک و  تسار  تسد  رد  رتشگنا  نیعبرا و  ترایز 

نمؤم مئالع 

وا رکذ  سلاجم  یئاپ  رب  ءادهشلا و  دیـس  تشادگرزب  دنک ، یم  یئامنهار  مدرم  نایم  هدش  هتخانـش  ناگمه  تداع  نیا  هب  ار  ام  تیاور  نیا 
دقتعم وا  تماما  هب  هک  دنتـسه  ینینمؤم  نامه  نایعیـش  کش  نودـب  دنـشاب و  وا  هعیـش  بحم و  هک  تسا  یناسک  بناج  زا  نیعبرا  زور  رد 
دیدجت متام و  هماقا  ياراب  نیعبرا  زور  رد  يو  رهطم  ربق  دزن  نتفای  روضح  تشهب ، ناناوج  ياقآ  هب  اهنآ  تبحم  نامیا و  مئالع  زا  دنشاب و 

کی دشاب ، نمؤم  درف  لهچ  ترایز  نآ  زا  روظنم  مییوگب  هکنیا  هب  نیعبرألا  هایز  هلمج  رد  ندرک  فرـصت  . دـشاب یم  يو  اب  قاثیم  دـهع و 
مال فلا و  تسیاـب  یم  دوب ، نمؤم  لـهچ  تراـیز  ثیدـح ، روظنم  رگا  نوچ  دراد ، عاـنتما  ءاـبا و  نآ  زا  میلـس  قوذ  هک  تسا  یمهف  جـک 

رظن دـم  فورعم  دوهعم و  نیعبرا  ترایز  نامه  دوش  یم  مولعم  تسا  هدروآ  ار  دـهع  مال  فلا و  هک  نالا  نیعبرا ، هرایز  دـیوگب : درواین و 
. دشاب یم  مالسلا  مهیلع  همئا  هب  تبسن  تبحم  نامیا و  مئالع  زا  یکی  هک  تسا 
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تمحر یتشک  تاجن و  باب 

ریغ زا  نمؤم  نانآ  تیالو  اب  دنتـسه و  تمحر  ياهیتشک  تاجن و  ياهرد  ًاـمومع  هچ  رگا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هکنیا  رگید  هتکن 
ماما اذل  دنا و  هدرک  ادها  دـنوادخ  رما  لاثتما  يارب  ار  دوخ  ناج  دـندش و  دیهـش  نید  هب  توعد  هار  رد  ناگمه  دوش و  یم  هتخانـش  نمؤم 

و دوش ، یم  مومـسم  ای  لوتقم  هکنیا  رگم  تسین  اهنآ  زا  مادک  چیه  دـنراد  ماما  هدزاود  ار  رما  نیا  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح 
ترایز صوصخ  هلمج ، نیا  زا  هک  تسا  هدرک  مزلم  ار  ءاملع  هیلاح ، هنیرق  اـما  همئا ، زا  مادـک  ره  نیعبرا  رد  متاـم  هماـقا  تسا  بجاو  اذـل 

زاغآ هک  دوش  یم  هتفگ  اذـل  هداد و  زیمت  لـطاب  قح و  توعد  ناـیم  هک  تسا  ءادهـشلا  دیـس  هیـضق  اریز  دـنمهفب ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
نیمه هب  منیسح ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدح  تسا و  ینیـسح  نآ  ءاقب  و  يدمحم ، مالـسا ،

تعیرش هار  زا  لطاب  ياهراخ  ندرک  كاپ  مالسا ، ساسا  ندرک  مکحم  يارب  درک  لمحت  ءادهشلا  دیـس  هچنآ  اریز  دنک ، یم  هراشا  بلطم 
یهلا توعد  رـشن  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تضهن  نیع  نیا  دوب و  یهارمگ  لالـض و  لها  مئارج  هب  ناکین  ندرک  هاگآ  و 

هجوـتم همیرک ، تضهن  نیا  هب  ار  اـهرظن  هکنیا  رگم  دـنا  هتفاـین  یتـصرف  چـیه  مالـسلا  هیلع  نیموـصعم  همئا  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دوـب .
ندرک راکـشآ  رب  تبظاوـم  هک  دـنناد  یم  دزیر و  یم  ورف  ار  هرخـص  هـک  تـسا  یئاـه  هعجاـف  هدـنریگ  رب  رد  تـضهن  نـیا  نوـچ  دـنزاس ،

هب زگره  تسا ، لداع  یماما  نیـسح  هک  دـناد  یم  هدنونـش  دـنک ، یم  مرن  ار  اهلد  کیرحت و  ار  اه  هفطاـع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تیمولظم 
هک یماگنه  تسا ، جراخ  تلادـع  زا  دزیخرب  وا  هزرابم  هب  سک  ره  تسا و  هتفرگ  دوخ  ردـپ  دـج و  زا  ار  تماـما  وا  دـهد ، یمن  نت  یتسپ 

. دومیپ دهاوخ  ار  نانآ  هار  کش  نودب  تسوا  موصعم  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  اب  قح  هک  تسناد  هدنونش 
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هیلع و هللا  یلـص  مالـسا  ردقیلاع  ربمایپ  نیعبرا  یتح  ینیعبرا  چیه  رد  متام  هماقا  هب  قیوشت  مالـسلا  مهیلع  همئا  بناج  زا  هک  تسور  نیا  زا 
هب اهرظن  ندرک  هجوتم  و  ینید ، هطبار  ندراذـگ  یقاب  رد  يوق  لـماع  کـی  ـالبرک  هعجاـف  نداد  رکذـت  اریز  تسا  هدـشن  دراو  ملـس  هلآ و 

نمؤم هب  نیعبرا  تراـیز  صاـصتخا  یمارگ  هدـنناوخ  يارب  لاـح  ره  هب  و  تسا . رت  باذـج  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  رما  أـیحا  رد  ـالبرک 
. تسا هدومن  هراشا  اهنآ  رب  ثیدح  هک  ار  نآ  ياه  هنیرق  مه  رئاظن و  رگا  دوش  یم  راکشآ 

هدفه دـش : هدنـسب  بجاو  زامن  جـنپ  هب  ربمایپ  تعافـش  اب  دـش و  عیرـشت  جارعم  بش  رد  هک  تسا  تعکر  کی  هاجنپ و  زامن  اهنآ  نیتسخن 
هلفان تعکر  تشه  نآ و  زا  لبق  رهظ  هلفان  تعکر  تشه  هلفان : تعکر  راهچ  یـس و  ءاـشع و  برغم و  رـصع و  رهظ و  حبـص و  رد  تعکر 
هاجنپ ًاعومجم  بجاو  ياهزامن  هب  اهنآ  ندومن  هفاضا  اب  هک  بش  هلفان  تعکر  هدزای  حبص و  زا  دعب  برغم  تعکر  راهچ  نآ ، زا  لبق  رصع 
هعیـش اب  قفاوم  ضئارف ، ددـع  رد  هچ  رگا  تنـس  لها  تسا ، هیماـما  هب  صتخم  هک  تسا  يدراوم  زا  لـمع  نیا  دـنوش . یم  تعکر  کـی  و 

ود لفاون  هک  تسا  هدمآ  ص 314  یفنح ج 1 ، مامه  نبا  زا  ریدـقلا  حـتف  رد  تسا : نوگ  هنوگ  فلتخم و  اهنآ  لاوقا  لفاون  رد  اما  دنتـسه 
راهچ نآ و  زا  دـعب  تعکر  ود  برغم و  زا  لبق  تعکر  راـهچ  رهظ ، زا  دـعب  تعکر  ود  رهظ و  زا  لـبق  تعکر  راـهچ  رجف ، زا  لـبق  تعکر 

هک رتشیب ؟ ای  تعکر  هدزیـس  ای  تعکر  ود  ای  تسا  تعکر  تشه  ایآ  هک  تسا  فالتخا  مه  بش  هلفان  دروم  رد  تسا  ءاشع  زا  دعب  تعکر 
نیمود تسا . هیماما  هب  تصخم  تعکر  کی  هاجنپ و  اذـل  دوش و  یمن  تعکر  کی  هاجنپ و  بجاو  ياهزامن  اب  زور  بش و  لـفاون  عومجم 

حبص ینعی  دوش  دناوخ  دنلب  يادص  اب  دیاب  هک  يزامن   ) هیرهج ياهزامن  رد  هیماما  تسا . نتفگ  هللا  مسب  دنلب  هدرک  رکذ  تیاور  هک  يزیچ 
. دنناد یم  بحتسم  ار  نآ  رصع ) رهظ و   ) هیتافخا ياهزامن  رد  دنناد و  یم  بجاو  ار  نآ  ءاشع ) برغم و  و 
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هب حبـص  ءاشع و  برغم ، لـثم  يرهج  بجاو  ياـهزامن  رد  هک  دـندقتعم  هیماـما  تسا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  نتفگ  اراکـشآ  مود : دروم 
. رصع رهظ و  دننام  یتافخا  ياهزامن  رد  بابحتسا  تروص  هب  تسا و  مزال  نآ  نتفگ  اراکشآ  یبوجو  تروص 

رظن نیا  اب  أهقف  هیقب  تسا و  تنـس  زا  یتافخا  يرهج و  ياـهزامن  رد  هللا  مسب  دـنتفگ  دـنلب  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  دـیوگ : یم  يزار  رخف 
هب دوخ  نید  رد  سک  ره  تفگ و  یم  دنلب  ار  هللا  مسب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  تسا  هدـش  تباث  رتاوت  هب  دنتـسه . فلاخم  هعیش ،

ایادخ دومرف : هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لوق  مه  نآ  لیلد  تسا و  هتفای  تیاده  قیقحت  هب  دـنک  ادـتقا  مالـسلا  هیلع  یلع 
هتفگ اذـل  تسا و  هدرکن  مضه  یـسولآ  ءانثلا  وبا  ار  يزار  رخف  هملک  نیا  هتبلا  . دـشاب هدوب  هک  اـج  ره  نادرگب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  ار  قح 

هب دروآ و  نامیا  یـضعب  هب  دیاب  نوچ  تسا ، هدش  رفاک  قیقحت  هب  دنک  لمع  تسا  رتاوتم  نینمؤملاریما  زا  هچنآ  عیمج  هب  يدرف  رگا  تسا :
رد یلو  تسا ، ملـسم  هدـش ، تیادـه  دـنک  ادـتقا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دوـخ  نید  رد  سک  ره  هک  هدـش  هتفگ  هکنیا  دوـش و  رفاـک  یـضعب 

هعیش هب  وا ، لاثما  یسولآ و  موجه  نیا  . دشاب رتاوتم  ملسم و  دنک  یم  تیاکح  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ياهراک  هک  یتیاور  هک  تسا  یتروص 
یلع يا  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دنا . هدینادرگ  خسار  ءایـصوا  دیـس  تیالو  رب  ار  دوخ  ياهمدق  هک  دناسر  یمن  ررض 

هیماما اب  رهج  هلأسم  رد  ننست  لها  نم . ادخ و  رگم  تخانشن  ار  وت  و  وت ، ادخ  رگم  تخانـشن  ارم  وت ، نم و  رگم  تخانـشن  ار  یلاعت  يادخ 
ءایضلا ج 1، یبا  رصتخم  رب  یناقرز  حرـش  ص 204 و  یناشاک ج 1 ، عیانـصلا  عیادب  ص 478  همادق ج 1 ، نبا  ینغم  رد  دنتـسه . فلاخم 

. تسین تنس  زامن  رد  هللا  مسب  نتفگ  دنلب  هک  تسا  هدمآ  ص 216 
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مالـسلا هیلع  همئا  تایاور  قبط  هیماما  دننکب ، تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  هک  تسنیا  تسا ، هدش  ضرعتم  نآ  هب  ثیدـح  هک  يزیچ  نیموس 
تـسد اب  یتساجن  ره  هک  تسنیا  تنـس  دیوگ : یم  یگلام  جاجح  نبا  دنا . هدرک  تفلاخم  ننـست  لها  زا  یهورگ  دنا و  هدـش  مزتلم  نآ  هب 

اب نوچ  دوش  هدز  پچ  تسد  هب  هک  تسنیا  بحتـسم  رتشگنا  دروم  رد  اذـل  دوش ، هتفرگ  تسار  تسد  اب  كاپ  أیـش  ره  دوش و  هتفرگ  پچ 
. دوش یم  هدز  پچ  تسد  هب  دوش و  یم  هتفرگ  تسار  تسد 

یجاـب هیکلاـم  زا  دز و  یم  پچ  تسد  هب  ار  نآ  دـنزب و  تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  تشاد  هارکا  کـلام  هک  دـنک  یم  تیاـکح  رجح  نبا 
رد هک  تسا  هدرک  تیاور  رردلا  دقع  رد  يوسورب  لیعامسا  خیش  تسا  حجرا  ندومن  پچ  تسد  هب  رتشگنا  هکنیا  رد  تسا . هدرک  هغلابم 
ام نامز  رد  اذل  دش  هعیش )  ) تملظ تعدب و  لها  راعش  راک  نیا  نوچ  دننزب و  تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  تنس  لصا 

!(. بجعلل ای   ) دننزب پچ  تسد  هب  ار  رتشگنا  هک  تسنیا  رب  تنس 

تسا و ندیئاس  كاخ  رب  نتـشاذگ  كاخ  رب  يانعم  هب  تغل  رد  ریفعت  تسا . نیبج  ریفعت  تسا  هدش  رکذ  ثیدـح  رد  هک  يزیچ  نیمراهچ 
کلام و هفینح و  وا  دوش ، هتـشاذگ  كاخ  رب  یناشیپ  دـیاب  دوجـس  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  ضرغ  سپ  تسا . یناـشیپ  ياـنعم  هب  نیبج 

هزاجا زین  ار  تسد  رب  هدجس  هفینح  دنا  هدرک  زیوجت  ار  تاسوبلم  قلطم  سابل و  ینوزف  هدش و  هدیچیپ  همامع  رب  هدجس  یتیاور  ربانب  دمحا 
رد هک  تسنیا  ثیدح  فدـه  سپ  دـشاب  تروص  نیبج  زا  روظنم  رگا  دـنا . هداد  هزاجا  زین  ار  وج  مدـنگ و  رب  هدجـس  نینچمه  دـنا و  هداد 
اه هنوگ  نتـشاذگ  كاخ  هب  هدرک  طابنتـسا  كرادم  بحاص  اذل  دوش و  هدیلام  كاخ  هب  تروص  یمامت  هک  تسنیا  حـجرا  رکـش  هدـجس 

فالتخا ندومن ) یلامکاخ   ) ریفعت رد  مه  یهماما  و  تفای ، ار  ادخ  قاقحتسا  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  نیمه  هطـساو  هب  هدش و  دراو 
هدجس ًالصا  هفینح  وبا  کلام و  یعخن و  هک  یلاح  رد  دنتـسین  ریفعت  هب  مزتلم  رکـش  هدجـس  رد  هچ  زامن و  رد  هچ  ننـست  لها  دنرادن . رظن 

. دشاب كاخ  رب  هکنیا  نودب  دندقتعم  رکش ، هدجس  لصا  هب  یعفاش  هلبانح و  یلو  دنناد  یم  هورکم  ار  رکش 
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: نمؤم مئالع  هرابرد  يا  هصالخ 

لحم رد  ندش  رضاح  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  ندرک  داشرا  نیعبرألا  هرایز  زا  روظنم  هک  دوش  یم  راکشآ  دش  رکذ  هچنآ  زا 
یمن بکترم  یناسنا  چـیه  هک  یتواسق  زا  تشذـگ  وا  رب  هچنآ  ندرک  رکذ  اب  دـننک  ازع  هماقا  ات  تسا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  تداهش 

زا نیعبرأ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربـق  دزن  روـضح  دـنرادب و  هدـنز  ار  وا  داـی  دـشاب ، هدوـب  مه  نیدـتم  هکنیا  هـب  دـسر  هـچ  اـت  دوـش 
رد تسا  نمؤم  لهچ  ترایز  نآ  زا  روظنم  دیوگب  دنک و  فرصت  هلمج  نیا  رد  هک  یسک  زا  تسا  بجعت  تسا . نامیا  مئالع  نیرتراکشآ 
زا مه  نمؤم  لهچ  ترایز  هتبلا  دنک . یم  تلالد  ار  نیعبرا  ترایز  نامه  دـهع  مال  فلا و  درادـن و  دوجو  نآ  رب  يا  هنیرق  چـیه  هک  یلاح 
زا زور  نیملهچ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  هک  یلاح  رد  تسین  نمؤم  تاصاصتخا  زا  یلو  تسا  هدش  قیوشت  نآ  هب  هک  تسا  يدراوم 

یعقاو نایعیـش  دـنبای  یم  روضح  رهطم  مرح  رد  نیعبرا  زور  رد  هک  اهنآ  تسا  مولعم  تسا و  نمؤم  هب  صتخم  هک  تسا  يدراوم  زا  شلتق 
. دنشاب یم  وا  یقیقح  ناوریپ  و 

اهنآ هلمج  زا  دنا . هدیمهف  ار  نیعبرا  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  نامه  ثیدح  نیا  زا  ءاملع  زا  ناگرزب  هک  تسنیا  بلطم  رب  دهاش 
یثیداحا هکنآ  زا  سپ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ترایز  تلیـضف  باب  ص 17 ) ج 2 ،  ) بیذـهتلا رد  تسا  یـسوط  نسح  نب  دـمحم  رفعج  وبا 

نآ زا  سپ  تسا و  اروشاع  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنک  یم  رکذ  زین  ار  یـصاخ  تاقوا  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  قلطم  هرابرد 
مرح تشگزاب  نآ  متسیب  رد  تسا : هتفگ  هدومن و  رکذ  رفـص  هام  ثداوح  رد  دجهتملا ص 551  حابـصم  رد  دنک . یم  رکذ  ار  ثیدح  نیا 

وا تسا ، مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  ترایز  تهج  ءالبرک  هب  يراصنا  هللادـبع  نب  رباـج  دورو  هنیدـم و  هب  ماـش  زا  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا 
تـسا زیچ  جنپ  نمؤم  تامالع  دنا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  قیقحت  هب  دوب ، نیعبرا  ترایز  وا  ترایز  دوب و  رئاز  نیتسخن 
نیعبرا ترایز  زور  نیا  رد  دش ، نفد  نآ  اب  دـش و  هدـنادرگ  زاب  ندـب  هب  رـس  رفـص  متـسیب  رد  تسا : هتفگ  زین  ینوریب  ناحیروبا  رخآ . یلا 

هیلع نیـسح  ترایز  دـیامرف : یم  یهتنملا  رد  یلح  همـالع  . دـشاب یم  ماـش  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مرح  تشگزاـب  زور  تسا و  هدـش  دراو 
. رخآ یلا  تسا : زیچ  جنپ  نمؤم  تامالع  دنا : هدومرف  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تسا ، بحتسم  رفص  متـسیب  رد  ( مالـسلا

ماما زا  میا  هدرک  تیاور  ام  دیوگ : یم  رفص  متسیب  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  باب  رد  لابقالا  رد  سوواط  نب  یلع  نیدلا  یـضر  دیس 
... . تسا زیچ  جنپ  نمؤم  تامالع  دنا : هدومرف  هک  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح 
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خیش دنک ، یم  لقن  نیعبرا  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  ثحبم  رد  راحبلا  رازم  رد  ار  ثیدح  نیا  هماقم  هللا  یلعا  یـسلجم  موحرم 
. تسا نمؤم  تامالع  زا  رفص  متسیب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  دیوگ : یم  قئادح  رد  ینارحب 

نودب دنک  یم  لقن  نیعبرا  ترایز  ناحجر  رب  لیلد  ناونع  هب  دـجهتملا  حابـصم  بیذـهت و  زا  ار  تیاور  نیا  حـیتافم  رد  یمق  سابع  خـیش 
تهج نآ  زا  دشاب  نیعبرا  ترایز  تیاور ، زا  روظنم  هک  دنا  هتـسناد  دـیعب  یـضعب  هکنیا  تسا . روظنم  نمؤم  لهچ  هک  دـهد  لامتحا  هکنآ 

هیلع نیـسح  ترایز  هب  قیوشت  ماگنه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هکنیا  اب  دـنا  هتخادرپن  تراـیز  يورخا  راـثآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا 
ار نمؤم  مئالع  دنهاوخ  یم  ثیدح  نیا  رد  نوچ  تسین ، هجوت  لباق  داعبتسا  نیا  هتبلا  دننک . یم  رکذ  زین  ار  نآ  رب  بترتم  ياهباوث  مالـسلا 

. دنتسین ترایز  راثآ  نایب  ددص  رد  دوش و  زاتمم  نمؤم  ریغ  زا  هک  دننک  رکذ 

بابحتـسا هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  نینـسحملا  میوقت  رد  ضیف  نسحمالم  ریرحت و  هرکذـت و  رد  یلح  همالع  هعیـشلا ، راسم  رد  دـیفم  خـیش 
مهد زور  هک  تسا  نآ  ربانب  دنا  هتسناد  رفص  زا  مهدزون  ار  نیعبرا  دصاقملا  حیضوت  رد  یئاهب  خیش  هکنیا  تسا و  رفـص  متـسیب  رد  ترایز 

(2 . ) تسا فراعتم  فالخ  رما  نیا  هک  یلاح  رد  دننک ، هبساحم  زور  لهچ  زا  زین  ار 

: عبنم

195 ص : ج 1 ، همیدقلا ،) ط -   ) نیظعتملا هریصب  نیظعاولا و  هضور  . 1

مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقم  .2

یخیرات دانسارد  نیعبرا  ترایز 

: دنا هتشاد  نیعبرا  رب  يدییات  ای  حیرصت و  تبسانم ، هب  دوخ  لتاقم  ای  راثآ  رد  سوواط  نب  دیس  زا  شیپ  هک  هدع ي  اما 

(1  ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  رصاعم  ییحی -  نب  طول  فنخم -  وبا  - 1
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.( : لاس 381ق یفوتم  ، ) قودص خیش  - 2

« . درک نفد  البرک  رد  ار  سدقم  یهرس  دش و  جراخ  قشمد  زا  نادیهش  رهطم  یهرس  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  »
(2)

سک چـیه  هک  اجنآ  زا  اـما  تسا  هدوب  لاس 61 ق . نیعبرا  زور  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  هک  دـنا  هدرکن  حیرـصت  ناشیا  دـنچ  ره 
هب مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دورو  هجیتن  رد  تسا ، هدناسرن  تبث  هب  البرک  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  يرب  خیرات ، رد  ار  يرگید  نامز 

. تسا هدوب  لاس 61 ق . نیعبرا  زور  رد  البرک ، هب  تیب  لها  هارمه 

متـسیب مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  هک  دنک  یم  حیرـصت  دوخ  لتقم  رد  یعفاش -  بهذـم  گرزب  یملع  زا  یفوتم 406ق - ).  ) ینئارفسا - 3
: دیوگ یمن  دندیـسر ) یهار  هب  نوچ  و  « ) قیرطلا ضعب  یلا  اولـصو  امل  و  : » دیوگ یم  وا  دندرک . تاقالم  رباج  اب  هدش و  البرک  دراو  رفص 

هکلب تسین ، هنیدم  هار  نیب  زا  البرک  هار  دوش  لاکشا  ات  دندیسر ) قارع  ای  البرک  هار  هب  نوچ  و  « ) قارعلا وا  البرک  قیرط  یلا  اولصو  امل  «و 
. تسا ماش  دوخ  زا 

: دسیون یم  یفوتم 436ق ).  ) یضترم دیس  يدهلا  ملع  - 4

(3 « ) البرک یف  هندب  یلا  دیعا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سار  نا  »

. دش هداد  تدوع  ترضح ، نآ  سدقم  رکیپ  هب  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  انامه  ینعی :

: دیوگ یم  نینچ  هیقابلا » راثآلا   » دوخ سیفن  باتک  رد  یفوتم 440ق ).  ) ریهش نادیضایر  ققحم و  ینوریب ، ناحیر  وبا  - 5

(4 « ) ماشلا نم  مهفارصنا  دعب  همرح  مه  نیعبرالا و  هرایز  هیف  هتثج و  عم  نفد  یتح  هتثج  یلا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سار  در  نیرشعلا  یف  «و 

رد نیعبرا  ترایز  دیدرگ . نفد  شرکیپ  اب  هدنادرگرب و  ماما  رهطم  دسج  هب  رفـص  متـسیب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدـقم  رـس  ینعی :
. دنداهن تمرح  ار  زور  نیا  ماش  زا  تعجارم  زا  دعب  زین  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تسا . زور  نیا  صوصخ 
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هک ماش  هب  نتفر  زا  لـبق  هن  دوب  ماـش  رفـس  زا  تشگزاـب  زا  سپ  ـالبرک  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  دورو  هک  دـنک  یم  حیرـصت  ناـشیا  سپ 
. دهد یم  حیجرت  ینارعش  موحرم 

رهطم یهرس  نیفدت  مسارم  ماجنا  اهنت  ار  نیعبرا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  ندش  تنـس  تلع  یفوتم 460ق ).  ) یسوط خیش  - 6
(5 . ) دناد یم  البرک  رد  ادهش  ریاس  مالسلا و  هیلع  ماما 

: دیوگ یم  یفوتم 508ق ).  ) يروباشین لاتف  خیش  - 7

(6 « ) البرک یلا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سار  در  هوسنلاب و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  جرخ  »

. دنادرگزاب البرک  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ینعی :

(7 ( . ) مشش نرق  لیاوا  یفوتم   ) یلمآ يربط  نیدلا  دامع  - 8

(8 . ) لاس 508ق رد  یسربط  دیهش  خیش  - 9

(9 . ) تسا هدرک  رکذ  ار  ندب  هب  رهطم  رس  هداعا  بقانم  رد  لاس 588ق ). یفوتم   ) بوشآ رهش  نبا  - 10

: دیوگ یم  نینچ  لاس 654ق ). یفوتم   ) تنس لها  گرزب  ياملع  زا  يزوجلا  نبا  طبس  ریبک ، خروم  ریهش و  همالع  - 11

(10 « . ) دسجلا عم  نفدف  البرک  یلا  در  هنا  رهشالا  »

. دیدرگ نفد  شرکیپ  اب  هدنادرگزاب و  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  رتروهشم ، رظن  رب  انب  ینعی :

ـالبرک و هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  عوجر  فوهل ، باـتک  رد  یفوـتم 668ق ،).  - ) رفعج نب  یـسوم  نب  یلع  سوواـط -  نـب  دیـس  - 12
هچ رگ  هتفریذپ ، ار  رفص  متسیب  زور  رد  ندب  هب  رهطم  رس  قوحل  ( 11 ، ) لابقا باتک  رد  و  هدرک ، لقن  ار  البرک  رد  رهطم  رس  نفد  نینچمه 

. تسا هدرک  توکس  نآ  نفد  تیفیک  رهطم و  رس  هدنروآ  هراب  رد 

البرک و هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  هب  تبـسن  متفه ) نرق  رخاوا  یفوتم   - ) رفعج نب  دمحم  نب  رفعج  یلح -  امن  نبا  هیقف  خیـش  - 13
(12 . ) تسا هدومن  حیرصت  رباج  اب  ناشتاقالم 
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: دیوگ یم  و  هتسناد ، رهطم  رس  نفد  رد  تایاور  حصا  ار  نیعبرا  یفوتم 942ق ،). « ) ریم دناوخ   » فورعم خروم  - 14

یهندب هب  ار  مهنع ) هللا  یـضر   ) البرک نادیهـش  ریاس  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  رفـص ، رهـش  متـسیب  رد  نارهاوخ و ... اب  مراهچ  ماما  »
(13 « . ) تخاس مضنم  ناشیا 

: دنک یم  لقن  یفوتم 1172ق ). « ) فارشالا بحب  فاحتالا   » باتک بحاص  هرهاق ، رهزا  عماج  خیش  دمحم ، نب  هللا  دبع  يواربشلا ، - 15

(14 « . ) دش قحلم  ندب  هب  رس  زور  لهچ  زا  دعب  »

: دیوگ یم  نینچ  تاقولخملا  بئاجع  باتک  رد  یفوتم 1305ق ).  ) ینیوزق دمحم  نب  ایرکز  - 16

نیلوا ینعی : هتثج ». یلا  نیسحلا  سار  در  هنم  نورشعلا  قشمدب و  هنع ) هللا  یضر   ) نیـسحلا سار  هیف  تلخدا  هیما  ینب  دیع  هنم  لوالا  مویلا  »
كرابم رس  هام ، نیمه  متسیب  زور  رد  دش و  قشمد  دراو  زور  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  دوب ، هیما  ینب  دیع  رفص ، هام  زور 

. دش هدنادرگزاب  شرهطم  ندب  هب  ماما ،

: دیوگ یم  هعیشلا » نایعا   » رد و  یفطصملا ، هراشب  زا  لقن  هب  ناجشالا » جعاول   » رد یلماع  نیما  نسحم  دیس  ردقلا  لیلج  همالع  - 17

(15 « . ) تسا روهشم  البرک  هب  تیب  لها  دورو  »

: دیوگ یم  نینچ  مالسلا » هیلع  نیسحلا  لتقم   » رد مرقم  قازرلا  دبع  دیس  فیرش  ملاع  - 18

(16 « . ) دندرک تاقالم  رباج  اب  البرک  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  »

: دیوگ یم  زین  و 

(17 « . ) درک اهندب  هب  قحلم  البرک  رد  ار  ادهش  ریاس  ردپ و  رهطم  رس  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  »

یم يریـصوب  هیزمه  هدیـصق  حرـش  و  هقرحملا » قعاوصلا   » باتک بحاص  لاـس 937ق ). یفوتم  ، ) دـمحم نب  دـمحا  یکم ، رجح  نبا  - 19
: دیوگ

(18 « . ) دش قحلم  ندب  هب  رس  زور  لهچ  زا  دعب  »
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______________________________

اه تشون  یپ 

ص 157. ناجرم ، ؤلؤل و  يرون ، نیسح  ازریم  جاح  موحرم  زا  لقن  هب  فنخم ، وبا  لتقم  ( 1

سلجم 31. ص 168 ، 1349 ش ،. یلاما ، قودص ، خیش  ( 2

یسربط خیش  لقن  زین  ص 200 و  ج 2 ، بوشآ ، رهـش  بقانم  زا  لقن  هب  مود ، پاچ  ص 341 ، نیعبرا ، قیقحت  ییابطابط ، یضاق  دیهـش  ( 3
توریب 1399ق. ج  ص 250 ، يرولا ، مالعا  رد 

نارهت هیقابلا ص 392 ، راـثالا  همجرت  زا  لـقن  هب  مود  زین ص 22 ج  و  اپورا ، پاـچ  ص 331  هیقابلا ، راثالا  زا  لـقن  هب  ص 344  نامه ، ( 4
.1321

ص 341. نیشیپ ، یضاق ، دیهش  و  ص 466 ، مومهملا ، سفن  یمق ، ثدحم  موحرم  زا  لقن  هب  ( 5

ص 230. نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاتف  خیش  ( 6

ص 47. ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  نیما ، نسحم  دیس  لقن  هب  یفطصملا ، هراشب  ( 7

ص 250. 1399ق ،. توریب ، پاچ  يرولا ، مالعا  ( 8

ص 469. نیسحلا ، لتقم  مرقم ، دیس  زا  لقن  هب  ( 9

زا لقن  هب  مرقم ص 470  لتقم  زین  و  صاوخلا ، هرکذـت  زا  لـقن  هب  پاچ 2 ، ص 342و349  نیعبرا ، قیقحت  ییابطابط ، یـضاق  دیهـش  ( 10
ق 2. ص 626 ، هعیشلا ج 1 ، نایعا  نینچمه  صاوخلا ص 150  هرکذت 

ص 588. ( 11

ص 469. نیشیپ ، مرقم ، دیس  زین  و  ص 20 ، ج 2 ، نیشیپ ، یضاق ، دیهش  زا  لقن  هب  ص 59 ، 1318ق ، نازحالا ، » ریثم  ( 12

ص 60. ج 2 ، ریسلا ، بیبح  ریم ، دناوخ  ( 13

فارشالا ص 12. بحب  فاحتالا  زا  لقن  هب  ص 469  مرقم ، لتقم  ( 14

ص 617. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  یلماع ، نیما  نسحم  دیس  ( 15

چ 1383 ق ص 467 ، نیسحلا ، لتقم  مرقم ، قازرلا  دبع  ( 16

ص 469. نامه ، ( 17
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. نامه ( 18

نیعبرا زور  رد  راوز  هب  ع )  ) نیسح ماما  تایانع 

مشچ افش ي 

مالـسا و هلمج  نم  تسا  هدـیدع  تافیلءات  بحاص  هیملع و  هزوح  ناگرزب  ءاـملع و  زا  هک  مق  لـیزن  يدرجورب  يدـهم  ازریم  جاـح  ياـقآ 
يارب هک  متـسناد  مزال  هجیتنلاب  مدـش و  کنیعب  جاـتحم  مشچ  فعـض  رثا  رد  یگلاـس  تسیب  نس  رد  تسا ،  هتـشون  نآ  رد  هک  نادنمتـسم 

تـسدب تبثم  هجیتن  دایز  ياوادم  زا  دعب  یلو  مدرک  هعجارم  مشچ  صوصخم  ءابطاب  روظنم  نیا  يارب  مروآ  لمعب  یلجاع  مادقا  نآ  جالع 
نیمظاکب تیوک  فرط  زا  هکم  زا  تعجارم  زا  دـعب  یلاس  هکنیا  ات  مدوب ،  کـنیعب  دـنمزاین  دارفا  ندـید  طوطخ و  ندـناوخ  يارب  دـماین و 

البرکب فارطا  زا  مدرم  درک ، ضیف  كرد  یبش  نینچ  رد  دـیاب  تسا  نیـسح ع  ماما  ربق  یترایز  بش  هک  نیعبرا  کـیدزن  مدـش ،  فرـشم 
مناوتب ات  هک  مدش  مزاع  روظنم  نیمهب  مهنم  دنشاب  دنم  هرهب  نیـسح ع  ماما  مرح  رد  یهلا  فاطلا  تایانع و  بش و  نآ  تاضویف  ات  دنتفریم 
هّللادبع ابا  ءادهشلا  دیس  اقآ  تیانع  لیذب  لسوتاب  مهاوخب و  لاعتم  يادخ  زا  رهطم  دقرم  نآ  رانک  رد  ار  مدوخ  مشچ  فعـض  يافـش  هکلب 

دوب نهآ  هار  راطقاب  ام  هلیـسو  متفگ .  كرت  ار  نیمظاک  البرک  مزع  هب  دوب  رفـص  مهدزون  زور  رـصع  دروآرب ، ار  متجاح  ادـخ  نیـسحلا ع 
هک يدایز  تیعمج  دوب . نیعبرا  بش  هکیئاـجنآ  زا  دراد ، ددـعتم  ياههاگتـسیا  نیرفاـسم  ندرک  راوس  هداـیپ و  يارب  راـطق  هک  تسا  مولعم 
ات هدرکرپ  ار  راطق  لـخاد  يداـیز  تیعمج  لاـحرهب  دـندوب  هداتـسیا  راـطقب  ندـشراوس  يارب  اههاگتـسیا  رد  دـندمآ  یم  رواـجم  تاـهدزا 

ارثکا مدرم  تشادن و  مه  یلدنـص  دوب و  نایاپ  راهچراب  لحم  هک  میدوب  يا  هپوک  ردام  دوبناج و  يربرفاسم  ياه  هپوک  لخاد  رد  هکیدحب 
دـشیم هدوزفا  محازت  تیعمج و  رب  هاگتـسیا  ره  رد  زاب  لاح  نیع  رد  دوبن  یفاضا  ياـج  چـیه  اـه  هپوک  ورهار و  رد  دـندوب  هداتـسیا  اـپارس 

يا هپوک  لخاد  رد  ار  اه  یضعب  دندش و  راوس  دولآ  لگ  هنهرب و  ياپاب  فیثک  يوََدب و  بارعا  زا  یضعب  اه  هاگتسیا  زا  یکی  رد  اصوصخ 
دنتـسه یک  اـهنیا  هک  متفگیم  دوخ  اـب  مدوب و  رفنتم  اـعقاو  نم  هک  دوب  يا  هوحن  اـهنآ  مادـنا  ساـبل و  عضو  هتبلا  دـندرک  اـج  میدوب  اـم  هک 

!؟ دنورب اجکب  دنهاوخیم  دولآ  لگ  ياهاپابو 
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يرهاظ تالمجت  تروص و  سابل و  هک  دیـسر  مرکفب  هاگان  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دنبوسحم !؟ راوز  زا  اهنیا  ایآ  یترایز ؟  هچ  عضو  نیا  اب 
 ، تسین تیمدآ  هناشن 

تیمدآ ناجب  تسا  فیرش  یمدآ  نت 

تیمدآ ناشن  تسابیز  سابل  نیمه  هن 

رئاز ینطاب  ثبخ  رثا  رد  یلو  دـنلمجت  بحاص  هک  دـنور  یم  ترایزب  یمدرم  اسب  هچ  دنـشابن  نیـسح ع  ماما  یعقاو  رئاز  اـهنیا  هک  اـجک  زا 
رد نم  هک  مداتفا  نیا  دایب  دعب  متفرگ  مارآ  هشیدنا  نیا  زا  یمد  و  دشاب ، رتدایز  قح  دزن  ناشبرقت  دـیاش  رامـشن  کبـسار  اهنیا  سپ  دنتـسین 

تمالس نیسح ع  ماماب  لکوت  رثا  رد  ینک و  یهجوت  نم  رب  دوش  یم  ایادخ  مدش .  راتفرگ  مشچ  فعضب  یناوج  لگ  یگلاس و  تسیب  نس 
یم رب  ار  متجاح  بشما  ادـخ  ایآ  دـیامرف ؟ یم  یتیانع  نم  هب  نیـسح ع  ماما  ایآ  دراد ؟ هجیتن  بشما  نم  لسوت  ایآ  یهد  زاـب  نمب  ار  مشچ 

ضرع هک  موریم  ترایزب  متفگ  دوخب  هاگان  تسا ،  قح  ياه  هدعو  زا  نیسح ع  ماما  ترضح  هاگراب  هبق و  تحت  رد  هک  اعد  تباجا  دروآ 
هچ مشچ ،  فعـض  يافـش  اجک  قح  يوکز  زابناج  هّللادبعابا  دـنلب  عیفر و  ماقم  یکچوک  تجاح  هچ  هو  یگرزب  ماقم  هچ  هو  منک  تجاح 
زا رود  یبلقاب  لاح  نیا  رد  منک  هدافتـسا  شترـضح  راوز  زاادـخ  تساوخب  مناوت  یم  تجاح  نیا  هب  لین  يارب  یکچوک  هتـساوخ  راظتنا و 

دولآ لگ  شیاپ  هک  البرک  نیرفاسم  زا  یکی  ياپ  هب  دروخ  رب  ممـشچ  ترـضح  نآ  نیرئاز  ماقمب  هجوتاب  يونعم  ینطاب و  يافـصاب  هبئاـش 
مشچ زا  کنیع  پچ  تسد  اب  مدرک و  همرس  تسد  رد  متشادرب و  ار  وا  ياپ  هدیکشخ  لگ  زا  یسدع  رادقم  هب  مدرب و  تسد  هتـسهآ  هدوب 

هب يزاین  رگید  نامه  مه  مشچ  فعـض  عفر  ندـش و  بوخ  دـش  نامه  ندـیلام  مدـیلام ،  مشچب  ار  كاـخ  نآ  تسار  تسداـب  متـشادرب و 
 . نیملاعلا بر  نیمآ  هدج  هعافش  هربق و  هرایز  انقزرا  مهللا  مدرکنادیپ  کنیع 
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: عبنم

ج 2 ع )   ) هینیسحلا تامارک 

( جع  ) نامز ماما  تمدخ  فرشت 

هک دوب  يا  هبلط  ياقآ  کی  هار  نیب  رد  میتفر .  یم  البرک  هب  هدایپ  بالط  اـب  : ) دومرف یم  یلیبدرا  سدـقم  زا  لـقن  هب  یفاـک  ياـقآ  باـنج 
زا دوب . نیعبرا  ترایز  البرک . مدمآ  دوب . هتشاذگ  شا  هرجنح  رد  یکمن  کی  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دناوخ و  یم  هضور  ام  يارب  یهاگ 

نحص هشوگ  مدرک و  عمج  دوخ  رود  ار  اه  هبلط  موشن . ناریاز  محازم  مورن و  مرح  لخاد  متفگ : تسا ، غولـش  هدمآ و  ریاز  مدید  هک  سب 
نیا نیب  میناد  یمن  دنتفگ : تساجک ؟ دناوخ  یم  هضور  ام  يارب  هار  رد  هک  يا  هبلط  نآ  متفگ : تقو  کی  میدـش ، ترایز  ندـناوخ  هدامآ 

سدـقم دـمحم  ـالم  دز : ادـص  دـیآ . یم  نم  فرط  هب  دـنز و  یم  راـنک  ار  مدرم  یبرع  درم  کـی  هک  مدـید  ناـهگان  تفر . اـجک  تیعمج 
رتدـنلب ار  ترایز  منک  شوگ  مه  نم  ات  ناوخب  رتدـنلب  دومرف : مناوخب . نیعبرا  ترایز  مهاوخ  یم  متفگ : ینکب ؟ هچ  یهاوخ  یم  یلیبدرا !

میناد یمن  دنتفگ  دشن ؟ ادیپ  هبلط  نآ  متفگ :  اه  هبلط  هب  دـش ، مامت  ترایز  یتقو  مداد .  یبدا  یتاکن  هب  ار  ما  هجوت  اج  ود  یکی  مدـناوخ ،
یهاگ ام  يارب  هار  رد  اه  هبلط  زا  یکی  متفگ :  یهاوخ ؟ یم  هچ  یلیبدرا ! سدـقم  دومرف : نم  هب  برع  درم  نآ  تقو  کی  تسا . هتفر  اجک 

نم یهاوخ  یم  یلیبدرا ! سدقم  دومرف : نم  هب  برع  نآ  دناوخب . هضور  ام  يارب  دیایب و  متساوخ  هتفر ؟ اجک  مناد  یمن  دناوخ ، یم  هضور 
ماـما حیرـض  فرط  هب  ار  شیور  صخـش  نآ  هاـگان  يرآ . دوـمرف : يدراو ؟ ندـناوخ  هضور  هب  اـیآ  يرآ ، متفگ : مناوـخب ؟ هضور  تـیارب 

یلیبدرا سدقم  نیا  هن  نم و  هن  هللادبع !  ابا  دز : ادص  تقو  کی  درک ، بلقنم  ار  ام  ندرک ، هاگن  زرط  نامه  زا  درک و  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
مدید هاگان  يوش !  ادج  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترهاوخ  زا  یتساوخ  یم  هک  ار  یتعاس  نآ  دور ، یمن  نامدای  مادک  چیه  اه  هبلط  نیا  هن  و 

 . تسا هدوب  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز يدهم  برع ، نآ  مدیمهف  و  تسین ، یسک 
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: عبنم

اهیلع هللا  مالس  بنیز  ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ،  زا  ناتساد   200

تارفرد هدش  قرغ  دنزرف  تاجن 

مدش و فرشم  البرک  هنس 1370  رد  : دومرف لقن  باراد  هوک  رـس  نکاس  هیلع  هّللا  همحر  يراصنا  دّمحم  خیـش  ياقآ  مالـسالا  هجح  بانج 
 . مدرب هارمه  ءافشتسا  دصق  هب  ار  وا  و  دش ، ضیرم  مرسپ 

ناهگان هک  مدوب  ندرک  لسغ  لوغشم  میتفر و  بآ  رد  ترایز  لسغ  يارب  تارف  هعیرش  زا  يا  هشوگ  رانک و  رد  مدنزرف  اب  دش  نیعبرا  زور 
مه یـسک  متـشادن و  ندرک  انـش  یئاناوت  مدید و  یم  ار  وا  رـس  اهنت  تفرگ و  رارق  وا  نم و  نیب  يدایز  هلـصاف  درب و  ار  مدنزرف  بآ  مدید 

ار ادخ  هدش و  یجتلم  راگدرورپ  هب  لد  یگتـسکش  صولخ و  بلق و  روضح  لامک  اب  سپ  دـهد  تاجن  ار  وا  دـنک و  انـش  دـناوتب  هک  دوبن 
یم رب  نمب  ور  مدید  هاگان  هک  مدـید ،  یم  ار  مدـنزرف  زونه  مدرک  بلط  ار  مدـنزرف  مداد و  مسق  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  قحب 

یـسک هکنیا  لثم  یلو  مدـیدن  ار  یـسک  تفگ :  . مدیـسرپ شلاح  زا  مدروآ  نوریب  بآ  زا  هتفرگ  ار  وا  تسد  دیـسر  نم  کـیدزن  اـت  ددرگ 
. مدومن رکش  میاعد  تباجا  رب  ار  يادخ  متفر و  هدجس  هب  سپ  دیناسر  امش  هب  ارم  دوب و  هتفرگ  ارم  يوزاب 

: عبنم

ج 1 ع )   ) هینیسحلا تامارک 

تایاور رد  لهچ  ددع  تیمها 

نساحم ندز  هناش  راب  لهچ 

. مغلبلا عطقی  نهذلا و  یف  دیزی  هنإ  لوقی : تارم و  عبس  اهقوف  نم  هرم و  نیعبرأ  هتیحل  تحت  حرسی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ناک 

بجوم راک  نیا  دـندومرف : یم  دـندز و  یم  هناـش  ـالاب  زا  راـب  تفه  ریز و  زا  ار  دوخ  شیر  راـب  لـهچ  ـالومعم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
. دوش یم  مغلب  عطق  نهذ و  شیازفا 
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308 ص : ج 2 ، همیدقلا ،) ط -   ) نیظعتملا هریصب  نیظعاولا و  هضور 

وگ ناذا  يارب  دیهش  رازه  لهچ  شاداپ 

فلأ نیعبرأ  دیهـش و  فلأ  نیعبرأ  باوث  هللا  هاطعأ  لج  زع و  هللا  هجو  کلذب  دـیری  ابـستحم  نذأ  نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  و 
نوعبس هیلع  یلص  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  لاق  اذإ  نذؤملا  نإ  الأ و  هنجلا  یلإ  یتمأ  نم  یـسم ء  فلأ  نیعبرأ  هتعافـش  یف  لخدی  قیدص و 
لوسر ادمحم  نأ  دهشأ  هلوق  باوث  بتکی  قئالخلا و  باسح  نم  غرفی  یتح  شرعلا  لظ  یف  همایقلا  موی  ناک  هل و  اورفغتـسا  کلم و  فلأ 

. کلم فلأ  نوعبرأ  هللا 

رازه لهچ  دیهـش و  رازه  لهچ  شاداپ  شیادخ  دیوگب  ناذا  لاعتم  دـنوادخ  ياضر  يارب  سک  ره  دـنا : هدومرفهلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
الا هلا  نا ال  دهـشا   » نذؤم نوچ  انامه  درب ، یم  تشهب  هب  وا  تعافـش  اب  ارم  تما  ناراـکهنگ  زا  نت  رازه  لـهچ  دراد و  یم  ینازرا  قیدـص 

ات تسا  شرع  هیاس  رد  زیخاتـسر  زور  وا  دننک و  یم  شزرمآ  بلط  وا  يارب  دنتـسرف و  یم  دورد  وا  رب  هتـشرف  رازه  داتفه  دـیوگ ، یم  هللا »
تسا هدش  تیاور  و  دسیون . یم  وا  يارب  هتشرف  رازه  لهچ  ار  هللا » لوسر  ادمحم  نا  دهشا   » شاداپ دوش و  مامت  مدرم  باسح  هب  یگدیسر 
شرس تشپ  دیوگب  هماقا  طقف  سک  ره  دننک و  یم  ادتقا  وا  هب  ناگتشرف  زا  فص  ود  شرـس  تشپ  دیوگب  زامن  يارب  هماقا  ناذا و  سک  ره 

. دنرازگ یم  زامن  ناگتشرف  زا  فص  کی 

313 ص : ج 2 ، همیدقلا ،) ط -   ) نیظعتملا هریصب  نیظعاولا و  هضور 

نموم لهچ  يارب  اعد 

. هسفن یف  مهیف و  هل  بیجتسا  هسفنل  اعد  مث  مهل  اعدف  هناوخإ  نم  الجر  نیعبرأ  مدق  نم  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  وبأ  لاق 

29 ص :

وگ ناذا  يارب  دیهش  رازه  لهچ  www.Ghaemiyeh.comشاداپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 55زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


دـنک و اعد  درادـب و  شیوخ  رب  مدـقم  ار  دوخ  ینید  ناردارب  زا  نت  لهچ  ندرک  اعد  رد  سک  ره  تسا  هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
. دوش یم  هدروآرب  شدوخ  نانآ و  دروم  رد  شیاعد  دنک  اعد  دوخ  يارب  سپس 

326 ص : ج 2 ، همیدقلا ،) ط -   ) نیظعتملا هریصب  نیظعاولا و  هضور 

تبرت حیبستاب  رکذ  يارب  هنسح  لهچ 

نیط نم  هحبس  هب و  كاتسی  كاوس  هب و  متختی  متاخ  اهیلع و  یلصی  هرمخ  عبرأ  نع  انتعیش  ینغتست  مالسلا ال  هیلع  یـسوم  نسحلا  وبأ  لاق 
ایهاس اهبلق  اذإ  هنـسح و  نیعبرأ  هبح  لکب  هل  هللا  بتک  ارکاذ هللا  اهبلق  یتم  هبح  نوثالث  ثالث و  اهیف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللا  دـبع  یبأ  ربق 

. هنسح نیرشع  هل  هللا  بتک  اهب  ثبعی 

تسد رد  هک  يرتشگنا  دنرازگب و  زامن  نآ  رب  هک  يریصح  دنتسین ، زاین  یب  زیچ  راهچ  زا  ام  نایعیش  تسا ، هدومرف  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 
رکذ نآ  اب  هاگ  ره  دشاب ، هناد  هس  یس و  ياراد  هک  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  تبرت  زا  حیبست  دننک و  كاوسم  نآ  اب  هک  یکاوسم  دننک و 

، دـننک يزاب  حـیبست  نآ  اب  دـنیوگب ، رکذ  هکنیا  نودـب  هاگ  ره  دـسیون و  یم  هنـسح  لهچ  نآ  هناد  ره  لابق  رد  ناـشیارب  دـنوادخ  دـنیوگب 
. دراد یم  موقرم  هنسح  تسیب  نانآ  يارب  دنوادخ 

412 ص : ج 2 ، همیدقلا ،) ط -   ) نیظعتملا هریصب  نیظعاولا و  هضور 

(ع) نیسح ماما  رب  نیمز  نامسآ و  هیرگ  زور  لهچ 

یبأ نع  لاضف  نب  یلع  نع  مشاه  نب  میهاربإ  نع  اعیمج  هللا  دبع  نب  دعـس  میهاربإ و  نب  یلع  نع  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  ینثدـح  و 
مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  یلع  الإ  ایرکز  نب  ییحی  دعب  دـحأ  یلع  ءامـسلا  تکب  ام  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  رباج  نع  هلیمج 

. اموی نیعبرأ  هیلع  تکب  اهنإف 
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زا هلیمج ، یبا  زا  لاضف ، نب  یلع  زا  مشاـه ، نب  میهاربا  زا  یگلمج  هللا ، دـبع  نب  دعـس  میهاربا و  نب  یلع  زا  یـسوم ، نب  نیـسحلا  نب  یلع 
نامسآ مالسلا  امهیلع  ایرکز  نب  ییحی  ترضح  زا  دعب  : دندومرف ترضح  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترـضح  زا  رباج ،

. درک یم  هیرگ  ترضح  نآ  رب  نامسآ  زور  لهچ  هکنآ  هچ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  رب  رگم  تسیرگن  يدحا  رب 

نع هرارز  نع  ریکب  نبا  نع  لاضف  نب  یلع  نب  نسحلا  نع  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  هللا  دبع  نب  دعـس  نع  هللا  همحر  یبأ  ینثدح  و 
ایمس لبق  نم  هل  نکی  مل  یلع  نب  نیسحلا  ایمس  لبق  نم  هل  هللا  لعجی  مل  لوقی  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  ابأ  تعمس  لاق  هبر  دبع  نب  قلاخلا  دبع 

ءارمح و علطت  تناک  لاق  اهؤاکب  ام  تلق  لاق  احابـص  نیعبرأ  اـهیلع  ـالإ  ءامـسلا  کـبت  مل  ایمـس و  لـبق  نم  هل  نکی  مل  اـیرکز  نب  ییحی  و 
. ءارمح برغت 

دبع زا  هرارز ، زا  ریکب ، نبا  زا  لاضف ، نب  یلع  نب  نیـسح  زا  یـسیع ، نب  دمحم  نب  دـمحا  زا  هللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هللا  همحر  مردـپ 
لبق نم  هل  لـعجن  مل  : هفیرـش هیآ  لـیذ  رد  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  وـبا  ترـضح  هک  مدینـش  : تفگ يو  هک  هدرک  لـقن  هبر  دـبع  نـب  قلاـخلا 

.و دنتـشادن یمانمه  البق  زین  مالـسلا  امهیلع  ایرکز  نب  ییحی  دنتـشادن و  یمانمه  رت  شیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  : دـندومرف یم  . ایمس
. درک هیرگ  حابص  لهچ  هک  ود  نیا  رب  رگم  تسیرگن  يدحا  رب  نامسآ 

نامسآ بورغ  عولط و  ماگنه  دندومرف : ترضح  ؟ دوب هچ  نامسآ  هیرگ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  رـضحم  دیوگ : یم  يوار 
. دوب خرس 
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90 ص : صنلا ، تارایزلا ، لماک 

دمآ ع)  ) یلع هناخ  رد  هب  دادماب  لهچ  ص)  ) ربمایپ

مالسلا لاقف : همطافب  لخد  ام  دعب  یلع  باب  یلإ  احابـص  نیعبرأ  ملـس  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ءاج  لاق : دیعـس  یبأ  نع  هیطع  نع 
انأ اریهطت ) مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنإ   ) هللا مکمحر  هالـصلا  هتاـکرب ، هللا و  همحر  تیبلا و  لـهأ  مکیلع 

. متملاس نمل  ملس  متبراح و  نمل  برح 

: تفگ یم  دمآ و  یم  یلع  هناخ  رد  هب  دادماب  لهچ  یلع ، اب  همطاف  یسورع  زا  سپ  ادخ  ربمایپ  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  دیعـس  وبا  زا  هیطع 
مکنع بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  ، » دـنک تمحر  ار  امـش  ادـخ  تسا  زامن  تقو  داب ، امـش  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  نادـناخ و  امـش  رب  مالس 

. دنک یتسود  امش  اب  هک  متسه  یسک  تسود  دنک و  ینمشد  امش  اب  هک  متسه  یسک  نمشد  نم  اریهطت » مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا 

252 ص : لیزنتلا ، دهاوش  همجرت  نآرق /  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يامیس 

دنک ظفح  (ص ) ربمایپزا ثیدح  لهچ  هک  یسک 

. همایقلا موی  اعیفش  هل  تنک  هنسلا  نم  اثیدح  نیعبرأ  یتمأ  نم  ینع  ظفح  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

مهاوخ وا  عیفـش  زیخاتـسر  زور  نم  دنک ، ظفح  نم  تنـس  زا  ثیدـح  لهچ  نم  تما  زا  سک  ره  دـنا : هدومرف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  و 
. دوب

موی هللا  هثعب  هرخآلا  رادـلا  هللا و  هجو  هب  دـیری  هنید  رمأ  یف  اثیدـح  نیعبرأ  یتمأ  نم  ینع  ظـفح  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  و 
. املاع اهیقف  همایقلا 

يارب دـنوادخ و  ياـضر  وا  دـصق  دزوماـیب و  دوخ  نید  رما  رد  نم  زا  ثیدـح  لـهچ  نم  تما  زا  سک  ره  دـنا : هدومرف  ترـضح  ناـمه  و 
. دیامرف یم  ثوعبم  ملاع  هیقف و  ار  وا  زیخاتسر  زور  دنوادخ  دشاب ، تمایق 
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. هبذعی مل  املاع و  اهیقف  همایقلا  موی  هللا  هثعب  مارحلا  لالحلا و  یف  انثیداحأ  نم  اثیدح  نیعبرأ  انع  ظفح  نم  مالسلا  هیلع  قداصلا  لاق 

رد ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، ظفح  مارح  لالح و  دروم  رد  ار  ام  ثیداحا  زا  ثیدـح  لـهچ  سک  ره  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
. دنک یمن  باذع  ار  وا  دزیگنا و  یمرب  ملاع  هیقف و  زیخاتسر 

8 ص : ج 1 ، همیدقلا ،) ط -   ) نیظعتملا هریصب  نیظعاولا و  هضور 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  ثیدح  لهچ 

ٌهَدابِع َْکِلتَف  ًارْکُـش  َهللا  اوُدَـبَع  ًامْوَق  َّنإ  َو  ِدـْیبَْعلا ، ُهَدابِع  َْکِلتَف  ًهَبْهَر  َهللا  اوُدَـبَع  ًامْوَق  َّنإ  َو  ِراجُّتلا ، ُهَدابِع  َْکِلتَف  ًهَبْغَر  َهللا  اوُدَـبَع  ًاـمْوَق  َّنإ  . 1
. ِهَدابِْعلا ُلَْضفأ  َیِه  َو  ِرارْحْألا ،

يا هّدع  دوب و  دهاوخ  تراجت  هلماعم و  کی  نآ  هک  دـننک  یم  تدابع  تشهب  يوزرآ  عمط و  تهج  هب  ار  لاعتم  دـنوادخ  يا  هّدـع  انامه 
ناونع هب  مه  يا  هفئاط  و  دشاب ؛ بابرا  زا  رکون  تعاطا  تدابع و  دننامه  هک  دننک  یم  شیاتـس  تدابع و  ار  دنوادخ  سرت ، يور  زا  رگید 

یم تادابع  نیرتهب  هک  تسا  ناگدازآ  تدابع  نیا ،  و  دنیامن ؛ یم  شیاتـس  تدابع و  ار  لاعتم  دنوادخ  تفرعم ، يور  زا  ساپـس ، رکش و 
. دشاب

. ُهَعَطَق ْنَم  َلَصَو  ْنَم  ِساّنلا  َلَصْوَأ  َّنإ  َو  هَرُْدق ، ْنَع  یفَع  ْنَم  ِساّنلا  یَفْعأ  َّنإ  َو  ُهوُجْرَی ، ْنَم ال  یطْعأ  ْنَم  ِساّنلا  َدَوْجأ  َّنإ  . 2

یصخش نآ  دارفا  نیرت  هدنشخب  تسا . هتشادن  يو  هب  يدیما  هک  یـسک  هب  دیامن  کمک  هک  تسا  یـسک  نآ  مدرم  نیرتدنمتواخـس  انامه 
هب تبسن  هدننک  دیدزاب  دید و  مدرم و  نیرت  هدننک  محر  هلص  دیامن . تشذگ  دراد ) ماقتنا  ناوت  هک  نآ  اب  يرگید  ملظ  هب  تبسن  ) هک تسا 

. تسا هدرک  هطبار  عطق  وا  اب  هک  یسک  اب  دیامن  محر  هلص  هک  تس  یسک  نآ  ناشیوخ ،
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. َنُوناّیَّدلا َّلَق  ءالَْبلِاب  اوُّصُِحم  اذإَف  ْمُهَِشئاعَم ، ِِهب  ْتَراد  ام  ُهَنوُطوُحَی  ْمِِهتَنِْسلأ ، یلَع  ٌبَِعل  ُنیّدلا  َو  اْینُّدلاُدیبَع ، ُساّنلا  . 3

دـنا و هداد  رارق  روحم  ار  نید  دوخ ، شاعم  رارمإ  يارب  تسا و  هدـیدرگ  ناشنابز  هچیزاب  بهذـم ، دنتـسه و  ایند  عبات  هدـنب و  هعماج  دارفا 
، دنک دیدهت  ار  ناسنا  ّتیعقوم )... ، دنزرف و  لام ، ناج ، تسایر ، ماقم و  رطخ  دننامه   ) یئالب رگا  سپ  دننز . یم  هنیس  هب  ار  مالـسا  گنس 

. دش دنهاوخ  بایمک  یعقاو  ناراد  نید  هک  دید  یهاوخ 

. ِناسْحْالِاب يزُْجم  ِمارْجْالِاب ، ٌذوُخأم  ّهنأ  ُمَْلعَی  لُجَر  َلَمَع  ْلَمْعإ  . 4

یم رارق  بیقعت  تحت  فـالخ  تروص  رد  هک  تسا  نئمطم  دـناد و  یم  هک  هد  ماـجنا  نک و  میظنت  یـسک  دـننامه  ار  دوخ  رومأ  اـهراک و 
. تفرگ دهاوخ  شاداپ  دشاب  حیحص  شیاهراک  هک  یتروص  رد  و  دش . دهاوخ  تازاجم  دریگ و 

. اُولُعْغَت َو ال  اُولَمْعاَف  ِلَمَْعلا ، ُْتَیب  َْربَْقلا  َّنإَف  اْینُّدلِاب ، اُولِغَتْشَت  ال  ِهللادابِع ! . 5

نآ رد  حـلاص  لمع  اهنت  هک  تسا  يا  هناخ  ربق ، انامه  هک  دـیهدن  رارق  نآ  تالّمجت  ایند و  مرگرـس  لوغـشم و  ار  دوخ  ادـخ ، ناگدـنب  يا 
. دینکن تلفغ  هک  دیشاب  بظاوم  سپ  دشاب ، یم  شخب  تاجن  دیفم و 

. ُْهنَع َْتیَراوَت  اذإ  َکیف  َلوُقَی  ْنأ  ُّبُِحتام  َْلثِم  ّالإ  َْکنَع  يراوَت  اذإ  ِنِمؤُْملا  َکیخأ  یف  ََّنلوُقَت  ال  . 6

تدوخ رس  تشپ  نخس  نامه  هک  یشاب  هتشاد  تسود  هک  نآ  رگم  وگم ، دوخ  ردارب  تسود و  رـس  تشپ  دشاب  هدننک  تحاران  هک  ینخس 
. دوش هتفگ 

. ِراّنلا َنِم  ًابَْوث  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ُهللا  ُهاسَک  ُهُرِهُْشی  ًابَْوث  َسَِبل  ْنَم  . 7

. دناشوپ یم  شتآ  زا  یسابل  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  دشوپب ، تهج -  ره  زا  امن  تشگنا  و  ترهش -  سابل  سکره 
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. َرَبْعَتِْسا ّالإ  ٌنِمُْؤم  ینُرُکْذَیال  ِهَرَبَْعلا ، ُلیتَق  اَنأ  . 8

. دش دهاوخ  يراج  شیاه  کشا  هتفرگ و  تربع  هک  نآ  رگم  دنک  یمن  دای  ارم  ینمؤم  چیه  متسه ، اه  کشا  اه و  هیرگ  هتشک  نم 

ُهَّنَأ ینَثَّدَح  َنینِمْؤُْملا  َریمَأ  َّنَأ  َِکلذ  َو  ُْهنِم ، َِکلذ  ُْتِلبََقل  يرْخُْالا  ِیف  یل  َرَذَتْعا  َو  ینُْمْیلا ، َیلإ  یمْوَأ  َو  ِنُذُْالا ، ِهِذه  یف  ٌلُجَر  ینَمَتَـش  َْول  . 9
. لِْطبُم َْوأ  ٍّقُِحم  ْنِم  َرذُْعلا  ِلَبْقَی  َْمل  ْنَم  َضْوَْحلا  ُدِرَی  ال  ُلوُقَی : ِهللا  َلوُسَر  يّدَج  َعِمَس 

یم تشذگ  مریذـپ و  یم  وا  زا  ممهفب ، ار  وا  یهاوخ  ترذـعم  سپـس  دـهد و  یم  مانـشد  ارم  یـصخش  هک  مونـشب  دوخ  شوگ  اب  هچنانچ 
شزوپ و هک  یسک  دومن : تیاور  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  مّدج  زا  مالسلا ) هیلع   ) ّیلع نینمؤملاریما  مردپ  هک  نوچ  میامن ،

. دش دهاوخن  دراو  رثوک  ضوح  رب  دریذپن ، ار  نارگید  یهاوخرذع 

. ِِهتَیافِک َو  ِهینامأ  َقْوَف  ُهللا  ُهاتآ  ِِهتَدابِع ، َّقَح  َهللاَدَبَع  ْنَم  . 10

روما دناسر و  یم  شیاهوزرآ  نیرتهب  هب  ار  وا  لاعتم  يادخ  دیامن ; شتـسرپ  تدابع و  صولخ ، تقادـص و  اب  ار  لاعتم  دـنوادخ  سکره 
. دیامن یم  نیمأت  ار  شیگدنز 

. ماْدقْألا ِهیف  ُّلِزَت  َمْوَی  َْکیَلَع  َکُحِراوَج  ُدَهْشَت  ِهللا ، يَدَی  َْنَیب  َکَعَجْضَم  َو  َکَعَرْصَم  ْرُکُْذا  مَدآ ! َْنبا  اَی  . 11

تفرگ و یهاوخ  رارق  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  روآ  دایب  نینچمه  ربق ، رد  ار  دوخ  هاگ  باوخ  گرم و  تاظحل  روآ  داـیب  مدآ ، دـنزرف  يا 
. دشاب یم  نازغل  نازرل و  اه  مدق  هک  يزور  نآ  رد  داد ، دنهاوخ  تداهش  وت  هیلع  رب  تحراوج  ءاضعا و 

. ٌهَبیر ِقْسِْفلا  ِلْهأ  ُهََسلاُجم  َو  ٌّرَش ، ِهَءانِّدلا  ِلْهأ  ُهََسلاُجم  . 12

ّکش و بجوم  ناراک  تیـصعم  اب  تسلاجم  ینیـشنمه و  تشگ ;و  دـهاوخ  یتخی  دـب  ّرـش و  ببـس  لذر  تسپ و  صاخـشا  اـب  ینیـشنمه 
. دش دهاوخ  ینیبدب 
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. ِرافِْغتْسإلا ِبُونُّذلا  ُءاَود  َو  ٌءاَود ، ءاد  ِّلُِکل  . 13

. دشاب یم  دنوادخ  هاگرد  زا  شزرمآ  ترفغم و  بلط  هانگ ، نامرد  ناربج و  تسا و  یئاود  نامرد و  يدرد  مغ و  ره  يارب 

. ِهَرِخْالاَو اْینُّدلا  َبْرَک  ُْهنَع  ُهللا  َجَّرَف  نِمُْؤم ، ََهبْرُک  َسَّفَن  ْنَم  . 14

یم حالـصا  ار  وا  ترخآ  ایند و  تالکـشم  لاعتم  دنوادخ  دـیامن ، فرطرب  ار  شلکـشم  دـنک و  زاب  ینمؤم  تالکـشم  زا  يا  هرگ  سکره 
. دیامن

. ْمُهَّلَحَم َْتلَلَح  ْدَق  لیلَق  ْنَع  َکَّنَأَک  َو  اُّولَح ، ُْثیَح  َو  اُوناک ، َْفیَک  َِکئاْنبأ ، َو  َِکئابآ  َعِراصَم  ْرُکْذُأ  َمَدآ ! َْنبا  اَی  . 15

هچ رد  اـه  نآ  دـنتفرگ ، رارق  گرم  لاـگنچ  رد  هنوـگچ  وـت  ناتـسود  نادـنزرف و  ناردـپ و  هک  ار  یتاـظحل  نآ  روآ  داـیب  مدآ ، دـنزرف  يا 
تـسویپ یهاوخ  ناشیا  هب  اه  نآ  دننامه  زین  وت  هک  شیدنیب  و  دنتفر . اجک  دندش و  یهتنم  اجک  هب  ماجنارـس  دـندوب و  یتّیعقوم  ّتیعـضو و 

( . شاب دوخ  راتفر  لامعا و  بظاوم  سپ  )

. َکُضَْعب َبَهَذ  ٌمْوَی  یضَم  امَّلُک  ٌماّیأ ، َْتنأ  امَّنإ  َمَدآ ، َْنبا  اَی  . 16

هتـشگ يرپس  یناف و  وت  زا  ینامز  درذـگب ، نآ  زا  هچنآ  ره  یتسه ، راـگزور  اـه و  ناـمز  زا  يا  هعومجم  وت  هک  یتسردـب  مدآ ، دـنزرف  يا 
(. تسا ریذپان  ناربج  هک  رامش  تمینغ  ار  ترمع  تاظحل  نیاربانب   ) تسا

. ُرَذْحَی ام  ِءییجَِمل  ُعَرْسأ  َو  وُجْرَی  اِمل  ُتَْوفأ  َناک  ِهللا  ِهَیِصْعَِمب  ًاْرمأ  َلَواح  ْنَم  . 17

كانساره هچنآ  هب  دهد و  یم  تسد  زا  رت  عیرس  دراد  وزرآ  ار  هچنآ  دهد ، ماجنا  ار  يراک  دنوادخ ، ِتیصعم  ینامرفان و  يور  زا  سکره 
. ددرگ یم  التبم  دشاب  یم  كانمیب  و 

. ِهللا ِهَمْحَر  ْنِم  ِبُولُْقلا  ُهَیْشَخ  َو  ِنُویُْعلا ، ُءاُکب  َلاق : َو  ِراّنلا  َنِم  ٌتاَجن  هللا  ِهَیْشَخ  ْنِم  ُءاُکْبلا  . 18
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نتشاد تیـشخ  مشچ و  ندوب  نایرگ  دومرف : دوب ;و  دهاوخ  خزود  شتآ  زا  تاجن  ببـس  دنوادخ ، باذع  زا  سرت  تهج  هب  ندوب  نایرگ 
. تسا هدنب  يارب  یهلا  تمحر  ياه  هناشن  زا  یکی  اه  لد 

. ِّقَْحلا ِعابّتِاب  ّالإ  ُلْقَْعلا  ُلِمْکَی  ال  . 19

. دنک يوریپ  ّتیعبت و  قیاقح ، زا  دشاب و  تقادص  ّقح و  لهأ  هک  نآ  رگم  ددرگ  یمن  لیمکت  ناسنا  كرد  لقع و  شنیب و 

. ِرْخَْفلا ُبَلَط  َو  ِْرقَْفلا ، ُفْوَخ  ِناْنثإ : َساّنلا  َکَلْهَأ  . 20

: تسا هدنادرگ  هراچیب  كاله و  ار  مدرم  زیچ  ود 

نارگید رب  تاـهابم  فـلتخم و  لـئاسم  رد  ندرک  رخف  يرگید  و  دـندرگ . نارگید  دـنمزاین  ریقف و  هدـنیآ  رد  اداـبم  هک  نـیا  زا  سرت  یکی 
. تسا

. َْتئِش ِنانِْجلا  ِّيأ  یف  ْحَبْحَبَت  َُهل : َلیق  امُهَعاطأ ، و  ّیلَع ، َو  دَّمَُحم  ِْنیَلَْضفْالا  ِْهیََوبَأ  َّقَح  َفَرَع  ْنَم  . 21

اه ناسنا  نیرت  تلیـضف  اب  تفارـش و  اب  هک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ّیلع و  ملـسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دّمحم شنیدلاو  ّقح  هک  یـصخش  ره 
هک ار  تشهب  زا  یتمـسق  ره  دوش : یم  باطخ  وا  هب  تمایق  رد  دنک ; تعاطا  ّتیعبت و  ناشیا  زا  یگدـنز  روما  مامت  رد  دسانـشب و  دنتـسه ،

. يوش دراو  نآ  رد  ینک و  باختنا  یناوت  یم  یشاب ، راتساوخ 

. رکِفلا ِلهَأ  ریَِغل  هاَرامُملا  ِلهَجلا  باَبسَأ  ِتاَمالَع  نِم  . 22

. تسا رکف  لها  ریغ  اب  لادج  عازن و  ینادان ،  لهج و  ياه  هناشن  زا  یکی 

. لَغَد َو  ّلِغ  َو  ٍّشِغ  ِّلُک  ْنِم  ْمُُهبُوُلق  ْتَِملَس  ْنَم  انَتَعیش  َّنإ  . 23

گنرین و هلیح و  هنوگ  ره  زا  اه  نآ  نورد  راکفا و  هک  دنتسه  یناسک  نآ  مالـسلا ) مهیلعتراهط  تمـصع و  تیب  لها   ) ام ناوریپ  نایعیش و 
. دشاب یهت  تمالس و  یبیرف  ماوع 
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بَسَح َوا  هّوُُرم  َوا  ٍنید ،  ِيذ  یلإ  هثالَث : ٍدَحأ  یلإ  ّالإ  کَتَجاح  عفرَتال  . 24

. دشاب هتشاد  یگداوناخ  تلاصا  هک  یسک  ای  تورم ،  بحاص  ای  رادنید ،  هب  ربم : تجاح  رفن  هس  زا  یکی  هب  زج 

ِِهتیافک َو  ِهِینامأ  َقوَف  ُهللا  ُهاتآ  ِِهتَدابِع  َّقَح  َهللا  َدَبَع  نَم  . 25

. دنک اطع  وا  هب  شتیافک  اهوزرآ و  زا  شیب  دنوادخ  دنک ،  یگدنب  تسوا ،  راوازس  هک  هنوگ  نآ  ار ،  ادخ  هک  ره 

رَذحی امل  عَرسأ  اوُجرَی و  امل  ُتوفأ  ناک  هللا  ِهیِصعَِمب  ًارمأ  َلَواح  نَم  . 26

. دوش یم  راتفرگ  دسرت  یم  هچنآ  هب  رتدوز  دسر و  یم  شیوزرآ  هب  رترید  دسرب ،  يدصقم  هب  هانگ  هار  زا  دهاوخب  هک  یسک 

ءاعُّدلا ِنَع  َزَجَع  نَم  ٍساّنلازَجعَأ  . 27

. دنک اعد  دناوتن  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتزجاع 

اینُّدلا ِیف  هللا  َفاخ  نَم  ّالإ  ِهَمایقلا  َموی  نَمأی  ال  . 28

. دشاب هتشاد  لد  رد  ادخ  زا  سرت  ایند  رد  هک  یسک  رگم  تسین !  ناما  رد  تمایق  رد  سک  چیه 

ٍلَغَد َو  ٍّلِغ  َو  ٍّشَغ  ِّلک  نٍم  مُُهبُوُلق  تَملَس  نَم  انَتَعیِش  َّنإ  . 29

. تسا كاپ  ریوزت  هلیح و  یصلاخانره و  زا  ناشبلق  ام  نایعیش  هک  یتسردب 

. ساَّنلا َیلِإ  هللا  ُهَلَّکَو  هللا  ِطَخَِسب  ِساَّنلا  یَضِر  َبَلَط  نَم  . 30

. دراذگ یم  او  مدرم  هب  ار  وا  دنوادخ  دوشیم ،  دنوادخ  بضغ  مشخ و  بجوم  مدرم ،  يدونشوخ  تیاضر و  بلج  يارب  هک  یسک 

مکَرَدَق نَع  صُقنی  ام  مکتَنسلَاب  اولوقت  ال  . 31

. دهاکب امش  شزرا  زا  هک  دیرواین  نابز  رب  ار  يزیچ 

َنیِملاّظلا َنِم  ُمِقَتنَیَف  انَِمئاق  ُهَّللا  ُرَهظَی  . 32

. دریگ یم  ماقتنا  نارگمتس  زا  وا  هاگنآ  دروآ و  یم  نوریب  تبیغ  هدرپ  سپ  زا  ار  ام  مئاق  دنوادخ 
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َمَعِّنلا اوُّلَمَت  الَف  مکیَلَع  ِهللا  ِمَِعن  نِم  مکَیلإ  ِساّنلا  َِجئاوَح  َّنإ  . 33

. دیشابن رازیب  هدرسفا و  تمعن  نیا  زا  تسا ، امش  رب  ادخ  ياهتمعن  زا  امش ،  هب  مدرم  زاین 

اُولُعْغَت َو ال  اُولَمْعاَف  ِلَمَْعلا ، ُْتَیب  َْربَْقلا  َّنإَف  اْینُّدلِاب ، اُولِغَتْشَت  ال  ِهللادابِع ! . 34

شخب تاجن  دیفم و  نآ  رد  حلاص ) ) لمع اهنت  هک  تسا  يا  هناخ  ربق ، انامه  هک  دینکن  ایند  مرگرـس  لوغـشم و  ار  دوخ  ادـخ ، ناگدـنب  يا 
. دینکن تلفغ  هک  دیشاب  بظاوم  سپ  دشاب ، یم 

َِکتَیِصعَِمب ینِقُشت  الو  َكاوقَتب ،  ینْدِعسأو  َكارأ ،  ّینأَک  َكاشخأ  یْنلَعجا  ّمُهّللا  . 35

تیـصعم و اـب  نادرگ و  متخبـشوخ  تدوـخ  زا  سرت  اوقتاـب و  تمنیب و  یم  ییوـگ  هک  مسرتـب  ناـنچ  وـت  زا  هک  نـک  يراـک  ایادـخ !  راـب 
. نکم متخبدب  تینامرفان 

. ِِهبنَذ نِم  َهبوقعلا  َنَمأَی  مِِهبونذ و  نِم  ِدابِعلا  یلع  ُفاخَی  نَّمِم  َنوکَت  ْنأ  َكاّیإَف  . 36

! دنرطاخ هدوسآ  شیوخ  هانگ  تبوقع  زا  دوخ  دنراد و  میب  ناگدنب  هانگ  رب  هک  دیشابن  یناسک  زا 

ِِِهتَرُدقَدنِع افَع  نَم  ِساّنلا  یَفعَا  ّنِا  . 37

. دشخب یم  تردق  ماگنه  رد  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  هدنشخب 

. الََدب َکَنوُد  َیِضَر  نَم  َباَخ  دََقل  َكدَجَو ؟ نشم  َدَقَف  يِذَّلا  اَم  َو  كَدَقَف ؟ نَم  َدَجَو  اَذاَم  . 38

یـضار نآ  هب  ددنـسپ و  ار  يرگید  زیچ  وت  ياـج  هب  هک  سک  نآ  دراد ؟ ار  وـت  هک  نآ  درادـن  هچ  و  درادـن ؟ ار  وـت  هک  سک  نآ  دراد  هچ 
 . تسا هدرک  نایز  املسم  دوش ،

نَأ ُدیِرُأ  هلآ ، هیلع و  هللا  یَّلـص  يِّدَـج  ِهَّمُأ  ِیف  ِحَالـصِإلا  ِبلَِطل  ُتجَرَخ  اَمَّنِإ  ًاِملاَظ و  َال  ًادِـسفُم و  َال  ًارَطب و  َال  ًارِـشَأ و  جُرخَأ  َمل  یِّنَأ  و  . 39
 . مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  یبأ  يِّدَج و  ِهریِِسب  ُریِسأ  رَکنُملا و  ِنَع  یهنَأ  ِفوُرعَملاب و  َرَمآ 
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( هلآ هیلع و  هللا  یَّلص   ) دمحم مدج  تما  رد  حالـصا  يارب  هکلب  مدرکن ،  تکرح  ملاظ  رگمتـس و  شکندرگ ،  هدوهیب ،  نم  هک  یتسرد  هب 
یبا نب  یلع  مردـپ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یَّلـص   ) دـمحم مدـج  شور  هب  مـنک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  مهاوـخ  یم  مدرک و  تـکرح 

. منک راتفر  مالسلا ) هیلع   ) بلاط

. َكارغَأ َکَضَغبَأ  نَم  َكاهَن و  َکَّبَحَأ  نَم  . 40

. دنک یم  دیجمت  فیرعت و  وت  زا  دراد ، ینمشد  وت  اب  هک  یسک  دنک و  یم  داقتنا  وت  زا  دراد ، تسود  ار  وت  هک  یسک 

___________________
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ص 60 هداهّشلا : جهن  -15

ص 346 هداهّشلا : جهن  -16

ح 3 ص 153 ، ج 16 ، هعیّشلا : لئاسو  ح 3 ، ص 373 ، ج 2 ، یفاک : لوصا  - 17

40 ص :
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ح 12881 ص 245 ، ج 11 ، لئاسولا : كردتسم  ص 370 ، هداهّشلا : جهن  -18

ح 11 ص 127 ، ج 75 ، راونألاراحب : ص 356 ، هداهّشلا : جهن  -19

ح 96 ص 54 ، ج 75 ، راونألاراحب : -20

ح 8 ص 260 ، ج 23 ، راحب : ص 330 ، يرکسعلا : مامالاریسفت  ص 293 ، هداهّشلا : جهن  -21

ص 119 ج 78 ، راونالا ، راحب  -22

ح 11 ص 156 ، ج 65 ، راونألاراحب : ح 154 ، ص 309 ، يرکسعلا : مامإلاریسفت  -23

ص 251 لوقعلا ،  فحت  -24

ص 183 ج 71 ، راونألا ، راحب  -25

ص 120 ج 78 ، راونالا ، راحب  -26

294 93 ص / جراونالاراحب / -27

ص 69 بوشآ ج 4 ،  رهش  نبا  بقانم  28

476 نیسح ص / ماما  نانخس  گنهرف  -29

،ج78،ص126 راونالاراحب -30

،ج2ص205 نویعلاءالج -31

ص138 ج 7 ،  هادهلا ،  هابثإ  -32

ص 205 ج 74 ، راونألا ، راحب  -33

ص47 هداهّشلا : جهن  -34

3  / 218 / 98  : راونالاراحب ج -35

لوقعلا ص239 فحت  -36

ص24 هرهابلا ،  هردلا  -37

ص 228 ج 98 ، راونالا ، راحب  هفرع ،  ياعد  -38
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ص 329 ج 44 ، راونالا ، راحب  -39

ص 128 ج 78 ، راونالا ، راحب  -40
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 55زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	غدیریان و زیارت اربعین حسینی
	مشخصات کتاب
	غدیریان و زیارت اربعین حسینی

	تنها برای شهادت امام حسین علیه السلام اربعین گرفته می شود
	زیارت امام حسین در روز اربعین
	متن

	ترجمه
	اسناد
	اهمیت اربعین حسینی
	وروداهل بیت امام حسین (ع) به کربلاویاداوری مصائب

	دفن سرهای مقدس
	زیارت جابر بهمراه عطیه درروز اربعین
	شخصیت علمی عطیّه

	جابربهمراه عطیه
	نحوه زیارت اربعین جابر
	زیاره اربعین نشانه مومن
	زیارت اربعین دراسناد تاریخی
	عنایات امام حسین (ع) به زوار در روز اربعین
	شفا ی چشم

	تشرف خدمت امام زمان (عج)
	نجات فرزند غرق شده درفرات
	اهمیت عدد چهل در روایات
	چهل بار شانه زدن محاسن

	پاداش چهل هزار شهید برای اذان گو
	دعا برای چهل مومن
	چهل حسنه برای ذکر باتسبیح تربت
	چهل روز گریه آسمان و زمین بر امام حسین(ع)
	پیامبر (ص)چهل بامداد به در خانه علی (ع)آمد
	کسی که چهل حدیث ازپیامبر(ص) حفظ کند
	چهل حدیث از امام حسین علیه السلام
	درباره مركز

