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روهظ هنیدآ  ات  اروشاع  بش  زا 

باتک تاصخشم 

 - 1324 ربکا ، یلع  روپ ، يدهم  هسانشرس : 

حرش یبرع .  یسراف -   . اروشاع همانترایز  يدادرارق :  ناونع 

.روپ يدهم  ربکا  یلع  / الوم جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  اروشاع  ترایز  متخ  روهظ :  هنیدآ  ات  روشاع  بش  زا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1389 تلاسر ، مق : رشن :  تاصخشم 

.م 11/5 س  × 21/5 .ص ؛  96 يرهاظ :  تاصخشم 

6-40-6838-964-978: لایر  10000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.Aliakbar Mahdipour. Az shabe ashour ta adineye zohour یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  94 ؛ [- 91  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

اه تمارک  61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

اه تمارک  .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

ریسفت دقن و  اروشاع --  همانترایز  عوضوم : 

صاوخ اروشاع --  همانترایز  عوضوم : 

یبرع یسراف -  .همقلع  ياعد  عوضوم : 

یبرع یسراف -  .هللا  نیما  همانترایز  عوضوم : 

م86 1389  / BP271/60422 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/777 ییوید :  يدنب  هدر 

2212098 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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روهظ يادنلب  ات  روشاع  يافرژ  زا 

هرک زارف  رب  ماـگ  رـشب  هک  يزور  نیتسخن  زا  دراد ،  خـیرات  يادـنلب  هب  ینـالوط  يا  هقباـس  یناـهج  حلـصم  روهظ  یجنم و  هب  داـقتعا 
هحولرـس رد  یهلا  ناربمایپ  طسوت  هادـف _  اـنحاورا  هّللا _  هیقب  ترـضح  ياـناوت  تسد  هب  ناـحلاص  تموکح  دـیون  هداـهن ،  یکاـخ 

(1)  . تسا هتفرگ  رارق  ینید  ياه  هزومآ 

ینیـسح تداهـش  هماگنه  هدروخ ،  مقر  ریدـقت  حول  رب  اضق  کلک  اب  ناسنا  شنیرفآ  زا  شیپ  هتـسج و  تقبـس  نآ  رب  هک  يزیچ  اهنت 
 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هکنانچ  تسا ، 

؛  ِْنیَسُْحلا ُْلتَق  ِحْوَّللا  یَلَع  ُمَلَْقلا  ِِهب  يرَج  ام  ُلَّوَأ 

(2)  . دز مقر  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هماگنه  دمآرد ،  شدرگ  هب  حول  زارف  رب  ملق  راب  نیتسخن  يارب  هک  یماگنه 

9 ص :

هب هک  تسا  نیـشیپ  يایبنا  بتک  رگید  روبز و  لیجنا ،  تاروت ،  هدنام  ياج  رب  هتـسجرب و  ياهدیون  راتفگ  نیا  قدص  دـهاش   . 1 - 1
وا هدـنراگن ،  ك :  ر .  تسا [ .  هدـش  رـشتنم  پاچ و  نابز  رازه  کـی  زا  شیب  هب  سدـقم  باـتک  ناونع  هب  لـیجنا  تاروت و  تسویپ 

 [ . مهدراهچ پاچ   ، 148 ص 117 _  دمآ ،  دهاوخ 
 . تلاسر پاچ  ص 227 ،  نیسحلل ،  ءاکبلا  یناهجریم ،   . 2 - 2
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روهظ هماگنه  ات  رون  هعیلط  زا 

هدرپ رون  ماما  نیرخآ  اب  نیسح  ماما  صاخ  دنویپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  دوعـسم  دالیم  زور 
 : دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هنامولظم  تداهش  حرش  زا  سپ  هتشادرب ، 

؛  َهَّجُْحلا ُهََدلَو  َرَصَنَو  ینَرَصَن  ْدَقَف  ُهَرَصَن  ْنَمَف 

(1)  . تسا هدومن  يرای  ار  تجح  ترضح  شدنزرف  هدرک و  يرای  ارم  دهد ،  يرای  ار  وا  سک  ره 

روهظ هنیدآ  ات  روشاع  رصع  زا 

هراشا

هوکش یبوبر  هاگرد  هب  كانلوه  تیانج  نیا  زا  هدمآرد ،  عّرضت  هب  نادیهش  رالاس  نینوخ  هرهچ  هدهاشم  زا  ناگتشرف  اروشاع  رـصع 
 : دومرف هتخاس ،  رادیدپ  نانآ  هب  ار  هّللا  هیقب  ترضح  حَبَش  هیاس و  ناّنم  دنوادخ  دندومن ، 

(2)  . تفرگ مهاوخ  ار  وا  ماقتنا  هداتسیا  نیا  اب 

10 ص :

 . ص 209 ج 1 ،  نیطبّسلا ،  یلاعم  يرئاح ،   . 1 - 1
 . ص 465 ج 1 ،  یفاکلا ،  ینیلک ،   . 2 - 2
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میتخومآ نیسح  زا  نَسَحْلا »  َنْباَی  ياوآ « 

نآ هدومن ،  داریا  یلّصفم  هبطخ  دوخ ،  نارای  ندومزآ  زا  سپ  اروشاع ،  بش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادیهـش  رالاس  سدقم  دوجو 
 : دومرف يودهم  نامتفگ  نیا  زا  يزارف  رد  هداد ،  صاصتخا  یناهج  حلصم  مایق  روهظ و  نامتفگ  هب  ار  شنیرفآ  ناهج  ییانثتسا  ِبش 

َنِم َمِقَْتنَیَف  اـنُِمئاق ،  َرَهْظَی  یّتَح  ْمُکاـّیِإَو    ُ هّللا اَـنُجِرُْخی  َُّمث  اـْنیَلَع ،  يرْجَی  اـم  َدـَْعب  هّللا ،ُ   َءاـش  اـم  ُثُکْمَن  اـمَّنِإ    ِ هّللاَوَف ِهَّنَْجلاـِب ،  اوُرِْـشبَأ 
؛  ِباذَْعلا ِعاْونَأَو  ِلالْغَءْالاَو  ِلِسالَّسلا  ِیف  ْمُهُدِهاُشن  ُْمْتنَأَو  اَنَأَو  َنیِملاّظلا ، 

یم گنرد  دهاوخب  ادخ  ات  دهد ،  یم  خر  ام  رب  اروشاع  ثداوح  هکنآ  زا  سپ  ادخ ،  هب  دنگوس  داب ،  تراشب  امش  رب  نیرب  تشهب  اب 
دنب هب  ار  نانآ  امـش  نم و  دریگ ،  یم  ماقتنا  نارگمتـس  زا  ْسپ  دروآ ،  یم  نوریب  ار  ام  ام ،  مئاق  مایق  ماگنه  هب  دنوادخ  هاگنآ  مینک ، 

 . مینک یم  هدهاشم  اه  هجنکش  اهریجنز و  عاونا  اب  هدش ،  هدیشک 

؟  تسیک امش  مئاق  دندیسرپ : 

 : دومرف هدرک  هراشا  تشاد ،  روضح  لفحم  رد  هک  مالسلا  هیلع  رقابدّمحم  ماما  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

 . دشاب یم  رقابلا  ّیلع  نب  دّمحم  مرسپ :  نیا  دنزرف  نیمتفه  وا 

 . دشاب یم  داجس _  ماما  یلع _  مرسپ  دنزرف  دّمحم ،  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  تّجح  وا 

11 ص :
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هدش متـس  روج و  زا  رپ  هک  هنوگنامه  دنک ،  داد  لدع و  زا  هدنکآ  ار  ناهج  هدش  رهاظ  سپـس  دـنک ،  یم  تبیغ  زارد  سب  یتّدـم  وا 
(1)  . دشاب

ياوآ نسحلا »  نبای  شخب « :  حور  اسر و  دایرف  اب  دـیاب  اهنآ  هک  تخومآ  نایئاروشاع  هب  دوخ  نیـشتآ  هبطخ  نیا  اب  نادیهـش  رـالاس 
هدومن روهظ  راگدرورپ  نامرف  هب  يزور  ات  دنروآ ،  مهارف  ار  یهلا  شخب  ییاهر  نآ  روهظ  هنیمز  دنزاونب و  خیرات  همیخ  رد  ار  راظتنا 
زازتها هب  نارگمتـس  ياهخاک  زارف  رب  ار  نیـسح  نینوخ  مچرپ  ِْنیَـسُْحلا »  ِتاراَثل  اـی  راعـش « :  اـب  دریگب ،  ار  ناـمولظم  نوخ  ماـقتنا  ، 

 . دروآرد

میتخومآ داجس  ماما  زا  ار  يدهملا »  اّنم  ِگنابلگ « : 

میزاتب و دیزی  خاک  رب  هداهن ،  رـس  تشپ  ار  ماش  هفوک و  رازاب  هچوک و  هدومن ،  تکرح  ینیـسح  هلفاق  لابند  هب  هک  تسامرب  کنیا  و 
هماج رد  هک  میراپـسب ،  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  اروشاع ،  گنهرف  راـمعم  نادـباع ،  تنیز  نادـجاس ،  رخف  نانخـس  هب  ناـج  شوگ 

 : دیامرف یم  هدروآرب  گناب  نامز  نوعرف  رب  رادتقا ،  تبالص و  ایند  کی  اب  ندرگ ،  رد  هعماج  ِلُغ  اب  تراسا ، 

12 ص :

 . ص 215 نیسحلا ،  لتقم  مّرقم ،  قاّزرلادبع  ح 19 ؛  ص 513 ،  يدتهملا ،  هیافک  یحولریم ،   . 1 - 1
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(1) ؛  ِهَّمُْالا ِهِذه  ُّيِدْهَم  اّنِمَو 

 ، هتخیرورف ناشِرـس  رب  ار  ناـینوعرف  خاـک  هدرک  روهظ  هک  مئاـق  يدـهم  نآ  هک  شاـب  شوه  هب  هتخیـسگ ،  راـسفا  توغاـط  يا  ناـه 
یمرب خـیرات  نامولظم  زا  ار  یگدرب  تراسا و  ریجنز  دـهن و  یم  ناینب  اهتردـقربا  ياه  هناریو  رب  ار  یناـهج  دـحاو  تموکح  هدولاـش 

 . تسام زا  دزیر ،  یم  ورف  اه  هدیشک  متس  اه و  هدید  جنر  ماک  رد  ار  يدازآ  نیریش  دهش  دریگ و 

میتخومآ البرک  نامرهق  زا  ار  بتکم  ياقب  زار 

هبئان نیـسحلا ،  هکیرـش  مشاه ،  ینب  هلیقع  بتکم  زا  ار  البرک  مقتنم  زبس  روهظ  مد  هدیپس  ات  اروشاع  خرـس  بتکم  ياقب  زار  کنیا  و 
تخت و دوخ  نیـشتآ  هبطخ  اب  نت ،  رب  تراسا  هماج  هک  میزومآ ،  یم  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  ـالبرک ،  ناـمرهق  ارهّزلا ، 
 ، دیـشک حاضیتسا  هب  ار  نامز  ردـتقم  هفیلخ  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  شردام  نوچمه  دروآرد ،  هزرل  هب  ار  نامز  توغاط  جاـت 

نیّرز ملق  رب  نامز  كرات  رب  رادتقا  تبالص و  اب  ار  خرس  بتکم  ياقب  زار  هدز ،  يوما  هتخیـسگ  ماجل  توغاط  یناشیپ  رب  نالطب  رهُم 
 : هک دروآرب  دایرف  نامز  نوعرف  هب  باطخ  درک و  تبث 

13 ص :

 . ص 105 ج 2 ،  نیطبّسلا ،  یلاعم  يرئاح ،   . 1 - 1
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؛  انَیْحَو ُتیُمت ،  الَو  انَرْکِذ  وُحْمَت  ال    ِ هّللا َوَف  َكَدْهُج ،  ْبِصانَو  َکَیْعَس ،  َعْساَو  َكَْدیَک ،  ْدِکَف 

ام مان  یناوت  یمن  زگره  دنگوس  ادخ  هب  ریگب ،  راک  هب  ار  تناوت  همه  زادنیب ،  راک  هب  ار  تیاه  هلیح  نک ،  شالت  یهاوخ  یم  هچ  ره 
(1)  . ینک دوبان  ار  ام  یحو  نوناک  يزادنیب و  راگزور  هحفص  زا  ار 

دومن ریخست  ار  نایوما  مکحتسم  ژد  تخومآ ،  ردام  بتکم  رد  یگلاس  جنپ  رد  ار  نامز  تردق  ربا  اب  هزرابم  هار  البرک  نامرهق  يرآ 
رد دوخ  ریفس  ناونع  هب  ار  نیسحلا  تنب  هیقر  ترـضح  نیـسح ،  ماما  هلاس  هس  تخد  داهن ،  داینب  هناخ  ترافـس  نایوما  تختیاپ  رد  ، 

 . تشگزاب ردارب  دزن  هب  زارفرس  درک و  بصن  نمشد  تختیاپ 

ناـیم رد  ردارب  اـب  ار  شیاـهیروالد  حرـش  داد ،  رفـس  شرازگ   (2) دیـسر البرک  نیمزرـس  هب  رفـص  هام  متـسیب  نیعبرا ،  زور  ًاـقیقد  وا 
 . دش هنیدم  یهار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  شردام  تمدخ  هب  همانراوتسا  میدقت  يارب  تشاذگ و 

ُنب هشیر و  زا  ار  نایوما  هخاش  نیرخآ  دزاتب و  یناهج  رفک  هاگودرا  رب  هدرک  روهظ  ادخ  نامرف  هب  هک  تسا  ارهز  فسوی  رب  کنیا  و 
هنارک رد  ار  نارود _  داسف  هموثرُج  ینایفس _  دنکرب و 

14 ص :

 . ص 55 يربکلا ،  بنیز  يدقن ،  رفعج  خیش   . 1 - 1
 . ص 422 هیقابلا ،  راثآلا  ینوریب ،   . 2 - 2
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 . دنارتسگب یتیگ  هنهپ  رد  ار  تلادع  دنز و  ندرگ  هّیربط  هچایرد 

 . زور نآ  دیما  هب 

میتخومآ يدهم  ترضح  زا  ار  ینیسح  روش  ام 

هتفگ نخس  يدهم  ترضح  شدنمورب  دنزرف  زا  تایح  لوط  رد  نازابکاپ ، يوگلا  هوسا و  ناگتخابلد ،  رالاس  نادیهـش ،  رورـس  رگا 
 ، تسا هداد  دیون  يودـهم  تلود  رد  تعجر  روهظ و  هب  ار  البرک  يادهـش  هداد و  صاصتخا  يودـهم  نامتفگ  هب  ار  اروشاع  بش  و 
یم هضرع  هتخاس ،  يراج  هرهچ  رب  کشا  بالیس  شمولظم  ّدج  دای  هب  ناهاگماش ،  نادادماب و  رد  هزور  همه  زین  هّللا  هیقب  ترـضح 

 : دراد

 ، ًابِـصانُم َهَوادَْـعلا  َکـَل  َبَصَن  ْنَِملَو  ًاـبِراُحم ،  َکـَبَراح  ْنَِمل  ْنُـکَأ  ْمـَلَو  ُروُدـْقَْملا ،  َكِرْـصَن  ْنَـع  ینَقاـعَو  ُروُهُّدـلا ،  ِیْنتَرَّخَأ  ْنـِئَلَف 
؛  ًامَد ُعومُّدلا  َلََدب  َْکیَلَع  َّنَیِْکبَءَالَو  ًءاسَمَو ،  ًاحابَص  َکََّنبُْدنَءَالَف 

ِرـس وت  اب  هک  یناسک  اب  مگنجب و  تنانمـشد  اب  هک  مدوبن  تشاد ،  زاب  وت  يرای  زا  ارم  تاریدقت  تخادـنا و  ریخأت  هب  ارم  راگزور  رگا 
(1)  . مناشف یم  نوخ  مناگدید  زا  کشا  ياج  هب  منک و  یم  ییارس  هحون  تیارب  ماش  حبص و  ره  کنیا  منک ،  راکیپ  دنتشاد  زیتس 

15 ص :

 . ص 501 ریبکلا ،  رازملا  يدهشملا ،  نبا   . 1 - 1

روهظ هنیدآ  ات  اروشاع  بش  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 23 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12902/AKS BARNAMEH/#content_note_15_1
http://www.ghaemiyeh.com


البرک ات  البرک  زا  رون  نایهار  اب  هارمه 

ِنامز ماما  ِبتکم  زا  تیامح  تبالص و  تعاجش ،  تماهش ،  سرد  هدرک ،  تکرح  ینیـسح  ناوراک  لابند  هب  هک  تسام  رب  کنیا  و 
ترایز هناهاگآ  متخ  اب  فوقو ،  زا  هتفرگ  تأشن  یگنرد  روعش و  زا  هتساخرب  يروش  اب  میزومایب ،  تلیضف  ياه  هوسا  نآ  زا  ار  دوخ 

زا رفاو  يریگ  هرهب  لماک و  هّجوت  اب  نیعبرا  ات  اروشاع  زا  زور ،  لهچ  تّدم  هب  مینک ،  یهارمه  ار  ینیسح  هلفاق  لزنم  لهچ  اروشاع ، 
 . مینک اعد  ارهز  فسوی  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  میهد و  رس  هبدن  رای  قارف  رد  نآ ،  هتسجرب  ياهزارف  هیلاع و  نیماضم 

 ، هتفگ نخس  راظتنا  گنهرف  اب  اروشاع  گنهرف  گنتاگنت  دنویپ  زا  هداهن ،  ماگ  اتسار  نیا  رد  تاجُزم ،  یتعاضب  اب  راتـشون ،  نیا  رد 
ثحب اروشاع  ترایز  متخ  بادآ  اوتحم و  دنس ،  اروشاع ،  ترایز  نتم  لهچ ،  ددع  تسادق  مالـسا ،  رد  اهنآ  هاگیاج  تاموتخ و  زا 

دـیآ و راک  هب  ار  نایئاروشاع  میـشاب ،  ارهز  ِفسوی  ِلگ  زا  رتکزان  نابل  رد  لوبق  تیاـضر و  دـنخبل  دـهاش  هک  دـیما  نیا  هب  میدرک ، 
 . دراداو رتشیب  تکرح  هب  ار  نارظتنم 

اروشاع ترایز  اب  ار  دوخ  هطبار  هک  دننک  یعس  دننک ،  یم  ادیپ  ار  اروشاع  ترایز  متخ  قیفوت  زور  لهچ  نیا  رد  هک  ینازیزع 

16 ص :
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 : دومرف همقلع »  هب «  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هکنانچ  دنشاب ،  رادروخرب  نآ  نارکیب  ضیف  زا  هزور  همه  دوخ  رمع  نایاپ  ات  دننکن و  عطق 

اهـشاداپ نیا  همه  هک  هدـب ،  ماجنا  ینک ،  ترایز  ترایز ،  نیا  اب  تا  هناخ  زا  هزور  همه  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  یناوتب  رگا 
(1)  . دوب دهاوخ  وت  يارب 

يارب نارگـشالت  همه  هدنناوخ و  هدنـسیون ،  بّرقت  ترـضح و  نآ  رورّـسلا  روفوم  روهظ  بُرق  بجوم  ار  اهـشالت  نیا  ناّنم  دـنوادخ 
 . دهدب رارق  راظتنا  اروشاع و  گنهرف  ناجّورم  رثا و  نیا  رشن ،  پاچ و 

* * *

نآرق هنییآ  رد  نامز  ماما  نیسح و  ماما  يابرلد  يامیس 

هراشا

 ، دنا هدش  نایب  مه  رانک  رد  مالسلاامهیلع  نامّزلا  بحاص  ترـضح  نیـسح و  ماما  یمارگ  دای  یمان و  مان  نآرق  تایآ  زا  يرامـش  رد 
 : مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  هنومن  دنچ  هب  هک 

؛ »  ًاناْطلُس ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو   . » 1

(2)  . میداد رارق  هطلُس  وا  ِّیلو  يارب  دوش  هتشک  متس  هب  هک  یسک 

17 ص :

 . ص 776 دّجهتملا ،  حابصم  یسوط ،  خیش   . 1 - 1
 . هیآ 33 ءارسا ،  هروس   . 2 - 2
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 : دومرف نآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(1)  . تسا هدش  لزان  يدهم  ترضح  نیسح و  ماما  ِّقح  رد 

 : دومرف هطبار  نیمه  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2)  . تسا هدش  لزان  نیسح  ماما  ِّقح  رد 

 : دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(3)  . تسا مالسلا  هیلع  مئاق  وا  ِّیلو  زا  روظنم  نیسح و  ماما  لوتقم  زا  روظنم 

؛ »  ِِهبِقَع ِیف  ًهَِیقاب  ًهَِملَک  اهَلَعَج  َو   . » 2

(4)  . داد رارق  وا  لسن  رد  رادیاپ  يا  هملک  ار  نآ 

 : دومرف هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  نآرق  رِّسفم  گرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(5)  . تّما نیا  يدهم  تساهنآ  زا  هک  دنوش  جراخ  وا  بلص  زا  ناماما  زا  نت  ُهن  هک  داد ،  رارق  نیسح  بلص  رد  ار  تماما  دنوادخ 

 : دومرف هطبار  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نادجاس ،  رخف  نادباع و  تنیز 

(6)  . تمایق زور  ات  داد  رارق  نیسح  ماما  ِتشپ  رد  ار  تماما 

18 ص :

 . ص 243 ج 3 ،  هّدوملا ،  عیبانی  يزودنق ،   . 1 - 1
 . ح 364 ص 212 ،  ج 8 ،  یفاکلا ،  ینیلک ،   . 2 - 2

 . ص 50 ج 3 ،  ریسفّتلا ،  یشاّیع ،   . 3 - 3
 . هیآ 28 فرخز ،  هروس   . 4 - 4

 . ص 86 رثألا ،  هیافک  زاّزخ ،   . 5 - 5
 . ص 249 ج 3 ،  هّدوملا ،  عیبانی  يزودنق ،   . 6 - 6
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 : دومرف زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  بهذم  سیئر 

(1)  . تمایق زور  ات  داد  رارق  نیسح  ماما  ِتشپ  رد  رادیاپ  يا  هملک  ار  تماما 

 : دومرف  (2)  « َّنُهَّمَتَأَف ریسفت « :  رد  و 

(3)  . تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  اهنآ  زا  نت  ُهن  هک  ماما ،  هدزاود  مالسلا  هیلع  مئاق  ات  دیناسر  مامتا  هب  ار  نآ 

؛ »  ٍرْشَع ٍلاَیل  َو  ِرْجَْفلا *  َو   . » 3

(4)  . هناگهد ياهبش  مد و  هدیپس  هب  دنگوس 

مالسلا هیلع  قداص  ماما   (5)  ، دنا هدرک  ریسفت  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  رجف  هروس  ینایاپ  تایآ  هک  ناوارف  ثیداحا  زا  هتـشذگ 
 : دیامرف یم 

(6)  . دشاب یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هروس  هک  دیناوخب  دوخ  یّبحتسم  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  رجف  هروس 

 : دیامرف یم  ِرْجَْفلا »  َو  ریسفت « :  رد  و 

19 ص :

 . ص 126 رابخألا ،  یناعم  قودص ،  خیش   . 1 - 1
 . هیآ 124 هرقب ،  هروس   . 2 - 2

 . ص 100 هوبّنلا ،  باتک  قودص ،  خیش   . 3 - 3
 . هیآ 1 و 2 رجف ،  هروس   . 4 - 4

 . ص 421 ج 2 ،  یمقلا ،  ریسفت  میهاربا ،  نب  یلع   . 5 - 5
 . ص 123 لامعألا ،  باوث  قودص ،  خیش   . 6 - 6
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(1)  . دشاب یم  مالسلا  هیلع  مئاق  روهظ  مد  هدیپس  رجف »  زا «  روظنم 

یسدق ثیداحا  رد  هّللا  هّیقب  ترضح  هّللا و  راث 

دنوادخ یسدق  تاملک  رد  ناگتـشرف  يارب  اروشاع  زور  رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  يابرلد  يامیـس  ناوارف  ثیداحا  رد 
 : مینک یم  هدنسب  اهنآ  زا  هنومن  دنچ  هب  هک  هدش  میسرت  ناّنم 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   . 1

يوس هب  دـنتخیر و  ناوارف  کشا  دـنداد و  رـس  اه  هلاـن  اـه  هتـشرف  داد ،  خر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  هماـگنه  هک  یناـمز 
 : دنتشاد هضرع  دندومن و  عّرضت  راگدرورپ 

! ؟  دوش راتفر  نینچ  تست ،  ربمایپ  دنزرف  وت و  هدیزگرب  هک  نسیح  اب  ایآ 

 : دومرف تشارفارب و  نانآ  يارب  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  يامیس  ناّنم  دنوادخ 

(2)  . تفرگ مهاوخ  ار  نیسح )  ماما  وا (  ماقتنا  مئاق )  نیا (  اب 

 : دومرف دنیوگ ؟  مئاق »  مالسلا «  هیلع  يدهم  ترضح  هب  ارچ  دیسرپ :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا   . 2

 : دنتفگ دندرک و  يراز  عّرضت و  راگدرورپ  يوس  هب  ناگتشرف  دش ،  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  مراوگرزب  ّدج  هک  یماگنه 

! ؟  دناسر یم  لتق  هب  تناگدنب  نایم  زا  ار  تا  هدیزگرب  دنزرف  هدیزگرب و  هک  یسک  زا  يرذگ  یم  ایآ 

20 ص :

 . ص 264 ج 10 ،  ناهربلا ،  ینارحب ،  مشاه  دیس   . 1 - 1
 . ص 465 ج 1 ،  یفاکلا ،  ینیلک ،   . 2 - 2
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 : دش باطخ 

 . درذگب ینامز  هچرگا  تفرگ ،  مهاوخ  اهنآ  زا  ار  وا  ماقتنا  مدوخ ،  لالج  تّزع و  هب  دنگوس  هک  دیشاب  مارآ  نم !  هکئالم  يا 

دندش و نامداش  اهنآ  سپ  دومن ،  راکشآ  اه  هتشرف  يارب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  ناماما  يامیـس  نانم  دنوادخ  هاگنآ 
 : دومرف دنوادخ  سپ  دشاب ،  یم  زامن  لوغشم  هداتسیا  لاح  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  دندرک  هدهاشم 

؛  ْمُْهنِم ُمِقَْتنَأ  ِِمئاْقلا  َِکلِذب 

(1)  . تفرگ مهاوخ  ماقتنا  نانآ  زا  مالسلا )  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  هداتسیا (  نیا  اب 

* * *

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دنزرف  نیمهن 

ثیداـحا رد  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدـهم  زا  ناـنآ  ییوگـشیپ  رد  موصعم  ناـیاوشیپ  ثیداـحا  رد  فیرظ  سب  يا  هتکن 
ار اهنآ  دادعت  هک  دنا ،  هدومن  یفّرعم  مالـسلا »  هیلع  نیـسح  ماما  دنزرف  نیمهن  ِناونع « :  هب  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ناوارف ، 

(2)  . دنا هدرک  نایب  دروم  یفاص 160  هّللا  هیآ 

21 ص :

 . ح 427 ص 452 ،  همامالا ،  لئالد  یماما ،  يربط   . 1 - 1
 . 169 ص 164 _  ج 2 ،  رثألا ،  بختنم  یفاص ،   . 2 - 2
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 : مییوج یم  كّربت  اهنآ  زا  هنومن  دنچ  هب  کنیا  و 

هب هدیچیپ  يدـیپس  هچراپ  رد  ار  شا  هدـید  رون  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوعـسم  دالیم  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   . 1
 : دومرف هدینادرگرب  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 

نانآ نیمهن  هک  دوب ،  دنهاوخ  رَیِـس  وکین  ناماما  وا  بلـص  زا  تسا ،  ماما  ُهن  ِردـپ  ماما و  دـنزرف  ماما ،  وا  هک  ریگب  ار  وا  ناج !  همطاف 
(1)  . تساهنآ مئاق 

 : دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما   . 2

(2)  . تسا تلادع  هدنهد  شرتسگ  نید و  هدننک  راکشآ  قح ،  هب  مئاق  نیسح !  يا  تدنزرف  نیمهن 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما   . 3

يدهم هک  تسا  نیسح  مردارب  بلـص  زا  اهنآ  زا  نت  ُهن  دشاب ،  یم  نت  هدزاود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  ناماما  دادعت 
(3)  . تساهنآ زا  زین  تّما  نیا 

 : دومرف هطبار  نیمه  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   . 4

(4) .دشاب یم  تبیغ  بحاص  هک  تسنم ، دنزرف  نیمهن  تما  نیا  مئاق 

22 ص :

 . ص 194 رثألا ،  هیافک  زاّزخ ،   . 1 - 1
 . ص 304 ج 1 ،  نیّدلا ،  لامک  قودص ،  خیش   . 2 - 2

 . ص 223 رثألا ،  هیافک  زاّزخ ،   . 3 - 3
 . ص 317 ج 1 ،  نیّدلا ،  لامک  قودص ،  خیش   . 4 - 4
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نامز ماما  نیسح و  ماما  گنتاگنت  طباور  زا  ییاه  هولج 

هراشا

دوجو یناوارف  گنتاگنت  طباور  راظتنا  گنهرف  اروشاع و  گنهرف  نایم  رد  هک  میباـی  یمرد  ینید  ياـه  هزومآ  هب  ارذـگ  یهاـگن  اـب 
 : مینک یم  هراشا  اجنیا  رد  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد ، 

یناهج مایق  زور  اروشاع   . 1

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تداهـش زور  هک  اروشاع ،  زور  رد  دهد و  یم  رـس  ادـن  ینامـسآ  يدانم  مالـسلا  هیلع  مئاق  مان  هب  ناضمر  هام  مّوس  تسیب و  بش  رد 
مایق ماقم  نکر و  نایم  رد  مرحم  مهد  هبنش  زور  رد  هک  منیب  یم  دوخ  مشچ  اب  ییوگ  دنک .  یم  مایق  تسا ،  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

یم ریزارس  شیوس  هب  ناهج  هشوگ  راهچ  زا  نایعیش  سپ  ادخ »  يارب  تعیب  دهد « :  یم  رـس  ادن  وا  تسار  فرط  رد  لیئربج  هدرک ، 
(1)  . دزاس یم  هدنکآ  داد  لدع و  زا  وا  تسد  هب  ار  نیمز  دنوادخ  سپ  دوش ،  یم  هدید  رون  رد  ناشیاهاپ  ریز  رد  نیمز  دنوش ، 

 . دنک زاغآ  ترضح  نآ  تداهش  زور  رد  ار  دوخ  یناهج  بالقنا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  مقتنم  هک  تسا  بسانم  ردقچ  هو 

23 ص :

 . ص 379 ج 2 ،  داشرالا ،  دیفم ،  خیش   . 1 - 1
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همیرک تلود  تختیاپ  هفوک   . 2

میناد یم  هک  هنوگنامه  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تضهن  شخب  موادـت  هادـف _  اـنحاورا  هّللا _  هیقب  ترـضح  یناـهج  ماـیق 
دـصقم هب  رفـس  نیا  دمآ و  شیپ  اروشاع  هماگنه  البرک  رد  یلو  دومن  تکرح  هفوک  دـصق  هب  هّکم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح 
نیمزرس رد  یفّقوت  زا  سپ  دنک ،  یم  تکرح  همّظعم  هّکم  زا  دشخب ،  یم  موادت  ار  نآ  مالسلا  هیلع  هّللا  هیقب  ترضح  دیسرن ،  ییاهن 

(1)  . دنیزگ یمرب  همیرک  تلود  تختیاپ  ناونع  هب  ار  هفوک  دوش و  یم  هفوک  یهار  سُدق ، 

 : تسا هدمآ  ثیدح  رد 

؛  ِّيِدْهَْملِاب ِساّنلا  ُدَعْسَأ  ُْمْتنَأ  ِهَفوُْکلا  َلْهَأ  ای 

(2)  . دیتسه نامدرم  نیرت  تخبشوخ  امش  يدهم  ترضح  دروم  رد  هفوک ،  لها  يا  ناه 

شتعامج ضیف  زا  دنیشنب و  شنانخـس  ياپ  دنک ،  ادیپ  فّرـشت  نابات  رهم  هاگـشیپ  هب  هزور  همه  ناسنا  هک  نیا  زا  رتالاب  یتداعـس  هچ 
 . دوش رادروخرب 

كرتشم نارای   . 3

ماما يرای  يارب  هتشرف   4000 دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

24 ص :

 . ص 165 ج 1 ،  ریسفّتلا ،  یشاّیع ،   . 1 - 1
 . ص 678 ج 8 ،  فّنصملا ،  هبیش ،  یبا  نبا   . 2 - 2
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ییاهوم دولآرابغ و  يا  هرهچ  اب  اهنآ  دندیـسر ،  البرک  نیمزرـس  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  دمآ و  دورف  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
 : ناشراعش دنشاب ،  مالسلا  هیلع  مئاق  نارای  زا  روهظ  هماگنه  رد  ات  دنتسه ،  میقم  ترضح  نآ  ربق  رانک  رد  ناشیرپ 

؛  ِْنیَسُْحلا ِتاراَثل  ای 

(1)  . دشاب یم  نیسح » !  ناهاوخنوخ  يا  » 

ینیسح تضهن  اب  وسمه   . 4

 : میدش نمشد  ادخ  يارب  نایفس  یبا  لآ  اب  ام  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 . دیوگ یم  غورد  دنتفگ :  اهنآ  دیوگ ،  یم  تسار  يادخ  میتفگ :  ام 

یم مالـسلا  هیلع  مئاق  اب  زین  ینایفـس  دومن ،  لاتق  نیـسح  ماما  اب  دـیزی  درک ،  دربن  نانمؤم  ریما  اب  هیواعم  دـیگنج ،  ربمایپ  اب  نایفـسوبا 
(2)  . دگنج

نیسح ماما  صاخ  یترایز  بش  نابعش  همین  بش   . 5

یم مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  صوصخم  یتراـیز  بش  تسا ،  دوعوم  هلبق  دوصقم و  هبعک  دوعـسم  دـالیم  بش  هک  نابعـش  همین  بش 
 . دشاب

نابعش همین  بش  رد  لامعا  لضفا  دیامرف :  یم  یسوط  خیش 

25 ص :

 . ص 112 یلامألا ،  قودص ،  خیش   . 1 - 1
 . ص 265 ج 33 ،  راونألا ،  راحب  یسلجم ،   . 2 - 2
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(1)  . تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز 

(2)  . دینکن تلفغ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  زا  نابعش  همین  بش  ینیسح ،  هلفاق  يا  هک  دنهد  رادشه  اه  هتشرف  نابعش  لوا  زور 

هداد نذا  اهنآ  هب  سپ  دنبلط ،  یم  تصخر  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  يارب  ناربمایپ  حاورا  نابعـش  همین  بش  رد 
 . دوش یم 

(3)  . دورب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  نابعش  همین  بش  رد  دنک  هحفاصم  وا  اب  ربمایپ  حور 124000  دهاوخب  سک  ره 

(4)  . دوش هدیزرمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارئاز  ناهانگ  همه  نابعش  همین  بش  رد 

نیسح ماما  یترایز  بش  ردق  بش   . 6

نورد زا  يا  هتشرف  دنیآ ،  یم  نیمز  يور  هب  هّللا  هیقب  ترضح  سدقم  هاگـشیپ  هب  بدا  ضرع  يارب  اه  هتـشرف  همه  هک  ردق  بش  رد 
(5)  . تسا هدیزرمآ  دیایب  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  سک  ره  هک :  دروآرب  دایرف  متفه  نامسآ  زارف  زا  شرع 

26 ص :

 . ص 829 دّجهتملا ،  حابصم  یسوط ،  خیش   . 1 - 1
 . ص 339 ج 3 ،  لامعألا ،  لابقا  سوواط ،  نبا  دیس   . 2 - 2

 . ص 48 ج 6 ،  ماحألا ،  بیذهت  یسوط ،  خیش   . 3 - 3
 . ص 181 تارایّزلا ،  لماک  هیولوق ،  نبا   . 4 - 4

 . ص 49 ج 6 ،  ماکحالا ،  بیذهت  یسوط ،  خیش   . 5 - 5
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 : دومرف هطبار  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

ماما ترایز  هب  بش  نآ  رد  سک  ره  دوش ،  زیاـمتم  نآ  رد  يراوتـسا  رما  ره  دـشاب و  ردـق  بش  دور  یم  دـیما  هک  ناـضمر  بش 23 
(1)  . دنک هحفاصم  وا  اب  هتشرف  ربمایپ و  حور 124000  دورب ،  نیسح 

البرک نیمزرس  رد  نامز  ماما   . 7

ضرألا ّیط  زا  دشاب و  یم  ترضح  نآ  تسد  فک  دننامه  مالسلا  هیلع  هّللا  هیقب  ترضح  ربارب  رد  ایند  مامت  ناوارف  تایاور  ساسارب 
ًارهاظ دنوشن ؟  فّرـشم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رهطم  ربق  ترایز  هب  یترایز  بش  کی  رد  هک  دراد  ناکما  ایآ  دنتـسه ،  رادروخرب 

 . تسا یفنم  باوج 

یم بایفرـش  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  سّدقم  هاگـشیپ  هب  بدا  ضرع  يارب  هدمآ  دورف  نیمز  يور  هب  حور  ناگتـشرف و  ردـق  بش  رد 
؟  تساجک رد  ردق  بش  رد  نامز  ماما  یکیزیف  دوجو  ایآ  دنوش ، 

یّلعم يالبرک  رد  بش ،  نآ  ندوب  یترایز  بش  لیلد  هب  ترـضح  نآ  سدقا  دوجو  ًاتدـعاق  هک  میریگ  یم  هجیتن  نیـشیپ  شـسرپ  زا 
 . دوب دنهاوخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رهطم  مرح  روحم  رب  نایبوّرک  نایکاخ و  رگید :  ریبعت  هب  نیمز ،  نامـسآ و  ردق  بش  رد  ضرف ،  شیپ  نیا  اب 
.دنخرچ یم 

27 ص :

 . ص 383 ج 1 ،  لامعألا ،  لابقا  سوواط ،  نبا  دیس   . 1 - 1

روهظ هنیدآ  ات  اروشاع  بش  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 35 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12902/AKS BARNAMEH/#content_note_27_1
http://www.ghaemiyeh.com


نیسح ماما  یترایز  بش  هعمج  بش   . 8

(1) و دراد صاصتخا  هادف _  انحاورا  رصع _  یلو  ترضح  هب  هعمج  زور  مالسلا ،  هیلع  يداه  ماما  طسوت  هتفه  مایا  میسقت  ساسارب 
 : تسا هدمآ  هعمج  زور  ترایز  رد 

؛  َكِدَی یلَع  َنینِمْؤُْمِلل  ُجَرَْفلاَو  َكُرُوُهُظ  ِهیف  ُعَّقَوَتُْملا  َکُمْوَی ،  َوُهَو  ِهَعُمُْجلا ،  ُمْوَی  اذه 

دور یم  راـظتنا  امـش  تسد  هب  ناـنمؤم  جرف  امـش و  روهظ  نآ  رد  هک  تسا  يزور  نآ  تسامـش و  ِزور  هک  تسا ،  هعمج  زور  زورما 
(2).

 : دشاب یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  صوصخم  یترایز  زور  هعمج  زور  هعمج و  بش  وس ،  رگید  زا 

(3)  . دنوش یم  فرشم  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هتشرف  هعمج 000/70  زور  هعمج و  بش  رد  هک  دنک  یم  لقن  مزراوخ  بطخا 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  مرح  رد  هعمج  بش  رد  هک  تسا  بحتـسم  مولظم  ياـعد  هب  روهـشم  ياـعد  دـسیون : یم  یـسلجم  همـالع 
(4)  . دوش هدناوخ 

ماما ترایز  زا  دوخ  فورعم  فّرشت  رد  يدادغب  یلع  جاح 

28 ص :

 . ص 383 ج 2 ،  نیدلا ،  لامک  قودص ،  خیش   . 1 - 1
 . ص 38 عوبسالا ،  لامج  سوواط ،  نبا  دیس   . 2 - 2
 . ص 170 ج 2 ،  نیسحلا ،  لتقم  یمزراوخ ،   . 3 - 3

 . ص 306 ج 89 ،  راونألا ،  راحب  یسلجم ،  همالع   . 4 - 4
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 : دیامرف یم  هادف _  انحاورا  رصع _  یلو  ترضح  دسرپ ،  یم  هعمج  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

(1)  . تمایق زور  رد  تسا  شتآ  زا  ناما  هعمج  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  يرآ ، 

 ، هتفر ارحص  ای  ماب  تشپ  هب  هدرک  لسغ  دوخ  نطو  رد  نادنمقالع  هک  هدرک  لقن  یـصوصخم  ترایز  هعمج  زور  يارب  یـسوط  خیش 
(2)  . دننک ترایز  نآ  اب  رود  هار  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نیسح ماما  صاخ  یترایز  زور  هفرع  زور   . 9

فوقو تافرع  رد  ار  هفرع  زور  دنک و  یم  تکرـش  جـح  مسوم  رد  هلاس  همه  هادـف _  انحاورا  هّللا _  هیقب  ترـضح  تایاور  ساسارب 
ارهز فسوی  هک  دنتسه  نئمطم  هک  دننک  قاشنتـسا  ییاوه  زا  هفرع  زور  رد  ات  دنوش  یم  فرـشم  جح  هب  ناقاتـشم  لیخ  دنیامن و  یم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یلو  دننک ،  یم  قاشنتسا  اوه  نآ  زا  دنراد و  روضح  ناماس  نآ  رد  زین 
 : تسا هلمج  نآ  زا  هک  دننک ،  یم  لقن  ناوارف  شاداپ  هفرع  زور  رد 

(3)  . هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  رد  هرمع  رازهرازه  مالسلا و  هیلع  مئاق  ترضح  رضحم  رد  جح  رازهرازه  باوث 

29 ص :

 . ص 141 يوأملا ،  هّنج  يرون ،  ثدحم   . 1 - 1
 . ص 289 دّجهتملا ،  حابصم  یسوط ،  خیش   . 2 - 2

 . ص 49 ج 6 ،  ماکحألا ،  بیذهت  یسوط ،  خیش   . 3 - 3
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هبدن ياعد  رد  نیسح  ماما  هژیو  هاگیاج   . 10

هیلع رصع  یلو  ترـضح  ناگتخابلد  ناقـشاع و  ات  هدش ،  ءاشنا  تبیغ  نارود  يارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يوس  زا  هک  هبدن  ياعد 
لوط زا  دنهد و  رس  هبدن  رای  قارف  رد  دنیآ و  درگ  مه  رود  اه  هّیدهم  اه و  هّینیـسح  ایاکت ،  دجاسم ،  رد  هنیدآ ،  ره  هاگپ  رد  مالـسلا 

 : نوچ یتالمج  نتشاد  اب  دنلانب ،  راظتنا 

... ؟  ُْنیَسُْحلا َْنیَأ  ُنَسَْحلا ،  َْنیَأ 

(1) ... ؟  الَبْرَِکب ِلُوتْقَْملا  ِمَِدب  ُِبلاّطلا  َْنیَأ 

 . تسا هتشگ  لّدبم  نادیهش  رالاس  هب  بدا  ضرع  يارب  یبسانم  رتسب  هب 

 . ینید اه  هزومآ  رد  مالسلاامهیلع  نامز  ماما  اب  نیسح  ماما  گنتاگنت  طباور  زا  ییاه  هولج  دوب  نیا 

* * *

اروشاع ترایز  رد  يدهم  ترضح  هاگیاج 

هراشا

 : هک تسا  نیا  مالسلاامهیلع  نامز  ماما  نیسح و  ماما  ینتسسگان  ياهدنویپ  زا 

30 ص :

 . ص 579 ریبکلا ،  رازملا  يدهشملا ،  نبا   . 1 - 1
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 « . راّثلاب ذخآلا  مالسلا «  هیلع  نامز  ماما  تسا و  هّللا »  راث  مالسلا «  هیلع  نیسح  ماما   ( 1

 . دشاب یم  ادخ  ِنوخ  ِهاوخنوخ  نامز  ماما  ادخ و  ِنوخ  نیسح  ماما  ینعی 

 « . هیبأب روتوملا  مالسلا «  هیلع  نامز  ماما  تسا و  روتوملا »  رتولا  نیسح «  ماما   ( 2

 . تسا هدنام  نیمز  رب  شناردپ  نوخ  هک  تسا  یسک  نامز  ماما  هدنام و  نیمز  رب  شنوخ  نیسح  ماما  ینعی : 

هدـش هژیو  هجوت  عوضوم  نیا  هب  اروشاع  ترایز  رد  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  یناهج  ماـیق  زور  اروشاـع  زور  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
 : تسا

ءاروشاع راعش   . 1

 : دییوگب دیسر  یم  رگیدکی  هب  اروشاع  زور  هک  یماگنه  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

؛  مالسلا مهیلع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ِّيِدْهَْملا  ِمامِْالا  ِهِِّیلَو  َعَم  ِهِراِثب  َنیِبلاّطلا  َنِم  ْمُکاِّیاَو  انَلَعجَو  ِْنیَسُْحلِاب  اِنباصُِمب  انَروُُجا    ُ هّللا َمَظْعَأ 

 ، ترضح نآ  ِّیلو  اب  ترضح  نآ  ناهاوخنوخ  زا  ار  امش  ام و  دنک ،  نوزفا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبیـصم  رد  ار  ام  شاداپ  يادخ 
(1)  . دهد رارق  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  زا  يدهم  ماما 

31 ص :

 . ص 772 دّجهتملا ،  حابصم  یسوط ،  خیش   . 1 - 1
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زوریپ هشیمه  ماما   . 2

 : میناوخ یم  اروشاع  ترایز  ياهزارف  زا  یکی  رد 

؛  هلآ هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ٍروُْصنَم  ٍمامِإ  َعَم  َكِراث  َبَلَط  ینَقُزْرَی  ْنَأ 

وت یهاوخنوخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  تیبلها  زا  هتفای  ترـصن  ماما  رـضحم  رد  هک  دنک  بیـصن  نم  يارب  دـنوادخ 
(1)  . مزیخرب

(2)  . دشاب یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ياهمان  زا  روصنم 

قطان قح  هب  ماما   . 3

 : میناوخ یم  اروشاع  ترایز  زا  يرگید  زارف  رد 

؛  ْمُْکنِم ِّقَْحلِاب  ٍقِطان  ٍرِهاظ  ٍّيِدْهَم  ٍمامِإ  َعَم  ْمُکِراث  َبَلَط  ینَقُزْرَی  ْنَأَو 

32 ص :

 . ص 775 نامه ،   . 1 - 1
 . ص 330 ج 1 ،  نیدلا ،  لامک  قودص ،  خیش   . 2 - 2
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(1)  . منک بلط  ار  امش  نوخ  شروهظ ،  لاح  رد  قطان ،  قح  هب  ِيدهم  ماما  رضحم  رد  هک  دنک  مبیصن  و 

* * *

مالسا رد  اهنآ  هاگیاج  تاموتخ و 

 . دشاب یم  يزیچ  نایاپ  هب  ندیسر  ِيانعم  هب  تغل  رد  نآ  تسا و  متخ »  عمج «  موتخ 

 . درک متخ  ار  نآ  دنیوگ :  دناسر ،  یم  نایاپ  هب  ار  يا  هروس  يراق  هک  یماگنه 

(2)  . درک متخ  ار  نآ  هک  دنیوگ  دننک ،  رهُم  ار  نآ  هدرب ،  نایاپ  هب  ار  همان  هک  یماگنه  ور  نیا  زا 

 . ندرک توالت  نایاپ  ات  زاغآ  زا  ار  میرک  نآرق  نآرق ؛  متخ 

 . ندناوخ سلجم  رد  نّیعم  دادعت  هب  ار  هفیرش  هیآ  نیا  ُبیُِجی ؛ »  ْنَّمَأ  متخ « 

(3)  . ندناوخ راب  دنچ  ای  کی  رخآ ،  ات  لّوا  زا  ار  ییاعد  ءاعد ؛  متخ 

ناـمز و ددـع ،  نآرق ،  متخ  بادآ  نوماریپ  ناوارف  ثیداـحا  رد  دور و  یم  راـک  هب  نآرق  متخ  دروـم  رد  متخ »  هژاو «  نیرتروهـشم 
 : تسا هتفر  نخس  نآرق  متخ  ناکم 

(4)  . مالسلا هیلع  داجس  ماما  زا  روثأم  نآرق ،  متخ  ياعد   . 1

تیاور هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  روثأم  نآرق ،  متخ  ياعد   . 2

33 ص :

 . ص 775 دّجهتملا ،  حابصم  یسوط ،  خیش   . 1 - 1
 . ص 245 ج 2 ،  هغّللا ،  سیباقم  مجعم  سراف ،  نبا   . 2 - 2

 . ص 279 ءاخ ،  فرح  همانتغل ،  ادخهد ،   . 3 - 3
 . ص 450 ج 1 ،  لامعالا ،  لابقا  سوواط ،  نبا  دیس   . 4 - 4
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(1)  . مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما 

(2) .نآ متخ  زا  دعب  نآرق و  توالت  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياعد   . 3

(3)  . ّربدت دیوجت و  لیترت  تراهط ،  زا  نآرق ،  متخ  توالت و  بادآ   . 4

(4)  . همظعم هکم  رد  نآرق  متخ   . 5

(5)  . داد یم  ماجنا  رهاظم  نب  بیبح  هکنانچ  بش ، کی  رد  نآرق  متخ   . 6

(6)  . دوب مزتلم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هکنانچ  زور ،  هس  رد  نآرق  متخ   . 7

(7)  . ناضمر كرابم  هام  لوط  رد  راب  لهچ  نآرق  متخ   . 8

(8)  . هعمج زور  رد  نآرق  متخ   . 9

(9)  . هتفه کی  رد  نآرق  متخ   . 10

راکذا هیعدا و  متخ 

اهنآ متخ  هب  موصعم  نایاوشیپ  يوس  زا  هک  يراکذا  هیعدا و 

34 ص :

 . ص 206 ج 92 ،  راونالا ،  راحب  یسلجم ،  همالع   . 1 - 1
 . ص 141 صاصتخالا ،  دیفم ،  خیش   . 2 - 2

 . ص 206 ج 92 ،  راونألا ،  راحب   . 3 - 3
 . ص 205 نامه ،   . 4 - 4

 . ص 553 ج 4 ،  هعیشلا ،  نایعا  نیما ،  نسحم  دیس   . 5 - 5
 . ص 178 ج 2 ،  رابخالا ،  نویع  قودص ،  خیش   . 6 - 6

 . ص 5 ج 98 ،  راونألا ،  راحب   . 7 - 7
 . ص 205 ج 92 ،  نامه ،   . 8 - 8

 . ص 100 لامعالا ،  باوث  قودص ،  خیش   . 9 - 9

روهظ هنیدآ  ات  اروشاع  بش  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 42 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12902/AKS BARNAMEH/#content_note_34_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12902/AKS BARNAMEH/#content_note_34_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12902/AKS BARNAMEH/#content_note_34_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12902/AKS BARNAMEH/#content_note_34_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12902/AKS BARNAMEH/#content_note_34_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12902/AKS BARNAMEH/#content_note_34_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12902/AKS BARNAMEH/#content_note_34_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12902/AKS BARNAMEH/#content_note_34_8
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12902/AKS BARNAMEH/#content_note_34_9
http://www.ghaemiyeh.com


يراـکذا هیعدا و  هب  طـقف  اـجنیا  رد  تسا ،  نوریب  باـتک  نیا  هلـصوح  زا  تسا و  ناوارف  رایـسب  هدـش  رما  يویند  اـی  ینید  روما  يارب 
 : تسا هدش  رما  زور  تدم 40  هب  ای  راب و  اهنآ 40  نداد  ماجنا  هب  هک  مینک  یم  هراشا 

دادـماب زور  لهچ  ار  اعد  نیا  سک  ره  هدومرف :  هدـش و  تیاور  تبیغ  نامز  يارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دـهع ،  ياـعد   . 1
(1)  . دنک یم  تعجر  ماگنه  نآ  رد  دریمب ،  ترضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  دوش و  یم  ام  مئاق  نارای  زا  دناوخب 

 : دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يورم  ياعد   . 2

(2)  . دزرمایب ار  شناهانگ  همه  دنوادخ  دناوخب ،  ار  اعد  نیا  هعمج  بش  سک 40  ره 

(3)  . هعمج بش  يارب 40  یگژیو  نامه  اب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  يورم  ياعد   . 3

(4)  . هعمج بش  تدم 40  هب  یلکشم ،  ره  ّلح  يارب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  يورم  هباجالا  عیرس  ياعد   . 4

ینرق سیوا  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  يرگید  ياعد   . 5

35 ص :

 . ص 663 ریبکلا ،  رازملا  يدهشملا ،  نبا   . 1 - 1
 . ص 170 تاوعدلا ،  جهم  سوواط ،  نبا  دیس   . 2 - 2

 . ص 277 نامه ،   . 3 - 3
 . ص 219 نامه ،   . 4 - 4
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(1)  . دناوخب هعمج  بش  یلکشم 40  ره  يارب  هک  درک ،  میلعت 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هب  لیئربج  ار  نآ  مالسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  يرامیب  ماگنه  هب  هک  رامیب ،  يافـش  يارب  دمح  متخ 40   . 6
(2)  . دروآ دورف  هلآ  هیلع و 

(3)  . یگدز برقع  يارب  دمح  متخ 40   . 7

(4)  . دوش هدناوخ  حبص  زامن  زا  دعب  راب  لهچ  هک  نارامیب  يافش  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يورم  ياعد   . 8

يدوبهب دـناوخ و  زور  ار 40  اعد  نیا  دندنامورف ، شنامرد  زا  ناکـشزپ  هک  دـش  التبم  یـضرم  هب  یـصخش  دـیوگ :  یمعفک  موحرم 
(5) .تفای

(6)  . مالسلا هیلع  مئاق  ترضح  روهظ  بلط  يارب  یسرکلا ، »  هیآ  هفیرش « :  هیآ  متخ   . 9

حبـص زامن  زا  دعب  نآ  تاعاس  نیرتهب  دشاب و  هعمج  زور  زا  نآ  زاغآ  و  نیَد ،  يادا  يارب  زور  لهچ  تدم  هب  دمح  هروس  متخ   . 10
(7)  . تسا

دروم رد  هک  يدراوم  رایسب  زا  یکدنا  می و  زا  یمن  دوب  نیا 

36 ص :

 . ص 221 نامه ،   . 1 - 1
 . ص 104 ج 62 ،  راونالا ،  راحب  یسلجم ،  همالع   . 2 - 2

 . ص 274 نامه ،   . 3 - 3
 . ص 153 ج 86 ،  نامه ،   . 4 - 4

 . ص 81 حابصم ،  یمعفک ،   . 5 - 5
 . ص 20 هیدهملا ،  هفیحصلا  یناشاک ،   . 6 - 6

 . ص 12 نامه ،   . 7 - 7
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 . تسا هدش  رما  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  دادماب  لهچ  ای  هعمج ،  بش  لهچ  ای  زور ،  لهچ  يارب  تاموتخ 

 ، تسین مولعم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هب  نآ  باـستنا  هتفریذـپ و  ماـجنا  راـصعا  نورق و  لوط  رد  هک  تسه  يدراوم  ناـیم  نیا  رد 
زا يرایسب  دارفا  تسا و  بّرجم  هک  نتخادرپ ،  تدابع  دّجهت و  هب  نارکمج  دجسم  ای  هلهـس  دجـسم  رد  هبنـشراهچ  بش  لهچ  دننام 

(1)  . تسا هدرک  لقن  دانتسا  دامتعا و  دروم  عبانم  زا  هدنراگن  ار  اهنآ  زا  يدادعت  هک  دنا ،  هدش  لیان  ترضح  رادید  هب  قیرط  نیا 

* * *

دّجهت عّرضت و  لّسوت ،  زور  لهچ 

تلزع دوخ  موق  زا  زور  لهچ  هک  داد  نامرف  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  هب  ناّنم  دنوادخ  دراد ،  ینآرق  هشیر  هزور  لهچ  تالّـسوت 
تفایرد ار  حاولا  ملهچ  زور  ًاقیقد  دنک ،  تفایرد  ار  حاولا  ات  دزادرپب  سفن  بیذهت  دّجهت و  تعاطا ،  تدابع ،  هب  روط  رد  دـنیزگ و 

(2)  . دومن

تخادرپ سفن  بیذهت  تعاطا و  تدابع و  هب  لاس  لهچ  زین  مالسلا  هیلع  مرکا  لوسر  ترضح  تادوجوم ،  رخفم  تانیاک و  فرـشا 
ات ، 

37 ص :

 . 350 ص 341 _  هرامش 6 ،  راظتنا ،  همانلصف  هدنراگن ،   . 1 - 1
 . هیآ 142 فارعا ،  هروس  هیآ 51 و  هرقب ،  هروس   . 2 - 2
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 . دش لزان  شفیرش  بلق  رب  میرک  نآرق  دش و  ثوعبم  تلاسر  هب 

هدیـس نآرق ،  رثوک  ات  دوش  تدابع  دّـجهت و  لوغـشم  دـنیزگ و  تلزع  هجیدـخ  ترـضح  زا  زور  لهچ  هک  تفاـی  تیرومأـم  هاـگنآ 
(1)  . دوش اطعا  وا  هب  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ناوسّنلا ، 

یم يرپس  هدجـس  لاح  رد  ار  شتاقوا  همه  ّصاخ  تاعاس  زج  هب  دوب ،  دّجهت  لوغـشم  لماک  زور  لهچ  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح 
(2)  . دناوخ یم  هدجس  لاح  رد  ار  یّصاخ  رکذ  درک و 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  تفریذپ و  ار  شا  هبوت  دنوادخ  ملهچ  زور  تخادرپ ،  رافغتسا  عّرضت و  هب  مامت  زور  لهچ  شاّبن  لولهب 
(3)  . دیامرف غالبا  يو  هب  ار  شا  هبوت  شریذپ  هک  داد  نامرف  هلآ  و 

يا هراچ  لاـس  تشذـگ 230  زا  سپ  دنـشاب ،  راتفرگ  ینادرگرـس  تریح و  اب  لاـس  تدـم 400  هب  هک  دوب  رّدـقم  لیئارـسا  ینب  موق 
ترـضح هب  تفریذـپ ،  ار  اهنآ  هبوت  دـنوادخ  دـندرک ،  هبوت  راگدرورپ  هاگرد  هب  دـندرک و  عّرـضت  هیرگ و  زور  لهچ  دندیـشیدنا ، 

(4)  . داتفا ولج  اهنآ  جرف  لاس  قیرط 170  نیا  هب  دنهد و  تاجن  ناینوعرف  تسد  زا  ار  اهنآ  هک  داد  نامرف  نوراه  یسوم و 

38 ص :

 . ص 7 نازحألا ،  تیب  یمق ،  ثّدحم   . 1 - 1
 . ص 27 ج 14 ،  راونألا ،  راحب  یسلجم ،  همالع   . 2 - 2

 . ص 25 ج 6 ،  نامه ،   . 3 - 3
 . ص 315 ج 2 ،  یشایع ،  ریسفت   . 4 - 4
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 : دومرف بلطم  نیا  نایب  زا  سپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هب جرف  رما  دـیهدن  ماجنا  رگا  یلو  دـناسر ،  یم  ار  ام  جرف  دـهد و  شیاشگ  امـش  هب  دـنوادخ  دـیهد  ماجنا  ار  راـک  نیا  زین  امـش  رگا 
(1)  . دوش یهتنم  هدش  نییعت  تقو  نیرخآ 

 : دوش یم  هدافتسا  هتکن  دنچ  فیرش  ثیدح  نیا  زا 

 . دزادنا یم  ولج  ار  جرف  جرف ،  يارب  اعد  هیرگ و  عّرضت و   . 1

 . دوش یم  تّدم  نایاپ  ات  نآ  نتفای  همادا  تبیغ و  نارود  ندش  ینالوط  بجوم  عّرضت ،  اعد و  رد  يراگنا  لهس   . 2

 . دوب دهاوخ  رتّرثؤم  دشاب  یعمج  هتسد  تروص  هب  جرف  يارب  اعد  رگا   . 3

 . تشاد دهاوخ  یّصاخ  ریثأت  دبای  همادا  زور  لهچ  تّدم  هب  جرف  يارب  اعد  عّرضت و  رگا   . 4

هب لّسوت  اب  زین  لیئارسا  ینب  هک  دشاب ،  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  هب  دیاب  لّسوت  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید  ثیداحا  زا 
(2)  . دنتفای ییاهر  نیعمجا _  مهیلع  هّللا  تاولص  دّمحم _  لآ  دّمحم و 

لهچ ددع  تسادق 

عیرشت نیوکت و  رظن  زا  لهچ  ددع  تسادق  دادعا  نایم  رد 

39 ص :

 . نامه  . 1 - 1
 . ص 235 ج 16 ،  راونالا ،  راحب  یسلجم ،  همالع   . 2 - 2
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 : نیوکت رظن  زا  اّما  تسا ،  ریذپاندیدرت 

یم هقلع  تلاح  هب  زور  لهچ  دوش ،  یم  هقلع  هب  لیدـبت  سپـس  دـنام ،  یم  محر  رد  زور  لهچ  هک  تسا  هفطن  زا  ناسنا  شنیرفآ   . 1
(1)  . اذکه دنام و 

(2)  . دسر یم  لامک  هب  یگلاس  لهچ  رد  ناسنا  لقع   . 2

(3)  . دش ثوعبم  يربمایپ  هب  یگلاس  رد 40  یسوم  ترضح   . 3

(4)  . دیدرگ ثوعبم  یگلاس  رد 40  تانیاک  فرشا   . 4

(5)  . دندش ثوعبم  یگلاس  رد 40  زین  ناربمایپ  ریاس   . 5

(6)  . دبای یم  شیازفا  یمدآ  لقع  یگلاس  لهچ  زا  سپ   . 6

(7)  . دوش یمن  هتفریذپ  يرذع  اه  هلاس  لهچ  زا   . 7

(8)  . دوش یم  یقلُخ  دب  بجوم  زور  ات 40  تشوگ  ندروخن  یناویح و  كرت   . 8

(9)  . دنام یم  شا  یعضو  رثا  زور  لهچ  ات  مارح  همقل  رمخ و  برش   . 9

40 ص :

 . ص 344 ج 7 ،  یفاکلا ،  ینیلک ،   . 1 - 1
 . ص 545 ج 2 ،  لاصخ ،  قودص ،  خیش   . 2 - 2

 . هیآ 15 فاقحا ،  هروس  هیآ 14 و  صصق ،  هروس   . 3 - 3
 . ص 65 ج 2 ،  هّیوبنلا ،  هریسلا  ماشه ،  نبا   . 4 - 4

 . ص 50 ج 13 ،  راونألا ،  راحب  یسلجم ،  همالع   . 5 - 5
 . ص 131 ج 1 ،  نامه ،   . 6 - 6
 . ص 257 ج 8 ،  نامه ،   . 7 - 7
 . ص 67 ج 66 ،  نامه ،   . 8 - 8
 . ص 244 ج 8 ،  نامه ،   . 9 - 9
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(1)  . دریگب دای  هدبعش  ات  دناوخن  زامن  زور  لهچ  باذک  رفعج   . 10

 : عیرشت رظن  زا  اّما 

(2)  . تسا رانید  تاکز 40  رد  الط  باصن   . 1

(3)  . دشاب یم  سأر  تاکز 40  رد  دنفسوگ  باصن   . 2

(4)  . دشاب یم  رفن  ّدح 40  ّدر  ای  تابثا  يارب  یعمج )  هتسد  دنگوس  هماسق (  دادعت   . 3

(5)  . دشاب یم  عارذ  دجاسم 40  میرح   . 4

(6)  . دیآ لیان  تعافش  ماقم  هب  دورب  جح  هب  راب  هک 40  یسک   . 5

(7)  . دوش باجتسم  شدوخ  قح  رد  اهنآ و  قح  رد  شیاعد  دنک ،  اعد  شدوخ  زا  شیپ  نمؤم  يارب 40  هک  یسک   . 6

(8)  . دنک یم  تباجا  ار  ناشیاعد  دنوادخ  دننک ،  اعد  هدش  عمج  رفن  لهچ  رگا   . 7

41 ص :

 . ص 289 هبیغلا ،  یسوط ،  خیش   . 1 - 1
 . ص 534 ج 3 ،  یفاکلا ،  ینیلک ،   . 2 - 2

 . ص 11 ج 4 ،  ماکحالا ،  بیذهت  یسوط ،  خیش   . 3 - 3
 . ص 282 ج 27 ،  هعیشلا ،  لئاسو  ّرح ،  خیش   . 4 - 4

 . ص 195 ج 80 ،  راونألا ،  راحب  یسلجم ،  همالع   . 5 - 5
 . ص 548 ج 2 ،  لاصخ ،  قودص ،  خیش   . 6 - 6

 . ص 310 یلامألا ،  قودص ،  خیش   . 7 - 7
 . ص 316 ج 93 ،  راونألا ،  راحب  یسلجم ،  همالع   . 8 - 8
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(1)  . دزرمآ یم  شیادخ  دنا ،  هدیدن  ریخ  زج  وا  زا  هک  دنهد  یهاوگ  ینمؤم  عییشت  رد  رفن  لهچ  رگا   . 8

(2)  . ددرگ روشحم  هیقف  ناونع  هب  دنک  ظفح  ثیدح  لهچ  هک  یسک   . 9

(3)  . ددرگ يراج  شنابز  رب  تمکح  ياه  همشچ  دنک ،  صلاخ  ادخ  يارب  ار  شلمع  زور  لهچ  هک  یسک   . 10

42 ص :

 . ص 376 ج 81 ،  نامه ،   . 1 - 1
 . ص 49 ج 1 ،  یفاکلا ،  ینیلک ،   . 2 - 2

 . ص 68 ج 2 ،  رابخألا ،  نویع  قودص ،  خیش   . 3 - 3
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جرف رما  رد  لیجعت  يارب  اروشاع  ترایز  متخ 

اریز داد ،  تبسن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ناوت  یم  ار  اروشاع  ترایز  متخ  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ناوفـص  تیاور  یـسررب  زا 
 : دیوگ یم  ناوفص 

نآ و  ناوخب ،  ار  همقلع )  ياعد  اعد (  نیا  و  نکن _  كرت  هدب _  همادا  ار  ترایز  نیا  دومرف :  نم  هب  هاگنآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ار اعد  نیا  دـناوخب و  ار  ترایز  نیا  سک  ره  هک  متـسه  نماض  دـنوادخ  يوس  زا  نم  هک  نک ،  ترایز  ْترایز ،  نیا  اب  ار  ترـضح 

بوجحم دوش و  لصاو  ترـضح  نآ  هاگـشیپ  هب  شمالـس  روکـشم و  شـشالت  لوبقم و  شترایز  هک  کیدزن ،  ای  رود  زا  دـناوخب ، 
 . دوشن دیمون  دوش و  اور  شتجاح  دشاب ،  هتشاد  یتجاح  ره  ددرگن و 

نسح ماما  شردارب  زا  نیسح ،  ماما  شردپ  زا  داجس ، _  ماما  شردپ _  زا  مردپ ،  زا  نامض ،  نیا  اب  ار  ترایز  نیا  نم  ناوفص !  يا 
 . ما هتفای  لاعتم  دنوادخ  زا  لیئربج ،  زا  ادخ ،  لوسر  زا  نانمؤمریما ،  شردپ  زا  ، 

سک ره  هک  هدرک  دای  دنگوس  دوخ  لالج  تّزع و  هب  دنوادخ 

43 ص :
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 ... دروآرب ار  شا  هتساوخ  دنک ،  لوبق  ار  شترایز  دنک ،  ترایز  اعد  نیا  اب  ترایز و  نیا  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

 ، بلطب ار  تتجاح  ناوخب و  اعد  نیا  اب  ار  ترایز  نیا  یشاب  اجک  ره  دیآ ،  شیپ  وت  يارب  یتجاح  ره  ناوفص !  يا  دومرف :  نایاپ  رد 
(1)  . دنک یمن  فلُخ  زگره  هداد  شربمایپ  هب  هک  يا  هدعو  هب  دنوادخ  اریز  ددرگ ،  یم  اور  تتجاح  هک 

کیدزن و رود و  زا  هزور  همه  اروشاع  ترایز  رب  تموادم  رب  ترـضح  نآ  دیکأت  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  نایب  ياهزارف  رد  ّتقد 
تجاـح نیرت  مهم  يارب  نآ  متخ  يوس  هب  ار  نارظتنم  ياـهلد  دـشاب _  هچ  ره  جـئاوح _  يارب  نآ  ندـناوخ  رب  ترـضح  نآ  دـیکأت 

 . دهد یم  قوس  ّتیرشب  ناهج 

نادیهش رالاس  نیعبرا  ات  اروشاع  مایا  رد  هژیو  هب  لاس ،  لوط  رد  یعمج  هتسد  تروص  هب  دننک و  رارطـضا  ساسحا  نامدرم  همه  رگا 
ینامـسآ یجنم  یناـهج و  حلـصم  نآ  رورّـسلا  روفوم  روهظ  دـهاش  هدـش ،  فرطرب  روهظ  عناوم  ناـمگ  یب  دـننک ،  تموادـم  نآ  هب 

 . دوب دنهاوخ 

44 ص :

 . ص 781 دّجهتملا ،  حابصم  یسوط ،  خیش   . 1 - 1
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هار نیرت  کیدزن  نیرت و  نئمطم 

 . تسا رتعیرس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتشک  نکل  دنتاجن ،  یتشک  ناماما  همه 

 . تسا رتغورفرپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لعشم  یلو  دنتیاده ،  لعشم  هّمئا  همه 

 . تسا رتخارف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمحر  ِرد  اّما  دنراگدرورپ ،  تمحر  ياهرد  یهلا  يایلوا  همه 

 . تسا رت  هدرتسگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِیشخبافش  نکل  دنشخب ،  افش  ْقح  هار  نادیهش  همه 

 . تسا رت  یناگمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تازجعم  یلو  دنرگزاجعا ،  یهلا  نایاوشیپ  همه 

 . داد ادخ  هار  رد  اجکی  ار  همه  داهن و  صالخا  قبط  رد  تشاد  هچ  ره  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

 : دومرف اطع  شیدنوادخ  روخارف  هب  یشاداپ  وا  هب  زین  ادخ 

 . داد رارق  وا  هاگن  کی  ورگ  رد  ار  يدرد  ره  ياود  و  وا ،  هّبق  تحت  رد  اعد  تباجتسا  وا ،  تبرت  رد  افش 

ترضح هب  لّسوت  يارب  بّرجم  مهم و  لئاسو  زا  یکی 

45 ص :
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 . تسا اروشاع »  ترایز  مالسلا «  هیلع  ءادهّشلادّیس 

یتّین كاپ و  یلد  اب  دناوت  یم  ینامز  ره  رد  ناکم و  ره  رد  یسک  ره  تسا ،  ناسآ  لهس و  رایـسب  نآ  رب  تموادم  اروشاع و  ترایز 
 . دبایب هدش  لح  ار  شلکشم  دناوخب و  مالسلا  هیلع  ماما  روتسد  قبط  ار  ترایز  نیا  دروآ ،  يور  وا  هاگرد  هب  قداص 

نوچ ینکـشرمک  تخـس و  يرامیب  هب  دـندش ،  دالوا  بحاص  اروشاع  ترایز  اب  دـندش ، یمن  راددالوا  هک  یناـسک  دـنناوارف  ردـقچ 
هناخ و بحاص  اروشاـع  تراـیز  وترپ  رد  دنتـشادن و  یهانپرـس  دـنتفای ،  يدوبهب  اروشاـع  تراـیز  تکرب  زا  دـندوب ،  ـالتبم  ناـطرس 

 . دندش هناشاک 

 . دندیسر دوعوم  هلبق  دوصقم و  هبعک  هب  اروشاع  ترایز  اب  دنتخوس ،  نارجه  درد  زا  رمع  کی  هک  یناسک  دنرایسب  ردقچ  هو 

اروشاع ترایز  ياسآزجعم  راثآ 

دیاب یگنـشت  ردق  هب  دیـشک ،  ناوتن  رگ  ار  ایرد  بآ  ِمکح «  هب  یلو  دجنگ  یمن  تاحفـص  نیا  رد  اروشاع  ترایز  ياسآزاجعا  راثآ 
 : مینک یم  هراشا  نآ  نارکیب  ِمی  زا  یمن  هب  دیشچ » 

ماگنه هب  هک  دـنک  یم  لقن  یکراشف  دّـمحم  دّیـس  هّللا  هیآ  موحرم  شداتـسا  زا  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  هّللا  هیآ  موحرم   _ 1
 : دندومرف ناشیا  اّرماس  رد  ابو  عویش 

حور هب  دنیامن  هّیده  ار  نآ  باوث  دنناوخب و  اروشاع  ترایز  هک  اّرماس ،  نایعیش  زا  نادرم  نانز و  رب  مدرک  مکح  نم  » 

46 ص :
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زین ناشیا  ات  دنهد ،  رارق  عیفش  شدنزرف  دزن  رد  ار  وا  مالـسلا و  هیلع  تّجح  ترـضح  هدجام  هدلاو  نوتاخ ،  سجرن  ترـضح  رّهطم 
 « . دوشن ابو  يرامیب  هب  التبم  دهد ،  ماجنا  ار  لمع  نیا  سک  ره  هک  موش  یم  نماض  نم  و  دنیامن ،  تعافش  دنوادخ  دزن  رد 

 . دشن ابو  هب  التبم  سک  چیه  دندرک و  لمع  مکح  نیا  هب  نایعیش  همه 

رّهطم مرح  هب  و  دـندرک ،  یم  نفد  هنابـش  ار  دوـخ  ياـه  هدرم  يراسمرـش  يور  زا  اـه  یّنـس  هک  دوـب  نشور  يردـق  هـب  بـلطم  نـیا 
 : دنتفگ یم  دندمآ و  یم  مالسلاامهیلع  نیّیرکسع 

(1)  « . دنتسرف یم  نایعیش  هک  هنوگنآ  میتسرف  یم  دورد  امش  هب  ام  » 

لهچ موحرم  نآ  دمآ ،  دیدپ  یتخـس  ینارگ  یطحق و  يرمکهوک  تّجح  دّـمحم  دّیـس  جاح  هّللا  هیآ  موحرم  تماعز  دـهع  رد   _ 2
یعمج هتسد  تروص  هب  دجسم  ماب  تشپ  رد  دنوش و  فّرـشم  نارکمج  دجـسم  هب  هک  داد  روتـسد  ار  نّیدتم  بّذهم و  بّالط  زا  رفن 

لضفلاوبا و ترـضح  رفعج ،  نب  یـسوم  ترـضح  هب  هاگنآ  دـنناوخب ،  همقلع  ياعد  نعل و  دـص  مالـس و  دـص  اب  ار  اروشاع  ترایز 
 . دنهاوخب دنوادخ  زا  ار  ناراب  لوزن  ینارگ و  عفر  دنوش ،  لّسوتم  مالسلا  مهیلع  رغصا  یلع  ترضح 

47 ص :

 . تسا دوجوم  هدنراگن  دزن  رد  يرئاح  یضترم  خیش  جاح  هّللا  هیآ  موحرم  ّطخ  هب  ناتساد  نیا   . 1 - 1
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روتسد قبط  ار  اروشاع  ترایز  دندش ،  بایفرش  ناقشاع  هاگداعیم  هب  عّیـشت  يالعا  ّتیعجرم  رما  هب  نّیدتم  لضاف و  هبلط  زا  نت  لهچ 
تمحر ناراب  هک  دندوب  هدیـسرن  نارکمج  ِهد  هب  زونه  دندرک .  كرت  مق  دصق  هب  ار  نارکمج  دجـسم  دنداد ،  ماجنا  هاگآ  عجرم  نآ 
اهبالیـس نایم  زا  دنریگب و  تسد  هب  ار  دوخ  ياهـشفک  دنروآرد ،  ار  دوخ  ياهـسابل  هک  دـندش  راچان  بّالط  تخیرورف و  اسآ  لیس 

(1)  . دننک روبع 

شتلحر لّوا  بش  رد  تشاد ،  تموادم  اروشاع  ترایز  هب  هک  دیا  هدینش  همه  ار  داّدح »  فرشا  داتسا «  هحلاص  ِرـسمه  ناتـساد   _ 3
ناتـسربق نآ  لها  زا  ار  باذـع  هک  دـندومرف  رما  مّوس  راب  رد  دـندش و  امرف  فیرـشت  شرادـید  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  راـب  هس 

(2)  . دنرادرب

هبعک رضحم  هب  ماجنارـس  دومن ،  ناوارف  لّسوت  تسـش ،  تسد  یگدنز  زا  دنام و  بقع  هلفاق  زا  هک  یماگنه  یتشر  دمحا  دّیـس   _ 4
 : دومرف هریبک  هعماج  بش و  زامن  نامرف  زا  دعب  ادخ  تّجح  تفای ،  فّرشت  اهلد 

(3)  « . اروشاع اروشاع ،  اروشاع ،  دیناوخ ؟  یمن  اروشاع  ارچ  امش  » 

48 ص :

 . میدروآ هحفص 481  تیبلها ، »  همیرک  باتک « :  رد  ینیع  نادهاش  زا  لقن  هب  ار  ناتساد  نیا   . 1 - 1
 . تسا هدرک  لقن  ربتعم  دنس  اب  هحفص 126  لّوا ،  دلج  رد  رودّصلا »  ءافش  بحاص «  ار  هعقاو  نیا   . 2 - 2

تسا هدرک  لقن  یتشر  دمحا  دّیس  زا  هطساو  نودب  هحفص 342  بقاث »  مجن  رد « :  يرون  موحرم  ار  نامرف  نیا  فّرشت و  نیا   . 3 - 3
.
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زاریش رد  رفص 1336 ه .  بش 24  رد  یتّالحم ،  نیّدـلاءاهب  خیـش  جاح  هّللا  هیآ  موحرم  يومع  یتّالحم ،  میهاربا  ازریم  موحرم   _ 5
 . درک ایؤر  ار  مالسلا  هیلع  لیئارزع  ترضح  فرشا  فجن  رد  روکشم  خیش  موحرم  بش  نامه  رد  درک .  تلحر 

 . میآ یم  یتّالحم  میهاربا  ازریم  حور  ضبق  زا  زاریش ،  زا  دومرف :  دیروآ ؟  یم  فیرشت  اجک  زا  دیسرپ :  وا  زا 

تعاطا وا  زا  هک  هدومرف ،  لّکوم  هتشرف  رازه  دنوادخ  تسا ،  تلاح  نیرتهب  رد  دومرف :  دیسرپ ،  خزرب  ملاع  رد  موحرم  نآ  عضو  زا 
 . دننک

 . تشاد تموادم  اروشاع  ترایز  رب  مامت  لاس  یس  وا  دومرف :  هدیسر ؟  ماقم  نیا  هب  ناشیا  اجک  زا  دیسرپ : 

 ، یلب دومرف :  تسا ،  باوخ  دش :  هتفگ  دومن ،  هیرگ  تّدش  هب  وا  درک ،  لقن  يزاریش  یقتدّمحم  ازریم  هب  ار  شباوخ  روکـشم  خیش 
 . تسا روکشم  خیش  ِباوخ  نکیلو 

(1)  . دش تباث  ناگمه  رب  روکشم  خیش  يایؤر  ندوب  هقداص  دیسر و  زاریش  زا  یفارگلت  زور  نآ  يادرف 

اروشاع ترایز  رب  هک  يا  هبوکداب  اردص  خیش  موحرم   _ 6

49 ص :

زا ناوارف ،  عبانم  رد  ناتساد  نیا  و  هدمآ ،  لیـصفت  هب  سراف »  هّطخ  زا  گرزب  يدرم  باتک «  رد  دیعـس  دیقف  نآ  لاح  حرـش   . 1 - 1
 . تسا هدمآ  هحفص 344  تفگش »  ياهناتساد  هلمج « 
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مالـسلا يداو  بیرخت  عقوم  رد  شفیرـش  ربق  هک  یماگنه  لاس  زا 23  سپ  تشذـگرد ،  نابعش 1392 ه .  رد 11  تشاد ،  تموادـم 
(1)  . دیدرگ رادیدپ  هزات  رت و  شکاپ  رکیپ  دش ،  هتفاکش  یقلفع  میژر  طّسوت 

زور زا  دوش ،  یم  التبم  یتخس  يراتفرگ  هب  دوب ،  هدینش  يریاح  موحرم  زا  ار  اّرماس  ناتـساد  هک  دیرف  نسح  خیـش  جاح  موحرم   _ 7
یم لح  شلکـشم  يا  هداعلا  قراـخ  تروص  هب  تراـیز  نآ  تکرب  زا  متـشه  زور  دـنک ،  یم  عورـش  اروشاـع  تراـیز  هب  مّرحم  لّوا 

(2) .دوش

بحاص زور _  لهچ  تّدم  هب  اروشاع _  ترایز  رب  تموادـم  اب  دـش ،  یمن  راد  دالوا  جاودزا  زا  دـعب  لاس  تسیب  ات  هک  ییوناب   _ 8
(3)  . دش دنزرف 

(4)  . متفرگ هجیتن  مدناوخ و  هعورشم  بلاطم  تهج  اروشاع  ترایز  هّلچ  ود  دسیون :  یم  یناهفصا  یفجناقآ  موحرم   _ 9

نیا شراگن  هزیگنا  هتشون ،  اروشاع  ترایز  رب  تموادم  ّتیفیک  رد  يدنمشزرا  باتک  هک  یقارع  یبّنلادبع  خیـش  جاح  موحرم   _ 10
 . تسا هدوب  يداع  لاحم  ناشیا  رظن  هب  هک  دنک  یم  یفّرعم  اروشاع  ترایز  تکرب  هب  یتجاح  ندش  هدروآرب  ار  باتک 

50 ص :

 . میدروآ ص 355  نادیواج ، »  داسجا  باتک «  رد  ار  ناتساد  نیا  حورشم   . 1 - 1
 . ص 458 تفگش ،  ياهناتساد   . 2 - 2

 . ص 32 تفگش ،  راثآ  اروشاع و  ترایز   . 3 - 3
 . ص 380 قرش ،  تحایس   . 4 - 4
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اروشاع ترایز  متخ  تّیفیک 

ندـناوخ هب  هتفر  ارحـص  هب  هدرک ،  تراـیز  لـسغ  مّوس  زور  دوش ،  یم  هتفرگ  هزور  زور  هس  هدومرف ،  ناـیب  ناـشیا  هک  يا  هویـش  رد 
(1)  . دوش یم  هتخادرپ  اروشاع  ترایز 

قداص ماما  زا  تارایّزلا  لماک  رد  هیولوق  نبا  حابـصم و  رد  یـسوط  خیـش  هک  یتیاور  ساسا  رب  اروشاـع  تراـیز  ّتیفیک  نیرتهب  اـّما 
 : تسا ریز  رارق  هب  دنا ،  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع 

زور لّوا  رد  ندرک  ترایز  لسغ   _ 1

عفترم یّلحم  ای  ارحص و  هب  نتفر   _ 2

البرک يوس  هب  ندرک  هراشا   _ 3

ندومن مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  رب  ناوارف  نعل   _ 4

نتفگ ریبکت   _ 5

ندناوخ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مشش  ترایز  ای  هّللا و  نیما  ترایز   _ 6
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شیاعد روکشم ،  شیعس  لوبق ،  شترایز  دناوخب  ّتیفیک  نیا  هب  ار  ترایز  نیا  سک  ره  هک  هدرک  نیمضت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . ددرگ لصاو  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  رضحم  هب  شمالس  و  اور ،  شتجاح  باجتسم ، 

یم نایب  ادـخ  لوسر  رـضحم  رد  داهج  رازهرازه  هرمع و  رازهرازه  ّجـح ،  رازهرازه  ار  اروشاع  ترایز  شاداـپ  هکنآ  زا  سپ  هاـگنآ 
 : دنیامرف یم  دننک ، 

 « . دوب دهاوخ  وت  ِنآ  زا  اهشاداپ  نیا  همه  هک  هدب ،  ماجنا  یناوخب  ار  ترایز  نیا  هزور  همه  رمع  همه  رد  یناوتب  رگا  » 

نک هّجوت  ادخ  يوس  هب  هلیـسو  نیا  هب  ناوخب و  اعد  نیا  اب  ار  ترایز  نیا  دیآ ،  شیپ  یتجاح  ار  وت  هاگره  دیامرف « :  یم  نایاپ  رد  و 
(2)  « . دنک یمن  فلخ  شا  هدعو  رد  دنوادخ  نامگ  یب  دوش و  یم  هدروآرب  تتجاح  هّتبلا  هک  ، 
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تموادم ِرذـگهر «  زا  صوصخلاب  راهطا و  هّمئا  هب  لّسوت  اب  ار  دوخ  تالکـشم  هک  تسا  مزال  ام  همه  رب  هدـش  دای  تاکن  هب  هّجوت  اب 
 . مینکن تلفغ  ترایز  نیا  نارک  یب  تاضویف  زا  مینک و  لح  اروشاع »  ترایز  رب 

(1)  « یسوط خیش  حابصم  هخـسن «  نیرت  نهک  نیرت و  حیحـص  ساسارب  ار  همقلع  ياعد  اروشاع و  ترایز  لماک  نتم  رذگهر  نیا  زا 
 . میتسه اعد  سمتلم  هنازجاع  یمارگ  ناگدنناوخ  همه  زا  میروآ و  یم  اجنیا  رد 

 « : هّللا نیما  ترایز «  نتم  کنیا  و 

هللا نیما  ترایز 
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ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهِدابِع  رب  قح  تجح  نیمز و  رد  یهلا  رادـتناما  يا  وت  رب  مالـس  یلَع  ُهَتَّجُح  ِهِضْرَا َو  یف  ِهّللا  َنیمَا  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 
ِِهباتِِکب َْتلِمَع  ِهِداهِجَّقَح َو  ِهّللا  ِیف  َتْدَـهاج  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  نانمؤمریما  يا  وت  رب  مالـس  ناگدـنب  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  َنینِمْءوُْملاَریمَا 

نیئآ زا  ِِهلاَو و  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  ِهِِّیبَن  َنَنُـس  َْتعَبَّتاَو  يدومن  لـمع  وا  باـتک  هب  يدرک و  داـهج  تسا ، هتـسیاش  هک  هنوگنآادـخ  هار  رد 
دوخ تمحر  راوج  هباروتادخ  هکنآ  ات  ِهِراِیتْخِاب  ِْهَیِلا  َکَضَبَقَف  ِهِراوِجیِلا  ُهّللا  َكاعَدـیّتَح  يدرک  يوریپ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـصادخربمایپ 

تجح مامتا  وت  نانمـشد  مامت  ربو  درک  ِجَـجُْحلا  َنِم  ََکلام  َعَم  َهَّجُْحلا  َکَئآدـْعَا  َمَْزل  َاَو  حور  ضبقاروت  شدوخ  رایتخاابو  دـناوخارف 
اراگدرورپ .دـشاب  یموت  دوجو  رد  قئالخ  مامت  رب  یـسْفَن  ْلَعْجاَف  َّمُهّللَا  ِهِْقلَخ  ِعیمَج  یلَع  ِهَِغلاْبلا  یهلا  ياسر  ياـهتجح  هکنآاـب  دومن 

تیاعد تدای و  هبو  نادرگب  یـضار  تیاضق  هب  نئمطم و  َكِرْکِِذب َو  ًهََعلُوم  َِکئآضَِقب  ًهَیِـضار  َكِرَدَِقب  ًهَِّنئَمْطُم  تریدقت  هب  ارم  بلق 
نامسآو نیمز  رد  نادرگب و  تّصاخ  ءایلوا  رادتسود  یف  ًَهبُوبْحَم  َِکئآِیلْوَا  ِهَْوفَِصل  ًهَّبُِحم  َِکئآعُد  زاس و  مصیرح 
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ِِغباوَِسل ًهَرِکاذ  َِکئآمْعَن  ِلِضاوَِفل  ًهَرِکاش  رابدرب  تیاهالب  لباقمردارمو  اـمن  مبوبحم  َکـِئالَب  ِلوُُزن  یلَع  ًهَِرباـص  َِکئآمَـس  َکِـضْرَا َو 
ِمْوَِیل يْوقَّتلا  ِنَهَدِّوَزَتُم  َِکئآِقل  ِهَحْرَف  یِلا  ًهَقاتْـشُم  تنایاش  ياهینابرهم  روآدایو  زاس  مرازگرکـش  تنوزف  ياـهتمعن  ربارب  رد  َکـِئالا و 
بادآ وریپ  ارم  هد و  مرارق  تیازج  ًهَقِرافُم  َِکئآِیلْوَا  ِنَنُِـسب  ًهَّنَتْـسُم  َکـِئآزَج  زور  يارب  يوقت  ریگ  هشوتو  تتاـقالم  يداـش  قاتـشمو 

دمح هب  ایند  هب  لاغتـشا  ياجب  .امنب و  تنانمـشد  قالخازا  َكِدْـمَِحب  اْینُّدـلا  ِنَع  ًَهلوُغْـشَم  َِکئادـْعَا  ِقالْخَءِال  رود  زاـس و  تناتـسود 
َِکئآنَثَو تیانثو 

راد ملوغشم 

: تفگو تشاذگربقرباردوخ  كرابم  ياه  هنوگ  هاگنآ 

َْکَیِلا َنیبِغاّرلا  َُلبُـسَو  تست  هناوید  ناریح و  وت  داـی  هب  ناـگتفای  شمارآ  ياـهبلق  اراـگدرورپ  ٌهَِهلاو  َکـَْیِلا  َنیتـِبْخُْملا  َبُوُلق  َّنِا  َّمُهّللَا 
نایهار ياهمچرپ  نشورو و  راکشآ  وت  يوس  هب  ناقاتشم  ياههار  َنیدِصاْقلا و  َمالْعَا  ٌهَعِراش َو 
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َتاوْصَاَو ناسارهوت  لالج  هدـهاشمزا  نافراع  مرگ  ياـهلد  تسا و  ناـیامن  وت  يوک  ٌهَعِزاـف  َکـْنِم  َنیفِراـْعلا  َهَدـِْئفَاَو  ٌهَحِـضاو  َکـَْیِلا 
ٌهَحَّتَفُم ْمَُهل  يور  هب  تباجا  ياهرد  زادنا و  نینط  وت  هاگرد  رد  اعد  لها  يادص  دشاب و  یم  َِهباجِْالا  َباْوبَا  ٌهَدِـعاص َو  َْکَیِلا  َنیعاّدـلا 

ْنَم َهَْربَع  ٌَهلُوبْقَم َو  َْکَیِلا  َبانَا  ْنَم  ؤبوت  باجتـسم و  تاجانم  لها  ياعد  تسا و  هدوشگ  نانآ  ََهبَْوت  ٌَهباجَتْـسُم َو  َكاـجان  ْنَم  َهَوْعَد  َو 
َِکب َثاغَتْـسا  ِنَِمل  َهَثاـغِْالاَو  ٌهَموُحْرَم  دروم  وت  سرت  زا  ریزارـس  کـشا  .تسا  هتفریذـپ  وت  هاـگرد  هب  ناگتـشگزاب  َکـِفْوَخ  ْنِم  یَکب 
يرای تساّیهم و  َِکتادِع  ٌَهلوُذـْبَم َو  َِکب  َناعَتْـسا  ِنَِمل  َهَناعِْالاَو  وتزا  ناسردایرف  يارب  وت  یـسر  دایرف  هدوب  تمحر  فطل و  ٌهَدوُجْوَم 
يارب وت  َلامْعَا  ٌَهلاقُم َو  ََکلاقَتْـسا  ِنَم  َلـَلَز  ٌهَزَْجنُم َو  َكِداـبِِعل  ياـه  هدـعو  تسا  ناـگیار  دـنبلط  یم  يراـی  وت  زا  هک  ناـنآ  يارب  وت 

تسا و ِِقئالَْخلا  َیِلا  َکَقازْرَا  ٌهَظوُفْحَم َو  َْکیَدـَل  َنیِلماْعلا  تشذـگ  دروم  دـننک  یهاوخرذـع  وتزا  هک  نانآ  شزغلو  یعطق  ناگدـنب 
یم دورف  ٌهَلِـصاو َو  ْمِْهَیِلا  ِدیزَْملا  َِدئآوَع  ٌَهلِزان َو  َْکنَُدل  ْنِم  وت  بناج  زا  قیالخ  همه  يزور  تسا و  ظوفحم  وت  دزن  ناراکوکین  لمع 

دوش و یم  نانآ  بیصن  نوزف  ياه  هرهب  دیآ و 
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َكَدـْنِع ناگدـنب  ياهتجاح  دریگ و  یم  رارق  شـشخب  دروم  نابلط  شزرمآ  ناهانگ  َکـِْقلَخ  َجـِئآوَح  ٌهَروُفْغَم َو  َنیرِفْغَتْـسُْملا  َبُونُذ 
َِدئآوَم ٌهَِرتاوَتُم َو  ِدیزَْملا  َِدئآوَع  تسا  ناوارف  وت  دزن  نارگاضاقت  زئاوج  هدروآرب و  وت  دزن  ٌهَرَّفَُوم َو  َكَْدنِع  َنیِلئاّسلا  َِزئآوَج  ٌهَّیِـضْقَم َو 

َّمُهّللَا ٌهَعَْرتـُم  ِءآـمِّظلا  َلِـهانَم  ٌهَّدَـعُم َو  يارب  وت  ماـعط  هب  هتـسارآ  ياـه  هرفـس  تسا و  یپ  رد  یپ  وت  نوزف  ياهـششخبو  َنیمِعْطَتْـسُْملا 
یئآِیلْوَا َْنَیب  یْنَیب َو  ْعَمْجاَو  یئآنَث  ْلَْبقاَو  یئآعُد  تسازیربل  تلاصو  ناگنشت  ياربوت  فطل  ياه  همشچو  هدامآ  نابلط  يزور  ْبِجَتْساَف 

ِْنیَـسُْحلاَو ِنَسَْحلا  َهَمِطاف َو  ٍِّیلَع َو  ٍدَّمَُحم َو  ِّقَِحب  مئایلوا  راوج  ردارمو  ریذپب و  ار  میانث  دـمح و  امرف و  باجتـسم  ارم  ياعد  ادـخ  يا 
يا وت  هک  یف  یئاجَر  ُهَیاغَو  َيانُم  یهَْتنُم  یئآمْعَن َو  ُِّیلَو  َکَّنِا  مالسلا ) مهیلع   ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قحب  هد  رارق 

َياْوثَم یبَلَْقنُم َو  یئاهن  فده  میاهوزرآ و  تیاهن  میاه و  تمعن  یعقاو  بحاص  ادخ 

یتسه ترخآ  ایند و  رد  میاهدیما 

: دناوخباراعد نیا  دعب 
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ْمُْهلَغْشا انَئادْعَا َو  اّنَع  َّفُک  زرمایبار و  ام  ناتـسود  یتسه  نم  يالوم  اقآ و  دوبعم و  وت  اِنئآِیلْوَءِال َو  ْرِفِْغا  َيالْوَم  يدِّیَـس َو  یهِلا َو  َْتنَا 
نخـس َهَِملَک و  ْضِحْدَاَو  اْیلُْعلا  اَْهلَعْجاَو  ِّقَْحلا  َهَِملَک  زاس  ناشدوخ  مرگرـس  ار  نانآ  امرف و  عفد  ام  زا  ار  اـم  نانمـشد  ْرِهْظَا  اـناذَا َو  ْنَع 

رب وت  اریز  .نادرگب  تسپ  نازغل و  ٌریدَق  ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  یْلفُّسلا  اَْهلَعْجاَو  ِلِطاْبلا  ار  لطاب  نخـس  هد و  رارق  رترب  بلاغ و  ار  قح 
یئاناوت يزیچره 
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اروشاع ترایز 

رد ار  دوخ  هدوـمن ، مّسجم  تناگدـید  ربارب  رد  ار  نادیهـش  رـالاس  رّهطم  مرح  هدروآ ، ور  ـالبرک  فرط  هب  هّللا  نیما  تراـیز  زا  دـعب 
: وگب لد  قامعا  زا  هدید ، رظان  دوخ  رب  ار  دهاش  ِدیهش  نآ  و  رضاح ، مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  رضحم 

 «. هّللادبع ابا  ای  َکیلع  مالّسلا  » 

ترضح نالتاق  نارگزواجت و  نابـصاغ ، نارگمتـس ، رب  هدرک ، مّسجم  ترظن  رد  ار  نادناخ  نیا  ماشآ  نوخ  نانمـشد  تایانج  هاگنآ 
يارب هدرک ، نعل  لد  يادـیوس  زا  البرک _  رغـصا  یلع  ات  ارهز  ترـضح  ِنسحم  زا  قح _  هار  نادیهـش  رگید  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
نایرگ مشچ  اب  هدرک ، اعد  خیرات  نامولظم  رگید  نادیهش و  رالاس  نوخ  هاوخنوخ  مالسلا  هیلع  هّللا  هّیقب  ترـضح  جرف  رما  رد  لیجعت 

: وگب رابنوخ  لد  و 
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دنزرف َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهّللا  ِلوُسَر  َْنباَی  يا  وت  رب  مالـس  هّللادـبع  ابا  يا  وت  رب  مالـس  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهّللاِدـْبَع  اـبَا  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 
َْکیَلَع وت  رب  مالس  ءایصوا  دّیس  دنزرف  يا  ُمالَّسلَا  َنیّیِصَْولا  ِدِّیَس  َْنباَو  َنینِمْءوُْملاِریمَا  نانمءومریما و  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ  لوسر 

وترب مالـس  َْرتِْولاَو  ِهِراث  َْنباَو  ِهّللا  َراث  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ناهج  ناوناب  يوناب  ارهز و  همطاف  دـنزرف  يا  َنیَملاْعلا  ِءاِسن  ِهَدِّیَـس  َهَمِطاف  َْنباَـی 
یتَّلا و ِحاوْرَءْالا  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُمالَّسلَا  َرُوتْوَْملا  ملظ  زا  دـشک و  یم  ماـقتنا  تراوگرزبردـپ ، وت و  كاـپ  نوخ  زا  ادـخ  هک  یـسک  يا 
اب ِهّللا  ُمالَس  ًاعیمَج  یّنِم  ْمُْکیَلَع  َِکئانِِفب  ْتَّلَح  ترهطم  مرح  رد  هک  یکاپ  حاورا  رب  وترب و  مالس  دنک  یم  یهاوخداد  وت  رب  دراو  متس 

بش و متـسه و  نم  ات  داب  ادخ  مالـس  تیحت و  دورد و  ُراهَّنلاَو  ُْلیَّللا  َیَِقبَو  ُتیَقب  ام  ًاَدبَا  نم  زا  دبا  ات  امـش  همه  رب  دندش  نوفدـم  وت 
وت تبیصم  گرزب و  سب  وت  يرادازع  انامه  هّللادبع  ابا  يا  ْتَّلَجَو  ُهَّیِزَّرلا  ِتَمُظَع  ْدََقل  ِهّللاِْدبَعابَاای  تسا  رارقرب  یقاب و  زور 
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ْتَمُظَع ْتَّلَج َو  ِمالْـسِءْالا َو  ِلْهَا  تخـس و  ناناملـسم ، همه  نایعیـش و  ام  رب  ناهج  رد  _ِع  یمَج یلَع  اْنیَلَع َو  َِکب  ُهَبیـصُْملا  ِتَمُظَعَو 
تخس و اهنامسآ ، لها  َنَعَلَف  ِتاومَّسلا  ِلْهَا  _ِع  یمَج یلَع  ِتاومَّسلا  ِیف  همه  رب  وت  تبیصم  لّمحت  دوب و  راوشد  راوگان و  َُکتَبیصُم 

َلْهَا ْمُْکیَلَع  امـش  رب  ار  متـس  ملظ و  ناینب  ساسا و  هک  ار  یتّلم  ِرْوَْجلاَو  ِْملُّظلا  َساسَا  ْتَسَّسَا  ًهَُّما  ُهّللا  دـنک  تنعل  ادـخ  سپ  دوب  راوشد 
ْمُکِماقَم ْنَع  ماقمزا  ار  امـش  هک  ار  یتّلم  دنک  تنعل  ادـخ  دـندرک و  يراذـگ  هیاپ  (ص ) ربمغیپ تیب  لها  ْمُْکتَعَفَد  ًهَُّما  ُهّللا  َنََعلَو  ِْتیَْبلا 

اهیف ُهّللا  ُمُکَبَّتَر  هدـینادرگ  امـش  صوصخم  ادـخ  هک  ار  يا  هبتر  دـندرک و  عنم  تفـالخ )  ) دوـخ هبترم  یتَّلا و  ُمُِکِبتارَم  ْنَع  ْمُْکَتلازَاَو 
ْمَُهل َنیدِّهَمُْملا  ُهّللا  ادخ  .دندناسر و  تداهش  هب  ار  امش  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ  .دنتفرگ  امش  زا  دوب ، َنََعلَو  ْمُْکتَلَتَق  ًهَُّما  ُهّللا  َنََعلَو 

ْمُْکَیِلاَو ِهّللا  َیِلا  ُْتئَِرب  دندرکایهم  ارامش  لتقو  راتـشک  هنیمز  تاناکما  ندومن  مهارف  اب  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  ْمُِکلاِتق  ْنِم  ِنیکْمَّتلِاب 
ادخ يوسب  ناشناتسود  ناوریپو و  اهنآ  نایعیش  ناگشیپ و  متس  نآ  زا  نم  ْمِهِعایْشَا  ْنِمَو  ْمُْهنِم 
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ْنَِمل مشزاسو  حلـص  رد  تمایق  ات  نم  هّللادـبع  ابا  يا  .میوج  یم  يرازیبامـش  يوسب  ٌْملِـس و  ّینِا  ِهّللاِدـْبَع  ابَا  اـی  ْمِِهئاـِیلْوَا  ْمِهِعاـْبتَاَو َو 
.تسا گنج  رد  امـش  اب  هکره  اب  مداـهج  گـنج و  رد  تسا و  حلـص  ردامـش  اـب  هکره  اـب  ِمْوَی  یِلا  ْمَُکبَراـح  ْنَِمل  ٌبْرَح  ْمُکََملاـس َو 

َْنبا ُهّللا  َنََعلَو  ًهَبِطاـق  َهَّیَُما  یَنب  ُهّللا  ار  ناورم  نادـناخ  داـیز و  نادـناخ  دـنک  تنعل  ادـخ  َنََعلَو  َناوْرَم  َلاَو  ٍداـیِز  َلا  ُهـّللا  َنََـعلَو  ِهَماـیِْقلا 
نبرمع دنک  تنعلو  ًارْمِش  ُهّللا  َنََعلَو  ٍدْعَس  َْنب  َرَمُع  ُهّللا  َنََعلَو  ار  هناجرم  دنزرف  دنک  تنعل  ار و  هّیما  ینب  همه  دنک  تنعل  ادخ  َهَناجْرَم و 

اراهبـسا هک  ار  یتّلم  دنک  تنعل  ادخ  ْتَبَّقَنَتَو و  ْتَمَْجلَاَو  ْتَجَرْـسَا  ًهَُّما  ُهّللا  َنََعلَو  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  دنک  تنعل  ادخو  ار  دـعس 
يادف مردام  ردپ و  .دنتسب  باقن  دوخرب  یباصُم و  َمُظَع  ْدََقل  یُّماَو  َْتنَا  یبَِاب  َِکلاتِِقل  هدز  ماجل  هدرک و  نیز  تترـضحاب  گنج  يارب 

ماقم هک  ییادخ  زا  مهاوخ  یم  سپ  ینَمَرْکَاَو  َکَماقَم  َمَرْکَا  يذَّلا  َهّللا  ُلَئْـسَاَف  َِکب  هدش  نیگنـسو  راوشد  سب  نمرب  وت  تبیـصم  .وت 
یهاوخماقتنا ارم  دـنک  يزور  تشاد ، یمارگامـش  هطـساوب  مهارمو  ٍروُْصنَم  ٍماِما  َعَم  َكِراث  َبَلَط  ینَقُزْرَی  ْنَا  َکـِب  تشاد  یمارگ  ارت 

نآ باکر  رد  اروت 
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هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  دـمحم  ترـضح  تیب  لها  زا  رـصع ) یلو  ترـضح   ) هدـش يرای  ماما  ِِهلاَو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلْهَا  ْنِم 
ای ِهَرِخءْالاَو  اْینُّدلا  ِیف  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  ترخآ  ایند و  رد  ارم  مالسلا  هیلع  نیسح  قحب  اراگدرورپ ! ِْنیَـسُْحلِاب  ًاهیجَو  َكَْدنِع  یْنلَعْجا  َّمُهّللَا 

شلوسر يوسب  ادخ و  يوسب  میوج  یم  بّرقت  یِلاَو  ِِهلوُسَر  یِلاَو  ِهّللا  َیِلا  ُبَّرَقَتَا  ّینِا  نم  هّللادبعابا  يا  .نادرگ  دنموربآ  ِهّللاِدـْبَع  ابَا 
َْکَیِلاَو نسح  ماـما  ترـضح  ارهز و  همطاـف  ترـضح  نینمءوـملاریما و  ِنَسَْحلا  َیِلاَو  َهَمِطاـف  یِلاَو  َنینِمْءوُْـملاِریمَا  ترـضح  يوـسب  و 

ََکل َبَصَنَو  لاتق  هب  وت  اب  هک  یناسکزا  يرازیب  وت و  یتسودو  ّتبحم  هطـساوب  وت ، ترـضح  هب  َکََلتاق و  ْنَّمِم  ِهَئارَْبلاـِبَو [  َکـِتالاوُِمب 
ِْملُّظلا َساـسَا  ساـسا و  هـک  یناـسک  زا  يرازیب  اـب  نـینچمه  .دـنتخورفارب و  ار  گـنج  شتآو  هـتخادرپ  َسَّسَا  ْنَّمِم  ِهَئارَْبلاـِبَو  َبْرَْحلا 

 [ ِِهلوُسَر یِلاَو  ادخ  يوسب  میوج  یم  يرازیبو  .دندرک  يرازگناینب  ار  امـش  هیلعرب  متـسو  ملظ  ياه  هیاپ  ِهّللا  َیِلا  ُءَْربَاَو  ْمُْکیَلَع  ِرْوَْجلاَو 
هدرک و اپب  ار  ملظ  ياه  هیاپ  هک  یناسک  زا  ادخ  لوسر  يوسبو  َِکلذ  َساسَا  َسَّسَا  ْنَّمِم 
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هیلعرب امـش و  هیلعرب  یتلادـعیبو  متـس  نیا  دـندومن و  راوتـسا  اه  هیاپ  نآرب  ار  متـس  ساسا  ِهِرْوَجَو  ِهِْملُظ  یف  يرَجَو  ُهَناـْیُنب  ِْهیَلَع  یَنبَو 
ِهّللا َیِلا  ُبَّرَقَتَا  ْمُْهنِم َو  امش  ترضح  ادخ و  هاگرد  هب  .درک و  ادیپ  نایرج  امش  نایعیش  ْمُْکَیِلاَو  ِهّللا  َیِلا  ُْتئَِرب  ْمُکِعایْشَا  یلَعَو  ْمُْکیَلَع 

ِهَئارَْبلِابَو ْمُکِِّیلَو  ِهالاُومَو  يوسب  سپسو  ادخ  يوسب  میوج  یم  برقت  میوج و  یم  يرازیب  هشیپ ، متس  مدرم  نآزا  ْمُِکتالاوُِمب  ْمُْکَیِلا  َُّمث 
ِهَئارَْبلِابَو َبْرَْحلا  ُمَُکل  َنیبِصاّنلاَو  نتسج  يرازیب  ببسبو  امش  ناتسود  اب  یتسود  امـش و  یتسود  تبحم و  هطـساوب  امـش  ْمُِکئادْعَا  ْنِم 
ْمُکََملاس ْنَِمل  ٌْملِس  ّینِا  ْمِهِعاْبتَاَو  ناوریپ  نایعیش و  زاو  دنتساخرب  گنج  هبامش  اب  هک  یمدرمزا  يرازیبوامش  نانمـشدزا  ْمِهِعایْـشَا  ْنِم 

ْمُکالاو ْنَِمل  ٌِّیلَوَو  ْمَُکبَراح  مشزاسو  حلصردوااب  نم  دشاب  شزاسو  حلص  ردامشاب  سکره  .میوج  یم  يرازیب  مهاهنآ  ْنَِمل  ٌبْرَحَو 
ْمُِکتَفِْرعَِمب ینَمَرْکَا  يذَّلا  َهّللا  ُلَئْسَاَف  متسود و  امش ، ناتسود  اب  تسا و  گنج  رد  امش  اب  هک  یـسکاب  مگنج  رد  ْمُکاداع و  ْنَِمل  ٌّوُدَعَو 

ْمُِکئادْعَا ْنِم  َهَئارَْبلا  ِینَقَزَرَو  ْمُِکئاِیلْوَا  ناتسودو  امش  ییاسانشو  تفرعم  هب  ارم  هک  يدنوادخ  زا  سپ  منمشد  امش ، نانمـشداب  ِهَفِْرعَمَو 
ایند ردارم  هک  مهاوخ  یم  هدومن  يزورارامش  نانمشدزا  يرازیبو  هتشاد  یمارگامش 
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ْمُکَْدنِع یل  قدص  افـص و  نیا  رد  ارم  هداد و  رارق  امـش  نیـشنمه  امـش و  اب  ترخآو  َتِّبَُثی  ْنَاَو  ِهَرِخءْالاَواْینُّدـلا  ِیف  ْمُکَعَم  ینَلَعْجَی  ْنَا 
مهاوخ یم  ادخ  زا  ْمَُکل و  َدوُمْحَْملا  َماقَْملا  َِینَغِّلَُبی  ْنَا  ُُهلَئْـسَاَو  درادب  مدق  تباث  ناهج  ود  رد  امـش ، هب  ِهَرِخءْالاَو  اْینُّدلا  ِیف  ٍقْدِص  َمَدَق 

رد ارمو  .دـیراد  ٍّيِدـْهَم  ٍماِما  َعَم  ْمُکِراث  َبَلَطینَقُزْرَی  ْنَاَو    ِ هّللاَدـْنِع ادـخ  دزن  ردامـش  هک  يا  هدیدنـسپ  يالاو  ماـقم  نآ  هب  دـناسرب  ارم 
، قحب قطان  ْمُکِّقَِحب و  َهّللا  ُلَئْـسَاَو  ْمُْکنِم  ِّقَْحلِاب  ٍقِطان  ٍرِهاظ  نایامن  رگ و  تیاده  ياوشیپو  ماما  نآ  جع ) ) رـصع یلو  ترـضح  باکر 

دزن امـش  تلزنمو  ماقم  ینَیِطُْعی و  ْنَا  ُهَْدنِع  ْمَُکل  يذَّلا  ِنْاَّشلِابَو  امـش  ّقحب  مهاوخ  یمادـخ  زا  دـیامرف و  بیـصن  ار  امـش  یهاوخماقتنا 
اطع هدز  تبیصم  ره  هب  هک  یشاداپ  نیرتهب  امش ، رطاخب  ًاباصُم  یطُْعی  ام  َلَْضفَا  ْمُِکب  یباصُِمب  میگدز  تبیـصم  ببـسب  نم  هب  هک  ادخ 
یفَو ِمالْـسِْالا  ِیف  مالـسا  ملاع  رد  دّـمحم  لآ  امـش  تبیـصم  دـیامرف و  تیانع  اهَتَّیِزَر  َمَظْعَاَو  اهَمَظْعَا  اـم  ًهَبیـصُم  ِِهتَبیـصُِمب  دـنک ، یم 

تسا راوگان  گرزب و  ردقچ  نیمز  اهنامسآ و  مامت  رد  ِضْرَءْالاَو و  ِتاومَّسلا  _ِع  یمَج
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َّمُهّللَا ٌهَرِفْغَمَو  ٌهَمْحَرَو  ٌتاوَلَـص  َْکنِم  هد  رارق  نانآ  زا  تیعقوم  ماقم و  نیا  رد  ارم  اراگدرورپ  ُُهلانَت  ْنَّمِم  اذه  یماقَم  یف  یْنلَعْجا  َّمُهّللَا 
دننامهارم نتـسیز  یتامَمَو  ٍدَّمَُحم  ِلاَو  ٍدَّمَُحم  ایْحَم  َيایْحَم  اراگدرورپ  تساـهنآ  لاـح  لـماش  تترفغم  تمحر و  دورد و  هک  ْلَـعْجا 

دمحم ندرم  دننامه  ارم  ٌمْوَی  اذه  َّنِا  َّمُهّللَا  ٍدَّمَُحم  ِلاَو  ٍدَّمَُحم  َتامَم  ندرم  هد و  رارق  مهیلع ) هّللا  تاولص   ) دمحم لآو  دمحم  نتسیز 
( هدنه  ) رـسپ هّیما و  ینب  هک  تسا  ُنیعَّللا  ِدابْکَءْالا  ِهَلِکا  ُْنباَو  َهَّیَُماُوَنب  ِِهب  ْتَکَّرَبَت  يزور  اروشاع )  ) زور نیا  ایادخ  .هد  رارق  دـمحم  لآو 

یلص وت  ربمغیپ  نینچمه  دندیدرگ و  وت  نعل  راتفرگ  یَّلَـص  َکِِّیبَن  ِناِسلَو  َِکناِسل  یلَع  ِنیعَّللا  ُْنبا  نانآ  هک  دنتفرگ  نشج  راوخرگج 
ْنَْعلا َّمُهّللَا  ِِهلاَو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَص  َکُِّیبَن  ِهیف  نانآ  ّتیعقوم  ره  رد  اج و  ره  رد  َفَقَو  ٍِفقْوَمَو  ٍنِطْوَم  ِّلُک  یف  ِِهلاَو  ِْهیَلَع  ُهّللا  هلآو  هیلع  هّللا 

نانآ همه  .دیزی  شرسپ  هیواعم و  نایفس و  وبا  رب  ْمِْهیَلَع  َهَیِواعُم  َْنبَدیزَیَو  َهَیِواعُمَو  َنایْفُسابَا  تسرف  تنعل  اراگدرورپ  دومن  نعل  ار 
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ُلا هک  تسا  يزور  اروشاع )  ) زور نیا  دـنوش و  راتفرگ  وت  یگـشیمهو  يدـبا  نعل  هب  ِِهب  ْتَحِرَف  ٌمْوَی  اذـهَو  َنیدـِبءْالاََدبَا  ُهَنْعَّللا  َْکنِم 
ِْهیَلَع ِهّللا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نتـشک  رطاخب  ناورم  نامدود  دایز و  نامدود  ُتاوَلَـص  َْنیَـسُْحلا  ُمِِهْلتَِقب  َناوْرَم  ُلاَو  ٍدایِز 

[ َمیلالا ] َباذَْـعلاَو نانآرب  ار  تکاندرد  باذـع  نعل و  وت  اراگدرورپ  دـندش  ناـمداشو  لاحـشوخ  َکـْنِم  َنْعَّللا  ُمِْهیَلَع  ْفِعاـضَف  َّمُهّللَا 
یتایَح ِماّیَاَو  اذه  یِفقْوَم  یفَو  ِمْوَْیلا  اَذه  یف  تیعقوم  نیا  رد  ناکم و  نیا  رد  نم  اراگدرورپ  .نادرگ  ربارب  دنچ  َْکَیِلا  ُبَّرَقَتَاّینِا  َّمُهّللَا 

متـس نآ  رب  نعل  نتـسج و  يرازیب  ببـس  هب  ِتالاوُْملِابَو  ْمِْهیَلَع  ِهَنْعَّللاَو  ْمُْهنِم  ِهَئارَْبلِاب  میوج  یم  برقت  وت  يوسب  یگدنز  نارود  رد  و 
هاگنآ داب  شلآو  وا  رب  ادـخ  دورد  وا  راـهطا  لآ  ربمغیپ و  ُمـالَّسلا  ُمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  َکِِّیبَن  ِلاَو  َکِِّیبَِنل  تبحمو  یتسود  ببـس  ناگـشیپ و 

ِلاَو ٍدَّمَُحم  َّقَح  َمَلَظ  وا  لآ  دـمحم و  ّقحرد  هک  یملاظ  لّوارب  نک  تنعل  وت  اراـگدرورپ  ٍِملاـظ  َلَّوَا  ْنَْعلا  َّمُهّللَا  ییوگ : یم  هبترمدـص 
درک يوریپ  متسو ، ملظ  رد  ناگشیپ  متس  نآ  زا  هک  یسک  نیرخآ  تشاداور و  متس  َُهل  _ٍع  ِبات َرِخاَو  ٍدَّمَُحم 
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هزرابمو گنج  هب  نیـسح  ترـضحاب  هک  یبّصعتم  تعامجرب  تسرف  تنعل  اراـگدرورپ  ِتَدَـهاجیتَّلا  ََهباـصِْعلا  ِنَْعلا  َمُهّللَا  َکـِلذ  یلَع 
نامیپ مهو  هدرک  يراکمه  ترـضح  نآ  نتـشکرد  هکناـنآرب  نک  تنعل  دنتـساخرب و  ِِهْلتَقیلَع  ْتََعباـتَو  ْتَعَیاـبَو  ْتَعَیاـش  َْنیَـسُْحلا َو 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  نکراتفرگ  دوخ  نعل  هب  ار  نانآ  همه  اراگدرورپ  دندومن  يوریپ  وگب : هبترمدص  هاگنآ  ًاعیمَج  ْمُْهنَْعلا  َّمُهّللَا  دـندش و 
یّنِم َْکیَلَع  َِکئانِِفب  ْتَّلَح  یتَّلا  وت  هاگردو  میرح  رد  هک  یکاپ  حاورا  نآرب  هّللادبع و  ابا  يا  وت  رب  مالـس  ِحاوْرَءْالا  یَلَع  ِهّللاِدـْبَعابَا َو 

الَو ُراهَّنلاَو  ُْلیَّللا  َیَِقبَو  ُتیَقبام  هک  یمادام  داب  وت  رب  ادخ  هنادواج  مالـس  نم  فرطزا  دندش ) نوفدم   ) دندیزگ تماقا  ًادـَبَا  ِهّللا  ُمالَس 
تاقالم نیرخآ  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  ْمُِکتَرایِِزل  یّنِم  ِدْهَْعلاَرِخا  ارم  ترایز  نیا  ادخ  تسا و  رارقرب  زورو  بش  متـسه و  نم  ُهّللا  ُهَلَعَج 

رب نیـسحلا و  نب  یلع  ترـضح  و  ِْنیَـسُْحلاِدالْوَایلَعَو [  ] ِْنیَـسُْحلا ِْنبِِّیلَع  یلَعَو  نیـسح  ترـضح  رب  مالـس  دهدن  رارق  تترـضح  اب  نم 
نعل وت  اراگدرورپ  نیسح :  باحصا  رب  َّمُهّللَا  ییوگ : یم  سپس  ِْنیَسُْحلا  ِباحْصَا  یلَعَو  نیسح و  نادنزرف 
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َِثلاّثلاَو َِیناّثلا  زاس  دوخ  نعل  راتفرگ  ار  یلوا  ادتبا  نادرگ و  ملاظ  نیلّوا  صوصخمارم  َُّمثًالَّوَا  ِِهبْأَدـْباَویّنِم  ِنْعَّللِاب  ٍِملاظ  َلَّوَا  َْتنَا  َّصُخ 
َْنباَو ٍدایِز  َْنب  ِهّللاَدـْیَبُع  ْنَْعلاَو  ًاـسِماخ  هک  ار  دـیزی  نک و  تنعل  ار  یمراـهچ  یمّوس و  یمّود و  هاـگنآ  َدـیزَی و  ْنَْعلا  َّمُهّللَا  _َع  ِباّرلاَو

دعس و رمع  هناجرم و  یبَا  َلاَو  ًارْمِش  ٍدْعَس َو  َْنب  َرَمُع  َهَناجْرَم َو  رسپ  دایز و  نب  هّللادیبع  رب  تسرف  تنعل  نک و  نعل  تساهنآ  نیمجنپ 
یم يور و  یم  هدجـسب  تمایق  زور  ات  ناورم ، لآ  دایز و  لآ  ِهَمیِْقلا و  ِمْوَی  یِلا  َناوْرَم  َلاَو  ٍداـیِز  َلا  َنایْفُـس َو  نایفـس  یبا  لآ  رمش و 

نارازگـساپس یلَع  ِهِّلل  ُدْمَْحل  ْمِِهباصُم َا  یلَع  ََکل  َنیرِکاّشلا  شیاتـس  هب  منک  یم  شیاتـس  ارت  ایادخ  َدْمَح  ُدْـمَْحلا  ََکل  َّمُهّللَا  ییوگ :
نم كاندردو  نیگنس  ِْنیَسُْحلا  َهَعافَش  یْنقُزْرا  َّمُهّللَا  یتَّیِزَر  ِمیظَع  يرادازع  رب  شیاتـس  ار  ادخ  ناراوگرزب  نآ  تبیـصم  مغ و  رب  وت ،
نم هبار  نیـسح  ترـضح  َكَْدنِع  ٍقْدِـص  َمَدَـق  یل  ْتِّبَثَو  ِدوُرُْولا  َمْوَی  تعافـش  ناهج  نآ  هبدورو  ماگنه  اراگدرورپ.تبیـصم  نیارد 

دوخ دزن  رد  افص  قدص و  نیا  رد  ارمو  زاس  يزور 
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ِْنیَسُْحلا َنوُد  ْمُهَجَهُم  اُولََذب  باکر  رد  هک  وا  باحصاو  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  اب  هارمه  َنیذَّلا  ِْنیَسُْحلا  ِباحْـصَاَو  ِْنیَـسُْحلا  َعَم 
.رادب مدق  تباث  دندیسر  تداهش  هب  شترضح  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع 

مّود تعکر  رد  و  ي_س »  » هروس دـمح  زا  دـعب  لّوا  تعکر  رد  هک  تسا  نآ  رتهبو  يروآ  یم  اجب  تراـیز  زاـمن  تعکر  ود  هاـگنآ 
: یناوخ یم  ار  همقلع  ياعد  سپس  یناوخب  نمحّرلا »  » هروس دمح  زا  دعب 

همقلع ياعد 

ِبَرُک َفِشاکای  ناگراچیب  ياعد  هدـننک  باجتـسم  يا  ادـخ  يا  ادـخ  يا  ادـخ  يا  َنیّرَطْـضُْملا  ِهَوْعَد  َبیُجم  ای  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  اـی  ُهّللَا  اـی 
ْنَمایَو َنیخِرْصَتْسُْملا  َخیرَـص  ای  ناهاوخداد  سرداد  يا  نارطاخ  ناشیرپ  هودنا  هدننک  فرطرب  يا  َنیثیغَتْـسُْملا و  َثایِغ  ای  َنیبوُرْکَْملا 

گر زا  وت  هکنآ  يا  ناهاوخدایرف و  سردایرف  يا  ِْلبَح و  ْنِم  ََّیِلا  ُبَْرقَا  َوُه 
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هکنآ يا  يوش  یم  لئاح  وا  ّتینو  صخـش  نیب  هکنآ  يا  يرتکیدزن  نم  هب  ندرگ  َوُه  ْنَم  ای  ِِهْبلَقَو َو  ِءْرَْملا  َْنَیب  ُلوُحَی  ْنَم  ایَو  ِدـیرَْولا 
هبترمو نشور  هنارکرد  وت  دوجو  رـشب و  لقع  زا  رتالاب  هبترم  رد  ُنمْحَّرلا  َوُه  ْنَم  ایَو  ِنیبُْملا  ُِقفُْالِاب  یلْعالا َو  ِرَْظنَْملاـِب  وت  سدـقا  تاذ 
تسدب یتسه  ناهج  يربهرو  ریبدتو  يا  هشیپرهمو  َهَِنئاخ  ُمَْلعَی  ْنَم  ایَو  يوَتْسا  ِشْرَْعلا  یَلَع  ُمیحَّرلا  رگشیاشخب  هکنآ  يا  تسا  روهظ 

هکنآ يا  يربخاب  اهلد  ینورد  تینزا  یهاگآاهمـشچ و  ِْهیَلَع  یفْخَیال  ْنَم  ایَو  ُروُدُّصلا  یِفُْخت  امَو  ُِنیْعـالا  تناـیخ  زا  هکنآ  يا  تست 
هبتـشم وترب  قیالخ  زاوآو  ادـص  هکنآ  يا  تسین  ُهُطِّلَُغتال  ْنَمایَو  ُتاوْصالا  ِْهیَلَع  ُِهبَتْـشَتال  ْنَماـی  ٌهَِیفاـخ  هدیـشوپ  وترب  یناـهنپرما  چـیه 

رارـصارارصا هکنآ  يا  دزادنین و  هابتـشا  َكِرْدُم  ای  َنیِّحلُْملا  ُحاْحِلا  ُهُمِْرُبیال  ْنَمایَو  ُتاجاْحلا  هب  ارت  رایـسب ، ياهتجاح  دش و  دـهاوخن 
هدنروآدرگ يا  دوش  توف  هچنآ  مامت  َدَْعب  ِسوُفُّنلا  َئِرابایَو  ٍلْمَـش  ِّلُک  َعِماج  ایَو  ٍتْوَف  ِّلُک  هدنبایرد  يا  درواین  هوتـس  هب  اروت  نازرو 

هکنآ يا  گرم  زا  ِتاجاْحلا  َیِضاقای  ٍنْأَشیف  ٍمْوَی  َّلُک  َوُه  ْنَمای  ِتْوَْملا  دعب  ناگدرم  هدننک  هدنز  يا  دوش  هدنکارپ  ملاعرد  هچنآ  همه 
اهیراتفرگ هدننک  فرطرب  يا  َِّیلَو  ای  ِتالُؤُّسلا  َیِطْعُم  ای  ِتابُرُْکلا  َسِّفَنُم  ای  تاجاح  هدـنروآرب  يا  یتسه  يا  هژیو  راک  رد  يزور  ره 

هدنرادتسود يا  اهتساوخرد  هدننکاطع  يا 
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مامت هب  یگدیسر  يارب  وت  هک  یـسک  يا  تاّمهم  هدننک  تیافک  يا  تالیامت  ْیَـش ٍء  ِّلُک  ْنِم  یفْکَی  ْنَمای  ِتاّمِهُْملا  َِیفاکای  ِتابَغَّرلا 
وت هک  ییاهراک  هب  تسینرداق  یـسک  نیمز  نامـسآردو و  َُکلَئْـسَا  ِضْرَءْالاَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ْیَـش ٌء  ُْهنِم  یفْکَیالَو  یتسه  یفاـک  روما 

یلع ّقحب  ناربمایپ و  متاخ  دّمحم  ّقحب  مهاوخ  یم  َنینِمْؤُْملاِریمَا  ٍِّیلَعَو  َنیِّیبَّنلا  ِمَتاخ  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  وتزا  دنک  یگدیسر  یهد  یم  ماجنا 
ُهَّجََوتَا ْمِِهب  ّینِاَف  نیـسح ، نسح و  ّقحب  تربمغیپ و  رتخد  همطاف  ّقحبو  ِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  ِّقَِحبَو  َکِِّیبَن  ِْتِنب  َهَمِطاف  ِّقَِحبَو  نانمؤم  ریما 
َْکَیِلا ُعَّفَشَتَا  ْمِِهبَو  ما  هدروآ  ور  تترضح  هاگرد  هب  ناراوگرزب  نآ  هلیسوب  تیعقوم  نیا  رد  نم  ُلَّسََوتَا و  ْمِِهبَو  اذه  یماقَم  یف  َْکَیِلا 
دنگوس نانآ  قحب  ادجارتو  مهاوخ  یم  وت  زا  نانآ  ّقحب  ما و  هداد  رارق  عیفـش  هلیـسو و  وت  دزن  اراهنآ  ُمِزْعَاَو  ُمِْسُقاَو  َُکلَئْـسَا  ْمِهِّقَِحبَو 
يذَّلِابَو َكَْدنِع  دـنراد  وت  دزن  ناراوگرزب  نآ  هک  یتلزنمو  ماقم  هب  مهد و  یم  ْمَُهل  يذَّلاِرْدَْـقلِابَو  َكَدـْنِع  ْمَُهل  يذَّلا  ِنْأَّشلِابَو  َْکیَلَع 
ْمُهَْدنِع ُهَْتلَعَج  يذَّلا  یّصاخ  مسا  نآ  هب  هدش و  نایناهج  مامترب  نانآ  ّتیلضفا  ثعاب  هکیّرس  نآ  هبو  َکِمْسِابَو  َنیَملاْعلا  یَلَع  ْمُهَْتلَّضَف 

يا هدرک  نانآ  صوصخمو  يا  هدادرارق  نانآ  دزن  هک  َنیَملاْعلا  َنوُد  ْمُهَتْصَصَخ  ِِهبَو 
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اعیمَج َنیَملاْعلا  َلْضَف  ْمُُهلْضَف  َقاف  هدش  قیالخ  مامت  نایم  رد  نانآ  زایتما  بجوم  یّتَح و  َنیَملاْعلا  ِلْضَف  ْنِم  ْمُهَلْضَف  َْتَنبَاَو  ْمُهَْتَنبَا  ِِهبَو 
یّنَع َفِشْکَت  ْنَاَو  ٍدَّمَُحم  ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  هک  مهاوخ  یموت  زا  هدشرترب ، نایناهج  مامت  تلیضف  رب  نانآ  تلیضف  ْنَا و  َُکلَئْـسَا 
ینک فرطربارم  يراـتفرگ  يرُوُما  ْنِم  َّمِهُْملا  ِینَیِفْکَتَو  یبْرَکَو  یّمَهَو  یّمَغ  ینارگن و  مغ و  یتـسرف و  دورد  وا  نادـناخو  دّـمحم  رب 

ییامن ادا  ار  مضرق  َنِمینَریُجتَو و  ِْرقَْفلا  َنِم  ینَریُجتَو  یْنیَد  یّنَع  َیِـضْقَتَو  ینک  یگدیـسردوخ  تیافکرپ  تسداـبارم  ّمهم  ياـهراکو 
ُفاخَا ْنَم  َّمَه  ینَیِفْکَتَو  ینادرگ  مزاین  یب  مدرم ، زا  لاؤس  زا  َنیقُولْخَْملا و  َیِلا  ِهَلَئْسَْملا  ِنَع  ینَِینُْغتَو  ِهَقاْفلا  یهد  متاجن  یتسدیهت  زاو 
راـشفو ُهَّرَـش  ُفاـخَا  ْنَـم  َّرَـشَو  ُهَـتَنوُزُح  ُفاـخَا  ْنَـم  َهـَنوُزُحَو  يریگتخـس  نارگتیذا و  هودـنا  زا  ارمو  ُهَرْـسُع  ُفاـخَا  ْنَـم  َرْـسُعَو  ُهَّمَه 

یتلادعیب ناگشیپ و  متس  ملظ  نارگ و  هلیح  رکم  َرْوَجَو و  ُهَیَْغب  ُفاخَا  ْنَم  َیَْغبَو  ُهَرْکَم  ُفاخَا  ْنَم  َرْکَمَو  رارشا  ّرش  نارگتنوشخ و 
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ُفاخَا ْنَم  َهَرُدْقَمَو  ُهَْدیَک  ُفاخَا  گنرین  نادنمتردق و  ّطلـست  نارگدادـیب و  ْنَمَدـْیَکَو  ُهَناْطلُـس  ُفاخَا  ْنَم  َناْطلُـسَو  ُهَرْوَج  ُفاخَا  ْنَم 
ینَدارَا ْنَم  َّمُهّللَا  ِهَرَکَْملا  َرْکَمَو  ِهَدَـیَْکلا  َدـْیَک  یّنَع  .ییامن  تیافک  هداد و  مهاـنپ  نادـنمناوت  تورثو  ناشیدـنادب  َّدَُرت  َّیَلَع َو  ُهَتَرُدـْقَم 

ُهَرْکَمَو ُهَْدیَک  یّنَع  ْفِرْصاَو  ُهْدِکَف  ینَداک  ْنَمَو  ُهْدِرَاَف  ّرـش  اراگدرورپ  نادرگ  رود  نم  زا  ار  ناراکبیرف  بیرفو  ناراکم  گنرین  ایادخ 
ءوسو زیتسو  َْتئِـش  ّینَاَو  َْتئِـش  َْفیَک  یّنَع  ُهْعَْنماَو  ُهَِّینامَاَو  ُهَسَْأبَو  هلیحو  گنرین  رطخ  نادرگرب و  شدوخ  هب  ار  زاـبگنرینو  شیدـنادب 

رقف هب  ار  وا  ُهُُرتْسَتال و  ٍءالَِببَو  ُهُُربَْجتال  ٍْرقَِفب  یّنَع  ُْهلَغْـشا  َّمُهّللَا  زاس  فرطرب  نمزا  یناد  یم  حالـص  هک  ناـمزره  روطره و  هباروا  تین 
ّتلذو جالع  لباق  ریغ  يرامیب  ریذـپان و  ألخ  زاین  ُهُّزُِعت و  ٍّلُذَو ال  ِهیفاُعتال  ٍمْقُِـسبَو  اهُّدُـسَتال  ٍهَقاِفبَو  راکـشآ  تبیـصم  ریذـپان و  ناربج 
نیعلا بصن  ار  سفن  ّتلذ  اراگدرورپ  زاس  راتفرگ  یگشیمه  یگراچیبو  ِْهیَْنیَع  َبْصَن  ِّلُّذلِاب  ْبِرْضا  َمُهّللَا  اهُُربَْجتال  ٍهَنَکْـسَِمبَو  یمئاد 

ضرم درد و  هب  ار  وا  ندب  نکراتفرگ و  یتسدیهت  هب  ار  وا  یگدنز  هد و  رارق  وا  ِِهنَدَبیف  َمْقُّسلاَو  َهَّلِْعلاَو  ِِهلِْزنَمیف  َْرقَْفلا  ِْهیَلَع  ْلِخْدَاَو 
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امَک يرْکِذ  دای  زا  ارم  دـشاب و  شدوخ  يراتفرگ  لوغـشم  هشیمه  وا  اـت  زاـس  ـالتبم  ِهِْسنَاَو  َُهل  َغارَفـال  ٍلِـغاش  ٍلْغُِـشب  یّنَع  ُهَلَغْـشَت  یّتَح 
ِِهلْجِرَو ِهِدَیَو  ِِهناِسلَو  مشچ  شوگ و  ّرش  يا و  هدرب  شرطاخ  زا  ار  دوخ  دای  هکنانچربب  وا  ِهِرََصبَو  ِهِعْمَِسب  یّنَع  ْذُخَو  َكَرْکِذ  ُهَت  _ ْیَْـسنَا

َِکلذ ِعیمَج  یف  ِْهیَلَع  هب  يدرد  نک و  فرطرب  نم  زا  اروا  ياضعا  همه  بلق و  اپ و  تسد و  نابز و  ْلِـخْدَاَو و  ِهِحِراوَج  ِعیمَجَو  ِِهْبلَقَو 
ًالِغاش ًالْغُش  َُهل  َِکلذ  هب  نتخادرپ  ياجبات  یشخبن  افش  ادبا  هک  امرف  ّطلسم  شحراوج  اضعا و  نیا  مامت  َلَعَْجت  یّتَح  ِهِفْـشَت  الَو  َمْقُّسلا 

ام َِیفاـک  ارم  تاّـمهم  دورب و  شرطاـخ  زا  نم  داـی  دوش و  لوغـشم  شیوـخ  يراـتفرگ  هب  نم  ّتیذا  اـی  ینِفْکاَو  يرْکِذ  ْنَعَو  یّنَع  ِِهب 
هدننک تیافکاهنت  دنزجاع  وا  ّلح  زا  نارگید  هک  یتاّمهم  هدننک  تیافک  يا  امرف  تیافک  َكاوِس  َِیفاکالیفاْکلا  َکَّنِاَف  َكاوِسیفْکَیال 

اهنت ناـهج  ردو  تسین  يا  هدـننک  تیاـفک  وت  زاریغو  یئوـت  ملاـع  رد  َكاوِـس  َثیغُم  ـال  ٌثیغُم  َكاوِـس َو  َجِّرَفُم  ـال  ٌجِّرَفُمَو  تاّـمهم 
وت زج  یئوت و  ناگراچیب  هاگهانپاهنتو  قیالخ  سردایرف  َكاوِس  ُهُراج  َناک  ْنَم  َباخ  َكاوِس  َراج  ٌراجَو ال  اهراک و  شخب  شیاشگ 

هاگرد هبو  دنک  یـسر  دایرف  وتریغزا  درب و  هانپ  یِلا  ُُهبَرْهَمَو  َكاوِس  یِلا  ُهُعَْزفَمَو  َكاوِس  ُُهثیغُمَو  وت  ریغ  هب  هک  سکنآ  مورحم  .تسین 
دزیرگ وتریغ 
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یعَْزفَمَو یئاـجَرَو  یتَِـقث  َْتنَاَـف  َكِْریَغ  دـنک  یهاوخ  تاـجن  وتریغ  زا  درب و  هاـنپ  ٍقُولْخَم و  ْنِم  ُهاـْجنَمَو  َكِْریَغ  یِلا  ُهُأَْـجلَمَو  َكاوِس 
هاگهانپو ُحِْجنَتْـسَا  َِکبَو  ُِحتْفَتْـسَا  َِکبَف  َياْجنَمَو  يأَْجلَمَو  نم  هاگزیرگو  سر  دایرف  نم و  دـیما  داـمتعا و  دروم  یئوت  طـقف  یبَرْهَمَو 

لآ دّـمحم و  هطـساوب  ُعَّفَـشَتَاَو و  ُلَّسََوتَاَو  َْکَیِلا  ُهَّجََوتَا  ٍدَّمَُحم  ِلاَو  ٍدَّمَحُِمبَو  مبلط  یم  ّتیقّفوم  يزوریپ و  وت  زاو  نم  شخب  تاـجنو 
وت زا  مهد و  یم  رارق  دوخ  ََکلَو  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  ای  َُکلَئْسَاَف  عیفشو  هلیسو  ار  نانآو  مروآ  یم  ور  وت  هاگرد  هب  دّمحم 
هبو تست  صوصخم  شیاتـس  ای  َُکلَئْـسَاَف  ُناعَتْـسُْملا  َْتنَاَویکَتْـشُْملا  َْکَیِلاَو  ُرْکُّشلا  ساپـس و  ادخ !  يا  ادخ  يا  ادخ  يا  مهاوخ  یم 

! ادخ يا  ادخ  يا  ادخ  يا  َیِّلَُصت  ْنَا  ٍدَّمَُحم  ِلاَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  یتسه  وت  طقف  هدننک  يرای  منک و  یم  هوکشوت  هاگرد 
شنادناخ دّـمحم و  رب  یتسرف  یّمَغ  یّنَع  َفِشْکَت  ْنَاَو  ٍدَّمَُحم  ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  دورد  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  ّقحب 

هودنا مغ و  هکنانچ  يزاس  فرطرب  ارم  ینارگنو  َکِِّیبَن  ْنَع  َْتفَـشَک  امَک  اذه  یماقَمیف  یبْرَکَو  یّمَهَو  هودـنا  مغ و  ّتیعقوم  نیاردو 
فرطرب ار  تربمغیپ  ینارگنو 
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فرطرب ارم  ياهیراتفرگ  .يدومن  تیاـفکار  شنمـشد  ساره  لوهو و  يدومن  یّنَع  ْفِشْکاَـف  ِهِّوُدَـع  َلْوَه  ُهَْتیَفَکَو  َُهبْرَکَو  ُهَّمَغَو  ُهَّمَه 
شخب شیاـشگ  نمراـکردو  یتخاـس  فرطرب  ترـضح  ینِفْکاَو  ُْهنَع  َتْجَّرَف  اـمَک  یّنَع  ْجِّرَفَو  ُهـْنَع  َْتفَـشَک  اـمَک  نآ  زا  هکناـنچزاس 
تیافک وا  زا  هکنانچ  امرف  تیافک  َهَنُؤَمَو  َُهلْوَه  ُفاخَا  ام  َلْوَه  یّنَع  ْفِرْصاَو  ُهَْتیَفَک  امَک  ار  مروما  يدیشخب و  ترضح  نآ  هب  هکنانچ 

نآ تمحز  تّقـشم و  زا  یلَع  ٍهَنُؤَمِالب  ُهَّمَه  ُفاخَا  ام  َّمَهَو  ُهَتَنُؤَم  ُفاخَا  ام  هچنآ  نادرگ و  فرطرب  مناساره  نآ  زا  هچ  ره  يدومرف و 
ندش هدروآرب  اب  تهاگرد  زا  ارمو  ِهَیافِکَو  یِجئآوَح  ِءاضَِقب  یْنفِرْصاَو  َِکلذ  ْنِم  یـسْفَن  امرف  تیافک  مکانمیب  نآ  هودنا  زا  مناسرت و 

َْکیَلَع ِهّللاِدـْبَعابَاایَو  َنینِمْؤُْملاَریمَاای  نادرگرب  ترخآو  ایند  تاّمهم  مامت  تیافک  َياـْینُدَو  یتَرِخا  ِْرمَا  ْنِم  ُهُّمَه  ینَّمَهَا  اـم  تاـجاح و 
زورو بشو  متـسه  َرِخا  ُهّللا  ُهَلَعَجالَو  ُراهَّنلاو  ُْلیَّللا  َیَِقبَو  ُتیَقب  ام  اَدبَا  نم  هک  یمادام  هّللادبعابا  يا  نانمؤمریما و  يا  ِهّللا  ُمالَـس  یّنِم 

ار َّمُهّللَاامُکَْنَیبَو  یْنَیب  ُهّللا  َقَّرَفالَو  امُِکتَرایِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  ترایز  نیا  دنوادخو  .دابامـشرب  یهلا  هنادواج  دورد  نم  فرطزا  تسا  رارقرب 
ایادخ .دنکفین  یئادج  ترخآوایند  رد  امشو  نم  نایمو  دهدن  رارق  امش  زا  نم  رادید  نیرخآ 
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هک هنوگنآب  ناریمبو  یتشاد  هدنز  ار  وا  هّیرذو  دمحم  هک  هنوگنآب  رادـب  هدـنز  ارم  ینَّفََوتَو  ْمُهَتامَم  یْنتِمَاَو  ِِهتَّیِّرُذَو  ٍدَّمَُحم  َهویَح  یِنیْحَا 
نایمو امرف  روشحم  نانآ  هورگ  ردو  ناریمب  نانآ  تعیرـشرب  ارمو  یْنَیب  ْقِّرَُفت  الَو  ْمِِهتَْرمُز  یف  ینْرُـشْحاَو  ْمِِهتَِّلم  یلَع  يدـناریم  ارناـنآ 

َنینِمْؤُْـملاَریمَا زادـنیم  یئادـج  ندز  مـهب  مـشچ  کـی  ترخآو  اـیند  رد  ناـنآو  اـی  ِهَرِخْـالاَو  اْینُّدـلا  ِیف  ًادـَبَا  ٍنـْیَع  َهَـفْرَط  ْمُـهَْنَیبَو  نـم 
ّیبَر ِهّللا  َیِلا  هاگـشیپرد  ارامـشو  ما  هدمآامـش  ترایز  دصق  هب  هّللادبعابا  يا  نانمؤمریما و  يا  ًالِّسَوَتُمَواِرئآزامُُکت  _ ْیَتَا ِهّللاِْدبَعابَاایَو 
منک یم  ور  وا  يوسب  امـش  هطـساوب  ما و  هداد  رارق  هلیـسو  تسامـش  نم و  راگدرورپ  هک  قح  اعِفْـشَتْسُمَوامُِکب  ِْهَیِلا  اهِّجَوَتُمَو  امُکِّبَرَو 

نمزا قح  هاگـشیپرد  کنیا  .ما  هداد  رارق  عیفـش  وا  دزن  ار  امـش  متجاح  نیا  رد  امَُکل و  َّنِاَف  یلاعَفْـشاَف  ِهِذه  یتَجاح  یف  ِهّللا  َیِلا  امُِکب 
َعیفَّرلا هبترو  هدـنزرا  يوربآو  هدوتـس  ماقم  ياراد  وا  دزن  َلِْزنَْملاَو  َهیجَْولا  َهاْجلاَو  َدوُمْحَْملا  َماقَْملا  ِهّللاَدـْنِع  امـش  اریز  دـییامن  تعافش 

هدروآرب راظتنا  ردو  مدرگ  یمرب  امـش  ترایز  زا  کنیاو  .دـیتسه  شزرااب  تطاسو  ـالاو و  ِزُّجَنَِتل  ارِظَْتنُم  اـمُْکنَع  ُِبلَْقنَا  ّینِا  َهَلیـسَْولاَو 
.متسه امش  تعافش  تکرب  هب  ادخ  زا  دوخ  تاجاح  تیقفومابو  یعطق  ندش  یل  امُِکتَعافَِشب  ِهّللا  َنِم  اهِحاَجنَو  اِهئاضَقَو  ِهَجاْحلا 
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َْلب ارِـساخ  اِبئاخ  يراکنایز و  هیام  ترایز ، نیاو  مدرگنرب  دیماان  هک  مراودـیماو  ابَلَْقنُم  یبَلَْقنُم  ُنوکَیالَو  ُبیخَا  الَف  َِکلذ  یف  ِهّللا  َیِلا 
ِعیمَج ِءاضَِقب  اباجَتْـسُم  احِْجنُم  يراگتـسرو  تلیـضفاب  امـش  هناخرد  زا  هکلب.دـشابن  نم  ّتیمورحم  اِحْلفُم  احِجار  ابَلَْقنُم  یبَلَْقنُم  ُنوُکَی 
َءاشام یلَع  ُْتبَلَْقنا  ِهّللا  َیِلا  تعافـش  نمزا  ادخ  دزن  .مدرگرب  متاجاح  مامت  ندـش  هدروآرب  اب  نیرق  ِّتیقفومابو  یلاعَّفَـشَتَو  یِجئآوَح 

ِهّللِاب راصحنا  رد  ورینو  تردـق  مامت  اریز  تسا  هتفرگ  قلعت  نآربادـخ  تساوخ  هچنآرب  مدرگرب  هکدـییامن  ِّالا  َهَُّوق  ـالَو  َلْوَحـالَو  ُهّللا 
یَلَع ًالِّکَوَتُم  مهدرارق  مهانپو  تشپ  ارادخو  منکراذـگاو  ادـخ  هب  اردوخراک  تسادـخ و  ِهّللا  َیِلا  يرْهَظ  ًأِْجُلم  ِهّللا  َیِلا  يْرمَا  اضِّوَفُم 

یم اراه  هدننکاعد  يادـصو  تسا  یفاکارم  ادـخ  تیانع  هک  میوگبو  میامن  لّکوت  ادـخ  هبو  ُهّللا  َعِمَـس  یفَکَو  ُهّللا  َِیبْسَح  ُلُوقَاَو  ِهّللا 
نم نارورس  يا  .مشاب  راودیما  وا  هب  هک  تسین  یـسک  امـشو  ادخزا  رتالابو  یتَداس  ای  ْمُکَئآرَو  ِهّللا َو  َءآرَو  یل  َْسَیل  یعَد  ْنَِمل  دونش 
.دش دهاوخن  تسینادـخ  تساوخ  هچنآو  دـش  دـهاوخ  تسادـخ  تساوخ  هچنآ  َلْوَحالَو  ْنُکَی  َْمل  ْأَشَی  َْملامَو  َناک  ّیبَر  َءاشام  یهَْتنُم 

کنیا .تـسین  ملاـعرد  یئورینو  تردــق  چــیه  قـح  يورینو  َرِخا  ُهـّللا  ُهَلَعَجـالَو  َهـّللا  اَمُکُعِدْوَتـْـسَا  ِهّللاـِب  ّـِالا  َهَُّوقــالَو  تردــقزا  ریغ 
ار ترایز  نیا  ادخو  مراپس  یمادخبارامش 
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َنینِمْؤُْملاَریمَا يا  نم  رورـس  يا  منک  یم  یظفاح  ادـخ  امـش  زا  دـهدنرارق  رادـید  نیرخآ  ای  يدِّیَـس  اـی  ُْتفَرَْـصنِا  اـمُْکَیِلا  یّنِم  ِدـْهَْعلا 
ُْلیَّللا َلَصَّتااَم  ٌلِصَّتُم  امُْکیَلَع  یمالَـسَو  نم  رورـس  يا  هّللادبعابا  ياو  نم  يالوم  يا  نانمؤمریما  يدِّیَـسای  ِهّللاِدـْبَعابَاای  َْتنَاَو  َيالْوَمَو 

یمالَـس امُْکنَع  ٍبوُجْحَم  ُْریَغ  امُْکَیِلا  َِکلذ  ٌلِصاو  .تسارارقرب  زور  بش و  هکیمادام  دابامـش  رب  نم  غیردیبو  هنادواج  مالـس  ُراهَّنلاَو 
هدوتــس وا  اریز  دریذـپب  ُهَّنِاَـف  َلَـعْفَیَو  َکـِلذَءاشَی  ْنَا  اـمُکِّقَِحب  ُُهلَئـْـسَاَو  ُهّللاَءاـْشنِا  ارم  تراـیز  نـیا  امــش  قـحب  مهاوـخ  یم  ادـخ  زاو 
ارادخو هدرک  هبوت  مناهانگ  مامتزاو  مدرگ  یمرب  امش  رادیدزاو  ِهِّلل  ادِماح  اِبئات  امُْکنَع  َّيَدِّیَـس  ای  ُْتبَلَْقنِا  ٌدیجَم  ٌدیمَح  تساراوگرزبو 

زاو دـسر  تباجا  هب  میاهاعد  هک  مراودـیماو  میوگ  یم  ساپـسو  ادـِئاع  اِبئا  ٍِطناقالَو  ٍسِیا  َْریَغ  َِهباـجِِْالل  اـیِجار  ارِکاـش  هدرک  شیاـتس 
امش زاو  موش  قفومامش  ترایز  هب  هرابود  هک  ْنِمالَو  امُْکنَع  ٍبِغار  َْریَغ  امُِکتَرایِز  یِلا  اعِجار  متـسین  دیماانو  سویأمامـش  مرک  هاگرد 

.هّللاءاشنا دمآ  مهاوخ  امش  ترایز  هب  هرابود  هکلب  متسین  نادرگور  َهَُّوقالَو  َلْوَحالَو  ُهّللاَءاشنِا  ٌِدئاع  ٌعِجار  َْلب  امُِکتَرایِز  امـش  ترایزو 
تردقو ورین  مامت 
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رد مقاتـشم  امـش  ترایزو  امـش  يوسب  نم  نارورـس  يا  تسادـخ  راصحنا  رد  َدـَْعبامُِکتَرایِز  یِلاَو  امُْکَیِلا  ُْتبِغَر  یتَداـسای  ِهّللاـِب  ّـِالا 
مورحم ارم  دنوادخ  دنرادن  لیامت  امـش  رادیدو  امـش  هب  ناتـسرپایند  َِینَبَّیَخ  الَف  اینُّدـلا  ُلْهَا  امُِکتَرایِز  یفَو  امُکیف  َدِـهَز  ْنَا  هکیتروص 

تسا کیدزنام  هبواانامه  مدنموزرآوراودیماامش  ترایززا  هک  ٌبیُجم  ٌبیرَق  ُهَّنِاامُِکتَرایِزیف  ُْتلَّمَاامَو  ُتْوَجَرام  ُهّللا  هچنآزا  دنادرگن 
دناسر یم  تباجا  هبو 

81 ص :

روهظ هنیدآ  ات  اروشاع  بش  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


82 ص :

روهظ هنیدآ  ات  اروشاع  بش  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


نخس نیرخآ 

 : نوماریپ هتکن  دنچ 

اروشاع ترایز  دنس   . 1

اروشاع ترایز  ياوتحم   . 2

ناسآ لهس و  هار   . 3

متخ بادآ   . 4

83 ص :

روهظ هنیدآ  ات  اروشاع  بش  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


84 ص :

روهظ هنیدآ  ات  اروشاع  بش  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


اروشاع ترایز  دنس 

نب دّمحم  زا  دّجهتملا »  حابصم  باتک «  رد  یسوط  خیش  لقن  ساسا  رب  دیدرگ ،  میدقت  همقلع  ياعد  اروشاع و  ترایز  نتم  زا  هچنآ 
رقاب ماما  زا  یمرضح  دّمحم  نب  همقلع  زا  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  نارهم ،  نب  ناوفـص  زا  هریمع ،  نب  فیـس  زا  یـسلایط ،  دلاخ 

 : مینک یم  هراشا  طقف  هک  دنا  هتفگ  نخس  لیصفت  هب  دنس  نیا  تّحص  تابثا  دروم  رد  ناگرزب  زا  یعمج   (1)  . دشاب یم  مالسلا  هیلع 

(2)  . تسا هتفگ  نخس  هطبار  نیا  رد  لیصفت  هب  هک  يافوتم 1316 ق .  ینارهت ،  لضفلاوبا  ازریم  جاح  موحرم   . 1

(3)  . تسا هدرک  ثحب  نآ  دنس  نوماریپ  هحفص  دودح 50  رد  هک  هرس  سدق  يرتسبش  هّللارصن  خیش  جاح  هّللا  هیآ   . 2

فیرش طخ  هب  1428 ق .   / 1 خیرات 28 /  هب  ییاتفتسا  خساپ  رد  هک  دیلقت  عجارم  زا  یناجنز ،  يریبش  یسوم  دیـس  جاح  هّللا  هیآ   . 3
قیرط هک  هک  هدرک  تابثا  هدرک و  ثحب  لیصفت  هب  دوخ 

85 ص :

 . ص 777 دّجهتملا ،  حابصم  یسوط ،  خیش   . 1 - 1
 . روشاعلا هرایز  حرش  یف  رودّصلا  ءافش  ینارهت ،   . 2 - 2

 . 71 ص 23 _  دیضّنلا ،  ؤلّؤللا  يرتسبش ،   . 3 - 3
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رد دنس  و  دنتسه ،  دامتعا  دروم  هیماما و  ناگرزب  زا  یگمه  قوثو و  دروم  حیحص ،  یسلایط  دلاخ  نب  دّمحم  باتک  هب  یـسوط  خیش 
(1)  . تسا رابتعا  تیاهن 

نآرق اب  وسمه 

ماـن و هب  يدارفا  اروشاـع  تراـیز  رد  دـنا :  هتفگ  هدرک  دـیدرت  اوتحم  رظن  زا  اروشاـع  تراـیز  دروـم  رد  اـهامن  رکف  نشور  زا  یخرب 
 ! ! دندوبن نعل  لها  ام  نایاوشیپ  هک  یلاح  رد  دنا ،  هدش  نعل  فصو  هب  يدارفا 

 : تفگ دیاب  خساپ  رد 

؟  تسا هدرکن  نعل  فصو  هب  ار  يدارفا  مسا و  هب  ار  يدارفا  میرک  نآرق  ایآ  دـندومیپ ؟  یم  نآرق  هار  زج  هب  یهار  ام  ناـیاوشیپ  اـیآ 
نارگمتس نایوگغورد و  نارفاک ،  سیلبا ،  نوچ :  ییاه  هورگ  دارفا و  هب  هدش ،  هداد  تبسن  ادخ  هب  نعل  هژاو  راب  میرک 37  نآرق  رد 

(2)  . تسا هدش  نعل 

(4)  . تسا هدش  هداد  تبسن  نارگید  ناگتشرف و  هب  يدراوم  رد  (3) و  یسیع ترضح  دواد و  ترضح  هب  يدروم  رد 
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 . 86  / 1 رتفد 30 /  هب  دورو  خیرات   ، 4383 هرامش :  ءاتفتسا   . 1 - 1
 . هیآ 18 دوه ،  هروس  هیآ 7 ؛  رون ،  هروس  هیآ 64 ؛  بازحا ،  هروس  هیآ 78 ؛  هروس ص ،   . 2 - 2

 . هیآ 78 هدئام ،  هروس   . 3 - 3
 . هیآ 87 نارمع ،  لآ  هروس   . 4 - 4
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تّنس اب  وسمه 

مان و هب  ار  يدارفا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هدیسر ،  حیحـص  دنـس  هب  ّتنـس  لها  بتک  رد  هک  ربتعم  تایاور  ساسا  رب 
 : تسا هلمج  نآ  زا  هک  هدرک ،  نعل  فصو  هب  ار  يدارفا 

(1)  . درک نعل  ار  شلسن  ار و  وا  ربمایپ  هک  صاعلا ،  یبا  نب  مکح   . 1

(2)  . دنک تنعل  ار  ورشیپ  وریپ و  دنوادخ  دومرف :  مرکا  ربمایپ  درب ،  نوریب  دجسم  زا  هتفرگ  ار  شتسد  هیواعم  هک  نایفسوبا ،   . 2

(3)  . درک نعل  ارت  هک  مدینش  ربمایپ  زا  تفگ :  يو  هب  رذوبا  هک  هیواعم ،   . 3

ردـپ مکح و  تردـپ  نارق :  رد  هنوعلم »  هرجـش  زا «  روـظنم  دوـمرف :  هک  مدینـش  ربماـیپ  زا  تفگ :  هشیاـع  هک  مکح ،  نب  ناورم   . 4
(4)  . دشاب یم  صاعلاوبا  تگرزب : 

 ، دشاب یم  نارگمتس  رگید  دایز و  نادناخ  ناورم ،  نادناخ  نایفسوبا ،  نادناخ  نارگمتس ،  هب  نعل  هک  اروشاع  ترایز  ياوتحم  سپ 
 . دشاب یم  قبطنم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هریس  میرک و  نآرق  اب  ًاقیقد 
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 . ص 481 ج 4 ،  نیحیحص ،  كردتسم  مکاح ،   . 1 - 1
 . ص 79 ج 3 ،  هغالبلا ،  جهن  حرش  دیدحلا ،  یبا  نبا   . 2 - 2

 . ص 421 ج 4 ،  دنسملا ،  لبنح ،  دمحا   . 3 - 3
 . ص 191 ج 4 ،  روثنملا ،  رّدلا  یطویس ،   . 4 - 4
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ناسآ هار 

نهک نیرت و  حیحـص  ساسا  رب  هک  تسا  نامه  اروشاع  ترایز  متخ  تیفیک  نیرت  عماج  نیرت و  لـماک  نیرتربتعم ،  نیرت ،  حـیحص 
 . دیدرگ میدقت  یسوط  خیش  دّجهتملا  حابصم  هخسن  نیرت 

یمن فافک  يراک  نینچ  يارب  اهنآ  نامز  یلو  دـننک  ادـیپ  اروشاع  ترایز  متخ  قیفوت  هزور  همه  دـنهاوخ  یم  هک  یناـسک  يارب  اـّما 
 ، تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  شدانسا  هلسلس  اب  نوحشملا »  فدّصلا  باتک «  بحاص  هک  تسه  یناسآ  هار  دهد ، 

 . تفگ رابدص  ار  ًاعیمَج »  ْمُْهنَْعلا  َّمُهّللَا  هلمج « :  طقف  هدناوخ ،  رابکی  ار  نعل  هلمج  ناوت  یم  لقن  نیا  ساسا  رب 

یلَعَو ِْنیَـسُْحلا  ِدالْوأ  یلَعَو  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یلَعَو  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  هلمج « :  طقف  هدـناوخ ،  راـبکی  ار  مالـس  هلمج  نینچ  مه 
(1)  . تفگ رابدص  ار  ِْنیَسُْحلا »  ِباحْصأ 

(3)  . تسا هدومن  هراشا  نآ  هب  زین  هعیرّذلا  بحاص   (2) هداد حرش  هدرک و  لقن  يو  زا  ار  نتم  نیا  زین  يرتسبش  هّللا  هیآ 

*
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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
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

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  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: 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
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
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
...و يرگشدرگ  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

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

...و  SMS 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  ...و  هارمه  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
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	از شب عاشورا تا آدینه ظهور
	مشخصات کتاب
	اشاره
	از ژرفای عاشور تا بلندای ظهور
	از طلیعه نور تا هنگامه ظهور
	از عصر عاشور تا آدینه ظهور
	اشاره
	آوای « یَابْنَ الْحَسَن » از حسین آموختیم
	گلبانگِ : « منّا المهدی » را از امام سجاد آموختیم

	راز بقای مکتب را از قهرمان کربلا آموختیم
	ما شور حسینی را از حضرت مهدی آموختیم
	همراه با راهیان نور از کربلا تا کربلا
	سیمای دلربای امام حسین و امام زمان در آیینه قرآن
	اشاره
	ثار اللّه و حضرت بقیّه اللّه در احادیث قدسی

	نهمین فرزند امام حسین علیه السلام
	جلوه هایی از روابط تنگاتنگ امام حسین و امام زمان
	اشاره
	1 . عاشورا روز قیام جهانی
	2 . کوفه پایتخت دولت کریمه
	3 . یاران مشترک
	4 . همسو با نهضت حسینی
	5 . شب نیمه شعبان شب زیارتی خاص امام حسین
	6 . شب قدر شب زیارتی امام حسین
	7 . امام زمان در سرزمین کربلا
	8 . شب جمعه شب زیارتی امام حسین
	9 . روز عرفه روز زیارتی خاص امام حسین
	10 . جایگاه ویژه امام حسین در دعای ندبه

	جایگاه حضرت مهدی در زیارت عاشورا
	اشاره
	1 . شعار عاشوراء
	2 . امام همیشه پیروز
	3 . امام به حق ناطق

	ختومات و جایگاه آنها در اسلام
	ختم ادعیه و اذکار
	چهل روز توسّل ، تضرّع و تهجّد
	قداست عدد چهل
	ختم زیارت عاشورا برای تعجیل در امر فرج
	مطمئن ترین و نزدیک ترین راه
	آثار معجزآسای زیارت عاشورا
	کیفیّت ختم زیارت عاشورا
	زیارت امین الله
	زیارت عاشورا
	دعای علقمه
	سند زیارت عاشورا
	همسو با قرآن
	همسو با سنّت
	راه آسان
	آداب ختم
	آثار چاپ شده ی مؤلّف

	درباره مركز

