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اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترضح  هریس  رد  ریدغ 

باتک تاصخشم 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  : هسانشرس

یفیرش اضردمحم  (/ ص  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  / اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترضح  هریس  رد  ریدغ  : روآدیدپ مان  ناونع و 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

هموصعم س ترضح  ریدغ -  عوضوم :

1 ص :
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اَهُعَدَأ یِّنِإ  ِساَّنلا  َرِشاَعَم  دندومرف ِ: هک  مخریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالک  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح 
َْمل َْوأ  َدِهَـش  ْنَّمِم  ٍدَـحَأ  ِّلُک  یَلَع  َو  ٍِبئاَغ  َو  ٍرِـضاَح  ِّلُک  یَلَع  ًهَّجُح  ِهِغِیْلبَِتب  ُتِْرمُأ  اَم  ُْتغََّلب  ْدَـق  َو  ِهَماَـیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ِیبِقَع  ِیف  ًهَثاَرِو  َو  ًهَماَـمِإ 

. هَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ََدلَْولا  ُِدلاَْولا  َو  َِبئاَْغلا  ُرِضاَْحلا  ِغِّلَُبْیلَف  َْدلُوی  َْمل  َْوأ  َِدلُو  ْدَهْشَی 

رومأم هچنآ  مدیناسر  نم  و  مراپس ، یم  هعیدو  هب  تمایق  زور  ات  مدوخ  لسن  رد  نآ  ِتثارو  تماما و  ناونع  هب  ار  تفالخ  رما  نم  مدرم ، يا 
سپ دنا  هدماین  ای  دنا  هدمآ  ایند  هب  دنرادن و  ای  دنراد  روضح  هک  یناسک  همه ي  رب  بئاغ و  رـضاح و  رب  دـشاب  تجح  ات  مدوب  شغالبا  هب 

ترضح دوخ  ردام  زا  ار  لیذ  تیاور  دنتخادرپ و  تیالو  هلئسم  غیلبت  هب  ( 1) دنناسرب تمایق  زور  ات  نادنزرف  هب  ناردپ  نابئاغ و  هب  نارضاح 
. دندومن لقن  اهیلع  هللا  مالس  ارهز 

َو ِهیلع  هللا  یَّلص  هللا  ِلوُسَر  َلْوَق  ُْمتیـسَنَا  : » دیامرف یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  زا  لقن  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح 
ادـخ لوسر  شیامرف  دـیدرک  شومارف  ایآ  ؛  یـسوم ْنِم  َنوراه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَا  هلوق : و  ُهـالْوَم ، ٌِّیلَعَف  ُهَـالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ٍّمُخ : ریدَـغ  َمْوَی  ِهلآ 

دیدرک شومارف  ایآ   ] تسوا و يالوم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  میوا ، يـالوم  نم  سک  ره  دومرف : هک  ریدـغ ؟ زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
(2 .) تسا مالسلا  هیلع  یسوم  هب  نوراه  دننامه  نم  هب  وت  تبسن   [ یلع ای  : ] دومرف  [ هک ار  ترضح  نخس  نیا 

هک يوحن  ره  هب  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  زا  نتفرگ  قشمرس  اب  هک  ام  ناوج  ریپ و  ، رسپو رتخد  ، درمو نز  يارب  تسا  یـسرد  نیا  و 
. مییامن ءایحا  ار  تماما  رما  میراد  ناوت  رد 

62 ص : ج 1 ، یسربطلل ،)  ) جاجللا لهأ  یلع  جاجتحإلا  -1

121 ص : ریدغلا ، ثیدح  مالسلا ، امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مامإلا  - لاوحألاو فراعملا  مولعلا و  ملاوع  - 2

ریدغ ثراو  ردارب و  رادید  قایتشا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یمسر  توعد  هب  رفس  نیا  هک  دوش  یم  هتفگ  یلو  دوب ، ریدغ  ثراو  ردارب و  رادید  قایتشا  رفـس  نیا  يرهاظ  هزیگنا 
.. تسا هتفرگ  ماجنا 

هب شنامالغ  زا  یکی  طسوت  ار  نآ  و  هدومرف ، موقرم  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  هب  باطخ  يا  همان  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح 
. تسا هدومرف  لاسرا  هرونم  هنیدم 

. دناسرب هرونم  هنیدم  هب  ار  همان  نآ  نکمم  نامز  كدنا  رد  ات  دنکن ، فقوت  یلزنم  چیه  رد  هک  داد  روتسد  مالغ  هب  متشه  ماما 

. دسرپن سردآ  یسک  زا  ات  دومرف  نایب  وا  يارب  ار  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هناخ  سردآ  هاگنآ 

. دومن میلست  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  تمدخ  هب  ار  همان  دیناسر و  هنیدم  هب  ار  دوخ  مالغ 

(1 .) دومن رفس  هدامآ  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  همان  ندیسر  درجم  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح 

نودـب زگره  هدـش ، تیبرت  مالـسلا  امهیلع  اضر  ماما  مظاک و  ماما  میقتـسم  تراـظن  تحت  رد  تمـصع  هدرپارـس  رد  هک  یتلیـضفاب  يوناـب 
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. داد یمن  نت  اه ، هداج  ینماان  زور و  نآ  لئاسو  اب  مه  نآ  ورم  ات  هنیدم  زارد  لوط و  ترفاسم  هب  طئارش  دجاو  ناهارمه 

ردارب رادید  رطاخ  هب  هرطاخم  رپ  رفـس  نیا  هب  دروآ و  درگ  دندوب ، ناریا  هب  رفـس  هدامآ  هک  ار  مادـک  ره  ناگداز  ردارب  ناردارب و  زا  اذـل  و 
زا يدادعت  و  دیز ، مساق و  يداه ، رفعج ، لضف ، ياهمان : هب  مالـسلا ، اهیلع  هموصعم  ترـضح  ناردارب  زا  نت  جنپ  رفـس  نیا  رد  . دومن مادقا 
هچ ره  زور ، نآ  تخس  رایسب  لئاسو  اب  ار  رفس  جنر  . دندرک یم  یهارمه  ار  ترـضح  نآ  نازینک ، نامالغ و  زا  دنچ  ینت  و  ناگداز ، ردارب 

. دندیسر هواس  رهش  هب  ات  دندرک  لمحت  دوب 

2 ص :
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نانمـشد زا  مایا  نآ  رد  یلو  دنتـسه ، تراهط  تمـصع و  نادناخ  هتخاب  كاپ  نایلاوم  هتفیـش و  نایعیـش  زا  ام  نامز  رد  هواس  رهـش  نامدرم 
اه نآ  هب  هواس  مدرم  دیسر ، هواس  هب  شناهارمه  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترضح  بکوم  هک  یماگنه  ور  نیا  زا  دندوب . تیبلها  تخسرس 

یماگنه . دندیسر تداهـش  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ناگدازردارب  ناردارب و  همه  تفرگرد و  یتخـس  گنج  دندش و  رو  هلمح 
ار دوخ  نازیزع  زا  نت  هدش 23  هعطق  هعطق  ياهرکیپ  نوخ و  هب  هفرغ  ياهدسج  افص  رهم و  نوناک  نآ  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  هک 

(2 .) دیدرگ رامیب  تدش  هب  هاکناج  بئاصم  نیا  رثا  رد  دش و  نوزحم  تدش  هب  دید ، نیمز  رب  شقن 

تیـالو اـب  هارمه  لوا  زا  ار  مالـسا  دـندوب و  هتفرگ  وـخ  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  تبحم  اـب  تسخن  زور  زا  مـق  یلاـها 
هاگآ شارخلد  هعجاف  نیا  زا  هک  یماگنه  دندوب ، هدرکن  عوضخ  كدف  نابـصاغ  ربارب  رد  زگره  دندوب و  هتفریذـپ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 

. دندروآ مق  هب  مامت  مارتحا  اب  ار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  دنتفر و  هواس  هب  دندش ،

روشرپ لابقتسا  نایم  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  لماح  هواجک  لوالا 201 ه .  عیبر  زور 23  میدـیزگرب ، ام  هک  یخیرات  ساسا  رب 
. دش نیمزرس  نیا  دراو  مق  مدرم 

رد هواجک  درگادرگ  هراوس  هدایپ و  یناوارف  هدـع  دیـشک و  یم  شود  هب  ار  هقان  مامز  ًاصخـش  مق ، ياه  يرعـشا  گرزب  جرزخ  نب  یـسوم 
بیـصن گرزب  راختفا  نیا  و  دز ، نیمز  هب  وناز  ترـضح  نآ  لماح  هقان  دوش ، یم  هدیمان  ریم  نادیم  زورما  هک  یلحم  رد  ات  دندوب ، تکرح 

. دشاب تیبلها  همیرک  نابزیم  زور  هدفه  هک  دش  جرزخ  نب  یسوم 

3 ص :
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یم تیلـست  شا  هتفر  تـسد  زا  نازیزع  كوـس  رد  ار  وا  دنتفاتـش و  یم  هـللجم  يوناـب  نآ  رادـید  هـب  هتـسد  هتـسد  مـق  تلیـضف  اـب  ناوناـب 
( مناخ هسردـم   ) هیتس هسردـم  هب  دـمآرد و  هسردـم  تروص  هب  ترـضح  نآ  هزور  هدـفه  تماقا  مارتحا  هب  جرزخ  نب  یـسوم  هناخ  . دـنداد

. دیدرگ موسوم 

رونلا تیب  : ناونع هب  خـیرات  لوط  رد  هدـش ، تظفاحم  زورما  هب  اـت  هسردـم  يدورو  برد  يور  هب  ور  رد  زین  ترـضح  نآ  تداـبع  بارحم 
. دوب ماع  صاخ و  هاگترایز  ترضح ، نآ  هاگتدابع  ناونع  هب  هراومه  و  هتفای ، ترهش 

ج 4ص 461 بیطخلا : هرضحیال  نم  -1

ص تسلا : هایح  ص 201 و  باسنألا : ضایر  زا  لقن  هب  11 ص 1  ءزج روپ ، يدهم  ربکا  یلع  ، مالـسلا اهیلع  تیب  لها  همیرک  یناگدنز  -2
.5

همان یگدنز 

تدالو

(1 .) دوشگ ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  ق  لاس 173 ه .  هدعقیذ  لّوا  رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح 

دمآ ناهنپ  جنگ  ود  مق  دهشم و  رد  دمآ  ناریا  راهب  دش و  هدعقلا  يذ 

دمآ ناسارخ  هاش  مهدزای  رد  لوسر  لآ  همیرک  مکی  زور  رد 

ص 257. ج 8 ،  يزامن ، هللا  تیآ  ، راحبلاهنیفس كردتسم  (1)

یگداوناخ تفارش 

دننام يردپ  درک . دشر  هتسیاش  يردام  ردپ و  كرابم  یمیمص و  كاپ  نماد  رد  ار  یکدوک  نارود  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح 
ناماس ار  يا  هداوناخ  مالـسلا  مهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نوچ  يردارب  نوتاخ و  همجن  نانوچ  يردام  رفعج ، نب  یـسوم  ماـما  ترـضح 
دندوب هدیرفآ  نآ  رد  یناسنا ، یقالخا و  ياه  تلیضف  رگید  زا  زیربل  یکاپ و  افص ، تیمیمص ، یگتـسراو ، شناد ، زا  ییاضف  دندوب و  هداد 

. دوب مهارف  ندش  هتخاس  يارب  اه  هنیمز  طیارش و  همه  هداوناخ  نآ  رد  هک 

4 ص :
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ردپ

ترایز رد  تسا . نایعیش  لیدب  یب  نأشلا و  میظع  ماما  ادخ و  تجح  نیمتفه   ، مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح ، نآ  راوگرزب  ردپ 
... رفعج نب  یسوم  تنب  ای  کیلع  مالسلا  میناوخ : یم  ترضح  نآ  همان 

اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترضح  ترایز  ، نانجلا حیتافم 

ردام

(1 .) تسا هتسناد  ناشیا  ردام  ار  نوتاخ  همجن  همامالا ، لیالد  رد  يربط 

ترـضح اضر و  ترـضح  ردام  هک  تسا  نآ  رگناشن  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایز  يارب  ناریا  هب  ناشیا  ترفاـسم  یخرب ، داـقتعا  هب 
. تسا نوتاخ  همجن  دنمجرا ، هتسراو و  تلیضف ، اب  يوناب  ناشیا  ردام  ناس  نیدب  تسا ؛ یکی  زین  مالسلاامهیلع  هموصعم 

ینماد هک  سب  نیمه  ناشیا  تلزنم  ماقم و  رد  تسا و  خـیرات  ریظن  مک  تلیـضف و  رپ  دـنمجرا ، ناـنز  زا  ترـضح  نآ  رداـم  نوتاـخ  همجن 
اهیلع هموصعم  همطاف  دـننامه  يرتخد  مالـسلا و  هیلع  جـجحلا  نماث  ترـضح  دـشر  دـلوت و  يارب  دوب  هتـسیاش  روخ و  رد  يرتسب  كاـپ و 

. مالسلا

ص 309 همامالا ، لیالد  -1

تلحر

زور ماجنارـس  تخادرپ و  تدابع  هب  روجنر  رامیب و  لاح  هب  جرزخ  نب  یـسوم  هناخ  رد  زور  هدفه  تدـم  مالـسلا  هیلع  هموصعم  ترـضح 
ناوارف هودنا  نایم  رد  تبرغ و  راید  رد  ددرگ ، نشور  ردارب  رادید  اب  شا  هدیـشک  دـمر  ناگدـید  هکنآ  زا  شیپ  یناثلا 201 ه .  عیبر  مهد 

. دناشن گوس  هب  دوخ  متام  رد  ار  مق  نایعیش  دومن و  تلحر 

: تسا لامتحا  ود  مالسلا  هیلع  هموصعم  ترضح  تداهش  ای  لاحترا و  ببس  دروم  رد 

نومأم روتسد  هب  هک  دوخ  ناهارمه  زا  نت  نوخ 22  هب  هقرغ  ياهرکیپ  هدهاشم  رثا  رد  ترضح  نآ  فیرش  بلق  رب  هدراو  ماقـسا  مالآ و   1
. دندوب هدیسر  تداهش  هب  هواس  ناتسرهش  رد  وا  نارومأم  طسوت 
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(1 .) هواس رد  یتینما  نارومأم  طسوت  نومأم ، روتسد  هب  افجرهز   2

مالّـسلا اهیلع  همطاف  نوچ  هک : دیلو  نب  نسح  نب  دّمحم  زا  هیوباب ، نب  ّیلع  نب  نیـسح  ارم  درک  ثیدح  هک : هدومن  لقن  مق  خیرات  بحاص 
هدنک وا  يارب  هک  یبادرس  کیدزن  ار  وا  دنتـشاذگ  نالباب و  هب  دندرب  ار و  وا  دنداد  تکرح  دندرک و  نفک  دنداد و  لسغ  ار  وا  درک  تافو 

رب ناشیا  يأر  اهوگتفگ  زا  دعب  دیامن ، نفد  ار  یب  یب  هزانج  دوش و  بادرـس  لخاد  تسیک  هک  دندرک  وگتفگ  مه  اب  دعـس  لآ  سپ  . دندوب
. دوش نفد  يّدصتم  وا  هدوب ، یحلاص  درم  و  هدوب ، رداق  شمان  هک  ریپ  تیاغ  هب  ناشیا  يارب  زا  دوب  یمداخ  هک  تفرگ  رارق  نآ 

ینعی  ) هلمر بناج  زا  مامت  لیجعت  هب  ماثل ، هب  دـندوب  هتـسب  ار  دوخ  ناـهد  هک  راوس  رفن  ود  دـندید  حـلاص  خیـش  نآ  بقع  دنداتـسرف  نوچ 
نفد ار  وا  دندش و  بادرـس  رد  لخاد  دندناوخ و  هرّدـخم  نآ  رب  زامن  دـندش و  هدایپ  دندیـسر  هزانج  کیدزن  نوچ  دـندش ، ادـیپ  رازگیر )

. دندوب سک  هچ  ناشیا  هک  دیمهفن  یسک  دنتفر و  دنتشگ و  راوس  دندمآ و  نوریب  دندرک و 

هیلع داوج  ترضح  رتخد  بنیز  ترضح  هک  نآ  ات  درک  انب  ایروب  زا  یفقـس  هرّدخم  نآ  ربق  رـس  رب  جرزخ  نب  یـسوم  هک  هدمآ  تیاور  رد 
. تسا دوجوم  زونه  جرزخ  نب  یسوم  هناخ  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  زامن  بارحم  و  ربق ، يور  رب  درک  انب  يا  هّبق  مالّسلا 

. هّیتس هب  تسا  فورعم  ریم و  نادیم  هّلحم  رد  تسا  عقاو  نآ  تسا و  دوجوم  كرابم  بارحم  نآ  زین  ام  نامز  رد  دـیوگ : یمق  سابع  خـیش 
(2 .) تسا یب  یب  مناخ و  ینعم  هب  یّتس  و  یّتس ، هب  فورعم  ینعی 
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11 ص 1 ءزج روپ ، يدهم  ربکا  یلع  ، مالسلا اهیلع  تیب  لها  همیرک  یناگدنز  -1

1582 ص : ج 3 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم  -2

لئاضف

تعافش ماقم 

نآ يانعم  هب  تغل  رد  تعافـش   ، مئارجلاو بونذلا  نع  زواجتلا  یف  لاؤسلا  یه  و  ... هریغل اهلأسی  هجاح  یف  کلملل  عیفـشلا  مالک  هعافـشلا :
تساوخ رد  يارب  ندش  هطساو  يانعم  هب  عقاو ، رد  دیامن و  تساوخرد  يرگید  يارب  ار  یتجاح  یگرزب  ای  ِکلَم و  دزن  رد  یسک  هک  تسا 

(1 .) دشاب یم  يرگید  میارج  ناهانگ و  شیاشخب 

اْهنِم ُلَبُقی  َالَو  ًاْئیَـش  ٍسْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزْجَت  ًامْوَی ال  اوُقَّتاَو  دوش : یمن  یـسک  ره  بیـصن  نآرق ، تایآ  تلـالد  هب  هک  تسا  یماـقم  تعاـفش 
وا تعافـش  هن  دوش و  یمن  تازاجم  يرگید  ياـج  هب  یـسک  هک  دیـسرتب  زور  نآ  زا  و  ( 2 (؛ نوُرَـصُنی مُه  َالَو  ٌلْدَع  اْهنِم  ُذَـخُْؤی  َالو  ٌهعاَفَش 

. دنوش یم  يرای  هن  دش و  دهاوخ  لوبق  وا  لدب  تمارغ و  هن  دوش و  یم  هتفریذپ 

لیـصحت ار  یهلا  هزاجا  نذا و  هک  دـنوش  نارگید  تاجن  هطـساو  دـنناوت  یم  دـندرگ و  یم  رادروخرب  تعافـش  تبهوم  زا  یناـسک  اـهنت  و 
(3 (؛ ِِهنِْذا ِدَعب  ْنِم  َِّالا  ٍعیفَش  نِم  اَم  : دنشاب هدومن 

. درادن دوجو  وا  نذا  هب  زج  يا  هدننک  تعافش  چیه 

تعافش ماقم  زا  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تایاور  حیرـصت  هب  هک  تسا  یماقم  الاو  يوناب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  تیب ، لها  همیرک 
هب نانآ  شخب  یلاعت  خزود و  زوسناج  ياـه  هلعـش  زا  تفرعم  لـها  نایعیـش  تیـالو و  ناـبحم  شخب  تاـجن  دـناوت  یم  تسا و  دـنم  هرهب 

. دشاب تشهب  يازف  حور  يانخارف 

ترـضح دلوت  زا  لبق  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  قداص  ییوگ  شیپ  رد  هک  قیال  نایعیـش  همه  هب  تبـسن  نوتاخ  نآ  تعافـش  هریاد  هرتسگ 
دزن رد  وناب  نآ  يونعم  ماقم  تمظع  رگناشن  دوخ  هدش ، نایب  مالسلا ، هیلع  مظاک  ماما  وا ، ردپ  دالیم  زا  شیپ  یتح  مالسلا و  اهیلع  هموصعم 

اِهتَعافـشب ُلُخْدَت  یـسوم و  ُتنب  ُهمطاف  اهُمـسا  يدـلو  نِم  ٌهأرما  اهیف  ُضَبُْقت  :... دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ؛ نامحر  يادـخ 
وا تعافش  اب  نایعیش  یمامت  تسا و  یسوم  رتخد  همطاف  شمان  هک  دور  یم  ایند  زا  مق  رد  نم  نادنزرف  زا  ینز  ( 4 (؛ مهعمْجَِاب ِهَّنجلا  ِیتَعیِش 

. دنوش یم  تشهب  لخاد 
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َِکل َّنِاَف  ِهَّنَجلا  یف  یل  یعَفْشا  ُهمطاف  ای  : میناوخ یم  هدش ، تیاور  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  هک  يا  همان  ترایز  رد  نینچمه  و 
. یتسه ییالاو  ماقم  ياراد  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هک  اریز  نک ! تعافش  تشهب  رد  نم  يارب  همطاف  يا  (5 (؛ ِنأَّشلا َنِم  ًانأش  هللا  دنع 

برعلا ج 8 ص 184 ناسل  -1

هیآ 48 هرقب  هروس  -2

هیآ 3 سنوی  هروس  -3

ج 57 ص 228 توریب ) ط -   ) راونألا راحب  -4

ج 99 ص 266 توریب ) ط -   ) راونألا راحب  -5

ربص ماقم 

رتمک هک  تسا  نیگهودنا  ثداوح  اهجنر و  اهدرد و  زا  نوحـشم  زین  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  تیب ، لها  همیرک  هاتوک  یگدـنز 
نوراه تقو ، هفیلخ  روتـسد  هب  هک  وا  نداد  تسد  زا  سپـس  ردـپ و  تراسا  دراد . ار  نآ  لمحت  باـت و  شترـضح  لاـس  نس و  اـب  ییوناـب 
اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  شردارب ، زا  يرود  هاگ  نآ  دیسر و  تداهـش  هب  ق ).  . لاس 183 ه رد   ) کهاش نبا  يدنس  نادنز  رد  دیـشرلا و 

نآ دوجو  رب  ار  یناوارف  هودنا  مغ و  دش ، لیمحت  ترـضح  نآ  هب  ق .  . لاس 200 ه رد  هنوگ  دیعبت  يرفس  نومأم  نامرف  هب  هک  مالـسلا  هیلع 
راید هب  رفـس  جنر  ق   . لاس 201 ه رد  تفرگ و  میمـصت  دوخ ، رـصع  ماما  ردارب و  همان  تفایرد  لابند  هب  هک  دوب  هدروآ  دراو  ناوج  يوناـب 
شیپ ردار  ورم  هار  نازینک ، نامالغ و  ناـگدازردارب و  زا  دـنچ  ینت  دوخ و  ناردارب  زا  نت  جـنپ  هارمه  هب  دـیامن و  راومه  دوخ  رب  ار  تبرغ 

(1 .) دریگب

نارومأم یهارمه  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نانمـشد  زا  يا  هدع  یلقن ، هب  انب  دندیـسر ، هواس  رهـش  هب  ینالوط  رفـس  نیا  ریـسم  رد  نوچ  اما 
ماما نارجه  زوس  دندناسر . تداهـش  هب  ار  ترـضح  ناردارب  ناهارمه و  زا  يدادعت  دـندومن و  هلمح  یهلا  هعیدو  نآ  ناوراک  هب  یتموکح 
هیلع رفعج  نب  یـسوم  رتخد  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ناهارمه  نداد  تسد  زا  هودـنا  راشف  زیگنا و  مغ  هعقاو  نیا  ینیگنـس  مالـسلا ، هیلع  اـضر 
یم ام  نایعیش  زکرم  مق  رهش  دومرف : هک  مدینـش  مردپ  زا  اریز  دیربب ؛ مق  رهـش  هب  ارم  : » دومرف دوخ  مداخ  هب  دش و  رامیب  یتخـس  هب  مالـسلا 

(2 «.) دشاب
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هب ایند  کشخ  توهرب  رد  هدید  غاد  یقیاقش  نوچ  هعقاو ، نآ  زا  سپ  هک  یهاتوک  مایا  رد  اما  دومن ، تکرح  مق  تمس  هب  بیترت ، نیدب  و 
زاین زار و  هب  اهنت  دوخ  هنوگ  سوناـیقا  تیفرظ  اـب  دادـن و  فک  زا  ار  ییابیکـش  ربص و  ماـج  درکن و  زاـب  تیاکـش  هب  ناـبز  زگره  درب ، رس 

. تخادرپ شیوخ  دوبعم  اب  هناقشاع 

هارمه هب  تماقتـسا  ربص و  هاگیلجت  کلم  ملاع  هدـکتنحم  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاـف  تاـیح  رـسارس  هک  تفگ  ناوت  یم  نیارباـنب ،
: تسا لیذ  هناگ  هس  ماسقا  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  تبترم  یمتخ  لوسر  نایب  هب  هک  يربص  تسا ؛ نآ  يازف  حور  تارمث 

(3 .) هیصعملا نع  ربص  هعاطلا و  یلع  ٌربص  هبیصملا و  دنع  ٌربص  ٌهثالث : ربصلا 

سنا یهلا ، ياضق  هب  اضر  بیترت ، هب  کی  ره  تارمث  جیاتن و  هانگ و  تیصعم و  زا  ربص  یگدنب ، تعاط و  رب  ربص  الب ، تبیصم و  رد  ربص 
. دشاب یم  سفن  ياوقت  و  قح ، اب 

ص 172 روپ ، يدهم  ، تیبلها همیرک  -1

دمحم ص 12 لآ  هعیدو  -2

ص 91 ح 15 یفاکلا ج 2 ، - 3

هملاع تفص 

دوجو لاهن  هک  تسا  نآ  رگناشن  هتفر و  راـک  هب  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  همطاـف  ترـضح  يارب  هک  تسا  یفاـصوا  هلمج  زا  هملاـع  تفص 
هب تسا ؛ هتـشگ  باریـس  هجو  نیرتهب  هب  شا  یمارگ  ردارب  راوگرزب و  ردپ  فراعم  مولع و  راس  همـشچ  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همیرک 

: دنا هدرک  لقن  هک  دیسر  ینید  تفرعم  ملع و  رد  لامک  دشر و  زا  هجرد  نادب  نکمم  نامز  نیرت  هاتوک  رد  هک  يا  هنوگ 

یلو دندش ، راپـسهر  هنیدم  رهـش  هب  دوخ  ینید  ياهـشسرپ  يارب  خساپ  تفایرد  تهج  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نایعیـش  زا  يا  هدـع  يزور 
لیوحت ماما  هداوناخ  دارفا  هب  دنتـشون و  ار  دوخ  تالاؤس  راچان  هب  دـندوب ، تشگزاب  هب  ریزگان  اهنآ  دوب و  ترفاسم  رد  ترـضح  نآ  نوچ 

رد  ) مالـسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  هک  دندید  بجعت  اب  یظفاحادخ  نامز  دنیامن . تفایرد  ار  اهنآ  باوج  دعب ، رفـس  رد  ات  دـنداد 
مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  اب  هار  نیب  رد  تعجارم  ماگنه  تسا . هتـشون  ار  نانآ  ياهـشسرپ  خـساپ  تشاد ) لاس  هد  اهنت  هک  یلاـح 

، تفای تسرد  ار  اهخـساپ  نوچ  دومن و  هعلاطم  تفرگ و  اهنآ  زا  ار  هتـشون  نآ  ماما  دندناسر . ناشیا  ضرع  هب  ار  ارجام  دندومن و  تاقالم 
«. داب شیادف  هب  شردپ  اهوبا ؛ اهادف  : » دومرف راب  هس  تسب و  شقن  شنابل  رب  تیاضر  دنخبل 
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ص 63-64 روپ ، يدهم  ، تیبلها همیرک 

ادخ یلو  طسوت  نیفدت 

، جرزخ نب  یسوم  لزنم  رد  مق و  نیشن  هعیش  رهش  رد  دوبعم  اب  سنا  تدابع و  زور  هدفه  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  تیب  لها  هموصعم  ترـضح 
َیِلا یِعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَا  ای   َ هیآ قادصم  هب  دومن و  تلحر  نیرب  سودرف  يوس  هب  يرامیب  تدش  رثا  رد  يرعـشا ، نادـناخ  گرزب 

، تفاتش شیوخ  ّبر  رادید  هب  دوب  یهلا  ِیضرم  یبوبر و  ياضق  هب  یضار  هک  یلاح  رد  هنئمطم ، یسفن  اب  ( 1) ًهَیِضْرَم ًهَیِضاَر  ِکِّبَر 

هب نفک  لسغ و  زا  دعب  ار  شترـضح  سدقم  رکیپ  دش . مغ  متام و  رد  قرغ  مق  رهـش  مالـسلا ، اهیلع  هموصعم  هللااهّیفـص ، نآ  تافو  زا  دـعب 
راختفا بسک  رـس  رب  دعـس  لآ  نفد ، ماگنه  هب  یلو  دندرک ؛ عییـشت  دوب ، جرزخ  نب  یـسوم  هب  قلعتم  هک  نالباب »  » مان هب  ینیمز  هعطق  يوس 

هب ار  راک  نیا  دنتفرگ ، میمصت  هرخالاب  دنتخادرپ و  وگتفگ  هب  دندومن و  فالتخا  مالسلا  اهیلع  هط  لآ  هعیدو  ازج و  زور  هعیفش  نآ  نیفدت 
. دنراپسب رداق  مسا  هب  یحلاص  درمریپ 

نانآ يوس  هب  رازگیر  بناج  زا  هدیـشوپ ، يور  اب  دندید ، ار  راوس  ود  هاگان  هک  دندرب  یم  رـس  هب  نمؤم  درمریپ  نآ  ندـمآ  راظتنا  رد  مدرم 
لخاد هب  ار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  رکیپ  سپـس  دندناوخ و  زامن  نآ  رب  دندش و  هدایپ  دندیـسر ، هزانج  کیدزن  هب  نوچ  دنیآ . یم 

دنتفر و دندش و  راوس  هدمآ ، نوریب  دنیوگب ، ینخـس  یـسک  اب  هکنآ  نودب  دندرپس و  كاخ  هب  دندرب و  دوب ، هدش  ایهم  لبق  زا  هک  یبادرس 
(2 .) تخانشن ار  اهنآ  مه  یسک 

یلاع ردارب  يرگید  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شراوگرزب ، ردـپ  یکی  هک  تسا  لمتحم  مق » خـیرات   » باـتک بحاـص  راـهظا  هب  اـنب 
همیرک يالاو  تلزنم  رب  تلالد  دوخ  هک  دـنا  هدوب  یهلا  يایلوا  هلمج  زا  لاح ، ره  هب  اما  دنـشاب ؛ هدوب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  شردـق ،

. دراد يو  ردق  تلالج  تیاهن  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  همطاف  تیب ، لها 
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هیآ 28-27 : رجف هروس  -1

ص 214 یمق ، دمحم  نب  نسح  ، مق خیرات  -2

نفد لحم  تسادق  تفارش و 

سدـقت تفارـش و  ياراد  و  هتفرگ ، رارق  شیاتـس  دروم  يددـعتم  تایاور  رد  زین  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  نفدـم  مق و  رهش 
ناگدنب مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هتخابلد  نایعیـش  روضح  تهج  هب  مالـسلا  اهیلع  وناب  نآ  روضح  زا  لبق  هک  یتسادق  تسا ؛ هدش  هدرمش 
هاگهانپ ربمایپ و  لآ  هاگیاج  ار  مق  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  یتیاور ، رد  هک  نانچ  تسا ؛ هدـمآ  دوجو  هب  نامحر  يادـخ  صلاخ  فراـع و 

: دیامن یم  یفرعم  اهنآ  ناوریپ 

(1 (؛ ْمِِهتَعیِش يَوْأَم  ٍدمُحم و  ِلآ  ُّشُع  ُمق 

. تساهنآ نایعیش  هاگهانپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  دمحم  نادناخ  هنایشآ  مق 

همئا نادـنمتدارا  روضح  رطاخ  هب  زج  هک  دـناد  یم  الاو  رابتعا  شزرا و  ياراد  ار  مق  كاخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  يرگید ، تیاور  رد 
(2 (؛ ُهَتبوُقُع ْتَلِّجُع  َِّالا  ٍءوُِسب  ٌراّبَج  ْمُهُدیُری  ْمُْهنِم ال  ُنَحن  َو  اَّنِم  اُهلها  ٌهسَّدَقُم و  ُمق  َُهبُْرت  : دشاب یمن  مالسلا  مهیلع 

يدوز هب  هکنآ  رگم  دنک ، یمن  اهنآ  هب  يدب  هدارا  یـشکرس  راّبج و  چیه  مییاهنآ ، زا  ام  دنتـسه و  ام  زا  نآ  لها  تسا و  سدقم  مق  كاخ 
. دسر یم  دوخ  رفیک  هب 

ِهب ُْمق  َیِّمُس  اَمَّنا  : دیامرف یم  هدروآ ، باسح  هب  سدقملا  تیب  نیمزرـس  زا  یـشخب  ار  نآ  مق ، هیمـست  هجو  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
(3 (؛ سدقملا ِْتَیب  ْنِم  ٌهَعِطق  وه  و  تماق ، مالسلا  هیلع  حون  نافوط  یف  هیلا  ُهنیفسلا  تلصو  اَّمل  هَّنال 

تیب زا  يا  هعطق  نآ  درک و  ماـیق  دیـسر ، نآ  هب  مالـسلا  هیلع  حوـن  ناـفوط  رد  یتـشک  هک  یناـمز  اریز  دـش ، هدـیمان  مسا  نیا  هب  مـق  اـنامه 
. دشاب یم  سدقملا 
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نوچ هک  اریز  هتفای ؛ رگید  ییافـص  الج و  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ازج ، زور  هعیفـش  روضح  اـب  مق  ضرا  تسادـق  تفارـش و  نیا 
. تسا هداد  ياج  دوخ  رد  ار  یتشهب  ياهبنارگ  دیراورم  فدص ،

ینارون هلاه  يوس  هب  ایند  رانک  هشوگ و  زا  ار  تیالو  ناگتفیـش  هک  تسا  يوق  ییابرهک  ناسب  مالـسلا  اـهیلع  تیب  لـها  همیرک  رهطم  مرح 
يوس هب  ار  نادواج  تشهب  ياهرد  زا  يرد  دراد و  یم  او  شیوخ  دوجو  عمـش  فاوط  هب  قشاع  ناگناورپ  نوچ  دنک و  یم  بذج  شیوخ 

َُّمث ْمَُهل ، َیبوُط  َُّمث  ْمَُهل ، َیبوُطَف  ، اَْهنِم ٌدِـحاَو  ُّمق  ِلهَال  ٍباَْوبَا و  َهینامث  ِهَّنَجلل  َّنِا  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  هکدـیاشگ  یم  اـهنآ 
(4 .) ْمَُهل َیبوُط 

و اهنآ ، لاـح  هب  اـشوخ  و  اـهنآ ، لاـح  هب  اـشوخ  سپ  دـشاب ، یم  مق  لـها  يارباـهنآ  زا  یکی  تسا و  رد  تشه  تشهب  يارب  هک  یتسرد  هب 
. اهنآ لاح  هب  اشوخ 

راونالاراحب ج 57 ص 214 ح 31 -1

ح 49 راونالاراحب ج 57 ص 218 ، -2

ح 24 راونالاراحب ج 57 ص 213 ، -3

ح 33 راونالاراحب ج 57 ص 215 ، -4

مالسلا مهیلع  تیب  لها  همیرک 

مالس هموصعم  ترضح  ناهج ، ود  نوتاخ  ناوناب ، يوناب  زا  شیاتس  ماگنه  هب  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  نارگـشیاتس  نادنمتدارا و 
رب یلو  دنا . هدرب  راک  هب  ناوارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناربمایپ  متاخ  هدید  رون  نیا  قح  رد  ار  تیبلها  همیرک  ناونع  رثن ، مظن و  رد  اهیلع  هللا 
: ناتساد نتم  کنیا  تسا ، هدش  قالطا  نوتاخ  نیا  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  فرط  زا  بقل  نیا  ناگرزب ، زا  یکی  هقداص  يایؤر  ساسا 

ره هب  هک  دوب  دنمقالع  رایسب  نییولع  تارجـشم  بحاص  يافوتم 1338 ه .  یفجن ، یشعرم  دومحم  دیـس  هللا  تیآ  موحرم  ردقنارگ  هباسن 
، هدرک باختنا  یبرجم  متخ  دوصقم  نیا  يارب  دروآ ، تسد  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  هقیدص  ترـضح  فیرـش  ربق  لحم  ، هدـش یقیرط 

. دیامرف هاگآ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  ِفیرش  ربق  لحم  زا  ار  وا  یقیرط  هب  دنوادخ  دیاش  ات  دومن ، تموادم  نآ  هب  بش  لهچ 
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امهیلع قداص  ترـضح  ای  رقاب و  ترـضح  سدقم  رـضحم  هب  ایؤر  ملاع  رد  درک . تحارتسا  ناوارف  لسوت  متخ و  ماجنا  زا  دعب  ملهچ  بش 
. دش فرشم  مالسلا 

: دومرف ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

. نزب گنچ  تیبلها  همیرک  نماد  هب  ِتُیْبلا : لهَا  ِهمیرَِکب  کًیَلع 

: تشاد هضرع  تسا ، مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تیبلها  همیرکزا  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  هک  نیا  روصت  هب  ناشیا 

شترایز هب  منادـب و  رت  قیقد  تروص  هب  ار  ترـضح  نآ  فیرـش  ربق  لحم  هک  متفرگ  نیمه  يارب  ار  متخ  نیا  زین  نم  مدرگ ، تنابرق  یلب ،
. موش فرشم 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا مق  رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  فیرش  ربق  نم  روظنم 

: دندومن هفاضا  سپس 

و دشاب . یفخم  ناگمه  زا  هشیمه  يارب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  فیرـش  ربق  لحم  هک  تسا ، هدومرف  هدارا  دنوادخ  یحلاصم  تهج  هب 
. تسا هداد  رارق  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  فیرش  ربق  هاگ  یلجت  ار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ربق  اذل 

نامه لاعتم  دنوادخ  دوب ، ردقم  فیرـش  ربق  نآ  يارب  هک  یتوربج  لالج و  ره  دشاب ، رهاظ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ربق  دوب  رارق  رگا 
. تسا هداد  رارق  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  ربق  رب  ار  توربج  لالج و 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  دصق  هب  ددنبرب و  رفس  تخر  هک  تفرگ  میمـصت  تساخرب  باوخ  زا  هک  یماگنه  یـشعرم  موحرم 
. دوش ناریا  راپسهر 

. دومن كرت  تیبلها  همیرک  ترایز  دصق  هب  ار  فرشا  فجن  ناشیا  هدش ، رفس  يایهم  شا  هداوناخ  ياضعا  همه  اب  هلصافالب  وا 

هب یفجن  یشعرم  نیدلا  باهـش  دیـس  هللا  تیآ  موحرم  شدنمورب  دنزرف  تشذگرد ، فرـشا  فجن  رد  لاس 1338 ه .  هب  یـشعرم  موحرم 
رد هشیمه  يارب  و  دـیدرگ ، مق  هیملع  هزوح  دراو  لاس 1343 ه .  هب  نارهت  رد  یهاتوک  فقوت  زا  سپ  دش و  ناریا  راپـسهر  لاس 1342 ه . 

. تسب ورف  ناهج  زا  هدید  رفص 1411 ه .  هام  متشه  بش  رد  ات  دنکفا ، تماقا  لحر  تیبلها  همیرکراوج 
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5 ص 2 ءزج روپ ، يدهم  ربکا  یلع  ، مالسلا اهیلع  تیب  لها  همیرک  یناگدنز 

هثدحم

هثدحم تفص 

مهیلع هط  لآ  هّیفـص  نیا  یهاگآ  ملع و  رگنایب  تسا ، مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  تیب ، لـها  همیرک  فاـصوا  زا  هک  ( 1  ) هثدحم تفص 
موصعم ریرقت  ای  لعف  ای  نخس  زا  تیاکح  هک  دوش  یم  قالطا  یمالک  هب  هیارد  ملع  حالطصا  رد  ثیدح  هکنیا  حیضوت  دشاب . یم  مالـسلا 

راک نیا  تیمها  دنک . لقن  ار  وا  ریرقت  لعف و  ای  موصعم  نخـس  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  هثِّدحم  ثِّدحم و  دشاب و  هتـشاد  مالـسلا  هیلع 
ظفح راصعا  نورق و  همه  رد  لسن و  هب  لسن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  نایاپ  یب  فراعم  یملع و  شور  هریـس و  هک  تسا  نآ  رد 
ُهَسْفَن اَمِِهب  ُعَْفنَی  ِْنیَْنثا  ِْنیَثیِدَح  َمَّلَعَت  ْنَم  : دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا و  یّلـص  مرکا  لوسر  دسر . یم  رـشب  يانبا  یمامت  هب  نآ  تارمث  هتـشگ ،

(2 (؛ ًهَنَس َنیِّتِس  ِهَداَبِع  ْنِم  َُهل  ًاْریَخ  َناَک  اَمِِهب  ُعِفَْتنَیَف  ُهَْریَغ  اَمُهُمِّلَُعی  َْوأ 

رترب تدابع  لاس  تصـش  زا  شیارب  دربب ، هرهب  اـهنآ  زا  وا  اـت  دزومآ  يرگید  هب  اـی  دربب  دوس  نآ  زا  دوخ  دزوماـیب و  تیاور  ود  هک  یـسک 
. تسا

يارب ار  يرابرهگ  تایاور  دراد و  رارق  ثیدـح  نالقان  رامـش  رد  هک  تسا  يردان  نانز  هلمج  زا  مالـسلا ، اهیلع  هموصعم  همطاـف  ترـضح 
: تسا هدیسر  ام  تسد  هب  لیذ  تایاور  اهنت  نایم  نآ  زا  هک  هدومن  لقن  مدرم 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ناّبحم  -4 نایعیش زکرم  مق  - 3 دمحم لآ  یتسود  -2 تلزنم ریدغ و  ثیدح  -1

تانمؤملا ص 577 ءاسنلا  مالعا  -1

372 ص : دیرملا ، هینم  - 2

هراشا

مالسلا مهیلع  هط  لآ  هّیفص  نیا  یهاگآ  ملع و  رگنایب  تسا ، مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  تیب ، لها  همیرک  فاصوا  زا  هک  هثدحم  تفص 
هیلع موصعم  ریرقت  ای  لعف  ای  نخـس  زا  تیاکح  هک  دوش  یم  قالطا  یمالک  هب  هیارد  ملع  حالطـصا  رد  ثیدـح  هکنیا  حیـضوت  دـشاب . یم 

نآ رد  راک  نیا  تیمها  دنک . لقن  ار  وا  ریرقت  لعف و  ای  موصعم  نخس  هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  هثِّدحم  ثِّدحم و  دشاب و  هتشاد  مالـسلا 
، هتشگ ظفح  راصعا  نورق و  همه  رد  لسن و  هب  لسن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  نایاپ  یب  فراعم  یملع و  شور  هریـس و  هک  تسا 
َْوأ ُهَسْفَن  اَـمِِهب  ُعَْفنَی  ِْنیَْنثا  ِْنیَثیِدَـح  َمَّلَعَت  ْنَم  : دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا و  یّلـص  مرکا  لوـسر  دـسر . یم  رـشب  ياـنبا  یماـمت  هب  نآ  تارمث 

(1 (؛ ًهَنَس َنیِّتِس  ِهَداَبِع  ْنِم  َُهل  ًاْریَخ  َناَک  اَمِِهب  ُعِفَْتنَیَف  ُهَْریَغ  اَمُهُمِّلَُعی 
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رترب تدابع  لاس  تصـش  زا  شیارب  دربب ، هرهب  اـهنآ  زا  وا  اـت  دزومآ  يرگید  هب  اـی  دربب  دوس  نآ  زا  دوخ  دزوماـیب و  تیاور  ود  هک  یـسک 
. تسا

يارب ار  يرابرهگ  تایاور  دراد و  رارق  ثیدـح  نالقان  رامـش  رد  هک  تسا  يردان  نانز  هلمج  زا  مالـسلا ، اهیلع  هموصعم  همطاـف  ترـضح 
. تسا هدومن  لقن  مدرم 

372 ص : دیرملا ، هینم  -1

تلزنم ریدغ و  ثیدح 

َو ِهیلع  هللا  یَّلص  هللا  ِلوُسَر  َلْوَق  ُْمتیـسَنَا  : » دیامرف یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  زا  لقن  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح 
ادـخ لوسر  شیامرف  دـیدرک  شومارف  ایآ  ؛  یـسوم ْنِم  َنوراه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَا  هلوق : و  ُهـالْوَم ، ٌِّیلَعَف  ُهَـالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ٍّمُخ : ریدَـغ  َمْوَی  ِهلآ 

دیدرک شومارف  ایآ   ] تسوا و يالوم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  میوا ، يـالوم  نم  سک  ره  دومرف : هک  ریدـغ ؟ زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. تسا مالسلا  هیلع  یسوم  هب  نوراه  دننامه  نم  هب  وت  تبسن   [ یلع ای  : ] دومرف  [ هک ار  ترضح  نخس  نیا 

122 ص : ج 22 ، لطابلا ، قاهزا  قحلا و  قاقحا 

مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  یتسود 

نب دّمحم  رقابلا  تنب  همطاف  نع  مالّـسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  قداصلا  تنب  همطاف  نع  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تنب  همطاف  نع 
مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبأ  تنب  همطاف  نع  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  داجسلا  تنب  همطاف  نع  مالّـسلا  امهیلع  یلع 

الأ : هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  تلاق : هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تنب  همطاف  نع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  تنب  بنیز  نع 
. ادیهش تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم 

دیهش دریمب ، دمحم  لآ  تبحم  اب  سک  ره  هک  دینادب  دنکیم : لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یَّلـص  مرکا  لوسر  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح 
. تسا هدرم 
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هیلع مظاکلا  ج 21- داوجلا ، ماـمإلا  یلإ  ءاـسنلا  هدیـس  كردتـسم   ) لاوقـألا راـبخألا و  تاـیآلا و  نم  لاوحـألاو  فراـعملا  مولعلا و  ملاوع 
355 ص : مالّسلا ،

نایعیش زکرم  مق 

ام نایعیش  زکرم  مق  دومرف : هک  مدینش  مردپ  زا  دومرف : مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح 

. دشاب یم 

راونالاراحب ج 57 ص 214 ح 31

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ناّبحم 

َْنُلق مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ُتاََنب  ٍمُوْثلُک  ُّمُأ  َو  ُبَْنیَز  َو  ُهَمِطاَف  ِیْنتَثَّدَح  َْتلاَق  مالـسلا  هیلع  اَضِّرلا  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ُْتِنب  ُهَمِطاَف  اَْنتَثَّدَح 
ِْنب ِِّیلَع  ُْتِنب  ُهَمِطاَف  ِیْنتَثَّدَح  َْتلاَق  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْتِنب  ُهَمِطاَف  ِیْنتَثَّدَح  َْتلاَق  مالـسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ُْتِنب  ُهَمِطاَف  اَْنتَثَّدَح 

ِْتِنب َهَمِطاَف  ْنَع  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِْتِنب  ٍمُوْثلُک  ِّمُأ  ْنَع  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  اَتَْنبا  ُهَْنیَکُس  َو  ُهَمِطاَف  ِیْنتَثَّدَح  َْتلاَق  مالسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا 
ٍرْصَِقب اَنَأ  اَذِإَف  َهَّنَْجلا  ُْتلَخَد  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َيِرْسُأ  اََّمل  ُلوُقَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َْتلاَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر 
ٌدَّمَُحم ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ِباَْبلا  یَلَع  ٌبُوتْکَم  اَذِإَف  یِـسْأَر  ُْتعَفَرَف  ٌْرتِس  ِباَْبلا  یَلَع  َو  ِتُوقاَْیلا  َو  ِّرُّدـلِاب  ٌلَّلَکُم  ٌبَاب  اَْهیَلَع  َو  ٍهَفَّوَُجم  َءاَْـضَیب  ٍهَّرُد  ْنِم 

ٌبَاب ِْهیَلَع  َو  ٍفَّوَُجم  َرَمْحَأ  ٍقیِقَع  ْنِم  ٍرْصَِقب  اَنَأ  اَذِإَف  ُُهْتلَخَدَف  ٍِّیلَع  ِهَعیِـش  ِْلثِم  ْنِم  َْخب  َْخب  ِْرتِّسلا  یَلَع  ٌبُوتْکَم  اَذِإ  َو  ِمْوَْقلا  ُِّیلَو  ٌِّیلَع  ِهَّللا  ُلوُسَر 
َو یَفَطْصُْملا  ُّیِصَو  ٌِّیلَع  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ِباَْبلا  یَلَع  ٌبُوتْکَم  اَذِإَف  یِسْأَر  ُْتعَفَرَف  ٌْرتِس  ِباَْبلا  یَلَع  اَذِإ  َو  ِرَـضْخَْألا  ِدَجَْربَّزلِاب  ٍلَّلَکُم  ٍهَِّضف  ْنِم 

ْنِم ٌبَاب  ِْهیَلَع  َو  ُْهنِم  َنَسْحَأ  َرَأ  َْمل  ٍفَّوَُجم  ِرَـضْخَأ  ٍدُُّرمُز  ْنِم  ٍرْـصَِقب  اـَنَأ  اَذِإَـف  ُُهْتلَخَدَـف  ِدـِلْوَْملا  ِبیِِطب  ٍِّیلَع  َهَعیِـش  ْرَِّشب  ٌبُوتْکَم  ِْرتِّسلا  یَلَع  اَذِإ 
ْنَِمل ُلِیئَْربَج  ِیبِیبَح  ُْتلُقَف  َنوُِزئاَْفلا  ُمُه  ٍِّیلَع  ُهَعیِـش  ِْرتِّسلا  یَلَع  ٌبُوتْکَم  اَذِإَف  یِـسْأَر  ُْتعَفَرَف  ٌْرتِس  ِباَْـبلا  یَلَع  َو  ُِؤلْؤُّللاـِب  ٍهَلَّلَکُم  َءاَرْمَح  ٍهَتُوقاَـی 

َو ٍِّیلَع  َهَعیِـش  اَّلِإ  ًهاَرُع  ًهاَفُح  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُهُّلُک  ُساَّنلا  ُرَـشُْحی  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َکِّیِـصَو  َو  َکِّمَع  ِْنباـِل  ُدَّمَُحم  اَـی  َلاَـقَف  اَذَـه 
ْمُهَّنَِأل َلاَق  َكاَذ  َْفیَک  َو  ُلِیئَْربَج  ِیبِیبَح  ُْتلُقَف  ْمِِهئَابآ  ِءاَمْـسَِأب  َنْوَعُْدی  ْمُهَّنِإَف  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َهَعیِـش  اَلَخ  اَم  ْمِِهتاَهَّمُأ  ِءاَمْـسَِأب  ُساَّنلا  یَعُْدی 

. ْمُهُِدلْوَم َباَطَف  ًاِّیلَع  اوُّبَحَأ 
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  مردپ  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح 
يرد هناخ  نآ  دوب . یلاخ  نآ  نایم  هک  مدید  دیفـس  ّرُد  زا  يا  هناخ  اجنآ  رد  مدش . تشهب  لخاد  دـندرب ، جارعم )  ) نامـسآ هب  ارم  هک  یبش 

َّالا هلا  َال   » دنا هتشون  نآ  يالاب  رب  مدید  مدرک ، دنلب  رس  یتقو  دندوب . هدیشک  يا  هدرپ  نآ  يور  دوب و  هدش  نیزم  توقای  ّرُد و  اب  هک  تشاد 
«. تسا یلع  هعیش  دننام  یسک  هچ  هب  هب  ؛ ٍّیلَع َهعیش  لثم  ْنِم  ٍَخب  ٍَخب  : » دوب هدش  هتشون  هدرپ  رب  و  موقلا » یلو  یلع  هللا ، لوسر  دمحم  هللا ،

زبس دجربز  هب  نیزم  يا  هدرپ  هک  تشاد  يرد  زین  هناخ  نیا  دوب . یلاخ  نآ  طسو  هک  مدید  خرـس  قیقع  زا  يرـصق  مدش ، هناخ  لخاد  یتقو 
«. یفطصملا یصو  یلع  هللا ، لوسر  دمحم  : » دنا هتشون  شزارف  رب  مدید  مدرک ، دنلب  رس  یتقو  دندوب . هتخیوآ  نآ  رب 

«. هد تراشب  ندوب  هداز  لالح  هب  ار  یلع  هعیش  دلوملا ؛ بیطب  یلع  هعیش  رّشب  : » دندوب هتشون  زین  هدرپ  رب 

عاونا اب  هک  تشاد  زمرق  توقاـی  زا  يرد  ، مدوب هدـیدن  زگره  ار  نآ  زا  رتاـبیز  هک  مدیـسر  زبس  درمز  زا  رگید  يرـصق  هب  مدـش ، دراو  یتقو 
. دوب هدش  نییزت  اهؤلؤل 

«. دنا ناراگتسر  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  نوزئافلا ؛ مه  یلع  هعیش  : » دندوب هتشون  نآ  هدرپ  رب 

؟ تسیک نآ  زا  رصق  نیا  لیئربج ! نم  تسود  مدیسرپ :

هیلع یلع  نایعیش  زج  مدرم  همه  زیخاتسر  رد  تسا . مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  وت  نیشناج  ومع و  رسپ  هناخ  نیا  دمحم ! يا  : داد خساپ 
هیلع یلع  نایعیش  دنوش . یم  هدناوخ  ناشردام  مان  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زج  مدرم  همه  دنوش و  یم  روشحم  نایرع  هنهرب و  اپ  مالسلا 

«. دش دنهاوخ  هدناوخ  ناشناردپ  مان  اب  مالسلا 
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و  ] کین ناشتدالو  دنتـشاد ، تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  مهُِدلوَم ؛ َباَطَف  ًاّیلع  وُّبَحَا  مهنال  : داد خساپ  مدیـسرپ ، هلأسم  نیا  زار  هرابرد 
. دیدرگ لالح ] 

77 ص : ج 65 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ترایز

ترایز باوث 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  نابز  زا 

َو ُُّمق  َوُه  َو  ًامَرَح  اََنل  َو  ُهَفوُْکلا  َوُه  َو  ًامَرَح  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَِأل  َو  ُهَنیِدَْـملا  َوُه  َو  ًامَرَح  ِِهلوُسَِرل  َو  ُهَّکَم  َوُه  َو  ًامَرَح  ِهَِّلل  َّنِإ  مالـسلا  هیلع  ِقِداَّصلا  ِنَع 
. ُهَّنَْجلا َُهل  ْتَبَجَو  اَهَراَز  ْنَم  َهَمِطاَف  یَّمَُست  يِْدلُو  ْنِم  ٌهَأَْرما  ِهِیف  ُنَفُْدتَس 

نآ تسا و  یمرح  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  يارب  تسا و  هکم  نآ  تسا و  یمرح  ادخ  يارب  دومرف : نینچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
زا ینز  يدوز  هب  دـشاب و  یم  مق  رهـش  نآ  تسا و  یمرح  اـم  يارب  تسا و  هفوک  نآ  تسا و  یمرح  ناـنمؤمریما  يارب  دـشاب و  یم  هنیدـم 

«. دش دهاوخ  بجاو  وارب  تشهب  دنک ، ترایز  ار  وا  سک  ره  تسا . همطاف »  » شمان هک  دش  دهاوخ  نفد  اجنآ  رد  نم  نادنزرف 

317 ص : ج 48 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  نابز  زا 

(1 .ُ ) هَّنَْجلا ُهَلَف  اَهَراَز  ْنَم  َلاَقَف  مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  ِْتِنب  َهَمِطاَف  ْنَع  مالسلا  هیلع  اَضِّرلا  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق 

هک دومرف  مالسلا  مهیلع  رفعج  نب  یسوم  تنب  همطاف  زا  دومن  لاؤس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  هک : هدش  تیاور  دعـس  نب  دعـس  زا 
. تشهب تسا  وا  يارب  زا  دنک  ترایز  ار  وا  هک  ره 

َلاَق مالـسلا  هیلع  اَضِّرلا  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُِّیلَع  َثَّدَح  ِتاَراَیِّزلا  ُِبتُک  ِضَْعب  ِیف  ُْتیَأَر  ِراَِحْبلا : ِراَزَم  ِیف  َو 
ُْتلِعُج ُْتُلق  ٌْربَق  اََنل  ْمُکَْدنِع  ُدْعَس  اَی  َلاَق 
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(2 .) ُهَّنَْجلا ُهَلَف  اَهِّقَِحب  ًافِراَع  اَهَراَز  ْنَم  ْمَعَن  َلاَق  یَسُوم  ِْتِنب  َهَمِطاَف  ُْربَق  َكاَِدف 

اضر ماما  ترضح  زا  یمق  يرعشا  دعس  زا  شردپ  زا  میهاربا  نب  یلع  هک  هدرک  لقن  تارایز  بتک  ضعب  زا  هیلع  هللا  همحر  یسلجم  همالع 
رتخد همطاف  ربق  موش  وت  يادف  متفگ  : تفگ دعس  ام ، زا  تسه  يربق  امش  دزن  دعـس  يا  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع 

. تشهب تسا  وا  يارب  زا  دسانشب  ار  وا  قح  دنک و  ترایز  ار  وا  هک  ره  یلب  دومرف : ییامرف  یم  ار  مالسلا  امهیلع  یسوم  ماما 

317 ص : ج 48 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  -2-1

مالسلا هیلع  داوج  ماما  نابز  زا 

(2 . ) ُهَّنَْجلا ُهَلَف  َّمُِقب  ِیتَّمَع  َراَز  ْنَم  : َلاَق مالسلا  هیلع  َداَوَْجلا  ِینْعَأ  اَضِّرلا  ِْنبا  ِنَع 

تـسا وا  يارب  زا  سپ  دنک  ترایز  مق  رد  ارم  همع  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  ، مالـسلا هیلع  اضر  ماما  دـنزرف  زا 
. تشهب
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همان ترایز  نتم 

َهَمِطاَف ُْربَق  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ٌْربَق  اََنل  ْمُکَْدنِع  ُدْعَـس  اَی  َلاَق : َلاَق  مالـسلا  هیلع  اَضِّرلا  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُِّیلَع 
َنِیثاََلث َو  ًاَعبْرَأ  ْرِّبَک  َو  ِهَْلبِْقلا  َِلبْقَتْـسُم  اَهِـسْأَر  َدـْنِع  ْمُقَف  َْربَْقلا  َْتیَتَأ  اَذِإَف  ُهَّنَْجلا  ُهَلَف  اَهِّقَِحب  ًافِراَع  اَـهَراَز  ْنَم  ْمَعَن  َلاَـق  مالـسلا  هیلع  یَـسُوم  ِْتِنب 

: ُِلق َُّمث  ًهَدیِمْحَت  َنِیثاََلث  َو  ًاثاََلث  َهَّللا  ِدَمْحا  َو  ًهَحِیبْسَت  َنِیثاََلث  َو  ًاثاََلث  ْحِّبَس  َو  ًهَرِیبْکَت 

ِحُور یَـسیِع  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِمِیلَک  یَـسُوم  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِِّیبَن  ٍحُون  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِهَْوفَـص  َمَدآ  یَلَع  ُماَلَّسلا 
َنیِِّیبَّنلا َمَتاَخ  ِهَّللا  ِْدبَع  َْنب  َدَّمَُحم  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َّیِفَص  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِْقلَخ  َْریَخ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا 
ْیَْطبِـس اَی  اَمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  َهَدِّیَـس  ُهَمِطاَف  اَی  ِْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َّیِـصَو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

َْنب َدَّمَُحم  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِرِظاَّنلا  ِْنیَع  َهَُّرق  َو  َنیِدـِباَْعلا  َدِّیَـس  ِْنیَـسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَـش  ْيَدِّیَـس  َو  ِهَمْحَّرلا  ِِّیبَن 
ُماَلَّسلا َرْهُّطلا  َرِهاَّطلا  ٍرَفْعَج  َْنب  یَـسُوم  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِمَْألا  َّراَْـبلا  َقِداَّصلا  ٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِِّیبَّنلا  َدـَْعب  ِْملِْعلا  َِرقاـَب  ٍِّیلَع 
َنیِمَْألا َحِـصاَّنلا  َّیِقَّنلا  ٍدَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َّیِقَّتلا  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  یَـضَتْرُْملا  اَـضِّرلا  یَـسُوم  َْنب  َِّیلَع  اَـی  َکـْیَلَع 

َو َکِّیِـصَو  ِّیِـصَو  َو  َکِِّیلَو  ِِّیلَو  َو  َکِجاَرِـس  َو  َكِروـُن  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ِهِدـَْعب  ْنِم  ِّیِـصَْولا  یَلَع  ُماَـلَّسلا  ٍِّیلَع  َْنب  َنَسَح  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا 
ُماَلَّسلا َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْتِنب  اَی  ِْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َهَجیِدَـخ  َو  َهَمِطاَف  َْتِنب  اَی  ِْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  ِْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َکـِْقلَخ  یَلَع  َکـِتَّجُح 
ُماَلَّسلا ِهَّللا  ِِّیلَو  َهَّمَع  اَی  ِْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِِّیلَو  َتْخُأ  اَی  ِْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِهَّللا  ِِّیلَو  َْتِنب  اَـی  ِکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َْتِنب  اَـی  ِکـْیَلَع 
اَنَدَرْوَأ َو  ْمُِکتَْرمُز  ِیف  اَنَرَـشَح  َو  ِهَّنَْجلا  ِیف  ْمُکَْنَیب  َو  اَنَْنَیب  ُهَّللا  َفَّرَع  ِکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ُُهتاَـکََرب  َو  ِهَّللا  ُهَمْحَر  َو  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  َْتِنب  اَـی  ِکـْیَلَع 

ْنَأ َو  َجَرَْفلا  َو  َروُرُّسلا  ُمُکِیف  اَـنَیُِری  ْنَأ  َهَّللا  ُلَأْـسَأ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِدَـی  ْنِم  ْمُکِّدَـج  ِسْأَِـکب  اَناَقَـس  َو  ْمُکِِّیبـَن  َضْوَـح 
ْنِم ِهَءاَرَْبلا  َو  ْمُکِّبُِحب  ِهَّللا  َیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  ٌریِدَق  ٌِّیلَو  ُهَّنِإ  ْمُکَتَفِْرعَم  اَنَُبلْـسَی  َال  ْنَأ  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ْمُکِّدَـج  ِهَْرمُز  ِیف  ْمُکاَّیِإ  َو  اَنَعَمْجَی 

يِدِّیَـس اَی  َکَهْجَو  َِکلَذـِب  ُُبلْطَن  ٍضاَر  ِِهب  َو  ٌدَّمَُحم  ِِهب  یَتَأ  اَم  ِنیِقَی  یَلَع  َو  ٍِربْکَتْـسُم  َال  َو  ٍرِْکنُم  َْریَغ  ِِهب  ًایِـضاَر  ِهَّللا  َیلِإ  ِمِیلْـسَّتلا  َو  ْمُِکئاَدـْعَأ 
ِهَداَعَّسلِاب ِیل  َِمتْخَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِنْأَّشلا  َنِم  ًانْأَش  ِهَّللا  َْدنِع  َِکل  َّنِإَف  ِهَّنَْجلا  ِیف  ِیل  یِعَفْـشا  ُهَمِطاَف  اَی  َهَرِخْآلا  َراَّدـلا  َو  َكاَضِر  َو  َّمُهَّللا 
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َو َِکتَِیفاَع  َو  َِکتَمْحَِرب  َو  َِکتَّزِع  َو  َکِمَرَِکب  ُْهلَّبَقَت  َو  اََنل  ْبِجَتْـسا  َّمُهَّللا  ِمیِظَْعلا  ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َو  َلْوَح  َال  َو  ِهِیف  اَنَأ  اَـم  یِّنِم  َُبلْـسَت  اَـلَف 
. َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ًامِیلْسَت  َمَّلَس  َو  َنیِعَمْجَأ  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

19 ص :
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: همجرت

هبترم راهچ  یس و  تسیاب و  هلبق  هب  ور  شرس  دزن  يدیـسر  ترـضح  نآ  ربق  دزن  هب  نوچ  : هک هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دعس 
: وگب سپ  وگب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  هبترم  هس  یس و  ِهَّللا و  َناْحبُس  هبترم  هس  یس و  ُرَبْکَأ و  ُهَّللا 

حور یسیع  رب  مالس  ، ادخ نخس  مه  یـسوم  رب  مالـس  ادخ  تسود  میهاربا  رب  مالـس  ، ادخ ربمایپ  حون  رب  مالـس  ، ادخ هدیزگرب  مدآ  رب  مالس 
متاخ هّللا  دبع  نب  دمحم  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ هدیزگرب  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ قلخ  نیرتهب  يا  وت  رب  مالـس  ادخ  لوسر  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ

يا امش  رب  مالس  ، نایناهج ناوناب  رورس  همطاف  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ لوسر  نیـشناج  ، بلاطیبا نب  یلع  نانمؤم  ریما  يا  وت  رب  مالـس  ، ناربمایپ
مـشچ ینـشور  ،و  ناگدـننکدابع رورـس  ، نیـسحلا نب  یلع  يا  وت  رب  مالـس  ، تشهب لها  ناناوج  رورـس  ود  ،و  تمحر ربماـیپ  هدازدـنزرف  ود 

، ربمایپ زا  سپ  شناد  هدنفاکش  ، یلع نب  دمحم  يا  وت  رب  مالس  ، ناگدننیب

نب یلع  يا  وت  رب  مالـس  ، هزیکاپ كاپ و  ماما  ، رفعج نب  یـسوم  يا  وت  رب  مالـس  ، نیما راکوکین  يوگتـسار  ، دـمحم نب  رفعج  يا  وت  رب  مالس 
يا وت  رب  مالـس  ، نیما يوگزردـنا  یقن  دّـمحم  نب  یلع  يا  وت  رب  مالـس  ، یقت یلع  نب  دـمحم  يا  وت  رب  مالـس  ، هدیدنـسپ ماما  اضرلا  یـسوم 

رب تتّجح  ، تنیشناج نیـشناج  ،و  تا هدنیامن  هدنیامن  ،و  تغارچ ،و  ترون رب  تسرف  دورد  ایادخ  . وا زا  سپ  یـصو  رب  مالـس  ، یلع نب  نسح 
يا وت  رب  مالـس  ، نانمؤم ریما  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ، هجیدخ همطاف و  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ لوسر  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ، تناگدـیرفآ

تمحر و مالس و  ، ادخ ّیلو  هّمع  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ّیلو  رهاوخ  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ّیلو  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ، نیـسح نسح و  ترخد 
روشحم ناتهورگ  رد  ،و  دـنک رارقرب  ییاسانـش  تشهب  رد  امـش  ام و  نیب  ادـخ  ، وت رب  مالـس  ، رفعج نب  یـسوم  رتخد  يا  وت  رب  ادـخ  تاـکرب 

ادخ زا  ، داب امـش  رب  ادخ  ياهدورد  دناشونب  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  زا  ، ناتّدج ماج  اب  ام  هب  ،و  دیامن نامدراو  ناتربمایپ  ضوح  رب  ،و  دراد
درگ ( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم ناتّدج  هورگ  رد  ار  امش  ام و  ،و  دنایامنب شیاشگ  یلاحشوخ و  امش  هرابرد  ام  هب  هک  مراتـساوخ 

،و ناتنانمشد زا  يرازیب  ،و  امـش یتسود  ببـس  هب  ادخ  هاگرد  هب  . تساناوت یتسرپرـس  وا  یتسار  هب  ، دریگن زاب  ام  زا  ار  امـش  تفرعم  ،و  دروآ
هب ،و  هدروآ ار  نآ  دـمحم  هچنآ  هب  نیقی  هیاپ  رب  هکلب  ّربکت  راکنا و  اب  هن  ، نآ هب  يدونـشخ  لاح  رد  ، میوج یم  بّرقت  ، ادـخ هب  ندوب  میلـست 

هراـبرد همطاـف  يا  ، مهاوخ یم  ار  ترخآ  هناـخ  تا و  يدونـشخ  ایادـخ  ، نم ياـقآ  يا  مهاوخ  یم  ار  وت  رطاـخ  روـما  نیا  هب  ، مدونـشخ نآ 
هب ار  مراک  ماجنارـس  هک  ، مهاوخ یم  وت  زا  ایادخ  . تسا دنلب  تاماقم  زا  یماقم  ادـخ  دزن  وت  يارب  هک  یتسرد  هب  ، نک تعافـش  میارب  تشهب 

تباجا ام  يارب  ایادـخ  . تسین گرزب  يالاو  يادـخ  هب  زج  ییورین  شبنج و  ،و  يریگم متـسد  زا  منآ  رد  ار  هچنآ  ،و  ینک متخ  یتخبـشوخ 
يا ، لماک یمالـس  ، مالـس نانآ  رب  ،و  وا نادناخ  همه  دّـمحم و  رب  ادـخ  دورد  ،و  ریذـپب ّتیفاع  تمحر و  هب  تتّزع و  مرک و  هب  ار  نآ  ،و  نک

. نانابرهم نیرت  نابرهم 

20 ص :
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اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترضح  ترایز  ، نانجلا حیتافم  266 و  ص : ج 99 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

همان ترایز  زا  ییاهزارف 

تعافش ماقم 

. ِنْأَّشلا َنِم  ًانْأَش  ِهَّللا  َْدنِع  َِکل  َّنِإَف  ِهَّنَْجلا  ِیف  ِیل  یِعَفْشا  ُهَمِطاَف  اَی 

. تسا دنلب  تاماقم  زا  یماقم  ادخ  دزن  وت  يارب  هک  یتسرد  هب  ، نک تعافش  میارب  تشهب  هرابرد  ؛ اهیلع هللا  مالس  همطاف  يا 

اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترضح  ترایز  ، نانجلا حیتافم 

ماما همع  ، ماما رهاوخ  ، ماما رتخد 

َو ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  َْتِنب  اَی  ِْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِِّیلَو  َهَّمَع  اَی  ِْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِِّیلَو  َتْخُأ  اَـی  ِکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِهَّللا  ِِّیلَو  َْتِنب  اَـی  ِکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا 
. ُُهتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُهَمْحَر 

يا وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  ، ادخ ّیلو  هّمع  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ّیلو  رهاوخ  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ ّیلو  رتخد  يا  وت  رب  مالس 
. رفعج نب  یسوم  رتخد 

اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترضح  ترایز  ، نانجلا حیتافم 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  رظنم  زا  مق  رهش  فصو 

مق هیمست  هجو 

. َِکلَِذب ْتَیِّمُسَف  ُنوُْعلَم  اَی  ُْمق  َُهل  َلاَقَف  ِهَعُْقْبلا  ِهِذَِهب  ًاکِرَاب  َسِیْلبِإ  َيأَر  ِِهب  َيِرْسُأ  اََّمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ِهَعیِّشلا  ِتاَیاَوِر  ِیف 

مق دومرف : هدز ، وناز  نیمزرس  نآ  رد  هک  دید  ار  سیلبا  دندرب  جارعمب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  هک  تسا  هعیش  تایاور  رد 
. دش هدیمان  مق  نوعلم و  يا  زیخرب 

217 ح 42 ص : ج 57 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  تیالو  لها   ، مق لها 

اَم ُلِیئَْربَج  اَی  ُْتلُقَف  ًهَبِّیَط  ًهَِحئاَر  اَِهب  ُتْمِمَـش  ٍهَّیِرُوفاَک  َءاَْـضَیب  ٍضْرَأـِب  ُتْرَرَم  ِءاَـمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َجِرُع  اََّمل  َلاَـق : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِِّیبَّنلا  ِنَع 
َکَتَّیِّرُذ َنْوَّلَوَتَی  َو  َکَنْوَّلَوَتَی  ًالاَجِر  اَْهنِم  ُُقلْخَی  َهَّللا  َّنِإ  َو  ْتَِلبَقَف  َکـِتَّیِّرُذ  ُهَیاـَلَو  َو  َکـَُتلاَسِر  اَْـهیَلَع  ْتَضِرُع  َُهبآ  اََـهل  ُلاَُـقی  َلاَـق  ُهَعُْقْبلا  ِهِذَـه 

. اَِهلْهَأ یَلَع  َو  اَْهیَلَع  ُهَّللا  َكَراَبَف 
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نآ زا  یـشوخ  يوب  متـشذگ و  يروفاـک  دیفـس و  ینیمز  هب  دـندرب  نامـسآ  هب  ارم  نوچ  : هک هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربـمغیپ  زا 
تفریذپ و دش و  هضرع  نآ  رب  وت  هیرذ  تیالو  وت و  تلاسر  هک  ، دنیوگ ( 1 ،) هبآ نآب  تفگ : تسیچ ؟ هعقب  نیا  متفگ : لیئربج  هب  مدیئوب و 

. داب شمدرم  نآ و  رب  ادخ  تکرب  دنراد ، تسود  ار  وت  هیرذ  وت و  هک  دنیرفآ  ینادرم  نآ  زا  ادخ 

نادلبلا ج 1 ص 50 مجعم  هواس ؛  یکیدزن  تسا  يرهش  مان  ، هبآ ، هعیش اهلهأ  و  هواس ، لباقت  هدیلب  هبآ : -1

ج 57 ص 228 ح64 توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

مف لها  رب  ادخ  ياهتمحر 

. َْثیَْغلا ُمُهَداَِلب  ُهَّللا  یَقَس  َُّمق  ِلْهَأ  یَلَع  ِهَّللا  ُهَمْحَر  َو  َُّمق  ِلْهَأ  یَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  َلاَق : ُهَّنَأ  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ْنَع 

. دنک ناراب  ریس  ار  ناشدالب  ادخ  مق ، مدرم  رب  ادخ  ياهتمحر  هکدندومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ج 57 ص 228 ح63 توریب ) ط -   ) راونألا راحب 

تسا سدقم  مق  كاخ 

. ُهَتبوُقُع ْتَلِّجُع  َِّالا  ٍءوُِسب  ٌراّبَج  ْمُهُدیُری  ْمُْهنِم ال  ُنَحن  َو  اَّنِم  اُهلها  ٌهسَّدَقُم و  ُمق  َُهبُْرت  : مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

اهنآ هب  يدب  هدارا  یشکرس  راّبج و  چیه  مییاهنآ ، زا  ام  دنتسه و  ام  زا  نآ  لها  تسا و  سدقم  مق  كاخ  : دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دسر یم  دوخ  رفیک  هب  يدوز  هب  هکنآ  رگم  دنک ، یمن 

ح 49 راونالاراحب ج 57 ص 218 ،

مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  شع 

: دیامن یم  یفرعم  اهنآ  ناوریپ  هاگهانپ  ربمایپ و  لآ  هاگیاج  ار  مق  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

. ْمِِهتَعیِش يَوْأَم  ٍدمُحم و  ِلآ  ُّشُع  ُمق 

راونالاراحب ج 57 ص 214 ح 31

تشهب ياهرد  زا  رد  هس 
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. ْمَُهل َیبوُط  َُّمث  ْمَُهل  َیبوُطَف  َُّمق  ِلْهَِأل  اَْهنِم  ٌهَثاَلَثَف  ٍباَْوبَأ  ُهَِیناَمَث  ِهَّنَْجِلل  َلاَق : مالسلا  هیلع  اَضِّرلا  ِنَع 

، اهنآ لاح  هب  اشوخ  سپ  دشاب ، یم  مق  لها  يارب  نآ  رد  هس  تسا و  رد  تشه  تشهب  يارب  هک  یتسرد  هب  : دندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
. اهنآ لاح  هب  اشوخ  و  اهنآ ، لاح  هب  اشوخ  و 

ج 57 ص 228 ح62 توریب ) ط -   ) راونألا راحب 

مق هب  دیربب  انپ ه 

. اَْهنَع ٌعُوفْدَم  اَیاَلَْبلا  َّنِإَف  اَهیِحاََون  َو  اَْهَیلاَوَح  َو  َّمُِقب  ْمُْکیَلَعَف  اَیاَلَْبلا  َو  َنَتِْفلا  َناَْدُلْبلا  ِتَّمَع  اَذِإ  َلاَق : مالسلا  هیلع  اضرلا  نع 

هب اهنآ  زا  الب  هک  شفارطا  مقب و  داب  امـش  رب  تفرگ  ار  اهرهـش  همه  الب  هنتف و  نوچ  هک  دندومرف : هک  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  متـشه  مامازا 
. تسا رود 

ج 57 ص 228 ح61 توریب ) ط -   ) راونألا راحب 

دشیم مگ  نید  دوبن  مق  رگا 

. ُنیِّدلا َعاََضل  َنوُّیِّمُْقلا  َال  َْول  مالسلا  مهیلع  ِهَِّمئَْألا  ِنَع  َِيُور 

. دشیم مگ  نید  دندوبن  نییمق  رگا  هک  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  و 

ج 4 ص188 ح43 دلجراونألا 54 ) راحب  ملاعلا  ءامسلا و  باتک  همجرت   ) ناهج نامسآ و 

تلیضفو ملع  ندعم  مق 

رد دـشاب ، یم  مق  رهـش  عیـشت ، ناهج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  دـمحم  لآ  مولع  هاگیاج  هیملع و  هزوح  تیزکرم  هک  میدـهاش  هزورما  رگا 
هب ار  تفرعم  ملع و  ناگتفیـش  میظع  یـسیطانغم  نوچ  هک  تسوا  يونعم  یملع و  تلزنم  ملاع و  ود  نوتاـخ  نآ  دوجو  تکرب  هب  تقیقح ،

: دوب هداد  نینچ  نیا  ار  شدیون  شیپ  اهنرق  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یتقیقح  تسا ، هدومن  بذج  شرهطم  مرح  يوس 

ِلْـضَْفلا َو  ِملِْعِلل  ًانِدْعَم  ُریِـصَت  ُْمق و  اَهل  ُلاُقی  ٍهَْدلِبب  ُْملِْعلا  ُرَهْظَی  َُّمث  اهِرْحُج ، یف  ُهَّیحلا  ُرِزأَت  امک  ُملعلا  اَْهنَع  ُرِزأی  َنینمؤملا و  َنِم  ُهفوک  ُولْخَتَس 
نآ زا  ملع  ددرگ و  یم  یلاخ  نانمؤم  زا  هفوک  يدوز  هب  ؛ لاَـجِْحلا یف  ِتارَّدَـخْملا  یَّتَح  ِنیّدـلا  ِیف  ٌفَعْـضَتْسُم  ِضْرَاـْلا  ِیف  یْقبَی  َـال  یَّتَح 
دوش یم  راکشآ  دنیوگ ، یم  مق  ار  نآ  هک  يرهش  رد  سپـس  ددرگ و  یم  هدیچ  رب  عمج و  دوش ، یم  عمج  شا  هنال  رد  هک  يرام  نوچمه 
یقاب نیـشن  هدرپ  نانز  یتح  سک  چیه  مق ]  زا  ملع  شرتسگ  رثا  رب   ] نیمز رـسارس  رد  هاگ  نآ  دش . دـهاوخ  تلیـضف  ملع و  ندـعم  اجنآ  و 

(1 .) دنشاب فعضتسم  فیعض و  نآ ) لیاسم  هب  یهاگآ  و   ) نید رظن  زا  هک  دننام  یمن 

23 ص :

مق هب  دیربب  www.Ghaemiyeh.comانپ ه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 67زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


همطاف لامج  زا  رهش  نیا  هتشگ  ناراب  رون  همطاف  لالج  زا  سدقم  هتشگ  مق  كاخ 

همطاف لامک  يایرد  دشاب ز  يا  هرطق  بدا  ملع و  هنیجنگ  هدش  مق  رهش  هچ  رگ 

همطاف لاثم  یب  لامج  دقن  زا  دشاب  اهرون  يابرهک  غارچ و  عمش و  شبات 

213 ص : ج 57 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  (1)

راعشا

اجنیا تسا  راهب  رطع  هچغاب ي  دبا  ات 

اجنیا تسا  رای  نماد  رب  هک  تساهلگ  تسد 

دراد یلجت  غاب  هحیار  فرط  ره 

اجنیا تسا  راز  هنیآ  رحس  منامگ  هب 

دندروآ فاوط  هب  کئالم  هک  ییاهلاب 

اجنیا تسا  رابغ  درگ و  نتشادرب  فقو 

هداتفا ماد  هب  تساهلد  يوهآ  فرط  ره 

اجنیا تسا  راکش  زاب  هقطنم ي  دنکن 

مرح حبص  وت  دبنگ  زا  هدش  نشور  هک  سب 

اجنیا تسا  رازم  عمش  زا  مک  دیشروخ  رون 

تسوا قیال  اجک  تسا  ینیمز  هک  ییاه  هفحت 

اجنیا تسا  راثن  نایاش  هک  تسا  تاولص 

اداب همیمض  شیپ  لزغ  رب  نخس  نیا 

اداب همیرک  وت  راثن  میراد  هچره 

تشاد دیاب  بدا  وت  لالج  ياشامت  رد 

تشاد دیاب  بلط  هار  هقردب  يا  هلان 
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تسین هدعقیذ  وت  نأش  تلزنم و  روخ  رد 

تشاد دیاب  بجر  هام  رد  وت  دالیم  نشج 

دراد نامیا  ینیریش  وت  مسا  رثوک 

تشاد دیاب  بطر  معط  ناهد  هب  تمان  تقو 

هداتفا زجع  هب  وت  روظح  كرد  زا  لقاع 

تشاد دیاب  بقل  هناوید  وت  يانمت  هب 

تسا لهس  ام  رپ  تخوس  رگا  هناورپ  وچمه 

تشاد دیاب  بت  وت  عمش  یپ  هک  يرمع  تخس 

يدش موتکم  يدوب و  رس  هک  وت  رب  نیرفآ 

يدش موصعم  همع  مه  رتخد و  رهاوخ و 

تسین منبش  زج  هب  وت  حبص  تبحص  قیال 

24 ص :

www.Ghaemiyeh.comراعشا ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 67زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


تسین مرحم  ار  وت  ساسحا  بش  هراتس  زج 

يدنایور لگ  همزمز  زا  يدمآ  ریوک  رد 

تسین منبش  زا  مک  وت  لالز  ساسحا  ینعی 

دراد ییافص  هتفگ  فجن  ناویا  هکنآ 

تسین مک  الوم  دقرم  زا  وت  ناویا  دناد 

دشن زاب  تمرح  هوکش  هب  ناطیش  ياپ 

تسین مدآ  دور  وت  تشهب  نوریب ز  هکنآ 

دنناوخ یم  شا  يرفاک  ار  وت  دح  یب  قشع 

تسین ملاع  نیا  رخآ  رگا  دشاب  مه  رفک 

ام ینافرع  شهاوخ  زا  دکچ  یم  نامسآ 

تسین مهرِد  قحتسم  ام  مهرَد  تلاح 

مدیسرپ تهگمارآ  رحس  میسن  زا 

تسین مچرپ  نآ  رب  هسوب  بت  هب  زج  شبل  هک 

دراد مدامد  دیحوت  هولج  تمرح 

دراد مظعا  دجسم  یلو  تسا  هاگ  هلبق 

ینامز دمحم  داوج 

***

دوش یم  مق  یهار  ملد  غرم 

دوش یم  مگ  وت  نما  مرح  رد 

کیلع مالس  تاداس  همع 

کیلع مالس  تادابع  حور 
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یمق ریوک  هب  يرون  رثوک 

یمدرم نیا  لد  تایح  بآ 

؟ یتسیک وگب  تاداس  همع 

؟ یتسیناث بنیز  ای  همطاف 

؟ يدمآ الب  برک و  رفس  زا 

؟ يدمآ اضر  لابند  هب  هک  ای 

ار وت  غاد  هلعش  منک  هچ  نم 

ار وت  غارچهاش  مغ  درد و 

ینک مروضح  تسم  یبش  شاک 

ینک مروهظ  تقو  زا  ربخ  اب 

یساقآ اضر  دمحم  موحرم 

***

ییالاب لها  لسن  زا  هک  يا 

ییادیپ بجح  جوا  رد  هک  يا 

وت ییاضر  ترضح  بنیز 

ییاباب راختفا  �همه 

میرم یلو  ییاسوم و  تخد 

ییارهز هیبش  هیقر  نوچ 

يزورما ياشگ  لکشم  باب 

ییادرف نابرهم  عفاش 

وناب ناتلسن  دادجا و  لثم 

www.Ghaemiyeh.comراعشا ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 67زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


ییایند يارب  ییوربآ 

دیآ ترضحم  هب  هتسکش  رس 

ییاقآ لادم  دراد  هک  ره 

مدآ موش  یمن  تهاگن  یب 

ییاج رب  هدیسر  یک  جک  راب 
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يدرکرپ هشیمه  ار  ما  هساک 

ییانمت منک  هک  نآ  لبق 

تناسارخ مق و  نودب  نم 

ییاوسر زرم  هب  مدیسر  یم 

مراد البرک  رجه  زا  هلگ 

؟ ییآ یم  هار  وت  نم  لد  اب 

نایمیحر نیسح 

***

تیالو ترهاوخ  رتخد و  يا 

تیالو ردام  هنییآ 

مق رد  هکیلم  امس  ضرا و  رب 

متفه ماما  رد  مارآ 

تمصع هب  هنیک و  هب  هموصعم 

تّفع تاپ  كاخ  هب  هداتفا 

هدرم ناج  هدنز ، وت  يوک  رد 

هدرب هدجس  شرع  وت  كاخ  رب 

زاغآ دنا ز  هدینش  دنتفگ و 

زاب دوش  يرد  نانج  هب  مدق  زک 

رد نآ  رب  ارم  دوبن  تجاح 

رتهب تشهب  زا  مدشاب  مق 

تسا تشهب  نزاخ  هلبق  مق 
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تسا تشز  تشهب ، زا  نخس  اجنیا 

تسا مایق  سّدقم  رهش  مق 

تسا ماما  هدزای  هناخ  مق 

شلوتب وت  هنیدم  رهش  مق 

شلوسرلا دجسم  وت  نینحص 

تسوت رکیپ  كاپ  تبرت  مق 

تسوت رّهطم  مرح  اجنیا 

هنابش دش  نفد  همطاف  رگ 

هناشن وا  میرح  دوبن ز 

ربق نآ  تسام  ناهن ز  هتفگ  یک 

ربق نآ  تساجک  ما  هتفای  نم 

مگ دش  هنیدم  رد  هک  ربق  نآ 

مق هنیدم  رد  هدش  ادیپ 

دینشن رگا  ترب  هب  میرم 

دنیب حیسم  ار  هرظنم  نیا 

مخ دق  ورس و  مالس  هب  دزاس 

میرم هب  نآ  زا  دعب  وت  هب  لّوا 

يداهن مدق  مق  هب  هک  يزور 

يداد هنیدم  فرش  ار  مق 

تفر کلم  زا  رارق  زور  نآ 

تفر کلف  رب  تاولص  رکذ 
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ارحص تبکوم ز  وچ  دیبات 

ارهز يوب  دینش  وت  زا  رهش 

هلان زجع و  تهر ز  كاخ  رد 

هلال وچمه  کشرس  تخیر  یم 

لگ هخاش  قوش و  هیرگ  اب 

لّسوت تا  هقان  هب  دنا  درب 

وت لفحم  دوب  هک  دوب  لد 
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وت لمحم  رود  هب  تشگ  مغ 

دوب نامز  دّیس  هک  ریپ  نآ 

دوب ناج  غارچ  ار  همه  شیور 

تناوراک درگ  هب  دیدرگ 

تنابراس هنهرب  ياپ  دش ،

جدوه هیرگ  هب  ارت  دندرب 

جرزخ نبا  یسوم  هناخ  ات 

مّود لوتب  يا  وت  قوش  زا 

مق مدرم  هب  ادن  داد  مق 

دیزیخ ياپ  هب  مق  مدرم  ياک 

دیزیرب لگ  ماب  رد و  ره  زا 

دیدنبب مق  تشهب  هب  نیذآ 

دیدنسپ ارم  ادخ  سومان 

نآ رد  هک  ات  دوبن  ماش  مق 

نامهیم هب  یسک  دهد  مانشد 

گنس زا  هک  ات  دوبن  ماش  مق 

گنر نوخ  نامهیم ز  خر  ددرگ 

رهاوخ هک  ات  دوبن  هفوک  مق 

ردارب رس  ین  رس  دنیب 

دریذپ افج  نیا  مق  هک  اشاح 

دریگ ياج  هبارخ  هب  نامهم 
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فص نامهیم  درگ  هب  دنتسب 

فک اب  ماش  تاولص و  اب  مق 

دناوخ زیزع  ار  نامهم  مق 

؟ دناوخ زینک  ارو  تخد  یک 

تفگ ار  هچنآ  رمع  همه  مثیم » »

تفگ امش  تبیصم  حدم و  رد 

راگزاس اضرمالغ  جاح 

***

يرهطا يارهز  هلالس ي  یتسیک ؟ وت 

يربمیپ لآ  همیرک ي  يا ، هموصعم 

ادخ هبوبحم ي  هّمئا و  هحودمم ي 

يرظنم هقیّدص  یتسا و  لیاصخ  دمحا 

یجئاوحلا باب  هلالس ي  مرکلا  باب 

يرفعج نب  یسوم  رتخد  فافعلا  ّما 

راگزور نابوخ  لد  هبلق ي  زورما 

يرشحم يادرف  هعیفش ي  نامه  ادرف 

همطاف مالسا  هکیلم ي  نیمّوس  وت 

يرهطا يارهز  بنیز و  راد  هنییآ 

همطاف مام  رگد  هجیدخ  وت  مام  کی 

يرجاه اّوح و  میرمز و  رت  هزیکاپ 

مق هب  رگا  دیآ  تترایز  یپ  میرم 
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يرترب وت  انامه  هک  دنک  یم  رارقا 

يا هراتس  يوقت  تمصع و  ِرهپس  ُهن  رب 

يرهوگ هدنزورف ي  رون  رحب  تفه  رد 
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يرهوگ وت  ار  اضر  كاپ  لجن  راچ  مه 

يرهاوخ وت  ار  ادخ  ّیلو  نیمتشه  مه 

تفرعم دیحوت و  شناد و  ملع و  حابصم 

يرثوک رون و  رمث  یتا  له  قادصم 

تسا همطاف  رمع  هرطاخ ي  وت  مک  رمع 

يردام ربص  تمواقم و  روآدای 

تشهب رد  مق  زا  دوش  یم  زاب  دنیوگ 

يربکا دنوادخ  برق  تشهب  دوخ  وت 

یملاع ود  قلخ  يوناب  هتشگن ، ردام 

يرخآ زاغآ و  ردام  هدرکن ، رهوش 

رهپس هن  يوناب  وناب ، هچ  یلو  وناب 

يرورپ مالسا  رتخد ، هچ  یلو  رتخد 

يا هراتس  تیالو  باتفآ  تشه  رب 

يرتسگ رون  هم  رون  رهپس  هن  رد 

ترداچ تس  يوقت  تمصع ، وت  نهاریپ 

يرّوصم فافع  یّمسجم و  دهز 

لامک ِرُد  نامیا  هنارک ي  یب  رحب  رد 

يرتخا هدنزورف  دهز  نامسآ  رد 

یجیاوحلا باب  رتخد  دارملا  باب 

يرهطم لوتب  تخد  راقولا  تخا 

تسا ص )  ) دّمحم ِفیطل  حور  ِتشهب  ارهز 
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يرب وت  رون و  رجش  همه  وا  دالوا 

تسا مق  رس  رب  تمرح  هیاس ي  دنیوگ 

يروحم وت  ار  ناهج  کُلم  هکلب  هن ، ار  مق 

ترضحم هب  ناهیقف  لیخ  دننز  وناز 

يرد ار  ثیداحا  هقف و  رهش  وت  يرآ 

شیوخ نابز  ییاشگ  هبطخ  هب  رگا  يزور 

يردیح قطن  رد  هک  قلخ  دننک  رواب 

یجّورم تمرگ  قطنم  هب  ار  مالسا 

يرگنایب تملع  يورین  هب  ار  دیحوت 

دسر رگا  ص )  ) دّمحم ماشم  رب  وت  رطع 

يرّرکم تشهب  هک  تدسوب  هدنخ  اب 

ادن دسر  یم  كدف  زبس  ياه  لخن  زا 

يرگید يارهز  هک  تسوت  نآ  زا  غاب  نیا 

تسین لاحم  دیوگ  وت  يانث  رگا  مثیم » »

يربهر شییارس  هدیصق  رد  وت  اریز 

راگزاس اضرمالغ  جاح 

کمایپ

یبوط لگ  هخاش  يو  يوقت  هنیآ ي  يا 
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هموصعم ترضح  ای  ابیز  دش  وت  یتسه ز 

وت ياطع  فطل و  زا  وت  ياخس  دوج و  زا 

هموصعم ترضح  ای  ایحا  یسب  هتشگ  مق 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

دنک یم  هدجس  وت  تمصع  ياپ  هب  تمصع 

يرگید ياربک  تمصع  يا و  هموصعم 

یملعم یب  هملاع  هک  یبنیز  يا 

يرورپ ملع  تدوخ  رهش  هب  ینک  ور  نیز 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

تسابع لآ  نایشآ  مق  رهش 

تسادخ یلو  رتخد  مرح 

تسا قح  یلجت  هاگ  هولج 

تسانیس يداو  روط  زا  فرشا 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

داوج ماما  رهطا  همع 

تساضر ماما  رهاط  رهاوخ 

شمرح رب  راگدرک  تمحر 

تسامس قیرط  زا  لزان  امئاد 
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داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

تشاد هرابود  یتشهب  ياوه  نیمز  بش  نآ 

تشاد هراپهام  لغب  هب  نامسآ  شوغآ 

دوب هتفرگ  ار  نیمز  يور  ربا  نامشچ 

تشاد هراتسرپ  يدبس  شدوخ  اب  هرطق  ره 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

دومن اطع  یسوم  نماد  هب  قح  راب  نیا 

تشاد هراوهاگ  کلم  لاب  هک  يرثوک  نآ 

تسا ربمیپ  تشهب  بیس  خرس  بیس  نیا 

تسا رفعج  نب  یسوم  هناگی  رتخد  نیا 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

تسا مک  وت  هاگمدق  رهب  تشهب  كاخ 

تندیسر يارس  دوب  همجن  شوغآ 

دش بآ  قوش  بت  تردارب ز  بلق 

تندیسر ياه  هیناث  باهتلا  رد 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

نک هاگن  ار  ادخ  قوذ  شیوخ  مشچ  رد 
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نک هاگن  ار  اضر  ماما  هدنخلگ 

يدش ام  ناطلس  رهاوخ  هک  نامز  نآ  زا 

يدش ام  ناریا  هکیلم  امش  وناب ، 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

درک لوزن  ام  رب  وت  دوجو  نامسآ  زا 
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يدش ام  نآرق  هرابود  رثوک  ات 

تمدقم زان  ام  رس  رب  تشاذگ  تنم 

يدش ام  نامهم  وت و  يدمآ  هک  یتقو 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

يا هتفرگ  اج  ام  هنیس  هب  مدق  ره  اب 

يدش ام  ناج  ام  لد  بحاص  وت  ینعی 

يا هتشگ  هطخ  نیا  تکرب  ریخ و  یناب 

يدش ام  نابایب  زبس  میسن  یتقو 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

تسناج تحار  هموصعم  ترضح  يالو 

تسنامیا حور  هاگآ  مدرم  مشچ  هب 

قداص دوب  دوخ  نامیا  يوعد  هب  یسک 

تسا ناماما  عبات  یبن و  وریپ  هک 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

هموصعم بحم  دشابن  هک  نآ  ياج  هچ 

تسناشخرد رتخا  الو  خرچ  هب  وا  هک 

رفعج یسوم  تنب  يا  وت  ياپ  كاخ  هب 

تسنافرع لها  شخبایض  يایتوت  هک 
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داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

یتساواملا هنج  ای  نیرب  دلخ  نیا  بر  ای 

یتساسوم هعضب  هاگراب  نویامه  ای 

تسا يرتخا  تفارش  جرب  رد  هک  وناب  نیهم  نیا 

یتساروحلا هیسنا  هداز  كاپ و  لسن 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

هادف یحور  نید ، ناطلس  اضرلا ، تخا  همطاف 

یتسالعا الع  شرع  زا  وت  هاگرد  كاخ 

داعملا موی  عفاش  نامز و  لها  اجلم 

یتسارهز یناث  نید و  ناطلس  رهاوخ 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

تسا هدومرف  نینچ  قداص  قحب  قطان  ترضح 

یتساواملا تنج  وا  رئاز  يازجرد 

دوجو هیام  يا  تمصع ، خاک  يوناب  نیهم  يا 

یتساسیع مد  کشر  تهگرد  كاخ  هک  يا 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

نید رهاوخ  لقع و  رتخد  يا 
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نیکمت زع و  جرد  رهوگ  يو 

تیوم دنب  ياپ  هدش  تمصع 

تیوک میقم  لمع  ملع و  يا 
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داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

دیحوت راسخاش  هویم  يا 

دیشروخ تخد  هام و  هریشمه 

تیمدآ جات  رهوگ  يو 

تیمتاخ نیگن  هدنخرف 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

تسادیپ يرگید  رون  قفا  ز 

تسادیپ يرونم  ياه  هولج 

تسادیپ يرگنب  هک  ره  رب  يداش 

تسادیپ يرکش  هچ  ار  ناج  دهش 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

ما هموصعم  هگرد  رب  تسا  مغ  اهلد  تفآ 

همطاف لالج  زع و  تمرح  نم  تمرح 

یگدرسفا زا  مه  ناهرب  ارم  اهمغزا  برای 

همطاف لالم  رپ  بلق  هب  ارام  نکوفع 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

مق نامسآ  فرش  نامسآ ز  رب  دلاب 
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مق نامسآ  رس  وت  ناتسآ  رب  دیاس 

ملع نونفلاراد  زکرم  تسا  وت  هاگرد 

مق ناشکهک  زا  یبکاوک  نید  بالط 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

درآ يور  وت  بناج  مرگن  یم  هک  ره  هب 

يراد ام  يوس  فطلزا  رگم  رظن  دوخ  وت 

ادخ هب  يرفعج  نب  یسوم  رتخد  هک  نآ  زا 

يراد اج  رشح  هب  ات  رگ  وت  حدم  دننک 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

تساجنیا هموصعم  ترضح  رازم 

تساجنیا همولظم  رهاوخ  ار  اضر 

نشور قشع  غارچ  دش  اجنیا  وچ 

نکفا وترپ  دش  مرح  نیا  اهلد  هب 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

هموصعم ترضح  ای  ارهز  لد  رون  يا 

هموصعم ترضح  ای  اتمه  یب  يوناب  يو 

ییاربک بنیز  نوچ  ییارهز  یلات  وت 

هموصعم ترضح  ای  اه  یبوخ  رهظم  يا 
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داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

دراد ار  وت  هک  سکره  دراد  افص  وت  زا  مق 

هموصعم ترضح  ای  ادرف  دوبن  نیگمغ 

ییاتکی همطاف  نوچ  ییاسوم  رتخد  وت 

هموصعم ترضح  ای  اهاط  لد  بوبحم 
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داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

هموصعم تسادخ  زا  یتیآ 

هموصعم تساهتنا ، یب  فطل 

ینآرق لامج  زا  يا  هولج 

هموصعم تسامن ، قح  يا  هرهچ 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

دراد يدمحم  غاب  رطع 

هموصعم تسا ، یفطصم  هداز 

س)  ) ارهز ءولألت  زا  يوترپ 

هموصعم تساهب ، رپ  يرهوگ 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

تساجنیا تشهب  رد  کی  نارئاز ،

هموصعم تسافص ، اب  شتبرت 

نآرق ترتع و  هب  لسوت  رد 

هموصعم تسام ، تاجاح  باب 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

رهد مام  هدروراپن  لالج ، نیدب  رتخد 
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راگزور هدرواین  ماقم ، نیدب  رتخد 

رهد شوگ  هدینشن  هدیدن و  کلف  مشچ 

راقو نیدب  وناب  تلالج و  نیدب  رتخد 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

تسا رثوک  هولج  فرش  زک  يرهوگ 

تسا رفعج  نب  یسوم  هدید  غورف 

تسا رهطا  يارهز  هدنخرف  تخد 

تسا تمصع  رگنس  مق  هب  شربق  هکنآ 

تسا تمحر  ثعاب  نایناریا  رهب 

تسا تمعن  یلو  وا  راوخ ، هزیر  همه  ام 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

تاولص رواد  لامج  هنییآرب 

تاولص ربمیپ  مشچ  ینشور  رب 

دمرس غورف  هموصعم  ترضحرب 

تاولصرفعج یسوم  لگ  هتسد  رب 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

! داب هتسجخ  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  اه ، لد  هبعک  اضر ، هدید  رون  دالیم 

***
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! كرابم تدالیم  دزاون ؛ یم  ار  اه  لد  ماشم  هک  تسا  یتشهب  میسن  نوچ  وت ، دالیم  رطع  ناج ! هموصعم 

***

. دشخب یم  توارط  قاتشم ، ياه  ناج  هب  يراهب ، ياه  هفوکش  نوچ  تدالیم  ناج ! هموصعم 

***

! داب كرابم  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  اخس ، دوج و  رهظم  افو ، رهم و  يوناب  دالیم 

***

اب وت  دلوت  سدقم  زور  رد  ات  میدـنب  یم  لیخد  تتمارک  يارـس  هب  ار  لد  و  روضح ، هرطق  هرطق  میوش و  یم  رون  هرذ  هرذ  تدالیم ، نمی  هب 
. میوش ریهطت  تکاپ  ياه  تسد 
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***

شوخ رطع  اب  ار  لد  ماشم  تا ، یتشهب  هحیار  و  اـه ؛ لد  هب  رورـس  دـشاپ و  یم  اـه  مشچ  هب  رون  تدـالیم ، مالـسلااهیلع !  هموصعم  میوناـب 
! كرابم تدالیم  دزاون ؛ یم  روضح 

***

. تفرگ ندیزو  تراشب  زبس  میسن  تیونعم ، ناتسوب  رد  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  اهیلع ) هللا  مالس  ) هموصعم همطاف  ترضح 

***

 . دشخرد یم  هماقا  رهش  مقرد ، هک  تسا  ناریا  نیگن  هموصعم  ندوب ، ندنام و  لزغ  تسا و  ییادیش  هفسلف  هموصعم 

***

یم دجو  هب  ار  میسن  تا ، یتشهب  كاپ  هحیار  دنایور و  یم  نیمز  هتسخ  لد  رد  ار  دیما  تا ، هناموصعم  هاگن  مالـسلااهیلع ! هموصعم  میوناب 
. دروآ

***

! اه هنییآ  اه و  بآ  يوناب  وت ، رب  مالس 

! یقشاع ياه  لزغ  علطم  نیرتابیز  وت ، رب  مالس 

! تیاه هاگن  تمارک  اه و  تسد  تباجن  رب  مالس 

« هموصعم همطاف  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  »

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

رد هک  ییاه  لد  اـب  میدرگ ؛ یمزاـب  نسُح  نیا  زا  ینـشور ، زا  رپ  یناتـسد  اـب  اـم  یهد و  یم  هیدـه  اـم  هب  ینـشور  وت  تسوت و  دـالیم  زور 
. تسا هدش  ریهطت  هدید  بآ  اب  نامنامشچ  هچضوح 

! ام ناور  حور و  رد  ینشور  رارکت  يا  دوش ، یم  رارکت  ام  رد  زور  ره  وت  دالیم  زور 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***
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. تسا نیمز  لها  تاجانم  ياه  بش  رد  رگید  ییانشور  وت ، باهش  هقراب  هک  هّیکز  هموصعم  يا  وت  عولط  داب  هدژم 

***

. ردارب يوجو  تسج  رد  بنیز  ياه  هصغ  هصق  همادا  همطاف و  تمصع  میرم و  تسادق  ینعی  هموصعم ،

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

نیمز و رب  ناگتـشرف  لوزن  یمیاد  لحم  شا  ینارون  هاـگراب  هک  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاـف  هرهطم ، هیـسدق  يوناـب  دـالیم  داـب  هتـسجخ 
. تسا تشهب  هزاورد 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

. دنتسرف یم  مالس  تا  ینارون  ياه  هتسدلگ  رب  نایسدق  هک  ماگنه  نآ  تسوت ، دای  رد  نز  ِتفارش  ع !)  ) هموصعم میوناب 
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داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

( مالسلا اهیلع  ) هموصعم تسادخ  زا  یتیآ 

( مالسلا اهیلع  ) هموصعم تساهتنا  یب  فطل 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

هموصعم ادخ  تمصع  رهظم  يا 

هموصعم ام  يوس  هب  یتمحرم  نک 

ارهز ناج  هب  شاب  اضروت  امزا 

هموصعم ، اضر تردارب  مان  يا 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

تسا تمصع  رگنس  مق  هب  شربق  هکنآ 

تسا تمحر  ثعاب  نایناریارهب 

تسا تمعن  یلو  وا  راوخ ، هزیر  همهام 

دمآ شوخ  ایربک  تمصع  رهظم 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

يا همئاق  مق  هب  هک  تبحم  حور  يا 

يا همطاف  تفع  دهز و  روآدای 

اضر بوبحم  رهاوخ  هموصعم و 
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يا هملاع  وت  تیبلها و  ملاعوا 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

انعم لها  يا  مشچ  دیناشوپب 

یلاعت يراب  تمصع  دیآ  هک 

مدرم هب  دوخ  فطل  هدوزفا  ادخ 

مقرد هموصعم  ترضح  دیآ  هک 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

يا هداد  اهب  ردق و  مق  هب  هک  يا 

يا هداد  افص  وت  ار  ام  روشک 

دهد یم  افص  بلق  رب  وت  مان 

دهد یم  (ع) اضر يوب  وت  هضور 

. دابکرابم شترضح  نارادتسودرب  (س ) هموصعم همطاف  ترضح  دوعسم  دالیم 

***

. تسا تشهب  وا  شاداپ  دنک  ترایز  ار  هموصعم  همطاف  ترضح  هک  یسک  دندومرف : ( مالسلا هیلع  ) اضر ماما 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

، تساپ هب  مق  رهش  هب  هک  یهاگراب 

، تسالبرک مه  فجن  يارب  مه 

، منک یم  هسوب  قرغ  اروا  كاخ 
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. تساضر مبابرا  ياپ  ياج  هک  نوچ 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

مق مرح  ابیز  هچ  تسا و  گنشق  هچ  بر  ای 

مق مرتحم  مرح  العا ، تنج  نوچ 

یسوم رتخد  اضر ، تخا  نانج ، يوناب 

مق مدخ  کئالم  ارهز و  هنادرد 

34 ص :
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شیازج تسا  تشهب  هک  ار  وا  سب  هدژم  نیا 

مق مرح  رد  شدنک  ترایز  هک  سک  ره 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

تیالو رهاوخ  رتخد و  يا 

تیالو ردام  هنییآ 

مق رد  هکیلم  امس  ضرا و  رب 

متفه ماما  لد  مارآ 

تمصع هب  هبیتک و  هب  هموصعم 

تفع تیاپ  كاخ  هب  هداتفا 

زاغآ دنا ز  هدینش  دنتفگ و 

زاب دوش  يرد  نانج  هب  مق  زک 

رد نآرب  ارم  دوبن  تجاح 

رتهب تشهب  زا  مدشاب  مق 

تسا تشهب  نزاخ  هلبق  مق 

تسا تشز  تشهب ، زا  نخس  اج  نیا 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

دراد هموصعم  ترضح  مان  هب  لگ  کی  مق  رهش 

دراد هموصعم  ترضح  اب  مق  رهش  ار  فرش  نیا 

شیوک رطع  میمش  زا  هتشگ  تسمرس  ام  رهش 
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دراد هموصعم  ترضح  افصم  رطع  ناهج  کی 

هتشگ زیربلوا  ضیف  زا  مق  هب  نامهم  دش  هک  ره 

دراد هموصعم  ترضح  اهلد  هب  اهتمارک  نیا 

وناب قشع  زا  افو ،  زا  تبحم ،  زا  میوگ  هچ  نم 

دراد هموصعم  ترضح  العم ،  ضیف  لغب  کی 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

 . تسا تشهب  وا  شاداپ  دنک  ترایز  مق  رد  ار  ما  همع  هک  یسک  دندومرف : مالسلا ) هیلع   ) داوج ماما 

داب كرابم  ع )  ) هموصعم ترضح  دالیم 

***

همطاف لالجزا  سدقم  هتشگ  مق  كاخ 

همطاف لامجزارهش  نیا  هتشگ  نارابرون 

بدا ملع و  هنیجنگ  هدش  مق  رهش  هچرگ 

همطاف لامک  يایرد  دشاب ز  يا  هرطق 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 67زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

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

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

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

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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