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 پیشگفتار

ثبؽذ. دس ايٓ ِٛسد  اص عٍّٗ ِٛمٛػبد ِؾً ثؾش ٚ اخزالف، ِغؤٌٗ رجــشن ثٗ اٌٚيبء ٚ فٍؾبء ٚ ِؾب٘ذ ِمذعٗ ِي

اخزالف ؽذٖ اعذ وٗ آيب رجــشن ثذػذ اعذ يب عٕذ؟ ٚ آيب دس لشآْ ٚ عٕذ ثذاْ اؽبسٖ ؽذٖ اعذ يب خيش؟ ٚ آيب دس 

 ثبؽذ يب خيش؟... ربسيخ اعالَ ٚ ثٗ خقٛؿ دس فذس اعالَ، ٚعٛد داؽزٗ اعذ يب خيش؟ ٚ آيب داساي اؽىبَ ٚ مٛاثطي ِي

 ٘ب ٘غزيُ. ثب ػٕبيذ خذاٚٔذ دسفذد پبعخگٛيي ثذاْ ثبؽذ ٚ ٘ب عئاالري اعذ وٗ دس ايٓ ِٛمٛع ِطشػ ِي ايٓ

 معانی تبرک -

 (1ثشوذ دس ٌغذ ثٗ ِؼٕبي سؽذ ٚ صيبد ؽذْ اعذ.)

ٌْجَْيذِ{) ًَ ا ْ٘ ُْ أَ ُٗ َػٍَْيُى َٚثََشَوبرُ َُّذ اّلّلِ  ٔٛيغذ: ثشوبد ثٗ ِؼٕبي عؼبدد ٚ  (، ِي2فشّاء دس ريً لٛي خذاٚٔذ ِزؼبي: }َسْؽ

 (3خٛؽجخزي اعذ.)

 گٛييُ:  ٔٛيغذ: ّ٘چٕيٓ دس ايٓ فشاص اص ّٔبص وٗ ِي اص٘شي پظ اص ثيبْ ايٓ لٛي ِي اثِٕٛقٛس

))اٌغالَ ػٍيه ايٙب إٌّجي ٚ سؽّخ هللا ٚ ثشوبرٗ((، ِٕظٛس ايٓ اعذ وٗ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ عؼبدد ٚ 

 (4خٛؽجخزي دائّي سعيذٖ اعذ.)

ي ديگشي اعذ. چٕبْ وٗ اگش ثگٛييُ: ثٗ فالٔي رجشيه گفزُ; يؼٕي ٚ رجشيه ثٗ ِؼٕبي دسخٛاعذ ثشوذ ٚ عؼبدد ثشا

 (5دسخٛاعذ عؼبدد ٚ خٛؽجخزي ثشاي ٚي ّٔٛدَ.)

 ٔٛيغذ:  اثٓ اصيش ِي

ُٗ ٚ ثشَّن ػٍيٗ; يؼٕي وبَ اٚ سا گشفذ ٚ ثشاي اٚ خٛؽجخزي ٚ عؼبدد سا هٍت  دس ؽذيش اَُ ََّٕى عٍيُ آِذٖ اعذ: َفَؾ

 (6وشد.)

ؽٛد: ثبسوه، ثٗ ايٓ ِؼٕب وٗ خذاٚٔذ  ؽٛد: ثبسن هللا ٌه ٚ فيه ٚ ػٍيه. ٚ يب گفزٗ ِي ِئٛيغذ: گفزٗ  عٛ٘شي ِي

َّٕبسِ{) َِٓ فِي اٌ  (7ثشاي رٛ ِجبسن گشدأذ. ٚ خذاٚٔذ ِزؼبي فشِٛدٖ اعذ: }أَْ ُثٛسَِن 

 ٔٛيغذ:  اثٓ ِٕظٛس ِي

; ثٗ ايٓ ِؼٕب اعذ وٗ دس آْ ثشوذ لش ِٗ ٌَ ثشيٌه(( ثٗ ِؼٕبي ثبسَن هللُا اٌؾيء ٚ ثبسن فيٗ ٚ ػٍي اس دادٖ اعذ ٚ ))هؼب

 (8غزاي ثبثشوذ اعذ.)



 ٔٛيغذ:  فيِٛي ِي

 (9ثبسن هللا رؼبٌي فيٗ، ثذيٓ ِؼٕب اعذ وٗ آْ ِجبسن اعذ ٚ خذاٚٔذ دس آْ ثشوذ لشاس دادٖ اعذ.)

ِؼٕبي ٚ رجــشن ثٗ ِؼٕبي هٍت ثشوذ اعذ وٗ ّ٘بْ دسخٛاعذ خٛؽجخزي ٚ عؼبدد اعذ ٚ رجــشن ثٗ چيضي ثٗ 

 ثبؽذ. هٍت عؼبدد ثٗ ٚعيٍٗ آْ چيض ِي

 ٔٛيغذ:  اثٓ ِٕظٛس ِي

 ( 11رجــشوُذ ثٗ، يؼٕي اص آْ چيض هٍت ريّٓ ٚ ثشوذ ّٔٛدَ.)

 ٔٛيغذ:  ٚ اثٓ اصيش ِي

اػ ِيّْٛ اعذ، يؼٕي خٛػ يّٓ ٚ  ؽٛد وٗ فالٔي ثشاي لَٛ ٚ لجيٍٗ ُيّٓ ثٗ ِؼٕبي ثشوذ اعذ ٚ گب٘ي گفزٗ ِي

 ّّٓ  (11ثبؽذ.) ثٗ چيضي ثٗ ِؼٕبي رجــشن ثٗ آْ ِيِجبسن اعذ ٚ ري

ثبؽذ وٗ خذاٚٔذ آٔٙب سا ِؾخـ وشدٖ ٚ دس عبيگبٖ ٚ  رجــشن دس افطالػ ثٗ هٍت ثشوذ اص هشيك اؽيبء ٚ ٚعبيٍي ِي

اي داؽزٗ ٚ رجــشن سا دس خقٛؿ آٔٙب اعبصٖ دادٖ  ِمبَ خبفي لشاس دادٖ اعذ. خذاٚٔذ ثٗ ايٓ ٚعبيً، ػٕبيذ ٚيژٖ

وٗ دس دعذ وؾيذْ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ريّٓ ٚ ثشوذ لشاس دادٖ اعذ يب دس دعذ وؾيذْ ثش آصبس  اعذ، چٕبْ

 ٚ ٚعبيً ثٗ عبي ِبٔذٖ اص آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثؼذ اص ٚفبرؼ، ريّٓ ٚ ثشوذ لشاس دادٖ اعذ.

شن گشدأيذٖ اعذ ٚ فمو ّ٘بْ ؽي يب پظ ِشاد اص رجــشن، هٍت ثشوذ ٚ عؼبدد اص چيضي اعذ وٗ خذاٚٔذ آْ سا ِزجــ

 آْ فشد ايٓ ٚيژگي سا داسد ٚ ديگشاْ ٔذاسٔذ.

----------------------------- 
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 .231، ؿ 11. . رٙزيت اٌٍغخ، أص٘شي: ط 5

 .121، ؿ 1. . إٌٙبيخ: ط 6



 .1575، ؿ 4. . اٌقؾبػ: ط 7

 .391، ؿ 11. . ٌغبْ اٌؼشة: ط 8
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 برکت در قرآن کریم -

٘بيي  ٘ب ٚ صِبْ ٘بي ِخزٍف دس لشآْ وشيُ روش گشديذٖ اعذ رب ِب سا ثٗ اؽخبؿ يب ِىبْ وٍّٗ ثشوذ ثٗ فٛسد

شوذ لشاس دادٖ اعذ. اص عٍّٗ ٘ب ث ِخقٛفي سإّ٘بيي وٕذ وٗ خذاٚٔذ ثٗ دٌيٍي وٗ ؽىّزؼ الزنب وشدٖ، دس آْ

 أذ، ػجبسرٕذ اص: افشادي وٗ ِؾّٛي ٌفع ثشوذ دس لشآْ وشيُ ٚالغ ؽذٖ

 أذ، چٕبْ وٗ دس عٛسٖ ٘ٛد آِذٖ اعذ:  ؽنشد ٔٛػ ػٍيٗ اٌغالَ ٚ وغبٔي وٗ ّ٘شا٘ؼ ثٛدٖ

َؼَه...{) َِّ  َّّٓ ِِّ  ٍُ َِ
ُ
ََٚػٍَي أ َٚثَشَوبدٍ َػٍَْيَه  َّٕب  ِِّ  ٍَ جِْو ثَِغالَ ْ٘  (1}ا

 ٘بيي وٗ ثب رٛ ٘غزٕذ، فشٚد آي. ثب عالَ اص عبٔت ِب ٚ ثشوبد ثش رٛ ٚ ثش اِذ

 . ؽنشد ػيغي ػٍيٗ اٌغالَ دس ايٓ آيٗ ؽشيفٗ: 2

َٚاٌضََّوبِح{) َفبِٔي ثِبٌقَّاَلِح  ْٚ أَ َٚ ب ُوُٕذ  َِ  َٓ جَبَسًوب أَْي ُِ ََٚعَؼٍَِٕي  {2) 

 ّٔبص ٚ صوبد عفبسػ ّٔٛدٖ اعذ.ِشا دس ٘ش عبيي وٗ ثبؽُ، ِجبسن لشاس دادٖ اعذ ٚ ِشا ثٗ 

 . ؽنشد اثشا٘يُ ٚ پغشػ اعؾبق ػٍيٙب اٌغالَ دس ايٓ آيبد: 3

ب{) َٙ ٌَ ْٛ ْٓ َؽ َِ َٚ َّٕبسِ  َِٓ فِي اٌ ب ُِٔٛدَي أَْ ُثٛسَِن  َ٘ ب َعبء َّّ  ( 3}َفٍَ

ْٛ آْ چْٛ وٗ ؽنشد ِٛعي ػٍيٗ اٌغالَ ثٗ آرؼ سعيذ، ٔذا دادٖ ؽذ: ِجبسن اعذ آْ وٗ دس وٕبس ايٓ آرؼ ٚ پيشاِ

 اعذ. 

ََٚػٍَي اِْعَؾَك{)  ِٗ َٕب َػٍَْي َٚثَبَسْو {4 ) 

 ٚ ِجبسن لشاس داديُ ثش اٚ ثش اعؾبق.

 فشِبيذ:  . اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ يب اً٘ ثيذ اثشا٘يُ ػٍيٗ اٌغالَ ثٕب ثش الٛاي ِخزٍف، چٕبْ وٗ خذاٚٔذ ِي4



ٌْجَْيذِ أَِّ  ًَ ا ْ٘ ُْ أَ ُٗ َػٍَْيُى َٚثََشَوبرُ َّخ اّلّلِ  َِّغِيٌذ{)}َسْؽ يٌذ  ِّ  ( 5ُٗ َؽ

 سؽّذ پشٚسدگبس ٚ ثشوبرؼ ثش ؽّب اً٘ ثيذ ثبد وٗ اٚ عپبعگزاسي ؽذٖ ٚ فبؽت ػظّذ اعذ.

رٛاْ  ّ٘چٕيٓ ٌفع ثشوذ يب ِؼبٔي آْ دس ِٛسد ثؼني اص اِبوٓ ٚ اسامي ِمذط ثٗ وبس سفزٗ اعذ وٗ اص آْ عٍّٗ ِي

 ثٗ ِٛاسد صيش اؽبسٖ وشد:

 فشِبيذ:  ، چٕبْ وٗ خذاٚٔذ ِي. ثيذ اٌؾشاَ دس ِىٗ ِىش1ِٗ

(} َٓ ي ِّ ٍَْؼبٌَ ِّ ًذي ٌ ُ٘ َٚ جَبَسًوب  ُِ َّٕبطِ ٌٍََِّزي ثِجَىََّخ  ُِٚمَغ ٌٍِ ََّٚي ثَْيذٍ 
َّْ أَ  ( 6}اِ

 گزاسي ؽذٖ ٚ دس ثىٗ لشاس داسد، ِجبسن ٚ ٘ذايزگش عٙبٔيبْ اعذ. اي وٗ ثشاي ِشدَ ثٕيبْ ّ٘بٔب اٌٚيٓ خبٔٗ

 ثشوذ ٚ خيش لشاس دادٖ ؽذٖ اعذ: . صِيٓ وٗ ثٗ فٛسد ػِّٛي دس آْ 2

ب... {) َٙ ارَ َٛ ب أَْل َٙ َس فِي ََٚلذَّ ب  َٙ َٚثَبَسَن فِي ب  َٙ لِ ْٛ ِِٓ َف َٚاِعَي  ب َس َٙ ًَ فِي ََٚعَؼ {7) 

گٛيذ: ِٕظٛس ايٓ اعذ وٗ دس صِيٓ خيش وضيشي لشاس دادٖ اعذ وٗ أٛاع ؽيٛاْ ٚ  چٕبْ وٗ ِشؽَٛ ػالِٗ دس اٌّيضاْ ِي

 (8ٕٕذ.)و گيبٖ اص آْ اعزفبدٖ ِي

 (9ؽٛد.) ٔٛيغذ: ِٕظٛس اص ثشوذ، خيشاد صيبد ٚ ِزٕٛػي اعذ وٗ اص صِيٓ ؽبفً ِي ٚ فخش ساصي ِي

 فشِبيذ:  . ِغغذ االلقي ٚ اهشاف ثيذ اٌّمذط دس عشصِيٓ فٍغطيٓ; چٕبْ وٗ خذاٚٔذ ِزؼبي ِي3

(}... ُٗ ٌَ ْٛ َٕب َؽ َّْغغِِذ األَْلَقي اٌَِّزي ثَبَسْو ٌْ  (11}... اٌَِي ا

 ِغغذااللقي وٗ اهشاف آْ سا ِجبسن لشاس داديُ.ثٗ عٛي 

 فشِبيذ:  . يّٓ، وٗ خذاٚٔذ ِي4

َشًح{) ِ٘ ب ُلًشي ظَب َٙ َٕب فِي ٌُْمَشي اٌَِّزي ثَبَسْو َٓ ا َٚثَْي  ُْ ُٙ َٕ َٕب ثَْي ٍْ ََٚعَؼ {11) 

 ٘بي ظب٘شي سا ايغبد وشديُ. ٘بيي وٗ دس آٔٙب ثشوذ لشاس داديُ، لشيٗ ٚ ثيٓ آٔٙب ٚ ثيٓ لشيٗ

 فشِبيذ:  خذاي ِزؼبي وٗ ِي. لٛي 5

(} َٓ ٕضٌِِي ُّ ٌْ َٚأََٔذ َخْيُش ا جَبَسًوب  ُِّ َٕضاًل  ُِ ٌِْٕي  َُٚلً سَّّةِ أَٔضِ {12 ) 

 خذايب ِشا دس عشصِيٓ ِجبسوي فشٚد آٚس وٗ رٛ ثٙزشيٓ فشٚدآٚسٔذگبْ ٘غزي.



 ػالٖٚ ثش ايٓ ثشوذ دس لشآْ، ثٗ ػٕٛاْ ففذ ايٓ وزبة ػضيض آِذٖ اعذ:

َزا 1 َ٘ َٚ { .(}ِٗ َٓ يََذْي َقّذُِق اٌَِّزي ثَْي ُِّ جَبَسٌن  ُِ  ُٖ َٕب ٌْ  (13وَِزبٌة أََٔض

2(} َْ ٛ ُّ ُْ رُْشَؽ َٚارَُّمْٛا ٌََؼٍَُّى  ُٖ جَبَسٌن َفبرَّجُِؼٛ ُِ  ُٖ َٕب ٌْ َزا وَِزبٌة أََٔض َ٘ َٚ { .14) 

3()) َْ ٕىُِشٚ ُِ  ُٗ ٌَ ُْ ُٖ أََفؤَُٔز َٕب ٌْ ُِّجَبَسٌن أََٔض َزا ِرْوٌش  َ٘ َٚ (( .15) 

ِٗ{). }وَِزب4 ثَُّشٚا آيَبرِ جَبَسٌن ٌِّيَذَّ ُِ ُٖ اٌَِْيَه  َٕب ٌْ  (16ٌة أََٔض

 ّ٘چٕيٓ ثٗ ثؼني اص ِخٍٛلبد خذا، ففذ ثشوذ دادٖ اعذ:

ُِّجَبَسَوٍخ َصْيُزٍِٛٔخ{)1 ِِٓ َؽَغَشٍح  َوٌت ُدسِّيٌّ ُيَٛلُذ  ْٛ ب َو َٙ  (17. }َوؤََّٔ

َٛاِدي اأْلَ 2 ٌْ ِِٓ َؽبِهِئ ا ب ُِٔٛدي  َ٘ ب أَرَب َّّ َغَشِح((). ))َفٍَ َٓ اٌؾَّ ِِ جَبَسَوِخ  ُّ ٌْ ٌُْجْمَؼِخ ا ِٓ فِي ا َّ  (18ْي

ٌَْؾِقيِذ{)3 ََٚؽتَّ ا َّٕبدٍ  ِٗ َع َٕب ثِ ُِّجَبَسًوب َفؤَٔجَْز بء  َِ بء  َّ َٓ اٌغَّ ِِ َٕب  ٌْ ََٚٔضَّ { .19) 

 فشِبيذ:  ٘ب سا ثب ثشوذ دأغزٗ اعذ، چٕبْ وٗ ِي ّ٘چٕيٓ خذاي ِزؼبي ثؼني اص صِبْ

َٕب ٌْ {)}أَِّب أََٔض َٓ ِٕزِسي ُِ َّٕب  ُِّجَبَسَوٍخ أَِّب ُو  (21ُٖ فِي ٌَْيٍٍَخ 

رب ايٓ عب ثٗ ثشخي اص ِؼبٔي ثشوذ ٚ اعزفبدٖ اص آْ دس لشآْ وشيُ اؽبسٖ وشديُ ٚ اؽبديضي وٗ ِزنّٓ وٍّٗ ثشوذ ٚ 

شوذ ٚ ؽٛد رب صبثذ ؽٛد وٗ ث ثبؽٕذ ٚ دس هي ثؾش ثٗ ثؼني اص آٔٙب اؽبسٖ ِي ِؼبٔي آْ ٘غزٕذ، ثغيبس صيبد ِي

 رجــشن اص اِٛس صبثذ دس عٕذ ٔجٛي ٚ ؽشع ثٛدٖ اعذ.

 ٘بي ثشوذ، فٍٛاري ثبؽذ وٗ اص آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔمً ؽذٖ اعذ:  ٚ ؽبيذ اص ِؾٙٛسرشيٓ اعزؼّبي

ًِّ ػٍي دمحم ٚ آي دمحم وّب فٍيَذ ػٍي اثشا٘يُ ٚ آي اثشا٘يُ ٚ ثبسن ػٍي دمحم ٚ آي دمحم وّب ثبسوذ  ػٍي ))اٌٍُّٙ ف

 اثشا٘يُ ٚ آي اثشا٘يُ... أه ؽّيذ ِغيذ((.
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 تبرک در تاریخ --

رٛأيُ ايٓ ٔٛع  ٘بي گزؽزٗ ٚعٛد داؽزٗ اعذ ٚ آيب دس عيشٖ ٚ اخجبسؽبْ ِي آيب رجــشن ثٗ ِفَٙٛ افطالؽي دس اِذ

 اص رجــشن سا ثجيٕيُ؟

پشداصيُ ٚ آٔگبٖ ربسيخ ٚ عٍٛن ِغٍّيٓ سا  ٘بي گزؽزٗ ِي خ اِذثشاي پبعخ ثٗ ايٓ عئاي، دس اثزذا ثٗ ثشسعي ربسي

 د٘يُ. دس ايٓ صِيٕٗ ِٛسد ثشسعي لشاس ِي



 

 تبرک در امت های گذشته -2

اعشائيً  ٘بي پيؼ اص اعالَ ُ٘ ٚعٛد داؽزٗ اعذ. ثشاي ِضبي دس ِيبْ اِذ ثٕي رجــشن ثٗ آصبس پيبِجشاْ اٌٙي دس اِذ

 عٛيذ، چٕبْ وٗ دس لشآْ آِذٖ اعذ:  ثيٕيُ وٗ يؼمٛة ثٗ پيشا٘ٓ پغشػ يٛعف رجــشن ِي ِي

ِٗ أَثِي يَْؤدِ ثَ  َْٚع ُٖ َػٍَي  ٌُْمٛ َزا َفؤَ َ٘ ِّيِقي  ُجْٛا ثَِم َ٘  (1ِقيًشا{)}اْر

 يبثذ. ايٓ پيشا٘ٓ سا ثجشيذ ٚ ثٗ فٛسد پذسَ ثيٕذاصيذ وٗ ثيٕبيي سا ثبص ِي

اػ سا اص دعذ  پظ اص آْ ثشادساْ يٛعف، پيشإ٘ؼ سا آٚسدٔذ ٚ ثش فٛسد پذسؽبْ أذاخزٕذ وٗ دس فشاق يٛعف، ثيٕبيي

 دادٖ ثٛد ٚ خذاٚٔذ ايٓ پيشا٘ٓ سا عجت ثيٕبيي يؼمٛة لشاس داد.

وٕذ  خذاٚٔذ لبدس اعذ وٗ ثذْٚ آْ پيشا٘ٓ، ثيٕبيي يؼمٛة سا ثبص گشدأذ، اِب ؽىّذ اٌٙي الزنب ِي ثذيٙي اعذ وٗ

وٗ ثؼني اص اؽيبي ِجبسن سا ٚعيٍٗ رؾمك يه ِمقٛد لشاس د٘ذ ٚ ؽىي ٔيغذ وٗ ايٓ وبس ثشاي آْ اعذ وٗ ِشدَ 

اي داسٔذ; اص  خذا، اسصػ ٚ عبيگبٖ ٚيژٖ ٘ب ٚ اؽخبفي ٚعٛد داسٔذ وٗ دس پيؾگبٖ ٘ب ٚ صِبْ ثفّٕٙذ وٗ اؽيبء ٚ ِىبْ

٘ب لشاس دادٖ  ايٓ سٚ خذاٚٔذ ؽفبي ِشينبْ يب اعزغبثذ دػب يب ؽفبػذ ثشاي آِشصػ گٕب٘بْ ٚ اِضبي آْ سا اص هشيك ايٓ

 اعذ.

ٔٛيغذ: گفزٗ ؽذٖ اعذ وٗ ايٓ پيشا٘ٓ ثٙؾزي ثٛدٖ اعذ وٗ عجشئيً ِؤِٛس ؽذٖ اعذ رب آْ سا ثشاي  صِخؾشي ِي

ؽذ، ِگش ايٕىٗ ؽفب  سعيذٖ ٚ ثش ٘يچ ِشيني أذاخزٗ ّٔي ٚ دس آْ ثٛي ثٙؾذ ثٗ ِؾبَ ِي يٛعف ثجشد

 (2يبفذ.) ِي

٘بسْٚ لشاس داؽزٗ  اعشائيً ثٗ ربثٛري ثٛدٖ اعذ وٗ دس آْ آصبس آي ِٛعي ٚ آي ٘بي ديگش، رجــشن عغزٓ ثٕي اص ِضبي

فشِبيذ وٗ ٚي آٔٙب سا ثٗ پبدؽب٘ي  اعشائيً ِي اعذ ٚ خذاٚٔذ ِزؼبي دس لشآْ وشيُ دس مّٓ ؽىبيزي اص پيبِجش ثٕي

 هبٌٛد ِژدٖ داد ٚ گفذ: 

َٚآيُ  َٛعي  ُِ ب رََشَن آُي  َّّ ِِّ َٚثَِميٌَّخ   ُْ ثُِّى ِِّٓ سَّ ٌَٕخ  ِٗ َعِىي ُُ اٌزَّبُثُٛد فِي ِٗ أَْ يَْؤرِيَُى ٍْىِ ُِ َّْ آيََخ  َّئآئَِىُخ{)}اِ ٌْ ُٗ ا ٍُ ِّ َْ رَْؾ بُسٚ َ٘  3) 

اٚ ايٓ اعذ وٗ آْ فٕذٚق ػٙذ وٗ دس آْ آساِؼ خبهشي اص عبٔت پشٚسدگبسربْ ٚ دس ؽميمذ، ٔؾبٔٗ پبدؽب٘ي 

أذ ثٗ عٛي ؽّب خٛا٘ذ آِذ، دس ؽبٌي وٗ فشؽزگبْ  اي اص آٔچٗ ِٛعي ٚ خبٔذاْ ٘بسْٚ دس آْ ثش عبي ٔٙبدٖ ثبصِبٔذٖ

 وٕٕذ. آْ سا ؽًّ ِي

ٌغالَ فشعزبد ٚ اٚ فشصٔذػ سا دس آْ گزاؽذ ٚ ايٓ، ّ٘بْ ربثٛري ثٛدٖ اعذ وٗ خذاٚٔذ آْ سا ثشاي ِبدس ِٛعي ػٍيٗ ا

عغزٕذ. پظ اص آْ وٗ ٕ٘گبِٗ ِشگ  اعشائيً ثغيبس ػضيض ثٛد ٚ ثذاْ رجــشن ِي دس دسيب س٘ب وشد. ايٓ ربثٛد ثشاي ثٕي

اػ سا دس آْ ٔٙبد ٚ آْ سا ثٗ ٚفي  ٘بي پيبِجشي ِٛعي ػٍيٗ اٌغالَ ٔضديه ؽذ، اٚ اٌٛاػ ٚ صسٖ خٛد ٚ آيبد ٚ ٔؾبٔٗ

 يٛؽغ ثٓ ْٔٛ عپشد. خٛد



وشدٔذ. ٚ ِبداِي وٗ  ٘ب ثب آْ ثبصي ِي ٘ب دس وٛچٗ اعشائيً ثٛد رب ايٕىٗ لذس آْ سا ٔذأغزٕذ ٚ ثچٗ ايٓ ربثٛد ٔضد ثٕي

اػزٕبيي  اعشائيً ثٛد، آٔٙب ػضيض ٚ صشٚرّٕذ ثٛدٔذ ٚ پظ اص آْ وٗ ثٗ گٕبٖ سٚي آٚسدٔذ ٚ ثٗ ربثٛد ثي ربثٛد پيؼ ثٕي

ا ثٗ آعّبْ ثشد. ٚ پظ اص آٔىٗ ايؾبْ رٛثٗ وشدٔذ ٚ اص پيبِجش خٛد ثبصگشدأذْ آْ سا دسخٛاعذ وشدٔذ، وشدٔذ، خذاٚٔذ آْ س

 خذاٚٔذ، هبٌٛد سا ثٗ ػٕٛاْ پبدؽبٖ ايؾبْ ثشگضيذ رب ثٗ وّه اٚ ثب دؽّٕبْ ثغٕگٕذ ٚ ربثٛد سا ثٗ ايؾبْ ثشگشدأيذ.

 ٔٛيغذ:  صِخؾشي ِي

ؽذ، آْ سا دس ِمذِٗ  داؽذ ٚ ٘شگبٖ ِٛعي ػٍيٗ اٌغالَ ٚاسد عٕگ ِي ربثٛد، فٕذٚلي ثٛد وٗ رٛساد دس آْ لشاس

ؽذٔذ. ٚ لٛي خذاي ِزؼبي وٗ  يبفزٕذ ٚ ِزفشق ّٔي اعشائيً آساِؼ ِي داد ٚ ثذيٓ ٚعيٍٗ ثٕي عپبٖ لشاس ِي

 فشِبيذ:  ِي

(} َْ بُسٚ َ٘ َٚآُي  َٛعي  ُِ ب رََشَن آُي  َّّ ِِّ َٚثَِميٌَّخ  {4) 

 ٘بي اٚ ٚ ِمذاسي اص رٛساد داسد. ٌجبط اؽبسٖ ثٗ اٌٛاػ ٚ ػقبي ِٛعي ٚ

ؽٛٔذ ٚ ٚلزي وٗ  اعشائيً ثٗ دعزٛس پيبِجش خٛد، ِؤِٛس ثٗ ؽفع آصبس ِٛعي ٚ ٘بسْٚ ِي ثيٕيُ وٗ ثٕي دس ايٓ عب ِي

يبثٕذ ٚ ٚلزي وٗ  ؽٛٔذ، خذاٚٔذ دس ايٓ آصبس ثٗ عبي ِبٔذٖ اص پيبِجشأؾبْ ثشوذ لشاس دادٖ اعذ، آساِؼ ِي ِزٛعٗ ِي

گشدأذ ٚ ّ٘يٓ  وٕذ ٚ اص ثشوذ ايٓ آصبس ِؾشَٚ ِي داسٔذ، خذاٚٔذ آٔٙب سا ػمبة ِي ؽزشاَ ايٓ آصبس سا ٔگٗ ّٔيؽشِذ ٚ ا

 دالٌذ ثش لذاعذ ٚ ِجبسن ثٛدْ ايٓ اؽيبء ثٗ ارْ اٌٙي داسد.

----------------------------- 
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 الف : سیره ی صحابه در توسل به پیامبر در زمان حیاط آن حضرت

٘بي فؾبثٗ ثٛدٖ اعذ ٚ ربثؼيٓ  ٔٛيغذ: رجــشن ثٗ آصبس سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اص عٕذ دمحمهب٘ش ِىي ِي

أذ ٚ رجــشن ثٗ ثؼني اص آصبس آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس صِبْ ؽيبد ِجبسن  ُ٘ اص فؾبثٗ دس ايٓ ِٛسد پيشٚي وشدٖ

أذ. ّ٘يٓ دالٌذ ثش ِؾشٚػيذ رجــشن ثٗ آصبس آْ  آٌٗ ِٕغ ٔىشدٖ ايؾبْ أغبَ گشفزٗ ٚ آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ



وٕذ ٚ اگش ِؾشٚع ٔجٛد، آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِشدَ سا اص ايٓ وبس ِٕغ  ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِي

 وشدٔذ. ِي

ػذ ؽذيذ فؾبثٗ اص آْ چٕبْ وٗ اخجبس فؾيؼ ٚ اعّبع فؾبثٗ ثش ِؾشٚػيذ رجــشن دالٌذ داسٔذ، ثش ايّبْ ٚ ِؾجذ ٚ اهب

ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔيض دالٌذ داسٔذ; اص ايٓ سٚ فؾبثٗ ثب ٌّظ ثذْ ؽشيف پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ 

ِبٔذٖ آة ايؾبْ ٚ ثٗ آة ٚمٛ ٚ ِٛ٘ب ٚ چيض٘بي ديگش دس صِبْ ؽيبد ايؾبْ رجــشن  ثٛعيذْ دعزٙبيؼ ٚ ٔٛؽيذْ رٗ

آٚسدٔذ رب آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ وبَ ايؾبْ سا ثشداسد ٚ آٔٙب سا  ٖ سا ِيعغزٕذ ٚ فشصٔذاْ ربصٖ ِزٌٛذ ؽذ ِي

ِزجــشن وٕذ ٚ ثشاي آٔٙب دػب ّٔبيذ. ِغٍُ دس فؾيؼ خٛد آٚسدٖ اعذ وٗ وٛدوبْ ربصٖ ِزٌٛذ ؽذٖ سا پيؼ پيبِجش فٍي 

 (1د ٚ آٔٙب سا ِزجــشن گشدأذ.)آٚسدٔذ رب آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ وبَ ايؾبْ سا ثشداس هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِي

 ٔٛيغذ:  اثٓ ؽغش ِي

ؽٛد ثٗ ايٕىٗ اٚ پيبِجش اوشَ فٍي هللا  ٘ش وغي وٗ دس صِبْ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِزٌٛذ ؽذٖ اعذ، ؽىُ ِي

آٌٗ  ٘بي ثغيبسي ثشاي ؽبمش وشدْ اهفبي دس پيؾگبٖ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا ديذٖ اعذ; صيشا أگيضٖ

ٚعٛد داؽزٗ اعذ ٚ آٔٙب اهفبي خٛد سا ثشاي وبَ گشفزٓ ٚ ِزجــشن وشدْ پيؼ آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ 

آٚسدٔذ. ؽزي گفزٗ ؽذٖ اعذ وٗ ٚلزي ِىٗ فزؼ ؽذ، اً٘ ِىٗ وٛدوبْ خٛد سا ٔضد آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ  ِي

 (2ثبؽٕذ.) آٚسدٔذ رب ثش عش آٔٙب دعذ ثىؾذ ٚ دػب وٕذ وٗ ثبثشوذ آٌٗ ِي

 ؽٛد: ٘بي ثغيبسي ٔمً ؽذٖ اعذ وٗ ثٗ ثشخي اؽبسٖ ِي دس ايٓ صِيٕٗ سٚايذ

َّ ليظ ٔمً ؽذٖ اعذ وٗ اٚ هفً وٛچىؼ سا وٗ غزا   اص ا

خٛسد پيؼ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آٚسد. آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ هفً سا دس دآِ خٛد ٔؾبٔيذ وٗ دس  ّٔي

آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آثي سا دسخٛاعذ وشد ٚ آْ لغّذ سا آة وؾيذ ٚ رّبَ ّ٘يٓ ؽبي هفً ثٛي وشد. 

 (3ٌجبط سا ٔؾغذ.)

 ٔٛيغذ:  اثٓ ؽغش ِي

ؽٛد; ؽغٓ ِؼبؽشد، رٛامغ، ِذاسا ٚ دٌغٛصي ٔغجذ ثٗ اهفبي، وبَ  ٘بي صيبدي گشفزٗ ِي اص ايٓ ؽذيش دسط

 (4گشفزٓ اهفبي دس صِبْ ٚالدد ٚ ثؼذ اص آْ.) گشفزٓ هفً ٚ ِزجــشن وشدْ اٚ ثٗ ٚعيٍٗ اً٘ فنً، دس ثغً

 . اص ػبيؾٗ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 2

 (5آٚسدٔذ رب وبَ آٔٙب سا ثشداسد ٚ آٔٙب سا ِزجــشن وٕذ.) اهفبي سا پيؼ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِي

 . اص ػجذاٌشؽّٓ ثٓ ػٛف سٚايذ ؽذٖ اعذ: 3

 (6آٚسدٔذ رب ثشاي اٚ دػب وٕذ.) ِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِيؽذ، ِگش آٔىٗ ثچٗ سا پيؼ پيب داس ّٔي ٘يچ وظ ثچٗ



 . اص دمحم ثٓ ػجذاٌشؽّٓ آصاد وشدٖ اثٛهٍؾٗ، اص ِبدس دمحم ثٓ هٍؾٗ ٔمً ؽذٖ اعذ: 4

ٚلزي دمحم ثٓ هٍؾٗ ِزٌٛذ ؽذ، اٚ سا پيؼ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثشدَ رب وبِؼ سا ثشداسد ٚ ثشاي اٚ دػب وٕذ ٚ آْ 

 (7وشد.) ثٗ ّ٘ٗ اهفبي چٕيٓ ِيؽنشد ٔغجذ 

عيشٖ فؾبثٗ ثضسگٛاس ُ٘ ايٓ ثٛدٖ اعذ وٗ دس هٛي ؽيبد پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ پظ اص سؽٍذ ٚي اص 

ؽٛد رب  عغزٕذ ٚ اخجبس دس ايٓ ِٛسد غيشلبثً ؽّبسػ اعذ ٚ دس ايٓ عب ثٗ چٕذ سٚايزي اؽبسٖ ِي آصبسػ رجــشن ِي

 د ٚ آصبسػ صبثذ گشدد.ِؾشٚػيذ رجــشن ثٗ آْ ؽنش

----------------------------- 

 ، ثبة اعزؾجبة رؾٕيه اٌٌّٛٛد.176، ؿ 6، ثبة ؽىُ ثٛي اٌطفً اٌشميغ ٚ ط 164، ؿ 1. . فؾيؼ ِغٍُ: ط 1

 .9147، ؽشف اٌٛاٚ، اٌمغُ االٚي، ثبة ٚ.ن، ؽشػ ؽبي ٌٚيذ ثٓ ػمجٗ، ؽّبسٖ 638، ؿ 3. . االفبثخ: ط 2

; ثبة ثٛي اٌقجي اٌزي ٌُ يبوً اٌطؼبَ; 93، ؿ 1، وزبة اٌغغً; عٕٓ ٔغبيي: ط 72، ؿ 1 . . فؾيؼ ثخبسي: ط3

، ؿ 1، ثبة ثٛي اٌقجي يقيت اٌضٛة; عٕٓ اثٓ ِبعٗ: ط 93، ؿ 1داٚد: ط  ; عٕٓ اثي114، ؿ 1عٕٓ رشِزي: ط 

174. 

 .223، ثبة ثٛي اٌقجيبْ، ػ 59، وزبة اٌٛمٛء، ثبة 326، ؿ 1. . فزؼ اٌجبسي: ط 4

 ، اص ِغٍُ دس خطجٗ وزبة، لغّذ دَٚ.5، ؿ 1; االفبثخ: ط 25243، ػ 313، ؿ 7. ِغٕذ اؽّذ: ط . 5

 ، خطجٗ وزبة، لغّذ دَٚ.5، ؿ 1; االفبثخ: ط 479، ؿ 4. . اٌّغزذسن: ط 6

 ، خطجٗ وزبة، لغّذ دَٚ.5، ؿ 1. . االفبثخ: ط 7

 تبرک به بدن آن حضرت -

سٚايذ ؽذٖ اعذ وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ثبصاس آِذ. دس آٔغب ص٘يش سا ديذ وٗ ايغزبدٖ ٚ وباليي سا 

فشٚؽذ. آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اص پؾذ آِذ ٚ ص٘يش سا دس ثغً گشفذ. ص٘يش فّٙيذ وٗ اٚ سعٛي خذا فٍي  ِي

 گفذ:  هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اعذ. ثشاي ّ٘يٓ خٛدػ ِي

 (1ِبٌيذَ رب ِزجــشن ؽَٛ.) سا ثٗ ثذْ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِيخٛدَ 

----------------------------- 

. ٚي ايٓ سٚايذ سا فؾيؾٗ دأغزٗ ٚ گفزٗ اعذ: 47، ؿ 6; اٌجذايخ ٚ إٌٙبيخ: ط 267، ؿ 2. . عيشٖ دؽالْ: ط 1

 .12237، ؽذيش 938، ؿ 3ساٚيبْ آْ صمٗ ٘غزٕذ; ِغٕذ اؽّذ: ط 



 -صلی هللا علیه و اله  -رک به موی رسول خدا تب -

 . اص أٔظ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 1

ديذَ وٗ دالن ِؾغٛي رشاؽيذْ عش سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛد ٚ افؾبة دٚس اٚ ؽٍمٗ صدٖ ثٛدٔذ ٚ ٘ش وذاَ 

 (1خٛاعزٕذ چٕذ ربس ِٛ سا ثٗ ػٕٛاْ رجــشن ثشداسٔذ.) ِي

ذ وٗ اٚ عش سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا دس ٌجبعؼ رشاؽيذ ٚ آْ ؽنشد . اص ػجذهللا ثٓ صيذ ٔمً ؽذٖ اع2

٘بي آْ  فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٌجبط سا ثب ِٛ٘ب ثٗ ٚي ثخؾيذ. اٚ ِمذاسي اص ِٛ٘ب سا ثيٓ افؾبة رمغيُ وشد ٚ ٔبخٓ

 گفزٗ اعذ:  ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا گشفذ ٚ آْ سا ثٗ ّ٘شا٘ؼ ثخؾيذ. اٚ ِي

 اوْٕٛ پيؼ ِب اعذ وٗ ثب ؽٕب ٚ گً خطّي سٔگ ؽذٖ اعذ. ص ِٛ٘بي آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ُِ٘مذاسي ا

 . پظ اص آْ وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ لشثبٔي سا دس ؽظ أغبَ داد، ثٗ 3

رب ِمذاسي اص ِٛ دالن دعزٛس داد وٗ ؽبمش ؽٛد. دس ايٓ ٕ٘گبَ ِغٍّبٔبْ دٚس آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا گشفزٕذ 

سا ثٗ ػٕٛاْ رجــشن ثشداسٔذ. سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِٛي ؽميمٗ ساعزؼ سا ثٗ دالن داد ٚ عپظ ِمذاسي سا ثٗ 

اثٛهٍؾٗ أقبسي داد. آٔگبٖ خبٌذ ثٓ ٌٚيذ اص آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دسخٛاعذ وشد وٗ ِمذاسي اص ِٛ٘بي عٍٛي 

اػ سا ثٗ خبٌذ داد. اٚ  ذ. آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِٛ٘بي عٍٛي عش ٚ پيؾبٔياػ سا ثٗ ٚي ثذ٘ عش ٚ پيؾبٔي

ؽذ، ِگش آٔىٗ آٔبْ سا ربس ٚ ِبس  آْ سا دس عٍٛي والٖ خٛدػ ٔقت وشد ٚ پظ اص آْ ثب ٘يچ ٌؾىشي ِٛاعٗ ّٔي

 (2وشد.) ِي

 گفذ:  . اص اثٛثىش سٚايذ ؽذٖ اعذ وٗ ِي4

ؽذيجيٗ ٔجٛد، اِب دس آْ سٚص ِغٍّبٔبْ اص دسن آٔچٗ وٗ ثيٓ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ  رش اص فزؼ ٘يچ فزؾي دس اعالَ، ثضسگ

ٚ آٌٗ ٚ خذا ِي گزؽذ، ػبعض ثٛدٔذ... دس ؽغخ اٌٛداع، عٙيً ثٓ ػّشٚ، ّٔبيٕذٖ لشيؼ دس أؼمبد فٍؾٕبِٗ ؽذيجيٗ سا 

 ػٍيٗ ٚ آٌٗ آْ سا ٔؾش وٕذ. پظ ثشد رب سعٛي خذا فٍي هللا ديذَ وٗ عٍٛي لشثبٔگبٖ ايغزبدٖ ٚ ؽزش لشثبٔي سا پيؼ ِي

اص لشثبٔي دالن آِذ ٚ عش سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا رشاؽيذ. دس آْ ؽبي ديذَ وٗ عٙيً ِٛ٘بي سعٛي خذا 

آٚسدَ وٗ اٚ چطٛس اص  گزاسد ٚ اص عٛي ديگش ثٗ يبد ِي وٕذ ٚ ثش چؾّبٔؼ ِي فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا عّغ ِي

 (3وشد.) (( دس فٍؾٕبِٗ عٍٛگيشي ِئٛؽزٓ ))بسم ميحرلا نمحرلا هللا

----------------------------- 

; ِغٕذاد 591، ؿ 3; ِغٕذ اؽّذ: ط 288، ؿ 4; اسٚاء اٌغٍيً: ط 83، ؿ 15. . فؾيؼ ِغٍُ، ثٗ ؽشػ ٔٛٚي: ط 1

، ؿ 5ٙبيخ: ط ; اٌجذايخ ٚ ا313ٌٕ، ؿ 3; عيشٖ ؽٍجيٗ: ط 68، ؿ 7; اٌغٕٓ اٌىجشي، ثيٙمي: ط 11955اثٓ ِبٌه، ػ 

189. 

 .1118، ؿ 3. . ِغبصي ٚالذي: ط 2



 .31136، ػ 472، ؿ 11. . وٕض اٌؼّبي: ط 3

 تبرک صحابه به عرق بدن آن حضرت -

َّ عٍيُ گفزٗ اعذ:   اص أٔظ ثٓ ِبٌه ٔمً ؽذٖ اعذ: ا

سفذ، ِمذاسي اص ثشاي پيبِجش صيشأذاصي ِي گزاؽزُ، ٚآْ ؽنشد ثش آْ ِي خٛاثيذ، پظ اص آْ وٗ ؽنشد ثٗ خٛاة ِي 

 (1وشدَ.) ػشق ٚ ِٛي اٚ سا عّغ ِي وشدَ ٚ دس ظشفي ٔگٙذاسي ِي

 ٔٛيغذ:  اثٓ ؽغش دس ؽشػ ايٓ ؽذيش ِي

سيخزٗ سا عّغ  عّغ وشدْ ِٛ، چيض ػغيت ٚ غشيجي اعذ، ِگش آٔىٗ ثگٛييُ، ِٛ٘بيي وٗ اص ثذْ ثٗ هٛس هجيؼي ِي

وٕذ. اٚ ثب عٕذ  ا ديذَ وٗ ايٓ ؽه ٚ رشديذ سا ثشهشف ِيوشدٖ اعذ. ػالٖٚ ثش ايٓ دس سٚايذ دمحم ثٓ عؼذ چيضي س

فؾيؼ اص صبثذ اص أٔظ سٚايذ وشدٖ اعذ: ٚلزي سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس ِٕي ِٛ٘بي عشػ سا رشاؽيذ، 

 وشد.  عٍيُ آٚسد ٚ اٚ آْ سا دس ظشفي ٔگٙذاسي ِي اثٛهٍؾٗ ِمذاسي اص ِٛ سا ثشداؽذ ٚ ثشاي اَ

----------------------------- 

 ، وزبة االعزئزاْ.141، ؿ 7. . فؾيؼ ثخبسي: ط 1

 سیره ی صحابه و تابعین در تبرک به آثار آن حضرت بعد از وفات ایشان -

 ثخبسي ثبثي سا دس فؾيؼ خٛد ثب ايٓ ػٕٛاْ ثبص وشدٖ اعذ: 

ٔگؾزش آْ ؽنشد فٍي هللا ٘ب ٚ ا دسثبسٖ آٔچٗ وٗ دس ِٛسد صسٖ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ ػقب ٚ ؽّؾيش ٚ ظشف

أذ ٚ رمغيُ آٔٙب ٔمً ٔؾذٖ اعذ ٚ دس ِٛسد ِٛ  ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔمً ؽذٖ ٚ آٔچٗ وٗ خٍفبي ثؼذ اص اٚ اص آٔٙب اعزفبدٖ وشدٖ

ٚ وفؼ ٚ ظشف آة آْ ؽنشد وٗ فؾبثٗ ٚ ديگشاْ، ثؼذ اص ٚفبد آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثذأٙب رجــشن 

 (1عغزٕذ.) ِي

ِؼبٚيٗ ٔضديه ؽذ، ٚفيذ وشد وٗ اٚ سا دس ٌجبط سعٛي خذا ٚ اصاس ٚ سداي آْ ؽنشد وفٓ وٕٕذ ٚ . ٚلزي وٗ ِشگ 1

 (2ِمذاسي اص ِٛي آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا دس وفٕؼ ثگزاسٔذ.)

. ٕ٘گبِي وٗ ِشگ ػّش ثٓ ػجذاٌؼضيض ٔضديه ؽذ، دسخٛاعذ وشد وٗ ِمذاسي اص ِٛ٘ب ٚ ٔبخٓ سعٛي خذا فٍي هللا 2

 (3٘ب سا دس وفٓ ِٓ ثگزاسيذ.) آٌٗ سا ثيبٚسٔذ ٚ دعزٛس داد وٗ ايٓ ِٛ٘ب ٚ ٔبخٓػٍيٗ ٚ 

. دس ؽٕٛه أٔظ ثٓ ِبٌه ِمذاسي اص ػطش ثبليّبٔذٖ اص سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ ِٛ٘بي آْ ؽنشد فٍي هللا 3

 (4ػٍيٗ ٚ آٌٗ لشاس دادٖ ؽذٖ ثٛد.)



)يؼٕي اؽّذ ثٓ ؽٕجً( وٗ دس ؽجظ ثٛد، عٗ ربس ِٛي پيبِجش فٍي هللا . ثؼني اص فشصٔذاْ فنً ثٓ سثيغ ثٗ اثٛػجذهللا 4

ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا ٘ذيٗ وشدٔذ. اٚ ٚفيذ وشد وٗ پظ اص ٚفبرؼ يىي اص ايٓ عٗ ربس ِٛ سا ثش سٚي صثبٔؼ ثگزاسٔذ ٚ دٚ ربس ديگش 

 (5سا ثش دٚ چؾّؼ ثگزاسٔذ.)

 . اص اثٓ عيشيٓ ٔمً ؽذٖ اعذ: 5

سي اص ِٛ٘بي پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٘غذ وٗ آْ سا اص هشيك أٔظ يب خبٔٛادٖ أٔظ ثٗ ػجيذٖ گفزُ: پيؼ ِب ِمذا

 (6ايُ. اٚ گفذ: اگش يه ربس ِٛي اٚ پيؼ ِٓ ثبؽذ، ثشايُ اص دٔيب ٚ آٔچٗ دس آْ اعذ، ثٙزش اعذ.) ثٗ دعذ آٚسدٖ

 . ٚالذي ٔمً وشدٖ اعذ: 6

ايذ؟ عٛاة داد: ٚلزي وٗ سعٛي خذا فٍي هللا  غب آٚسدٖاص ػبيؾٗ پشعيذٖ ؽذ: ايٓ ِٛ٘بيي وٗ پيؼ ؽّب اعذ، اص و

ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس ؽظ ِٛ٘بي عشػ سا رشاؽيذ، آْ سا ثيٓ ِشدَ رمغيُ وشد ٚ ِب ُ٘ ِضً ثميٗ ِشدَ ثٗ ِمذاسي اص آْ 

 (7دعذ يبفزيُ.)

----------------------------- 

 .46، ؿ 4. . فؾيؼ ثخبسي: ط 1

 .229، ؿ 59; ربسيخ دِؾك: ط 411، ؿ 3فبثخ: ط ; اال119، ؿ 3. . عيشٖ ؽٍجيٗ: ط 2

 ، ؽشػ ؽبي ػّش ثٓ ػجذاٌؼضيض.416، ؿ 5. . اٌطجمبد: ط 3

 ، ؽشػ ؽبي أٔظ ثٓ ِبٌه.25، ؿ 7. . ّ٘بْ: ط 4

 .357، ؿ 2. . ففخ اٌقفٛح: ط 5

 .51، ؿ 1. . فؾيؼ ثخبسي: ط 6

 .1119، ؿ 3. . ِغبصي ٚالذي: ط 7

 حضرتتبرک به نوشیدن آب از ظرف آن  -

 . اص عًٙ ثٓ عؼذ ٔمً ؽذٖ اعذ: 1

 اي اص افؾبثؼ آِذ ٚ دس عميفٗ  سٚصي سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّ٘شاٖ ػذٖ



عبػذٖ ٔؾغذ. عپظ فشِٛد: اي عؼذ، ِمذاسي آة ثيبٚس. ِٓ ثب ايٓ ظشف آٔٙب سا عيشاة وشدَ. آٔگبٖ ظشف سا  ثٕي

ش ثٓ ػجذاٌؼضيض اص اٚ دسخٛاعذ وشد وٗ آْ ظشف سا ثٗ اٚ ثٗ ِب ٔؾبْ داد ٚ ِب ثب آْ ظشف آة ٔٛؽيذيُ. عپظ ػّ

 (1ثجخؾذ ٚ عًٙ آْ سا ثٗ ٚي ثخؾيذ.)

 . اص أٔظ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 2

 (2ثؼذ اص ايٕىٗ ظشف سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ؽىغذ. ِٓ آْ ظشف سا ديذَ ٚ دس آْ آة ٔٛؽيذَ.)

 . اثٛ ثشدٖ ٔمً وشدٖ اعذ: 3

خٛا٘ي وٗ ثب ظشفي وٗ سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس آْ آة ٔٛؽيذٖ  : آيب ّٔيػجذهللا ثٓ عالَ ثٗ ِٓ گفذ

 (3اعذ، رٛ سا عيشاة وُٕ؟)

 اص ففيٗ دخزش ثؾشٖ ٔمً ؽذٖ اعذ: 

خٛسد; ٌزا اص اٚ دسخٛاعذ وشد وٗ  ػّٛيُ فشاط، ِؾب٘ذٖ وشد وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اص ظشفي غزا ِي

ٚ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آْ سا ثٗ اٚ ثخؾيذ. پظ اص سؽٍذ آْ ؽنشد ٘شگبٖ ػّش پيؼ ِب آْ ظشف سا ثٗ اٚ ثجخؾذ 

آٚسديُ. اٚ آْ سا اص آة صِضَ پش  گفذ: ظشف سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا ثيبٚسيذ. آْ سا پيؼ اٚ ِي آِذ، ِي ِي

 (4پبؽيذ.) ٔٛؽيذ ٚ ثش فٛسرؼ ِي وشد ٚ اص آْ ِي ِي

----------------------------- 

 .113، ؿ 6; فؾيؼ ِغٍُ: ط 352، ؿ 6. . فؾيؼ ثخبسي: ط 1

 .47، ؿ 4. . فؾيؼ ثخبسي: ط 2

 .352، ؿ 6. . ّ٘بْ: ط 3

 .264، ؿ 14; وٕض اٌؼّبي: ط 352، ؿ 4، ؽشػ ؽبي فشاط; أعذ اٌغبثخ: ط 212، ؿ 3. . االفبثخ: ط 4

 صحابه به جایگاه دست ها و لب پیامبرتبرک  -

شيبْ فشٚد آِذْ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس خبٔٗ اثٛايٛة أقبسي ثٗ ٕ٘گبَ ٘غشد ثٗ ِذيٕٗ، اص اثٛايٛة . دس ع1

 ٔمً ؽذٖ اعذ: 

ؽذيُ. پظ اص آْ وٗ ثبليّبٔذٖ غزا ثٗ ِب  گزاؽزيُ ٚ خبسط ِي ِب غزاي آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا پيؼ اٚ ِي

خٛسديُ. رب ايٕىٗ ؽجي ؽبَ آْ  ٘بي سعٛي خذا ثشاي رجــشن غزا ِي ؽذ، ِٓ ٚ اَ أيٛة اص عبي دعذ ثشگشدأذٖ ِي

ثشاي ثشداؽزٓ ظشف سفزُ، ديذَ وٗ دعذ ثٗ غزا ٔضدٖ اعذ. ثب ؽنشد سا وٗ ِخٍٛه ثب عيش ٚ پيبص ثٛد ثشديُ. ٚلزي وٗ 

پشيؾبٔي پيؼ ٚي سفزُ ٚ ػشك وشدَ: اي سعٛي خذا، پذس ٚ ِبدسَ ثٗ فذايذ، ؽبَ سا ثشگشدأيذي ٚ ثذاْ دعذ ٔضدي؟ 



اِب ؽّب خٛسدَ;  وُٕ; ٌزا آْ سا ّٔي فشِٛد: ))ِٓ ديذَ وٗ ثٛي عيش ٚ پيبص دس غزا ٚعٛد داسد ٚ ِٓ ثغيبس ِٕبعبد ِي

 (1آْ سا ثخٛسيذ...((. )

 . اص أٔظ ٔمً ؽذٖ اعذ: 2

سٚصي پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚاسد ِٕضي اَ عٍيُ ؽذ. دس ِٕضي ِؾىي اص آة آٚيضاْ ؽذٖ ثٛد. پيبِجش فٍي هللا 

اَ عٍيُ  ػٍيٗ ٚ آٌٗ آْ سا ثشداؽذ ٚ دس ؽبٌي وٗ ايغزبدٖ ثٛد، د٘بٔٗ ِؾه سا ثٗ د٘بْ گشفذ ٚ آة ٔٛؽيذ. پظ اص آْ

 داؽذ. د٘بٔٗ ِؾه سا ثشيذ ٚ آْ سا پيؼ خٛد ٔگبٖ ِي

 ثبؽذ، ٔمً ؽذٖ اعذ:  . اص اَ ػبِش دخزش يضيذ ثٓ عىٓ وٗ اعّؼ فىيٙٗ يب أعّبء ِي3

سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّٔبص ِغشة سا دس ِغغذ ِؾٍٗ ِب ثٗ عبي آٚسد. ِٓ ثٗ ِٕضي سفزُ ٚ ِمذاسي گٛؽذ 

: ثفشِبييذ ؽبَ ثخٛسيذ. آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ افؾبثؼ فشِٛد: ثخٛسيذ. اٚ ٚ ٚٔبْ آٚسدَ ٚ ػشك وشدَ

وشدَ ٚ ثٗ ٚعيٍٗ آْ  افؾبثؼ اص آْ خٛسدٔذ... .ٚ اص ظشفي وٗ ّ٘شاٖ آٚسدٖ ثٛدَ، آة ٔٛؽيذ ٚ ِٓ آْ سا ٔگٙذاسي ِي

 (2ؽيذيُ.)ٔٛ داديُ رب ؽفب يبثٕذ ٚ خٛدِبْ ثشاي رجــشن ثب آْ آة ِي ثٗ ِشينبْ آة ِي

 َ ٔمً ؽذٖ اعذ: ٛاػ وٍض ػّشٖ، اص عذٖ اص ػجذاٌشؽّٓ ثٓ اثي

سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثش ِب ٚاسد ؽذ دس ؽبٌي وٗ ِؾه آثي دس ِٕضي آٚيضاْ ثٛد. اٚ اص آْ آة ٔٛؽيذ ٚ پظ اص 

ٚ آٌٗ رجــشن  آْ ِٓ د٘بٔٗ ِؾه سا ثشيذَ ٚ پيؼ خٛد ٔگبٖ داؽزُ ٚ اص عبي د٘بْ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ

 (.3عغزُ ) ِي

----------------------------- 

 .511، ؿ 2; دالئً إٌجٛح، ثيٙمي: ط 144، ؿ 2; عيشٖ اثٓ ٘ؾبَ: ط 211، ؿ 3. . اٌجذايخ ٚ إٌٙبيخ: ط 1

 .234، ؿ 8، ؽشػ ؽبي اَ ػبِش; اٌطجمبد: ط 471، ؿ 4. . االفبثخ: ط 2

 .1132، ؿ 2وٍضُ; عٕٓ اثٓ ِبعٗ: ط ، ؽشػ ؽبي 539، ؿ 5. . ُاعذ اٌغبثخ: ط 3

 -صلی هللا علیه و اله  -انگشتر رسول هللا تبرک به عصا ، لباس ها و  -

 . اص دمحم ثٓ عيشيٓ اص أٔظ ثٓ ِبٌه ٔمً ؽذٖ اعذ: 1

پيؼ اٚ ػقبي وٛچىي اص سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛد وٗ ٚلزي ِشد، ثٕبثش ٚفيزؼ دس وفٕؼ گزاؽزٗ ؽذ ٚ 

 (1ذ.)دفٓ گشدي

 اص اثٓ ػّش ٔمً ؽذٖ اعذ: 



َّّذ َسعٛي  َؾ ُِ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ أگؾزشي اص هال يب ٔمشٖ ثشاي خٛد رٙيٗ وشدٖ ثٛد وٗ ثش ٔگيٓ آْ وٍّٗ ))

اّلّل(( ٔمؼ ثغزٗ ثٛد. پظ اص آْ ِشدَ ثٗ پيشٚي اص آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ أگؾزش٘بيي ِبٕٔذ آْ ثشاي خٛد 

 ثٛدٔذ. ٚلزي وٗ آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ايٓ ٚمغ سا ديذ، أگؾزشػ سا دٚس أذاخذ ٚ فشِٛد:  رٙيٗ وشدٖ

وُٕ.(( عپظ أگؾزشي اص ٔمشٖ رٙيٗ وشد وٗ ِشدَ ُ٘ ثٗ پيشٚي اص آْ ؽنشد فٍي هللا  ))ديگش آْ سا ثٗ دعذ ّٔي

ص ٚفبد آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اثٛثىش ثٗ ػٍيٗ ٚ آٌٗ ، أگؾزش ٔمشٖ ثشاي خٛد رٙيٗ وشدٔذ. ايٓ أگؾزش سا پظ ا

وشد رب ايٕىٗ اص دعذ ػضّبْ دس  وشد ٚ پظ اص اٚ ػضّبْ آْ سا ثٗ دعذ ِي دعذ وشد ٚ عپظ ػّش آْ سا ثٗ دعذ ِي

 (2چبٖ اُسيظ افزبد. )

 اص عًٙ ثٓ عؼذ ٔمً ؽذٖ اعذ: 

ٚ ػشك وشد: اي پيبِجش خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ  صٔي پيؼ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آِذ ٚثشاي اٚ سٚ پٛؽي آٚسد

اَ رب آْ سا ثش ؽّب ثپٛؽبُٔ. سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آْ سا پٛؽيذ ٚ  آٌٗ ِٓ ايٓ سٚپٛػ سا ثب دعذ خٛدَ ثبفزٗ

پيؼ ِب آِذ. ِشدي آْ سا ٌّظ وشد ٚ ػشك وشد: اي سعٛي خذا، آْ سا ثٗ ِٓ ٘ذيٗ وٕيذ. آْ ؽنشد فشِٛد: ثبؽذ. 

ذري سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس ِغٍظ ٔؾغذ ٚ آٔگبٖ ثٗ أذسٚٔي سفذ ٚ آْ سا پيچبٔذ ٚ ثشاي ايٓ عپظ ِ

 ِشد فشعزبد.

دأغزي سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٘يچ دسخٛاعزي سا سد  ِشدَ گفزٕذ: رٛ چمذس صسٔگ ٘غزي. اص آٔغب وٗ ِي

اص اٚ گشفزي؟ آْ ِشد گفذ: ثٗ خذا لغُ آْ سا اص اٚ دسخٛاعذ وٕذ، ايٓ پبسچٗ سا اص اٚ دسخٛاعذ وشدي ٚ آْ سا  ّٔي

 (3ٔىشدَ، ِگش ثشاي ايٕىٗ وفُٕ ثبؽذ. ٚ ثؼذ اص ِشگ آْ فشد، اٚ سا دس ّ٘يٓ پبسچٗ وفٓ وشدٔذ.)

 ٔٛيغذ:  اثٓ ؽغش ِي

اعذ اص آْ غغبْ آِذٖ اعذ وٗ آْ ِشد گفذ: چْٛ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ايٓ پبسچٗ سا پٛؽيذٖ  دس سٚايذ أثي

ؽٛد ايٓ اعذ وٗ دس آْ ثٗ آصبس فبٌؾيٓ  ٔٛيغذ: آٔچٗ اص ؽذيش اعزفبدٖ ِي اِيذ ثشوذ داسَ. ٚ دس ؽشػ خٛد ِي

ؽذٖ اعذ. ٚ ِؾت هجشي گفزٗ اعذ وٗ ايٓ ؽخـ ػجذاٌشؽّٓ ثٓ ػٛف ثٛدٖ اعذ ٚايٓ لٛي سا ثٗ  رجــشن ِي

ِغٕذ عًٙ ٚ ػجذاٌشؽّٓ يبفزُ ٚ اثٓ ٍِمٓ دس  هجشأي ٔغجذ دادٖ اعذ ٌٚي ِٓ آْ سا ٔٗ دس ِؼغُ وجيش ٚٔٗ دس

ؽشػ اٌزٕجيٗ گفزٗ اعذ وٗ ٚي عًٙ ثٓ عؼذ ثٛدٖ اعذ وٗ ايٓ اؽزجبٖ اعذ. عپظ اص هجشأي ٔمً وشدٖ اعذ 

 (4ٔؾيٓ ثٛدٖ اعذ.) وٗ ٚي عؼذ ثٓ اثي ٚلبؿ ثٛدٖ اعذ ٚ اص عؼذ دس سٚايزي ٔمً وشدٖ وٗ آْ ؽخـ يه ثبديٗ

اعذ عبِٗ ي سٚپٛؽي سا وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ وؼت ثٓ ص٘يش خٛ عفيبْ ِي ِؼبٚيٗ ثٓ اثي

 ٘ضاس دسُ٘ ثخشد، اِب وؼت اص فشٚػ آْ خٛدداسي وشد ٚ گفذ:  ثخؾيذٖ ثٛد، ثٗ دٖ

٘يچ گبٖ ٌجبط سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا ثٗ وغي ٔخٛاُ٘ داد. پظ اص ٚفبد وؼت، ِؼبٚيٗ آْ ساثٗ ثيغذ 

گؾذ ٚ خٍفبء آْ سا دس أػيبد  اػ خشيذاسي وشد. ايٓ عبِٗ دس ِيبْ عالهيٓ دعذ ثٗ دعذ ِي صٗ٘ضاس دسُ٘ اص ٚس

 (5پٛؽيذٔذ.) ِي

 . اص اَ ػطيٗ أقبسي ٔمً ؽذٖ اعذ: 5



پظ اص آْ وٗ دخزش سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اص دٔيب سفذ، آْ ؽنشد ثش ِب ٚاسد ؽذ ٚ فشِٛد: ))ثذْ اٚ سا عٗ يب 

يؾزش غغً ثذٖ ٚ ايٓ وبس سا ثب آة خبٌـ ٚ آة ِخٍٛه ثٗ عذس أغبَ ثذٖ ٚ آخشيٓ غغً سا ثب وبفٛس يب پٕظ ِشرجٗ يب ث

چيضي اص آْ لشاس ثذٖ ٚ پظ اص رّبَ ؽذْ غغً، ِشا ثبخجش وٓ((. پظ اص فشاغذ اص غغً، آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ 

 ا ثٗ ِب داد ٚ فشِٛد: اٚسا دس آْ ثپيچبٔيذ.آٌٗ سا ِطٍغ وشديُ. آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثشخي ٌجبط خٛد س

 اص دمحم ثٓ عبثش سٚايذ ؽذٖ اعذ: 

ؽٕيفٗ ثٛد وٗ ثش سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ  وشد: اٚ اٌٚيٓ ٘يؤد اص ثٕي اص پذسَ ؽٕيذَ وٗ اص پذسثضسگ ِٓ ٔمً ِي

ثبؽذ. آْ ؽنشد فٍي هللا  يٚاسد ؽذ. دس ايٓ ؽبي ديذ وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِؾغٛي ؽغزٓ عشػ ِ

 اي، ثٕؾيٓ ٚ عشد سا ثؾٛس.(( ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ اٚ فشِٛد: ))اي ثشادس يّبِٗ

اي اص  ِٓ ٔؾغزُ ٚ عشَ سا ثب ثبليّبٔذٖ آثي وٗ دس ظشف ثٛد ؽغزُ. عپظ ػشك وشدَ: اي سعٛي خذا، لطؼٗ

گفذ: پذسَ ثشايُ  داد. دمحم ثٓ عبثش ِيٌجبعذ سا ثٗ ِٓ ثذٖ رب آْ سا ّ٘شاٖ خٛدَ داؽزٗ ثبؽُ ٚ اٚ ٌجبعي سا ثٗ ِٓ 

ؽغزيُ ٚ اٚ ؽفب  داديُ ٚ ثب آْ آة، ِشيل سا ِي وشد وٗ ايٓ پيشا٘ٓ پيؼ ِب ثٛد ٚ آْ سا دس آة لشاس ِي ٔمً ِي

 (6يبفذ.) ِي

 اص ػيغي ثٓ هّٙبْ ٔمً ؽذٖ اعذ: 

٘ب ٔؼٍيٓ سعٛي خذا فٍي هللا  يٓگفذ: ا أٔظ دعزٛس داد وٗ ٔؼٍيٕي ثشايؼ ثيبٚسٔذ. ِٓ اص صبثذ ثٕبٔي ؽٕيذَ وٗ ِي

 (7ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛدٖ اعذ.)

----------------------------- 

 .6، ؿ 6. . اٌجذايخ ٚ إٌٙبيخ: ط 1

، ؿ 3، ؽشػ ؽبي ػّشٚ ثٓ عؼيذ ثٓ ػبؿ; فؾيؼ ِغٍُ: ط 494، ؿ 2; االفبثخ: ط 55، ؿ 7. . فؾيؼ ثخبسي: ط 2

 .96، ؿ 2; ِغٕذ اؽّذ: ط 88، ؿ 4ط  ; عٕٓ اثي داٚد:196، ؿ 8; عٕٓ ٔغبيي: ط 1656

; عٕٓ اثٓ 456، ؿ 6; ِغٕذ اؽّذ: ط 16، ؿ 8; ط 81، ؿ 3; ط 98، ؿ 2; ط 189، ؿ 7. . فؾيؼ ثخبسي: ط 3

 .1177، ؿ 2ِبعٗ: ط 

 .1277، ريً ؽذيش 144، ؿ 3. . فزؼ اٌجبسي: ط 4

; ربسيخ اٌخٍفبء، 242، ؿ 3ؽٍجيٗ: ط ; عيشٖ 412، ؿ 2; ربسيخ االعالَ، ر٘جي: ط 17. . رجــّشن اٌقؾبثخ، ؿ 5

 .19عيٛهي، ؿ 

 .3626، ؽشػ ؽبي عيبس ثٓ هٍك اٌيّبِي، ؽّبسٖ 112، ؿ 2. . االفبثخ: ط 6



 .475، ؿ 1; هجمبد اثٓ عؼذ: ط 6، ؿ 6; اٌجذايخ ٚ إٌٙبيخ: ط 111، ؿ 4; ط199، ؿ 7. . فؾيؼ ثخبسي: ط 7

 تبرک به منبر رسول خدا -

ٚ آٌٗ ثشاي اِذ خٛدػ ثيبْ وشدٖ ثٛد وٗ ِٕجشػ لذاعذ خبفي داسد; اص ايٓ سٚ لغُ دسٚؽ  سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ

 ثش ِٕجش سا رؾشيُ وشدٖ ٚ فشِٛدٖ ثٛد: 

 (1))٘شوظ ثٗ دسٚؽ ثش ِٕجش ِٓ لغُ ثخٛسد، اگش چٗ ثشاي يه چٛة ِغٛان ثبؽذ، عبيگبٖ اٚ پش اٚ آرؼ خٛا٘ذ ؽذ((.)

 ي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فشِٛد: ٚ اص عبثش سٚايذ ؽذٖ اعذ: سعٛي خذا فٍ

))٘ش ِغٍّبٔي وٗ ٔضد ِٕجش ِٓ ثٗ دسٚؽ لغُ ثخٛسد وٗ ؽك ِغٍّبٔي سا مبيغ وٕذ، خذاٚٔذ اٚ سا ٚاسد آرؼ عُٕٙ 

 (2وٕذ، اگشچٗ ثشاي يه چٛة ِغٛان لغُ خٛسدٖ ثبؽذ((. ) ِي

سخٛاعذ ِشٚاْ اص لغُ خٛسدْ ثش ثيٕيُ وٗ صيذ ثٓ صبثذ ثش خالف د وشدٔذ ٚ اص ايٓ سٚ ِي فؾبثٗ ايٓ ِطٍت سا دسن ِي

 سٚي ِٕجش پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ خٛدداسي وشد ٚ گفذ: 

 (3وشد.) خٛسدَ ٚ دس ّ٘بْ عب لغُ خٛسد ِشٚاْ اص ايٓ وبس اٚ رؼغت ِي اَ لغُ ِي دس ّ٘يٓ عبيي وٗ ٔؾغزٗ

٘بي خٛد سا ثش  سفزٕذ ٚ دعذ ِيفؾبثٗ ثشاي ايٓ ِٕجش لذاعذ ٚ اؽزشاَ ٚ ثشوذ خبفي لبئً ثٛدٔذ ٚ وٕبس آْ 

٘ب سا ثش فٛسد  وؾيذٔذ ٚ ثٗ ػٕٛاْ رجــشن دعذ دعزگيشٖ ٘ب ٚ عبي ٔؾغزٓ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِي

 وؾيذٔذ. ِي

 اص اثشا٘يُ ثٓ ػجذاٌشؽّٓ ثٓ ػجذاٌمبسي ٔمً ؽذٖ اعذ: 

گزاؽذ ٚ آٔگبٖ  ػٍيٗ ٚ آٌٗ سٚي ِٕجش  اٚ ػجذهللا ثٓ ػّش سا ديذ وٗ دعزؼ سا ثش عبيگبٖ ٔؾغزٓ سعٛي خذا فٍي هللا

 (4وؾيذ.) ٘ب سا ثش فٛسرؼ دعذ

 ٚ اص يضيذ ثٓ ػجذهللا ثٓ لغيو ٔمً ؽذٖ اعذ: 

٘بي ساعذ خٛد سا ثش  اي اص افؾبة سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا ديذَ وٗ ٚلزي ِغغذ خٍٛد ؽذ، دعذ ػذٖ

وشدٔذ ٚ  ٘ب سا ثٍٕذ ِي ِبٌيذٔذ ٚ عپظ سٚ ثٗ لجٍٗ دعذ پبيٗ چٛثي ِٕجش وٗ دس عٙذ لجش سعٛي خذا لشاس داؽذ ِي

 (5ّٔٛدٔذ.) دػب ِي

----------------------------- 

 .111، ؿ 1; هجمبد: ط 211، ؿ 5; فزؼ اٌجبسي: ط 357، ؿ 4. . ِغٕذ اؽّذ: ط 1

 .46389، ػ 697، ؿ 16. . وٕض اٌؼّبي: ط 2



 .234، ؿ 3. . فؾيؼ ثخبسي: ط 3

 .9; اٌضمبد، اثٓ ؽجبْ، ؿ 254 ، ؿ1. . هجمبد: ط 4

 ، روش ِٕجش اٌشعٛي.254، ؿ 1. . هجمبد: ط 5

 تبرک به قبر شریف ایشان -

عيشٖ ِغٍّبٔبْ اص صِبْ ٚفبد سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رب اِشٚص، رجــشن ثٗ لجش آْ ؽنشد ٚ هٍت ثبساْ ٚ هٍت 

ّبٔبْ، ٔغٍي ثؼذ اص ٔغً ديگش ثش ايٓ وبس ارفبق ٔظش دسِبْ اص رشثذ آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛدٖ اعذ. ِغٍ

٘بي ؽبخـ ايؾبْ اثٓ  ي ٔبدسي اص عٍفيٗ وٗ اص چٙشٖ أذ ٚ وغي ِخبٌف ايٓ وبس ٔجٛدٖ اعذ، ِگش ػذٖ داؽزٗ

 أذ! أذ ٚ آْ سا لجٛي ٔذاؽزٗ ؽٕبخزٗ وشد وٗ عٍف فبٌؼ چٕيٓ چيضي سا ّٔي ريّيٗ ؽشأي ثٛدٖ اعذ. اٚ ادػب ِي

أذ ٚ رؼذاد ثغيبسي اص ػٍّب ٚ ِؾذصبْ  غٍّبٔبْ وٗ فؾبثٗ ٚ ربثؼيٓ ثضسگ ٚ فبؽت ٔبَ دس ِيبْ ايؾبْ ثٛدٖاِب ػًّ ِ

وٕذ. ؽٛا٘ذ ثغيبسي ثش ػبدد ِغٍّبٔبْ ٚ ثٗ خقٛؿ فؾبثٗ  ِؾٙٛس، ايٓ ادػبي عخيف سا سد وشدٖ ٚ آْ سا ثبهً ِي

 خي اص آٔٙب ػجبسرٕذ اص:ثش رجــشن ثٗ لجش پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚعٛد داسد وٗ ثش

. اص داٚد ثٓ فبٌؼ سٚايذ ؽذٖ اعذ: سٚصي ِشٚاْ پيؼ آِذ ٚ ديذ وٗ ِشدي فٛسرؼ سا ثش لجش ٔٙبدٖ اعذ. اص اٚ 1

 پشعيذ: 

دأُ وٗ  وٕي؟! اٚ فٛسرؼ سا ثٍٕذ وشد. ديذٔذ وٗ اثٛايٛة أقبسي اعذ. عپظ گفذ: ثٍٗ، ِي دأي چٗ ِي آيب ِي

اَ. اص سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ؽٕيذَ  اَ ٚ ٔضد خبن ٚ عٕگ ٔيبِذٖ يٗ ٚ آٌٗ آِذٖپيؼ سعٛي هللا فٍي هللا ػٍ

فشِٛد: ))ٚلزي وٗ ديٓ دس دعذ اٍ٘ؼ لشاس داسد ثشاي آْ گشيٗ ٔىٕيذ، ثٍىٗ ٚلزي دس دعذ غيش اٍ٘ؼ لشاس  وٗ ِي

 (.1داسد، ثش آْ گشيٗ وٕيذ(( )

 . اص ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 2

پظ اص آٔىٗ سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا دفٓ وشدٖ ثٛديُ، ثبديٗ ٔؾيٕي آِذ ٚ خٛد سا سٚي لجش آْ ؽنشد عٗ سٚص 

گفذ: اي پيبِجش خذا، رٛ عخٕبٔي سا گفزي ٚ ِب عخٕبْ رٛ سا  پبؽيذ ٚ ِي أذاخذ ٚ خبن لجش سا ثش عش ٚ فٛسرؼ ِي

سا اص رٛ دسيبفذ وشديُ ٚ لجٛي ّٔٛديُ ٚ اص عٍّٗ چيض٘بيي وٗ ثش ؽٕيذيُ ٚ رٛ اص خذا چيض٘بيي سا دسيبفذ وشدي ٚ ِب آٔٙب 

ُْ َعآُإَٚن...{; اگش آٔٙب ثٗ خٛد ظٍُ وشدٔذ ٚ عپظ پيؼ رٛ آِذٔ ُٙ ْٛا أَُٔفَغ ُّ َ ُْ اِر ظٍَّ ُٙ ْٛ أََّٔ ٌََٚ  ذ... .رٛ ٔبصي ؽذ ايٓ ثٛد وٗ: }

اص لجش ٔذايي ثشخبعذ وٗ: ))٘ش آيٕٗ خذا رٛ سا  اَ رب ثشايُ اعزغفبس وٕي. پظ آٔگبٖ ؽبي ِٓ ثٗ خٛدَ ظٍُ وشدٖ ٚ آِذٖ

 (2ثخؾيذ((.)

. ؽبفع اثٓ ػغبوش دس رؾفٗ اص هشيك هب٘ش ثٓ يؾيي ؽغيٕي ٔمً وشدٖ اعذ: پذسَ، اص عذَ، اص عؼفش ثٓ دمحم، اص 3

 پذسػ، اص ػٍي سٚايذ وشدٖ اعذ: 



لجش آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آِذ ٕ٘گبِي وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ خبن عپشدٖ ؽذ، فبهّٗ ثبالي 

 ٚ ِؾزي اص خبن لجش ثشداؽذ ٚ ثش چؾُ ٘بيؼ سيخذ ٚ گشيغذ ٚ ايٓ عفش سا خٛأذ:

َُّ رشثخ اؽّذ  ْٓ ؽ َِ  ِبرا ػٍي 

  

 أْ ال يؾُ ِذي اٌضِبْ غٛاٌيب 

  

 ُفجّذ ػٍي ِقبئٌت ٌٛ أٙب 

  

 ( 3ُفجّذ ػٍي االيبَ ُػذْ ٌيبٌيب)

  

٘ب ٚ  وٗ رشثذ اؽّذ سا اعزؾّبَ وشدٖ اعذ، رب صِبٔي وٗ دٔيب ثبلي اعذ عخزي چٗ عشصٔؼ اعذ ثش آْ وغي

 ِؾىالد سا اعزؾّبَ ٔىٕذ؟

ؽذ، ّ٘يؾٗ ؽت ثٛد ٚ ٘يچگبٖ سٚص  ٘ب ثش سٚصگبس ٚاسد ِي ٘بيي ثش ِٓ ٚاسد ؽذ وٗ اگش ايٓ ِقيجذ آٔچٕبْ ِقيجذ

 ؽذ. ّٔي

 . اثٓ عّبػٗ ٔمً وشدٖ اعذ: 4

٘بي خٛد سا ثش لجش ؽشيف آْ  گزاؽذ ٚ ثالي ٔيض گٛٔٗ سا ثش لجش ؽشيف پيغّجش ِيػجذهللا ثٓ ػّش دعذ ساعزؼ 

گزاؽذ دس وزبة عئاالد ػجذهللا ثٓ اِبَ اؽّذ ديذَ وٗ چٕيٓ آِذٖ اعذ: ؽىي  ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِي

ِشارت ٚ دسعبد ِشدَ د٘ذ ٚ ِٕظٛس اص ايٓ وبس، اؽزشاَ ٚ رىشيُ اعذ ٚ  ٔيغذ وٗ ِؾجذ صيبد، اعبصٖ چٕيٓ وبسي سا ِي

دس ِؾجذ ثٗ آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِخزٍف اعذ، چٕبْ وٗ دس ؽيبد آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔيض 

دادٔذ ٚ ثٗ  اي ثب ديذْ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ػٕبْ اخزيبس خٛيؼ سا اص وف ِي دسعبد ِخزٍفي داؽزٕذ. ػذٖ

 (4ٔذ ٚ دس ٘ش فٛسد ٘ش دٚ گشٖٚ ثش خيش ٚ ٔيىي ثٛدٔذ.)اي چٕيٓ ٔجٛد ؽزبفزٕذ ٚ ػذٖ عٛي ٚي ِي

 . اص اثي دسداء ٔمً ؽذٖ اعذ: 5

فشِبيذ: ايٓ چٗ ثي ٚفبيي ٚ عفبيي اعذ اي ثالي؟! آيب  ثالي، سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا دس خٛاة ديذ وٗ ِي

عٛاس ِشوت خٛد ؽذ ٚ ثٗ عٛي  ٚلذ آْ ٔشعيذٖ اعذ وٗ ثٗ صيبسد ِٓ ثيبيي؟! ثالي ثب رشط ٚ خٛف ثيذاس ؽذ ٚ

وشد.  ِبٌيذ ٚ گشيٗ ٚ صاسي ِي ِذيٕٗ ؽشوذ وشد. ثٗ عٛي لجش پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سفذ ٚ فٛسرؼ سا ثش لجش ِي



دس ّ٘يٓ ؽبي ؽغٓ ٚ ؽغيٓ ػٍيُٙ اٌغالَ پيؼ آِذٔذ. اٚ ثب ديذْ يبدگبساْ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آٔٙب سا دس 

 (5ثٛعيذ.) سا ثغً گشفذ ٚ ايؾبْ 

 ٔٛيغذ:  . عّٙٛدي ِي6

اي ثٛد  داؽزٕذ وٗ ػبيؾٗ دعزٛس داد رب اص ايٓ وبس عٍٛگيشي وٕٕذ ٚ دس ديٛاس سٚصٔٗ ِشدَ خبن لجش سا ثشاي رجــشن ثشِي

 (6داؽزٕذ ٚ اٚ دعزٛس داد وٗ آْ سا ِغذٚد وٕٕذ. ) وٗ اص آْ خبن ثش ِي

 ٔٛيغذ:  . عّٙٛدي ِي7

عغزٕذ. ٚ  ٛي لجش پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رجــشن ِيِشدَ ثب ّٔبص خٛأذْ ثٗ ع

وشد وٗ ِشدَ ثٗ عٛي لجش پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ  ٘ؾبَ ثٓ ػشٚح ثشاي ِٓ ٔمً وشدٖ اعذ: پذسَ ثشايُ رؼشيف ِي

 (7ٔذ رب وغي ثٗ عٛي آْ ّٔبص ٔخٛأذ.)خٛأذٔذ رب ايٕىٗ ػّش ثٓ ػجذاٌؼضيض دعزٛس داد لجش سا ثبال ثجش آٌٗ ّٔبص ِي

ٔؾغذ ٚلزي وٗ ثٗ ٌىٕذ صثبْ دچبس  آِذ ٚ دس عّغ ِي . اثٓ ِٕىذس وٗ يىي اص ثضسگبْ ربثؼيٓ ثٛد، ثٗ ِغغذ ِي8

گزاؽذ ٚ عپظ ثٗ عبيگبٖ خٛد ثبص  اػ سا ثش لجش پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِي خبعذ ٚ گٛٔٗ ؽذ، ثشِي ِي

گيشد وٗ ثب أغبَ ايٓ  ايٓ وبس ِٛسد ِالِذ لشاس دادٔذ وٗ گفذ: گب٘ي ثيّبسي ِشا فشا ِيگزؽذ. اٚ سا ثٗ خبهش  ِي

٘بي آْ  سفذ ٚ دس خبن گيشَ. اٚ ثٗ عبيگب٘ي دس ؽيبه ِغغذ ِي وبس اص سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ؽفب ِي

پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ  وؾيذ. اص اٚ دسثبسٖ ػٍذ ايٓ وبس عئاي ؽذ. گفذ: ِٓ غٍطيذ ٚ دس آْ عب دساص ِي ِي

 (8سا دس خٛاة ديذَ وٗ دس ّ٘يٓ عبيگبٖ ٔؾغزٗ اعذ.)

اي دفٓ وٕٕذ وٗ فٍؾبء ٚ ؽٙذاي  ٔٛيغذ: ِغزؾت اعذ وٗ عٕبصٖ سا دس ِمجشٖ اثٓ لذاِٗ ؽٕجٍي دس ِغٕي ِي

اعذ وٗ دس أذ رب ثشوذ ايؾبْ ؽبًِ ؽبي ايٓ عٕبصٖ ُ٘ ثؾٛد ٚ ّ٘چٕيٓ ِغزؾت  ثيؾزشي دس آْ دفٓ ؽذٖ

 ٘بي ؽشيف دفٓ ؽٛد. ثمؼٗ

ايٓ عٕذ فؾبثٗ ٚ ربثؼيٓ دس رجــشن عغزٓ ثٗ لجش پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ هٍت ؽفب اص رشثذ آْ ؽنشد 

اِيٗ ٚ اص عٍّٗ  ثبؽذ. ٚ ٘يچ وظ ثب آٔٙب دس ايٓ وبس ِخبٌفذ ٔىشدٖ اعذ، ِگش خٍفبي ثٕي فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِي

ٚلزي دس فٍت پذسػ ثٛد، ِطشٚد ٚ ِٛسد ٌؼٓ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ لشاس گشفذ، چٕبْ وٗ ِشٚاْ ثٓ ؽىُ وٗ 

 (9أذ.) ػبيؾٗ ٚ ػجذهللا ثٓ صثيش آْ سا ٔمً وشدٖ

----------------------------- 

رٍخيـ ، 14967، ػ 88، ؿ 6; وٕض اٌؼّبي: ط 728; اٌغبِغ اٌقغيش، عيٛهي، ؿ 94، ؿ 1. . اٌّؼغُ اٌٛعيو: ط 1

 .152، ؽفبء االعمبَ، عجىي، ؿ 411، ؿ 2; ٚفبء اٌٛفب، عّٙٛدي: ط22، ؿ 4ِغّغ اٌضٚائذ، ر٘جي: ط 

; ٚفبء اٌٛفب: ط 121، ؿ 1; ِؾبسق االٔٛاس: ط 583، ؿ 4; اٌّٛا٘ت اٌٍذٔيٗ، لغطالٔي: ط 381. . اٌشٚك اٌفبئك، ؿ 2

 .11422ػ ، 259، ؿ 4ٚ ط  4322، ػ 386، ؿ 2; وٕض اٌؼّبي: ط 1399، ؿ 4



; 432، ؿ 2; اثٓ عيذ إٌبط، اٌغيشح إٌجٛيٗ: ط 1538، ػ 819. . اثٓ عٛصي، ٚفبء اٌٛفبء في فنبئً اٌّقطفي: ؿ 3
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 ٚ غيشٖ. 134، ؿ 2ٕجالء: ط ; عيش اػالَ ا1415ٌ، ؿ 4عّٙٛدي، ٚفبء اٌٛفب: ط 

 .1415، ؿ 4. . ٚفبء اٌٛفب، عّٙٛدي: ط 4

; رٙزيت اٌىّبي: ط 265، ؿ 5، ٚ ط 118، ؿ 4; ِخزقش ربسيخ دِؾك: ط 137، ؿ 7. . ربسيخ دِؾك، اثٓ ػغبوش: ط 5

 .121، ؿ 1؛ ِؾبسق االٔٛاس: ط 244، ؿ1; ُاعذ اٌغبثخ: ط289، ؿ 4

 .544، ؿ 1. . ٚفبء اٌٛفب: ط 6

 .547، ؿ 2. ّ٘بْ: ط . 7

، اص اثي خيضّٗ ص٘يش ثٓ ؽشة ِي گٛيذ وٗ ايٓ سا ِقؼت ثٓ ػجذهللا اص اعّبػيً ثٓ 446، ؿ 2. . ٚفبء اٌٛفب: ط 8

 يؼمٛة ريّي ثشاي ِب ٔمً وشدٖ اعذ.

، 144، ؿ 5. ؽشػ ؽبي ِشٚاْ ثٓ ؽىُ; اُعذ اٌغبثخ: ط 425، ؿ 3; االعزيؼبة: ط241، ؿ 5. . ِغّغ اٌضٚائذ: ط 9
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 شبهه ی علیانی --

 ٔٛيغذ:  ػٍي ثٓ ٔفيغ ػٍيبٔي ِي

ؽذٔذ ٚ اص آٔٙب  ٘ب ِزٛعً ِي اً٘ عبٍ٘يذ ثشاي صيبد ؽذْ اِٛاي ٚ اٚالد ٚ عالِزي خٛدؽبْ ٚ چبسپبيبٔؾبْ، ثٗ ثذ

٘ب دس خذاٚٔذ رؤصيش داسٔذ ٚ ثشاي ّ٘يٓ خذاٚٔذ دس لشآْ  ثذوشدٔذ وٗ ايٓ  خٛاعزٕذ ٚ گّبْ ِي ثشوذ ٚ عالِزي ِي

ب َُٔؼجُذ ُ٘ ااّل ٌيمشثٛٔب اٌي اّلّل ُصٌفي{; ِب ايٓ ٘ب سا پشعزؼ ّٔي فشِبيذ وٗ ِي ِي َِ وٕيُ، ِگش ايٕىٗ ٘ش  گفزٕذ: }

 چٗ ثيؾزش ِب سا ثٗ خذا ٔضديه وٕٕذ.

 (1اٚي ثٛدٖ اعذ.)پشعزي دس دٚساْ عبٍ٘يذ  ثٕبثشايٓ رجــشن يىي اص ِظب٘ش ثذ

دس عٛاة ثبيذ گفذ وٗ ِغبٚي لشاس دادْ ػًّ ِؾشوبْ ثب ِغٍّبٔبٔي وٗ اً٘ لجٍٗ ٚ ّٔبص ٚ صوبد ٘غزٕذ، اؽزجبٖ 

گفزٕذ: ِب ٔزجــشن; يؼٕي ثٗ  وٕيُ ٚ ّٔي ٘ب سا پشعزؼ ِي گفزٕذ: ))ِبٔؼجذُ٘((; يؼٕي ايٓ ثذ اعذ. ِؾشوبْ ِي

وٗ فشق پشعزؼ رب رجــشن رب چٗ أذاصٖ اعذ. اص عٛي ديگش ِؾشوبْ  عٛييُ ٚ ِؼٍَٛ اعذ ٘ب رجــشن ّٔي ايٓ ثذ

٘ب، ثٗ فٛسد ِغزمً ثٛدٔذ ٚ ثٗ ثؼش ٚ ٔؾٛس ٚ ؽغبة ٚ وزبة ٚ صٛاة ٚ ػمبة  لبئً ثٗ ٔفغ ٚ مشس سعبٔذْ ايٓ ثذ

يؼ آٔٙب لشثبٔي پشعزيذٔذ رب دس دٔيب مشس عغّي ٚ ِبٌي ثٗ آٔٙب ٔضٕٔذ ٚ پ ٘ب سا ِي اػزمبد ٔذاؽزٕذ; اص ايٓ سٚ ايٓ ثذ

 دادٔذ ٚ.... ٘بي ِخقٛفي أغبَ ِي وشدٔذ ٚ اػّبي ٚ ػجبدد ِي



رٛاْ ػجبدد ِؾشوبْ سا ثب رجــشن ِغٍّبٔبْ يىي دأغذ؟! دس ؽبٌي وٗ ِغٍّبٔبْ لبئً ثٗ ٚؽذأيذ  ؽبي چگٛٔٗ ِي

 ؽٛد. خذاٚٔذ ٘غزٕذ ٚ اػزمبد داسٔذ وٗ رّبَ خيشاد اص عبٔت اٚ اعذ ٚ ثشوبد ثٗ ارْ اٚ ٔبصي ِي

ػالٖٚ ثش ايٓ دس وزبة ِجبسن لشآْ آِذٖ اعذ وٗ ثؼني اص ِخٍٛلبد خقٛفيذ خبفي داسٔذ ٚ خذاٚٔذ آٔٙب سا ِجبسن لشاس 

 اي ثشاي اعزغبثذ دػب٘ب لشاس دادٖ رب ِشدَ ثذأٙب رٛعً ثغٛيٕذ. دادٖ اعذ ٚ ثشاي اوشاَ ٚ اؽزشاَ، آٔٙب سا ٚعيٍٗ

ّبٔبْ دس رجــشن ثٗ لجش پيبِجش ٚ آصبس ثبليّبٔذٖ اص آْ ؽنشد، عخٓ ِؤِْٛ ؽبيذ وٗ ثٙزشيٓ ِضبي ثشاي ثيبْ ػميذٖ ِغٍ

 گٛيذ:  ػجبعي ثٗ يؾيي ثٓ اوضُ ثبؽذ. اٚ ِي

گٛيذ وٗ ايٓ  آٚسد ـ وٗ ؽبيذ يه دسُ٘ اسصػ داؽزٗ ثبؽذ ـ ٚ ِي اي چٛة يب رخزٗ پيؼ ِٓ ِي گب٘ي فشدي لطؼٗ

اعذ يب ثٗ آْ دعذ وؾيذٖ يب صيش پب٘بيؼ ثٛدٖ اعذ. ثب  ٖچٛة يب رخزٗ ِبي سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛد

ٚعٛدي وٗ ادػبوٕٕذٖ، ِٛسد اػزّبد ٚ اهّيٕبْ ِٓ ٔيغذ ٚ دٌيٍي ثش فذق گفزبسػ ٔذاسد، عخٓ اٚ سا ثٗ خبهش ػاللٗ 

شَ. خ وُٕ ٚ آْ ؽيء وُ اسصػ سا ثٗ ٘ضاس ديٕبس يب ثيؾزش ِي ٚ ِؾجذ ؽذيذ ثٗ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ لجٛي ِي

عٛيُ ٚ ٘ش گبٖ خٛدَ يب ٔضديىبُٔ ِشيل ؽٛيُ اص آْ  گزاسَ ٚ ثذاْ رجــشن ِي عپظ آْ سا ثش فٛسد ٚ چؾّبُٔ ِي

ؽٛيُ، دس ؽبٌي وٗ ايٓ لطؼٗ چٛة وبسي أغبَ ٔذادٖ ٚ اسصؽي ٔذاسد ِگش ثٗ خبهش  وٕيُ ٚ خٛة ِي هٍتِ ؽفب ِي

 (2ثٗ ايٓ خبهش ِغزٛعت ِؾجذ ٚ ػاللٗ گشديذٖ اعذ.)ايٕىٗ سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آْ سا ٌّظ وشدٖ ٚ 

وٕذ وٗ آصبس ٚ اؽيبي ثبليّبٔذٖ اص سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ رٕٙبيي ٘يچ ٔفغ ٚ مشسي  ِؤِْٛ اػزشاف ِي

ؽٛٔذ ٚ ؽبال ثبيذ  ٔذاسٔذ، ٌىٓ ثٗ خبهش ِزؼٍك ثٛدْ ثٗ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِمذط ٚ ِؾزشَ ؽّشدٖ ِي

 شعيذ ايٓ ػميذٖ چٗ رطبثمي ثب ػميذٖ ِؾشوبْ داسد؟پ

----------------------------- 

 .53. . اٌزجــشن اٌّؾشٚع: ؿ 1

 .45. . اثٓ هيفٛس، ربسيخ ثغذاد، ؿ 2

 تبرک صحابه به مکان هایی پیامبر در آنجا نماز خوانده است. -

ِغٍّبٔبْ دسثبسٖ آْ اخزالف ٔظش داسٔذ. عيشٖ ِغٍّبٔبْ ايٓ اص ِٛاسدي اعذ وٗ عٍفيٗ ٚ ثٗ خقٛؿ ٚ٘بثيذ ثب رّبَ 

٘بي گزؽزٗ ايٓ ثٛدٖ اعذ وٗ ثٗ ٘ش عبيي وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس آٔغب ثٛدٖ ٚ ّٔبص  دس هي لشْ

أذ، ثٗ خقٛؿ اگش ؽنٛس پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ  دأغزٗ عغزٗ ٚ آْ سا ِىبْ ِمذط ٚ ِجبسوي ِي خٛأذٖ، رجــشن ِي

ٌٗ دس آْ ِىبْ هٛالٔي ثٛدٖ اعذ، ّ٘بٕٔذ غبس ؽشاء، ِٕجش ٚ خبٔٗ آْ ؽنشد ٚ.... صيشا ِؼزمذ ثٛدٔذ وٗ ايٓ اِبوٓ ثٗ ٚ آ

ٚاعطٗ ؽنٛس پيبِجش گشاِي اعالَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثب ثشوذ ؽذٖ اعذ. اص ايٓ سٚ ّ٘بْ هٛس وٗ فؾبثٗ ثٗ ثذْ آْ 

٘بيي وٗ ثذْ ؽشيف  ٍّبٔبْ ٚ اص عٍّٗ فؾبثٗ ثضسگٛاس، ثٗ ِىبْعغزٕذ، ِغ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رجــشن ِي

 عغزٕذ. پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثب آْ رّبط داؽزٗ، رجــشن ِي



وٕذ، ِگش فشلٗ ٚ٘بثيذ وٗ رجــشن  ٘بي ِزجــشن ِخبٌفذ ّٔي ٚ ٘يچ وظ ثب ِغٍّبٔبْ دس رجــشن عغزٓ ثٗ ايٓ ِىبْ

 وٕذ. ثشاي  ٘بي ٚا٘ي اعزٕبد ِي ٕٔذ ٚ ثشاي اصجبد ادػبي خٛيؼ ثٗ دٌيًدا ثٗ ايٓ اِبوٓ ِزجــشن سا ِّٕٛع ِي

 آٚسد: ِضبي ٔبفش ثٓ ػجذاٌشؽّٓ ثٓ دمحم اٌغذيغ دس اعزذالي خٛد ِي

 اٌف( دٌيً يب ٔقي ٔذاسيُ وٗ عٛاص يب اعزؾجبة رجــشن سا ثشعبٔذ.

آٔٙب رّبط داؽزٗ يب عب٘بيي وٗ دس آٔٙب ٘بيي وٗ پيبِجش ثب  ة( اص فؾبثٗ ٔمً ٔؾذٖ اعذ وٗ: يىي اص آٔٙب ثٗ ِىبْ

رشيٓ افشاد اِذ دس رجــشن ثٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ  عغزٗ اعذ، ثب ٚعٛدي وٗ آٔٙب ؽشيـ ّٔبص خٛأذٖ، رجــشن ِي

 (1أذ.) ٘بي اٚ ثٛدٖ أذ ٚ ثيؾزشيٓ ِؾجذ سا ثٗ ٚي داؽزٗ ٚ دس فذد رؼظيُ آْ ثضسگٛاس ٚ پيشٚي اص عٕذ ٚ آٌٗ ثٛدٖ

 ثبيذ گفذ:  دس عٛاة

ّ٘بٔطٛس وٗ دٌيٍي ثش عٛاص يب اعزؾجبة ٚاسد ٔؾذٖ، دٌيٍي ُ٘ ثش ػذَ عٛاص يب وشا٘ذ ٚاسد ٔؾذٖ اعذ ٚ لبػذٖ ايٓ 

 ؽٛد. اعذ وٗ اگش دٌيٍي ثش ػذَ عٛاص يب وشا٘ذ ٚاسد ٔؾذٖ ثبؽذ، ؽىُ ثٗ اثبؽٗ آْ دادٖ ِي

ي اص آصبس ٚ اِبوٓ ِمذط رجــشن عغزٗ ثبؽٕذ! ّ٘چٕيٓ ٚي ادػب وشدٖ اعذ وٗ اص فؾبثٗ ٔمً ٔؾذٖ اعذ وٗ ثٗ چيض

ؽٛد ٚ ِٛاسد ثغيبسي سا ٔمً وشديُ وٗ فؾبثٗ ٚ ربثؼيٓ  اهالػي ٚ ػذَ رؾميك ٚي ٔبؽي ِي دس ؽبٌي وٗ ايٓ اص ثي

 ؽٛد: عغزٕذ ٚ ػالٖٚ ثش آٔٙب، ثٗ ِٛاسد صيش اؽبسٖ ِي ثٗ آصبس ٚ لجش پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رجــشن ِي

 ٓ ػمجٗ سٚايذ ؽذٖ اعذ: . اص ِٛعي ث1

گفذ وٗ پذسػ ٔيض دس  خٛأذ. اٚ ِي سٚد ٚ دس آٔٙب ّٔبص ِي عبٌُ ثٓ ػجذهللا سا ديذَ وٗ ثٗ دٔجبي اِبوٓ ِزجــشن ِي

٘ب ّٔبص خٛأذٖ  آٚسد; صيشا ديذٖ ثٛد وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس ايٓ ِىبْ ٘ب ّٔبص ثٗ عبي ِي ايٓ ِىبْ

خٛأذ. ٚ اص عبٌُ  ٘بي ِمذط ّٔبص ِي اثٓ ػّش ثشاي ِٓ ٔمً وشدٖ اعذ وٗ اٚ دس ايٓ ِىبْاعذ. ّ٘چٕيٓ ٔبفغ اص 

٘ب عٛاي وشدَ. اٚ دس رّبَ ِٛاسد ثب ٔبفغ ِٛافك ثٛد، ِگش ايٕىٗ دس ِٛسد ِؾً ِغغذ دس َؽَشُف اٌشٚؽبء  دس ِٛسد ايٓ ِىبْ

 (2ثب ُ٘ اخزالف داؽزٕذ.)

 ٔٛيغذ:  اثٓ ؽغش دس ؽشػ ايٓ ؽذيش ِي

ؽٛد وٗ عغزغٛي آصبس پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ رجــشن ثذأٙب ِغزؾت  ًّ اثٓ ػّش فّٙيذٖ ِياص ػ

 (3اعذ.)

 ٔٛيغذ:  . اثٓ ػجذاٌجش ِي2

ػجذهللا ثٓ ػّش ثغيبس ثٗ دٔجبي آصبس سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛد. اٚ دس ػشفٗ ٚ ِٕي ٚ ِؾؼشاٌؾشاَ ٚ عب٘بي 

 (4وٗ دس ّ٘بْ عب٘بيي وٗ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚلٛف داؽزٗ اعذ، ٚلٛف وٕذ.) ديگش ثٗ دٔجبي ايٓ ثٛد

 ٔٛيغذ:  . اثٓ اصيش ِي3



وشد. اٚ دس رّبَ  ػجذهللا ثٓ ػّش ثشاي پيشٚي اص آصبس ٚ اػّبي سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثغيبس رالػ ِي

آِذ ٚ دس ٘ش عبيي وٗ آْ ؽنشد  ٘بيي وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس آٔٙب فشٚد آِذٖ ثٛد، فشٚد ِي ِٕضٌگبٖ

خٛأذ ٚ ؽزي اگش پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس صيش دسخزي  فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس آْ ّٔبص خٛأذٖ ثٛد، ّٔبص ِي

 فشٚد آِذٖ ثٛد، اثٓ 

 (5وشد رب خؾه ٔؾٛد.) آِذ ٚ آْ سا آثيبسي ِي ػّش فشٚد ِي

 ٚ اص ٔبفغ ٔمً ؽذٖ اعذ: 

زشػ سا ػجذهللا ثٓ ػّش دس ّ٘بْ عبيي وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس ري اٌؾٍيفٗ ؽزشػ سا خٛاثبٔذٖ ثٛد، ؽ

 (6خٛاثبٔيذ رب پيبدٖ ؽٛد ٚ دس عبي سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّٔبص خٛأذ. )

 ٔٛيغذ:  ٚالذي ِي

ؽذ وٗ سعٛي اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ صيش فالْ  اص افٍؼ ثٓ ؽّيذ اص پذسػ ٔمً گشديذٖ اعذ: اثٓ ػّش ِطٍغ ِي

 (7وشد رب اص ثيٓ ٔشٚد.) آْ ؽفبظ ايغبد ِي وشد ٚ دٚس دسخزچٗ ٔؾغزٗ اعذ. اٚ ايٓ دسخزچٗ سا آثيبسي ِي

وشدٔذ ٚ اٚ سا اص ايٓ وبس ثبص  دس ايٓ فٛسد ثبيذ گفذ وٗ اگش وبس٘بي اثٓ ػّش عبيض ٔجٛد، فؾبثٗ آْ سا أىبس ِي

 داؽزٕذ. ِي

وٗ ثخبسي ؽٛد، آٔچٗ سا  ٔٛيغذ: ... ٚ ثش عٛاصِ رجــشن ؽًّ ّٔي ػٍيبٔي دس ثيبْ ِّٕٛػيذ رجــشن ثٗ اِبوٓ ٚ اؽيبء ِي

دس فؾيؼ خٛد آٚسدٖ اعذ وٗ: ػزجبْ ثٓ ِبٌه وٗ اص ثذسيْٛ ٚ أقبس ثٛد، پيؼ سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آِذ ٚ 

 ػشك وشد: 

ؽٛد، آة دس صِيٕي وٗ  خٛأُ. ٕ٘گبِي وٗ ثبسٔذگي ِي اَ ٚ ثشاي لَٛ خٛدَ ّٔبص ِي اي پيبِجش خذا، ِٓ ٔبثيٕب ؽذٖ

رٛأُ ثٗ ِغغذ ثشَٚ ٚ ثشايؾبْ ّٔبص ثخٛأُ; ثشاي ّ٘يٓ دٚعذ داسَ  ٛد ٚ ِٓ ّٔيؽ ِيبْ ِٓ ٚآٔٙب اعذ سٚاْ ِي

اَ ثيبيي ٚ دس عبيي ّٔبص ثخٛأي رب آْ سا ِقالي خٛدَ لشاس دُ٘. سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فشِٛد:  وٗ ثٗ خبٔٗ

ص پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ گٛيذ: فشداي آْ سٚ خٛاُ٘ داد.(( ػزجبْ ِي ))ثٗ خٛاعذ خذا ايٓ وبس سا أغبَ ِي

ّ٘شاٖ اثٛثىش ثٗ ِٕضي ِٓ آِذ. سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اعبصٖ ٚسٚد خٛاعذ ٚ ِٓ اعبصٖ دادَ. اٚ ٚاسد ِٕضي ؽذ 

اي اص ِٕضي اؽبسٖ  اد ّٔبص ثخٛأُ؟(( ِٓ ثٗ گٛؽٗ ٚ لجً اص آْ وٗ ثٕؾيٕذ، پشعيذ: ))دٚعذ داسي وٗ دس وغبي خبٔٗ

خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ آٔغب سفذ ٚ رىجيش گفذ ٚ ثٗ ّٔبص ايغزبد. ِب ُ٘ پؾذ عش اٚ ثٗ ّٔبص  وشدَ. سعٛي

 (8ايغزبديُ. اٚ دٚ سوؼذ ّٔبص ثٗ عبي آٚسد ٚ عالَ آْ سا گفذ. )

ذ، صيشا ِٕظٛس ػزجبْ ايٓ ٔجٛد وٗ اص عبيگب٘ي وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس آْ ّٔبص خٛأذٖ اعذ رجــشن ثغٛي

ثٍىٗ لقذ اٚ ايٓ ثٛد وٗ آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اٚ سا ثشاي البِٗ عّبػذ دس ِٕضٌؼ ِؼيٓ وٕذ رب ٕ٘گبِي وٗ 

اػ البِٗ عّبػذ  ؽٛد ٚ اٚ لذسد ؽنٛس دس ِغغذ ِؾٍٗ، ثشاي البِٗ ّٔبص عّبػذ سا ٔذاسد، دس خبٔٗ ثبسٔذگي ِي

اعذ. پظ  بثي ثٗ ٔبَ: ثبة اٌّغبعذ في اٌجيٛد آٚسدٖوٕذ; ثشاي ّ٘يٓ ثخبسي ايٓ ؽذيش سا دس فؾيؼ خٛد دس ث

اػ لشاس د٘ذ; چٕبْ وٗ  ِٕظٛسػ ايٓ ثٛدٖ اعذ وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّٔبص عّبػذ سا ثشاي اٚ دس خبٔٗ



وشد ٚ ِٛسد  فؾبثي ديگش سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ٔبَ ثشاء ثٓ ػبصة ّٔبص عّبػذ سا دس ِٕضٌؼ ثشگضاس ِي

گشفذ، دس فٛسري وٗ وبس اٚ دس صِبْ رؾشيغ لٛأيٓ ٚ اؽىبَ اعالَ ثٛد. ٚ ؽبيذ وٗ ِٕظٛس ػزجبْ  ٕغ ٚ أىبس لشاس ّٔيِ

اص دػٛد سعٛي اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دعزيبثي ثٗ لجٍٗ ثٛدٖ اعذ، صيشا آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ لجٍٗ 

 (9وشد.) فؾيؼ ٘ذايذ ِي

 دس عٛاة ثبيذ ثگٛييُ: 

ؽىي ٔيغذ وٗ سغجذ ٚ ػاللٗ ػزجبْ ثشاي ثشگضاسي ّٔبص عّبػذ دس ِٕضٌؼ يىي اص ػًٍ ايٓ وبس ثٛدٖ اعذ; ٌٚي 

ػٍذ ربِٗ ٔجٛدٖ اعذ، صيشا سغجذ ٚ اؽزيبق ٚي ثشاي رجــشن ثٗ عبيي وٗ سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس آْ ّٔبص 

َ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ايٓ اؽزيبق ػزجبْ سا دسن وشدٖ ٚ خٛأذٖ اعذ، ٚامؼ ٚ غيش لبثً رشديذ اعذ. ٚ ؽزي سعٛي اوش

ثشاي ّ٘يٓ ثٗ ِؾل ٚسٚد پشعيذٖ اعذ: دٚعذ داسي وٗ دس وغبي ِٕضٌذ ّٔبص ثخٛأُ؟ اگش اِش آٔچٕبْ ثبؽذ وٗ 

 خٛأذ، ِمقٛد ؽبفً ؽذٖ ثٛد. گٛيذ، پيبِجش دس ٘ش عبي ِٕضي وٗ ّٔبص ِي ػٍيبٔي ِي

ثش ايٕىٗ، ِٕظٛس ػزجبْ اص دػٛد پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ، دعزيبثي ثٗ عٙذ  اص عٛي ديگش، ادػبي ػٍيبٔي ِجٕي

اػ يب  لجٍٗ ثٛدٖ اعذ، لبثً پزيشػ ٚ ِٕطمي ٔيغذ; صيشا اگش چٗ ػزجبْ رمشيجبً ٔبثيٕب ثٛدٖ اعذ; اِب ثشاي خبٔٛادٖ

ٚ اص هشفي اؽزيبط ثٗ ايٓ ٔجٛدٖ  افشاد ديگش ايٓ اِىبْ ٚعٛد داؽزٗ اعذ وٗ اٚ سا ثٗ عٙذ فؾيؼ لجٍٗ سإّ٘بيي وٕٕذ

وٕذ، دٚ سوؼذ ّٔبص ثخٛأذ، ثٍىٗ اؽبسٖ پيبِجش اوشَ  اعذ وٗ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس عبيگب٘ي وٗ اٚ ِؼيٓ ِي

فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ عٙذ لجٍٗ وبفي ثٛد، دس فٛسري وٗ ٔجي اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دٚ سوؼذ ّٔبص ِغزؾجي 

 ِؼيٓ وشد، ثٗ عبي دس عبيي وٗ اٚ 

 آٚسد رب آْ عبيگبٖ ثٗ لذَٚ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِزجــشن ؽٛد.

 ٔٛيغذ:  ايٓ دس ؽبٌي اعذ وٗ اثٓ ؽغش ػغمالٔي ثشخالف ٔظش ػٍيبٔي دس ؽشػ ؽذيش ِي

ّٔبص ثخٛأذ رب  دس ايٕغب پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اعبصٖ ٚسٚد خٛاعذ; صيشا اص اٚ دسخٛاعذ ؽذٖ ثٛد رب دس ِٕضي

خبٔٗ دسخٛاعذ وشد  فبؽت ِٕضي ثٗ عبيگبٖ ّٔبص آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رجــشن ثغٛيذ ٚ ثشاي ّ٘يٓ اص فبؽت

 (11خٛا٘ذ ثٗ ّٔبص خٛأذْ اخزقبؿ د٘ذ، سإّ٘بيي وٕذ رب دس آْ ّٔبص ثٗ عبي آٚسد. ) اٚ سا ثٗ ِىبٔي وٗ ِي

 ٔٛيغذ:  اثٓ ؽغش دس اداِٗ ِي

ٚ دسخٛاعذ ٚي اص سعٛي اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثشاي ّٔبص خٛأذْ دس ِٕضٌؼ رب آْ عبيگبٖ سا ثٗ ػٕٛاْ  ؽذيش ػزجبْ

ِقٍّي أزخبة وٕذ ٚ اعبثذ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ايٓ دسخٛاعذ، ؽغزي ثشاي رجــشن ثٗ آصبس فبٌؾبْ 

 (11ثبؽذ.) ِي

ٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثشاي البِٗ ّٔبص دس ِٕضٌؼ ثشاي ِمبفذي ثٛدٖ عئاي ايٓ اعذ وٗ اگش دسخٛاعذ ػزجبْ اص پيبِجش ف

عٍيُ ٚ فؾبثٗ ديگش ثشاي ّٔبص خٛأذْ دس ِٕضي آٔٙب سا  اعذ وٗ ػٍيبٔي ادػب وشدٖ اعذ، دس ايٓ فٛسد دسخٛاعذ اَ

 وٕيُ: وٕيُ؟ ثشاي ِضبي ثٗ چٕذ ّٔٛٔٗ اص ايٓ اؽبديش اؽبسٖ ِي چگٛٔٗ رفغيش ِي



 مً ؽذٖ اعذ: . اص أٔظ ثٓ ِبٌه 1ٔ

اَ عٍيُ اص سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دسخٛاعذ وشد رب ثٗ ِٕضٌؼ ثيبيذ ٚ ّٔبصي ثش آْ ثخٛأذ رب آْ سا ثٗ ػٕٛاْ 

 َّ عٍيُ ؽقيشي سا آِبدٖ ٚ سٚي آْ سا آة پبؽي وشد ٚ  ِقالي خٛد ثشگضيٕذ. آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آِذ ٚ ا

 (12زبد ٚ ثميٗ ُ٘ پؾذ عشػ ثٗ ّٔبص ايغزبدٔذ.)هللا دس سٚي آْ ثٗ ّٔبص ايغ سعٛي

 . ّ٘چٕيٓ اص أٔظ ٔمً ؽذٖ اعذ: 2

يىي اص ػّٛ٘بي ِٓ غزايي دسعذ وشد ٚ ثٗ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ػشك وشد: دٚعذ داسَ وٗ دس ِٕضي ِٓ 

ٖ ٚعٛد داؽذ. پظ ػّٛيُ غزا ثخٛسي ٚ دس آْ ّٔبص ثخٛأي. اٚ آِذ دس ؽبٌي وٗ دس ِٕضي يىي اص ايٓ ؽقيش٘بي عيب

پبؽي ّٔٛديُ ٚ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ّٔبص ايغزبد ٚ ِب ُ٘  اي اص آْ سا رّيض وشدَ ٚ آة دعزٛس داد وٗ گٛؽٗ

 (13پؾذ عش اٚ ّٔبص خٛأذيُ.)

 . ّ٘چٕيٓ اص اٚ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 3

ٚ آٌٗ ّٔبص ثخٛأذ، ثشاي ّ٘يٓ ػشك  رٛأغذ ّ٘شاٖ سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ِشد ِشيل ٚ عٕگيٕي ثٛد وٗ ّٔي

رٛأُ وٗ ثب ؽّب ّٔبص ثگضاسَ، دٚعذ داسَ ثٗ ِٕضي ِٓ ثيبيي رب ثٗ ؽّب الزذا وُٕ. آْ ِشد غزايي آِبدٖ  وشد: ِٓ ّٔي

وشد ٚ عپظ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا دػٛد وشد. ٚگٛؽٗ اي اص ؽقيش ِٕضي سا آة پبؽي وشد ٚ پيبِجش اوشَ 

 (14يٗ ٚ آٌٗ دس آْ عب دٚ سوؼذ ّٔبص ثٗ عبي آٚسد.)فٍي هللا ػٍ

دس ايٕغب ثبيذ گفذ وٗ دسخٛاعذ اَ عٍيُ ٚ ػّٛي أٔظ اص پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثشاي ّٔبص خٛأذْ دس 

 ٘بيؾبْ، ثشاي رجــشن عغزٓ ثٗ عبيگبٖ ّٔبص پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛدٖ اعذ ٚ دسخٛاعذ ِشد ديگشي خبٔٗ

خٛاعذ وٗ دس ِغغذ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ  وٗ أٔظ اعُ اٚ سا ٔجشدٖ اعذ ٔيض ثشاي رجــشن ثٛدٖ اعذ; صيشا اگش ِي

 اػ ٔجٛد. آٌٗ ؽبمش ٔؾٛد، ّ٘بْ اعبصٖ گشفزٓ وبفي ثٛد ٚ ٔيبصي ثٗ ؽنٛس پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس خبٔٗ

----------------------------- 
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 تبرک به صحابه و صالحین -

دادٖ ؽذ وٗ ٘يچ اخزالفي دس رجــشن ثٗ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس صِبْ ؽيبرؼ ٚ ثٗ آصبس آْ ؽنشد رٛميؼ 

أذ، ِشدٚد اعذ ٚ عيشٖ ٚ ػًّ  اي ثذاْ اعزٕبد وشدٖ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ پظ اص ٚفبرؼ ٔيغذ. ٚ آٔچٗ سا وٗ ػذٖ

داسد وٗ آيب رجــشن ثٗ غيش اص پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ  وٕذ; اِب اخزالف دس ايٓ ِٛسد ٚعٛد فؾبثٗ آْ سا رىزيت ِي

 يؼٕي فؾبثٗ ٚ ربثؼيٓ ٚ فٍؾبء عبيض اعذ يبٔٗ؟

 ٔٛيغذ:  أذ. اص عٍّٗ ؽبهجي آْ سا ِّٕٛع دأغزٗ ٚ ِي ثؼني اص ػٍّبي اعالَ آْ سا عبيض ٚ ثشخي ِّٕٛع دأغزٗ

ي عش ٔضدٖ اعذ، صيشا آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثؼذ اص اص فؾبثٗ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ چٕيٓ وبس

خٛدػ وغي سا وٗ افنً اص اثٛثىش فذيك ثبؽذ، ثبلي ٔگزاؽزٗ اعذ ٚ اٚ وٗ خٍيفٗ ٚ عبٔؾيٓ سعٛي خذا فٍي هللا 

ثٛدٖ  ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛدٖ اعذ، چيضي اص اٚ دس ِٛسد رجــشن ٔمً ٔؾذٖ اعذ. ٚ ّ٘چٕيٓ اص ػّش وٗ افنً اِذ ثؼذ اص اثٛثىش

 اعذ ٚ ّ٘چٕيٓ اص ػضّبْ ٚ عپظ اص ػٍي چيضي ٔمً ٔؾذٖ اعذ.

ّ٘چٕيٓ اص عبيش فؾبثٗ وٗ افنً اِذ ثٛدٖ أذ، چيضي ٔمً ٔؾذٖ اعذ ٚ اص هشيك فؾيؼ ٚ ِؼشٚف ٔمً ٔؾذٖ اعذ 

ي خذا ٘بيي وٗ اص سعٛ وٗ وغي ثٗ آٔٙب رجــشن عغزٗ ثبؽذ، ثٍىٗ دس ِٛسد ايؾبْ ثٗ الزذا دس افؼبي ٚ الٛاي ٚ عيشٖ

أذ، اوزفب ؽذٖ اعذ. دس ايٓ فٛسد ثش رشن رجــشن ثٗ فؾبثٗ ٚ فبٌؾبْ اعّبع ٚعٛد  فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ پيشٚي وشدٖ

 (1داسد.)

 دس اداِٗ گفزٗ اعذ: 



أذ، الزذاي ثٗ آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس رجــشن ثٗ  ثشاي وغبٔي وٗ ثؼذ اص پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛدٖ

خٛاعذ دس صِيٕٗ رجــشن ثٗ آْ ؽنشد فٍي هللا  ٚعٛ٘ي وٗ روش ؽذ، فؾيؼ ٔجٛدٖ اعذ ٚ ٘ش وظ وٗ ِي يىي اص

 (2ؽذٖ اعذ....) ػٍيٗ ٚ آٌٗ الزذا وٕذ، ِشرىت ثذػذ

 گٛيذ: اثٓ سعت يىي ديگش اص ِبٔؼيٓ اعذ وٗ ِي

دادٔذ ٚ ٔغجذ ثٗ ّ٘ذيگش  أغبَ ِي ...ٚ ّ٘چٕيٓ رجــشن ثٗ آصبس، وٗ فؾبثٗ ٔغجذ ثٗ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ

ؽذٔذ. ٚ ّ٘يٓ دالٌذ  دادٔذ...ٚ ّ٘چٕيٓ ربثؼيٓ ٔغجذ ثٗ فؾبثٗ وٗ ِمبَ ثباليي داؽزٕذ، ِشرىت ّٔي أغبَ ّٔي

٘ب ٚ ثبليّبٔذٖ آة ٚ غزا ٚ...ثب وغي غيش اص پيبِجش  وٕذ وٗ چٕيٓ وبس٘بيي اص لجيً رجــشن ثٗ آة ٚمٛ ٚ ِٛ٘ب ٚ ٔبخٓ ِي

 (3گيشد.) ٗ ٚ آٌٗ فٛسد ّٔيفٍي هللا ػٍي

أذ ٚ ربثؼيٓ ٔيض اص فؾبثٗ  صٔذ وٗ ثؼني اص فؾبثٗ ٔغجذ ثٗ ثؼني رجــشن ٔغغزٗ ادٌٗ ِبٔؼيٓ ثش ايٓ ِؾٛس دٚس ِي

 وٕذ. أذ ٚ ّ٘يٓ دالٌذ ثش ػذَ عٛاص چٕيٓ وبسي ِي رجــشن ٔغغزٗ

 ػٍيٗ ٚ آٌٗ فؾيؼ ٔيغذ; صيشا ؽٛا٘ذ اِب ثبيذ گفذ وٗ ادػبي ػذَ رجــشن ثٗ فؾبثٗ ٚ خبٔذاْ سعٛي خذا فٍي هللا

غيش لبثً رشديذي دس ايٓ ِٛسد ٚعٛد داسد ٚ ثؼني اص ػٍّبي ثضسگ اعالَ، ثشاي عٛاص رجــشن ثٗ ّ٘يٓ ؽٛا٘ذ اعزذالي 

 أذ وٗ ٔٗ رٕٙب رجــشن ثٗ فؾبثٗ ٚ ربثؼيٓ، ثٍىٗ ٔغجذ ثٗ ٘ش اً٘ خيش ٚ فالؽي عبيض اعذ. أذ ٚ گفزٗ وشدٖ

ي لبئً ثٗ عٛاص ؽذٖ ٚ ثٗ ثؼني اص سٚايبد فؾيؾٗ دس ثبة اعزغمبي ػّش ثٓ خطبة ثٗ ٚعيٍٗ اص عٍّٗ اِبَ ٔٛٚ

 ػجبط ٚ اعزغمبي ثؼني اص فؾبثٗ ثٗ ٚعيٍٗ ثؼني ديگش اعزٕبد وشدٖ اعذ.

 ٔٛيغذ:  ٚي ِي

بط ؽذٖ اعذ; صيشا ػّش ثٗ ٚعيٍٗ ػج ثٗ ٚعيٍٗ ثشگضيذگبْ افؾبة سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ هٍت ثبساْ ِي

ؽذيُ ٚ ثٗ ٚعيٍٗ پيبِجشد ثٗ رٛ  هٍت ثبساْ وشد ٚ گفذ: پشٚسدگبسا، ِب ٘شگبٖ ثٗ خؾىغبٌي ٚ لؾطي ِجزال ِي

ايُ رب ِب سا عيشاة گشدأي ٚ  ؽذيُ رب ِب سا عيشاة گشدأي ٚ ؽبي ػّٛي پيبِجشد سا ٚاعطٗ لشاس دادٖ ِزٛعً ِي

 ؽذٔذ. ثذيٓ ٚعيٍٗ عيشاة ِي

 ٚيٗ، يضيذ ثٓ أعٛد سا ٚاعطٗ لشاس داد ٚ گفذ: ّ٘چٕيٓ سٚايذ ؽذٖ اعذ وٗ ِؼب

ايُ.  ٚ يضيذ ثٓ اعٛد سا ٚاعطٗ لشاس دادٖ  رشيٓ افشاد اص رٛ هٍت ثبساْ ِي وٕيُ پشٚسدگبسا، ِب ثٗ ٚعيٍٗ ثٙزشيٓ ٚ فبمً

٘بيؼ سا ثٗ عٛي آعّبْ ثٍٕذ وشد ٚ ِشدَ ٔيض  ٘بيذ سا ثٗ عٛي آعّبْ ثٍٕذ وٓ ٚ يضيذ دعذ اي يضيذ دعذ

سا ثٗ دػب ثشداؽزٕذ وٗ اثشي اص هشف ِغشة آِذ ٚ ثبد عشدي ثش آْ ٚصيذ ٚ ثبساْ ؽذيذي ؽشٚع ثٗ ثبسيذْ وشد ٘ب  دعذ

 (4٘بيؾبْ ثشٚٔذ.) ثٗ هٛسي وٗ ثٗ ِشدَ فشفذ ٔذاد رب ثٗ ِٕضي

اثٓ ؽغش ػغمالٔي ثٗ عٛاص رجــشن ٚ ؽفبػذ اص ثؼني اص ٔيىبْ ٚ فبٌؾبْ ؽىُ وشدٖ ٚ ؽبدصٗ اعزغمبي ػّش ثٗ 

سا ثٗ ػٕٛاْ دٌيً ايٓ ؽىُ آٚسدٖ ٚ گفزٗ اعذ: اص لقٗ ػجبط، عٛاص هٍت ؽفبػذ اص اً٘ خيش ٚ فالػ ٚ  ٗ ػجبطٚعيٍ

 (5ؽٛد.) ثيذ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اعزٕجبه ِي اً٘



 ٘بي صيش سا ُ٘ ِطشػ وشد: رٛاْ ِضبي ثشاي عٛاص رجــشن ثٗ اٌٚيب ٚ فبٌؾبْ ِي

ػجذهللا ثٓ ِغؼٛد سٚايذ وشدٖ اعذ: ػّش ثٓ خطبة خبسط ؽذ رب ثٗ ٚعيٍٗ ػجبط، ثبساْ هٍت وٕذ. اٚ گفذ: 

ايُ. خٛدد وٗ  پشٚسدگبسا، ِب ثٗ ٚعيٍٗ ػّٛي پيبِجشد ٚ ثضسگ خبٔذاْ ٚ ثبليّبٔذٖ پذساْ آْ ؽنشد ثٗ دسگبٖ رٛ آِذٖ

 اي:  عخٕبٔذ ؽك اعذ، فشِٛدٖ

 َْ ٌِْغَذاُس َفَىب ب ا َِّ أَ َٚ َِٕخ...{ } ِذي َّ ٌْ ِٓ فِي ا ْي َّ ِٓ يَِزي ْي َِ  ٌُِغاَل

ٚ ايٓ دٚ هفً سا ثٗ خبهش فبٌؼ ثٛدْ پذس ٚ ِبدسؽبْ ؽفع وشدي، پظ ثبس خذايب پيبِجش خٛدسا ثٗ ٚعيٍٗ ي ػّٛي اٚ 

 (6ايُ...(( ) ؽفع وٓ، ِب ػّٛي پيبِجشد سا ثشاي ؽفبػذ ٚ هٍت ثبساْ آٚسدٖ

 عذ: ايٓ سٚايذ ثب اٌفبظ ديگشي چٕيٓ آِذٖ ا

سا ّ٘شاٖ خٛد ثشدٖ ثٛد.  اي ثشاي ِب ٔمً ؽذٖ اعذ وٗ ػّش ثشاي هٍت ثبساْ ثيشْٚ سفذ، دس ؽبٌي وٗ ػجبط اص ػذٖ

د٘يُ پظ ّ٘ٗ سا ثٗ  عٛييُ ٚ اٚ سا ؽفيغ لشاس ِي آٔگبٖ گفذ: پشٚسدگبسا، ِب ثٗ ٚعيٍٗ ػّٛي پيبِجشد ثٗ رٛ رمشة ِي

ثٗ عٙذ فبٌؼ ثٛدْ پذس ؽفع وشدي ٚ ِب ثشاي اعزغفبس ٚ هٍت خبهش پيبِجشد ؽفع وٓ، چٕبْ وٗ آْ دٚ وٛدن سا 

 ايُ. ؽفبػذ ثٗ دسگبٖ رٛ آِذٖ

 عپظ سٚ ثٗ ِشدَ وشد ٚ گفذ: 

 اص خذا آِشصػ ثخٛا٘يذ وٗ اٚ ثغيبس آِشصٔذٖ اعذ...عپظ 

ٚ سػذ ٚ  ثيٕيذ! عپظ اثش٘ب دس ُ٘ فشٚ سفززٕذ ثيٕيذ! ِي گفزٕذ: ِي ٘بي اثش پيؼ آِذٔذ ٚ ِشدَ ثٗ ّ٘ذيگش ِي رىٗ

٘بيؾبْ غشق آة  ثشق صد ٚ ثبساْ ؽشٚع ؽذ. ثٗ خذا لغُ وٗ ِشدَ اص ؽذد ثبساْ ثٗ وٕبس ديٛاس٘ب پٕبٖ ثشدٔذ ٚ ٌجبط

 گفزٕذ: ثش رٛ ِجبسن ثبؽذ اي عبلي ؽشِيٓ. وؾيذٔذ ٚ ِي ؽذٖ ثٛد ٚ ثٗ عش ٚ ثذْ ػجبط دعذ ِي

وؾيذٔذ ٚ  ػجبط عّغ ؽذٔذ ٚ ثش اٚ دعذ ِي دس والَ اثٓ اصيش آِذٖ اعذ: پظ اص آٔىٗ ِشدَ عيشاة ؽذٔذ، دٚس

 گفزٕذ:  ِي

ؽٕبخزٕذ ٚ دس وبس٘ب ثب اٚ ِؾٛسد  ثش رٛ ِجبسن ثبؽذ اي عبلي ؽشِيٓ. ٚ افؾبة، عبيگبٖ ٚ فنً ػجبط سا ِي

 (7داؽزٕذ.) وشدٔذ ٚ اٚ سا ِمذَ ِي ِي

ثٛد گب٘ي ِبدسػ غبيت . ؽغٓ ثقشي وٗ ػّش، وبَ اٚ سا ثب دعزبْ خٛد ثشداؽذ، ِبدسػ خذِذ وبس اَ عٍّٗ 2

گزاؽذ رب ثذاْ  اػ سا دس د٘بْ ؽغٓ ثقشي ِي ؽذ ٚ اَ عٍّٗ ّ٘غش سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ عيٕٗ ِي

گفزٕذ وٗ ثٗ ثشوذ ّ٘يٓ وبس اَ عٍّٗ، ؽغٓ ثقشي ثٗ ِمبِبد  آساَ گيشد رب ِبدسػ ثشگشدد ٚ اٚ سا عيش وٕذ. ِي

 (8ػٍّي ٚ ِؼٕٛي سعيذ. )

 ٔٛيغذ:  ميؼ عزْٛ ِؾشط دس ِغغذإٌجي ِي. عّٙٛدي ٕ٘گبَ ر3ٛ



ٔؾغذ. ايٓ عزْٛ ٔضديه لجش سعٛي خذا فٍي هللا  ػٍي ثٓ اثيطبٌت ػٍيٗ اٌغالَ ثش سٚي ففؾٗ ايٓ عزْٛ ِي

ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ ثؼذ اص دسةِ ِٕضي آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ لشاس داؽذ. دس ِمبثً ايٓ عزْٛ، دسگب٘ي ثٛد وٗ آْ 

 وشد. ٚ آٌٗ ٚلزي دس ِٕضي ػبيؾٗ ؽنٛس داؽذ اص آْ ثشاي ٚسٚد ثٗ سٚمٗ ِجبسوٗ اعزفبدٖ ِيؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ 

خٛأذ. ثشاي ّ٘يٓ الؾٙشي  ايغزبد ٚ ّٔبص ِي ايٓ عزْٛ، ّ٘بْ عزٛٔي اعذ وٗ اِيش ِذيٕٗ پؾذ ثٗ آْ ِي

 ٔٛيغذ:  ِي

ِبٔذٖ ثبؽذ ٚ اِشٚصٖ، اِشا دس  عزْٛ ِقالي ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ اِشٚصٖ ِؾٙٛسرش اص آْ اعذ وٗ اص اً٘ ؽشَ ِخفي

خٛإٔذ. گفزٗ ؽذٖ اعذ وٗ ايٓ عزْٛ سا عبيگبٖ ثضسگبْ ِي ٔبِيذٔذ صيشا افشاد ؽشيف  ٔؾيٕٕذ ٚ ّٔبص ِي وٕبس آْ ِي

 (9ٔؾغزٕذ.) ٚ ثضسگ دس آْ عب ِي

 ٚ اص ِغٍُ ثٓ أثي ِشيُ ٚ غيشٖ ٔمً ؽذٖ اعذ: 

گٛيذ: ِغٍُ ثٗ ِٓ  اؽذ وٗ دٚس لجش سا گشفزٗ ثٛد. عٍيّبْ ِيدسة خبٔٗ فبهّٗ ص٘شا ػٍيٙب اٌغالَ دس ِشثؼي لشاس د

گفذ: ّٔبص دس وٕبس ايٓ دس سا فشاِٛػ ٔىٓ; صيشا ايٓ دسة خبٔٗ فبهّٗ ص٘شا ػٍيٙب اٌغالَ اعذ وٗ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ اص 

 (11ؽذ.) آْ داخً ِي

 وٕذ:  ٚ دسثبسٖ عزْٛ رٙغذ ٔمً ِي

آٚسد ٚ پؾذ دسةِ خبٔٗ  سفزٕذ، ؽقيشي سا ِي آٔىٗ ّ٘ٗ ِشدَ ِيسعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٘ش ؽت پظ اص 

 آٚسد.... وشد ٚ ّٔبص ؽت سا ثٗ عبي ِي ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ پٙٓ ِي

 ٚ عؼيذ ثٓ ػجذهللا ثٓ فنيً ثشاي ِٓ سٚايذ وشدٖ اعذ: 

ثيُٕ وٗ وٕبس  خٛأذَ. ثٗ ِٓ گفذ: ِي دمحم ثٓ ؽٕفيٗ اص وٕبسَ گزاؽذ، دس ؽبٌي وٗ دس وٕبس عزْٛ رٙغذ ّٔبص ِي

اي؟ گفزُ: ٔٗ. گفذ: آْ سا غٕيّذ ثذاْ وٗ ِؾً ّٔبص ؽت  خٛأي، آيب دسثبسٖ آْ چيضي ؽٕيذٖ ايٓ عزْٛ ّٔبص ِي

 پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛدٖ اعذ....

 ٔٛيغذ:  اثٓ ٔغبس ِي

ٚ ّٔبص خٛأذْ وٕبس آٔٙب  أذ ٘بي ِغغذإٌجي ِزجــشن ٘غزٕذ، صيشا فؾبثٗ ثضسگ دس وٕبس آٔٙب ّٔبص خٛأذٖ رّبَ عزْٛ

 (11ِغزؾت اعذ.)

. ٕ٘گبِي وٗ ػّش، ثٗ خٛاعزگبسي اَ وٍضَٛ دخزش ػٍي ثٓ اثيطبٌت سا ـ ثٕبثش آٔچٗ اص ثؼني اص آٔٙب سٚايذ ؽذٖ اعذ 4

 (12ـ سفذ، گفذ: دٚعذ داسَ وٗ يىي اص اً٘ ثيذ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس خبٔٗ ِٓ ثبؽذ.)

سفذ، اص وٕبس اثٓ ِطيغ وٗ ِؾغٛي وٕذْ  ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ اص ِذيٕٗ ثٗ عٛي ِىٗ ِي . ٕ٘گبِي وٗ ؽغيٓ ث5ٓ

 چب٘ي ثٛد، گزؽذ. اثٓ ِطيغ ػشك وشد: 



أذ. اثٓ  پذس ٚ ِبدسَ ثٗ فذايذ، لقذ وغب سا داسي؟ فشِٛد: ِىٗ ٚ امبفٗ وشد وٗ ؽيؼيبٔؼ دس وٛفٗ ثشاي اٚ ٔبِٗ ٔٛؽزٗ

ِٕذ عبص ٚ ثٗ عٛي ايؾبْ ٔشٚ; اِب ؽغيٓ  ِب سا ثب ثٛدٔذ دس ِيبّٔبْ ثٙشِٖطيغ ػشك وشد: پذس ٚ ِبدسَ ثٗ فذايذ، 

اَ ٚ اِشٚص ثبيغزي وٗ ِمذاسي آة دس آْ ظب٘ش  ػٍيٗ اٌغالَ لجٛي ٔىشد. پظ اثٓ ِطيغ ػشك وشد: ايٓ چبٖ سا وٕذٖ

اسي اص آة آْ ثٗ ِٓ ؽٛد. ٌطف ّٔبييذ ٚ دػب وٕيذ وٗ چبٖ ثب ثشوذ ثبؽذ. آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فشِٛد: ِمذ

ثذ٘يذ. ِمذاسي آة آٚسدٔذ ٚ آْ ؽنشد ِمذاسي اص آْ سا ٔٛؽيذ، عپظ ِمذاسي سا دس د٘بْ ِنّنٗ وشد ٚ ثبليّبٔذٖ آْ 

 (13سا دس چبٖ سيخذ. پظ آة آْ چبٖ گٛاسا ٚ فشاٚاْ ؽذ.)

 ٚلزي وٗ اِبَ سمب ػٍيٗ اٌغالَ ثٗ ٔيؾبثٛس سعيذ، ِشدَ دٚس ِشوت اٚ 

وشدٔذ دس ؽبٌي وٗ  ػٍيٗ اٌغالَ عشػ سا اص وغبٖٚ ثيشْٚ آٚسد. ِشدَ اٚ سا ِؾب٘ذٖ ِي عّغ ؽذٔذ. آْ ؽنشد

صدٔذ ٚ ثؼني خٛد سا ثٗ خبن  ٘بي خٛد سا چبن ِي اي ٌجبط صدٔذ ٚ ػذٖ اي مغٗ ِي وشدٔذ ٚ ػذٖ اي گشيٗ ِي ػذٖ

 (14ثٛعيذٔذ ٚ....) اي افغبس آْ سا ِي أذاخزٗ ثٛدٔذ ٚ ثؼني پبي ِشوت ٚ ػذٖ

عغزٗ اعذ، چٕبْ وٗ  ٔمً ؽذٖ اعذ وٗ سعٛي اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ آة ٚمٛي ِغٍّبٔبْ رجــشن ِيثٍىٗ 

 سٚايبد فؾيؾي دس ايٓ ِٛسد ٚاسد ؽذٖ اعذ:

أذ، ثشايزبْ ثيبٚسَ  اص اثٓ ػّش ٔمً ؽذٖ اعذ وٗ: پشعيذَ: اي سعٛي خذا، آيب اص آثي وٗ ِغٍّبٔبْ ثب آْ ٚمٛ گشفزٗ

أذ ثيبٚس، صيشا ايٓ ديٓ ؽٕيف ٚ آعبْ گيش اعذ((.  وُٕ؟ فشِٛد: ))ٔٗ، ثٍىٗ اص آثي وٗ ثب آْ ٚمٛ گشفزٗيب آة عذيذ آِبدٖ 

ٚي ّ٘چٕيٓ سٚايذ وشدٖ اعذ: سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ افشادي سا ثٗ ِطب٘ش )عبئي وٗ ِغٍّبٔبْ اص آٔغب آة 

٘بي  سدٔذ ٚ آْ ؽنشد ايٓ آة سا وٗ ثٗ دعذآٚ ٘ب ِمذاسي اص ايٓ آة سا ِي فشعزبد ٚ آْ ثشِي داؽزٕذ( ِي

 (15ٔٛؽيذ.) ِغٍّبٔبْ ِزجــشن ؽذٖ ثٛد، ِي

صيغزٕذ، اص ّ٘ذيگش  وٕذ فؾبثٗ ٚ ربثؼيٕي وٗ دس عٗ لشْ اٌٚيٗ اعالَ ِي ايٓ ثؼني اص سٚايبري اعذ وٗ صبثذ ِي

 گٛيذ: ذ ٚ ِيوٕ عغزٕذ. ٚ ايٓ ثشخالف آْ چيضي اعذ وٗ افشادي ِضً اثٓ عذايغ ادػب ِي رجــشن ِي

ؽميمذ ايٓ اعذ وٗ اص سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔمً ٔؾذٖ اعذ وٗ دعزٛس ثٗ رجــشن ثٗ غيش خٛدؽبْ سا 

اي ثٗ رجــشن ثٗ افؾبة خٛد يب آصبس آٔٙب ّٔٛدٖ ثبؽٕذ. ّ٘چٕيٓ چيضي دسثبسٖ رجــشن ثٗ فؾبثٗ ٚ  ثبؽٕذ ٚ يب اؽبسٖ دادٖ

 (16آصبس آٔٙب ٔمً ٔؾذٖ اعذ....)

 گٛيذ:  دس ثيبْ ػٍذ ايٓ اِش ِياٚ 

هللا ػُٕٙ اص رجــشن ثٗ ّ٘ذيگش ايٓ اعذ وٗ اػزمبد داؽزٕذ، رجــشن ثٗ  گيشي فؾبثٗ سمي ػٍذ اعبعي دس وٕبسٖ

 ؽٛد ... . سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ أجيبي ديگش اخزقبؿ داسد ٚ ؽبًِ غيش آٔٙب ّٔي

 ٚ اص ؽبهجي ٔمً وشدٖ اعذ: 



٘بيي وٗ ٔمً ؽذ، ثشاي ٘يچ وظ فؾيؼ ٔيغذ  خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس رجــشن ثٗ يىي اص فٛسدالزذا ثٗ سعٛي 

ٚ ٘ش وظ دس رجــشن ثٗ اٚ الزذا وٕذ، الزذاي اٚ ثذػذ اعذ; چٕبْ وٗ الزذاي ثٗ آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس 

 (17أزخبة ثيؼ اص چٙبس ّ٘غش دائُ ثذػذ اعذ.)

ي اص فؾبثٗ ٚ ربثؼيٓ ثٗ ثؼني ديگش ٚ رجــشن ثٗ فٍؾبي اِذ دس فذس اعالَ صبثذ ؽذٖ اعذ ثبيذ گفذ وٗ رجــشن ثؼن

ٚ دس ايٓ فٛسد، رّغه ثٗ ػذَ دعزٛس پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثشاي رجــشن، دس ِمبثً ػذَ ٔٙي آْ ؽنشد 

ِش اػزمبد ِغٍّبٔبْ ِئصش ثٛد، پيبِجش گيشد. ٚ ثذيٙي اعذ وٗ اگش اِشي رب ايٓ ؽذ دس ا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ لشاس ِي

 وشد; چٕبْ وٗ دس سٚايزي  ّٔٛد ٚ اص آْ ثٗ ؽذد ٔٙي ِي اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اص آْ غفٍذ ّٔي

 اص ػّشٚ ثٓ ػبؿ ٔمً ؽذٖ اعذ وٗ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فشِٛد: 

عذ وٗ اِذ خٛد سا ثٗ عٛي ثٙزشيٓ اِٛسي ))ّ٘بٔب ٘يچ پيبِجشي لجً اص ِٓ ٔجٛدٖ اعذ، ِگش ايٕىٗ ٚظيفٗ اٚ ثٛدٖ ا

 (18دأذ، ثشؽزس ثذاسد...((.) دأذ، ٘ذايذ وٕذ ٚ آٔٙب سا اص ثذرشيٓ اِٛسي وٗ آْ سا ِي وٗ آْ سا ِي

وٕذ ٚ ايٓ اِش ُِٙ سا وٗ دس آْ فغبد  دس ايٓ فٛسد آيب پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثشخالف گفزبس خٛيؼ ػًّ ِي

 داسد؟! وٕذ ٚ آْ سا ِخفي ٔگبٖ ِي ثيبْ ّٔيٚ رجب٘ي اِذ اعذ، 

اِب ايٕىٗ رجــشن ثٗ غيش آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا ثٗ اخزيبس ثيؼ اص چٙبس ّ٘غش ثشاي غيش آْ ؽنشد فٍي هللا 

 أذ، ثبيذ گفذ وٗ ايٓ ليبط، ثبهً اعذ; صيشا پيبِجش اوشَ فٍي هللا أذ ٚ آْ سا ثذػذ دأغزٗ ػٍيٗ ٚ آٌٗ ليبط وشدٖ

ػٍيٗ ٚ آٌٗ ؽىُ اخزيبس ثيؼ اص چٙبس ّ٘غش سا ثيبْ وشدٖ ٚ ٘يچ ِغٍّبٔي دس سٚي صِيٓ ٔيغذ وٗ ؽىُ آْ سا ٔذأذ ٚ 

وشد رب اِذ  لبئً ثٗ ؽشِذ آْ ٔجبؽذ ٚ اگش رجــشن ثٗ غيش آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔيض ؽشاَ ثٛد، آْ سا ثيبْ ِي

اخزيبس ثيؼ اص چٙبس ّ٘غش سا ثيبْ وشد ٚ ّ٘ٗ اِذ ثذاْ لبئً  دچبس فغبد ٚ ِشرىت ؽشاَ ٔؾٛٔذ; چٕبْ وٗ ؽشِذ

 ٘غزٕذ.

خذا فٍي هللا ػٍيٗ  آٚسد ايٓ اعذ: ))ؽشِذ رجــشن ثٗ غيش سعٛي اعزذالي ديگشي وٗ عذيغ ثشاي ػذَ عٛاص رجــشن ِي

ثبػش اظٙبس غٍّٛ دسثبسٖ ٚ آٌٗ ثشاي عٍٛگيشي اص ٔفٛر ٚ ؽيٛع ؽشن دس اِذ ثٛدٖ اعذ; صيشا رجــشن ثٗ ُفٍؾب ٚ آصبس آٔٙب 

 أغبِذ، اص ايٓ سٚ عٍٛگيشي اص آْ ٚاعت اعذ... . ؽٛد ٚ ثٗ ؽشن ِي آٔٙب ِي

ثٗ ايٓ رشريت ثشاي ِب سٚؽٓ ؽذ وٗ ليبط فبٌؾيٓ ثٗ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ عبيض ٔيغذ; ثٕبثشايٓ رجــشن ثٗ 

رؼظيُ يه ؽيء ٚ رجــشن ثٗ آْ عبيض ٔيغذ، ِگش ايٕىٗ  فبٌؾيٓ ٚ آصبس آٔٙب دسعذ ٔيغذ رب چٗ سعذ ثٗ غيش فبٌؾيٓ ٚ

 (19دٌيً ؽشػي داؽزٗ ثبؽيُ((.)

دس عٛاة گفزٗ ؽذ وٗ عضاٚاس ٔيغذ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔغجذ ثٗ چٕيٓ اِش ِّٙي عىٛد وٕذ، صيشا دس 

س٘ب وشدٖ رب ثب گزؽذ صِبْ دس ايٓ فٛسد دس اداي سعبٌذ اٌٙي خٛد وٛرب٘ي وشدٖ ٚ اِذ خٛيؼ سا دس گشداة گّشا٘ي 

ؽشن ٚ رجب٘ي غٛهٗ ٚس ؽٛٔذ ٚ ايٓ اِشي اعذ وٗ ػمالً ٚ ؽشػبً عبيض ٔيغذ ٚ ايٓ چگٛٔٗ ثب عخٓ آْ ؽنشد فٍي 

 وُٕ، دس ؽبٌي وٗ ثش هشيك ٚامؼ ٚ سٚؽٓ ٘غزيذ((؟! آيذ وٗ فشِٛد: ))ؽّب سا رشن ِي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِطبثك دس ِي
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 تبرک به قبور و آثار صالحان -

ٚفبد سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رٕٙب ثٗ رجــشن ثٗ لجش ٚ آصبس آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِغٍّبٔبْ پظ اص 

عغزٕذ ٚ اص آٔٙب هٍت  وشدٔذ; ثٍىٗ سٚػ آٔبْ چٕيٓ ثٛد وٗ ثٗ لجٛي ٚ آصبس فؾبثٗ ٚ ربثؼيٓ ٚ فٍؾب رجــشن ِي اوزفب ّٔي

 ؽٛد: ِي٘بيي اؽبسٖ  وشدٔذ. دس ايٕغب ثٗ ّٔٛٔٗ ثبساْ ٚ هٍت ؽفب ِي

 بالل حبشی -1 

ثبؽذ ٚ ثغيبسي اص اٌٚيب ٚ  ثبؽذ. دػب دس عش لجش ٚي ِغزغبة ِي لجش اٚ دس لجشعزبْ ثبة اٌقغيش دِؾك ِي

 (1أذ.) أذ، ايٓ سا رغشثٗ وشدٖ ٔيىٛوبساْ وٗ ثٗ لجش ٚي رجــشن عغزٗ

 اثٛ ايٛة أقبسي  -2

 ٔٛيغذ:  ؽبوُ ِي

 (2وٕٕذ.) آٚسٔذ ٚ اص اٚ ثبساْ هٍت ِي ؽٛٔذ ثٗ صيبسد لجش اٚ سٚي ِيٚلزي وٗ ِشدَ ثٗ لؾطي ٚ خؾىغبٌي ِجزال 

 فٙيت سِٚي  -3

 ٔٛيغذ:  عّٙٛدي ِي

 عغزٕذ ٚ ايٓ ِغشة اعذ. ِشدَ ثٗ خبن لجش فٙيت ثشاي دسِبْ رت رجــشن ِي

----------------------------- 

 .251. . سؽٍخ اثٓ عجيش: ؿ 1

 .417، ؿ 1اٌقفٛح، اثٓ عٛصي: ط ; ففخ 518، ؿ 3. . اٌّغزذسن: ط 2

 حمزة بن عبدالمطلب -4

 وٕذ:  عّٙٛدي اص صسوؾي ٔمً ِي

ؽًّ خبن ِذيٕٗ ثٗ خبسط اص ِذيٕٗ عبيض ٔيغذ; صيشا ؽشَ اعذ، ِگش رشثذ ؽّضٖ عيذاٌؾٙذاء وٗ اعزضٕب ؽذٖ اعذ، 

 ثشٔذ. ثذيٓ عٙذ وٗ ّ٘ٗ ِشدَ رشثذ اٚ سا ثشاي ؽفب ثب خٛد ِي

 عپظ ٔٛؽزٗ اعذ: 



ثش٘بْ ثٓ فشؽْٛ، اص اِبَ ػبٌُ اثٛ دمحم ػجذاٌغالَ ثٓ اثشا٘يُ ؽىبيذ وشدٖ اعذ: اص وزبة ؽيخ ػبٌُ اثٛ دمحم فبٌؼ 

٘شِضي ٔمً وشدَ وٗ گفذ: فبٌؼ ثٓ ػجذاٌؾٍيُ ٔمً وشدٖ اعذ وٗ اص ػجذاٌغالَ ثٓ يضيذ فٕٙبعي ؽٕيذَ وٗ 

ثشٔذ، عبيض اعذ يب  داسٔذ ٚ ثشاي رجــشن ِي ثش ثشِيگٛيذ: اص اثٓ ثىْٛ پشعيذَ: آيب رشثزي سا وٗ ِشدَ اص ِمب ِي

أذ ٚ رشثذ لجش ِٛاليّبْ  عغزٗ ِّٕٛع؟ گفذ: عبيض اعذ. ٚ ّ٘يؾٗ ِشدَ ثٗ لجٛس ػٍّب، ؽٙذا ٚ فبٌؾبْ رجــشن ِي

 (1أذ.) داؽزٗ ؽّضٖ عيذاٌؾٙذاء سا اص لذيُ ثشاي رجــشن ثشِي

----------------------------- 

 .69، ؿ 1ط. . ٚفبء اٌٛفب: 1

 -علیه السالم  -حسین بن علی  -5

ؽجشاٚي ثبة ثضسگي سا ثٗ ِؾٙذ اِبَ ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ اخزقبؿ دادٖ اعذ ٚ چگٛٔگي صيبسد آْ ؽنشد ػٍيٗ 

 ؽٕجٗ دأغزٗ ٚ گفزٗ اعذ:  اي اص وشاِبد اٚ سا ٔمً وشدٖ ٚ صيبسد اٚ سا دس سٚص٘بي عٗ اٌغالَ ٚ گٛؽٗ

غيٓ ػٍيٗ اٌغالَ ثغيبس ٚامؼ اعذ ٚ اٌطبفي وٗ ؽبًِ ؽبي صائشاْ ٚي ِؾب٘ذٖ ثشوبد دس ِؾٙذ اِبَ ؽ

گشدد، ثش وغي پٛؽيذٖ ٔيغذ. اثٛاٌخطبة ثٓ سؽيٗ دس ايٓ ِٛمٛع عضٖٚ ٌطيف ٚ ِفيذي سا رؤٌيف وشدٖ اعذ ٚ  ِي

 اٌذيٓ ػجذاٌؼظيُ فزٛا دادٖ اعذ:  لبمي صوي

 ٚاٌغالَ((. ظب٘ش ٚ اػزمبد ثٗ آْ خيش اعذ،))ِؾٙذ اِبَ ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ ِىبْ ؽشيفي اعذ ٚ ثشوبد آْ 

 ه ( 101عمربن عبدالعزبز، خلیفه ی اموی ) متوفای  -6

 گٛيذ:  ر٘جي ِي

 (1ؽٛد.) لجش اٚ دس ديش عّؼبْ ٚالغ ؽذٖ ٚ صيبسد ِي

----------------------------- 

 .121، ؿ 1. . رزوشح اٌؾفبظ: ط 1

 -علیه السالم  -امام موسی بن جعفر  -7

 ّ٘چٕيٓ خطيت ثغذادي ثب اعٕبد خٛد اص اؽّذ ثٓ عؼفش ثٓ ؽّذاْ لطيؼي ٔمً وشدٖ اعذ: 

گٛيذ: ٘يچ ِؾىٍي ثشاي ِٓ  اص ؽغٓ ثٓ اثشا٘يُ اثٛ ػٍي خالي وٗ ثضسگ ؽٕبثٍٗ دس ػقش خٛدػ ثٛد، ؽٕيذَ وٗ ِي

ِؾىً سا ثشاي ِٓ آعبْ پيؼ ٔيبِذ ِگش ايٕىٗ ثٗ وٕبس لجش ِٛعي ثٓ عؼفش سفزُ ٚ ثٗ اٚ ِزٛعً ؽذَ ٚ خذاٚٔذآْ 

 (1لشاس داد.)



----------------------------- 

 .121، ؿ 1. . ربسيخ ثغذاد: ط 1
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 گٛيذ:  اثٛثىش دمحم ثٓ اٌّئًِ ِي

خٛد ثشاي  اي اص ِؾبيخ ٚ ثضسگبْ ّ٘شاٖ اِبَ اً٘ ؽذيش، اثٛثىش ثٓ خضيّٗ ٚ ثبعٕبلؼ، اثٛػٍي صمفي ثٗ ّ٘شاٖ ػذٖ

َِ اثٓ خضيّٗ ثٗ آْ ثمؼٗ ٚ رٛامغ  صيبسد لجش ػٍي ثٓ ِٛعي اٌشمب دس هٛط خبسط ؽذيُ. ِٓ اص ايٓ ّ٘ٗ رؼظيُ ٚ اؽزشا

 (1ٚ رنشع ٚي دس وٕبس آْ لجش ِزؼغت ٚ ؽيشاْ ؽذٖ ثٛدَ.)

----------------------------- 
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 گٛيذ:  اٌذيٓ ػشالي ِي دس وزبة: فزؼ اٌّزؼبي ثقفخ إٌؼبي ثٗ ٔمً اص ٌٚي

( ثٛد ٚ دس 1اي لذيّي وٗ ثٗ خو اثٓ ٔبفش ) ؽبفع اثٛعؼيذ ثٓ ػال سٚايذ وشدٖ اعذ: دس عخٕبْ اثٓ ؽٕجً دس ٔغخٗ

ً دسثبسٖ ثٛعيذْ لجش پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ عب٘بي ديگش ثٗ ٔمً اص ؽفبظ ديذَ وٗ آِذٖ اعذ: اص اِبَ اؽّذ ؽٕج

 آٌٗ ٚ ِٕجشػ عٛاي ؽذ. اٚ گفذ: اؽىبٌي ٔذاسد!

 گٛيذ:  آٔگبٖ ِي

 اثٓ ريّيٗ سا ِاللبد وشدٖ ٚ ايٓ ِطٍت سا ثٗ ٚي ٔؾبْ داديُ.

 اٚ گفذ: 

دس اداِٗ گفزٗ وُٕ وٗ چٕيٓ فزٛايي دادٖ اعذ!((  ))اص اؽّذ وٗ دس ٔظش ِٓ ِشد عٍيً اٌمذسي اعذ، رؼغت ِي

اعذ: وغبي ايٓ عخٓ رؼغت داسد دس ؽبٌي وٗ دسثبسٖ اِبَ اؽّذ ؽٕجً سٚايذ ؽذٖ اعذ: اٚ ٌجبط ؽبفؼي سا دس آثي 

 (2ؽغذ ٚ ِمذاسي اص آْ آة سا ٔٛؽيذ! )

ٚ اگش اٚ ثٗ اً٘ ػٍُ ايٓ گٛٔٗ اؽزشاَ ثگزاسد، پظ ٔغجذ ثٗ آصبس أجيب ػٍيُٙ اٌغالَ چگٛٔٗ اعذ؟! ٚ چٗ خٛة ِغْٕٛ 

 ثشاي ٌيٍي گفزٗ اعذ:

ثٛعُ، ٚ ثٗ دسعزي وٗ ػؾك ايٓ ديٛاس٘ب ِشا ِغْٕٛ ٔىشدٖ  گزسَ ٚ ديٛاس٘بي آْ سا ِي ّ٘بٔب اص عشصِيٓ ٌيٍي ِي

 (3اعذ، ثٍىٗ ِؾجذ وغي وٗ دس ايٓ ديٛاس٘ب عىٛٔذ داؽزٗ، ِشا ديٛأٗ وشدٖ اعذ.)



 ٔٛيغذ:  لبمي ػيبك ِبٌىي دس وزبة اٌؾفبء ِي

أذ ٚ فشؽزگبْ ٚ  ي وٗ ٚؽي دس آٔٙب ٔبصي ؽذٖ ٚ عجشئيً ٚ ِيىبئيً دس آْ سفذ ٚ آِذ وشدٖ٘بي عضاٚاس اعذ ِىبْ

أذ ٚ خبن آْ، ثذْ ِجبسن خبرُ االٔجيب  أذ ٚ دس ديٛاس٘بي آْ رغجيؼ ٚ رمذيظ خذا سا گفزٗ اٌمذط اص آٔٙب ػشٚط وشدٖ سٚػ

اص آٔغب ِٕزؾش ؽذٖ اعذ ٚ...ِٛسد رؼظيُ ٚ اؽزشاَ سا دس ثش گشفزٗ اعذ ٚ ديٓ خذا ٚ عٕذ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ 

 (4لشاس گيشٔذ ٚ اص اٌطبف ٚ ٔفؾبد آْ اعزفبدٖ گشدد ٚ اسوبْ ٚ ديٛاس٘بي آْ ثٛعيذٖ ؽٛد... )

آٔچٗ وٗ ٔمً وشديُ، عيشٖ ِغزّش ِغٍّبٔبْ، ٔغٍي ثؼذ اص ٔغً ديگش ثٛدٖ اعذ ٚ ايٓ ٔظش ؽيخ ؽٕبثٍٗ، اؽّذ ثٛدٖ 

وٕٕذ، ؽبگشد اٚ ٘غزٕذ ٚ دس ػذَ عٛاص رجــشن ثٗ آصبس فبٌؾبْ ٚ اٌٚيب اص اٚ  ٚأؼ ادػب ِياعذ وٗ اثٓ ريّيٗ ٚ پيش

 وٕٕذ. پيشٚي ِي

 گٛيٕذ:  ِخبٌفبْ رجــشن ثشاي اصجبد ادػبي خٛد ٘يچ دٌيٍي ٔذاسٔذ، ِگش ايٕىٗ ِي

 رجــشن ثبػش گشايؼ ثٗ ؽشن ٚاػزمبد ثٗ اٌٛ٘يذ وغي ِي ؽٛد وٗ ثٗ اٚ رجشن ِي ؽٛد.

----------------------------- 
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 مسح متبرک --

وٕيُ وٗ دس آْ ؽجٙٗ ايغبد ؽذٖ رب ِغٍّبٔبْ سا گّشاٖ وٕذ. ايٓ ؽجٙبد اگش  اي ِي اي گزسا ثٗ ِغؤٌٗ دس ايٕغب اؽبسٖ

وٕٕذ. اص عٍّٗ ايٓ ؽجٙبد: ػذَ  ِيبْ رٙي ٚ عغذ ٘غزٕذ ٚ ػمً سا لبٔغ ّٔيچٗ ظب٘شي خٛة ٚ ثشاق داسٔذ، اِب 

 عٛاص دعذ وؾيذْ ثش افشاد ٚ اؽيبي ِزجــشن اعذ.

 ٔٛيغذ:  د٘ذ، ِي ػٍيبٔي ثؼذ اص آْ وٗ دس ِٛسد فنيٍذ ٚ لذاعذ ثؼني اص اِبوٓ رٛميؼ ِي

٘ب  ؼبي اص لجيً: صيبد ؽذْ سصق ٚ دفغ فزٕٗ٘ش وظ وٗ دس ِىٗ يب ِذيٕٗ يب ؽبَ ثشاي ثٙشٖ ٚسي اص ثشوبد خذاي ِز

ِّب اگش دس هٍت ثشوذ صيبدٖ سٚي وٕذ ٚ ِضالً ثب ِغؼ خبن ٚ  عىٕي گضيٕذ، ٘ش آيٕٗ ثٗ خيش وضيش دعذ يبفزٗ اعذ; ا

٘ب ٚ دسخزبْ ايٓ اِبوٓ ِمذط رجــشن ثغٛيذ; دس ايٓ فٛسد گٕب٘ىبس اعذ ٚ ٘يچ اعش ٚ صٛاثي ٔجشدٖ اعذ; صيشا  عٕگ

ِْ فذس اعالَ آْ ثشاي رجــش ن ثٗ سا٘ي سفزٗ اعذ وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آْ ساٖ سا ٔشفزٗ اعذ ٚ ِغٍّبٔب

 (1أذ.) سا ِشرىت ٔؾذٖ



 ٔٛيغذ:  اٚ دس اداِٗ ِي

گفذ: ِٓ چٗ  وشدٔذ ٚ اؽّذ ّ٘يؾٗ ِي عٍف فبٌؼ اص لجيً: أٔظ، صٛسي ٚ اؽّذ اص رؼظيُ خٛد ثٗ ؽذد ٔٙي ِي

گفذ: اص ػٍّب  ؽذ، ِي ِٓ ثيبييذ؟! ثشٚيذ ٚ اؽبديش سا ثٕٛيغيذ. ٚ ٘ش گبٖ اص اٚ عئاٌي ِي وغي ٘غزُ وٗ ثٗ صيبسد

گفذ: ثشاي ِٓ عبيض ٔيغذ وٗ دسثبسٖ پش٘يضگبسي  ؽذ، ِي عئاي وٕيذ. ٚ اگش دسثبسٖ رمٛا ٚ پش٘يضگبسي اص اٚ عئاي ِي

س دسثبسٖ اخالؿ اص اٚ عئاي ؽذ وٗ گٛيذ ٚ يه ثب دي ثبؽذ، دس ايٓ ِٛسد عخٓ ِي عخٓ ثگٛيُ. اگش أغبٔي صٔذٖ

 گفذ: پيؼ ص٘بد ثشٚيذ. چٗ چيضي پيؼ ِب اعذ رب ٔضد ِب ثيبييذ؟!

٘بيؼ سا ثش ٌجبعٙبيؼ وؾيذ ٚ آٔٙب سا ثش فٛسرؼ وؾيذ. اِبَ اؽّذ ٔبساؽذ ؽذ ٚ ثٗ  ٚ ِشدي پيؼ اٚ آِذ ٚ دعذ

 (2؟)ايذ ؽذد ايٓ وبس سا ٔٙي وشد ٚ گفذ: ايٓ وبس٘ب سا اص چٗ وغي يبد گشفزٗ

دس ايٕغب ثبيذ گفذ وٗ ػٍيبٔي، ثشداؽذِ ٔبدسعزي اص سفزبس ايٓ ػٍّب وشدٖ اعذ; صيشا سفزبس ايٓ ثضسگبْ دس ٔٙي ِشدَ اص 

اعذ، چٕبْ وٗ عيشٖ  رجــشن ثٗ ايؾبْ، اص ثبة ِشدٚد دأغزٓ رجــشن ٔجٛدٖ اعذ; ثٍىٗ اص ثبة رٛامغ ايٓ ػٍّب ثٛدٖ

ٓ ؽخقي سا وٗ ثٗ ٚي رجــشن عغذ ثٗ وفش ٚ ؽشن ِزُٙ ٔىشد، چٕبْ وٗ ػٍّب ٚ فٍؾب چٕيٓ اعذ. ٚ اِبَ اؽّذ اي

 وٕٕذ. ايٓ افشاد، وٗ ادػبي پيشٚي اص اِبَ ؽٕجً سا داسٔذ، ِغٍّبٔبْ سا ثٗ وفش ٚ ؽشن ِزُٙ ِي

دأغزٕذ وٗ چٕيٓ رجــشوي، ؽشن ٚ گّشا٘ي ٔيغذ; صيشا خٛدؽبْ ثٗ ػٍّبي ديگش ٚ ائّٗ  ػٍّبي ثضسگ خٛة ِي

 ٘بي عبثك ثٗ ِٛاسدي اؽبسٖ وشديُ. عغزٕذ، چٕبْ وٗ دس ثؾش ثٗ لجش٘بي ايؾبْ رجــشن ِيفبٌؼ ٚ ؽزي 

دٕ٘ذ دس ؽبٌي وٗ ؽذيش  اي ثٗ ػذَ ِؾشٚػيذ دعذ وؾيذْ ثش ِزجــشن فزٛا ِي عئاي ايٓ اعذ وٗ چگٛٔٗ ػذٖ

ميذٖ ٚ فزٛايؾبْ دالٌذ يب دٌيٍي ِؾىّي ثشاي اصجبد ادػبي خٛد ٔذاسٔذ؟! ٚ اص عٛي ديگش ؽٛا٘ذ ثغيبسي ثش ثطالْ ػ

 وٕذ؟ ِي

گشفزٕذ ٚ عپظ  پيؼ اص ايٓ گفزيُ وٗ فؾبثٗ پبيٗ ِٕجش پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا ثب دعذ ساعذ خٛد ِي

وؾيذ ٚ آٔگبٖ  وشدٔذ ٚ اثٓ ػّش، ثش عبي ٔؾغزٓ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثش سٚي ِٕجش دعذ ِي دػب ِي

ذ. ٚ ٔمً وشديُ وٗ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دعذ ِجبسوؼ سا ثش ثذْ يب عش وؾي ٘ب سا ثش فٛسرؼ ِي دعذ

وٕذ، صيشا دس غيش  وشد. ّ٘يٓ دالٌذ ثش خقٛفيزي دس ِغؼ عش يب ثذْ ِي گزاؽذ ٚ ثشاي آٔٙب دػب ِي اؽخبؿ ِي

 ايٓ فٛسد، دػبي پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثشاي اعبثذ وبفي ثٛد. 

وٕيُ رب عيشٖ  وٕذ، ثغيبس صيبد اعذ ٚ ِب ثٗ ثؼني اص آٔٙب اؽبسٖ ِي ِي اسد ؽذٖ ٚ ثٗ ايٓ ِؼٕب اؽبسٖسٚايبري وٗ ٚ

 پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس ِغؼ سا ثيبْ ّٔبييُ:

 اص ػبيؾٗ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 

وٗ دعذ ساعذ سا ثش اٚ وشد; ثٗ ايٓ فٛسد  پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثؼني اص افشاد خبٔٛادٖ خٛد سا رؼٛيز ِي

 فشِٛد:  گزاؽذ ٚ ِي ِي



))ثبس خذايب، اي پشٚسدگبس ػبٌّيبْ، ثفشِب ٚ اٚ سا ؽفب ثذٖ وٗ رٛ ؽفب دٕ٘ذٖ ٘غزي ٚ ٘يچ ؽفبيي عض ؽفبي رٛ 

 (3ٔيغذ، ؽفبيي وٗ دسدي ثؼذ اص آْ ٔيغذ...((.)

 فشِٛد:  ّ٘چٕيٓ اص اٚ سٚايذ ؽذٖ اعذ وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ِشيل ِي

 (4د٘ذ(( ) هللا، رشثذ صِيٓ ِب، ثب آة د٘بْ ثؼني اص ِب، ثٗ ارْ خذا ِشيل ِب سا ؽفب ِي ))ثغُ

 ٔٛيغذ:  ٚ عّٙٛدي ِي

آِذ، سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ أگؾذ  ؽذ يب صخُ ٚ دٍِي دس ثذٔؼ ثٗ ٚعٛد ِي ٚلزي وٗ أغبٔي ثيّبس ِي

هللا، رشثذ صِيٓ ِب، ثب آة د٘بْ  فشِٛد: ))ثغُ وشد ٚ ِي ثٍٕذ ِي گزؽذ ٚ عپظ آْ سا اػ سا ثش صِيٓ ِي اؽبسٖ

 (5د٘ذ((. ) ثؼني اص ِب، ثٗ ارْ خذا ِشيل ِب سا ؽفب ِي

 اص اثٛؽبصَ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 

عًٙ ثٓ عؼذ ثشاي ِٓ ٔمً وشد وٗ سعٛي خذا دس سٚص خيجش فشِٛد: ))فشدا ايٓ پشچُ سا ثٗ دعذ وغي خٛاُ٘ دعذ 

اٚ فزؼ سا ٔقيت ِب خٛا٘ذ وشد. اٚ خذا ٚ سعٌٛؼ سا دٚعذ داسد ٚ خذا ٚ سعٌٛؼ اٚ سا دٚعذ وٗ خذاٚٔذ ثٗ دعذ 

 وشدٔذ وٗ پشچُ سا ثٗ چٗ وغي خٛا٘ذ داد. داسٔذ((. ِشدَ آْ ؽت سا خٛاثيذٔذ دس ؽبٌي وٗ ثؾش ِي

هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ پشچُ فشدا ّ٘گي ٔضد سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آِذٔذ ٚ ٘ش وذاَ آسصٚ داؽزٕذ وٗ آْ ؽنشد فٍي 

سا ثٗ ايؾبْ ثذ٘ذ; اِب پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ پشعيذ: ))ػٍي ثٓ اثيطبٌت وغبعذ؟(( گفزٗ ؽذ: اي سعٛي خذا، 

 اٚ ثٗ چؾُ دسد ِجزال اعذ.

اٚ فشِٛد: ))ثٗ دٔجبي اٚ ثفشعزيذ وٗ ثيبيذ.(( ٚلزي وٗ آِذ آة د٘بْ خٛد سا ثٗ چؾّبْ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ ِبٌيذ ٚ ثشاي 

 وشد ٚ پيبِجش  اي وٗ ٘يچ دسدي اؽغبط ّٔي دػب وشد. چؾّبْ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ خٛة ؽذ ثٗ گٛٔٗ

 (6اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ پشچُ سا ثٗ دعذ اٚ داد...((.)

 د٘ذ:  ايٓ اؽبديش اِٛسي سا رٛميؼ ِي

ٗ ثشاي هٍت ؽفب ثش ػنٛ ِشيل ٚ وشد; ثٍى اص عٍّٗ ايٕىٗ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ دػبي رٕٙب اوزفب ّٔي

گزاؽذ. دس ايٓ فٛسد، ثبيغزي وٗ دس ِغؼ عش يب ػنٛ خقٛفيزي  ثشاي هٍت ثشوذ ثش عش آْ فشد دعذ ِي

 ثبؽذ.

ثيٕيُ وٗ آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثشاي ؽفب گشفزٓ ثب رشثذ، دػب  اص عٍّٗ اِٛس ديگش ايٕىٗ دس سٚايبد پيؾيٓ ِي

داد وٗ خبن سا ثب آة د٘بٔؼ  ؽٛد وٗ آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دعزٛس ِي ّيذٖ ِيوٕذ ٚ اص ايٓ اخجبس فٙ ِي

ِخٍٛه وٕٕذ رب ثٗ ارْ خذاي ِزؼبي ثشوذ ٚ ؽفب اص آْ ِؾمك ؽٛد. ّ٘يٓ ثش خبفيّذ ِؼيٓ خبن ِذيٕٗ ِٕٛسٖ دالٌذ 

ن ثشوذ خبفي داسد وٗ خذا داد; صيشا ايٓ خب اي ثشاي ؽفب لشاس ِي وٕذ وٗ آْ سا ثٗ ارْ خذاي ِزؼبي، ٚعيٍٗ ِي



ثذاْ ػطب وشدٖ اعذ ٚ عخٕبْ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس ايٓ ثبسٖ ثغيبس اعذ وٗ ثٗ ثؼني اؽبسٖ 

 ؽٛد: ِي

 . ))غجبس ِذيٕٗ، ؽفبي اص عزاَ اعذ((.1

 د٘ذ((. . ))غجبس ِذيٕٗ، عزاَ سا ؽفب ِي2

 ثشد((. . ))غجبس ِذيٕٗ، عزاَ سا اص ثيٓ ِي3

 ب دس غجبس ِذيٕٗ، ؽفبي اص ٘ش دسدي اعذ((.. ))ّ٘ب4ٔ

 (.7ثبؽذ(() . ))لغُ ثٗ آٔىٗ عبُٔ دس دعذ اٚ اعذ، رشثذ ِذيٕٗ ايّٕي ثخؼ اعذ ٚ ؽفبي عزاَ ِي5

وٕذ وٗ خذاي ِزؼبي ثٗ ثؼني اص اِبوٓ دادٖ اعذ رب عبيي وٗ غجبس آْ ثٗ ارْ  آيب ايٓ سٚايبد دالٌذ ثش خقٛفيزي ّٔي

ؽٛد؟ اگش ثٗ دعزٛس پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ خبن ِذيٕٗ سا ثب آة  سِبٔي ٚالغ ِيد اٌٙي، ؽفبي ٘ش دسد ثي

 أذ، دس ايٓ فٛسد چشا رجــشن ثٗ ايٓ رشثذ ؽشيف عبيض ٔيغذ؟ وشدٖ د٘بْ ِخٍٛه ِي

٘ب ِغٍّبْ ثب الزذا ثٗ  ّ٘چٕيٓ ثبيذ پشعيذ وٗ خقٛفيذ ؽغشاالعٛد ٚ ثؼني اص اسوبْ وؼجٗ چيغذ وٗ ِيٍيْٛ

٘ب، صيبسد وؼجٗ اص اعزالَ ؽغش ٚ  وٕٕذ؟ آيب ثٕبثش ادػبي ايٓ بِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثشاي ٌّظ آْ رالػ ِيپي

٘ب ثذاْ ِؼٕب ٔيغذ وٗ خذاٚٔذ ثٗ ثؼني اص اِبوٓ، لذاعذ  وٕذ؟ آيب رّبَ ايٓ سٚايبد ٚ عٕذ اسوبْ وفبيذ ّٔي

ب ثشوذ ٚعٛد داسد؟ دس ايٓ فٛسد چشا ِغؼ ٚ ثٛعيذْ خبفي ػٕبيذ وشدٖ اعذ ثٗ فٛسري وٗ دس رشثذ ٚ غجبس آٔٙ

 ٘ب ثشاي هٍت ثشوذ عبيض ٔجبؽذ؟! آْ

ثٕبثشايٓ رجــشن اِشي اعذ وٗ ؽبسع ِمذط آْ سا ِمشس فشِٛدٖ اعذ ٚ أجيبي اٌٙي ٚ ثٗ خقٛؿ پيبِجش اعالَ فٍي 

ِزؼبي يب پيبِجشػ اص ايٓ وبس ٔٙي  أذ ٚ اصشي ثٗ ِب ٔشعيذٖ اعذ وٗ صبثذ وٕذ، خذاي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثذاْ ػًّ وشدٖ

 أذ. وشدٖ

 اص ايٓ سٚ ِغٍّبٔبْ اص صِبْ پيبِجش اعالَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ 

عغزٕذ ٚ ثشاي هٍت  عغزٕذ ٚ فؾبثٗ اص ّ٘ذيگش رجــشن ِي دس صِبْ ؽيبرؼ ٚ ثٗ آصبس اٚ ثؼذ اص ٚفبرؼ رجــشن ِي

خٛأذٔذ. ٚ ايٓ ثٗ فٛسد ػبدري ثشاي  بِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّٔبص خٛأذٖ ثٛد، ّٔبص ِيثشوذ دس عب٘بيي وٗ پي

ؽذٔذ ثذْٚ آٔىٗ دس ػمبيذؽبْ ؽشن ٚ  ِٕذ ِي ٘بي ِغٍّبٔبْ دسآِذٖ ثٛد ٚ ثذيٓ ٚعيٍٗ اص فيٛمبد اٌٙي ثٙشٖ ٔغً

أذ وٗ  پشعذ ثبلي ِبٔذٔذ ٚ ِؼزمذ ثٛدٖ٘ب يىزب گّشا٘ي ثبؽذ يب ِؼزمذ ثٗ اٌٛ٘يذ چيضي ثبؽٕذ; ثٍىٗ دس هٛي لشْ

ثبؽذ ٚ رجــشن ِغٍّبٔبْ ثٗ ِخٍٛلبد اٌٙي اص ثبة ِؾجذ ثٗ  خذاي ِزؼبي لبدس ثش ٘ش وبسي ٚ لبدس ثٗ أضاي ثشوبد ِي

داسٔذ، ٚ چيضي اص ادػب٘بي ثبهً  داسد ٚ آٔٙب اٚ سا دٚعذ ِي خذا ٚ ِؾجذ ثٗ وغبٔي اعذ وٗ اٚ آٔٙب سا دٚعذ ِي

 ٔيغذ. دس ػمبيذؽبْ

----------------------------- 



 .42. . اٌزجــشن اٌّؾشٚع: ؿ 1

 .86. . ّ٘بْ: ؿ 2

 .172، ؿ 7. . فؾيؼ ثخبسي: ط 3

 . . ّ٘بْ.4

 .69، ؿ 1. . ٚفبء اٌٛفب: ط 5
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 . . ّ٘بْ.7

 -علیهم السالم  -تبرک در نظر اهل بیت  -

خذا فٍي هللا ػٍيٗ  هٛايف ِغٍّبٔبْ صبثذ وشديُ ٚ الشاس ٚ اِنبي سعٛيثؼذ اص آٔىٗ ِؾشٚػيذ رجــشن سا دس ٔظش رّبَ 

ٚ آٌٗ سا آٚسديُ ٚ داليً وغبٔي سا وٗ لبئً ثٗ اخزقبؿ رجــشن ثٗ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛدٔذ، سد وشديُ ٚ گفزيُ 

ثيذ آْ ؽنشد فٍي هللا  ً٘وٗ سٚػ فؾبثٗ ٚ ربثؼيٓ چٕيٓ ثٛدٖ اعذ وٗ ثٗ آصبس ٔجي اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ ا

ثيذ  أذ; الصَ اعذ وٗ ثؼني اص سٚايبد ٚاسد ؽذٖ اص هشيك اً٘ عغزٗ ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ ؽزي فبٌؾبْ ايٓ اِذ رجــشن ِي

 ػٍيُٙ اٌغالَ دسثبسٖ ِغؤٌٗ رجــشن سا ثبصگٛ ّٔبييُ.

 

 تبرک اهل بیت به قبر پیامبر اکرم -

٘بيي ثٗ ثشادسػ ؽغيٓ ثٓ  ػٍيٗ اٌغالَ ٔضديه ؽذ، ٚفيذ . ٚلزي وٗ ٕ٘گبِٗ ؽٙبدد ؽنشد اِبَ ؽغٓ ِغزجي1

 ٘ب ايٓ ثٛد:  ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ وشد. اص عٍّٗ ٚفيذ

٘بيُ سا ثش ُ٘ ثگزاس ٚ ِشا غغً ٚ وفٓ وٓ ٚ ربثٛرُ سا وٕبس لجش عّذَ سعٛي خذا  ))ٚلزي وٗ اِش اٌٙي ٚالغ ؽذ، چؾُ

هللا  اَ فبهّٗ ثٕذ اعذ سمي رغذيذ وُٕ. عپظ ِشا پيؼ لجش عّذٖفٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثجش رب ػٙذ ٚ پيّبُٔ سا ثب اٚ 

 (1ػٕٙب ثجش ٚ ِشا ّ٘بْ عب دفٓ وٓ((.)

 . اص دمحم ثٓ ِغؼٛد سٚايذ ؽذٖ اعذ: 2

 (2اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ سا ديذَ وٗ وٕبس لجش پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آِذ ٚ دعزؼ سا ثش آْ گزاؽذ.)



ذ: اثبٌؾغٓ ػٍيٗ اٌغالَ سا ديذَ وٗ ثشاي ؽشوذ ثٗ عٛي ػّشٖ، ثب ديگشاْ . اص اثٓ فنبي سٚايذ ؽذٖ اع3

وشد. اٚ ثؼذ اص ِغشة ثٗ وٕبس ثبالي عش لجش پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آِذ ٚ ثش پيبِجش اوشَ فٍي  خذاؽبفظي ِي

 (3هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ عالَ وشد ٚ خٛد سا ثٗ لجش چغجبٔذ.)

اٌغالَ ثؼذ اص ٘الوذ ِؼبٚيٗ، لقذ خشٚط اص ِذيٕٗ سا داؽذ، ؽجبٔٗ وٕبس لجش پيبِجش  . ٕ٘گبِي وٗ اِبَ ؽغيٓ ػٍي4ٗ

 اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سفذ ٚ فشِٛد: 

هللا، ِٓ ؽغيٓ پغش فبهّٗ، ٖٔٛ رٛ ٚ فشصِٔذ دخزش رٛ ٘غزُ((. عپظ رب ٔضديىي فجؼ ثٗ  ))اٌغالَ ػٍيه يب سعٛي

 (4ثش لجش گزاؽذ ٚ ثٗ خٛاة سفذ...(( )گشيٗ ٚ صاسي پشداخذ ٚ ٕ٘گبِٗ فجؼ عشػ سا 

 اص اِبَ سمب ػٍيٗ اٌغالَ سٚايذ ؽذٖ: 

اَ سا عّغ وشدَ ٚ گفزُ وٗ ثشاي ِٓ گشيٗ  خٛاعزُ اص ِذيٕٗ ثٗ لقذ خشاعبْ خبسط ؽَٛ، خبٔٛادٖ ))ٕ٘گبِي وٗ ِي

گفزُ: ِٓ ديگش ثٗ عٛي وٕٕذ رب فذاي گشيٗ آٔٙب سا ثؾَٕٛ. عپظ دٚاصدٖ ٘ضاس ديٕبس ِيبْ ايؾبْ پخؼ وشدَ ٚ آٔگبٖ 

اَ ثبص ٔخٛاُ٘ گؾذ. عپظ دعذ اثٛعؼفش، عٛاد االئّٗ سا گشفزُ ٚ اٚ سا ثٗ ِغغذإٌجي ثشدَ ٚ دعزؼ سا ثش  خبٔٛادٖ

 (.5لجش گزاؽزُ ٚ اٚ سا ثش لجش چغجبٔيذَ ٚ اٚ سا ثٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ عپشدَ(()

----------------------------- 

 .156، ؿ 44اس: ط . . ثؾبساال1ٛٔ

 .154، ؿ 111. . ثؾبساالٔٛاس: ط 2

 .157. . ّ٘بْ: ؿ 3

 .26، ؿ 5; اٌفزٛػ، اثٓ اػضُ: ط 328، ؿ 44. . ّ٘بْ: ط 4

 .111. . األٔٛاس اٌجٙيٗ، ؿ 5

 تبرک اهل بیت به آثار یکدیگر -

اص عٍيّبْ ثٓ خبٌذ ٚ دمحم ثٓ ِغٍُ سٚايذ ؽذٖ اعذ: ثٗ ؽيشٖ سفزيُ ٚ اص اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ اعبصٖ ِاللبد 

 گشفزٗ ٚ ثش اٚ ٚاسد ؽذيُ. پيؼ ٚي ٔؾغزيُ ٚ دسثبسٖ لجش اِيشاٌّئِٕيٓ عئاي وشديُ; فشِٛد: 

ثيٕيذ  س آٔغب پٛؽبٌٙبي عفيذي سا ِي))ٚلزي وٗ خبسط ؽذيذ ٚ اص صٛيٗ ٚ لبئُ سد ؽذيذ ٚ پيؼ اص سعيذْ ثٗ ٔغف، د

 وٗ ثيٓ آٔٙب لجشي ٚالغ ؽذٖ اعذ وٗ عيً آْ سا ثشدٖ اعذ. آْ عب لجش اِيشاٌّئِٕيٓ اعذ.((

 فجؼ سٚص ثؼذ ؽشوذ وشديُ ٚ اص صٛيٗ ٚ لبئُ سد ؽذيُ ٚ 



ٚ ثش اٚ عالَ وشديُ ٚ رش سفزيُ ٚ لجش سا ديذيُ وٗ عيً آْ سا ثشدٖ ثٛد. پيبدٖ ؽذيُ  پٛؽبٌٙبي عفيذ سا ديذيُ. ٔضديه

وٕبس لجش ّٔبص خٛأذيُ ٚ عپظ ثبصگؾزيُ. سٚص ثؼذ پيؼ اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ سفزيُ ٚ اٚ سا دس عشيبْ صيبسد خٛدِبْ 

 لشاس داديُ. اٚ فشِٛد: 

 (1))آسي لجش ّ٘بْ ثٛدٖ اعذ وٗ اٚ سا صيبسد وشديذ، خذاٚٔذ ؽّب سا اص ٘ذايذ ؽذگبْ لشاس د٘ذ.(( )

 ٍت سٚايذ ؽذٖ اعذ: اص اثبْ ثٓ رغ

گزؽزيُ وٗ اٚ پيبدٖ ؽذ ٚ دٚ سوؼذ ثٗ عبي آٚسد.  ّ٘شاٖ اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ ثٛدَ. دس ساٖ اص وٕبس لجشي ِي

عپظ وّي عٍٛ سفذ ٚ دٚ سوؼذ ديگش ثٗ عبي آٚسد. عپظ وّي ؽشوذ وشديُ ٚ دٚ سوؼذ ديگش ثٗ عبي آٚسد ٚ فشِٛد: 

 ٗ اٌغالَ اعذ((.))ايٕغب، عبيگبٖ لجش اِيشاٌّئِٕيٓ ػٍي

اٌؾغيٓ ػٍيٗ  ػشك وشدَ: فذايذ ؽَٛ، آْ دٚ عبي ديگش وٗ ّٔبص خٛأذي وغب٘ب ثٛد؟ فشِٛد: ))يىي عبيگبٖ سأط

 (2اٌغالَ ٚ ديگشي عبيگبٖ ِٕجش لبئُ ثٛد((.)

عغزٕذ. اص ػٍي ثٓ  ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ ثٗ عٕگي وٗ دس خبٔٗ فبهّٗ ص٘شا ػٍيٙب اٌغالَ ثٛد، رجــشن ِي اً٘

 اٌشمب ػٍيٗ اٌغالَ سٚايذ ؽذٖ اعذ:  ِٛعي

))ؽنشد فبهّٗ ػٍيٙب اٌغالَ ؽغٓ ٚ ؽغيٓ سا ثش سٚي ّ٘بْ عٕگ ثٗ دٔيب آٚسد ٚ يب ايٕىٗ فبهّٗ سٚي آْ عٕگ ّٔبص 

 (3خٛأذ((.) ِي

----------------------------- 

 .237، ؿ 111. . ثؾبساالٔٛاس: ط 1

 .241، ؿ 111. . ّ٘بْ: ط 2

 .572، ؿ 1عّٙٛدي: ط . . ٚفبء اٌٛفب، 3

 -علیه السالم  -تبرک و طلب شفاء از تربت اباعبدهللا حسین بن علی  -

 اص أثي اٌيغغ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 

وشد. عپظ  ؽٕيذَ وٗ فشدي اص اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ دسثبسٖ غغً صيبسد اِبَ ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ عٛاي ِي

 پشعيذ: آيب ثٗ ٕ٘گبَ ّٔبص، لجش سا لجٍٗ 

 دُ٘؟ فشِٛد: ))وّي اص آْ فبفٍٗ ثگيش((.لشاس 

 رٛأُ ِمذاسي اص خبن لجش سا ثشداسَ ٚ ثٗ ػٕٛاْ رجــشن ٔضد خٛدَ ٔگبٖ داسَ؟ آيب ِي



 (1فشِٛد: ثٍٗ، اؽىبٌي ٔذاسد. )

 . اص اثٛيؼفٛس سٚايذ ؽذٖ اعذ: اص اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ پشعيذَ: 2

ؽٛد ٚ فشد  ِٕذ ِي داسد ٚ اص آْ ثٙشٖ ػٍيٗ اٌغالَ سا ثشِيؽٛد وٗ فشدي ِمذاسي اص رشثذ اِبَ ؽغيٓ  چطٛس ِي

داسد ٚ  ثشد؟ فشِٛد: ))ثٗ خذا وٗ چٕيٓ ٔيغذ; ٘يچ وظ ٔيغذ وٗ آْ سا ثشِي داسد ٚ عٛدي ّٔي ديگش اص آْ ثشِي

 (2ثخؾذ.(( ) اِيذ داسد وٗ خذاٚٔذ اٚ سا اص آْ ٔفغ ثجخؾذ، ِگش ايٕىٗ خذاٚٔذ اٚ سا ٔفغ ِي

 ٗ اٌغالَ سٚايذ ؽذٖ اعذ: اص اِبَ فبدق ػٍي

))ّ٘بٔب خذاي ِزؼبي رشثذ اِبَ ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ سا ؽفبي اص ٘ش دسدي ٚ أِبْ اص ٘ش خٛفي لشاس دادٖ اعذ. پظ 

 (3اگش يىي اص ؽّب آْ سا ثشداؽزيذ، آْ سا ثجٛعيذ ٚ ثش چؾُ ثگزاسيذ ٚ ثش ثذْ خٛد ثّبٌيذ.(( )

 . اص اثٓ يمطيٓ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 4

ٌشمب ػٍيٗ اٌغالَ ِمذاسي ٌجبط ٚ غالِي سا ثشاي ِٓ فشعزبد...ٕ٘گبِي وٗ خٛاعزُ ٌجبط سا ثپٛؽُ، اثٛاٌؾغٓ ا

الثالي آْ ِمذاسي گً ديذَ. اص فشعزبدٖ ؽنشد ػٍيٗ اٌغالَ پشعيذَ: ايٓ چيغذ؟ گفذ: اٚ ٘يچ چيضي سا 

اسد. عپظ گفذ: اِبَ سمب ػٍيٗ گز فشعزذ ِگش ايٕىٗ ِمذاسي اص گًِ رشثذ اِبَ ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ سا دس آْ ِي ّٔي

 (4اٌغالَ فشِٛدٖ اعذ: ))ايٓ رشثذ ثٗ ارْ خذا، أِبْ اٌٙي اعذ((.)

داسَ ٚ اص آْ هٍت  . ؽخقي اص اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ پشعيذ: ِمذاسي اص خبن لجش ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ سا ثشِي5

 (5وُٕ؟ فشِٛد: اؽىبٌي ٔذاسد.) ثشوذ ِي

ؽذ. اٚ دعزٛس داد وٗ اعيشي سا اعزخذاَ وٕٕذ وٗ ثشٚد دس وٕبس لجش اِبَ ؽغيٓ  . اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ ِشيل6

سَٚ، ٌٚي ؽغيٓ  ػٍيٗ اٌغالَ ٚ ثشاي عالِزي اٚ دػب وٕذ. ِشدي سا پيذا وشدٔذ ٚ ِطٍت سا ثٗ اٚ گفزٕذ. اٚ گفذ: ِي

ذ ؽزّبً وٕبس لجش اِبَ ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ اِبَ ٚاعت االهبػٗ ٚ اِبَ فبدق ُ٘ اِبِي ٚاعت االهبػخ اعذ ]ٚ چشا ثبي

گٛيذ،  ػٍيٗ اٌغالَ ثشَٚ؟![ پيؼ اِبَ ػٍيٗ اٌغالَ ثشگؾزٕذ ٚ ِطٍت سا ثب اٚ دس ِيبْ گزاؽزٕذ. فشِٛد: اٚ ساعذ ِي

ؽٛد ٚ ثبسگبٖ اِبَ ؽغيٓ ػٍيٗ  ٘بي ِمذعي داسد وٗ دػب دس آٔٙب ِغزغبة ِي دأذ وٗ خذاٚٔذ ِىبْ اِب ّٔي

 (6اعذ. )٘بي ِمذط  اٌغالَ اص آْ ِىبْ

 . اص اِبَ سمب ػٍيٗ اٌغالَ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 7

وٕذ، دس ِمبثً فٛسرؼ ِمذاسي اص رشثذ اِبَ ؽغيٓ ػٍيٗ  ؽٛد وٗ ٚلزي يىي اص ؽّب ِيذ سا دفٓ ِي ))چٗ ِي

 اٌغالَ سا ثگزاسد ٚ آْ سا صيش 

 (7عشػ ٔگزاسد؟(( )



ؽذ.  اِبَ ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ ٔگٙذاسي ِي اي اص ديجبط داؽذ وٗ دس آْ رشثذ . اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ پبسچ8ٗ

 فشِٛد:  وشد ٚ ِي سيخذ ٚ ثش آْ عغذٖ ِي اي ِي سعيذ، ايٓ خبن سا ثش عغبدٖ ٕ٘گبِي وٗ ٚلذ ّٔبص فشا ِي

 (8وٕذ((.) ٘بي ٘فزگبٔٗ سا پبسٖ ِي ))عغذٖ ثش رشثذ اِبَ ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ پشدٖ

 . اص اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 9

بهّٗ ػٍيٙب اٌغالَ دخزش سعٛي خذا ػٍيٗ اٌغالَ رغجيؾي داؽذ وٗ اص ٔخ پؾّي دسعذ ؽذٖ ثٛد. ايٓ ٔخ سا ))ف

گفذ. پظ اص آٔىٗ ؽّضٖ عيذاٌؾٙذا ثٗ ؽٙبدد  ثٗ أذاصٖ رؼذاد رىجيشاد ٚ رغجيؾبد گشٖ صدٖ ثٛد ٚ ثب آْ اروبس سا ِي

ٗ رجغ اٚ رغجيؼ دسعذ وشدٔذ. ٚ پظ اص آٔىٗ اِبَ سعيذ، فبهّٗ ثب خبن لجش ؽّضٖ رغجيؾي دسعذ وشد ٚ ِشدَ ٔيض ث

وشدٔذ، ثٗ  ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ ثٗ ؽٙبدد سعيذ، ِشدَ ثب رشثذ آْ ؽنشد ػٍيٗ اٌغالَ ثشاي خٛد رغجيؼ دسعذ ِي

 (9خبهش فنيٍذ ٚ ِضيزي وٗ داؽذ((.)

٘ب  ٗ اٌغالَ ٚ فنيٍذ آْ. اص اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ دسثبسٖ اعزفبدٖ اص رشثذ لجش ؽّضٖ ٚ لجش اِبَ ؽغيٓ ػٍي11

 عئاي ؽذ. آْ ؽنشد فشِٛد: 

 ))رغجيؾي وٗ ثب رشثذ لجش ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ دسعذ ؽذٖ ثبؽذ، دس دعذ 

 (11گٛيذ، ثذْٚ آٔىٗ فبؽجؼ آْ سا ثگٛيذ(() فشد رغجيؼ ٚ رىجيش ِي

 . اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ فشِٛد: 11

يه ِشرجٗ اعزغفبس وٕذ، خذاٚٔذ ٘فزبد ِشرجٗ ثشاي اٚ صجذ ))٘ش وظ ثب رغجيؾي اص رشثذ اِبَ ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ 

وٕذ ٚ ٘ش گبٖ آْ رغجيؼ سا ثٗ دعذ ثگيشد، اگش چٗ ثب آْ روش ٔگٛيذ، دس ٘ش دأٗ آْ صٛاة ٘فذ ِشرجٗ روش خٛا٘ذ  ِي

 (11ثٛد((.)

 . اص دمحم ثٓ ِغٍُ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 12

گٛيٕذ: ))خذاي ِزؼبي دس ِمبثً وؾزٗ ؽذْ آْ ؽنشد  ))اص اِبَ فبدق ٚ اِبَ ثبلش ػٍيُٙ اٌغالَ ؽٕيذَ وٗ ِي

 (12اػ ٚ ؽفب سا دس رشثزؼ ٚ اعبثذ دػب سا دس وٕبس لجشػ لشاس داد((.) ػٍيٗ اٌغالَ دس ساٖ ديٓ خذا، اِبِذ سا دس رسيٗ

. اص اثٓ ػجبط ٔمً ؽذٖ اعذ وٗ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اٚ سا اص ؽٙبدد اِبَ ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ خجش 13

 داد ٚ فشِٛد: 

))آگبٖ ثبػ وٗ صيش لجٗ آْ ؽنشد ػٍيٗ اٌغالَ دػب ِغزغبة ٚ دس رشثذ اٚ ؽفب اعذ ٚ ائّٗ اص فشصٔذاْ اٚ 

 (13ثبؽٕذ(( ) ِي

 ؽذٖ اعذ: . اص ؽبسس ثٓ ِغيشٖ سٚايذ 14



٘ب ِجزال ٘غزُ ٚ ٘يچ  ))ثٗ اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ ػشك وشدَ: ِٓ ِشدي ٘غزُ وٗ ثٗ أٛاع دسد٘ب ٚ ثيّبسي

داسٚيي ٔيغذ وٗ آْ سا ِقشف ٔىشدٖ ثبؽُ. ؽبي چٗ وُٕ؟ فشِٛد: چشا اص رشثذ اِبَ ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ اعزفبدٖ 

٘ش خٛفي اعذ. ٘ش گبٖ خٛاعزي آْ سا ِقشف وٕي، ثگٛ: اي؟ ثذاْ وٗ دس آْ ؽفبي اص ٘ش دسدي ٚ اِبْ اص  ٔىشدٖ

خٛاُ٘ وٗ ثٗ ؽك ايٓ رشثذ ٚ ثٗ ؽك فشؽزٗ اي وٗ آْ سا ثشگشفذ ٚ ثٗ ؽك پيبِجشي وٗ آْ سا دس  پشٚسدگبسا، اص رٛ ِي

دٖ ثيذ اٚ دسٚد فشعذ ٚ ؽٛائظ ِشا ثشآٚس دعذ گشفزٗ ٚ ثٗ ٚفيي وٗ دس آْ آساَ گشفزٗ اعذ، ثش دمحم ٚ آي دمحم ٚ اً٘

 (14وٓ. آٔگبٖ ؽبعبد خٛد سا ثگٛ ...((.)

 . اص دمحم ثٓ ِغٍُ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 15

اٚ ِشيل ثٛد وٗ اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ آثي سا فشعزبد وٗ آْ سا ثٕٛؽذ. ثب ٔٛؽيذْ آْ گٛيي وٗ ٚي اص ثٕذ آصادٖ 

ٗ يبفزي؟((. ػشك وشد: اص خٛدَ ؽذٖ ثٛد. ٚلزي ثٗ ديذاس اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ آِذ، اص اٚ پشعيذ: ))آة سا چگٛٔ

ٔباِيذ ؽذٖ ثٛدَ، اِب ٚلزي وٗ آْ آة سا ٔٛؽيذَ، گٛيي وٗ اص ثٕذ س٘ب ؽذَ. اِبَ ػٍيٗ اٌغالَ فشِٛد: ))اي دمحم، آْ 

وٕيُ ٚ  آثي سا وٗ ٔٛؽيذي، ثب رشثذ لجش پذسأُ ِخٍٛه ؽذٖ ثٛد. ٚ آْ ثٙزشيٓ چيضي اعذ وٗ ثب آْ ؽفب هٍت ِي

ٔٛؽبٔيُ ٚ خيشاد ثغيبسي اص آْ  ؽٛد. ٚ گب٘ي آْ سا ثٗ فشصٔذاْ ٚ صٔبْ خٛدِبْ ِي چيضي عبيگضيٓ آْ ّٔي

 (15ثيٕيُ((.) ِي

 . اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ فشِٛد: 16

 (16))وبَ فشصٔذأزبْ سا ثب رشثذ اِبَ ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ ثشداسيذ وٗ أِبْ اص ٘ش چيضي اعذ((.)

 . اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ فشِٛد: 17

 (17ذ لجشَ اِبَ ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ ؽفبي ٘ش دسدي اعذ.(()))دس رشث

 . اص اِبَ فبدق سٚايذ ؽذٖ اعذ: 18

))٘ش وغي وٗ ثٗ ِشمي ِجزال ؽذٖ ثبؽذ ٚ اص رشثذ اِبَ ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ اعزفبدٖ وٕذ، خذا اٚ سا ؽفب 

 (18ثخؾذ، ِگش ايٕىٗ ثٗ اعً ؽزّي دچبس ؽذٖ ثبؽذ(() ِي

 َ سٚايذ ؽذٖ اعذ: . اص اِبَ سمب ػٍيٗ اٌغال19

))خٛسدْ ٘ش خبوي ّ٘بٕٔذ ِيزٗ، خْٛ ٚ آٔچٗ وٗ ثٗ ٔبَ غيش خذا رثؼ ؽذٖ اعذ، ؽشاَ اعذ، ِگش رشثذ لجش اِبَ 

 ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ وٗ دس آْ 

 (19ؽفبي اص ٘ش دسدي اعذ((.)

 . اص اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 21



ٓ ػٍيٗ اٌغالَ وٗ ٘ش وظ دس ؽبي ثيّبسي آْ سا ثخٛسد، خذاٚٔذ اٚ ))خٛسدْ خبن ؽشاَ اعذ، ِگش رشثذ اِبَ ؽغي

 (21د٘ذ((.) ؽفب ِي

 . اص اِبَ ثبلش ػٍيٗ اٌغالَ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 21

))رشثذ اِبَ ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ ؽفبي ٘ش دسدي ٚ اِبْ اص ٘ش خٛفي اعذ ٚ ايٓ ثٗ خبهش ِمبَ ٚ ػظّذ ؽغيٓ 

 (21ػٍيٗ اٌغالَ اعذ((.)

----------------------------- 

 .321، ؿ 83. . ثؾبساالٔٛاس: ط 1

 .419، ؿ 11; ٚعبئً اٌؾيؼٗ: ط 119، ؿ 111. . ثؾبساالٔٛاس: ط 2

 . . ّ٘بْ.3

 . . ّ٘بْ.4

 .125، ؿ 111، ثؾبساالٔٛاس: ط 415، ؿ 11. . ٚعبئً اٌؾيؼٗ: ط 5

 .422ـ  421، ؿ 11. . ٚعبئً اٌؾيؼٗ: ط 6

 .136، ؿ 111. . ثؾبساالٔٛاس: ط 7

 .135. . ّ٘بْ: ؿ 8

 .133. . ّ٘بْ: ؿ 9

 . . ّ٘بْ.11

 .136. . ّ٘بْ: ؿ 11

 .329، ؿ 11. . ٚعبئً اٌؾيؼٗ: ط 12

 .291; وفبيخ االصش، خضاص، ؿ 352. . ّ٘بْ: ؿ 13

 . . ّ٘بْ.14

 .118، ؿ 111. . ثؾبساالٔٛاس: ط 15



 . . ّ٘بْ.16

 .118، ؿ 111. . ثؾبساالٔٛاس: ط 17

 . . ّ٘بْ.18

 .212; أِبٌي ؽيخ هٛعي، ؿ 415، ؿ 11; ٚعبئً اٌؾيؼٗ: ط 121ْ: ؿ . . ّ٘ب19

 .131. . ّ٘بْ: ؿ 21

 .132. . ّ٘بْ: ؿ 21

 تبرک به پرده ی کعبه -

 . اص ػزجخ ثٓ ػجذهللا سٚايذ ؽذٖ اعذ: 1

ثپٛؽيُ؟ سعذ، آيب ثشاي ِب عبيض اعذ وٗ آْ سا  اص اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ پشعيذَ: چيضي اص پشدٖ وؼجٗ ثٗ ِب ِي

 (1ؽٛد((. ) فشِٛد: ))ثشاي پٛؽبٔذْ وٛدوبْ ٚ لشآْ ٚثبٌؼ عبيض اعذ ٚ ثٗ خٛاعذ خذا اص آْ هٍت ثشوذ ِي

 اص ِشٚاْ ثٓ ػجذاٌٍّه سٚايذ ؽذٖ اعذ: 

اص اثباٌؾغٓ ػٍي ثٓ ِٛعي اٌشمب پشعيذَ: فشدي ِمذاسي اص پشدٖ وؼجٗ سا خشيذٖ اعذ ٚ ثب ِمذاسي اص آْ ؽبعذ خٛد 

ذ ٚ ِمذاسي اص آْ دس دعزؼ ثبلي ِبٔذٖ اعذ. آيب فشٚػ ايٓ ِمذاس عبيض اعذ؟ فشِٛد: ))٘ش ِمذاسي سا سا ثشآٚسدٖ اع

 (2ّٔبيذ((.) وٕذ ٚ اص آْ هٍت ٔفغ ٚ ثشوذ وٗ خٛاعذ، ثفشٚؽذ ٚ ٘ش ِمذاسي سا وٗ لقذ فشٚػ آْ ٔذاسد، ٘ذيٗ 

----------------------------- 

، ؿ 9; ٚعبئً اٌؾيؼٗ: ط 91، ؿ 1; ِٓ اليؾنشٖ اٌفميٗ: ط 575، ؿ 1ط  ; اٌزٙزيت:228، ؿ 1. . فشٚع وبفي: ط1

 ، ثبة ؽىُ االٔزفبع ثىغٛح اٌىؼجخ.359

 .361، ؿ 9. . ٚعبئً اٌؾيؼٗ: ط 2

 تبرک به سؤر و آب وضوی مومن -

 . اص دمحم ثٓ اعّبػيً ثٗ فٛسد ِشفٛع ٔمً ؽذٖ اعذ: 1

وٕذ وٗ رب سٚص ليبِذ ثشايؾبْ  اي خٍك ِي خذاٚٔذ ثشاي آْ دٚ فشؽزٗ))٘ش وظ عئس ِئِٓ سا ثٗ لقذ رجــشن ثٕٛؽذ، 

 (1هٍت اعزغفبس وٕذ((.)

 . ػجذهللا ثٓ عٕبْ ٔمً وشدٖ اعذ: اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ فشِٛد: 2



 (2))دس عئس ِئِٓ ؽفبي اص ٘فزبد دسد اعذ((.)

 . اص ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ دس ؽذيش اسثؼّبئٗ ٔمً ؽذٖ اعذ وٗ فشِٛد: 3

 (3ِئِٓ، ؽفب اعذ((.) ))عئس

 (4. ٔٛؽيذْ آة ٚمٛي ِئِٓ ؽفبي اص ٘فزبد دسد اعذ وٗ وّزشيٓ آْ، سفغ ُ٘ ٚ غُ اعذ.)4

----------------------------- 

 .83; صٛاة االػّبي، ؿ 218، ؿ 17. . ّ٘بْ: ط 1

 . . ّ٘بْ.2

 .157، ؿ 2; اٌخقبي: ط 218، ؿ 17. . ٚعبئً اٌؾيؼٗ: ط 3

 .186، ؿ 9. . وٕضاٌؼّبي: ط 4

 تبرک به نوشیدن آب آسمان -

 . اص ؽّشاْ سٚايذ ؽذٖ اعذ: اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ فشِٛد: 1

))ِشدي پيؼ اِيشاٌّئِٕيٓ اظٙبس دسد ٚ ثيّبسي وشد. آْ ؽنشد ثٗ اٚ فشِٛد: دسّ٘ي اص ِٙشيٗ صٔذ سا ثگيش ٚ ثب آْ 

ِشد چٕيٓ وشد ٚ خٛة ؽذ. اص اِيشاٌّئِٕيٓ ػٍيٗ ِمذاسي ػغً رٙيٗ وٓ ٚ آْ سا ثب آة آعّبٔي ِخٍٛه وٓ ٚ ثخٛس. آْ 

اٌغالَ عٛاي ؽذ وٗ آيب دس ايٓ ثبسٖ چيضي اص سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ؽٕيذٖ اعذ؟ فشِٛد: ٔٗ، ٌٚي ديذَ وٗ 

شِيًئب{ خذاي ِزؼبي دس لشآْ ِي َِّ ِٕيًئب  َ٘  ُٖ ٛ
ُٗ َْٔفًغب َفُىٍُ ْٕ ِِّ ُْ َػٓ َؽْيٍء  َٓ ٌَُى ; اگش ّ٘غشأزبْ چيضي اص فشِبيذ: }َفبِْ ِهْج

بء  فذاق سا ثٗ ؽّب دادٔذ، آْ سا ثخٛسيذ وٗ گٛاساي ٚعٛدربْ ثبؽذ. ٚ ّ٘چٕيٓ ِي َِ بء  َّ َٓ اٌغَّ ِِ َٕب  ٌْ ََٚٔضَّ فشِبيذ: }

ُِّجَبَسًوب{; ٚ اص آعّبْ آة ِجبسوي سا فشٚ فشعزبديُ ٚ ػغً سا ِبيٗ ؽفب دأغزٗ اعذ. پظ دس ايٓ عب گٛاسايي ٚ ثشوذ 

 (1ُ عّغ ؽذٖ اعذ ٚ ِٓ اِيذ ثشوذ ٚ خٛثي اص آْ داؽزُ((.)ٚ ؽفب ثب ٘

 . اص دمحم ثٓ ِغٍُ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 2

جَبَسًوب{ ٚ فشِٛد:  اص اثٛعؼفش ؽٕيذَ وٗ ِي ُِّ بء  َِ بء  َّ َٓ اٌغَّ ِِ َٕب  ٌْ ََٚٔضَّ فشِبيذ: ))سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فشِٛد: }

 (2بْ ِخٍٛه ؽذٖ اعذ.(( )))٘يچ آثي دس صِيٓ ٔيغذ ِگش ايٕىٗ ثب آة آعّ

 اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ فشِٛد: ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ فشِٛد: 

َٕضُِّي  وٕذ ٚ دسد٘ب سا دفغ ِي آة آعّبْ سا ثٕٛؽيذ وٗ ثذْ سا رطٙيش ِي َٚ ُي ّٔبيذ; صيشا خذاي ِزؼبي فشِٛدٖ اعذ: }

ىُ  ْٕ َِ٘ت َػ َٚ ُيْز  ِٗ ُْ ثِ َشُو ِّٙ ّبِء ِبًء ٌُِيطَ َٓ اٌغَّ ِِ  ُْ {)َػٍَْيُى ََ ِٗ اأْلَْلذا َٚ ُيَضجَِّذ ثِ  ُْ َٚ ٌِيَْشثِوَ َػٍي ُلٍُٛثُِى  ِْ ْيطب  (.3ُْ سِْعَض اٌؾَّ
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 .218، ؿ 1. . رفغيش ػيبؽي: ط 1

 .446; ِىبسَ االخالق، ؿ 211، ؿ 17. . ٚعبئً اٌؾيؼٗ: ط 2

ٚ ايٓ آيٗ يبصدُ٘ اص عٛسٖ أفبي  574ّؾبعٓ، ; ا387ٌ، ؿ 6; فشٚع وبفي: ط211ـ  211، ؿ 17. . ّ٘بْ: ط 3

 ثبؽذ. ِي

 تبرک به آّب فرات -

 . اص اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 1

 (1ؽٛد...(() ))٘يچ وظ ٔيغذ وٗ وبِؼ سا ثب آة فشاد ثشداسٔذ، ِگش ايٕىٗ اص دٚعزذاساْ ِب ِي

 . اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ اص يىي اص افؾبة پشعيذ: 2

داؽزُ ٘ش سٚص  ؽّب ٚ فشاد چمذس فبفٍٗ اعذ؟(( عٛاة داد. آٔگبٖ فشِٛد: ))اگش فشاد ٔضديه ِب ثٛد، دٚعذ ِي))ثيٓ 

 (2دٚ ثبس وٕبس آْ ثشَٚ.(( )

 اص عؼيذ ثٓ عجيش سٚايذ ؽذٖ اعذ: 

 فشِبيذ:  اص اِبَ عغبد ػٍيٗ اٌغالَ ؽٕيذَ وٗ ِي

ِؾه ثٙؾزي سا ثٗ ّ٘شاٖ داسد ٚ آْ سا دس فشاد وٕذ وٗ عٗ ِضمبي اص  اي اص آعّبْ ٘جٛه ِي ))٘ش ؽت فشؽزٗ

 (3رش ثبؽذ(( ) سيضد ٚ ٘يچ آثي دس ؽشق ٚ غشة ػبٌُ ٔيغذ وٗ اص آْ ثب ثشوذ ِي
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 .211، ؿ 17. . ٚعبئً اٌؾيؼٗ، ط 1

 .388، ؿ 6; فشٚع وبفي: ط 212. . ّ٘بْ: ؿ 2

 . . ّ٘بْ.3

 تبرک به خاک -

فشِٛد: ايٓ وبس اؽىبٌي  وشد ٚ ِي ٘بيؼ سا خبن آٌٛد ِي سمب ػٍيٗ اٌغالَ ٔمً ؽذٖ اعذ وٗ ٔبِٗ. اص اِبَ 1

 (1ٔذاسد.)



 ( 2٘بئي اص اِبَ سمب ػٍيٗ اٌغالَ سا ديذٖ اعذ وٗ خبن آٌٛد ؽذٖ ثٛد. ) . ػٍي ثٓ ػطيٗ ٔمً وشدٖ وٗ اٚ ٔب2ِٗ

 . دسثبسٖ اِبَ سمب ػٍيٗ اٌغالَ آِذٖ اعذ: 3

 (3وشد((. ) ٘ب سا ثب خبن آٌٛدٖ ِي ))اثٛاٌؾغٓ ٔبِٗ

اص اِبَ سمب ػٍيٗ اٌغالَ اص پذسأؼ، اص سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔمً ؽذٖ اعذ وٗ فشِٛد: ))ثشاي سعيذْ ثٗ 

٘ب ٚ ؽٛائظ خٛد عؾشخيض ثبؽيذ وٗ دعزشعي ثٗ آْ آعبٔزش اعذ ٚ ٔبِٗ سا خبن آٌٛد وٕيذ وٗ صٚدرش ثٗ  خٛاعزٗ

 (4٘بي ٔيىي داسٔذ، دسخٛاعذ وٕيذ((. ) ٚ ٔيىي سا اص وغبٔي وٗ فٛسدسعذ ٚ خيش  اعبثذ ِي

 عٕذ ٔيض اخجبسي دس ايٓ ِٛسد آِذٖ اعذ: ٘بي سٚايي اً٘ دس وزبة

 (4سعذ.) اي ٔٛؽذ، آْ سا ثب خبن ثيباليذ وٗ صٚدرش ثٗ اعبثذ ِي . اگش يىي اص ؽّب ٔب1ِٗ

 (5اعذ. ) ٘بي وبغز خٛد سا ثب خبن ثيبالئيذ وٗ خبن ِجبسن . ففؾ2ٗ

٘ب  . پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دٚ ٔبِٗ سا ثٗ عٛي دٚ لَٛ ٔٛؽذ ٚ آٔٙب سا ثٗ اعالَ دػٛد وشد. اٚ يىي اص ٔب3ِٗ

ؽبْ خبن آٌٛد ؽذٖ ثٛد، اعالَ آٚسدٔذ ٚ ديگشي اعالَ  سا خبن آٌٛد وشد ٚ ديگشي سا چٕيٓ ٔىشد. پظ لِٛي وٗ ٔبِٗ

 (6ٔيبٚسدٔذ.)

 (7سعذ.) ٔٛيغذ، آْ سا خبن آٌٛد وٕذ وٗ صٚدرش ثٗ ٔزيغٗ ِي اي ِي اص ؽّب ٔبِٗ. ٕ٘گبِي وٗ يىي 4

ٔٛيغذ، آْ سا خبن آٌٛد وٕذ، صيشا خبن ِجبسن اعذ ٚ ؽبعذ سا صٚدرش  اي سا ِي . ٕ٘گبِي وٗ يىي اص ؽّب ٔب5ِٗ

 (8وٕذ.) ثشآٚسدٖ ِي

 . ٕ٘گبِي وٗ ٔبِٗ اي ٔٛؽزي، آْ سا خبن آٌٛد وٓ; صيشا ؽبعذ 6

 (9ؽٛد ٚ خبن ِجبسن اعذ.) ثشآٚسدٖ ِيصٚدرش 

 (11سعذ.) . ٔبِٗ سا خبن آٌٛد وٕيذ ٚ آْ سا اص پبييٓ عّغ وٕيذ; صيشا صٚدرش ثٗ ٔزيغٗ ِي7

 (11سعذ.) ؽٛد ٚ صٚدرش ثٗ ٔزيغٗ ِي . ٔبِٗ سا خبن آٌٛد وٕيذ، صيشا ثب ثشوذ ِي8

 (12ؽٛد.) . ٔبِٗ سا خبن آٌٛد وٕيذ، صيشا ؽبعذ ؽّب صٚدرش ثشآٚسدٖ ِي9

ايٓ دس ؽبٌي اعذ وٗ اخجبس ثغيبسي دس ِٛسد رجــشن ثٗ لشآْ وشيُ، ِبٖ سِنبْ، عؾشي، خبن ِذيٕٗ ٚ خشِبي آْ، آة 

ثيٕيُ وٗ  وٕذ. اص ايٓ سٚ ِي ٘ب ثش اّ٘يذ ِٛمٛع رجــشن دالٌذ ِي صِضَ، وٖٛ اؽذ ٚ غيشٖ ٚاسد ؽذٖ اعذ ٚ ّ٘ٗ ايٓ

وٕٕذ. ٚ ٘ش چيضي سا وٗ ثب ثشوذ ثذإٔذ، ثٗ ٚعيٍٗ  ـشن ِجبدسد ِي٘بيي وٗ داسٔذ ثٗ رجـ ِغٍّبٔبْ ثب اخزالف ِؾشة

سعذ وٗ ثذيٓ ٚعيٍٗ  عٛيٕذ ٚ ثٗ ر٘ٓ ٘يچ وذاَ ّٔي آْ ثٗ خذاي ِزؼبي ٚ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رمشة ِي



گي ثبؽذ، ثٍىٗ ّ٘ ثٗ آْ ؽيِء ِزجــشن رمشة عغزٗ اعذ يب ايٓ وبس ثٗ ػٕٛاْ پشعزؼ آْ ؽخـ يب ؽيِء ِي

ؽٛد; اص ايٓ سٚ عيشٖ ٚ  ِزفك اٌمٛي ٘غزٕذ وٗ رجــشن، اص اػّبٌي اعذ وٗ اص آْ سمبيذ خذاي ِزؼبي خٛاعزٗ ِي

سٚػ ِغٍّبٔبْ اص صِبْ سعٛي اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رب اِشٚص ثش ّ٘يٓ ِجٕب ثٛدٖ اعذ ٚ ٘يچ وظ ثب عّٙٛس 

أذ ٚ ثٗ ِزؾبثٙبد  هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا خٛة ٔفّٙيذٖ ِغٍّبٔبْ ِخبٌف ٔىشدٖ اعذ، ِگش ػذٖ وّي وٗ وزبة خذا فٍي

وٕٕذ رب ِغٍّبٔبْ سا گّشاٖ ّٔبيٕذ ٚ آٔٙب سا ثٗ ؽشن ٚ ثذػذ  ؽٛٔذ ٚ وٍّبد لشآْ سا عبثغب ٚ رؾشيف ِي ِزّغه ِي

٘بي ؽيؼٗ ٚ عٕي ايٓ  ؽٕبعٕذ ٚ ػٍّبي رّبَ فشلٗ ِزُٙ عبصٔذ، اِب ِغٍّبٔبْ ا٘ذاف أؾشافي ايٓ ػذٖ سا ِي

ٔٛيغٕذ ٚ عبٌت ايٓ اعذ وٗ اٌٚيٓ فشدي وٗ  ٘بيي دس سد آٔٙب ٔٛؽزٗ ٚ ِي وٕٕذ ٚ وزبة وٕٕذٖ سا سد ِي گّشاٖثذػذ 

ثٗ ِخبٌفذ ثب آٔٙب ثشخبعذ، ؽيخ عٍيّبْ ثٓ ػجذاٌٛ٘بة، ثشادس دمحم ثٓ ػجذاٌٛ٘بة، پشچّذاس ايٓ ثذػذ گّشاٖ وٕٕذٖ 

ٌٛ٘بثيٗ((، داليً آٔٙب سا ثبهً ٚ ػمبيذ آْ سا ثذػذ اػالَ وشد ٚ ثٛدٖ اعذ وٗ دس وزبة ))اٌقٛاػك االٌٙيٗ في اٌشدّ ػٍي ا

 ثؼذ اص اٚ ػٍّبي ثغيبسي دس سد ٚ٘بثيذ وزبة ٔٛؽزٕذ ٚ فزٛا فبدس وشدٔذ.
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 آراء بعضی از علماء درباره ی تبرک -



 وٕيُ: دس پبيبْ، آساي ثؼني اص ػٍّبي اِبِيٗ سا دس خقٛؿ ايٓ ِٛمٛع ثيبْ ِي

 گٛيذ:  ق( ٚي ِي 1228ـ  1156. ؽيخ عؼفش ثٓ ؽيخ خنش عٕبعي ٔغفي )1

پيؾگبٖ خذاي ِزؼبي ِؼظُّ اعذ، اص ثبة رؼظيُ خذاي ِزؼبي  رٛامغ ٚ رجــشن ٚ اوشاَ ٚ اؽزشاَ ثٗ چيضي وٗ دس

هللا ٚ ِغبعذ ثٗ خبهش ِٕزغت ثٛدْ ثٗ خذاي ِزؼبي، دس ٚالغ اؽزشاَ ثٗ  ثبؽذ، چٕبْ وٗ اؽزشاَ ثٗ لشآْ ٚ ثيذ ِي

ِمشة ثبؽذ. ثٗ ايٓ رشريت ٘ش وظ ثٗ ػيغي، ِشيُ ٚ ػضيش اؽزشاَ ثگزاسد، چْٛ ثٕذٖ ٚ  خِٛد خذاي رجبسن ٚ رؼبٌي ِي

أذ، دس ٚالغ خذا سا رؼظيُ وشدٖ اعذ، چٕبْ وٗ اگش وغي ثٗ غالِبْ ٚ وٕيضاْ ٚ وبسوٕبْ يه عٍطبْ  دسگبٖ اٌٙي ثٛدٖ

 اؽزشاَ ثگزاسد، دس ٚالغ اؽزشاَ ثٗ عٍطبْ گزاؽزٗ اعذ.

اؽزٗ ٚ اِب وغي وٗ چيضي يب ؽخقي سا في رارٗ ؽبيغزٗ اؽزشاَ ٚ پشعؼ ثذأذ ٚ ؽزي اگش لقذ رمشة ثٗ خذا سا د

ثبؽذ، دس ٚالغ آْ ؽي يب ؽخـ سا رؼظيُ وشدٖ اعذ ٔٗ خذاي ِزؼبي سا. ٚ ِٓ اص عي عبي پيؼ ربوْٕٛ افٛي رّبَ 

اَ وٗ وغي وزبثي، يب پيبِجشي، يب ِىبٔي، يب ثٕذٖ فبٌؾي سا ثب غيش لقذ  اَ ٚ ٔذيذٖ فشق ِغٍّبْ سا ثشسعي وشدٖ

دإٔذ، فّٙيذٖ  بٔبْ ايٓ اؽيبء ٚ افشاد سا ِٕزغت ثٗ خذا ِيلشثخ اٌي هللا رؼظيُ وشدٖ ثبؽذ. اص ايٕىٗ رّبَ ِغٍّ

 ثبؽذ. ؽٛد وٗ اؽزشاَ ثٗ آٔٙب اص ثبة اهبػذ اص خذاي ِزؼبي ٚ رؼظيُ اٚ ِي ِي

دإٔذ ٚ ثشاي آٔٙب ّٔبص  وٕٕذ، پشعزؼ سا ؽك ايٓ افشاد ٚ اؽيب ِي پشعزبْ ٚ وغبٔي وٗ فشدپشعزي ِي اِب ثذ

وٕٕذ رب ثٗ خذا  گيشٔذ ٚ لبئً ثٗ سثٛثيذ ؽميمي آٔٙب ٘غزٕذ ٚ يب آٔٙب سا پشعزؼ ِي ِيخٛإٔذ ٚ ثشاي آٔٙب سٚصٖ  ِي

 (.1پشعزي اعذ وٗ ثش دٚ لغُ اعذ...) ٔضديه ؽٛٔذ ٚ ايٓ ٔٛػي ثذ

 . عيذ ِؾغٓ اِيٓ ػبٍِي2

 ٔٛيغذ:  اٚ ِي

ٛسد رؼظيُ وؼجٗ ٚ هٛاف آْ ٚ اگش اؽزشاَ گزاؽزٓ ثٗ لجٛس أجيبء ٚ فٍؾب ثٗ ػٕٛاْ پشعزؼ آٔٙب ٚ ؽشن ثبؽذ، دس ايٓ ف

ثٛعيذْ ؽغشاالعٛد ٚ اؽزشاَ ثٗ ؽغش اعّبػيً ٚ ِمبَ اثشا٘يُ ٚ ِغبعذ ٚ ِؾبػش ٚ پذس ٚ ِبدس ٚ اهبػذ اص آٔٙب ٚ 

خنٛع دس ِمبثً ايؾبْ ٚ آ٘غزٗ فؾجذ وشدْ دس پيؾگبٖ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ اعزمجبي آْ ؽنشد فٍي 

وشدٔذ ٚ عغذٖ ِالئىٗ ثشاي آدَ ٚ عغذٖ ثشادساْ يٛعف ٚ پذس يٛعف  وٗ اص ٚي پيشٚي ِيهللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اص ِئِٕبٔي 

دس ِمبثً اٚ ٚ اؽزشاَ عشثبصاْ ثٗ فشِبٔذ٘بْ ٚ فؾبثٗ ثٗ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ خٍفبي ساؽذيٓ ٚ اؽزشاَ 

عٍطبْ اثٓ عؼٛد ٚ غيش آْ، ّ٘گي ػجبدد پيبِجشاْ ثٗ پذس ٚ ِبدس خٛيؼ ٚ خنٛع دس ِمبثً آٔٙب ٚ اؽزشاَ ٚ٘بثيْٛ ثٗ 

 ِبٔذ. غيش خذا ٚ ؽشن اعذ. ٚ دس ايٓ فٛسد ؽزي ٘يچ پيبِجشي اص ؽشن عبٌُ ّٔي

گفزٗ ٔؾٛد دس رؼظيّي وٗ ؽشع ثذاْ رقشيؼ وشدٖ ٚ ثذاْ دعزٛس دادٖ اعذ، ثؾضي ٔذاؽزٗ ٚ آْ سا لجٛي داسيُ ٚ 

صيشا ٘ش رؼظيّي ػجبدد اعذ ٚ ٘ش ػجبدري وٗ ثشاي غيش ّ٘بٔب ثؾش دس عبيي اعذ وٗ دعزٛسي ٚاسد ٔؾذٖ اعذ; 

خذا ثبؽذ، ؽشن اعذ، دس ايٓ فٛسد خذاي ِزؼبي ثٗ ؽشن دعزٛس دادٖ ٚ ثذاْ سامي ؽذٖ ٚ آْ سا دٚعذ داؽزٗ ٚ 

 (2ايٓ ثبهً اعذ...)

 . ؽيخ دمحم عٛاد ثالغي3



 ٔٛيغذ:  اٚ ِي

ثبؽذ، ايٓ اعذ  رشيٓ اسوبْ افٛي ديٓ ِي ٚ اص ثضسگ اص مشٚسيبد ديٓ وٗ رّبَ ِغٍّبٔبْ دس آْ ِزفك اٌمٛي ٘غزٕذ

وٗ پشعزؼ ِخقٛؿ خذاي ِزؼبي اعذ ٚ ٘يچ وظ ديگشي اعزؾمبق آْ سا ٔذاسد ٚ پشعزؼ غيش خذا عبيض ٔيغذ ٚ 

رشيٓ فشؽزٗ يب ثشرشيٓ أغبْ سا  ٘ش وظ غيش خذا سا پشعزؼ وٕذ، وبفش ٚ ِؾشن اعذ، چٗ ايٕىٗ ثذ سا يب ؽشيف

وٕذ ٚ چگٛٔٗ دس ايٓ  وٗ ثب ديٓ اعالَ آؽٕبيي ِخزقشي داؽزٗ ثبؽذ، ٘يچ ؽىي دس ايٓ ّٔيپشعزؼ وٕذ. ٚ وغي 

وٕيُ ٚ فمو اص  خٛأذ: ))ايبن ٔؼجذ ٚ ايبن ٔغزؼيٓ((، فمو رٛ سا پشعزؼ ِي ؽه وٕذ دس ؽبٌي وٗ ٘ش سٚص دٖ ِشرجٗ ِي

 خٛا٘يُ. رٛ وّه ِي

 گٛيذ:  وٕذ، ِي ِي اي اص آيبد سا دس ّ٘يٓ ِؼٕب ٔمً ٚي پظ اص آْ وٗ ِغّٛػٗ

 أذ: ٔٙبيذ  اِب ػجبدد، چٕبْ وٗ ِفغشاْ ٚ اً٘ ٌغذ ٚ ػٍّبي اعالَ گفزٗ

پشعزبْ دس ِمبثً  ٘ب ثش خبن ٚ خبوغزش ٚ ؽجيٗ آْ، چٕبْ وٗ ثذ خنٛع اعذ، ّ٘بٕٔذ: عغذٖ، سوٛع ٚ گزاؽزٓ گٛٔٗ

 دٕ٘ذ. ٘بيؾبْ أغبَ ِي ثذ

ثبؽذ، ثٍىٗ چيضي اص  رجــشن ثٗ آٔٙب، ثٗ ٘يچ ٚعٗ ايٓ گٛٔٗ ّٔي ٌٚي صيبسد لجٛس ٚ دعذ وؾيذْ ثش آٔٙب ٚ ثٛعيذْ ٚ

خنٛع دس آْ ٔيغذ، رب چٗ سعذ ثٗ ايٕىٗ ٔٙبيذ خنٛع ثبؽذ. ػالٖٚ ثش ايٕىٗ ِطٍك خنٛع، ػجبدد ٔيغذ صيشا دس آْ 

ذ ٚ يب وٕٕ فٛسد ّ٘ٗ ِشدَ ٚ ؽزي ٚ٘بثيْٛ ِؾشن ثٛدٔذ; صيشا آٔٙب دس ِمبثً سإعب ٚ اِشا ٚ ثضسگبْ خٛد خنٛع ِي

اي اص ِشدَ ثشاي هجمبد  وٕٕذ ٚ خبدَ ثشاي ِخذَٚ ٚ غالَ ثشاي اسثبة ٚ ٘ش هجمٗ فشصٔذاْ دس ِمبثً پذساْ خنٛع ِي

 (3وٕٕذ.) ثبالرش ِمذاسي خنٛع ٚ رٛامغ ِي

 . ػالِٗ اِيٕي4

 ٔٛيغذ:  اٚ ِي

ايُ  سا داؽزٗ ثبؽذ، ٔذيذٖ دس ايٓ خقٛؿ اص ٘يچ يه اص ثضسگبْ ِزا٘ت چٙبسگبٔٗ وٗ لٛي ٚ ٔظشؽبْ اسصػ ِطشػ وشدْ

أذ، آْ سا ثٗ ػٕٛاْ رٕضيٗ  وٗ لبئً ثٗ ؽشِذ رجــشن ثٗ لجش ؽشيف ثبؽٕذ. ٚ وغبٔي ُ٘ وٗ لبئً ثٗ ٔٙي اص رجــشن ثٛدٖ

أذ وٗ ٔضديه ؽذْ ثٗ لجش ؽشيف  وشدٖ أذ، صيشا گّبْ ِي أذ، ٔٗ رؾشيُ ٚ لبئً ثٗ وشا٘ذ رجــشن ثٛدٖ دأغزٗ ِي

 رش اعذ. وشدٔذ وٗ دٚس ثٛدْ اص لجش ؽبيغزٗ دة اعذ ٚ گّبْ ِئجٛي، ِخبٌف ؽشه ا

 ثبيذ گفذ: 

اص ؽؤْ فميٗ دٚس اعذ وٗ دس ديٓ خذا ثش پبيٗ چٕيٓ اػزجبساري وٗ پبيٗ ٚ اعبط ِؾىّي ٔذاسٔذ فزٛا ثذ٘ذ، دس ؽبٌي 

 وٕذ. وٗ ؽىُ آٔٙب ثب رٛعٗ ثٗ آساء ٚ ديذگب٘ٙبي ِخزٍف فشق ِي



دٌيً ٚ ثش٘بْ ٚ  أذ. ايٓ عخٕي ثي بدٖ ؽك فبفٍٗ گشفزٗ ٚ ؽىُ ثٗ ؽشِذ رجــشن دادٖاي ٘غزٕذ وٗ اص ع اٌجزٗ ػذٖ

ثبؽٕذ ٚ ثٗ آٔٙب ٚ  ثبؽذ ٚ ايٓ ػذٖ دس پيؼ ّ٘ٗ ثٗ اسائٗ ٔظشاد خالف ِؾٙٛس، ِؼشٚف ِي ادػبيي ثذْٚ ثيٕٗ ِي

 (4ؽٛد.) ٔظشارؾبْ اػزٕبيي ّٔي
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