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: هدنسیون

يروباشینلا یئونهکللا  يوسوملا  نیسح  دماحریم 

: یپاچ رشان 

یمالسالا رشنلا  هسسوم  مقب  هیمعلا  هزوحلا  یف  نیسردملا  هعامج 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 
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ندرک ّدر  هویش  - 525
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صالخا دعب  - 428
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تاقبع 29تاظیرقت 

مهدزاود 30دلج 

تیالو 30ثیدح 

30همدقم

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  بانج  لئاضف  راکنا  تعانش  30نایب 

تیالو ثیدح  نیلقان  45یماسا 

نآ لاطبا  در  تیالو و  ثیدح  تابثا  رد  هجو  46دص 

47هراشا

یسلایط دواد  وبأ  - 147

يزم رکذ  - 256

یسلایط دواد  وبا  دنس  لاجر  قیثوت  - 362

ار یسلایط  دواد  وبأ  تیاور  مزح  نبا  حدم  - 466

ار یسلایط  دواد  وبأ  دنسم  بطاخم  رکذ  - 568

ربلا دبع  نبا  - 668

هبیش یبأ  نبا  - 771

هبیش یبأ  نبا  حیحصت  رب  یطوبس  توکس  - 877

یلج لوق  هلاس  رد  ار  تیالو  ثیدح  یطوبس  داریا  هب  جاجتحا  - 978

یطویس حیحصت  - 1078

یقتم یلع  - 1179

اجنلا حاتفم  رد  ار  هبیش  یبأ  نبا  دنس  یشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  حیحصت  - 1279

نیبحملا هفحت  رد  ار  هبیش  یبأ  نبا  دنس  یشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  حیحصت  - 1379
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هبیش یبا  نبا  زا  بحاص  هاش  دیجمت  هبیش ، یبا  نبا  فنصم  رکذ  - 1579

ینابیش لبنح  نب  دمحأ  - 1680
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تسنآ رابتعا  دامتعا و  بجوم  دنسم  رد  ار  یثیدح  دمحأ  تیاور  درجم  هکنیاب  جاجتحا  - 1987

يذمرت - 20102

يذمرت تیاور  دنس  قیثوت  - 21103

صئاصخ رد  یئاسن  - 22104

يزولاب نایفس  نب  نسح  - 23106

یلعی وبأ  - 24108

يربط ریرج  نبا  - 25112

نامیلس نب  ۀمثیخ  - 26123

نابح نبا  - 27124

یناربط دمحأ  نب  نامیلس  - 28129

نارمع زا  مکاح  تیاور  - 29129
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يدادغب بیطخ  - 35137
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مزراوخ بطخأ  - 41149

رکاسع نبا  - 42151

یناحلاص - 43154

يرزجلا ریثالا  نباب  فورعملا  دمحم  كرابم  - 44156

یعفار مساقلا  وبأ  - 45156

ریثالا نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  - 46157

یسلدنأ عبس  نبا  - 47158

یسدقم ءایض  - 48160

یبیصنلا یشرق  هحلط  نبا  - 49162

یجنک فسوی  نب  دمحم  - 50164

يربط نیدلا  بحم  - 51167

ینیومح عماجملا  وبا  - 52169

دوخ حاحص  رد  ارنآ  یئاسن  لاخدا  کشر و  زا  ار  تیالو  ثیدح  نامیلس  نب  رفعج  ندرک  تیاور  یبهذ  رکذ  - 53169

يدنرز فسوی  نب  دمحم  - 54170

لوصولا جراعم  رد  ار  تیالو  ثیدح  يدنرز  تیاور  - 55171

ینورزاک دوعسم  نب  دمحم  - 56171

ینادمه یلع  - 57172

دمحا نیدلا  باهش  دیس  - 58174

ینالقسع رجح  نبا  - 59176

يذبیم نیسح  - 60177

یطویس - 61179

ینالطسق - 62179

باهولا دبع  یجاح  - 63184

یماش فسوی  نب  دمحم  - 64184
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یکم رجح  نبا  - 65187

یقنم یلع  - 66193

سور دیع  - 67193

مودخم ازریم  - 68197

یباص و  - 69199

یفاحلا دمحا  - 70201

يزاریش هّللا  ءاطع  - 71202

يراق یلع  - 72203

فؤرلا دبع  - 73205

دومحم دیس  - 74207

ریثکاب دمحا  - 75209

لاملا هلیسو  رد  ریثکاب  دمحا  - 76210

اجنلا حاتفم  رد  یشخدب  دمحم  ازریم  - 77211

یملید تیاور  لقن  یشخدب  دمحم  ازریم  - 78211

نیصح نب  نارمع  تیاور  یشخدب  دمحم  ازریم  - 79212

یعفار بیطخ  تیاور  یشخدب  دمحم  ازریم  - 80212

نومیم نب  ورمع  تیاور  یشخدب  دمحم  ازریم  - 81212

نیصح نب  ورمع  تیاور  راربالا  لزن  رد  یشخدب  دمحم  ازریم  - 82213

راربالا لزن  رد  یشخدب  دمحم  ازریم  - 83214

نیبحملا هفحت  رد  یشخدب  دمحم  ازریم  - 84214

هفحت رد  یشخدب  دمحم  ازریم  - 85215

یلعلا جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم   86215

هدیرب تیاور  ملاع  ردص  دمحم  - 87215

نیعلا هرق  رد  بطاخم  دلاو  هّللا  یلو  - 88216
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ءافخلا هلازا  رد  بطاخم  دلاو  هّللا  یلو  - 89217

هضور رد  لیعامسا  نب  دمحم  - 90218

هیدن هضور  رد  لیعامسا  نب  دمحم  - 91219

ناّبصلا نب  دمحم  - 92220

لاملا هریخذ  رد  یلیجعلا  رداقلا  دبع  نب  دمحأ  - 93222

یلیجعلا رداقلا  دبع  نب  دمحأ  - 94222

نیبم دمحم  يولوم  - 95223

قحلا دبع  خیش  دیفح  ملاس  دمحم  - 96226

يونهکل هّللا  یلو  يولوم  - 97226

نینمؤملا هاءرم  رد  يونهکل  هّللا  یلو  يولوم  - 98227

یخلب نامیلس  خیش  - 99229

يدابآردیح نامز  نسح  يولوم  - 100229

تیالو ثیدح  لاطبا  233باوج 

233هراشا

موق ياملع  تادافا  زا  حلجا »  » 233قیثوت

وا عیشت  ببسب  حلجا  حدق  زا  245باوج 

ار حلجا  روهمج  فیعضت  ياعدا  254باوج 

حلجا ثیدحب  جاجتحا  زاوج  مدع  يوعد  267باوج 

تیالو ثیدح  باب  رد  تنس  لها  نیتنعتم  تابصعت  تعاظف  278نایب 

تیالو ثیدح  تابثا  رد  هجو  292لهچ 

292هراشا

« ُهَّللا ُمُکُِّیلَو  امَِّنإ   » ۀیآ هرابرد  هّللا  یلو  هاش  مالکب  لالدتسا  - 1292

« ُهَّللا ُمُکُِّیلَو  امَِّنإ   » ۀیآ هرابرد  هلازا  رد  هّللا  یلو  هاش  مالکب  لالدتسا  - 2293

« ُهَّللا ُمُکُِّیلَو  امَِّنإ   » ۀیآ هرابرد  هّللا  یلو  هاش  مالکب  لالدتسا  - 3294
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« ُهَّللا ُمُکُِّیلَو  امَِّنإ   » ۀیآ هرابرد  هّللا  یلو  هاش  مالکب  لالدتسا  - 4295

« ُهَّللا ُمُکُِّیلَو  امَِّنإ   » ۀیآ ریدغ و  ثیدح  رد  روکش  وبأ  مالکب  لالدتسا  - 5297

تماما تقیقح  رد  لیعامسا  دمحم  يولوم  مالکب  لالدتسا  - 6299

تسا تسایر  تماما و  دیفم  ثیدح  نیا  رد  یلو  ظفل  - 7300

ۀیمیت نبا  مالکب  لالدتسا  - 8302

ینثم نسحب  بوسنم  تیاورب  لالدتسا  - 9303

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  مالکب  لالدتسا  - 10306

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مالکب  لالدتسا  - 11306

« يدعب نمؤم  لک  یلو   » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هدومرفب  لالدتسا  - 12310

« هنمؤم نمؤم و  لک  ماما  تنأ   » ثیدحب لالدتسا  - 13311

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  قح  رد  يدعب ) مکیلو   ) ظفل هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هدومرف  هب  لالدتسا  - 14313

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  دوخ  دعب  نینمؤم  تیالو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  لاؤسب  لالدتسا  - 15314

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  داشراب  لالدتسا  - 16319

یفسن نیدلا  زیزع  خیش  هدافاب  لالدتسا  - 17319

روما رد  فرصت  يانعم  یلو  ظفل  زا  ردابتی  لالدتسا  - 18321

نییلوصا نیققحم  زا  يرایسب  ینالقاب و  رکب  وبا  یعفاش و  بهذمب  لالدتسا  - 19321

یکم رجح  نبا  حیرصتب  لالدتسا  - 20322

« هیلو یلعف  هیلو  تنک  نم   » ثیدحب لالدتسا  - 21323

« رومألا یلوتم   » يانعمب نینمؤملا » یلو  انأ  ییلو و  هّللا  نا   » ثیدحب لالدتسا  - 22324

هدیرب باطخب  يدعب » مکب  سانلا  یلوا   » مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  قح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هدومرفب  لالدتسا  - 23325

لوسر ترضح  داشراب  ریما  ترضح  تیلضفا  هدیرب  تابثا  - 24331

لوسر ترضح  داشراب  ریما  ترضح  تیلضفا  هدیرب  نتسناد  - 25336

لوسر ترضح  داشراب  ریما  ترضح  تیلضفا  هدیرب  ملع  - 26339

« ُهَّللا ُمُکُِّیلَو  امَِّنإ   » هیآ لوزن  زا  دعب  هیوبن  هبطخب  لالدتسا  - 27339
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« ریدغ ثیدح  رد  يدعب  نم  مکیلو   » اذه دوروب  لالدتسا  - 28340

نآ زا  دعب  ار  ریمأ  ترضح  تیالو  دوخ و  تلاسر  لوسر  ترضح  يرازگساپسب  نیدلا  لامج  لالدتسا  - 29341

نآ زا  دعب  ار  ریمأ  ترضح  تیالو  دوخ و  تلاسر  لوسر  ترضح  يرازگساپسب  یمیهاربا  ضایب  عماج  لالدتسا  - 30341

« هیلو یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم   » ثیدحب لالدتسا  - 31342

« هیلو یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  هیلو  تنک  نم   » ثیدح تلالد  صاوخلا  هرکذت  رد  يزوجلا  نبا  طبس  حیرصتب  لالدتسا  - 32343

« هیلو یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  هیلو  تنک  نم   » ثیدح تلالد  رب  ریثک  نبا  حیرصتب  لالدتسا  - 33344

دراد تبحم  بوجو  رد  تاواسم  رب  تلالد  هک  تیالو  ثیدح  رد  هنم » انا  ینم و  یلع   » دوروب يذمرت  لالدتسا  - 34344

دراد تبحم  بوجو  رد  تاواسم  رب  تلالد  هک  تیالو  ثیدح  رد  هنم » انا  ینم و  یلع   » دوروب ءافخلا  هلازا  رد  هللا  یلو  لالدتسا  - 35345

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیالو  رب  ءایبنا  تثعب  لالدتسا  - 36346

ریما ترضح  تیالو  لوسر و  ترضح  توبن  نآ  قلخ  تقو  ضرا  تاوامس و  رب  یلاعت  قح  ضرعب  لالدتسا  - 37349

کیلا تهتنا  اذا  هیالولا  نآرقلا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هدومرفب  لالدتسا  - 38349

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تیلضفا  تاواسم و  تمصع و  رب  تلالد  لوسر  ترضح  تاملکب  هدیرب  ۀیاکش  باوج  رد  - 39351

يدعب مکیلو  یلع  نا  ایلع  بحأف  داشرا  تیالو و  ثیدح  قایسب  لالدتسا  - 40353

نامثع زا  دعب  نامزب  تیالو  ثیدح  لمح  لاطبا  رد  هجو   5353

353هراشا

لوا 353هجو 

مود 354هجو 

موس 354هجو 

مراهچ 354هجو 

مجنپ 355هجو 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  356هرابرد 
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مهدزاود دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باتک تاصخشم 

همئالا هماما  تابثا  یف  راونالا  تاـقبع  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  حراـش  1246ق  یلقدمحم 1306 -  نبنیـسحدماح  يروتنک  هسانـشرس : 
مق رـشن :  تاصخـشم  يدرجورب  انالوم  ربکایلع  نباضرمالغ  قیقحت  يروباشینلا  یئونهکللا  يوسوملا  نیـسح  دـماحریم  فیلات  راـهطالا /

.1374 یمالسالا 1416ق - =  رشنلا  هسسوم  مقب  هیملعلا  هزوحلا  یف  نیسردملا  هعامجلا 
(801 هفرشملا مقب  نیسردملا  هعامجل  هعباتلا  یمالسالا  رشنلا  هسسوم   : ) تسورف

لایر ج 1) 12000: اهب لایر ج 1 ؛ ) 12000: اهب کباش : 
یبرع تشادداـی :  يوـلهد  دـمحا  نبزیزعلادـبع  رثا  هیرـشعینثالا  هفحتلا  باـتک  رب  تـسا  یحرـش  ياهـیدر و  رـضاح  باـتک  تشادداـی : 

هفحتلا 1159ق   - 1239 دــمحا ، نبزیزعلادــبع  يوـلهد  عوـضوم :  حرــش  هیرــشعینثالا  هـفحتلا  رگید :  ناوـنع  هماـنباتک  تشادداـی : 
ریسفت دقن و  هیرشعینثالا -- 

اههیدر اههیعافد و  هعیش --  عوضوم : 
حرش هیرشعینثالا  هفحتلا  1159ق   - 1239 دمحا ، نبزیزعلادبع  يولهد  هدوزفا :  هسانش  ناثدحم  عوضوم :  ثیداحا  تماما --  عوضوم : 
يدنب هدر  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  مق  هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  هدوزفا :  هسانـش  ححـصم  اضرمالغ ، يدرجورب  انالوم  هدوزفا :  هسانش 

BP212/5/د9ت30218 1374 هرگنک : 
297/417 ییوید :  يدنب  هدر 

م3739-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

فلؤم یفرعم 

فلؤم همانیگدنز 

يرجه مهدزیـس  هدـس  لئاوا  رد  هعیـش  رخافم  زا  ناملاع و  نیرتمیظع  نامّلکتم و  نیرتگرزب  زا  يروباشین  يدـنه  نیـسح  دـماح  ریم  دـیس 
. دمآ ایند  هب  ق  مرحم 1246 ه . مجنپ  خیرات  هب  دنه  ونهکل  هریم  هدلب  رد  يرمق 

ردـپ یهاتوک  تدـم  زا  سپ  اّما  درک . عورـش  یلعمرک  خیـش  مان  هب  یخیـش  شیپ  هناخبتکم و  هب  نتفر  اب  یگلاس  نس 6  زا  ار  میلعت  ناـشیا 
. تخومآ يو  هب  ار  یئادتبا  لوادتم  بتک  یگلاس  نس 14  ات  دیدرگ و  يو  میلعت  رادهدهع  دوخ  ناشیا 

. تفر رگید  دیتاسا  غارس  هب  تالیصحت  لیمکت  يارب  شراوگرزب  ردپ  تلحر  زا  سپ  یگلاس و  نس 15  رد  نیسح  دماح  ریم 
هیعرش مولع  دناوخ . يرتست  سابع  دمحم  دیس  یتفم  دزن  ار  هغالبلا  جهن  یلع و  تکرب  دیس  يولوم  دزن  ار  یبنتم  ناوید  يریرح و  تاماقم 

هعیش گرزب  ءاملع  زا  ود  ره  هک  یلع - رادلد  نب  نیسح  دیس  ءاملعلا  دیس  ناشیا  ردارب  یلع و  رادلد  نب  دمحم  دیس  ءاملعلا  ناطلـس  دزن  ار 
. تفرگ ارف  ءاملعلا  ۀصالخ  هب  بقلم  ءاملعلا ، دیس  یضترم  دیس  دنزرف  دزن  ار  هیلقع  مولع  و  دندوب - دنه  رد 

نآ رب  يو  یـشاوح  هک  درک  ذخأ  ناشیا  زا  دوب  ءاملعلا  دیـس  شداتـسا  هیلاع  تافینـصت  زا  هک  ار  قیقدتلا  جهانم  باتک  ناشیا  نامز  نیا  رد 
. دشابیم ناشیا  دقن  تردق  قیقحت و  تمظع  رگنایب  باتک 

ردپ فیناصت  دقن  حیحـصت و  هب  ءادتبا  هنیمز  نیا  رد  تخادرپ و  شهوژپ  قیقحت و  رمأ  هب  لیـصحت  لاس  نیدـنچ  زا  سپ  ناشیا  لاح  ره  هب 
هلباقم حیحصت و  فرص  ار  لاس  ياهلاس  تخادرپ و  نعاطملا  دییشت  هّیقت و  هلاسر  هیردیح ، تاحوتف  هلمج  زا  یلق  دمحم  دیس  شراوگرزب 
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. درک عبانم  بتک و  لوصا  اب  دوب - هیرشع  انثا  هفحت  رب  ياهیّدر  هک  نعاطملا - دییشت  اصوصخم  بتک  نیا  تارابع 
رب ّدر  رد  يدابآضیف  یلع  ردیح  يولوم  مان  هب  تنس  لها  ءاملع  زا  یکی  طسوت  مالکلا  یهتنم  باتک  هک  دوب  هدشن  غراف  راک  نیا  زا  زونه 

یعدم نیفلاخم  فرط  کی  زا  دش . گنت  هعیش  زا  صاوخ  ماوع و  رب  هصرع  هک  ياهنوگهب  تفای  شرتسگ  رـشن و  ناوارف  تاغیلبت  اب  هیماما 
دنناوتیمن دنوش  عمج  هعیش  نیرخآ  نیلوا و  رگا  تفگیم  باتک  فلؤم  اجنآ  ات  تسین  باتک  نیا  بلاطم  باوج  رب  رداق  هعیش  هک  دندوب 

سابع دـمحم  دیـس  یتفم  ءاملعلا ، دیـس  ءاملعلا ، ناطلـس  هلمج  زا  دـنه  هعیـش  گرزب  ءاـملع  رگید  فرط  زا  دنـسیونب و  ارم  باـتک  باوج 
دماح ریم  هک  دوب  نامز  نیا  رد  دنتشادن  ار  نداد  باوج  ناکما  رگید  تاظحالم  تنطلـس و  صاخ  عاضوا  ببـس  هب  مالعأ  رگید  يرتست و 
ثعاب هک  درک  فینـصت  ياهنوگهب  ار  مالکلا  یهتنم  ضقن  یف  ماحفإلا  ءاصقتـسا  باـتک  هاـم  شـش  هلـصاف  رد  دـش و  نادـیم  دراو  نیـسح 

زا کیچیه  هک  درک  دراو  نیفلاخم  رب  ياهبرض  نانچ  نآ  رشن  تفرگ و  رارق  نانآ  هدافتسا  دروم  هتـشگ و  ناشیا  دیتاسا  یتح  ءاملع  تریح 
هدـهع زا  فلتخم  تاعامتجا  يرازگرب  نیفلاخم و  نایلاو  زا  نتفرگ  کمک  شالت و  اـهلاس  زا  سپ  مـالکلا  یهتنم  فلؤم  دوخ  یتح  ناـنآ 

. دندماینرب نآ  باوج 
رما رد  رمع  رخآ  ات  هک  دـش  راونألا  تاقبع  میظع  باتک  فیلأت  لوغـشم  سپـس  تخادرپ و  صوصنلا  قراوش  باتک  فیلأـت  هب  نآ  زا  سپ 

. تشامگ تّمه  نآ  فینصت  قیقحت و 
نیمرح رد  دـنامن و  زاب  قیقحت  یملع و  تیلاعف  زا  مه  اـجنآ  رد  اـّما  دـش  تاـیلاع  تاـبتع  سپـس  جـح و  رفـس  مزاـع  ق  لاـس 1282 ه . رد 
هداـعلا قوف - مارتـحا  دروـم  هک  تسج  تکرـش  قارع  ءاـملع  یملع  لـفاحم  رد  قارع  رد  تشادرب و  رداـن  بتک  زا  ییاهتـشاددای  نیفیرش 

يروآدرگ رافـسالا  لضفأ  عیاقو  نع  راونالا  رافـسأ  باتک  بلاق  رد  ار  دوخ  یملع  راک  لصاح  تشگزاب  زا  سپ  يو  تفرگ . رارق  ناـشیا 
. دومن

نارـصاعم و زا  کی  چیه  هک  يّدح  ات  دوب  یمالـسا  یملع  ثاریم  رابخا و  راثآ و  رب  طیحم  عالطا و  رپ  عبتت و  رپ  یملاع  نیـسح  دـماح  ریم 
ینید و تاداـقتعا  رارـسا  رد  شهوژپ  ثحب و  هب  ار  شیوـخ  رمع  همه  دندیـسرن . وا  هیاـپ  هـب  نیـشیپ  ءاـملع  زا  يرایـسب  یتـح  نارخأـتم و 

هکناـنچ داد  تسد  زا  ینید  ملـسم  قیاـقح  يراوتـسا  هار  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  دـینارذگ و  نیتسار  نید  هزوح  یناـبزرم  مالـسا و  تسارح 
: دسیونیم هراب  نیا  رد  بدالا  ۀناحیر  فلؤم 

فورصم ینید  تافیلأت  رد  شفیرش  رمع  قیاقد  تاعاس و  یمامت  هتـشاد و  مامت  مامتها  تعیرـش  هضیب  تناید و  هزوح  زا  هعفادم  رد  و  »... 
هتـشاگنیم پچ  تسد  اـب  رخاوا  رد  هدـش و  لـطاع  تباـتک  ریرحت و  ترثک  زا  وا  تسار  تسد  هکنآ  اـت  هتـشادن  يراذـگورف  ینآ  هدوب و 

...« تسا
نابز اب  ار  بلاطم  هتشادنرب و  راک  زا  تسد  ناشیا  تسا  هداتفایم  راک  زا  مه  ناشیا  پچ  تسد  هک  ینامز  ءامـسلا  موجن  فلؤم  هتفگ  هب  و 

. دراد زاب  یملع  داهج  زا  ار  ناشیا  تسناوتیمن  یعنام  چیه  تسا و  هدرکیم  ءالما 
ربخ دـش . نوفدـم  بآم  نارفغ  بانج  هینیـسح  رد  تفگ و  کـیبل  ار  قح  توعد  ق  لاس 1306 ه . رفـص  هام  مهدـجه  رد  ناشیا  ماجنارس 

وا ءاثر  رد  يدایز  ناگرزب  هتشگ و  ازع  کیرش  ءاملع  یمامت  تشاد . یپ  رد  ار  یناوخهحتاف  دّدعتم  سلاجم  ییاپرب  قارع  رد  ناشیا  تافو 
. دنتخادرپ هیثرم  هدیصق و  ندورس  هب 

ادتبا ناکاین : نادناخ و  *
نایم رد  دـندوب . دـهاجم  ینالـضاف  هاگآ و  یناملاع  همه  هک  تفای  شرورپ  دوشگ و  مشچ  ینادـناخ  ناماد  رد  يدـنه  نیـسح  دـماح  ریم 

. دنروخیم مشچ  هب  دهعتم  رازگتمدخ و  یناملاع  زین  يو  ناگدازدنزرف  نادنزرف و  ناردارب و 
ياـمنهار شیوـخ  رـصع  رد  کـی  ره  هک  دـنروخیم  مشچ  هـب  ناـشخرد  یناگراتـس  تهاـقف  مـلع و  نامـسآ  رد  مـظعم  نادـناخ  نـیا  زا 

. مینکیم هراشا  اهنآ  زا  نت  دنچ  هب  کنیا  دندوب . ناگدشمگ 
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. يروباشین يروتنک  يوسوم  مرک  هللا  دیس  هب  فورعم  نیسح  دمحم  دیس  تاقبع : بحاص  ّدج  - 1
هقالع ناشیا  تسا . يرجه  مهدزاود  هدـس  مود  همین  رد  تامارک  بحاص  ناـمز و  داـهز  ءاـهقف و  مـالعا  زا  نیـسح و  دـماح  ریم  دـج  يو 

رد وا  طـخ  هب  یـسابع  عماـج  رئازلا و  ۀـفحت  نیقیلا و  قـح  نآرق و  هتـشاد و  دوـخ  طـخ  هب  هسیفن  بتک  میرک و  نآرق  خاسنتـسا  هب  يداـیز 
. تسا دوجوم  ونهکل  هیرصان  هناخباتک 

يروباشین يروتنک  يوسوم  یلق  دمحم  دیس  یتفم  تاقبع : بحاص  دلاو  - 2
. دشابیم يرجه  مهدزیس  نرق  لوا  همین  رد  تارظانم  دئاقع و  ناشخرد  ياههرهچ  زا  نیسح و  دماح  ریم  دجام  دلاو  يو 

نرق رد  هعیش  نادنمشناد  مظاعا  زا  يوقن  یلع  رادلد  دیس  زراب  نادرگاش  زا  يو  دمآ . ایند  هب  لاس 1188  هدعق  يذ  هام  مجنپ  هبنشود  رد  وا 
. تشاذگ اجهب  دوخ  زا  ياهدنزرا  تافیلأت  دوب و  ریظنیب  یققحم  نونف  مولع و  رثکا  رد  هدوب و  مهدزیس 

. دوب ءاصقتسا  عبتت و  دننام  مک  ياههنومن  زا  تارظانم و  دیاقع و  ملع  ياههرهچ  نیرتهتسجرب  زا  یکی  ناشیا 
. تسویپ يدزیا  تمحر  هب  ونهکل  رد  ق  مرحم 1260 ه . مهن  خیرات  رد  یلق  دمحم  دیس 

نیسح جارس  دیس  نیسح : دماح  ریم  دشرا  ردارب  - 3
رتشیب اّما  تسا  هدومن  يدرگاـش  ءاـملعلا  دیـس  شردـپ و  دزن  رد  هچرگ  تسا . هدوب  ناـگنازرف  ناـملاع و  زا  شناردارب  ردـپ و  نوچ  زین  وا 

نینچمه ناـشیا  تسا . ینحنم  تاـطورخم  رد  ياهلاـسر  هلباـقم و  ربـج و  تـالداعم  لـح  باـتک  هلمج  زا  یـضایر  موـلع  رد  يو  تاـفیلأت 
. تسا هدوب  یمان  یکشزپ  فوسلیف و 

دوب هتفای  طلست  یضایر  مولع  دیدج و  هفسلف  یسیلگنا ، نابز  رب  يدح  هب  همیدق ، نونف  هیبرع و  مولع  هب  لاغتشا  دوجو  اب  نیسح  جارس  دیس 
. تسا هدیدرگ  برغم  تمکح  نونف  رد  رهام  نینچ  نیا  یمالسا  ملاع  کی  هنوگچ  هک  دندوب  هتفر  ورف  تریح  رد  سیلگنا  ناگرزب  هک 

. درک تلحر  ق  لاس 1282 ه . لوألا  عیبر  رد 27  يو 
نیسح زاجعا  دیس  نیسح : دماح  ریم  ردارب  - 4

. تسا هدش  عقاو  بجر 1240  رد 21  شتدالو  هدوب و  یلق  دمحم  دیس  طسوا  دنزرف  يو 
. تسا هدوب  يددعتم  تافینصت  تافیلأت و  بحاص  دنه و  روشک  رد  هعیش  یمان  نادنمشناد  زا  شناردارب  ردپ و  دننام  زین  ناشیا 

کمک دـصاقم  طابنتـسا  بلاـطم و  جارختـسا  هنیمز  رد  ماـحفالا  ءاصقتـسا  باـتک  فینـصت  رد  ار  نیـسح  دـماح  ریم  دوخ  ردارب  نینچمه 
. تفای راشتنا  وا  مان  هب  نیسح  دماح  ریم  ترهش  تهج  هب  اّما  داد  ماجنا  وا  ار  باتک  راک  نیرتشیب  دناهتفگ  هک  ییاج  ات  دومن  یناوارف 

« رافسالا بتکلا و  لاوحا  نع  راتسالا  بجحلا و  فشک  و « نایعألا » مجارت  یف  نایقعلا  روذش  هب « ناوتیم  ناشیا  تافیلأت  هلمج  زا 
. درک هراشا 

. تسویپ يدزیا  تمحر  هب  تکربرپ  اّما  هاتوک  يرمع  زا  سپ  ق و  لاوش 1286 ه . مهدفه  رد  ناشیا 
ءاملعلا سمش  هب  بقلم  نیسح  دماح  ریم  دنزرف  نیسح : رصان  دیس  - 5

هب شردپ  تامحز  تشاذگن  هک  ارچ  دناهدرمـش  ردـپ  هبترم  یلات  عبتت  ملع و  رد  ار  وا  دـش . دـلوتم  ق  هیناثلا 1284 ه . يدامج  رد 19  يو 
رـشتنم ناشیا  مان  اب  فیلأت و  شراوگرزب  ردپ  قایـس  کبـس و  هب  ار  نآ  زا  رگید  دلج  نیدنچ  تخادرپ و  تاقبع  میمتت  هب  اذل  دور و  ردـه 

. تخاس
دوخ مظعم  دلاو  زا  ار  مولع  نیا  هدوب و  دوخ  دالب  یلاها  عجرم  یتفم و  عبتتلا و  ریثک  یلاجر  ثدحم و  یلوصا ، هیقف ، رحبتم ، یملاع  ناشیا 

. دوب هدرک  ذخا  سابع  دمحم  دیس  یتفم  و 
هب دنه  هرگآ  رد  يرتشوش  یضاق  دقرم  راوج  رد  شتیـصو  هب  انب  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  ق  هجح 1361 ه . يذ  رد 25  ناشیا  تیاهن  رد 

. دش هدرپس  كاخ 
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نیسح دماح  ریم  رگید  دنزرف  نیسح : رکاذ  دیس  - 6
ناوید دومن . يرای  تاقبع  میمتت  رد  ار  شردارب  هک  دوب  دوخ  نامز  ءارعش  ءابدا و  زا  نینچمه  لضاف و  یملاع  دوخ  ردارب  نوچمه  زین  يو 

. تسوا راثآ  زا  تاقبع  رب  یتاقیلعت  یبرع و  یسراف و  هب  رعش 
نیسح رصان  دیس  نادنزرف  ریصن : دمحم  دیس  دیعس و  دمحم  دیس  7 و 8 -

دیتاسا دزن  فرشا  فجن  رد  هک  دندوب  دوخ  نامز  گرزب  ءاملع  ءالـضف و  زا  زین  دنـشابیم  نیـسح  دماح  ریم  ياههون  هک  راوگرزب  ود  نیا 
تفرگ و هدهعب  ار  ینید  یملع و  تسایر  نوؤش  دیعـس  دـمحم  دـنه  هب  تشگزاب  زا  سپ  دـندینارذگ . ار  دوخ  هیلاع  تالیـصحت  هتـسجرب 
رد شراوگرزب  ردپ  راوج  رد  تفای و  تافو  دـنه  رد  ق  لاس 1387 ه . رد  هکنیا  ات  تشاذـگ  ياج  هب  دوخ  زا  ار  يددـعتم  تافیلأت  راثآ و 

دراو ینامز  صاخ  طیارـش  تهج  هب  دنه  هب  تشگزاب  زا  سپ  ریـصن  دمحم  دیـس  اما  دـش . هدرپس  كاخ  هب  يرتشوش  یـضاق  دـقرم  نحص 
. دیسر یباین  سلجم  یگدنیامن  هب  نایعیش  بناج  زا  هدش و  یسایس  ياهراک 

هب يزاریـش  يازریم  هربقم  رد  فیرـش و  نحـص  رد  هدرب و  ءالبرک  هب  ار  يو  دـسج  یلو  درک  تلحر  ونهکل  رد  رابرپ  يرمع  زا  سپ  زین  وا 
. دندرپس كاخ 

ادتبا تافیلأت : *
( دّلجم  30 راهطالا ( ۀمئألا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  - 1

لاوحا باـتکلا و  فـیرحت  یف  ثحب  ق  یف 1315 ه . عبط  دـّلجم )  10 مالکلا ( یهتنم  ضقن  یف  ماقتنالا  ءاـفیتسا  ماـحفالا و  ءاصقتـسا  - 2
...[ ۀنسلا و لها  ءاملع  لاوحا  حرش  هدوجو و  تابثا  ۀجحلا و 

( دّلجم  5 صوصنلا ( قراوش  - 3
تالکشملا ّلح  یف  تالضعملا  فشک  - 4

راغلا هیآ  ثحبم  یف  رابتلا  بضعلا  - 5
( يدابآضیف یلع  ردیح  نیغلا ( ۀلازا  ّدر  یف  نیملا  لها  ماحفا  - 6

( ریغص طیسو و  ریبک و  بلاق  هس  رد  هقفلا ( یف  بجاحلا  ۀلئسم  یف  بقاثلا  مجنلا  - 7
ۀیبرعلا تآشنملا  بیتاکملا و  یف  ۀینسلا  رردلا  - 8

( ۀیهقفلا هیواتف  هیف  لئاسملا ( قیقحت  یلا  لئاسولا  نیز  - 9
1 مهیلع ) هللا  مالس  قارعلا  ۀمئا  ةرایز  جحلا و  یلإ  هرفس  یف  هل  حنس  ام  هیف  رکذ  رافسالا ( لضفا  عیاقو  نع  راونألا  رافسا  - 10

( ّمتی مل  هقفلا ( یف  عئارشلا  حرش  یف  عئارذلا  - 11
عوبطم لماک ) هقف  ءارغلا ( ۀعیرشلا  - 12

عوبطم نامثع ) دهع  یلع  فحاصملا  قارحا  هیف  ثحب  ۀلاوجلا ( ۀلعشلا  - 13
(. مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  نیسحلا  ءاثر  یف  هل  دئاصق  سلاجملا ( عمش  - 14

تایمعم زاغلأ و  ۀعومجم  فراطلا ، - 15
( یسامترالا لسغلا  یف  سامترالا ( ماکحا  یف  ساملالا  ۀحفص  - 16

عوبطم  2 ۀلکشم ) لئاسم  ةرشع  هیف  لح  ۀلماکلا ( ةرشعلا  - 17
( یسراف رعش  عمد ( عمش و  - 18

دوضنملا حلطلا  دودمملا و  لظلا  - 19
نیسح دماح  ریملا  لاجر  - 20
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قیقحتلا 3 ةرد  - 21

هیرصان هناخباتک 

ةراشا

ياههخسن تشگ و  لیمکت  نامز  رورم  هب  هک  دنتـشامگ  تمه  ياهناخباتک  يزیریپ  هب  مهدزیـس ، هدس  زاغآ  زا  نیـسح  دماح  ریم  نادناخ 
هدیمان يو  مان  هب  نیسح  رصان  دیس  نارود  رد  هکنیا  ات  دیـسر  هخـسن   30 ات 000 /  هک  دش  يروآدرگ  نآ  رد  جـیردت  هب  یـسیفن  ناوارف و 
ناوارف ریاظن  ياراد  یّمک  رظن  زا  هچرگ  هناخباتک  نیا  دش . لیدبت  یمومع  هناخباتک  هب  ناشیا  طسوت  دیعـس و  دمحم  دیـس  نامز  رد  دـش و 

. تسا ریظنمک  ردان  ياههخسن  دوجو  تهج  هب  یفیک و  رظن  زا  اّما  تسا 

هیرشع انثا  هفحت  باتک 

هفحت باتک  یفرعم 

هتخود ناتـسودنه  روانهپ  نیمزرـس  هب  عمط  مشچ  هسنارف  سیلگنا و  هژیوهب  رامعتـسا  ياهورین  هک  يرجه  مهدزیـس  هدس  نیتسخن  همین  رد 
» هب هک  يولهد  زیزعلا  دبع  مان  هب  دنه  ننـست  لها  ناملاع  زا  یکی  دمآیم  باسح  هب  نانآ  ربارب  رد  یگرزب  ّدـس  مالـسا  نامگیب  دـندوب و 

« دنهلا جارس 
دنکیم باطخ  بحاصهاش  ناونع  اب  ار  وا  تاقبع  بحاص  دیـسریم و  مود  هفیلخ  باطخ  رمع  هب  شبـسن  هطـساو  اب 31  تشاد و  ترهش 

. دیمان هیرشع » انثا  هفحت  ار « نآ  درک و  رشتنم  هیرشع  انثا  هعیش  اصوصخم  هعیش  ءارآ  تاداقتعا و  ّدر  رد  ار  یباتک 
نودب ثیدح و  ملع  دعاوق  دودح و  هظحالم  نودب  یمالسا و  خیرات  ياهتیعقاو  مالـسا و  يایند  حلاصم  هب  هجوت  نودب  باتک  نیا  رد  يو 
بادآ تیاعر  نودب  ار  هعیـش  لامعا  بادآ و  ریاس  قالخا و  عورف ، لوصا ، دیاقع ، شکاپ  نادـناخ  و  ص ) ربمایپ ( هاگیاج  نتفرگ  رظن  رد 

. تسا هداد  رارق  دوخ  تآارتفا  اهتمهت و  فده  ثیدح ، لقن  رد  يرادتناما  هرظانم و 
هک تسا  هدرک  تباث  هتشون ، هفحت  ّدر  رد  هک  هیرـشع  ینثالا  ۀهزنلا  باتک  رد  يریمـشک  ناخ  دمحأ  تیانع  نب  دمحم  يولهد  همالع  هتبلا 

یـسراف هب  یتارییغت  اب  ار  نآ  يولهد  زیزعلا  دـبع  هک  تسا  یلباک  هللا  رـصن  هجاوخ  هقبوم  عقاوص  باتک  زا  یتقرـس  تقیقح  رد  باـتک  نیا 
زا سرت  ببس  هب  باتک  نیا  لوا  پاچ  رد  يو  تسا 4 . هدنادرگرب 

. تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  هلاحک  اضر  رمع  هک  دشاب  هیرفسلا  حناوسلا  ۀیکملا و  ۀلحرلا  نامه  دیاش  ( 1 ) 
دشاب تالضعملا  فشک  باتک  نامه  دیاش  ( 2 ) 

. تسا هدرک  دای  تاقبع  ملعلا  ۀیندم  دّلجم  رد  شایملق  راثآ  زا  یکی  ناونع  هب  فلؤم  ار  باتک  نیا  ( 3 ) 
حیرـصت لیذ  رد  ریدغ  ثیدـح  ثحب  رد  هلمج  زا  تسا . هدومن  هراشا  بلطم  نیا  هب  دروم  نیدـنچ  رد  زین  تاقبع  بحاص  دوخ  هتبلا  (. 4 ) 
تعاـضب تسا و  بطاـخم  دـشرم  ریپ و  هک  یلباـک  عیفـش  دـمحم  نب  دـمحم  هللا  رـصن  و  دـیوگیم «: نینچ  ریدـغ  ثیدـح  رتاوت  هب  یبـهذ 

وا لوق  هب  جاجتحا  دـنکیم و  فصو  ثیدـح  لـها  ماـما  همـالع و  خیـش  هب  ار  وا  عقاوص ) رد ( دـشابیم  وا  تاداـفا  زا  قورـسم  شتاـجزم 
بقلم ثیدـح  لها  ماماب  ار  وا  هفحت ) ینعی ( باتک  نیا  رد  مه  صاخ  باب  نیا  رد  شدـیلقتب  هفحت ) بحاـص  بطاـخم ( دوخ  دـیامنیم و 

مالغ ار « باتک  فلؤم  درک و  یفخم  ار  دوخ  مسا  ناخ  فجن  باون  مان  هب  هقطنم  یعیـش  مکاح  دیامنیم . شمالک  هب  جاجتحا  دزاسیم و 
. دش رشتنم  يو  دوخ  مان  هب  يدعب  پاچ  رد  اّما  دیمان  دوب - دجبأ  فورح  ربانب  يو  ّدلوت  لاس  قباطم  هک  میلح -»

هب یـسراف  زا  ار  هفحت » باتک « ناتـسودنه  سرادم » رهـش « رد  یملـسا  نیدلا  ییحم  نب  دـمحم  مالغ  مان  هب  یـصخش  ق  لاس 1227 ه . رد 
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ۀیهلإلا ۀحنملا  ار  نآ  تخادرپ و  نآ  یبرع  هخسن  راصتخا  هب  دادغب  رد  یـسولآ  يرکـش  دومحم  ق  لاس 1300 ه . رد  درک و  همجرت  یبرع 
عبط هلیـسو  ندوب  مک  یـسایس و  ياهتیدودحم  یخرب  رطاخ  هب  یلو  درک . میدقت  ناخ  دیمحلا  دبع  ناطلـس  هب  ار  نآ  شاهمدقم  رد  دیمان و 

هنوگنیا رـشن  هب  تبـسن  هدوب و  بناـجا  ذوفن  تحت  هک  یئبمب  رهـش  ناتـسودنه و  رد  اذـل  دـش . يریگولج  قارع  رد  نآ  راـشتنا  پاـچ و  زا 
روهال رد  ودرا  نابز  هب  نآ  زا  دـعب  دـش و  پاچ  رـصم  رد  ادّدـجم  یتّدـم  زا  سپ  دـیدرگ و  رـشتنم  دـشیم  لوذـبم  رایـسب  یعاسم  اهباتک 

قرف طباور  نتخاس  هریت  نیملـسم و  نیب  فالتخا  داجیا  رد  دّدـعتم ، راشتنا  تالّوحت و  اب  هفحت  باتک  لاـح  ره  هب  دیـسر . عبط  هب  ناتـسکاپ 
دوش ودع  قادصم  هب  اّما  تشاذگ . يدایز  ریثأت  نایعیش  هیلع  رب  ّتنس  لهأ  ّتیبصع  ینیبدب و  ّسح  کیرحت  رگیدمه و  هب  تبسن  یمالسا 

دنیایب نادیم  هب  هدرک و  هفیظو  ساسحا  هعیـش  نیملکتم  ءاملع و  زا  يدایز  هّدع  ات  دش  ببـس  باتک  نیا  راشتنا  دهاوخ  ادخ  رگا  ریخ  ببس 
نیا رد  راونألا  تاقبع  گنـسنارگ  باتک  هک  دنوش  يرـشع  انثا  هعیـش  بهذم  دیاقع و  رتشیب  هچره  تیوقت  ثعاب  یملع  نابز  قطنم و  اب  و 

. تسا رادروخرب  يرتشیب  ششخرد  زا  نآ  فلؤم  ياسرفتقاط  تامحز  ناوارف و  عبتت  ببس  هب  نایم 
دمحم خیـش  مامتها  هب  ینـسح  عبطم  هک  تسا  ق  لاـس 1271 ه . رد  یلهد  پاـچ  هب  طوبرم  تسا  دوجوم  نونکامه  هفحت  زا  هک  ياهخـسن 

. تسا هدش  رکذ  لماک  روط  هب  فلؤم  مان  پاچ  نیا  رد  تسا . هدیناسر  پاچ  هب  يریزو  عطق  هب  هحفص  رد 776  ار  نآ  نسح 
: هفحت ياوتحم 

هب اهنت  هک  هتـسناد  مزتلم  ار  دوخ  باتک  نتم  رد  همدـقم و  رد  هچرگ  باتک  نیا  فلؤم  تسا . هعیـش  ّدر  رد  یـسراف و  نابز  هب  هفحت  باتک 
زا ّولمم  ار  دوخ  باتک  هدرک و  لمع  مازتلا  نیا  هب  رتمک  یلو  دنک  لقن  ربتعم  كرادم  زا  ار  دوخ  بلاطم  دنک و  دانتسا  هعیش  دوخ  تامّلسم 

. تسا هتخاس  هعیش  هب  اهتمهت  تآارتفا و 
: تسا هدروآ  شخب  ود  رد  ار  دوخ  بلاطم  باتک  متفه  شخب  رد  يولهد 

دنکیم دانتسا  ع ) ریما ( ترضح  تماما  رب  اهنآ  اب  هعیش  هک  یتایآ  لوا : شخب 
. تسا هدرک  افتکا  هیآ  لقن 6  هب  طقف  يو  شخب  نیا  رد 

هدرک حرطم  ار  تـیاور  طقف 12  زین  شخب  نیا  رد  دـنکیم . تیاور  تماما  تیـالو و  تاـبثا  ياتـسار  رد  هعیـش  هک  یثیداـحا  مود : شخب 
. تسا

. تسا هتسناد  شودخم  ار  اهنآ  دیناسا  ّهلدا و  هدومن و  تیاور  هیآ و 12  نیمه 6  هب  رصحنم  ار  هعیش  تادنتسم  عومجم  رد  و 
: هفحت باوبأ  تسرهف 

هفلتخم قرف  هب  نآ  باعشنا  عیشت و  بهذم  ثودح  تیفیک  رد  - 1
سیبلت لالضا و  قرط  هعیش و  دئاکم  رد  - 2

ناشیا بتک  ءاملع و  هعیش و  فالسأ  رکذ  رد  - 3
اهنآ ةاور  رکذ  هعیش و  رابخأ  لاوحا  رد  - 4

تایهلا رد  - 5
ع) ءایبنا ( نامیا  تّوبن و  رد  - 6

تماما رد  - 7
نیلقث اب  هعیش  تفلاخم  نایب  داعم و  رد  - 8

تسا هدرک  لمع  نیلقث  فالخ  نآ  رد  هعیش  هک  هیهقف  لئاسم  رد  - 9
هباحص رگید  نینمؤملا و  مأ  هثالث و  ءافلخ  نعاطم  رد  - 10

( تاوفه تابصعت - ماهوا - لصف ( رب 3  لمتشم  هعیش  بهذم  صاوخ  رد  - 11
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( هرشع تامّدقم  رب  لمتشم  يّربت ( ّالوت و  رد  - 12
هک دش  هتشاگن  نآ  ضقن  لاطبا و  رد  ناریا  قارع و  دنه ، رد  هعیش  ءاملع  زا  يدّدعتم  راثآ  دش ، رـشتنم  هتـشون و  هفحت  باتک  هکنآ  زا  سپ 

. تسا هداد  رارق  یملع  دقن  یسررب و  دروم  ار  نآ  زا  باب  کی  یخرب  هتخادرپ و  باتک  نیا  رسارس  ّدر  هب  یضعب 

هفحت ياه  هیّدر 

: تسا هدش  هتشون  هفحت  باوبا  همه  ّدر  رد  هک  هچنآ 
هیرشع ینثالا  ۀفحتلا  یلع  ّدرلا  یف  ۀیرشع  ینثالا  ۀهزنلا  - 1

ق) م 1235 ه . يولهد ( يریمشک  ناخ  دمحا  تیانع  نب  دمحم  ازریم  رثا  باتک ، لصا  زا  باب  کی  هژیو  رتفد  ره  و  رتفد ، هدزاود  رد 
هک تسا  هدیسر  پاچ  هب  ق  لاس 1255 ه . هب  دنه  رد  هدوب و  رتروهشم  هیقب  زا  هدید  ار  نآ  بجحلا  فشک  بحاص  هک  نآ  زا  رتفد  هتبلا 5 

» مان هب  یباتک  هفحت  بحاص  متـشه  ضارتعا  خـساپ  رد  نینچمه  مهن . مجنپ و  مراهچ ، موس ، مکی ، ياـهباب  هب  يو  ياـههیباوج  زا  دـنترابع 
. تسا هدرک  فیلأت  تسا  حسم  هلئسم  هب  طوبرم  هک  نماثلا » دیکلا  باوج 

يرادهگن نارهت  یمالسا  ياروش  سلجم  رد  نآ  متشه  رتفد  یطخ  هخسن  ونهکل و  هیرـصان  هناخباتک  رد  نآ  متفه  رتفد  یطخ  هخـسن  زین  و 
. دوشیم

دمحا وبا  فیلأت  رتفد  شش  رد  رارشالا  ّطق  راّجفلا و  ّدقل  رابتلا  مراصلا  هب ) هدش  هدیمان  لوسرلا ( نید  یبّرخم  یلع  لولـسملا  هللا  فیـس  - 2
ق) لاس 1232 . رد  هدش  هتشک  يدابآربکا ( يروباشین  یبنلا  دبع  نب  دمحم  ازریم 

» ناونع هب  ار  نآ  ّدر  رد  دوخ  مالک  و  نتم » ناونع « هب  ار  هفحت  تارابع  هک  تروصنیدـب  تسا  هدـش  هتـشون  هفحت  مامت  رب  ّدر  رد  یـسراف و 
. تسا هدروآ  حرش »

ق ) م 1260 ه . يدابآ ( میظع  يولهد  هللا  ناما  نب  نسح  يولوم  رثا  شیرق : یمنص  رسکل  شیجلا  زیهجت  - 3
. تسا دوجوم  یفجن  یشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  رد  نآ  یطخ  هخسن 

: تسا هدش  هتشون  هفحت  باوبا  زا  باب  کی  ّدر  رد  هک  هچنآ 
: عیشت خیرات  یسررب  لوا : باب 

رب ینبم  هک  هفحت  لوا  باـب  ّدر  رد  هدوب و  تاـقبع  بحاـص  راوگرزب  ردـپ  يروـتنک  یلق  دـمحم  دیـس  رثا  باـتک  نیا  يرـصان : فیـس  - 1
هک تشون  ار  یکچوک  باتک  باتک ، نیا  ّدر  رد  هفحت ، بحاص  درگاش  ناخ  دیشر  لضاف  تسا . هدش  هتشاگن  تسا  هعیش  بهذم  ثودح 

. داد يو  بلاطم  هب  یلّصفم  خساپ  تشون و  ار  ةرعاشألا  یلع  ّدرلا  یف  ةرخافلا  ۀبوجألا  باتک  يروتنک  همالع  الباقتم 
: نایعیش ياههلیح  دیاکم و  رد  مود : باب 

. تسا هدش  پاچ  ق ) . 1262 هتکلک ( رد  هک  تسا  يروتنک  همّالع  رثا  زین  باتک  نیا  دئاکملا : بیلقت  - 2
: هعیش ناگتشذگ  فالسا و  لاوحا  رد  موس : باب 

. تسا هدش  پاچ  دنه  رد  ق  لاس 1255 ه . رد  هک  دراد  ّقلعت  شخب  نیا  ّدر  هب  ۀیرشع  ینثالا  ۀهزنلا  هعومجم  ياهرتفد  زا  یکی 
: نآ لاجر  هعیش و  رابخا  ياههنوگ  رد  مراهچ : باب 

دنه پاچ  یسراف ) نابز  هب  يدابآهلإ ( يدنه  دمحم  نیدلا  ریخ  يولوم  رثا  زیزعلا : ۀیاده  - 1
. تسا باب  نیمه  ّدر  هب  طوبرم  زین  هیرشع  ینثالا  ۀهزنلا  یپاچ  تادّلجم  زا  یکی  نینچمه 

تاّیهلا مجنپ : باب 
رد ق  لاس 1215 ه . رد  هک  يدابآریصن  يوقن  یلع  رادلد  دیـس  همّالع  رثا  تاللا : يزعلا و  يدباع  تاهبـش  عطق  یف  تایهلإلا  مراوصلا  - 1
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( یسراف تسا (. هدیسر  پاچ  هب  هتکلک 
. دراد صاصتخا  باب  نیا  هب  زین  هیرشع  ینثالا  ۀهزنلا  مجنپ  رتفد 

يربمایپ رد  مشش : باب 
. تسا هدش  یگنس  پاچ  ق  لاس 1215 ه . رد  هک  يدابآریصن  يوقن  یلع  رادلد  دیس  همّالع  رثا  مالملا ، ماهس  مالسالا و  ماسح  - 1

تماما رد  متفه : باب 
. تسا هدیدرگ  فینصت  ییاهبنارگ  راثآ  دوریم  رامش  هب  هفحت  باتک  زا  تمسق  نیرتیلاجنج  هک  باب  نیا  ّدر  رد 

يدابآریصن يوقن  یلع  رادلد  دیس  همالع  رثا  مراوصلا : ۀمتاخ  - 1
( یسراف نابز  هب  يدابآریصن ( يوقن  یلع  رادلد  دیس  دنزرف  دمحم  دیس  ءاملعلا  ناطلس  رثا  هقبوملا : قراوبلا  - 2

( یبرع نابز  هب  يدابآریصن ( يوقن  یلع  رادلد  دیس  دنزرف  دمحم  دیس  ءاملعلا  ناطلس  رثا  ۀمامالا : - 3
وضو رد  اهاپ  حسم  نوچمه  یهقف  یعازن  لئاسم  یـسررب  هب  نآ  مهن  باب  رد  هک  یـسرانب ، يوسوم  ناخ  یلع  وبا  رثا  نیقداصلا : ناهرب  - 4

. تسا هتشاگن  ناهربلا  ۀجهم  مان  اب  ار  باتک  نیا  رصتخم  نینچمه  ناشیا  تسا . هتخادرپ  ّتقوم  حاکن  تیّلح  و 
. تاقبع بحاص  ردپ  يروتنک  همّالع  رثا  ةداعسلا : ناهرب  - 5

هدیـسر پاچ  هب  دـنه  رد  هک  یـسراف  نابز  هب  تاقبع  بحاص  داتـسا  يرتشوش  سابع  دـمحم  یتفم  دیـس  همالع  رثا  ۀـیرقبعلا : رهاوجلا  - 6
. تسا هتفگ  خساپ  یبوخ  هب  ار  جع ) رصع ( یلو  ترضح  تبیغ  هب  طوبرم  تاهبش  باتک  نیا  رد  ناشیا  تسا .

ترخآ رد  متشه : باب 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  دنه  رد  ق  لاس 1281 ه . رد  هک  يوقن  یلع  رادلد  همّالع  رثا  ۀّنسألا : نعطب  ۀعدبلا  ۀتاما  ۀنسلا و  ءایحا  - 1

( یسراف تسا (. باب  نیا  ّدر  صوصخ  رد  زین  يریمشک  دمحم  ازریم  ههزنلا  متشه  رتفد 
: هقف یفالتخا  لئاسم  رد  مهن : باب 

یلع دارفا  يولوم  تسا . باب  نیا  تالکشم  ّلح  تاهبش و  هب  خساپ  رد  هدش  پاچ  دنه  رد  ق  لاس 1255 ه . رد  هک  ۀهزنلا  زا  مهن  رتفد  - 1
بحاص رگاش  یسرانب  يوسوم  ناخ  یلع  وبا  رفعج  لباقم ، رد  هتـشون و  ههزن  زا  رتفد  نیا  ّدر  رد  ار  نیطایـشلا  موجر  باتک  یّنـس  يوپلاک 

. تسا هتخادرپ  يو  تاکسا  لاطبا و  هب  نیقداصلا  نیعم  باتک  اب  مه  ههزن 
یطخ هخـسن  هک  دراد  وضو  رد  اهاپ  حسم  ّتقوم و  حاکن  عوضوم  رد  باب  نیا  زا  متـشه  دیک  ضقن  رد  يرگید  باتک  ۀهزنلا  بحاص  - 2

. تسا هدوب  دوجوم  هیرصان  هناخباتک  رد  نآ 
رد هدش و  هتـشون  باب  نیمه  زا  شخب  نیا  خساپ  رد  هک  یهاشنامرک  یلع  دمحم  نب  دمحا  رثا  ۀعتملا  ۀـیّلح  نع  ههبـشلا  فشک  باتک  - 3

. تسا دوجوم  یچارک  یّلم  هزوم  هناخباتک 
نعاطم رد  مهد : باب 

رد نآ  زا  یمظعم  شخب  هدش و  هتشون  گرزب  رتفد  ود  رد  هک  يروتنک  یلق  دمحم  دیس  همّالع  رثا  نئاغـضلا  فشک  نعاطملا و  دییـشت  - 1
( نیرحبلا عمجم  هعبطم  تسا (. هدش  یگنس  پاچ  ق  لاس 1283 ه . هب  دنه 

( یسراف يدنه (. ناخ  یلع  وبا  رثا  نیمنصلا : ریسکت  - 2
همطاف ترضح  هناخ  ندنازوس  كدف و  ناتساد  هب  طوبرم  باب  نیا  زا  یشخب  ّدر  رد  يوقن  یلع  رادلد  ءاملعلا  ناطلس  رثا  حامرلا : نعط  - 3

. تسا هدش  پاچ  دنه  رد  ق  لاس 1308 ه . رد  هک  اهیلع  هّللا  مالس 
. تسا هدش  هتشاگن  حامّرلا  ضقن  مان  هب  یباتک  یّنس  يدابآضیف  یلع  ردیح  خیش  طسوت  باتک  نیا  ّدر  رد 

هعیش تابصعت  ماهوا و  رد  مهدزای : باب 
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هعیش دیاقع  رگید  يّربت و  یلوت و  رد  مهدزاود : باب  دنه  پاچ  يروتنک ( یلق  دمحم  همالع  رثا  ماهوألا : علقل  ماهفألا  عراصم  - 1
زا جـع ) نامز ( ماما  تبیغ  ثحبم  رد  هفحت  بحاص  ياههتفگ  خـساپ  رد  نینچمه  و  یـسراف ) يوقن ( یلع  رادـلد  همالع  رثا  راقفلا : وذ  - 1

متفه باب 
: تسا هدش  هتشون  هفحت  زا  یتمسق  ّدر  رد  هک  يرگید  ياهباتک 

- تسا هفحت  بحاص  نادرگاش  زا  هک  ۀیرمعلا - ۀکوشلا  فلؤم  یّنس  ناخ  نیدلا  دیـشر  يوقن . یلع  رادلد  همالع  رثا  مالـسالا : مراوص  - 1
خـساپ ار  تاهبـش  نیا  لماک  دـمحم  ازریم  نادرگاش  زا  ناخ  یلع  رقاب  میکح  هک  هدومن  ّدر  یتاهبـش  اب  ار  تایهلالا  مراوصلا  باـتک و  نیا 

. تسا هداد 
رب ّلاد  ثیداـحا  رکذ  لوصا و  ملع  نوماریپ  ثحب  زا  سپ  باـتک  نیا  رد  يو  يدـنه ، ناـخیلع  ناحبـس  همـالع  لوصـألا : یف  ةزیجوـلا  - 2

. تسا هدرک  نایب  ار  هناگهس  يافلخ  تالوهجم  هتخادرپ و  هفحت  بحاص  تاملک  ّدر  ضّرعت و  هب  ع ) نینمؤملا ( ریما  تماما 
خیش نب  يدهم  خیش  رثا  دلجم :)  3 یسولآ ( دومحم  ملق  هب  یبرع  هب  هفحت  همجرت  ّدر  رد  ۀیناطیشلا ، ۀثفنلا  نع  هّیهلإلا  ۀحنملا  فیحصت  - 3

ق) م 1343 ه . یمظاک ( یصلاخ  نیسح 
. دراد هیهلالا  ۀحنملا  ّدر  رد  یباتک  نینچمه  يو  ق -) 1339 ه . م . یناهفصا ( هعیرشلا » خیش  هب « فورعم  هللا  حتف  ازریم  همالع  ّدر  - 4

يونهکل يداه  دمحم  ازریم  يولوم  رثا  ودرا ) نابز  هب  ۀیرشع (: ینثالا  ۀفحتلا  ّدر  یف  ۀینسلا  ۀیدهلا  - 5
( ودرا نابز  هب  هیرشع ( انثا  هفحت  باوج  رد  ۀبلقنملا : ۀفحتلا  - 6

راونألا تاقبع  باتک  یفرعم 

ةراشا

تماما باب  ّدر  رد  هک  تسا  يروباشین  يدنه  نیـسح  دـماح  ریم  دیـس  موحرم  یقیقحت  یملع و  راکهاش  راونألا  تاقبع  میظع  باتک  ( 1 ) 
. دشابیم هدش - هتشون  هعیش  دیاقع  ّدر  رد  هک  يولهد - زیزعلا  دبع  هیرشع  انثا  هفحت  باتک 

یسانش هخسن  عوضوم و  - 1

. تسا هدش  هتشاگن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تماما  رب  هیماما  ّهلدا  هنیمز  رد  هفحت  متفه  باب  ّدر  ضقن و  رد  تاقبع 
. تسا هدوب  حرطم  افلخ  رابرد  رد  هک  تسین  ینید  نآ  مالسا  هک  دهد  ناشن  دنک و  نشور  ار  تماما  هفسلف  ات  دشوکیم  باتک  نیا  رد  يو 

. تسا هدرک  ضقن  دنتسم  راوتسا و  نیهارب  اب  ار  يولهد  تایعّدم  فرح  هب  فرح  باتک  نیا  رد  نیسح  دماح  ریم 
. تسا هدیشخب  ناماس  هدمآ  هفحت  متفه  باب  رد  هک  یتروص  نامه  هب  جهنم  ود  رد  ار  دوخ  باتک  يو 

تایآ رد  تسخن : جهنم 
هراشا دنکیم  لالدتسا  نآ  هب  هعیـش  هک  یتایآ  زا  هیآ  هب 6  طقف  يولهد  نوچ  دشاب ( هدوب  رتفد  شـش  رب  لمتـشم  یتسیاب  هک  جهنم  نیا  زا 

( تسا هدرک 
لگ يانعم  هب  واو  نوکس  نون و  حتفب  راونا  دراد و  شوخ  يوب  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  هقبع  عمج  ءاب  رـسک  نیع و  حتف  هب  تاقبع  (] 1 ) 

تسا  دیفس  لگ  ای  و 
1 تسا . هدیسرن  پاچ  هب  نونکات  هدوب و  دوجوم  هیرصان  هناخباتک  رد  سیونشیپ  تروص  هب  ییاهتشاددای  اهتشونتسد و 

تایاور رد  مود : جهنم 
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. تسا هدش  هتخاس  لیذ  بیترت  هب  رتفد  ود  ای  کی  ثیدح  ره  يارب  جهنم  نیا  رد 
شخب ود  رد  ریدغ  ثیدح  هب  فورعم  هالوم » یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  ثیدح « هژیو  تسخن : رتفد  - 

فلؤم راگزور  ات  زاغآ  زا  یّنـس  ثیدـح  نایاوشیپ  ظاّفح و  نیعبات و  عباـت  نیعباـت و  هباحـص و  زا  نت  دـصکی  زا  شیب  ماـن  تسخن : شخب 
تیاور رداصم  قیثوت  اهنآ و  لاوحا  زا  یشرازگ  اب  هارمه 

. يولهد تاهبش  هب  خساپ  و  ع ) یلع ( نانمؤم  ریما  تماما  رب  نآ  هدیچیپ  نیارق  یلالد و  هوجو  ربخ و  ییاوتحم  یسررب  مود : شخب 
1293 و 1294. فلؤم ( تایح  نامز  رد  هحفـص  رازه  زا  شیب  رد  دّلجم  ود  رد  مود  شخب  ياهحفـص و  دـلجم 1251  کی  رد  لوا  شخب 

تسا هدیسر  پاچ  هب  مق  رد  يدرجورب  انالوم  اضرمالغ  قیقحت  اب  یفورح  دلج  هد  رد  دلجم  هس  ره  هدش و  یگنس  پاچ  ق )
2 تسا . هدش  پاچ  مق  رد  هحفص  رد 462  یمق  سابع  خیش  زا  ریدقلا  ضیف  مان  اب  زین  رتفد  نیا  هصالخ 

دننام هک  تسا  تلزنم  ثیدح  هب  فورعم  يدعب » یبن  هنأ ال  الإ  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  تنأ  یلع  ای  رتاوتم « ربخ  هژیو  مود : رتفد  - 
. تسا هتفای  ناماس  اهتلالد  دانسا و  شخب  ود  رد  ریدغ  ثیدح 

درگلاس نیمدـصکی  تبـسانم  هب  هدـش و  پاچ  ق  لاـس 1295 ه . هب  ونهکل  رد  گرزب  هحفـص  رد 977  فلؤم  تاـیح  ناـمز  رد  رتفد  نیا 
. تسا هدش  تسفا  ناهفصا  رد  فلوم  تشذگرد 

. تیالو ثیدح  هب  فورعم  يدعب » نمؤم  ّلک  ّیلو  وه  و  هنم ، انأ  ینم و  ایلع  نإ  ثیدح « هژیو  موس : رتفد  - 
. تسا هدش  پاچ  دنه  رد  ق  لاس 1303 ه . رد  یلحر  عطق  هب  هحفص  رد 585  رتفد  نیا 

ندـمآ نایرب و  غرم  ناتـساد  هراـبرد  هک  ریطلا » اذـه  نم  یعم  لـکأی  کـیلإ  کـقلخ  ّبحأـب  ینتئا  مهللا  ثیدـح ...« هژیو  مراـهچ : رتفد  - 
( ریط ثیدح  هب  فورعم  دشابیم (. ص ) ترضح ( طسوت  هلمج  نیا  نتفگ  زا  سپ  ص ) ربمایپ ( هناخ  هب  ع ) یلع ( ترضح 

( يوضترم ناتسب  هعبطم  تسا (. هدیسر  پاچ  هب  ونهکل  رد  ق  لاس 1306 ه . رد  گرزب  دّلجم  ود  رد  هحفص  رد 736  رتفد  نیا 
...« اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انأ  ثیدح « هژیو  مجنپ : رتفد  - 

هب هحفص  رد 600  نآ  مود  دـّلجم  ق و  لاس 1317 ه . هب  هحفص  رد 745  نآ  تسخن  دّلجم  هک  هدش  هتـشون  گرزب  دّلجم  ود  رد  رتفد  نیا 
( نیسح رفظم  دیس  مامتها  هب  تسا (. هتفای  راشتنا  ق  لاس 1327 ه .

هیبشت ثیدح  هب  فورعم  یلع » یلإ  رظنیف  حون ... مدآ و  یلإ  رظنی  نأ  دارأ  نم  ثیدح « هژیو  مشش : رتفد  - 
( ونهکل رد  تسا (. هدش  پاچ  ق  لاس 1301 ه . هب  هحفص  رد 248  يرگید  هحفص و  رد 456  یکی  دّلجم  ود  رد  مه  رتفد  نیا 

. تسا هدیسرن  ماجنا  هب  نآ  سیونکاپ  هک  رفاک » وهف  يدعب  ۀفالخلا  اّیلع  بصان  نم  ربخ « هرابرد  متفه : رتفد  - 
رون ثیدح  هب  فورعم  مدآ »... هللا  قلخی  نأ  لبق  هّللا  يدی  نیب  ارون  ّیلع  انأ و  تنک  ثیدح « هژیو  متشه : رتفد  - 

نامزلا ناحبس  ناخ  یلع  بجر  دیسلا  یلوملا  ۀبتکم  یف  و  ونهکلب ، فنصملا  ۀبتکم  یف  دوجوم  هنکل  عوبطم  ریغ  ریبک  دلجم  یف  وه  و  ( 1 ) 
( هعیرذلا فنصملا (... ذیمالت  نم  ناک  يذلا  ناوارکج  یف 

مق و نکاس  ردص ( نیدلا  ردص  دیـس  هللا  تیآ  موحرم  روتـسد  هب  نارهت  رد  تاقبع » ریدغ « ثیدـح  تادـلجم  زا  مکی  ءزج  نینچمه  ( 2 ) 
هدیسر پاچ  هب  هحفـص ) رد 600  یملع ( ینماـضت  تکرـش  هناـخپاچ  مق - هیملع  هزوح  يالـضف  تمه  هب  یلحر  عـطق  رد  يافوتم 1373 )

 . تسا
. تسا هدش  پاچ  ونهکل  رد  ق  لاس 1303 ه . هب  گرزب  عطق  هحفص  رد 786  رتفد  نیا 

( دّلجم کی  رد  تسا (. هدشن  هتشون  ذغاک  يور  هک  ربیخ  راکیپ  رد  تیار  ربخ  نوماریپ  مهن : رتفد 
هتـشاد دوجو  هیرـصان  هناـخباتک  رد  نآ  سیونشیپ  زا  یـصقان  تشونتسد  هک  ع ») یلع ( عم  قحلا  قحلا و  عم  ّیلع  ربخ « هژیو  مهد : رتفد 

. تسا
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.) تسا هدماین  تسدب  یتشونکاپ  مه  رتفد  نیا  زا  هلیزنت .» یلع  تلتاق  امک  نآرقلا  لیوأت  یلع  لتاقی  نم  مکنم  نإ  ربخ « هژیو  مهدزای : رتفد 
( دلجم رد 3 

لاس ونهکل  رد  پاچ  دافم [. نامه  هب  هنیفـس  ثیدـح  تسویپ  هب  نیلقث  فورعم  رتاوتم و  ربخ  تالالد  دانـسا و  یـسررب  رد  مهدزاود : رتفد 
یگنـس پاچ  فلؤم  تایح  نامز  رد  رتفد  نیا  ق  يدهملا 1406 ه . مامالا  ۀسردم  دلج ) رد 6  ق ( ناهفصا 1380 ه . ق  1313 و 1351 ه .

) هدیافرپ ياهمان  ماجنا  مامضنا  هب  ناهفصا  رد  یتاضور  یلع  دمحم  دیس  مامتها  اب  دلج ) رد 6  نآ ( یفورح  عبط  هدروخ و  یلحر  هزادنا  هب 
. تسا هتفریذپ  تروص  هیرشع و )... انثا  هفحت  شفلؤم و  تاقبع و  هرابرد 

هب یبرع  نابز  هب  راونألا  تاقبع  ۀصالخ  یف  راهزألا  تاحفن  باتک  رد  ناوتیم  ار  هعومجم  نیا  یقیقحت  دـیاوف  ثحابم و  هدرـشف  نینچمه 
. تسا هدش  پاچ  مق  رد  طسوتم  دلج  رد 20  هک  دروآ  تسدب  ینالیم  یلع  دیس  ياقآ  ملق 

نآ رتفد  ود  نیـسح و  رـصان  دیـس  شدنزرف  طسوت  رتفد  هس  نیـسح ، دـماحریم  موحرم  تسدـب  رتفد  جـنپ  رتفد ، هدزاود  نیا  زا  عومجم  رد 
: تسا هدیسر  ماجنا  هب  لیذ  لیصفت  هب  نیسح  دماح  بولسا  نامه  اب  نیسح  رصان  دیس  دنزرف  دیعس  دمحم  دیس  طسوت 

: نیسح دماح  دیس  موحرم  فلا :
تلالد دنس و  رظن  زا  ریدغ  ثیدح  - 1

تلالد دنس و  رظن  زا  تلزنم  ثیدح  - 2
تلالد دنس و  رظن  زا  تیالو  ثیدح  - 3
تلالد دنس و  رظن  زا  هیبشت  ثیدح  - 4

تلالد دنس و  رظن  زا  رون  ثیدح  - 5
نیسح رصان  دیس  موحرم  ب :

تلالد دنس و  رظن  زا  ریط  ثیدح  - 1
تلالد دنس و  رظن  زا  باب  ثیدح  - 2

تلالد دنس و  رظن  زا  هنیفس  نیلقث و  ثیدح  - 3
دیعس دمحم  دیس  موحرم  ج :

( یبرع نابز  هب  تلالد ( دنس و  رظن  زا  تبصانم  ثیدح  - 1
( یبرع نابز  هب  طقف ( دنس  رظن  زا  ربیخ ، ثیدح  - 2

. دناهدشن پاچ  نونکات  ثیدح  ود  نیا  هتبلا 
ماقم زا  ات  دنداد  رارق  نیسح  دماحریم  موحرم  مان  هب  ار  تسا - هدش  ماجنا  نیسح  دماحریم  هون  دنزرف و  طسوت  هک  ریخا - ثیدح  جنپ  هتبلا 

بلاطم و سوئر  هدرک و  میـسرت  ار  نآ  تاقبع  راذگناینب  هک  دـندومیپ  ار  يریـسم  نامه  رفن  ود  نیا  یفرط  زا  دوش و  لیلجت  ناشیا  خـماش 
. دوب هدرک  هدامآ  نارگید  يارب  ریس  تلوهس  تهجب  ار  اهنآ  رداصم 

: زا تسترابع  هدش  هتشون  تاقبع  اب  هطبار  رد  هک  رگید  بتک  هلمج  زا 
فلؤم رگید  دنزرف  نیسح  رکاذ  دیس  ملق  هب  تاقبع  لییذت  - 1

يونهکل باون  نسحم  دیس  ملق  هب  ملعلا » ۀنیدم  ثیدح « لوا  دلج  بیرعت  - 2
نـسحم دیـس  ملق  هب  تارمثلا » مان « هب  تادلجم  نیا  یمامت  بیرعت  مکی و  دـّلجم  زا  یـشخب  مشـش و  مجنپ ، مود ، دـلجم  مامت  صیخلت  - 3

باون

لالدتسا کبس  ثحب و  یگنوگچ  - 2
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ندوب رودصلا  یعطق  رتاوت و  تابثا  ثیدـح و  دنـس  رد  تسخن  تسا . هداد  رارق  ءزج  ود  ای  کی  رد  ار  باتک  مّود  جـهنم  زا  دـّلجم  ره  يو 
) ّفلؤم نامز  ات  رودص  رـصع  و  ص ) مرکا ( ربمغیپ  نامز  زا  ّتنـس  لها  هربتعم  كرادم  هب  دانتـسا  اب  هدومن و  ثحب  هّماع  قرط  زا  اهنت  نآ ،
قیثوت و هب  سپـس  هباحـص و  رگید  لوق  قیرط  زا  ثیدـح  هطـساو  الب  نایوار  زا  کی  ره  لیدـعت  قیثوت و  هب  ادـتبا  نرق ) هب  نرق  تروص  هب 
لاجر و بتک  قیرط  زا  دعب  تاقبط  لیدعت  قیثوت و  هب  تیاهن  رد  نیعبات و  لوق  قیرط  زا  اهنآ  ناگدننک  قیثوت  هباحص و  زا  کی  ره  لیدعت 

هتخادرپ ثیدـح  نتم  لیلحت  هیزجت و  هب  هاگنآ  تسا . هتخادرپ  دوخ ، نامز  هب  ات  اهنآ  دوخ  قوثو  دروم  رداصم  یثیدـح و  عماوج  مجارت و 
زا هدراو  تاضارتعا  تاهبـش و  هیلک  نایاپ  رد  هدومن و  حیرـشت  هعیـش  رظن  قفو  رب  ار  ثیدـح  تلالد  یگنوگچ  هدافتـسا و  هوجو  سپـس  و 

نانآ دوخ  تاملک  هب  نانآ  زا  یلیلد  ّدر  يارب  یهاگ  هنیمز  نیا  رد  و  تسا . هداد  خـساپ  اـهنآ  همه  هب  لـقن و  کـی  هب  کـی  ار  هماـع  فرط 
. تسا هدرک  لالدتسا 

یملع تردق  - 3

رد الثم  تسا  راکـشآ  حضاو و  یبوخب  باتک  نیا  تادـّلجم  رـسارس  زا  راوگرزب  فلؤم  هداعلا  قوف  هطاحا  عالطا و  هعـس  یملع و  تردـق 
رب ثیدح  تلالد  هب  تبسن  يزوج  نبا  هئطخت  رگید  ياج  رد  هدومرف و  نایب  هجو  هب 66  هعیش  بولطم  رب  ار  نیلقث  ثیدح  تلالد  اج  کی 

تسا و براقأ  يانعم  هب  ترتع  هکنیا  رب  ینبم  هفحت  بحاص  ياعدا  لاطبا  رد  هداد و  باوج  دـساف  یلاـت  ضقن و  هب 165  ار  هعیش  بولطم 
. تسا هدرک  دراو  وا  رب  ضارتعا  ضقن و   51 طقف ، تیب  لهأ  هن  تسا  ربمغیپ  ناکیدزن  همه  ندوب  هعاطالا  بجاو  شاهمزال 

ار عبتت  قیقحت و  قح  هداد و  رارق  رظن  ّدـم  ارنآ  ثحب  لباق  بناوج  تاهج و  هیلک  دوشیم  دراو  هک  ثحبم  بلطم و  ره  رد  ناـشیا  نینچمه 
نیا رد  هک  یتاعوضوم  نوماریپ  یقیقحت  هنوگره  يارب  ار  هدـننک  هعلاطم  دـیامرفیم و  ءادا  هجرد  یهتنم  هب  ثحب  دروم  عوضوم  هب  تبـسن 

ار نانآ  لاح  حرـش  هک  ثیدـح  لاجر  مجارت  دروم  رد  اصوصخ  دـنکیم ، زاینیب  رگید  رداصم  بتک و  هب  هعجارم  زا  هدـش  حرطم  باـتک 
. تسا هدومرف  لقن  ظافلا  نیع  هب  دوشیم  عقاو  هدافتسا  دروم  هک  یعضاوم  مجارت و  بتک  یمامت  زا  اعون 

نوچمه يو  دیتاسا  تاملک  یتح  وا و  بتک  ریاس  زا  ار  يو  تالالدتـسا  هفحت و  بحاص  تاملک  هدرکن و  ءافتکا  مه  رادقم  نیا  هب  ناشیا 
باتک نیا  یسراف  نادرگرب  هفحت  تقیقح  رد  هک  عقاوص - باتک  بحاص  یلباک  هللا  رصن  هجاوخ  میحرلا و  دبع  نبا  هللا  یلو  خیـش  شردپ 

1 دهدیم . خساپ  هدرک و  لقن  ار  تنس  لها  ناگرزب  خیاشم و  ریاس  و  تسا -

ثحب دعاوق  هرظانم و  بادآ  تیاعر  - 4

فرط هکیلاح  رد  دنکیم  تیاعر  ار  هرظانم  ثحب و  دعاوق  بادآ و  ّتنـس ، لها  اب  جاجتحا  رد  یعیـش  ناملاع  ریاس  دننام  تاقبع  بحاص 
. تسا هدرکن  لمع  نادب  اّما  هدومن  ار  رما  نیا  ياعدا  هچرگ  لباقم 

لقن و تنامأ  تقد و  اب  دایز و  مک و  نودب  رظن  دروم  هلئـسم  هرابرد  ار  دوخ  لباقم  فرط  مالک  صخـش  هک  تسنآ  ثحب  دـعاوق  زا  فلا :
ود ّهلدا  ندینش  اب  رظان  هک  تسا  تروصنیا  رد  دزادرپب . نآ  یّلح  ای  یضقن  باوج  هب  هدرک و  صخشم  ار  لاکشا  لحم  سپـس  دنک ، ریرقت 

. دیامن باختنا  ار  نسحأ  ای  حیحص  رظن  هتخادرپ و  تواضق  هب  دناوتیم  فرط 
یتح دنکیم و  لقن  تساک  مک و  نودب  ار  هفحت ) بحاص  يولهد ( ترابع  نیع  باتک  هبطخ  زا  سپ  تاقبع  رد  نیسح  دماح  ریم  موحرم 

يولهد لباقم  رد  اّما  دزادرپیم . نآ  باوج  هب  سپـس  دوشیم و  ضرعتم  هدرک  لقن  ریغ  ای  دوخ  زا  شباـتک  هیـشاح  رد  وا  هک  ار  هچنآ  ره 
ساسم یعّدم  اب  هقباس  ثیداحأ  روتـسدب  مه  ثیدـح  نیا  و  دـیوگیم «: نیلقث  ثیدـح  لقن  زا  سپ  الثم  دـنکیمن . تیاعر  ار  هدـعاق  نیا 

یتلا ایتللا و  دعب  و  دیوگیم ...«: رون  ثیدـح  لقن  زا  سپ  هکنیا  ای  دـنکیمن و  ياهراشا  ثیدـح  نیا  هرابرد  هعیـش  لالدتـسا  هب  اّما  درادـن »

مهدزاود دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 359زکرم  هحفص 24 

http://www.ghadirestan.com


. دنکیمن حرطم  دوخ  ياعّدم  نیا  يارب  ار  هعیش  لیلد  اّما  درادن » اعدم  رب  تلالد 
شدوـخ دزن  رد  هک  يزیچ  نآ  هن  دـنادب  تجح  ار  نآ  شلباـقم  فرط  هک  دـنک  جاـجتحا  يزیچ  هب  هک  تسنآ  ثـحب  دـعاوق  رگید  زا  ب :

ظافح ياههتفگ  هب  هدرک و  جاجتحا  ّتنس  لها  بتک  هب  دوشیم  دراو  هک  یباب  ره  رد  تاقبع  بحاص  دراد . دامتعا  نآ  هب  تسا و  تجح 
ثیدح لباقم  رد  هک  مینیبیم  اذل  درادـن  هدـعاق  نیا  هب  یلمع  مازتلا  يولهد  اّما  دـنکیم . لالدتـسا  فلتخم  مولع  رد  اهنآ  ءاملع  ریهاشم  و 

نیا هکیلاح  رد  دنکیم  کسمت  ذجاونلاب » اهیلع  اوضع  يدعب و  نم  نییدهملا  نیدـشارلا  ءافلخلا  ۀنـس  یتّنـسب و  مکیلع  ثیدـح « هب  نیلقث 
. دناهدرک لقن  ّتنس  لها  طقف  ار  تیاور 

ار یثیداحا  هک  روطنامه  تاقبع  بحاص  دنک . فارتعا  تقیقح  هب  ّدر  جاجتحا و  ماقم  رد  صخـش  هک  تسا  نآ  ثحب  دـعاوق  رگید  زا  ج :
زین ار  هدرک  دانتـسا  نآ  هب  شلباقم  فرط  هک  ار  یتایاور  دـنکیم  دنتـسم  ّتنـس  لها  قرط  زا  دـنک  لالدتـسا  اـهنآ  هب  دـهاوخیم  دوخ  هک 

. دنکیم لقن  ار  نآ  دانسا  همه  هکلب  دنکیمن  هدنسب  رفن  ود  یکی  لقن  هب  هدرکن و  یهاتوک  هار  نیا  رد  دنکیم و  دنتسم 
« ریط ثیدح « لباقم  رد  هک  رمع -» رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیذللاب  اودتقا  تیاور « اب  ناشیا  دروخرب  رد  ناوتیم  ار  نآ  هنومن  هک 

زا 20 رتشیب  هکیلاح  رد  دنکیم  لقن  مقرا » نب  دـیز  قیرط « زا  طقف  ار  نیلقث  ثیدـح  يولهد  لباقم  رد  اما  دومن . هدـهاشم  دـناهدرک - لقن 
ادری یتح  اقرتفی  نل  امهنا  یتیب و  لهأ  هلمج « هدرک و  لقن  صقان  زین  ار  ثیدـح  نیا  هکنآ  رب  هوـالع  دـناهدرک . لـقن  ار  نآ  هباحـص  زا  رفن 

« ضوحلا یلع 
. تسا هدرک  فذح  نآ  زا  هدمآ  يذمرت  حیحص  دمحا و  دنسم  رد  هک  ار 

ندرک ّدر  هویش  - 5

لماک روطهب  مصخ  مالک  لقن  فلا :
. دنکیمن زین  انعم  هب  لقن  ار  نآ  یتح  دنکیم و  لقن  دایز  مک و  نودب  ار  يولهد  مالک  ناشیا  دش  هراشا  البق  هک  روطنامه 

هبناج همه  قیقحت  ثحب و  ب :
فرح دـهاوخیم  هک  یناـمز  اذـل  دـهدیم . رارق  ّتقد  دروم  هدرک و  یـسررب  ار  نآ  بناوج  ماـمت  هدـش  دراو  هک  یعوضوم  ره  هب  ناـشیا 

كردم لیلد و  ياهزادناهب  هدرک و  یسررب  ار  بناوج  همه  هکلب  دنکیمن  ءافتکا  لیلد  ود  لیلد و  کی  هب  دنک  لاطبا  ار  دوخ  لباقم  فرط 
دوشیم دراو  نیلقث  ثیدح  رد  يزوج  نبا  حدق  هب  هک  ینامز  اذل  دوشیم . دوبان  ساسا  هیاپ و  زا  لباقم  فرط  لالدتـسا  هک  دـنکیم  هئارا 

. دنکیم نایب  نآ  ّدر  رد  هجو   156
لماک قیقحت  ج :

هب دنکیم و  لقن  هدش  حرطم  عوضوم  نآ  هرابرد  هک  ار  یلاوقا  مامت  هداد ، رارق  ثحب  دروم  هک  یعوضوم  ره  رد  نیسح  دماح  ریم  موحرم 
ثحب دراو  يولهد  لوق  ّدر  رد  هک  ینامز  اذل  دنکیم . حرطم  دوش  هتفگ  عضوم  نیا  رد  تسا  نکمم  هک  ار  یلاوقا  یتح  دهدیم  خساپ  نآ 

هک ینامز  الثم  دزادرپیم . نداد  خـساپ  هب  هدرک و  لقن  زین  ار  يربط و ... رجح و  نبا  یلباک و  هللا  رـصن  نوچ  يرگید  دارفا  مـالک  دوشیم 
تاقبع بحاص  دوشیمن  نآ  دنـس  ضرعتم  اّما  دـنکیم  راکنا  ار  ع ) یلع ( تماما  رب  نآ  تلـالد  هدرک و  حرطم  ار  هنیفـس  ثیدـح  يولهد 

و تسا ) تلالد  زا  ثحب  رب  مّدـقم  دنـس  زا  ثحب  ناشیا  رظن  زا  نوچ  دربیم ( مان  دـناهدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هک  یناسک  زا  رفن  ادتبا 92 
دوشیم و نآ  يارب  فیعـض - یتح  دنـس - رکنم  هتـسناد و  دنـسیب  ار  ثیدـح  نیا  هیمیت  نبا  هک  تسنآ  دارفا  نیا  ماـن  ندرک  حرطم  ّتلع 

. دنکیم رکذ  ار  هدش  لقن  اهنآ  رد  ثیدح  نیا  هک  يربتعم  بتک  مان  سپس 
ثحب یبایهشیر  د :

هب هدش و  لالدتسا  اهنآ  هب  هک  تسا  یلاوقا  یبایهشیر  هدرب  راک  هب  دوخ  لباقم  فرط  لالدتسا  ّدر  رد  تاقبع  بحاص  هک  يدعاوق  زا  یکی 
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: دنک ادیپ  تسد  یبوخ  فادها  هب  هتسناوت  هار  نیا  زا  تسا و  هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  لیلد  ناونع 
رد وا  بلاـطم  ماـمت  هکلب  تسا  هدرکن  حرطم  دوخ  باـتک  رد  ار  يدـیدج  بلطم  يولهد  دـنک  نشور  هک  هدوـب  نآ  ددـص  رد  ناـشیا  - 1

یـسراف هب  ار  یلباـک  هللا  رـصن  عقاوص  يوـلهد  هک  دـنکیم  تباـث  دوـخ  تاـقیقحت  اـب  اذـل  تسا و  هدـش  حرطم  زین  يو  زا  شیپ  ياـهباتک 
هدنادرگرب

انثا هفحت  ناوـنع « هب  ار  نآ  تسا و  هدوزفا  نآ  هب  ضفارملا - بحاـص  يروبنراهـس - نیدـلا  ماـسح  شردـپ  زا  ار  یبلاـطم  نآ  رب  هوـالع  و 
. تسا ناهد  نیدلا  جات  علطتملا » ۀیافک  نادرگرب « يو  نیثدحملا » ناتسب  هکنیا « ای  تسا و  هدرک  هئارا  هیرشع »

. درادن تقیقح  هدش  هداد  دارفا  یضعب  هب  هک  ییاهتبسن  ای  لاوقا  زا  یضعب  هک  دسریم  هجیتن  نیا  هب  لاوقا  یبایهشیر  رد  ناشیا  - 2
هدروآ هعوضوم  ثیداحا  رامـش  رد  ار  نآ  يزوج  نبا  هک  دوشیم  حرطم  تیقاوی  رد  ینارعـش  لوق  زا  ریط  ثیدـح  هرابرد  هک  ینامز  ـالثم 
حـضفا تابذک و  حضوا  تاقالتخا و  جمـسا  تآارتفا و  حبقا  زا  تاعوضوم  رد  ار  ثیدح  نیا  يزوجلا  نبا  رکذ  ياعدا  الوا  دیوگیم ...«:

شیپ رفاغلا  هللا  دـمحب  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  يزوجلا  نبا  تاعوضوملا » باـتک « ماـت  عبتت  صحفت و  زا  هک  نآ  زا  رظن  عطق  تستـالبعزخ و 
ینعی جرفلا  وبا  هک  ینعم  نیاب  هدومن  حیرصت  يالع  ظفاح  هک  یتفایرد  اقباس  دوشیمن  ادیپ  ثیدح  نیا  زا  يرثا  زگره  تسدوجوم  رـصاق 

تاـعوضوم رد  يزوجلا  نبا  هک  هدومرف  هداـفا  ۀحارـص  زین  رجح  نبا  و  هدرکن ، رکذ  تاـعوضوملا  باـتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  يزوجلا  نبا 
رب شاک  دوب  هدیدرگن  علطم  مه  يالع  ظفاح  حیرـصت  رب  هدیدن و  ار  تاعوضوملا  باتک  لصا  ینارعـش  رگا  سپ  هدومنن  رکذ  ار  نآ  دوخ 

بذـک و نیا  درگ  نارـسخلا  يزخلا و  نم  افوخ  دـیدرگیم و  علطم  هدومن  وا  ییارـستحدم  تیاهن  راونالا  حـقاول  رد  هک  رجح  نبا  هداـفا 
...« دیدرگیمن و ناتهب 

ص 344] قودص - یلاما  همکحأ . المع  لمع  اذإ  ادبع  بحی  هللا  نکل  و  دیامرفیم ...: ص ) مرکا ( ربمایپ  ( 1 ) 
. تسا هدرک  فشک  ار  هداد  يور  اهباستنا  لاوقا و  یضعب  رد  هک  یتافرصت  تافیرحت و  دوخ  هویش  نیا  اب  تاقبع  بحاص  - 3

نبا مالک  هب  هنیمز  نیا  رد  نآ ... دانـسا  رد  تسا و  عوضوم  تنـس  لها  عامجا  هب  ثیدح  نیا  دـیوگیم «: يولهد  رون  ثیدـح  هرابرد  الثم 
هراب نیا  رد  يو  مینکیم . هعجارم  دنکیم  ذخأ  ار  دوخ  بلاطم  یلباک  زا  مه  يولهد  هک  تسا  یلباک  هللا  رصن  دنتسم  الومعم  هک  ناهبزور 

دانـسا رد  هدوب و  عوضوم  ثیدـح  نیا  و  تسا . هدرک  انعم  هب  لقن  هدروآ و  تاعوضوم  باـتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  يزوج  نبا  دـیوگیم «:
...« نآ دانسا  رد  تسا و  یعضو  ربخ  لهأ  عامجا  هب  نوچ  تسا  لطاب  ثیدح  نیا  و  دیوگیم «: یلباک  سپس  نآ »...

هب طوبرم  هدرک ، لقن  دوخ  تاعوضوم  باتک  رد  ار  نآ  يزوج  نبا  هکنیا  اّما  دـنکیم . هفاـضا  یلباـک  اـجنیا  رد  ار  ربخ  لـها  عاـمجا  سپ 
بلاط یبأ  نب  یلع  ایرکز و  نب  ییحی  نارمع و  نب  نوراه  انأ و  تقلخ  ص :» هّللا « لوسر  لاق  تسا ...  رون  ثیدح  زا  ریغ  يرگید  ثیدح 

[ ةدحاو ۀنیط  نم 
مازتلا فلاخم  دراوم  رکذ  ه :

. دنکیم هراشا  هتسناد ، نآ  هب  مزتلم  ار  دوخ  يو  هک  هچنآ  يولهد و  طسوت  ثحب  دعاوق  ندرکن  تیاعر  هب  ددعتم ، دراوم  رد  ناشیا 
: تسا هتسناد  مزتلم  بلاطم  نیا  هب  ار  دوخ  يولهد  الثم 

ثیداحا دنادن ، حیحـص  رابخأ  صوصخ  لقن  هب  مزتلم  ار  دوخ  نآ  بحاص  هک  یثیدح  باتک  ره  هک  تسنآ  هدـعاق  تنـس  لها  دزن  رد  - 1
تسین جاجتحا  لباق  نآ 

. دوشیمن هداد  شوگ  نآ  هب  الصا  دشاب  هتشادن  دنس  هک  هچ  ره  - 2
. درادن ّتیجح  رگید  هقرف  دزن  ياهقرف  ره  رابخا  نوچ  دومن ، جاجتحا  اهنآ  رب  ناشدوخ  رابخا  اب  هعیش  رب  جاجتحا  رد  دیاب  - 3

. تسین زیاج  هعیش  رب  تنس  لها  ثیداحا  اب  جاجتحا  - 4
. تسا هداد  هجوت  دراوم  نیا  هب  تاقبع  بحاص  هدرک و  لمع  اهنآ  فالخ  رب  يدایز  دراوم  رد  لمع  رد  اّما 
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ناشدوخ مالک  اب  نیفلاخم  رب  ّدر  و :
باوج ّتنـس  لها  ءاملع  ریاس  شردپ و  تاملک  هب  ای  شباتک  رگید  ياج  رد  يو  تاملک  هب  یهاگ  يولهد  بلاطم  ّدر  رد  تاقبع  بحاص 

. دنکیم ضقن  ار  نآ  هداد و 
بناوج همه  زا  ثیداحا  یسررب  ز :

رد دهدیم و  رارق  یسررب  دروم  ثیدح  نتم  رودص و  نأش  دنس ، رظن  زا  ار  نآ  دوشیم  ثیداحا  زا  ثحب  دراو  هک  ینامز  تاقبع  بحاص 
. دنکیم حرطم  ار  مزال  ثحابم  قیقد  یسانشراک  اب  تمسق  ره 

ۀضراعم ضقن و  ح :
. دنکیم ضقن  دنراد - ناعذا  نآ  هب  تبسن  اهنآ  دوخ  هک  هباشم - دراوم  اب  ار  نیفلاخم  لالدتسا  دّدعتم  دراوم  رد  ناشیا 

ظفل اب  ار  نآ  دوب  تفالخ  تماما و  هلئـسم  ندرک  نایب  ص ) ربمایپ ( رظن  رگا  دـیوگیم «: ریدـغ  ثیدـح  باوج  رد  يولهد  هک  ینامز  الثم 
لها نیثدحم  لوبق  دروم  هک  رـشع » انثا  يدـعب  نم  ۀـمئألا  ثیدـح « اب  ار  نآ  تاقبع  بحاص  دـشابن » یفالتخا  نآ  رد  ات  تفگیم  حـیرص 

. دنکیم لالدتسا  ناشدوخ  لاوقا  بتک و  زا  اهنآ  ضراعم  هب  نانآ  تالالدتسا  ضعب  باوج  رد  نینچمه  دنکیم . ضقن  تسا ، تنس 
ۀنس لها  حاحـص  بتک  رد  باحـصا  ّمذ  رد  هک  یثیداحا  اب  ار  متیدها » متیدتقا  مهیأبف  موجنلاک  یباحـصا  ثیدح « هب  يولهد  لالدتـسا  اذل 

. دنکیم ضقن  هدش  دراو 

تاقبع فلتخم  داعبا 

یملع دعب  - 1

نآ ياهیزیگنا  هابتشا  حیضوت  هب  دیاب  عضوم  فرـش  هعماج و  ملع و  نید و  رظن  زا  هک  هدش  هتـشون  یباتک  دید  هک  نیمه  نیـسح  دماح  ریم 
تخاس الم  رب  ار  نآ  ياهغورد  هدنار و  سپزاب  ار  نآ  ياهینیرفآ  هقرفت  ناربج و  ار  نآ  ياهینکارپ  لهج  تخادرپ و 

هار نیا  رد  ار  شیوخ  رمع  زا  لاس  ياهلاس  دوریم و  عیسو  تاعالطا  ذخآم و  ندرک  ادیپ  شیوخ و  تامولعم  شرتسگ  لابند  هب  ءادتبا  رد 
1 دنکیم . فرص 

نیا اب  نیـسح  دـماح  ریم  اّما  دوب ، نکمم  مه  ناشیا  تامولعم  مدـص  کی  اب  هفحت  هشیریب  یهاو و  ياههتـشون  هب  نداد  خـساپ  هکیلاح  رد 
. دراذگیم شیامن  هب  ار  یناسنا  روعش  هب  نتشاذگ  مارتحا  یعیش و  ملاع  کی  يرگنفرژ  عیشت و  بتکم  یملع  تیبرت  دوخ  راک 

یعامتجا دعب  - 2

لداـع تموکح  ّدر  مالـسا ، یلاـع  میهاـفم  ریقحت  تقیقح  رد  دوشیم  هتـشون  ع ) تیب ( لـها  بهذـم  ّدر  هئطخت و  دـصق  هب  هک  ییاـهباتک 
هب تناـیخ  تسا و  زیتس  رد  ملاـظ  ملظ و  اـب  هک  یبتکم  يوریپ  زا  ناناملـسم  نتـشاد  رود  ناراـبج ، تموکح  زا  يرادـفرط  قح ، رب  موصعم 

ییاهباتک اذل  دشکیم . يرشب  یلاع  لئاسم  هب  نآ  هنماد  هدش و  عورش  تکلمم  رهـش و  کی  حطـس  زا  راثآ  نیا  تسا و  نیملـسم  مالـسا و 
ص) دمحم ( لآ  زا  يوریپ  هعیش و  هب  تبسن  ار  نارگید  تسردان  رظن  دنسیونیم  هنیمز  نیا  رد  موجه  هن  عافد و  دصق  هب  هعیـش  ناملاع  هک 

. ددرگیم یهتنم  نآ  حیحص  تروص  هب  مه - هب  نیملسم  ندش  کیدزن  قح و  تخانش  هب  مک  مک  دنکیم و  تسرد 

ینید دعب  - 3

نآ يداـهتجا  شخب  هدـیقع  نید و  کـی  زا  شخب  نیرتـمهم  رگید  ناـیب  هب  تسا و  نآ  یملع  یلقع و  ياوتحم  هب  مارم  نید و  ره  تیمها 
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اب هک  یناگدنـشوک  نیارباـنب  دزاـسیم . ار  درف  ینید  تیـصخش  يداـقتعا و  تیوـه  هک  تسا  شخب  نیا  نوـچ  يدـیلقت . شخب  هـن  تـسا 
رب دنربیم و  الاب  ار  نید  تادنتـسم  لیالد و  مجح  دنهدیم و  حیـضوت  ار  يداقتعا  ینابم  شیوخ  نارکیب  ياهـشهوژپ  یملع و  ياهیریگیپ 

عقاو رد  نانیا  دـننکیم ، نشور  دـنزاسیم و  حرطم  ار  نایب  دانتـسا و  هب  دـنمزاین  طاقن  دـنیازفایم و  نید  یناهرب  يورین  یلالدتـسا و  ناوت 
. دنشخبیم ورین  ار  قح  نییآ  لقتسم  قطنم  هبذاج  دنناسانشیم و  ار  نید  راوتسا  تیوه 

صالخا دعب  - 4

نیا دزن  صالخا  روفو  دـهز و  راـک و  یگدـنز و  رگا  مهم . رایـسب  تسا  ياهلئـسم  نید  ناـملاع  هماـنراک  یناگدـنز و  رد  صـالخا  شقن 
راکـشآ دـش  دای  هچنآ  تیمها  دوش  هسیاقم  دـنکردم  ماـقم و  لـها  هک  یناـفلؤم  ناداتـسا و  اـی  ماوقا و  ناـیدا و  رگید  ناـملاع  اـب  ناـملاع 

. ددرگیم
قح و نازورف  لعشم  دندرک و  لمحت  ار  بئاصم  عاونا  راصعا  نورق و  لوط  رد  هک  ناملسم  هشیپ  يوقت  تمه و  دنلب  صالخا و  اب  ناملاع 

. دنتشاد شیوخ  عضوم  هب  ینامیا  راک و  رد  یصالخا  نانچ  دندوب و  نانچ  دنتفرگ  تسدرس  ار  یبلطقح 

ادتقا دعب  - 5

گرزب سدـقم و  ياهتمدـخ  هار  رد  هک  ینارکیب  ياهـششوک  نانآ و  صالخا  راک و  یگنوگچ  ناـملاع و  هنوگنیا  لاوحا  زا  عـالطا  اـنیقی 
. دشاب هدنزاس  هدننک و  تیبرت  یلماع  دناوتیم  دناهدرک 

هدافتـسا رمع  تاـظحل  همه  زا  ناـنآ  رتشیب . اـی  دـناهدوب  رثا  تسیود  بحاـص  هک  تسا  هدـمآ  ناـنآ  همانتـسیز  رد  هک  یناـملاع  رایـسب  هچ 
. دناهدزیم شیوخ  تلاسر  يادا  هب  تسد  اهتّذل  اهیناهاوخ و  همه  زا  یشوپمشچ  اب  دناهدرکیم و 

تساخیمنرب و دوخ  ياج  زا  يرورـض  ياهراک  يارب  زج  دوب و  هداد  صاصتخا  قیقحت  نتـشون و  هب  ار  دوخ  بش  زور و  تاقبع  بحاـص 
. درکیم ءافتکا  ضئارف  رادقم  هب  طقف  یعرش  تادابع  لامعا و  رد  یتح  دیباوخیمن ، دروخیمن و  ترورض  ردق  هب  زج 

دـیباوخیم و ور  هب  دـشیم  هتـسخ  نتـسشن  زا  هاگره  تشون . دوخ  پچ  تسد  اب  سپ  دـنامزاب ، تباتک  زا  يو  تسار  تسد  هک  ییاج  اـت 
هّللا ۀـیآ  هک  ییاج  ات  تشونیم  تشاذـگیم و  دوخ  هنیـس  يور  ار  باتک  دـیباوخیم و  تشپ  هب  دـشیم  هتـسخ  مه  زاـب  رگا  تشونیم و 

قیمع رثا  دنداد  رارق  لستغم  يور  ار  ناشیا  هزانج  هک  ینامز  دیامرفیم «: نیسح  رصان  دیس  ناشیا  دنزرف  زا  لقن  هب  یفجن  یشعرم  یمظعلا 
.« دش هدید  دوب  نآ  رب  باتک  نداد  رارق  لحم  زا  یکاح  هک  ناشیا  فیرش  هنیس  يور  رب  یقفا  طخ  کی 

هب ناسنیا  ناسانـش  دهعت  نیا  داتفا . راک  زا  شتـسار  تسد  تشون  سب  زا  هک  دناهتـشون  هیلع - هللا  ۀمحر  يدنه - نیـسح  دماح  ریم  هرابرد 
دناهتشاد جنر  هب  نت  دنلب  تمه  اب  هداهن و  دنلب  ياهنامرآ  هار  رد  ار  دوخ  یندب  ياهورین  هتخادرپ و  یملع  تامادقا  یگنهرف و  ياهیزاسزاب 

. ددرگ دازآ  هاگآ و  نامدرم  رگید  ياهناج  ات 
- دش رجنم  هیرصان  هناخباتک  لیکـشت  هب  ادعب  هک  شراوگرزب  ردپ  هناخباتک  هب  طبترم  یطویـس  ریـسملا  داز  لثم  يو  عبانم  زا  يدادعت  ( 1 ) 
زا اهرفس  نیا  رد  تسا . هدومن  يرادیرخ  تابتع  جح و  رفس  دننام  فلتخم  دالب  هب  دوخ  ياهرفس  نمـض  رد  ار  اهنآ  زا  يدادعت  دشابیم و 
زا يدادـعت  نینچمه  تسا  هتفای  تسد  یلـصا  ياههخـسن  هب  هدرب و  یناوارف  ياههدافتـسا  زین  قارع  نیفیرـش و  نیمرح  ربتعم  ياههناخباتک 

شالت اب  ات  هدش  راچان  زین  رداصم  یضعب  زا  هدافتسا  يارب  تسا  هدش  هداتـسرف  شیارب  ناشیا  تساوخرد  هب  ءاملع  یـضعب  طسوت  زین  بتک 
. دیامن هدافتسا  نیفلاخم  اصوصخم  دارفا  یصوصخ  ياههناخباتک  زا  یتخس  ای  ناوارف و 

همه نیا  نیـسح ، دـماح  ریم  هک  تسا  بیجع  يرما  دـسیونیم «: نیـسح  دـماح  ریم  تاـفیلأت  ندرمـشرب  زا  سپ  گرزب  اـقآ  خیـش  موحرم 
ذـغاک و ینعی  یمالـسا ( بکرم  ذـغاک و  اـب  زج  هک  یلاـح  رد  تسا  هدرک  فیلأـت  ار  گرزب  ياـهفراعملا  ةریاد  نـیا  سیفن و  ياـهباتک 
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رایسب عرو  ناوارف و  ياوقت  لیلد  هب  نیا  تسا و  هتشونیمن  تسا ) هدشیم  هیهت  ناناملسم  تسد  هب  یمالـسا و  ياهنیمزرـس  رد  هک  یبکرم 
. تسا هدوب  وا 

«. تسا ناگمه  روهشم  ناناملسم  ریغ  عیانص  ندرب  راکب  زا  يو  يرود  الوصا 

تاقبع تاظیرقت 

دیس جاح  یناسارخ ، ءاملعلا  فیرش  یناتـسرهش ، نیـسح  دمحم  دیـس  يرون ، ثدحم  یناردنزام ، نیدباعلا  نیز  خیـش  يزاریـش و  يازریم 
نب سابع  خیش  لیلج  ملاع  دناهتشون و  باتک  نآ  رب  يرایسب  تاظیرقت  نامز ، نآ  ناگرزب  رثکا  یناهفصا و  هعیرشلا  خیش  ردص ، لیعامـسا 

تسیب و ات  نآ  رد  هدرک و  فیلأت  راونألا » تاقبع  تاظیرقت  یف  راونألا  عطاوس  مان « هب  یـصوصخم  هلاسر  یناوریـش ، يدنه  يراصنا  دمحا 
لاس کی  رد  باتک  نآ  تکرب  هب  هک  هدش  حیرصت  بلطم  نیا  رب  اهنآ  زا  یضعب  رد  هک  تسا  هدومن  لقن  لوا  زارط  ءاملع  زا  ظیرقت  تشه 

. دناهدش رصبتسم  هعیش و  يریثک  عمج 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  ونهکل  رد  ق  لاس 1303 ه . هب  فلؤم  تایح  نامز  رد  باتک  نیا 

اـهظیرقت و تسخن  شخب  تـسا ، هدـش  بـترم  شخب  ود  رد  هـک  هدیـسر  پاـچ  هـب  ق  لاـس 1322 ه . رد  باـتک  نیا  زا  یبـختنم  نینچمه 
نیسح رصان  دیـس  شدنزرف  هب  باطخ  يو و  تافو  زا  دعب  هک  تسا  ییاهنآ  مود  شخب  هدیـسر و  تاقبع  بحاص  تایح  رد  هک  ییاههمان 

. تسا هدش  هتشون 
: دسیونیم نینچ  تاقبع  بحاص  هب  باطخ  دوخ  همان  زا  یشخب  رد  يزاریش  يازریم  موحرم 

یلاعبانج هقیـشر  تافّنـصم  بتک و  هب  منکیم و  ار  فیرـش  دوجو  تمعن  رکـش  هشیمه  تسا  هاوگ  هئامـسا - تزع  سدقأ - دحأ  دحاو  »... 
مالک ّنف  رد  مالـسا  رد  نونکات  تفگ : ناوت  فاصنا  مسانـشیم . وکین  مالـسا  رد  ار  زیزع  دوجو  نآ  تامدـخ  تامحز و  قح  مسنأتـسم و 

. تسا نامز  نیا  مئانغ  رهد و  نیا  تانسح  زا  هک  راونالا  تاقبع  باتک  اصوصخ  تسا ، هدشن  فینصت  مامت  عفان و  هنوگنیاب  یباتک 
سک ره  دیامن و  هدافتسا  دیامن و  عوجر  كرابم  باتک  نآ  هب  دوخ  دسافم  حالصا  دئاقع و  لیمکت  رد  هک  تسا  مزال  نیدتم  ملسم  ره  رب 
هملک ءالعا  تسا  رظن  رد  هچنانچ  ات  درادن  تشاذگ  ورف  ار  شـشوک  یعـس و  دیاب  رقحأ  داقتعا  هب  اهنآ  جیورت  رـشن و  رد  دناوت  وحن  ره  هب 

.« تسا رظن  رد  رتمک  هیجان  هقرف  هّقح و  هقیرطب  نیا  زا  رتهتسیاش  یتمدخ  هک  دوش  لطاب  ضاحدا  قح و 
: دیوگیم نینچ  تسا  هتشاگن  یبرع  نابز  هب  هک  رگید  ياهمان  رد  و 

رب دیاهدرب ، راک  هب  بلاطم  نیا  ندرک  ادیپ  يارب  امـش  هک  یتاقیقحت  شوخ  میـسن  مدناوخ ، دـنمجرا  یلاع و  بلاطم  امـش ، باتک  رد  نم  » 
هیام نآ  يادز  لهج  تاراشا  تسا و  هدنسیون  یگتخپ  لیلد  باتک ، ياسر  تارابع  دراد . يرترب  يرورپغامد  نوجعم  هدرورپ و  کشم  ره 

صالخا همـسجم  تسد  هب  هتفرگ و  تأشن  كانبات  يرکف  ياههمـشچرس  زا  باتک  هک  یلاح  رد  دشابن ؟ نینچ  هنوگچ  و  نتخومآ . تقد و 
.« دابم دابم و  زگره  دشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  هنوگ و  نیا  زا  فلؤم  دشاب و  تسد  نیا  زا  دیاب  باتک  يرآ  تسا . هتفای  فیلأت  يوقت  و 

لیلجت ناشیا  تافیلأت  نیـسح و  دـماح  ریم  زا  اهنآ  رد  دـسیونیم و  دـنه  ناـگرزب  هب  ییاـههمان  یناردـنزام  نیدـباعلا  نیز  خیـش  نینچمه 
دماح ریم  موحرم  هب  باطخ  یلصفم  همان  نمـض  دنناسرب و  پاچ  هب  ار  نیـسح  دماح  ریم  راثآ  رگید  ات  دیامنیم  قیوشت  ار  نانآ  دنکیم و 

: دیوگیم نینچ  نیسح 
نامز نیا  ات  ناقیا  بهذم و  تیّقح  تابثا  رد  یفینصت  هدزن و  رـس  يریرحن  ریرحت  نانب  زا  نآلا  ات  ناقتا  تناتم و  تقایل و  نیا  هب  یباتک  »... 

ّرد هّلل  نایع و  لئالد  عیمج  رب  اصقتـسا  شیاصقتـسا  زا  نازو و  قیقحت  هحئار  شتاقبع  زا  هتـشگن . رهاظ  رداص و  يریبخ  ربح  ریرقت  نایب  زا 
...« اهفّنصم اهّفلؤم و 

: دسیونیم هیوضرلا  دئاوف  رد  یمق  سابع  خیش  موحرم 
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راوگرزب نآ  رابررد  ملق  زا  هک  راونالا  تاقبع  باطتـسم  باتک  سک  ره  دوب  هیرـشع  ینثا  هعیـش  جـجح  هیهلا و  تایآ  زا  بانجنآ  دوجو  » 
نآ رب  هدنارن و  نخس  لاونم  نادب  يدحا  نونکات  مالسا  ردص  زا  تماما  ثحبم  رد  امّیس  مالک  نف  رد  هک  دنادیم  دنک  هعلاطم  هدمآ  نوریب 
هلإ ترضح  تناعا  دییأتب و  زج  تسین  عاب  لوط  رظن و  هعس  عالطا و  هطاحا و  نیا  هک  تسا  نایع  دهاشم و  قحلا  هتخادرپن و  فینـصت  طمن 

هادف .» هل  انحور  رصع  ناطلس  هجوت  و 

مهدزاود دلج 

تیالو ثیدح 

همدقم

ّینـس ماقم  ّلک  امهلا  امهل و  انا  یبّنلا و  دعب  نینمؤملا  ّیلو  ّیـصولا  لعج  يّذلا  ّیلعلا  میکحلا  دیمحلا  هّلل  دـمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 
دعب یضولا و  لضفلاب  نیصوصخملا  مارکلا  هلا  ّیفّصلا و  یبّنلا  یلع  هَّللا  یّلص  ّیعّدلا و  ثبخ  ۀمالع  مهضغب  ّیکّزلا و  بیط  ناونع  مهّبحف 

وه اذه  ّنا  یهبلا  قرـشملا  هجولاب  عوّرلا  موی  هَّللا  هثعب  يوسوملا  یلق  دّمحم  دّیّـسلا  ۀماّلعلا  نب  نیـسح  دماح  ینّدلا  فیعّـضلا  دـبعلا  لوقیف 
نم ثلاثلا  ثیدحلا  رکذـل  عوضوم  دـّلجملا  اذـه  راهطالا و  ۀّـمئألا  ۀـماما  یف  راونالا  تاقبع  باتک  نم  یناثلا  جـهنملا  نم  ثلاثلا  دـلجملا 
هَّللا ۀمالّـسلاب و  ثارتکا  ۀّلق  ةراسج و  ۀمارکلا  ّقحلا و  لها  لالدتـسا  اهیف  رـصح  ۀمامالا و  باب  یف  ۀـفحتلا  بحاص  اهرکذ  یّتلا  ثیداحالا 

ۀناکتسالا ۀعارّضلا و  هیلإ  ۀناعتسالا و  هب  ۀنایصلا و  قیفّوتلا و  یلو 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  بانج  لئاضف  راکنا  تعانش  نایب 

موس ثیدح  ریرحنلا  ثّدحملا  لضافلا  لاق 
يدعب نم  نمؤم  لک  ّیلو  وه  ّیلع و  نم  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  لاق  ّهنا  اعوفرم  هدیرب  تیاور 

دناهدرک فیعـضت  ار  وا  روهمج  دوخ و  تیاور  رد  مهتم  تسیعیـش  وا  هدـش و  عقاو  حـلجا  وا  دانـسا  رد  هک  اریز  تسا  لطاب  ثیدـح  نیا  و 
تـسدیقم ریغ  زین  دـشاب و  دارم  فرـصتب  یلوا  هک  تسرورـض  هچ  تسا  هکرتشم  ظافلا  زا  یلو  زین  درک و  ناوتن  جاجتحا  وا  ثیدـحب  سپ 

هیلع و هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  بانج  زا  دعب  دوب  ۀعاطلا  ضرتفم  ماما  ریما  ترـضح  تاقوا  زا  یتقو  رد  هک  تسنیمه  تنـس  لها  بهذم  تقوب و 
لامعا رد  لیبن  ربح  لیلج و  بطاخم  ریبخلا  مهلملا  فطلب  انیعتسم  لوقا  ملس 

3 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دوخ معزب  نوچ  هک  تس  نیا  هتخادنا  تلزنم  ثیدح  ریدغ و  ثیدـح  باوجب  هک  یـساسا  هتـشاذگن  ورف  هقیقد  لیوست  عیملت و  عیدـخت و 

نع الـضف  ماوع  سان و  داحآ  نعط  عینـشت و  زا  یباـسح  مه  هتـشادنپ و  فیعـض  قح  لـها  دوصقم  رب  فیرـش  ثیدـح  ود  ره  نیا  تلـالد 
رکذ زا  رگم  هتـشاد  زاب  نآ  لاطبا  ّدر و  زا  ار  دوخ  هتخاس  ابح  راعـش  بّصعت  نیرکنم  فالـسا  راثآ  يافتقا  زا  هتـشادرب  مالعالا  صاوخلا و 

ضحم يداو  رد  مدق  هدومن  نانع  فطع  تلزنم  ثیدـح  رتاوت  رکذ  زا  نینچمه  هرتاوت و  نع  الـضف  ریدـغ  ثیدـح  تّحـص  قرط و  دّدـعت 
ثیدح نیا  تلالد  نوچ  هتشاذگ و  ائیش  هدجی  مل  هءاج  اذإ  یتح  ءام  نآمظلا  هبسحی  ۀعیقب  بارـس  قادصم  لیلع  لیوات  هیجو و  ریغ  هیجوت 

زا رابک  راغص و  هذخاؤم  فوخ  رابت و  یلاع  سفن  طبض  رابتعا و  ّتبثت و  راقو و  ملح و  نآ  باوجب  هتفای  رتيوق  يدعب  ظفل  ببسب  فیرش 
راهظاب هتخاون  دـیاکم  رب  ماـقم و  نیرد  نآ  ّدر  لاـطبا و  همزمز  هتخادـنا  ندرگ  رد  دـینع  نیبّصعتم  ضعب  دـیلقت  عاـبتا و  هدـالق  هداد  تسد 

ریط و ثیدح  تلالد  نوچ  نینچمه  هتخادرپ و  نایب  تعاشب  ناسل و  تطالس  نانج و  تراسج  لامک 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
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هدافا بسح  وا  دلاو  هکنآ  اب  هدرکن  نآ  بیذکت  ّدر و  زا  ایحتسا  هدید  رتيوق  تسا  هعئاذ  هضیفتسم  بقانم  هعئاش و  هروهـشم  لئاضف  زا  هک 
روهشم و فورعم و  تیاهن  ود  ره  هک  رون  ثیدح  هیبشت و  ثیدح  تلالد  نوچ  زین  دعب و  امیف  رهظیـس  امک  تسثیدح  ود  ره  نیا  تبثم  وا 

بل هتفای  حضاو  رهاظ و  روطلا  للق  یلع  رّونلاک  نینیعلا  ةرق  رد  وا  دلاو  مالک  زا  نّیل  وأ  توبث  هکلب  روکذم  هّینس  همئا  زا  يرایـسب  بتک  رد 
رد اجباج  نیطف  ریرحن  بطاخم  هک  میدرک  نایب  لّوا  جهنم  رد  هدودز و  دوخ  ربدت  فاصنا و  هنییآ  زا  هابتـشا  گنز  هدوشگ  مه  نآ  لاطباب 

دوخ نامزالم  ياکذ  لقع و  تیاغ  زاربا  الو و  افـص و  لاـمک  راـهظا  رد  هدیـشوک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  لـئاضف  لاـطبا  ّدر و 
اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  لوزن  تیاور  حرج  حدقب و  ادب  يداب  هدیشورخ 

نیثدـحم و رباکا  دزن  لوقنم و  روثام و  هربتعم  رافـسا  هدـمتعم و  بتک  زا  يرایـسب  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  قح  رد  ۀـیآلا 
هدوبر و حاجس  هملیسم و  جیورت  رد  قبس  بصق  نآ  تیاورب  یبلعث  دّرفت  ياعداب  هدولآ  نابز  لوبقم  ملسم و  هماع  هصاخ و  نیرسفم  مظاعا 

نیجهت تیاهن  تسرهاظ  هیّنس  فالخا  فالـسا و  رگید  افحلا و  ۀلازا  رد  شدلاو  هدافا  زا  وا  تلالج  تمظع و  لامک  هک  ار  یبلعث  تایاور 
ار وا  تایاور  یبلعث و  ۀـبطاق  تنـس  لها  نیثّدـحم  هک  ینعم  نیا  ياعدا  تناما  تناـید و  تیاـهن  تراـسج و  دـیزمب  ینعی  هدومن  نیهوت  و 

زین تایآ  رگید  باوجب  هتخاس و  زاـغآ  دـنکیمن  هقرفت  سباـی  بطر و  رد  هک  دـناهداد  باـطخ  لـیل  بطاـح  ار  وا  دنرامـشیمن و  يوجب 
هدیـشود و فاجرا  لها  لیطابا  زا  قدـص  نیّزیمم  نیدـقان  نیطاسا  فالخ  فـالخا  هتخادرپ  هعیظف  تاراـکنا  هعینـش و  تاـفزاجم  داـجیاب 
عالطا و ترثک  دقن و  بابرا  اب  عازن  هقاشم و  عاصم و  هّزاعم و  هدـیمر و  سایقیب  لضف  نایواح  تاقیقحت  زا  سامـش  سکاشت و  شکاشکب 
زا فّلختب  فّلکت  مجهت و  هماـهم  فّلـصت و  سّجهت و  یفاـیف  فّسعت و  مّکحت و  يداوب  رد  هدـیدرگ و  ـالتبم  عاـب  لوـط  ریـس و  باحـصا 

ياههنارت گنریب و  ياههناسفا  هدیمارخ  فرظت  سرفت  زا  زایحنا  فّرعت و  قیقحت و 
4 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تنازر تناتم و  لامک  راهظا  داد  هداهن  زاغآ  کنـش  خویـش و  تالداجم  تارباکم و  گنهرف و  شناد و  زا  هدـیعب  تاـتهابم  کـنهآیب و 
زارحا تباصا و  جرادم  ءاقترا  ددـجم  عاونا  تزایح  لضف و  نونف  رد  رّحبت  لقع و  تحاجر  قلخ و  تحاجـس  رظن و  بوقث  بئاص و  يار 

تلالج و اب  هّمئا  دـئاوف  زا  رابتعا  رابتخا و  راهزا  رهاوز  رامـشا و  عناوی  ءانتجا  تعانـص و  قئاقح  رئاخذ  ءانتقا  تعارب و  رامـضم  رد  لـصخ 
فینم ماقم  قئاقد  كارداب  داعـستسا  فیقثت و  بیذـهت و  ياـصقا  تیاـعر  فیلاـت و  همزـال  بادآ  عمج  فینـصت و  همتحتم  لوصا  ءاوتحا 
هباشم لثامم و  انام و  عیفر  بطاخم  عیدب  عینص  نیا  هداد و  فیخس  بّصعت  يواهم  ماحتقا  زا  اوتجا  فییزت و  لیدعت و  فیعضت و  قیثوت و 

رد حیرـص  هک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  توبن  صوصن  ار  ناشیا  هک  باتک  لـها  عیظف  عینـص  اـب  تسلکاـشم  و 
فورـصم نآ  لاـطبا  بیذـکت و  حدـق و  راـکناب و  ار  دوخ  هرـساخ  مه  عماوج  دـنتخادنارب و  هسدـقم  بتک  زا  دـنتفای  ترـضح  نآ  توـبن 

هذخاؤم باسح و  زور  براقع  بابلالا و  یلوا  حیضفت  زا  یباسح  دنتـشادرب و  عقاو  ّدر  تباث و  دحج  قح و  نامتک  زا  رفاو  ّظح  دنتخاس و 
بولطم رب  ۀـلالدلا  فیعـض  دوخ  معزب  هک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  توبن  صوصن  دنتـشادنرب و  بابرالا  بر 

هرباکم و داد  دـنداشگ و  نآ  هفیخـس  تاهیجوت  هکیکر و  تـالیوات  باوبا  نکیل  دـنتخادرپ  نآ  میلـستب  دـندرکن و  لاـطبا  در و  دنتـشادنپ 
تسملـس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  سفن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نوچ  دـنداد و  ۀـهابم  هفزاجم و  هلداجم و 

بآمتلاسر بانج  اب  ار  ترـضح  نآ  سپ  تسدـحاو  رون  زا  ترـضح  نآ  قلخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  قلخ 
صوصن اب  دـیدرگ  لکاشم  مه  ترـضح  نآ  تماما  صوصن  اذـهل  تسلـصاح  مامت  تهباشم  لاوحا  رثکا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

عینص اب  دش  لثامم  هباشم و  مه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  نیرکنم  عینص  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 
هک تسین  یفخم  رابک  هذـباهج  رافـسا  بتک و  سرامح  یتدارب  لصاحلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  توبن  نیرکنم 

تبترم و تعفر  لصف و  رایتخا  لزج و  راثیا  لزه و  زارتحا  لصا و  تمالـس  لبن و  ترازغ  لضف و  تلالج  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  لاـطبا 
فالآ مارکلا  هلآ  هیلع و  مانا  رورـس  بانج  رابخا  ثیداحا  یناـعم  مهف  رد  اـهب  دـتعم  هکلم  لوصحب  راـختفا  ماـقم و  فرـش  تلزنم و  ومس 
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يرحت تبثت و  مالعا و  هرظانم  هثحابم و  يارب  يدحت  يّدصت و  مالسا و  نونف  رد  رهمت  رّحبت و  ردصت و  مانا و  تیعجرم  مالّسلا و  ۀّیحتلا و 
زرحت يزاب و  تسار  یشیدناتبقاع و  یـشیک و  قدص  یتسرپقح و  یـسرتادخ و  تناید و  عرو و  تناما و  ماصخ و  هحراطم  هلباقم و  رد 
يارب بحاـصهاش  ياـیلوا  هک  مئاـمذ  زا  جّرحت  مـئارج و  زا  فاکنتـسا  اـهد و  لـقع و  ـالو و  افـص و  تیاـغب  فاـصتا  يزاـس و  هفیقـس  زا 
لاطبا تعانـش  حـبق و  تیاغ  حاضیا  تعاظف و  تجامـس و  دـیزم  نییبت  يارب  دـیدس و  ریغ  تیاغب  دـیعب و  تیاهن  دـنزاسیم  ناشنامزالم 

باوجب هک  نیرحبتملا  ةدـمع  یفاکـسا  رفعج  وبا  نیـصر  ریرحت  نیزر و  ریبـحت  نیتـم و  ریرقت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  لـئاضف 
نابایب رد  رس  هک  لامک  اب  بطاخم  لالتخا  رپ  لاح  تبارغ  نا  زا  هدرک و  هدافا  نیتنعتملا  سیئر  دحاج  ظحاج 
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غلباب هداهن  لایللاب  رهنلا  لصتا  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاعتم  بر  بیبح  لآ  بقاـنم  حدـق  ّدر  لـالجلا و  وذ  لوسر  یـصو  لـئاضف  لاـطبا 
سپ منکیم  رکذ  ددرگیم و  فسکنم  نآ  هظحـالمب  نیدـناعم  نیلطبم و  نیدـحاج و  نیرکنم و  هوجو  فشکنم و  قرط  نسحا  هوـجو و 

هجولا یلع  همالـسال  ۀفاحق  یبأ  نب  رکب  وبا  ۀـمامالاب  اهلوا  ۀـمالا و  لضفا  ۀـینامثعلا  تلاق  هتفگ  هینامثع  باتک  رد  ظحاج  هک  تسناد  دـیاب 
موق لاق  ۀثراح و  نب  دیز  موق  لاق  رکب و  وبا  موق  لاقف  امالسا  سانلا  لّوا  یف  اوفلتخا  سانلا  ّنا  کلذ  هرصع و  یف  دحا  هیلع  ملسی  مل  يذلا 

هلاجر ّمعا و  رکب  یبأ  مالـسا  مّدقت  یف  ربخلا  ناک  مهدیناسا  ۀحـص  یف  انرظن  مهلاجر و  اندّدـع  مهرابخا و  اندـقفت  اذإ  ّترالا و  نب  باّبخ 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ةایح  یف  ۀضیفتسملا  رابخالا  ۀحیحصلا و  راعشالا  عم  رهظا  هیف  ظفللا  رهشا و  كاذب  وه  ّحصا و  هدیناسا  رثکا و 

اذه عدـن  نکل  ؤطاوتلا و  قافتالا و  دـعاستلا و  اهجرخم  لصا  اهئیجم و  یف  عنتما  اذإ  قرف  رابخالا  راعـشالا و  نیب  سیل  هتافو و  دـعب  ملس و 
مکح یلع  لزنن  رکب و  یبأ  لزان  یندا  یلع  رـصتقن  ةّوقلا و  جـلفلاب و  اقوثو  ۀّـجحلا و  یلع  ارادـتقا  احفـص  هنع  برـضن  اـبناج و  بهذـملا 
ۀّبحم نم  اهبرقا  اهلدعا و  رومالا  طسوا  هلبق و  املسا  امهنا  معزی  نم  اندجو  باّبخ و  دیز و  لبق  ملسا  هنا  معزی  نم  اندجو  انا  لوقنف  مصخلا 
یلوا نیتّیضقلا  يدحا  تسیل  نومعزت و  ام  یلع  ۀیواستم  راثالا  ۀئفاکتم و  رابخالا  ذإ  اعم  ناک  مهمالسا  لعجن  نا  فلاخملا  اضر  عیمجلا و 

هریغ نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسرلا  هب  هنابا  امب  ثیدحلا و  نم  هیف  درو  امب  رکب  یبأ  ۀماما  یلع  لدتـسی  يرخالا و  نم  لقعلا  ۀحـص  یف 
هیف ۀیاورلا  هیمدقم و  ةرثک  نوملعت  دق  ۀقبطلا و  هذه  یف  بلاط  یبأ  نب  یلع  اورکذـت  مل  مکلاب  امف  لئاق  لاق  ناف  هینامثعلا  تلاق  لاق  نا  یلا 

قحلن نا  عطتـسن  مل  نیلقانلا و  بذکن  ملف  ریغـص  لفط  ریرغ و  ثدح  وه  ملـسا و  ّهنا  ۀـمئاقلا  ةداهـشلا  ۀحیحـصلا و  ۀـیاورلاب  انملع  دـق  انلق 
ذخؤی نا  سایقلاف  نینس  عست  نبا  وه  ملسا و  ّهنا  معز  رثکملا  نینس و  سمخ  نبا  وه  ملـسا و  هنا  معز  للقملا  ّنأل  نیغلابلا  مالـساب  همالـسا 

ینس رمع و  ینس  ۀفالخلا و  هیف  یلو  یتلا  هینس  یـصحی  ناب  هلطاب  نم  کلذ  ّقح  فرعی  اّمنا  نیرمالا و  نیب  رمالاب  نیتیاورلا و  نیب  طسوالاب 
نینس عبـس  نبا  وه  ملـسا و  هنا  حص  کلذ و  انلعف  اذاف  ةوعدلا  راهظا  دنع  ۀکمب  هماقم  هنیدملاب و  یبّنلا ص  ماقم  رکب و  یبأ  ینـس  نامثع و 
هتفگ هینامثع  ضقن  رد  نآ  باوجب  یفاکـسا  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  نیعبرا و  ۀنـس  ناضمر  رهـش  یف  لتق  ّهنا  هیلع  عمجملا  خـیراتلاف 

ناطلّـسلا ۀلودلا و  ّنا  ۀّفاک  ساّنلا  ملع  دقف  ۀینامثعلا  هب  تّجتحا  ام  ضقن  یلا  جـتحن  مل  دـیلقتلا  ّبح  لهجلا و  نم  ساّنلا  یلع  بلغ  ام  الول 
بابرال
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ةزئاجلا ۀمارکلا و  مهنع و  ۀّیقتلا  عافترا  مهناطلس و  رهق  مهتملک و  روهظ  مهئارما و  مهئاملع و  مهخویـش و  رادقا  دحا  ّلک  فرع  مهتلاقم و 

یف امل  ابلط  ثیداحالا  نم  نوثّدحملا  هّدلو  ام  کلذـل و  ۀـّیمأ  ینب  دـیکات  نم  ناک  ام  رکب و  یبأ  لضف  یف  ثیداحالا  رابخالا و  يور  نمل 
مهقباوس مهبقانم و  مهلئاضف و  اومتکی  مهرون و  اوئفطی  هدلو و  یلع ع و  رکذ  اولمخی  نا  اوکلس  ام  لوط  یف  ادهج  نولای  اوناکف ال  مهیدیا 

نیب اوناکف  مهّودع  ةرثک  مهددع و  ۀـّلق  عم  مهئامد  نم  رطقی  فیـسلا  لزی  ملف  ربانملا  یلع  مهنعل  مهّبـس و  مهمتـش و  یلع  سانلا  اولمحی  و 
ۀیاغب دّعوتی  هیلإ و  مّدقتیل  مّلکتملا  ّصاقلا و  ثّدحملا و  هیقفلا و  ّنا  یتح  ّبقرتم  فئاخ  لیلذ و  فختسم  براه و  دیهش و  ریسا و  لیتق و 
اثیدح رکذ  اذإ  ّهنا  ثّدحملا  ۀّیقت  نم  غلب  یّتح  مهب  فیطی  نا  دحال  اوصّخری  مهلئاضف و ال  نم  ائیـش  اورکذـی  نا ال  ۀـبوقعلا  دـشا  داعیالا و 
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نیفلتخملا عیمج  انیأر  مث  همـساب  هّوفتی  اّیلع و ال  رکذی  شیرق و ال  نم  لجرل  لعف  شیرق و  نم  لجر  لاق  لاقف  هرکذ  نع  یّنک  یلع ع  نع 
قفانم دـناعم و  ئـشان  مهبتـسم و  تبان  قنح و  بصان  قرام و  یجراخ  نم  اهوحن  تالیواتلا  لـیحلا و  اوهّجو  هلئاـضف و  ضقن  اولواـح  دـق 

نعطلا و عضاوم  هبـشلا و  فرع  فالتخالا و  ملع  رـصبا  مالکلا و  یف  ذـفن  دـق  یلزتعم  نعطی و  اـهیف و  ضرتعی  دوسح  یناـمثع  بّذـکم و 
اهردـق نم  عضی  نأ  دـصقی  ةّرم  لمتحی و  امب ال  اهلّواتی  ةّرمف  هلئاضف  روهـشم  لّوات  هبقانم و  لاـطبا  یف  لـیحلا  سمتلا  دـق  لـیواتلا  بورض 

ناورم ینب  نم  امهدعب  ناک  نم  دیزی و  ۀیواعم و  ّنأ  تملع  دق  ةرانتـسا و  احوضو و  ۀـعفر و  ةوق و  الا  کلذ  عم  دادزت  ضقتنم و ال  سایقب 
وبا زین  هقباوس و  هبقانم و  رتس  هلئاضف و  ءافخا  هنعل و  همتـش و  یلع  ساّنلا  لمح  یف  ادـهج  اوعدـی  مل  ۀنـس  نینامث  وحن  کلذ  مهکلم و  ماّیا 

یّتح ال کلذ  یلع  ساّنلا  نولمحیف  يوهل  انید  وا  الوق  اوثدحا  اّمبر  كولملا  ضعب  نا  نوملعت  دـق  هتفگ و  ظحاج  باوجب  یفاکـسا  رفعج 
نودب کلذ  یلع  دّعوت  بعک و  نب  ّیبا  دوعـسم و  نبا  ةءارق  كرت  نامثع و  ةءارقب  فسوی  نب  جاّجحلا  ساّنلا  ذـخا  ام  وحنک  هریغ  نوفرعی 
عمتجا یّتح  جاّجحلا  تام  امف  ۀنس  نیرـشع  وحن  هناطلـس  ناک  امنا  هتعیـش و  ّیلع و  دلوب  ناورم  ینب  ةاغط  ۀّیمأ و  ینب  ةربابج  وه و  عنـص  ام 

مهیلع تئرق  ول  یتح  اهمیلعت  نع  نیمّلعملا  ّفک  اهنع و  ءابالا  كاسمال  اهریغ  نوفرعی  مهؤاـنبا و ال  اـشن  ناـمثع و  ةءارق  یلع  قارعلا  لـها 
ۀبلغلا و ۀیعرلا  یلع  تلوتسا  اذإ  ّهنأل  ۀلاهجلا  لوط  ةداعلا و  فلال  ناجهتـسالا  هارکتـسالا و  اهفیلاتب  اّونظل  اهوفرع و  ام  ّیبا  هَّللا و  دبع  ةءارق 
مهرئاصب و نم  ذـخات  ماّیالا  لازت  الف  بکانتلا  لذاختلا و  یلع  اوقّفتا  ۀـّیقتلا  مهتلمـش  ۀـفاخملا و  مهیف  تعاش  ّطلـستلا و  ماّیا  مهیلع  تلاـط 

ۀعدبلا ریصت  یتح  مهرئارم  نم  ضقنت  مهرئامض و  نم  صقنت 
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نم امهدـعب  امهلبق و  ناک  نم  دـیلولا و  کلملا و  دـبعک  هّالو  نم  جاّجحلا و  ناک  دـقل  اهنوفرعی و  اوناک  یتلا  ۀّنـسلل  ةرماـغ  اهوثدـحا  یّتلا 
هَّللا و دبع  ةءارق  طاقـسا  ّیلع  مهنم  صرحا  مهرادقا  طاقـسا  هتعیـش و  هدلو و  لئاضف  هلئاضف و  ّیلع و  نساحم  ءافخا  یلع  ۀّیمأ  ینب  ۀنعارف 
هدـلو و مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  لضف  راهتـشا  یف  مهلاح و  فاشکنا  مهرما و  داسف  مهکلم و  لاوزلا  اببـس  نوکت  ـال  تاءارقلا  کـلت  نـال  ّیبا 

اهّرس اهنامتک و  یلع  ساّنلا  اولمح  هلئاضف و  ءافخا  یف  اودهتجا  اوصرحف و  مهیلع  ذوبنملا  باتکلا  مکح  طیلست  مهداوب و  مهنساحم  راهظا 
ةّوق و احوضو و  ّالا  مهتّجح  ةرثک و  اراشتنا و  ّالا  مهرکذ  ةدش و  افغش و  ّالا  مهّبح  اقارشا و  ةرانتـسا و  ّالا  هدلو  رما  هرما و  دیزی  نا  هَّللا  یبأ  و 

مهب هب و  اودارأ  ام  ءایحا و  مهرکذ  مهتتاماب  ءاّزعا و  مهاّیا  مهتناهاب  اوحبصا  یتح  اماظعا  ّالا  مهرادقا  اّولع و  الا  مهناش  اروهظ و  ّالا  مهلـضف 
نودـصاقلا و ال هیف  هاواس  نوقباّسلا و ال  همدـقتی  مل  ام  هقباوس  هایازم و  هصئاصخ و  هلئاـضف و  رکذ  نم  اـنیلإ  یهتناـف  اریخ  لّوحت  ّرـشلا  نم 

دحاو فرح  انرهد  یف  اهنم  انیلإ  لصی  مل  ةرثکلا  یف  ۀظوفحملا  ننّسلاک  ةرهشلا و  یف  ۀبوصنملا  ۀلبقلاک  تناک  اّهنا  ول ال  نوبلاّطلا و  هقحلی 
رباکا نیروهـشم و  مظاعا  نیققحم و  ریراحن  نیملکتم و  ریهاـشم  زا  یفاکـسا  رفعج  وبا  هک  دـنامن  بجتحم  هانفـصو و  اـمک  رمـالا  ناـک  و 

نم نیمّلکتملا  دحا  یفاکـسالا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  هتفگ  باسنا  باتک  رد  یناعمـس  میرکلا  دـبع  دعـس  وبا  تسا  هلزتعم  نیفورعم 
نیتئام نیعبرا و  ۀنـس  یف  تام  ّهنا  ینغلب  هرظانی و  هعم و  مّلکتی  یـسیبارکلا  ّیلع  نب  نیـسحلا  ناک  ۀفورعم و  فیناصت  هل  نییدادغبلا  ۀلزتعم 

یلع نب  نیسح  تسا و  هفورعم  فیناصت  وا  يارب  تس و  نییدادغب  هلزتعم  نیملکتم  زا  یکی  یفاکـسا  رفعج  وبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
نایـصعلا ریثک  نیا  شیپ  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  نادـلبلا  مجعم  رد  يومح  توقاـی  دومنیم و  وا  اـب  هرظاـنم  وا و  اـب  درکیم  ملکت  یـسیبارک 

رظانی ناک  فیناصت و  هل  ۀلزتعملا  نم  نیملکتملا  دـحا  دادـغب  لها  یف  هدادـع  یفاکـسالا  رفعج  وبا  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  هتفگ  تسرـضاح 
هّینس ياملع  هک  ینغم  بحاص  یلزتعم  رابجلا  دبع  ةاضقلا  یضاق  نیتئام و  عبرا و  ۀنـس  یف  تام  هعم  مّلکتی  یـسیبارکلا و  یلع  نب  نیـسحلا 

تیاهن میظعت و  لـیجبت و  دـیزمب  ار  یفاکـسا  رفعج  وبا  هتخورفا  وا  نغورب  هملاـکم  غارچ  نیا  دـناهتخومآ و  وزا  هرظاـنم  قیرط  وا  دـعب  اـم 
یفاکسالا هَّللا  دبع  نب  دّمحم  انخیش  وهف  یفاکسالا  رفعج  وبا  اما  هتفگ و  ۀغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبأ  نبا  هدرک  دای  میخفت  لالجا و 

یفوّصلا و مثیهلا  نب  یسیع  عم  ناقرز و  عم  يرمیّـصلا و  نامیلـس  نب  دابع  عم  ۀلزتعملا  تاقبط  نم  ۀعباسلا  ۀقبطلا  یف  ةاضقلا  یـضاقلا  هّدع 
دّمحم مث  نارمع  نب  سنوی  نارمع  ابا  مث  دادرملا  حیبص  نب  یسوم  ابا  مث  ظحاجلا  نامثع  ابا  مث  نعم  ابا  سرشا  نب  ۀمامث  ۀقبطلا  لّوا  لعج 
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يرکسعلا حور  نب  میرکلا  دبع  مث  يرکسعلا  لیعامسا  نب  دّمحم  مث  بیبش  نب 
8 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ابا مث  رـسیم  نب  رفعج  ریرج و  نب  رفعج  نب  رفعجلا  مث  ۀـّبق  حـلاص  مث  حـلاّصلا  نیـسحلا  ابا  مث  ماّحـشلا  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  بوقعی  ابا  ّمث 
املاع و الضاف  رفعج  وبا  ناک  لاق  اذه و  یفاکسالا  رفعج  ابا  مث  نامیلـس  نب  دابع  مث  يدسالا  دیعـس  نب  دمحا  دیعـس  ابا  مث  شاقنلا  نارمع 

دادغبب نیقاّرولا  ظحاجلا  لخد  هتایح و  یف  ظحاجلا  نامثع  یبأ  یلع  ۀینامثعلا  باتک  ضقن  يذلا  وه  مالکلا و  ملع  یف  اباتک  نیعبس  فّنص 
لوقی رفعج  وبا  ناک  هری و  مل  یتح  هنم  یفتخاف  سلاج  رفعج  وبا  یباـتک و  ضقنل  ضرعت  ّهنا  ینغلب  يذـلا  يداوسلا  مـالغلا  اذـه  نم  لاـقف 

یـضاق هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀیبصعلا  لیلق  افـصنم  اققحم  يارلا  يولع  ناک  کلذ و  یف  غلابی  دادغب و  ۀـلزتعم  ةدـعاق  یلع  لیـضفتلاب 
ینعی هدومن  وا  شیاتـس  حدـم و  تیاهن  هدرک و  رکذ  هعباس  هقبط  رد  هلزتعم  تاقبط  باـتک  رد  ار  یفاکـسا  رفعج  وبا  راـبجلا  دـبع  ةاـضقلا 
ظحاج نامثع  وبا  رب  ار  هینامثع  باتک  هدرک  ضقن  مالک و  ملع  رد  دلجم  داتفه  هدرک  فینصت  دوب و  ملاع  لضاف  وا  هکنآب  هدومرف  حیرصت 

یهیبـنت لوقع و  رهبم  يریرقت  زین  لوسرلا  لآ  یلع  يرج  اـمیف  لوکـشک  بحاـص  دوـب و  فـصنم  قـقحم  وا  هکنآ  هب  هدرک  حیرـصت  زین  و 
سیلدت و باحـصا  دهج  دج و  هلود و  فغـش  لالـض و  بابرا  هنعارف  هربابج و  لاغیا  عاضیا و  كامهنا و  باب  رد  لوحف  نیققحم  لوبقم 
لاصآلا و راحـسالا و  تماد  ام  لایقالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاعتم  ّبر  لوسر  یـصو  لئاضف  لاطبا  نامتک و  لاـمخا و  اـفخا و  رد  لـالزا 

وه تسبـسانم و  اج  نیا  رد  مه  نآ  لقن  هدومرف  دراو  تسلامکاب  یفاکـسا  لیمج  لامجا  لیـصفت  ۀـلزنمب  هک  لامـشلا  يرج  لوبقلا و  ّبه 
دضاعملا نواعملا و  یلا  ناطلسلا  جاتحیف  اهدادضا  مزتلا  هتانکـس  هتاکرح و  یف  یبّنلاب  دتقی  مل  اذإ  مکاحلا  ّنا  كرظن  نع  بیغی  مث ال  اذه 

عولولا ءانغلا و  عامس  تارکسملا و  برـش  تامّرحملا و  باکترا  یف  هتاوهـش  هبلاطم و  هضارغا و  هدصاقم و  یلع  هل  دعاسملا  ریـشملا و  و 
هرتسی و ناطیـش  یلا  ناطلّـسلا  کلملا و  ّرطـضیف  اّهلذ  ۀـّیعّرلا و  فسع  اهّلح و  ریغ  نم  لاومالا  باذـتجا  ناوسنلا و  عم  کّتهتلا  نادرملاب و 
یکاذتت و ناّبش  یکابتت و  خیاشم  روّزلاب و  دهـشی  عماط  رومالا و  نّکـسی  سیئر  هتلودل و  بذکی  قّدشتم  هل و  ّسلدی  ضاق  هرـصنی و  هیقف 

مانی یتح  رجفت  ۀنـسلا  رظنت و  نویع  بارـشلا و  یلع  مداـنی  قساـف  باعّـصلا و  نیلی  دـهاز  لاـملا و  ّبح  یلع  هریثی  لاوحـالا و  نّوهی  هیجو 
كالهب الا  موق  ةوعد  متت  اهدادـضا و ال  ضحدـی  ـالا  ۀـکلملا  هذـه  موقت  ـال  اـناوعا و  هقوسف  یلع  دـجی  نارکـس و  نینمؤملا  ریما  ۀـفیلخلا 

نب ورمع  اهیلع  هاریزو  نایفس و  یبأ  نب  ۀیواعم  اهکلم  بلاط و  یبأ  نب  یلعل  ةوعدلا  هذه  ناک  اذإ  بجی  له  رابتعا  رظن و  اهدانع  اهئادعا و 
ةدم اهیلع  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  همصخ  دق  ۀبعش و  نب  ةریغملا  صاعلا و 

9 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مرکی نا  بلاط و  یبأ  لآ  مشاه و  ینب  ردق  ۀّیفنحلا و  نب  دّمحم  دق  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  ردـق  عفری  نا  ۀـیواعم  هلتق  نا  یلا 
ۀیواعم یلع  بجی  لب  ۀّیواینّدلا  ۀسایّسلا  سایقلا و  نم  دیعب  اذه  مهنم  تاومالا  مهئایحا و  ّیلع  باحـصا  لاح  یعاری  ساّبعلا و  نب  هَّللا  دبع 

نم هفرـش  خسن  هرما و  نیوهت  ربانملا و  یلع  ّیلع  ّبس  مهلمـش و  تیتشت  هدالوا و  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  لتق  یف  ریبدتلا  نم  لعف  ام  لعفی  نا 
ینب بولق  یف  عدوا  مث  هتلود  ةدم  اذکه  مهیلع  ینثا  نمب  لیکنتلا  مهیلإ و  ابـص  نم  دیدهت  دالبلا و  دابعلا و  یف  کلذ  ثب  ماوعلا و  رودص 

همرح و هیف  بهن  يذـلا  فیـسلاب  نیـسحلا  مّسلاب و  نسحلا  لتق  یلا  لاـحلا  ّيدا  یتح  هلآ  هلاـجر و  ضغب  مالـسلا و  هیلع  یلع  ضغب  ۀـّیمأ 
ریبدـت یلع  مهب  ناعتـسیف  ءاینغا  نایعا  ءارقف و  خـیاشم  ءاهقف و  ءاملع  ءالقع  ءاّبلا  لاجرب  ّالا  کلذ  ّمت  له  دالبلا و  دابعلا و  یف  هسأرب  فیط 

ّیلع و یف  لزعلا  درطلا و  نعّللا و  ّبسلا و  لزی  ملف  سوماـنلا  یف  ضوخلا  نع  نیمّلکتملا  رجز  سوفّنلا و  فیوخت  ماوهلا و  ءاـقلا  ماوـعلا و 
دالب و تقـسوتسا  دالوا و  نایبص و  تدـلو  یحل و  تّدوسا  مهل و  تّضیبا  لاجر و  اهیف  تام  لاجر و  اهیف  أشن  رهـش  فلا  هلاجر  هدـالوا و 

رصان میلاقالا ال  ندملا و  یف  مهرثا  یفتقی  نم  هعابتا و  هلاجر و  مالّسلا و  هیلع  یلع  دالوا  لذخنا  داس و  نم  ۀّیمأ  ینب  یضارمب  داس  دابع و 
یف رمالا  لآ  لاوها و  هیف  تبکر  لاوقا و  هیف  تلیق  لاجر و  هیلع  أشن  لاوما و  کلذ  یلع  تلذـب  ناوخا و  دـعاسم و ال  ناوعم و ال  مهل و ال 

ترهتشا ایافخ و  کلذ  نم  رتسنا  نیطایشلا و  رابک  نیطالّـسلا و  كولملا و  دصاقم  نع  نولفاغ  نوحالفلا  ۀعابلا و  ۀلمج  لآ و  ام  یلا  لآلا 
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لآ ضغب  کلملا و  دنع  امل  ۀـّبحملا  ترمثا  هضارغا و  یلع  سانلا  یبرت  کلملا و  هدارا  ام  مهماوع  ندـملا و  لها  عابط  نم  يرج  ایاضق و 
لادجلا و مالکلاب و  نیرهظتسم  کلملا و  عابتا  راص  قاقتـشا و  ساّنلا  نیب  لاج  قاوسالا و  یف  کلذب  ۀقوسلا  تثّدحت  مهلاجر و  دّمحم و 

ۀلود تمکتحا  هناسل و  هدـیب و  کلملا  دـضاعم  یلا  عفانملا  تقاسنا  دـلجلا و  درطلا و  لتقلا و  بسّنلا و  تحت  کلملا  هرکی  نم  ماصخلا و 
تدتشا روهمجلا و  نیب  رومالا  ترمتسا  هتدابع و  لقاعلا  متک  هتدیقع و  یقتملا  رتس  اهدناعم و  روجلا  رهقلاب و  ّللذ  اهدصاقم و  ۀّیمأ و  ینب 

یف ایندـلا و  دـیبع  سانلا  دابعلا و  رثکا  یلع  دـصاقملا  نم  اهیف  ام  سبتلا  ءـالبلا و  یف  کلذـب  ۀفّنـصملا  بتکلا  تراـس  روصعلا و  ماـیالا و 
فیسلا و تحت  مهـضعب  فوخلا و  تحت  مهعابتا  دّمحم و  لآ  مهردلا و  رانیدلا و  ملقلا و  فیّـسلا و  کلملا  دنع  ۀلجاعلا و  ّبح  مهعابط 

ضارغا یلا  ماوعلا  ۀباجا  ۀعرس  کتفرعم  نع  یفخی  داکی  ال 
10 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ربتعم و موّصلا  عفترم و  ناذالا  ۀـمئاق و  تاولّـصلا  کلذ  عم  ءاش و  یتم  ءاش و  ّینا  ءاش و  فیک  هتدارا  تحت  نوبّلقتی  اعمط  افوخ و  ماکحلا 
ماوعلا نیب  یهالملا  ۀقرطم و  لبّـسلا  ةدـقعنم و  قاوسالا  مهبتارم و  یلع  سانلا  مئاق و  داهجلا  ۀـّیتام و  ةاکزلا  عاطتـسم و  جـحلا  تیقاوملا و 

امل هعابتا و  هعایشا و  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  دالوا  ریغ و  ءافخلا  فوخلا و  ءاقـشلا و  ءالبلا و  یف  سیل  ۀطوسبم و 
سابتلالا و اذـه  مهنیب  تبث  ساّنلا و  بولق  یف  هلاجر  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  تقم  نامثع  لتق  ببـسب  ناورم  ینبل  رمالا  قوتـسا 

اهـسرغی مل  مث  اهب  ترمثاف  نانفا  اهل  تقـسب  عورف و  اهل  امن  لوصا و  ۀعیرـشلا  یف  أشن  ناه و  کلملا و  کله  ناسّللاب  لاق  ناطیـشلا و  خفن 
لئاسم و هیف  تفلتخا  بهاذـم و  کلذـب  رهظف  ءارقفلا  اهمعط  ءایلوالا و ال  اهرمث  لکا  ـال  لـقعلا و  اـهانج  ـال  لوسّرلا و  اهاقـس  ـال  ّقحلا و 

امک اهاشنم  اهابرم و  بسحب  ۀّیناویحلا  ۀلبجلا  فالتیالا و  مدع  فالتخالا و  فالخلا و  یلع  ملاعلا  رقتسا  راثآ و  تیوط  رابخا و  تخسن 
هناسّجنیف هناسّجمی  هنارّصنی و  هنادّوهی و  هاوبا  امنا  ةرطفلا و  یلع  دولوملا  دلوی  نیمالا  قداصلا  ربخا 

ّیلع لآ  ۀعناصم  یلا  هیف  نوجاتحی  رمال ال  ۀکلمملا  مهل  اوئّطو  دق  ۀّیمأ  ینب  اودجوف  ساّبعلا  ینب  ۀـلود  تأشن  ۀـّیمأ و  ینب  ۀـلود  تشالت  مث 
اوساس اهلاح و  یلع  نیّیبلاطلا  ران  دامخا  یف  ۀّیمأ  ونب  اهررق  یّتلا  فئاظولا  اوّرقاف  مهل  ۀلاصالاب  ۀکلمملا  نا  مهملعل  مهتارادم  مالّسلا و  هیلع 
کلذ یلع  اوبهو  لاجرلا و  کلذ  یلع  اومدختـسا  لاومالاب و  مهـضارغا  یلع  نواـعملا  ملاـعلا  اودـما  ۀـّیرم و  ۀـّینه  اـهولوانت  اـهب و  ساـنلا 

فارطالا یلا  اورجاه  قح  ریغب  مهقوقح  تذخا  ساّبع و  ینب  ۀیالوب  نویبلاطلا  ّسحا  اّملف  تاقدـص  تابه و  تایالو و  بتارم و  تاماقم و 
مهّیلوت لاتقلا و  مهل  اوّدـعا  لاجّرلا و  نویـساّبعلا  مهل  بدـنف  طاسبلا  اذـه  نع  مایقلا  یف  مهوبطاخ  طایّـسلا و  لتقلا و  نم  افوخ  طاسوالا  و 

هیلع ّیلع  لآ  یلع  ساّبعلا  ینب  نم  يرج  ام  فرع  نییبلاطلا  لتاقم  یلع  فقو  نم  فولالا و  مهنم  درش  فولالا و  مهنم  لتق  یتح  روصنملا 
مهتملک و رـشن  مهتوعد و  ۀـماقا  یلا  ساّبعلا  ونب  ّرطـضا  مهلاجر و  اودابا  مهلاوما و  اونفا  مهتملک و  اوقرف  مهترجـش و  اومطح  یتح  مالّـسلا 

نا اومهف  یتح  مهتلوص  تبیه  مهتلود و ال  ترقتـسا  امف  ۀـّیمأ  ینب  دانع  یلع  اقـسن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  لآ  نم  اهتـسارح  مهتکلمم و  ةاعارم 
یتح اونمای  مل  اونکس و  اورقتسا و  اهدنعف  برـشلا  ۀسبای  كوّسلا  ةدوضخم  يّرلا  ۀصقان  نانفالا  ۀلباذ و  ناصغالا  ۀقرفتم و  نییبلاطلا  ةرجش 

نوسنای مهیلع و ال  هباحصا  نولّضفی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآل  ءادعا  ۀّیبرغملا  ۀّیقرشملا و  قافآلا  دالبلا و  یف  ایاعّرلا  عیمج  نا  اوملع 
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لیبس یلع  مهلثمل  بجت  یتلا ال  تارکنملا  باکترا  بذـکلا و  مهلامعتـسا  یف  مجعلا  برعلا و  نم  كولملا  ءافلخلا و  تکمهنا  مهرکذـب 
عضو یلا  اوّرطـضاف  اهیلع  ّصن  اهب و  رما  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  اهّنـس  یلاعت و  هَّللا  اهـضرف  یتلا  ۀیولعلا  ۀفالخلا  ۀیدمحملا و  ةوبنلا 
اماما ةاعرلا  نم  سیئر  لک  اومس  ماعنالا و  ةرخافلا و  سبالملا  ۀمسدلا و  تاطامسلا  ماهوالا  بولقلاب و  تفلا  یتلا  ماوعلل  ۀلغشم  سرادملا 

مارحلا و نولکای  ماثآلا و  نوبکتری  مهنا  نوملعی  مه  اماما و  مهنم  ماما  لکل  بصاغلا  ۀفیلخلا  ریـصی  مهنیب و  ۀکولمملا  ۀفالخلا  مهل  ّحـصیل 
یلع ذخای  هیلاوی  نمل ال  ارّفکم  هیف  نعطی  نم  یلع  ابقترم  هیداعمل  ایواثم  هضرعب  امئاق  بصاغلا  ۀـفیلخلا  یعاد  ۀـسردملاب  نینکاسلا  حلـصا 

یف ذّذلتلا  معنتلا و  ةرهابلا و  تاماقملا  ةرخافلا و  سبالملا  ۀّیهـشلا و  معاطملا  ۀّیهبلا و  بکارملا  ۀیلعلا و  نکاسملا  ۀینـسلا و  زئاوجلا  کلذ 
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ساّنلا عباتت  ضفاورلا و  یلع  ۀـجحلا  مایق  یعدـی  ضراعی و  ضقانی و  نا  ۀـسردملا  یف  هناکم  ـالعا  ماـمحلا و  حارتسم  یف  بلقّتلا  ماـنملا و 
ماعلا و صاخلا و  هیف  جردنا  ماوعلا و  نیب  ربجلا  بهذم  اشن  فلـس و  رثا  افلخ  هیلع  اوجردنا  لیج و  دعب  الیج  قبط و  دـعب  اقبط  کلذ  یلع 

بهذم وه  هَّللا و  ۀفرعم  یلع  هداقعنا  نم  عرسا  بهاذملا  هذه  یلع  هدقعب  یماعلا  نیطالّسلا و  نم  ۀنعارفلا  ءارکم  نیطایـشلا و  لامع  رتتـسا 
تیـشغ قالطلا و  نیمی  یف  نیحالفلا  ۀعابلا و  نم  مهعبات  نم  اوقلا  قاقـشلا و  فالخلاب و  روهمجلا  ءاملع  لغتـشا  رـسن و  قوعی و  ثوغی و 

یلاع هماّلع  رقتحا و  اهاوسب  سبتلا  اقداص  ناک  نا  اـهریغ و  لاـق  نم  ةروص  یلع  ملاـعلا  مظتنا  سفاـنتلا و  لـضافتلا و  ثدـحا  سرادـملا و 
رد نارفغلا  ۀـمحرلا و  بیبآش  هیلع  هَّللا  ضافا  یمزراوخ  رکب  وبا  نارود  ناّسح  نامز و  نابحـس  ناوا  دـیرف  نأشلا و  لـیلج  دـیحو  ناـکم و 

نایغط فسع و  ناودع و  ملظ و  ناقیرط  نایرج و  نایرس و  تقو  نافرع  نیقی و  بابرا  ناجـشا  نازحا و  نیکـست  ناقیا و  لها  هیلـست  ماقم 
نغـض و دقح و  فیح و  روج و  رکذ  نّمـضتم  ناکرالا  عینم  تیاهن  يدـیهمت  ناینبلا و  عیفر  سب  يریرقت  ناش  الا  تعامج و  نیرب  ناطلس 

نایب ناشیا  عایـشا  عابتا و  نانملا و  کلملا  مالـس  فالآ  مهیلع  مارک  تیبلها  رب  نامیا  باوص و  جـهنم  زا  نیفرحنم  نیطالـس  افلخ و  نانش 
رد هک  تسناد  دـیاب  سپ  دـیامنیم  بسانم  اـج  نیا  رد  مه  نآ  داریا  تسلـصفم  نا  رد  لوکـشک  ریرقت  تـالامجا  ضعب  هک  يوحنب  هدرک 
هَّللا مکدشرا  تعمـس  اهیلاو  میهاربا  نب  دمحم  مهدصق  امل  روباسینب  ۀعیـشلا  ۀعامج  یلا  بتک  تسروکذـم و  یمزراوخ  رکب  یبأ  بیتاکم 
ناب یلابی  لضفلا و ال  بناج  یلع  ّالا  لیمی  لدـعلا و ال  یلع  ّالا  لّمحتی  يذـلا ال  ناطلـسلا  هب  ملکت  اـم  مکرما  يوقتلا  یلع  عمج  مکیعس و 

قزمی
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ایندـلا انل  هَّللا  ضری  مل  ۀـباصع  مکاّیا  هَّللا و  انحلـصا  نحن  متنا و  هاضر و  دـجو  اذإ  هَّللا  اضر  مّدـقی  نا ال  یف  رّکفی  هاـیند و ال  اـفر  اذإ  هنید 
ّیحلاف ادیرش  شاع  امسق  ادیهش و  تام  امـسق  نیمـسق  انمـسق  لجالا و  باوث  انل  ّدعاف  لجاعلا  باوث  نع  انب  بغر  يرخالا و  راّدلل  انرخذف 

هیلع يرج  امع  هسفنب  بغری  هیلإ و ال  راص  ام  یلع  تیملا  دسحی 
دودحلا یلا  عرسا  انتعیش  یلا  نحملا  مالّسلا  هیلع  نیّدلا  بوسعی  نینمؤملا و  ریما  لاق 

ۀلماحتم مهیلع  ماّیالا  صصغ و  اهوشح  مهبولق  صغن و  اهلها  ةایحف  نتفلا  زهازهلا و  علاط  یف  اهلها  دلو  نحملا و  یلع  تسّسا  ۀلاقم  هذه  و 
یف مهراثآ  عبتن  نا  یغبنیف  نسح  لعف  حیبق و  لک  كرت  یف  مهراثآ  یعبتم  ننّسلا و  ضئارفلا و  یف  انتّمئا  ۀعیش  انک  اذاف  ۀلئام  مهنع  ایندلا  و 
نع نینمؤملا  ریما  رّخا  ۀفیقّسلا و  موی  هلآ  یلع  هیلع و  هَّللا  تاولص  اهیبا  ثاریم  اهلا  یلع  اهیلع و  هَّللا  تاولص  ۀمطاف  انتدّیس  تبصغ  نحملا 
یف ّیلع  نب  دـیز  سار  عـطق  ۀـسانکلاب و  یلع  نب  دـیز  بلـص  ارهج و  مالّـسلا  هیلع  هوـخا  لـتق  اّرـس و  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  ّمس  ۀـفالخلا و 

یسوم نب  یلع  مس  نوراه و  سبح  یف  رفعج  نب  یسوم  تام  یـساّبعلا و  یـسوم  نب  یـسیع  دی  یلع  میهاربا  دّمحم و  هانبا  لتق  ۀکرعملا و 
نامالا و دعب  هَّللا  دبع  نب  ییحی  لتق  ادیرـش و  ادیرط  دیز  نب  یـسیع  تام  وا  دیرف  سلدنالا  یلا  عقو  یتح  ّخفب  سیردا  مزه  نوماملا و  دیب 

مـساقلا نب  نسحلا  دیز و  نب  دّمحم  لتق  ریغ  ناتـسربط و  ۀّیولعب  ثیللا  نب  بوقعی  لعف  ام  ریغ  اذه  نامـضلا  دوهعلا و  دیکات  دعب  نامیالا و 
دعب اذه  ءارماس و  یلا  زاجحلا  نم  ءاطو  ءاطغ و ال  الب  مهلمح  ۀنیدملا  ۀیولع  یف  حایّسلا  وبا  هعنـص  ام  ریغ  ناساس و  لآ  يدیا  یلع  یعادلا 
هلعف امک  هتافو و ال  عفادی  هتایح و  عناصی  هصخش  يراو  هسفن و  رتس  دق  هیوباب و  هذخا  نیح  ّیلع  نب  رمع  نبال  یلهابلا  ملـسم  نب  ۀبیتق  لتق 

یف تسیل  هنا  مکبـسحی  ۀّفاک و  ۀفوکلا  ۀّیولعب  ناقاخ  نب  محازم  هلعف  ام  ۀّصاخ و  يدیزلا  رمع  نب  ییحیب  یبعـصملا  لیعامـسا  نب  نیـسحلا 
نم یح  سیلف  ّیناطحقلا  ّیناندـعلا و  مهیلع  قبطا  ّیـساّبعلا و  يومالا و  هلتق  یف  كراشت  ۀـبرت  یبلاط  لیتقل  اهیف  ّالا و  ةدـلب  مالـسالا  ۀـضیب 

ۀـّینملا و یلا  ۀـّیمحلا  مهتداق  رزج  یلع  راسیا  كراشت  امک  مهئامد  یف  ءاکرـش  مه  ّالا و  رـضم  رکب و ال  ـال  ناـمی و  يذ  نم  هفرعن  ءاـیحالا 
ۀینافلا هذه  نع  مهسوفن  تخسف  ۀیقابلا  رادلا  یف  مهلامب  اوقثو  ةّزعلا و  توم  اوتامف  ّۀلذلا  شیع  اوهرک 
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نب نامثع  ساد  مهعابتا  مهراصنا و  هاساق  الا  دـئادشلا  نم  انول  اوساق  مهؤایلوا و ال  مهتعیـش و  اهبرـش  اـّلا  توملا  نم  اـساک  اوبرـشی  مل  مث 
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ّيدع یعخنلا و  رتشالا  بّرغ  یمیمّتلا و  سیق  دبع  نب  رماع  صخشا  ةذبّرلا و  یلا  يرافغلا  ّرذ  ابا  یفن  ۀنیدملاب و  رسای  نب  رامع  نطب  نافع 
نب دّـمحم  يداـع  هاـصقا و  بعک و  نب  یبأ  اـفج  قارعلا و  یلا  داـیز  نب  لـیمک  یفن  ماـشلا و  یلا  ةرارز  نب  رمع  ّریـس  یئاّـطلا و  متاـح  نب 

مهبراح نم  نولتقی  ۀّیمأ  ونب  هتریـس  یف  هعبتا  لعف و  ام  ۀبطحلا  يذ  بعک  عم  لعف  لمع و  ام  ملاس  نب  دّمحم  مد  یف  لمع  هاوان و  ۀفیذح و 
الوخ هَّللا  دابع  اوذختا  دق  سانلا  نومـشتحی  هَّللا و ال  نوفاخی  يراصنالا و ال  نونوصی  يرجاهملا و ال  نولفحی  مهملاس ال  نمب  نوردـغی  و 

لوسرلا مرح  یف  نوریسی  رارحالا و  قانعا  نومطحی  ۀتوقوملا و  ةولّصلا  نولطعی  ۀباحـصلا و  نودبعتـسی  ۀبعکلا و  نومدهی  الود  هَّللا  لام  و 
یعازخلا قمحلا  نب  ورمع  يدنکلا و  ّيدع  نب  رجح  ۀیواعم  لتق  ۀلالک  نع  ۀلالـضلاب  تای  ملف  ّيومالا  قسف  اذإ  راّفکلا و  مرح  یف  مهتریس 

یتح ارسا  اسبح و  مهعسوا  اربص و  ةرصبلا  ۀعیش  ۀفوکلا و  ۀعیش  نم  فولالا  ۀّیمس  نب  دایز  لتق  ۀظلغملا و  قیثاوملا  ةدکؤملا و  نامیالا  دعب 
ةورع نب  یناه  لتق  نا  یلا  هالتق  ءانبا  لتقی  هاـحرج و  یلع  رهجی  هنبا  هعبتاـف  هلاوحا  رـشب  هرمع  متخ  هلاـمعا و  أوسا  یلع  ۀـیواعم  هَّللا  ضبق 

رهاظم نب  بیبح  يراصنالا و  ۀـطرق  نب  ورمع  یـسوم  یباب  یحایرلا و  دایز  نب  ّرحلاـب  بّقع  ـالّوا و  یمـشاهلا  لـیقع  نب  ملـسم  يدارملا و 
فین و یف  يرکاشلا  بیبش  یبأ  نب  سباع  یماـشلا و  دعـس  نب  ۀـلظنح  یلجبلا و  لـاله  نب  عفاـن  یفنحلا و  هَّللا  دـبع  نب  دیعـس  يدـسالا و 

عوذج یلع  مهبلـصی  دایز  نب  هَّللا  دیبع  ّیعدلا  نبا  یعدلا  مهیلع  ّطلـس  مث  ایناث  البرک  موی  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  ۀعیـش  ۀعامج  نم  نیعبس 
ةرـصنل تهبتناف  کهتنا  يذلا  مهمیرحب  ۀـعبتلا  میظع  کفـس  یتلا  مهئامدـب  رهظلا  لیقث  هرباد  هَّللا  ّثتجا  یّتح  لتقلا  ناولا  مهلتقی  لخنلا و 
دیهشلا مد  اوبلط  ۀیغابلا و  ۀئفلا  دمص  اودمصف  اوحرتجا  ام  رضو  مهنع  لسغی  اوعنص و  ام  ةدهع  نم  مهجرخی  نا  هَّللا  دارأ  ۀفئاط  تیبلا  لها 

سوفنلاب و ءاخس  لاتقلا و  لتقلا و  یلع  امادقا  ّالا  مهئازاب  ۀفوکلا  لها  داوس  ةرثک  مهددم و  عاطقنا  مهددع و  ۀلق  مهدیزی  ۀینازلا ال  نبا  نم 
نینمؤملا و رایخ  نم  لاجر  یف  یمیمتلا  لصاو  نب  هَّللا  دـبع  يرازفلا و  ۀـّیجن  نب  ّبیـسملا  یعازخلا و  درـص  نب  نامیلـس  لتق  یتح  لاومالا 

زاجحلا یلع  ریبزلا  نبا  ّطلست  مث  مالسالا  ناسرف  مانالا و  حیباصم  نیعباتلا و  هیلع 
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هوعبتا هلذاخ و  یفن  هلتاق و  لتقف  بیرغلا  مولظملا  مدب  بلط  رارـشالا و  ینفا  راثلا و  كردا  راتوالا و  یفـش  نا  دعب  راتخملا  لتقف  قارعلا  و 
لک مهب  نولثمی  ۀعیـشلا  ایاقب  اوطّقلت  لماک و  نب  هَّللا  دـبع  کلام و  نب  بئاسلا  دـیزی و  نب  ۀـعافر  طیمـش و  نب  رمحا  ناسیک و  نب  رمع  ابا 

کلذک ناورم  نب  کلملا  دبع  امهلتقف  دابعلا  بعصم  هیخا  نم  حارا  دالبلا و  ریبزلا  نب  هَّللا  دبع  نم  هَّللا  رّهط  یتح  ۀلتق  ّرـش  مهنولتقی  ۀلثم و 
رثکا ساّبعلا و  نب  هَّللا  دبع  یفن  هقارحا و  دارأ  ۀّیفنحلا و  نب  دّمحم  ریبزلا  نبا  سبح  ام  دـعب  نوبـسکی  اوناک  امب  اضعب  نیملاظلا  ضعب  ّیلون 
ۀعیـش لتق  نییمطافلا و  فاخا  نیّیمـشاهلاب و  بّعلتف  نییقارعلا  یلع  مث  نییزاجحلا  یلع  جاّجحلا  ّطلـس  ناورم  لآل  دالبلا  تلخ  اّملف  هقاـهرا 

یتح ۀّیـساّبعلا  مایالا  یلا  ۀیناورملا  کلم  ةدـم  ءالبلا  لصتا  یعخنلا و  دایز  نب  لیمک  یلع  يرج  ام  هنم  يرج  یبّنلا و  تیب  راثآ  احم  ّیلع و 
نب دیز  لّطعملا  نیّدلا  لمهملا و  ّقحلا  ۀـّیقب  یلع  ثعب  مهمایا  رخآ  یف  مهبونذ  مظعا  لعجی  مهماثآ و  رثکاب  مهتدـم  متخی  نا  هَّللا  دارأ  اذإ 

يراصنالا و قاحـسا  نب  ۀیواعم  يدسالا و  ۀمیزخ  نب  رـصن  هتعیـش  نم  هعم  لتق  ماشلا و  لها  بازحا  هلتق  قارعلا و  لها  وقفانم  هلذخف  ّیلع 
میظعلا مثـالا  کـلذ  اوفرتقا  میرحلا و  کـلذ  اوکهتنا  اّـملف  هاـنثا  هملک و  نم  یّتح  هاـندا و  هجّوز و  نم  یّتح  هعباـت و  هعیاـش و  نم  ۀـعامج 

ۀّیـساّبعلا نیل  یلا  ۀـّیولعلا و  ۀبالـص  یلا  هیلإ  هَّللا  رظن  رظنف ال  ملـسم  اـبا  ـال  مرجم  اـبا  مهیلع  ثعبف  مهنم  کـلملا  عزتنا  مهیلع و  هَّللا  بضغ 
تیغاوط ّطلـس  بلاط و  یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  ۀیواعم  نب  هَّللا  دـبع  لتقب  هلمع  حـتتفا  هایندـب و  هترخآ  عاب  هاوه و  عبتا  هاقت و  كرتف 

یتح لبج  لهـس و  لک  یف  مهبلطی  ردـم و  رجح و  لک  تحت  مهلتقی  بلاط  یبأ  لآ  یلع  ناهفـصا  دارکا  ناتـسجس و  جراوخ  ناـسارخ و 
بکر نا  هاضرب و  هَّللا  طخـسا  نا  هعفنی  مل  هتعیب و  یف  سانلا  ذـخا  امب  هذـخا  هتعاط و  یف  ساّنلا  لتق  امک  هلتقف  هیلإ  سانلا  ّبحا  هیلع  طلس 

ۀلاسرلا و تیب  لهاب  هنوجـس  تألتما  دق  تام و  نا  یلا  افیح  اروج و  اهیف  یّـصقت  افـسع و  اهیف  طبخف  ایندلا  یتیناودلا  نم  تلح  هاوهی و  ام 
ماشه نب  رمع  دی  یلع  دنسلاب  ینسحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  لتق  یتح  مهرضاح  ظّفلت  مهبئاغ و  عبتت  دق  ةراهطلا  بیطلا و  ندعم 

مهب هلبق  یـسوم  هلعف  مهنم و  نوراه  هلتق  ام  بنج  یف  لیلق  اذـه  هیدـی و  یلع  هسم  نال  هیلع و  هلوانت  برق  نمب  کّنظ  اـمف  یبلغتلا  رمع  نب 
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نب دمحا  یلع  يرج  ام  نوراه و  نم  ینیـسحلا  سطفالا  نب  یلع  یلع  قفتا  ام  یـسوم و  نم  خفب  یلع  نب  نسحلا  یلع  هّجوت  ام  متفرع  دقف 
نم ذخا  نیح  یعازخلا  ناسغ  نب  ّیلع  یلع  هسبح و  نم  ینسحلا  یلع  نب  مساقلا  یلع  يدیزلا و  یلع 

15 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
شمعالا نم  نیّدلا  یف  ابیصن  مظعا  متسل  هَّللا  مکحلصا  متنا  ۀمامالا و  سرغ  علتقا  ةّوبنلا و  ةرجش  ّرـصم  دق  تام و  نوراه  نا  ۀلمجلا  هلبق و 

فینح نب  ناـمثع  بقوع  يدـبعلا و  ناـحوص  نب  دـیز  لـتق  دـقف  لّوـالا  ردـصلا  یف  اـّماف  هوـمّهتا  دـقف  نیطقی  نب  ّیلع  نم  هوفاـخا و  دـقف 
لقعم یبحرالا و  بعک  نب  کلام  يدارملا و  یناه  نب  حیرـش  يدزالا و  ریهز  نب  بدنج  يدعـسلا و  ۀمادق  نب  ۀثراح  یـصقا  يراصنالا و 
عمـسی الیلذ  هتیب  یف  شاع  وا  الیتق  ههجو  یلع  ّرخ  نم  ّالا  مهیف  ام  ّیناـنکلا و  لـیفطلا  وبا  ینادـمهلا و  روعـالا  ثرحلا  یحاـیرلا و  سیق  نب 
دیـشرک یفعجلا و  رباجک  مهتریح  مهتّماع و  جرح  مکیلع  یفخی  ریغی و ال  الف  مهدالوا  ءایـصوالا و  ۀـلتق  يری  رکنی و  ـالف  ّیـصولا  ۀـمتش 

ابیع مهدـنع و  امیظع  امرج  هب  یفک  هَّللا و  ءادـعا  نم  نوءربتی  هَّللا و  ءاـیلوا  نّولوتی  هَّللا  مهمحر  مهنا  ـالا  سیل  نیعا  نب  ةرارزک  يرجهلا و 
قّرفنف مهئیسق  یبجی  الاجم  تئش  ام  يرت  ّکناف  مهبئاجع  یف  لجو  الاقم  یلاعت  هَّللا  دمحب  دجتـس  ّکناف  ساّبعلا  ینب  یف  لق  مهنیب و  اریبک 

عبّتی الف  یفطـصملا  تیب  تاداـس  نم  دّیـس  يدـهلا و  ۀّـمئا  نم  ماـما  تومی  یناـغرفلا و  ّیبرغملا و  یلا  لـمحی  یکرتلا و  یملیّدـلا و  یلع 
ۀیزعتلا دجسم  رمعی  ةاضقلا و  لودعلا و  هتزانج  رضحتف  براض  وا  ةرخسم  وا  بعال  وا  مهل  طاّرـض  تومی  هتربقم و  صّـصجت  هتزانج و ال 

هوفرع نم  نولتقی  اّیونام و  ایفـسلف و  اباتک  سردـی  نمل  نوضّرعتی  ایئاطـسفوس و ال  وا  اّیرهد  هنوفرعی  نم  مهیف  ملـسی  ةالولا و  داوقلا و  دـنع 
مهیف سبحی  مل  ول  ّیلع و  نب  دواد  لیتق  سینخ  نب  یلعملا  ریغ  تیبلا  لها  ۀعیش  نم  لتقی  مل  ول  اّیلع و  هنبا  یمس  نم  مد  نوکفـسی  اّیعیش و 

یف اولاق  شیرق  ءارعـش  نا  مهافک  محتلی  احرج ال  مئتلی و  اعدـص ال  أفطت و  ةرئان ال  أربی و  اـحرج ال  کـلذ  ناـکل  يزورملا  بارت  یبأ  ریغ 
اهاور مهرابخا و  تنّود  مهراعـشا و  تلمحف  نیملـسملا  راعـشا  اهیف  نوضراعی  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـهب  نوجهی  اراعـشا  ۀـیلهاجلا 
ضعب نبا  یناـنکلا و  نب  بأد  ّيدـع و  نب  مثیهلا  یماـطقلا و  نب  یقرـشلا  یبـلکلا و  لـثم  یمیمتلا و  هبنم  نب  بهو  يدـقاولا و  لـثم  ةاورلا 

لعف امک  هناوید  قّزمی  هناسل و  عطقیف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  تازجعم  رکذ  یف  لب  ّیصولا  بقانم  رکذ  یف  ملکتی  ۀعیشلا  ءارعش 
نب لبعد  یلع  رّمد  امک  يرمنلا و  ناقربزلا  نب  روصنم  ربق  شین  امک  ّيدـسالا و  دـیز  نب  تیمکلاب  دـیرا  امک  یقربلا و  راـمع  نب  هَّللا  دـبعب 

تقم امهباجیتسا  بصّنلا و  یف  امهولغل  ّالا  سیل  یماشلا  مهجلا  نب  یلع  نم  یمامیلا و  ۀصفح  یبأ  نب  ناورم  نم  مهتقفر  عم  یعازخلا  یلع 
نایطعی اناک ال  نمحرلا  یلع  ناطیشلا ال  یلع  لّکوتملا  رفعج  نارزیخلا و  نب  نوراه  نا  یّتح  ّبّرلا 

16 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يرتخبلا و بهو  نب  بهو  يریبّزلا و  بعصم  نب  هَّللا  دبع  لثم  بصاونلا  بهذم  رصن  بلاط و  یبأ  لآ  متـش  نمل  ّالا  الاون  نالذبی  الام و ال 

دبع نب  راکب  لثمف  رفعج  ماّیا  یف  اّماف  یعمـصالا  بیرق  نب  کلملا  دبع  لثم  ءابدالا  نم  يومالا و  ۀـصفح  یبأ  نب  ناورم  لثم  ءارعـشلا  نم 
انرثآ یقثولا و  ةورعلاب  انکّـسمت  دـق  هَّللا  مکدـشرا  نحن  یمـشبعلا و  براوشلا  یبأ  نبا  يومـالا و  نوجلا  یبأ  نب  طمّـسلا  یبأ  ریبزلا و  هَّللا 

امک دوعیـس  ابیرغ و  أدب  مالـسالا  ناف  اّنم  صقن  نم  ناصقن  ةدیقع  انل  ّلحی  نل  انیف و  داز  نم  ةدایز  ةریـصب  اندیزی  سیل  ایندلا و  یلع  نیدلا 
رسای نب  رامع  لاق  دحا  تبّسلا  دعب  دغ و  مویلا  عم  نیقتملل و  ۀبقاعلا  هدابع و  نم  ءاشی  نم  اهثروی  هَّللا  لوسر  نم  هّیصو  هَّللا و  نم  ۀملک  أدب 

تاولص هَّللا  لوسر  شیج  مزه  دقل  لطابلا و  یلع  مهنا  قحلا و  یلع  انا  انملعل  رجه  تافعس  غلبن  یتح  انوبرض  ول  نیفص  موی  هنع  هَّللا  یضر 
َنُونَتُْفی  ْمُه ال  َو  اَّنَمآ  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرُتی  ْنَأ  ُساَّنلا  َبِسَح  َأ  ملا  مدقت  مث  مالسالا  رما  رّخات  دقل  مزه و  مث  هیلع  هَّللا 

َّنِکل َو  یلاعت  هَّللا  لاـق  اـمل  دـیزم و  نم  لـه  لوقت  یتح  منهج  تـألتما  اـمل  مهترثک  نیرفاـکلا و  ۀـلود  مهتّلق و  نینمؤملا و  ۀـنحم  ـال  ول  و 
* َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال 

ۀبکن انتباصا  ناف  رزولا  یـصاعلا  بقتحا  رجالا و ال  عیطملا  قحتـسا  امل  روفکلا و  نم  روکـشلا  فرع  روبـصلا و ال  نم  عوزجلا  نیبت  اـمل  و 
نحملا دنعف  ۀلاقم  ۀماقم  لکل  ۀلآ و  ۀلاح  لکل  یلاعت  هَّللا  دمحب  اندنع  هانرظتنا و  دق  ام  کلذف  ۀلود  انل  تعجر  نا  هاندّوعت و  دق  ام  کلذف 
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هَّللا یّلص  دّمحم  بّذک  هتیـصو و  یف  انلکـش  امف  رهـش  فلا  ربانملا  یلع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  متـش  دقل  رکـشلا و  معنلا  دنع  ربّصلا و 
نحن قحلا و  ةرتفب  انیلتبا  هتنعل و  یف  بترن  ملف  ددـملا  یلع  دـیزت  ةدـم  سیلبا  شاع  هتّوبن و  یف  هاـنمّهتا  اـمف  ۀنـس  ةرـشع  عضب  مّلـس  هیلع و 

ًالوُعْفَم ًادْعَو  َناک  هتماما  ۀّحص  یف  اندنع  ۀیرم  اضّرلا و ال  دعب  اضرلا  مامالا و  دعب  مامالا  لتق  یلا  انعفد  هتلودب و  نونقیتسم 
ًاروُدْقَم ًارَدَق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو 

َنوُمَْلعَت  َفْوَس  اَّلَک  َُّمث  َنوُمَْلعَت  َفْوَس  اَّلَک 
َنُوِبلَْقنَی  ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو 

ٍنیِح  َدَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتل  َو 
نم اورجاتسا  ّیصولا و  نساحم  نفد  یف  اودهج  ناطیشلا  توغاطلا و  عابتا  نآرقلا و  یف  ۀنوعلملا  ةرجشلا  ۀّیمأ  ینب  نا  هَّللا  مکمحرا  اوملعا 
نع قشمد  یلا  اومعز  ۀفالخلا  ۀـنیدملا و  نع  سدـقملا  تیب  یلا  راوجلا  اولّوح  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یلع  ثیداحالا  یف  بذـک 

لوسر ثیداحا  نم  ثیدح  نفد  یلع  اوردق  امف  لاجّرلا  هیف  اوعنطـصا  لامعالا و  هیلع  اودّلق  لاومالا و  رمالا  اذه  سمط  یف  اولذب  ۀفوکلا و 
ناک دـقل  هَّللا و  ءایلوا  یف  هَّللا  ءادـعا  نم  دـحا  ّسد  یلع  یلاعت و ال  هَّللا  باـتک  نم  ۀـیآ  فیرحت  یلع  ـال  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

مهسور یلع  يدانی 
17 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّلذتـسا نا  زیزع و  ّقحلا  ۀبهر و  ۀبغر و ال  هنم  عنمی  ۀبیـص و ال  کلذ  یف  عفنت  ۀجحلا ال  لیلدـلاب و  اضعب  مهـضعب  تّکبی  ةرتعلا و  لئاضفب 
نم وه  مکحلا و  نب  نمحرلا  دـبع  لاق  حـیلم  ّلکب  ههجو  یّطغ  نا  لیلذ و  حـیبق و  هبـشلاب  عّصر  نا  لطابلا و  هبزح و  ّلـقا  نا  ریثک و  هلها و 

ماما و ۀقوس و  نم  انیـسح  اّیلع و  بسی  نم  هَّللا  نعل  هریغ  لسن  اهل  سیل  هَّللا  لوسر  تنب  اصحلا و  ددع  اهلـسن  یـسما  ۀّیمـس  ۀّیمأ  ینب  سفنا 
اهمیمح و مانی  ام  یلتق  ّفطلاب  امّون و  ۀّیمأ  نم  يراکّـسلا  تیبت  نیفـس  ینب  لآ  ۀیالو  ۀّیمأ و  ینب  ناطلـس  ۀـّیمح  یف  یحمجلا  لیهد  وبا  لاق 

هَّللا دـبع  نب  دـلاخ  راج  وه  دـیز و  نب  تیمکلا  لاق  ّتلذـف و  نیملـسملا  باقر  ّلذا  مشاـه  لآ  نم  ّفطلا  لـیتق  نا  ۀـبق و  نب  نامیلـس  لاـق 
نم بجعاب  اذه  ام  اعیجا و  مکروجب  نم  عبـشا  هومتعبـشا و  نم  هَّللا  عاجا  اعیطقلا  دنهملا و  تفخ  نا  اّولح و  ثیح  ۀّیمأ  ینبل  لقف  يرـسقلا 
لآ نوراه  طاسب  یلع  ناقربزلا  نب  روصنملا  لاق  هولتق  هوصقن و  نم  لیضفتب  هوهرک و  نا  قحلاب و  مهسور  یلع  سابعلا  ینب  ءارعـش  حایص 
ینب ۀعینـص  وه  ّیلع و  نب  لبعد  لاق  لذالا و  یف  دـیحوتلا  ۀـّما  نم  مه  دوهیلا و  يراصّنلا و  نم  لتقلا  ۀـفاخم  نونماـطتی  مهّبحی  نم  یبنلا و 

تارفص و مهئیف  نم  مهیدیا  امّـسقتم و  مهریغ  یف  مهأیف  يرا  تارـسحلا  مئاد  ودغا  حورا و  ۀّجح  نینامث  ذم  ینارت  ملا  مهرعاش  ساّبعلا و 
ربصت سابعلا  ونب  كاذـک  جـفعیف  نیبجلا  ّرخ  یلع  ّلتی  مکنم  ءرملا  حربی  ـال  نا  تّیلأـت  مصتعملا  یلوم  وه  یمورلا و  ساـبعلا  نب  یلع  لاـق 
بتاک وه  یلوّصلا و  ساّبعلا  نب  میهاربا  لاق  جّرـضم و  ءامدلاب  یکز  لیتق  دّمحم  ّیبّنلل  ناوا  لکب  جـحذملا  یمکلا  فیـسلل  ربصی  مکنم و 
مهّمع ینب  نولتقی  اموق  نوصقتنی  فیک ال  ادـحاو و  ۀـئام  نم  نوطعت  مکلاوماب و  مکیلع  ّنمی  نوماملا  هبّرق  امل  اـضرلا  یف  مهلماـع  موقلا و 
نولوی يراصنالا و  ّيرجاهملا و  نوفجی  ّیناغرفلا و  یبرغملا و  نورـصنتسی  اـبهذ  ۀّـضف و  ملیّدـلا  كرتلا و  راـید  نوئلمی  ابغـس و  اـعوج و 
ۀلکـالا يولعلا  یهتـشی  مهّدـج  ءیف  مهّما و  ثاریم  بلاـط  یبأ  لآ  نوعنمی  مهتداـیق و  مطاـمطلا  مجعلا و  فـلق  مهترازو و  داوـسلا  طاـبنا 

میرم یبأ  نبا  یلا  فرـصت  زاـجحلا  نیمرحلا و  تاقدـص  زاوهـالا و  رـصم و  جارخ  اـهمعطی و  ـالف  ةوهـشلا  ماـّیالا  یلع  حرتـقی  اـهمرحیف و 
دلب و لها  توق  ّینارصنلا  عوشیتخب  عاطقا  رمازلا و  اموصرب  براضلا و  لزلز  یلا  ّیمهسلا و  عماج  نبا  یلـصوملا و  میهاربا  یلا  ینیدملا و 

لها تاداس  نم  دیّسلا  ۀّیرس و  فلا  رشع  ینثاب  يّرـستی  اومعز  لکوتملا  ددع و  تاذ  ۀما  ۀیافک  ینـسورشالا  نیـشفالا  یکرتلا و  اغب  يراج 
یلع ۀثناخملا و  دئاوم  یلع  هنعافضلا و  قازرا  یلع  ّوصقم  جارخلا  لام  ةوفص  ۀیدنس و  وا  هیجنزب  ففعتی  تیبلا 

18 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وا ۀـلکاب  یمطافلا  یلع  نولخبی  یهلملا و  ۀـناب  نب  رمع  دزدز و  یلع  ینغملا و  ۀـبولع  قراـخم و  یلع  نیداّرقلا و  موسر  نیباـّلکلا و  ۀـمعط 
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تمرح سمخلا و  مهل  ّلحا  نیذلا  موقلا  رکسع و  قزرب  یفی  ام  اهل  نورجی  ردبلاب و  ةداّوعلا  نورتشی  ۀّبح و  قناد و  یلع  هنوفداصی  ۀبرش و 
نیعب هئیف  یلا  رظنی  هبوث و  عیبـی  هفیـس و  مهدـحا  نهری  ارقف و  نوکلهی  اّرـض و  نوفّفکتی  ۀـّبحملا  ۀـمارکلا و  مهل  تضرف  ۀـقدصلا و  مهیلع 

نامیالا و هبهذم  ۀجیدخ و  هتّدج  ۀمطاف و  هّمأ  ّیـصولا و  هوبا  یبنلا و  هدج  ّنا  ّالا  بنذ  هل  سیل  هفیعـض  سفنب  هرهد  یلع  دّدشتی  ۀضیرم و 
ترابع نیا  نآ  زا  هدش و  پاچ  رـصم  رد  هک  یمزراوخ  رکب  یبأ  بیتاکم  هخـسن  هک  دنامن  یفخم  داجا و  دافا و  ام  رخآ  یلا  نآرقلا  هماما 
تبترم تهابن  تلزنم و  تماخف  تلالج و  تیاهن  نا  زا  هک  هنیزر  هحیصف  تراشا  نیا  هنیتم و  هغیلب  ترابع  نیا  نآ  رخآ  رد  دش  هدرک  لقن 

لئاو نابحس  ۀحاصفلا  یف  اهؤاش  غلبی  مل  یتلا  لئاسرلا  هذه  عبط  یهانت  دق  تسروکذم و  تسحضاو  رهاظ و  بیلاسالا  ةرهبم  بیتاکم  نیا 
اهل ناکل  يدایالا  ةدعاس  نب  ّسق  رـصع  یف  تناک  ول  لئاس و  ّدمتـسم  فک  اهیلإ  ّدـمل  هماّیا  یف  ترهظ  ول  لقاب و  نم  یندا  ام  دـنع  وه  لب 

بیدالا نکیلف  رباغلل  یضاملا  رخالل و  لوالا  كرت  مک  تمکحا  لئاقل و  ۀملک  لئاوالا  تکرت  ام  تخسن  اهنا  يرمعلف  يدایالا  لیمج  هیلع 
هجولا اذـه  یلع  اهعبط  ناک  هّدـع و  رفوا  ءاشنالا  یف  هل  نوکت  هّدـشا و  هتعانـص  یف  اهب  غلبی  هناف  ذـجاّونلاب  اـهیلع  ّضعیل  ذـخآلا و  معن  اـهل 
يدبی دیعی و  امیف  هالومب  نیعتسملا  قلعت  ۀبرغملا  رصم  قالوبب  ۀنئاکلا  ۀیرـصملا  ۀعابطلا  رادب  نسحتـسملا  بلاقلا  اذه  یف  اهلیثمت  نسحلا و 
بتکلا مجرتم  يدـنفا  نسح  ةرـضح  ۀّیرـصملا و  رایّدـلاب  یـشاب  حاّرج  کـیب  یلع  دّـمحم  ةرـضح  ۀـّمذ  یلع  يدـشر  کـیب  نمحّرلا  دـبع 

یلا لّسوتملا  نمحّرلا  میحرلا  ۀمحر  یلا  ریقفلا  ۀفرعمب  ناکمالا  بسح  اهحیحصت  ناک  ۀینّابرلا و  ۀیانعلا  نیعب  نیظوحلم  اولاز  ۀّیرکـسعلا ال 
اهلیثمت مامت  اهعبط و  ءاهتنا  قفاو  دق  هروما و  نیرادلا  یف  هَّللا  رّسی  ةروکذملا  ۀعبطملا  ححصم  یـشاب  يودعلا  ۀطق  دّمحم  يوبّنلا  هاجلاب  ّهبر 
هتمعنب يذلا  هّلل  دمحلاف  ماتخ  ةرجهلا  نم  فلا  نیتئام و  نیعبـس و  عست و  روهشل 1279  ماعلا  اذه  یف  وه  يذلا  ۀّجحلا  يذ  لئاوا  اهعضو  و 

ردب حال  ام  تامارکلا  يوذ  هباحصا  هلا و  یلع  تانئاکلا و  دّیـس  یلع  مّلـس  هَّللا و  یّلـص  تاقوالا و  يدم  یلع  هل  رکـشلا  تاحلاصلا و  ّمتت 
خیـش تسالبن  ریهاشم  مخافا  المک و  ریراحن  هّلجا  اهبن و  ءالـضف  مظاعا  ابدا و  ءاملع  رباکا  زا  یمزراوخ  رکب  وبا  ماتخ و  کسم  حاف  ماـق و 

یقشمدلا ینینملا  یسلبارطلا  یفنحلا  رمع  نب  یلع  نب  دمحا 
19 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وبا وه  ۀمیتیلا  یف  لاق  هتفگ  یمزراوخلا  رکب  وبا  روجمیس  نب  یلع  ابا  يأ  هحدتما  هرقف و  حرشب  یبتعلا  رـصن  یبأ  خیرات  یلع  یبهو  حتف  رد 
ۀـحاصفلا و نیب  عمجی  ناک  لضفلا  فرّظلا و  ملاع  رثنلا و  مظنلا و  ملع  بدـالا و  رحب  رهدـلا و  ۀـغبان  ساـبعلا  نب  دّـمحم  یمزراوخلا  رکب 
ةّرد و ةرقف و  لکب  یتای  ةردان و  لکب  مّلکتی  رعـشلا و  وحنلا و  ۀغّللا و  بتک  سّردی  اهنیواود و  اهماّیا و  برعلا و  رابخاب  رـضاحی  ۀـغالبلا و 
هلزه و ةوالح  هّدج و  ۀعارب  هتمغن و  ۀمغن  هترابع و  ۀحالم  یف  هتدهاشم  نسحب  نسحم  لک  یلع  بلغی  غلبم و  لک  بدالا  نساحم  یف  غلبی 
یمزراوخلاب و فرعی  يربطلاب و  یمتنی  ناک  مزراوخ و  هأشنم  هدلوم و  ناتـسربط و  هلـصا  رعـش  ناوید  کلذک  رئاس و  دّلجم  هلئاسر  ناوید 

یف فوطی  لزی  ملف  رعّشلا  نسح  ۀحیرقلا  ذفان  بدالا  يوق  ۀفرعملا  میوق  وه  هّنس و  ۀثادح  هرمع و  ناعیر  یف  هلها  قراف  یمزخربطلاب  بقلی 
یف رهّدلا  درف  جرخ  جرخت و  یتح  ءالـضفلا  نم  دیفتـسی  ءارعـشلا و  نم  سبتقی  ءاملعلا و  نم  ذخای  قارعلا و  ماشلا و  روک  لخدی  قافآلا و 

بارتقالا و یف  هئاولغ  یلع  یـضم  هترـضحب و  نمم  دافتـسا  همدخ و  نادمح و  نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  ۀـلودلا  فیـس  یقل  رعـشلا و  بدالا و 
ّمذ مهـضعب و  دـمح  ناسارخب و  ءارمالا  ءارزولا و  بحـص  هناسل و  ثبخل  ناجرجب  بکنف  هدالب  دواـع  بّرغ و  نا  دـعب  قرـش  بارتغـالا و 

هلوصف هحلم و  هرداون و  هرابخا و  اریثک و  هب  عفتنا  ارارما و  هحانج  شارا  ارارم و  بحاّـصلا  ةرـضح  دواـع  مهاـجه و  مهحدـم و  مهـضعب و 
همیتیلا یف  لاق  هتفگ  ینادمهلا  لضفلا  وبا  عیدبلا  یلع  ابا  يأ  هاتأ  هرقف و  حرـشب  یبهو  حتف  رد  زین  اهرکذب و  لیطن  الف  همیتیلا  یف  ةروطـسم 

ءاکذ یف  هریظن  فلی  مل  نم  رصعلا و  ةّرغ  رهدلا و  درف  دراطع و  رکب  کلفلا و  ةردان  نادمه و  ةزجعم  نامزلا و  عیدب  نیسحلا  نب  دمحا  وه 
وری مل  هتکن و  مظنلا و  ررغ  هحلم و  رثنلا و  فرط  یف  هنیرق  ری  مل  سفنلا و  ةوق  نهّذلا و  ءافـص  عبطلا و  فرـش  رطاخلا و  ۀعرـس  ۀحیرقلا و 

دـشنی ناک  ّهنا  اهنمف  بئارغ  عئادـب و  بئاجع و  بحاص  ناک  هناف  هرحـس  هزاجعا و  لثمب  ءاج  هّرـس و  بدالا و  ّبل  نم  هغلبم  غلب  ادـحا  نا 
ینعمب و ّلخی  افرح و ال  مرخی  اهرخآ و ال  یلا  اهلّوا  نم  اهیّدؤی  اهلک و  اـهظفحیف  اـتیب  نیـسمخ  نم  رثکا  یه  طـق و  اهعمـسی  مل  ةدیـصقلا 

مهدزاود دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 359زکرم  هحفص 40 

http://www.ghadirestan.com


هبلق هرهظ  نع  اهیّدؤی  مث  ۀفیفخ  ةرظن  هری  مل  هفرعی و  مل  باتک  نم  قاروا  ۀسمخلا  ۀعبرالا و  یف  رظنی 
20 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باوجلا ۀعاسلا و  تقولا و  یف  اهنم  غرفیف  بیرغ  باب  عیدب و  ینعم  یف  ۀـلاسر  ءاشنا  وا  ةدیـصق  لمع  هیلع  حرتقی  ناک  ادرـس و  اهدرـسی  و 
حّشوی هحلما و  ءیش و  نسحأک  هجرخی  لّوالا و  یلا  اّرج  مله  مث  هروطـس  رخآب  يدتبیف  هیلع  حرتقملا  باتکلا  بتکی  اّمبر  ناک  اهیف و  امع 

نم ریـسع  صیوع و  لک  هیلع  حرتقی  مظنلا و  رثنلا  نم  يوری  رثنلا و  مظنلا  نم  أرقیف  هئاشنا  نم  ۀفیرـشلا  ۀلاسّرلاب  هلبق  نم  ةدیرفلا  ةدیـصقلا 
ملقلا ۀقواسم  ۀهیدبلا و  ضیف  ۀعاسلا و  وفع  هّلک  مالک  هعطقی و  سفن ال  هعلبی و  قیر ال  یلع  فرطلا  عجر  نم  عرسا  یف  هّلحی  رثنلا  مظنلا و 

لّوا یف  داّبع  نبا  بحاصلا  ةرـضح  درو  عمـسلل و  عبطلا  ةارابم  رظانلل و  رطاخلا  ةاراجم  ةّدملا و  تارمث  ةدحلا و  تارمج  دـیلا و  ۀـقباسم  و 
هزب و اهب  رـشن  ۀئامثالث و  نینامث و  نیتنثا و  ۀنـس  اهافاوف  روباسین  دصق  مث  ةّدـم  اهب  ماقا  ناجرج و  مدـق  مث  ابـشن  ابدا و  هنم  دافتـسا  هبابش و 

برق هرما و  ّولع  ینادـمهلا و  حـیر  بوبهل  اببـس  ناک  ام  یمزراوخلا  رکب  یبأ  نیب  هنیب و  رجـش  مث  هماـقم  ۀـئامعبرا  اـهب  یلما  هزرط و  رهظا 
یف هبلغی  نا  نع  الـضف  ارابغ  یمزراوخلل  قحلی  باتکلا  ءارعـشلا و  نم  ادـحا  ّنا  نابـسحلا  باـسحلا و  یف  نکی  مل  ذإ  هتیـص  دـعب  هحجن و 
الإ دلب  ۀنزغ  ناتـسجس و  ناسارخ و  دالب  نم  قبی  مل  ینادمهلل و  ّوجلا  الخ  یمزراوخلا  توم  دعب  ۀلـضافملا و  یف  هیلع  قوفی  ۀـلجاسملا و 

نامث و ۀنـس  یف  هایند  قراف  هاّبلف و  هَّللا  هاداـن  ۀنـس  نیعبرا  یلع  یبرا  هّدـشا و  غلب  نیح  هاوهب و  هاـصع  یقلا  اـهرامث و  ّینج  ینج  اـهلخد و 
نب دمحم  تخا  نبا  یمزراوخلا  رکب  وبا  ساّبعلا  نب  دمحم  هتفگ  ةاعولا  ۀیغب  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  اصخلم و  یهتنا  ۀـئامثالث  نیعـست و 
یلع یبأ  نم  عمـس  روباسین و  نطوتـسا  هظفح  نع  هضیرق  ناک  رعـشلا و  ۀـغللا و  ظفح  یف  هرـصع  دـحاو  ناک  مکاـحلا  لاـق  يربطلا  ریرج 

هدلوم و لئاسرلا  راعـشالا و  بحاص  توقای  لاق  ۀئامثالث و  نینامث و  ثلث و  ۀنـس  ناضمر  یف  تام  هنارقا و  داّفّـصلا و  دمحم  نب  لیعامـسا 
هتثادح و یف  هنطو  نم  جرخ  ۀـئامثالث و  نیرـشع و  ثالث و  ۀنـس  هدـلوم  یمزخربطلاب و  بقلف  ناتـسربط  نم  هلـصا  ناک  مزراوخب و  هأشنم 

روباسین دصق  هاجه و  هدمحی و  ملف  یمقلعلا  یلع  ابا  ریزولا  بحـص  يراخب و  درو  همدخ  نادمح و  نبا  ۀلودلا  فیـس  یقل  دالبلا و  فوط 
هسبحف هاجه  مث  دّمحم  نب  رهاظ  اهیلإ  حدم و  ناتسجس و  دصق  هحدم و  یلاکیملا و  دمحا  ریمالاب  لصتا  و 

21 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بحاّصلا ةرضح  دصقف  روباسین  یلا  داع  هل و  ایجاه  هقراف  ناتـسجس و  یلاو  عم  قفتا  ام  اهیلاو  عم  هل  قفتاف  ناتـسبرع  یلا  راص  صّلخ و  مث 

بدالا هیلع  اهلها  سرد  اهنطوتـسا و  روباسین و  یلا  داع  مث  هشاعتنا  ببـس  ناکف  ۀلودلا  دضع  یلا  باتکب  بحاّصلا  هدفراف  هتراجت  تحبرف 
نال یـسفن  توجهف  امهنع  کتنـصف  ارجه  تدرا  ۀمالم و  تدرا  یـسرغ  ّیکذ  کیدل  رمثی  ملف  ّيدو  کیلإ  تسرغ  نا  اّمل  هرعـش و  نم  و 
نم ۀیمامالا  تاقبط  یف  هعیفر  تاجرد  باتک  رد  هارث  باط  یندم  ناخ  یلع  دّیس  یـسنا و  سنالا  دیرب  نم ال  یلا  يدها  نیح  یبنذ  بنذلا 

نامز و رصع و  لک  یف  اولازی  مل  مالّـسلا  مهیلع  هدلو  نم  ۀّمئألا  نینمؤملا و  ریما  ۀعیـش  ّنا  یلاعت  هَّللا  کمحر  ملعا  ۀمّدقم  هدومرف  ۀعیـشلا 
ةاوانم داحلالا و  لها  ةاداعم  نم  هب  اونم  امل  کلذ  رارحالا و  رودص  یف  رارسالا  باجتحا  نیبجتحم  راتتسالا  ایاوز  یف  نیفتخم  ناوا  تقو و 

ّلک لزی  ملف  مهبقانم  ۀفیرـشلا و  مهمراـکم  ءاـفخا  یف  اوعـس  مهبتارم و  مهتاـماقم و  نع  تیبلا ع  لـها  اولازا  نیذـلا  داـنعلا  بصّنلا و  یلوا 
ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَی  َو  هَّللا  رون  ئفطیل  ادسح  بهتلی  هرودقم و  يوهلا  ۀعباتم  یف  لذبی  مهنم  ّبلغتم 

امک
ام انیلع و  مهرهاظت  اناّیا و  شیرق  ملظ  نم  انیقل  ام  نالف  ای  هباحصا  ضعبل  لاق  ّهنا  مالّـسلا  امهیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبأ  نع  يور 

ضبق هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  ساّنلا  نم  انّوبحم  انتعیش و  یقل 
اهتلوادـت مث  انتّجح  انّقحب و  راصنالا  یلع  تجتحا  هندـعم و  نع  رمالا  تجرخ  یتح  شیرق  انیلع  تألامتف  ساّنلاب  سانلا  یلوا  اـنربخا  دـق  و 

عیوبف لتق  یتح  دوئک  دوعـص  یف  رمالا  بحاص  لزی  مل  انل و  برحلا  تبـصن  اـنتعیب و  تثکنف  اـنیلإ  تعجر  یتح  دـحاو  دـعب  دـحاو  شیرق 
تاهما لخالخ  تجلوخ  هرکـسع و  بهتنا  هبنج و  یف  رجنخب  نعط  یتح  قارعلا  لها  هیلع  بثو  ملـسا و  هب و  ردغ  مث  دهوع  هنبا و  نسحلا 
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اوجرخ هب و  اوردغ  مث  افلا  نورشع  قارعلا  لها  نم  نیسحلا  عیاب  مث  لیلق  قح  لیلق  مه  هتیب و  لها  ءامد  همد و  نقح  ۀیواعم و  عداوف  هدالوا 
انئامد و یلع  نمأن  فاخن و ال  لتقن و  مرحن و  نهتمن و  یصقن و  ماضتسن و  ّلذتسن و  تیبلا  لها  لزن  مل  مث  هولتقف  مهقانعا  یف  هتعیب  هیلع و 

ةدلب لک  یف  ءوسلا  لامعا  ءوّسلا و  ةاضق  مهئایلوا و  یلا  هب  نوبّرقتی  اعضوم  مهدوحج  مهبذکل و  نودحاجلا  نوبذاکلا  دجو  انئایلوا و  ءامد 
هبوذکملا ۀعوضوملا  ثیداحالاب  مهوثّدحت 

22 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تلتقف مالّـسلا  هیلع  نسحلا  توم  دـعب  ۀـیواعم  نمز  هربک  کلذ و  مظع  ناک  ساّنلا و  یلا  اـنوضغبیل  هلعفن  مل  اـم  هلقن و  مل  اـم  اـّنع  اوور  و 

ءالبلا لزی  مل  مث  هراد  مده  هلام و  بهن  نجـس و  انیلإ  عاطقنالا  انبحب و  رکذ  نم  ۀّنظلا  یلع  لجرالا  يدیالا و  تعطق  ةدلب و  لک  یف  انتعیش 
ۀمهت ۀنظ و  لکب  مهذخا  ۀلتق و  لک  مهلتقف  جاّجحلا  ءاج  مث  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  لتاق  هَّللا  هنعل  دایز  نب  هَّللا  دیبع  نامز  یلا  دادزی  ّدتـشی و 
فیس یبأ  نب  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  يور  مالّسلا و  هیلع  ّیلع  ۀعیـش  هل  لاقی  نا  نم  هیلإ  ّبحا  رفاک  وا  قیدنز  هل  لاقیل  لجّرلا  نا  یتح 

یبأ لضف  نم  ائیـش  يور  نمم  ۀّمّذلا  تئرب  نا  ۀعامجلا  ماع  دعب  هلاّمع  یلا  ةدحاو  ۀخـسن  ۀیواعم  بتک  لاق  ثادـحالا  باتک  یف  ینئادـملا 
ساّنلا ّدـشا  ناک  هتیب و  لها  یف  هیف و  نوعقی  هنم و  نوءربی  اّیلع و  نونعلی  ربنم  لک  یلع  ةروک و  ّلک  یف  ءابطخلا  تماقف  هتیب  لـها  بارت و 
فراع مهب  وه  ۀعیشلا و  عبتی  ناک  ةرصبلا و  هیلإ  ّمض  ۀّیمس و  نب  دایز  هیلع  لمعتـساف  ّیلع  ۀعیـش  نم  اهب  نم  ةرثکل  ۀفوکلا  لها  ذئنیح  ءالب 

لخنلا و عوذج  یلع  مهبلص  نویعلا و  لمـش  لجرالا و  يدیالا و  عطق  مهفاخا و  ردم و  رجح و  لک  تحت  مهلتقف  ّیلع  مایا  مهنم  ناک  ّهنأل 
لها ّیلع  ۀعیش  نم  دحال  اوزیجی  نا ال  قافآلا  عیمج  یف  هلامع  یلا  ۀیواعم  بتک  مهنم و  فورعم  اهب  قبی  ملف  قارعلا  نع  مهدرش  مهدرط و 

مهـسلاجم و اونداف  هبقاـنم  هلئاـضف و  نوری  نیذـلا  هتیب و  لـها  هیّبحم و  ناـمثع و  ۀعیـش  نم  مکلبق  نم  اورظنا  نا  مهیلإ  بتک  ةداهـش و  هتیب 
لئاـضف یف  اورثکا  یتح  کـلذ  اولعفف  هتریـشع  هیبا و  مسا  همـسا و  مهنم و  لـجر  ّلـک  يوری  اـم  لـکب  ّیلا  اوبتکا  مهل و  اومرکا  مهوبّرق و 

کلذ رثکف  یلاوملا  مهنم و  برعلا  یف  هضیفی  عئاطقلا و  تاّنجلا و  ءاسکلا و  تالّـصلا و  نم  ۀـیواعم  مهیلإ  هثعبی  ناک  امل  هبقاـنم  ناـمثع و 
یف يوری  ۀـیواعم و ال  لاّمع  نم  الماع  راص  الإ  سانلا  نم  دودرم  ربخب  دـحا  ءیجی  سیلف  اینّدـلا  لزاـنملا و  یف  اوسفاـنت  رـصم و  لـک  یف 
لک یف  اشف  رثک و  دق  نامثع  یف  ثیدحلا  ّنا  هلامع  یلا  بتک  مث  انیح  کلذب  اوثبلف  هعّفش  هبّرق و  همـسا و  بتک  الا  ۀبقنم  وا  ۀلیـضف  نامثع 
اربخ اوکرتی  نیلّوألا و ال  ءافلخلا  ۀباحـصلا و  لئاضف  یف  ۀـیاورلا  یلا  ساّنلا  اوعداف  اذـه  یباتک  مکءاج  اذاف  ۀـیحان  هجو و  لک  یف  رـصم و 

بارت و یبأ  ۀّـجحل  ضحدا  ینیعل و  رقا  ّیلا و  ّبحا  اذـه  ّناـف  ۀباحـصلا  یف  هل  ضقاـنمب  ینوتا  اـّلا و  بارت  یبأ  یف  نیملـسملا  دـحا  هیوری 
بقانم نم  مهیلع  دشا  هتعیش و 

23 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اذه يرجی  ام  ۀیاور  یف  سانلا  ّدج  اهل و  ۀقیقح  ۀلعتفم ال  ۀباحصلا  بقانم  یف  ةریثک  رابخا  تیورف  سانلا  یلع  هبتک  تئرقف  هلـضف  نامثع و 
هوور یتح  عساولا  ریثکلا  کلذ  نم  مهناملغ  مهنایبص و  اومّلعف  نیباتکلا  یملعم  یلا  یقلا  ربانملا و  یلع  کلذ  رکذب  اوداشأ  یتح  يرجملا 

ۀخـسن هلاّمع  یلا  بتک  مث  هَّللا  ءاش  ام  کلذب  اوثبلف  مهمـشح  مهمدـخ و  مهءاسن و  مهتانب و  هومّلع  یتح  نآرقلا و  نومّلعتی  امک  هومّلعت  و 
کلذ عّفش  هقزر و  هءاطع و  اوطقـسا  ناویدلا و  نم  هوحماف  هتیب  لها  اّیلع و  ّبحی  ّهنا  ۀنّیبلا  هیلع  تماق  نم  اورظنا  نادلبلا  عیمج  یلا  ةدحاو 

ۀفوکلاب امّیـس  قارعلاب و ال  هنم  رثکا  ّدـشا و ال  ءالبلا  نکی  ملف  هراد  اومدـها  هب و  اولّکنف  موقلا  ءـالوه  ةـالاومب  هومتمهتا  نم  يرخا  ۀخـسنب 
هیلع ذخای  یتح  ثدـحی  هکولمم و ال  همداخ و  نم  فاخی  هّرـس و  هیلإ  یقلیف  هتیب  لخدـیف  هب  قثی  نم  هیتایل  یلع  ۀعیـش  نم  لجرلا  نا  یتح 

مظعا ناک  ةالولا و  ةاضقلا و  ءاهقفلا و  کـلذ  یلع  یـضم  رـشتنم و  ناـتهب  عوضوم و  ریثک  ثیدـح  رهظف  هیلع  نمتکیل  ۀـظیلغلا  ناـمیالا و 
مهتالو و دنع  کلذب  اوظحیل  ثیداحالا  نولعتفیف  کسنلا  عوشخلا و  نورهظی  نیّذلا  نوفعضتسملا  نوءارملا و  ءاّرقلا  ۀّیلب  کلذ  یف  ساّنلا 

نّولحتسی نیذلا ال  نینایّدلا  يدیا  یلا  ثیداحالا  رابخالا و  کلت  تلقتنا  یتح  لزانملا  عایّضلا و  لاومالا و  هب  اوبیصی  مهتسلاجمب و  اوبّرقتی 
نـسحلا تام  یّتح  کلذک  رمالا  لزی  ملف  اهب  اونیدت  اهوور و ال  امل  هلطاب  اهنا  اوملع  ول  قح و  اهنا  نونظی  مه  اهوور و  اهولبقف و  بذـکلا 
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یلو نیسحلا و  لتق  دعب  رمالا  مقافت  ّمث  ضرالا  یف  دیرط  وا  همد  یلع  فئاخ  الا  لیبقلا  اذه  نم  دحا  قبی  ملف  ۀنتفلا  ءالبلا و  دادزاف  یلع  نب 
یلع و ضغبب  نیدـلا  حالّـصلا و  کسنلا و  لها  هیلإ  بّرقتف  فسوی  نب  جاجحلا  مهیلع  ّیلو  ۀعیـشلا و  یلع  دتـشاف  ناورم  نب  کلملا  دـبع 
هیف و نعطلا  هبیع و  نم  ّیلع و  نم  ّضغلا  نم  اورثکا  مهبقانم و  مهقباوس و  مهلـضف و  یف  ۀـیاوّرلا  یف  اورثکاـف  نم  ةـالاوم  هئادـعا و  ةـالاوم 

ینوّمـسف ینوّقع  یلها  نا  ریمالا  اهیا  هب  حاصف  بیرق  نب  کلملا  دـبع  یعمـصالا  ّدـج  ّهنا  لاقی  جاجحلل و  فقو  اناسنا  ّنا  یتح  هل  نائنـشلا 
يور دـق  اذـک و  عضوم  كانیلو  دـق  هب  تلّـسوت  ام  فطلل  لاق  جاّجحلا و  هل  کحاضتف  جاتحم  ریمالا  ۀلـص  یلا  انا  سئاب و  ریقف  ّینا  اّیلع و 

بسانی ام  هخیرات  یف  مهمالعا  نیثدحملا و  رباکا  نم  وه  هیوطفنب و  فورعملا  ۀفرع  نبا 
24 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فنا هب  نومغری  مّهنأ  نّونظی  امب  مهیلإ  ابرقت  ۀّیمأ  ینب  ماّیا  یف  تلعتفا  ۀباحـصلا  لئاضف  یف  ۀعوضوملا  ثیداحالا  رثکا  نا  لاق  ربخلا و  اذه 
تناکف ۀیـسابعلا  ۀـفالخلا  تءاج  یتح  هَّللا  مهنعل  ۀـّیمأ  ینب  ۀـفالخ  رئاس  کلذ  یلع  رمالا  لزی  مل  هنع و  هَّللا  اـفع  فلؤملا  لاـق  مشاـه  ینب 

لیق و امک  ۀّیومالا  ۀفالخلا  یف  هب  اوضم  امم  مظعا  مهتلود  یف  مهتعیش  مالّـسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  هیقل  ام  ّرـضا و  يرـضا و  ّرما و  یهدا و 
اسوبع الا  دادزی  رهدلا ال  مرطضم و  نائنشلا  برطـضم و  نأشلا  مره و  نامزلا و  ّبش  مث  ساّبعلا  ونب  تلعف  ام  راشعم  مهیف  ۀّیمأ  تلعف  ام  هَّللا 

ایاوز یف  ءاوزنالا  الا  راصمالا  مظعم  راصعالا و  رثکا  یف  ۀعینـشلا  ۀطخلا  هذـه  نم  ۀعیـشلل  لقعم  اسوب و ال  الا  قحلا  لهال  يدـبت  مایالا ال  و 
نکتلف فافسالا  یف  نیکمهنملا  فالـسالا  ءالؤه  لاح  تملع  اذإ  ۀعیفرلا و  تاجردلا  یف  ام  یهتنا  ۀیلبلا  هذهب  ربصلا  یلع  ءاوطنالا  ۀیقتلا و 
مهذالم ریبکلا و  مهردص  ۀّینـسلا  دنع  وه  يذلا  ریرحنلا  بطاخملا  نا  فاصنالاب  ۀیّلحتملا  فاستعالا  نع  ۀّیقنلا  کتریرـس  یلع  فاخ  ریغ 

اوعد نیذلا  ةردکلا  دراوملا  نم  نیلهانلا  ۀغدرلا و  عراشملا  نم  نیعراکلا  ریهامجلا  ءالؤه  یلا  هبلق  عماوجب  یلباکلل  ادیلقت  حنج  دق  ریهشلا 
ضغبلا و یف  اوـضری  مـل  روـتخلا و  اوـمربا  روزلا و  اوـمکحا  روـصقلا و  اوـنب  رودـلا و  اوـعفر  روـبثلا و  اودـصح  رورغلا و  هوقـس  روـجفلا و 

مهوسح اسح  مهوذح و  بطاخملا  اذحف  روصعلا  ّرم  روهدـلا و  ّرک  یلع  هرکذ  ءوس  یقبی  امب  رومالا  بئارغ  نم  اوتا  روصقلاب و  ۀـنحاشملا 
مهدقح راتخا  مهربک و  مهنغض و  رثا  مهبزح و  یلا  زاخلا  مهبرس و  یلا  يوضنا  مهبرش و  ّيود  برش  مهوحن و  نسحتسا  مهوحن و  احن  و 
مهتاوفه عاشا  مهتاهبش و  عاذا  مهلئاوغ و  دّیش  مهلئابح و  لتف  مهرورش و  يدبا  مهروهظ و  دّزا  مهرجب و  مهرجع و  باطتـسا  مهرکن و  و 

مهبارح ذحش  مهمالقا و  يرب  مهماهس و  قّوف  مهرئامض و  باطا  مهرئارـس و  ّرـس  مهرئارم و  مکحا  مهتالیوست و  قّوز  مهتاعیملت و  قّفن  و 
مهراید لالخ  ساج  مهرامغ و  لئاه  ضاخ  مهراثآ و  عینش  یفتقا  مهناردج و  طال  مهناینب و  سّسا  مهبازحا و  رصن  مهباتک و  سرد  و 

25 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف ساـم  مهئادـن و  مکنم  یّبل  مهتاـنب و  یلع  ینب  مهراـصبا و  ۀـنئاخب  رظن  مهراـمثا و  ۀـقبوم  نم  هّکفت  مهراـحب و  ۀـحلاص  نم  فرتغا  و 

مهریسب راس  مهمهوب و  مّهوت  مهمهسب و  یمر  مهساجراب و  ثّولت  مهسأکب و  برش  مهساکتناب و  سکتنا  مهساوسوب و  سوسو  مهـسابل و 
مل عطاق و  سرـضب  ربّسلا  دقنلا و  یلع  ّضعی  مل  مهقیهنب  قهن  مهقیهـشب و  قهـش  مهریـضب و  راض  مهرید و  یف  نکـس  مهریم و  نم  عبـش  و 

عفان دجنمب  زییمتلا  فاصنالا و  نم  رهظتسا  عفاش و ال  هجوب  بّردتلا  ۀباصالا و  نم  ناعتسا  عطاس و ال  رانمب  لّمأتلا  كاردالا و  نم  ئضتسی 
قیقحتلا و یف  هل  سیل  لمجلا و  صقر  تاحـضاولا  راکناب  صقر  عجان  هجان  یلا  عراوقلا  قئاقرلا  رجاوزلا و  ظـعاوملا و  نم  يرذتـسا  ـال  و 

یف کلـسی  ارکم  اردغ و  ۀفرجع و  يدبا  قدّصلا  يدانم  هب  باها  اذإ  ارقو و  هنذا  یف  لعج  قحلا  یعاد  هب  فته  اذإ  لمج  ۀقان و ال  دـیقنتلا 
قالتخا یلع  نرمی  انورح و  هنرق  اصقاع  روثلاک  يداهلا  حـصانلا  یقلی  انوجم و  نیقیلا  دـهاعم  سمط  یف  غلابی  انونف و  نیدـلا  دـعاوق  مدـه 

رون ءافطال  عدتبا  اددق و  قئارط  لاعتملا  کلملا  مالـس  مهیلع  لآلا  لئاضفل  لامخالا  لاطبالا و  ّدرلل و  عرتخا  انورم  ۀـیرفلا  ۀـفرقلا و  بئارغ 
ةرکـس یف  لوهذلا  نم  ةرمغ و  یف  توملا  نم  هناک  هنیع  رودی  ۀینارون  ۀیاور  ۀیناّقح و  ۀلیـضف  عمـس  اذإ  ادسح  ایغب و  لیلاضاب  لیلاها  قحلا 

هغزی سجاوه ال  تاهبش و  عئاظف  يدبی  سواسو و  كوکش و  کئاکر  هلتق  ریثی  هقنح  ربکی  هظیغ و  دیزی  هصئارف و  دعتری  هجادوأ و  خفتنی 
لنی مل  افیفط و  ول  طسقب و  ءایحلا  نم  ظحی  مل  هَّللا  هحماس  ّهناک ال  عدار  ءایحلا  نم  ةرباکملا  نع  هعدری  عزاو و ال  لـلزلا  یف  ماـحتقالا  نم 
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ناتـشلا رکـس  نم  لع  حفط و  قیفی و  ثیحب ال  ناودعلا  سیحهتلا و  صرختلا و  ۀفزاجملا و  ججل  یف  ضاخ  افیعـض  ول  اّظح و  ةالابملا  نم 
قحلا رونب  ءیضتسی  قیضملا ال  علضم  نم  هل  صانم  ثیحب ال  بّصعتلا  يواهم  یف  يّدرت  قیطی و  زییمتلا و ال  عیطتسی  وحـصی و ال  ثیحب ال 

يولی و جاجوعالا و  طاطلالا و  یلع  ظلی  حـلی و  لب  جاجفلا  حـضاولا  باوصلا  نم  قیثو  نکر  یلا  أجلی  ـال  جـالتبالا و  حـضوا  جـلتبا  نا  و 
مهب بکر  ءایمع و  ۀیخط  یف  هعابتا  محقا  دق  جاجللا  ءارملا و  یلع  ادبا  جرعی 

26 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع مهاّحن  ننّـسلا و  مقل  نع  مّهلزا  نحملا و  نورق  مهل  فشک  نتفلا و  میجاوت  مهل  علطا  لـیللا  مهل  نّسح  لـطخلا و  مهل  نّیز  ءاوشع  نتم 

مهزجح و لایتجا و  ّيأ  باوصلا  نع  مهلاتجا  لاحملا و  تهبلا و  ۀعانص  مهل  لّوس  لایتحالا و  ۀهیضعلا و  نم  ایعـش  مهملع  نسحلا  جهنملا 
مهعدـق مهعدر و  ددـجلا و  جاهتنا  نع  مهاول  مهاّوز و  لایتغا  يأ  عزاونلا  تایدرمب  مهلاـتغا  لاـثتمالا و  قحلا و  یلا  حونجلا  نع  مهرجح 

اقنح اظیغ و  مهرودص  نحش  ءانحشلا و  رغولا و  ثارتلا و  ماسقا  مهثروا  ءاضغبلا و  نحالا و  فونص  مهبولق  یف  عد  دشرلا و  صاصتقا  نع 
عیملتلا یف  مهل  دّرق  اهفالظاب  مهتثط  ایاطخ و  کنـض  یف  مهجلوا  اهفافخاب و  مهتـساد  دوس  ایاذر  یف  مهب  یمر  اقنر  اـنجأ  مهفاوجا  یقـس  و 

خمـش و کلذب و  سرطغت  مث  خبط  اماهوا و  مهل  يوش  خّرف و  مهرودص و  یف  ضاب  نینافا  الیح و  عدـخلا  نم  ثدـحا  نیناوق و  دـعاوق و 
نم امهلثام  نم  رخافلا و  یلباکلا  اذـک  رهاملا و  بطاخملا  نأ  رکانتلا  ضقانتلا و  بئارغ  رفانتلا و  تفاـهتلا و  بئاـجع  نم  خذـب و  یطمت و 

ّدر ةرهابلا و  لئاضفلا  راونا  ءافطا  ةدارإ  یف  كابترالا  فغشلا و  مارغلا و  كامهنالا و  حدکلا و  دهجلا و  دجلا و  اذه  عم  رباکالا  امهفالسا 
لئاضفلا و رـشنب  نوصوصخملا  مهنا  ءارملا  تهبلا و  ۀیاغ  نم  نودبی  ءالولا و  کسمتلا و  يوعدـب  نوهابی  ةرهاطلا  ةرتعلل  ةرخافلا  بقانملا 

عبّتملا نم  ّداصلا و  ضرعملا  نم  داولا و  لبقملا  نم  یلاقلا و  زعوتملا  نم  یلاوملا و  بحملا  نم  یل  لـقف  ءاـفتقالا  راـیتخا  ءادـتقالا و  راـثیا 
ۀفادز یف  جلاولا  عابتالا  نع  فداصلا  نم  رایخالا و  ءالؤه  لئاضفب  نموملا  راهطالا و  راثآل  یفتقملا  نم  یفاجلا و  فرحنملا  نم  یفاصلا و 

باصنلا یلع  ۀّجح  وه  ام  رکنی  اّمبر  ّهنا  یّتح  باسحلا  سایقلا و  نع  زواجتی  دج  یلا  باترملا  بطاخملاب  بّصعتلا  غلب  دق  عاعرلا و  جمهلا 
لفاغتلا و قوقعلا و  یسانتلا و  اذه  نا  باجتحا و  ءافتخا و  الب  هسفنب  هتبثا  ام  رکنا  امبر  لب  باصنلا  لیلجلا  هدلاو  هخیش و  هتبثأ  ام  رکنی  لب 

ۀیاغ نم  ناف  باتک  وا  فّنـصم  یف  باجعلا  بجعلا  اذـه  لـثم  دـجوی  اـملق  باـبلالا و  مـالحالا و  یلوا  دـنع  باـجعلا  بجعا  نم  قورملا 
هرهظی هسفن و  فلاخی  نا  کلذ  نم  بجعا  لوبقملا و  هدلاو  لوق  مصخلا  ّدر  یف  ءرملا  فلاخی  نا  بارغتسالا 

27 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
عابلا و یف  روصقلا  اذه  عم  ضرامتلا و  للاعّتلا و  نغاضتلا و  رجاشتلا و  ضقانتلا و  تفاهتلا و  فلاختلا و  نیابتلا و  اذه  عم  لوفغلا و  جمسا 
هّدرب و نامیالا  لها  بولق  عجوی  عاذقلا  ءارهلاب و  اعلوم  عاصملا  ءاذـبللا و  رثکم  ۀطیلـسلا  هناسلب  انفالـسا  یلع  عنـشی  عالطالا  روثعلا و  دـقف 

هدانع نم  یحتسی  دودحم و  دح  یلع  ۀفزاجملا  یف  فقی  ثاحئالل ال  در  هتّنس  تاحـضاولا و  دحج  هباد  هدصب  ناقیالا  بابرا  سوفن  ملؤی 
عدی حابن ال  جمـسا  حایـص و  شحوا  ةریقع و  رکنا  قحلا  لاطبا  یف  عفری  حاجـس و  ۀملیـسم و  حاورا  هلاعتفا  هبذکب و  حّوری  دونکلا  رباکملا 

انف ءاربکلا  مارکلا  یلع  ءارزإلا  ّضغلا و  نم  كرتی  اهّمع و ال  الا  ۀیاهن  حیبقتلا  عینـشتلا و  نم  رذی  اهّمأ و ال  الا  ۀیاغ  نیهوتلا  نیجهتلا و  نم 
نیققحملا لثاماب  زمهی  زمغی و  رخستسی و  نیدلا و  مالعاب  ئزهتسی  هانا  الا و  اّدح  نیشلا  بیعلا و  بصقلا و  بلثلا و  نم  لمهی  هاتا و ال  الا 

راثیا و ربدتلا و  رجه  زییمتلا و  مدع  كاردالا و  دقف  ۀـنطفلا و  ۀـلق  دومخلا و  دومجلا و  نم  هفاصوا  ینادا  نم  وه  امب  مهیمری  رـسحتسی  و ال 
بیجاعا و لعتفا  بیذاکا و  يرتفا  ۀصقتنم  دیاصم  ۀسکتنم و  دیاکم  ةدساک و  تابّـصعت  ةدـساف و  اماهوا  مهیلإ  زعی و  لفاغتلا و  یـسانّتلا و 

طاتلی ام ال  قّفل  سیلدتلا و  قرط  عزج  سیبلتلا و  ۀیدوا  یف  ماه  انونف و  عیدختلا  نم  لّحمت  انونظ و  صّرخت  لیطابا و  قلتخا  لیواقا و  لوقت 
بیذـکتلا و لاطبالاب و  راتهتـسالا  کلاهتلا و  اذـه  عم  ّهنا  کلذ  نم  بجعا  بیدا و  لـک  هّجمی  اـم  فئاخـسلا و  نم  دـشح  بیبل و  رفـصب 
تالعتفملا و قیدصت  یلع  هئاعب  هرشارش و  یقلا  راهنلا  لیللا و  فلتخا  ام  مهیلع  همالس  هَّللا و  تاولـص  راهطالا  تیبلا  لها  لئاضفل  راکنالا 

نورهاملا رابحالا  هنیطاسأ  هخویـش و  اهـصرخت  اهبذـکب و  دهـش  امم  اـهنا  عم  راـبکلا  هئاـفلخ  ّقح  یف  تاـعرتخملا  تاـعوضوملاب  ناـمیالا 
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راثآلا میلـس  نم  لولعملا  زییمت  مهیدیا  یلع  راصعالا و  یف  لیدعتلا  حرجلا و  ریقنتلا و  بیقنتلا و  دقنلا و  یف  رادملا  مهیلع  نیّذلا  نوعرابلا 
ءالولل یعدملا  اذه  یقلی  هجو  ّياب  يردا  الف  رارسالا  ۀبیع  ثیداحالا و  ۀنیهج  رابتخالا و  ةدجن  نبا  رابخالا و  ةدجب  نبا  مهنم  لک  و 

28 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀحیحّـصلا ۀتباثلا  مهلئاضف  بیذکت  یلع  هادح  امع  هولاس  اذإ  مهل  لوقی  اذ  ام  ءانثلا و  ۀیحتلا و  فالآ  مهیلع  ءامظعلا  تیبلا  لها  ۀمیقلا  موی 

ضقن رد  لیلج  ّبر  تّوق  لوحب و  میامنیم  عورش  الاح  سپ  يدینش  همه  نیا  هاگ  ره  ءاملعلا و  قاذح  اهتبثا  ءاربکلا و  تاقثلا  اهاور  یّتلا 
لاطبا رد  تاهّوفت  تالّوقت و  بئارغ  ماظن و  تریح  مالک  نیا  هظحالم  زا  لوقا  تسلطاب  ثیدح  نیا  هلوق و  لیـصفتلاب  لیبن  بطاخم  لاوقا 

نونف وذ  بطاخم  هک  دوشیم  رهاب  رهاظ و  ماهفا  باـبرا  رب  نآ  ریغ  رون و  ثیدـح  هیبشت و  ثیدـح  ملعلا و  ۀـنیدم  ثیدـح  ریط و  ثیدـح 
لئاضف راونا  يافطا  رد  نونب  لام و ال  عفنی  موی ال  يزخ  زا  تفاخم  مدـع  نوجم و  لزه و  رذـهب و  نوکر  حونج و  نـالیم و  دـیزمب  نوتفم 
تعاشا جمـسا و  دانع  رایتخا  جـلجل و  لطاب  راثیا  جـلبا و  قح  فالخ  فالخا  دـشورخیم و  نآ  حدـق  ّدرب و  اباحمیب  دـشوکیم و  هّیولع 

مامتا یلع  دمحلا  هّلل  دشوپیمن و  لگ  هب  ار  نابات  سمـش  دشونیم و  جاجوعالا  حیرـص  جاجل  ّتیبصع و  تاساک  دشودیم و  جرهب  دادل 
حوضو و لامک  رد  نأشلا  لیلج  ثیدح  نیا  نالطبب  نایعألا  ةدمع  بطاخم  مکح  نالطب  هک  ۀجللا  نم  ذاقنالا  ۀّجحملا و  حوضو  ۀّجحلا و 
لالتعا و رسارس  لاطبا  نیا  ناوه  ترآ و  در  تعاظف و  تحابق و  تعانش و  تجامس و  نابات و  سمش  لثم  حئال  حضاو و  نایع و  روهظ و 
ضغب و تیاغ  نانـش و  دـقح و  تیاهن  رب  نآ  تلالد  نایعا و  ياـملع  نقیتم  مولعم و  لـالحنالا  حیرـص  نیهوت  لـالتخالا و  حـضاو  داـسفا 
هعونصم و تایاکح  هعوضوم و  تایاور  اجباج  دوخ  يافلخ  لئاضف  رد  هک  هابجع  او  نایب  زا  ینغتـسم  نایغط  تفزاجم و  ياصقا  ناودع و 
روج و نینچ  قلطم  یـصو  لئاضف  قح  رد  درخیم و  ناج  لد و  دصب  هعنـشتسم  رابخا  هعـشبتسم و  رامـسا  هقّوزم و  لیلاضا  هقّفلم و  لیطابا 
نیدـقان و حیـضفت  نیرکنم و  راکنا  نیبئاع و  بیع  نینعاـط و  نعط  نیلذاـع و  لذـع  نیمئـال و  مول  زا  ددنـسپیم و  فسع  غیز و  فیح و 

نیثدحم رباکا  تفلاخم  نیققحم و  لیجخت  نیربتخم و  حیبقت 
29 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زگره هک  هدربورف  رـس  للاعت  ضارعا و  لهاست و  ضامغا و  لفاغت و  بّصعت و  بادرگ  رد  نانچ  دسارهیمن و  نیمّلکتم  هّلجا  تدـناعم  و 
راد هَّللا  مهّلحا  رایخا  ياملع  راثآ  ياـفتقاب  رادـقمیب  راـسکاخ  نیا  دسانـشیمن و  لـضاف  زا  ار  یند  لـطاع و  زا  ار  نیمث  لـطاب و  زا  ار  قح 

بئارغ زا  فیرش  ثیدح  نیا  نالطبب  فینم  بطاخم  مکح  هک  مناسریم  تابثاب  راهنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  لب  رفـسا  اذإ  حبّـصلاک  رارقلا 
راع و مالم و  هنوگ  دـص  ثروم  تالوقت و  عئاظف  تاهّوفت و  عئادـب  تاهّرت و  تاکحـضم  تاراسج و  فئارط  ماکحا و  بئاـجع  ماـهوا و 

لیلد دادل و  دانع و  فانـصا  راتـسا  کتاه  دافحا و  نئاغـض و  نئافد  زا  فشاک  راغـص و  ناوه و  عاونا  بلاج  دانـش و  نیـش و  رازه  ثعاب 
نیرهاملا نع  الـضف  ثیدـح  فیرـش  نفب  سرامم  ینداد  تسدـیدست  قیقحت و  زا  مامت  تبناـجم  دـیقنت و  ربس و  ناـعما و  زا  دـعب  لاـمک 

ّتیبرع ثحابم  صحفت  عبتت و  الب  یسک  هک  تسنآب  انام  عینش  مکح  نیا  دوشگ و  دناوتن  لطاب  مکح  نیاب  بل  قاّبـسلا  نیعرابلا  قاذحلا و 
دئاقع و تمکح و  هقف و  هقف و  لوصا  تاررقم  تاملسم و  عالطا  الب  یسک  ای  دیامن  فیرـصت  بارعا و  هتباث  هوجو  راکنا  ّتیبدا  تاکن  و 

تیاهن قحتـسم  راقحتـسا و  ازهتـسا و  لامک  دروم  هبـش  الب  سک  نینچ  نیا  هک  دیامیپ  نآ  لاطبا  در و  قیرط  قیقحت  دقن و  بابرا  تالاقم 
دش دهاوخ  رابک  راغص و  عینشت  نعط و 

تیالو ثیدح  نیلقان  یماسا 

دوخ هّیهب  تافّنصم  هّینید و  رافسا  فیرش  ثیدح  نیا  تیاورب  هک  هینس  بهذم  ناکرا  نید و  نیطاسا  نیدقنم و  نیثدحم  نیعراب و  هّمئا  و 
لثم دناریفغ  یّمج  ریثک و  یعمج  هدیناسر  يوصق  تیاغب  نیدحاج  نیرکنم و  لیجخت  نآ  رشن  تعاشاب و  دناهدیشخب و  تنیز  بیز و  ار 

30 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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نب دمحم  نب  دـمحا  ماما  ۀنـس 239 و  یفوکلا  یـسیعلا  ۀبیـش  یبأ  نب  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  رکب  وبا  ۀنس 204 و  یـسلایطلا  دواد  نب  نامیلس 
یئاسّنلا بیعش  نب  دمحا  نامحرلا  دبع  وبا  ۀنس 279 و  يذمرتلا  یملّسلا  ةروس  نب  یسیع  نب  دمحم  یـسیع  وبا  ۀنس 241 و  ینابیشلا  لبنح 

ریرج نب  دـمحم  رفعج  وـبا  ۀنـس 307 و  یلـصوملا  یلع  نب  دـمحا  یلعی  وبا  ۀنـس 303 و  يروناـبلا  يوسنلا  نایفـس  نب  نسح  ۀنس 303 و 
نب دمحا  نب  دمحا  نب  نامیلس  ۀنس 354 و  یتسبلا  نابح  نب  دمحم  متاح  وبا  ۀنس 344 و  یسلبارطالا  نامیلس  نب  ۀمثیغ  ۀنس 310 و  يربطلا 
نب یسوم  نب  دمحا  ۀنـس 405 و  عّیبلا  نباب  فورعملا  ّيروباسینلا  یّبضلا  مکاحلا  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  ۀنس 360 و  یناربطلا  بّویا 

دمحم نب  نیـسح  مساقلا  وبا  یناهفـصالا و  یـسوم  نب  قاحـسا  نب  دمحا  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن  وبا  ۀنس 410 و  یناهفـصالا  هیودرم 
نب فسوی  رمع  وـبا  ۀنـس 463 و  بیطخلاب  فورعملا  يدادـغبلا  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  ۀنس 430 و  یناهفصالا  بغارلاب  ریهـشلا 

بیطلا نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ۀنس 477 و  یناتسجسلا  رصان  نب  دوعـسم  ۀنـس 463 و  یبطرقلا  يرمنلا  ّربلا  نباب  فورعملا  هَّللا  دبع 
یلع نب  دمحم  ینادمهلا و  یملیدلا  ورسخانف  نب  هیوریش  نب  رادرهش  نب  هیوریش  عاجـش  وبا  ۀنس 483 و  یلزاغملا  نباب  فورعملا  یبالجلا 

دمحا نب  قفوم  دـیؤملا  وبا  ۀنس 558 و  یملیدلا  هیوریش  نب  رادرهـش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم  وبا  ۀنـس 509 و  يزنطنلا  میهاربا  نب 
نیسح نب  دمحم  دومحم  نب  دماح  وبا  یعفاشلا و  یقشمدلا  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبا  ۀنس 568 و  مزراوخ  بطخاب  فورعملا 

نب دّمحم  نب  میرکلا  دـبع  ۀنـس 606 و  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  دّـمحم  نب  كرابم  تاداعـسلا  وبا  ۀنـس 571 و  یناحلاصلا  ییحی  نب 
وبا ۀنـس 630 و  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیدـلا  زع  ۀنـس 624 و  یعفارلا  ینیوزقلا  لضفلا  نب  میرکلا  دبع 

دحاولا دبع  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  نیدـلا  ءایـض  ۀنـس 634 و  عبـس  نباب  فورعملا  یعالکلا  یـسنلبلا  ملاس  نب  یـسوم  نب  نامیلـس  عیبرلا 
دمحم نب  فسوی  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  ۀنس 652 و  ریزولا  یبیـصنلا  یـشرقلا  ۀحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  ۀنس 643 و  يدعسلا  یسدقملا 

دمحا نیدلا  ّبحم  ۀنس 651 و  یعفاشلا  یجنکلا 
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نب دمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیّدلا  سمش  ۀنس 724 و  ینیومحلا  دمحم  نب  میهاربا  ۀنـس 696 و  یّکملا  یعفاشلا  يربطلا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب 
باهش نب  یلع  ۀئامعبس و  نیـسمخ و  عضب و  ۀنـس  ینورزاکلا  دوعـسم  نب  دمحم  يدنرزلا و  فسوی  نب  دمحم  ۀنس 748 و  یبهذلا  دمحا 

ۀنس ینالقسعلا  رجح  نباب  فورعملا  یلع  نب  دمحا  نیدلا  باهش  لئالدلا و  حیضوت  بحاص  دمحا  نیدلا  باهش  دیـس  ینادمهلا و  نیدلا 
نیدلا باهش  ۀنـس 911 و  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نامحّرلا  دبع  نیدلا  لالج  ۀنـس 870 و  يذبیملا  يدزیلا  نیدلا  نیعم  نب  نیـسح  786 و 

ۀنـس یماشلا  فسوی  نب  دمحم  يراخبلا و  دمحا  نیدلا  عیفر  نب  دـمحم  نب  باّهولا  دـبع  جاحلا  ۀنس 923 و  ینالطـسقلا  دّمحم  نب  دمحا 
فورعملا يرداقلا  کلملا  دـبع  نب  نیدـلا  ماسح  نب  یلع  ۀنـس 973 و  یمتیهلا  رجح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  نیدـلا  باهـش  932 و 
ینیـسحلا یفاحلا  دمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  یعفاشلا و  ینمیلا  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  یقابلا و  دـبع  نب  مودـخم  ازریم  ۀنس 975 و  یقتملاب 

ۀنس يراقلاب  فورعملا  يورهلا  دمحم  ناطلـس  نب  یلع  ۀنـس 1000 و  يزاریـشلا  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاطع  نیدلا  لامج  ۀنس 995 و  یعفاشلا 
نب دمحا  ۀنـس 1031 و  يرداقلا  یناخیـشلا  یلع  نب  دـمحم  نب  دومحم  دیـس  يوانملا و  يدادـحلا  نیفراعلا  جات  نب  فؤرلا  دـبع  1014 و 
دلاو میحرلا  دبع  نب  دـمحا  هَّللا  یلو  ۀنـس 1147 و  ملاع  ردص  دمحم  یناشخدبلا و  ناخدمتعم  نب  دمحم  ازریم  ریثکاب و  دـمحم  نب  لضف 

یلیجعلا و رداقلا  دبع  نب  دمحا  نابصلا و  یلع  نب  دمحم  یناعنصلا و  ینامیلا  ریمالا  حالص  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  ۀنس 1176 و  بطاخم 
يولوم یلاهـسلا و  نیدـلا  بطق  نب  دیعـس  الم  نب  قحلا  دـبع  دـمحا  الم  نب  هَّللا  بحم  نب  نیبم  يولوم  ۀنـس 1182 و  یتهیناپلا  هَّللا  ءانس 

بیبح نب  هَّللا  یلو  يولوم  يولهد و  قحلا  دبع  نب  قحلا  رون  نب  هَّللا  رون  نب  هَّللا  بحم  نب  نیدلا  رخف  نب  هَّللا  مالس  دمحم  نب  ملاس  دمحم 
نع یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  کـب  رمّیـس  ۀنـس 1225 و  يونهکللا  یلاهـس  نیدلا  بطق  نب  دیعـس  الم  نب  قحلا  دـبع  دـمحا  الم  نب  هَّللا  بحم  نب 

رابکلا ۀلجالا  ءالوه  تارابع  راظتنا  بقرت و  ۀلولیح  الب  بتک 

نآ لاطبا  در  تیالو و  ثیدح  تابثا  رد  هجو  دص 
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هراشا

نیهوت و رد  فیرظع  یعملا  نآ  فیجو  بیخ و  تعانش  تیاغ  فیرـش  ثیدح  نیا  نالطبب  فینم  بطاخم  مکح  تعاظف  تیاهن  ۀلمجلاب 
هدیدع هوجوب  تسرهاظ  نآ  فیعضت  نیجهت و  فیخست و 

یسلایط دواد  وبأ  - 1

نیا دننکیم  وزا  تایاور  لقن  هتس  حاحص  بابرا  تسلبنح و  نب  دمحا  داتسا  خیش و  هک  یسلایط  دواد  نب  نامیلس  دواد  وبا  هکنآ  لوا  هجو 
بانج لئاضف  رد  باعیتسا  رد  ربلا  دبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبا  هچنانچ  هدرک  تیاور  حیحص  دنسب  ار  فیرـش  ثیدح 

هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
یلعل لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  سابع  نبا  نع  نومیم  نب  ورمع  نع  جلب  یبأ  نع  ۀناوع  وبا  انثدح  یـسلایّطلا  دواد  وبا  يور 

يدعب نم  نمؤم  ّلک  یلو  تنا 
هدرک تیاور  سابع  نبا  زا  نومیم  نب  ورمع  زا  جلب  یبأ  زا  هناوع  وبا  زا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  یسلایط  دواد  وبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

دماحم هرخاف و  لئاضف  ضعب  الوا  هدومرف و  حیحـصت  ّربلا  دبع  نبا  هدومن  ثیدـح  نیا  تیاور  ناب  یـسلایط  دواد  وبا  هک  ار  داتـسا  نیمه  و 
هک دنامن  یفخم  سپ  دیورگ  دیاب  رطخلا  لیلج  دنس  نیا  تحص  رب  ربلا  دبع  نبا  صن  عامسب  نآ  دعب  دینش و  دیاب  یـسلایط  دواد  وبا  هرهاز 

دوط تقاذـح و  خـماش  ملع  ریهاشم و  مظاعا  ریراحن و  مخافا  نیدـمتعم و  ظافح  نایعا  نیمدـقتم و  نیثدـحم  ناکرا  زا  یـسلایط  دواد  وبا 
راوغاب و وا  یلاعم  یلاوع  لضف و  لئالج  تیص  هدوب و  تنـس  لها  دزن  ناقتا  ظفح و  رفاس  ردب  نافرع و  ملع و  رخاز  رحب  تراهم و  خسار 

ربع رد  یبهذ  هچ  رگ  مامت  راهتشا  راشتنا و  عاقب  عاقـصا و  رد  وا  رثآم  هسیفن  قالعا  رخافم و  رهاوز  رهاوج  هدیـسر و  داهو  لالت و  داجنا و 
نم درسی  ناک  دنسملا و  بحاص  ظفاحلا  يرـصبلا  دواد  نب  نامیلـس  همـسا  یـسلایطلا و  دواد  وبا  مامالا  اهیف  هتفگ و  نیتئام  عبرا و  هنـس  رد 

خیـش فلا  نع  تبتک  لاق  سانلا  قدـصا  وه  يدـهم  نب  نامحّرلا  دـبع  لاق  هنم و  ظفحا  تیأر  ام  ساّلغلا  لاق  ثیدـح  فلا  نیثـالث  هظفح 
دواد نب  نامیلس  یـسلایطلا  دواد  وبا  مامالا  اهیف  هتفگ و  هروکذم  هنـس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  نوع و  نبا  مهنم 

هتفگ بهاوم  رد  ینالطسق  ثیدح و  فلا  نیثلث  هظفح  نم  درسی  ناک  دنسملا  بحاص  ظفاحلا  يرصبلا 
َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا  لاق  ّمث  هالّسغ  هردص و  اّقش  لیئاکیم  لیئربج و  ّنا  میعن  وبا  يور 

ثیدحلا تایالا 
يورم اذک  لسرم و  ّیبن  کنا  یـسوم و  سومان  لثم  یلع  کنا  میرملا و  نب  حیـسملا  کب  رّـشب  يّذلا  کناب  دهـشا  رـشبا  ۀقرو  لاقف  هیف  و 

یف ثرحلا  یسلایطلا و  اضیا  انه  فیرشلا  هردص  ّقش 
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نب دواد  نب  نامیلـس  دواد  وبا  هتفگ  یـسلایطلا  نتاـم  لوق  دـعب  بهاوم  حرـش  رد  یکلاـملا  یناـقرزلا  یقاـبلا  دـبع  نب  دـمحم  امهیدنـسم و 
يراخبلا و هل  ّقلع  امهریغ  ینیدملا و  نبا  دمحا و  هنع  قلخ و  ۀبعـش و  نوع و  نبا  نع  يور  ثیدحلا  ریثک  ۀقثلا  ظفاحلا  يرـصبلا  دوراجلا 

یکملا یبلاعثلا  دمحم  نب  یسیع  يدهم  وبا  هَّللا  لج  ۀنس و  نیعبس  نیتنث و  نع  نیتئام  عبرا و  ثالث و  ۀنـس  یفوت  ۀعبرالا  ملـسم و  هل  جرخا 
دوراـجلا نب  دواد  نب  نامیلـس  دواد  وبا  ریبـکلا  ظـفاحلا  ماـمالا  وـه  ةرکذـتلا  یف  یبهذـلا  ظـفاحلا  لاـق  هتفگ  دـیناسالا  دـیلاقم  رد  یبرغملا 

لاق قئالخ  ساّلفلا و  رادنب و  دـمحا و  هنع  مهتقبط و  ۀبعـش و  یئاوتـسدلا و  اماشه  نوع و  نبا  عمـس  يرـصبلا  لصالا  یـسرافلا  یـسلایطلا 
خیش و فلا  نع  تبتک  لوقی  دواد  ابا  تعمس  میهاربا  نب  رماع  لاق  سانلا و  قدصا  وه  يدهم  نبا  هقیفر  لاق  هنم و  ظفحا  تیأر  ام  ساّلفلا 

مهدزاود دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 359زکرم  هحفص 47 

http://www.ghadirestan.com


لاق هنم و  ظفحا  تیأر  ام  ینیدـنملا  نبا  لاق  ریـصق و  لاقف و ال  کلذ  هغلبف  دواد  یبأ  نم  لیوط  ثیدـحلا  ظفحا  دـحا  یقب  اـم  عیکو  لاـق 
دوخ یلاعت و  هَّللا  همحر  نینامثلا  ءانبا  نم  ناک  نیتئام و  عبرا و  ۀنس  تام  ثیدح  فلا  نیعبرا  هظفح  نم  دواد  یبأ  نع  اوبتک  ۀّبـش  نب  رمع 

هرصب تنوکس  اهرخآ  دوب و  سراف  رهش  زا  لصا  رد  تسیسلایط و  دوراجلا  نب  دواد  نب  نامیلس  وا  مان  هتفگ  نیثدحملا  ناتسب  رد  بطاخم 
ظوفحم کین  ار  هلیوط  ثیداحا  دراد و  رایـسب  تایاور  مهریغ  نوع و  نبا  یئاوتـسد و  ماـشه  ۀبعـش  لـثم  اـجنآ  ناثدـحم  زا  دومن  راـیتخا 

تیاور رایسب  يو  زا  مدرم  هدومن و  ثیدح  ملع  ذخا  خیـش  رازه  زا  دوب  روهـشم  فورعم و  دوخ  نامز  لها  رد  تعنـص  نیرد  تشادیم و 
رد تافوقوم  راثآ  ثیدح و  قرط  ینعی  هدیـسر  ثیدح  رازه  لهچ  رامـش  رد  دناهتـشون  يو  زا  هچنآ  هک  دنیوگ  دـندش و  عفتنم  دـندرک و 

ار وا  لاجر  ياملع  رگید  عیکو و  ساّلف و  ینیدـملا و  نبا  نیعم و  نب  ییحی  تشاد  رمع  لاس  داتـشه  تفای و  تافو  راـهچ  دـص و  ود  هنس 
تسا هّتس  حاحـص  زا  یکی  وا  ننـس  هک  تسدواد  وبا  نآ  هن  دواد  وبا  نیا  دوب و  يدرم  مسق  نیمه  قحلا  دناهدومن و  طرفم  قیثوت  لیدعت و 
تیاور هطـساو  کیب  يو  زا  ابلاغ  هتـس  حاحـص  باحـصا  تشگ  رهاظ  وا  تافو  خیرات  زا  هچنانچ  رایـسب  نامزب  يو  رب  تسمدقم  نیا  هکلب 

یـسلایط دواد  وبا  يارب  هلیمج  بقاـنم  هلیلج و  لـئاضف  همه  نیا  تاـبثا  فصو  اـب  بحاـص  هاـش  هک  تسبجع  لاـمک  سپ  یهتنا  دـننکیم 
تیاور تسناشیا  حودـمم  لوبقم و  هک  یـسلایط  دواد  وبا  ار  نآ  هک  تیالو  ثیدـح  لاطبا  در و  رـس  رب  هدیـشک  شود  رب  هرباکم  ناـسلیط 

هب هتفگ و  هقباس  ترابع  لصتم  باعیتسا  باتک  رد  هکنادب  سپ  فیرش  دنس  نیا  تحص  رب  فینم  ربلا  دبع  نبا  صن  اما  دناهدیسر  هدومن 
انمع بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀجیدخ  دعب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  عم  یّلص  نم  لّوا  لاق  هنا  ساّبع  نبا  نع 

وبا انثدح  ۀناوع  وبا  انثدح  دامح  نب  نسحلا  انثدح  برج  نب  ریهز  نب  دمحا  انثدح  غبـصا  نب  مساق  انثدـح  نیفـس  نب  ثراولا  دـبع  انثدـح 
دحال هیف  نعط  دانسا ال  اذه  رمع  وبا  لاق  ۀجیدخ  دعب  سانلا  نم  هّللاب  نمآ  نم  لّوا  یلع  ناک  لاق  سابع  نبا  نع  نومیم  نب  ورمع  نع  جلب 

يدحا يارب  هک  تسیدانـسا  سابع  نبا  زا  نومیم  نب  ورمع  زا  جلب  یبأ  زا  هناوع  وبا  دانـسا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هتلقن  ۀـقث  هتحـصل و 
تقث نآ و  تحص  ببسب  تسین  ینعط  نا  رد 

34 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دش تباث  باعیتسا  بحاص  حیرـص  صنب  هَّللا  دمحب  سپ  تسیـسلایط  دواد  وبا  تیاور  دانـسا  هنیعب  دانـسا  نیمه  هک  تسرهاظ  نآ و  نیلقان 

تحص باعیتسا  بحاص  مالک  زا  سپ  تسین  ینعط  نآ  رد  ار  يدحا  دناتاقث و  همه  نآ  نیلقان  تسحیحص و  دواد  وبا  ثیدح  دانـسا  هک 
عیمج عفر  تبثف  تسین  ینعط  چـیه  ار  یـسک  دانـسا  نیرد  هک  تسحـضاو  شمـالک  زا  هکنآ  لوا  تسرهاـب  رهاـظ و  هجو  هس  هب  دنـس  نیا 

زا هکنآ  مود  دنتسم  ّيأ  دنتسم  دمتعم و  ّيأ  دمتعم  توبثلا و  رابتعالا و  ۀیاغ  یف  ّهنا  دحا و  هیف  نعطی  ّهنا ال  رهظ  دنّسلا و  اذه  نع  نعاطملا 
راکنالل و لاجم  تسحیحص و ال  ثیدح  نیا  دنس  هک  حیرص  صنب  دش  تباث  سپ  تسحیحـص  دنـس  نیا  هک  تسحـضاو  هتّحـصل  وا  لوق 

نآ تاور  ینعی  دانـسا  نیا  نیلقان  هک  تسحـضاو  هتلقن  ۀقث  وا و  لوق  زا  هکنآ  موس  باعیتسالا  بحاص  ّصنب  ۀّحّـصلا  توبث  دـعب  بایترالا 
نیا تحـص  رب  قافتا  عامجا و  هجو  هس  ره  نیزا  هک  دـنامن  یفخم  قورملا و  لها  راکنا  قهز  قوثولا و  رابتعالا و  ۀـیاغ  تبثف  دـناهقث  همه 

تسین نعاط  دانسا  نیرد  هینس  ياملع  زا  یسک  هک  نیرب  تسحیرص  لیلد  دانسا  نیرد  يدحا  نعط  مدع  هک  اریز  تستباث  مه  فیرش  دنس 
زا دارم  سپ  تسدانسا  نیزا  عیمج  نعط  یفن  لیلد  هتحصل  ظفل  هک  تسا  رهاظ  دش و  تباث  دانـسا  نیرد  نعط  یفن  رب  عامجا  قافتا و  سپ 

ندوب بوجو  ببسب  تسا  هتحص  رب  فوطعم  هتلقن  ۀقث  ظفل  نوچ  یعدملا و  لیلدلا  قباطیل  دشاب  عیمج  دزن  نآ  تحص  دانـسا  نیا  تحص 
معزب قـح  لـها  رب  هک  تسبجع  لاـمک  تستباـث  عـیمج  دزن  زین  ثیدـح  نیا  هلقث  قوـثو  هک  دـش  رهاـظ  هیلع  فوـطعم  مکح  رد  فوـطعم 

ّربدـت و لـّمات و  ساـسا  دـننک و  دراو  هـعیظف  تاءازهتـسا  هعینـش و  تاعینــشت  نآ  لاـثما  هـّیرکب و  تفـالخ  رب  یموـهوم  عاـمجا  تفلاـخم 
هرّـسفم ثیداحا  صنب  نا  زا  دارم  هک  عامجا  ّتیجح  رب  ّهلاد  ثیداحا  تاـیآ و  داریاـب  دـننکرب و  رـسکی  یـشیک  فاـصنا  یـشیدناتبقاع و 
تقباسم بصق  اهدوخ  لصایب  معزب  دنیامن و  داش  دوخ  ياهلد  باتک  تنـس و  نیفلاخم  لطاب و  لها  قافتا  هن  تسباوص  قح  لها  عامجا 

هرهم قابطا  تدناعم  نیطاسا و  رباکا و  عامجا  تفلاخم  اجنیا  دنیابر و  کلذ  نم  هَّللا  ذاعم  قح  لها  مازلا  ماحفا و  تاکـسا و  لیجخت و  رد 
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تمه فیرـش  ثیدح  نیا  تحـص  رب  قح  لها  عامجا  دوخ و  ياملع  عامجا  فالخ  رب  فیرـش  ثیدح  نیا  لاطبا  رب  دنراد و  اور  نیدقنم 
ْنَم َو  یلاعت  هَّللا  لاق  دنرادنرب  یتالابم  شحاف  دناعت  نیابت و  رکانت و  رفانت و  سکاعت و  فلاخت و  تفاهت و  ضقانت و  روهظ  زا  دنرامگرب و 

اًلِیق ِهَّللا  َنِم  ُقَدْصَأ 
* اِهب اُونِمُْؤی  ٍۀَیآ ال  َّلُک  اْوَرَی  ْنِإ  َو 

الیبس هوذّختی  ّیغلا  لیبس  اوری  نا  الیبس و  هوذّختی  دشّرلا ال  لیبس  اوری  نا  و 
35 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

راثآ و قئاقح  ذـفنم  راخف و  یلاع  نیققحم  رابک و  نیطاسا  رایتخا و  رابحا  راربا و  ياملع  زا  موق  همئا  دزن  ربلا  دـبع  نبا  هک  تسناد  دـیاب  و 
یناعمـس میرکلا  دبع  نب  دـمحم  راهتـشا  روهظ و  تیاغ  رد  وا  مراکم  نساحم  یلاعم و  یلاوع  لئاضف و  لئالج  تسرابخا و  قئاقد  نیفراع 

نم ةریبک  ةدلب  یه  ۀبطرق و  یلا  ۀبـسنلا  هذه  ءابلا  اهرخآ  یف  ۀـلمهملا و  ءاّطلا  ّمض  ءاّرلا و  نوکـس  فاقلا و  مضب  یبطرقلا  هتفگ  باسنا  رد 
اهیلإ ۀبسنلاب  روهـشملا  اثیدح و  امیدق و  ّنف  لک  یف  ءاملعلا  نم  ةریثک  ۀعامج  اهنم  جرخ  ناطلّـسلا  کلم  راد  یه  سلدنالا و  برغملا  دالب 
يوری فیناصتلا  فّنـص  ردقلا  لیلج  اریبک  الـضاف  اماما  ناک  ظفاحلا  یبطرقلا  یـسلدنالا  يرمّنلا  ّربلا  دبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع  وبا 

سنوی و نب  دیعس  وبا  هرکذ  نیتئام  نینامث و  عبس و  ۀنس  یفوت  یبطرقلا  رصن  نب  میهاربا  یفاصّرلا و  نوقیص  نب  کلملا  دبع  نب  دمحم  نع 
ربلا دبع  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع  وبا  هتفگ  نامزلا  ءانبا  ءابنا  یف  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نباب  فورعملا  دـمحم  نب  دـمحا 
دبع ظفاحلا و  مسقلا  نب  فلخ  مسقلا  یبأ  نع  ۀـبطرقب  يور  امهب  قلعتی  ام  رثالا و  ثیدـحلا و  یف  هرـصع  ماما  یبطرقلا  يرمّنلا  مصاـع  نب 

یبطرقلا و نب  دیلولا  یبأ  یکنملطلا و  رمع  یبأ  یجابلا و  رمع  یبأ  نمؤملا و  دـبع  نب  دـمحم  یبأ  رـصن و  نب  دیعـس  نایفـس و  نب  ثراولا 
يرـصملا و ساحنلا  نب  دـمحم  وبا  يورهلا و  ّرذ  وبا  ظفاحلا و  دیعـس  نب  ینغلا  دـبع  یکملا و  مسقلا  وبا  قرـشملا  نم  هیلإ  بتک  مهریغ و 

ثیدحلا یف  ّربلا  دبع  نب  رمع  یبأ  لثم  سلدنالاب  نکی  مل  لوقی  یجابلا  دیلولا  ابا  یضاقلا  تعمس  ةرکـس  نب  یلع  وبا  یـضاقلا  لاق  مهریغ 
نبا هرکذ  مدقملا  یناّیحلا  یـسلدنالا  یناّسغلا  دـمحم  نب  دـمحا  نب  نیـسحلا  یلع  وبا  لاق  برغملا و  لها  ظفحا  رمع  وبا  اضیا  یجابلا  لاق 
بلط یف  بأد  ثیدحلا و  ملع  نم  اریثک  ذخا  هنع  ظفاحلا و  نب  یبطرقلا  دیلولا  ابا  مزل  هّقفت و  بلط و  اهب  ۀـبطرق  لها  نم  انخیـش  ّربلا  دـبع 

نم اطوملا  یف  امل  دیهمتلا  باتک  اهنم  ةدیفم  ابتک  اطوملا  یف  ّفلا  سلدنالا و  لاجر  نم  همّدـقت  نم  اهب  قاف  ۀـعارب  عرب  هیف و  نّنفت  ملعلا و 
دمحم وبا  لاق  ءزج  نوعبس  وه  هلثم و  یلا  مّدقتی  مل  باتک  وه  مجعملا و  فورح  یلع  کلام  خویش  ءامسا  یلع  هّبتر  دیناسالا و  یناعملا و 

باتک عضو  ّمث  هنم  نسحا  فیکف  هلثم  ثیدحلا  هقف  یلع  مالکلا  یف  ملعا  مزح ال  نبا 
36 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف عمج  هباوبا و  قسن  ههجو و  یلع  اّطوملا  هیف  حرـش  راثآلا  يارلا و  یناعم  نم  اطوملا  هنّمـضت  امیف  راـصمالا  ءاـملع  بهاذـمل  راکذتـسالا 
یف ررّدلا  باتک  هلمح و  هتیاور و  یف  یغبنی  ام  هلضف و  ملعلا و  نایب  عماج  باتک  هل  باعیتسالا و  باتک  هاّمس  الیلج  اباتک  ۀباحّـصلا  ءامـسا 
نم کلذ  ریغ  مهباسنا و  برعلا و  لئابق  یف  ریغـص  باتک  هل  مهفاصوا و  یف  ءاج  ام  ءالقعلا و  لقعلا و  باتک  ریـسلا و  يزاغملا و  راـصتخا 

ةریثک ۀطـسب  هل  ثیدحلا  یناعم  هقفلاب و  هرـصب  رثالا و  ملع  یف  همدـقت  عم  ناک  هب و  هَّللا  عفن  هیلع و  اناعم  فیلاتلا  یف  اقّفوم  ناک  هفیلاوت و 
ءاضق یلوت  ۀـفلتخم و  تاقوا  یف  ۀـبطاش  هتیـسلب و  اهدالب و  نم  ۀـیناد  نکـس  سلدـنالا و  برغ  یف  ءاج  ۀـبطرق و  قراـف  بسنلا و  ملع  یف 
ءایـشا هیف  عمج  رافـسا  ۀـثلث  یف  سلاجلا  سنا  سلاجملا و  ۀـجهب  باتک  فّنـص  سطفالا و  نب  رفظملا  اهکلم  ماـیا  یف  نیرتنـش  ۀنوبـشالا و 

سلاجملا و ۀجهب  نم  هتلقن  هّلک  اذه  تلق  سلاجملا  ۀجهب  نم  تارابع  ةّدع  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  ةرضاحملا  ةرکاذملل و  حلـصت  ۀنـسحتسم 
ۀنیدمب ۀئامعبرا  نیتس و  ثلث و  ۀنـس  رخآلا  عیبر  رهـش  نم  موی  رخآ  ۀعمجلا  موی  رمع  وبا  ظفاحلا  یفوت  ۀلاطالا و  یلا  ۀـجاح  الف  ۀـیافک  هیف 

لوقی ربلا  دبع  نب  رمع  اب  تعمـس  هیلع  یّلـص  يّذلا  وه  يرفاغملا و  روقم  نب  رهاط  نب  نسحلا  وبا  هبحاص  لاق  سلدنالا و  قرـش  نم  ۀبطاش 
یف مّدـقت  دـق  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀـئامثالث  نیتس و  نامث و  ۀنـس  لوـالا  عیبر  رهـش  نم  نیقب  سمخل  بطخی  ماـمالا  ۀـعمجلا و  موی  تدـلو 
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ۀنـس یف  اتام  برغلا و  ظفاح  ربلا  دبع  نبا  قرـشلا و  ظفاح  ناک  هنا  ظفاحلا  يدادـغبلا  تباث  نب  یلع  نبا  دـمحا  رکب  یبأ  بیطخلا  ۀـمجرت 
میملا و رـسک  نونلا و  حتفب  طساق  نب  رمنلا  یلا  ۀبـسنلا  هذه  ءار  اهدعب  میملا و  نونلا و  حتفب  يرمنلا  نفلا و  اذـه  یف  ناماما  امه  ةدـحاو و 

ربلا دبع  نب  رمع  وبا  رکذ  ةداعالا و  نع  ینغاف  ۀبطاش  یبطرقلا و  یلع  مالکلا  مدقت  دق  ةروهشم و  ةریبک  ۀلیبق  یه  ۀّصاخ و  میملا  حتفی  امنا 
ۀئامثالث نیثلث و  ۀنس  هدلوم  ۀئامثالث و  نیثلث و  ۀنس  رخآلا  عیبر  رهش  یف  یفوت  ّربلا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دمحم  ابا  هدلاو  ّنا  روکذملا 

هلوق ال هرعـش  نمف  رعـش  لئاسر و  هل  ۀـغالبلا و  عرابلا و  بدالا  لـها  نم  فسوی  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  هدـلاو  ناـک  یلاـعت و  هَّللا  همحر 
هتلسرا اّمبرلف  کفرط  نانع  کیلع  سبحا  الّمات و  ّنرثکت 

37 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رد یبهذ  دـمحا  نب  دـمحم  نیّدـلا  سمـش  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀـئامعبرا  نیـسمخ و  نامث و  ۀنـس  تام  هنا  لیق  کفتح  نادـیم  یف  كامرف 

مـصاع نب  ربلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع  وبا  برغملا  ظفاح  مالـسالا  خیـش  مامالا  ّربلا  دـبع  نبا  هتفگ  ظاـفحلا  ةرکذـت 
مسقلا نب  فلخ  نع  ثّدح  ماوعاب  بیطخلا  دلوم  لبق  ثیدحلا  بلط  رخآلا و  عیبر  یف  ۀئامثالث  نیتس و  نامث و  ۀتـس  دلو  یبطرقلا  يرمّنلا 

ینهجلا دسا  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نوفیـص و  نب  کلملا  دبع  نب  دّمحم  نمؤملا و  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نیفـس و  نب  ثراولا  دبع  و 
ةدع و روسحلا و  نب  دمحا  رمع  یبأ  یتاجنلا و  بوقعی  نب  نیـسحلا  رـصن و  نب  دعـس  ناسّرلا و  حـتف  نب  دـمحا  ۀـیحلا و  هجو  نب  ییحی  و 

یف نامزلا  لها  داس  یطقـسلا و  نب  هَّللا  دیبع  مسقلا  وبا  ۀـکم  نم  ینغلا و  دـبع  ظفاحلا  تّخبـس و  نب  حـتفلا  وبا  دنـسملا  رـصم  نم  هل  زاجا 
ملعا رمع ال  یبأ  انبحاصل  دـیهمتلا  مزح  نبا  لاق  ثیدـحلا و  یف  رمع  یبأ  لثم  سلدـنالاب  نکی  مل  یجایلا  دـیلولا  وبا  لاق  ناقتالا  ظفحلا و 

یف اهل  لثم  فیلاوت ال  هل  دـیهمتلا و  راصتخا  وه  راکذتـسالا و  باتک  اـهنم  هنم و  نسحا  فیکف  الـصا  هلثم  ثیدـحلا  هقف  یلع  مـالکلا  یف 
باتک اهنم  هلثم و  دـحال  سیل  ۀباحّـصلا  یف  باعیتسالا  باتک  اهنم  ادـّلجم و  رـشع  ۀـسمخ  کلام  بهذـم  یلع  یفاکلا  اهنم  اهیناعم  عیمج 

یّـصقتلا باتک  هل  رعـش و  رداون و  سلاجملا  ۀجهب  باتک  ورمع و  یبأ  عفان و  ةءارق  یف  ءافتکالا  باتک  هل  تلق و  هلـضف  ملعلا و  نایب  عماج 
ةوالت یف  نایبلا  یعفاشلا و  ۀفینح و  یبأ  کلام و  ءاملعلا  ۀثلثلا  بهاذمل  ءاقتنالا  باتک و  ةاوّرلا و  لئابق  نع  ءابنالا  باتک  اطوملا و  ثیدحل 

یف دـهاوشلا  باتک  مجعلا و  برعلا و  باسنا  یف  ممالا  دـصقلا و  باتک  يزاغملا و  باـتک  ینکلا و  باـتک  ۀـبغرملا و  ۀـبوجالا  نآرقلا و 
دیلولا ابا  تعمـس  ةرکـس  نب  یلع  وبا  لاق  کلذ  ریغ  ضئارفلا و  باـتک  یلاـعت و  هَّللا  ءامـسا  یف  فاـصنالا  باـتک  دـحا و  یلا  ریخ  تاـبثا 
هیوقرز نب  هَّللا  دـبع  وبا  یلع  انا  ةءارق  ۀـیحد  نب  نسح  نب  نامثع  انا  يرئازجلا  دـمحم  وبا  انابنا  برغملا  لها  ظـفحا  رمع  وبا  لوقی  یجاـیلا 

دبع نب  رمع  وبا  ان  الاق  باتع  نب  دمحم  وبا  ان  الاق  دحلا  نبا  لاوکشب و  نب  فلخ  انا  ۀیحد  نبا  لاق  هیلع  ةءارق  دیلت  یبأ  نب  یسوم  انا  اعامس 
نکی مل  لوقی  ّربلا  دبع  نبا  تعمس  یناّسغلا  لاق  یّصقتلا و  باتکب  ّربلا 

38 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم ناک  امهنع و  افّلختم  امهنودـب و ال  ّربلا  دـبع  نبا  نکی  مل  یناّسغلا و  لاق  باّبخلا  دـلاخ  نب  دـمحا  دـمحم و  نب  مساق  لثم  اندـلبب  دـحا 

هب و ّنتفا  ثیدحلا و  بلط  یف  باد  یبطرقلا و  نب  دیلولا  ابا  مزل  هیقفلا و  کلملا  دبع  نب  دمحا  رمع  ابا  مزل  مدقت و  بلط و  طساق  نب  رمنلا 
ملع یف  ةریثک  ۀطـسب  هل  یناعملا  هقفلا و  یف  هرـصب  رثالا و  ملع  یف  همّدـقت  عم  ناک  سلدـنالا و  لاجر  نم  همدـقت  نم  اـهب  قاـف  ۀـعارب  عرب 
ریغ رکذ  یفوت و  اهب  ۀبطاش و  ۀیسنلب و  ۀیناد و  نکسف  سلدنالا  قرـش  یلا  لوحت  مث  ةدم  برغلا  یف  ناکف  هنطو  نع  الج  رابخالا  بسنلا و 
دواد یبأ  ننس  هنع و  یبارعالا  نبا  انا  نوفیص  نبا  نم  هعمـس  ینارفعزلا  باتک  هدنع  ام  یلعا  تلق  ةدم  ۀنوبـشا  ءاضق  یلو  رمع  ابا  نا  دحاو 

دمحم وبا  یئالّدلا و  سابعلا  وبا  هنع  ثّدح  دانـسالا  ولع  هتماما  عم  هیلإ  یهتنا  ّفلؤملا و  نع  ۀـساد  نبا  انا  نمؤملا  دـبع  یبأ  نبا  نم  هعمس 
يراصنالا حوتف  نب  دمحم  صاعلا و  نب  نیفـس  رحب  وبا  يدیمحلا و  هَّللا  دبع  وبا  یناّسغلا و  یلع  وبا  رّوقم و  نب  نسحلا  وبا  ۀفاحق و  یبأ  نب 

راص ّمث  ایرثا  ایرهاظ  الوا  ناک  عابتا و  ۀنـس و  بحاص  ۀّـجح  ۀـقث  انّیـص  اـنّید  ناـک  نورخآ و  يرقملا و  مسقلا  یبأ  نب  نامیلـس  دواد  وبا  و 
لاجرلا ثیدـحلا و  مولعب  فالخلاب و  تاءارقلاب و  ملاع  رثکم  ظـفاح  هیقف  رمع  وبا  يدـیمحلا  لاـق  یعفاـشلا  هقف  یلا  ریثک  یلیم  عم  اـّیکلام 
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نیتس و ثالث و  ۀنـس  رخآلا  عیبر  خلـس  ۀـعمجلا  ۀـلیل  رمع  وبا  تام  يرقملا  دواد  وبا  لاق  یعفاشلا  لاوقا  یلا  هقفلا  یف  لـیمی  عامـسلا  میدـق 
خیـش برغملا  ظفاح  ۀماّلعلا  مامالا  ّربلا  دبع  نبا  هتفگ  النبلا  ریـس  رد  یبهذ  زین  مایا و  ۀـسمخ  ۀنـس و  نیعـست  اسمخ و  لمکتـسا  ۀـئامعبرا و 

ۀقئافلا فیناصتلا  بحاص  یکلاـملا  یبطرقلا  یـسلدنالا  يرمنلا  مصاـع  نب  ّربلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع  وبا  مالـسالا 
دعب ملعلا  بلط  هنع و  رهـشلا  یف  ۀیاورلا  تفلتخاف  یلوالا  يدامج  یف  لیق  رخآلا و  عیبر  رهـش  یف  ۀئامثالث  نیتس و  نامث و  ۀنـس  یف  هدلوم 

هفیناصتب تراس  فّعـض و  ّقثو و  فّنـص و  عمج و  ۀبلطلا و  هیلع  رثاکت  هدنـس و  الع  هرمع و  لاط  رابکلا و  كردا  ۀئامثالثلا و  نیعـستلا و 
ادباع اهیقف  ناک  ۀئامثالث و  نینامث و  ۀنس  یف  امیدق  تام  هناف  دمحم  یبأ  مامالا  هیبا  نم  عامّسلا  هتافو  نامزلا  ءاملع  هملعل  عضخ  نابکرلا و 

فالخلاب تاءارقلاب و  ملاع  رثکم  ظفاح  هیقف  رمع  وبا  يدیمحلا  لاق  یبهذلا  لاق  نا  یلا  ادجهتم 
39 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لثم ثیدحلا  یف  اندلبب  دحا  نکی  مل  یناّسغلا  یلع  وبا  لاق  یعفاشلا و  لاوقا  یلا  هقفلا  یف  لیمی  عامـسلا  میدق  لاجّرلا  ثیدـحلا و  مولعب  و 
طـساق نب  رمنلا  نم  ناک  امهنع و  افلختم  امهنودب و ال  ّربلا  دبع  نبا  نکی  مل  یلع و  وبا  لاق  ّمث  باّبخلا  دلاخ  نب  دـمحا  دـمحم و  نب  مساق 

قاف ۀعارب  عرب  هب و  ّنتفا  ثیدحلا و  بلط  یف  بأد  یبطرقلا و  نب  دیلولا  ابا  مزل  هیقفلا و  کلملا  دبع  نب  دمحا  رمع  ابا  مزل  مّدقت و  بلط و 
الج رابخالا  بسنلا و  ملع  یف  ةریثک  ۀطـسب  هل  یناعملا  هقفلاب و  هرـصب  رثالا و  ملع  یف  همّدقت  عم  ناک  سلدنالا و  لاجر  نم  همدقت  نم  اهب 
یلو رمع  ابا  نا  دحاو  ریغ  رکذ  یفوت و  اهب  ۀبطاش و  ۀیسنلب و  ۀیناد و  نکسف  سلدنالا  قرـش  یلا  لّوحت  ّمث  ةّدم  برغلا  یف  ناکف  هنطو  نع 

اّیرهاظ اّیرثا  الوا  ناک  عابتا و  ۀنـس و  بحاص  ارحبتم  ۀمالع  انقتم  ۀقث  انید  اماما  ناک  تلق  سلدنالا  قرـش  یلا  لّوحت  ّمث  ةّدم  ۀنوبـشا  ءاضق 
یف رظن  نم  نیدهتجملا و  ۀـمئالا  ۀـبتر  غلب  نمم  هناف  کلذ  هل  رکنی  لئاسم و ال  یف  یعفاشلا  هقف  یلا  نّیب  لیم  عم  ایکلام  لّوحت  ّمث  لیق  امیف 
مّلس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  الا  كرتی  هلوق و  نم  ذخؤی  دحا  لک  نهذلا و  نالیس  مهفلا و  ةوق  ملعلا و  ۀعس  نم  ۀلزنم  هل  ناب  هتافنـصم 

لاوکشب نب  مسقلا  وبا  لاق  هنع  رذتعن  هل و  هَّللا  رفغتسن  لب  هفراعم  یّطغن  هنـساحم و  یـسنن  نا  انل  یغبنی  هداهتجا ال  یف  ماما  اطخا  اذإ  نکل  و 
دبع رصن و  نب  دیعـس  نایفـس و  نب  ثراولا  دبع  مسقلا و  نب  فلخ  نع  ۀبطرقب  يور  رمع  ابا  ینکی  هرهد  دحاو  هرـصع و  ماما  ّربلا  دبع  نبا 
نبا ینغلا و  دبع  ظفاحلا  یطقسلا و  قرشملا  نم  هیلإ  بتک  مهرکذ و  لوطی  ۀعامج  دسا و  نب  دمحم  یبأ  نموملا و  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا 

مل لوقی  یجابلا  دیلولا  ابا  تعمـس  ةرکـس  نب  یلع  وبا  لاق  ساحنلا  نب  دـمحم  وبا  يورهلا و  رذ  وبا  يدواّدـلا و  رـصن  نب  دـمحا  تخبس و 
ابتک اطوملا  یف  رمع  وبا  ّفلا  یناـسغلا  یلع  وبا  لاـق  برغملا  لـها  ظـفحا  وه  ثیدـحلا و  یف  ّربلا  دـبع  نب  رمع  یبأ  لـثم  سلدـنالاب  نکی 
مل باتک  وه  مجعملا و  فورح  یلع  کلام  خویـش  ءامـسا  یلع  هّبترف  دـیناسالا  یناعملا و  نم  اطوملا  یف  امل  دـیهمتلا  باـتک  اـهنم  ةدـیفم 

فیکف هلثم  ثیدـحلا  هقف  یلع  مالکلا  یف  ملعا  ـال  مزح  نبا  لاـق  اّدـج  ۀمخـض  ءازجا  یه  تلق  اءزج  نوعبـس  وه  هلثم و  یلا  دـحا  همّدـقتی 
باتک عنص  ّمث  هنم  نسحا 

40 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ادیفم و الیلج  اباتک  عمج  ههجو و  یلع  اطوملا  هیف  حرش  راثالا  يأّرلا و  یناعم  نم  اطوملا  هنّمـضت  امیف  راصمالا  ءاملع  بهذمل  راکذتـسالا 

اقفوم ناک  هفیلاوت و  نم  کلذ  ریغ  هلمح و  هتیاور و  یف  یغبنی  ام  هلضف و  ملعلا و  نایب  عماج  باتک  هل  ۀباحّصلا و  ءامسا  یف  باعیتسالا  وه 
ربخلا بسنلا و  ملع  یف  ۀطسب  هل  ثیدحلا  یناعم  هقفلاب و  هرـصب  رثالا و  ملع  یف  همدقت  عم  ناک  هفیلاوتب و  هَّللا  عفن  هیلع و  اناعم  فیلاتلا  یف 
هـسمخ کلم  بهذم  یف  یفاکلا  باتک  رمع  یبال  سطفالا و  نب  رفظملا  ةدم  یف  نیرتنـش  ۀنوبـشالا و  اضق  یلو  رمع  ابا  نا  ۀـعامج  رکذ  و 

باتک ةاوّرلا و  لئابق  نع  هابنالا  باتک  اطوملا و  راصتخا  یف  یّـصفتلا  باتک  ورمع و  یبأ  عفان و  ةءارق  یف  ءاـفتکالا  باـتک  ادـلجم و  رـشع 
ینکلا و باتک  ۀبعوملا و  ۀبوجالا  باتک  نآرقلا و  ةوالت  یف  نایبلا  باتک  یعفاشلا و  هفینح و  یبأ  کلام و  ءاملعلا  ۀثلثلا  بهاذـمل  ءاقتنالا 

ءامـسا یف  فاصنالا  باتک  دحاولا و  ربخ  تابثا  یف  دـهاوشلا  باتک  مجعلا و  برعلا و  بسن  یف  ممالا  دـصقلا و  باتک  يزاغملا و  باتک 
عیبر خلس  ۀعمجلا  ۀلیل  رمع  وبا  تام  يرقملا  دواد  وبا  لاق  اماع  نیعست  ۀسمخ و  شاع  ۀیهاتعلا و  یبأ  راعشا  باتک  ضئارفلا و  باتک  هَّللا و 
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اهیف هنامز و  یف  برغملا  ظفاح  ناک  تلق  هَّللا  همحر  مایا  ۀسمخ  ۀنـس و  نیعـست  اسمخ و  لمکتـسا  ۀئامعبرأ و  نیتس و  ثالث و  ۀنـس  رخآلا 
ثیدـحلا نف  مزح  نبا  ذـخا  هنع  هسناؤی و  مزح و  نب  دـمحم  یبأ  یلا  طسبنی  ناک  رمع  ابا  نا  لیق  بیطخلا و  رکب  وبا  قرـشملا  ظفاح  تام 

یف ناک  لاق و  راصمالا  ءاملع  فالتخا  راثآلا و  ننـسلا و  یف  سلدنالا  دالبب  نم  ملعا  رمع  وبا  ناک  حـتفلا  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  وبا  انخیـش  لاق 
اذک یعفاشلا  بهذم  یلا  لیمی  ام  اریثک  ناک  هنا  الا  دحا  دیلقت  ریغ  نم  سایقلاب  لوقلا  یلا  عجر  ّمث  ۀلیوط  ةدم  بهذملا  يرهاظ  هنامز  لّوا 

میدـق لاجّرلا  ثیدـحلا و  مولعب  فالخلاب و  تاءارقلاب و  ملاع  رثکم  ظفاح  هیقف  رمع  وبا  يدـیمحلا  لاق  یکلام و  هنا  فورعملا  امنا  لاـق و 
یف لخدی  مل  فلسلا  بهذم  یلع  ۀنایدلا  لوصا  یف  ناک  تلق و  یعفاشلا  لاوقا  یلا  هقفلا  یف  لیمی  ناک  سلدنالا و  نم  جرخی  مل  عامسلا 
دبع نب  رمع  وبا  هتفگ  ۀـئامعبرا  نیتس و  ثلث و  هنـس  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  زین  هَّللا و  مهمحر  هخیاشم  راثآ  افق  لب  مـالکلا  ملع 

مالعالا دحا  یبطرقلا  ظفاحلا  يرمّنلا  مصاع  نب  ّربلا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  فسوی  ّربلا 
41 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نبا دسا و  نب  هَّللا  دبع  رصن و  نب  دیعس  نع  يور  مایا  ۀسمخ  ۀنس و  نوعست  سمخ و  هل  رخآلا و  عیبر  خلس  یف  یّفوت  فیناصتلا  بحاص  و 
عم هنم  ظفحا  برغملا  لهال  سیل  يوغبلا و  مساـقلا  یبأ  نع  يوری  يذـلا  تخبـس  نب  حـتفلا  وبا  رـصم  نم  مهل  زاـجا  مهتقبط و  نوفیص و 

نیتس و ثلث و  ۀنـس  رد  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخم  رد  یلع  نب  ءادفلا  وبا  رابخالا و  ۀـیبرعلا و  هقفلا و  یف  رّحبتلا  ۀـهازنلا و  نیدـلا و  ۀـقثلا و 
یبطرقلا يرمّنلا  مصاع  نب  ّربلا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  وهف  روکذـملا  ّربلا  دـبع  نبا  اّما  هتفگ و  بیطخ  رکذ  دـعب  ۀـئامعبرا 

هیلإ و قبسی  مل  افینـصت  کلام  اطوم  یلع  دیهمتلا  باتک  فنـص  ۀباحّـصلا و  ءامـسا  یف  باعیتسالا  باتک  ّفلا  ثیدحلا  یف  هتقو  ماما  ناک 
ءاضق ّیلوت  سلدـنالا و  قرـش  یلا  ۀـبطرق  نم  رفاس  هیلع  اناعم  فیلاتلا  یف  اقّفوم  ناک  کـلذ و  ریغ  ریـسلا و  يزاـغملا و  یف  ررّدـلا  باـتک 

ةرضاحملل و حلصت  ۀنسحتسم  ءایشا  هیف  عمج  افسا  ۀثلث  یف  سلاجملا  ۀجهب  باتک  سطفالا  نب  رفظملا  اهکلمل  فنـص  نیرتنـش و  ۀنوبـشا و 
روکذملا باتکلا  یف  هرکذ  اّمم 

هیلع قشف  لهج  یبال  لیقف  وه  نمل  لاق  هبجعاف و  ّالدـم  اقذـع  اهیف  يار  ۀـّنجلا و  لـخد  هنا  هماـنم  یف  يأر  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنا 
ۀمرکع هنبا  قذعلا  کلذ  لّوات  هب و  حرف  املسم  لهج  یبأ  نب  ۀمرکع  هاتا  املف  ادبا  اهلخدی  هَّللا ال  ۀّنجلا و  لهج و  یبال  ام  لاقف  کلذ 

ام کلذ  نم  و 
لتاـق نشوج  يذ  نبا  رمـش  ناـکف  همد  یف  غلی  عقبا  اـبلک  ناـک  يار  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبـّنلا  ّنا  قداّـصلا  دـمحم  نب  رفعج  نع  يور 

ۀنس نیسمخ  دعب  هایؤر  ترّسفتف  صربا  ناک  نیسحلا ع و 
نیتاقرمب و کتقبسف  ۀجرد  یقرت  تنا  یناک و  تیار  رکب  ابا  ای  هنع  هَّللا  یضر  قیدّصلا  رکب  یبال  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  نا  هنم  و 

افصن نیتنس و  كدعب  شیعا  هتمحر و  یلا  هَّللا  کضبقی و  هَّللا  لوسر  ای  رکب  وبا  لاقف  فصن 
قیرف امهنم  دـحاو  لک  عم  التتقا و  رمقلا  سمـشلا و  ناک  تیأر  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  یلع  ّصق  ماشلا  لها  ضعب  نا  هنم  و 

نیفـص و یلع  روکذـملا  یئاّرلا  لتقف  المع  یل  تّیلوت  هَّللا ال  ةّوحمملا و  ۀـیآلا  عم  لاق  رمقلا  عم  لاق  تنک  اـمهیا  عم  رمع  لاـقف  موجنلا  نم 
یف نفدی  امهنع  هَّللا  یضر  رکب  وبا  اهوبا  اهل  لاقف  اهترجح  یف  نطقس  رامقا  ۀثلث  ّنأک  تأر  اهنع  هَّللا  یضر  ۀشئاع  ّنا  هنم  ۀیواعم و  عم  ناک 

ضرالا لها  رایخ  نم  ۀثلث  کتیب 
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یف روکذـملا  ّربلا  دـبع  نبا  ظفاحلا  یفوت  هاندروا و  کلذ  ۀـبارغل  كرامقا و  دـحا  اذـه  اهل  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هیف  نفد  اّملف 
یف رصتخملا  ۀمتت  رد  يدرولا  نباب  فورعملا  رفظم  نب  رمع  ۀئامعبرا و  نیتس و  ثلث و  ۀنس  ینعا  ۀّنسلا  هذه  یف  سلدنالا  نم  ۀبطاش  ۀنیدم 

باعیتسالا بحاص  ّربلا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبا  قرـشلا و  ظفاح  وه  هتفگ  بیطخ  رکذ  دعب  ۀـئامعبرا  نیتس و  ثلث و  ۀنـس  رد  رـشبلا  رابخا 
فـسوی وه  ّربلا  دبع  نبا  اذه  هبتک و  عیمج  فقو  اباتک و  نیتس  نم  رثکا  فّنـص  بیطخلل و  بقع  ۀنـسلا و ال  هذـه  یف  اتام  برعلا و  ظفاح 
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فنـص نیرتنـش و  ۀنوبـشا و  ءاضق  ّیلوت  فیلاتلا و  یف  اناعم  اـقفوم  ناـک  یبطرقلا  يرمّنلا  مصاـع  نب  ّربلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب 
اهنم ةرضاحلل  حلصت  نساحم  هیف  رافسا  ۀثلث  یف  سلاجملا  ۀجهب  باتک  سطفالا  نب  رّفظملا  اهکلمل 

کلذ ّقشف  لهج  یبال  لیقف  وه  نمل  لاق  هبجعاف و  الدم  اقذـع  اهیف  يار  ۀـنجلا و  لخد  هنا  همانم  یف  يأر  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نا 
هب حرف  املسم  لهج  یبأ  نب  ۀمرکع  هاتا  اّملف  ادبا  اهلخدی  هَّللا ال  ۀنجلا و  لهج و  یبال  ام  لاق  هیلع و 

اهنم هنبا و  ۀمرکع  ۀقذعلا  کلذ  لّوات  و 
نیسحلا ع و لتاق  نشوج  يذ  نب  رمش  ناکف  همد  یف  غلی  عقبأ  ابلک  ناک  يار  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  ّنا  قداّصلا  دمحم  نب  رفعج  نع 

ۀنس نیسمخ  دعب  هایؤر  ترّسفتف  صربا  ناک 
اهنم و 

ای لاقف  فصن  نیتاقرمب و  کتقبـسف  ۀـجرد  یقرت  تنا  ّیناک و  تیار  رکب  ابا  اـی  قیدـصلا  رکب  یبـال  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنا 
افصن نیتنس و  كدعب  شیعا  هتمحر و  یلا  هَّللا  کضبقی  هَّللا  لوسر 

قیرف امهنم  دحاو  لک  عم  التتقا و  رمقلا  سمـشلا و  ناک  تیار  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  یلع  ّصق  ماشلا  لها  ضعب  ّنا  اهنم  و 
عم ناک  نیّفص و  یلع  روکذملا  یئاّرلا  لتقف  المع  یل  تّیلوت  هَّللا ال  ةّوحمملا و  ۀیآلا  عم  لاق  رمقلا  عم  لاق  تنک  امهّیا  عم  لاقف  موجنلا  نم 
ۀثلث کتیب  یف  نفدی  امهنع  هَّللا  یـضر  رکب  وبا  اهل  لاقف  اهترجح  یف  نطقـس  رامقا  ۀثلث  ّنأک  تأر  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  ّنا  اهنم  ۀیواعم و 

ۀلیلجلا تافنصملا  هل  ۀبطاشب و  ربلا  دبع  نبا  یفوت  كرامقا  دحا  اذه  اهل  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نفد  املف  ضرالا  لها  رایخ  نم 
هتفگ و هروکذم  هنس  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  کلذ و  ریغ  باعیتسالا و  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ةریـس  راکذتـسالا و  دیهمتلاک و 

رمع وبا  ظفاحلا 
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هنم ظفحا  برغملا  لهال  سیل  لیق و  مایا  ۀسمخ  ۀنـس و  نوعـست  سمخ و  هرمع  فیناصتلا و  بحاص  مالعالا و  دحا  یبطرقلا  ّربلا  دبع  نب 
دیناسالا یناعملا و  نم  اّطوملا  یف  امل  دیهمتلا  باتک  فیناصتلا  نم  هل  رابخالا و  ۀیبرعلا و  هقفلا و  یف  رّحبتلا  ۀهازنلا و  نیّدـلا و  ۀـقثلا و  عم 
باجنلا ۀباحّصلا  ءامسا  یف  باعیتسالا  باتک  راثآلا و  يأّرلا و  یناعم  نم  اطوملا  هنمضت  امیف  راصمالا  ءاملع  بهاذمل  راکذتـسالا  باتک  و 

ام ءالقعلا و  لقعلا و  باتک  ریّسلا و  يزاغملا و  راصتخا  یف  ررّدلا  باتک  هلمح و  هتیاور و  یف  یغبنی  ام  هلضف و  ملعلا و  نایب  عماج  باتک  و 
ۀطـسب هل  ناک  کلذ و  ریغ  مهباسنا و  برعلا و  لئابق  یف  ریغـص  باتک  سلاجلا و  سنا  یف  سلاـجملا  ۀـجهب  باـتک  مهفاـصوا و  یف  ءاـج 

ملع یف  رظاـنملا  ضور  رد  هنحـش  نباـب  فورعملا  دـمحم  نب  دـمحم  ۀـّیبرعلا و  راـبخالا و  هقفلا و  نم  مدـقت  اـم  عم  بسنلا  ملع  یف  ةریثک 
اهنم ةروهـشملا  فیناصتلا  بحاـص  ّربلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  ماـمالا  یفوت  هتفگ  هروکذـم  هنـس  رد  رخاوـالا  لـئاوالا و 
ّربلا دبع  نبا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویس  سلاجملا و  ۀجهب  ریّسلا و  يزاغملا و  یف  رردلا  کلامل و  اطوملا  یلع  دیهمتلا  باعیتسالا و 

رخآلا عیبر  یف  ۀنـس 368  دلو  یبطرقلا  يرمنلا  مصاع  نب  ّربلا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبا  برغملا  ظفاح  مامالا  ظفاحلا 
وبا یجابلا  لاق  ناقتالا  ظفحلا و  یف  نامزلا  لها  داس  ینغلا و  دبع  ظفاحلا  رـصم  نم  هل  زاجا  وا  ماوعاب  بیطخلا  دلوم  لبق  ثیدحلا  بلط  و 

ملعلا و لضف  ۀباحّـصلا و  یف  باعیتسالا  هرـصتخم و  راکذتـسالا  اطوملا و  حرـش  دـیهمتلا  هل  ثیدـحلا  یف  هلثم  سلدـنالاب  نکی  مل  دـیلولا 
هتعمـس یناسغلا  لاق  کلذ  ریغ  باسنالا و  يزاغملا و  ینکلا و  دـحاولا و  ربخ  تاـبثا  یف  دـهاوشلا  ةاوّرلا و  لـئابق  اّـطوملا و  یلع  یّـصقتلا 

امهنع و افّلختم  امهنودب و ال  رمع  وبا  نکی  مل  یناّسغلا و  لاق  باّبخلا  نب  دلاخ  نب  دمحا  دمحم و  نب  مساق  لثم  اندلبب  دحا  نکی  مل  لوقی 
تاءارقلاب و املاع  ارثکم  اظفاح  اـهیقف  اـّیکلام  راـص  ّمث  اـّیرهاظ  ـالوا  ناـک  ةدـم و  ۀنوبـشا  ءاـضت  یلو  دانـسالا و  ّولع  هتماـما  عم  هیلإ  یهتنا 

دیهمتلا باتک  یف  هل  نع 95 و  ۀنـس 413  رخآلا  عیبر  خلـس  ۀعمجلا  ۀلیل  تام  یعفاشلا  لاوقا  یلا  لیملا  ریثک  فالخلا  لاجّرلا و  ثیدحلا و 
جّرفملا ینهذ و  لقیص  ۀجح و  نیثلث  نم  يداوف  ریمس 
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ملّظلا و نع  ینغی  يوقتلا و  ّربلا و  یلا  هب  يدـتهی  ام  راثالا  هیف  ملعلا و  هقفلا و  نم  هیناـعم  یف  اـم  مکّیبن و  مـالک  هیف  مکل  تطـسب  یمه  نع 

باعیتسالا هباتک  یف  ّربلا  دبع  نبا  باوّصلاب  لئاقلا  مامالا  ظفاحلا  لاق  هتفگ  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیـضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش 
خیرات رکذ  رد  هیندل  بهاوم  رد  ینالطسق  ههجو و  هَّللا  مّرک  یلع  ریغ  ینولس  ملعلا  لها  ۀباحّـصلا  نم  دحا  لقی  مل  هنا  یلع  سانلا  عمجا  و 
یقابلا دبع  نب  دـمحم  ۀـضوّرلا و  یف  يوونلا  مزج  هب  هبیتق و  نبا  هلبق  ّربلا و  دـبع  نبا  هاکح  بجر  یف  ءارـسالا  يأ  ناک  لیق  هتفگ و  ءارـسا 

نب ّربلا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  فسوی  ظفاحلا  رمع  وبا  مالـسالا  خیـش  هتفگ  ربلا  دبع  نبا  نتام  لوق  دـعب  بهاوم  حرـش  رد  یناقرز 
ۀنسلا و بحاص  نیّـصلا  نیّدلا  فالخلا  لاجّرلا و  ثیدحلا و  تاءارقلاب و  ملاعلا  رثکملا  هیقفلا  یبطرقلا  میملا  نونلا و  حتفب  يرمنلا  مصاع 

رخآلا عیبر  خلـس  ۀـعمجلا  ۀـلیل  یّفوت  دانـسالا  ّولع  هتماما  عم  هیلإ  یهتنا  ناقتالا و  ظفحلا و  یف  نامزلا  لها  داس  ةریثکلا  فیناصتلا  عابتالا و 
فالتخالا نم  لصح  دق  هتفگ و  ۀّیندل  بهاوم  رد  ینالطـسق  زین  مایا و  ۀسمخ  ۀنـس و  نیعـست  سمخ و  نع  ۀئامعبرا  نیتس و  ثالث و  ۀـنس 

هاور ادّمحم  هامـس  ۀیدأم و  هل  عنـص  هعباس و  موی  ّبلطملا  دبع  هّدج  هنتخ  ّهنا  یناثلا  مدقت  امک  انوتخم  دـلو  هنا  لّوالا  لاوقا  ۀـثالث  هنتخ  یف 
رمع وبا  هتفگ  هاکح  نتام و  لوق  دعب  بهاوم  حرـش  رد  یناقرز  دیهمتلا و  یف  ّربلا  دبع  نبا  هاکح  سابع و  نبا  یلا  هدنـسب  ملـسم  نب  دیلولا 

نامث و ۀنـس  رخآلا  عیبر  یف  دـلو  ناقتالا  ظفحلا و  یف  نامزلا  لـها  داـس  روهـشملا  ظـفاحلا  یبطرقلا  نیتحتفب  يرمنلا  هَّللا  دـبع  نب  فسوی 
دعب دیناسالا  دیلاقم  رد  یبلاعثلا  دّمحم  نب  یـسیع  يدـهم  وبا  هتمجرت و  ضعب  ّرم  ۀـئامعبرأ  نیّتس و  ثالث و  ۀنـس  تام  ۀـئامثالث و  نیّتس و 

وبا برغملا  ظفاح  مالـسالا  خیـش  مامالا  وه  یبهذلا  لاق  هفیرعت  نم  فرطب  فاحتا  هتفگ  ربلا  دبع  نبا  باعیتسا  تیاور  رد  دوخ  دنـس  رکذ 
عیبر یف  ۀئامثالث  نیّتس و  نامث و  ۀنـس  بطخی  مامالا  ۀعمجلا و  موی  دلو  یبطرقلا  يرمنلا  مصاع  نب  ّربلا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع 

هَّللا دبع  رصن و  نب  دیعس  نیفس و  نب  ثراولا  دبع  مساقلا و  نب  فلخ  نع  ثدح  ماوعاب  بیطخلا  دلوم  لبق  ثیدحلا  بلط  رخآلا 
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یف نامّزلا  لها  داس  یطقسلا و  نب  هَّللا  دیبع  مسقلا  وبا  ۀکم  نم  ینغلا و  دبع  ظفاحلا  رـصم  نم  هل  زاجا  ةدع و  نموملا و  دبع  نب  دمحم  نب 
نبا لاق  برغملا و  لها  ظفحا  رمع  وبا  اضیا  لاق  ثیدحلا و  یف  رمع  یبأ  لثم  سلدـنالاب  نکی  مل  یجایلا  دـیلولا  وبا  لاق  ناقتالا  ظفحلا و 
عیمج یف  اهل  لـثم  ـال  فیلاوت  هل  هنم و  نسحا  فیکف  الـصا  هلثم  ثیدـحلا  هقف  یلع  مـالکلا  یف  ملعا  ـال  رمع  یبأ  اـنبحاصل  دـیهمتلا  مزح 

تعمس یناّسغلا  لاق  هلثم و  دحال  سیل  ۀباحّـصلا  یف  باعیتسالا  باتک  اهنم  ادّلجم و  رـشع  ۀسمخ  کلام  بهذم  یلع  یفاکلا  اهنم  اهیناعم 
امهنودب و ال ربلا  دبع  نبا  نکی  مل  یناّسغلا و  لاق  باّبخلا  دلاخ  نب  دمحا  دّمحم و  نب  مساق  لثم  اندـلبب  دـحا  نکی  مل  لوقی  ّربلا  دـبع  نبا 

ّمث برغلا  یف  ناکف  هنطو  نع  الج  سلدنالا  لاجر  نم  همّدـقت  نم  اهب  قاف  ۀـعاری  عرب  هب و  ّنتفا  ثیدـحلا و  بلط  یف  بآ  امهنع و  افّلختم 
هیلإ یهتنا  ّفلؤملا و  نع  ۀساد  نبا  انربخا  لاق  نمؤملا  دبع  نبا  نم  هعمـس  دواد  یبأ  ننـس  هدنع  ام  یلعا  نم  سلدـنالا و  قرـش  یلا  لّوحت 

نیفـس رحب  وبا  يدیمحلا و  هَّللا  دبع  وبا  یناّسغلا و  یلع  وبا  رّوقم و  نب  نسحلا  وبا  یئالدلا و  سابعلا  وبا  هنع  ثدـح  دانـسالا  ولع  هتماما  عم 
هنم ظفحا  برغملا  لهال  سیل  عابتا  ۀنس و  بحاص  ۀّجح  ۀقث  انّیص  انید  ناک  نورخآ و  يرقملا و  حاجن  نب  نامیلـس  دواد  وبا  صاعلا و  نب 

تلق و خـیراتلا  یف  لاق  یهتنا و  یعفاشلا  هقف  یلا  ریثک  لیم  عم  ایکلام  راص  ّمث  اّیرهاظ  الّوا  ناک  راـبخالا و  ۀـّیبرعلا و  هقفلا و  یف  رّحبتلا  عم 
بیطخلا و نودب  وه  امف  اذه  عم  سلدنالا و  نم  جرخ  ثیدحلا و ال  یف  لخد  اسفن و ال  نیعبس  نوغلبی  مهنع ال  لمح  نیذلا  هخویش  عیمج 

بهذم یلع  داقتعالا  نسح  تبثتلا و  ۀنایّدلا و  قدّصلا و  عم  مهدنع  سیل  ام  هدنع  نوکی  دق  لب  عالطالا  ةرثک  یف  مزح  نبا  یقهیبلا و ال  ال 
اطوملا هیف  حرـش  راثآلا  يأّرلا و  یناعم  نم  اطوملا  هنمـضت  امیف  راصمالا  ءاملع  بهاذـمل  راکذتـسالا  باتک  هل  یلاعت و  هَّللا  همحر  فلّـسلا 

وه هلـضف و  هملع و  عیدـبلا  هفیلات  یف  نایدـق  هلثم و  اهترثک  یلع  تاحورـشلا  یف  سیل  رهاط  وبا  ظـفاحلا  هیف  لاـق  هباوبا  قسن  ههجو و  یلع 
هتیاور و یف  یغبنی  ام  هلـضف و  ملعلا و  نایب  عماج  باتک  یهتنا و  قیقّدلا  طخلاب  رـشع  دحا  حضاولا و  ّطخلاب  ادّلجم  نیثالث  یف  ریبک  باتک 

ریّسلا يزاغملا و  راصتخا  یف  ررّدلا  باتک  هلمح و 
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46 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀبطاشب هَّللا  همحر  یفوت  کلذ  ریغ  سلاجملا و  ۀـجهب  باتک  باسنالا و  ةرهمج  باتک  مهفاصوا و  یف  ءاج  ام  ءالقعلا و  لقعلا و  باـتک  و 

یبأ مظن  نم  یلاعت و  هَّللا  امهمحر  يدادـغبلا  بیطخلا  رکب  وبا  قرـشملا  ظفاح  یفوت  اـهیف  ۀـئامعبرا و  نیتس و  ثلث و  ۀنـس  رخـآلا  عیبر  یف 
هحور  هَّللا  ّحور  رمع 

ربخلا نیدلاب و  ملعلا  ّالا  را  ملف  اموادم  یلع  یکبی  نم  ترّکذت 
رثالا ۀحص  عم  هَّللا  لوسر  نع  تتا  یّتلا  ننسلا  هَّللا و  باتک  مولع 

رظنلا ياّرلاب و  ملعلا  یف  اوفلتخا  هل  ام  مهف  هیدقان و  نم  لوالا  ملع  و 
اضیا هل  و 

اهعامتسا ناک  بابلالا  يوذ  نم  اذإ  دئاوف  تاذ  حصن و  يذ  ۀلاقم 
اهعابتا داشرلا  لامعا  لضفا  نم  ّهناف  یبّنلا  راثآب  مکیلع 

ةرسا اهلها  نم  ری  مل  ةربم و  اهیف  قلی  ملف  ۀیلیبشا  لخد  دق  راصبا  هل  و 
السلس ناک  ام  دعب  اقاعز  راص  هبرقب و  رسن  انک  نم  رکنت 

الّوحتی نأ  رادلا  هتمءال  هراج و ال  هقفاوی  مل  راجل  ّقح  و 
ءالبلا ثروی  قلخم  يرمعل  الیوط  ةدلبب  ماقملا  صّمحب و  تیلب 
الهجا یمعا و  ناک  مهنع  أنی  مل  مهاتا و  موق  دنع  ّرح  ناه  اذإ 

القعیل الا  ناسنالا  بتوع  ام  ملاعل و  الا  لاثمالا  برضت  مل  و 
تسبرغم ياملع  رابک  زا  يو  دنیامرفیم - نآ  زا  یتارابع  لقن  ربلا و  دبع  نبا  باعیتسا  رکذ  دعب  نیثدحملا  ناتـسب  رد  بحاص  هاش  دوخ  و 

رد تشه  تصـش و  دص و  هس  لاس  رد  دوب  هبطع  رد  ماما  هک  هعمج  زور  یبطرق  يرمن  مصاع  نب  ربلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  فسوی  وا  مان  و 
نب ثراولا  دبع  مساقلا و  نب  فلخ  زا  تسبیطخ  دلوت  زا  لبق  ار  ثیدح  ملع  وا  بلط  اما  تسبیطخ  رصاعم  وا  هدش و  دلوتم  لّوالا  عیبر  هام 

تزاجا ار  وا  تسد  رود  نادـلب  ياملع  هدومن و  ماع  ذـخا  اـهنبا  نارقا  نمؤملا و  دـبع  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  رـصن و  نب  دیعـس  ناـیفس و 
دمآرس ناقتا  ظفح و  رد  ۀمظعم  هکم  زا  یطقسلا  نب  هَّللا  دبع  مساقلا  وبا  رصم و  زا  بیهرت  بیعرت و  بحاص  يرذنم  ینغلا  دبع  دناهتشون 

هزات ثیدح  هقف  باب  رد  وا  بمتلا ؟؟؟ باتک  دش و  دوخ  نامز  لها 
47 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

برغم دالب  رد  دـلج  هدزناپ  یکلام  بهذـم  رد  یفاـک  وا  فیناـصت  زا  تسراـصبالا و  يدـیالا و  یلوا  نادـهتجم  هیامرـس  تسراـگزور و 
ار يرگید  دوخ  تقو  ياملع  زا  سک  داتفه  ياوس  هدمآرب و  هن  سلدنا  زا  هک  دناهتـشون  نیخروم  رثکا  هکلب  سلدـنا  رد  رتشیب  هدـیدرگ و 

دزن اهزیچ  یـضعب  هکلب  تسین  مزح  نبا  یقهیب و  بیطخ و  زا  رتمک  وا  ملع  نیا  دوجو  اـب  هتخوماـین و  ملع  یـسک  زا  اـهنیا  ياوس  هدـیدن و 
زا هدش و  بیصن  ار  املع  زا  یسک  مک  دوب  بیـصن  ار  وا  هک  تنـس  عابتا  داقتعا و  نسح  تناید و  قدص و  تسین و  نارگید  دزن  هک  تسوا 

دواد وبا  شفنصم  زا  وا  هساد و  نبا  زا  وا  دنکیم و  تیاور  نمؤملا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  زا  هک  تسدواد  یبأ  ننـس  وا  دانـسا  یلاوع 
حورـش نیرتهب  تقیقح  رد  وا  راکذتـسالا  باتک  دراد و  مه  یعفاش  هقفب  ینالیم  اذهعم  دـش و  یکلام  نا  زا  دـعب  دوب  يرهاظ  رمع  لوا  رد 

رگا دنـسیون و  حضاو  طخب  رگا  دوشیم  یـس  بیرق  تسنالک  رایـسب  باتک  نآ  تسا و  هدومن  يداتـسا  اطوم  باوبا  قیـسنت  رد  تساطوم 
يزاغملا و راصتخا  یف  رردلا  باتک  عفان و  رایسب  تیاور  بدا  ملع و  تلیـضف  رد  تسیباتک  ار  وا  تسدلج و  هدزناپ  دنـسیون  کیکر  طخب 
رد دراد  فیناصت  زین  اهنآ  ریغ  سلاجملا و  ۀجهب  باتک  باسنالا و  ةرهمج  باتک  مهفاصوا و  ینءاج  ام  ءالقعلا و  لقعلا و  باتک  ریـسلا و 

دوب یلیم  زین  رعش  داشناب  ار  وا  تفای  تافو  زین  يدادغب  بیطخ  لاس  نیمه  رد  تسوا و  تافو  مود  تصش  دصراهچ و  لاس  رخآلا  عیبر  هام 
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تسوزا  رعش  دنچ  نیا  و 
ریخلا نیّدلاب و  ملعلا  ّالا  را  ملف  اموادم  ّیلع  یکبی  نم  ترکذت 

رثالا ۀحص  عم  هَّللا  لوسر  نع  تنا  یّتلا  ننسلا  هَّللا و  باتک  مولع 
رظنا ياّرلاب و  ملعلا  یف  اوفلتخا  هل  ام  مهف  هیدقان و  نم  یلوالا  ملع  و 

دیوگیم زین  و 
اهعامتسا ناک  بابلالا  يوذ  نم  اذإ  دئاوف  تاذ  حصن و  يذ  ۀلاقم 

اهعابتا داشّرلا  لامعا  لضفا  نم  ّهناف  یبّنلا  راثآب  مکیلع 
دنچ نیا  دیدن  دیابیم  هک  يدقفت  كولس و  نسح  رهش  نآ  لها  زا  دش و  لخاد  تسبرغم  ياهرهش  ریهاشم  زا  هک  هیلیبشا  رهش  رد  نوچ  و 

تفگ  تیب 
السلس ناک  ام  دعب  اقاعز  راص  هبرقب و  ّرسن  انک  نم  وّکنت 

48 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  الّوحتی  نا  راّدلا  هتمءال  هراج و ال  هقفاوی  مل  راجل  ّقح  و 
ءالبلا ثروی  قلخم  يرمعل  الیوط  ةدلبب  ماقملا  صمحب و  تیلب 
الهجا یمعا و  ناک  مهنع  أنی  مل  مهاتا و  موق  دنع  ّرح  ناه  اذإ 

القعیل ّالا  ناسنالا  بتوع  ام  ملاعل و  الا  لاثمالا  برضت  مل  و 

يزم رکذ  - 2

مالک لقنب  فالخ  لها  فالخ  الب  روهظ  حوضو و  لامکب  دنس  نیا  تحص  زین  يّزم  نمحرلا  دبع  نب  فسوی  جاّجحلا  وبا  هکنآ  مود  هجو 
هتفگ و ةرهابلا  جـجحلا  یف  امک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رکذ  رد  لامکلا  بیذـهت  رد  هچنانچ  هتخاس  تباث  ربلا  دـبع  نبا 

دعب سانلا  نم  نما  نم  لّوا  ّیلع  ناک  لاق  سابع  نبا  نع  نومیم  نب  ورمع  نع  جلب  یبأ  نع  ۀناوع  یبأ  نع  هدانساب  ّربلا  دبع  نبا  ینعی  يور 
ثیدح دنـس  تحـص  مه  يزم  هماّلع  هدافا  زا  هک  ۀنملا  دـمحلا و  هلف  هلاجر  ۀـقث  هتّحـصل و  دـحال  هیف  نعطم  دانـسا ال  اذـه  لاق  ۀـجیدخ و 

روهظ و لامکب  فیرـش  ثیدـح  نالطب  مهوت  تعانـش  دـیدرگ و  حـضاو  رهاظ و  قاقـش  لها  دانع  فالخ و  الب  قافتا  عاـمجاب و  تیـالو 
وا هّیـضو  رثآم  هیلج و  رخافم  هّیهب و  دماحم  هّینـس و  لئاضف  تسداقن و  یبهذ  داتـسا  خیـش و  يزم  هماّلع  هک  دنامن  یفخم  دیـسر و  حوضو 

ظافحلا ةرکذـت  رد  یبهذ  دـمحا  نب  دـمحم  دامتعا  رابتعا و  تیاغ  رد  موق  ياملع  دزن  شتادافا  تاـقیقحت و  داـجنا و  راوغا و  رد  روهـشم 
فـسوی نب  نمحرلا  دـبع  یکّزلا  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  نیّدـلا  لامج  ماـشلا  ثدـحم  دـحوالا  ظـفاحلا  ربحلا  ملاـعلا  انخیـش  يّزملا  هتفگ 

لبقا ّمث  الیلق  هّقفت  ّمث  نآرقلا  ظفح  ةّزملاب و  أشن  ۀئامتـس و  نیـسمخ و  عبرا و  ۀنـس  بلح  رهاظب  دـلو  یعفاشلا  یقـشمّدلا  یبلکلا  یعاضقلا 
بتکلا دنـسملا و  عمـس  هنع و  رثکا  ّمث  نیعبـس  سمخ و  ۀنـس  ریخلا  یبأ  نب  یلع  نم  هلک  ۀبلحلا  باتک  ءیـش  لّوا  عمـس  نأّشلا و  اذه  یلع 

ّزعلا نم  عمـسف  نینامث  ثالث و  ۀنـس  لحر  یلبرالا و  نم  ملـسم  حیحـص  عمـس  ۀـّیدنکلا و  ۀـّیدزربطلا و  ءازجالا  یناربطلا و  مجعم  ۀّتـسلا و 
اریثک نقتملا  حیلملا  هطخب  خسن  کلذ و  ریغ  کبلعب و  ةامح و  بلح و  نیمرحلاب و  عمس  ۀقبطلا و  هذه  یطامنالا و  نب  رکب  یبأ  ینارحلا و 
لمع هلثم  نویعلا  رت  مل  اهئابعاب  مئاقلا  اـهئاول و  لـماح  وهف  لاـجّرلا  ۀـفرعم  اـّما  ۀـّیبرعلا و  أرق  فیرـصتلا و  یف  اـهیف و  رهم  هریغل و  هسفنل و 

تالکـشم حضوا  سلاجم و  یلما  هسفنل و  جرخ  اءزج و  نینامث  ۀعـضب و  یف  فارطالا  باتک  لمع  ءزج و  ۀئام  یف  لامکلا  بیذهت  باتک 
اهنم نکاماب  ۀخیشملا  یلو  هلاجر  ثیدحلا و  ملع  یف  اهیلإ  قبس  ام  تالضعم  و 

49 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناک ةوبص و  هل  فرعن  مل  ۀجهللا  قداص  ادج  مالکلا  لیلق  توکـسلا  ریثک  قالخالا  نسح  ملعلا  ریثک  ۀّجح  ۀقث  ناک  ۀّیفرـشالا و  رادلا  اهنم 
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هنم بّجعتی  ادـیفم  اّدر  دانـسالا  نتملا و  یف  ّدری  لب  أرقی  اّمم  ءیـش  هیلع  یفخی  داکی  کلذ ال  یف  وه  ثدـح و  اذإ  قاـّبطلا  لـقنی  علاـطی و 
یف اریثک  ۀـّیمیت  نبا  وه و  قفارت  هحلاصم  یف  یـشملا  ریثک  هسبالم  هلکام و  یف  ادـصتقم  اروبـص  اـمیلح  اعـضاوتم  ناـک  ۀـعامجلا و  ءالـضف 
اننیب يرج  ۀّیمالک و  دعاوق  ۀّیرظن و  ثحابمب  کلذ  دضعی  هقفلا و  یف  فلـسلا  ۀـقیرط  ررقی  ناک  ملعلا و  یف  رظنلا  یف  ثیدـحلل و  عامّـسلا 

مالسا و نسحالا  هَّللا  دمحب  کلذ  يرن  ام  لوقعملا و  یف  ریثک  لمع  هلف  کلذ  عم  یلوا و  ملـسا و  اهکرت  کلذ  یف  تاضراعم  تالداجم و 
هیلع و ّظح  هنم و  أربت  هلالـض  هل  نّیبت  اّملف  یناسملتلا  فیفعلا  ۀبحـص  تقو  یف  مزل  دق  ائیـش و  کلذ  یف  فلا  هملعا  مل  ّینا  عم  هَّللا  ۀبـسح 

ملکتی هتیار  ام  هّبـس و  راّطعلا و  نسحلا  وبا  هاذآ  دقل  نساحملا و  ریثک  هسفن  هدـئاوف و  هبتکل و  الذاب  ریـسیلاب  عنقت  ۀحامـس و  ةورم و  اذ  ناک 
نمحّرلا دبع  نب  یکز  حلاّصلا  خیشلا  نب  فسوی  هتفگ  صتخم  مجعم  رد  یبهذ  زین  نیما و  انل  ریخلاب و  هل  حمـسی  هَّللا  هاذآ و  نمیف  هیف و ال 

یقـشمدلا يّزملا  یبلکلا  یعاضقلا  جاّجحلا  وبا  نیّدلا  لامج  ماّشلا  ثّدحم  دیفملا  ققحملا  دقانلا  ظفاحلا  ۀمالعلا  مامالا  انخیـش  فسوی  نب 
عبرا ۀنس  ثیدحلا  بلط  مث  نآرقلا  ظفح  دلبلاب و  ةّزملاب و  أشن  ۀئامتس و  نیسمخ و  عبرا و  ۀنس 656  یف  بلح  رهاظب  دلو  یعفاشلا  يوغّللا 

یبأ ینارحلا و  زعلا  دبع  نع  رـصمب  مهتقبط و  یلبرالا و  مساقلا  رمع و  نبا  ناّلع و  نبا  ۀمالـس و  نب  دمحا  نع  رثکاف  اّرج  ّمله  نیعبـس و  و 
ۀغّللاب اریصب  فیرصتلا  وحنلاب و  افراع  ناک  نقتملا و  حیلملا  ّطخب  قابطلا  بتک  نیمرحلا و  بلح و  ۀّیردنکسالاب و  قلخ و  یطامنالا و  رکب 
ۀفرعم یف  یهتنملا  هیلإ  ادانـسا و  انتم و  سفنلا  یف  امک  ثیدـحلا  يوری  لوقعملا و  قئاـقح  یف  ضوخی  لوصـالا و  هقفلا و  یف  ۀـکراشم  هل 

يوطنی ناک  هانعم و  یف  ینعا  هسفن  لثم  وه  يار  هلثم و ال  تیار  امف  ظفحلا  نم  هّلحم  ملع  لامکلا  بیذـهت  يار  نم  مهتاقبط و  لاـجرلا و 
بیذهت یلا  جاتحم  دحا  لک  لامتحا و  ةرثک  مالک و  ۀلق  تمـس و  نسح  ۀـعانق و  ۀـسایرلا و  نع  غارف  عضاوت و  نطاب و  ءافـص  نید و  یلع 

دعب لاق  نا  یلا  لامکلا 
50 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رکذ
هَّللا الا  هلا  لاق ال  نم  ثیدح 

نیاب ار  وا  بیذهتلا  بیهذت  لوا  رد  یبهذ  زین  ۀیفوّصلا و  ةربقمب  نفد  هشعن و  یلع  اومحدزا  قئالخ و  هعیش  ۀنس 742  رفص  رشع  یناث  یفوت 
جاجحلا یبأ  نیّدلا  لامج  انتالضعم  فشاک  انخیش و  داقنلا  ةدمع  نیثّدحملا  فرـش  نوماملا  ۀجحلا  ملاعلا  دحوالا  مامالا  هدوتـس  فاصوا 

یف هَّللا  كراـب  يّزملا  یبـلکلا  یعاـضقلا  رهزلا  یبأ  نب  یلع  نب  فسوی  نب  کـلملا  دـبع  نب  فسوی  نب  نمحرلا  دـبع  یکّزلا  نب  فـسوی 
یف نآرقلا  ظفح  قشمد و  رهاظ  ةّزملاب  أشن  بلح و  رهاـظب  ۀئامتـس  نیـسمخ و  عبرا و  ۀنـس  یف  هدـلوم  هتاـجرد  یف  عفر  هتانـسح و  هرمع و 

سابعلا یبأ  نم  ریثکلا  عمسف  ۀنس  نورشع  هل  هسفنب و  ثیدحلا  بلط  یف  عرش  دلبلا و  لخد  ّمث  ۀیبرعلا  ۀغللا و  هقفلا و  نم  ائیش  أرق  هرغص و 
یبنعقلا و نالع  نب  ملسملا  یلیرالا و  ۀمصع  نب  مسقلا  یلبنحلا و  ورمع  یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  دمحم  یبأ  مامالا  داّدحلا و  ۀمالس  نب  دمحا 

نونف یف  عرب  لاق و  نا  یلا  مادکم  دبع  نبا  باحصا  نع  بتک  نا  یلا  عمسی  لزی  مل  يدنکلا و  لبنح و  دزربط و  نبا  باحصا  نم  مهتقبط 
ظفحلا و ناقتالا و  عم  هسفن  لثم  وه  يار  هانعم و ال  یف  هلثم  ری  ملف  هلاجر  همیقـس و  هحیحـص و  هللع و  ههقف و  هتاغل و  هیناعم و  ثیدحلا و 
ساـبللا و ۀـشیعملا و  یف  داـصتقالا  ریخلا و  نّوصتلا و  حـلاّصلا و  يدـهلا  نسحلا و  تمّـسلا و  قـالخالا و  نسح  ۀـنایّدلا و  طـخلا و  نسح 

هیعفاش تاقبط  رد  يونـسالا  نسحلا  نب  میحرلا  دبع  كاردالا و  ۀحـص  مهفلا و  ۀـنازّرلا و  ماتلا و  لقعلا  عم  عامـسلا  لاغتـشالل و  ۀـمزالملا 
ۀیرق میملا  رـسکب  ةّزم  یلا  ۀبـسن  يّزملا  یبلحلا  یعاضفلا  فسوی  نب  نمحرلا  دـبع  نب  یکزلا  نب  فسوی  نیدـلا  لامج  جاّـجحلا  وبا  هتفگ 

ناک هتیارد و  هتیاورل و  ضرالا  راطقا  نم  ۀـلحرلا  هیلإ  تهتنا  نیمدـقتملا و  لاجّرلا  امّیـس  هنامز ال  لها  ظفحا  روکذـملا  ناک  قشمد  رهاظب 
فارطالا و باتک  لاجّرلا و  ءامسا  یف  لامکلا  بیذهت  فنـص  دق  فلکتلل  احراط  سانلا  نع  اضبقنم  اریخ  انّید  فیرـصتلا  ۀغللا و  یف  اماما 

راد یف  اـهب  یفوت  نا  یلا  قشمد  نطوتـسا  ۀئامّتـس و  نیـسمخ و  عبرا و  ۀنـس  یف  بلح  ۀـنیدم  رهاـظب  دـلو  ۀّیفرـشالا  ثیدـحلا  رادـب  سرد 
رشبلا رابخا  یف  رصتخملا  همتت  رد  يدرولا  نباب  ریهشلا  رفظملا  نب  رمع  ۀئامعبس و  نیعبرا و  نیتنثا و  ۀنس  رفص  رشع  یناث  ۀیفرشالا  ثیدحلا 
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نیّدلا لامج  ظفاحلا  مالسالا  خیش  یفوت  رفص  یف  اهیف  هتفگ و  ۀئامعبس  نیعبرا و  نیتنثا و  ۀنس  رد 
51 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

راد ۀخیـشم  یلوت  مولع و  یف  اکراشم  لاـجّرلا  ءامـسا  ۀـفرعم  یف  نیرقلا  عطقنم  اـهب  یقـشمدلا  يّزملا  نب  نمحرلا  دـبع  یکّزلا  نب  فسوی 
نب فسوی  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  یفاکلا  دـبع  نب  یلع  نب  باهولا  دـبع  یکبّـسلا و  نیدـلا  یقت  ةاضقلا  یـضاق  هدـعب  ثیدـحلا 

لامج خیشلا  انتودق  انذاتسا و  انخیش و  یقـشمدلا  یعاضقلا  یبلکلا  رهزلا  یبأ  نب  یلع  نب  کلملا  دبع  نب  فسوی  نب  نمحّرلا  دبع  یکّزلا 
ظافحلا ماما  ۀعاّطلا  بابلج  عّردتملا  ۀعانـصلا و  هذه  ءابعاب  مئاقلا  ۀعامجلا و  ۀّنـسلا و  ۀـیار  لماح  اننامز  ظفاح  يّزملا  جاجحلا  وبا  نیدـلا 

ءاج ام  يّذلا  عامسالا و  هلوقی  امل  یغصی  يذلا  هنامز  خیـش  عامجالاب و  هرـصع  دحاو  اهنودؤی  مهـسفنا  یلع  ةداهـش  اهنودحجی و  ۀملک ال 
اهمایا و اهیلایل و  بلطلاب  قرغتسا  اهماوعا و  بعوتساف  هتایح  لوط  ّدج  عاقبلا  تألمف  ملعلا  اذه  شویج  ترثاکت  نا  هلثم و  رکاسع  نبا  دعب 

یف رظن  لاق  هدماحم و  بنطا  ظافحلا و  ةرکذت  یف  یبهذـلا  انخیـش  هرکذ  اهمان  وا  تاوهـشلا  یف  هریغ  اهرهـس  اذإ  ملعلا  یف  یجایدـلا  رهس 
یف هرکذ  یهتنا و  هلثم  نویعلا  رت  مل  اهئابعاب  مئاقلا  اهئاول و  لماح  وهف  لاجّرلا  ۀـفرعم  اما  ۀـیبرعلا و  أرق  فیرـصتلا و  یف  اهیف و  رهم  ۀـغللا و 

انتم و سفنلا  یف  امک  ثیدـحلا  يوری  لوقعملا و  قیاضم  یف  ضوخی  لوصـالا و  هقفلا و  یف  كراـشی  لاـق  مث  بنطا  صتخملا و  مجعملا 
اهقیاضم یف  ضوخلا  نع  الـضف  تالوقعملا  يردـی  يزملا  انخیـش  بسحا  یهتنا و ال  مهتاقبط  لاجّرلا و  ۀـفرعم  یف  یهتنملا  هیلإ  ادانـسا و 

هنع ینغلب  هنا  هنم و  ظفحا  تیأر  ام  لوقی  یبهذلا  انخیش  تعمس  ینا  دلاولا  مامالا  خیشلا  ۀمجرت  یف  انمّدق  دق  یبهذلا و  انخیـش  هَّللا  حماسف 
ءالوه نم  را  مل  اـنا  هانمدـق و  اـم  بسح  مهتبترم  يّزملا و  ۀـّیمیت و  نبا  یطایمدـلا و  دـیعلا و  قیقد  نبا  ۀـعبرا  نم  ظـفحا  تیأر  اـم  لاـق  هنا 

ترصاع دلاولا و  ۀمجرت  یف  هتمدق  يّذلا  لیصفتلا  یلع  دلاولا  یبهّذلا و  يزملا و  ۀثلث  نم  ظفحا  تیار  ام  لوقا  ینکل  يّزملا و  ریغ  ۀعبرالا 
ۀثلثلا تناک  ءایحالا و  اهتاور  ءازجالا و  ۀفرعم  یف  مهقوفی  یلازربلا  ناکل  یلازربلا و  را  مل  یناف  یلازربلا  ۀثلثلا و  ءالوه  مهل  سماخ  اعبرا ال 

الماک و اراهن  يراقلا  هیلع  أرقی  هنامز  ۀبوجعا  يزملا  انخیـش  ناک  ۀـلمجلاب  همیدـقتب و  نوفرتعی  هیلع و  نوءرقی  هل و  نعذـت  يّزملا و  مظعت 
طبض فلتخت و  دیناسالا  برطضت و  قرطلا 

52 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیلإ و جایتحالا  دنع  لفغی  ظقی ال  مهبملا  نیعی  لکشملا و  طبض  حضوی  فالتخالا و  هجو  نّیبی  لفغی  وهسی و ال  وه ال  لکـشی و  ءامـسالا 

نم اذه  حیحـص و  وه  له  تیک  تیک و  يراقلا  اذه  لاق  هل  لاق  هظقیا و  اصخـش  ّنأک  هیلع  ّدر  يراقلا  أطخا  اذاف  سعنی  ۀبلّطلا  هتدـهاش  ول 
اما هل  نوفرتعی  مهتبتر  ولع  عم  مهنا  كانفرع  دق  ۀثلثلا  نم  هانرکذ  نم  ایندـلا و  یف  نیثدـحملا  ۀـسایر  هیلإ  تهتنا  دـق  ناک  رومالا و  بئاجع 

مامالا خیـشلا  اّما  اهریغ و  ۀیفرـشالا و  ثیدحلا  راد  یف  هیراق  هذیملت و  یلازربلا  اّما  هفیناصت و  ألم  دـق  هب و  كانأبنا  دـق  هیلع  هءانثف  یبهّذـلا 
امبر مامالا و  خیـشلا  عامـس  نم  ءزج  ۀبلطلا و  نم  ۀعامج  هعم  مایالا و  نم  ریثک  یف  ءیجی  ظفاحلا  خیـشلا  ناک  هل  لالجالا  ریثک  ناک  دـقلف 

یل یکح  دقل  هل و  قحتـسم  وه  ام  میظعتلا  نم  هیطعی  کلذ  عم  مامالا  خیـشلا  مامالا و  خیـشلا  یلع  أرقیف  هعامـس  یف  هعم  كرتشا  اّمم  ناک 
میکحلا دبع  نب  نامیلـس  نیدلا  ردص  خیـشلا  هیلإ  رـضح  ةدـحاو  ۀـلیلب  قشمد  هلوخد  بقع  هنا  ماشلا  لها  ننف  نیلـسن  نم  هیکحی  ناک  امیف 

یلازربلا و یل  رکذـف  لاق  قشمد  لها  فیرعت  اهب  دـیرا  روما  لاق  ةرخآلا و  ءاشع  تقو  یلا  لخد  لاق  هّبحب  ماـمالا  خیـشلا  ناـک  یکلاـملا و 
يرکف باغ  يدلج و  ّرعشقاف  مامالا  خیشلا  لاق  ۀیفرشالا  ثیدحلا  راد  ۀخیشم  نم  هلزع  کل  یغبنی  لاقف و  يّزملا  یلا  یهتنا  ّمث  یل  هتمزالم 

ّیلع لوخدلا  نم  سانلا  تعنم  ّمث  تکس  لاق و  هناکم  سّردی  نا  ییحتسا  ینطقرادلا  شاع  ول  هَّللا  نیثدحملا و  ماما  اذه  یـسفن  یف  تلق  و 
ام ّظح  ّهناک ال  نکل  ثیدحلا و  یف  يزملا  ۀبتر  رکنی  یکلاملا ال  نیدلا  ردص  نا  مامالا  خیـشلل  انا  تلقف  نتفلا  ةریثک  ةدلب  هذه  تلق  الیل و 

سانلا ال نا  الا  ّيرعـشأ  هناب  هطخ  بتک  یلو  نیح  ناک  نا  يّزملا و  ةدـیقعلا و  ّيرعـشا  نوکی  نا  ّدـب و  اهخیـش ال  نا  نم  اهفقاو  طرـش  وه 
ثیدحلا رادل  حلصی  ام  يّزملا  لوقی  نا  رساجتی  يّذلا  اذ  نم  نکل  نیدلا و  ردص  هظحال  يّذلا  وه  اذه  نا  فرعا  لاقف  کلذ  یف  هنوقدصی 

رصعلا ةرکب و  نیترم  موی  لک  یف  هیلإ  یضما  یبهذلل  ۀمزالملا  ریثک  انا  تنک  هدنع و  ّيزملا  ۀمظع  رظناف  مالکلا  اذه  لمحی  ام  یبلق  هَّللا  و 
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ثیحب ّیف  ۀـبحملا  یب و  ۀـفطالملا  ریثک  ناک  یبهذـلا  ّنا  کلذ  ببـس  ناک  عوبـسالا و  یف  نیترم  ریغ  هیلإ  یـضما  تنک  اـمف  يزملا  اـّما  و 
یلاح فرع  نم  فرعی 

53 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دلاولا ناک  ابیهم و  اسوبع  الجر  ناکف  يّرملا  اّما  میظع و  عقومب  کلذ  یّنم  عقیف  اـّباش  اـنا  تنک  یف و  هتبحمل  ادـحا  ّبحی  نکی  مل  هنا  هعم 

دنع نم  تئج  اذإ  ابلاغ  تنک  هدنع و  يّزملا  ۀمظعل  یبهّذلا  ۀمزالم  نم  رثکا  يّزملا  مزالا  نا  بحی  ینعا  سکعلا  یلع  يرما  ناک  ول  ّبحی 
کخیش و دنع  نم  تئج  لوقی  یبهذلا  دنع  نم  تئج  اذإ  تنکف  هعم  یسلجم  هل  یکحاف  تعمس  ام  تأرق  ام  تدفتسا  ام  تاه  لوقی  خیش 

دنع نم  تئج  اذإ  هیف و  انلغـشی  ناک  نیّدلا  مجن  خیـشلا  نال  رکنت  عماج  نم  تئج  لوقی  يرافجعلا  نیّدـلا  مجن  خیـشلا  دـنع  نم  تئج  اذإ 
لوقی یسردنالا  سابعلا  یبأ  خیشلا  دنع  نم  تئج  اذإ  اهیف و  هیلع  أرقا  تنک  ینال  ۀّیماشلا  نم  تئج  لوقی  بیقنلا  نب  نیّدلا  باهـش  خیـشلا 

خیـشلا و ظفلب  حـصفی  خیـشلا و  دـنع  نم  تئج  لوقیف  يّزملا  دـنع  نم  تئج  اذإ  اّما  اذـکه و  هیف و  هیلع  أرقا  تنک  ینال  عماجلا  نم  تئج 
ثیدـحلا رادـب  ناکم  ةّرم  رعـش  هتمزالم و  یلع  ینّثحی  هتمظع و  یبلق  یف  ّتبثیل  کلذ  لـعفی  ناـک  اـمنا  هناـب  مزاـج  اـنا  هتوص و  اـهب  عفری 

ّالا ةداعالا  ثیدحلا و  ریغ  ۀهاقف  يرمع  یف  لآ  مل  انا  سرادملا و  نم  هدالوا  لیزنت  يری  ناک ال  هناف  کلذ  نم  تبجعف  هیف  ینلّزنف  ۀّیفرشالا 
دنع اهیقف  تنک  کنا  لاقیل  لاقف  هتلاسف  هَّللا  همحر  انّابر  اذـه  یلع  سیردـتلا  تقو  قاقحتـسا  یلا  انرّخؤی  ناک  اـّمنا  دـلاولا و  خیـشلا  دـنع 

بعّللا ال و یلا  ّدجلا  نم  انجرخ  لاق  جعزناف و  دـلاولا  کلذ  غلبف  ءایلعلا  ۀـقبطلا  یف  یمـسا  اوبتکی  نا  مهرما  کلذ  يّزملا  غلب  اّمل  يزملا و 
وه ۀجرّدلا و  هذه  قوف  وه  هَّللا  یبهذلا و  انخیـش  هل  لاقف  نیدتبملا  عم  همـسا  اوبتکا  ۀقبطلا  هذـه  نالا  قحتـسی  ّباش و ال  باّهولا  دـبع  هَّللا 
نب نمحرلا  دبع  یکزلا  نب  فسوی  نب  یلع  نب  دمحا  خلا و  نیطّسوتملا  عم  نوکی  لاق  دلاولا و  کحـضف  یبهذلا  ةرابع  هذه  دّیج  ثّدحم 
ۀنس رخآلا  عیبر  یف  دلو  ظفاحلا  نیّدلا  لامج  جاجحلا  وبا  يّزملا  لصالا  یبلحلا  رهزلا  یبأ  نب  یلع  نب  فسوی  نب  کلملا  دبع  نب  فسوی 
نع رثکاف  نیعبـس  سمخ و  ۀنـس  لّوا  یف  هسفنب  بلط  نکل  مهریغ و  ینادلبلا و  یـسرملا و  ةزاجإ  كردال  هل  زاجتـسا  نم  هل  ناک  ولف   654

بتکلا عمـس  یناتـسرحلا و  يدنکلا و  دزربط و  نبا  باحـصا  نم  مهوحن  يراخبلا و  نب  رخفلا  نالع و  نب  ملـسملا  ریخلا و  یبأ  نب  دـمحا 
ننسلا ریبّزلا و  بسنلا  بیطخلا و  خیرات  ریبکلا و  مجعملا  دنسملا و  ۀتّسلاک و  لاّوطلا 
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يوونلا و نیّدلا  یحم  خیشلا  نع  ذخا  خیش و  فلا  وحن  ۀخیـشم  افولا و  ءازجالا  نم  لئالدلا و  ۀیلحلا و  ملـسم و  یلع  جرختـسملا  ریبکلا و 

ۀعانقلا لامتحالا و  ءایحلا و  ریثک  ناک  فیرصتلا و  ۀغّللا و  نقتا  اهریغ و  ۀّیردنکسالا و  بلح و  رـصم و  نیمرحلا و  ماشلاب و  عمـس  هریغ و 
ادحا و باتغی  هلئاضفب و ال  ربکتی  ناک ال  دیجی و  بیجیف و  لئسی  یّتح  ادج  مالکلا  لیلق  مهنع  عامجالا  عم  سانلا  یلا  دّدرتلا  عضاوتلا و  و 
ام لّوا  رقن و  یف  لازی  الف  ایمیکلا  بلطب  ارورغم ؟؟؟ ناک  کلذ و  یلع  وه  نیعـستلا و  رـشع  یف  لـخد  نا  یلا  ایـشام  ۀـّیحلاّصلا  یلا  هّجوتی 

اهلی مل  يّزملا  اهرشاب  اّم  ۀّیمیت  نبا  لاق  ینسرّسلا و  نبا  دعب  ۀّیفرـشالا  ثیدحلا  راد  ّمث  حتفلا  یبأ  نبا  دعب  ۀّیرـصانلا  فئاظولا  نم  هل  لصح 
یبهذلا لاق  ۀیاوّرلا  هیف  نم  مّدق  ۀیاردلا  هیف  نم  ۀیاوّرلا و  هیف  نم  عمتجا  ناف  فقاولا  لوقل  هنم  فقاولا  طرـشب  قحا  نالا  یلا  تینب  نیح  نم 

مل یبهذلا  لاق  لاق  نا  یلا  هرجه  هلالض  هل  نیبن  املف  یناسملتلا  فیفعلا  بحـص  هتبیبش  یف  ناک  هنم و  ظفحا  نأشلا  اذه  یف  ادحا  تیأر  ام 
فّنـص بیجی و  الف  کلذ  یلع  مالی  ناک  كرت و  ّمث  الیلق  یلما  اّمنا  یلاوع و  اتـسرهف و ال  امجعم و ال  ۀخیـشم و ال  ـال  ائیـش  هسفنل  جرخی 

نیثدحملا بلاغ  الزان و  ایلاع و  راغّصلا  رابکلا و  هتاعومسم  نم  ریثکب  ثّدح  رارم و  سمخ  هب  ثّدح  هنامز و  یف  رهتـشاف  لامکلا  بیذهت 
یف یبحلا  رطقلا  یف  ناّیح  وبا  غلاب  هرکذ  ولع  هلـضفب و  اوفرتعاف  تالـضعملا  نع  هولأـس  هنم و  اودافتـسا  اوذّـملت و  دـق  اـهریغ  قشمد و  نم 

مدقملا و مامالا  ملعلا  لها  قشمدـب  تدـجو  لاق و  کبیا  یبأ  نب  نیـسحلا  یلا  هتبوجا  یف  سانلا  دّیـس  نبا  کلذـک  هیلع و  ءانثلا  هظیرقت و 
رخآلل لّوالا  كرتی  مل  هآر  نم  لئاقلا  هدیحو  رخاّزلا و  ملعلا  اذه  رحب  يّزملا  جاجحلا  ابا  مّدقت  نم  هناوا و  نم  رّخات  نم  قاف  يذـلا  ظفاحلا 

نم ةاورلاب  مهملعا  مجارتلل و  سانلا  ظفحا 
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نم هب  رظنی  ام  یف  ادهتجم  حلاّصلا  فلـسلا  راثآ  ادمتعم  رـصع  لهاب  هملع  درفنی  رـصم و ال  نود  ارـصم  هتفرعمب  صخی  مجاعا ال  براعا و 
ءیش هدسج  طلاخی  لزالا و ال  نم  هلان  ام  یلابی  اهب ال  یب  رما  یتلا  هتقیرط  یلع  البقم  اهبابسا  ایندلا و  نع  اضرعم  حئاضفلا  نم  ۀّنسلا  ظفح 

یف نآرقلا  ظفح  اهتالکـشم  حضوم  اهتالـضعم و  بحاص  وه  ظافلالا و  دیناسالا و  دـقان  ظافحلا و  ۀـمتاخ  ناک  یبهذـلا  لاق  لزهلا و  نم 
هتباتک لوصالا و  نم  ءیـش  ۀـفرعم  لوقعملا و  یف  لمع  هل  فرّـصلا و  وحنلا و  نقتا  اهیف و  عربف  ۀـغللاب  ینع  ةّدـم و  ۀـیعفاشلل  هّقفت  هابص و 
لئسی نا  ّالا  مالک  ۀّلق  هیذؤی و  نم  یلع  ربص  سانلا و  نع  عامجنالا  لمجتلا و  كرت  ۀعانق و  لامتحا و  ۀنیکـس و  ملح و  ءایح و  هیف  ةولح و 

ّلق ناقتا  اذ  هطخ  نسح  عم  ناک  یبهذلا و  يأ  لاق  ۀسلاجم و  رثکا  نم  ّالا  هردق  فرعی  داکی  ناک ال  یبهذـلا و  نع  القن  لاق  نا  یلا  دـیفیف 
فـسوی هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يدسا  دمحا  نب  رکب  وبا  نطاب و  ۀمالـس  رغّـصلا و  نم  نّوصت  ۀناید و  اذ  اریخ  ناک  طلغ و  هیف  هدـجوی  نا 
ظافحلا ةدمع  نیثدحملا  خیش  ریبکلا  ظفاحلا  ۀمالعلا  مامالا  رهزلا  یبأ  نب  یلع  نب  فسوی  نب  کلملا  دبع  نب  فسوی  نب  نمحّرلا  دبع  نب 

ۀنـس رخآلا  عیبر  یف  هدلوم  يّزملا  یقـشمدلا  ّمث  یبلحلا  یبلکلا  یعاضقلا  دّمحم  یبأ  یکزلا  نب  جاجحلا  وبا  نیدـلا  لامج  نامزلا  ۀـبوجعا 
فیرصتلا یف  عرب  ۀیبرعلا و  نم  افرط  لّصح  یعفاشلا و  بهذم  یلع  هقفلا  نم  ائیش  أرق  ةّزعلاب  أشن  بلح و  رهاظب  ۀئامتـس  نیـسمخ و  عبرا و 

نونف یف  عرب  فلالا و  وحن  هتخیـشم  مهـضعب و  لاق  لحر  ریثکلا و  عمـس  ۀنـس و  نورـشع  هل  هسفنب و  ثیدـحلا  بلط  یف  عرـش  ّمث  ۀـغّللا  و 
راد یلو  ظاـفحلا و  راـبکلا و  هنم  عمـسف  ۀنـس  نیـسمخ  وـحن  ریثکلاـب  ثدـح  مدـقتلاب و  مهریغ  هخیاـشم و  نم  ظاـفحلا  هل  رقا  ثیدـحلا و 

ماشلا ثدحم  دیفملا  ققحملا  دقانلا  ظفاحلا  ۀمالعلا  مامالا  انخیش  صتخملا  مجعملا  یف  یبهذلا  لاق  ۀنس و  نیرشع  اثلث و  ۀیفرشالا  ثیدحلا 
اریصب فیرصتلا  وحنلاب و  افراع  ناک  نقتملا و  حیلملا  هّطخب  لزانلا  یلاعلا و  بتک  رثکا و  ارح و  مّله  نیعـست و  عبرا و  ۀنـس  ثیدحلا  بلط 

یف یهتنملا  هیلإ  ادانتسا و  انتم و  سفنلا  یف  امک  ثیدحلا  يوری  لوقعملا و  قلاصم  یف  ضوخی  لوصالا و  هقفلا و  یف  كراشی  ۀغّللاب 
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هانعم و یف  هسفن  لثم  وه  يار  هلثم و ال  تیأر  امف  ظفحلا  نم  هّلحف  ملع  لاـمکلا  بیذـهت  هباـتک  یف  رظن  نم  مهتاـقبط و  لاـجرلا و  ۀـفرعم 
ءانّثلا یف  غلاب  دق  لامتحا و  نسح  مالک و  ۀلق  تمس و  نسح  ۀعانق و  ۀسایرلا و  نع  غارف  عضاوت و  نطاب و  ۀمالـس  نید و  یلع  يوطنی  ناک 
یبرغ ۀّیفوّصلا  ةربقمب  نفد  ۀئامعبس و  نیعبرا و  نیتنثا و  ۀنـس  رفـص  یف  یفوت  رـصعلا  ءاملع  نم  امهریغ  سانلا و  دّیـس  نبا  ناّیح و  وبا  هیلع 

ظافحلا تاقبط  رد  یطویـس  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  امهریغ و  فارطالا و  لامکلا و  بیذـهت  هفیناصت  نم  ۀـیمیت و  نبا  ربق 
ّمث یعاضقلا  فسوی  نب  نمحّرلا  دبع  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  نیدلا  لامج  ماشلا  ثدحم  دـحوالا  ظفاحلا  ربحلا  ملاعلا  مامالا  يّزملا  هتفگ 

ۀـغللا و یف  رظن  ریثکلا و  عمـس  لحر و  نأشلا و  اذـه  یلع  لبقا  ّمث  الیلق  هقفت  ةّزملاب و  أـشن  ۀنـس 654 و  بلحب  دلو  یعفاشلا  يزملا  یبلکلا 
یلما فارطالا و  لامکلا و  بیذهت  فنـص  هلثم  نویعلا  رت  مل  اهئاول  لماح  وهف  لاجّرلا  ۀفرعم  اّما  ۀّیبرعلا و  أرق  هل  فیرـصتلا  یف  اهیف و  رهم 

تبسلا موی  تام  ۀّیفرـشالا  ثیدحلا  راد  ۀخیـشم  یلو  هلاجر و  ثیدحلا و  ملع  نم  اهیلإ  قبـس  ام  تالـضعم  تالکـشم و  حضوا  هسلاجم و 
نیتنثا و ۀنس  رد  رخاوالا  لئاوالا و  ملع  یف  رظانملا  ضور  رد  یبلحلا  ۀنحشلا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحم  ۀنس 742 و  رفص  رشع  یناث 

لئاقلا  وه  يّزملا و  فسوی  نب  نمحرلا  دبع  یکزلا  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  ظفاحلا  یفوت  اهیف  هتفگ و  ۀئامعبس  نیعبرا و 
هراز  وا  هَّللا  یف  هل  اخا  ملسم  لجر  اموی  داع  نا 

هراز  وا  هَّللا  ّطحی  ناب  یهّنلا  لها  دنع و  ریدج  وهف 
ظفاحلا یفوت  هتفگ و  هرهاز  موجن  رد  يدرب  يرغت  يرقملا  نب  فسوی  نساـحملا  وبا  نیدـلا  لاـمج  نیعـستلا و  نهاـن  دـق  قشمدـب و  یفوت 
یبلکلا ّیعاـضقلا  رهزلا  یبأ  نب  کـلملا  دـبع  نب  یلع  نب  فسوی  نب  نمحّرلا  دـبع  یکّزلا  نب  فسوی  جاـجحلا  وبا  نیّدـلا  لاـمج  ۀّـجحلا 

اماما ناک  رفص و  رشع  یناث  یف  قشمدب  تام  ۀئامتس و  نیسمخ و  عبرا و  ۀنس  رخآلا  عیبر  رشاع  یف  بلح  رهاظب  دلو  دلوملا  یبلحلا  يّزملا 
هتاعامس هخیاشم و  نم  ةریثک  ةدع  انرکذ  دق  فّنص و  بتک و  لحر و  ریثکلا و  عمس  نیروهشملا  ظافحلا  دحا  هرصع  یف 
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دّمحم هانعم و  یف  نسحلا  ۀـیاغ  یف  وه  لامکلا و  بیذـهت  باتک  هتافنـصم  نم  هرابخا و  نم  ةریبک  ةذـبن  یفاّصلا و  لهنملا  نم  هتمجرت  یف 
کلملا دبع  نب  فسوی  نب  نمحّرلا  دبع  یکزلا  نب  فسوی  هتفگ  عساتلا  نرقلا  دعب  نم  نساحمب  علاط  ردب  رد  یناکوش  دّمحم  نب  یلع  نب 

عیبر یف  دـلو  فیناصّتلا  بحاص  ظفاحلا  ریبکلا  مامالا  نیّدـلا  لامج  جاـجحلا  وبا  يّزملا  لـصالا  یبلحلا  رهزلا  یبأ  نب  یلع  نب  فسوی  نب 
دزربط و نبا  باحـصا  نم  مهوحن  يراخبلا و  نیرخفلا  نالع و  نب  ملـسم  ریخلا و  یبأ  نب  دـمحا  نع  رثکاف  هسفنب  بلط  ۀنس 653 و  رخآلا 
ۀّیردنکسالا و بلح و  رصم و  نیمرحلا و  ماشلاب و  يوونلا  هخیاشم  نم  فلالا و  وحن  هخیاشم  ءازجالا و  لاوطلا و  بتکلا  عمـس  يدنکلا و 

مل ۀّیمیت  نبا  لاق  اهـسیردت  یلو  امل  ۀّیفرـشالا و  ثیدحلا  راد  اهنم  سرادمب  سرد  ثیدحلا و  یف  رّحبت  فیرـصتلا و  ۀـغّللا و  نقتا  اهریغ و 
ۀّیمیت نبا  ببـسب  ةّرم  يذوا  هنم و  ظفحا  نأشلا  اذـه  یف  ادـحا  تیأر  ام  یبهذـلا  لاق  هنم  فقاولا  طرـشب  قحا  نآلا  یلا  تینب  نیح  نم  اهلی 
بحاص عرـش  کلذ  یلا  ةراشالا  تمّدـقت  امک  یناـکلمزلا  نبا  يدـنهلا و  یفـصلا  هعم  ثحب  ۀـیعفاشلا و  عم  ةرظاـنملا  هل  تعقو  اّـمل  اـهنال 

نودوصقملا نحن  اولاق  ءاهقفلا و  بضغف  ۀّیمیت  نبال  نیفلاخملا  یلع  ّدرلا  کلذـب  ادـصاق  يراخبلل  دابعلا  لاعفا  قلخ  باتک  يرقی  ۀـمجرتلا 
رماف هنع  جرخا  ّمث  دیعاف  بئانلا  بضغف  هدیب  نجـسلا  نم  هجرخا  ۀّیمیت و  نبا  هّجوتف  هنجـسب  رماف  ذئموی  یعفاشلا  یـضاقلا  کلذ  غلبف  اذهب 
باتک تاّرم و  سمخ  هب  ثدـح  هناـمز و  یف  رهتـشا  لاـمکلا  بیذـهت  هتافنـصم  نم  لـتقی و  دـئاقعلا  یف  ملکت  نم  ّناـب  يداـنی  نا  بئاـنلا 
سانلا ظفحا  هنا  هتمجرت  یف  سانلا  دیـس  نبا  لاق  اّدـج  هومظع  هل و  اومجرت  رباـکالا و  هنع  ذـخا  دـق  اّدـج و  دـیفم  باـتک  وه  فارطـالا و 

ضئارفلا یف  هل  ماما و  ۀـغّللا  یف  ّهنا  لاق  ۀمخـض و  فاصواب  هفـصو  هیلع و  ءانثلا  لاـطا  مجاـعا و  براـعا و  نم  ةاوّرلاـب  مهملعا  مجارتلل و 
ام الا  يدنع  ام  يراقلا  لوقیف  يراقلا  یلع  دری  ناکف  رضاح  وه  یجنم و  دّیسلا  یلع  ملـسم  حیحـص  انعمـس  يدفّـصلا  لاق  ماملا و  ۀفرعم و 
هنم کلذ  رکذ  امل  ۀیشاحلا و  یف  وا  هیلع  انّنظم  دجوی  وا  لاق  امک  اهیف  دجوی  ناب  اما  ۀخسن  هدیب  نمم  رـضح  نم  ضعب  يّزملا  قفاویف  تأرق 

ۀحیحصلا ۀخسنلا  ام  هل  تلق 
58 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریغ مجارت  رـضحتسی  لاجّرلا  ۀـفرعم  یف  هعّـسوت  عم  نکی  مل  فیرـصتلا و  اـصوصخ  ۀـّیبرعلا  یف  هلثم  ناـّیح  یبأ  دـعب  را  مل  لاـق و  تنا  اـّلا 
بحاص وه  ظافلالا و  دیناسالا و  دقان  ظاّفحلا و  ۀمتاخ  ناک  یبهذلا  لاق  ءابدالا و  ةاضقلا و  ءارزولا و  نم  كولملا و ال  نم  نیثدـحملا ال 
تبسلا موی  تام  سانلا و  نع  عامجنا  لّمجتلا و  كرت  ۀعانق و  لامتحا و  ۀنیکـس و  مرک و  ءایح و  هیف  لاق و  انتالکـشم  عجرم  انتالـضعم و 

مامالا يّزملا  جاجحلا  یباب  فرعی  نمحرلا  دـبع  یکّزلا  نب  فسوی  هتفگ  للکم  جاـت  رد  ناـخ  نسح  قیدـص  ۀنس 744 و  رفص  رـشع  یناث 
ۀلمجلاب یهتنا و  ۀـیمیت  نبا  بلق  یبرغ  ۀـیفوصلا  ةربقمب  نفد  لاق  ۀنـس 650 و  ءانغلا  ۀضورلا  یف  نامعن  لاق  ۀنس 654 و  دلو  ظفاحلا  ریبکلا 

امل ۀیفرـشالا و  ثیدـحلا  راد  اهنم  سرادـمب  سرد  ثیدـحلا و  یف  رّحبتف  يوونلا  هخیاشم  نم  فلالا و  وحن  هخیاـشم  رثکاـف و  هسفنب  بلط 
هنم ظفحا  نأشلا  اذه  یف  ادحا  تیأر  ام  یبهذلا  لاق  هنم  فقاولا  طرـشب  قحا  نالا  یلا  تینب  نیح  نم  اهلی  مل  ۀیمیت  نبا  لاق  اهـسیردت  یلو 

ۀمجرتلا بحاص  عرش  یناکلمّزلا  نبا  يدنهلا و  یفّصلا  هعم  ثحب  ۀیعفاشلا و  عم  ةرظانملا  هل  تعقو  امل  اهنال  ۀیمیت  نبا  ببـسب  ةرم  يذوا  و 
غلبف اذهب  نودوصقملا  نحن  اولاق  ءاهقفلا و  بضغف  ۀیمیت  نبال  نیفلاخملا  یلع  ّدرلا  کلذب  ادـصاق  يراخبلل  دابعلا  لاعفا  قلخ  باتک  ئرقی 

نا بئاّنلا  رماف  هنع  جرخأ  مث  دیعاف  بئانلا  بضغف  هدیب  نجسلا  نم  هجرخا  ۀیمیت و  نبا  هّجوتف  هنجـسب  رماف  ذئموی  یعفاشلا  یـضاقلا  کلذ 
وه فارطالا و  باتک  تاّرم و  سمخ  هب  ثدح  هنامز و  یف  رهتـشا  لامکلا  بیذـهت  هتافنـصم  نم  لتقی و  دـئاقعلا  یف  ملکت  نم  ّناب  يدانی 

ةاضقلا و ءارزولا و  نم  كولملا و ال  نم  نیثدـحملا ال  ریغ  مجارت  رـضحتسی  لاـجّرلا  ۀـفرعم  یف  هعّـسوت  عم  نکی  مل  وا  ّدـج  دـیفم  باـتک 
مرک و ءایح و  هیف  لاق  انتالکـشم و  عجرم  انتالـضعم و  بحاص  وه  ظافلالا و  دـیناسالا و  دـقان  ظافحلا و  ۀـمتاخ  ناک  یبهذـلا  لاق  ءابدالا 

نسحتسم لوق  رد  نامز  نسح  يولوم  یهتنا و  ۀنس 743  ءانغلا  ۀضورلا  یف  ۀنس 744 و  تام  سانلا  نع  عامجنا  ۀعانق و  لامتحا و  ۀنیکس و 
ظفاحلا ۀمالعلا  مامالا  انخیـش  هیف  یبهذلا  لاق  دق  ماشلاب و  ةدلب  ۀـمجعم  ءاز  دـیدشت  میملا و  رـسکب  ةّزم  یلا  ۀبـسن  يّزملا  ظفاحلا  لاق  هتفگ 
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مهتاقبط لاجّرلا و  ۀفرعم  یف  یهتنملا  هیلإ  ادانسا و  انتم و  سفنلا  یف  امک  ثیدحلا  يوری  ماشلا  ثدحم  دیفملا  ققحملا  دقانلا 
59 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هسفن لثم  وه  يأر  هلثم و ال  تیأر  امف  ظفحلا  نم  هّلحم  ملع  لامکلا  بیذهت  هباتک  یف  رظن  نم  و 

یسلایط دواد  وبا  دنس  لاجر  قیثوت  - 3

اما تسرهاب  رهاظ و  دانـسا  نیا  تاور  دامتعا  تقث و  مه  لاجر  دـقن  بتک  رد  لامکاب  نیققحم  رگید  تادافا  هظحـالم  زا  هکنآ  موس  هجو 
ینغتسم نایب و  تابثاب و  جاتحم  ریغ  نایعا و  رباکا  ملـسم  نایع و  حضاو و  وا  ناش  تلالج  ناقتا و  دامتعا و  قوثو و  سپ  حاضو  ۀناوع  وبا 
فـشاک رد  یبهذ  دنیامنیم  لوبقب  یقلت  دنهنیم و  مشچ  رـس و  رب  ار  وا  تایاور  ۀـفاک  هتـس  حاحـص  بابرا  تسناهرب و  دـهاش و  تافا  زا 

نقتم ۀقث  نیول  ۀبیتق و  ناّفع و  هنع  رذنملا و  نبا  ةداتق و  عمس  اطع  نب  دیری  یلوم  ّيرکشیلا  ۀناوع  وبا  ظفاحلا  هَّللا  دبع  نب  حاّصو  دیوگیم 
ۀمجعملاب ّيرکـشیلا  هَّللا  دیبع  نب  ۀـلمهم  مث  ۀـمجعملا  دـیدشتب  حاّضو  تسروطـسم  ینالقـسع  رجح  نبا  بیرقت  رد  یّفوت 176 و  ۀباتکلا 

هعباس هقبط  هعباس  زا  ینالقـسع  دارم  نیعبـس و  تس و  وا  سمخ  ۀنـس  تام  ۀعباسلا  نم  تبث  ۀقث  هشیکب  روهـشم  ۀناوع  وبا  زازبلا  یطـساولا 
نیعباّتلا عابتا  رابک  ۀـعباّسلا  تاقبطلا  ریـسفت  یف  بیرقتلا  ردـص  یف  لاق  يروث  کلام و  لثم  نیعباـت  عاـبتا  راـبک  زا  تستراـبع  نآ  تسا و 

مراـکم و نیعماـج  رباـکا  حودـمم  نئاـشم و  بلاـثم و  زا  يرب  بیاـعم و  زا  میلـس  سپ  میلـس  نـب  ییحی  جـلب  وـبا  اـما  يروـثلا  کـلامک و 
نب میلـس  نب  ییحی  همـسا  ریبکلا  وه  یفوکلا و  لاقی  یطـساولا و  يرازفلا  جلب  وبا  هتفگ  لامکلا  بیذـهت  رد  يزم  جاجحلا  وبا  تسنـساحم 
نب عفار  نب  ۀـعافر  نب  ۀـیابع  جـلب و  نب  میلـس  هیبا  نع  سالجلا و  یبأ  نع  لاقی  سـالجلا و  نع  يور  دوسـالا  یبأ  نب  ییحی  لاـقی  جـلب و 
نب متاح  سنوی  وبا  راتخملا و  نب  میهاربا  هنع  يور  يزنعلا  مکحلا  یبأ  یحمجلا و  بطاح  نب  دمحم  يدوالا و  نومیم  نب  ورمع  جیدخ و 

بیعش جاجحلا و  نب  ۀبعش  زیزعلا و  دبع  نب  دیوس  يروثلا و  نیفـس  ۀیواعم و  نب  ریهز  ۀمادق و  نب  ةدئاز  ریمن و  نب  نیـصح  ةریغـص و  یبأ 
نب دّمحم  لاق  کلذک  ۀقث و  نیعم  نب  ییحی  نع  روصنم  نب  قاحـسا  لاق  ۀناّوع  وبا  يرکّـسلا و  ۀـمج  وبا  ریـشب و  نب  میـشه  ناوفـص و  نب 

نوراه نب  دیزی  لاق  دعس  نب  دّمحم  لاق  هب و  ساب  ثیدحلا ال  حلاص  متاح  وبا  لاق  رظن و  هیف  يراخبلا  لاق  ینطق و  راّدلا  یئاسّنلا و  دعس و 
هَّللا رکذل  ۀّنجلا  تلخدل  ۀمایقلا  تماق  ول  لاق  اریثک و  هَّللا  رکذی  ناک  نهب و  سناتسی  مامحلا  ذختی  ناک  انل و  اراج  ناک  جلب و  ابا  تیار  دق 

دنع لوبقملا  لامکلا  بیذهت  نم  ۀعطق  نع  القن  یهتنا  ۀعبرالا  هل  يور  لج  ّزع و 
60 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ترابع نیزا  لوبقلا  لامـشلا و  ّبه  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسرلا  ةراـیز  ّجـحلا و  رفـس  نم  لوفقلا  تقو  ةدـیدح  یف  اـهتیرتشا  لوحفلا 
حیحـص و ار  وا  تیاور  ینعی  دننکیم  جلب  وبا  زا  تیاور  هجام  نبا  یئاسن و  يذمرت و  دواد و  وبا  ینعی  هعبرا  حاحـص  بابرا  هک  تسرهاظ 

رگید جاجحلا و  نب  هبعـش  يروث و  نیفـس  هک  تسرهاظ  نآ  زا  زین  دنیامنیم و  دراو  ار  نآ  دوخ  حاحـص  رد  هک  دـننادیم  ربتعم  دـمتعم و 
ار وا  ینطقراد  یئاسن و  دعـس و  نب  دمحم  نیعم و  نب  ییحی  دـننکیم و  تیاور  ییحی  جـلب و  وبا  زا  جالتبالا  تاذ  لئاضف  نیزئاح  نیطاسا 

هعبرا للع  هک  هعبرا  ناکرا  نیا  تداهـش  دعب  سپ  هدومن  قالطا  وا  قح  رد  ۀقث  ظفل  هک  دناهدرک  قیثوت  احیملت  ةراشا و  احیرـصت ال  اصن و 
رذه لزه و  ضحم  رطخ و  ماحتقا  رصب و  دقف  رظن و  مقس  زا  یشان  رظن  هیف  يراخب  لوق  دناقیقدت  ناعما و  تیاهنب  فورعم  قیقحت و  دقن و 
دزن لباق  ریغ  ربخ و  ثیدـح و  نف  نیققحم  تفلاخم  ررـض و  رارـضا و  رد  رارـصا  كامهنا و  ررغ و  ساوسو و  سابتلا و  رد  سان  عاـقیا  و 

حرش رد  يراخب  حیحص  حرش  يراقلا  ةدمع  رد  ینیع  دومحم  دوب و  دهاوخ  رثا  نف  نیرهام  لاجر و  داقن 
ارتو لیللاب  مکتالص  رخآ  اولعج  ثیدح 

دمحم فسوی و  وبا  یّتح  ۀنس  هنا  تلاق  ۀفاک  ءاملعلا  ّنا  ّبیطلا  وبا  یـضاقلا  لاقف  هیف  ءاملعلا  فلتخا  رتولا و  بوجو  یلع  ۀلالدلا  هیف  هتفگ 
ۀّمالا تلاق  هب  بجاو و  ضرفب و ال  سیل  ةدکؤم و  ۀنـس  رتولا  هقیلعت  یف  دماح  وبا  لاق  ضرفب و  سیل  بجاو و  وه  هدحو  ۀـفینح  وبا  لاق  و 
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اذکف ۀبجاو  تسیل  لیّللا  ةالـص  ناب  بقعت  هبوجوب و  لاق  نم  ضعب  ثیدحلا  اذهب  لدتـسا  دـق  مهـضعب و  لاق  کلذـب  ۀـفینح و  ابا  الا  اهلک 
لوقی فیکف  بصعتلا  راثآ  نم  هلک  اذـه  تلق  اذـه  هبـشی  ام  اـضیا  یناـمرکلا  لاـق  هلیلد و  موقی  یتح  بوجولا  مدـع  لـصالا  ناـب  هرخآ و 
درفتی مل  ۀـفینح  وبا  ۀحّـصلا و  نم  بیرق  حیحـصب و ال  سیل  يذـّلا  مالکلا  اذـهب  ناروهـشم  ناماما  امه  دـماح و  وبا  بیطلا و  وبا  یـضاقلا 

ّبدا و هکرت  نم  لاق  اکلام  ّنا  مزح  نبا  یکح  هبوجو و  جرفلا  نبا  غبـصا و  نونحـس و  نع  رکذ  یبرعلا  نب  رکب  وبا  یـضاقلا  اذـه  کلذـب 
نع بتکی و  مل  بجاو و  وه  حیحص  دنسب  دهاجم  نع  فنصملا  یف  دمحا و  نع  ینغملا  یف  ۀمادق  نبا  هاکح  هتداهـش و  یف  ۀحرج  تناک 

ۀفیذح و دوعسم و  نبا  نع  نآرقلا  لها  یلع  هبوجو  لاطب  نبا  یکح  معّنلا و  رمح  یل  نا  رتولا و  كرت  يأ  ّبحا  ام  حیحص  دنسب  رمع  نبا 
ةدیبع یبأ  ّبیسملا و  نب  دیعس  نع  اضیا  ۀبیش  یبأ  نبا  یکح  هبوجو و  یعفاشلا  خیش  ینمّسلا  دلاخ  نب  فسوی  نع  یعّخنلا و  میهاربا 

61 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀلطابلا يوعّدلا  هذه  ایعدی  نا  دماح  یبال  ّبیطلا و  یبال  زوجی  فیک  کلذـک  رمالا  ناک  اذاف  یهتنا  كاحّـضلا  دوعـسم و  نب  هَّللا  دـبع  نب 
تـسیل لیّللا  ةالـص  ّناب  بقعتلا  یعّدا  نم  لوق  هب و  هریغ  ملع  یفنی  ءیـشلاب ال  صخـشلا  لهجف  انرکذ  امیف  امهعالطا  مدع  یلع  لدی  اذهف 

ام اهنم  رتولا  بوجو  یلع  تماق  لئالّدلا  ّنأل  هاو  لوق  هرخآ  یلا  ۀبجاوب 
نع ةدیرب  نب  هَّللا  دبع  نع  یکتعلا  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دیبع  نع  یـسوم  نب  لضفلا  ان  یناقلاطلا  قاحـسا  وبا  ینثملا  نب  دمحم  ان  دواد  وبا  هاور 

نمف ّقح  رتولا  اّنم  سیلف  رتوی  مل  نمف  قح  رتولا  اّنم  سیلف  رتوی  مل  نمف  قح  رتولا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  هیبا 
هحّحص هکردتسم و  یف  مکاحلا  هجرخا  اذهل  حیحص و  ثیدح  اذه  اّنم و  سیلف  رتوی  مل 

متاح یبأ  نبا  لاق  نیعم و  نبا  هّقثو  مکاحلا  لاق  تلق  هریغ  يراخبلا و  هیف  مّلکت  دق  هَّللا و  دبع  نب  هَّللا  دیبع  بینملا  وبا  هدانسا  یف  تلق  ناف 
هقیثوت یف  ۀّجح  یفک  نأشلا و  اذه  ماما  نیعم  نبا  اذـهف  ءافعـضلا  یف  هلاخدا  يراخبلا  یلع  رکنا  ثیدـحلا و  حـلاص  وه  لوقی  یبأ  تعمس 

رابتعا و دامتعا و  زا  طقاس  نأش  الاو  بیبل  بینملا  وبا  رد  ار  وا  ریغ  يراـخب و  ملکت  ناـیعألا  سیئر  ینیع  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  هاـّیا 
ضرم هلازا  يارب  ار  باـصن  ـالاو  نیعم  نبا  قیثوت  ضحم  هداد و  رارق  لـصا  یب  ءیـش و  ـال  ار  نآ  نیعم  نبا  قیثوت  بنجب  هتـسناد و  ناـقیا 

نبا قیثوت  ضحم  تهجب  رد و  يراخب  ریغ  ملکت  اب  بینملا  وبا  رد  يراخب  ملکت  هاگ  ره  سپ  هدـینادرگ  یفاو  یفاک و  بایترا  کیکـشت و 
یئاسن دعـس و  نبا  ینعی  نیطاسا  زا  رگید  سک  هس  قیثوت  اب  نیعم  نب  ییحی  قیثوت  بنجب  يراخب  رظن  اهنت  دشابن  تافتلا  انتعا و  لباق  نیعم 

نیعم و نب  ییحی  ةداهـشب  تبث  ثیح  نیعملا  هّلل  دمحلاف  دیاش  ار  لامک  لها  لافتحا  تافتلا و  دیآ و  راکب  روط  هچ  ار  جـلب  وبا  ینطقراد  و 
دـماحم و لئاضف و  هک  دـنامن  یفخم  نیهملا و  کیکـشتلا  بایترالا و  حار  نیتملا و  جـلب  یبأ  قوثو  نیطاـسالا  مهتذـباهج  نم  رخآ  ۀـثلث 

هّیهب لئاضف  لئالج  زا  هراپ  اج  نیا  رد  دش  دهاوخ  روکذم  الّـصفم  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  ینطقراد و  یئاسن و  نیعم و  نب  ییحی  رخافم  بقانم و 
هتفگ باسنا  رد  یناعمس  میرکلا  دبع  دوشیم  روکذم  بتارملا  لیلج  بصانم  الاو  بقانم  یلاع  بتاک  دعس  نب  دمحم  ۀینس  رثآم  یلاوع  و 

هَّللا دبع  وبا  و 
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لیعامـسا ۀنییع و  نب  نیفـس  عمـس  اضیا  يدقاولا  رمع  نب  دمحم  بتاک  وه  مشاه و  ینب  مهالوم  يرهزلا  بتاکلا  عینم  نب  دعـس  نب  دمحم 
لضفلا و لها  نم  ناک  مهدعب و  نم  ملسم و  نب  دیلولا  یـسیع و  نب  نعم  ضایع و  نب  سنا  ةرمـض  ابا  کیدف و  یبأ  نب  دمحم  ۀیلع و  نب 
ۀـماس و یبأ  نب  ثراحلا  هنع  يور  نسحا  هیف و  داجاف  هتقو  یلا  نیحلاّـصلا  نیعباـّتلا و  ۀباحّـصلا و  تاـقبط  یف  اریبک  اـباتک  فّنـص  ملعلا و 
ۀلادعلا و لها  نم  ّهنأل  مهو  وا  طلغ  لقاّنلا  لقن  بذکلاب و  هامر  هنا  نیعم  نب  ییحی  نع  یکح  ایندـلا و  یبأ  نب  رکب  وبا  مهف و  نب  نیـسحلا 

هتیاور قدصی  لاقف  دعـس  نب  دّمحم  نع  یبأ  تلأس  يزاّرلا  متاح  یبأ  نبا  لاق  هتایاور و  نم  ریثک  یف  يّرجتی  هناف  هقدص  یلع  لدی  هثیدـح 
یلا قاحـسا  نب  لبنحب  ۀعمج  لک  یف  هّجوی  لبنح  نب  دـمحا  لاق  یبرحلا  میهاربا  یکح  هثدـحف و  ثیداحا  نع  هلأس  يریراوقلا و  یلا  ءاج 

اهعمـس بهذ و  ول  میهاربا و  لاق  اهریغ  ذخای  اهدری و  ّمث  يرخالا  ۀعمجلا  یلا  امهیف  رظنی  يدقاولا  ثیدح  نم  نیئزج  هنم  ذخای  دعـس  نبا 
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ۀیاوّرلا و ثیدحلا و  ملعلا و  ریثک  ناک  ۀنـس و  نیتس  نیتنثا و  نبا  وه  دادغبب و  نیتئام  نیثلث و  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  یف  تام  هل و  اریخ  ناک 
يرهزلا عـینم  نب  دعـس  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وـبا  هتفگ  ناـیعألا  تاـیفو  رد  ناـکلخ  نبا  هقفلا و  بیرغلا و  بتک  نم  هریغ  ثیدـحلا و  بتک 

ۀنییع و نب  نیفـس  عمـس  هب و  فرعف  هل  بتک  انامز و  هلبق  روکذملا  يدقاولا  بحـص  ءاّلجالا  ءالـضفلا  دحا  ناک  يدـقاولا  بتاک  يرـصبلا 
ۀباحّـصلا تاقبط  یف  اریبک  اباتک  فّنـص  امهریغ و  یمیمّتلا و  ۀماسأ  یبأ  نب  ثراحلا  دمحم  وبا  اینّدلا و  یبأ  نب  رکب  وبا  هنع  يور  هراظنا و 

ۀقث و اقودص و  ناک  وا  يرغـص  يرخا  تاقبط  هل  ةدلجم و  رـشع  سمخ  یف  لخدی  وه  نسحا و  هیف و  داجاف  هتقو  یلا  ءافلخلا  نیعباتلا و  و 
ریثک ۀـیاوّرلا  ثیدـحلا و  عساو  ملعلا  ریثک  ناک  روکذـملا و  دعـس  نب  دـمحم  هبتاک  مهلّوا  سفنا  ۀـعبرا  هنع  يدـقاولا  بتک  تعمتجا  لاقی 

ۀلادعلا و لها  نم  اندنع  دعـس  نب  دمحم  هّقح و  یف  دادغب  خـیرات  بحاص  رکب  وبا  ظفاحلا  لاق  امهریغ و  هقفلا و  ثیدـحلا و  بتک  ۀـبتکلا 
بلطملا دبع  نب  سابعلا  نب  هَّللا  دیبع  نب  هَّللا  دبع  نب  نیـسحلا  یلاوم  نم  وه  هتایاور و  نم  ریثک  یف  يّرحتی  ّهناف  هقیدصت  یلع  ّلدی  هثیدح 

دحالا موی  یّفوت  و 
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یلاعت و هَّللا  همحر  ۀنـس  نیتس  نیتنثا و  نبا  وه  ماشلا و  باب  ةربقم  یف  نفد  دادـغبب و  نیتئام  نیثلث و  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  نم  نولخ  عبرـال 
ریغّصلا و ریبکلا و  تاقبطلا  فّنصم  مشاه  ینب  یلوم  يرـصبلا  هَّللا  دبع  وبا  ۀمالعلا  ظفاحلا  دعـس  نب  دمحم  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ 

نب دّمحم  نع  رثکا و  مهتقبط و  ملسم و  نب  دیلولا  ۀّیلع و  نبا  ۀنییع و  نب  نیفس  امیـسه و  عمـس  يدقاولا  بتاکب  فرعی  خیراّتلا و  فّنـصم 
یبأ نب  ثرحلا  يرذـالبلا و  ییحی  نب  دـمحا  ایندـلا و  یبأ  نبا  هنع  ثدـح  هنارقا  نیعم و  نـب  ییحی  یلا  ۀـیاوّرلا  یف  لزنت  يدـقاولا و  رمع 

يدامج یف  یّفوت  لاق و  بیرغلا  هقفلا و  ثیدـحلا و  بتک  بتکلا  ریثک  ملعلا  ریثک  ناک  مهف  نبا  لاـق  نورخآ  مهف و  نب  نیـسحلا  ۀـماسأ و 
دمحم هَّللا  دبع  وبا  ربحلا  مامالا  اهیف  هتفگ و  ۀئام  نیثالث و  هنـس  رد  ربع  رد  یبهذ  زین  ۀنـس و  نیتس  نیتنثا و  نع  نیتئام  نیثلث و  ۀنـس  ةرخآلا 

نب نایفـس  نع  يور  ۀنـس  نوتـس  نانثا و  هل  ةرخآلا و  يدامج  یف  دادـغبب  خـیراتلا  تاقبطلا و  بحاص  يدـقاولا و  بتاک  ظفاحلا  دعـس  نب 
نبا میشه و  نع  مشاه  ینب  یلوم  بتاکلا  دعـس  نب  دمحم  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  زین  قودص و  متاح  وبا  لاق  ریثک  قلخ  میـشه و  ۀنییع و 

لیزن يرـصبلا  امهالوم  یمـشاهلا  عینم  نب  دعـس  نب  دمحم  هتفگ  بیرقت  رد  ینالقـسع  ربحم  نبا  ۀیاکح و  ۀنـس 230 و  تام  قلخ  ۀنییع و 
هتفگ ظافحلا  تاقبط  رد  یطویس  نیدلا  لالج  نیتس و  نیتنثا و  نبا  وه  نیثلث و  ۀنس  تام  ةرشاعلا  نم  لضاف  قودص  يدقاولا  بتاک  دادغب 

دیلولا ۀنییع و  نبا  میشه و  يدقاولا و  یسلایطلا و  دواد  یبأ  نع  يور  دادغب  لیزن  يدقاولا  بتاک  ظفاحلا  يرصبلا  عینم  نب  دعس  نب  دمحم 
یف اریبک  اباتک  فنص  لضفلا و  ملعلا و  لها  نم  ناک  بیطخلا  لاق  ۀماسأ  یبأ  نب  ثراحلا  ایندلا و  یبأ  نب  رکب  وبا  هنع  قلخ و  ملـسم و  نب 
هتفگ لّلکم  جات  رد  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ۀنس 630 و  تام  نسح  اوداجاف  هتقو  یلا  مهدعب  نم  نیعباتلا و  ۀباحّـصلا و  تاقبط 
يور هراظنا و  ۀنییع و  نب  نیفس  عمس  يدقاولا و  بحص  ءالبنلا  ءالـضفلا و  دحا  ناک  يدقاولا  بتاک  يرهزلا  دعـس  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا 

یلا ءافلخلا  نیعباتلا و  ۀباحّـصلا و  تاقبط  یف  اریبک  اباتک  فنـص  یمیمتلا و  ۀماسأ  یبأ  نب  ثرحلا  دمحم  وبا  اینّدـلا و  یبأ  نب  رکب  وبا  هنع 
بتکلا ریثک  ۀیاوّرلا  ثیدحلا و  ریزع  ملعلا  ریثک  ناک  ۀقث و  اقودص  ناک  ةدـّلجم و  ةرـشع  سمخ  یف  لخدـی  وه  نسحا و  هیف و  داجاف  هتقو 

ثیدحلا و بتک 
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نم ریثک  یف  يّرحتی  ّهناف  هقدص  یلع  لدی  هثیدح  ۀلادعلا و  لها  نم  اندنع  دعـس  نب  دمحم  دادغب  خیرات  یف  بیطخلا  لاق  امهریغ  هقفلا و  و 
هتفگ ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناـخ  نسح  قیدـص  زین  یلاـعت و  هَّللا  همحر  دادـغبب  ۀنـس 230  یفوت  ساـبعلا  ینب  یلاوم  نم  وـه  هتیاور و 

وبا يو  زا  دراد  اراظنا و  ۀنییع و  نب  نایفس  زا  تعامس  تسالجا  يالبن  يالضف  زا  يدحا  يدقاولا  بتاک  يرهزلا  عینم  نب  دعـس  نب  دمحم 
دّیج بوخ و  یلیخ  دوخ  تقو  ات  افلخ  نیعبات و  هباحـص و  تاقبط  رد  دراد  ریبک  یباتک  دـنايوار  هماـسا  نب  ثراـح  ایندـلا و  یبأ  نب  رکب 

امهریغ هقفلا و  ثیدحلا و  بتک  بتکلا  ریثک  ۀیاورلا  ثیدحلا و  ملعلا و  زیزع  ملعلا  ریثک  دوب  هقث  قودص  تس  دلجم  هدزناپ  رد  هدـش  عقاو 
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وا ههبـش  الب  سپ  نومیم  نب  ورمع  اما  یهتنا  یلاعت  هَّللا  همحر  هنـس  نیتس  نیتنثا و  نبا  وه  هدوب و  دادغب  رد  نیتئام  نیثلث و  هنـس  رد  شتافو 
هَّللا دـبع  وبا  يدوـالا  نومیم  نب  ورمع  هتفگ  باـعیتسا  رد  ربـلا  دـبع  نبا  نوحـشم  ولمم و  وا  دـماحم  لـئاضفب و  موق  بتک  نوماـم و  هقث و 
نب ورمع  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـهع  یلع  هتایح و  یف  املـسم  ناـک  هیلإ و  قدـص  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  كردا 

يّذلا وه  نییفوکلا و  نم  نیعباّتلا  رابک  یف  دودعم  وه  دوعسم و  نبا  تبحـص  ّمث  هتنفد  یتح  هتقراف  ام  هتمزلف و  ماشلا  ذاعم  انیلع  مدق  نومیم 
نب ورمع  نع  نیصح  نع  میشه  نع  میعن  نع  يراخبلا  هرکذ  دق  نولوهجم و  هتاور  نال  کلذ  ّحص  نا  ةدرقلا  نم  ۀّیلهاجلا  یف  مجّرلا  يار 
امک نیـصح  نع  ماوعلا  نب  دابع  هاور  مهعم و  اهتمجرف  دورقلا  ینعی  اهومجر  تنز  ةدرق  ۀـیلهاجلا  یف  تیأر  لاق  ارـصتخم  يدوـالا  نومیم 
لها ۀعامج  دنع  اذه  امهب و  جتحی  نمم  سیل  ناّطح و  نب  یسیع  نع  ملسم  نبا  یلع  رودت  اّهناف  اهلوطب  ۀّصقلا  اّما  ارـصتخم و  میـشه  هاور 
نود سنالا  نجلا و  یف  تادابعلا  نال  نجلا  نم  اوناـکل  حـص  ول  مئاـهبلا و  یف  دودـحلا  ۀـماقا  فّلکم و  ریغ  یلا  ینزلا  ۀـفاضال  رکنم  ملعلا 

نسحلا وبا  نیعبس و  سمخ و  ۀنس  تام  رّمع و  ۀّجح و  نیب  ام  ةرم  نیتس  جح  نومیم  نب  ورمع  ّنا  يور  ةارّوتلا و  یف  مجّرلا  ناک  امهریغ و 
هَّللا دبع  وبا  يدوالا  نومیم  نب  ورمع  هتفگ  ۀباحّصلا  ۀفرعم  یف  ۀباغلا  دسا  رد  ریثالا  نباب  فورعملا  يرزجلا  میرکلا  دبع  نب  دمحم  نب  یلع 
یلص یبّنلا  یلا  هتقدص  ّيدا  ۀّجح و  نوعبس  لیق  ۀّجح و  ۀئام  جح  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  نامز  یف  ملسا  دق  ناک  ۀّیلهاجلا و  كردا 

رحسلا عم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  دنع  نم  الوسر  نمیلا  یلا  لبج  نب  ذاعم  انیلع  مدق  نومیم  نب  ورمع  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا 
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وه دوعـسم و  نبا  بحـص  ّمث  بارتلا  هیلع  تلعج  یّتح  هتقراف  امف  یتّبحم  هیلع  تیقلاف  توّصلا  نسح  ـالجر  ناـک  ریبکتلاـب و  هتوص  اـعفار 
یف لخد  اّمم  اذـه  اهتمجرف و  دورقلا  تعمتجاف  تنز  ةدرق  ۀـیلهاجلا  یف  يار  هنا  يور  يذـلا  وه  نییفوکلا و  نم  نیعباتلا  رابک  یف  دودـعم 
لها ۀعامج  دنع  اذه  امهب و  جتحی  اّمم  اسیل  ناّطح و  نب  یـسیع  نع  ملـسم  نب  کلملا  دبع  یلع  رودـت  اهلوطب  ۀّـصقلا  يراخبلا و  حـیحص 
نود نجلا  سنالا و  یف  تادابعلا  نـال  نجلا  نم  اوناـکل  حـص  ول  مئاـهبلا و  یف  دودـحلا  ۀـماقا  فلکم و  ریغ  یلا  اـنزلا  ۀـفاضال  رکنم  ملعلا 

يدوالا نومیم  نب  ورمع  دیامرفیم  فشاک  رد  یبهذ  ۀـثلثلا و  هجرخا  نیعبـس  سمخ و  ۀنـس  یفوت  ةارّوتلا و  یف  مجرلا  ناک  دـق  امهریغ و 
مجر يذلا  وه  ةدابعلا و  جـحلا و  ریثک  ناک  نورخآ و  ۀـقوس و  نب  دـمحم  قاحـسا و  وبا  ۀـقالع و  نب  دایز  هنع  ۀـفئاط و  ذاعم و  ورمع  نع 
دباع ۀقث  روهشم  مرـضخم  ییحی  وبا  لاقی  هَّللا و  دبع  وبا  يدوالا  نومیم  نب  ورمع  هتفگ  بیرقت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  تام 74 و  ةدرقلا 
لاقی هَّللا و  دبع  وبا  يدوالا  نومیم  نب  ورمع  هتفگ  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع  زین  اهدعب و  لیق  نیعبـس و  عبرا و  ۀنـس  تام  ۀفوکلا  لزن 

یبأ رذ و  یبأ  لبج و  نب  ذاعم  دوعـسم و  نبا  ورمع  نع  يور  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  قلی  مل  ۀّیلهاجلا و  كردا  یفوکلا  نسحلا  وبا 
یلیل و یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نع  مهریغ و  سابع و  نبا  ةریره و  یبأ  ۀـشئاع و  راسی و  نب  لقعم  صاقو و  یبأ  نب  دعـس  يردـبلا و  دوعـسم 
ریمع و نب  کلملا  دبع  یعیبسلا و  قاحسا  نبا  مثیخ و  نب  عیبرلا  ریبج و  نب  دیعـس  هنع  يور  هنم  رغـصا  لب  هنارقا  نم  امه  مثیخ و  نب  عیبرلا 

نب نیصح  ۀقوس و  نب  دمحم  بئاسلا و  نب  اطع  ةّرم و  نب  رمع  یبعشلا و  رماع  یمیتلا و  دیز  نب  میهاربا  نانس و  نب  لاله  ۀقالع و  نب  دایز 
هیلع هَّللا  یلص  یبّنلا  باحصا  ناک  قاحـسا  یبأ  نع  شاّیع  نب  رکب  وبا  لاق  یلهاج و  ۀقث  یعبات  یفوک  یلجعلا  لاق  نورخآ  نمحرلا و  دبع 
لاـق هَّللا و  رکذ  ادرف  دجـسملا  لـخد  اذإ  نومیم  نب  ورمع  ناـک  هیبا  نع  قاحـسا  یبأ  نبا  سنوی  لاـق  نومیم و  نب  ورمعب  نوـضری  ملـس  و 

هیلع و هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لوسر  نمیلا  نم  ذاعم  انیلع  مدـق  نومیم  نب  ورمع  نع  طباس  نب  هَّللا  دـبع  نع  ۀـّیطع  نب  ناّسح  نع  یعازوالا 
هتوص اعفار  رحّسلا  نم  ملس 

66 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀنس لاقی  ۀنـس 74 و  تام  دـحاو  ریغ  میعن و  وبا  لاق  ۀـقث  یئاسّنلا  نیعم و  نبا  لاق  ثیدـحلا و  یتّبحم  هیلع  تیقلاف  توّصلا  نسحا  ریبکتلاب 
نبا هرکذ  هتایح و  یف  املـسم  ناک  هیلإ و  قدص  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  كردا  لاقف  باعیتسالا  یف  ّربلا  دـبع  نبا  هرکذ  تلق و   77

ییحی یبأ  وا  هَّللا  دـبع  یباب  یّنکی  يدوالا  نومیم  نب  ورمع  هتفگ  ۀباحّـصلا  زییمت  یف  هباصا  رد  ینالقـسع  زین  نیعباـتلا و  تاـقث  یف  ناـّبح 
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امهنع ثدح  دوعسم و  نبا  بحص  ۀنیدملا و  مدق  ّمث  هبحص  ذاعم و  دی  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  ةایح  یف  ملـسا  ۀیلهاجلا و  كردا 
ةّرم و نب  رمع  یبعـشلا و  ریمع و  نب  کلملا  دبع  ریبج و  نبا  دیعـس  هنع  يور  مهریغ  ۀشئاع و  ةریره و  یبأ  دعـس و  رذ و  یبأ  ورمع  نع  و 

هنوضری ۀباحّصلا  ناک  قاحـسا  یبأ  نع  شایع  نب  رکب  وبا  لاق  یفوک و  یلهاج  ۀقث  یعبات  یلجعلا  لاق  نورخآ  نمحّرلا و  دبع  نب  نیـصح 
يراخبلا جرخا  هتمزلف و  ینم  ۀّبحم  هیلع  تیقلاف  ریبکتلاب  هتوص  اعفار  رحـسلا  نم  لبج  نب  ذاعم  انیلع  مدق  هنع  طباس  نب  نمحرلا  دبع  لاق  و 

یف هجرخا  اذکه  مهعم و  اهتمجرف  اهومجرف  دورق  اهیلع  عمتجا  تنز  ةدرق  ۀـیلهاجلا  یف  تیار  لاق  نومیم  نب  ورمع  نع  نیـصح  قیرط  نم 
ناطح نب  یـسیع  نع  رخآ  هجو  نم  یلیعامـسإلا  هجرخا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  ثعبم  باب  هیلی  ۀّیلهاجلا و  یف  ۀماسقلا  باب  رخآ 
هتعبت اقیفر و  اّلس  اهدی  تلسف  اهزمغف  هنم  رغصا  درق  ءاجف  اهیدی  دّسوتف  ةدرق  عم  درق  ءاجف  یلعی  یبأ  منغ  یف  تنک  هلّوا  الّوطم و  ورمع  نع 

کلذـب اوءاجف  ةرـسی  ۀـنمی و  ةدرقلا  تبهذـف  اهیلإ  یموی  حیـصی و  لعجف  ةدرقلا  تعمتجاف  حاصف  اهّمـشف  ظقیتساف  تعجر  ّمث  اهیلع  عقوف 
اذه تبث  نا  لاق  اذه و  ّربلا  دـبع  نبا  رکنتـسا  دـق  اصّخلم و  یهتنا  مدآ  ینب  ریغ  یف  مجّرلا  تیار  دـقلف  اهومجرف  ةرفح  اورفحف  هفرعا  درقلا 

ۀیاور نم  خـسنلا  عیمج  یف  هناف  هنم  بیجع  وه  يراـخبلا و  حیحـص  یف  هدوجو  هعمج  یف  يدـیمحلا  رکنا  نجلا و  نم  اوناـک  ءـالؤه  لـعلف 
یئاسّنلا و نیعم و  نبا  هقثو  هتایح و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  یلا  قدـص  رمع  وبا  لاق  یفـسنلا و  ۀـیاور  نم  طقـس  اـمنا  يزیزعلا و 

نیش رهظا  يّذلا  هّلل  دمحلاف  یهتنا  نیعبس  سمخ و  ۀنس  تام  لیق  دحاو و  ریغ  هخّرا  اهیف  نیعبس و  عبرا و  ۀنس  تام  میعن  وبا  لاق  امهریغ و 
فّعض نیلّوسملا و  تاعیملت  فّیز  نیدناعملا و  نیم  نیدحاجلا و 
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ام ّکبر و  رما  ءاج  امل  ءیش  نم  هَّللا  نود  نم  نوعدی  یتلا  مهتهلآ  مهنع  تنغا  امف  بیعم  رذه  هوقّفل  ام  ّلک  نا  تبث  نیقّوزملا و  تاسیبلت 

بیبتت ریغ  مهوداز 

ار یسلایط  دواد  وبأ  تیاور  مزح  نبا  حدم  - 4

رد ار  نآ  دواد  وبا  داریا  ضحم  یـسلایط  دواد  وبا  دنـسم  تاور  ناش  تلالج  رابتعا و  دامتعا و  قوثو و  توبث  رب  هوالع  هکنآ  مراهچ  هجو 
رد یباصولا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  هچنانچ  تسرهاظ  دوخ  دنـسم  رد  ار  ثیدح  نیا  دواد  وبا  داریا  تسنآ و  نالطبب  مکح  لطبم  دوخ  دنـسم 

هتفگ ءافتکالا  باتک 
يدعب نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  نا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  هنع  هَّللا  یضر  نیصح  نب  نارمع  نع 

ۀباحصلا لئاضف  یف  میعن  وبا  هدئاوف و  یف  نایفس  نب  نسحلا  هدنسم و  یف  یسلایطلا  دواد  وبا  هجرخا 
ّمأ ۀـغلابلا  هَّللا  ۀّـجح  رد  هَّللا  یلو  هاـش  هداـفا  بـسح  هـک  اـطوم  رب  ار  نآ  مزح  نـبا  هـک  هدیـسر  هـبترمب  یــسلایط  دنــسم  ناـش  تلـالج  و 

اّطوملا تافّنـصملا  لجا  لوقی  نم  لوق  مزح  نبال  رکذ  دـق  هتفگ  مزح  نبا  همجرتب  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  هداد  حـیجرت  تسنیحیحـصلا 
فّنـصم غبـصا و  نب  مساقل  یقتنملا  دوراجلا و  نبال  یقتنملا  نکّـسلا و  نب  دیعـس  حیحـص  ناحیحـصلا و  میظعتلاب  بتکلا  یلوا  لـب  لاـقف 

نیفس و نب  نسحلا  دنسم  یسلایطلا و  دنسم  هیوهار و  نبا  دنسم  لبنح و  نب  دمحا  دنسم  ۀبیش و  یبأ  نبا  دنـسم  راّزبلا و  دنـسم  يواحّطلا و 
يرج ام  ةدزع و  یبأ  نبا  دنسم  ینیدملا و  نب  یلع  دنـسم  ۀبیـش و  نب  بوقعی  دنـسم  يدنّـسلا و  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  دنـسم  رجنـس و  دنـسم 

دبع فّنصم  لثم  هریغ  مالک  همالک و  اهیف  یتلا  اهدعب  مث  افرـص  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مالکل  تدرفا  یتلا  بتکلا  هذه  يرجم 
ربکالا و رذنملا  نب  رکب  یبأ  باتک  يزورملا و  رصن  نب  دّمحم  باتک  دّلخم و  نب  یقب  فّنصم  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  یبأ  فّنـصم  قازّرلا و 

بئذ یبأ  نبا  إّطوم  سنا و  نبا  إّطوم  یبایرفلا و  فّنصم  عیکو و  فّنصم  روصنم و  نب  دیعس  فّنصم  ۀملس و  نب  دامح  فّنصم  مث  رغصالا 
هقف دیبع و  یبأ  هقف  لبنح و  نب  دمحا  لئاسم  بهو و  نبا  إّطوم  و 
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هک نأشلا  ۀـلیلج  بتک  زا  یعمج  نراقم  ار  نآ  هداد و  حـیجرت  اـطوم  رب  ار  دواد  یبأ  دنـسم  مزح  نبا  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  روث  یبأ 
صوصخم و نآ  لاثما  دنسم و  نیا  هک  هدرک  هدافا  هدینادرگ و  نآ  لاثما  نکس و  نبا  حیحص  نیحیحـص و  لثم  تسمیظعت  هب  بتک  يالوا 

مـالک ترـضح و  نآ  مـالک  نآ  رد  هک  رگید  بـتک  تسملـس و  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  مـالک  فرـص  يارب  درفم 
لاطبا سپ  تسنآ  لاثما  دنسم و  نیزا  رتتسپ  نآ  لاثما  کلام و  ياطوم  هبیش و  یبأ  نبا  فّنـصم  قازرلا و  دبع  فنـصم  لثم  تسنارگید 

لبح مزج  نیع  مزج  متحب و  مزح و  تبثت و  زا  دیعب  تیاهن  مزح  نبا  حودمم  دنسم  نینچ  رد  تسیورم  هک  فیرـش  ثیدح  نیا  بیذکت  و 
رد یبهذ  تسا  هینس  ریهاشم  ءالمک  هّلجا  ریراحن و  همئا  رباکا  زا  مزح  نبا  هک  دنامن  یفخم  تسمرش و  ایح و  لصا  مرخ  مرزآ و  فاصنا و 

يومالا حـلاص  نب  بلاغ  نب  مزح  نب  دیعـس  نب  دـمحا  نب  یلع  ۀـماّلعلا  مزح  نب  دّـمحم  وبا  هتفگ  ۀـئامعبرا  نیـسمخ و  تسهنـس و  رد  ربع 
نیمویل ۀلیل  ۀیرقب  ۀیدابب  ۀلودلا  لبق  نم  هدـلب  نع  ادّرـشم  تام  تافّنـصملا  بحاص  يرهاظلا  یبطرقلا  یـسلدنالا  لصالا  یـسرافلا  مهالوم 

نیعست و عست و  ۀنس  هعامـس  لّوا  قلخ و  دوعـسم و  نب  ییحی  روسجلا و  نب  ورمع  یبأ  نع  يور  ۀنـس  نیعبـس  نیتنثا و  نع  نابعـش  نم  ایقب 
بدالا و ۀیبرعلا و  لّحنلا و  للملا و  بهاذملا و  ۀّنّـسلا و  باتکلاب و  ملعلا  ۀعـس  نهذلا و  ةدـحو  ءاکذـلا  یف  یهتنملا  هیلإ  ناک  ۀـئامثالث و 

هَّللا ءامـسا  یف  تدجو  یلاّزغلا  لاق  بتکلا  ةرثک  ةورثلا و  ۀسایرلا و  ددؤّسلا و  ۀمـشحلا و  ۀنایدلا و  ۀنامالا و  قدّصلا و  عم  رعـشلا  قطنملا و 
ۀبطاق سلدنالا  لها  عمجا  مزح  نبا  ناک  هخیرات  یف  دعاص  لاق  هنهذ و  نالیـس  هظفح و  مظع  یلع  لدی  مزح  نب  دّـمحم  یبال  اباتک  یلاعت 
وطخب هدنع  عمتجا  ّهنا  لضفلا  هنبا  ینربخا  رابخالا  ریّسلا و  رعشلا و  ۀغالبلا و  ناسللا و  ملع  یف  هعّسوت  عم  ۀفرعم  مهعـسوا  مالـسالا و  مولعل 

هیقفلا ظفاحلا  ۀمالعلا  مامالا  مزح  نبا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویس  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  دلجم و  ۀئامعبرا  وحن  هفیلات  نم  هیبا 
69 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يرهاظلا یبطرقلا  مهالوم  يومالا  يذمرتلا  لصالا  یـسرافلا  فلخ  نب  حـلاص  نب  بلاغ  نب  مزح  نب  دیعـس  نب  دـمحا  نب  یلع  دّـمحم  وبا 
عمجا مولعلا  یف  ةرئادلا  ۀعـس  ظفحلا و  ءاکذلا و  یف  یهتنملا  هیلإ  دـهز و  عرو و  نونف و  بحاص  ناک  اّیرهاظ و  لّوحت  ّمث  اّیعفاش  الّوا  ناک 
هبهذم یلع  یّلحملا  هل  رابخالا  ریّسلا و  رعشلا و  ۀغالبلا و  ناسللا و  ملع  یف  هعّسوت  عم  ۀفرعم  مهعسوا  مالسالا و  مولعل  ۀبطاق  سلدنالا  لها 

نب حیرـش  نسحلا  وبا  ةزاجالاب  هنع  يور  نم  رخآ  کلذ  ریغ  ثیدـحلا و  هقف  یف  لاصیالا  لّحنلا و  للملا و  یلحملا و  هحرـش  هداهتجا و  و 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  تیاور  هتفگ  هّیّکم  تاحوتف  رد  یبرع  نبا  ۀئامعبرا و  نیـسمخ و  ۀعبـس و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  یف  تام  دّمحم 

هذهف ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  وه  دحاو و  ّالا  ری  ملف  رخآلا  یف  دحاولا  باغف  ثّدـحملا  مزح  نب  دّـمحم  ابا  قناع  دـق  مانملا و  یف 
ءاملع تازاجا  لخاد  رابتعا  دامتعا و  لامک  ببـسب  یـسلایط  دواد  وبا  دنـسم  هک  تسناد  دیاب  زین  داحتالاب و  هنع  ّربعملا  وه  ۀلـصولا و  ۀیاغ 

ۀصالخ رظان  رب  وا  هّینـس  بقانم  هّیلع و  دماحم  هک  یبلاعثلا  دمحم  نب  یـسیع  يدهم  وبا  دشابیم  راخفلا  لیلج  نیثدحم  تایورم  زا  رابک و 
هچ نیزا  هدایز  وا  هبترم  تلالج  تمظع و  تابثا  يارب  تسین و  بجتحم  یفخم و  یّبحم  هَّللا  لـضف  رـشع  يداـحلا  نرقلا  ناـیعا  یف  رثـالا 
رد هدروآ  اجب  ناشیاب  دوخ  دنـس  لاصتا  رب  یهلا  دمح  داشرا  هلاسر  رد  بطاخم  دـلاو  هک  تسا  هعبـس  خـیاشم  نآ  زا  وا  هک  دوب  دـناوتیم 
نبا ظفاحلا  لاق  یـسلایّطلا  دواد  وبا  دنـسم  هدومرف  هچنانچ  هدومن  تباث  ار  دنـسم  نیا  دوخ  تیاور  هلـسلس  هدیدع  دیناساب  دیناسالا  دـیلاقم 

هب يروهجالا  نمحرلا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  یلع  يأ  ینربخا  بیبح  نب  سنوی  ۀـیاور  نم  نیّیناهفـصالا  ضعب  هعمج  يذـلا  ردـقلا  وه  رجح 
سمشلا نع  هرئاسل  ةزاجإ  هنع و  هَّللا  یـضر  رمع  ثیدح  یلا  هنع  هَّللا  یـضر  قیدصلا  رکب  یبأ  ثیدح  نم  دنـسملا  ۀلمجب  هیلع  یّنم  ةءارق 

ةءارق لاق  رجح  نب  لضفلا  یبأ  ظفاحلا  نع  امهالک  یطابنّسلا  قحلا  دبع  نع  یمقلعلا  ناهربلا  نع  اّیرکز ح و  نع  یلمّرلا 
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یطویـسلا لـالجلا  نع  یتاـجلا  نبا  یخرکلا و  یفارقلا و  روـّنلا  نع  يرهاـقلا ح و  مث  يّزغلا  كراـبملا  نب  نـمحرلا  دـبع  جرفلا  یبأ  یلع 
نع تاف  امل  ةزاجإ  اعامـس و  يزغلا  جرفلا  نع  یبأ  هرئاسل  ةزاجإ  یتوتلملا و  نصح  نب  رمع  نب  دّمحم  لضفلا  یبأ  یلع  هنم  ریثکل  ۀعامس 
نب حالـصلا  نع  یبلحلا  لبقم  نب  دـمحم  نب  دّـمحم  ابلاغ  هب  ینربخا  یطویـسلا و  لالجلا  لاق  يرهوجلا ح  روصنم  نب  دـمحا  ساّبعلا  یبأ 
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نب دـمحا  مراکملا  وبا  انربخا  لاق  ةزاجإ  رخـآلا  لاـق  اعامـس و  يرهوجلا  لاـق  يراـخبلا  نب  رخفلا  هب  اـنربخا  يرهوجلا  وه و  لاـق  رمع  یبأ 
میعن وبا  انربخا  لاق  اروضح  یناثلا  لاق  اعامـس و  لّوالا  لاق  داّدـحلا  یلع  وبا  اـنربخا  لاـق  ةزاـجإ  ینالدیّـصلا  رفعج  وبا  ناـبللا و  نب  دّـمحم 

هرکذـف و یـسلایطلا  دواد  وبا  انثّدـح  لاق  بیبح  نب  سنوی  انثّدـح  لاق  اعامـس  سراف  نب  دـمحا  نب  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  انثّدـح  لاق  ظفاحلا 
خلا ۀبعش  انثّدح  دنسملا  لّوا  وه  هنع و  هَّللا  یضر  قیّدّصلا  رکب  یبأ  دنسم  یف  هَّللا  همحر  دواد  وبا  ۀّجحلا  مامالا  لاق  دنّسلاب 

ار یسلایط  دواد  وبأ  دنسم  بطاخم  رکذ  - 5

لوا یـسلایطلا  دواد  وبا  دنـسم  لاق  ثیح  هدومرف  رکذ  نیثدحملا  ناتـسب  رد  ار  یـسلایط  دنـسم  راخف  یلاع  بطاخم  دوخ  هکنآ  مجنپ  هجو 
بتک رکذ  هلاسر  نیرد  بطاخم  هک  تسرهاظ  ناتـسب  ردص  زا  خلا و  ۀبعـش  انثّدح  تسثیدح  نیا  نآ  لوا  تسرکب و  یبأ  دنـسم  وا  دنـسم 

هیلع تسکلام  ماما  ترـضح  فینـصت  إّطوم  باتک  لاـق  ثیح  هدومن  هلاـسر  نیا  نییزت  كّربت و  دـصقب  اـهنآ  نیفّنـصم  لاوحا  هروهـشم و 
نکیل دـیامنیم  یلوضف  ناشیا  نساحم  لئاضف و  ترهـش  لامکب  رظن  ناشیا  فیـصوت  فیرعت و  دـناعوبتم و  بهذـم  بحاـص  هک  همحّرلا 

نیفنـصم هروهـشم و  بتک  یقاب  رد  ّتین  نیمهب  دیآیم و  هتـشاگن  ناشیا  لامتـشا  تمارک  لاوحا  زا  هراپ  هلاسر  نیا  نییزت  كّربت و  دصقب 
مزح نبا  هدافا  یبلاعث و  يدـهم  وبا  دـیناسا  زا  هچنانچ  تسهروهـشم  بتک  زا  دواد  یبأ  دنـسم  هک  تسرهاظ  یهتنا و  تسا  هتفر  لمع  اـهنآ 

ناسچ هک  تسفیح  سپ  دـشاب  دوخ  باتک  نییزت  كّربت و  دـصقب  ار  دواد  وبا  لاوحا  دواد و  وبا  دنـسم  بحاص  هاش  رکذ  سپ  تسحـضاو 
نآ فنصم  لئاضف  دماحم و  رکذ  نآ و  رکذ  هک  روهشم  دنسم  نیرد  نا  ندوب  روکذم  فصو  اب  ار  فیرش  ثیدح  نیا 
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دنیابریم دوخ  قیقحت  لضف و  لامک  راهظا  رد  قبس  بصق  دنیامنیم و  بیذکت  لاطبا و  دناهدومرف  باتک  نییزت  كّربت و  دصقب 

ربلا دبع  نبا  - 6

رد هدومرف و  دراو  باعیتسا  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ربلا  دبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبا  هک  یتسنارد  هکنآ  مشـش  هجو 
رد هک  هک  تسناد  دیاب  سپ  ددرگ  حضاو  کین  هجوب  ترابع  قابس  قایس و  ات  دوشیم  لوقنم  اجکی  ثیدح  قحال  قباس و  ترابع  اج  نیا 

هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همجرتب  باعیتسا 
نم لّوا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّنا  ملـسا  نب  دـیز  يردـخلا و  دیعـس  یبأ  رباج و  بابخ و  ۀـفیذح و  دادـقملا و  ّرذ و  یبأ  ناملـس و  نع  يور 

هریغ یلع  ءالؤه  هلّضف  ملسا و 
بلاط یبأ  نب  یلع  لاجّرلا  نم  ۀجیدخ و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هلوسر  هّللاب و  نما  نم  لّوا  قاحسا  نبا  لاق 

ۀجیدخ یف  عیمجلا  لوق  وه  ۀجیدخ و  دعب  لاجّرلا  نم  لاق  ّهنا  ّالا  باهش  نبا  لوق  وه  و 
نع حلاص  نب  دّمحم  انثّدح  ناّهّدلا  هَّللا  دبع  نب  ّیلع  لاق  لاق  ریرج  نب  دّـمحم  انثّدـح  لضفلا  نب  دـمحا  انثّدـح  دّـمحم  نب  دـمحا  انثّدـح 

یّلـص هَّللا  لوسر  عم  یّلـص  ّیمجع  ّیبرع و  لّوا  وه  هریغ  دحال  تسیل  لاصخ  عبرا  ّیلعل  لاق  ساّبع  نبا  نع  ۀمرکع  نع  برح  نب  كامس 
هربق یف  هلخدا  هلّسغ و  يّذلا  وه  هریغ و  هنع  ّرف  موی  هعم  ربص  يذلا  وه  فحز و  ّلک  یف  هعم  هءاول  ناک  يّذلا  وه  ملس و  هیلع و  هَّللا 

اهّیبن یلع  ادورو  ۀّمالا  هذه  لّوا  لاق  ّهنا  یسرافلا  ناملـس  نع  يور  ملـسا و  نم  لّوا  رکب  ابا  ّنا  لاق  نم  رکذ  رکب  یبأ  باب  یف  یـضم  دق  و 
دق بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  امالسا  اهلّوا  ضوحلا 

امالسا اهلّوا  ضوحلا  یلع  ادورو  ۀّمالا  هذه  لّوا  لاق  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  یـسرافلا  ناملـس  نع  اعوفرم  ثیدحلا  اذه  يور 
ياّرلاب كردی  هلثم ال  نال  یلوا  هعفر  بلاط و  یبأ  نب  یلع 
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نب ۀملـس  نع  يروثلا  نایفـس  انثّدح  مشاه  نب  ییحی  انثّدح  ۀماسأ  یبأ  نب  ثراحلا  انثّدـح  غبـصا  نب  مساق  انثّدـح  مساق  نب  دـمحا  انثّدـح 
يدنکلا میلع  نع  رمتعملا  نب  شیبح  نع  قداص  یبأ  نع  لیهک 
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بلاط یبأ  نب  یلع  امالسا  مکلّوا  ضوحلا  یلع  ادورو  مکلّوا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یسرافلا  ناملس  نع 
یلعل لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  ساّبع  نبا  نع  نومیم  نب  ورمع  نع  جلب  یبأ  نع  هناوع  وبا  انثّدح  یسلایطلا  دواد  وبا  يور  و 

ّیلع ۀجیدخ  دعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  عم  یلـص  نم  لوا  لاق  ّهنا  امهنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  نع  هب  يدعب و  نمؤم  لک  یلو  تنا 
بلاط یبأ  نب 

جلب یبأ  نع  ۀناوع  وبا  انثّدح  داّمح  نب  نسحلا  انثّدح  برح  نب  ریهز  نب  دمحا  انثّدح  غبصا  نب  مساق  انثّدح  نایفس  نب  ثراولا  دبع  انثّدح 
ۀجیدخ دعب  ساّنلا  نم  هّللاب  نما  نم  لّوا  ّیلع  ناک  لاق  امهنع  هَّللا  یضر  ساّبع  نبا  نع  نومیم  نب  ورمع  نع 

بانج بقانم  رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  باعیتسا  بحاص  داریا  درجم  هتلقن و  ۀـقث  هتحـصل و  دـحال  هیف  نعطم  دانـسا ال  اذـه  رمع  وبا  لاق 
هک اریز  دراد  نآ  رابتعا  دامتعا و  رب  هحیرـص  تلالد  بالملا  قبع  باط و  کسملا و  حفن  ام  باهولا  کلملا  مالـس  فالآ  هیلع  بامتیالو 

یتلا ۀفورعملا  خیراوتلا  یلع  باسنالا و  ریّسلاب و  ملعلا  لها  دنع  ةروهشملا  بتکلا  یلع  باتکلا  اذه  یف  تدمتعا  هتفگ و  باعیتسا  لّوا  رد 
لیمج میظعت  حدم و  تیاغب  ار  باجنا  ریهاشم  يربک  باصن و  یلاع  ریراحن  رگید  هلها و  ریس  مالسالا و  مایا  ۀفرعم  یف  ءاملعلا  لّوع  اهیلع 

یف ساّنلا  عمج  دق  هتفگ و  ۀباحـصلا  ۀـفرعم  یف  هباغلا  دـسا  رد  ریثالا  نباب  فورعملا  دـمحم  نب  یلع  دنیاتـسیم  لیجبت  میرکت و  تیاهن  و 
يذلا نا  ّالا  اهیف  مهدصاقم  تفلتخا  کلذ و  ریغ  يزاغملا و  باسنالا و  بتک  یف  مهئامسا  نم  اریثک  رکذ  نم  مهنم  ةریثک و  ابتک  مهعامسا 

یبطرقلا ربلا  دبع  نب  رمع  وبا  مامالا  نایناهبـصالا و  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  هدنم و  نب  هَّللا  دـبع  وبا  ناظفاحلا  مهئامـسا  عمج  هیلإ  یهتنا 
مهدعب اوقبا  مهدهج و  اولذب  اوعمج و  امیف  اونـسحا  دـقلف  مهبآم  مرکا  مهرجا و  مظع  مهیعـس و  دـمح  مهباوث و  لزجا  مهنع و  هَّللا  یـضر 

همجرتب نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  هنم و  قرفت  ام  اوعمج  مهناف  الیزج  ارجا  مهبیثی  یلاعت  هّللاف  الیمج  ارکذ 
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يأ هل  هتفگ و  وا  همجرتب  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  باعیتسالا و  باتک  هاّمـس  الیلج  اباتک  ۀباحـصلا  ءامـسا  یف  عمج  هتفگ و  ربلا  دـبع  نبا 
یف باعیتسالا  باتک  اهنم  ادـّلجم و  رـشع  ۀـسمخ  کلام  بهذـم  یلع  یفاکلا  اهنم  اهیناعم  عیمج  یف  اـهل  لـثم  ـال  فیلاوت  ّربلا  دـبع  نبـال 
نب یفطـصم  ۀباحـصلا و  ءامـسا  یف  باعیتسالا  وه  ادیفم و  الیلج  اباتک  عمج  هتفگ و  ءالبنلا  ریـس  زا  یبهذ  زین  هلثم و  دحال  سیل  ۀباحّـصلا 
هَّللا دبع  نب  فسوی  رمع  یبأ  ظفاحلل  دلجم  باحـصالا  ۀفرعم  یف  باعیتسالا  هتفگ  نونفلا  بتکلا و  یماسا  نع  نونظلا  فشک  رد  هَّللا  دبع 

نیملاعلا بر  هّلل  دمحلا  هلّوا  ردقلا  لیلج  باتک  وه  ۀئامعبرا و  نیّتس و  ثلث و  ۀنس 463  یفوتملا  یبطرقلا  يرمنلا  ّربلا  دبع  نباب  فورعملا 
برغملا لهال  فورحلا  بیترت  یلع  باحصالا  بتر  مث  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  انّیبن  ةریـس  ۀصالخ  الّوا  رکذ  خلا  نیرخآلا  نیلّوالا و  عماج 

ۀثالث هتینک  همـساب و  هیف  نم  عیمج  ریثک و  ءیـش  هتاف  ّهنا  عم  باحـصالا  بعوتـسا  هنا  هّنظل  باـعیتسالاب  هاّمـس  ۀـباصالا  یف  رجح  نبا  لاـق 
دلجم باحـصالا  ۀـفرعم  یف  باعیتسا  هتفگ  ءالبنلا  فاـحتا  رد  رـصاعم  ناـخ  نسح  قیدـص  يولوم  همجرت و  ۀئامـسمخ  ۀـمجرت و  فـالآ 

لیلج یباتک  نیا  ۀـئامعبرا و  نیّتس و  ثلث و  ۀنـس  یّفوتملا  یبطرقلا  يرمنلا  ربلا  دـبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع  یبأ  ظفاحلل 
فورح بیترتب  باحـصا  رکذ  ایناث  هصالخ و  قیرطب  يوبن  ریـس  الّوا  خلا  نیرخآلا  نیلوالا و  عماج  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دمحلا  هلّوا  تسردقلا 

هیف نم  عیمج  ریثک و  ءیش  هتاف  هنا  عم  باحـصالا  بعوتـسا  هنا  هّنظل  باعیتسالاب  هامـس  هتفگ  هباصا  رد  رجح  نبا  ظفاح  هدومن  برغم  لها 
باحـصالا ۀفرعم  یف  باعیتسالا  هدومرف  نیثّدحملا  ناتـسب  رد  بحاصهاش  دوخ  ۀمجرت و  ۀئامـسمخ  ۀمجرت و  فالآ  ۀـثلث  هتینک  همـساب و 

رب رمع  نبا  مدن  ینعی  مدن  هریثک  ثیداحا  نوچ  هتفگ  حاضیا  رد  دیـشر  لضاف  خـلا و  فورعم  روهـشم و  تسیباتک  ّربلا  دـبع  نب  رمع  یبال 
ام ياملع  دزن  دئاقع  لاجرلا و  ءامسا  بتک  رد  نآ  لقن  ترثک  تهجب  لوقنم و  باعیتسا  لثم  تنس  لها  هربتعم  بتک  رد  تاغب  لاتق  كرت 
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ینمیلا یـضترملا  نب  یلع  نب  میهاربا  نب  دّمحم  یهتنا و  عقاو  ریغ  شلیـصا  لصا  هب  یللخ  عئادـبلا  عبنم  بانج  نتفگ  لصا  یب  سپ  لوبقم 

دـّلجم و یف  رـصتخم  ناّبح  نبال  ۀباحّـصلا  اهنمف  ةریثک  ابتک  ۀباحّـصلا  یف  اوفلا  دـق  هتفگ  مساب  ضور  رد  ریزولا  نباب  فورعملا  یناعنـصلا 
اهنم ردقلا و  لیلج  یناهبـصالا  میعن  یبال  ۀباحّـصلا  اهنم  ریبک و  لیذ  هیلع  ینیدملا  یـسوم  یبال  لیلج و  باتک  هدنم  نبال  ۀباحـصلا  ۀفرعم 

ۀباحصلا ۀفرعم  یف  ۀباغلا  دساب  یّمسملا  يرزجلا  ریثالا  نب  دّمحم  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  یبأ  باتک  اهنم  يرکـسعلل و  ۀباحّـصلا  ۀفرعم 
اهریغ نم  داز  باعیتسالا و  میعن و  یبأ  باتک  هیلع و  یـسوم  یبأ  لیذ  ةدـنم و  نبا  باتک  نیب  هیف  عمج  ینعملا  اذـه  یف  باتک  عمجا  وه  و 
مهنم هل و  عقت  مل  ءامـسا  هدـعب  نیّدـلا  نیز  هیلع  لّیذ  فیطل و  رـصتخم  یف  یبهذـلا  هَّللا  دـبع  وبا  ظفاحلا  مهنم  ۀـعامج  هرـصتخا  ءامـسا و 
بتک ریثالا و  نب  نیّدلا  زع  باتک  مهیف  باتک  سفنا  ۀّتّـسلا و  بتکلا  لاجر  بتک  مالـسالا و  خیراوت  یف  اضیا  مهورکذ  دـق  يرغـشاکلا و 

نم یباحـصلا  کل  ّزیمتی  اهـضعب  وا  ۀلفاحلا  بتکلا  هذه  ۀفرعمبف  یبهذـلا  هَّللا  دـبع  یبأ  هذـیملت  ّيزملا و  جاّجحلا  یبأ  نیریبکلا  نیظفاحلا 
یلع ثیدـحلا  مولع  بتک  یف  ثیدـحلا  ءاـملع  نیب  دـقف  قوبـسملا  نم  قباـسلا  لوضفملا و  نم  مهنم  لـضافلا  ۀـفرعم  نّیبتی  لـب  یبارعـالا 

نیذلا نیقباّسلا  ءامدق  یلوالا  ۀقبط  ةرـشع  یتنث  یلا  نومـسقنی  مهنع  هَّللا  یـضر  مّهنا  لیـصفتلا  یلع  ۀباحّـصلا  ۀـفرعم  بتک  یف  لامجالا و 
باحصا ۀسماخلا  یلوالا و  ۀبقعلا  باحصا  ۀعبارلا  ۀشبحلا و  ةرجاهم  ۀثلاثلا  ةودنلا و  راد  باحـصا  ۀیناثلا  ۀعبرالا و  ءافلخلاک  ۀّکمب  اوملـسا 

ۀنماثلا ردـب و  لها  ۀـعباّسلا  ۀـنیدملا و  لخدـی  نا  لـبق  اـبق  یلا  مالـسلا  هیلع  هیلإ  اولـصو  نیذـلا  نیرجاـهملا  لوا  ۀـسداسلا  ۀـیناثلا و  ۀـبقعلا 
حتفلا و ۀملسم  ةرشع  ۀیداحلا  ۀکم و  حتف  ۀّیبیدحلا و  یلا  رجاه  نم  ةرشاعلا  ناوضرلا و  ۀعیب  لها  ۀعساتلا  ۀّیبیدحلا و  ردب و  نیب  نورجاهملا 

لافطا نایبص و  رشع  ۀیناثلا 
75 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دعس نبا  اّما  کلذ و  یلع  داز  نم  مهنم  حالصلا و  نبا  لاق  امهریغ  عادولا و  ۀّجح  یف  حتفلا و  موی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اوأر 
ُءاَّدِـشَأ ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  هرکذ  یلاعت  هَّللا  لاق  هظفل  ام  باعیتسالا  ۀـبطخ  یف  ّربلا  دـبع  نبا  لاق  طـقف  تاـقبط  سمخ  مهلعجف 

ِدوُجُّسلا َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ْمُهامیِس  ًاناوْضِر  َو  ِهَّللا  َنِم  اًلْضَف  َنوُغَْتبَی  ًادَّجُس  ًاعَّکُر  ْمُهاَرت  ْمُهَْنَیب  ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع 
ضعب و یلع  نییبنلا  ضعب  لّضف  دق  یلاعت  هَّللا  نامیالا و  نیّدلا و  نم  مهلزانم  يرتس  هب و  نمآ  هآر و  نم  عیمج  کلذـک  سیل  هلوق و  یلا 

ریهاشملا مهزییمت  لیضفتلا و  لیـصافت  قئاقدب  مهتفرعم  یلع  ّلدی  ام  هیف  ارـصتخم و  ّمت  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  نیملـسملا و  رئاس  کلذک 
مالعالا ءالؤه  ثیدح  نم  ذخ  باحـصالا  ثیداحاب  اهطالتخا  بارعالا و  ةافج  ثیداحاب  ۀنّـسلا  لها  یلع  ضرتعملا  اهّیا  ایف  لیهاجملا  نع 

راثآلا و توبث  یف  دّدرتلا  بایترالا و  ننـسلا و  ۀحـص  یف  کیکـشتلا  کنع  عد  بابلالا و  ووذ  هیلع  دامتعالا  یلع  عمجا  باط و  افـص و  ام 
هک تسرهاظ  ترابع  نیزا  بابرالا  ّبر  هظفح  نمـض  ام  ظفحب  کسفن  بطیلف  باتکلا  ۀّنـسلا و  عایـض  نم  کفوخ  نم  اـیلو  بارطـضالا 

زییمت نآ  ببـسب  هک  تسا  هباحـص  رد  هفّنـصم  بتک  سفنا  عمجا و  هباغلا  دسا  باتک  تسا و  هباغلا  دـسا  باتک  ذـخآم  زا  باعیتسا  باتک 
راثآ زییمت  هیوبن و  ننس  تفرعم  رادم  هباحص  تفرعم  دوشیم و  لصاح  قوبـسم  زا  قباس  لوضفم و  زا  لضاف  تفرعم  یبارعا و  زا  یباحص 
باتک هک  تسرهاظ  مهتفرعم  یلع  لدی  ام  هیف  وا  لوق  زا  زین  تسمارح و  لالح و  عئارش  قیقحت  مالسا و  ماکحا  كاردا  طانم  هّیوفطـصم و 

بارعا و ةافج  ثیداحا  زا  تنـس  لـها  ظـفاح  لـیهاجم و  زا  ریهاـشم  زییمت  لیـضفت و  لیـصافت  قئاـقد  تفرعم  قیرط  رب  لمتـشم  باـعیتسا 
بارطضا و قوحل  راثآ و  توبث  رد  ددرت  قّرطت  بایترا و  کیکشتب و  ننـس  تحـص  تمـس  وزا  عنام  تسباحـصا و  ثیداحاب  نآ  طالتخا 

باحـصا رب  باعیتسا  رابتعا  دامتعا و  قوثو و  لامک  راـخف و  تلـالج  تمظع و  دـیزم  سپ  باـتک  تنـس و  عایـض  زا  فوخ  لاوز  ثعاـب 
دیدرگ راکشآ  ادیوه و  راصبا  عماول  راکفا و  بقاوث 

76 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ياصقا لیلد  نآ  دنرآیم و  اهلقن  دوخ  دـصاقم  تابثا  بلاطم و  هدافتـسا  يارب  باعیتسا  زا  اجباج  هّینـس  ماخف  ءالمک  مالعا و  ياملع  زین  و 
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جاجتحا رمع  نبا  مدن  باب  رد  باعیتسا  رد  هروکذم  تیاورب  دیـشر  لضاف  هک  يدینـش  افنآ  دشابیم  فّنـصم  فّنـصم و  دانتـسم  دامتعا و 
لها مازلا  باب  نیرد  نوچ  هدومرف و  رکب  یبأ  نعاطم  زا  مود  نعط  باوجب  هفحت  باتک  نیمه  زا  نعاطم  باـب  رد  بطاـخم  دوخ  هدومن و 

دهاوخن لصاح  دوصقم  الاو  درک  دیاب  ناشیا  لئاسم  تایاور و  هظحالم  دبال  تسروظنم  ناشیا  بهاذـم  تایاورب و  نعاطم  تابثا  تنس و 
مهنم ةدّرلا  لها  رثکا  هیدی  یلع  لتق  اهریغ و  ۀمامیلا و  هیلع  هَّللا  حتفف  شویجلا  یلع  قیدّصلا  رکب  وبا  ادـلاخ  يأ  هرّمأ  باعیتسالا و  یف  دـش 
ینعی شتعاجـش  يارب  اـضیا  هتفگ  مـالکلا  یهتنم  رد  رـصاعم  یلع  ردـیح  يوـلوم  یهتنا و  لاـق  اـم  رخآ  یلا  هریوـن  نـب  کـلام  ۀملیـسم و 

تسرگید ياهّصق  رکب  وبا  تعاجش 
تیأر اـم  ّدـشا  اـم  اـهل  اولاـق  مّهنا  رکب  یبأ  تنب  ءامـسا  نع  سردـت  نبا  نع  ریثـک  نب  دـیلولا  نـع  ۀـنییع  نـب  نایفـس  يور  باـعیتسالا  یف 

هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  اورکاذتف  مارحلا  دجـسملا  یف  ادوعق  نوکرـشملا  ناک  تلاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  اوغلب  نیکرـشملا 
نع هولأس  اذإ  اوناک  هیلإ و  اوماقف  دجـسملا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لخد  ذإ  کلذک  مهانیبف  مهتهلآ  یف  لوقی  ام  مّلـس و  هیلع و 

كردا هل  لیقف  رکب  یبأ  یلا  حیرـصلا  یتاف  مهعمجاب  اوثبـشتف  تلاـق  یلب  لاـق  اذـک  اذـک و  اـنتهلآ  یف  لوقت  تسل  اولاـقف أ  مهقدـص  ءیش 
الجر نولتقت  مکلیو أ  لاقف  هیلع  نوعمتجم  ساّنلا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دجوف  دجـسملا  لخد  یتح  رکب  وبا  جرخف  کبحاص 

لعجف ال انیلإ  عجرف  تلاق  هنوبرضی  اولبقا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  اوهلف  مکبر  نم  تانّیبلاب  مکءاج  دق  هَّللا و  ّیبر  لوقی  نا 
مارکالا لالجلا و  اذ  ای  تکرابت  لوقی  وه  هعم و  ءاج  ّالا  هرئادغ  نم  ائیش  ّسمی 

ربخ رکب  وبا  دنتخیوآ  مانصا  نتفگ  دب  تباب  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  ربمغیپ  بانج  نمادب  مارحلا  دجسم  رد  نیکرشم  يزور  هکنآ  شلـصاح 
نوچ هک  دندز  نادنچ  ار  قیدص  رکب  وبا  دنتشادرب و  تسد  رورس  نآ  ياذیا  زا  رافک  یمامت  تخادرپ  بانج  نآ  دییأتب  هتفای 

77 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رافک تسد  زا  اهراب  ربکا  قیدص  هلمجلاب  دروآیم  اجب  یلاعت  وا  رکـش  وا  دشیم و  ادـج  دوخ  ياج  زا  دـیناسریم  دوخ  ياهیوم  رب  تسد 

رب زاب  هتفگ  مالکلا  یهتنم  رد  زین  مرخا و  نآ  ریرقت  زا  لقع  نابز  مکبا و  نآ  نایب  زا  هماخ  ناسل  هک  تشادرب  لوا  زور  لثم  دیدش  ياهاذیا 
قاروا نیرد  نیزا  لبق  هکلب  دنتسین  ةالـص  تماماب  رکب  یبأ  رما  ینعی  ثیدح  نیا  يوار  هباحـص  تعامج  اهنت  هک  میوگ  مور و  بلطم  رس 

تسثیدح نیا  يوار  يوضترم  بانج  دوخ  هک  هتشذگ 
یلایل و ضرم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  هنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یل  لاق  لاق  دابع  نب  سیق  نع  يرصبلا  نسحلا  يور 

ماوق مالسالا و  ملع  ةولّصلا  اذاف  ترظن  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ضبق  اّملف  ساّنلاب  یّلـصی  رکب  ابا  اورم  لوقیف  ةالـصلاب  يدانی  امایا 
باعیتسالا یف  رمع  وبا  هاور  رکب  ابا  انعیابف  اننیدل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یضر  نم  اننیدل  انیضرف  نیّدلا 

هبیش یبأ  نبا  - 7

لوق هلاسر  رد  یطویس  همالع  هدومن  حیحصت  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هبیـش  یبأ  نباب  فورعملا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  رکب  وبا  هکنآ  متفه  هجو 
نوعبرالا ثیدحلا  هتفگ  یلع  لئاضف  یف  یبلح 

ۀبیش یبأ  نبا  هجرخا  يدعب  نمؤم  لک  ّیلو  وه  یلع و  نم  انا  ینم و  ّیلع  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  نیصحلا  نب  نارمع  نع 
عدخلا و مالظ  ماقملا  میظعلا  نأشلا  اذـه  یف  هقرافم  تباش  يذـلا  ۀبیـش  یبأ  نبا  حیحـصت  نم  ماعنملا  هَّللا  دـمحب  عشقناف  یهتنا  هحّحـص  و 

اوظحی مل  فیرشلا  ثیدحلل  نیلطبملا  نیدحاجلا و  نیرکنملا و  نا  ناب  رهظ و  مالظالا و  لطملا و  لتخلا و  رتس  کتهنا  ماهبالا و  طبخلا و 
هّلجا زا  هبیش  یبأ  نبا  هک  دنامن  رتتـسم  قالتخا و  ّالا  اذه  نا  مهلوق  یف  یحولل  نیرکنملا  راثآ  اوفتقا  لب  قالخ  بیـصنب و  ربسلا  دقنلا و  نم 
هنـسلا رب  روطـسم و  موق  بتک  رد  وا  مراکم  نساحم و  دـماحم و  حـئادم و  تسقابـس  فیراعم  قاّذـح و  ریهاشم  نایعا و  مظاـعا  ناـکرا و 

نب هَّللا  دـبع  هتفگ  لاجّرلا  ۀـفرعم  یف  لامک  باتک  رد  یلبنحلا  یلیعامجلا  یـسدقملا  دـحاولا  دـبع  نب  ینغلا  دـبع  ظفاح  روکذـم  نیققحم 
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رکب وبا  اهقوف  نم  نیتنثاب  ءات  اهدعب  ۀلمهملا و  نیسلا  ۀمجعملا و  ءاخلاب  یتساوخ  نب  نامثع  نب  دّمحم 
78 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يریبزلا و دمحا  ابا  يرفحلا و  دواد  ابا  یعخنلا و  هَّللا  دبع  نب  کیرش  ۀفیلخ و  نب  فلخ  عمـس  مساقلا  نامثع و  وخا  یـسبعلا  ۀبیـش  یبأ  نب 
نب ۀباّبـش  ماوعلا و  نب  دابع  ۀنییع و  نب  نایفـس  مساقلا و  نب  مشاه  ۀیواعم و  نب  ناورم  رماع و  نب  دوسالا  میلـس و  نب  مالـس  صوحالا و  ابا 

رکب و یبأ  نب  ییحی  ثاـیغ و  نب  صفح  كراـبملا و  نب  هَّللا  دـبع  ریبـش و  نب  میـشه  ینزملا و  کـلم  نب  مسقلا  ذاـعم و  نب  ذاـعم  راّوس و 
مادقملا و نب  بعصم  برح و  نب  نامیلـس  یفعجلا و  یلع  نب  نیـسح  ۀماسأ و  ابا  رمحالا و  دلاخ  ابا  یـسلایطلا و  دواد  ابا  مدآ و  نب  ییحی 

دبع دـیمحلا و  دـبع  نب  ریرج  باّبخلا و  نب  دـیز  يدـع و  نب  ایرکذ  يدـبعلا و  رـشب  نب  دّـمحم  سیردا و  نب  هَّللا  دـبع  رمع و  نب  ۀـیواعم 
لاق ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  یبأ  نم  ظفحا  تیار  ام  يزارلا  ۀعرز  وبا  لاق  لاق  نا  یلا  یثراحلا  دّـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  نامیلـس و  نب  میحّرلا 
دنع مهظفحا  نیعم و  نب  ییحی  خـیاشملا  فیحـصتب  مهملعا  ینیدـملا و  نب  ّیلع  هللع  ثیدـحلاب و  تکردا  نـم  مـلعا  دّـمحم  نـب  حـلاص 

نادبع تعمـس  لاق  ّيدـع  نب  دـمحا  وبا  انا  ینیلاملا  دعـس  رکب  وبا  انا  روصنم  وبا  انربخا  یـسوم  وبا  انربخا  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  ةرکاذـملا 
نبا لاق  ردهی  ّهناف  رکب  ابا  ّالا  توکـس  مهلک  مهریغ و  داّربلا و  نب  هَّللا  دبع  هنادکـشم و  هوخا و  رکب و  وبا  ۀناوطـسالا  دنع  دـعقی  ناک  لوقی 

روصنم و هدعب  میهاربا و  هدعب  ۀمقلع و  هدعب  اهیلإ  سلج  دوعسم و  نبا  ۀناوطسا  یه  دعس  وبا  یل  لاق  اهیلإ  سلجی  یتلا  ۀناوطـسالا  ّيدع و 
تـسلوقنم عیبلا  نب  هَّللا  دبع  وبا  زا  لامک  رد  زین  دعـس و  وبا  هدعب  نیطم و  هدعب  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  وبا  هدعب  عیکو و  هدعب  يروثلا و  هدـعب 

کیرش نم  ۀبیش  یبأ  نب  رکب  یبأ  عامس  نع  هتلاسر  نیعم  نب  ییحی  تعمس  لوقی  یناه  نب  حلاص  نب  دّمحم  رفعج  ابا  تعمس  هتفگ  وا  هک 
تدجو لوقی  نا  هلمحی  ام  اقدصم  ناکل  کیرش  نم  لجا  وه  نّمم  عامّسلا  یعّدا  ول  قودص و  اندنع  رکب  وبا  لاقف 

79 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ابا رکذـی  رکب ال  وبا  ناک  یعافّرلا و  ماشه  یبأ  نع  هبتک  هنا  ّنظن  انک  لاـق و  لاجّدـلا و  ثیدـحب  حور  نع  ثّدـح  هطخب و  یبأ  باـتک  یف 
نب دـمحا  نسحلا  وبا  انا  یفریـصلا  مساقلا  نب  راّیجلا  هَّللا  دـبع  نب  كرابملا  نیـسحلا  وبا  انا  ۀّیردنکـسالاب  یفلّـسلا  رهاط  وبا  اـنربخا  ماـشه 

ّعبرم میهاربا  نب  دّمحم  ینثدـح  ۀبعـش  نب  دّـمحم  نب  نسحلا  انث  ۀـفوکلاب  ینابیـشلا  بلطملا  نب  هَّللا  دـبع  نب  لضفلا  وبا  انا  یقیتعلا  روصنم 
کیرـش انث  هظفح  نم  لاق  هیلع و  سلجف  ۀفاصّرلا  عماج  یف  ربنم  هل  بصن  دادغب و  هب  تبلقناف  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  انیلع  مدق  لاق  ظفاحلا 

تسروطسم لامک  رد  زین  میهاربا و  همـسا  هنبا و  وه  ۀبیـش  وبا  باتکلا  تاه  ۀبیـش  ابا  ای  اهتوبث  دعب  مدق  لزت  نا  فاخا  دادغب و  یه  لاق  مث 
تعمـس لوقی  نادمح  نب  دّمحم  رمع و  ابا  تعمـس  میعن  وبا  انا  دادحلا  ّیلع  وبا  انا  غئاّصلا  دحاولا  دبع  نب  دّـمحم  دعـس  وبا  ظفاحلا  انربخا 
ۀئامعبرا درـسف  ینیدـملا  نب  ّیلع  عم  اـنیلع  مدـق  ۀبیـش  یبأ  نبا  نم  ظـفحا  تیار  اـم  لوقی  ّیلع  نب  ورمع  تعمـس  لوقی  نیفـس  نب  نسحلا 

دیعس نب  ساّبعلا  نبا  نع  نوراه  نب  نیسحلا  یلع  انأرق  لاق  ّیلع  نب  دمحا  انا  قیرز  نب  روصنم  وبا  انا  نسحلا  نب  دیز  انربخا  اظفح  ثیدح 
ۀبیـش یبأ  نب  رکب  وبا  لاقف  ۀفوکلا  لها  ظفحا  نم  دـیمح  نب  دـمحال  تلق  یقلعلا  دـیز  وبا  ینثدـح  لبنح  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  ینثدـح 

نییفوکلا و خویـش  نم  ناک  ۀملـس و  مأ  رادب  فرعی  دـیمح  نب  دـمحا  یلع  نب  دـمحا  لاق  یل  رقی  هتننظ  ام  لاقف  رکب  یبال  کلذ  ترکذـف 
ۀنـس نم  مّرحملا  یف  تام  يراخبلا  لاق  ۀقث  یفوک  متاح  وبا  لاق  قودص و  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  لبنح  نب  دمحا  لاق  مهظاّفح و  مهیتفم و 
نیب ّيروباسینلا و  ورمع  وبا  بوقعی  نب  فسوی  يدـقاولا و  بتاک  دعـس  نب  دّـمحم  هنع  ثدـح  بیطخلا  لاق  نیتئام  نیثلث و  سمخ و   235
ۀبیش یبأ  یضاقلا  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  ۀبیش  یبأ  نبا  هتفگ  ءالبنلا  ریـس  رد  یبهذ  دمحا  نب  دمحم  نینـس و  عبـس  وا  نامث  ۀئام و  امهتیاقو 

ظافحلا دّیس  ملعلا  مامالا  یتساوخ  نب  نامثع  نب  میهاربا 
80 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یبأ نب  مساقلا  ۀبیش و  یبأ  نب  نامثع  ظفاحلا  وخا  یفوکلا  مهالوم  یسبعلا  رکب  وبا  ریسفتلا  فّنصملا و  دنسملا و  رابکلا  بتکلا  بحاص  و 
مهلجا و رکب  وبا  ملع و  تیب  مهف  هیخا  نبا  وه  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  ظفاحلا  هدلو و  وه  رکب  یبأ  نب  میهاربا  ظفاحلاف  فیعّـضلا  ۀبیش 
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تاونـسب مهنم  ّنسا  نیعم  نب  ییحی  ظفحلاب و  دلوملا  ننـسلا و  یف  ینیدملا  نب  ّیلع  هیوهار و  نب  قاحـسا  لبنح و  نب  دمحا  نارقا  نم  وه 
مالّسلا دبع  میلس و  نب  مالس  صوحالا  یبأ  نم  هنم و  عمس  یضاقلا  هَّللا  دبع  نب  کیرش  وه  هل  خیش  ربکا  ّیبص و  وه  ملعلا و  رکب  وبا  بلط 

دبع ماوعلا و  نب  دابع  رهسم و  نب  یلع  ۀنییع و  نب  نیفـس  رمحالا و  دلاخ  یبأ  دیمحلا و  دبع  نب  ریرج  كرابملا و  نب  هَّللا  دبع  برح و  نب 
دیبع نب  رمع  دیربلا و  نب  مشاه  نب  ّیلع  یّمعلا و  دمّـصلا  دـبع  نب  زیزعلا  دـبع  ّیعبات و  ّهنا  لاقی  يذـلا  ۀـفیلخ  نب  فلخ  سیردا و  نب  هَّللا 
شاّیع نب  لیعامسا  ناّطقلا و  ییحی  حاّرجلا و  نب  عیکو  یلعالا و  دبع  نب  یلعالا  دبع  ریشب و  نب  میشه  یلعی و  دّمحم و  هتوخا  یسفانطلا و 

ریغ زاجحلا و  قارعلاب و  ریثک  قلخ  ۀّیلع و  نب  لیعامـسا  راطعلا و  موحرم  مادـقملا و  نب  دـیزی  ۀـیواعم و  یبأ  نامیلـس و  نب  میحّرلا  دـبع  و 
نع یئاسّنلا  يور  ۀـجام و  نبا  دواد و  وبا  ناخیـشلا و  هنع  ثّدـح  ظفحلا  ةوق  یف  لـثملا  برـضی  هب  ملعلا و  روحب  نم  ارحب  ناـک  کـلذ و 

ۀعرز و وبا  لبنح و  نب  دمحا  ییحی و  نب  دمحم  بتاکلا و  دعس  نب  دمحم  اضیا  هنع  يور  یـسیع و  یبأ  عماج  یف  هل  ءیـش  هباحـصا و ال 
یبایرفلا و رفعج  یلصوملا و  یلعی  وبا  نایفس و  نب  نسحلا  سلدنالا و  اثّدحم  حاّضو  نب  دمحم  دلخم و  نب  یقب  مصاع و  یبأ  نب  رکب  وبا 
جارّسلا و سودبع  نب  دمحم  ماّنغ و  نب  دیبع  يرودلا و  فلخ  نب  میـشهلا  ةرزج و  حلاص  بیعـس و  نب  دماح  یفوصلا و  نسحلا  نب  دمحا 

یبأ نبا  دالوا  یناّمحلا  دیمحلا  دبع  نب  ییحی  لاق  مهاوس  مما  يوغبلا و  مساقلا  وبا  نادبع و  ّيروباسینلا و  بوقعی  نب  فسوی  يدـنغابلا و 
ّبحا وه  قودص و  رکب  وبا  لبنح  نب  دمحا  لاق  ثّدحم و  لک  دنع  انومحازی  اوناک  ملعلا  لها  نم  ۀبیش 

81 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ظفحا ادحا  تیار  ام  ساّلفلا  ّیلع  نب  ورمع  لاق  ثیدحلل و  اظفاح  ۀقث  رکب  وبا  ناک  یلجعلا  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  لاق  نامثع و  هیخا  نم  ّیلا 

ثیدحلا یهتنا  دیبع  وبا  مامالا  لاق  ماق و  اظفح و  ثیدح  ۀئامعبرا  ینابیشلل  درسف  ینیدملا  نب  ّیلع  عم  انیلع  مدق  ۀبیش  یبأ  نب  رکب  یبأ  نم 
لاق هب  مهملعا  ینیدملا  نب  ّیلع  هل و  مهعمجا  نیعم  نب  ییحی  هیف و  مههقفا  لبنح  نب  دمحا  هل و  مهدرسا  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وباف  ۀعبرا  یلا 
تنا کیرش و  نم  تعمـس  رکب  ابا  ای  هل  تلقف  ةدنک  ۀناّبج  یف  هعم  انا  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  ابا  تعمـس  ّیناجرجلا  ءالعلا  نب  رمع  نب  دمحم 
رشع یف  وه  نم  ظفح  نم  قهارملا  ظفح  نبا  هَّللا و  قدص و  تلق  مویلا  یّنم  ثیدحلل  ظفحا  ذئموی  انا  ۀنـس و  ةرـشع  عبرا  انا  لاق و  مک  نبا 
یلع هلمحی  ام  قودص و  اندنع  رکب  وبا  لاقف  کیرش  نم  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  یبأ  عامـس  نع  نیعم  نب  ییحی  تلاسف  یناجرجلا  لاق  نینامثلا 
لاق یعافرلا  ماشه  یبأ  نم  هعمـس  هّنظن  اّنک  لاّجّدلا و  ثیدحب  ةدابع  نب  حور  نع  ثّدـح  لاق و  هّطخب و  یبأ  باتک  یف  تدـجو  لوقی  نا 

ردهی هناف  رکب  وبا  ّالا  توکس  مهلک  مهریغ  داّربلا و  نب  هَّللا  دبع  هنادکـشم و  هوخا و  ۀناوطـسالا و  یلا  دعقی  رکب  وبا  ناک  يزاوهالا  نادبع 
هدعب اهیلإ  سلج  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  ۀناوطـسا  یه  هذـه  ةدـقع  نبا  یل  لاق  ةدـقع و  نبا  اهیلإ  سلجی  یتلا  ۀناوطـسالا  یه  يدـع  نبا  لاق 

نب حلاص  لاق  نّیطم و  هدعب  هبیـش و  یبأ  نب  رکب  وبا  هدـعب  عیکو و  هدـعب  يروثلا و  نیفـس  هدـعب  روصنم و  هدـعب  میهاربا و  هدـعب  ۀـمقلع و 
دنع مهظفحا  نیعم و  نب  ییحی  خیاشملا  فیحـصتب  مهملعا  ینیدـملا و  نب  یلع  هللع  ثیدـحلاب و  تکردا  نم  ملعا  ةرزج  ظفاحلا  دّـمحم 

تیار ام  لوقی  ۀعرز  ابا  تعمـس  لوقی  شارخ  نب  نمحرلا  دبع  تعمـس  ةدـقع  نب  ساّبعلا  وبا  ظفاحلا  لاق  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  ةرکاذـملا 
نم ظفحا  تیار  ام  قیراخم  باحـصا  مهناف  کباحـصا  عد  لاق  نویدادغبلا  انباحـصاف  ۀـعرز  ابا  ای  تلقف  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  یبأ  نم  ظفحا 

بیطخلا لاق  ۀبیش  یبأ  نب  رکب  یبأ 
82 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀنس یف  هیوطفن  میهاربا  لاق  نامثع  مساقلا و  هاوخا  وه و  دادغبب و  ثّدح  ریسفتلا و  ماکحالا و  دنـسملا و  فّنـص  اظفاح  انقتم  رکب  وبا  ناک 
نب میهاربا  لیئارسا و  نب  قاحسا  يریبّزلا و  هَّللا  دبع  نب  بعصم  مهیف  ناک  نیثدحملا و  ءاهقفلا و  لکوتملا  صخـشا  نیتئام  نیثلث و  عبرا و 

یتلا ثیداحالاب  اوثدحی  نا  لّکوتملا  مهرما  زئاوجلا و  مهنیب  تمسقف  ظافحلا  نم  اناک  ۀبیش و  یبأ  انبا  نامثع  رکب و  وبا  يورهلا و  هَّللا  دبع 
دجـسم یف  رکب  وبا  سلج  افلا و  نیثلث  نم  وحن  هیلع  عمتجا  روصنملا و  ۀـنیدم  یف  ناـمثع  سلجف  لاـق  ۀـّیمهجلا  ۀـلزتعملا و  یلع  دّرلا  اـهیف 

هب دّرفت  اثیدـح  رکنتـسا  ّهنا  ثیحب  سفنلا  ّيوق  رکب  وبا  ناک  تلق و  اـفلا  نیثلث  نم  وحن  هیلع  عمتجا  هیخا  نم  امّدـقم  ّدـشا  ناـک  ۀـفاصّرلا و 
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نب هَّللا  ۀبه  نب  دمحا  لضفلا  وبا  انربخا  ثیدحلا  اذه  اهیف  ام  صفح  بتک  هذهف  اذـه  هل  نیا  نم  لاقف  ثایغ  نب  صفح  نع  نیعم  نب  ییحی 
ابنا ةارهب  ۀئامـسمخ  نیرـشع و  عبـس و  ۀنـس  رهاط  نب  رهاز  انابنا  يورهلا  دـمحم  نب  زیزعلا  دـبع  اـنابنا  ةرم  ریغ  هیلع  ةءارق  یقـشمدلا  دـمحا 

يدورجنکلا نمحرلا  دبع  نب  دّمحم  دعـس  وبا  انا  الاق  دعـس  یبأ  نب  میمت  رهاز و  ابنا  ّزعلا  دبع  نب  دمحا  ابنا  یملّـسلا و  نودمح  نب  دّـمحم 
هَّللا دیبع  نع  رشب  نب  دمحم  انابنا  لاق  ۀبیش  یبأ  نب  رکب  وبا  ابنا  یلصوملا  یلعی  وبا  ابنا  نادمح  نب  ورمع  وبا  انا  الاق 

هومتیار اذإ  اوموصف و  هومتیار  اذإ  لاـقف  لـالهلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسرل  رکذ  لاـق  ةریره  یبأ  نع  جرعـالا  نع  داـنزلا  یبأ  نع 
نیثلث اوّدعف  ّمغ  ناف  اورطفاف 

رـشب نب  دمحم  يوس  هَّللا  دیبع  نع  ورمع ال  نب  هَّللا  دـیبع  يوس  هنع  هوری  مل  جرعالا و  نع  دانّزلا  وبا  هب  دّرفت  بیرغ  حیحـص  ثیدـح  اذـه 
تملع امیف  يدبعلا 

نع يزورملا  یلع  نب  دمحا  رکب  یبأ  نع  هاورف  یئاسّنلا  يوس  رشب  نم  دحاو  هوری  مل  ۀیلاع و  ۀقفاوم  عقوف  هنع  رکب  یبأ  نع  ملـسم  هجرخا 
الدب انل  عقوف  ۀبیش  یبأ  نبا 

83 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دمحا نب  یلع  ابنا  دـمحا  نب  دیعـس  ابنا  رداقلا  دـبع  نب  یـسوم  ابنا  الاق  دـمحا  نب  فسوی  ناردـب و  نب  ظـفاحلا  دـبع  اـنربخا  نیتجرد  ّولعب 
یمیتلا نامیلـس  نع  ناّبح  نب  نامیلـس  رمحالا  دلاخ  وبا  انث  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  ابنا  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  انث  صلخملا  رهاط  وبا  ابنا  لادـسلا 

وبا انابنا  هب  ءاسنلا و  نم  لاجّرلا  یلع  ّرضا  ۀنتف  يدعب  یتما  یلع  تکرت  ام  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  لاق  دیز  نب  ۀماسأ  نع  نامثع  یبأ  نع 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  ریـسی  فیک  لئـس  دیز و  نب  ۀماسأ  تعمـس  هیبا  نع  ةورع  نب  ماشه  نع  نمحرلا  دبع  نب  دیمح  انث  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب 
یبأ نع  ملـسم  امهجرخا  قنعلا  نم  عفرا  صّنلا  ماشه و  لاق  ّصن  ةوجف  دـجو  اذاف  قنعلا  ریـسی  ناک  لاـق  تاـفرع  نم  عفد  نیح  مّلـس  هیلع و 

بتاکلا نارمع  نب  دـمحم  نع  بستحملا  یلع  نب  دـمحا  ابنا  بیطخلا  رکب  وبا  انابنا  زاّزقلا  انابنا  يدـنکلا  انابنا  نالع  نبا  اـنابنا  اـنقفاوف  رکب 
نب دمحا  مارحلا  لالحلاب و  مهملعاف  ۀعبرا  ثیدـحلا  ّوینّابر  لوقی  دـیبع  ابا  تعمـس  عبرملا  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  ابنا  یلع  نب  رمع  ینثدـح 

ثیدحلا و حیحصب  مهملعا  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  وبا  باتکلل  افـصو  مهنـسحا  ینیدملا و  نب  ّیلع  ءادا  ثیدحلل و  ۀقایـس  مهنـسحا  لبنح و 
ورمع وبا  هنع  يور  نم  رخآ  تلق  نیتئام  نیثـالث و  سمخ و  ۀنـس  مرحملا  یف  رکب  وبا  تاـم  نّیطم  يراـخبلا و  لاـق  نیعم  نب  ییحی  همیقس 

ّيروباسینلا بوقعی  نب  فسوی 
نب میهاربا  ۀبیش  یبأ  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  ریرحنلا  تبثلا  ریظنلا  میدع  ظفاحلا  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  زین  و 
نبا صوحالا و  یبأ  یضاقلا و  کیرـش  نم  عمـس  کلذ  ریغ  فّنـصملا و  دنـسملا و  بحاص  یفوکلا  مهالوم  یـسبعلا  یتساوخ  نب  نامثع 
یبأ نب  رکب  وبا  ۀـجام و  نبا  دواد و  وبا  ملـسم و  يراخبلا و  ۀـعرز و  وبا  هنع  مهتقبط و  دـیمحلا و  دـبع  نب  ریرج  ۀـنییع و  نبا  كراـبملا و 

یلجعلا لاق  نامثع و  هیخا  نم  ّیلا  ّبحا  وه  قودـص  رکب  وبا  دـمحا  لاق  مهاوس  مما  یبایرفلا و  رفعج  يوغبلا و  دـّلخم و  نب  یقب  مصاع و 
ظفاح ۀقث 

84 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب رکب  وباف  ۀعبرا  یلا  ثیدحلا  یهتنا  دیبع  وبا  لاق  يزارلا و  ۀعرز  وبا  لاق  اذک  ۀبیش و  یبأ  نب  رکب  یبأ  نم  ظفحا  تیأر  ام  ساّلفلا  لاق  و 

تکردا نم  ملعا  دّـمحم  نب  حـلاص  لاـق  هب و  مهملعا  ینیدـملا  نبا  هل و  مهعمجا  نیعم  نبا  هیف و  مههقفا  دـمحا  هـل و  مهدرـسا  ۀبیـش  یبأ 
نب رکب  وبا  باتکلل  اعـضو  مهنـسحا  لاق  دیبع  یبأ  نع  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  وبا  ةرکاذملا  دنع  هل  مهظفحا  ینیدملا و  نبا  هللع  ثیدحلاب و 

نیتئام نیثلث و  سمخ و  ۀنس  یف  تام  يراخبلا  لاق  ریسفتلا  ماکحالا و  دنسملا و  فّنص  اظفاح  انقتم  رکب  وبا  ناک  بیطخلا  لاق  ۀبیش و  یبأ 
یبأ نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  مالعالا  دحا  مامالا  وه  ۀبیش و  یبأ  نب  رکب  وبا  اهیف  هتفگ و  نیتئام  نیثلث و  سمخ و  هنس  رد  ربع  رد  یبهذ  زین  و 
هدعب نمف  کیرش  نم  عمس  ۀنس  نوعبـس  عضب و  هل  مّرحملا و  یف  یفوت  رابکلا  فیناصّتلا  بحاص  یفوکلا  یـسبعلا  نامثع  نب  میهاربا  ۀبیش 
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وه نیعم و  نبا  مهدرـسا و  وه  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  یبأ  ۀـعبرا  یلا  ثیدـحلا  ملع  یهتنا  دـیبع  وبا  لاق  هنم و  ظفحا  تیأر  ام  ۀـعرز  وبا  لاق 
نب رکب  وبا  ةرکاذملا  دنع  تیأر  نم  ظفحا  ةرزج  حـلاص  لاق  هیف و  مههقفا  وه  لبنح و  نب  دـمحا  مهملعا و  وه  ینیدـملا و  نبا  مهعمجا و 
دبع هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  زین  افلا و  نیثلثب  هسلجم  اوزرح  لّکوتملا  مایا  یف  دادغب  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  مدق  امل  هیوطفن  لاق  ۀبیـش و  یبأ 

هنع خ م د ق و میـشه و  كرابملا و  نبا  کیرـش و  نع  فیناـصتلا  بحاـص  ظـفاحلا  یفوکلا  مهـالوم  یـسبعلا  رکب  وبا  ۀبیـش  یبأ  نب  هَّللا 
ۀبیـش یبأ  نب  رکب  وبا  ةرکاذملا  دنع  انکردا  نم  ظفحا  ةرزج  حلاص  لاق  هنم و  ظفحا  تیار  ام  سالفلا  لاق  يدـنفابلا  یلعی و  وبا  یبایرفلا و 

بحاـص ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  مـالعالا  دـحا  ماـمالا  اـهیف  هتفگ و  نیتئاـم  نیثلث و  سمخ و  هنـس  رد  ناـنجلا  ةآرم  رد  یعفاـی  یفوت 235 و 
هل مهدرسا  وه  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  یبأ  ۀعبرا  یلا  ثیدحلا  ملع  یهتنا  ةدیبع  وبا  لاق  هنم و  ظفحا  تیأر  ام  ۀعرز  وبا  لاق  رابکلا  فیناصتلا 

لاق هیف و  مههقفا  وه  لبنح و  نب  دمحا  هب و  مهملعا  وه  ینیدملا و  نبا  هل و  مهعمجا  وه  نیعم و  نبا  و 
85 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ینالقـسعلا رجح  نباب  فورعملا  یلع  نب  دمحا  افلا و  نیثلثب  هسلجم  اوزرح  لّکوتملا  مایا  یف  دادغب  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  مدـق  امل  هیوطفن 
يور یفوکلا  ظفاحلا  رکب  وبا  مهالوم  یـسبعلا  یتساوخ  نب  نامثع  نب  میهاربا  ۀبیـش  یبأ  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  هتفگ  بیذهتلا  بیذهت  رد 

یبأ ریرج و  ساّبع و  نب  لیعامـسا  شاّیع و  نب  رکب  یبأ  میـشه و  کیرـش و  كرابملا و  نبا  سیردا و  نب  هَّللا  دـبع  صوحـالا و  یبأ  نع 
ۀنییع نبا  ماوعلا و  نب  دابع  ةدئاز و  یبأ  نبا  ناطقلا و  يدهم و  نبا  رمن و  نبا  ۀفیلخ و  نب  فلخ  ۀّیلع و  نبا  عیکو و  ۀیواعم و  یبأ  ۀماسأ و 

نب مادقملا  نب  دـیزی  نامیلـس و  نب  رمتعم  ۀـیواعم و  نب  ناورم  لیـضف و  نب  دّـمحم  یلعالا و  دـبع  نب  یلعالا  دـبع  رمحالا و  دـلاخ  نبا  و 
یضاقلا و یلع  نب  دمحا  ۀطساوب  یئاسّنلا  هل  يور  ۀجام و  نبا  دواد و  وبا  ملـسم و  يراخبلا و  هنع  يور  ۀعامج  نوراه و  نب  دیزی  حیرش و 

وبا ۀعرز و  وبا  دعس و  نب  دمحم  لبنح و  نب  دمحا  ۀبیش و  یبأ  نب  رکب  یبأ  نب  میهاربا  ۀبیـش  وبا  هنبا  ذازرخ و  نب  نامثع  یجاّسلا و  اّیرکز 
ۀبیش و نب  بوقعی  يوانملا و  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  یبرحلا و  میهاربا  ۀبیش و  یبأ  نب  نامثع  نب  دمحم  لبنح و  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  متاح و 

وبا يدنغابلا و  نامیلـس  نب  دمحم  نب  دّمحم  يزاوهالا و  نادبع  يرودلا و  فلخ  نب  مثیهلا  یلعی و  وبا  مصاع و  یبأ  نبا  دـلخم و  نب  یقب 
ملعلا لها  نم  ۀبیـش  یبأ  نبا  دالوا  یناّـمحلا  ییحی  لاـق  ۀـعامج  ّيروباـسینلا و  بوقعی  نب  فسوی  رمع و  وبا  يوغبلا و  دـمحم  نب  مساـقلا 

نب ییحی  نا  یبال  تلقف  دمحا  نب  هَّللا  دبع  لاق  نامثع  نم  یلا  ّبحا  وه  قودص و  رکب  وبا  دمحا  لاق  ثّدـحم و  لک  دـنع  انومحازی  اوناک 
لاق ۀقث و  شارخ  نبا  متاح و  وبا  لاق  ثیدـحلل و  اظفاح  ناک  ۀـقث و  یلجعلا  لاق  انیلإ و  بجعا  رکب  وبا  لاقف  ّیلا  ّبحا  نامثع  لوقی  نیعم 
لجا نم  عامسلا  یعّدا  ول  قودص و  اندنع  رکب  وبا  لاقف  کیرش  نم  رکب  یبأ  عامـس  نع  نیعم  نبا  تلاس  یناجرجلا  ءالعلا  رمع  نب  دمحم 

ّهنا ّنظن  انک  لاّجّدلا و  ثیدحب  حور  نع  ثدح  هطخب و  یبأ  باتک  یف  تدـجو  لوقی  نا  یلع  هلمحی  ام  هیف و  اقّدـصم  ناکل  کیرـش  نم 
ۀنس ةرشع  عبس  نبا  انا  لاق و  کیرش  نم  تعمس  یتم  رکب  ابا  تلاس  لاق و  ماشه  ابا  رکذی  رکب ال  وبا  ناک  یعافّرلا و  ماشه  نم  هعمس 

86 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀئامعبرا ینابیـشلل  درـسف  ینیدـملا  نب  ّیلع  عم  انیلع  مدـق  رکب  یبأ  نم  ظفحا  تیار  ام  یلع  نب  ورمع  لاق  مویلا و  ینم  ظفحا  ذـئموی  اـنا  و 

هب مهملعا  ّیلع  هل و  مهعمجا  ییحی  هیف و  مههقفا  دمحا  هل و  مهدرـسا  رکب  وباف  ۀعبرا  یلا  ملعلا  یهتنا  مسقلا  دیبع  وبا  لاق  اظفح و  ثیدح 
ّهناف رکب  وبا  الا  توکس  مهلک  مهریغ  داّربلا و  نب  هَّللا  دبع  هنادکشم و  هوخا و  رکب و  وبا  ۀناوطـسالا  دنع  دعقی  ناک  يزاوهالا  نادبع  لاق  و 

نیعم و نب  ییحی  خـیاشملا  فیحـصتب  مهملعا  ینیدـملا و  نب  ّیلع  هللع  ثیدـحلاب و  تکردا  نـم  مـلعا  دّـمحم  نـب  حـلاص  لاـق  ردـهی و 
ابا تعمـس  شارخ  نبا  لاـق  تلق و  مّرحملا  یف  ۀنـس 235  تام  دحاو  ریغ  يراخبلا و  لاق  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  وبا  ةرکاذـملا  دـنع  مهظفحا 

باحـصا کباحـصا  عد  لاقف  نیب  دادغبلا  انباحـصا  ۀعرز و  ابأ  ای  هل  تلقف  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  یبأ  نم  ظفحا  تیأر  ام  لوقی  يزارلا  ۀـعرز 
لاق عیطاقملل و  هنامز  لها  ظفحا  ناک  رکاذ و  فّنـص و  عمج و  بتک و  نّمم  انّید  اظفاح  انقتم  ناک  تاقثلا  یف  ناـّبح  نبا  لاـق  قیراـخم و 

رد ینالقـسع  رجح  نبا  اثیدـح و  نیعبرا  ۀـئام و  سمخ و  افلا و  ملـسم  اثیدـح و  نیثلث  يراخبلا  هنع  يور  ةرهزلا  یف  تبث و  ۀـقث  عناـق  نبا 
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ظفاح ۀـقث  یفوکلا  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  لـصالا  یطـساولا  ناـمثع  نب  میهاربا  ۀبیـش  یبأ  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  هتفگ  بیذـهتلا  بیرقت 
ظافحلا تاقبط  رد  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدـلا  لالج  نیتئام و  نیثلث و  سمخ و  ۀنـس  تام  ةرـشاعلا  نم  فیناصت  بحاص 

نبا میـشه و  کیرـش و  نع  يور  ظفاحلا  یفوکلا  مهالوم  یـسبعلا  نامثع  نب  میهاربا  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  هتفگ 
قلخ یلعی و  وبا  متاح و  وبا  ۀعرز و  وبا  ۀجام و  نبا  ۀجام و  نبا  دواد و  وبا  ملـسم و  يراخبلا و  هنع  قلخ و  ردنغ و  ۀنییع و  نبا  كرابملا و 

يرهاقلا يوانملا  مث  يداّدـحلا  نیّدـلا  نیز  نب  یلع  نب  نیفراعلا  جاـت  نب  فوءرلا  دـبع  نیتئاـم و  نیثلث و  سمخ و  ۀنـس  مرحملا  یف  تاـم 
بحاص یفوکلا  یـسبعلا  ۀبیـش  یبأ  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  ریظنلا  میدـعلا  تبثلا  ظفاحلا  ۀبیـش  یبـال  هتفگ ش  ریدـقلا  ضیف  رد  یعفاـشلا 

قلخ و ۀجام و  نبا  دواد و  وبا  ناخیشلا و  هنع  ۀقبطلا و  کلت  ۀنییع و  نبا  كرابملا و  نبا  نم  عمـس  اهریغ  ریـسفتلا و  ماکحالا و  دنـسملا و 
ۀبیش یبأ  نب  رکب  یبأ  فّنصم  هتفگ  دیناسالا  دیلاقم  رد  یبلاعث  دمحم  نب  یسیع  يدهم  وبا 

87 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع هرئاـسب  ةزاـجإ  وـه و  ةرم  مک  ءوـضولا  باـب  یلا  هلوا  نم  يروهجـالا  نمحرلا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  یلع  يأ  هیلع  ینم  ةءارق  هـب  اـنربخا 
دبع نع  یـسوبدلا  میهاربا  نب  سنوـی  نـع  یلـضافلا  یلع  یبأ  نـع  رجح  نـبا  ظـفاحلا  یلا  امهدنـسب  یمقلعلا  ناـهربلا  یلمرلا و  سمـشلا 

انا لاق  ربلا  دبع  نب  رمع  وبا  انربخا  لاق  باتع  نب  دّمحم  نب  نمحّرلا  دبع  انا  لاق  لاوکشب  نب  مساقلا  یبأ  نع  یـسلبارطلا  یّکم  نب  نمحرلا 
دنـسلاب هرکذف و  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  یبأ  نع  دلخم  نب  یقب  نع  يربقلا  فسوی  نب  هَّللا  دبع  نع  هیبا  نع  یجابلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  رمع  وبا 

انثدح ءالخلا  لخد  اذإ  لجرلا  لوقی  ام  فّنـصملا  لوا  وه  ةراهطلا و  باتک  یف  ۀبیـش  یبأ  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  رکب  وبا  ۀجحلا  مامالا  لاق 
ریشب نب  میشه 

نم هّللاب  ذوعا  لاق  ءالخلا  لخد  اذإ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ناک  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  کلام  نب  سنا  نع  بیهـص  نب  زیزعلا  دـبع  نع 
هفیرعت نم  ۀفتن  ثئابخلا  ثبخلا و 

یسبعلا نامثع  نب  میهاربا  ۀبیـش  یبأ  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  رکب  وبا  ریرحنلا  تبثلا  ریظنلا  میدعلا  ظفاحلا  مامالا  وه  هترکذت  یف  یبهذلا  لاق 
ریرج ۀنییع و  نبا  كرابملا و  نبا  صوحالا و  یبأ  یضاقلا و  کیرش  نم  عمس  کلذ  ریغ  فّنـصملا و  دنـسملا و  بحاص  یفوکلا  مهالوم 
تیأر ام  سالفلا  لاق  مهاوس  مما  دّلخم و  نب  یقب  ۀجام و  نبا  دواد و  وبا  ملـسم و  يراخبلا و  ۀعرز و  وبا  هنع  مهتقبط و  دیمحلا و  دبع  نب 
دمحا هل و  مهدرـسا  ۀبیـش  یبأ  نب  رکبوباف  ۀعبرا  یلا  ثیدحلا  یهتنا  دیبع  وبا  لاق  يزارلا و  ۀعرز  وبا  لاق  اذـک  ۀبیـش و  یبأ  نبا  نم  ظفحا 

ینیدملا نبا  یلع  هللع  ثیدحلاب و  تکردا  نم  ملعا  دّمحم  نب  حلاص  لاق  هب و  مهملعا  ینیدـملا  نبا  هل و  مهعمجا  نیعم  نبا  هیف و  مههقفا 
مّرحملا یف  تام  يراخبلا  لاق  ۀبیش  یبأ  نبا  باتکلل  اعضو  مهنسحا  لاق  دیبع  یبأ  نع  ۀبیش و  یبأ  نب  رکب  وبا  ةرکاذملا  دنع  هل  مهظفحا  و 

انربخا لاق  دـمحا  نب  دیعـس  انربخا  لاق  ناخرط  نب  ظفاحلا  دـبع  ینربخا  ایلاع  هثیدـح  یل  عقو  یبهذـلا  لاق  نیتئام  نیثالث و  سمخ و  ۀـنس 
رد بطاخم  دوخ  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  وبا  انربخا  لاق  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  انربخا  لاق  نمحرلا  دـبع  نب  دّـمحم  اـنربخا  لاـق  دـمحا  نب  یلع 

ءالخلا لخد  اذإ  لجّرلا  لوقی  ام  باب  نآ  لوا  تسةراهطلا و  باتک  شلوا  یفوکلا  هبیش  یبأ  نب  رکب  یبأ  فنـصم  هتفگ  نیثّدحملا  ناتـسب 
دیوگیم

میشم انثّدح 
88 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ذوعا لاق  ءالخلا  لخد  اذإ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ناک  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  کلام  نب  سنا  نع  بیهـص  نب  زیزعلا  دبع  نع  ریـشب  نب 
ثئابخلا ثبخلا و  نم  هّللاب 

دعب هنکاس  هدّحوم  ءابب  سبع  ینب  یلاوم  زا  ینعی  تسیسبعلا  نامثع  نب  میهاربا  هبیـش  یبأ  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  وا  مان  رکب و  وبا  وا  تینک 
نآ رگا  هک  تسنآ  تروص  هس  ره  نایم  رد  هقراف  تمالع  دوشیم و  دراو  ثیدح  بتک  رد  هبتـشم  تروص  هب  اج  نیا  رد  ۀـلمهملا و  نیعلا 
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سپ تسا  هرـصب  لها  زا  رگا  هلمهم و  نیـس  هدّحوم و  ءابب  تسیـسبع  سپ  تسا  هفوک  لها  زا  دشاب  تروص  نیا  وا  تبـسن  رد  هک  صخش 
ياوس ار  وا  تسا و  هفوک  لها  زا  رکب  وبا  هلمهم و  نیس  نونب و  تسیسنع  سپ  تسماش  لها  زا  رگا  همجعم و  نیش  هیتحت و  ءایب  تسیـشیع 

كرابملا و نب  هَّللا  دبع  صوحالا و  وبا  هفوک و  یضاق  هَّللا  دبع  نب  کیرش  زا  دراد و  مه  فیناصت  یضعب  رگید و  تسیدنسم  فّنصم  نیا 
نبا دواد و  وبا  ملـسم و  يراخب و  ۀعرز و  وبا  يو  زا  هدرک و  ثیدح  ملع  هدافتـسا  اهنیا  نارقا  دـیمحلا و  دـبع  نب  ریرج  ۀـنییع و  نب  نایفس 
دوب هدـش  یهتنم  ثیدـح  ملع  ام  نامز  رد  هک  هتفگ  يزار  هعرز  وبا  تسنف  نیا  هّمئا  زا  دـناهدرک  ملع  نیا  هدافتـسا  رایـسب  قئـالخ  هجاـم و 
عمج رد  نیعم  نیا  ینثتسم و  نآ  مهف  ثیدح و  هقف  رد  لبنح  نب  دمحا  دوب و  اتکی  ثیدح  رس و  رد  هک  هبیش  یبأ  نب  رکب  وبا  سک  راهچب 
هبیـش یبأ  نب  رکب  وبا  هرکاذم  تقو  رد  اما  اتمه  یب  هناگی و  نا  للع  ثیدح و  جرخمب  ملع  رد  ینیدـملا  نب  یلع  زاتمم و  ثیدـح  ریثکت  و 

دص و ود  لاس  رد  مرحم  رد  تسلصاح  مامت  زایتما  دوخ  نارقا  نیزا  ار  وا  زین  باتک  بیذهت  بیترت و  رد  دوب و  رـصع  لها  همه  نیرتظفحا 
همیخف لئاضف  همیظع و  بقانمب  ار  هبیش  یبأ  نبا  هکنآ  فصو  اب  بحاصهاش  هک  تسبجع  لامک  یهتنا  دومن  رارقلا  راد  تلحر  جنپ  یس و 

حیحـصت هدومن و  نآ  تیاور  هبیـش  یبأ  نبا  هک  ار  تیالو  ثیدح  زاب  دناهدوتـس  دوخ  فالـسا  رگید  لثم  هلیمج  دماحم  هلیلج و  حئادم  و 
موق همئا  رباکا  رگید  ناشدوخ و  تادافا  زا  تراسج  نیا  تعاظف  تعانـش و  دیزم  روهظب  یتالابم  دـنیامنیم و  لاطبا  اباحم  الب  هدومرف  نآ 

دننکیمن دننکیم  ناشءارطا  لیجبت و  انث و  حدم و  رد  لیذ  ریمشت  هک 

هبیش یبأ  نبا  حیحصت  رب  یطوبس  توکس  - 8

حیحصت میلست  رب  تسحیرص  لیلد  نا  ّدر  مدع  نآ و  رب  توکس  هبیش و  یبأ  نبا  زا  ار  ثیدح  نیا  حیحصت  یطویس  لقن  هکنآ  متـشه  هجو 
مالک لقن  سپ  تسلقان  بهذم  لها  رب  مالک  نآ  ّتیجح  میلست و  لیلد  نآ  رب  توکـس  فلاخم و  مالک  لقن  بطاخم  هدافا  بسح  هک  نآ 

بطاخم دوب  دهاوخ  لقان  بهذم  لها  رب  نآ  ّتیجح  تبثم  میلست و  دیفم  یلو  الاب  نآ  رب  توکس  دوخ و  ملاع 
89 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رد نکیل  لیوط  دیاب  يرتفد  دوش  هتخادرپ  ناشیا  تالاح  لیـصفتب  رگا  دنناشیا  نایادتقم  نایاوشیپ و  هک  یناسک  دیامرفیم  مراهچ  باب  رد 
لقن یبهذ  نازیم  زا  یفوکلا  ینابیـشلا  نیعا  نب  هرارز  لاوحا  رد  يرتسوش  هَّللا  رون  یـضاق  دوشیم  هدرک  رکذ  يزیچ  هنومن  قیرطب  اـج  نیا 

دیامنیم توکس  نا  رب  دنکیم و 
یفقثلا دلاخ  نب  دیزی  انثّدح  لاق  لیعامسا  نب  ییحی  انثّدح  ءافعضلا  یف  یلیقعلا  لاق  ضفرتی  نارمح  وخا  یفوکلا  ینابیـشلا  نیعا  نب  ةرارز 

هیلع هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاق  لاق  ساّبع  نبا  نع  یلع  نب  دّمحم  نع  نیعا  نب  ةرارز  نع  حابّصلا  یبأ  نع  يدیّصلا  دلاخ  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  لاق 
تججح لاق  نامّـسلا  نبا  انثّدـح  لاق  روصنم  نب  دیعـس  انثّدـح  لاق  یبأ  انثدـح  لاق  ییحی  انثّدـح  كریغ  دـحا  ینلـسغی  ّیلع ال  ای  مّلـس  و 

هلس مالّسلا و  یّنم  هارقاف  دّمحم  نب  رفعج  تیقل  اذإ  لاقف  یه  ام  تلقف  اهمّظع  ۀجاح و  کیلإ  یل  ّنا  لاقف  ۀیسداقلاب  نیعا  نب  ةرارز  ینیقلف 
ناک يّذلاب  هتربخا  دّمحم  نب  رفعج  تیقل  اّملف  کلذ  ملعی  ّهنا  یل  لاقف  هیلع  کلذ  ترکناف  ۀـّنجلا  لها  نم  مأ  رانلا  لها  نم  انا  ینربخی  نا 

هیلع یه  ام  یلع  ۀفحتلا  ةرابع  تهتنا  لطابلا  هداقتعا  نم  لاقف  راّنلا  لها  نم  ّهنا  تملع  نیا  نم  تلقف  راّنلا  لها  نم  وه  لاقف  هنم 
هب تسحرـصم  هک  یبهذ  نازیم  ترابع  رخآ  هک  تسین  یفخم  نینمؤملا  سلاجم  رظاـن  رب  گرزب  نیا  تناـیخ  فرـصت و  تعانـش  هچ  رگا 

رییغت و مه  نا  رد  هدرک  لقن  هک  يردـق  هدرک و  فذـح  تسروکذـم  سلاجم  رد  هدوب و  هیقت  ةرارز  قح  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  لوق  هکنیا 
هک یترابع  هتفر  دننک  ةالـص  بوجو  مدع  رب  لالدتـسا  ةولـصلا  اوبرقت  هیآب ال  هک  ناردنلق  عابتاب  ترابع  نیاب  لالدتـسا  رد  هدومن و  لیدبت 
زا تسین  قلعتم  ماقم  نیرد  شتنایخ  فیرحت و  راهظا  شلطاب و  مهوت  لاطباب  یضرغ  نوچ  نکیل  هدرب  ورف  دوخ  مکش  رد  تسا  ههبش  عفاد 
اب هک  اریز  تسنآ  میلـست  لوبق و  لیلد  یمالک  لقن  رب  توکـس  بحاصهاش  دزن  هک  تسرهاظ  مالک  نیزا  هک  میئوگیم  هدرک  ضارعا  نآ 
ار نآ  هتفاین و  نازیم  تیاورب  کّسمت  زج  تابثا  ماقم  رد  ّقح  لها  نایادـتقم  تالاح  لیـصفت  هراـبرد  لـیوط  ضیرع و  ياـعدا  نآ  فصو 
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شتیجح لیلد  نآ  رب  ار  يرتسوش  همـالع  توکـس  هدومن و  رکذ  هرارز  بهذـم  تاـبثا  يارب  شلطاـب  معزب  هتـشاگنا  باـبلا  یف  اـم  هدـمع 
لیلد لقن  دعب  ار  توکس  دوخ  تادافا  ضعب  رد  زین  دیشر  لضاف  هدینادرگ و 

90 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
شنایب دنزادرپیم  شراکنا  درب و  لقن  دعب  دشابیم  یـضرم  ریغ  هک  یلقن  هک  تسنآ  القع  مامت  باد  هک  دربیم  نامگ  دـنادیم و  میلـست 

قافن تابثا  نمـضتم  هسفن  هَّللا  سدـق  دـجام  دـلاو  بانج  مـالک  رب  هفیخـس  تاهبـش  نآ  رد  هک  دوخ  هثـالث  قاروا  رد  دیـشر  لـضاف  هکنآ 
زا نیخیـش  ندوب  رب  لالدتـسا  نآـب  دومن و  لـقن  نیقداّـصلا  جـهنم  زا  یتـیاور  هدومن  دراو  تسعقاو  هفحت  مود  باـب  باوج  رد  هک  نیخیش 
رد تیاور  نیا  هک  هدومرف  هدافا  مهوت  نیا  ّدر  هوجو  هلمج  رد  نیخیشلا  قافن  هلاسرب  شباوج  رد  دجام  دلاو  بانج  هدرک و  هباحص  ياربک 

ریـسفت رد  تیاور  نیا  هک  دوب  هدـش  نآ  یعدـم  هن  ریقح  ریقف  دـیامرفیم  نیا  باوج  رد  دیـشر  لضاف  تسفالخ  لها  زا  لوقنم  ریـسفت  نآ 
رـسفم لـقن  تاـبثا  ریقف  دوصقم  هکلب  دوب  هیماـما  بتک  زا  نآ  ندوب  لوقنم  رب  ینبم  ریقف  لالدتـسا  هن  تسلوـقنم و  هیماـما  قرط  زا  روکذـم 

رب لمتـشم  هک  هروکذـم  تیاور  رگا  تروص  نیرد  هتفگ  یمـالک  دـعب  هدوب و  ریکن  در و  ـالب  دوخ  باـتک  رد  ار  هروـبزم  تیاور  روکذـم 
نآ راـکنا  ّدرب و  الـصا  روکذـم  رّـسفم  نوچ  تخادرپیم و  نآ  ّدرب  دوبیم  وا  یـضرم  ریغ  تسا  هباحـص  رباـکا  زا  نیخیـش  ندوب  حیرـصت 

تراـبع نیزا  یهتنا  تشگ  تباـث  هوجو  دـکآ  متاـب و  ریقف  لالدتـسا  دـش و  رهاـظ  نا  میلـست  ـالقع  هفاـک  بادآ  باد و  بجومب  هتخادرپن 
لقن یمالک  یسک  هاگ  ره  دنیامنیم و  نآ  رب  راکنا  در و  دننکیم  لقن  یـضرم  ریغ  یمالک  رگا  هک  تسنیا  القع  هفاک  باد  هک  تسرهاظ 

دشابیم مالک  ناب  وا  ياضر  لیلد  شتوکس  نیا  دیامن  نآ  رب  توکس  دنک و 

یلج لوق  هلاس  رد  ار  تیالو  ثیدح  یطوبس  داریا  هب  جاجتحا  - 9

زا يریـسی  نآ  رد  هدرک  دراو  هک  هرخاز  راحب  تارطق  هرطق  زا  تسیذـبن  هلاسر  نآ  هک  تسرهاظ  یبلح  لوق  هلاـسر  لوا  زا  هکنآ  مهن  هجو 
تکربـب ار  وا  دـیامن  اـطع  لوبقب و  ار  وا  دـنک  فاـحتا  هک  هتـساوخرد  یلاـعت  قـح  زا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  هرهاـب  بقاـنم 

نیرد ثیدـح  نیا  داریا  درجم  تیاور  نیا  حیحـصت  تابثا  زا  رظن  عطق  سپ  ار  لوماـم  فرـشا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ّبحب  كاسمتـسا 
نیا یبلح  لوق  هلاسر  لوا  تسنآ و  رابتعا  دامتعا و  لیلد  تسرهاظ  نآ  ردص  زا  نآ  تایاور  تیلوبقم  تمظع و  نأش و  تلالج  هک  هلاسر 

لوقلاب ۀبقلم  ههجو  هَّللا  مّرک  ّیلع  اندّیـسل  ةرهابلا  بقانملا  نم  اریـسی  اهیف  تدروا  ةرخاز  راحب  تارطق  نم  ةرطق  نم  ةذبن  هذهف  دـعب  تس و 
لاسا هَّللا  اهیناعم و  لکشم  اهظافلا و  بیرغ  ضعب  نایب  اهیجرخمل و  زعلاب و  ۀعبتم  ةرصتخم  اثیدح  نیعبرا  اهتنمض  یلع و  لئاضف  یف  یلجلا 

نا لوبقلاب و  ینفحتی  نا 
91 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

الو و تّدوم و  دیزم  راهظا  فصو  اب  افص  اب  بطاخم  هک  تسبجع  لامک  سپ  لومام  فرشا  تیبلا  لها  ّبحب  كاسمتسالا  ۀکربب  ینقزری 
راحب تارطق  زا  هرطق  زا  يذبن  ضعب  میلـست  هب  دوشیمن  یـضار  دوخ  ياربک  فالخا  فالـسا و  رد  افطـصا  تیب  لها  عابتا  راصحنا  ءاعدا 

ار و نآ  هک  یثیدح  بیذکتب  ار  تّمه  دشوکیم و  نآ  بیذکت  لاطبا و  رد  هکلب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هرهاب  بقانم  زا  هرخاز 
فرـشا لوصح  ءاجر  نآ و  لوبق  لاؤس  دـنادیم و  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بحب  كاسمتـسا  ببـس  وا  خـیاشم  خیـش  یطویـس  ار  نآ  لاثما 

لبالا دعس  ای  دروت  اذکه  ام  درآیم و  هن  وا  لاثما  یطویس و  همالع  حیبق  ّدر  زا  یمرزآ  درامگیم و  دراد  نآ  ببسب  لومام 

یطویس حیحصت  - 10

هدومرف لـقن  هبیـش  یبأ  نب  رکب  وـبا  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  حیحـصت  هچناـنچ  یطویـس  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  همـالع  هکنآ  مهد  هجو 
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هتفگ عماوجلا  عمج  رد  هچنانچ  هدومرف  نآ  حیحصت  مه  دوخ  نانچمه 
حیحص نیصح  نب  نارمع  نع  فّنصملا  یف  ۀبیش  یبأ  نبا  هاور  يأ  يدعب ش  نمؤم  لک  یلو  ّیلع  یلع و  نم  انا  یّنم و  یلع 

یقتم یلع  - 11

هتفگ لامعلا  زنک  رد  هچنانچ  هدومن  هبیش  یبأ  نبا  تیاور  تحص  زین  یقتم  یلع  الم  هکنآ  مهدزای  هجو 
نیصح نب  نارمع  نع  فّنصملا  یف  ۀبیش  یبأ  نبا  هاور  يأ  يدعب ش  نمؤم  لک  ّیلو  ّیلع  ّیلع و  نم  انا  یّنم و  یلع 

حیحص

اجنلا حاتفم  رد  ار  هبیش  یبأ  نبا  دنس  یشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  حیحصت  - 12

لآ بقانم  یف  اجنلا  حاتفم  رد  هچنانچ  هدومن  هبیـش  یبأ  نبا  دنـس  حیحـصت  زین  یـشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  هکنآ  مهدزاود  هجو 
يأ هنع  حیحص  دنسب  ۀبیش  یبأ  نبا  دنع  هتفگ و  ابعلا 

يدعب نمؤم  لک  ّیلو  ّیلع  ّیلع و  نم  انا  یّنم و  ّیلع  اعوفرم  نیصح  نب  نارمع  نع 

نیبحملا هفحت  رد  ار  هبیش  یبأ  نبا  دنس  یشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  حیحصت  - 13

هتفگ هچنانچ  هدومن  حیحصت  ار  هبیش  یبأ  نبا  دنس  نیبحملا  ۀفحت  رد  یشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  زین  هکنآ  مهدزیس  هجو 
يدعب نمؤم  ّلک  ّیلو  ّیلع  ّیلع و  نم  انا  یّنم و  ّیلع 

دّمحم ازریمل  ةرّرکملا  ةدافالا  نم  ناّنملا  هَّللا  دمحب  تبثف  یهتنا  نیصح  نب  نارمع  نع  امهالک  ۀباحّصلا  لئاضف  یف  مع  حیحص  دنسب  بش 
لطبا و دق  هلطبا  هبذـک و  نم  نارهظ  ناقیالا و  فاصنالا و  قزر  نم  دـنع  هدامتعا  هرابتعا و  فیرـشلاب و  ثیدـحلا  ۀّحـص  ناخ  دـمتعم  نب 

ۀبترم نع  هزایخلا  نائنـشلا و  نغّـضلاب و  هؤالتبا  ناودعلا و  ضغبلا و  یف  هکامهنا  ناب  نأشلا و  ةرهم  دـنع  هناش  ناش  نام و  قرخم و  ناخ و 
ناعذإلا دادسلا و  نع  هدعب  نافرعلا و  ءالولا و 

هّللا ءانس  یضاق  - 14

یلباک حدق  هدومن و  هبیش  یبأ  نبا  دنس  حیحصت  زین  هَّللا  دانس  یضاق  هکنآ  مهدراهچ  هجو 
92 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

موس هتفگ  لولسم  فیس  رد  هچنانچ  هدومرف  در  بطاخملل  هل و  امغر  ار  ثیدح  نیا 
يدعب نمؤم  لک  ّیلو  وه  یلع و  نم  انا  یّنم و  ّیلع  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  هدیرب  ثیدح 

نینچ نیا  تسین  جاجتحا  حلاص  وا  ربخ  سپ  تسمهّتم  تسیعیـش  حلجا  ثیدح  نیا  دانـسا  رد  مامالا  وهف  فرـصتلاب  یلوا  یلولا  دنیوگیم 
خلا هدرک  تیاور  حیحص  دنسب  نیصح  نب  نارمع  زا  هبیش  یبأ  نبا  ار  ثیدح  نیا  نکیل  هتفگ  هیلع  هَّللا  ۀمحر  یلباک  هَّللا  رصن  الب 

هبیش یبا  نبا  زا  بحاص  هاش  دیجمت  هبیش ، یبا  نبا  فنصم  رکذ  - 15

یبأ نبا  دوخ  دماحم  لئاضف و  دناهدومرف و  رکذ  ار  هبیـش  یبأ  نبا  فّنـصم  نیثدـحملا  ناتـسب  رد  بحاصهاش  هاگ  ره  هکنآ  مهدزناپ  هجو 
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كرتـب وا  دوخ  لاوحا  رکذ  هبیـش و  یبأ  نبا  فّنـصم  رکذـب  بحاـصهاش  هک  دـش  تباـث  ناتـسب  ردـص  هداـفا  قفاوم  سپ  هدومن  دراو  هبیش 
ۀلزنملا لیلج  هبترملا و  میظع  باتک  نیرد  هک  فیرـش  ثیدح  نیا  بیذکت  لاطبا و  سپ  دننادیم  دوخ  باتک  نییزت  بجوم  دنیوجیم و 

نآ رد  هک  ترابع  کی  تسروکذـم  هدـیدع  تارابعب  هبیـش  یبأ  نبا  فّنـصم  رد  تیاور  نیا  تساـیح و  فاـصنا و  فـالخ  تسروکذـم 
هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  دینش  دیاب  اجنیا  رگید  ات  ود  يدینش  افنآ  هدومن  فیرش  ثیدح  نیا  حیحصت 

هیبا نع  ةدیرب  هَّللا  دبع  نع  يدعب ش  مکّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  ّهناف  یلع  یف  عقت  ال 
تسروطسم لامعلا  زنک  رد  زین  و 

ذخاف ظفل  یف  هورکنا و  ائیش  یلع  عنصف  اومنغف  اّیلع  اهیلع  لمعتسا  ۀّیرس و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  نیـصح  نب  نارمع  نع 
یّلـص هَّللا  لوسرب  اوءدب  رفـس  نم  اومدق  اذإ  اوناک  هوملعی و  نا  هَّللا  لوسر  یلع  اومدق  اذإ  شیجلا  نم  ۀعبرا  دقاعتف  ۀیراج  ۀـمینغلا  نم  یلع 
ماقف ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  اومّلس  ۀّیرسلا  تمدق  اّملف  مهلاحر  یلا  نوفرصنی  مث  هیلإ  اورظن  هیلع و  اومّلـسف  ملـس  هیلع و  هَّللا 

لاق مث  هنع  ضرعاف  کلذ  لثم  لاقف  ۀیناثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  ۀیراج  ۀمینغلا  نم  ذـخا  دـق  اّیلع  نا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀـعبرالا  دـحا 
یلع یلع و  نم  انا  ینم و  ّیلع  ّیلع  نم  نودـیرت  ام  لاقف  ههجو  یف  بضغلا  فرعی  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هیلإ  لبقاف  ۀـعبارلا 

هحّحص ریرج و  نبا  يدعب ش و  نمؤم  ّلک  ّیلو 

ینابیش لبنح  نب  دمحأ  - 16

تسروکذم تسرضاح  ریقف  رظن  شیپ  برع  طخب  نآ  هقیتع  هخسن  هک  لبنح  نب  دمحا  دنسم  رد  هکنآ  مهدزناش  هجو 
هَّللا دبع  نب  فرطم  نع  کشرلا  دیزی  ینثدح  لاق  نامیلس  نب  رفعج  انث  الاق  قاّزرلا  دبع  ثیدح  اذه  ینعملا و  نافع  قاّزرلا و  دبع  انثّدح 

93 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف ائیش  ثدحاف  هنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مهیلع  رمأ  ۀّیرس و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  نیـصح  نب  نارمع  نع 
لاق مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  هرما  رکذی و  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  باحـصا  نم  ۀعبرا  دقاعتف  ناّفع  لاق  دهاعتف و  هرفس 
هَّللا لوسر  ای  لاقف  مهنم  لجر  ماقف  هیلع  اولخدف  لاق  هیلع  انمّلسف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرب  انأدب  رفـس  نم  انمدق  اذإ  اّنک  نارمع و 

لوسر ای  لاقف  ثلاثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  اذـک  اذـک و  لعف  اّیلع  ّنا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  یناثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  اذـک  اذـک و  لعف  اّیلع  ّنا 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لبقاف  لاق  اذک  اذک و  لعف  ایلع  نا  هَّللا  لوسر  لاقف  عباّرلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  اذک  اذک و  لعف  اّیلع  ّنا  هَّللا 

: اّیلع اوعد  اّیلع  اوعد  اّیلع  اوعد  لاقف  ههجو  ّریغت  دق  عبارلا و  یلع 
يدعب نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  نا 

ریهاشم هلجا  زا  قاذح و  هذباهج  هدمع  سپ  قاّزرلا  دبع  اما  دنالوحف  نیطاسا  حودمم  لوبقم و  فورعم و  همه  ثیدح  نیا  دنـس  لاجر  و 
نیزم ار  دوخ  حاحـص  وا  تایاور  زا  ۀنـس  حاحـص  باحـصا  تسمالـسا  ظافح  خیـش  ماخف و  همئا  ماما  هکلب  قابـس  ریراحن  مظاعا  قاـفآ و 

ارطا و حدم و  لامکب  ار  وا  نیدقنم  رباکا  هدومن و  رپ  دوخ  ياهنماد  وا  تادافاب  هتـشاد  قوثو  رابتعا و  دامتعا و  تیاغ  رد  ار  وا  دناهتخاس و 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب  يدحا  يوسب  مدرم  دندرکن  تلحر  هک  دنیوگیم  هکنآ  ات  دنیاتـسیم  انث  فصو و  تیاهن 

دلجم رد  مامت  لیـصفتب  ماعنملا  هَّللا  ءاشنا  وا  هخماش  هدیمح  رثآم  هخذاب و  همیظع  حـئادم  قاّزرلا و  دـبع  يوسب  ناشندرک  تلحر  لثم  مّلس 
هتفگ و نیتئام  رشع و  يدحا  ۀنـس  عیاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  دوریم  تارابع  ضعب  رب  افتکا  اج  نیا  رد  دینـش  یهاوخ  هیبشت  ثیدح 

بحاص يریمحلا  یناعنصلا  ینمیلا  مامه  نب  قاّزرلا  دبع  مامالا  خیـشلا  قافآلا  نم  هیلإ  لحترملا  ۀمالعلا  ظفاحلا  یفوت  ةروکذملا  ۀّنـسلا  یف 
ساّنلا لحر  ام  لیق  نمیلا  یلا  ۀـمئالا  هیلإ  لحر  مهتقبط و  یعازوالا و  جـیرج و  نبا  رمعم و  نع  يور  ۀنـس  نینامث  تس و  نع  تافّنـصملا 
مامالا ۀنییع و  نب  نایفس  مامالا  مهنم  مالسالا  ۀمئا  نم  قئالخ  هنع  يور  هیلإ  اولحر  ام  لثم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دعب  دحا  یلا 
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قاحسا نیعم و  نب  ییحی  دمحا و 
94 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دبع رکب  وبا  مهنم  هتفگ  یناعنص  تبسن  رد  باسنا  رد  یناعمس  نب  میرکلا  دبع  دعـس  وبا  نالیغ و  نب  دومحم  ینیدملا و  یلع  هیوهار و  نب 
نایعألا تایفو  رد  ناکلخ  نبا  هیلإ و  لحر  ام  لثم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دعب  دحا  یلا  لحر  ام  لیق  یناعنـصلا  مامه  نب  قاّزرلا 

هَّللا لوسر  دـعب  دـحا  یلا  ساّنلا  لحر  ام  لیق  یناعمـسلا  دعـس  وبا  لاق  ریمح  یلوم  یناعنـصلا  عفان  نب  ماـمه  نب  قاّزرلا  دـبع  رکب  وبا  هتفگ 
راخف و لئالج  زئاح  رابک و  ءاملع  مّلـسم  فیفع و  ثّدـحم  سپ  رافـص  ملـسم  نب  ناّفع  اما  خـلا  هیلإ  اولحر  ام  لثم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

نافع ءارطا  فصو و  ءانث و  حدمب و  نایعا  نیطاسا  ناکملا و  عیفر  ظافح  نأشلا و  لیلج  همئا  تسه  راصما  راطقا و  رد  فورعم  روهـشم و 
نب دمحم  ناتساد  مه  ریفص و  مه  رافـص  تعارب  لامک و  تراهم و  قذح و  تلالج و  تقث و  تابثا  رد  دنانایبلا و  بذع  ناسللا و  بطر 

دلاخ و نب  بیهو  عمس  نامثع  وبا  هتینک  تباث  نب  ةرزع  یلوم  يراصنالا  رافصلا  ملسم  نب  نافع  هتفگ  نیحیحـص  لاجر  رد  یـسدقم  رهاط 
ریغ قاحـسا  میحرلا و  دبع  نب  دمحم  دیعـس و  نب  هَّللا  دبع  نع  يور  عضاوم  یف  يراخبلا  هنع  يور  امهدنع  دحاو  ریغ  هیریوج و  نب  رخص 
یبأ نبا  رعاشلا و  نب  جاّجح  برح و  نب  ریهز  قاحسا و  نب  دّمحم  یناعنـصلا و  نع  ملـسم  هنع  يور  هنع و  بوسنم  ریغ  دمحم  بوسنم و 

نیتئام و نیرـشع و  ۀنـس  دادغبب  تام  هَّللا  دبع  نب  نوراه  یمرادلا و  هَّللا  دبع  ینثملا و  نب  دّمحم  دقاّنلا و  ورمع  متاح و  نب  دّمحم  ۀـبیش و 
نبا لثم  ثیدح  ظافح  هک  تسحـضاو  یـسدقم  رهاط  نب  دـمحم  نیحیحـص  لاجر  باتک  ردـص  ترابع  زا  ۀنـس و  نینامث  ّتس و  نبا  وه 

هک هدش  حیحص  ناشیا  دزن  دندوب  رهاط  نب  دمحم  تقو  ات  نیخیش  دعب  هک  ناشیا  نیقحال  نیقباس و  مکاح  هدنم و  نبا  ینطقراد و  يدع و 
هک اریز  حیحص  رد  وزا  نیخیش  تیاور  ببـسب  تسـس  تّجح ؟؟؟ وا  ثیدح  دناهدرک  نیحیحـص  رد  وا  ثیدح  جارخا  نیخیـش  هک  یـسک 
رد ناـفع  تلاـبن  تعفر و  تلادـع و  تقث و  سپ  وا  دـلوم  وا و  نس  دـنک  لاـمتحا  هک  ظـفاح  لدـع  هقث  زا  رگم  دـناهدرکن  جارخا  نیخیش 

يراصنالا نامثع  وبا  تبثلا  ظفاحلا  ملـسم  نب  ناّفع  هتفگ  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  دـشاب و  ققحت  توبث و  هبترم  يالعا  هجرد و  ياـصقا 
نیثالثلا دعب  دلو  دادغب  ثدحم  راّفصلا  يرصبلا  مهالوم 

95 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ساّلفلا و نیعم و  نبا  یلع و  قاحـسا و  دمحا و  هنع  مهتقبط و  بیهو و  ۀملـس و  نب  دامح  ياوتـسدلا و  ماشه  ۀبعـش و  نم  عمـس  ۀـئام و  و 

یلجعلا لاق  ینفلاخ و  نم  یلابا  الف  ناّفع  ینقفاو  اذإ  ناّطقلا  ییحی  لاق  قئالخ  یقشمدلا و  ۀعرز  وبا  قاحسا و  نب  لبنح  ءالعلا و  نب  لاله 
نع لجر و  لیدـعت  نع  فقی  نا  یلع  رانید  فالآ  ةرـشع  هل  لعجف  یـضاقلا  ذاعم  نب  ذاعم  لئاسم  یلع  ناک  ۀنـس  بحاص  تبث  هقث  ناـفع 

جیرج و نبا  کلام و  ۀسمخ  ثیدحلا  باحصا  لوقی  نیعم  نبا  تعمـس  ۀبیـش  نب  بوقعی  لاق  قوقحلا  نم  اقح  لطبا  لاق ال  یباف و  هحرج 
نب رکب  وبا  ینیدملا و  نب  یلع  نافع و  عمتجا  غئاصلا  دّـمحم  نب  رفعج  لاق  نیتم  نقتم  ۀـقث  ناّفع  متاح  وبا  لاق  نافع و  ۀبعـش و  يروثلا و 
نبا دعـس و  نب  میهاربا  یف  دمحا  دیز و  نب  داّمح  یف  ینیدملا  نب  یلع  ۀثالث  یف  نوفعـضی  ۀثالث  نافع  لاقف  لبنح  نب  دـمحا  ۀبیـش و  یبأ 

نیروکذملا و نع  اوبتک  مهتعبرا  مّهناف  ّتنعتلا  حازملا و  هجو  یلع  اذه  تلق  ۀبعش  یف  نافع  ینیدملا و  نبا  هل  لاقف  کیرـش  یف  ۀبیـش  یبأ 
نیعم نبا  هَّللا و  دبع  یبأ  عم  ترـضح  لبنح  لاق  ۀـنحملا  یف  بجی  مل  نمم  ناّفع  ناک  مهنم و  نیروکذـملا  یف  تبثا  مهریغف  ثادـحا  مه 

یلع أرق  ّهنا  بجا  مل  مکهوجو و  دّوسا  مل  اّیرکز  ابا  ای  لاقف  انثّدـح  نیعم  نبا  لاقف  ریمالا  میهاربا  نب  قاحـسا  هنحتما  ام  ام  دـعب  نافع  دـنع 
ام قاحـسا  لاقف  مهرد  ۀئامـسمخ  رهـشلا  یف  هیلع  يرجی  نوماملا  ناک  همولعم و  عطقاف  الا  باجا و  ناـف  ناـفع  نحتما  نا  نوماـملا  باـتک 

ٌدَحَأ ُهَّللا  َوُه  ُْلق  تأرقف  لوقت 
َنوُدَعُوت  ام  َو  ْمُُکقْزِر  ِءامَّسلا  ِیف  َو  تلقف  کیلع  يرجی  ام  کنع  عطقی  نینمؤملا  ریما  نا  خیش  ای  لاق  اذه  قولخم  تلقف 

ۀنس ۀیاور  یف  مایا و  دعب  تام  ةرـشع و  عست  ۀنـس  یف  نافع  انرکنا  نیعم  نبا  ۀمیثخ و  وبا  لاق  ییحی  دمحلا و  کلذب  ّرـسف  تمق  تکـسف و 
ۀقبطلا مامه و  یئاوتسدلا و  ماشه  نع  ظفاحلا  نامثع  وبا  رافصلا  ملسم  نب  نافع  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  زین  ّقحلا و  وه  نیتئام و  نیرشع و 
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رباکا زا  سپ  نامیلس  نب  رفعج  اما  ۀنـس 220  تام  لیدعتلا  حرجلا و  ماکح  نم  ناک  مما و  ۀعرز و  وبا  یبرحلا و  میهاربا  يراخبلا و  هنع  و 
نایعا همئا 

96 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
عابتا باتک  رد  تاقثلا  باتک  رد  نابح  نبا  تسنأش  ولع  تلالج و  لضف و  تیاغب  فوصوم  ناقتا و  تقث و  ظـفح و  تیاـهن  هب  فورعم  و 

تباث و نع  يوری  اهیلإ  بسنف  ۀـعیبض  ینب  یف  لزنی  نامیلـس  وبا  هتینک  ةرـصبلا  لها  نم  یـشرحلا  یعبـضلا  نامیلـس  نب  رفعج  هتفگ  نیعبات 
نسحلا انثّدح  نیخیشلا  ضغبی  ناک  ۀئام و  نیعبـس و  نامث و  ۀنـس  بجر  یف  تام  قارعلا و  لها  كرابملا و  نبا  هنع  يور  رانید  نب  کلام 

هل تلقف  یعبضلا  نامیلس  نب  رفعج  یلا  یبأ  ینثعب  لاق  هیبا  يدی  نیب  نوراه  نب  دیزی  نب  ریرج  انث  لماک  یبأ  نب  قاحـسا  انثّدح  نایفـس  نب 
نب رفعج  ناک  متاح و  وبا  لاق  رامحلا  لثم  یضفار  وه  اذإ  لاق و  تئـش  ام  ضغبا  نکل  الف و  ّبسلا  اما  لاق  رمع  رکب و  ابأ  بست  کنا  انغلب 

ثیدحلا لها  نیب  سیل  هبهذم و  یلا  ۀیعادب  نکی  مل  تیبلا و  لها  یلا  لیملا  لحتنی  ناک  هنا  ریغ  تایاورلا  یف  نینقتملا  تاقثلا  نم  نامیلس 
ۀعامج ثیدح  انکرت  ۀـلعلا  هذـهل  هرابخاب و  جاجتحالا  نا  اهیلإ  وعدـی  نکی  مل  ۀـعدب و  هیف  ناک  اذإ  نقتملا  قودـصلا  نا  فالخ  انتمئا  نم 

هیلإ و نوعدـی  اونوکی  مل  مهنا  ریغ  ءوس  مهلاحتنا  تاقث  ماوقاب  انججتحا  تاـقث و  اوناـک  نا  اـهیلإ و  نوعدـی  عدـبلا و  نولحتنی  اوناـک  نمم 
ریغ یف  انرکذ  ام  بسح  یلع  تاقث  اوناک  اذإ  مهنع  تایاورلا  لوبق  انیلع  هل و  رفغ  ءاش  نا  هیلع و  هبذع  ءاش  نا  هبر  نیب  هنیب و  دـبعلا  لاحتنا 

هتفگ هدرک  رکذ  ار  نامیلس  نب  رفعج  نا  رد  هک  نیعبات  عابتا  باتک  لوا  رد  نابح  نبا  هک  دنامن  یفخم  انبتک و  نم  عضوم 
ةزمح یبأ  نع  ثدحی  دیزی  نب  نابا  تعمـس  لاق  یماشلا  جاجحلا  نب  میهاربا  انثّدـح  لصوملاب  یّنثملا  نب  یلع  نب  دـمحا  یلعی  وبا  انثّدـح 

مث مهنولی  نیذـلا  مث  مهیف  تثعب  يذـلا  نرقلا  یتّما  ریخ  لاـق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  نیـصح  نب  نارمع  نع  یمرجلا  مدـهز  نع 
نمسلا مهیف  وشفی  نونمتؤی و  نونوخی و ال  نوفلحتسی و  نوفلحی و ال  نودهشتسی و  نودهشی و ال  موق  وشفی  مث  مهنولی  نیذلا 

عابتا مه  ادحاو و  انرق  الإ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نیب  مهنیب و  نوکی  نم ال  نیعباتلا  دعب  انرق  ساّنلا  ریخ  متاح  وبا  لاق 
عمج یف  مهتیانع  ترثک  راثالا و  ملعلا و  مهنع  اوظفح  یتح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  هفاش  نم  اوهفاش  نیذـلا  نیعباـتلا 

ماکحالا بلط  یف  اونعما  رابخالا و 
97 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ملاعلا عزفم  یه  یتلا  لوصالا  یف  ۀحضاولا  لئالدلا  نم  حیحصلا  طابنتسالا  عم  ۀنس  هیف  درت  مل  امیف  فلّسلا  لیواقا  مهطبض  اهیف و  هقفتلا  و 
نیحداقلا بلق  نع  هناص  نیملـسملا و  یلع  نیّدلا  مهب  الع  لج و  هَّللا  ظفح  یتح  لوصالا  نم  مدـقت  ام  یلا  عورفلا  رئاس  ّدر  لاوحالا و  یف 

نم فرعن  اـم  مهباـسنا و  مهنم و  تاـقثلا  ءامـسا  یلمن  اـمنا  راـثآلا و  یف  مهلیواـقا  یلا  عجری  راـصمالا و  یف  مهب  يدـتقی  اـمالعا  مهلعج  و 
سمخلا لاصخلا  نع  مهرابخا  يّرعت  دنع  نییلوالا  نیتقبطلا  نم  لبق  امیف  هانرکذ  يذلا  طرشلا  یلع  باتکلا  اذه  یف  مهباسنا  یلع  فوقولا 

یلع نسلا  لضفلا و  نود  ءاقللا  مهرکذ  نم  دـصقلا  نال  هرخات  نسلا و ال  مدـقت  ناسنالا و ال  ۀـلالج  یلع  جّرعا  تسل  لبق و  اهانرکذ  یتلا 
یف هعم  يوتـسا  نم  یلا  هانممـض  هتوم  رّخات  نا  یقللا و  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلا  برقا  ناک  نم  ّلکف  هیلع  باـتکلا  انلّـصا  اـم 
نم امهیلع  سیقیف  اـمهب  ظـفحلل  لـّماتملا  ربتعیل  هقوف  رخآ  هنود و  اخیـش  مهنم  ءیـش  لـک  رکذ  دـنع  رکذا  ینا  ریغ  هتوم  مدـقت  نا  یقللا و 

اهانرکذ یتلا  سمخلا  لاـصخلا  نع  يّرعت  اذإ  حیحـص  ربخ  وهف  باـتکلا  اذـه  یف  هرکذا  نمم  خیـش  ۀـیاور  نم  دـجو  ربخ  لـکف  اـمهءارو 
لاجر رد  یـسدقم  رهاط  نب  دمحم  تاماطلا و  اودبا  الا و  لها  هنع  يرعتی  قدصلا و  لهاب  نهولا  هیف  قزلی  یتح ال  انلق  ام  سیقی  نا  بجیف 

ابا نامثع و  نب  دـعجلا  ینانبلا و  تباث  نامیلـس  وبا  هتینک  يرـصبلا  ۀـعیبض  ینب  لیزن  یعبـضلا  یـشرحلا  نامیلـس  نب  رفعج  هتفگ  نیحیحص 
دیاب ناسح و  نب  دیبع  نب  دـمحم  ۀـبیتق و  ییحی و  نب  ییحی  ریـسن و  نب  نطق  هنع  يور  يریرجلا  دیعـس  کشرلا و  دـیزی  یفوجلا و  نارمع 

كولسل انقّفو  امک  حلاّصلا  لمعلل  ّلج  ّزع و  هَّللا  انقفو  دعب  اّما  هتفگ  نیحیحص  لاجر  باتک  ردص  رد  یسدقم  رهاط  نب  دمحم  هک  تسناد 
هیلع هَّللا  یّلص  صن  دق  ناک  ذإ  اهیلع  ّثحن  ۀیبصع  وا  اهیلإ  وعدن  ۀعدب  هدعب  عدتبا  نّمم  انلعجی  مل  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀنس 
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لک یف  ّلج  ّزع و  هَّللا  ثعبیف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هل  بیجتـساف  مهل  اعد  ةروصنملا و  ۀفئاطلا  هذه  لضف  یلع  ءیـش  تالاقم  یف  مّلـس  و 
جاجحلا نب  ملسم  نیسحلا  یبأ  يراخبلا و  هَّللا  دبع  یبأ  نیظفاحلا  نیمامالا  یلا  نایبلا  ّقح  ساّنلل  هنّیبی  نأشلا و  اذهب  موقی  نم  نامز  تقو و 

اّزیمف ّيروباسینلا 
98 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم ّلج  ّزع و  هَّللا  ملع  امل  مالـسالا  لهال  ۀّجح  اراصف  نیحیحـصلا  امهیباتک  یف  ام  یلع  ۀلمج  هنم  ارـصح  همیقـس و  نم  ثیدـحلا  حـیحص 
یف لضفلا  نم  هتلزنم  نوکی  نم  نأشلا  اذه  یف  ابرغ  اقرـش و  ۀمئالا  نم  امهرـصع  یف  ناک  ذإ  هادصق  امیف  امهتدیقع  ۀحـص  امهتین و  قدص 
لک ۀـمئا  امهدـعب و  نم  مث  نیباتکلا  نیذـه  یف  مهنع  اجرخا  نیذـلا  امهخیاشم  نم  وه  نم  مهنم  امهتلزنم و  ۀعیرـشلا  مولع  نم  یّتش  عاونا 

ظافح نم  ۀفئاط  مث  امهیلع  ۀعنصلا  یف  ةدایزلا  نکمی  مل  ذإ  امهمجارت  یلع  اوجرخ  امهثیدح و  نم  لکشا  ام  اوحرـش  اذه  انموی  یلا  رـصع 
اذه انموی  یلا  مهدعب  نم  مث  مکاحلا  هَّللا  دبع  یبأ  ةدنم و  نب  هَّللا  دبع  یبأ  ینطقرادلا و  نیـسحلا  یبأ  يدع و  نب  دمحا  یبأ  لثم  ثیدحلا 

حیحصلا یف  هنع  امهتیاورل  ۀّجح  هثیدح  نوکی  ساّنلا  ضعب  هیف  ملکت  نا  نیباتکلا و  نیذه  یف  هثیدح  اوجرخا  نم  لک  نا  مهدنع  ّحص  امل 
لـصی نا  یلا  ةریتولا  هذه  یلع  همّدقت  نمم  عامـسلا  هدـلوم  هّنـس و  لمتحی  ظفاح  لدـع  ۀـقث  نع  الا  اجرخی  مل  امهیلع  هَّللا  ۀـمحر  اناک  اذإ 

کلذ یف  اوفّنـص  کلذ  ملع  انیلإ  یهتنا  ام  بسح  یلع  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  اهعـضاوم  یف  اـهنّیبا  اـفرحا  ـالا  روهـشملا  یباحـصلا  یلا  دانـسالا 
يذلاف حرشلا  ةرثک  یف  دوصقملا  بیغی  ثیحب  ۀحورـشم  اهنم و  ةدئاف  ریثک  یلع  يدتبملا  بلاطلا  فقی  ثیحب ال  ةرـصتخم  ةریثک  فیناصت 

یف هنم  عمـس  نمم  ۀـفئاط  مهنم و  عمـس  نّمم  ۀـفئاط  رکذ  ۀـمجرتلا و  یف  يذـلا  مسا  رکذ  حرـش  يذـلا  طقف و  ءامـسالا  یلا  راـشا  رـصتخا 
یف نیرخأتملا  نیمدقتملا و  ءالؤه  فیناصت  نم  ریثک  یلع  تفقو  هریغ و  یئاکلاللا و  مساقلا  وبا  فّنـص  امک  حیحـصلا  جراخ  حیحـصلا و 

ثدح نیذلا  هخیاشم  نم  افرط  مسالا و  رکذ  نیقیرطلا  نیب  اقیرط  امهفینصت  یف  اکلس  نالجر  الا  هفینـصت  یف  یفـش  ادحا  را  ملف  نفلا  اذه 
ام ءامـسا  امهدحا  فّنـص  هنع  ثّدحملا  ثّدـحملا و  یف  ینعملا  اذـه  ایـصقتسا  امبر  طقف و  باتکلا  یف  هنع  يور  نم  باتکلا و  یف  مهنع 

هدـعب رخآلا  فّنـص  يراخبلا و  يذابالکلا  نیـسحلا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  رـصن  وبا  وه  يراخبلا و  هَّللا  دـبع  یبأ  مامالا  باتک  هیلع  لمتـشا 
لمتشا ام  ءامسا 

99 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رثکا تیأر  اّمل  المجا و  امهفیناصت و  یف  انسحاف  یناهبصالا  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  وه  ّيروباسینلا و  ملسم  نیسحلا  یبأ  مامالا  باتک  هیلع 

هادروأ و ام  دروا  مث  هعفن  رثکی  همجح و  فخیل  نیباتکلا  نیب  تعمج  نا  یلع  کـلذ  ینادـح  هب  ادرفنا  اـم  اـهّلقا  هیلع و  اـقفتا  اـم  ءامـسالا 
یلا امهدحا  دنع  وا  امهدنع  دحاو  ثیدح  هل  يذـّلا  يوارلا  رکذ  دـنع  ریـشا  لیوطتلا و  نم  هنع  ینغتـسی  ام  رـصتخا  هالفغا و  ام  كردتـسا 
یف اـهالخدا  ثیداـحا  لـلع  نم  ظاّـفحلا  هیف  ملکت  اـم  نیبا  کلذـک  ـالزان و  عقو  نا  هنتمب  اـما  هیف و  وـلع  وا  هدانـساب  اـما  ثیدـحلا  کـلذ 

اداهـشتسا هثیدح  ادروا  نم  نّیبا  مأ ال و  هجو  ثیدحلا  کلذ  هب  للع  امل  له  رکذا  ۀیاورلا و  کلتب  روهـشملا  يوارلا  رکذ  دنع  نیحیحـصلا 
اثیدح بابلا  کلذ  ریغ  یف  هل  ادروا  عضوم و  یف  اثیدـح  هل  ادروا  نم  هب و  افودرم  هدـعب  وا  ثیدـحلا  نتم  لبق  هریغب  انورقم  هادروا  نم  هب و 

نع اثّدح  نم  هریغ و  هیسن  نالف و  انثّدح  امهدحا  وا  الاقف  بوسنم  ریغ  هادروا  نم  نانثا و  امّهنا  ّنظی  اّلئل  یلوالا  ۀبسنلا  ریغ  یلا  هابسنف  رخآ 
دمحا همـسا  نم  انمدـق  هب و  ادرفنا  ام  هیلع و  اقفتا  ام  مجعملا  فورح  قسن  یلع  بترا  ـالزان و  رخـالل  اـیلاع و  امهدـحال  عقو  هنع و  لـجر 
هترکذ ام  عیمجل  قفوملا  هَّللا  فلالا و  باب  لّوا  هنا  یناثلا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مساب  ءادتبالاب  اکربت  امهدحا  نیینعم  عمجیل 
نیقحال نیقباس و  مکاح  هدـنم و  نبا  ینطقراد و  يدـع و  نبا  لثم  ثیدـح  ظافح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هلـضف  هنمب و  هیلع  نیعملا  و 

رد وا  ثیدح  جارخا  نیخیـش  هک  یـسک  ره  هک  هدـش  تباث  حیحـص و  ناشیا  دزن  دـندوب  رهاط  نب  دـمحم  تقو  ات  نیخیـش  دـعب  هک  ناشیا 
ظفاح لدع  هقث  زا  رگم  دناهدرکن  جارخا  نیخیش  هک  اریز  حیحـص  رد  وزا  نیخیـش  تیاور  ببـسب  تستّجح  وا  ثیدح  دناهدرک  نیحیحص 

نب رفعج  ثیدـح  هک  دـش  تباث  اعطق  انیقی و  نیا  رب  انب  سپ  تسوا  رب  مدـقتم  هک  یـسک  زا  ار  عامـس  وا  دـلوم  وا و  نس  دـنک  لاـمتحا  هک 
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وا دوخ  تستجح و  مکاح  هدنم و  نبا  ینطقراد و  يدع و  نبا  اصوصخ  دندوب  رهاط  دمحم  نامز  ات  نیخیش  دعب  هک  هّینس  همئا  دزن  نامیلس 
ناملس وبا  هتفگ  یعبض  تبسن  رد  باسنا  رد  دمحم  نب  میرکلا  دبع  دعس  وبا  تسظفاح و  لدع و  هقث و 

100 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع يوری  اهیلإ  بسنف  ۀعیبض  ینب  یف  لزنی  ناک  هنال  یعبـضلا  هل  لیق  اّمنا  ةرـصبلا  لها  نم  يرـصبلا  یـشرحلا  یعبـضلا  نامیلـس  نب  رفعج 
هَّللا دیبع  لیئارسا و  نب  قاحـسا  كرابملا و  نبا  هنع  يور  یخبـسلا  دقرف  رانید و  نب  کلام  کشّرلا و  دیزی  یفوجلا و  نارمع  یبأ  تباث و 
نب ریرج  لاق  امهنع  هَّللا  یـضر  رمع  رکب و  ابا  نیخیـشلا  ضغبی  ناک  ۀـئام و  نیعبـس و  نامث و  ۀنـس  تام  قارعلا  لها  يریراوقلا و  رمع  نب 
اّما لاق  امهنع  هَّللا  یضر  رمع  رکب و  ابا  ّبست  کنا  انغلب  هل  تلقف  یعبـضلا  نامیلـس  نب  رفعج  یلا  یبأ  ینثعب  هیبا  يدی  نیب  نوراه  نب  دیزی 
یف نینقتملا  تاقثلا  نم  نامیلس  نب  رفعج  ناک  ناّبح  نب  متاح  وبا  لاق  رامحلا  لثم  یضفار  وه  اذإ  لاق و  تئش  ام  ضغبلا  نکل  الف و  بسلا 

قودّـصلا ّنا  فالخ  انتمئا  نم  ثیدـحلا  نیب  سیل  هبهذـم و  یلا  ۀـیعادب  نکی  مل  تیبلا و  لها  یلا  لـیملا  لـحتنم  ناـک  هنا  ریغ  تاـیاورلا 
ۀلعلا هذـهل  هرابخاب و  جاجتحالا  طقـس  ۀـعدب  یلا  یعد  اذاف  زئاج  هرابخاب  جاجتحالا  نا  اـهیلإ  وعدـی  نکی  مل  ۀـعدب و  هیف  ناـک  اذإ  نقتملا 

مهنا و ریغ  ءوس  مهلاحتنا  تاقث  ماوقاب  اـنججتحا  تلقث و  اوناـک  نا  اـهیلإ و  نوعدـی  عدـبلا و  نولحتنی  اوناـک  نمم  ۀـعامج  ثیدـح  اـنکرت 
یف هانرکذ  ام  بسح  یلع  تاقث  اوناک  اذإ  مهنع  تایاورلا  لوبق  انیلع  هنع و  افع  ءاش  نا  هیلع و  هبّذـع  ءاـش  نا  ّهبر  نیب  هنّیب و  دـبعلا  لاـحتنا 
مما ددسم و  يدهم و  نبا  هنع  یفوجلا و  نارمع  یبأ  تباث و  نع  یعبضلا  نامیلس  نب  رفعج  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  انبتک و  نم  عضوم  ریغ 

مـضب یعبـضلا  نامیلـس  نب  رفعج  هتفگ  بیذـهتلا  بیرقت  رد  رجح  نبا  ۀعیـشلا و  داهز  نم  وه  انیما و  ناک  لیق  همولع  ةرثک  عم  هیقف و  ۀـقث 
سپ کشر  دیزی  اما  نیعبس  نامث و  ۀنـس  تام  ۀنماثلا  نم  عیـشتی  هنکل  دهاز  قودص  يرـصبلا  نامیلـس  وبا  ةدحوملا  حتف  ۀمجعملا و  داضلا 

کـشر تاحـشر  زا  هتـس  حاحـص  بابرا  تسدـساح و  دـقاح و  ره  کشر  دـماحم  ولع  بقاـنم و  ومـس  ببـسب  دـهاز و  تبث  دـباع و  هقث 
کشرلا یعبـضلا  دیزی  یبأ  نب  دیزی  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  یّلمتم  ناداش و  لاحـشوخ و  وا  رابخا  تایاور و  لقنب  یلـستم و  ضیفتـسم و 
یعبـضلا دیزی  یبأ  نب  دیزی  هتفگ  بیرقت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ۀنـس 113 و  تام  دبعتم  ۀـقث  هّیلع  نبا  ۀبعـش و  هنع  ذاعم و  فرطم و  نع 

ۀمجعملا مضب 
101 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم هنّیل  نم  مهودـباع  ۀـقث  ۀـمجعملا  نوکـس  ءارلا و  رـسکب  کشّرلاب  فرعی  يرـصبلا  رهزالا  وبا  مهالوم  ۀـلمهم  اهدـعب  ةدـحوملا  حـتف  و 
اعیمج هّتـس  حاحـص  بابرا  تستابثا و  داّبع  تاقث و  داهز  زا  سپ  هَّللا  دـبع  نب  فرطم  اما  ۀنـس  ۀـئام  نبا  وه  نیثالث و  ۀنـس  تام  ۀـسداسلا 

ءامـسا باتک  رد  یـسدقم  رهاط  نب  دـمحم  دـنالباق  مّلـسم و  مشچ  رـسب و  ار  وا  رابخا  فئاطل  لقان و  ذـخآ و  ار  فرطم  تاـیاور  فئارط 
امهدنع و نیصح  نب  نارمع  عمس  شیرح  ینب  نم  ّهنا  لاقی  هَّللا و  دبع  وبا  يرماعلا  ریخشلا  نب  هَّللا  دبع  نب  فرطم  هتفگ  نیحیحص  لاجّرلا 

دّمحم لاله و  نب  دیمح  یناه و  نب  هَّللا  دبع  نب  دیزی  هنع  يور  ملـسم  دنع  هَّللا  دبع  هابا  دامح و  نب  ضایع  ۀـشئاع و  لقعم و  نب  هَّللا  دـبع 
ءامسا باتک  نیمه  ردص  رد  یسدقم  رهاط  نب  دمحم  هدافا  زا  اقباس  نیعست و  سمخ و  ۀنـس  تام  یلع  نب  ورمع  لاق  ملـسم  دنع  عساو  نب 

دعب هک  ناشیا  نیقحال  نیقباس و  مکاح و  هدنـسم و  نبا  ینطقراد و  يدـع و  نبا  لثم  ثیدـح  ظافح  هک  هدـش  حـضاو  نیحیحـص  لاجرلا 
دناهدرک نیحیحص  رد  وا  ثیدح  جارخا  نیخیش  هک  یسک  ره  هک  هدش  تباث  حیحـص و  ناشیا  دزن  دندوب  رهاط  نب  دمحم  تقو  ات  نیخیش 

نس دنک  لامتحا  هک  ظفاح  لدع  هقث  زا  رگم  دناهدرکن  جارخا  نیخیش  هک  اریز  حیحص  رد  وزا  نیخیش  تیاور  ببـسب  تستجح  وا  ثیدح 
دعب هک  هینـس  همئا  دزن  فرطم  ثیدـح  هک  دـش  تباث  اعطق  اـنیقی و  نیا  رب  اـنب  سپ  تسوا  رب  مدـقتم  هک  یـسک  زا  ار  عامـس  وا  دـلوم  وا و 

تسظفاح و لدـع و  هقث و  وا  دوخ  تستّجح و  مکاح  هدـنم و  نبا  ینطقراد و  يدـع و  نبا  اصوصخ  دـندوب  رهاط  دـمحم  نامز  ات  نیخیش 
هَّللا دبع  وبا  هتینک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ةایح  یف  دلو  يرماعلا  ریخشلا  نب  هَّللا  دبع  نب  فرطم  هتفگ  بیذهتلا  بیهذت  رد  یبهذ 
يور ۀنـس و  نورـشع  هل  هَّللا  دبع  نب  فرطم  باطخلا و  نب  رمع  تام  مهداهز  ةرـصبلا و  لها  داّبع  نم  ناک  ةریره و  یبأ  هیبا و  نع  يوری 
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زین ۀنس و  نیرشعب  نسحلا  نم  ربکا  ناک  نینامث و  عبس و  ۀنس  لیق  دق  نیتس و  عست و  ۀنـس  فراجلا  نوعاط  دعب  تام  حاّیتلا  وبا  ةداتق و  هنع 
هوخا هنع  یلع و  ّیبا و  هیبا و  نع  مالعالا  دحا  هَّللا  دبع  وبا  يرماعلا  یـشرحلا  ریّخّـشلا  نب  هَّللا  دبع  نب  فرطم  دیامرفیم  فشاک  رد  یبهذ 

نیشلا رسکب  ریخشلا  نب  هَّللا  دبع  نب  فرطم  هتفگ  بیرقت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ۀنس 95 و  تام  حایتلا  وبا  ةداتق  دیزی و 
102 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا دبع  وبا  ۀمجعم  مث  نیتحوتفم  نیتلمهمب  یـشرحلا  يرماعلا  ءار  مث  ۀنکاس  ۀیناتحت  اهدعب  ةروسکملا  ۀمجعملا  ءاخلا  دـیدشت  ۀـمجعملا و 
فیرـشلا و ثیدحلا  لاطبا  نا  ناب  عمل و  عطـس و  حضو و  رهظف و  یهتنا  نیعـست  سمخ و  ۀنـس  تام  ۀیناثلا  نم  لضاف  دباع  ۀـقث  يرـصبلا 

عیظف للزلا و  شحاف  نالذخلل و  ثروملا  کتهتلا  يرجتلا و  میظع  نارـسخلا و  روزلا و  تهبلا و  ضحم  نالطبلا  عضولا و  بذکلاب و  هیمر 
ناوهلل بلاجلا  دانعلا  یف  هیف ؟؟؟ یف  اضیرع  باهذلا  دقنلا و  نع  یحنتلا  یصقا  نائنشلا و  دقحلا و  یصقا  نم  ثعبنملا  لطخلا  يزخلا و 

هدیرب زا  ار  تلالد  ینابیش  لبنح  نب  دمحأ  - 17

تسروکذم دمحا  دنسم  رد  هکنآ  مهدتفه  هجو 
نیثعب نمیلا  یلا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  ةدیرب  هیبا  نع  ةدیرب  نب  هَّللا  دبع  نع  يدنکلا  حلجا  ینثدـح  ریمن  نبا  انثّدـح 

هدنج یلع  مکنم  دحاو  لکف  متقرتفا  نا  ساّنلا و  یلع  ّیلعف  متیقتلا  ذإ  لاقف  دیلولا  نب  دلاخ  رخآلا  یلع  بلاط و  یبأ  نب  یلع  امهدحا  یلع 
یبّسلا نم  ةأرما  ّیلع  یفطـصاف  ۀّیرذلا  انیبس  ۀـلتاقملا و  انلتقف  نیکرـشملا  یلع  نوملـسملا  رهظف  انلتتقاف  نمیلا  لها  نم  دـیز  ینب  انیقلف  لاق 

مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  تیتا  اّملف  کلذب  هربخی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  دیلولا  نب  دلاخ  یعم  بتکف  ةدـیرب  لاق  هسفنل 
لجر عم  ینتثعب  ذئاعلا  ناکم  اذه  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هجو  یف  بضغلا  تیارف  هیلع  ئرقف  باتکلا  تعفد 

يدعب مکیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  ّهناف  ّیلع  یف  عقت  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هب  تلسرأ  ام  تلعفف  هعیطا  نا  ینترمأ  و 
بایترا و رادکا  زا  وا  حـئادم  لئاضف و  ریمن  سپ  ریمن  نب  هَّللا  دـبع  اما  دـنانیحودمم  نیفورعم  نیلوبقم و  تاقث و  همه  دانـسا  نیا  لاجر  و 
یفاخ و ریغ  نایعا  نیققحم  بتک  عبتتم  رب  وا  ناقتا  ظفح و  ناش و  ولع  رابتعا و  تلالج و  تیاغ  دامتعا و  تقث و  تیاـهن  یفاـص و  راـکنا 
یفاع و دادـل  دانع و  یفایف  هماهم و  مئاه  یفاـج و  بصعتم  رگم  وا  تاداـفا  تاـیاور و  هلباـقمب  درادیمن  رب  ربک  ندرگ  دـنکیمن و  مـالک 

دبع هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  یفاش  یفاک و  وا  بقانم  نساحم  دـماحم و  لئالج  زا  يذـبن  روهظ  يارب  دوشیم  روکذـم  هک  یتارابع 
شمعالا و ةورع و  نب  ماشه  نع  ثدـح  دّـمحم  ریبکلا  ظفاحلا  دـلاو  یفوکلا  یفراخلا  مث  ینادـمهلا  ماشه  وبا  مامالا  ظـفاحلا  ریمن  نب  هَّللا 

جسوکلا قاحسا  نیعم و  نبا  دمحا و  هنع  ةدع و  ورمع  نب  هَّللا  دیبع  دایز و  یبأ  نب  دیزی  دلاخ و  یبأ  نب  لیعامسا  راوس و  نب  ثعشا 
103 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀنـس یف  یفوت  ثیدـحلا  باحـصا  رابک  نم  ناک  هریغ و  نیعم و  نب  ییحی  هقث  قلخ و  ناـفع و  نب  یلع  نب  نسحلا  تارفلا و  نب  نسحلا  و 
انا بالط  نب  نیسحلا  انا  مالـسالا  لامج  انا  دّمحم  نب  دمـصلا  دبع  انا  ریذع  نب  رمع  انربخا  ۀنـس  نونامث  عبرا و  هل  ۀئام و  نیعـست و  عست و 
نا ادعـس  تعمـس  بیـسملا  دیعـس  نب  ییحی  نع  ریمن  نبا  انا  بویا  نب  بیعـش  ان  یطـساولا  تباث  نب  دمحا  نب  دمحم  انا  عیمج  نب  دّـمحم 
نب ماشه  نع  ماشه  وبا  ینادمهلا  ریمن  نب  هَّللا  دبع  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  زین  دحا و  موی  هیوبا  هل  عمج  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

ارغـصم نوـنب  ریمن  نب  هَّللا  دـبع  هـتفگ  بـیرقت  رد  رجح  نـبا  ۀنـس 199 و  یفوـت  ۀّـجح  نیعم  نبا  دـمحا و  هـنبا و  هـنع  شمعـالا و  ةورع و 
نب حلجا  اما  نیعست  عست و  ۀنس  تام  نونامث  عبرا و  هل  ۀعساتلا و  رابک  نم  ۀنسلا  لها  نم  ثیدحلا  بحاص  ۀقث  یفوکلا  ماشه  وبا  ینادمهلا 

هک یقیرطب  داژن  الاو  نیدـقنم  داـجما و  نیققحم  داـقن و  همئا  دزن  وا  دانتـسا  داـمتعا و  راـبتعا و  قوثو و  سپ  يدـنکلا  ۀـیجح  نب  هَّللا  دـبع 
دنک نیدحاج  نیبصعتم و  نیرکنم  نیرباکم و  نابز  دسر و  لالقتـسا  هیاپب  نایع  حوضو و  تیاهن  نأش و  ولع  هبترم  تیاغب  ناهرب  تّجح و 

دوریم تارابع  ضعب  رب  افتکا  ماقم  نیرد  دش  دهاوخ  حضاو  لابلا  تتشتم  نیا  نایب  زا  لاضفملا  ماعنملا  هَّللا  نوعب  دعب  ام  رد  ددرگ  لال  و 
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هریغ نیعم و  نبا  هقثو  قلخ  ریمن و  نبا  ناطقلا و  دنع  ۀمرکع و  یبعشلا و  نع  يدنکلا  ۀّیجح  وبا  هَّللا  دبع  نب  حلجا  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ 
نبا ۀنس 141 و  تام  لتق  ارقتفا و  الا  دحا  رمع  رکب و  ابا  ّبس  ام  ّهنا  انعمس  لاق  ّهنا  کیرش  هنع  يور  هنا  عم  یعیـش  وه  یئاسّنلا و  هفّعـض  و 
نم یعیش  قودص  ییحی  همسا  لاقی  يدنکلا  ۀیّجح  ابا  ینکی  ارغـصم  میجلا  ۀلمهملاب و  ۀّیجح  نب  هَّللا  دبع  نب  حلجا  هتفگ  بیرقت  رد  رجح 

یلعم و حدق  زئاح  بیـسح و  ۀقث  یعبات  لضاف  بیبل و  یـضاق  بیدا و  ملاع  سپ  هدیرب  نب  هَّللا  دبع  ابا  نیعبرا  سمخ و  ۀنـس  تام  ۀعباسلا 
بیدا دـقان  ره  يارب  تسلـصاح  وا  ناکم  ّولع  ناش و  تعفر  لاـمکب  نیقیلا  درب  تسبیجع و  دـجم  لـضف و  زا  بیـصن  لـیلج  زئاـف  بیقر و 

نب نیـسح  لوعم و  نب  کلم  هنع  ةرمـس و  ۀشئاع و  نیـصح و  نب  نارمع  هیبا و  نع  ورم  یـضاق  ةدیرب  نب  هَّللا  دبع  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ 
ۀنس 115 تام  ۀنس 15 و  دلو  ۀقث  لاله  وبا  دقاو و 

104 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تام ۀثلاثلا  نم  ۀقث  اهیضاق  يزورملا  لهس  وبا  یملـسالا  بیـصحلا  نب  ةدیرب  نب  هَّللا  دبع  هتفگ  بیرقت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ۀئام و  هل  و 

ۀنس ۀئام  هل  ۀئام و  ةرشع و  سمخ  لب  لیق  ۀئام و  سمخ و  ۀنس 

سابع نبا  زا  دوخ  دنسم  رد  ینابیش  لبنح  نب  دمحأ  - 18

تسروکذم دمحا  دنسم  رد  هکنآ  مهدجیه  هجو 
ای اولاق  طهر  ۀعـست  هاتا  ذإ  ساّبع  نبا  یلا  سلاجل  ینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  انثّدح  جلب  وبا  انثدح  ۀناوع  وبا  انثّدـح  دامح  نب  ییحی  انثدـح 

لاق یمعی  نا  لبق  حیحـص  ذـئموی  وه  لاق و  مکعم  موقا  لب  ساّبع  نبا  لاقف  لاـق  ءـالؤه  نم  اـنولخت  نا  اـما  اـنعم و  موقت  نا  اـّما  ساـّبع  نب 
هَّللا یّلص  یبّنلا  هل  لاق  لجر  یف  اوعقو  رشع  هل  لجر  یف  اوعقو  فت  ّفا و  لوقی  هبوث و  ضفنی  ءاجف  لاق  اولاق  ام  يردن  الف  اوثدحتف  اودتناف 

نحطی یحّرلا  یف  وه  اولاق  یلع  نبا  لاق  فرـشتسا  نم  اهل  فرـشتساف  لاق  هلوسر  هَّللا و  ّبحی  ادبا  هَّللا  هیزخی  الجر ال  نثعبال  مّلـس  هیلع و 
ّییح تنب  ۀّیفصب  ءاجف  هاّیا  اهاطعاف  اثلث  ۀیارلا  ّزه  مث  هینیع  یف  ثفنف  لاق  رصبی  داکی  دمرا ال  وه  ءاجف و  لاق  نحطیل  مکدحا  ناک  ام  لاق و 

ینیلاوی مکّیا  همع  ینبل  لاق  لاق و  هنم  انا  یّنم و  لجر  ّالا  اهب  بهذـی  لاق ال  هنم  اهذـخاف  هفلخ  اّیلع  ثعبف  ۀـبوتلا  ةروسب  انالف  ثعب  مث  لاـق 
مکیا لاقف  مهنم  لجر  یلع  لبقا  مث  هکرتف  لاق  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  کیلاوا  انا  یلع  لاقف  اوباف  سلاج  هعم  یلع  لاق و  ةرخـآلا  ایندـلا و  یف 

نم ملـسا  نم  لّوا  ناک  لاق و  ةرخآلا  ایندلا و  یف  یّیلو  تنا  لاقف  ةرخآلا  ایندلا و  یف  کیلاوا  انا  یلع  لاقف  اوباف  ةرخآلا  ایندلا و  یف  ینیلاوی 
هَّللا دیری  اّمنا  لاقف  نیـسح  نسح و  ۀمطاف و  ّیلع و  یلع  هعـضوف  هبوث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ذـخا  لاق و  ۀـجیدخ  دـعب  ساّنلا 

لاق و هناکم  مان  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  بوث  سبل  هسفن  ّیلع  يرـش  لاق و  اریهطت  مکرّهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل 
هَّللا ّیبن  ای  لاقف  لاق  هَّللا  یبن  ّهنا  بسحی  رکب  وبا  لاق و  مئان  ّیلع  رکب و  وبا  ءاجف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نومری  نوکرـشملا  ناک 
یلع لعج  لاق و  راغلا  هعم  لخدف  رکب  وبا  قلطناف  لاق  هکرداف  نومیم  رئب  وحن  قلطنا  دق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  یبن  ّنا  ّیلع  هل  لاقف  لاق 

نع فشک  مث  حبصا  یتح  هجرخی  بوثلا ال  یف  هسار  ّفل  دق  روضتی  وه  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  ّیبن  یمری  ناک  امک  ةراجحلاب  یمری 
دق روضتت و  تنا  روضتی و  الف  هیمرن  کبحاص  ناک  میئلل  ّکنا  اولاقف  هسار 

105 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یکبف مّلـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  ّیبن  هل  لاقف  لاق  کعم  جرخا  یلع  هل  لاقف  لاق  كوبت  ةوزغ  یف  ساّنلاب  جرخ  لاق و  کـلذ  انرکنتـسا 

هل لاق  لاق و  یتفیلخ  تنا  ّالا و  بهذا  نا  یغبنی  ّهنا ال  ّیبنب  سیل  کنا  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  هل  لاقف  یلع 
وه ابنج و  دجسملا  لخدیف  لاق  یلع  باب  ریغ  دجسملا  باوبا  ّدس  لاق و  يدعب  نمؤم  ّلک  یف  یّیلو  تنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

باحـصا نع  یـضر  دـق  ّهنا  نآرقلا  یف  ّلج  ّزع و  هَّللا  انربخا  لاق و  ّیلع  هالوم  ناف  هـالوم  تنک  نم  لاـق  لاـق و  هریغ  قیرط  هل  سیل  هقیرط 
برض الف  یل  نذئا  لاق  ثیح  رمعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  یبن  لاق  لاق و  دعب  مهیلع  طخـس  ّهنا  انثّدح  لهف  مهبولق  یف  ام  ملعف  ةرجـشلا 
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وبا انثّدح  لاق  ییحی  نب  ریثک  کلام  وبا  انثّدح  متئـش  ام  اولمعا  لاقف  ردب  لها  یلع  علطا  دق  هَّللا  لعل  کیردـی  ام  العاف و  تنک  لاق و  هقنع 
هوحنب ساّبع  نبا  نع  نومیم  نب  ورمع  نع  جلب  یبأ  نع  ۀناوع 

دواد وبا  دنـس  حیحـصت  رد  نومیم  نب  ورمع  جـلب و  وبا  هناوع و  وبا  قیثوت  دـنانیدمتعم  تابثا  نیدنتـسم و  تاقث و  همه  دنـس  نیا  لاجر  و 
هتفگ بیذـهتلا  بیهذـت  رد  یبهذ  تسداقن  نیثّدـحم  هّلجا  لوبقم  داجما و  همئا  رباکا  دومحم  سپ  دامح  نب  ییحی  اـما  یتفاـیرد  یـسلایط 

نب ۀمرکع  ۀبعش و  نع  يور  هتیوار و  ۀناوع و  یبأ  نتخ  دّمحم  وبا  لاقی  رکب و  وبا  يرصبلا  مهالوم  ینابیـشلا  دایز  یبأ  نب  دامح  نب  ییحی 
جسوکلا و قاحـسا  رادنب و  هیوهار و  نب  قاحـسا  هنع خ و  ۀـفئاط و  مزاح و  نب  ریرج  راتخملا و  نب  زیزعلا  دـبع  ۀملـس و  نب  دامح  رامع و 

دبعا را  مل  مالـسلا  دبع  نب  نامعنلا  نب  دمحم  لاق  هریغ  متاح و  وبا  هقثو  قلخ  یمیدکلا و  رایـس و  نب  قاحـسا  یمرادلا و  ۀـبیتق و  نب  راکب 
ینابیشلا دامح  نب  ییحی  دیامرفیم  فشاک  رد  یبهذ  زین  نیتئام و  ةرشع و  سمخ  ۀنس  یفوت  لیق  کحـضی  مل  هنظا  دامح و  نب  ییحی  نم 

هیشاح رد  ۀنـس 215 و  یفوت  ّهلاتم  ۀقث  یمیدـکلا  یمرادـلا و  هنع ح و  ۀبعـش و  رامع و  نب  ۀـمرکع  نع  هتیوار  ۀـناوع و  یبأ  نتخ  مهالوم 
نب دّـمحم  لاق  يرـصبلا  دّـمحم  وبا  لاقی  رکب و  وبا  دایز  یبأ  نبا  تسروکذـم  دامح  ظفل  دـعب  تسلامکلا  بیذـهت  زا  ذوخام  هک  فشاـک 

ییحی نم  دبعا  را  مل  مالـسلا  دبع  نب  نامعنلا  نب  دّمحم  لاق  تاقثلا و  یف  نابح  نبا  هرکذ  ۀقث و  متاح  وبا  لاق  ثیدـحلا و  ریثک  ۀـقث  دـعس 
کحضی مل  هنظا  دامح و  نب 

106 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تام ۀعساتلا  راغص  نم  دباع  ۀقث  هناوع  وبا  نتخ  يرـصبلا  مهالوم  ینابیـشلا  دایز  یبأ  نب  دامح  نب  ییحی  دیامرفیم  بیرقت  رد  رجح  نبا  و 

نیتئام ةرشع و  سمخ  ۀنس 

تسنآ رابتعا  دامتعا و  بجوم  دنسم  رد  ار  یثیدح  دمحأ  تیاور  درجم  هکنیاب  جاجتحا  - 19

دنـسم رد  فیرـش  ثیدح  نیا  تیاور  درجم  هینـس  همئا  تادافا  زا  لبنح  نب  دمحا  دیناسا  لاجر  قوثو  توبث  رب  هوالع  هکنآ  مهدزون  هجو 
هوجوب نآ  بیذـکت  لاطبا و  نالطب  رب  تسا  حـئال  ناهرب  حـضاو و  لیل  ۀـعونتم  دـیناسا  ةددـعتم و  قرطب  ۀـیاورلا  تناک  اذإ  فیکف  اـقلطم 

تسرهاظ تما و  نیا  لوصا  زا  تسیلصا  دنسم  نیا  هکنیا  هب  هدرک  حیرصت  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبس  باهولا  دبع  هماّلع  هکنآ  لّوا  هدیدع 
تاعوضوم قیدصت  ببسب  هینـس  رب  تسنعاط  هک  مصخ  هلباقمب  مهنا  نآ و  ثیدح  بیذکت  دشاب  تما  نیا  لوصا  زا  یلـصا  هک  یباتک  هک 

نم لصا  وه  يذلا  دنـسملا  اذه  یف  روکذملا  ۀـیالولا  ثیدـح  بیذـکتف  تسمرـش  ایح و  نیابم  مزح و  لمات و  فالخ  تاقلتخم  تیاور  و 
زا یکبـس  هکنآ  مود  لصفلا  قحلل  دانع  لدعلا و  فاصنالل و  ۀفلاخم  لزهلا و  نوجملا و  نیع  لضفلاب  ۀصوصخملا  ۀموحرملا  ۀمالا  لوصا 

رینتـسملا رهاظلا  نم  تسریبک و  لصا  باتک  نیا  هک  هتفگ  لبنح  نب  دـمحا  ماـما  دنـسم  قح  رد  وا  هک  هدرک  لـقن  ینیع  یـسوم  وبا  ظـفاح 
لابقالاب و قحا  ریزغلا و  میخفتلا  میرکتلاب و  یلوا  ریطخلا و  لیجبتلا  میظعتلاب و  يرحا  ریبکلا  لصالا  ناریبخلا  لماتملا  ریـصب و  دقانلا  يدـل 

محتقملا دناعملا  دقاحلا  ریرغلا و  رئاحلا  دحاجلا  بّصعتملا  الا  هیف  روکذملا  ثیدحلا  اذه  بیذکت  یلع  ئرتجی  ریـسیلا و ال  ریغلا  لافتحالا 
عجرم دنـسم  نیا  هک  تسرهاظ  ینیدـم  یـسوم  وبا  هدافا  زا  هکنآ  موس  ریبخ  لثم  کـئبنی  ـال  ریـصبتلا و  قیفوتلل و  قفوملا  هَّللا  ریعـسلا و  یف 

هلباقمب مه  لاطبا  هعونتم و  دیناسا  هددـعتم و  قرطب  مه  نآ  دـشاب و  يورم  قیثو  عجرم  رد  هک  یثیدـح  لاطبا  هک  تسرهاظ  رپ  تسقیثو و 
قیقحت تفلاخم  اپارس  فاسفس و  فیح و  تحب  فازج و  رذه و  ضحم  فاصنا و  ایح و  فالخ  رسارس  فاستعا و  روج و  تیاهن  مصخ 

بیذـکت ردـصی  قیثوتلا و ال  نامیالاب و  نیمق  یجح و  قیدـصتلا و  ناعذالاب و  قیقح  ّيرح و  قیثولا  عجرملا  ناـف  تسفاـصحا  دـیقنت و  و 
قیقحتلا قیرط  كولم  نم  روحدـملا  عونمم  قیرحلا و  ریعـس  یلا  قئاسلا  نالذـخلا  ناـمرحلاب و  ّونمملا  نم  ـال  هیف  يورملا  ۀـیالولا  ثیدـح 

دمحا ماما  دنسم  هک  تسا  حضاو  هدرک  لقن  یکبـس  هک  ینیدم  یـسوم  وبا  هدافا  زا  هکنآ  مراهچ  قیفوتلا  دیدستلا و  نع  دورطملا  عوفدملا 
هریثک ثیداحا  زا  دش  هدیزگرب  بختنم و  ینعی  یقتنم 
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107 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تایاور هلطاب و  ثیداحا  رب  لمتشم  دوش  هدیزگرب  هرفاو  تاعومـسم  هرثاکتم و  ثیداحا  زا  هک  یباتک  هک  تسرهاظ  هرفاو و  تاعومـسم  و 

لاجم و ءاغـصالا ال  لوبقلا و  لابقالل و  بجوم  وه  ءانتعالا و  مامتهالا و  دـیزم  یلع  لیلد  ءاقتنالا  باـختنالا و  ناـف  دوب  دـهاوخن  هبوذـکم 
ةاجنلا نم  عناملا  ءاقشلل  ثروملا  بّصعتلا  نم  ذقنملا  ءادتهالا و  راصبتـسالل و  قفاوملا  ءاوسلا و  قیرط  یلا  يداهلا  هَّللا  ءاغلالا و  لافغالا و 

بیذکت و دشاب  مدرم  ماما  هک  یباتک  هک  تسرهاظ  هدش و  هدینادرگ  ماما  دنسم  نیا  هک  تسرهاظ  یسوم  وبا  هدافا  زا  هکنآ  مجنپ  ءافشلا  و 
اوصّلختی و سابلا و  باذعلا و  اونمای  یتح  هب  اودـتقی  ساّنلا و  هب  متایل  اماما  لعج  امنا  تسنآ و  تلالج  تماما و  فالخ  نآ  تیاور  لاطبا 
درم و يوه  یلا  اونکری  سایقلا و ال  فیعـض  يارلا و  فیخـس  نع  نیحناج  هعاـبتا  هئاـفتقا و  یلع  اوفقی  ساوسولا و  رورغلا و  نم  اولّـصنتی 

مـشش سابتقالا  ذـخالل و  حلـصی  بذاک ال  نظب  مجر  یمر و  بئاخ و  مجهت  رـساخ و  سجهت  یلع  اولّوعی  ساسا و ال  هل  ام  راهنم  نیمخت 
نآ رب  مدرم  هکنآ  يارب  دش  هدرک  فینـصت  باتک  نیا  ینعی  هدش  هدینادرگ  دمتعم  دمحا  دنـسم  هک  تسا  حضاو  یـسوم  وبا  هدافا  زا  هکنآ 

نیـصر فهک  نیـصح و  نصح  دامتعالا و  ءاـجتلالا و  عوجرلل و  عوضوم  لـیثالا  عجرملا  لیـصالا و  دنـسملا  اذـه  نا  تبثف  دـننک  داـمتعا 
رابتلا و یلع  لبقملا  دانعلا و  راسخلا و  یف  کمهنملا  الا  هیف  روکذملا  ۀیالولا  ثیدح  بذکی  الف  دانتسالا  ءارذتسالا و  ماصتعالل و  عونصم 

یـسوم وبا  هداـفا  زا  هکنآ  متفه  دادـسلا  باوصلا و  مقل  نع  فزاـعلا  داـقتنالا  نع  ههجوب  حیـشملا  داـشرلا  قحلا و  نع  فداـصلاک  دادـللا 
هیلع دـمتعیل  هیلإ  أجلی  امنا  أجلملا  نا  نیطفلا  نقللا  لقاعلا  یلع  نیبتـسملا  رهاـظلا  نم  دـش و  هدـینادرگ  اـجلم  دـمحا  دنـسم  هک  تسرهاـظ 

بیذاکالا یلع  المتشم  هسفنب  أجلملا  نوکی  نا  ثئاوعلا ال  قراوط  یف  باشتنالا  نم  انئاص  ثداوحلا و  قئاوب  یف  عوقولا  نم  اسراح  نوکیف 
دش و هدینادرگ  دنتسم  دمحا  دنسم  هک  تسا  حضاو  ینیدم  یـسوم  وبا  هدافا  زا  هکنآ  متـشه  ثفاونلا  تایرتفملا و  یلع  ایوطنم  ثئابخلا  و 
دانعلا و رجاشتلا و  ران  دادـتحا  دـنع  هیلإ  نوکرلا  عزفلا و  عوجرلا و  بجی  دانتـسالل  عضو  اباتک  نا  داقنلا  ةرهملا  یلع  نیبتـسملا  رهاظلا  نم 

الا هیف  روثاملا  ۀیالولا  ثیدـح  درب  لماحتی  الف  دادـسلا  باوصلا و  قحلا و  مانتکا  دـنع  هیلإ  نوکـسلا  لوالا و  ءاجتلالا و  ءاردتـسالا و  مزلی 
تیاور دوخ  دنسب  یسوم  وبا  هکنآ  مهن  دادللا  غیزلا و  كارشا  یف  کبترملا 

108 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ار دنـسم  هدومن  رـضاح  دوخ  تمدخب  ار  قاحـسا  نب  لبنح  دوخ  هدازردارب  حلاص و  هَّللا و  دبع  دوخ  نیدلو  لبنح  نب  دمحا  ماما  هک  هدرک 
کش و ال رازه و ال  هاجنپ  کل و  تفه  زا  هدایز  زا  ماهدرک  ءاقتنا  ماهدومن و  عمج  ار  باتک  نیا  هک  دومن  داشرا  دومرف و  تئارق  ناـشیا  رب 

ثیداحا نم  ریزعلا  ددعلا  ریثکلا و  ردقلا  اذه  نم  باطتـسملا  دنـسملا  اذهل  باختنالا  ءاقتنالا و  عمجلا و  نا  بابلالا  باحـصا  دـنع  بایترا 
راختفالا و ماقم  یف  باختنالا  عمجلا و  اذه  رکذ  بالم و  باط  کسم و  حفن  ام  بایطالا  هلآ  هیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولـص  باجنالا  دّیس 

حئال ناهرب  حضاو و  لیلد  باحـصالا  رئاس  نیب  نم  کلذب  مهـصیصخت  داشتحالا و  عمجلا و  دعب  دابکالا  ذالفا ؟؟؟ داشرا  دالوالا و  حـصن 
دنـسملا اذـه  یف  روکذـملا  ۀـیالولا  ثیدـح  نا  یلع  باشقالا  نیلداجملا  سواسو  هناکرا  عزعزی  باشوالا و ال  نیرباکملا  عزاون  هملثی  ـال 

راصبتـسالا و قیفوتلا و  یلو  هَّللا  رابتخالا و  لها  دـنع  لوبقلا  ۀـجرد  یلا  ءاـقترالا  يوصق  راـبتعالا و  داـمتعالا و  ۀـیاغ  یف  راـخفلا  لـیلجلا 
یف مهعابتا  مهـسفنا و  نیقئاسلا  رابخالا  قداوصل  نیبّذـکملا  راثالا  حاحـصل  نیلطبملا  نیلغدـملا  راکنالا  ۀـفرقلا و  لها  تاـعیملتل  قهزملا 

نادبک ذالفا  هس  ره  هک  قاحـسا  نب  لبنح  هَّللا و  دبع  حـلاص و  باطخب  قاذـح  نیطاسا  سیئر  لبنح  نب  دـمحا  ماما  هکنآ  مهد  راوبلا  رکنا 
نالذخ تابجوم  زا  بینجت  دیعبت و  تیاغ  قئال  قافشا و  یشیدناریخ و  حصن و  تیاهن  قحتسم  قافترا و  تفار و  لامک  لحم  قافآ و  ماما 

زا نیملسم  نا  رد  دننک  فالتخا  هکیزیچ  هک  هدومرف  داشرا  دندوب  قاقحتسالاب  رایخا  فالـسا  راثآ  عبات  رابک و  کلاسم  کلاس  قابیا و  و 
رابتعا و داـمتعا و  تیاـغ  توبث  رد  سپ  دنـسم  نیا  ینعی  نآ  يوسب  دـینک  عوجر  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ثیدـح 

چیه رادـقم  یلاع  دنـسم  نیا  رابخا  ثیداحا و  راطخا  تلابن  تفارـش و  تهابن و  ياصقا  راثآ و  تایاور و  راخف  تلالج  تمظع و  تیاـهن 
اذه یف  روکذملا  ۀیالولا  ثیدح  بیذکت  یلع  مدقی  الف  دنامن  یقاب  راصبتـسا  دشر و  بابرا  زا  يدـحا  يارب  راکنا  بایترا و  کش و  ماقم 
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عزانت نینمؤملا و  رجاشت  دنع  هیلإ  عوجرلاب  فاصوالا  لئالجل  نیزئاحلا  هیخا  نبا  هیدـل و  فارـشالا و  ةذـباهجلا  ماما  مکح  يذـلا  دنـسملا 
هّریـص فالتالا و  عایـضلا و  یلع  فارـشالا  قحلا و  ءافخ  دـنع  اذالم  أجلم و  اصانم و  الئوم و  فالتخالا و  دـنع  اعجرم  هلعج  نیملـسملا و 

فافسالا لالضلا و  نع  اعدار  ازیرح  ازرح  اعنام و  انیصح  انصح 
109 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يوتلا يواهم  یف  ماحتقالا  نع  اعفاد  افراص و  احداق و  ازجاح و  هماقا  فاستعالا و  يدرلا و  هماهم  یف  نیهئاتلا  ۀیادهلا  رانم  املع و  هعضو  و 
ضرعا و داو و  لک  یف  هات  ماهف و  ۀیدرملا  ۀـقبوملا  ۀـقلخملا  سجاوهلا  هتلاتجا  ۀـیدرملا و  ۀـحیطملا  سواسولا  هتلاتغا  نم  ّالا  فاسفـسلا  و 

* ٍداه ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  دادسلا  قحلا و  نع  هتحفصب  يول  ههجوب و  حاشا 
دمـص دـحا  بیبح  ثیداحا  رد  نیملـسم  فالتخا  تقو  دنتـسم  دنـسم  نیا  يوسب  عوجر  مکح  دـعب  لـبنح  نب  دـمحا  ماـما  هکنآ  مهدزاـی 
حشک دقح و  نغطضا و  نم  لک  قانعا  یف  نیقلملا  دحج و  لطبا و  نم  لک  تافیرحتلا  نیقهزملا  مارکلا  هلآ  هیلع و  همالس  هَّللا و  تاولص 

هک تسرهاظ  ۀـجحب و  سیلف  الا  هیف و  ناـک  ناـف  هدومرف  داـشرا  دـسم  نم  ـالبح  ّدرلا  ثبعلا و  یلا  نکر  ددـللا و  ضغبلا و  رثآ  دـسح و  و 
ذقنا ام  یلع  هّلل  دـمحلاف  ۀّـجح  وهف  هیف  ناـک  نإـف  تسنینچ  حـیولت  حیـضوت و  تیاـهن  حیرـص و  قابـس  قایـس و  رظنب  هیف  ناـک  نا  ریدـقت 

رثکیلف ۀجح  ۀّیأ  ۀّجح و  دنـسملا  اذه  یف  يورملا  ۀیالولا  ثیدح  نا  تبثا  ۀّجحملا و  حضوا  باوصلا و  مقل  نابا  ۀّجللا و  نم  نیدشرتسملا 
ساسا تّجد  تعـضعض و  مهتاسیبلت و  ناـکرا  تّدـه  تعزعز و  دـقف  ۀجـضلا  جـیجعلا و  نودـئاحلا  نورباـکملا  نودـناعملا و  نورکنملا 

یلع باهـسالاب  برـض  مهراکفا و  تدـسفا  مهلوصا و  مهعورف و  تّزج  مهناصغا و  ترـسک  مهناـنفا و  ترـصه  ۀـجر و  ۀـّیا  مهتاسیلدـت 
رب دراد  هحیرص  تلالد  ۀّجحب  سیل  الا  لبنح و  نب  دمحا  ماما  لوق  هکنآ  مهدزاود  ۀجش  ۀیآ  مهسوءر  تجـش  مهلوقع و  تطلخ  مهبولق و 

دنسم ثیداحا  هک  دیامنیم  رهاظ  حیرص  قابس  قایـس و  حیحـص و  موهفم  تلالدب  نآ  تسین و  تّجح  دشابن  دنـسم  رد  هک  یثیدح  هکنآ 
زا هکنآ  مهدزیـس  تسمارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مانا  رورـس  تاداشرا  نیهارب  جـجح و  ماکحا و  هتبثم  لـئالد  دـمتعم و  ربتعم و  اـههمه 

نیا فینصت  هجو  زا  رابختـسا  راسفتـسا و  دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  رادقمیلاع  نآ  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  تیاکح 
ماما ترـضح  دومن  فیطل  رـصنع  رب  نارگ  راب  نیا  لیمحت  زا  اـبا  فیلاـت و  بتک و  عضو  زا  فیرـش  عبط  تهارک  فصو  اـب  فینم  دنـسم 

رد رفانت  نیابت و  مهوت  عفر  رکانت و  یفانت و  لیخت  عفد  ماهوا و  سواـسو و  هحازا  ماـقم  رد  دوخ  ماـقم  یلاـع  دـنزرف  لاؤس  باوجب  ماـقمق 
ار باتک  نیا  ماهتخاس  هک  دومرف  داشرا  ماما  نآ  تبغر  تهارک و 

110 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم ماظن و  نیدـتهملا  نیدـتقملا و  رمال  ماتعم و  يدـتقم  يأ  ماما  فیرـشلا  دنـسملا  اذـه  نا  یلع  مامهلا  مامالا  نم  حیرـص  صن  اذـهف  ماما 

لوسر نع  ۀنس  یف  فلتخا  اذإ  هدومرف  داشرا  دنسم  قح  رد  دمحا  ماما  هکنآ  مهدراهچ  مامز  لطابلا  یلع  مهجیرعت  مهنوکر و  مهحونج و 
سانلا فالتخا  دنع  هیلإ  عجری  فیطللا  رفسلا  فیرشلا و  دنسملا  اذه  نا  یلع  هتریقع  اعفار  دانم  اذه  هیلإ و  عجر  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
لاطبا یلع  رـسجی  الف  نکر  لطابلا  یلا  قحلا و  فلاـخ  نم  یلا  غیزلا  لـیملا و  نع  عدار  نتفلا  نحملا و  تاـفآ  نم  ذـقنم  هنا  ننـسلا و  یف 

هَّللا دبع  زین  هکنآ  مهدزناپ  نسح  باوص  لک  نع  فداصلا  ضرعملا  نحالا  داقحالاب و  ّونمملا  لوذخملا  الا  هیف  روکذملا  ۀـیالولا  ثیدـح 
جیهب نیزر  ناهرب  جیضن و  نیتم  لیلد  جیرختلا  باختنالا و  اذهف  ثیدح  فلا  ۀئامعبس  نم  دنـسملا  یبأ  جّرخ  هک  هدومرف  داشرا  دمحا  نب 

ّهدار و تالیوست  جیرم و  ساسالا  برطضم  هیف  روکذملا  ۀیالولا  ثیدح  لطبم  رماف  جیرعتلا  هیلع  بجی  امم  فیرشلا  دنـسملا  اذه  نا  یلع 
نیرد لبنح  نب  دمحا  ینعی  هدرکن  جارخا  هک  هدرک  داشرا  ینیدـم  یـسوم  وبا  هکنآ  مهدزناش  جـیهی  مث  هتابن  رافکلا  بجعا  ثیغک  هرکنم 
حیرص ّيأ  حیرـص و  اذهف  وا  تناما  رد  دش  هدرک  نعط  هک  یـسک  هن  وا  تناید  وا و  قدص  دمحا  دزن  هدش  تباث  هک  یـسک  زا  رگم  دنـسم 

نیمهتم ۀنامالا و ال  یف  نینوعطمب  اوسیل  نوقوثوم و  ۀـنایدلا  لها  نولوبقم و  نوقداص  مهنا  حیحـصلا و  لاجر  دنـسملا  لاجر  عیمج  ّنا  یف 
بیرلا و نع  نوزاحنم  ۀناتملا  ّتبثتلا و  بصانم  نوزئاح  ۀنازرلا  عرولا و  جراعم  نوجراع  ۀنایدلا  قدصلا و  بتارم  یلا  نوقترم  ۀنایصلا  یف 
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نابا نب  زیزعلا  دبع  لاح  راسفتـسا  نایعألا  ةدمع  ردـپ  زا  هاگ  ره  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  هکنآ  مهدـفه  ۀـناهملا  بیعلا و  نع  نوملاس  ۀـنایخلا 
دنسم رد  زیزعلا  دبع  زا  ینعی  وزا  مدرکن  جارخا  هک  دومرف  داشرا  دوخ  ناشیلاع  دنزرف  لاؤس  باوجب  نارود  يادتقم  نامز و  ماما  نآ  دومن 

لاجرلا نع  دنـسملا  اذـه  یف  جرخی  مل  ماـمالا  نا  یف  حیرـص  اذـه  ار و  وا  مدرک  كرت  تیقاوم  ثیدـحب  درک  ثیدـحت  هاـگ  ره  ار  يزیچ 
ثیدـحتلا ۀـلع  ضحمب  رجه  كرتـف و  زییمتلا  طاـیتحالا و  ّتبثتلا و  يّرحتلا و  یف  غلاـب  لـب  نینوهوملا  ةاورلا  نع  هیف  وری  مل  نینوعطملا و 

لیلدلا نم  هدومرف و  ینیدم  یسوم  وبا  هکنآ  مهدجیه  زیزعلا  دبع  تایاور  تیقاوملا  ثیدحب 
111 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فوصوم مامالا  هدنـسم  یف  مامالا  هاور  ام  نا  ماعنا  هَّللا  دمحب  تبثف  انتم  ادانـسا و  هیف  طاتحا  دق  هدنـسم  حر  دمحا  مامالا  هعدوا  ام  نا  یلع 
نم يرب  طابترالا  دامتعالا و  یلج  طایتلالا  راـبتعالا و  حـضاو  طـالغالا  ماـهوالا و  ۀمـصو  نع  نوصم  طاـیتحالا  مرحلاـب و  هدانـسا  هنتم و 

يوس کلاس  هیلإ  دنتـسملا  هیلع و  دمتعملا  طابتحالا و  نیهوتلا و  دـی  هلاتغی  طالتخالا ال  نعطلا و  بذـکلا و  نع  دـیعب  طابتخالا  نیـشلا و 
هقباس ترابع  دـعب  یـسوم  وبا  هکنآ  مهدزون  طایخلا  ّمس  یف  لمجلا  جـلی  یتح  طاتحملا  بطاـخملا  بیذـکت  جاورل  لاـجم  ـالف  طارـصلا 

دنـسملا اذه  ثیداحا  عیمج  ۀحـص  یلع  حیحـصلا  رـصحلا  حیرـصلا و  رـصقلاب  اراهج  دانم  اذه  هدنـس و  حـص  ام  الا  هیف  دروی  مل  هدومرف و 
تهب حیبق و  عیظف  بذک  حیـضفلا  بّصعتلا  ۀمئا  نم  هفلـس  نم  ضعب  حیـصفلا و  بطاخملا  نم  یـشانلا  حیحـصلا  هثیدح  بیذکتف  حـیلملا 

زا يرب  ياوعد  لالدتـسا  ماقم  رد  لامک  اـب  یـسوم  وبا  هکنآ  متـسب  حـیجن  ریغ  بیجع  ناـیغط  حـیبر و  ریغ  بیرغ  ناودـع  حیرـص و  عینش 
هچنآ هدومرف  تیاور  دمحا  رسپ  هَّللا  دبع  زا  نا  رد  حیحص  ثیدح  ریغ  ءاربا  مدع  دنسم و  رد  دمحا  طایتحا  ياوعد  ینعی  لالتعا  لالتخا و 

ام هلآ  هیلع و  همالس  هَّللا و  تاولـص  لاعتم  بر  لوسر  رما  رب  دنکیم  تلالد  هک  ار  هریره  یبأ  ثیدح  دمحا  ماما  الّوا  هک  تسرهاظ  نآ  زا 
دنزرف دوب و  هدومرف  دراو  دوخ  دنسم  رد  لالزا  كالها و  باحـصا  لالـض و  هنتف و  بابرا  زا  لازتعاب  رما  مکح و  رب  نایللا  رهنلا و  فلتخا 
مقتنم هذخاؤم  فوخ  دیزم  ببسب  لاقتنا  تافو و  ناوا  روضح  لاحترا و  برق  ضرم و  تقو  رد  نکل  هدومن  نآب  ثیدحت  ار  دوخ  دنمجرا 
دیشر فلخ  لالجا  اب  يافلخ  تفلاخم  رب  لالدتـسا  کسمت و  قرطت  زا  رذح  لامکتـسا و  قیقحت و  داقتنا و  طایتحا و  تدش  لالجلا و  وذ 
لیلج مکح  نیا  لیلعت  ماقم  رد  دیامن و  جراخ  دنـسم  زا  ار  نآ  ینعی  ثیدـح  نیا  رب  دـیامن  برـض  هکنآ  رب  دومرف  رومام  ار  دیعـس  دـلو  و 

عمـسب و رما  رگید  ثیداحا  رد  ترـضح  نآ  داشرا  ینعی  تسترـضح  نآ  زا  ثیداحا  فالخ  ثیدح  نیا  هک  دومرف  داشرا  دوخ  لیبن  دلوب 
ناهرب حـضاو و  لیلد  داّقن  ماـما  نا  دادـساب  داـشرا  نیا  سپ  تلالـض  باـبرا  ترجاـهم  لازتعاـب و  رما  فیرـش  ثیدـح  نیا  تستعاـطا و 

راکنا و در و  لباق  ثیدح  نآ  هک  راهطالا  هلآ  هیلع و  همالس  هَّللا و  تاولص  راتخم  رورـس  ثیداحا  فالخ  یثیدح  چیه  هکنآ  رب  تسحئال 
رورسم روثام و  يورم و  راخفلا  لیلج  دنسم  نیرد  دشاب  راقحتسا  ازهتسا و  قئال 

112 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیف طاتحا  ثیدح  ۀیالولا  ثیدح  نا  هقیرط  بحل  قحلا و  هجالبا  هقیفوت و  نسح  هَّللا و  دمحب  تبثف  تسین  روکذـم  دوجوم و  روطـسم و  و 

اداجنا اراوغا و  ةرئاسلا  ثیداحالا  نم  هریغ  ۀفلاخم  مهوت  ۀبئاش  هلوح  موحی  ادامتعا و ال  ارابتعا و  یلج  حیحـص  ربخ  ادانـسا و  انتم و  مامالا 
اداسک اداسف و  هب  قحلی  نا  نیرلا  غیزلا و  ذاوحتسا  ببـسب  مار  ادادل و  ادانع و  لطابلا  یلا  حنج  قحلا و  فلاخ  نم  لوق  هقح  یف  عمـسی  الف 
هظفل ّذش  نیح  هدانسا  لاجر  ۀقث  عم  اذه  هدومرف و  برح  بجوم و  ثیدح  رب  برضب  دمحا  داشرا  لقن  دعب  یسوم  وبا  هکنآ  مکی  تسب و 

ماما داقتنا  طایتحا و  تبثت و  هکنآ  رب  دراد  هحیرص  تلالد  فیطل  نییبت  فیرـش و  داشرا  نیا  هیلع و  برـضلاب  رما  ریهاشملا  ثیداحالا  نم 
نآ لاجر  هک  یثیدح  هک  هدیسر  هبترمب  دانتلا  موی  یلا  هلآ  هیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولـص  داجما  يایبنا  رورـس  راثآ  دانـسا  نتم و  رد  دمحا 

هدومرف دوخ  دمتعم  دنـسم  زا  نآ  جارخا  مکح  ریهاشم  ثیداحا  زا  نآ  ظفل  ذوذـش  ببـسب  دـناتابثا  نیدـمتعم و  تاقث و  نیربتعم و  همه 
لامکب نوصم و  ظوفحم و  رگید  ثیداحا  تفلاخم  تردن و  ذوذـش و  زا  تیالو  ثیدـح  هک  دـش  تباث  امزج  انیقی و  امتح و  اعطق و  سپ 

دیزمب ترابع  نیا  هانلق و  ام  یلع  الیلد  ناکف  هتفگ  هقباس  ترابع  دعب  یـسوم  وبا  هکنآ  مود  تسنورقم و  موسوم و  رابتعا  تیاهن  دامتعا و 
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دمحا ماما  هکنآ  رب  تسلیلد  نا  لاجر  تقث  فصو  اب  ثیدح  نیا  برضب  دمحا  ماما  مکح  هکنآ  رب  دراد  حیرـص  تلالد  حیـضوت  دیکات و 
هحیحص ثیداحا  ریغ  هدرپس و  نیمـس  زا  ثغ  زییمت  نیتم و  دیقنت  قیقحت و  قیرط  هدرب و  راکب  ار  طایتحا  انتم  وا  دانـسا  دنـسم  ثیداحا  رد 

قرطب ةدیدع  تاماقم  یف  دنـسملا  یف  روکذـملا  ۀـیالولا  ثیدـح  نا  ةّرک  دـعب  ةّرک  ةّرم و  دـعب  ةرم  هَّللا  دـمحب  تبثف  هدومرفن  دراو  نآ  رد 
غلاب نا  لذاع و  لدع  مئال و  مول  نعاط و  نعط  هیلإ  قرطتی  دانـسالا و ال  نتملا و  یف  طایتحالا  دقنلاب و  فوصوم  حیحـص  ثیدح  ةدـیدس 
هماّلع ترابع  الاح  سپ  یتفایرد  ار  همه  نیا  هاگ  ره  داشرلا و  دادـسلا  قیرط  حـضوا  ام  یلع  هّلل  دـمحلا  دانعلا و  ةرباکملا و  دوحجلا و  یف 

رد قبـسلا  بصق  هدومرف و  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  لئاضف  لئالج  رکذ  رد  مامت  دهج  دج و  لیذ و  ریمـشت  نآ  رد  هک  یکبـس  باهولا  دبع 
هوجو نیا  تحص  نآ  زا  هدومن و  نآ  لاجر  قیثوت  تایاور و  حیحصت  میظعت و  فصو و  لیجبت و  حدم و 

113 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لوبقم حودمم و  دنسم  نینچ  ثیدح  لاطبا  درب و  نیطف  بطاخم  فسعت  تفزاجم و  رب  دینـش و  دیاب  تسرهاظ  حوضو  لامکب  ود  تسب و 

دعب لبنح  نب  دمحا  همجرت  رد  يربک  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  باهولا  دبع  هماّلع  دیزگ  دـیاب  فسات  نادـندب  ریحت  تسد  نیطاسا  رباکا 
یبأ نب  دّمحم  یـسوم  وبا  ظفاحلا  مامالا  لاق  ۀّمالا  هذه  لوصا  نم  لصا  وه  هدنـسم و  ّفلا  تلق و  هتفگ  وا  دماحم  لئاضف و  زا  يذـبن  رکذ 

ریبک و لصا  هحور  هَّللا  سّدق  ینابیشلا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  هَّللا  دبع  یبأ  مامالا  دنسم  ینعی  باتکلا  اذه  هنع  هَّللا  یضر  ینیدملا  رکب 
ام یلع  ادنتـسم  أجلم و  عزانتلا  دـنع  ادـمتعم و  اماما و  لعجف  ةرفاو  تاعومـسم  ریثک و  ثیدـح  نم  یقتنا  ثیدـحلا  باحـصال  قیثو  عجرم 

دمحا نب  رمع  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  انا  لاق  دادـغب  نم  امهیلإ  بتک  نیـسحلا  انا  رابجلا  دـبع  نب  كراـبملا  اـنا  حر  هریغ  يدـلاو و  اـنربخا 
نب دمحم  نب  ریمع  صفح  وبا  انث  هیلع  ةءارق  ۀطب  نب  رمع  نب  نادمح  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دیبع  هَّللا  دـبع  وبا  انا  هیلع  ةءارق  یکمربلا 

دنسملا انیلع  أرق  هَّللا و  دبعل  حلاصل و  یلو  دمحا  مامالا  ینعی  یمع  انعمج  قاحـسا  نب  لبنح  انل  لاق  لاق  راّزبلا  نودمح  نب  یـسوم  انث  اجر 
هیف فلتخا  اـمف  اـفلا  نیـسمخ  ۀئامعبـس و  نم  رثکا  نم  هتیقتنا  هتعمج و  دـق  باـتکلا  اذـه  ّنا  اـنل  لاـق  اـنریغ و  اـّمات  ینعی  هنم  هتعمـس  اـم  و 

بتک حر  دمحا  نب  هَّللا  دبع  لاق  ۀّـجحب و  سیل  الا  هیف و  ناک  ناف  هیلإ  اوعجراف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثیدـح  نم  نوملـسملا 
تلمع دـق  بتکلا و  عضو  تهرک  مل  یبال  تلق  اضیا  هَّللا  دـبع  لاق  هظفح و  اـّلا  ضاـیب  یف  اداوس  بتکی  مل  ثیدـح  فلا  فلا  ةرـشع  یبأ 

یبأ جّرخ  اضیا  لاق  هیلإ و  عجر  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  ۀنـس  یف  ساّنلا  فلتخا  اذإ  اماما  باتکلا  اذـه  تلمع  لاقف  دنـسملا 
رکذ مث  هتناما  یف  نعط  نم  نود  هتناید  هقدص و  هدنع  تبث  نمع  ّالا  جرخی  مل  ینیدملا و  یسوم  وبا  لاق  ثیدح  فلا  ۀئام  عبس  نم  دنسملا 

ثیدحب ثیدح  اّمل  ائیـش  دنـسملا  یف  هنع  جرخا  مل  لاق  نابا  نب  زیزعلا  دبع  نع  یبأ  تلاس  لاق  حر  دمحا  مامالا  نب  هَّللا  دـبع  یلا  هدانـساب 
روصنم یبأ  یلع  تأرق  نا  یلا  افلا  نوعبرا  اّهنا  سانلا  هاوفا  نم  عمسا  لزا  ملف  دنسملا  ثیداحا  ددع  اماف  یسوم  وبا  لاق  هتکرت  تیقاوملا 

114 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب دمحا  مامالا  نب  هَّللا  دبع  ینعی  هنم  هیبا  نع  يور  ادحا  ایندلا  یف  نکی  مل  يدانملا  نبا  لاق  لاق  بیطخلا  رکب  وبا  انا  لاق  دادغبب  قیرز  نب 
اذه يردا  الف  ةداج  یقابلا و  افلا و  نیثالث  اهنم  عمـس  افلا  نورـشع  فلا و  ۀئام  وه  ریـسفتلا و  افلا و  نوثالث  وه  دنـسملا و  عمـس  هنال  لبنح 
هریغ نود  يدانملا  نبا  لوق  یلع  داقتعالا  اعیمج و  نالوقلا  حـصیف  ررکملا  عم  هریغ  دارأ  وا  هیف  ررکم  الام  هب  دارأ  يدانملا  نبا  رکذ  يذـلا 

لیلدلا نم  یسوم و  وبا  لاق  لجر  ۀئامعبـس  نم  وحنف  مهنع  هَّللا  یـضر  ۀباحـصلا  ددع  اماف  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هانددعل  اغارف  اندجو  ول  لاق و 
ام هدنس  ّحص  ام  ّالا  هیف  دروی  مل  انتم و  وا  دانسا  هیف  طاتحا  دق  هدنسم  حر  دمحا  مامالا  هعدوا  ام  نا  یلع 

رفعج نب  دمحم  انث  یبأ  ینثدح  لاق  هَّللا  دبع  انث  یعیطقلا  انا  الاق  بهذملا  نبا  انا  نیـصحلا و  نبا  انا  میعن  وبا  انا  لاق  داّدحلا  یلع  وبا  انربخا 
نم ّیحلا  اذه  یتّما  کلهی  لاق  ّهنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  ةریره  یبأ  نع  ثّدحی  ۀعرز  ابا  تعمـس  لاق  حاّینلا  یبأ  نع  ۀبعـش  انث 
اذـه یلع  برـضا  هیف  تام  يذـلا  هضرم  یف  یبأ  یل  لاق  هَّللا  دـبع  لاق  مهولزتعا  ساـّنلا  نا  ول  لاـق  هَّللا  لوسر  اـی  اـنرمات  اـمف  اولاـق  شیرق 

ثیدحلا
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ثیداحالا فالخ  هناف 
اوعیطا اوعمسا و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق  ینعی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع 

یف سمشلاک  ترابع  نیزا  هانلق  ام  یلع  الیلد  ناکف  هیلع  برّضلاب  رما  ریهاشملا  ثیداحالا  نم  هظفل  ّذش  نیح  هدانـسا  لاجر  ۀقث  عم  اذه  و 
لباق شثیداحا  همه  تسدامتعا و  رابتعا و  تلالج و  لضف و  لامک  رد  دنتـسم  فیلات  نیا  دمتعم و  دنـس  نیا  هک  تسحـضاو  راهنلا  ۀـعبار 

وا هک  هدرک  لقن  ینیدم  یـسوم  وبا  زا  هتفگ و  هموحرم  تّما  نیا  لوصا  زا  یلـصا  ار  نآ  یکبـس  دوخ  هک  تستحـصب  فوصوم  ّتیجح و 
تاعومسم هرثاکتم و  ثیداحا  زا  ار  نآ  دمحا  ماما  هک  هدومن  داشرا  هتفگ و  ثیدح  باحصا  يارب  قیثو  عجرم  ریبک و  لصا  ار  دنـسم  نیا 

لاقملا اذه  یلع  الالدتـسا  هدینادرگ و  دنتـسم  أجلم و  نیعزانتم  عزانت  يارب  دـمتعم و  ماما  نیدـتقم  نیبغار و  يارب  هدومرف و  بختنم  هرفاو 
هدایز زا  ار  دنسم  نیا  هک  تفگ  دوخ  دالوا  واب و  دمحا  ماما  هک  هدومرف  تیاور  حودمم  ماما  هدازردارب  هک  هدرک  لقن  لاجر  تاقث  دانـساب 
دـشاب نآ  رد  رگا  دـیرآ  عوجر  دنتـسم  نیاب  دـننک  عازن  نآ  رد  نیملـسم  هچنآ  سپ  ماهدـیزگ  رب  ثیدـح  رازه  هاجنپ  و  ههکل ؟؟؟ تفه  زا 

زا تسین و  تّجح  ّالا  تستجح و  سپ  ینعی 
115 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فینـصتب ارچ  فینـصت  زا  فیرـش  عبط  تهارک  فصو  اب  هک  تشاد  ضرع  دوخ  راوگرزب  ردـپ  هب  وا  هاگ  ره  هک  هدروآ  دـمحا  ماما  رـسپ 
هدروآ عوجر  نآ  يوسب  دنزرو  فالتخا  هاگ  ره  هک  ماهدینادرگ  قئالخ  ياوشیپ  ماما و  ار  دنسم  نیا  هک  دومرف  باوج  رد  دنتخادرپ  دنسم 

زا هتـسویپ و  توبثب  وا  تناید  قدص و  هک  یـسک  زا  رگم  هدرکن  تیاور  دنـس  نیرد  دـمحا  ماما  هک  هدرک  هدافا  یـسوم  وباب  زین  دوشیم و 
شردپ دیسرپ  وا  هک  هدروآ  دنس  ار  دمحا  ماما  رسپ  لوق  يوعد  نیرب  هتشادرب و  تسد  دناهدرک  نعط  ناشیا  تناما  رد  هک  یناسک  تایاور 

زین مدرکن و  جارخا  وزا  یتیاور  تهج  نیزا  هدرک  تیاور  تیقاوم  ثیدـح  وا  نوچ  هک  تفگ  باوج  رد  وا  نابا  نب  زیزعلا  دـبع  لاح  زا  ار 
هتخاسن و دراو  دنـسلا  ۀحیحـص  ثیداحا  ریغ  نا  رد  هدرب و  راکب  طایتحا  دنـسم  دـیناسا  نوتم و  رد  دـمحا  ماما  هک  هدرک  هداـفا  یـسوم  وبا 
زا یـضعب  هک  هدروآ  لـمعب  طاـیتحا  قیقحت و  دـیقنت و  هبترم  نیاـب  دـمحا  ماـما  هک  تسنآ  شلـصاح  هچنآـب  يوـعد  نیرب  هدرک  لالدتـسا 
زا تفای  فلاخم  هریهش  ثیداحا  اب  ار  نآ  نوچ  نکیل  دندوب  لودع  هقث و  همه  شلاجر  تشاد و  قوثوم  دانسا  هکنآ  فصو  اب  ار  ثیداحا 

دمحا ماما  هاگ  ره  سپ  تشادن  رب  دنسم  نیا  حالصا  بیذهت و  زا  تسد  دوب  ایند  مایا  رخآ  هک  تافو  تقو  ات  تخاس و  نوریب  دوخ  دنـسم 
هیلع و هَّللا  یّلص  تانئاک  رورس  بانج  ننس  زا  یتنس  رد  مدرم  رگا  هک  هدینادرگ  یماما  دشاب و  هدومن  رابتعا  رد  عجرم  ار  دوخ  دنسم  لبنح 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ثیدح  رد  دننک  فالتخا  نیملـسم  هاگ  ره  دنـشاب و  هدرک  عوجر  نآب  دننک  فالتخا  مّلـس  هلآ و 
نآ نتفگ و  لطاب  ّقح  لها  هلباقم  رد  ار  دنـسم  نآ  ثیدح  زاب  تسین  تجح  الا  تستّجح و  دنبای  نا  رد  رگا  دننک  عوجر  شدنـسم  يوسب 

انث و حدـم و  رد  لیذ  ریمـشت  هک  یکبـس  همالع  هک  دـنامن  یفخم  دـیابریم و  القع  رـس  زا  شوه  هک  تسبیجع  يارجام  نتخاس  دودرم  ار 
ریهشلا يدسا  دمحا  نب  رکب  وبا  تسموق  نیدقنم  هّلجا  نیققحم و  رباکا  زا  هدومن  نا  ثیداحا  تحص  تابثا  دمحا و  دنسم  ءارطا  فصو و 
ۀماّلعلا مامت  نب  یـسوم  نب  فسوی  نب  مامت  نب  یلع  نب  یفاکلا  دبع  نب  یلع  نب  باّهولا  دـبع  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  هبهـش  یـضاق  نباب 

ۀنس ةرهاقلاب  هدلوم  یکبسلا  یجرزخلا  يراصنالا  نسحلا  یبأ  نیدلا  یقت  مالسالا  خیش  مامالا  خیشلا  نب  رصن  وبا  نیّدلا  جات  ةاضقلا  یضاق 
عم قشمد  مدق  مث  ۀعامج  نم  رصمب  عمس  رضح و  نامث و  ۀنس  لیق  ۀئامعبس و  نیرشع و  نیسلا و  میدقتب  عبس 

116 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیدلا باهـش  ظفاحلا  یلع  أرق  هریغ و  یلع  هدـلاو و  یلع  لغتـشا  ۀـعامج و  نم  اهب  عمـس  نیثالث و  عست و  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  یف  هدـلاو 
بیقنلا نب  نیّدلا  سمـش  خیـشلا  ّنا  ینربخا  یّجح  نب  نیدلا  باهـش  ظفاحلا  لاق  بأد  هسفنب و  بلط  هب و  جّرخت  یبهذلا و  مزال  يّزملا و 

فّنـص و ثدـح و  سّرد و  یتفا و  ۀنـس و  رـشع  ۀـینامث  نیّدـلا  جات  یـضاقلا  رمع  ناک  بیقّنلا  نبا  تام  امل  سیردـتلا و  ءاتفالاب و  ةزاـجإ 
لزع مث  نیسمخ  تس و  ۀنس  لوالا  عیبر  رهش  یف  هدلاو  لاؤسب  ءاضقلاب  لغتـشا  مث  نیـسحلا  یـضاقلا  هیخا  ةافو  دعب  هیبا  نع  بان  لغتـشا و 
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ةافو دعب  ۀباطخلا  یلو  هتداع و  یلع  ءاضقلا  یلا  داع  مث  هیخا  فئاظو  یلع  رصم  یلا  هجوت  نیدلا و  ءاهب  هیخاب  لزع  مث  دیعا  مث  ۀفیطل  ةدم 
رابک سرادمب  ماشلا  رصمب و  سرد  دق  ءاضقلا و  یلا  داع  مث  اموی  نینامث  وحن  ۀعلقلاب  نجس  ةدیدش و  ۀنحم  هل  لصح  لزع و  مث  ۀلمج  نبا 

یعفاشلا سیردت  ۀیفرـشالا و  ثیدحلا  راد  ۀخیـشم  ۀینیمالا و  ۀیرـصانلا و  نیّیماشلا و  ۀیوار و  دعلا  ۀیلازغلا و  يربکلا و  ۀیلداعلا  ۀـیزیزعلا و 
يرج ریثک  نبا  لاق  هیلع و  ینثا  صتخملا و  مجعملا  یف  یبهذلا  هرکذ  دـق  کلذ و  ریغ  ینولوطلا و  عماجلاب  داعیملا  ۀینوخیـشلا و  رـصمب و 

نبا نیدلا  باهـش  ظفاحلا  لاق  هلبق و  دـحال  لصحی  مل  ام  بصانملا  نم  هل  لصح  هلبق و  ضاق  یلع  رجی  مل  ام  دـئادشلا  نحملا و  نم  هیلع 
بدالا و ثیدحلا و  هیف و  ارهام  ناک  لوصالا و  هقفلا و  نم  ملعلا  نم  انونف  لّصح  اهلیمکت و  لبق  تام  ۀخیشم و  دعـس  نبا  هل  جّرخ  یّجح 
داق و نهذ و  طرفم و  ءاکذ  نانج و  ةأرج  ناسل و  ۀقالط  ۀغالب و  اذ  ۀهیدبلا  دیج  رثنلا  مظنلا و  یف  دـی  هل  ناک  ۀـیبرعلا و  یف  كراش  عرب و 

هتوم دعب  هتایح و  یف  ترـشتنا  هیلع و  تئرق  هلاغـشا  ةرثک  هّنـس و  رغـص  یلع  نونف  یف  ةدیدع  فیناصت  فّنـص  ةرظانملا  یلع  ةردق  هل  ناک 
سلاجم هل  تدقع  تبثف و  نجـس  ربصف و  يدوا  ءاضقلا و  ببـسب  ۀنحم  هل  تلـصح  ماشلاب و  بصانملا  ءاضقلا و  ۀـسایر  هیلإ  تهتنا  لاق و 

ابیهم اـمیرک  اداوج  ادیـس  ناـک  هیلع و  ماـق  نّمع  حفـص  اـفع و  هتبترم و  یلا  داـع  مث  هیلع  مهئطاوت  عم  هموصخ  محفا  ۀعاجـش و  نع  ناـباف 
ۀجحلا يذ  یف  نوعاطلاب  ادیهش  یفوت  مهریغ  ةاضقلا و  نم  بصانملا  بابرا  هل  عضخی 

117 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیعبرا عبرا و  نع  حفّسلاب  مهتبرتب  نفد  ءاثلثلا و  ۀلیل  تام  هعبار و  تبـسلا  ۀلیل  نعط  ۀعمجلا و  موی  بطخ  ۀئامعبـس  نیعبـس و  يدحا و  هنس 

ناک يواضیبلا و  جاهنملا  حرش  بجاح و  نبا  رصتخم  نع  بجاحلا  عفر  هامس  نیدلجم  یف  بجاحلا  نبا  رصتخم  حرش  هفیناصت  نم  ۀنس و 
ۀثلث یف  يربکلا  ءاهقفلا  تاقبط  رئاظنلا و  هابـشالا و  یلع  ۀلمتـشملا  دعاوقلا  هدلو و  اهیلع  ینبف  ةریـسی  ۀـعطق  هنم  بتکف  هیف  أدـب  دـق  هدـلاو 

هیف هدلاو و  تارایتخا  یف  حیـشرتلا  فیطل و  دـلجم  يرغـصلا  تاقبطلا  مخـض و  دـلجم  یطـسولا  تاقبطلا  بئاجع و  بئارغ و  هیف  ءازجا و 
بتک عماوجلا و  عمج  هاّمس  لوصالا  یف  ارصتخم  عمج  جاهنملا و  حیحـصتلا و  هیبنتلا و  یلع  حیـشوتلا  بیرغ و  بولـسا  وه  ۀّیبرع و  دعاوق 

ینالقسعلا رجح  نباب  فورعملا  یلع  نب  دمحا  کلذ و  ریغ  یعرذالا و  اهنع  هلاس  ۀلئسا  باوج  بلح  بلج  عناوملا و  عنم  هامس  اباتک  هیلع 
ۀنـس 727 و دلو  نیّدلا  یقت  نب  نیّدلا  جات  رـصن  وبا  یکبـسلا  مامت  نب  یلع  نب  یفاکلا  دبع  نب  یلع  نب  باهولا  دـبع  هتفگ  هنماک  ررد  رد 
راتخم و نب  حلاص  سانلا و  دّیس  نبا  ینوباّصلا و  نسحملا  دبع  يرصملا و  نب  ییحی  یلع  عمـس  یـسوبدلا و  سنوی  ۀنحـشلا و  نبا  هل  زاجا 

هسفنب أرق  امهریغ و  رسیلا و  یبأ  نبا  لامکلا و  تنب  بنیز  نم  اهب  عمـسف  ۀنـس 39  قشمد  هدلاو  عم  مدق  مث  مهریغ  لولملا و  نب  رداقلا  دبع 
هقفلاب لاغتـشالا  ۀمزالم  عم  قابطلا  ءازجالا و  بتک  ثیدحلا و  بلط  یف  نعما  عفار و  نب  نیدلا  یقتب  جّرخت  یبهذـلا و  مزال  يّزملا و  یلع 

نبا رـصتخم  حرـش  رثنلا و  مظنلا و  طخلا و  یف  داجا  اهب و  ثدح  ۀخیـشم و  دعـس  نبا  هل  جّرخ  باش و  وه  رهم و  یتح  ۀّیبرعلا  لوصالا و  و 
لمع عناوملا و  عنم  هیلع  لمع  عماوجلا و  عمج  لوصـالا  یف  صّخل  حیـشرتلا و  حیـشوتلا و  هقفلا  یف  لـمع  يواـضیبلا و  جاـهنم  بجاـح و 

دعـسلا و اهیف  قزر  هتایح و  یف  هفیناصت  ترـشتنا  رومالاب و  افراع  ناسل  ۀقالط  ۀغالب و  اذ  ناک  رئاظنلا و  هابـشالا و  یلع  ۀلمتـشملا  دعاوقلا 
بلاغ یف  سّرد  سیردتلا و  ءاتفالاب و  بیقنلا  نبا  هل  نذا  ناسّللا  قلط  ۀـهیدبلا  دـیج  ناک  يرغـصلا و  یطـسولا و  يربکلا و  تاقبطلا  لمع 

ۀنس یف  تسدلا  عیقوت  یلو  هیبا و  نییعتب  ۀّیفرشالا  ثیدحلا  راد  یلو  هیبا و  رایتخاب  هب  لغتـشا  مث  مکحلا  یف  هیبا  نع  بان  قشمد و  سرادم 
ةرم دعب  ةرم  ةدیدش  ۀنحم  ءاضقلا  ببسب  هل  لصح  ماشلاب و  بصانملا  ءاضقلا و  ۀسایر  هیلإ  تهتنا  عماجلا و  ۀباطخ  یلو  754 و 

118 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یّجح نب  نیدلا  باهش  خیـشلا  لاق  ابیهم  اداوج  ناک  هیلإ و  ءاسا  نم  لک  نع  حفـص  هبـصنم  یلا  داع  اّمل  تابثلا و  ۀیاغ  یف  کلذ  عم  وه  و 
ۀینامث ناک  بیقنلا  نبا  تام  امل  هرمع  نال  نیرـشعلا  لمکی  مل  سیردـتلاف و  ءاتفالاب  هل  زاجا  بیقنلا  نبا  نیّدـلا  سمـش  خیـشلا  نا  ینربخا 

یف ترشتنا  هیلع و  تئرق  هنس  رغص  یلع  ادج  ةریثک  فیناصت  فّنـص  دق  لاق و  نیـسح  هیخا  ةافو  دعب  مکحلا  یف  بان  ام  لوا  اماع و  رـشع 
مل ام  ۀـسایرلا  بصانملا و  نم  هل  لصح  هلبق و  ضاق  یلع  رجی  مل  ام  دـئادشلا  نحملا و  نم  هیلع  يرج  ریثک  نبا  لاق  هتوم و  دـعب  هتاـیح و 
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مث مهترثک  عم  هموصخ  محفا  یتح  ةرظانملا  یلع  ةوق  ۀعاجـش و  نع  هتنحم  مایا  یف  نابا  ماشلاب و  ۀـسایرلا  هیلإ  تهتنا  هلبق و  دـحال  لصحی 
تبـسلا و ۀلیل  نعطف  ۀعمجلا  موی  بطخ  ۀنـس 771 و  ۀّـجحلا  يذ  عباس  یف  تام  ابیهم و  امیرک  ناک  هیلع و  ماق  نمع  حفـص  افع و  داع  امل 

لقن نآ  ثیداحا  تحص  لبنح و  نب  دمحا  دنسم  دماحم  لئاضف و  یکبس  وزا  هک  ینیدم  یسوم  وبا  هک  تسناد  دیاب  زین  ءاثلثلا و  ۀلیل  تام 
نینامث و يدـحا و  هنـس  عئاـقو  رد  ربع  رد  یبهذ  دـمحا  نب  دّـمحم  تسا  هینـس  نیربتعم  همئا  مخاـفا  نیدـمتعم و  نیطاـسا  مظاـعا  زا  هدرک 

یجربلا مناغ  نم  عمس  ۀنس  نونامث  هل  فیناصتلا و  بحاص  ظفاحلا  دمحا  نب  رمع  رکب  یبأ  نب  دّمحم  ینیدملا  یسوم  وبا  هتفگ  ۀئامـسمخ 
عرو و بحاص  لاجرلا  ظفحلا و  یف  هتعارب  عم  ناک  یلوالا و  يداـمج  یف  تاـم  هلثم  هدـعب  فّلخی  مل  میعن و  یبأ  باحـصا  نم  ۀـعامج  و 

یـسیع یبأ  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  رمع  نب  دمحم  هتفگ  يربک  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  یلع  نب  باهولا  دـبع  یقت و  ۀـلالج و  ةدابع و 
ثالث ۀنـس  یف  اروضح  عمـس  ۀئامـسمخ و  يدحا و  ۀنـس  ةدـعقلا  يذ  یف  دـلو  فیناصت  بحاص  یناهبـصالا  ینیدـملا  یـسوم  وبا  ظفاحلا 

نب هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  روصنم  یبأ  نم  اضیا  عمـس  ۀنـسلا و  کلت  زرطملا  تام  زرطملا و  دـمحم  نب  دّـمحم  دعـس  یبأ  نم  هدـلاو  ءاـنتعاب 
لضفلا نب  دّمحم  نب  لیعامـسا  مساقلا  یبأ  ظفاحلا و  رهاط  نب  دمحم  لضفلا  یبأ  دادحلا و  یلع  یبأ  یجربلا و  مناغ  یطورـشلا و  هیودنم 

هنع يور  نادـمه  دادـغبب و  هدـلبب و  ریثک  قلخ  شداک و  نب  ّزعلا  یبأ  ۀـیناد و  زوجلا  ۀـمطاف  نیـصحلا و  نب  هَّللا  ۀـبه  جّرخت و  هب  ظفاحلا و 
نب نسحلا  یکم و  نب  دّمحم  ظفاحلا  يواهّرلا و  رداقلا  دبع  ظفاحلا  ینغلا و  دبع  ظفاحلا  یمزاحلا و  یسوم  نب  دمحم  نب  رکب  وبا  ظفاحلا 

یبأ
119 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

میعن یبأ  یلع  هب  لّیذ  يذلا  ۀباحّصلا  ۀفرعم  ۀمتت  یف  روهشملا  باتکلا  هتافنصم  نم  ریثک و  قلخ  یلبنحلا و  نب  حصانلا  یناهبصالا و  رـشعم 
ریغ نیعباتلا و  یلاوع  باتک  فئاظولا و  باتک  فراعملا و  یف  فئاطللا  باتک  نیبیرغلا و  ۀـمتت  باتک  دـلجم و  تالاوطلا  رابخالا  باتک  و 

هنامز خیـش  هتقو و  دحوا  راص  یتح  شاع  یثیبدلا  نبا  لاق  ظفاحلا  لیعامـسا  یلع  مکاحلل  ثیدحلا  مولع  باتک  هظفح  نم  ضرع  کلذ و 
ۀـقثلا و ملعلا و  ظفحلا و  نم  هریغل  عمتجی  مل  ام  هل  عمتجا  ظافحلا و  هنع  بتک  قافآلا و  یف  هملع  رـشتنا  راجنلا  نبا  لاق  اـظفح و  ادانـسإ و 

ساّبعلا نب  نسحلا  هَّللا  دبع  یبأ  یلع  هقفت  لاق و  فیناصتلا  نسح  لقنلا و  طبضلا و  ۀّحـص  ۀقیرطلا و  دیدس  حالّـصلا و  نیدلا و  ناقتالا و 
زنک یسوم  وبا  لوقی  هاتوک  یـسوم  وبا  ظفاحلا  ناک  لوقی  شاب  رامح  نب  هَّللا  دبع  ابا  تعمـس  لاق و  ۀغللا  وّحنلا و  یف  رهم  لاق و  یمتـسرلا 
ةرثک یلا  ّمضنا  هنامز و  یف  دـحال  لصحتی  مل  ام  ۀّـصاخ  ناهبـصاب  تاعومـسملا  نم  لّـصح  يواـهّرلا  رداـقلا  دـبع  ظـفاحلا  لاـق  یفخم و 
لبقی هنم و ال  قفنی  هب و  عّربتی  ریـسی  ءیـش  هل  اننامز  یف  ثیدحلا  ظافح  نم  دحال  هرن  مل  يذـّلا  هفّفعت  لاق و  ناقتالا  ظفحلا و  تاعومـسم 

یّلص هَّللا  لوسر  ناک  تیار  لاق  ایور  نع  ینلأسف  لجر  ینءاجف  زاجلا  ۀنیدم  یف  تنک  يودابلا  نامعن  نب  نیسحلا  لاق  طق و  ائیـش  دح  نم 
ةافو ۀـلاح  یئر  مانملا  اذـه  ناف  هناـمز  یف  هل  ریظن  ـال  ماـما  تومی  كاـیؤر  تقدـص  نا  راـبکلا و  ۀـیور  هذـه  تلقف  یفوت  مّلـس  هیلع و  هَّللا 
امل يدنجخلا  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نع  یـسوم و  یبأ  ظفاحلا  ةافوب  ربخلا  انءاج  یتح  انیـسما  امف  لاق  لبنح  نب  دـمحا  يروثلا و  یعفاشلا و 
دق یـسوم  وبا  ظفاحلا  ناک  لاق و  ناهبـصاب  الیلق  ءاملا  ناک  دـیدشلا و  ّرحلا  یف  میظع  رطم  ءاج  یتح  نوغرفی  اوداـکی  مل  یـسوم  وبا  نفد 

هل و ةرفغملل  ۀمالع  هتوم  موی  اباحـس  هل  هَّللا  ثعب  ۀعیفر  هَّللا  دنع  ۀـلزنم  هل  نم  ۀـما  لک  یف  تام  یتم  ّهنا  هالما  ءالما  رخآ  یف  رکذ  یف  رکذ 
ۀنس یلوالا  يدامج  عسات  راهنلا  فصتنم  ءاعبرالا  موی  ناهبـصاب  یفوت  هتایح  یف  ثدح  ناک  امک  هتوم  دنع  کلذ  هل  عقوف  هیلع  یّلـص  نمل 
یف ۀّمئالا  تفّنـص  ینیدیورلا و  دومحم  نب  دّمحم  تاکربلا  وبا  لاق  عماجلا  بارحم  فلخ  یلـصملاب  نفد  ۀئامـسمخ و  نینامث و  يدـحا و 

ةریثک فیناصت  هبقانم 
120 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دمحا نب  رمع  نب  دـمحم  یـسوم  وبا  هتفگ  هیعفاش  تاـقبط  رد  یعفاـشلا  يونـسالا  یلع  نب  نسحلا  نب  میحرلا  دـبع  نیّدـلا  لاـمج  خیـش  و 
دمحم نب  لیعامـسا  مامالاب  جرخت  ۀئامـسمخ و  يدحا و  ۀنـس  ةدعقلا  يذ  رـشع  عسات  ءاعبرالا  ۀلیل  دلو  ظفاحلا  مامالا  یناهبـصالا  ینیدملا 
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اعضاوتم ادهاز  اعرو  ناک  ۀعفانلا و  ةروهشملا  فیناصتلا  فّنص  نیریثک و  قئالخ  نم  عمـس  ثیدحلا و  مولع  بهذملا و  هنع  ذخا  یمیتلا و 
هنامز خیـش  هتقو و  دـحوأ  راص  یتح  شاع  یثیبدـلا و  نبا  لاق  ساّنلا  نم  برهلا  عم  ّطق  ائیـش  دـحال  لبقی  ساّنلا ال  يدـیا  یف  امع  اـففعتم 
نیدلا یقت  هلثم و  هدعب  فّلخی  مل  لاق و  ربعلا  یف  هرکذ  ۀئامـسمخ  نینامث و  يدحا و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  عسات  ءاعبرا  موی  فصتنم  یفوت 

ینیدملا یسوم  وبا  ریبکلا  ظفاحلا  دمحم  نب  رمع  نب  دمحا  نب  رمع  نب  دّمحم  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  هبهش  یـضاق  نب  دمحا  نب  رکب  وبا 
بهذملا و هنع  ذخا  یمیتلا و  دّمحم  نب  لیعامـسا  مامالاب  جرخت  ۀئامـسمخ و  يدحا و  ۀنـس  ةدعقلا  يذ  یف  انل  مالعالا و  دحا  یناهبـصالا 

میعن یبأ  باتک  یلع  هب  لّیذ  ۀباحّـصلا  ۀـفرعم  ۀـمتت  اهنم  ةروهـشملا  ةدـیفملا  ۀـحیلملا  فیناـصتلا  فّنـص  ریثکلا و  عمـس  ثیدـحلا و  مولع 
تبتک یناعمـسلا  دعـس  وبا  لاق  مولعلا  مج  ةرئادلا  عساو  اظفاح  ناک  کلذ و  ریغ  نیعباتلا و  یلاوع  باتک  نیبیرغلا و  ۀـمتت  باتک  ظفاحلا و 
ۀعامج هنع  يور  اظفح  ادانسا و  هنامز  خیـش  هتقو و  دحوأ  راص  یتح  شاع  ۀثلثملاب  یثیبدلا  نبا  لاق  قودص و  ۀقث  وه  هنم و  تعمـس  هنع و 
یفوت یکم  نب  دّمحم  يواهرلا و  رداقلا  دبع  عفتنا و  جرخت و  هب  یـسّدقملا و  ینغلا  دبع  یمزاحلا و  رکب  وبا  ۀعبرالا  ظاّفحلا  مهنم  نوریثک 
فراع دـمحم  نب  رمع  لضاف  هکنآ  موس  تسب و  فینـصتلاب  هتمجرت  تدرفا  دـق  ۀئامـسمخ و  نینامث و  يدـحا و  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  یف 

ۀئام و دعب  نیتس  ثلث و  هنـس  رد  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  متخ  دعب  هک  لبنح  نب  دمحا  بقانم  هلاسر  رد  انکـسم  یندـملا  وا  دـلوم  یناورهنلا 
یّلص یفطصملا  ثیدح  ناف  دعب  اما  رکاسع  نبا  لاق  دیامرفیم  متفرگ  ۀیراع  هینس  لضافا  ضعب  زا  هروکذم  هلاسر  هدومرف و  فینصت  فلا 

نم ۀعامج  نّود  دق  مارحلا و  لالحلا و  ۀـفرعم  هنم  ذـخؤی  ماکحالا و  رثکا  هیلع  ینبی  يدـهلا و  مالـسالا و  لبـس  فرعی  هب  مّلـس  هیلع و  هَّللا 
سیفن باتک  وه  دمحا و  مامالا  دنسم  ردقلا  نأشلا و  میظعلا  دنسملا  وه  هیف  تعمج  یتلا  بتکلا  ربکا  ناکف  هثیدح  نم  مهیلإ  عقو  ام  ۀمئا 

121 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مجحلا ردقلا و  ریبک  باتکلا  نأشلا و  اذه  ۀـفرعم  یف  مّدـقملا  دـمحا  مامالا  هفنـصم  ناک  ذإ  هیلإ  لحری  هلیـصحت و  هعامـس و  یف  بغری  و 

یف مامالا  دوصقم  ناک  دانـسالا و  یلاعا  نم  هَّللا  دبع  هنبا  هب  قحلا  ام  يوس  داعملا و  يوس  افلا  نیثلث  هثیداحا  غلبی  ملعلا  بابرا  دنع  روهـشم 
هک مالعا  رباکا  هنودـم  بتک  ربکا  رکاسع  نبا  داشرا  بسح  هک  تسرهاظ  تراـبع  نیزا  هاور  وا  هغلب  نم  راـبتعالا  یف  هیلإ  عجری  نا  هعمج 
رب دوشیم  هدرک  انب  يدحو و  مالسا  لبس  ناب  دوشیم  هتخانـش  هک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ثیدح  رد  دش  هدرک  عمج 

باتک نآ  تسرخفلا و  لیمج  دمحا  ماما  دنـسم  ردقلا  نأشلا و  میظع  دنـسم  مارح  لالح و  تفرعم  نا  زا  دوشیم  هتفرگ  ماکحا و  رثکا  نا 
دمحا ماـما  نآ  فنـصم  هک  اریز  نآ  يوـسب  دوـشیم  هدرک  تلحر  نآ و  لیـصحت  نآ و  عامـس  رد  دوـشیم  هدرک  تـبغر  هـک  تسـسیفن 
دیامن عوجر  هک  دوب  نآ  دنـسم  نیا  عمج  رد  دمحا  ماما  دوصقم  تسمجحلا و  ردـقلا و  ریبک  باتک  نیا  ناش و  نیا  تفرعم  رد  تسمدـقم 
هدیدع هوجوب  تقاشر  اپارـس  ترابع  نیا  سپ  ار  دنـسم  نیا  سک  نآ  دنک  تیاور  ای  واب  دـسرب  دنـسم  نیا  هک  یـسک  رابتعا  رد  نآ  يوسب 

تلالج و تمظع و  تیاهن  رخفلا و  ۀبترملا و  میخف  رفـس  ردقلا و  نأشلا و  میظع  دنـسم  نیا  میرکت  لیجبت و  انث و  حدم و  لامک  رب  تلالد 
زئاحلا ذـبهجلا  نم  رهابلا  ءاـنثلا  رهازلا و  حدـملا  نم  رهاوظلا  هوجولا  هذـهف  دراد  رادـقملا  ریبک  دنـسم  نیا  راـثآ  راـبخا و  راـبتعا  داـمتعا و 

مزهل رکاسع  ةدع  ۀلزنمب  رکاسع  نبا  ۀمالعلا  رباکالا  رغاصالا و  دنع  ملـسملا  داقنلا  مهتودق  رثآملا  لئاقعل  دشاحلا  عماجلا  رخافملا  لئالجل 
معن هَّللا  رساخ و  دناعم  لک  سار  مطحل  قراطم  ةدع  ارصاق و  دقاح  لک  ءالشأ  ّزجل  رتاوب  فویـس  ةدع  وا  رباکم  رکنم  لک  لیطابا  تاشیج 

فـصو نع  ینغتـسملا  لبنح  نب  دـمحا  بقانم  هلاسر  رد  فراع  دـمحم  نب  رمع  فراـع  لـضاف  زین  هکنآ  مراـهچ  تسب و  رـصانلا  قفوملا 
هذهب دارملا  افلا و  نیـسمخ  فلا و  ۀـئام  عبـس  ثیداحالا  نم  دـمحا  مامالا  دـنع  حـص  يزوجلا  نبا  لاق  هتفگ  هقباس  ترابع  دـعب  فصاولا 

دنع لوـعی  هیلإ و  عـجری  ۀّـجح  هوـلعج  میرکتلا و  لوبقلاـب و  ۀـمالا  هـتّقلت  يذـلا  روهـشملا  هدنـسم  اـهنم  جرخا  نوـنملا  ـال  قرطلا  دادـعالا 
اذـه انل  لاق  مث  انریغ  اّمات  هنم  هعمـس  ام  دنـسملا و  انیلع  أرق  هَّللا و  دـبعل  حـلاصل و  یل و  یمع  انعمج  قاحـسا  نب  لبنح  لاق  هیلع  فالتخالا 

نم رثکا  نم  هتبختنا  هتعمج و  دق  باتکلا 
122 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ۀّجحب و سیلف  الا  كاذف و  هیف  هومتدجو  ناف  هیلإ  اوعجراف  هَّللا  لوسر  ثیدح  نم  هیف  نوملسملا  فلتخا  امف  افلا  نیـسمخ  فلا و  ۀئامعبس 
هیلإ اوعجر  هَّللا  لوسر  ننـس  نم  ۀنـس  یف  سانلا  فلتخا  اذإ  اماما  دنـسملا  اذـه  تلمع  دـق  لاقف  کلذ  یف  هل  لیقف  بتکلا  عضو  هرکی  ناک 
همئا يادـتقم  يزوجلا  نبا  هدافا  بسح  راخفلا  نأشلا و  میظع  دنـسم  راثآ  تایاور و  رابتعا  داـمتعا و  تیاـهن  هدـیدع  هوجوب  تراـبع  نیزا 

جارخا هک  فلا  نیسمخ  فلا و  ۀئامعبـس  دمحا  ماما  دزن  دش  حیحـص  هک  هدومرف  هدافا  يزوجلا  نبا  هکنآ  لّوا  تسراکـشآ  ادیوه و  رابخا 
نم هتیاور  یلع  نعطلاـف  هحیحـص  ثیداـحا  زا  تسجرخم  دنـسم  هکنآ  رب  تسا  حـضاو  صن  نـیا  سپ  ار  دوـخ  دنـسم  نآ  زا  دـمحا  هدرک 

لوبقب و ار  نآ  تما  تسا  هدرک  یقلت  هک  تسروهـشم  دنـسم  نیا  هک  هدومرف  حیرـصت  هکنآ  مود  ۀـحیبقلا  سواسولا  ۀحیـضفلا و  ماـهوالا 
میلم دناعم  هیلع  ّدارلا  هل و  بّذکملاف  میخفتلا  لالجالا و  لحم  هتّلحا  میرکتلا و  لوبقلاب و  ۀمالا  هتّقلت  امم  ۀـیالولا  ثیدـح  نا  تبثف  میرکت 

ناهرب ال ۀجح و  ۀیالولا  ثیدح  نا  رهظف  هدینادرگ  تجح  ار  دنسم  نیا  تما  هک  نیاب  هدرک  حیرصت  هکنآ  موس  میجرلا  رورغلا  ّطبختل  عبات 
رب فالتخا  تقو  دوشیم  هدرک  لیوعت  دنـسم و  نیاب  دوشیم  هدرک  عوجر  هک  هدرک  حیرـصت  هکنآ  مراهچ  ناّوخ  لطبم  غزاون  هساسا  ملثی 

تتـشت دنع  هیلع و  لّوعی  دمتعی و  رکانتلا  قاقـشلا و  روهظ  رجاشتلا و  فالتخالا و  دنع  هیلإ و  عوجرم  وه  امم  ۀیالولا  ثیدـح  نا  تبثف  نآ 
نآ عوجرب  مکح  باطتـسم و  باتک  نیا  عمج  هراب  رد  ار  لبنح  دـمحا  ماما  داشرا  هکنآ  مجنپ  هیلإ  نکـسی  نکری و  ءاوهالا  ددـبت  ءارآلا و 
ناب لالدتـسا  جاجتحا و  نا و  رب  رابتعا  دامتعا و  بایطالا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ثیدح  رد  نیملـسم  فالتخا  تقوب 
ماما صن  هکنآ  مشـش  هدومن  رهاظ  هدیدع  هوجوب  نآ  تیجح  هدومرف  لقن  نادقف  تروص  رد  ناهرب  تیجح و  یفن  نادـجو و  تروص  رد 

بایترا و ره  ضرم  لیزم  سایقیب و  ياـنث  حدـم و  دـیفم  هک  ساـن  فـالتخا  تقو  نآ  يوس  عوجرب  رما  دنـسم و  نیا  ندوب  ماـما  رب  دـمحا 
باتک رد  يزوجلا  نبا  هک  تسناد  دـیاب  زین  ۀـیاردلا و  لهال  ۀـیافک  کلذ  لک  یف  هدومرف و  نآ  رب  مـالک  متخ  هدومن  لـقن  تسا  ساوسو 

دواد یبأ  ننس  نیحیحصلا و  دمحا و  دنسم  إّطوملاک و  مالسالا  نیواود  نع  اجراخ  اثیدح  تیار  یتمف  هتفگ  قلاخ  تیانعب  هک  تاعوضوم 
ناسحلا حاحصلا و  یف  ریظن  هل  ناک  ناف  هیف  رظناف  اهوحن  يذمرتلا و  و 

123 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّکناف نیکورتملا  ءافعـضلاب و  یمـسملا  انباتک  نم  مهلاوحا  ربتعا  هدانـسا و  لاـجر  لـّماتف  لوصـالا  نیاـبی  هتیارف  هب  تبترا  نا  هرما و  بترف 

دواد و یبأ  ننـس  نیحیحـص و  أّطوم و  لثم  مالـسا  نیواود  زا  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  هیف  حدـقلا  هجو  فرعت 
جاتحم دـشاب  دوجوم  نآ  رد  هک  یثیدـح  تسماظعا و  لالجا و  تیاهن  بجوتـسم  مارکا و  لیجبت و  تیاـغ  قحتـسم  نآ  لاـثما  يذـمرت و 
قرطب دمحا  دنـسم  رد  هک  تیالو  ثیدـح  نالطبب  مکح  سپ  یفتـشملل  ءافـش  یفتکملل و  ءافک  هیف  تسین و  رکف  لّمات و  رظن و  قیقحتب و 
مکحلا یف  طرفم  هک  يزوجلا  نبا  دزن  هک  تسعـیظف  حـیبق و  عینـش و  لـطاب و  هبترمب  دورـسم  مه  يذـمرت  حیحـص  رد  دوـجوم و  هدـیدع 

مکح فلاخ  نمف  تسلوقعمان  رذه  لوبقمان و  دودرم و  زین  تسرابحا  نیدقنم  رابک و  نیققحم  حیرصتب  رابخالا  ثیداحالا و  یلع  عضولاب 
باتعلا لذعلا و  موللا و  نعطلا و  بابسا  زاح  باوصلا و  نع  صکن  قحلا و  نع  زاج  زئاجلا و  ریغ  بکترا  دقف  بابلا  اذه  یف  يزوجلا  نبا 

یفخم بآملا و  عجرملا و  هیلإ  قیفوتلا و  ّیلو  هَّللا  باعملا و  بلثلا و  شحاف  هسفن  یلع  بلج  باجنالا و  ةذباهجلا  بایطالا  نیققحملا  نم 
دمحم نب  رمع  لقن  بسح  نآ  راخف  تلالج  رابتعا و  داـمتعا و  لـبنح و  نب  دـمحا  دنـسم  تاـیاور  تحـص  هک  ار  يزوجلا  نبا  هک  دـنامن 

رتمدـقم يذـمرت  دواد و  یبأ  ننـس  اج  هچ  نیحیحـص  رب  هکلب  هدـینادرگ  أّـطوم  نیرق  ار  نآ  تاـعوضوم  باـتک  رد  هدرک و  تباـث  فراـع 
دناهدوتس همیخف  بقانم  همیظع و  حئادمب  موق  نیدقنم  هّلجا  نیققحم و  رباکا  هدیشک  کلس  کی  رد  ار  همه  رابتعا  دامتعا و  رد  هتـشاذگ و 

دّیـس بانج  تلیـضف  ثیداحا  عضوب  يزوجلا  نبا  مکحب  بطاخم  دوخ  عقاوص و  بحاص  قعاوص و  فنـصم  هیمیت و  نبا  ناـهبزور و  نبا 
شهاوخ تبغر و  لامکب  هتـشاگنا  سیفن  قلع  ناـج و  زرح  ار  وا  تاوفه  دـناهدومن و  کـسمت  اـهاج  نیملاـعلا  بر  مالـس  هیلع  نییـصولا 

ار لمات  فاصنا و  هتشر  دناهتخاس و  اهر  ّقح  لها  تالاکشا  زا  ار  دوخ  هلحن  لها  سوفن  هتخادرپ  هیولع  لئاضف  لاطباب  دوخ  معزب  هتشاگن 
همه نیا  دـعب  هک  تسنکمم  مسق  هچ  سپ  دناهتـسشن  رتمامت  هچ  ره  یلاب  غارفب  ناتهب  ناودـع و  لها  هوسا  نآ  نایذـه  رب  دامتعاب  هتـسسگ 
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مالک وا  تادافا  لوبق  رد  ّقح  لها  هلباقمب  دننز و  زاب  رس  دمحا  دنـسم  حدم  هراب  رد  وا  مکح  زا  داهن  تیبصع  نآ  دیلقت  دایقنا و  تعاطا و 
تسدب دناهدز و  دوخ  ياپ  رب  هشیت  وا  تاملک  رکذب  دوخ  هک  دننک  زاغآ 

124 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دناهدرک دودرم  دوخ  تامح  تیامح  دودـسم و  وس  راـچ  زا  هراـچ  باوبا  هدز  دوخ  لاـق  لـیق و  هار  هدز  شیوخ  نمرخ  رد  شتآ  شیوخ 
مهتویبب قیرحلا  اوعقوا  ام  دعب  له  لاقت و  مهترثع  ۀفزاجملا  هذه  دعب  وا  عوفشم  ۀجحلاب  مالک  وا  عومسم  رذع  نم  ةداسجلا  کلت  دعب  لهف 

له ءاود و  نم  توملا  یلع  ءافشالا  دعب  له  دّدسی و  يدهی و  داه  نم  لالـضلا  یف  لاغیالا  فاجیالا و  کلذ  دعب  وا  دّربی  یفطی و  ءام  نم 
امل ۀلیـسو و  نم  اوفلا  امل  ۀلیح و  نم  اودـجو  امل  ءاربغلا  یف  اوصاغ  ءامـسلا و  یلا  اوراط  ول  لب  هَّللا  ءافـش ال و  نم  نامزالا  فاندالا و  دـعب 

مهازخا ثیح  الیمج  ادمح  دمحلا  هّلل  قرـشلا و  ضـضملا و  قرحلا و  قرغلا و  الا  کلذ  دعب  مهل  سیلف  اصانم  اوفاو  امل  اصالخ و  اوفداص 
تاقیقحت تادافاب و  دنزادرپیم و  يزوجلا  نبا  لیجبت  میظعتب و  فلس  نع  افلخ  موق  رباکا  ۀلمجلاب  یقبا  دشا و  ةرخآلا  باذعل  ایندلا و  یف 

وبا هّیفنح  ریبک  ملاع  ریرحن و  لضاف  هک  ینیبیمن  دننادیم  دیقنت  قیقحت و  تمظع  تلالج و  هبترم  لامک  رد  ار  وا  دـنوشیم و  ثبـشتم  وا 
دنـسم فیلاتب  ثیدـح  ملع  رد  مظعا  ماما  تراهم  ماـمت  عنـصت  فلکتب و  تسموق و  نیدـمتعم  نیققحم و  رباـکا  زا  هک  یمزراوخ  دـیوملا 

هدـمآرد و مظعا  ماما  تیامح  ماقم  رد  هتـشاذگ و  ناشیا  ماما  تلیـضف  راهظاب  هیفنح  تارـضح  رب  میظع  یتنم  تقیقح  رد  هتخاس و  تباـث 
جیورت لطاب  ضرغب  هتخادنا و  تسد  يزوجلا  نبا  دیقنت  قیقحت و  رب  يوعد  نیرب  لالدتسا  رد  هتـشاگنا  نکی  مل  ناک  ار  وا  نیحراج  حرج 

رد ار  وا  لوق  هتخاس و  دیقنت  قیقحت و  همئا  ياوشیپ  ماما و  ار  وا  ینعی  هتشاذگن  ورف  هقیقد  وا  شیاتـس  حدم  رد  شیوخ  بولطم  حیحـصت  و 
نا انرکذ  اـم  یلع  لیلدـلا  هتفگ و  هفینح  یبأ  دـیناسم  عماـج  لـئاوا  رد  هچناـنچ  هتـشاگنا  باوص  قح و  نیع  حرج  رب  لیدـعت  میدـقت  هراـب 
یف قیقحتلا  باـتک  یف  يزوجلا  نبا  قیقحتلا  ۀّـمئا  ماـما  کـلذ  رکذ  دـق  نکی و  مل  ناـک  حرجلا  لـعجی  حرجلا  یلع  حـجرت  یتم  لیدـعتلا 

هنم عضاوم  یف  قیلعتلا  ثیداحا 
لاق ّهنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  ساـّبع  نبا  نع  اـطع  نع  یفعجلا  رباـج  هیوری  يذـلا  قاشنتـسالا  ۀضمـضملا و  ثیدـح  یف  لاـقف 

امهب الا  ءوضولا  متی  يذلا ال  ءوضولا  نم  قاشنتسالا  ۀضمضملا و 
يروثلا و نایفس  هقثو  دق  انلق  ةدئاز  یناتسجسلا و  بویا  وبا  هبّذک  دق  یفعجلا  رباج  هیف  ۀنس  امهاری  هناف  حر  یعفاشلا  ینعی  مصخلا  لاق  ناف 

یناعنصلا میهاربا  نب  دمحم  امهب و  یفک  ۀبعش و 
125 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عازن و کلذ  یف  سیل  ۀلبانحلا و  ۀّـمئا  نم  يزوجلا  نبا  ظفاحلا  ّنا  رتاوتلاب  تبث  دـق  ّهنا  اهنم  هتفگ و  مساب  ضور  رد  ریزولا  نباب  فورعملا 
عیمج یف  اهیلع  نوبطخی و  نوظعاوتی و  اهیف  مهئاملع  هفحت  مهئالـضف و  سردـم  قئاقرلا  یف  هفیلاوت  ظـعاوملا و  یف  هفیناـصت  نا  کـش  ـال 

دهـشی ام  کلذ  یف  همالک  نم  دروا  انا  ةدیقعلا و  هذـه  نع  مهتهازن  یـضتقی  ام  هذـه  هبتک  یف  يزوجلا  نبا  رکذ  دـق  نودـمتعی و  مهلاوحا 
ُرِخْآلا َو  ُلَّوَْألا  َوُه  یلاعت  هلوق  یف  شهدملا  باتک  یف  هلوق  کلذ  نم  هترکذ  ام  ۀحصب 

رکذ دعب  هقرحم  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  خلا و  یهتنم  نع  ّلج  رخآ  ءدتبم  هل  سیل  لّوا  يزوجلا  نبا  لاق 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

لامک خلا و  هقرط  ثیدحلاب و  ۀفرعم  امهب  کیهان  يوونلا و  يزوجلا و  نبا  مهنم  ۀـعامجف  ثیدـحلا  اذـه  یف  سانلا  برطـضا  دـق  هتفگ و 
ار املع  دیوگ  فنصم  هتفگ  ثیدح  نیا  همجرت  رکذ  دعب  تسا  هقرحم  قعاوص  همجرت  هک  هعطاق  نیهارب  رد  یمرهج  نیدلا  رخف  نب  نیدلا 

ثیدـح نیا  هک  دـناهتفر  نیرب  هَّللا  امهمحر  تسیواون  ماـما  يزوج و  نبا  هلمج  نا  زا  هک  یتعاـمج  تسیریحت  بارطـضا و  ثیدـح  نیرد 
دعب ام  رد  تماما  نیمه  باب  رد  بطاخم  خـلا و  نآ  قرط  رد  ثیدـح و  رد  يواون  ماما  يزوج و  نبا  تفرعم  ارت  تسیفاـک  تسعوضوم و 

رباج تیاور  مجنپ  ثیدح  هتفگ 

مهدزاود دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 359زکرم  هحفص 97 

http://www.ghadirestan.com


اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نا 
رکنم و هنا  يذـمرتلا  لاـق  حیحـص و  هجو  هل  سیل  رکنم و  هنا  يراـخبلا  لاـق  هل و  لـصا  ـال  نیعم  نب  ییحی  لاـق  تسنوعطم  زین  ربـخ  نیا  و 

ریرج نبا  هرکذ  امک  ةریغم  یلع  ةرـصبلا  لـها  يوعد  هتفگ و  عقاوص  رد  یلباـک  هَّللا  رـصن  تاـعوضوملا و  یف  يزوجلا  نبا  هرکذ  بیرغ و 
وبا نیدـلا  سمـش  خیـشلا  يزوجلا و  نبا  جرفلا  وبا  نیّدـلا  لامج  ظفاحلا  ریثکلا و  نب  نیدـلا  داـمع  ظـفاحلا  يراـخبلا و  ماـمالا  يربطلا و 

مأ اهل  لاقی  ةأرماب  انز  هنا  دوهشلا  هیلع  اوذخاف  هنولقی  ساّنلا  ناک  ةرصبلا و  ریما  ناک  ةریغم  نا  وه  مهخیراوت  یف  يزوجلا  نبا  طبس  رفظملا 
رد يراخب  لیعامـسا  نب  دمحم  يربط و  ریرج  نبا  دـنیامرفیم  نعاطم  باب  رد  بحاص  هاش  دوخ  خـلا و  رمع  یلا  کلذـب  اوبتک  لیمجلا و 

يزوجلا و نبا  طبس  رفظم  وبا  نیّدلا  سمش  خیـش  يزوجلا و  نب  جرفلا  وبا  نیّدلا  لامج  ظفاح  ریثا و  نبا  نیّدلا  دامع  ظفاح  دوخ و  خیرات 
واب هرصب  مدرم  دوب و  هرصب  ریما  هبعش  نب  هریغم  هک  دناهدرک  لقن  تاقث  نیخروم  رگید 

126 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هک یئاج  ۀمحرلا  هیلع  یلع  هماّلع  باوجب  ناهبزور  نبا  خلا و  دنتـسبرب  انز  تمهت  يو  رب  دـننانک  لزع  ار  وا  هک  دنتـساوخیم  دـندوب و  دـب 

عوضوم ثیدح  اذه  لاق  نیقیرط و  نم  تاعوضوملا  ثیدحلا  اذـه  يزوجلا  نبا  رکذ  لوقا  دـیوگیم  هدومرف  لقن  رون  ثیدـح  بانج  نآ 
لاـق باذـک و  نیعم  نب  ییحی  لاـق  يزورملا  فـلخ  نب  دّـمحم  لوـالا  قـیرطلا  یف  هـب  مـهتملا  مّلـس و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  یلع 
خیـش دـیزم ..... ؟؟؟؟ ار  وا  موق  رباـکاک  هیمیت  نبا  ایـضفار و  ناـک  دـمحا و  نب  رفعج  هب  مهتملا  یناـثلا  قیرطلا  یف  كورتـم و  ینطقرادـلا 

نبا مکحب  اجباج  ۀنـسلا  جاهنم  رد  دنیامرفیم  وا  میرکت  میخفت و  تیاهن  میظعت و  لیجبت و  لامک  رد  قبنـسلا  بصق  دنیاتـسیم و  مالـسالا 
باوجب هلمج  نآ  زا  هدیدرگ  کسمتم  مالّسلا  هیلع  ریما  بانج  لئاضف  ثیداحا  ّدر  رد  يزوجلا 

يدعب نم  یتفیلخ  یّیصو و  یخا و  تنا  ثیدح 
نبا زین  خلا و  یتسبلا  متاح  یبأ  قیرط  نم  ثیدحلا  اذه  يور  امل  تاعوضوملا  باتک  یف  يزوجلا  نبا  جرفلا  وبا  لاق  هتفگ  ینید  یـضاق  و 

باوجب هیمیت 
يدعب نم  بلاط  یبأ  نب  یلع  ّلوتیلف  تناکف  ینوک  اهل  لاق  مث  هدیب  هَّللا  اهقلخ  یتلا  توقایلا  ۀبصقب  کسمتی  نا  بحا  نم  ثیدح 

ثیداـحا مث  هنا  ملعا  هتفگ و  جاـهنم  رد  هیمیت  نبا  زین  عوضوم و  نآ  نیب  تاـعوضوملا و  یف  يزوـجلا  نبا  هرکذ  یناـثلا  ثیدـحلا  هتفگ و 
دق سانلا  بذک و  اهلک  اهنکل  هرکذ  ام  ضعب  نم  لّوا  وه  ام  اهیف  هدوصقم و  یلع  ّتلدل  ۀحیحـص  تناک  ول  یـضفارلا  اذه  اهرکذی  مل  رخأ 

ۀعیـشلا ّنأل  رثکا  یلع  لضف  یف  بوذـکملا  نکل  مهریغ  ۀـیواعم و  یلع و  نامثع و  رمع و  رکب و  یبأ  لضف  یف  هب  ۀـبوذکم  ثیداحا  اوور 
ام عضت ال  ام  هل  تعضوف  عنقت  مل  ۀضفارلا  نا  ریغ  ةریثک  ۀحیحصلا  یلع  لئاضف  يزوجلا  نب  جرفلا  وبا  لاق  بصاونلا  نم  بذکلا  یلع  أرجا 

عضو تابثا  رد  يزوجلا  نبا  لاوقاب  هدرک و  لقن  هدیدع  ثیداحا  هیمیت  نبا  نیا  دعب  خلا و  لطابلا  یلا  جایتحالا  نم  ۀیشام  تیشوح  عفرت و 
يزوجلا نبا  لوق  زا  دـناهدیدرگ  لئاق  نآب  ةراـسج  هلباـنح  هک  توص  فرحب و  لوق  زا  لـبنح  نب  دـمحا  تئارب  یعفاـی  هدومن و  دانتـسا  نا 

نوک نم  ترکذ  ام  اما  هتفگ  ینمی  ریخلا  یبأ  ییحی  ایرکز  وبا  همجرتب  ناـنجلا  ةآرم  رد  هچناـنچ  هدوتـس  ماـما  فصوب  ار  وا  هدرک و  تباـث 
نبا جرفلا  وبا  مامالا  وه  ۀـلبانحلا و  ضعب  کلذ  یلع  ّصن  نّمم  مهنم  نورخأتملا  هاـعدا  اـمم  ءارب  هباحـصا  نم  نیمدـقتملا  دـمحا و  ماـمالا 

ّهنا مهریغ  مهوتی  يذلا  مهداقتعاب  بهذملا  یلع  ۀّبس  اوراص  مهنا  رکذ  یتح  يزوجلا 
127 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتـسناد ثیدح  هقف و  همئا  زا  ار  وا  هتخاس و  رختفم  نیدقنملا  نیثدحملا و  دنـس  فصوب  ار  يزوج  نبا  یلع  ردیح  يولوم  دمحا و  بهذم 
نب دمحا  ماما  دیوگیم  نانچ  یلازغ  مالـسالا  ۀجح  هچ  رگا  هلمجلاب  دیوگیم  نیغلا  ۀـلازا  رد  هچنانچ  هدـینادرگ  لبنح  نب  دـمحا  نیرق  و 

دیزی نیرفکم  نینعال و  رکذ  رد  زین  دـننکیم و  دـیزی  ریفکت  حیرـص  دـناثیدح  هقف و  همئا  زا  هک  مهماقم  موقی  نم  يزوج و  نبا  لـبنح و 
ماـما يزوـجلا  نبا  هک  هدرک  حیرـصت  دیـشر  لـضاف  یهتنا و  تسیزوـج  نب  جرفلا  وـبا  نیدـقنملا  نیثدـحملا و  دنـس  هلمج  نآ  زا  هـتفگ و 
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ثیدح و ریس و  میوق  نف  نارظان  يأ  هتفگ  حاضیا  تاماقم  ضعب  رد  هچنانچ  تستنـس  لها  دزن  نیدمتعم  يامدق  نید و  همئا  زا  نیثدحم و 
نب دمحا  مامه  ماما  لثم  ایآ  هک  دـنیامن  تفایرد  ات  دـنیامرف  راک  ار  لمات  یکدـنا  ماقم  نیرد  ادـخ  يارب  ثیدـح  میدـق و  لوق  نارهام  يأ 

ءاملعلا کلم  يراخب و  نیّدـلا  قحلا و  لالج  دّیـس  همقلع و  نب  دامح  یلعی و  وبا  یـضاق  وا و  طبـس  يزوج و  نبا  نیثدـحملا  ماما  لبنح و 
ماوع زا  دندوب  دوهعم  دورطم  نعل  رفکب و  حّرـصم  هک  مهریغ  ینازاتفت و  نیّدلا  ۀلملا و  دعـس  همالع  يداباتلود و  رمع  نب  نیدـلا  باهش 

تنـس و لها  دزن  نیدمتعم  يامدق  نید و  همئا  زا  ای  دندوب  دجملا  خماش  بطاخملا  دـهعلا  بیرق  دوخ و  کلـسم  لاحب  لهاج  دنـس و  لها 
ماما رـصع و  هماّلع  وا  هک  هدرک  حیرـصت  هدوتـس و  هّیلع  لئاضف  همیظع و  بقانم  دـماحمب و  ار  يزوجلا  نبا  ناـکلخ  نبا  یهتنا و  تعاـمج 

جرفلا وبا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  هچنانچ  نآ  حرـش  تسلیوط  هک  تسرایـسب  وا  نساحم  هدوب و  ظـعو  تعانـص  ثیدـح و  رد  دوخ  تقو 
دبع نب  يزوجلا  رفعج  نب  دّمحم  نب  دمحا  نب  يداّمح  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دیبع  نب  یلع  نب  دمحم  نب  ّیلع  نیسحلا  یبأ  نب  نمحرلا  دبع 

هنع و هَّللا  یـضر  قیدصلا  رکب  یبأ  نب  دّمحم  نب  مساقلا  نب  نمحرلا  دبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  مساقلا  نب  رـضنلا  نب  مساقلا  نب  هَّللا 
هتقو ماما  هرـصع و  ۀماّلع  ناک  ظفاحلا  نیّدلا  لامج  بقلملا  ظعاولا  یلبنحلا  هیقفلا  يدادغبلا  يرکبلا  یمیتلا  ّیـشرقلا  فورعم  بسّنلا  ۀّیقب 

ثیدحلا یف  هل  ۀبیرغ و  ءایشاب  هیف  یتا  ءازجا  ۀعبرا  ریسفتلا  ملع  یف  ریسملا  داز  اهنم  ةدیدع  نونف  یف  فّنـص  ظعولا  ۀعانـص  ثیدحلا و  یف 
موهف حـیقلت  هل  عوضوم و  ثیدـح  ّلک  اهیف  رکذ  ءازجا  ۀـعبرا  یف  تاـعوضوملا  هل  ریبک و  وه  خـیراتلا و  یف  مظتنملا  هل  ةریثک و  فیناـصت 

یتح کلذ  یف  نولاغی  سانلا  اریثک و  ائیـش  هّطخب  بتک  ّدـعت و  نا  نم  رثکا  هبتکف  ۀـلمجلاب  ۀـبیتق و  نبال  فراعملا  باـتک  عضو  یلع  رثـالا 
هنولوقی

128 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ءیش اذه  سیرارک و  عست  موی  ّلک  هب  ّصخ  ام  ناکف  ةّدملا  یلع  سیرارکلا  تمسق  هرمع و  ةّدم  تبسح  اهبتک و  یتلا  سیرارکلا  تعمج 
ریثک ءیش  اهنم  لصحف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثیدح  اهب  بتک  یتلا  همالقأ  ۀیارب  تعمج  هنا  لاقی  لقعلا و  هلبقی  داکی  میظع ال 
لها بطاخی  ءالـضفلا  ضعب  هل  یندشنا  ۀفیطل  راعـشا  هل  اهنم و  لضف  تفکف و  لعفف  هتوم  دـعب  هب  لّسغی  يذـّلا  ءاملا  اهب  نخـسی  نا  رما  و 

تّدـنت نا  مهبیزایم  بجعی  الف  بیرغلا  لوق  بیرغلا و  مالک  بیجعلا  نوری  ّبلق  افجلاب  مهبولق  قارعلاب  ۀـیتف  نم  يریذـع  هلوق  وه  دادـغب و 
ةردان ۀبوجا  ظعولا  سلاجم  یف  هل  تناک  ةریثک و  راعـشا  هل  برطت و  ّیحلا ال  ۀّینغم  مهخیبوت  دنع  مهرذـع  بلقت و  مهناریج  ریغ  یلا  ریخب 
لکلا یضرف  امهنع  هَّللا  یضر  یلع  رکب و  یبأ  نیب  ۀلضافملا  یف  ۀعیـشلا  ۀنـسلا و  لها  نیب  دادغبب  عازنلا  عقو  ّهنا  هنع  یکحی  ام  نسحا  نمف 

هتحت و هتنبا  تناک  نم  امهلضفا  لاقف  هظعو  سلجم  یف  یسرکلا  یلع  وه  کلذ و  نع  هلاس  اصخـش  اوماقاف  جرفلا  وبا  خیـشلا  هب  بیجی  امب 
هَّللا لوسر  ۀـنبا  ۀـمطاف  نالا  یلع  وه  ۀعیـشلا  تلاق  هتحت و  ۀـشئاع  هتنبا  نال  رکب  وبا  وه  ۀّنـسلا  اتلاقف  کـلذ  یف  عجاری  یتح  لاـحلا  یف  لزن 

ۀهیدبلا و نع  الضف  نسحلا  ۀیاغ  یف  ناک  رظّنلا  ناعما  ماّتلا و  رکفلا  دعب  لصح  ول  ۀبوجالا و  فئاطل  نم  اذه  هتحت و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
رهـش رـشع  یناث  ۀعمجلا  ۀلیل  یفوت  ۀئامـسمخ و  رـشع و  لیق  نامث و  ۀنـس  بیرقتلا  قیرطب  هتدالو  تناک  اهحرـش و  لوطی  ةریثک  نساحم  هل 

ۀمالعلا مامالا  يزوجلا  نبا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  هماّلع  برح و  بابب  نفد  دادـغبب و  ۀئامـسمخ  نیعـست و  عبـس و  ۀنـس  ناـضمر 
نب رفعج  نب  دمحا  نب  يدامح  نب  هَّللا  دـبع  نب  هَّللا  دـیبع  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نمحرلا  دـبع  قافآلا  ظعاو  قارعلا  ملاع  ظفاحلا 

یمیتلا یـشرقلا  قیدصلا  رکب  یبأ  نب  دمحم  نب  مساقلا  نب  نمحرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  مسقلا  نب  رـضنلا  نب  مسقلا  نب  هَّللا  دبع 
هراد یف  تناک  ةزوجب  يزوجلاب  مهّدـج  فرع  ملعلا و  نونف  یف  ةرئاـسلا  فیناـصتلا  بحاـص  رـسفملا  ظـعاولا  یلبنحلا  يدادـغبلا  يرکبلا 

تس ۀنس  یف  هعامس  لّوا  اهلبق و  وا  ۀئامسمخ  رشع و  ۀنس  ابیرقت  دلو  اهب  ةزوج و  طساو  یف  نکی  مل  طساوب 
129 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب دمحا  تاداعّـسلا  ابا  عرابلا و  دمحم  نب  نیـسحلا  هَّللا  دبع  ابا  يرونیدـلا و  دـحاولا  دـبع  نب  یلع  نیـصحلا و  نب  مسقلا  ابا  عمـس  ةرـشع 
نب دـمحم  رکب  اـبا  ءاـنبلا و  نبا  دزربـطلا و  نب  هَّللا  ۀـبه  ینارفعزلا و  نب  نسحلا  اـبا  هیقفلا  نذوملا و  حـلاص  یبأ  نب  لیعامـسا  لـکوتملا و 
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تقولا ابا  يدنقرمسلا و  نبا  دمحم و  نب  هَّللا  دبع  مسقلا  ابا  ناهبـصا  بیطخ  يدرواملا و  نسحلا  نب  دمحم  بلاغ  ابا  یقوزرملا و  نیـسحلا 
یلا ۀئامسمخ  نیرشع و  ۀنس  دودح  یف  ظعو  ةرثک و  فصوی  ام ال  هطخب  بتک  اسفن و  نونامث  ۀعبس و  مهتلمج  ةّدع  رصن و  ابا  يرجنسلا و 

راجنلا نبا  یبنیزلا و  نبا  ینغلا و  دبع  ظفاحلا  یلعزق و  نب  فسوی  نیّدلا  سمـش  ظعاولا  هطبـس  ییحی و  بحاصلا  نبا  هنع  ثدح  تام  نا 
ورمع یبأ  نبا  نیّدـلا  سمـش  خیـشلا  ةزاجالاب  مهاوس و  قلخ  فیطللا و  دـبع  بیجنلا  مئادـلا و  دـبع  نبا  ینادـلبلا و  یقبلا  لـیلخ و  نبا  و 

رخآ وه  ةزاجإ و  مهتسمخ  نم  یلو  هیومح  نب  رـضحلا  ینورـضعلا و  مالـسلا  دبع  نب  دمحا  بطقلا  دادحلا و  ۀمالـس  نب  دمحا  یلغزقلا و 
لجّرلا اذه  فنـص  ام  فّنـص  ءاملعلا  نم  ادحا  تملع  ام  هفیناصت و  نم  ۀلمج  رکذ  دـعب  لاق  نا  یلا  لکوتملا  يرونیدـلا و  نع  ثّدـح  نم 

امل کلذل و  رافصلا  یلع  نب  نمحرلا  دبع  عامّسلا  یف  همسا  بتک  امبر  ساحنلا و  یف  راجت  هبراقا  هتّمع و  هّتبرف  نینـس  ثلث  هل  هوبا و  تام 
هسلاجم رـضح  ّطق و  دحال  لصحی  مل  ام  ظعولا  یف  ةوظحلا  نم  هل  لصح  ریثکلا  هعمـسا  هب و  ینتعاف  رـصان  نبا  ظفاحلا  یلا  هتلمح  عرعرت 
ةرـشعلا وحن  هرـضحی  ناک  هنا  رهاظلا  لیق و  امیف  فلا  ۀئام  هرـضح  سلاجملا  ضعب  یف  لاقی  رتسلا و  ءارو  نم  ءافلخ  لب و  ءارزو  كولم و 
تعمـس هطبـس  لاق  هتلاقم  نوعمـسی  مهرثکا ال  ناف  عقو  دـق  اذـه  ناک  نا  بیر  الف  فلا  ۀـئامب  زرح  هسلجم  نا  ةرم  ریغ  لاـق  هنا  عم  فـالآ 

لک یف  متخی  ناک  لاق  افلا  نورـشع  يدی  یلع  ملـسا  فلا و  ۀـئام  ّيدـی  یلع  بات  دـلجم و  یفلا  یعبـصاب  تبتک  ربنملا  یلع  لوقی  يدـج 
يزوجلا نبا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویس  خلا و  هتافّنصم  هطبس  درـس  مث  سلجملا  وا  ۀعمجلا  یلا  ّالا  هتیب  نم  جرخی  ۀمتخ و ال  عوبـسا 
یـشرقلا هَّللا  دیبع  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  نمحرلا  دـبع  جرفلا  وبا  نیدـلا  لامج  قافآلا  ظعاو  قارعلا و  ملاع  ظفاحلا  ۀـماّلعلا  مامالا 

فیناصتلا بحاص  ظعاولا  یلبنحلا  يدادغبلا  یقیدصلا  يرکبلا 
130 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لیق طق  دحال  لصحی  مل  ام  ظعولا  یف  ةوظحلا  نم  هل  لصح  فّنص و  ام  فّنـص  ءاملعلا  نم  ادحا  تملع  ام  لاق و  نا  یلا  نونف  یف  ةرئاسلا 
فلا و ۀئام  يدی  یلع  بات  دلجم و  فلا  یعبصاب  تبتک  لاق  ءافلخ و  ءارزو و  كولم و  هرضح  فلا و  ۀئام  سلاجملا  ضعب  یف  هرضح  ّهنا 

لها نیثّدحم  عزفم  ار  دمحا  دنـسم  ریزولا  نباب  فورعملا  یناعنـصلا  میهاربا  نب  دّمحم  هکنآ  مجنپ  تسب و  افلا  نورـشع  يدـی  یلع  ملـسا 
نیمه هک  هدرک  هدافا  هدیشخب و  يذمرت  يراخب و  حیحص  رب  رکذلا  یف  مدقت  فرش  ار  نآ  هدومناو و  ناشیا  عجرم  ار  نآ  ثیداحا  ّتنس و 

نآ يارب  ار  میظعت  دـنزاسیم  روـصقم  نآ و  صوـصن  يارب  تنـس  لـها  نیثّدـحم و  ینعی  دـننکیم  عوـضخ  هک  دنتـسه  بـتک  نآ  بـتک 
ۀیحد نبا  هرکذ  امیف  هتفگ و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  باب  رد  هیحد  نبا  ترابع  رکذ  دعب  مساب  ضور  رد  هچنانچ  نآ  صوصخب 
فیک نیسحلا و  هلتق  بیوصت  دیزیل و  عینشتلا  یلا  مهتبـسن  نم  ضرتعملا  مهیلع  هارتفا  امیف  ۀّنّـسلا  لها  نیثّدحملا و  ةءارب  یلع  لیلد  حضوا 

مهعزفم یه  بتکلا  هذه  اهلاثما و  يذمرتلا و  عماج  يراخبلا و  حیحص  دمحا و  دنـسم  یف  هاّنّیب  امک  کلذ  ّدضب  ۀحـصفم  مهتایاور  هذه  و 
بجر يدامج و  نیب  بجعلا  لک  بجعلاف  اهـصوصخب  اهیلع  میظعتلا  نورـصقی  اهـصوصنل و  نوعـضخی  یتلا  یه  مهعجرم و  اهیف  ام  یلا  و 

نم هلاثما  ۀّیمیت و  نبا  تالـضف  سحاّللا  یلباکلا  ادـیلقت  ۀّنـسلا  لها  نیثّدـحملا و  اصع  بّجرملا  قیذـعلا  بذـهملا و  بطاخملا  قش  فیک 
امهب لفتحی  مل  امهـصوصنل و  عضخی  مل  هعجرم و  امهیف  ام  یلا  هعزفم و ال  يذمرتلا  عماج  دنـسملا و ال  لعجی  ملف  نیبصعتملا  نیفـشقتملا 

یف عزج  فافختسالا و  ۀناهالاب و  میظعتلا  ضّوع  فاکنتسالا و  ءابإلاب و  عوضخلا  لباقف  امهصوصخب  امهیلع  میظعتلا  رصقی  نا  نع  الـضف 
نب یسیع  يدهم  وبا  هکنآ  مشـش  تسب و  فاسفّـسلا  نوجملا و  نم  افونـص  يدبا  فاستعالا و  هماهم  نیباتکلا  یف  ّيورملا  ثیدحلا  لاطبا 

تامهم یلا  داشرا و  هلاسر  رد  ناشیاب  دوخ  دنـس  لاـصتاب  بطاـخم  دـلاو  هَّللا  یلو  هاـش  هک  تسا  هعبـس  خـیاشم  نآ  زا  هک  یبرغم  دـمحم 
دنسم تلالج  تمظع و  تیاهن  تسحضاو  یّبحم  رثالا  ۀصالخ  زا  وا  هرهاز  دماحم  هرهاب و  بقانم  دراد و  مامت  راشبتـسا  راختفا و  دانـسالا 

یلصا دمحا  دنسم  هک  هدومرف  هدافا  ناکلخ  نبا  نع  القن  الّوا  هک  هدرک  تباث  دمحا 
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زا دـمحا  دنـسم  هک  هدرک  حـضاو  اـیناث  وا و  ریغ  يارب  دـشن  قـفتم  هک  هچنآ  ثیدـح  زا  نا  رد  دـمحا  هدرک  عـمج  تـستما  نـیا  لوـصا  زا 
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ۀحارص نا  زا  هک  درک  داشرا  ماظن  تغاذب  یمالک  دناوخ و  ناشیا  رب  ار  دنسم  هدومن  عمج  ار  دوخ  دالوا  دمحا  ماما  تسا و  هقئاف  فیناصت 
هچنانچ تسرهاظ  فاکنتسا  ساوسو و  الب  نا  رد  هدورسم  ثیداحا  ّتیجح  فالتخالا و  دنع  نیملسم  أجلم  ذالم و  دمتعم  دنسم  نیا  ندوب 

هریغل و قفتی  مل  ام  ثیدحلا  نم  هیف  عمج  ۀّمالا  هذه  لوصا  نم  لصا  وه  هدنسم و  ّفلا  هتفگ و  لبنح  نب  دمحا  همجرتب  دیناسالا  دیلاقم  رد 
فلا نوعبرا  هَّللا  دبع  هنبا  ةدایزب  افلا و  نوثلث  وه  دنـسملا و  اهنمف  ۀقئافلا  فیناصتلا  هل  هتفگ و  دمحا  دـماحم  لئاضف و  زا  يذـبن  رکذ  دـعب 

هیف فلتخا  امف  افلا  نیسمخ  فلا و  ۀئامعبـس  نم  رثکا  نم  هتیقتنا  هتعمج و  دق  باتک  اذه  مهیلع  هأرق  هدالوا و  عمج  دق  هیف و  لاق  ثیدح و 
دبع خیـش  هکنآ  متفه  تسب و  ۀّجحب  سیل  ّالا  هیف و  هومتدجو  ناف  هیلإ  اوعجراف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثیدـح  نم  نوملـسملا 

تسرهاظ و نآ  ریغ  یمارگلب و  دازآ  یلع  مالغ  ناجرملا  ۀحبـس  زا  وا  همیخف  رخافم  نساحم و  همیظع و  بقانم  حئادم و  هک  يولهد  قحلا 
نامسآ وج  زا  شمولع  ملع  هک  هتفگ  ققحمب  وا  فصو  دعب  وا  ءانث  حدم و  رد  لاقملا  ۀفاطل  حاضیا  رد  دیحو  بطاخم  ذیملت  دیشر  لضاف 

تعامج و تنـس و  لها  ءاملع  دزن  توبثلا  ملـسم  هینید  مولع  رد  شفیناصت  هتـشگ و  زادـناهیاس  ملاـع  ءاـجرا  رب  شنونف  ننف  هتـشذگرد و 
وا زا  مالکلا  یهتنم  رد  یلع  ردیح  رصاعم  لضاف  یهتنا و  تستعارب  تناید و  باحصا  دنتـسم  فاصنا  تدوجب و  فاصتا  تهجب  شمالک 

دمحا ماما  دنـسم  هتفگ و  لبنح  نب  دمحا  همجرتب  ةاکـشم  لاجر  رد  دیامنیم  اجباج  وا  تادافاب  دانتـسا  دـنکیم و  ریبعت  يولهد  ققحم  هب 
يذـلا دنـسملا  اذـهف  یهتنا  بتکلا  عمجا  عفرا و  یلعا و  هنامز  یف  هباتک  ناـک  ثیدـح و  فلا  نیثلث  نم  رثکا  هیف  عمج  ساـّنلا  نیب  فورعم 
اهعظفا اهّـسخا و  اهنودا و  ناکل  تاقلتخملا  رابخالا  تاعوضوملا و  تایاورلا  یلع  المتـشم  ناک  ول  اهعمجا  اـهعفرا و  بتکلا و  یلعا  ناـک 

بیذکت بیذکت  نم  صیحم  الف 
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هکنآ متشه  تسب و  ۀیادهلا  قیفوتلا و  یلو  هَّللا  ۀعانملا و  ۀعفرلا و  ولعلا و  ۀیاغ  یف  هنوکب  فوصوملا  دنـسملا  یف  روکذملا  ۀیالولا  ثیدح 
نیدقتعم هدش  لوقنم  نیدقنم  مظاعا  نیققحم و  رباکا  نابز  زا  هک  لبنح  نب  دمحا  دنسم  رخافم  نساحم و  دماحم و  حئادم و  همه  نیا  رگا 
بطاخم دجام  دلاو  هَّللا  یلو  هدافا  زا  دمحا  دنـسم  ءانث  حدم و  دیزم  هَّللا  دمحب  کنیا  دننادن  یفاک  ماحفا  تاکـسا و  يارب  ماقمق  بطاخم 

هک دشاب  هقبط  نآ  بتک  زا  لبنح  نب  دـمحا  ماما  دنـسم  هک  هدومن  ینعم  نیا  بارقتـسا  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسناد  دـیاب  سپ  میامنیم  تباث 
دناهدشن یضار  دناهدرک  طرـش  دوخ  رب  هچنآ  رد  لهاستب  دندوب و  ثیدح  نونف  رد  رحبت  ظفح و  تلادع و  قوثوب و  فورعم  نا  نیفّنـصم 

زا دـناهتفرگ و  قلعت  نآب  هدـش و  روهـشم  نیثدـحم  ناـیم  رد  دـناهدومن و  اـنتعا  ناـب  هدومن  لوبقب  یقلت  تنـس  لـها  ياـملع  ار  بتک  نا  و 
دنسم دمحا  ماما  هکنآ  هب  هدرک  حیرصت  زین  دناهتشاذگ و  بتک  نآ  رب  مولع  هّماع  ءانب  هکلب  هدومن  هیهقف  لئاسم  طابنتسا  بتک  نآ  ثیداحا 
دنسم رد  ینعی  نا  رد  تسین  هچنآ  هک  هتفگ  وا  هک  هدرک  لقن  دمحا  ماما  زا  میقس و  حیحص و  ناب  دوشیم  هتخانش  هک  هدینادرگ  یلـصا  ار 

ناک اهولتی  اـهنکل  نیحیحـصلا و  اـطوملا و  غلبم  غلبت  مل  بتک  ۀـیناثلا  ۀـقبطلا  هتفگ  ۀـغلابلا  هَّللا  ۀـجح  رد  هچناـنچ  ار  نآ  دـینکن  لوبق  سپ 
یلع اوطرتـشا  اـمیف  لـهاستلاب  هذـه  مه  بتک  یف  اوضری  مل  ثیدـحلا  نونف  یف  رحبتلا  ظـفحلا و  ۀـلادعلا و  قوثولاـب و  نیفورعم  اهوفنـصم 

احرـش موقلا  اهب  قلعت  سانلا و  نیب  امیف  ترهتـشا  ۀقبط و  دـعب  ۀـقبط  ءاهقفلا  نوثدـحملا و  اهب  ینتعا  لوبقلاب و  مهدـعب  نم  اهّقلتف  مهـسفنا 
یئاسّنلا یبتجم  يذمرتلا و  عماج  دواد و  یبأ  ننسک  مولعلا  ۀّماع  ءانب  ثیداحالا  کلت  یلع  اهقفل و  اطابنتـسا  اهلاجر و  نع  اصحف  اهبیرغل و 

نم نوکی  دمحا  دنـسم  داک  لوصالا و  عماج  یف  ریثالا  نبا  حاحـصلا و  دیرجت  یف  نیزر  اهثیداحاب  ینتعا  یلوالا  ۀقبطلا  عم  بتکلا  هذـه  و 
ۀغیلبلا ةرابعلا  هذه  نم  رهظف  یهتنا  هولبقت  الف  هیف  سیل  ام  لاق  میقسلا  حیحـصلا و  هب  فرعی  الـصا  هلعج  دمحا  مامالا  ناف  ۀقبطلا  هذه  ۀلمج 
ضری مل  ۀلالجلا و  عاونال  ثروملا  ثیدحلا  نونف  یف  رحبتلاب  اروهـشم  ۀلادعلا  قوثولاب و  افورعم  ناک  دمحا  مامالا  نا  ۀحیـصفلا  ةراشالا  و 

نم هدـعب  نم  لوبقلاب  هباتک  یّقلتف  طبتخا  ام  طلتخا و  ام  لـماحتلا و  لـلاعتلا و  لـفاغتلا و  رثؤی  مل  طرتشا و  اـمیف  لـهاستلاب  اذـه  هباـتک  یف 
هتقبط ءاهقفلا  نوثّدحملا و  هب  ینتعا  لوفغلا و  لوهذلا و  نع  ئبنی  امب  هومصی  مل  لوحفلا و 
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ّقلعت سابتلالا و  کشلا و  هنع  حاز  سوسرلا و  بایترالا و  هنع  حار  سانلا و  نیب  امیف  رهتـشا  هقبط و  ّنش  قفاو  لاقی  نا  داک  یتح  ۀقبط  دعب 
اذـه لعج  دـمحا  مامالا  ناف  فیک ال  مولعلا و  ۀـماع  ءانب  هثیداحا  یلع  موجنلا و  یلع  قئاـفلا  ههقفل  اطابنتـسا  هلاـجر و  نع  اـصحف  موقلا  هب 

نع دمحا  یهن  اضیا  میقس و  بلقلا  ضیرم  لک  الا  هربخ  بیذکت  هتیاور و  ّدر  یلع  ئرتجی  الف  میقسلا  حیحصلا و  هب  فرعی  الصا  دنـسملا 
یف فاصنا  هلاسر  رد  هَّللا  یلو  هاش  زین  هکنآ  مهن  تسب و  هیفـسلا  کفعالا  الا  هیف  روکذملا  ۀیالولا  ثیدح  نم  ّضغی  الف  هیف  سیل  ام  لوبق 

قیرطب ول  هیف و  دجو  امف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثیدح  هب  فرعی  انازیم  هدنـسم  دمحا  يأ  لعج  هتفگ و  فالتخالا  ببـس  نایب 
ربسلا و رابتعالا و  دقنلل و  رایعم  نازیم و  راخفلا  لیلجلا  دنسملا  اذه  نا  یف  حیرص  اذهف  یهتنا  هل  لصا  الف  ام ال  لصا و  هلف  هقرط  نم  دحاو 

دقان رهام  لک  دنع  لوبقم  وه  دهاش و  لصا  هلف  دحاو  قیرطب  ول  هیف و  دـجو  امف  رابخالا  قداوص  هب  ّزیمی  راثالا و  قئاقح  هب  فرعی  رابتخالا 
رتالاب همه  زا  هکنآ  مایـس  لـصفلا  زییمتلل و  قفوملا  لـضفلا و  قیفوتلا و  یلو  هَّللا  لزه و  دودرم و  وهف  لـصا  هل  سیلف  هیف  دـجوی  مل  اـم  و 

رهاظ و زین  ریرحن  بطاخم  دوخ  هدافا  زا  تسرهاظ  نآ  تایاور  رابتعا  داـمتعا و  تیاـهن  نآ  زا  هک  دـمحا  دنـسم  ياـنث  حدـم و  هک  تسنآ 
رب درک و  عمج  ار  دوخ  دالوا  همه  دش  غراف  دوخ  دنـسم  نیا  هدوسم  زا  نوچ  دمحا  ماما  هتفگ و  نیثدحملا  ناتـسب  رد  هچنانچ  تسرینتـسم 

رگا سپ  قرط  ینعی  ثیدـح  رازه  هاـجنپ  کـل و  تفه  زا  ماهدـیچ  ماهدرک و  عـمج  ار  نآ  نم  هک  تسیباـتک  نیا  تـفگ  دـناوخ و  ناـشیا 
نیرد رگا  سپ  دـنرآ  عوجر  باتک  نیاب  هک  دـیاب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  ثیداحا  زا  یثیدـح  رد  دوش  عقاو  یفالتخا  ار  ناناملـسم 
ینعم رتاوت  ای  ترهـش  هجردـب  هک  تسثیدـح  نامه  ناشیا  دارم  دـیوگ  فورح  مقار  دنـسانش  ربتعماـن  ـالا  اـهبف و  دـنبایب  يو  لـصا  باـتک 
روهظ بولطملا و  حوضو  ۀیاهن  یلع  دودولا  هّلل  دمحلاف  تسین  ناشیا  دنسم  رد  هک  تسرایسب  هروهشم  هحیحـص  ثیداحا  ّالا  دناهدیـسرن و 
حیزی ثیحب  دومحملا  بطاخملا  ناسل  یلع  دورـسم  دمحا  دنـسم  یف  ةدیدع  قیرطب  وه  يذلا  ۀیالولا  ثیدـح  ۀـّیجح  انتبثا  ثیح  دوصقملا 
انرهظا لب  دوسح  حالم  نعاط  ّلک  غزن  عدری  عمقی و  دوقح و  رباکم  نعاض  لک  ساوسو  لیزی  دورطم و  لداجم  نحاش  دـناعم  لـک  ۀـهبش 

دوحج کّکشم  دونع و ال  باترم  اهیف  باتری  ثیحب ال  ثیدحلا  ۀحص 
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ریخ یلا  اعد  ثوعبم  ریخ  دمحم  یلع  هَّللا  یّلـص  دوعق و  مایقب و  یلتبا  ول  هتوبث و  یف  فرحب  هوفتی  نا  دـحا  عیطتـسی  دونک و ال  دـناعم  و ال 
داوجلا مرکلا و  لها  نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  یلع  دوبعم و 

يذمرت - 20

هدومرف حیرص  حیرصتب  نآ  نیسحت  هدومن  دراو  دوخ  حیحص  رد  ار  تیالو  ثیدح  يذمرتلا  یسیع  نب  دّمحم  یـسیع  وبا  هکنآ  متـسب  هجو 
هدومرف هچنانچ  هدوبر  نیّدار  نیدحاج  بولق  قارحا  نیرباکم و  هوجو  دیوست  نیدحاج و  نیرکنم  لیجخت  رد  قبسلا  بصق 

هَّللا لوسر  ثعب  لاق  نیصح  نب  نارمع  نع  هَّللا  دبع  نب  فرطم  نع  کشرلا و  دیزی  نع  یعبّضلا  نامیلس  نب  رفعج  ان  دیعس  نب  ۀبیتق  انثّدح 
نم ۀـعبرا  دـقاعت  هیلع و  اورکناـف  ۀـیراج  باـصاف  ۀّیرّـسلا  یف  یـضمف  بلاـط  یبأ  نب  یلع  مهیلع  لمعتـسا  اـشیج و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
اذإ نوملسملا  ناک  ّیلع و  عنـص  امب  هانربخا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  انیقل  اذإ  اولاقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا 
یّلص یبّنلا  یلع  اومّلس  ۀیرّسلا  تمدق  اّملف  مهلاحر  یلا  اوفرصنا  مث  هیلع  اومّلسف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرب  اوءدب  رفـس  نم  اوعجر 
هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  هنع  ضرعاف  اذک  اذک و  عنـص  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀـعبرالا  دـحا  ماقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا 
هنع ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  ثلاثلا  هیلإ  ماق  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  یناثلا  ماق  مث  ملـس  هیلع و 

ام لاقف  ههجو  یف  فرعی  بضغلا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هیلإ  لبقاف  اولاق  اـم  لـثم  لاـقف  عبارلا  ماـق  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
يدعب نمؤم  لک  یلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  ّیلع  نم  نودیرت  ام  یلع  نم  نودیرت  ام  ّیلع  نم  نودیرت 

حـضو ثیح  لیمجلا  هلوط  هّنم و  یلع  لیلجلا  هّلل  دمحلا  یهتنا و  نامیلـس  نب  رفعج  ثیدح  نم  ّالا  هفرعن  بیرغ ال  نسح  ثیدح  اذـه  یلا 
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هلا هیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولـص  لیزنتلا  ندـعم  نع  رداّصلا  ثیدـحلا  اذـه  نسح  یلع  لیبنلا  ّيذـمرتلا  ّصن  ّهناف  لـیلد  حـضوا  ّقحلا  یلع 
ّسا مرخنا  لیوستلا و  عیمّلتلا و  يرع  مصفناـف  لیـصالا  قارـشالا و  یلاوت  راـهّنلا و  لـیللا و  فلتخا  اـم  لـیجبت  میظعت و  ّلـکل  نیّقحتـسملا 

لیبسلا ءاوس  یلا  قفوملا  هَّللا  لیوعت و  هیلع  ام  دیک  كارشا  ّضقنا  لیوهتلا و  عیوّرتلا و  لئابح  مصقنا  لیلضتلا و  عیدختلا و 
135 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لیحم لطام  لتاخ  ّلک  رش  نع  نئاّصلا  و 

يذمرت تیاور  دنس  قیثوت  - 21

ادیپ و نانچ  لاجر  ملع  نیطاسا  بتک  عبتت  زا  هدومرف  تیالو  ثیدح  نسح  رب  ّصن  يذـمرت  دوخ  هک  نیرب  هوالع  هکنآ  مکی  تسب و  هجو 
هینـس و رخافم  بقانم و  زا  يذبن  سپ  يذمرت  دوخ  اما  دناتابثا  نیدقنم  تاقث و  نیثّدحم  يذـمرت  تیاور  نیا  تاور  همه  هک  تسادـیوه 

عماج رد  يزوجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  دـمحم  نب  كرابم  باسنا و  رد  یناعمـس  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  دعـس  وبا  وا  هّیهب  رثام  لئاضف و 
نب دمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیدـلا  سمـش  نایعألا و  تایفو  رد  ناکلخ  نباب  فورعملا  دـمحم  نب  دـمحا  ساّبعلا  وبا  نیّدـلا  سمـش  لوصالا و 
هَّللا دبع  دمحم  وبا  رـصتخملا و  ۀمتت  رد  يدرولا  نباب  فورعملا  رفظملا  نب  رمع  نیدلا  نیز  ربع و  بیذهتلا و  بیهذـت  رد  یبهذـلا  دـمحا 
دبع نیّدـلا  لالج  هیعفاش و  ياهقف  تاقبط  رد  يونـسألا  نسح  نب  میحّرلا  دـبع  نیّدـلا  لاـمج  خیـش  ناـنجلا و  ةآرم  رد  یعفاـیلا  دعـسا  نب 

عمجم رد  يراـقلاب  فورعملا  يورهلا  ناطلـس  دـمحم  نب  یلع  ـالم  ظاـفحلا و  تاـقبط  رد  یطویـسلا  نیدـلا  لاـمک  رکب  یبأ  نب  نـمحرلا 
هیندل و بهاوم  حرـش  رد  یکلاملا  یناقرزلا  یقابلا  دبع  نب  دـمحم  ةاکـشم و  لاجر  رد  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  لئامـش و  حرـش  لئاسولا 

قیدص يولوم  نیثدحملا و  ناتـسب  رد  بطاخم  دوخ  دیناسالا و  دیلاقم  رد  یکلاملا  یلزغملا  دـمحم  نب  یـسیع  يدـهم  وبا  هَّللا  راج  هماّلع 
امک دـناهدرک  دراو  زین  يذـمرت  حیحـص  دـماحم  حـئادم و  تارـضح  نیزا  یعمج  دـناهدرک و  رکذ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح 
رخف زئاح  دیمح و  يوار  دیعـس و  ثدحم  سپ  فیرط  نب  لیمج  نب  دیعـس  نب  ۀبیتق  اما  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  ریطلا  ثیدـح  دـلجم  یف  یتایس 
نتم بکر  ناتهبلا و  بتق  یطتما  نم  ّالا  ناـیعألا  دـنع  لوبقلا  ۀـبیتق  قوثو  رکنی  ـال  تسفیرظ و  لـیلج و  لـضف  يواـح  فیرـش و  لـیمج و 

رد باسنا  رد  یناعمـسلا  دمحم  نب  میرکلا  دـبع  دعـس  وبا  ناعتـسملا  قفوملا و  وه  نایغّطلا و  نائنـشلا و  لئاوغ  نع  نئاّصلا  هَّللا  ناودـعلا و 
یلا ۀلحر  هل  برغلا  قرـشلا و  یف  روهـشملا  ثدحملا  ینالغبلا  هَّللا  دبع  نب  فیرط  نب  لیمج  نب  دیعـس  نب  ۀبیتق  دیامرفیم  ینالغب  تبـسن 

نب کلام  عمـس  راصمالا  نم  اینّدـلا  ۀّـمئأ  هیلإ  لحر  نوطبلا و  هنع  بتک  یتح  لیوطلا  رمعلا  رّمع  رـصم و  راید  ماشلا و  زاجحلا و  قارعلا و 
امهنارقا دعس و  نب  ثیّللا  سنا و 

136 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بیذـهت رـصتخم  رد  یبهذ  ةرثک و  یـصحی  نم ال  نمحرلا و  دـبع  وبا  یـسیع و  دواد و  وبا  ملـسم و  يراخبلا و  ۀـسمخلا  ۀّـمئالا  هنع  يور 

نبا نم  عمس  نم  رخآ  وه  لاق  هیلع و  ینثاف  ۀبیتق  رکذ  لبنح  نب  دمحا  ینعی  هتعمـس  مرثالا و  رکب  وبا  لاق  دیامرفیم  شاهمجرت  رد  لامکلا 
ۀنـس دادغب  ۀبیتق  مدق  دواد  وبا  لاق  قودص و  یئاسّنلا  داز  ۀقث  یئاسّنلا  متاح و  وبا  نیعم و  نب  ییحی  نع  ۀمثیخ  یبأ  نب  دـمحا  لاق  ۀـعیهل و 

تیأر یبأ  یل  لاق  ۀبیتق  نع  یئاللا  ریرج  نب  دمحا  لاق  هتفگ  هریسی  هلـصافب  قودص و  شارخ  نبا  لاق  ییحی و  دمحا و  هءاجف  ةرـشع  تس 
رظنا ینلوان  تلق  ءاملعلا  یماسا  هیف  لاق  ۀفیحّصلا  هذه  ام  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  ۀفیحص  هدی  یف  مونلا و  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
لمح دق  ّالا و  رابکلا  نم  دحا  سیل  قودص  ۀـبیتق  یناهرفلا  راّیـس  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  لاق  یبأ و  مسا  هیف  اذاف  ترظنف  لاق  یبأ  مسا  هیف 
هجو رد  اـقباس  راـبک  نیققحم  داـقن و  همئا  دزن  ناـش  راـبتعا  تلـالج و  داـمتعا و  قوـثو و  سپ  يذـمرت  دنـس  تاور  هّیقب  اـّما  قارعلاـب  هنع 

یتفایرد مهدزناش 
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صئاصخ رد  یئاسن  - 22

وا ناـمز  نیثدـحم  عـیمج  رب  ار  وا  ینطقراد  تسا و  هتـس  حاحـص  باحـصا  زا  یکی  هک  یئاـسن  نمحرلا  دـبع  وـبا  هکنآ  مود  تسب و  هجو 
نب یسیع  يدهم  یبال  دیناسالا  دیلاقم  یف  امک  هتسناد  رتظفاح  ملسم  زا  ار  وا  یکبس  دلاو  یبهذ و  یبهذلل و  ةرکذتلا  یف  امک  هداد  حیجرت 

هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صئاصخ  باتک  رد  یبلاعثلا  دّمحم 
هَّللا لوسر  ثعب  لاق  نیـصح  نب  نارمع  نع  هَّللا  دبع  نب  فرطم  نع  کشّرلا  دیزی  نع  نامیلـس  نبا  ینعی  رفعج  انث  لاق  دیعـس  نب  ۀـبیتق  انث 
نم ۀـعبرا  دـقاعت  هیلع و  اورکناـف  ۀـیراج  باـصاف  ۀیرـسلا  یف  یـضمف  بلاـط  یبأ  نب  یلع  مهیلع  لمعتـسا  اـشیج و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ۀّیرّسلا تمدق  اّملف  مهلاحر  یلا  اوفرـصنا  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  انیقل  اذإ  اولاقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا 
لاقف ۀعبرالا  دحا  ماقف  یبّنلا  یلع  اوملس 

137 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
کلذ لثم  لاقف  یناثلا  ماق  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هنع  ضرعاف  اذک  اذک و  عنـص  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای 
ههجو یف  فرعی  بضغلا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هیلإ  لبقاف  اولاق  ام  لثم  لاقف  عبارلا  ماق  مث  هتلاـقم  لـثم  لاـقف  ثلاـثلا  ماـق  مث 

يدعب نم  نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  ینم و  اّیلع  ّنا  ّیلع  نم  نودیرت  ام  لاقف 
تسروکذم یئاسن  صئاصخ  رد  زین  و 

عم نمیلا  یلا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  انثعب  لاق  ةدـیرب  نب  هَّللا  دـبع  نع  حـلجالا  نع  لضفلا  یبأ  نع  یلعالا  دـبع  نب  لصاو  اـنث 
نم دـیز  ینب  انیقلف  هتدـح  یلع  امهنم  دـحاو  لکف  امتقرفت  نا  ساّنلا و  یلع  ّیلعف  امتیقتلا  نا  لاق  رخآ و  یلع  ایلع  ثعب  دـیلولا و  نب  دـلاخ 
لاق هنم  لانا  نا  ینرما  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلا  دـیلولا  نب  دـلاخ  کلذـب  بتکف  نیکرـشملا  یلع  نوملـسملا  رفظ  نمیلا و  لـها 

ینتمزلا لـجر و  عم  ینتثعب  ذـئاعلا  ناـکم  اذـه  تلقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ههجو  ریغتف  ّیلع  نم  تلن  هیلإ و  باـتکلا  تعفدـف 
يدعب مکیلو  وه  هنم و  انا  ینم و  اّیلع  ناف  ّیلع  یف  ةدیرب  ای  نعقت  یل ال  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هب  تلسرا  ام  تغلبف  هتعاطب 

یهتنا
هَّللا لضفب  هنم  خسن  ةّدع  یلع  صئاقنلاب  ولمملا  دبعلا  رثع  دق  صقاو  صقاع  دناعم  بصان  لکل  وه  يذـلا  صئاصخلا  باتک  لصا  نع  القن 

حضاو كولس  نع  صکن  جلبالا و  قحلا  یـسن  نم  الا  یئاسّنلا  ۀیاور  یلع  روثعلا  دعب  فیرـشلا  ثیدحلا  اذه  یف  حدقی  الف  صلاخلا  هنم  و 
نایغطلا راثیا  یلع  نکر  جمـسالا و  ناودعلا  يواهم  یف  يّدرت  جلجللا و  بّصعتلا  فغـش  هبلقب  قلع  ججللا و  تایدرم  یف  ضاخ  جـهنملا و 

هّینـس دـماحم  هّیلج و  لئاضف  هدـش و  حـضاو  اقباس  نآ  لاجر  قیثوت  تسیذـمرت و  دنـس  هنیعب  یئاسن  لوا  دنـس  هک  دـنامن  یفخم  جوعالا و 
رد یبهذ  دـمحا  نب  دـمحم  دوشیم  روکذـم  اج  نیا  رد  تارابع  ضعب  نیمئان  ظاقیا  نیلهاذ و  هیبنت  رب  انب  نکل  تسین  نایب  راهظا و  یئاسن 

یئاسّنلا هتفگ  ظافحلا  ةرکذت 
138 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀنـس دلو  ننّـسلا  بحاص  یـضاقلا  یناسارخلا  رحب  نب  نانـس  نب  یلع  نب  بیعـش  نب  دمحا  نمحرلا  دـبع  وبا  مالـسالا  خیـش  مامالا  ظفاحلا 
ابا يزورملا و  رصنلا  نب  دمحم  ۀبیعد و  نب  یسیع  رامع و  نب  ماشه  هیوهار و  نب  قاحسا  دیعس و  نب  ۀبیتق  عمـس  نیتئام و  ةرـشع و  سمخ 

ۀفرعملاب و درفت  نأشلا و  اذـه  یف  عرب  ةریزجلا و  ماشلا و  رـصم و  قارعلا و  زاجحلا و  ناسارخب و  مهلاثما  ةاشلا و  رـصن  نب  دـیوس  بیرک و 
نسحلا یناتکلا و  ةزمح  ّيروباسینلا و  دمحم  نب  نیسحلا  یلع  وبا  یبالوّدلا و  رشبلا  وبا  هنع  ثدح  رصم  نطوتسا  دانـسالا و  ولع  ناقتالا و 

نب دّمحم  قیشر و  نب  نسحلا  یسلدنالا و  رمحالا  نب  ۀیواعم  نب  دّمحم  یناربطلا و  مساقلا  وبا  ینسلا و  نب  رکب  وبا  یطویسلا و  رـضخلا  نب 
لیدانقلا قاقزب  نوکی  یئاسّنلا  ناک  نیرهش و  ۀنس و  هدنع  تمقا  لاقف  ۀنس  ةرـشع  سمخ  هل  ۀبیتق و  یلا  لحر  نورخآ  هیوبح و  نب  هَّللا  دبع 
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نهل و ال مسقی  تاجوز  عبرا  هل  عاتمتـسالا  رثکی  رـضخلا و  ۀـّیبونلا  دوربلا  سابل  رثؤی  نّسلا  ربک  عم  مّدـلا  رهاظ  هجولا  حـیلم  ناک  رـصمب و 
ّالا نمحرلا  دبع  ابا  نظا  ام  ۀبلطلا  ضعب  ةّرم  لاق  نمست  یـصخت و  هل و  يرتشت  رابکلا  كویدلا  لکا  رثکی  ناک  ۀّیرـس و  نم  کلذ  عم  ولخی 

حـصی مارح و ال  ذیبّنلا  لاقف  لشف  ّنهرابدا  یف  ءاسنلا  نایتا  یف  هبهذم  ام  يرعـش  تیل  رخآ  لاق  ههجو و  یف  یتلا  ةرـضنلل  ذیبنلا  برـشی  هنا 
نبا لاق  هلوق  زواجتی  نا  یغبنی  الف  تئـش  ثیح  نم  کثرح  قسا  لاق  ساّبع  نبا  نع  یظرقلا  بعک  نب  دمحم  ثدح  نکل  ءیـش  ربّدـلا  یف 

دمحم نم  ۀبازنح  نبا  ریزولا  هعمس  ترکذ  ام  ۀماع  فّنصم  هیف  یلو  ءاسنلا  رابدا  نع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصملا  یهن  تبث  یبهذلا 
هکرت هنع و  هَّللا  یضر  یلعل  صئاصخلا  باتک  نمحرلا  دبع  یبأ  یلع  نورکنی  اموق  تعمس  هیف  لاق  یئاسّنلا و  بحاص  ینوماملا  یسوم  نب 

نا توجر  صئاصخلا  باتک  تفّنـصف  ریثک  اـهب  یلع  نع  فرحنملا  قشمد و  تلخد  لاـقف  کـلذ  هل  ترکذـف  نیخیـشلا  لـئاضف  فینـصت 
لاقف ۀیواعم  لئاضف  جرخت  الا  عمسا  انا  هل و  لیقف  ۀباحصلا  لئاضف  کلذ  دعب  فّنص  ّهنا  مث  هَّللا  مهیدهی 
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ۀیواعم ۀبقنم  هذه  ّلعل  تلق  لئاّسلا  تکسف  هنطب  عبشت  مهّللا ال  ثیدح  جرخا  ءیش  يأ 

ۀمحر ةاکز و  هل  کلذ  لعجاف  هتمتش  وا  هتنعل  نم  ّمهَّللا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لوقل 
ظفاحلا بلاط  وبا  رصن  نب  دمحا  لاق  یئاسّنلا و  نمحرلا  دبع  وبا  ۀعفادم  الب  ثیدحلا  یف  مامالا  انث  ّيروباسینلا  یلع  وبا  ناسارخ  ظفاح  لاق 

مّدقم نمحرلا  دبع  وبا  ینطقرادلا  لاق  اهفّنـص  ام  هنع و  ۀبیتق  نع  ینعی  ۀمجرت  ۀعیهل  نبا  ثیدح  هدنع  یئاسّنلا  هیلع  ربصی  ام  یلع  ربصی  نم 
ان قاحـسا  ان  یئاسّنلا  انث  يدعـسلا  ماوعلا  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  مساقلا  وبا  رـصم  یـضاق  لاق  هرـصع و  لها  نم  ملعلا  اذـهب  رکذـی  نم  ّلک  یلع 

ِینُْدبْعاَف  اَنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  اَنَأ  ِینَّنِإ  یلاعت  هلوق  نا  معز  نم  لوقی  انالف  نا  كرابملا  نبال  تلق  لاق  نیعا  نب  دمحم 
هفعـض دق  تلقف  هّقثوف  لاق  لجر  نع  یناجنّزلا  یلع  نب  دیعـس  تلاس  رهاط  نبا  لاق  لوقا  اذـهب  یئاسّنلا  لاق  قدـص  لاقف  رفاک  وهف  قولخم 

تعمـسا ظفاحلا  رفظملا  نب  دّـمحم  لاق  ملـسم و  يراخبلا و  طرـش  نم  ّدـشا  لاجّرلا  یف  اطرـش  نمحرلا  دـبع  یبال  نا  ّینب  ای  لاقف  یئاسّنلا 
ننسلا هتماقا  هتماهش و  نم  فصوف  رـصم  ریما  عم  ةازغلا  یلا  جرخ  هنا  راهّنلا و  لیللاب و  ةدابعلا  یف  یئاسّنلا  داهتجا  نوفـصی  رـصمب  انخیاشم 

نا یلا  هباد  کـلذ  لزی  مل  ّهنا  لـکاملا و  یف  طاـسبنالا  هعم و  جرخ  يذـلا  ناطلـسلا  سلاـجم  نم  هزارتحا  نیملـسملا و  ءادـف  یف  ةروثاـملا 
هب تیـضر  لاق  یئاسّنلا و  ریغ  نع  ثدحی  مل  ثیدـحلا و  ریثک  یعفاشلا  رکب  وبا  ناک  ینطقرادـلا  لاق  جراوخلا  ۀـهج  نم  قشمدـب  دهـشتسا 

قـشمد یلا  هرمع  رخآ  یف  رـصم  نم  جرخ  یئاسّنلا  نا  هریغ  يرـصملا و  یبقعلا  ةزمح  نع  ةدنم  نب  هَّللا  دـبع  وبا  لاق  هَّللا  نیب  ینیب و  ۀّـجح 
دجسملا نم  جرخا  یتح  هیتیصخ  یف  نوعفدی  اولاز  امف  لاق  لضفی  یتح  سأرب  اسار  یـضری  لاقف ال  ۀیواعم  لئاضف  نم  ءاج  امع  اهب  لئـسف 

لاقف ةداهـشلا  كردا  قشمدب و  نحتماف  اجاح  جرخ  ینطقرادلا  لاق  ۀلمرلا  هباوص  ۀکم و  یلا  ۀیاورلا  هذه  یف  اهب  یفوتف  ۀکم  یلا  لمح  مث 
هقفا ناک  لاق و  ۀئامثالث  ثلث و  ۀنس 303  نابعش  یف  هتافو  تناک  ةورملا و  افصلا و  نیب  نوفدم  وه  اهب و  یفوت  لمحف و  ۀکم  یلا  ینولمحا 

ثیدحلاب مهملعا  هرصع و  یف  رصم  خیاشم 
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ۀئامثالث و نیتنثا و  ۀنـس  ةدعقلا  يذ  رهـش  یف  رـصم  نم  جرخ  اتبث  اظفاح  اماما  یئاسّنلا  ناک  هخیرات  یف  سنوی  نب  دیعـس  وبا  لاق  لاجّرلا  و 
ۀعرز یبأ  قیرط  نم  هلک  ننـسلا  نم  یبتجملا  تعمـس  تلق  ۀئامثالث  ثلث و  ۀنـس  رفـص  نم  تلخ  ةرـشع  ثلثب  نینثالا  موی  نیطـسلفب  یفوت 
دّمحم نیدلا  یلو  ةاکشم  لاجر  ءامـسا  ناکلخ و  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحا  نایعألا  تایفو  هظحالمب  یئاسن  حئادم  زین  یـسّدقملا و 
نانجلا ةآرم  يرفـصلا و  کیبا  نب  لیلخ  تاـیفولاب  یفاو  يدرولا و  نباـب  فورعملا  رفظم  نب  رمع  رـصتخملا  ۀـمتت  بیطخلا و  هَّللا  دـبع  نب 

یکبـس و یلع  نب  باهولا  دبع  هیعفاش  ياهقف  تاقبط  يونـسالا و  نسح  نب  میحرلا  دبع  هیعفاش  ياهقف  تاقبط  یعفای و  دعـسا  نب  هَّللا  دبع 
ریدقلا ضیف  یطویس و  نمحرلا  دبع  رکب  وبا  ظافحلا  تاقبط  يدسا و  رکب  وبا  هیعفاش  ياهقف  تاقبط  یـساف و  دمحا  نب  دمحم  نیمث  دقع 

دیناسالا دیلاقم  یناشخدب و  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  ظافحلا  مجارت  يولهد و  قحلا  دـبع  خیـش  ةاکـشم  لاجر  يوانم و  فوءّرلا  دـبع 
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نا ریطلا  ثیدح  دلجم  یف  اهیلع  علطتـس  امک  تسرهاب  رهاظ و  رـصاعم  ناخ  نسح  قیّدص  يولوم  ءالبنلا  فاجت  یبرغم  یـسیع  يدـهم  وبا 
هّینـس رباکا  هک  تسا  هفورعم  بقانم  لئاسر  لئالج  هروهـشم و  بتک  سئافن  زا  یئاسن  صئاصخ  باتک  هک  تسناد  دـیاب  یلاعت و  هَّللا  ءاـش 
عباتت اب  مهیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  راهطا  تیبلها  ءالو  راهظا  راختفا و  شزان و  ماقم  رد  دیـشر  لضاف  دـننکیم و  داـمتعا  نآ  رب  اـجباج 

کّسمت ثبشت و  تسد  امومع  هینس  تارضح  زا  تیبصان  تمص  عفد و  يارب  دنیامنیم و  نآ  رکذ  راشبتـسا  جاهتبا و  لامکب  راهنلا  لیللا و 
دلجم رد  نآ  لیـصفت  هچنانچ  دـننادیم  صایتعالا  ةدـیدش  هطرو  زا  صالخ  تاجن و  يارب  صاـنم  اـجلم و  ذـالم و  ار  نآ  دـننزیم و  ناـب 

دلاو هرّرکم  تادافا  زا  تیالو  ثیدـح  رابتعا  دامتعا و  لامک  نوچ  هک  دـنامن  بجتحم  تفاـیرد و  یهاوخ  یلاـعت  هَّللا  ءاـشنا  ریط  ثیدـح 
شیاتـس حدم و  رد  وا  تادافا  زا  مه  دمحا و  دنـسم  باب  رد  دماحملا  عماج  بطاخم  دوخ  هددعتم  تادافا  زا  مه  دـشار و  بطاخم  دـجام 

نب دمحا  یسلایط و  دیناسا  زا  فیرش  ثیدح  نیا  تّحص  مه  فیرش و  ثیدح  نیا  نیححصم  زا  ناشیا  لاثما  هبیـش و  یبأ  نبا  یـسلایط و 
هَّللا ءانس  دّمحم و  ازریم  یطویس و  ّصن  مکاح و  ّصن  دوخ و  حیحص  رد  ار  نآ  ناّبح  نبا  لاخدا  هبیـش و  یبأ  نبا  ّصن  یلعی و  وبا  لبنح و 

ماهتسم دبع  مامتها  همه  نیا  سپ  تسحضاو  هّینـس  نیطاسا  خیاشم و  رگید  تادافا  زا  نآ  رابتعا  دامتعا و  تیاهن  مه  تسرهاظ و  یتپیناپ 
بطاخم دجام  دلاو  دیات  تقیقح  رد  نآ  لاطبا  ّدر و  لاطبا  ّدر و  فیرش و  ثیدح  نیا  تابثا  رد 
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يزولاب نایفس  نب  نسح  - 23

نب نسح  نارقالا  قباس  ذبهج  نامزلا و  دیحو  دقان  ناکملا و  یّمـس  ظفاح  نارود و  دیرف  هماّلع  ار  تیالو  ثیدـح  هکنآ  موس  تسب و  هجو 
هتفگ ءافتکالا  باتک  رد  ینیمی  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  هچنانچ  هدومرف  تیاور  نایفس 

يدعب نمؤم  ّلک  ّیلو  وه  هنم و  انا  ینم و  اّیلع  ّنا  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  هنع  هَّللا  یضر  نیصح  نب  نارمع  نع 
ۀباحصلا لئاضف  یف  میعن  وبا  هدئاوف و  یف  نیفس  نب  نسحلا  هدنسم و  یف  یسلایطلا  دواد  وبا  هجرخا 

دمحم نب  میرکلا  دبع  دعـس  وبا  ظفاح  تسین  روتـسم  ناش  یلاع  رباکا  بتک  نیرظان  رب  نایفـس  نب  نسح  نأشلا  ۀـلیلج  دـماحم  لئاضف و  و 
ۀیرق یه  زولاب و  یلا  ۀبـسنلا  هذه  ءازلا  اهرخآ  یف  واولا و  ماللا و  فلالا و  اهدـعب  ةدـحوملا  ءابلا  حـتفب  يزولابلا  هتفگ  باسنا  رد  یناعمس 

نب نامعنلا  نب  زیزعلا  دبع  نب  رماع  نب  نایفـس  نب  نسحلا  ساّبعلا  یبأ  ربق  ةرایزل  اهیلإ  تجرخ  اهنم  خـسارف  عبرا  وا  ثلث  یلع  أسن  يرق  نم 
یلا ۀلحّرلا  هل  بدالا و  ملعلا و  هقفلا و  یف  امّدـقم  ناک  هرـصع و  یف  ناسارخ  ثّدـحم  ناکزولاب  ۀـیرق  نم  يوسّنلا  يزولاب  ینابیـشلا  راطع 

یـسوم و نب  نایح  ورمب  عمـس  هبهذـم  یلع  یتفی  ناک  یبلکلا و  دـلاخ  نب  میهاربا  روث  یبأ  یلع  هّقفت  ۀـفوکلا و  رـصم و  ماشلا و  قارعلا و 
جاّجحلا نب  میهاربا  ةرـصبلاب  نیعم و  نب  ییحی  لبنح و  نب  دـمحا  دادـغبب  دیعـس و  نب  ۀـبیتق  خـلبب  یلظنحلا و  میهاربا  نب  قاحـسا  روباسینب 

ابا ۀنیدملاب  یمارحلا و  رذنملا  نب  میهاربا  ۀکمب  ءالعلا و  نب  دمحم  بیرک  ابا  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  ابا  ۀفوکلاب  دـلاخ و  نب  ۀـیده  یماشلا و 
وه مجعملا و  عماجلا و  ریبکل و  دنسملا  فّنص  مامع و  نب  ماشه  قشمدب  حمر و  نب  دّمحم  ییحی و  نب  ۀلمرح  رـصمب  يرهزلا و  بعـصم و 
نب ناّیح  نع  كرابملا  نبا  تافّنصم  ۀبیش و  یبأ  نب  رکب  یبأ  نع  اهرخآ  نع  ۀفوکلاب  تاهّمالا  بتک  ۀّمئالا و  تافّنـصمل  ناسارخب  ۀیوارلا 

ییحی نب  ۀلمرح  نم  ریبکلا  اطوملا  ینهیمشکلا و  یسوم 
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وبا هنم  عمس  ضرالا  راطقا  نم  ناسارخب  ۀلحّرلا  هیلإ  تناک  یمّدقملا و  رکب  یبأ  نب  دمحم  نم  ریـسفتلا  حضاو و  نب  بیـسملا  نم  ننـسلا  و 
وبا ۀّمئألا  ماما  ظفاحلا و  یناجرجلا  يدع  نب  هَّللا  دبع  دمحا  وبا  یلیعامـسإلا و  میهاربا  نب  دـمحا  رکب  وبا  یتسبلا و  نابح  نب  دـمحم  متاح 

يریحلا نادمح  نب  دمحا  نب  دمحم  رمع و  وبا  یقرشلا و  دمحم  نب  دمحا  دماح  وبا  هنارقا و  نم  ناک  ۀمیزخ و  نب  قاحـسا  نب  دمحم  رکب 
هربق ۀئامثالث و  ثلث و  ۀنس  یف  تام  هیدی و  نیب  ثیدحلا  أرق  ساّبعلا و  یباب  رجح  نب  ّیلع  هاّنک  لیمش و  نب  رـضنلا  یلع  بدالا  أرق  ناک  و 
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سابعلا وبا  ناسارخ  خیـش  ماـمالا  ظـفاحلا  رماـع  نب  نایفـس  نب  نسحلا  هتفگ  ظاـفحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  هترز و  رازی  روهـشم  زولاـب  ۀـیرقب 
مالـس نب  نمحّرلا  دبع  ۀـبیتق و  خورف و  نب  نابیـش  نیعم و  نب  ییحی  قاحـسا و  عمـس  نیعبرالا  ریبکل و  دنـسملا  بحاص  يوسنلا  ینابیـشلا 

نم ننّسلا  باتک  قاحسا و  نم  دنسملا  رثکا  عمس  ۀبیش و  یبأ  نبا  فیناصت  عمس  قئالخ و  یسوم و  نب  ناّیح  ناّفع و  نب  لهس  یحمجلا و 
نبا هنع  ثّدح  ءاّرفلا  دیزی  نب  دیعـس  هیقل  خیـش  ربکا  یمدقملا و  رکب  یبأ  نم  ریـسفتلا  عمـس  هبهذـمب و  یتفی  ناک  هیلع و  هقفت  روث و  یبأ 
رمع وبا  ناّبح و  نب  متاح  وبا  یلیعامسالا و  رکب  وبا  یمشاهلا و  میهاربا  نب  دّمحم  یلع و  وبا  ظفاحلا  یضاقلا و  روصنم  نب  ییحی  ۀمیزخ و 

ول ال لوقی  نایفس  نب  نسحلا  تعمس  یتسبلا  دمحم  نب  رفعج  لاق  نسحلا  نب  دیعس  نب  قاحسا  هدیفح  فیرطغلا و  نب  دمحا  نادمح و  نب 
لاق ناّیح و  یلع  كرابملا  نبا  بتکب  قّوعت  ّهنا  ینعی  تلق  برح  نب  نامیلـس  یـسلایطلا و  دیلولا  یباب  مکتئجل  یـسوم  نب  ناّیحب  یلاغتـشا 

ءارفلا دلاخلا  یباب  هَّللا  ینضّوعف  هیلإ  جرخا  ینعدت  مل  ةدلاولاب  ییحی  نب  ییحی  ینتاف  اّمنا  لوقی  نایفس  نب  نسحلا  تعمس  ظفاحلا  یلع  وبا 
هقفلا و مهفلا و  ةرثکلا و  تبثتلا و  یف  امّدقتم  هرصع  یف  ناسارخ  ثّدحم  ناک  مکاحلا  لاق  ییحی  نم  دنسا  ناک  و 

143 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع رکب  وبا  لاق  ۀّنّسلا و  یف  ۀبالّـصلا  ۀنایدلا و  ۀحـص  عم  ظّقیت  یلع  ثّدح  فّنـص و  لحر و  نمم  نسحلا  ناک  ناّبح  نبا  لاق  بدالا و  و 
نبا لخدف  نایفـس  نب  نسحلا  دنع  اّنک  لوقی  نامیلـس  نب  دواد  نب  دّمحم  تعمـس  مکاحلا  لاق  ریظن  ایندلا  یف  نسحلل  سیل  ظفاحلا  يزاّرلا 
تاه لاق  کثیدح  نم  قبطلا  اذـه  تبتک  يزارلا  لاقف  ةواوف  یلا  نوهّجوتم  مه  يزارلا و  یلع  نب  دـمحا  يریحلا و  نب  ورمع  وبا  ۀـمیزخ و 

نیترم و کتلمتحا  دق  اذه  ام  نسحلا  هل  لاق  ۀثلاثلا  یف  ناک  اّملف  هّدرف  کلذ  لعف  لیلق  دعب  مث  نسحلا  هّدرف  دانسا  یف  ادانسا  لخدا  مث  أرقف 
ابا ّنا  ملعت  نا  تدرا  اّمنا  لاق  خیـشلا  ذؤت  ۀـمیزخ ال  نبا  هل  لاقف  ةوعد  کیف  تبیجتـسا  اـمبرف  خـیاشملا  یف  هَّللا  قتاـف  ۀنـس  نیعـست  نبا  اـنا 

هنفد ترضح  ناّبح  نبا  لاق  ۀئامثالث  ثلث و  ۀنس  ناضمر  یف  تام  أسن  نم  خسارف  ۀثلث  یلع  یه  زولاب و  ۀیرقب  تام  هثیدح  فرعی  ساّبعلا 
دّمحم نب  زیزعلا  دـبع  اـنا  اعامـس  لـبعد  تنب  ۀـمطاف  نع  دـیؤملا  نع  رکاـسع  نب  لـضفلا  یبأ  یلع  نایفـس  نب  نسحلل  نیعبرـالا  تـعمس 

نع تباث  نب  يدع  نع  ۀبعـش  نع  میـشه  ان  يرکـسلا  نایب  نب  دیمحلا  دبع  انا  لاق  ساّبعلا  وبا  فلؤملا  انا  نادمح  نب  رمع  وبا  انا  یـسرافلا 
ۀجام نبا  هجرخا  رذع  نم  الا  هل  ةالص  الف  بجی  مل  ءادنلا و  عمـس  نم  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  ساّبع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعس 

ّولعب هانقفاوف  دیمحلا  دبع  نع 
یتفی ناک  روث و  یبأ  یلع  هقفت  دنـسملا  بحاص  يوسنلا  ینابیـشلا  نایفـس  نب  نسحلا  ساّبعلا  وبا  ریبکلا  ظـفاحلا  هتفگ  ربع  رد  یبهذ  زین  و 
هرصع یف  ناسارخ  ثّدحم  ناک  مکاحلا  لاق  ۀلحّرلا  عساو  ۀّجح  ۀقث  ناک  رابکلا و  نیعم و  نب  ییحی  لبنح و  نب  دمحا  نم  عمس  هبهذمب و 

نـسحلا هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  باّهولا  دبع  نیدلا  جات  ناضمر و  یف  یفوت  هقفلا  بدالا و  مهفلا و  ةرثکلا و  تبثتلا و  یف  امّدـقم 
روث یبأ  یلع  هقفت  دنسملا  فّنصم  يوسنلا  سابعلا  وبا  ظفاحلا  ینابیشلا  نامعن  نب  زیزعلا  دبع  نب  رماع  نب  نایفس  نب 
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قلاط و تناف  ةرمتلا  هذه  تلکا  نا  اهل  لاقف  ةرمت  هتأرما  مف  یف  لجر  یف  لوقی  یعفاشلا  تعمس  لوقی  ۀلمرح  تعمس  لئاقلا  وه  ۀلمرح و  و 

قاحسا نیعم و  نب  ییحی  لبنح و  نب  دمحا  نم  نایفس  نب  نسحلا  عمـس  قلطت  مل  اهفـصن  تحرط  اهفـصن و  تلکاف  قلاط  تناف  اهتحرط  نا 
ناـمثع نب  لهـس  روث و  اـبا  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  اـبا  خورف و  نب  نابیـش  یحمجلا و  مالـس  نب  نمحرلا  دـبع  ۀـبیتق و  یلظنحلا و  میهاربا  نب 

یلیعامسإلا رکب  وبا  ۀمیزخ و  نبا  هنع  يور  مهریغ  حلاص و  نب  دیزی  ءارفلا و  دیزی  نب  دیعـس  یمدقملا و  رکب  یبأ  نب  دمحم  يرکـسعلا و 
لاق مهاوس  قلخ  يوسنلا و  دیعس  نب  قاحسا  هدیفح  نادمح و  نب  ورمع  وبا  یـضاقلا و  روصنم  نب  ییحی  ظفاحلا و  یلع  وبا  ناّبح و  نبا  و 

فّنص و لحر و  نمم  ناک  ناّبح  نبا  لاق  بدالا و  هقفلا و  مهفلا و  ةرثکلا و  ّتبثتلا و  یف  امّدقم  هرـصع  یف  ناسارخ  ثدحم  ناک  مکاحلا 
نب رضنلا  باحصا  نع  بدالا  ذخا  اهیقف  ابیدا  نسحلا  ناک  هیقفلا  ّيروباسینلا  دیلولا  وبا  لاق  ۀنّسلا و  یف  ۀنایدلا  ۀحص  عم  ظقیت  یلع  ثّدح 
وبا ۀمیزخ و  نبا  لخدف  نایفـس  نب  نسحلا  دنع  اّنک  لوقی  نامیلـس  نب  دواد  نب  دّـمحم  تعمـس  مکاحلا  لاق  روث و  یبأ  نع  هقفلا  لیمش و 
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لاق کثیدح  نم  قبطلا  اذه  تبتک  دق  یلع  نب  رکب  وبا  لاقف  ةوارف  یلا  نوهّجوتم  مه  ۀـعامج و  يزارلا و  یلع  نب  رکب  وبا  يریحلا و  ورمع 
هل لاق  ثلاثلا  یف  ناک  اّملف  نسحلا  هّدرف  کلذ  لعف  ۀـعاس  دـعب  مث  نسحلا  هّدرف  دانـسا  یف  ادانـسا  لخدا  هثیداحا  أرق  اّملف  أرقی  ذـخاف  تاه 
هم ۀمیزخ  نبا  هل  لاقف  ةوعد  کیف  قفتا  اّمبرف  خیاشملا  یف  هَّللا  قتاف  ۀنس  نیعست  نبا  انا  ۀثلاثلا و  هذه  نیتّرم و  کتلمتحا  دق  اذه  ام  نسحلا 

ۀثلث یلع  یه  اهب و  امیقم  ناک  زولاب و  ۀـیرقب  نایفـس  نب  نسحلا  یفوت  هثیدـح  فرعی  ساّبعلا  ابا  ّنا  ملعت  ّنا  تدرا  اّمنا  لاق  خیـشلا  ذؤت  ـال 
ياهقف تاقبط  رد  يدسالا  یقـشمدلا  دمحا  نب  رکب  وبا  نیدلا  یقت  یـضاق  ۀـئامثالث و  تس و  ۀنس 316  ناضمر  رهـش  یف  أسن  نم  خسارف 

سابعلا وبا  يوسنلا  ینابیشلا  نامعنلا  نب  زیزعلا  دبع  نب  رماع  نب  نایفس  نب  نسحلا  هتفگ  هثلاث  هقبط  رد  هیعفاش 
145 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مکاحلا لاق  فلخ  هیوهار و  نب  قاحـسا  لبنح و  نب  دمحا  نم  عمـس  هبهذـمب و  یتفی  ناک  روث و  یبأ  یلع  هقفت  دنـسملا  فّنـصم  ظفاحلا 
تام تاقثلا  یف  هرکذ  رثکاف و  ناّبح  نبا  هنع  يور  بدالا  هقفلا و  مهفلا و  ةرثکلا و  تبثتلا و  یف  امدـقم  هرـصع  یف  ناسارخ  ثّدـحم  ناک 

نـسحلا هتفگ  ظاّفحلا  تاقبط  رد  یطویـس  نیدلا  لامک  رکب  یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  نیدلا  لالج  ۀئامثالث و  ثالث و  ۀنـس  ناضمر  رهـش  یف 
نیعم و نبا  قاحسا و  یقل  نیعبرالا  ریبکلا و  دنسملا  بحاص  يوسنلا  ینابیشلا  ساّبعلا  وبا  ناسارخ  خیش  مامالا  ظفاحلا  رماع  نب  نایفـس  نب 

بدالا هقفلا و  مهفلا و  ةرثکلا و  تبثتلا و  یف  امّدقم  هرـصع  یف  ناسارخ  ثّدحم  ناک  مکاحلا  لاق  هبهذمب  یتفی  ناک  روث و  یبأ  یلع  هّقفت 
لاق کثیدح  نم  اذـه  تبتک  يزارلا  هل  لاقف  يزارلا  یلع  نب  دـمحا  يریحلا و  ورمع  وبا  ۀـمیزخ و  نبا  هیلع  لخد  ریظن  ایندـلا  یف  هل  سیل 

نیعـست نبا  انا  نیتّرم و  کتلمتحا  دق  هل  لاق  ۀـثلاثلا  یف  ناک  اّملف  هّدرف  کلذ  لعف  لیلق  دـعب  مث  هّدرف  دانـسا  یف  دانـسا  لخدا  مث  أرقف  تاه 
تام هثیدح  فرعی  ّهنا  ملعت  نا  تدرا  امنا  لاق  خیـشلا  يّدؤت  ۀمیزخ ال  نبا  هل  لاقف  ةوعد  کیف  تبیجتـسا  امبرف  خیاشملا  یف  هَّللا  قتاف  ۀنس 

یف کمهنملا  دناعملا  هیفـسلا  الا  نایفـس  نب  نسح  ۀیاور  دعب  ناتهبلا  بذکلاب و  فیرـشلا  ثیدحلا  یمری  الف  یهتنا  ۀنس 303  ناضمر  یف 
فداّصلا و ّداّصلا  روزملا  نایغّطلا  یف  غلابملا  دـساحلا  رتبالا  دـقاحلا و  یفاجلا  ناودـعلا و  فینعلا  لماحتملا  کـفعالا  نائنّـشلا و  ضغبلا و 

حئاور مامـشتساب  دعـستسی  مل  نافرعلا  دـقنلا و  نم  طسقب  ظحی  مل  يذـّلا  نامیالا  رئاعـش  نع  فئاعلا  فناجتملا  عئازلا  حـناجلا  سرطغتملا 
ناعتسملا وه  قفوملا و  هَّللا  ناقیالا و  ناعذالا و 

یلعی وبأ  - 24

هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  دوخ  دنسم  رد  یلع  نب  دمحا  یلعی  وبا  هکنآ  مراهچ  تسب و  هجو 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  نیصح  نب  نارمع  نع  هَّللا  دبع  نب  فرطم  نع  کشرلا  دیزی  ان  نامیلس  نب  رفعج  انث  هَّللا  دیبع  انثّدح 

مّلس
146 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اوتا ةوزغ  نم  ارفـس و  نم  اومدـق  اذإ  نوملـسملا  ناک  نارمع و  لاق  ۀّیرّـسلا  یلع  یـضمف  لاق  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  مهیلع  لمعتـسا  ۀـّیرس و 
هَّللا لوسر  باحـصا  نم  ۀعبرا  دقاعتف  ۀـیراج  ّیلع  باصاف  لاق  مهریـسمب  هوربخاف  مهلزانم  اوتای  نا  لبق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  ۀیرّـسلا  تمدقف  لاق  هب  اوربخیل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اومدق  اذإ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ّیلع عنـص  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  یناثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  ۀّیراج  ّیلع  باصا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀـعبرالا  دـحا  ماقف  مهریـسمب  هوربخاف  مّلس 
عنـص هَّللا  لوسر  ای  لاقف  عباّرلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  اذک  اذـک و  یلع  عنـص  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ثلاّثلا  ماق  ّمث  لاق  هنع  ضرعاف  اذـک  اذـک و 

هنم و اناف  یّنم  ّیلع  ّیلع  نم  نودیرت  ام  لاقف  ههجو  یف  فرعی  بضغلا  ابـضغم و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لبقاف  لاق  اذک  اذـک و 
يدعب نمؤم  لک  ّیلو  وه 

دیزی هَّللا و  دبع  نب  فرطم  هّینـس  دلحم  هّیلع و  حئادم  دنانیدمتعم و  تابثا  نیربتعم و  تاقث  همه  یلعی  وبا  دنـس  لاجر  هک  دنامن  یفخم  و 
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نیثدحم نویع  هّرق  هک  وا  هرهاب  دماحم  هرخاف و  بقانم  سپ  یلعی  وبا  خیش  يریراوق  هَّللا  دیبع  اما  يدینش  اقباس  نامیلس  نب  رفعج  کشر و 
رد يریراوق  تبـسن  رد  یناعمـس  دمحم  نب  میرکلا  دبع  تسحئال  حـضاو و  نیدـقنم  نیققحم  تادافا  يراق  رب  تسنیدنتـسم  هدـئفا  جـلث  و 

اقودص ۀقث  ناک  دادغب و  نکس  ةرـصبلا  لها  نم  يریراوقلاب  فورعملا  مهالوم  یمـشجلا  ةرـسیم  رمع  نب  هَّللا  دیبع  دیعـس  وبا  هتفگ  باسنا 
رشب و نب  میشه  ۀنییع و  نب  نایفس  دلاخ و  نب  ملسم  دیعس و  نب  ثراولا  دبع  حاضولا و  ۀناوع  ابا  دیز و  نب  داّمح  عمس  ثیدحلا  نم  ارثکم 

قاحـسا نب  دـمحم  یـسخرّسلا و  ۀـمادق  وـبا  هنع  يور  مهریغ  يدـهم و  نب  نمحرلا  دـبع  ناّـطقلا و  دیعـس  نب  ییحی  نامیلـس و  نب  رمتعم 
یلـصوملا و یلعی  وبا  يوغبلا و  مساقلا  وبا  ۀمثیخ و  یبأ  نب  دـمحا  نایزارّـسلا و  متاح  وبا  ۀـعرز و  وبا  یناتـسجّسلا و  دواد  وبا  یناغـصلا و 

ةرصبلاب دّدسم  لثم  تیار  نم  عیمج  یف  را  مل  لوقی  يزورملا  راّیس  نب  دمحا  ناک  مهریغ و 
147 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ملعا رهشا و  ینارهزلا و  نم  تبثا  يریراوقلا  ظفاحلا  ةرزج  یلع  وبا  لاق  هریغ و  نیعم و  نب  ییحی  هقث  ورمب و  ۀقدص  دادغبب و  يریراوقلا  و 
ورمع نب  صفح  یکح  نیتئام و  نیثلث و  سمخ و  ۀنس  ۀجحلا  يذ  یف  یفوت  هنم و  ةرـصبلا  ثیدحب  ملعا  ادحا  تیأر  ام  ةرـصبلا و  ثیدحب 

هَّللا دـیبع  ای  لاق  ینبتاع و  یل و  رفغ  یل  لاقف  لاـق  کـب  هَّللا  عنـص  اـم  تلقف  ماـنملا  یف  يریراوقلا  رمع  نب  هَّللا  دـیبع  تیأر  لوقی  یناـّمّرلا 
لاق کنع  مهانیفاک  انیلع  اومدق  اذإ  یل  لاقف  لاق  ذخآ  مل  ینجوحت  مل  نا  مهیلإ و  ینتجوحا  تنا  بر  ای  تلق  لاق  موقلا  ءالوه  نم  تذـخا 
دیبع اهیف  هتفگ و  نیتئام  نیثلث و  سمخ و  ۀنس  رد  ریغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  ادیعس و  باتکلا  مأ  یف  کتبتک  نا  یضرت  اما  یل  لاق  مث 
ملعا وه  ةزوج  حلاص  لاق  رثکاف  هتقبط  دیز و  نب  دامح  نع  يور  ۀّجحلا  يذ  یف  دادغبب  دیعس  وبا  ظفاحلا  يرـصبلا  يریراوقلا  رمع  نب  هَّللا 
فلا ۀئامب  ثّدح  ظفاحلا  يرـصبلا  دیعـس  وبا  يریراوقلا  رمع  نب  هَّللا  دـیبع  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  زین  ةرـصبلا و  لها  ثیدـحب  تیأر  نم 

يذ یف  تام  ینارهّزلا  دّدسم و  عم  رکذی  ناک  قلخ و  يوغبلا و  یبایرفلا و  هنع خ م د و  اقلخ و  ۀناوع و  ابا  دیز و  نب  دامح  عمـس  ثیدـح 
يریراوقلا رمع  نب  هَّللا  دیبع  ةرصبلا  ثّدحم  تام  ۀّجحلا  يذ  یف  هتفگ و  هروکذم  هنـس  رد  مالـسالا  لود  رد  یبهذ  زین  ۀنس 235 و  ۀّجحلا 

هَّللا دیبع  هتفگ  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نب  یلع  نب  دمحا  هدلب و  ثیدـحب  تیأر  نم  ملعا  وه  دـمحم  نب  حـلاص  لاق  ظفاحلا 
يرصبلا و دیعس  نب  ثراولا  دبع  دیز و  نب  دامح  نع  يور  دادغب  لیزن  يرصبلا  دیعس  وبا  يریراوقلا  مهالوم  یمـشجلا  ةرـسیم  نب  رمع  نب 

یلعالا دبع  ماشه و  نب  ذاعم  نامیلـس و  نب  لیـضف  یفقثلا و  باّهولا  دبع  ةرامع و  نب  یمرح  ۀناوع و  یبأ  ثراحلا و  نب  دلاخ  ۀنییع و  نبا 
عیرز نب  دیزی  نوشجاملا و  نب  بوقعی  نب  فسوی  یلعالا و  دبع  نب 
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يراخبلا هنع  ۀفئاط و  يریبزلا و  دمحا  یبأ  ناطقلا و  ییحی  ردنغ و  رفعج  نب  دّمحم  يربنعلا و  ذاعم  نب  ذاعم  يدـهم و  نب  نمحرلا  دـبع  و 

یناغـصلا و ۀـعرز و  وبا  مشاـه و  وبا  ۀـمثیخ و  یبأ  نب  رکب  وبا  هنع و  يزورملا  یلع  نب  رکب  یبأ  نع  یئاـسّنلا  يور  دواد و  وبا  ملـسم و  و 
یباـیرفلا و دـمحم  نب  رفعج  يداـهلا و  نب  هَّللا  دـیبع  نب  دـمحم  دـّلخم و  نب  یقب  ایندـلا و  یبأ  نبا  دـمحا و  نب  هَّللا  دـبع  ةزوج و  حـلاص 

یسخرسلا ۀمادق  وبا  دعـس و  نبا  نیعم و  نب  ییحی  دمحا و  هنع  بتک  یلـصوملا و  یلعی  وبا  مهرخآ  نم  نورخآ  ۀماسأ و  یبأ  نب  ثراحلا 
ثیدـحب ملعا  رهـشا و  ینارهزلا و  نم  تبثا  وه  لاق و  قودـص  ۀـقث  ةزوج  حـلاص  لاق  ۀـقث و  یئاسّنلا  یلجعلا و  نیعم و  نبا  لاـق  مهریغ  و 

ةرـصبلاب و دّدسم  لثم  تیأر  نم  عیمج  یف  را  مل  رایـس  نب  دمحا  لاق  قودص و  متاح  وبا  لاق  ثیدـحلا و  ریثک  ۀـقث  دعـس  نبا  لاق  ةرـصبلا 
يریراوقلا هَّللا  دـیبع  نم  تعمـس  لوقی  بلعث  ینعی  ییحی  نب  دـمحا  تعمـس  يرابنالا  نب  رکب  وبا  لاق  ورمب و  ۀـقدص  دادـغبب و  يریراوقلا 

تلق دحاو  ریغ  هخّرأ  اهیف  نیتئام و  نیثلث و  سمخ و  ۀنس  ۀجحلا  يذ  یف  تام  مهف  نب  نیـسحلا  يوغبلا و  مساقلا  وبا  لاق  ثیدح  فلا  ۀئام 
نبا لاق  نینامث و  يدـحا و  یبأ  نیثلث  عبرا و  ۀنـس  یف  دـلو  ّهنا  رکذ  ۀـمثیخ و  یبأ  نبا  تارفلا و  تبث و  ۀـقث  لاق  عناـق و  نبا  نیطم و  مهنم 

لاق و اذک  نیثلث  ثلث و  ۀنس  تام  هریغ  نایفس و  نب  نسحلا  هنع  انثّدح  لاق  تاقثلا و  یف  نابح  نبا  هرکذ  ۀئام و  سمخ و  ۀنـس  دلو  رکاسع 
دیبع هتفگ  بیذهتلا  بیرقت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  زین  نیعبرا و  ملـسم  ۀسمخ و  يراخبلا  هنع  يور  ةرهزلا  یف  ۀقث و  مساق  نب  ۀملـسم  لاق 

مهدزاود دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 359زکرم  هحفص 109 

http://www.ghadirestan.com


لئاضف ّحصالا و  یلع  نیثلث  سمخ و  ۀنـس  تام  ةرـشاعلا  نم  تبث  ۀـقث  دادـغب  لیزن  يرـصبلا  دیعـس  وبا  يریراوقلا  ةرـسیم  نب  رمع  نب  هَّللا 
لامک لها  نیعبتتم  رب  یلعی  وبا  هیلاع  بقانم  هیماس و 
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ملح و تناما و  قدصب و  فوصوم  لیبن  عروتم  لیلج و  ۀقث  مالع و  ظفاح  مانا و  ماما  گرزب  نیا  هک  تسیفخم  ریغ  لاجر  بتک  نیرظان  و 

ظفاح دـش  هتـسخ  ییحی  مالـسا  لها  بولق  هتـسب و  اهرازاب  هدومرف  تلحر  ینادواـج  ملاـعب  عادو و  ار  ناـهج  نیا  هک  يزور  هدوب  تناـید 
لها نم  یلعی  وـبا  یمیمتلا  لـاله  نب  یـسیع  نب  ییحی  نب  ینثملا  نب  یلع  نب  دـمحا  هـتفگ  تاـقثلا  باـتک  رد  یتـسبلا  ناـّبح  نـب  دـمحم 

تایاوّرلا و یف  نینقتملا  نم  قارعلا  لها  نیعم و  نب  ییحی  عیبرلا و  نب  ناّسغ  ینالدلا و  حاّبـصلا  نب  دـمحم  نب  دّـمحم  نع  يورب  لصوملا 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نیب  هنیب و  نال  ۀقبطلا  هذه  یف  هانلخدا  ۀئامثالث  عبس و  ۀنس  تام  تاعاطلا  بابسا  نیّدلا و  ۀیاعر  یلع  نیبظاوملا 

هیلع باتکلا  یف  هانلصا  ام  یلع  ءاقللا  یف  سفنا  ۀثلث  مّلس  و 
موی مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تیار  لاق  دایز  نب  سایرهلا  نع  دامع  انث  نمحرلا  دـبع  وبا  راّـکب  نب  هَّللا  دـبع  اـنث  یلعی  وبا  انثّدـح 

ریعب یلع  بطخی  یحضالا 
نب یسیع  نب  ییحی  نب  یّنثملا  نب  یلع  نب  دمحا  ةریزجلا  ثدحم  ۀقثلا  ظفاحلا  یلصوملا  یلعی  وبا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  هماّلع  و 
نب نابیش  عیبرلا و  نب  ناّسغ  ریرـضلا و  لاهنملا  نب  دمحم  نیعم و  نب  ییحی  دعجلا و  نب  یلع  عمـس  ریبکلا  دنـسملا  بحاص  یمیمتلا  لاله 

ّيروباسینلا یلع  وبا  ناّبح و  نب  متاح  وبا  هنع  ثّدح  ءازجا  ۀثلث  یف  هخویش  مجعم  هسفنل  جرخ  دق  مهاوس و  امما  ینامحلا و  ییحی  خورف و 
نب دّـمحم  یجزملا و  دـمحا  نب  رـصن  نادـمح و  نب  ورمع  وبا  يرقملا و  نب  رکب  وبا  یلیعامـسإلا و  رکب  وبا  یناتکلا و  دّـمحم  نب  ةزمح  و 

تقلغ ملحلا  نیّدلا و  ۀـنامالا و  قدـصلا و  لها  نم  یلعی  وبا  ناک  يدزالا  دّـمحم  نب  دـیزی  لاق  لاق  نا  یلا  مهاوس  قلخ  یـشاجنلا و  رـصن 
هل لیقف  نایفـس  نب  نسحلا  یلع  هلّـضفف  یلعی  ابا  رکذ  يریحلا و  رمع  وبا  لاق  میظع  رما  قلخلا  نم  هتزانج  رـضح  هتوم و  موی  قاوسالا  رثکا 

هلّضفت فیک 
150 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هفـصو ناّبح و  نبا  هقثو  اباستکا و  ثدحی  ناک  نسحلا  اباستحا و  ثدحی  ناک  یلعی  ابا  ّنا  لاق  یلعا  هخویـش  ربکا و  نسحلا  دنـسم  هیلع و 
یلعی یباب  ابجعم  ظفاحلا  یلع  ابا  يرا  تنک  مکاحلا  لاق  سفنا و  ۀثالث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نیب  هنیب و  لاق و  مث  نیدلا  ناقتالاب و 
یلعی وبا  لغتـشی  مل  ول  ظفاحلا  یلع  وبا  لاق  نومام و  ۀقث  وه  مکاحلا  لاق  ریـسیلا  الا  هنم  هیلع  یفخی  ناک ال  یّتح  هثیدـحل  هظفح  هناقتا و  و 
دّمحم نب  لیعامسا  تعمس  یناعمسلا  لاق  یسلایطلا  دیلولا  ابا  برح و  نب  نامیلس  ةرصبلاب  كردال  دیلولا  نب  رشب  یلع  فسوی  یبأ  بتکب 
راهنالا عمتجم  نوکی  رحبلاک  یلعی  یبأ  دنسم  راهنالاک و  یه  عینم و  نبا  دنسم  یندعلا و  دنسمک  دیناسملا  تأرق  لوقی  ظفاحلا  لضفلا  نب 

ۀنـس 210 لاوش  یف  هدـلوم  ناک  يراخبلا و  نبال  ولعی  هثیدـح  نم  عقی  ۀـیلاعلا و  ةزاجالاب  ءزج  فصن  توفب  یلعی  یبأ  دنـسم  انعمـس  تلق 
یف لیوطلا  متاح  نب  دمحا  نم  دادـغبب  هعامـس  هیلإ و  ساّنلا  لحر  دّرفت و  رّمع و  ۀنـس و  ةرـشع  سمخ  نبا  وه  لحترا و  نیتئام و  ةرـشع و 
وبا هتفگ  ۀئامثالث  عبـس و  ۀنـس  عئاقو  رد  ریغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  زین  ۀئامثالث و  عبـس و  ۀنـس  تام  نیتئام و  نیرـشع و  سمخ و  ۀنس 

رابکلا عیبرلا و  نب  ناّسغ  دعجلا و  نب  یلع  نع  يور  دنسملا  بحاص  ظفاحلا  یمیمتلا  ییحی  نب  ینثملا  نب  یلع  نب  دمحا  یلـصوملا  یلعی 
یفاو رد  يدفـص  کبیا  نب  نیدـلا  حالـص  ۀنـس و  نوعـست  عبـس و  هل  یفوت و  هثیدـح  ظفحب  انقتم  احلاص  ۀـقث  ناک  فیناصتلا و  فنـص  و 

هل ارابک و  ۀعامج  عمس  دنسملا  بحاص  ظفاحلا  یلصوملا  یمیمتلا  لاله  نب  یسیع  نب  ییحی  نب  یّنثملا  نب  یلع  نب  دمحا  هتفگ  تایفولاب 
یعفای دعسا  نب  هَّللا  دبع  یلعی و  وبا  هتینک  ۀئامثالث و  عبـس و  ۀنـس  هتافو  تناک  هتزانج و  موی  قاوسالا  هل  تقلغ  هریغ  دهّزلا و  یف  فیناصت 

دبع نیّدلا  لالج  دنسملا و  بحاص  ظفاحلا  یمیمتلا  یلصوملا  یلعی  وبا  یفوت  اهیف  هتفگ و  ۀئامثالث  عبـس و  ۀنـس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد 
یطویس رکب  یبأ  لامکلا  نب  نمحرلا 
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ییحی نب  ینثملا  یلع  نب  دمحا  ةریزجلا  ثّدحم  ۀقثلا  ظفاحلا  یلصوملا  یلعی  وبا  هتفگ  یبهذ  ظاّفحلا  ةرکذت  رـصتخم  ظاّفحلا  تاقبط  رد 

لاق یلیعامـسإلا  رکب  وبا  ّيروباـسینلا و  یلع  وبا  ناـّبح و  نبا  هنم  نیعم و  نبا  عمـس  ریبکلا  دنـسملا  بحاـص  یمیمتلا  لـاله  نب  یـسیع  نب 
یبأ دنسم  راهنالاک و  یه  یندعلا و  عینم  نبا  یندعلا و  دنسمک  دیناسملا  تأرق  ظفاحلا  لضفلا  نب  دمحم  نب  لیعامسا  تعمـس  یناعمّـسلا 

ناک ال یتح  هثیدـحل  هظفح  هناقتا و  یلعی و  یباب  اـبجعم  ظـفاحلا  ّیلع  اـبا  يرا  تنک  مکاـحلا  لاـق  راـهنالا و  عمتجم  نوکی  رحبلاـک  یلعی 
یلعا هخویش  ربکا و  نسحلا  دنـسم  هلـضفت و  فیک  هل  لاقف  نایفـس  نب  نسحلا  یلع  يربحلا  رمع و  وبا  هلـضف  ریـسیلا و  الا  هنم  هیلع  یفخی 
ساّنلا لحر  دّرفت و  رّمع و  ةرـشع و  سمخ  هل  لحر و  ۀنس 210 و  نابعـش  یف  دلو  اباستکا  ثّدحی  نسحا  اباستحا و  ثّدحی  یلعی  وبا  لاقف 

یبال هتفگ ع  ریغصلا  عماج  حرش  ریدقلا  ضیف  رد  یعفاشلا  يدانملا  یلع  نب  نیفراعلا  جات  نب  فؤرلا  دبع  ۀئامثالث و  عبس و  ۀنـس  تام  هیلإ 
قدص لها  هریغ  ناّبح و  نبا  هنع  هتقبط و  نیعم و  نبا  عمس  یمیمتلا  ینثملا  یلع  نب  دمحا  ةریزجلا  ثّدحم  تبثلا  ظفاحلا  هدنـسم  یف  یلعی 

هتفگ هّیندل  بهاوم  رد  ینالطسق  ۀئامثالث و  عبس و  ۀنس  تام  نیتئام و  ةرشع و  ۀنس 210  دلو  مکاحلا  ناّبح و  نبا  هّقثو  ملح  ۀناما و  و 
رکب نب  دعـس  ینب  نم  ةوسن  یف  ۀّکم  تمدـق  میعن  وبا  یقهیبلا و  یناربّطلا و  یلعی و  وبا  هیوهار و  نبا  قاحـسا و  نبا  هاور  امیف  ۀـمیلح  تلاق 
كاذ انّیبص  عم  عمجا  کلذ  انلیل  مانت  ام  ةرطقب و  ّضبت  ام  هَّللا  انل و  فراش  انل و  ّیبص  یعم  یل و  ناتا  یلع  ءابهش  ۀنس  یف  ءاعضّرلا  سمتلن 

هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اهیلع  ضرع  دق  ّالا و  ةأرما  انم  تملع  ام  هَّللا  وف  ۀکم  انمدقف  هیّذغی  ام  انفراش  یف  هینغی و ال  ام  ییدث  یف  دـجی  ال 
ّینا هَّللا  یجوزل و  تلق  هریغ  دجا  مل  اّملف  يریغ  اعیضر  تذخا  ّالا  ةأرما  یبحاوص  نم  یقب  ام  هَّللا  وف  بالا  نم  میتی  ّهنا  لیق  ذإ  هاباتف  مّلـس  و 

ضیبا فوص  بوث  یف  جّردم  هب  اذاف  تبهذف  هتذخالف  میتیلا  کلذ  یلا  نقلطنال  عیضر  یعم  سیل  یبحاوص  نیب  نم  عجرا  نا  هرکال 
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نبللا نم 
نب دمحا  ةریزجلا  ثّدحم  تبثلا  ظفاحلا  هتفگ  یلعی  وبا  فنصم و  لوق  دعب  هیندل  بهاوم  حرش  رد  یکلام  یناقرز  یقابلا  دبع  نب  دمحم  و 
ملع ملح و  ۀناما و  قدص و  وذ  هریغ  ناّبح و  نبا  هنع  هتقبط و  نیعم و  نبا  عمس  ریبکلا  دنـسملا  بحاص  یلـصوملا  یمیمتلا  ینثملا  نب  یلع 

يدـهم وبا  ۀـئامثالث و  عبـس و  ۀنـس  تام  هیلإ و  ساّنلا  لحر  دّرفت و  رّمع و  نیتئام و  رـشع و  ۀنـس  لاوش  یف  دـلو  مکاحلا  ناّبح و  نبا  هقثو 
دمحا یلعی  وبا  ةریزجلا  ثّدحم  ۀقثلا  ظفاحلا  مامالا  وه  یبهّذلا  لاق  هربخ  نم  ۀصالخ  هتفگ  دیناسالا  دـیلاقم  رد  یبلاعث  دـمحم  نب  یـسیع 

نب ییحی  دـعجلا و  نب  ّیلع  عمـس  مجعملا  ریبکلا و  دنـسملا  بحاص  یلـصوملا  یمیمتلا  لاله  نب  یـسیع  نب  ییحی  نب  ینثملا  نب  یلع  نب 
نبا نادـمح و  نبا  یلیعامـسإلا و  رکب  وبا  ّيروباسینلا و  یلع  وبا  ناـّبح و  نب  متاـح  وبا  هنع  ثدـح  مهاوس  اـما  خورف و  نب  نابیـش  نیعم و 
موی قاوسالا  رثکا  تقلغ  ملحلا  نیدـلا و  ۀـنامالا و  قدـصلا و  لها  نم  یلعی  وبا  ناک  يدزالا  دّـمحم  نب  دـیزی  لاق  مهاوس  قلخ  يرقملا و 

هلـضفت فیک  هل  تلقف  نایفـس  نب  نسحلا  یلع  هلـضفف  یلعی  ابا  رکذ  يریحلا و  ورمع  وبا  لاق  میظع و  رما  قلخلا  نم  هتزانج  رـضح  هتوم و 
هفـصو ناّبح و  نبا  هقثو  اباستکا و  ثّدحی  ناک  نسحلا  اباستحا و  ثّدحی  ناک  یلعی  ابا  ّنا  لاق  یلعا  هخویـش  ربکا و  نسحلا  دنـسم  هیلع و 

لیعامسا تعمـس  یناعمـسلا  لاق  نومام  ۀقث  مکاحلا  لاق  سفنا و  ۀثالث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نیب  هّنیب و  لاق و  مث  نیدلا  ناقتالاب و 
لاوش یف  هدلوم  ناک  رحبلاک و  یلعی  یبأ  دنسم  راهنالاک و  یه  عینم و  نبا  دنسم  یندعلا و  دنسم  دیناسملا  تأرق  لوقی  ظفاحلا  لضفلا  نب 

رد بطاخم  دوخ  ۀـئامثالث و  عبـس و  ۀنـس  فاص  هیلإ  لحر  دّرفت و  رّمع و  ۀنـس و  رـشع  ۀـسمخ  نبا  وه  لحترا و  نیتئام و  نیرـشع و  ۀـنس 
نب یـسیع  نب  ییحی  نب  یّنثملا  نب  یلع  نب  دـمحا  وا  مان  تسا  هریزج  ناثدـحم  زا  یلعی  وبا  هتفگ  تراـبع  نیا  لاـحتناب  نیثّدـحملا  ناتـسب 

یلیعامسا رکب  وبا  متاح و  وبا  نابح  نبا  تسا و  هدمع  نیثدحم  رگید  نیعم و  نب  ییحی  دجلا و  نب  یلع  درگاش  تسیلـصوم  یمیمت  لاله 
ار مدرم  دنیوا  نادرگاش 
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دنب لصوم  ياهرازاب  تفای  تافو  هک  يزور  دوب  میظع  داـقتعا  وا  هدومحم  تافـص  رگید  يوقت و  ملح و  تناـما و  تناـید و  قدـص و  رد 
میلعت لوغشم  هّلل  هتـسج  ضحم  تشاد  هحلاص  تین  ملع  جیورت  فینـصت و  رد  دندمآ و  عمج  وا  هزانج  رب  نازوس  نایرگ و  مدرم  دندش و 

هدرک و رکذ  تاقث  رد  ناّبح  نبا  هچنانچ  دـشابیم  هطـساو  هس  رد  رـس  نآ  وا و  نایم  رد  هک  تسزین  تاـیثالث  ار  وا  دوبیم و  ثیدـح  ملع 
همه نکیل  کلذ  ریغ  عینم و  نبا  دنـسم  یندع و  دنـسم  لثم  ماهدناوخ  رایـسب  دـیناسم  نم  هک  هتفگ  لضفلا  نب  دـمحم  نب  لیعامـسا  ظفاح 
بلط قوشب  هک  دوب  هلاس  هدزناپ  هدش و  دلوتم  تسب  دص و  ود  لاس  رد  راخز  يایرد  لثم  ار  یلعی  یبأ  دنـسم  متفای و  راهنا  لثم  ار  دـیناسم 

فاحتا رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  یهتنا و  تسوا  تافو  تفه  دصیـس و  هنـس  رد  تفای  لیوط  رمع  درک  لاحترا  ثیدـح  ملع 
هدش تسب  دص و  ود  هنـس  رد  شتدالو  یلـصوملا  یمیمتلا  لاله  نب  یـسیع  نب  ییحی  نب  ینثملا  نب  یلع  نب  دـمحا  یلعی  وبا  هتفگ  ءالبنلا 

نیثّدـحم رگید  نیعم و  نب  ییحی  دـعجلا و  نب  یلع  درگاش  تفای  لیوط  رمع  هدرک  لاحترا  ثیدـح  ملع  بلط  قوشب  هک  دوب  هلاس  هدزناـپ 
تافـص رگید  يوقت و  ملح و  تناما و  تناـید و  قدـص و  رد  ار  مدرم  دـنیوا  نادرگاـش  یلیعامـسا  متاـح و  وبا  ناـّبح و  نبا  تسا  هدـمع 

ار وا  دوبیم  ثیدح  ملع  میلعت  لوغـشم  هّلل  هتـسج  ضحم  تشاد  هحلاص  تین  ملع  جـیورت  فینـصت و  رد  دوب و  میظع  داقتعا  شاهدومحم 
هنس رد  شتافو  تاقثلا  یف  ناّبح  نبا  هرکذ  تسین  شیب  هطساو  هس  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  وا و  نایم  رد  هک  تسزین  تایثالث 
رگج نایرگ  دـندمآ  عمج  وا  هزانج  رب  نازوس  نایرگ و  مدرم  دـندش و  دـنب  لصوم  ياهرازاب  درک  لاقتنا  هک  يزور  هدوب  تفه  دـصیس و 

ممهلا ظاقیال  ممالا  باتک  رد  یفوّصلا  یعفاشلا  یناروکلا  يدرکلا  نسح  نب  میهاربا  یهتنا و  دنداهن  نآ  رد  رنه  ناک  نا  دـنداشگ و  نیمز 
هتفگ

هحور هَّللا  حور  دـمحا  مامالا  انخیـش  یلع  هنم  اقرط  تعمـس  یلاـعت  هَّللا  همحر  یلـصوملا  ینمیلا  یلع  نب  دـمحا  یلعی  یبأ  ظـفاحلا  دنـسم 
دیعس وبا  انا  یناجرجلا  دیعس  یبأ  نب  میمت  انا  يورهلا  دمحم  نب  ّزعملا  دبع  حور  یبأ  نع  يراخبلا  نب  رخفلا  یلا  هدنسب 
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انث دلخم  نب  كاحـضلا  نب  ورمع  انث  یلعی  وبا  لاق  هب  یلعی و  وبا  انا  نادمح  نب  دمحم  نب  دـمحم  انا  يدورجنکلا  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم 

ذئموی انا  امحل و  مسقی  ۀـنارعجلاب  ناک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نا  ربخا  لیفطلا  ابا  ّنا  نابوث  نب  ةرامع  اـنث  ناـبوث  نب  ییحی  نب  رفعج 
؟؟؟ نصغ لمحا  مالع 

هتعضرا یتلا  هّمأ  اولاق  هذه  نم  تلاسف  هیلع  تسلجف  هءادر  طسب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نم  تند  املف  ۀیودب  ةأرما  تلبقاف  لاق  ریعبلا 
نب رفعج  نع  دلخم  نب  كاحّضلا  نب  ورمع  یلعی  یبأ  دنسم  نم  انعامـس  یف  عقو  اذکه  نسح  ثیدح  اذه  یقارعلا  نیّدلا  نیز  ظفاحلا  لاق 

نابوث نب  ییحی  نب  رفعج  نیب  ورمع و  هنبا  نیب  دـلخم  نب  كاحّـضلا  وه  مصاع و  یبأ  رکذ  دنـسلا  نم  طقـس  هنا  رهاّظلا  ناـبوث و  نب  ییحی 
اهرکذ ۀـمیلح  یه  ةأرملا  رفعج و  نع  مصاع  یبأ  نع  امهالک  هننـس  یف  یـشکلا  ملـسم  وبا  درفملا و  بدالا  باتک  یف  يراخبلا  هاور  دـقف 

نب دمحا  یلعی  یبأ  ظفاحلا  دنـسم  هتفگ  دوخ  دیناسا  هلاسر  رد  ریمالا  دـمحم  نب  دـمحم  دـمحم  وبا  ةامـسم و  باعیتسالا  یف  ربلا  دـبع  نبا 
يذلا هّلل  دمحلاف  هرخآ  یلا  يورهلا  دمحم  زعملا  دبع  حور  یبأ  نع  يراخبلا  نب  رخفلا  یلا  مدقتملا  دنسلاب  هیورا  یلـصوملا  یمیمتلا  یلع 
ماقمل لحتنملا  قلذـحتملا  بطاخملا  نم  بجعلاـف  یلعی  یبأ  ۀـیاور  نم  فیرـشلا  ثیدـحلا  ۀحـص  رهظ  ثیح  یلعی  ـال  قحلا و  هنوعب  ولعی 

حیحـصلا ثیدحلا  اذه  بیذکت  یلع  أرتجاف  يدّرلا  یلا  دئاقلا  بّصعتلا  ةّوه  یف  يّدرت  يذـلا  یلباکلا  دـیلقت  یف  ماه  فیک  یهبالا  لضفلا 
یلعالا رخافلا  هدنسم  یلعی و  یبأ  یلع  ینسالا  هئاوطا  هئانث و  هحدمل و  بیعملل  بیذکتلا  اذه  ۀفلاخمب  لابی  مل  انتم و  ادنس و 

يربط ریرج  نبا  - 25

قیقحت دـیقنت و  دـیرمب  هدومرف و  تیاور  راثالا  بیذـهت  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  راـبت  یلاـع  ریرج  نب  دـمحم  هکنآ  مجنپ  تسب و  هجو 
نیدحاج و نیرکنم و  بولق  هتسب  تسچ  تمه  رمک  رب  لطاب  لاطبا  قح و  قاقحا  فاصنا و  قاطن  هدومرف  نآ  حیحـصت  حیرـصت  حاصفا و 
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هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  هتسخ  هوجو  غلباب  نیفسعتم  نیبلصتم  نیبصعتم 
ثعب نیصح  نب  نارمع  نع 
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دقاعتف ۀیراج  ۀمینغلا  نم  یلع  ذخاف  ظفل  یف  هورکنا و  ائیش  یلع  عنصف  اومنغف  اّیلع  اهیلع  لمعتسا  ۀیرس و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرب  اوءدب  رفس  نم  اومدق  اذإ  اوناک  هوملعی و  نا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اومدق  اذإ  شیجلا  نم  ۀعبرا 
دحا ماقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اوملـس  ۀّیرّـسلا  تمدـق  املف  مهلاحر  یلا  نوفرـصنی  مث  هیلإ  اورظن  هیلع و  اوملـسف  ملـس  و 
ۀثلاثلا ماق  مث  هنع  ضرعاف  کلذ  لثم  لاقف  ۀیناثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  ۀیراج  ۀمینغلا  نم  ذخا  دـق  اّیلع  ّنا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀـعبرالا 

نم انا  یّنم و  یلع  یلع  نم  نودـیرت  ام  لاقف  ههجو  یف  بضغلا  فرعی  هَّللا  لوسر  هیلإ  لبقاف  ۀـعبارلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  کلذ  لـثم  لاـقف 
هحّحص ریرج و  نبا  يدعب ش و  نمؤم  لک  یلو  یلع  ّیلع و 

ثیدـحلا اذـه  لاطبال  اعدر  هب  یفک  هدرک و  نآ  حیحـصت  هدومن و  تیـالو  ثیدـح  تیاور  يربط  ریرج  نبا  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا 
رباکا ار  ریرج  نبا  رثام  مراکم و  رخاـفم و  دـماحم و  نساـحم و  لـئاضف و  بقاـنم و  فینملا و  بطاـخملا  مّهوت  ساـسال  اـعلق  فیرـشلا و 

حدم و رد  لیوط  قرو  هدزای  بیرق  هدومن و  رایسب  لیوطت  يربط  همجرت  رد  يومح  توقای  دناهدرک  رکذ  هینـس  نیدقنم  مظاعا  نیققحم و 
بـسنا نآ  رکذ  زا  ضارعا  اذـهل  تسرایـسب  لیوطت  بجوم  نآ  ماـمت  لـقن  نوچ  هتـشون  وا  بتک  وا و  لاـح  وا و  شیاتـس  ظـیرقت و  اـنث و 

لضفلا و نم  رفعج  وبا  ناک  يربطلا  دّـمحم  نب  زیزعلا  دـبع  دّـمحم  وبا  لاق  مجعملا  یفف  دوشیم  هتـشون  وا  تراـبع  ضعب  نکیل  دـیامنیم 
بتک نم  رهظ  ۀّمالا و ال  هذه  نم  دحال  عمتجا  هملعن  مل  ام  مالـسالا  مولع  نم  هعمجل  هفرع  دحا  هلهجی  ام ال  یلع  ظفحلا  ءاکذلا و  ملعلا و 

ءاـفلخلا و لـسّرلا و  نم  خـیراتلا  ملع  تاءارقلا و  نآرقلا و  مولع  یف  اـحجار  ناـک  هل و  رـشتنا  اـم  نیفلوـملا  بتک  نم  رـشتنا  نیفّنـصملا و 
یلع لیوعت  ریغ  نم  تاءارقلا  ماکحا  بیذهتلا و  طیسبلا و  هباتک  یف  ام  یلع  کلذل  ۀیاورلا  عم  ءاهقفلا  فالتخا  كولملا و 

156 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ام یلع  وّحنلا  ۀـغّللا و  ملع  یف  هلـضف  ناب  دـق  ةروهـشملا و  دـیناسالاب  کلذ  رکذـی  لب  لاوقالا  یف  لیق  ام  یلع  الاد  تازاجالا  تالوانملا و 

یلع هبتک  یف  هتاضقانم  کلذ  یلع  لدی  لدجلا  ملع  یف  مدق  هل  ناک  دق  هیف و  هلاح  نع  اربخم  بیذـهّتلا  باتک  ریـسفتلا و  باتک  یف  هرکذ 
ّلد ام  لاعفالا  قئاقح  ۀینلا و  قدص  لامعالا و  ۀیفـصت  ۀـنامالا و  عوشخلا و  عرولا و  دـهزلا و  نم  هیف  ناک  هب و  یتا  ام  یناعمل  نیـضراعملا 
زا وا  تیلـضفا  يربط و  تناید  تناـما و  سدـقت و  عرو و  تلـالج و  لـضف و  لاـمک  يارو  تراـبع  نیزا  سوفّنلا و  بادآ  یف  هباـتک  هیلع 
رب هدرک و  لـقن  هروهـشم  دـیناساب  ار  نآ  هدروآ  نآ  ریغ  خـیرات و  رد  دوخ  تافّنـصم  رد  وا  هچنآ  هک  تسرهاـظ  مهنیا  تما  ياـملع  عیمج 

دارفالا نم  باتکلا  اذه  هتفگ و  نآ  لاح  نایب  دعب  يربط  خـیرات  رکذ  رد  مجعم  رد  يومح  توقای  زین  هدومنن و  دامتعا  تازاجا  تالوانم و 
هتفگ مجعم  رد  يومح  توقای  زین  ۀقرو و  فلا  ۀسمخ  وحن  یف  وه  ایندلا و  نیّدـلا و  مولع  نم  اریثک  عمجی  وه  ۀـناتم و  الـضف و  ایندـلا  یف 

نیکّـسمتملا ملعلا  لها  قیرط  فلّـسلا و  نم  ۀعامجلا  هیلع  ام  یلا  هبهاذم  لج  یف  بهذی  رفعج  وبا  ناک  يربطلا  دمحم  نب  زیزعلا  دـبع  لاق 
زیزعلا دـبع  زا  يومح  توقای  زین  مئال و  ۀـمول  ءیـش  یف  کلذ و ال  یف  هذـخای  ـال  مهجاـهنم  یلع  ایـضام  مهتفلاـخم  هیلع  ادـیدش  ننّـسلاب 

یف ثیدحلا  باحـصا  هیلع  ام  یلع و  نامثع و  ورمع  رکب و  یبأ  ۀماما  یلا  ۀـمامالا  یف  بهذـی  رفعج  وبا  ناک  هتفگ  وا  هک  هدروآ  روکذـم 
یّلص هَّللا  لوسر  باحصا  رفک  نم  لوق  ردقلا و  یف  لوقلاک  عفدت  لوقعلا  ۀلدا  تناک  اذإ  بهذم  لک  یف  هفلاخ  نم  رفکی  ناک  لیـضفتلا و 
لّوا یف  ۀلاسرلا و  یف  تاداهشلا و  یف  هباتک  یف  کلذ  رکذ  مهتاداهش و  مهرابخا و ال  لبقی  جراوخلا و ال  ضفاورلا و  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا 

لوسر باحصا  ّبس  رهظ و  دق  ضفّرلا  دجوف  ناتـسربط  یلا  يربطلا  يأ  عجر  ناک  دق  هتفگ و  مجعم  رد  يومح  توقای  زین  لیذملا و  لیذ 
یّلص هَّللا 
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ییحی کلذ و  لجال  اهنم  جرخف  ههرکی  ام  هیلع  يرجی  نا  فاخ  یتح  رمع  رکب و  یبأ  لئاضف  یلماف  رـشتنا  دـق  اهلها  نیب  ملـس  هیلع و  هَّللا 
یفوت نا  یلا  اهب  ماقا  دادغب و  نطوتسا  يربطلا  رفعج  وبا  ریرج  نب  دّمحم  هتفگ  دادغب  خیرات  رصتخم  راتخم  رد  يدادغب  هلزج  نب  یسیع  نب 

هب نذؤی  مل  ۀئامثالث و  رشع و  ۀنس  یف  یفوت  نیتئام و  نیرشع و  سمخ و  ۀنـس  هدلوم  راثالا  بیذهت  ریـسفتلا و  باتک  خیراتلا و  بتک  هل  و 
نب میرکلا  دبع  اراهن و  الیل و  رهـش  ةدع  هربق  یلع  یلـص  مث  یلاعت  هَّللا  الا  هددع  یـصحی  نم ال  نذا  ریغ  نم  عمتجا  ۀلبانحلا و  لجال  دـحا 

دادـغب ینکاـس  نم  يربـطلا  بلاـغ  نب  ریثـک  نب  دـیزی  نب  ریرج  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  هتفگ  يربـط  تبـسن  رد  باـسنا  رد  یناعمـس  دـمحم 
هکراشی مل  ام  مولعلا  نم  عمج  دق  ناک  هلضف و  هتفرعمل و  هیار  یلا  عجری  هلوقب و  مکحی  ءاملعلا  ۀّمئا  دحا  ناک  هتافو و  نیح  یلا  اهنطوتسا 

اهقرط و ننّـسلاب و  املاع  نآرقلا  ماکحا  یف  اهیقف  یناعملاب  اریـصب  تاءارقلاـب  اـفراع  هَّللا  باـتکل  اـظفاح  ناـک  هرـصع و  لـها  نم  دـحا  هیف 
لالحلا و لئاسم  ماکحالا و  یف  نیفلاخملا  نم  مهدـعب  نم  نیعباتلا و  ۀباحـصلا و  لاوقاب  افراع  اهخوسنم  اهخـسان و  اهمیقـس و  اهحیحص و 

باتک هلثم و  دحا  فنصی  مل  ریـسفتلا  یف  باتک  كولملا و  ممالا و  خیرات  یف  روهـشملا  باتکلا  هل  مهرابخا و  ساّنلا و  مایاب  افراع  مارحلا 
درفت ءاهقفلا و  لیواقا  نم  رایتخا  ةریثک و  بتک  هعورف  هقفلا و  لوصا  یف  هل  هممتی و  مل  ّهنا  الا  هاـنعم  یف  هاوس  رن  مل  راـثالا  بیذـهت  هاـمس 
دمحا لیئارسا و  نب  قاحسا  براوشلا و  یبأ  نب  کلملا  دبع  نب  دمحم  عمـس  رـصم  ماشلا و  زاجحلا و  یلا  ۀلحر  هل  هنع و  تظفح  لئاسمب 

ابا یقروّدلا و  میهاربا  نب  بوقعی  ءالعلا و  نب  دمحم  بیرک  ابا  عاجـش و  نب  دیلولا  مامه  ابا  يزارلا و  دـیمح  نب  دـمحم  يوغبلا و  عینم  نب 
نب دمحا  رکب  وبا  یـضاقلا  هنع  يور  مهوحن  اریثک  اقلخ  نییرـصبلا و  ینثملا  نب  دمحم  راشب و  نب  دّـمحم  یلع و  نب  رمع  جـشالا و  دـیعس 

يرجشلا لماک 
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نب دمحم  نا  یکح  مهریغ و  يریحلا و  نادمح  نب  دمحا  نب  دمحم  رمع و  وبا  رفعج و  نب  دلخم  یعفاشلا و  هَّللا  دبع  نب  دمحم  رکب  وبا  و 
باتک هل  لصحی  یتح  نیـصلا  یلا  لجر  رفاس  ول  ینیارفـسالا  دـماح  وبا  لاق  ۀـقرو و  نیعبرا  اـهنم  موی  یف  بتکی  ۀنـس  نیعبرا  ثکم  ریرج 
لاقف هردق  نوکی  مک  اولاق  نآرقلا  ریـسفتل  نوطـشنت  هباحـصال أ  يربطلا  رفعج  وبا  اموی  لاق  اریثک و  کلذ  نکی  مل  ریرج  نب  دمحم  ریـسفت 

مدآ نم  ملاعلا  خیراتل  نوطـشنت  له  لاق  مث  ۀقرو  فالآ  ۀثلث  وحن  یف  هرـصتخاف  همامت  لبق  رامعالا  ینفی  اّمم  اذـه  اولاقف  ۀـقرو  فلا  نوثلث 
نم رصتخا  ام  وحن  یف  هرصتخاف  ممهلا  تتام  هّلل  انا  لاقف  کلذ  لثمب  هوباجاف  ریسفتلا  یف  هرکذ  ام  وحن  رکذف  هردق  مک  اولاق  اذه  انتقو  یلا 

تناک ۀـلبانحلا و  هتملظ  دـقل  ریرج و  نب  دـمحم  نم  ملعا  ضرالا  میدا  یلع  ملعا  اـم  ۀـمیزخ  نب  قاحـسا  نب  دـمحم  رکب  وبا  لاـق  ریـسفتلا 
ناسّللا و حیصف  ۀماقلا  دیدم  مسجلا  فیحن  نیعا  ۀمدالا  یلا  رمسا  ناک  نیتئام و  نیرشع و  سمخ و  ۀنس  لّوا  وا  عبرا  ۀنـس  رخآ  یف  هتدالو 

فرـش نب  ییحی  نیدلا  ییحم  ۀئام و  ثلث  رـشع و  ۀنـس  لاوش  نم  نیقب  عبرال  هراد  یف  ةادغلاب  دـحالا  موی  نفد  تبـسلا و  موی  ۀیـشع  یفوت 
دمحم رفعج  وبا  وه  مولعلا و  عاونا  یف  عرابلا  مامالا  وه  ۀضورلا  یف  هرکذ  ررکت  ریرج  نب  دمحم  هتفگ  تاغّللا  ءامسالا و  بیذهت  رد  يوون 

عینم نب  دـمحا  براوشلا و  یبأ  نب  کلملا  دـبع  عمـس  یئاـسّنلا  يذـمرتلا و  ۀـقبط  یف  وه  يربطلا و  بلاـغ  نب  ریثک  نب  دـیزی  نب  ریرج  نب 
جشالا و دیعـس  ابا  یقرودلا و  میهاربا  نب  بوقعی  ءالعلا و  نب  دـمحم  بیرک  ابا  عاجـش و  نب  دـیلولا  يزارلا و  دـیمح  نب  دـمحم  يوغبلا و 

هَّللا دبع  نب  دمحم  لماک و  نب  دمحا  هنع  ثدح  ملسم  يراخبلا و  خویـش  نم  مهریغ  راسی و  نب  دمحم  ینثم و  نب  دمحم  یلع و  نب  ورمع 
اهب ماقاف  دادغب  يربطلا  نطوتسا  دادغب  خیرات  یف  يدادغبلا  بیطخلا  رکب  وبا  ظفاحلا  لاق  قئالخ  رفعج و  نب  دلخم  یعفاشلا و 
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دحا هیف  هکراشی  مل  ام  مولعلا  نم  عمج  دق  ناک  هلـضف و  هتفرعمل و  هیار  یلا  عجری  هلوقب و  مکحی  ءاملعلا  ۀمئالا و  دـحا  ناک  یفوت و  یتح 

اهحیحص اهقرط  ننّسلاب و  املاع  نآرقلا  ماکحا  یف  اهیقف  یناعملاب  اریـصب  تاءارقلاب  افراع  یلاعت  هَّللا  باتکل  اظفاح  ناک  هرـصع و  لها  نم 
باتک هل  مهرابخا و  سانلا و  مایاب  افراع  ماـکحالا  یف  مهدـعب  نمف  نیعباـتلا  ۀباحّـصلا و  لاوقاـب  اـفراع  اـهخوسنم  اهخـسان و  اهمیقـس و  و 
لوصا یف  هل  همتی و  مل  هنکل  هانعم  یف  هاوس  را  مل  راثالا و  بیذـهت  باتک  هلثم و  دـحا  فّنـصی  مل  ریـسفتلا  یف  باتک  روهـشملا و  خـیراتلا 
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ریرج نب  دـمحم  نا  یکحی  راسمـسلا  هَّللا  دـیبع  نب  یلع  تعمـس  بیطخلا و  لاـق  هنع  تظفح  لـئاسمب  دّرفت  ریثـک و  بتک  هعورف  هـقفلا و 
نبا ریسفت  لصحیل  نیصلا  یلا  لجر  رفاس  ول  لاق  ینیارفـسالا  دماح  یبأ  خیـشلا  نع  ۀقرو و  نیعبرا  موی  لک  یف  بتکی  ۀنـس  نیعبرا  ثکم 

نوثالث لاق  هقرو  نوکی  مک  اولاق  نآرقلا  ریـسفتل  نوطـشنت  له  هباحـصال  لاق  هنا  هنع  انیور  هانعم و  اذه  امالک  وا  اریثک  اذـه  نکی  مل  ریرج 
باوج لثمب  اوباجاف  خیراتلا  یف  مهل  لاق  کلذک  ۀقرو و  فالآ  ۀثلث  وحن  یف  هرـصتخاف  همامت  لبق  رامعالا  ینفی  امم  اذه  اولاقف  ۀقرو  فلا 

نم ملعا  ءامسلا  میدا  تحت  ملعا  ام  ۀمیزخ  نب  قاحسا  نب  دمحم  لاق  ریسفتلا و  رصتخا  ام  وحن  هرـصتخاف  ممهلا  تتام  هّلل  انا  لاقف  ریـسفتلا 
یلاعت هَّللا  نا  تننظ  ام  لاقف  ریرج  نب  دـمحم  ةءارقلا  ۀـلیل  عمتـسا  تاءارقلا  یف  سانلا  ماما  دـهاجم  نب  رکب  ابا  نا  انیور  ریرج و  نب  دـمحم 

تقو ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وـبا  یفوـت  لاـق  لـماک  نب  دـمحا  یبأ  یـضاقلا  نع  بیطخلا  يور  بیطخلا و  اذـه  ةءارقب  نسحی  ارـشب  قـلخ 
رعش یف  داوسلا  ناک  هبیش و  ریغی  مل  هراد و  یف  نینثالا  موی  ةوحض  نفد  ۀئامثالث و  رـشع و  ۀنـس  لاوش  نم  ایقب  نیمویل  نینثالا  ۀلیل  برغملا 

ناک نیتئام و  نیرشع و  سمخ و  ۀنس  لّوا  وا  عبرا  ۀنس  رخآ  یف  هدلوم  ناک  اریثک و  هتیحل  هسأر و 
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یلـص هَّللا و  الا  ددع  مهیـصحی  نم ال  هیلع  عمتجا  دحا و  هب  نذؤی  مل  ناسّللا و  حیـصف  ۀماقلا  دـیدم  مسجلا  فیحن  نیعا  ۀـمدالا  یلا  رمـسا 
نبا داجا  دـقل  امهریغ و  دـیرد و  نبا  یبارعالا و  نبا  هاثر  بدالا و  نیّدـلا و  لها  نم  ریثک  قلخ  هراز  اراهن و  ـالیل و  روهـش  ةدـع  هربق  یلع 

حئادم بقانم و  تسناینس و  مالسالا  خیش  مظعا و  ماما  هک  ۀّیمیت  نباب  فورعملا  میلحلا  دبع  نب  دمحا  سابعلا  وبا  هتیثرم و  یف  غلبا  دیرد و 
جاهنم رد  امهریغ  ۀنماکلا و  ررّدـلا  تایفولا و  تاوف  رظان  یلع  یفخی  امک ال  دـیابریم  رـس  زا  شوه  دـنرآیم  نابز  رد  موق  ياملع  هک  وا 

هوجو نم  اذه  یلع  مالکلاف  ناسحتسالا  سایقلاب و  ذخالا  اومرح  داهتجالا و  يارلاب و  لوقلا  یلا  اوتفتلی  مل  هلوق و  اما  هتفگ و  ۀیوبنلا  ۀنـسلا 
کلذ یف  عازنلا  ۀعیشلا  یف  امک  ناسحتسالا  سایقلا و  داهتجالا و  يارلا و  یف  عازنلا  ۀنـسلا  لها  یفف  مهریغ  لثم  اذه  یف  ۀعیـشلا  نا  اهدحا 

لاق نم  لک  سیلف  سایقلاب  لوقت  ۀصاخلا ال  ۀماعلا و  ۀنسلا  لها  نم  اریثک  نا  یناثلا  ۀمئالا  نع  تایاورلا  هیف  يورن  کلذب و  لوقت  ۀیدیزلاف 
ۀنسلا لها  یف  لوخدلا  نکما  الطاب  سایقلا  ناک  ناف  ذئنیح  سایقلاب و  نولوقی  نویدادغبلا ال  ۀلزتعملا  یلا  سایقلاب  لاق  ۀثلثلا  ءافلخلا  ۀماماب 

نم ریخ  سایقلا  داهتجالا و  ياّرلاب و  لوقلا  لاقی  نا  ثلاثلا  سایقلاب  ذخالا  ۀنـسلا و  لها  یف  لوخدلا  نکما  اقح  ناک  نا  سایقلا و  كرت  و 
کلام لثم  عوجر  نا  کشی  موصعم و ال  ریغ  لئاق  نمم  قّدصم  ریغ  لقن  یطخی  بیصی و  نمع  بذکلا  ةرثکب  فرعی  نم  هلقنی  امب  ذخالا 
دمحم فسوی و  یبأ  ۀـفینح و  یبأ  کیرـش و  یلیل و  یبأ  نبا  يروثلا و  یعازوالا و  دعـس و  نب  ثبّللا  نوشجاملا و  نبا  بئذ و  یبأ  نبا  و 

یبرحلا میهاربا  یناتسجسلا و  دواد  یبأ  لبنح و  نب  دمحا  ینزملا و  یطیوبلا و  یعفاشلا و  يؤلؤللا و  دایز و  نب  نسحلا  رفز و  نسحلا و  نب 
دمحم يربطلا و  ریرج  نب  دمحم  ۀمیزخ و  نب  رکب  یبأ  یمرادلا و  دیعس  نب  نامثع  يراخبلا و  و 
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قیقحت یف  اودهتجی  هنع و  ۀتباثلا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ۀنس  اوملعی  نا  لثم  مهرابتعا  مهداهتجا و  یلا  ءالوه  ریغ  يزورملا و  رضن  نب 

نیدب ملعا  ءالؤه  نم  دحاولا  ناف  امهلاثما  نییرکسعلا و  نع  ضفاورلا  لقنب  اوکسمتی  نا  نم  مهل  ریخ  اهجیرخت  اهحیقنت و  ماکحالا و  طانم 
بجاولا وه  لب  امهدحا  ایتف  یلا  هعوجر  نم  یلوا  هداهتجا  یلا  هعوجر  ناک  ایتفب  امهدـحا  هاتفا  ولف  امهـسفنا  نییرکـسعلا  نم  هلوسر  هَّللا و 

نیزا ءـالؤه  نم  دـحاولا  نم  اوملعتی  نا  اـمهلاثما  نییرکـسعلا و  لـثم  یلع  بجاولا  ۀـضفارلا و  لـثم  نم  اـمهنع  ـالقن  ناـک  اذإ  فیکف  هیلع 
شاهنیغض رپ  هینس  نوناکب  دانع  بصن و  ران  لاعتشا  تراسخ و  تراسج و  تیاغ  ببسب  هعینـصب  هَّللا  هازج  هّیمیت  نبا  هک  تسرهاظ  ترابع 

یلع ماما  ینعی  نییرکـسع  ترـضح  زا  وا  لوسر  ادخ و  نیدب  رتملاع  هّللاب  اذایع  ار  دوخ  فاصناان  فالـسا  رگید  يربط و  ریرج  نب  دمحم 
لیوات و هوجو  زا  یهجو  چیهب  هک  حیرـص  حیرـصت  دـنادیم و  مالـسلا  ۀـیحتلا و  فالآ  امهئابآ  یلع  امهیلع و  يرکـسع  نسح  ماما  یقن و 

نیا دییـشت  دـیکات و  دـیزمب  دـیامنیم و  حاوب  لالـض  حارـص و  رفک  نیا  رب  تسین  یغاسم  نا  رد  ار  تارـضح  فیرحت  لیوست و  هیجوت و 
زا یکی  ار  نیروکذـم  نیزا  یکی  دـهد  يوتف  رگا  هک  تس  نیا  شلـصاح  هچنآ  هتفگ  ینعی  هتخاس  بترم  نآ  رب  عینـش  عیرفت  دـیعب  لالض 
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زا یکی  يوتف  يوسب  وا  عوجر  زا  دوب  دهاوخ  یلوا  دوخ  داهتجاب  نیروکذـم  نیزا  یکی  عوجر  يوتف  یمادـکب  مالـسلا  امهیلع  نییرکـسع 
زئاجان هَّللا  ذاعم  مالسلا  امهیلع  نییرکسع  ءاتفاب  انتعا  اغصا و  ینعی  دوب  دهاوخ  بجاو  دوخ  داهتجاب  عوجر  هکلب  مالسلا  امهیلع  نییرکـسع 

ذایعلا هک  هدییارـس  ماگنهیب  گنابب  تراسخ  رـسارس  ترابع  رخآ  رد  هدادن  تسد  شرارق  ربص و  مه  رادـقم  نیرب  دوب و  دـهاوخ  مارح  و 
نیزا یکی  زا  دننک  میلعت  هک  تسنآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  رگید  ینعی  ناشیا  لاثما  مالـسلا و  امهیلع  نییرکـسع  لثم  رب  بجاو  هّللاب 

یلعا حجرا و  ریرج  نبا  لامک  ملع و  لضف و  هیاپ  ادخب  هانپ  هک  بجعلا  لک  بجعلاف  نیروکذم 
162 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تارـضح نیا  لویذب  کسمت  دـناتاجن و  نفـس  موق  تاحیرـصت  بسح  هک  تراهط  تمـصع و  تیبلها  رگید  نییرکـسع و  تارـضح  زا 
دوخ نأشلا  لیلج  ماما  نینچ  تابثا  حیحصتب و  انتعا  هینس  نیبصعتم  زاب  لاکن و  لالض و  كاله و  راوب و  ثروم  ناشیا  زا  فلخت  بجاو و 

َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  دنوش ف  حرج  حدق و  راخ  رپ  يداو  رپس  یپ  دننکن و  ار  تیالو  ثیدح 
فالسا موعزم  بسح  يراصن  دوهی و  زا  رتدب  ناش  تلالج  نیا  اب  ار  يربط  تریح  زجع و  دیزمب  ناهبزور  نبا  هکنآ  رتبیجع  مه  نیزا  و 

هباتک یلا  عجار  نم  یلع  یفخی  ـال  اـمک  دوراـج  زا  شتیاورب  لالدتـسا  جاـجتحا و  رب  دـیامرف و  ینازرا  ضفاورب  ار  وا  ینعی  دـنادرگ  دوخ 
مالعالا و دـحا  يربطلا  رفعج  وبا  ظفاحلا  درفلا  ملعلا  مامالا  ریثک  نب  دـیزی  نب  ریرج  نب  دـمحم  هتفگ  ظاـفحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  لـطابلا و 

نب قاحـسا  ینوکـسلا و  مامه  ابا  براوشلا و  یبأ  نب  کلملا  دبع  نب  دمحم  عمـس  فاوطتلا و  رثکا  ناتـسربط  لها  نم  فیناصتلا  بحاص 
ذخا قئادص و  يوسلا و  نب  دانه  بیرک و  ابا  عینم و  نب  دمحا  يزارلا و  دیمح  نب  دمحم  يدّیـسلا و  یـسوم  نب  لیعامـسا  لیئارـسا و  یبأ 

نادمح و نب  ورمع  وبا  ینیـضحلا و  رافغلا  دبع  یناربطلا و  مسقلا  وبا  لماک و  نب  دمحا  یجرقابلا و  دـلخم  هنع  ثدـح  ۀـعامج  نع  ةءارقلا 
مل اـم  مولعلا  نم  عمج  هلـضف  هتفرعمل و  هیار  یلا  عـجری  هلوـقب و  مکحی  ۀـمئالا  دـحا  ریرج  نبا  ناـک  بیطخلا  رکب  وـبا  لاـق  مهاوـس  قـلخ 

ریبکلا باتکلا  هل  مهرابخا  سانلا و  مایاب  اریصب  نیعباتلا  ۀباحّصلا و  لاوحاب  افراع  هَّللا  باتکل  اظفاح  ناکف  هرصع  لها  نم  دحا  هیف  هکراشی 
یف هل  همتی و  مل  نکل  هانعم  یف  هلثم  را  مل  راثالا  بیذـهت  باتک  هلثم و  فنـصی  مل  يذـلا  ریـسفتلا  باـتک  هل  ممـالا و  خـیرات  یف  روهـشملا 

نیتئام نیرشع و  عبرا و  ۀنس  یف  دمحم  دلوم  هنع  تظفح  لئاسمب  درفت  دق  ءاهقفلا و  لیواقا  نم  رایتخا  هل  ةریثک و  بتک  عورفلا  لوصالا و 
اباتک مهیلع  یلماف  ریرج  نبا  هل  رضحاف  لاق  ءاملعلا  لیواقا  هیلع  عمتجی  افقو  فقن  نا  دارأ  یفتکملا  نا  لیق 

163 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لعفف ۀـعمجلا  موی  لاؤسلا  عنمب  رمای  نا  نینمؤملا  ریما  لاسا  لاق  ۀـجاح  ءاضق  نم  دـب  الف  هل  لیقف  اـهلبقی  ملف  ةزئاـج  هل  تجرخاـف  کلذـک 

ۀنـس نیعبرا  ثکم  لیق  اهّدرف و  رانید  فلاب  هیلإ  هجوف  فیفخلا  باتک  هل  لمعف  هقفلا  یف  اباتک  هل  لمعی  نا  ریزولا  هنم  سمتلا  اذک  کلذ و 
ةدـملا یلع  اومـسقف  تام  نا  یلا  ملتحا  ذـنم  رفعج  یبأ  ةذـمالت  تبـسح  یناغرفلا  دـمحم  وبا  هذـیملت  لاق  ۀـقرو و  نیعبرا  موی  لک  بتکی 

لاق اریثک  نکی  مل  ریرج  نبا  ریسفت  لیصحت  یف  نیّصلا  یلا  لجر  رفاس  ول  ینئارفسالا  دماح  وبا  لاق  ۀقرو و  رـشع  موی  لکل  راصف  هتافّنـصم 
تعنص امـسئب  لاق  هیلع  لوخدلا  نم  عنمت  ۀلبانحلا  تناک  رهظی و  هنال ال  تلق ال  ریرج  نبا  نع  تبتک  ۀمیزخ أ  نبا  ینلاس  ظفاحلا  کنـسح 

وبا لاق  ۀلبانحلا  هتملظ  دقل  ریرج و  نب  دمحم  نم  ضرالا  میدا  یلع  ملعا  ام  لوقی  ۀمیزخ  نبا  ۀـمئالا  ماما  تعمـس  هیولاب  نب  رکب  وبا  لاق  و 
هـضفر هدهز و  هملع و  نیرکنم  ریغف  ملعلا  نیدلا و  لها  اماف  يذؤی  ام  مظع  عم  مئال  ۀـمول  هَّللا  یف  هذـخای  دـمحم ال  ناک  یناغرفلا  دـمحم 

نوطـسبت له  هباحـصال  لاق  ریرج  نبا  ناراسمـسلا  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  رکذ  ناتـسربطب  هوبا  هل  اهفلخ  ۀـصح  نم  هئیجی  امب  هتعاـنق  ایندـلا و 
یف هالماف  ممهلا  تتام  هّلل  انا  لاق  همامت  لبق  رامعالا  ینفی  امم  اذه  اولاقف  ۀقرو  فلا  نیثالث  نم  اوحن  رکذف  ءیجی  مک  اولاق  ملاعلا  خـیراتل 

یعفاشلا بهذـم  ّثب  یناغرفلا  لاق  خـیراتلا  نم  وحن  یلع  هالما  مث  کـلذ  مهل  لاـق  ریـسفتلا  یلمی  نأ  دارأ  اـمل  ۀـقرو و  فـالآ  ۀـثالث  وحن 
لهـس نب  یلع  نب  دمحم  لاق  یباف  ءاضقلا  هیلع  ضرع  دق  هبتک و  یف  هراتخا  ام  یلا  هداهتجا  هادا  هملع و  عّستا  مث  هب  يدتقا  نینـس و  دادغبب 

تاءارقلا و باتک  خیراتلا و  ریـسفتلا و  هل  مت  یناغرفلا  لاق  لتقی  يده  یماماب  اسیل  رمع  رکب و  ابا  نا  لاق  نم  لاق  ریرج  نبا  تعمـس  مامالا 
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یف لوقلا  فیطل  باتک  لاجّرلا و  خیرات  باتک  ءاملعلا و  فالتخا  باتک  لیزنتلا و  ددعلا و  باتک 
164 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هبتک بئاجع  نم  وه  راثالا و  بیذهت  باتک  فینصتب  أدتبا  لوصالا و  یف  ریـصنلا  باتک  فیفخلا و  باتک  هدّرج و  هراتخا و  ام  وه  هقفلا و 
ۀغللا هججح و  ءاملعلا و  فالتخا  هقفلا و  نم  هیف  ام  هقرط و  هللع و  ثیدـح و  لک  یلع  مّلکت  ّحـص و  امف  قیدـصلا  رکب  وبا  هاور  امب  أدـتبا 
وحن یف  ةراهطلا  باتک  هنم  لمعف  طیسبلا  باتکب  أدتبا  لاق و  تام  ۀعطق و  ساّبع  نبا  دنسم  نم  یلاوملا و  تیبلا و  لها  ةرشعلا و  دنسم  متف 

یف ملکت  دواد  یبأ  نبا  نا  هغلب  امل  تالجّسلا و  رضاحملا و  ماکحلا و  باتک  هنم  جرخ  ةولـصلا و  رثکا  هنم  جرخ  ۀقرو و  ۀئامـسمخ  فلا و 
هل و تشهدناف  ریرج  نبال  ثیدحلا  قرط  نم  ادلجم  تیأر  تلق  ثیدحلا  حیحـصت  یلع  ملکت  لئاضفلا و  باتک  لمع  ّمخ  ریدـغ  ثیدـح 

ۀبحرب هراد  یف  نفد  ۀئامثالث و  رـشع و  ۀنـس  لاوش  نم  ایقب  نیمویل  دـحالا  ۀیـشغ  ریرج  نبا  یفوت  لماک  نبا  لاق  نا  یلا  قرطلا  کلت  ةرثکل 
هَّللا الا  مهیصحی  نم ال  هعّیش  الیوط و  احیصف  مسجلا  فیحن  نیعا  ۀمدالا  یلا  رمسا  ناک  اریثک و  هیف  داوسلا  ناک  هتبیش و  ّریغی  مل  بوقعی و 

یبارعالا  دیعس  یبأ  لوق  کلذ  نم  نیّدلا و  بدالا و  لها  نم  قلخ  هاثر  اراهن و  الیل و  روهش  ةّدع  هربق  یلع  یّلص  و 
روبصلا رابطصا  هلثم  نع  قد  لیلج  بطخ  عظفم و  ثدح 

ریرج نب  دمحم  یعان  ماق  امل  عمجا  مولعلا  یعان  ماق 
اهیف لوقی  ۀلیوط  ةدیصق  دیرد  نبا  لمع  و 

ابوصنم نیّدلل  املع  تفلتا  لب  الجر  هب  فلتت  مل  ۀّینملا  نا 
ابوطقم ریدکتلاب  حبصا  نالا  هبراشم و  وفصت  هب  نامزلا  ناک 

ابیراحم يوقتلاب  ارون و  ملعلل  تلعج  یتلا  رغلا  هماّیا  اّلک و 
165 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ابوحصم  كاذ  ابحاص و  اذب  مظعا  ابحطصاف  ملعلا  رفعج و  وبا  يدوا 

ابیط همسج  اهابحف  هل  اربق  تلعج  ول  هَّللا  دالب  عاقب  تدو 
خیراّتلا و ریسفتلا و  بحاص  يربطلا  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  مامالا  رحبلا  ربحلا  اهیف  هتفگ و  ۀئامثالث  رشع و  هنـس  رد  ربع  رد  یبهذ  زین  و 

نبا ۀمئالا  ماما  لاق  ادحا  دّلقی  ادهتجم ال  ناک  امهتقبط و  يزارلا و  دیمح  نب  دمحم  لیئارسا و  یبأ  نبا  قاحسا و  عمس  ةریبکلا  تافّنـصملا 
یتح نیـصلا  یلا  لجر  رفاس  ول  ینیارفـسالا  دـماح  وبا  لاق  ۀـلبانحلا  هتملظ  دـقل  ریرج و  نب  دـمحم  نم  ملعا  ضرالا  یلع  ملعا  اـم  ۀـمیزخ 

اذ ناک  لاوش و  نم  ایقب  نیمویل  یفوت  نیتئام و  ةرشع و  عبرا  ۀنس  ناتسربطب  لماب  هدلوم  تلق  اریثک  نکی  مل  ریرج  نب  دمحم  ریـسفت  لصحی 
مالعالا ءاملعلا  دـحا  مامالا  رحبلا  ربحلا  یفوت  دادـغبب  اهیف  هتفگ  هروکذـم  هنـس  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  دادـغبب و  یفوت  ۀـعانق و  دـهز و 

ادهتجم ال ناک  يربطلا  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  ةدیمحلا  فاصوالا  ةدـیدعلا و  تافّنـصملا  ریهـشلا و  خـیراتلا  ریبکلا و  ریـسفتلا  بحاص 
مامالا هیقفلا  لاق  ۀلبانحلا و  هتملظ  دقل  ریرج و  نب  دمحم  نم  ملعا  ضرالا  یلع  ملعا  ام  ۀمیزخ  نباب  فورعملا  ۀمئالا  ماما  لاق  ادـحا  دـلقی 

ءانثلا اذهب  کیهان  تلق و  اریثک  نکی  مل  ریرج  نب  دمحم  ریـسفت  لصحی  یتح  نیـصلا  یلا  لجر  رفاس  ول  ینئارفـسالا  دماح  وبا  مانالا  یتفم 
دهز و اذ  ناک  نیتئام و  نیرـشع و  عبرا و  ۀنـس  ناتـسربطب  هدلوم  نیلیبّنلا و  نیعرابلا  نیلیلجلا  نیمامالا  نیذه  نم  میرکلا  حدـملا  میظعلا و 
هل کلذ و  ریغ  خیراتلا و  هقفلا و  ثیدحلا و  ریـسفتلا و  اهنم  ةریثک  نونف  یف  اماما  ناک  ةروکذـملا و  ۀنـسلا  نم  لاوش  رخآ  یف  یفوت  ۀـعانق 

اهتبثا و خیراوتلا و  حصا  هخیرات  لیق  هخیرات  هلقن و  یف  ۀقث  ناک  هلـضف و  ةرازغ  هملع و  ۀعـس  یلع  لدت  ةدیدع  نونف  یف  ۀـحیلم  تافنـصم 
يربک هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  یلع  نب  باهولا  دـبع  نیدـلا  جات  نیدـهتجملا و  ۀـلمج  یف  ءاهقفلا  تاقبط  یف  قاحـسا  وبا  خیـشلا  هرکذ 

ریرج نب  دمحم  هتفگ 
166 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عبرا ۀنس  هدلوم  انید  املع و  اینّدلا  ۀمئا  دحا  ناتسربط  لها  نم  يربطلا  رفعج  وبا  قلطملا  دهتجملا  لیلجلا  مامالا  بلاغ  نب  ریثک  نب  دیزی  نب 
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لیئارسا یبأ  نب  قاحسا  براوشلا و  یبأ  نب  کلملا  دبع  نب  دمحم  نم  عمس  ملعلا و  بلط  یف  میلاقالا  فّوط  نیتئام  نیرشع و  سمخ و  وا 
نب سنوی  يزارلا و  دیمح  نب  دمحم  عینم و  نب  دمحا  عاجش و  نب  دیلولا  يرسلا و  نب  داّنه  بیرک و  نبا  يرازقلا و  یسوم  نب  لیعامسا  و 

ینیضحلا و رافغلا  دبع  یناربطلا و  یجرقابلا و  دّلخم  ادنس و  انس و  هنم  ربکا  وه  ینارحلا و  بیعـش  وبا  هنع  يور  مهاوس  قلخ  یلعالا و  دبع 
هفیناصت نم  دالخ و  بحاص  یحلطلا  نمحّرلا  دبع  نب  نامیلـس  یلع  نآرقلا  أرق  مهاوس و  ۀفئاط  لماک و  نب  دمحا  نادمح و  نب  ورمع  وبا 

نیعباتلا و ۀباحـصلا و  نم  لاجّرلا  خیرات  ءاملعلا و  فالتخا  باتک  لیزنتلا و  ددعلا و  تاءارقلا و  باتک  خـیراتلا و  باتک  ریـسفتلا و  باتک 
نیّدلا و لوصا  یف  ریصبتلا  باتک  هقفلا و  یف  رصتخم  وه  فیفخلا و  باتک  هداهتجا و  هیلإ  ّيدا  ام  یلع  هّفلا  مالـسالا  عئارـش  ماکحا  باتک 

یلع مّلکت  هدنس و  هنع  حص  اّمم  هنع  هَّللا  یضر  قیّدّصلا  رکب  وبا  هاور  امب  أدتبا  هبتک  بئاجع  نم  وه  راثالا و  بیذهت  باتک  فینـصتب  ادتبا 
دنـسم هنم  متف  بیرغلا  یناـعملا و  نم  هیف  اـم  مهججح و  ءاـملعلا و  فـالتخا  ننّـسلا و  هقفلا و  نم  هیف  اـم  هقرط و  هللعب و  هنم  ثیدـح  ّلـک 

یف ةراهطلا  باتک  هنم  جرخف  طیسولا  باتکب  أدتبا  همامت و  لبق  تام  ةریبک و  ۀعطق  سابع  نبا  دنسم  نم  یلاوملا و  تیبلا و  لها  ةرـشعلا و 
لاق کلذ  ریغ  تالجـسلا و  رـضاحملا و  باتک  ماکحلا و  بادآ  هنم  جرخ  ةولـصلا و  باتک  رثکا  هنم  جرخ  ۀـقرو و  ۀئامـسمخ  فلا و  وحن 

هرصع لها  نم  دحا  هیف  هکراشی  مل  ام  مولعلا  نم  عمج  هلـضف  هتفرعمل و  هیار  یلا  عجری  هلوقب و  مکحی  ۀمئالا  دحا  ریرج  نبا  ناک  بیطخلا 
أهقرط ننّسلاب و  املاع  نآرقلا  ماکحا  یف  اهیقف  یناعملاب  اریصب  هَّللا  باتکل  اظفاح  ناکف 
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لالحلا و لئاسم  ماکحالا و  یف  نیفلاخملا  نم  مهدـعب  نم  نیعباتلا و  ۀباحـصلا و  لاوقاب  اـفراع  اـهخوسنم  اهخـسان و  اهمیقـس  اـهحیحص و 

هاّمس هلثم  دحا  فّنـصی  مل  ریـسفتلا و  یف  باتک  كولملا و  ممالا و  خیرات  یف  روهـشملا  باتکلا  هل  مهرابخا و  سانلا و  مایاب  افراع  مارحلا 
رافغلا دبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  یلع  تعمـس  لاق  ةریثک  بتک  هعورف  هقفلا و  لوصا  یف  هل  همتی و  مل  هنا  الا  هانعم  یف  هلثم  رأ  مل  راثالا  بیذـهت 
خیشلا نع  ینغلب  لاق و  ۀقرو  نیعبـس  اهنم  موی  لک  یف  بتکی  ۀنـس  نیعبرا  بکم  ریرج  نب  دمحم  نا  یکحی  یناسمّـسلاب  فورعملا  يوغللا 

اذه امالک  وا  اریثک  کلذ  نکی  مل  ریرج  نب  دمحم  ریسفت  باتک  هل  لصحی  یتح  نیـصلا  یلا  لجر  رفاس  ول  لاق  هنا  ینیارفـسالا  دماح  یبأ 
یلا ملحلا  غلب  ذنم  رفعج  یبال  اوبسح  ریرج  نب  دمحم  ةذمالت  نم  مایالا )  ) اموی نا  خیراتلا  ۀلص  یف  یناغرفلا  دمحم  وبا  رکذ  یهتنا و  هانعم 

غلب ال ذنم  هنال  یناسمسلا  مالک  یفانی  اذه ال  تلق و  ۀقرو  ةرشع  عبرا  موی  لکل  راصف  هتافنصم  قاروا  ةدملا  کلت  یلع  اومـسق  مث  تام  نا 
ملاعلا و هیفف  يربطلا  ریرج  نب  دمحم  لوقی  ناک  حیرـش  نبا  سابعلا  ابا  نا  رکذ  اهیف و  فنـصی  بلطلا ال  یف  نینـس  هل  تضم  نوکی  نا  ّدـب 
حیرش و نب  سابعلا  یبأ  ذاتسا  لوحالا  راشب  نبا  یّنم  هتقلت  نینس و  رـشع  دادغبب  تیتفا  یعفاشلا و  هقف  ترهظا  لاق  ریرج  نب  دمحم  نا  رکذ 

لبق رامعالا  ینفی  امم  اذه  اولاقف  ۀقرو  فلا  نوثلث  لاقف  هردـق  نوکی  مک  اولاق  نآرقلا  ریـسفتل  نوطـشنت  هباحـصال أ  لاق  رفعج  ابا  نا  يور 
هرکذ اّمم  اوحن  رکذف  هردق  مک  اولاق  اذه  انتقو  یلا  مدآ  نم  ملاعلا  خیراتل  نوطـشنت  له  لاق  مث  ۀقرو  فالآ  ۀـثلث  وحن  یف  هرـصتخاف  همامت 
لوقی هیولاب  نب  رکب  ابا  تعمس  مکاحلا  لاق  ریسفتلا  رصتخا  ام  وحن  یف  هرـصتخاف  ممهلا  تتام  هّلل  انا  لاقف  کلذ  لثمب  هوباجاف  ریـسفتلا  یف 

ثالث و ۀنـس  نم  تلق  ۀنـس  مک  یف  لاق  معن  تلق  هلک  لاق  ءالما  معن  تلقف  ریرج  نبا  نع  ریـسفتلا  تبتک  کـّنا  ینغلب  ۀـمیزخ  نبا  یل  لاـق 
نینامث
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نم ملعا  ضرالا  میدا  یلع  ملعا  ام  هرخآ و  یلا  هلوا  نم  هیف  ترظن  لاق  مث  نینس  دعب  هدر  ۀمیزخ و  نبا  ینم  هراعتساف  لاق  نیعست  ۀنـس  یلا 

دهاجم نب  رکب  یبأ  يدـی  نیب  ناضمر  رهـش  یف  لیدـنقلا  لمحا  تنک  يراـموطلا  یلع  وبا  لاـق  ۀـلبانحلا و  هتملظ  دـقل  ریرج و  نب  دـمحم 
باب یلع  فقوف  یهتنا  یتح  راس  هعم و  انا  هلخدی و  ملف  هدجسم  یلع  زاتجا  هراد و  نم  رخاوالا  رشعلا  یلایل  نم  ۀلیل  جرخف  حیوارتلا  ةولصل 
تئج کنورظتنی و  سانلا  تکرت  ذاتـسا  ای  هل  تلقف  فرـصنا  مث  ـالیوط  هتءارق  عمتـساف  نمحرلا  ةروس  أرقی  ریرج  نبا  ریرج و  نبا  دجـسم 

نسحلل لاق  ۀفیلخلا  یفتکملا  نا  رکذ  ةءارقلا و  هذه  أرقی  نا  نسحی  ارشب  قلخ  هَّللا  ّنا  تننظ  ام  کنع  عد  یلع  ابا  ای  لاقف  اذه  ةءارق  عمـست 
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کلذـل اباتک  مهیلع  یلماف  ریرج  نبا  رـضحاف  لاق  فالخلا  نم  ملـسی  هتحـص و  یلع  ءاملعلا  لیواقا  عمتجت  افقو  فقن  نا  دـیرا  سابعلا  نب 
طرشلا یلا  مدقتی  نا  نینمؤملا  ریما  لاسا  ۀجاحلا  معن  لاقف  ۀجاح  ءاضق  وا  ةزئاج  نم  ّدب  هل ال  لیقف  اهلبقی  نا  یباف  ۀّینس  ةزئاج  هل  تجرخاف 
لـسرا ریرج  نبا  بحاص  یناغرفلا  دمحم  وبا  لاق  مهـسوفن  یف  مظع  کلذب و  مدقتف  ۀعمجلا  موی  یف  رـصقلا  لوخد  نم  لاّوّسلا  اوعنمی  نا 

هجوف هذـفنا  فیفخلا و  باتک  هل  لمعف  ارـصتخم  هل  لمعی  نا  هلاس  هقفلا و  یف  رظنا  نا  تببحا  دـق  ریرج  نبا  یلا  ریزولا  نسحلا  نب  سابعلا 
نع تبتک  لاق  ۀـمیزخ  نبا  ینلاس  ام  لوا  ّيروباسینلا  یلع  نبا  کنـسح  لاق  لـعفی و  ملف  اـهب  قدـصن  هل  لـیقف  اـهلبقی  ملف  راـنید  فلا  هیلإ 
نع بتکت  مل  کتیل  تلعف  امـسئب  لاقف  هیلع  لوخّدلا  نم  عنمت  ۀـلبانحلا  تناک  رهظی و  ناک ال  هنال  تلق  مل  لاق و  تلق ال  ریرج  نب  دـمحم 
نبا رادقم  ناک  کلذ و  یضتقت  ۀکوش  ۀلبانحلل  تناک  عنم و ال  هنا  نع  ائشان  هروهظ  مدع  نکی  مل  تلق  هنم  تعمس  مهنع و  تبتک  نم  لک 

نذای نکی  ملف  هضرع  یلا  نیضرعتملا  لاذرالا  لثم  نع  هسفن  عمج  دق  ناک  ریرج  نبا  امنا  هعنم و  یلع  اوردقی  نا  نم  عفرا  ریرج 
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یلا یغصا  امبرف  هلاح  ۀقیقح  يردی  هریغ ال  کنسح و  لثم  دالبلا  نم  دراولا  ناک  ۀنـسلا و  یلع  هنا  فرعی  هراتخی و  نا  الا  هب  عامتجالا  یف 
هیف ناف  هنم  تعمـس  کتیل  کنـسحل  ۀمیزخ  نبا  لوق  عنمی  مل  هنا  یلع  لدی  امم  هب و  عامتجالا  نع  عنتماف  هرماب  لهجل  هیف  ملکتی  نم  مالک 

رـصعلا کلذ  یف  ۀـلبانحلا  رما  هیلع و  هبنی  نا  نم  حـضوا  اذـه  کلذ و  هل  لقی  مل  اعونمم  ناک  ول  انکمم و  ناک  هنم  هعامـس  نا  یلع  ۀـلالد 
نم تاعانـشلا  يذالا و  نم  هقحلی  ام  میظع  عم  مئال  ۀـمول  هَّللا  یف  هذـخای  نمم ال  ریرج  نب  دـمحم  ناک  یناغرفلا  لاق  کلذ  نم  لقا  ناـک 
نم هیلع  دری  ناک  امب  هتعانق  هل و  هضفر  اینّدـلا و  یف  هدـهز  هملع و  یلع  نیرکنم  ریغف  نیدـلا  ملعلا و  لـها  اـماف  دـحلم  دـساح و  لـهاج و 

هبتاعف عنتماف  ءاضقلا  هیلع  ضرعف  هلبقی  نا  یباف  ریثک  لامب  هیلإ  هجو  ةرازولا  یناـقاخلا  دـلقت  اـمل  ةریـسی و  ناتـسربطب  هوبا  هل  اـهفّلخ  ۀّـصح 
ول ینا  نظا  تنک  دـق  لاق  مهرهتناف و  ملاظملا  ۀـیالو  لـبقی  نا  اوعمط  تسرد و  دـق  ۀّنـس  ییحت  باوث و  اذـه  یف  کـل  هل  اولاـق  هباحـصا و 

ذفنی هتایح  لوط  ناک  رفّـسلاب و  هوبا  هل  حمـس  عرعرت و  امل  لما  ۀنیدم  نم  ریرج  نبا  لحر  یناغرفلا  لاق  هنع و  ینومتیهنل  کلذ  یف  تبغر 
نبا لاق  امهتعبف و  صیمقلا  یمک  تقتف  نا  یلا  تررطضا  يدلاو و  ۀفقفق  ینع  تأطبا  لوقی  هتعمـسف  نادلبلا  یلا  ءیـشلا  دعب  ءیـشلاب  هیلإ 
هسأر یف  داوّسلا  ناک  هبیش و  ّریغی  مل  بوقعی و  ۀبحرب  هراد  یف  نفد  ۀئامثالث و  رشع و  ۀنس  لاوش  نم  ایقب  نیمویل  دحالا  ۀیشع  یفوت  لماک 

ةدع هربق  یلع  یلص  هَّللا و  الا  هیصحی  نم ال  هیلع  عمتجا  احیـصف و  ۀماقلا  دیدم  مسجلا  فیحن  نیع  ۀمدالا  یلا  رمـسا  ناک  اریثک و  هتیحل  و 
یبارعالا  نب  دیعس  یبأ  لوق  کلذ  نم  بدالا  نیدلا و  لها  نم  ریثک  قلخ  هاثر  اراهن و  الیل و  روهش 
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ریرج نب  دمحم  یعان  ماق  امل  عمجا  مولعلا  یعان  ماق 

دیرد نبا  لوق  و 
ابوصنم نیّدلل  املع  تفلتا  لب  الجر  هب  فلتت  مل  ۀّینملا  نا 

ابوطقم ریدکتلاب  حبصا  نالا  هبراشم و  وفصت  هب  نامزلا  ناک 
ابیراحم يوقتلل  ارون و  ملعلل  تلعج  یّتلا  رغلا  هماّیا  الک و 

رفعج وبا  یفوت  ۀئامثالث  رشع و  ۀنس  هتفگ  رخاوالا  لئاوالا و  ملع  یف  رظانملا  ضور  رد  هنحش  نب  دمحم  نب  دمحم  دیلولا  وبا  نیدلا  نیز  و 
لّوا نم  روهشملا  خیراتلا  اهنم  تافنصم  هل  نیدهتجملا و  نم  ناک  نیتئام و  نیرشع و  ۀعبرا و  ۀنس  هدلوم  دادغبب و  يربطلا  ریرج  نب  دمحم 

رکذی مل  ءاملعلا  فالتخا  هیف  اباتک  فنص  هنوکل  ضفّرلاب  هتوم  دعب  هومر  فورعملا و  ریـسفتلا  هل  ۀئامثالث و  نیتنثا و  ۀنـس  رخآ  یلا  نامّزلا 
ملعا ضرالا  هجو  یلع  ادحا  ملعا  ام  ۀمیزخ  نبا  ۀمئالا  ماما  لاق  اثدـحم  ناک  امنا  اهیقف  دـمحا  نکی  مل  لاق  لبنح و  نب  دـمحا  بهذـم  هیف 
ۀبهـش یـضاق  نباـب  فورعملا  دـمحا  نب  رکب  وبا  نیّدـلا  یقت  ربـعلا و  یف  یبهذـلا  کـلذ  رکذ  ۀـلبانحلا  هتملظ  دـقل  ریرج و  نب  دـمحم  نم 
بحاص ملعلا  مامالا  يدادـغبلا  یلمآلا  يربطلا  رفعج  وبا  بلاـغ  نب  ریثک  نب  دـیزی  نب  ریرج  نب  دـمحم  هتفگ  هیعفاـش  تاـقبط  رد  يدـسالا 
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نبا ثکم  لوقی  يوغبلا  هَّللا  دبع  نب  یلع  تعمس  بیطخلا  لاق  نیتئام  نیرشع و  عبرا و  ۀنس  هدلوم  روهـشملا  ریـسفتلا  ۀمیظعلا و  فیناصتلا 
يربطلا رفعج  وبا  یل  لاق  لاـق  زیزعلا  دـبع  نب  نوراـه  ینثدـح  یناـغرفلا  دـمحم  وبا  لاـق  ۀـقرو  نیعبرا  موی  لـک  بتکی  ۀنـس  نیعبرا  ریرج 

هادا هملع  عستا  املف  یناغرفلا  لاق  حیرـش  نبا  خیـش  لوحالا  اشب  نبا  ینم  هاقلت  نینـس و  رـشع  دادغبب  هب  تیدتقا  یعفاشلا و  بهذم  ترهظا 
دمحم رفعج  وبا  یفوت  اهیف  هتفگ  رصتخملا  ۀمتت  رد  يدرولا  نباب  فورعملا  رفظملا  نب  رمع  خلا و  هبتک  یف  هراتخا  ام  یلا  هداهتجا  هثحب و 
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ادحا دّلقی  مل  دهتجم  تاءارقلا  زیزعلا و  باتک  ظفاح  ناتسربط  لماب  نیتئام  نیرشع و  عبرا و  ۀنـس  هدلوم  دادغبب و  يربطلا  ریرج  نب  دّمحم 

یف دیرف  باتک  ۀئامثالث و  نیتنثا و  ۀنـس  رخآ  یلا  نامّزلا  لّوا  نم  هیف  أدتبا  روهـشملا  خیراتلا  هل  نیعباتلا و  ۀباحّـصلا و  لیواقاب  فراع  هیقف 
دمحا ناک  اّمنا  لاقف  کلذ  یف  هل  لیقف  لبنح  نب  دمحا  هیف  رکذی  مل  ءاهقفلا و  فالتخا  هیف  اباتک  فّنـص  عورف و  لوصا و  بتک  ریـسفتلا و 

دبع نیدـلا  لالج  هیلع و  اعینـشت  ابّـصعت و  ضفرلاب  هومر  دادـغبب و  ةرثک  نوصحی  اوناک ال  ۀـلبانحلا و  یلع  کلذ  ّدتـشاف  اثّدـحم  لبنح  نب 
يربطلا رفعج  وبا  درفلا  ظفاحلا  ملاعلا  مامالا  ریثک  نب  دیزی  نب  ریرج  نب  دّمحم  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـس  نیدلا  لامک  نب  نمحرلا 

مولعلا نم  عمج  هلـضف  هتفرعمل و  هیار  یلا  عجری  هلوقب و  مکحی  ۀمئالا  دحا  ناک  بیطخلا  لاق  فاّوطلا  فیناصتلا  بحاص  مالعالا و  دـحا 
اهحیحـص و اهقرط و  ننّـسلاب و  املاع  نآرقلا  ماکحا  یف  اهیقف  یناعملاب  اریـصب  هَّللا  باتکل  اظفاح  هرـصع  لها  نم  دـحا  هیف  هکراشی  مل  اـم 

فّنصی مل  يذلا  ریسفّتلا  مالـسالا و  خیرات  هل  مهرابخا  ساّنلا و  مایاب  اریـصب  نیعباتلا  ۀباحّـصلا و  لاوقاب  افراع  اهخوسنم  اهخـسان و  اهمیقس 
لوصالا یف  هل  هلثم و  هانعم  یف  را  مل  راثالا  بیذهت  اریثک و  نکی  مل  هلیصحت  یف  نیّصلا  یلا  لجر  لحر  ول  ینئارفـسالا  دماح  وبا  لاق  هلثم 
یعفاشلا بهذـم  ّثب  یناغرفلا  لاق  هنم و  ملعا  ضرالا  میدا  یلع  ملعا  اـم  ۀـمیزخ  نبا  لاـق  ۀنـس 223 و  هدـلوم  ناک  ةریثک  بتک  عورفلا  و 

ۀمیزخ و نبا  دعاص و  نبا  ریرج و  نبا  یبهذـلا  لاق  یباف  ءاضقلا  هیلع  ضرع  هبتک و  یف  راتخا  ام  یلا  هداهتجا  هادا  هملع و  عستا  مث  دادـغبب 
لاوش نم  ایقب  نیمویل  دحالا  ۀّیـشع  ریرج  نبا  یفوت  لماکلا  نبا  لاق  نیعبرالا  یف  ۀـسداسلا  ۀـقبطلا  مه  ۀـقبطلا و  هذـه  لاجر  متاح  یبأ  نبا 

ۀئامثالثلا سار  یلع  ّدعی  نا  حلصی  نّمم  هتفگ و  ۀئام  لک  سار  یلع  هَّللا  هثعبی  نمب  ۀئبنتلا  باتک  رد  یطویـس  ۀئامثالث و  رـشع و  ۀنس 310 
قلطملا داهتجالا  ۀبترم  غلب  امولع و  عسوا  حیرـش و  نبا  نم  لجا  وه  هوّدـعی و  مل  فیک  تبجع  يربّطلا و  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا  مامالا 

عابتا هل  القتسم و  ابهذم  هسفنل  نّود  لقتسملا و 
172 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاوقا لوصالا و  هقفلا و  ثیدـحلا و  ریـسفتلا و  ةءارقلا و  نم  ملع  لک  یف  اماما  ناک  ۀـیریرجلا و  نومـسی  هبهذـمب و  اوضق  اوتفا و  هودـّلق و 
ۀّمئا ناک  بیطخلا  لاق  هریـسفت و  لثم  فّنـصی  مل  ّهنا  یلع  ۀمالا  تعمجا  يوونلا  لاق  خیراتلا  ۀّیبرعلا و  مهدعب و  نم  نیعباتلا و  ۀباحّـصلا و 

ضرالا یلع  ملعا  ام  ۀمیزخ  نبا  لاق  هرـصع  لها  نم  دـحا  هیف  هکراشی  مل  ام  مولعلا  نم  عمج  دـق  ناک  هیلإ و  عجرت  هلوقب و  مکحت  ءاملعلا 
یلع ردقی  هل ال  لیقف  ءاملعلا  نیب  اهیلع  اقفتم  هطورش  نوکت  فقو  باتک  بتکی  نا  ةرم  هّللاب  ردتقملا  ۀفیلخلا  دارأ  دق  ریرج و  نبا  نم  ملعا 
نبا هک  تسا  حئال  حضاو و  ترابع  نیزا  ۀئامثالث  رشع و  ۀنـس  لاوش  یف  تام  اهبتکف  کلذ  دنع  هبلطف  ریرج  نب  دمحم  الا  اذه  راضحتـسا 
دوخ ياملع  كرت  زا  دـنکیم  بجعت  یطویـس  ۀـئامثالث و  هنـس  رب  نید  نیددـجم  زا  دوش  دودـعم  هک  تسنآ  قئـال  حـلاص و  يربط  ریرج 

قلطم داهتجا  هبترمب  تسمولع و  يور  زا  رتعیـسو  حیرـش و  نبا  زا  رتلیلج  يربط  ریرج  نبا  یطویـس  صنب  نید و  نیدّدجم  زا  ار  وا  دیدعت 
زا زین  دناهدرک و  لصاح  زایتما  راختفا و  راهتشا و  ناهج  قافآ  رد  نآ  تزایحب  هینس  هعبرا  همئا  هک  تسیاهبترم  نیا  هدیدرگ و  زئاف  لقتـسم 

دناهدرک و نآ  قبط  رب  مکح  دـناهداد و  وا  بهذـمب  يوتف  دـناهدرک و  وا  دـیلقت  هک  دراد  عابـشا  عابتا و  يربط  ریرج  نبا  هک  تسرهاظ  نآ 
عابتا نیعبات و  هباحص و  لاوقا  لوصا و  هقف و  ثیدح و  ریسفت و  تءارق و  زا  ملع  ره  رد  دوب  ماما  ریرج  نبا  دناروهشم و  هیریرجب  عابتا  نیا 

هک هتفگ  بیطخ  وا و  ریسفت  لثم  دشن  هدرک  فینـصت  هکنآ  رب  تما  تسا  هدرک  عامجا  هک  هدرک  داشرا  يوون  خیرات و  تیبرع و  نیعبات و 
نبا هدرکن  تکراشم  هک  اریزیچ  مولع  زا  ریرج  نبا  دوب  هدرک  عمج  وا و  يوسب  دـندروآیم  عوجر  وا و  لوقب  دـندرکیم  مکح  ءاملع  همئا 
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هّللاب ردتقم  درک  هدارا  ریرج و  نبا  زا  يرتملاع  نیمز  يور  رب  منادیمن  هک  هدرک  داشرا  همیزخ  نبا  رـصع و  لها  زا  یـسک  نا  رد  ار  ریرج 
رگم رما  نیا  راضحتـسا  رب  تسین  رداق  هک  دـش  هتفگ  سپ  دـشاب  ءاملعلا  نیب  اهیلع  قفتم  نآ  طورـش  هک  یفقو  باـتک  دوش  هتـشون  هک  نیا 

لیئارـسا و ینب  ءایبناک  اهؤاملع  ۀـیدمحملا  ۀـمالا  هذـه  ممالا  یهتنم  هتفگ  لوقعلا  یهتنم  هلاـسر  رد  یطویـس  زین  يربط و  ریرج  نب  دـمحم 
اوعرتخا نیذلا  ۀـعبرالا  ۀّـمئالا  مهنع و  هَّللا  یـضر  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  یلع و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  مه  ۀـعبرالا و  ءافلخلا  مهنم  یفک 

عارتخاک مولعلا 
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ناک ریـسفتلا  ملع  یف  يربطلا  ریرج  نبال  یهتنم  نایبلا  یناعملا و  یناـجرجلا  هقفلا و  لوصا  یعفاـشلا  ضورعلا و  لـیلخلا  وحنلا و  ملع  یلع 
وحنلل و اداهـشتسا  رعـشلا  نم  تیب  فلا  ۀـئامثالث  ظفح  سارک و  فلا  ۀـعمج  لک  یف  يرابنالا  نبا  ظفح  اریعب و  نینامث  لمح  ابتک  ظفحی 

لکلا ثیدح و  فلا  فلا  ظفحی  ناک  ۀعرز  وبا  ةدـحاو و  ۀـلیل  یف  نآرقلا  ظفح  میکحلا  انیـس  نبا  ةرظن و  وا  ةرم  نم  ظفحی  یعفاشلا  ناک 
یهتنم هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمعل  فورعملاب  رمالا  یهتنم  هتفگ  لوقعلا  یهتنم  رد  یطویـس  زین  لبنح و  نب  دمحا  ظوفحم  ضعب  نم 

هَّللا یضر  تباث  نب  دیزل  ضئارفلا  ملع  یهتنم  هنع  هَّللا  یـضر  یلعل  ءاضقلا  ملع  یهتنم  هنع  هَّللا  یـضر  ناّفع  نب  نامثعب  نآرقلا  عمج  ۀباتک 
یضر عفانل  نآرقلا  ملع  راهظا  یهتنم  امهنع  هَّللا  یضر  ساّبع  نبال  ریسفتلا  ملع  یهتنم  هنع  هَّللا  یـضر  لبج  نب  ذاعمل  هقفلا  ملع  یهتنم  هنع 

هَّللا یضر  یعفاشلل  ۀنسلا  هقف  ملع  یهتنم  هنع  هَّللا  یـضر  ۀفینح  یبال  سایقلا  ملع  یهتنم  هنع  هَّللا  یـضر  کلامل  ۀّنـسلا  ملع  یهتنم  هنع  هَّللا 
میهاربال دهزلا  یهتنم  دینجلل  فوصتلا  ملع  یهتنم  لیضفلل  ۀیفوصلا  ةدابعلا  یهتنم  هنع  هَّللا  یضر  لبنح  نب  دمحال  ۀنّـسلا  ظفح  یهتنم  هنع 
يراخبلا ۀحیحـصلا  بتکلا  یهتنم  توملا  ۀـلع  یف  الا  ضرالا  یلع  هبنج  عضی  مل  ۀنـس  ۀـئام  وحن  یطقـسلا  يرـسلل  رهـسلا  یهتنم  مهدا  نب 

ۀّلخلا یهتنم  مالّـسلا  هیلع  یـسومل  مّلکتلا  یهتنم  مالّـسلا  هیلع  مدآل  ءامـسالا  ملع  یهتنم  یبنتملل  رعـشلا  یهتنم  ریرج  نبال  رثالا  ملع  یهتنم 
هنع ۀـباین  مهّلک  مه  ّلکلا و  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحمل  لضفلا  یهتنم  مالّـسلا  هیلع  یـسیعل  ۀـّیحورلا  یهتنم  مالّـسلا  هیلع  میهاربال 

دمحم مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصملا  لامج  رطش  وه  مالّـسلا و  هیلع  فسویل  لامجلا  یهتنم  مالّـسلا  هیلع  رـضخلل  ّیندّللا  ملعلا  یهتنم 
رفعج وبا  مامالا  يربطلا  بلاغ  نب  ریثک  نب  دیزی  نب  ریرج  نب  دّمحم  هتفگ  نیرـسفملا  تاقبط  رد  یطویـس  ذیملت  يدواد  دمحا  نب  یلع  نب 

اریـصب یلاعت  هَّللا  باتکل  اظفاح  ناکف  هرـصع  لها  نم  دحا  هیف  هکراشی  مل  ام  مولعلا  نم  عمج  ۀّـمئالا  دـحا  قالطالا  یلع  نیرّـسفملا  سار 
اریصب نیعباتلا  ۀباحّصلا و  لاوقاب  افراع  اهخوسنم  اهخـسان و  اهمیقـس  اهحیحـص و  اهقرط  ننـسلاب و  املاع  نآرقلا  ماکحا  یف  اهیقف  یناعملاب 

ریسافتلا ّلجا  وه  نآرقلا و  ریسفت  اهنم  ۀمیظعلا  فیناصتلا  هل  لاق و  نا  یلا  مهرابخا  ساّنلا و  مایاب 
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دحا کلذ  یف  هکراشی  مل  ۀیارّدلا و  ۀیاورلا و  نیب  هیف  عمج  ّهنأل  کلذ  هبیذـهت و  یف  يوونلا  مهنم  ۀـبطاق  ءاملعلا  هرکذ  امک  هلثم  فلؤی  مل 
تاءارقلا و باتک  ءاملعلا و  فالتخا  باتک  ممالا و  خیرات  اهنم  هانعم و  یف  هلثم  را  مل  بیطخلا  لاق  راثالا  بیذهت  اهنم  هدـعب و  هلبق و ال  ال 
هل تارایتخا و  لیواقا و  لقتسم و  بهذمب  درفنا  مث  اّیعفاش  الّوا  ناک  هل و  جتحا  هدّوج و  هراتخا و  يّذلا  هبهذم  وه  مالسالا و  عئارش  باتک 

ملـسی هتّحـص و  یلع  ءاملعلا  لیواقا  عمتجت  افقو  فقوی  نا  دارأ  یفتکملا  لاقی  ةریثک و  بتک  عورفلا  لوصـالا و  یف  هل  نودـّلقم و  عاـبتا و 
ۀینـس ةزئاج  هل  تجرخاف  کلذـل  اباتک  مهیلع  یلماف  رـضحاف  ریرج  نبا  ّالا  کلذ  یلع  ردـقی  ّهنا ال  یلع  هرـصع  ؤاملع  عمجاف  فـالخلا  نم 

لاق اریثک و  نکی  مل  ریرج  نبا  ریسفت  لصحی  یتح  نیصلا  یلا  لجر  رفاس  ول  ۀیعفاشلا  خیش  ینئارفسالا  دماح  وبا  خیشلا  لاق  اهلبقی  نا  یباف 
مئال ۀمول  هَّللا  یف  هذخای  نمم ال  ریرج  نبا  ناک  یناغرفلا  دمحم  وبا  لاق  ۀقرو و  نیعبرا  موی  لک  بتکی  ۀنـس  نیعبرا  ریرج  نبا  ثکم  هریغ 

ایندـلا و یف  هدـهز  هملع و  نیرکنم  ریغف  ملعلا  نیّدـلا و  لها  اماف  دـحلم  دـساح و  لهاج و  نم  تاعانـشلا  يذالا و  نم  هقحلی  ام  میظع  عم 
نم اّیقب  نیمویل  دحالا  موی  ۀیـشع  تام  نیتئام و  نیرـشع و  عبرا و  ۀنـس  لماب  هدـلوم  یباف  ءاضقلا  هیلع  ضرع  ریـسیلاب و  هتعانق  اهل و  هضفر 
نب دیعس  یبأ  لوق  کلذ  نمف  قلخ  هاثر  روهش و  ةّدع  هربق  یلع  یلص  نوصحی و  قلخ ال  هتزانج  یف  عمتجا  ۀئامثالث و  رـشع و  ۀنـس  لاوش 
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رد یطویـس  ریرج و  نب  دّمحم  یعان  ماق  امل  عمجا  مولعلا و  یعان  ماق  روبّـصلا  رابطـصا  هلثم  نع  ّقد  لیلج  بطخ  عظفم و  ثدح  ّیبارعالا 
یبأ نع  دع  بط  هیومـس  میکحلا و  يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  خـت ت  لج  زع و  هَّللا  رونب  رظنی  هناف  نمؤملا  ۀـسارف  اوقتا  هتفگ  ریغـص  عماج 
نیا حرـش  رد  ریغـص  عماج  حرـش  ریدـقلا  ضیف  رد  يدانم  فوءرلا  دـبعب  فورعملا  دـمحم  نیّدـلا  سمـش  رمع و  نبا  نع  ریرج  نبا  ۀـماما 

یقابلا دبع  نب  دمحم  اداهتجا و  انید و  املع و  ایندـلا  ۀـمئا  دـحا  قلطملا  دـهتجملا  يربطلا  دـمحم  وه  هتفگ و  ریرج  نبا  ظفل  دـعب  ثیدـح 
عم يربطلا  یلعلا  قینارغلا  ۀّصق  ّدر  یلا  يأ  کلذ  یلا  قبس  دق  فنصم و  لوق  حرش  رد  هیندل  بهاوم  حرش  رد  یکلاملا  یناقرزلا 

175 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀمئالا دحا  ناک  بیطخلا  لاق  هنم و  ملع  ضرالا  میدا  یلع  ملعا  ام  ۀمیزخ  نبا  ۀمئالا  ماما  هیف  لاق  ثیحب  هتفگ  هملع  ۀعـس  هردـق و  ۀـلالج 

اهیقف یناعملاب  اریصب  نآرقلل  اظفاح  هرصع  لها  نم  دحا  هیف  هکراشی  مل  ام  مولعلا  نم  عمج  هلضف  هتفرعمل و  هیار  یلا  عجری  هلوقب و  مکحی 
ساّنلا و مایاب  اریصب  نیعباتلا  ۀباحّصلا و  لاوقاب  افراع  اهخوسنم  اهخسان و  اهمیقس و  اهحیحص و  اهقرط و  ننّسلاب و  املاع  نآرقلا  ماکحا  یف 

نیذلا ةرـشعلا  یف  یطویـسلا  هدـع  ةریثک و  بتک  عورفلا  لوصالا و  یف  هل  هلثم و  فّنـصی  مل  يذـلا  ریـسفتلا  مالـسالا و  خـیرات  هل  مهرابخا 
یف نوحرف  نبا  لاق  نکل  ءاملعلا  تومل  ۀـئام  سمخلا  دـعب  اـّلا  اوضرقنی  مل  نوضقی و  مهلوقب و  نوتفی  عاـبتا  مهل  ناـک  مهبهاذـم و  تنود 
ریثک نب  دیزی  نب  ریرج  نب  دّـمحم  يور  دـق  هتفگ و  هیندـل  بهاوم  حرـش  رد  یناقرز  زین  ۀـئامعبرالا و  دـعب  يربطلا  عابتا  تعطقنا  جابیّدـلا 

نیّدلا باهش  خلا و  ۀئامثالث  رـشع و  ۀنـس  یفوتملا  فیناصتلا  بحاص  قلطملا  دهتجملا  مالعالا  دحا  يربطلا  رفعج  وبا  درفلا  ظفاحلا  مامالا 
فیناصتلا بحاص  مالعالا  دحا  رفعج  وبا  ریرج  نبا  ظفاحلا  درفلا  مامالا  وه  هتفگ  ضایع  یـضاق  يافـش  حرـش  ضایّرلا  میـسن  رد  یجافخ 

لیئارسا و یبأ  نب  قاحسا  ینوکّـسلا و  براوشلا و  یبأ  نب  دّمحم  نم  عمـس  ةدابعلا و  فاوطّتلا و  ریثک  ناک  ناتـسربط  لها  نم  ةروهـشملا 
بطق خیـش  ةروهـشم و  هتمجرت  نیتئام و  نیرـشع و  عبرا و  ۀنـس  دلو  هراد و  یف  یفوت  ریثک  هنع  يور  ۀـعامج و  نع  نآرقلا  ذـخا  مهریغ و 

یلع تلخد  زتعملا  نبال  عیوب  امل  ایرکز  نب  یفاعملا  لاق  هتفگ  مارحلا  هَّللا  دـلب  مـالعاب  مـالعالا  باـتک  رد  یکم  دـمحا  نب  دـمحم  نیدـلا 
نب هَّللا  دبعل  ۀفالخلاب  عیوب  تلقف  ربخلا  ام  یل  لاقف  یلاعت  هَّللا  همحر  خّروملا  ثدحملا  رّـسفم  ریبکلا  ملاعلا  يربطلا  ریرج  نب  دّمحم  انخیش 

مل ال تلقف و  متی  رما ال  اذـه  لاق  مث  الیلق  قرطاف  ینثملا  وبا  تلق  هیـضاق  نم  لاقف  دواد  نب  دـمحم  تلقف  هتداز  ول  حـشوت  نمف  لاق  زتعملا 
نمم دحال  ۀبـسانم  ربدم و ال  نامزلا  ۀّیلوم و  ایندـلا  نا  هلقع و  هلـضف و  هملع و  یف  مدـقتم  میظع  ناش  وذ  ترکذ  نمم  دـحاو  ّلک  لاق  متی 

هوعلخ مهنا  یلاعت  هَّللا  رّدقف  لالحمضالا  لالحنالا و  یلا  ّالا  دقعلا  اذه  يرا  ام  نامّزلا و  اذه  لثم  یف  ۀسایرب  ترکذ 
176 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهنم هتفگ و  نیدهتجم  رکذ  رد  ۀنسلاب  ۀنسحلا  ةوسالا  یف  ۀنجلا  باتک  رد  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  خلا و  هرما  یشالت  مویلا و  کلذ  یف 
لاق هبهذـم و  یلع  يزارط  نبا  ناک  ادـحا و  دـّلقی  مل  نیدـهتجملا و  ۀـمئالا  نم  ناـک  ناـکّلخ  نبا  لاـق  يربّطلا  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا 

هبهذمب اوضق  اوتفا و  هودّلق و  عابتا  هل  اّلقتـسم و  ابهذم  هسفنل  نّود  داهتجالا و  ۀـبتر  غلب  یطویـسلا  لاق  ادـحا  دـّلقی  ادـهتجم ال  ناک  یعفایلا 
يدوهمّسلا کلذ  لقن  نیّلقتسملا و  نیدهتجملا  نم  هدئاوف  یف  يدنفالا  یفطصم  هّدع  یکبّسلا  نیّدلا  جات  خیشلا  مهنم  ۀّیریرجلا و  نوّمـسی 

ققحملا ذبهجلا  اذه  رجا  هیلع  لیلجلا و  دقنملا  دهتجملا  اذه  رد  هّللف  لوقا  ۀنجلا  یف  ام  یهتنا  ینیقلبلا  مامالا  هلبق  یقارعلا و  ۀـعرز  یبأ  نع 
ۀیاغ یف  هنوک  نع  ناباف  هحّحـص  فیرـشلا و  ثیدحلا  اذـه  يور  ثیح  لیوستلا  کیکـشتلا و  ةءالمل  عداّصلا  ّيربطلا  ینعا  لیفحلا  لیبنلا 

روبثلا و راسخلا و  ّالا  نیرکنملل  رذی  ملف  لیمجلا  فیرشلا  ّنفلا  اذه  ۀمئا  دنع  ثیدحلا  بتارم  یلعا  ۀحّصلا  ناف  لیوعتلا  دامتعالا و  بتارم 
دّلقملا بیـسحلا  فیرـشلا  بطاخملا  ّنا  بجعلا  ّلـک  بجعلاـف  لیلـضت  یف  مهدـیک  باـبت و  یف  مهیعـس  نوک  رهظا  لـیوعلا و  بیحفلا و 

یحتـسی ناتهبلا و ال  بذـکلاب و  ۀـیالولا  ثیدـح  یمری  بجـشلا  یماعم  یف  فاجی  الا  دـیدّشلا  بطعلا  یحاوم  یف  ببخلا  ریثکلا  یلباکلل 
بیذـکت یلا  نأـشلا  میظعلا  ماـمالا  ردـقلا و  میخفلا  قلطملا  دـهتجملا  كاذ  ّيربطلا  قبـس  دـق  ّهنا  يردـی  ـال  وا  ناوهلا  يزخلا و  نم  ـالابر 

روّزلا و بابرا  روهظل  انمصق  نائنـشلا و  دقحلا و  لها  فانآل  امغر  فیرـشلا  ثیدحلا  حّحـص  ثیح  نالعالا  راهجالاب و  بیعملا  بیذکتلا 
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مجاونل ادـصح  ناقیالا و  نع  نیّداصلا  نیّدـلا  نع  نیدـئاحلا  سجاوهل  اعدر  نایغّطلا و  نغـضلا و  باحـصا  سواـسول  امـسح  ناودـعلا و 
وه قفوملا و  هَّللا  ناـعذالا و  نع  نیغئازلا  نیهّومملا  نیلطبملا  تاـعیملت  غباونلا  داـمخا  ناـمیالا و  جـهنم  نع  نّیلزملا  نیلغدـملا  تاسیلدـت 

ناعتسملا

نامیلس نب  ۀمثیخ  - 26

باتک رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  تسنایعا  نیطاسا  ناکرا و  همئا  زا  هک  نامیلس  نب  همثیخ  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هکنآ  مشـش  تسب و  هجو 
هتفگ ۀباحّصلا  لئاضف 

ترفاس لاق  ةدیرب  نع  ةرمح  نب  بیهو  نع  نیکد  نع  بیهص  نب  فسوی  انث  یسوم  نب  ةدیبع  ابنا  مزاح  انث  دمحا  انث 
177 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تعجرف لاق  هنم  ّنلاـنأل  اـنال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تیقلف  تعجر  نئل  تلقف  ةوفج  هنم  تیارف  ۀّـکم  یلا  ۀـنیدملا  نم  ّیلع  عم 
مکیلو اّیلع  ناف  ّیلعل  ّنلوقت  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یل  لاقف  هنم  تلنف  ایلع  ترکذف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تیقلف 

يدعب
دانع و بابرا  نعاطم  حداوق و  زا  ملاس  ناهربلا و  ةرهاب  رخافم  نساحم و  يواح  نأشلا و  ۀـلیلج  رثآم  دـماحم و  زئاح  نامیلـس  نب  همثیخ  و 

یـسلبارطا تبـسن  رد  باسنا  رد  یناعمـس  دمحم  نب  میرکلا  دبع  دعـس  وبا  تسنآنـش  باحـصا  زمل  زمر و  زمغ و  زمه و  زا  يرب  ناودـع و 
قارعلا و لها  نع  ةرثکلا  ۀلحّرلاب و  نیروهـشملا  تاقثلا  ۀـمئالا  نم  یـسلبارطالا  ّیـشرقلا  ةردـیح  نب  نامیلـس  نب  ۀـمثیخ  نسحلا  وبا  هتفگ 

یّفوت ظفاحلا و  ةدنم  نب  قاحـسا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  هنع  يور  امهتقبط  يربّدلا و  میهاربا  نب  یـسیع  نب  دّـمحم  عمـس  زاجحلا  نمیلا و 
ماشلا ثّدحم  مامالا  ةردیح  نب  نامیلـس  نب  ۀمثیخ  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  دمحا  نب  دمحم  ۀئامثالث و  نیـسمخ و  ۀنـس  دودح  یف 

هَّللا دبع  نب  میهاربا  ظفاحلا و  فوع  نب  دمحم  یـصمحلا و  جرفلا  نب  دـمحا  ۀـبتع  ابا  عمـس  تاقثلا  دـحا  یـسلبارطالا  یـشرقلا  نسحلا  وبا 
ةرـسیم یبأ  نب  هَّللا  دبع  ۀـنییع و  نب  نایفـس  بحاص  ینئادـملا  یـسیع  نب  نابح  نب  دـمحم  رـشعم و  یبأ  نب  دـمحم  نب  نیـسحلا  راصقلا و 

يور عمج  فّنـص و  نمیلا و  زاجحلا و  قارعلا و  یلا  لحر  مهتقبط و  یتوریبلا و  دیلولا  نب  ساّبعلا  يربّدلا و  میهاربا  نب  قاحـسا  یّکملا و 
دبع یـسلبارطلا و  لماک  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  وبا  نوراـه و  نب  رـصن  وبا  ةدـنم و  نب  هَّللا  دـبع  وبا  يزارلا و  ماـمت  يوادیّـصلا و  نسحلا  وبا  هنع 
نع هتلاس  لاقف  سیطو  نب  دمحا  نب  دیبع  اّما  نیتئام و  سمخ و  ۀنس  هدلوم  لماک  یبأ  نبا  لاق  ریثک  قلخ  یمیمتلا و  رـصن  یبأ  نب  نمحّرلا 

تعمس لماک  یبأ  نبا  لاق  ۀباحّـصلا  لئاضف  عمج  دق  ۀقث  ۀمثیخ  بیطخلا  لاق  حصا  لّوالا  تلق  نیتئام  نیرـشع و  عبـس و  ۀنـس  لاقف  هدلوم 
نم موق  مدقت  مث  مهانلتاقف  بکرم  انیقلف  ۀـیکاطنا  یلا  تجرخ  مث  رحب  نب  فسوی  نم  عمـسال  ۀـلبج  تدـصق  رحبلا و  تبکر  لوقی  ۀـمثیخ 

تمن ترکـس و  تبرـض  امل  رامح و  نب  رامح  بتکا  لاقف  ۀمثیخ  تلق  کمـسا  ام  اولاقف  انءامـسا  اوبتک  ینوبرـض و  مث  ینوذخاف  همّدـقم 
ۀعامج اهباب  یلع  ۀنجلا و  یلا  رظنا  ّیناک  تیارف 

178 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف زرب  نال  اهل  لاقف  روحلا  عم  ۀـنجلا  یف  ناک  لتق  ول  تلاق  هتاف  شیا  يرخا  تلاق  کتاف  شیا  یقـش  ای  ّنهادـحإ  تلاقف  نیعلا  روحلا  نم 
یف اوحـسیف  هلوق  یلا  تارقف  ةءارب  ارقا  یل  لوقی  نم  ناـک  تیار  لاـق و  تهبتنا  مث  هل  ریخ  كرـشلا  نم  لذ  مالـسالا و  نم  ّزع  یف  ةداهـشلا 
زین رمع و  نبا  ۀحلط  نع  يروثلا  ثیدح  قشمدـب  تیار  لوقی  ۀـمثیخ  تعمـس  لماک و  یبأ  نبا  لاق  يرـسا  هَّللا  ّکفف  رهـشا  ۀـعبرا  ضرالا 
نع يور  ظفاحلا  یسلبارطالا  نسحلا  وبا  ةردیح  نب  نامیلـس  نب  ۀمثیخ  یفوت  اهیف  هتفگ و  ۀئامثالث  نیعبرا و  ثلث و  ۀنـس  رد  ربع  رد  یبهذ 

ثلث و هل  ةدعقلا و  يذ  یف  یفوت  نمیلا و  قارعلاب و  اهروغث و  ماشلاب و  امهتقبط  ینئادملا و  یـسیع  نب  دمحم  یتوریبلا و  دیلولا  نب  ساّبعلا 
تاقبط رد  یطویـس  نیّدلا  لامک  رکب  یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  نیّدلا  لالج  بیطخلا و  هقثو  ۀئاملا  زواج  ّهنا  لوقی  دـحاو  ریغ  ۀنـس و  نوعـست 
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ۀباحّـصلا لئاضف  عمج  ۀلاحرلا  تاقثلا  دحا  یـسلبارطلا  یـشرقلا  نسحلا  وبا  ماشلا  ثدحم  ثدحملا  مامالا  ةردیح  نب  ۀمثیخ  هتفگ  ظافحلا 
دبع نب  دّمحم  ءزج و  فلا  یـسلبارطلا  هنع  بتک  ناک  ةدنم  نبا  لاق  ۀـئامثالث  نیعبرا و  ثلث و  ۀنـس  ةدـعقلا  يذ  یف  تام  ۀنس 305 و  دلو 
دحا یـسلبارّطلا  یـشرقلا  نسحلا  وبا  ظفاحلا  مامالا  ةردیح  نب  نامیلـس  نب  ۀـمثیخ  هتفگ  هیندـل  بهاوم  حرـش  رد  ّیکلاملا  یناقرزلا  یقابلا 
ۀیاور دعبف  یهتنا  ءزج  فلا  سلبارطب  هنع  تبتک  ةدنم  نبا  لاق  ۀئامثالث  نیعبرا و  سمخ و  ۀنس  دلو  ۀباحّـصلا  لئاضف  عمج  ۀلاحرلا  تاقثلا 

ّدر یلع  نامیالا  نم  ۀکـسم  یندا  هل  نم  ئرتجی  نایغطلا ال  یغبلا و  لها  حدق  نم  ملاّسلا  نامیلـس  نب  ۀمثیخ  ینعا  نأشلا  یلاعلا  مامالا  اذـه 
ناودعلا ۀهیضعلاب و  اجهل  ناتهبلا  بذکلاب و  هیمر  فیرشلا و  ثیدحلا  اذه 

نابح نبا  - 27

هنیئآ زا  تاهبـش  گنز  هدومن  تیاور  دوخ  حیحـص  رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یتسبلا  نابح  نب  دـمحم  متاح  وبا  هکنآ  متفه  تسب و  هجو 
هتفگ ةرضنلا  ضایر  رد  یعفاش  يربط  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیّدلا  ّبحم  هچنانچ  هدودز  قح 

ۀیراج باصاف  ۀیرّـسلا  یلع  یـضمف  لاق  اّیلع  اـهیلع  لمعتـسا  ۀیرـس و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاـق  نیـصح  نب  نارمع  نع 
هانربخا مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  انیقل  اذإ  اولاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  باحصا  نم  ۀعبرا  دقاعت  هیلع و  اورکناف 

179 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلا اوفرصنا  مث  هیلع  اوملـس  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرب  اوءدب  رفـس  نم  اومدق  اذإ  نوملـسملا  ناک  نارمع و  لاقف  یلع  عنـص  امب 

اذک و عنص  اّیلع  ّنا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀعبرالا  دحا  ماقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اوملـس  ۀّیرّـسلا  تمدق  اّملف  مهلاحر 
اولاق ام  لثم  لاقف  عبارلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  امهتلاقم  لثم  لاقف  ثلاثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  یناثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  اذک 

لک ّیلو  وه  هنم و  انا  ینم و  اّیلع  نا  اثلث  ّیلع  نم  نودیرت  ام  لاقف  ههجو  یف  فرعی  بضغلا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هیلإ  لبقاف 
عبارلا یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لبقاف  هیف  لاق  دمحا و  هجرخ  متاح و  وبا  بیرغ و  نسح  لاق  يذمرتلا و  هجّرخ  يدعب  نمؤم 

يدعب نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  یلع  اّیلع  اوعد  لاقف  ههجو  ریغت  دق  و 
هتفگ ءافتکالا  باتک  رد  یعفاشلا  ینمی  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  و 

یبّسلا نم  ۀیراج  باصاف  ۀیرسلا  یلع  یضمف  اّیلع  اهیلع  لمعتسا  ۀیرس و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  نیصح  نب  نارمع  نع 
امب هانربخا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  انیقل  اذإ  اولاق  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  ۀعبرا  دـقاعت  هیلع و  اورکناف 

مهلاحر یلا  اوفرصنا  مث  هیلع  اوملس  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرب  اوءدب  رفس  نم  اومدق  اذإ  نوملـسملا  ناک  نارمع و  لاق  ّیلع  عنص 
اذک اذک و  عنـص  اّیلع  ّنا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀـعبرالا  دـحا  ماقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اوملـس  ۀّیرّـسلا  تمدـق  اّملف 

لبقاف اولاق  ام  لاقف  عبارلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  امهتلاقم  لثم  لاقف  ثلاثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لـثم  لاـقف  یناـثلا  ماـق  مث  هنع  ضرعاـف 
يدـعب نمؤم  لک  یلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  نا  اثالث  یلع  نم  نودـیرت  ام  لاقف  ههجو  یف  فرعی  بضغلا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیلإ 

عبارلا و یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لبقاف  هیف  لاق  هدنسم و  یف  دمحا  مامالا  هجرخا  هحیحـص و  یف  نابح  نبا  يذمرتلا و  هجرخا 
يدعب نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  ینم و  ّیلع  اّیلع  اوعد  لاقف  ههجو  ریغت  دق 

هَّللا دمحب  سپ  هدومن  تیاور  دوخ  حیحص  رد  ناّبح  نبا  ار  تیالو  ثیدح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
180 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف سمـشلاک  نآ  لاطبا  ّدر و  تعاظف  تعانـش و  تیاغ  دیـسر و  روهظ  حوضوب و  زین  ناّبح  نبا  هدافا  بسح  فیرـش  ثیدح  نیا  تحص 
وبا تسنایع  نشور و  نایعا  قاذح  رباکا  تادافا  رظان  رب  نابح  نبا  ناینبلا  ۀعیفر  بقانم  نأشلا و  ۀلیلج  لئاضف  دیدرگ و  عطاس  راهنلا  ۀـعبار 

فیناصتلا ریثک  لیلج  ظفاح  یتسبلا  ناّبح  نب  دمحم  متاح  وبا  هتفگ  لاجرلا  ءامسا  یف  لامکالا  باتک  رد  الوکام  نب  هَّللا  ۀبه  نب  یلع  رصن 
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نب دیعم  نب  ذاعم  نب  نابح  نب  دمحا  نب  ناّبح  نب  دمحم  هتفگ و  لامکا  رد  الوکام  نبا  زین  امهریغ و  یلعی و  یبأ  ۀفیلخ و  یبأ  نع  ثدـح 
یبأ نع  ثدح  ةریثک و  ابتک  فنص  عمس و  اریثک و  رفاس  دنقرمـسب  ءاضقلا  یلو  ناتـسجس  لیزن  یتسبلا  یمیمتلا  متاح  وبا  دیهـش  نب  دیعس 

نب دـمحا  نب  ناّبح  نب  دّـمحم  وه  تابثالا و  ظاّفحلا  نم  ناک  ریثک و  قلخ  یلـصوملا و  یلعی  وبا  یئاسّنلا و  نایفـس  نب  نیـسحلا  ۀـفیلخ و 
میمت نب  ةانم  دیز  نب  کلام  نب  ۀـلظنح  نب  کلام  نب  مراد  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـیز  نب  ةّرم  نب  ۀـیده  نب  دیهـش  نب  دیعـس  نب  ذاعم  انبا  ناّبح 

نب دّمحم  متاح  وبا  هتفگ  یتسب  تبسن  رد  باسنا  رد  یناعمس  دمحم  نب  میرکلا  دبع  دعس  وبا  ۀئامثالث و  نیـسمخ و  عبرا و  ۀنـس  یف  یفوت 
یف ذملت  ۀیردنکسالا و  یلا  شاشلا  نیب  ام  لحر  اهلثم  یلا  قبسی  مل  فیناصت  فّنص  هرـصع  ماما  یتسبلا  یمیمتلا  ناّبح  نب  دمحا  نب  ناّبح 

نوصحی ملاع ال  یعالکلا و  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نع  ماشلاب  یحمجلا و  ۀفیلخ  یبأ  نع  ةرصبلاب  بتک  روباسینب و  ۀمیزخ  نب  رکب  یبال  هقفلا 
نم ناک  یضاقلا  یتسبلا  متاح  وبا  لاقف  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  هرکذ  امهریغ و  ناظفاحلا و  عیبلا  هَّللا  دبع  وبا  ةدنم و  نب  هَّللا  دبع  وبا  هنم  عمس 

دنقرمـسب و ءاضقلا  یلو  هیلإ و  قبـسی  مل  ام  ثیدحلا  یف  جّرخ  لاجرلا  ءالقع  نم  ناک  ظعولا و  ثیدحلا و  هقفلا و  ۀغللا و  یف  ملعلا  ۀیعوا 
ساّنلا یلا  رظن  ثیدحلا  هانلاس  اّملف  ةولّصلا  دعب  ۀعمجلا  موی  هانرضح  نیثلث و  عبرا و  ۀنس 334  روباسینب  درو  مث  ناسارخب  ندملا  نم  اهریغ 

عبس و ۀنس  انیلإ  فرـصنا  اهریغ و  أسن و  یلا  ءاضقلا  یلا  جرخ  اندنع و  ماقا  مث  هیلع  تیلمتـساف  معن  تلقف  لمتـسا  لاقف  انـس  مهرغـصا  انا  و 
هتافنصم نم  ۀلمج  هیلع  يرق  نیمرارلا و  غاب  یف  هاقناخلا  ینبف  نیثلث 

181 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ءابلا دیدشت  ۀلمهملا و  ءاحلا  رسکب  ینابحلا  هتفگ  باسنا  رد  یناعمـس  زین  تسبب و  هنطو  یلا  فرـصنا  نیعبرا و  ۀنـس  روباسین  نم  جرخ  مث 

نب ناّبح  نب  دمحا  نب  ناّبح  نب  دمحم  متاح  وبا  مهنم  هیلإ  بستنملا  دج  وه  ناّبح و  یلا  ۀبـسنلا  هذه  نونلا  هرخآ  یف  ةدـحاوب و  ۀـطوقنملا 
جرخا دیناسالا  نوتملاب و  املاع  خویـشلا  ۀلحّرلا و  ثیدحلا و  نم  ارثکم  الـضاف  اماما  ناک  یناّبحلا  یتسبلا  یمیمتلا  ۀبده  نب  دبعم  نب  ذاعم 
شاشلا ۀیردنکـسالا  نیب  ام  رفاس  ملعلا  یف  ارحب  ناک  لجّرلا  نا  ملع  اهعلاط  هفیناصت و  لـّمات  نم  هریغ و  هنع  زجع  اـم  ثیدـحلا  یناـعم  نم 

دبع ابا  ورمب  یـضاقلا و  یتسبلا  میهاربا  نب  قاحـسا  نم  تسبب  ثیدـحلا  عمـس  یملـسلا و  ۀـمیزخ  نب  قاحـسا  نب  دّـمحم  رکب  یبال  ذـملت 
باـبحلا نب  لـضفلا  ۀـفیلخ  اـبا  ةرـصبلاب  يرحبلا و  رحب  نب  دـمحم  نب  رمع  صفح  اـبا  دعـسلاب  يدعّـسلا و  دوـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نـمحرلا 

نب ریمع  نبا  دمحا  نسحلا  ابا  قشمدب  ناّطقلا و  هَّللا  دبع  نب  نیـسحلا  ۀقرلاب  یملـسلا و  رـشعم  یبأ  نب  نسحلا  ۀـبورع  ابا  ناّرحب  یحمجلا و 
ۀّکمب یئاسّنلا و  بیعـش  نب  دـمحا  نمحرلا  دـبع  ابا  رـصمب  یـسّدقملا و  ملـسم  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  سّدـقملا  تیبب  یفقثلا و  ءاـصوح 
راجنلا هَّللا  دبع  وبا  یناهبصالا و  ةدنم  نب  هَّللا  دبع  وبا  عیبلا و  مکاحلا  هَّللا  دبع  وبا  ظاّفحلا  هنع  يور  مهتقبط  يدنجلا و  دمحم  نب  لضفملا 
جاهنم رد  هیمیت  نباب  فورعملا  میلحلا  دبع  نب  دمحا  تسبب و  ۀئامثالث  نیسمخ و  عبرا و  ۀنس  لاوش  یف  یفوت  مهاوس و  ۀعامج  يراخبلا و 

نب ّیبا  لثم  ۀعبرالا  ءافلخلا  دعب  ملعلا  مهنع  سانلا  ذخا  نیّذلا  ۀباحّـصلاف  ملعلا  قرط  نیبی  نا  انهه  دوصقملا  نکل  هتفگ  یمالک  دعب  هنـسلا 
یـسوم یبأ  نیـصح و  نب  نارمع  ناـمیلا و  نب  ۀـفیذح  تباـث و  نب  دـیز  ءادردـلا و  یبأ  لـبج و  نب  ذاـعم  دوعـسم و  نب  هَّللا  دـبع  بعک و 

یبأ ملـسم و  يراخبلا و  لثم  ءالوه  دعب  تاقبط و  ةدع  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  مهلاثما  مالـس و  نب  هَّللا  دـبع  یـسرافلا و  ناملـس  يرعـشالا و 
مرثالا و رکب  یبأ  دواد و  نب  ملـسم  نب  دمحم  نییمرادلا و  نمحرلا  دبع  نب  هَّللا  دـبع  دیعـس و  نب  نامثع  متاح و  یبأ  ۀـعرز و  یبأ  دواد و 
ۀمیزخ و نب  رکب  یبأ  يذمرتلا و  یسیع  یبأ  یئاسّنلا و  نمحرلا  دبع  لثم  حاّضو و  نب  دمحم  یسلدنالا و  دلخم  نب  یقب  یبرحلا و  میهاربا 

يزورملا رصن  نب  دمحم 
182 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رکب یبأ  یتسبلا و  متاح  یبأ  لثم  ءالؤه  دـعب  ّمث  متاح  یبأ  نب  نمحّرلا  دـبع  لبنح و  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  يربطلا و  ریرج  نب  دـمحم  و 
یبأ ینطقرادلا و  نسحلا  یبأ  لثم  ءالؤه  دعب  مث  مهلاثما  یناهبـصالا و  خیـشلا  یبأ  یناربطلا و  مساقلا  یبأ  ّيروباسینلا و  رکب  یبأ  راجنلا و 

لاوحاب ملعا  مهلاثما  ءالؤهف و  مهؤاصحإ  نکمی  نمم ال  ءالؤه  لاثما  دیعـس و  نب  ینغلا  دبع  مکاحلا و  هَّللا  دبع  یبأ  مث  ةدـنم  نب  هَّللا  دـبع 
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رد ربع  رد  یبهذ  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  هریغ و  نم  هیف  هقفا  وه  نم  مهیف  همیقس و  نم  هحیحصب  ۀیاور  رثکا  وه  نم  مهیف  لوسرلا و 
بحاص ظفاحلا  یتسبلا  یمیمتلا  ذاـعم  نب  ناـّبح  نب  دـمحا  نب  ناـبح  نب  دّـمحم  متاـح  وبا  ۀـمالعلا  هتفگ  ۀـئامثالث  نیـسمخ و  عبرا و  هنس 

هقفلا و ثیدـحلا و  یف  ملعلا  ۀـیعوا  نم  ناک  ةریزجلا و  رـصم و  قارعلا و  ماشلا و  ناسارخب و  هتقبط  یحمجلا و  ۀـفیلخ  ابا  عمـس  فیناصتلا 
تبـس و یلا  در  مث  هنطو  نع  ارهد  باغ  اسن و  ءاضق  مث  دنقرمـس  ءاضق  یلو  مـالکلا  موجنلا و  بطلا و  یتح  کـلذ  ریغ  ظـعولا و  ۀـغللا و 

فیناصتلا بحاص  ظفاحلا و  ذبهجلا  ۀمالعلا  هتفگ  هروکذم  هنـس  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  نینامثلا و  رـشع  یف  وه  اهب و  لاوش  عست  یفوت 
ۀغللا و هقفلا و  ثیدحلا و  یف  ملعلا  ۀیعوا  نم  ناک  یتسبلا و  یمیمتلا  ةدحوملا  دیدشت  ۀـلمهملا و  ءاحلا  رـسکب  ناّبح  نب  دّـمحم  متاح  وبا 
اهب و یفوت  تسب و  یلا  در  مث  هنطو  نع  ارهد  باغ  أسن و  ءاضق  مث  دنقرمس  ءاضق  یلو  مالکلا  موجنلا و  ّبّطلا و  یّتح  کلذ  ریغ  ظعولا و 

یتسبلا ناّبح  نب  متاح  وبا  دبعم  نب  ناّبح  نب  دـمحا  نب  نابح  نب  دـمحم  هتفگ  هیعفاش  ياهقف  تاقبط  رد  یکبـس  باهولا  دـبع  نیدـلا  جات 
نب نیسحلا  عمـس  کلذ  ریغ  تاقثلا و  لیدعتلا و  حرجلا و  میـساقتلا و  عاونالا و  فیناصتلا  بحاص  مامالا  لیلجلا  ظفاحلا  یمیمتلا  ظفاحلا 

نوصحی قئالخ ال  جارـسلا و  ۀـمیزخ و  نبا  نایفـس و  نب  نسحلا  یلعی و  ابا  یـسوم و  نب  نارمع  یئاسّنلا و  ۀـفیلخ و  ابا  يورهلا و  سیردا 
نیب ام  خیش  فلا  نع  انبتک  انّلعل  عاونالا  میساقتلا و  هباتک  یف  لاق  میلاقالا  نم  اهریغ  ةریزجلا و  ماشلا و  زاجحلا و  قارعلا و  ناسارخب و  ةرثک 

نمحرلا دبع  ذاعم  وبا  يدلاخلا و  هَّللا  دبع  نب  روصنم  مکاحلا و  هنع  يور  ۀّیردنکسالا  شاشلا و 
183 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاق مهریغ  یناقونلا و  روصنم  نب  دمحا  نب  دمحم  ینزوزلا و  نوراه  نب  دمحا  نب  دّمحم  نسحلا  وبا  یناتسجسلا و  هَّللا  قزر  نب  دمحم  نب 
دنسملا ّفلا  ملعلا  نونف  موجنلا و  ّبّطلاب و  املاع  راثالا  ظافح  نیدلا و  ءاهقف  نم  ناک  انامز و  دنقرمس  ءاضق  یلع  ناک  یسیردالا  دعس  وبا 

ءالقع نم  ظعولا و  ثیدحلا و  ۀغّللا و  هقفلا و  یف  ملعلا  ۀیعوا  نم  ناک  مکاحلا  لاق  دنقرمسب و  ساّنلا  هقف  ءافعضلا و  خیراتلا و  حیحصلا و 
داع مث  هتافّنـصم  نم  ۀلمج  هیلع  تئرق  هاکناخ و  اهب  ینب  ۀثلاث و  روباسین  مدق  مث  اسن  ءاضق  یلو  مث  نیترم  روباسین  مدـق  ّهنا  رکذ  مث  لاجّرلا 

هرصع ماما  متاح  وبا  ناک  یناعمسلا  نبا  لاق  امهف و  الیبن  ۀقث  ناک  بیطخلا  لاق  هتافّنصم و  عامـسل  هیلإ  ۀلحرلا  تناک  دنقرمـس و  هنطو  یلا 
متاح و وبا  هب  یمر  ام  رکذ  ۀئامثالث  نیسمخ و  عبرا و  ۀنـس  لاوش  نع  نیقب  نامثل  ۀعمجلا  ۀلیل  یفوت  ۀیردنکـسالا  شاشلا و  نیب  امیف  لحر 

لیدعتلا حرجلا و  تقو  یف  دقفتی  هیف و  رظنی  نا  یغبنی  امه  نا  يرصملا  حلاص  نب  دمحا  ۀمجرت  یف  ۀیناثلا  ۀقبطلا  یف  انمّدق  هیف  لاحلا  نییبت 
يورهلا دمحم  نب  هَّللا  دبع  لیعامـسا  ابا  ّنا  ملعاف  کلذ  ترکذت  اذإ  ةدیقعلا  ۀـفلاخمل  ضعب  مالک  هببـسب  عقو  مهم  باب  ّهناف  دـئاقعلا  لاح 
ناتسجس نم  هانجرخا  نحن  هرا و  مل  فیک  لاق و  هتیار  تلق  ناّبح  نبا  نب  رامع  نب  ییحی  تلاس  لاق  مالسالا  خیش  ۀمسجملا  هیمـست  يذلا 

تیل حراجلا و  اذـه  لهجا  ام  رظنا  تلق  یهتنا  ناتـسجس  نم  هانجرخاف  هّلل  دـحلا  رکناـف  اـنیلع  مدـق  نید  ریثک  نکی  مل  ریثک و  ملع  هل  ناـک 
ادـّیج امالک  اذـه  یلع  حر  یئالعلا  يدـلکیک  نب  لیلخ  نیدـلا  حالـص  ظفاحلل  تیار  دـق  هیفاـن و  وا  هّلل  دـحلا  تبثم  حورجملا  نم  يرعش 

يونسا نسحلا  نب  میحرلا  دبع  نیّدلا  لامج  خیـش  حارجالاب و  قحا  نم  بجعلا  هّلل  ای  هتلقن  هبطخ  نم  هَّللا و  همحر  لاق  هترابعب  هلقن  تببحا 
ءابب یتسبلا  یمیمتلا  ناّبح  نب  دمحا  نب  ۀحوتفم  ءاب  هدـعب  ۀـلمهملا  ءاحلا  رـسکب  ناّبح  نب  دّـمحم  متاح  وبا  هتفگ  هیعفاش  ياهقف  تاقبط  رد 

ۀیعوا نم  ناک  قافآلا  یلا  لحر  هریغ  حیحصلا و  فّنـصم  ظفاحلا  مامالا  قوف  نم  نیتطقنب  ءاتلاب  ۀنکاس و  ۀلمهم  نیـس  ۀمومـضم و  ةدحوم 
ّیلوت هرصع  ماما  ناک  یناعمسلا  نبا  لاق  مکاحلا و  هلاق  لاجرلا  ءالقع  نم  اظعو و  اهقف و  اثیدح و  ۀغل و  ملعلا 

184 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀلیل یفوت  نا  یلا  هتافّنـصم  عامـسل  اهب  بصتنا  هنطو و  یلا  عجر  مث  هاقناخ  اهب  ینب  روباسین و  یلا  داع  ساّنلا  هب  هقفت  ةّدم و  دنقرمـس  ءاضق 
قفتا ام  اهالعا  ماسقا  حیحصلا  هتفگ  بیرقت  رد  يوون  حالـصلا و  نبا  هرکذ  ۀئامثالث  نیـسمخ و  عبرا و  ۀنـس  لاوش  نم  نیقب  نامثل  ۀعمجلا 

امهریغ و حیحـص  مث  ملـسم  مث  يراخبلا  طرـش  یلع  مث  امهطورـش  یلع  ام  مث  ملـسم  مث  يراـخبلا  هب  درفنا  اـم  مث  ملـسم  يراـخبلا و  هیلع 
مث ناّبح  نبا  مث  ۀمیزخ  نبا  حیحـصلا  یف  فّنـص  نم  ّحصا  نا  مّدقت  اّمم  ملع  دق  یناثلا  هیبنتلا  هتفگ  لوق  نیا  حرـش  رد  بیردت  رد  یطویس 
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نکی مل  نا  طقف و  ناّبح  نبا  مث  مکاحلا  وا  ناّبح  نبا  ۀـمیزخ و  نبا  مث  ۀـثلثلا  هیلع  قفتا  ام  ملـسم  دـعب  امهحـصا  لاـقی  نا  یغبنیف  مکاـحلا 
حاحص رکذ  رد  ةاکشم  یسراف  حرش  همدقم  رد  يولهد  قحلا  دبع  لّمأتیلف و  کلذل  ضّرعت  نم  را  مل  نیخیشلا و  دحا  طرش  یلع  ثیدحلا 

هقف رد  ملع  هیعوا  زا  يو  دوب  هک  هتفگ  وا  ناش  رد  مکاح  دوب و  ماهف  لضاف  تبث  هقث  هک  همیزخ  نبا  درگاش  نابح  نبا  حیحص  لثم  هتفگ و 
ار وا  هک  ناّبح  نبا  حیحـص  هتفگ  نیثّدـحملا  ناتـسب  رد  ریرحت  بطاخم  دوخ  یهتنا و  هدوب  لاجر  يـالقع  زا  ظـعو و  ثیدـح و  تغل و  و 

رکذ ماسقا  لوا  خویـش  مجاعم  رب  هن  هباحـص و  دیناسم  رب  هن  تسباوبا و  رب  هن  هک  تسعرتخم  بیترت  نآ  بیترت  دنمان و  زین  عاونا  میـساقت و 
باتک نیرد  سایقلا و  اذـه  یلع  یهاونلا و  یف  یناثلا  مسقلا  نم  نوعبرالا  سداسلا و  عونلا  ـالثم  درآیم  عاونا  ماـسقا  نا  رد  تسا و  هدرک 

دمحلا ّقحتـسملا  هّلل  دـمحلا  دـیوگیم  دوشیم  هدرک  لقن  هبطخ  نآ  يانث  دـمح و  دبـسچیم  لدـب  نآ  تارقف  یـضعب  هتـشون  زارد  هبطخ 
یلع علطملا  يوّجنلا و  نونکم  نینکب  میلعلا  هوند  یندا  یف  مهنم  دـیعبلا  هّوـلع  یلعا  یف  هقلخ  نم  بیرقلا  هئاـیربک  ةّزعب و  دـحوتملا  هئـالآل 

يرثلا رصانع  تحت  نجتسا  ام  یفخا و  ّرسلا و  راکفا 
185 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لعج مث  لثتما  موسرم  مسر  لعتفا و ال  هیلع  لصا  ریغ  نم  هتیـشمب  مانالا  ارذ  هتردـقب و  ءایـشالا  عدـتبا  يذـّلا  يرولا  رطاوخ  یف  لاج  اـم  و 
عامـسالا و نم  مهل  قش  ام  لوقعلا و  ۀـّیفیک  یلا  لوصولا  بابـسا  لـعج  یهنلا و  یلوا  کـلاسم  یف  أـجلم  اـجحلا و  يوذـل  اکلـسم  لوقعلا 

راتخا مث  بابلالا  زییمتلا و  لها  باطخلا  عاوناب  لّضف  ّمث  رّدـق  ام  عیمج  نقتا  ّربد و  ام  فیطل  مکحاف  رابتعالا  ثحبلل و  فّلکتلا  راـصبالا و 
نم نایبلاب  مهتنـسلا  قطنا  نامیالاب و  مهبولق  نّیزف  راثالا  ننـسلا و  موزل  یف  راربالا  لـیبس  عاـبتا  نم  هتعاـط  موزل  مهادـه  هتوفـصل و  ۀـفئاط 
اهیف هقفتلا  ءاوهالا و  ضفر  ننّـسلا و  عمج  یف  راطوالا  لهالا و  قارف  رافـسالا و  لّحرتلاب و  بؤدـلاب  هّیبن  ننـس  عاـبتا  هنید و  مـالعا  فشک 

هیف و اوهقفت  هورـشن و  هیف و  اورکاذ  هومکحا و  هنع و  اولاـس  هوبتک و  هیف و  اولحر  هوبلط و  ثیدـحلل و  موقلا  یف  بجتف ؟؟؟ ءاوهـالا  كرتب 
لمجملا و نم  رـسفملا  خوسنملا و  نم  خـسانلا  لصفنملا و  نم  فوقوملا  لصتملا و  نم  لـسرملا  اونّیب  هولّدـب و  اـم  هیلع و  اوعّرف  هولّـصا و 

نم حابملا  صوصنملا و  نم  لیلدلا  صوصخلا و  نم  مومعلا  یصفتملا و  نم  قوزلملا  یصقتملا و  نم  رصتخملا  لمهملا و  نم  لمعتـسملا 
ۀیفیک نیکورتملا و  نم  ءافعـضلا  نیحورجملا و  نم  لودعلا  داعبالا و  نم  متحلا  داشرالا و  نم  ضرفلا  روهـشملا و  نم  بیرغلا  روجزملا و 

هَّللا ظفح  یتح  سیبلتلا  نم  هیف  ام  سیلدتلا و  لئاخم  نم  لوحنملا  نم  بلق  وا  لودجملا  نم  فرح  ام  لوعجملا و  نع  فشکلا  لولعملا و 
ءایبنالا و ۀثرو  مهف  یجّدلا  حیباصم  لزاونلا  یف  يدهلا و  ۀمئا  عزانتلا  دنع  مهلعج  نیحداقلا و  بلث  نع  هناص  نیملـسملا و  یلع  نیّدلا  مهب 

تینک یهتنا  هئالآ  هنم و  هئامعن و  هّرب و  هئاطعب و  هلّـضفت  هئاضق و  هردق و  یلع  دمحلا  هلف  ءایلوالا  زکرم  ءایقتالا و  اجلم  ءایفـصالا و  سنام 
وا سپ  دـسریم  میمت  نب  ةانم  دـیزب  وا  تبـسن  تسدیعـس و  نب  ذاعم  نب  ناـّبح  نب  دـمحا  نب  ناـّبح  نب  دـمحم  وا  ماـن  تسمتاـح و  وبا  وا 
نب نسح  یلـصوم و  یلعی  وبا  زا  تسیئاسن و  درگاش  دوب  نکاس  تسناتـسیس  رد  هک  تسب  رهـش  رد  هک  اریز  دـنیوگ  زین  یتسب  تسیمیمت و 

ثیدح و ملع  ياوس  هتفرگ  ضیف  ملاع  زا  هدرک و  ریس  رصم  ات  ناسارخ  زا  هدومن  ذیملت  زین  حیحـصلا  بحاص  همیزخ  نب  رکب  وبا  نایفس و 
مولع
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رد ناـّبح  نبا  دوخ  هدومن و  يو  يدرگاـش  هدرک و  ذـخا  يو  زا  مکاـح  تسنادیم  کـین  ار  موـجن  بط و  تغل و  هقف و  تشاد  مه  رگید 

بتک ضعب  رد  يو  هک  دـمآ  شیپ  یئالتبا  ار  نابح  نبا  هک  تسناد  دـیاب  هدـئاف  خیـش  یفلا  نع  انبتک  انّلعل  تسا  هتفگ  عاونالا  باتک  نیمه 
كرت تاقالم  ثیدح و  تیاور  يو  زا  هدومن و  هقدنزب  تبـسن  دـندرک و  راکنا  وا  فرح  نیرب  مدرم  لمعلا  ملعلا و  ةّوبنلا  تسا  هتفگ  دوخ 

دناهتفگ و وا  قح  رد  زین  تاقث  نیثدحم  زا  یـضعب  هکنآ  اب  دومن  وا  لتقب  مکح  قیقحت  یب  هفیلخ  دـندیناسر  ارجام  نیا  تقو  هفیلخب  هدرک 
تضایرب تسیـسک  توبن  هک  تسین  نآ  دارم  هچ  تسین  هقح  دئاقع  زا  رود  نادنچ  وا  مالک  هک  تسنآ  فاصنا  نکیل  یفـسلف  سفن  کلذ 

رد ناسنا  هقطان  سفن  هک  تسمزال  ار  توبن  هک  تسنآ  وا  ضرغ  هکلب  تسا  هفـسالف  بهذـمب  هچنانچ  درک  ناوت  لصاح  لـمع  ملع و  رد 
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ینعم ناـب  هراـشا  دـیجم  نآرق  رد  هچناـنچ  دوشیم  اـطع  توـبن  ار  وا  تبهوـم  قـیرطب  نآ  زا  دـعب  دـشاب  هتـشاد  نّیب  یتداـیز  لـمع  ملع و 
ُهََتلاسِر  ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  تسا  هدومرف  هک  یئاج  دیامرفیم 

دارفا نایم  زا  ار  یکی  ضحم  مکحت  قیرطب  دـشاب و  هک  دـیابیمن  دارفا  رئاس  رب  هیلمع  هیملع و  توق  رد  هبترم  چـیه  ار  اهنیا  هکنآ  داقتعا  و 
رد قوفت  توبن  نیتسخن ؟؟؟ زا  دعب  ار  ایبنا  هک  تسنآ  شدارم  ای  دوشیمن  تباث  نید  تعیرش و  زا  الـصا  دیامرف  زارفرـس  توبن  هب  هیواستم 

ةرکذت رد  یبهذ  تسمالـسا  لها  عیمج  هیلع  عمجم  ینعم  نیا  هانگ و  اطخ و  زا  دنـشاب  موصعم  اذهل  ددرگیم و  لمع  ملع و  بناج  ود  ره 
درجمب اجاح  ریـصی  لجّرلا ال  نا  مولعمف  ۀفرع  جـحلا  هلثم  ربخلا و  یف  أدـتبملا  رـصح  دری  مل  ذإ  نسح  لمحم  هل  اذـه  تسهتفگ و  ظافحلا 

يو زا  تسا و  هدوب  هعمج  زور  لاوش  مود  تسب و  راهچ و  هاـجنپ و  دـص و  هس  لاـس  رد  وا  تاـفو  جـحلا  مهم  رکذ  اـمنا  ۀـفرعب و  فوقولا 
زین افعـضلا  باـتک  دـنرآیم و  لـقن  يو  زا  تسلوادـتم و  هـک  تاـقثلا  خـیرات  باـتک  هـلمجنآ  زا  راـگدای  تسروهـشم و  رایـسب  فیناـصت 
لها هب  درفنا  ام  نویکملا و  هب  درفنا  ام  نییماشلا و  نم  ۀنیدملا  لها  هب  درفنا  ام  کلام و  ثیدـح  للع  يرهز و  ثیدـح  للع  تسلوادـتم و 

تـسیباتک یعفاش و  بقانم  رد  یباتک  کلام و  بقاـنم  رد  یباـتک  نتم و  بیترت  رب  تسیمجعم  ار  وا  ناـسارخ و  لـها  هب  درفنا  اـم  قارعلا و 
نسح قیدص  دراد و  فیناصت  زین  نیا  يارو  ننسلا و  ملع  یلا  ۀیادهلاب  یمـسم  تسیباتک  دراد و  دلج  هس  اهفاصوا  مولعلا و  عاوناب  یمـسم 

هتفگ ءالبنلا  فاحتا  رد  رصاعم  ناخ 
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رد هک  تسب  رهش  رد  دسریم و  میمت  ةانم  دیزب  وا  تبـسن  هک  اریز  یتسبلا  یمیمتلا  دیعـس  نب  ذاعم  نب  ناّبح  نب  دمحا  نب  نابح  نب  دمحم 
ات ناسارخ  زا  هدومن  ذـملت  زین  ۀـمیزخ  نب  رکب  وبا  نایفـس و  نب  نسح  یلـصوم و  یلعی  وبا  زا  تسییاسن و  درگاش  دوب  نکاـس  تسناتـسیس 

هدرک ذخا  يو  زا  مکاح  موجن  بط و  تغل و  هقف و  تشاد  مه  رگید  مولع  ثیدح  ملع  ياوس  هتفرگ  ضیف  ملاع  ره  زا  هدرک و  ریـس  رـصم 
يرهزلا و ثیدح  للع  ءافعضلا  باتک  تاقثلا و  خیرات  اهنم  دراد  رایـسب  فیناصت  خیـش  یفلا  نع  انبتک  انلعل  هتفگ  يو  دنارایـسب  وا  خیاشم 
ناسارخ و لها  هب  درفنا  ام  قارعلا و  لها  هب  درفنا  ام  نّویکملا و  هب  درفنا  ام  نیّیماشلا و  نم  ۀـنیدملا  لها  هب  درفنا  ام  کلام و  ثیدـح  للع 

یلا ۀـیادهلا  باتک  دـلجم و  هس  اهفاصوا  مولعلا و  عاونا  باتک  یعفاش و  بقانم  رد  یباـتک  کـلام و  بقاـنم  رد  یباـتک  تسیمجعم و  ار  وا 
یمر هدرک  راـکنا  فرح  نیرب  مدرم  لـمعلا  ملعلا و  ةوبنل  هتـشون  دوخ  بتک  ضعب  رد  هک  دـمآ  شیپ  يـالتبا  ار  وا  نآ و  زج  ننـسلا و  ملع 

وا لتقب  مکح  قیقحت  یب  تقو  هفیلخ  دندیناسر  تقو  هفیلخب  ارجام  نیا  هدومن  كرت  تاقالم  يو و  زا  ثیدح  تیاور  دـندومن و  تقدـنزب 
دئاقع زا  رود  نینچ  مالک  نیا  هک  تسنآ  فاصنا  نکیل  یفـسلف  سفن  کلذ  دـنتفگ  يو  قح  رد  مه  تاـقث  نیثدـحم  ضعب  هکنآ  اـت  درک 
ضرغ هکلب  تسا  هفـسالف  بهذـم  هچنانچ  درک  ناوت  لصاح  لمع  ملع و  رد  تضایرب  تسیبسک  توبن  هک  تسنآ  هن  دارم  هک  تسین  هقح 

اطع توبن  ار  وا  تبهوم  قـیرطب  هدـعب  دـشاب  هتـشاد  نّیب  تداـیز  لـمع  ملع و  رد  یناـسنا  هقطاـن  سفن  هک  تسمزـال  ار  توـبن  هک  تسنآ 
ُهََتلاسِر  ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  لج  ّزع و  هیلإ  راشا  امک  دوشیم 

دارفا ناـیم  زا  ار  یکی  ضحم  مکحت  قـیرطب  دـشاب و  هک  دـیابن  دارفا  رئاـس  رب  هیلمع  هیملع و  توـق  رد  هبترم  چـیه  ار  اـیبنا  هکنآ  داـقتعا  و 
لمع ملع و  بناج  ود  ره  رد  قّوفت  توبن  ياطع  زا  دـعب  ار  ایبنا  هک  تسنآ  دارم  اـی  دوشیمن  تباـث  دـیامرفیم  زارفرـس  توبن  هب  هیواـستم 

هل اذـه  هتفگ  هرکذـت  رد  یبهذ  تسمالـسا  لها  عمج  هیلع  عمجم  ینعم  نیا  اـطخ و  هاـنگ و  زا  دنـشابیم  موصعم  اذـهل  ددرگیم  لـصاح 
ّمهم رکذ  اّمنا  ۀفرعب و  فوقولا  درجمب  اجاح  ریصی  لجّرلا ال  ّنا  مولعمف  ۀفرع  جحلا  هلثم  ربخلا و  یف  أدتبملا  رصح  دری  مل  ذإ  نسح  لمحم 

نیثدـحملا ناتـسب  یف  اذـک  هَّللا  همحر  هدوب  هعمج  زور  لاوش  هام  مود  تسب و  ۀـئامثالث  نیـسمخ و  عبرا و  هنـس 1354  رد  وا  تافو  جحلا 
ثیدحلا ۀحص  توبث  یلع  نانملا  هّلل  دمحلاف  فاحتالا  یف  ام  یهتنا 

188 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
فوصوملا نانبلاب  مهیلإ  راشملا  ةذـباهجلل  بوبحملا  ناّبح  نبا  عینـص  نم  نائنـشلا  نغـضلا و  بابرال  طـئاغلا  ناـمیالا  لـها  ناـنجل  ّراّـسلا 
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نم ناّبح  نبا  غلب  دق  ّهنا  یفخی  نارقالا و ال  هابـشالا و  یلع  قباسلا  مّدقتملا  نأشلا  اذـه  یف  ۀـعاربلا  ۀـلالجلا و  درفتلا و  قذـحلاب و  مهدـنع 
ماما یلع  نعطلا  ناـسل  لاـطا  نا  یلا  ناـعذالا  نع  يّولتلا  فاکنتـسالا و  فارحنـالا و  ناـقیالاب و  يرزملا  لـماحتلا  ّبلـصتلا و  بّصعتلا و 

نازیملا یف  امک  ناّنحلا  کلملا  نم  مالّـسلا  ۀـّیحتلا و  فالآ  نیموصعملا  هئانبا  هئابآ و  یلع  هیلع و  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ناـجلا  سنـالا و 
ثیدحلا اذه  یف  ۀفـش  تنبب  سبنی  نا  هنکمی  مل  جرهبلا  دانعلا  جمـسالا و  بّصعتلا  کلذ  عم  نکل  نایعألا و  تافّنـصم  نم  هریغ  یبهّذلل و 
ثیدحلا اذه  لاطباب  مدقت  فوءّرلا  بطاخملا  ّنکل  هداعب و  نعطلا و  نع  هحوزن  هدادس و  هتّحص و  رهظاف  هحیحص  یف  هلخدا  لب  فیرـشلا 

فوسخلا قحماب  هرخف  ردب  ناش  فوتحلا و  رکنا  هعابتا  هسفن و  یلع  بلجف  فوسعلا  دونعلا  اذه  یلع  فیرشلا 

یناربط دمحأ  نب  نامیلس  - 28

هلیلج و لئاضف  هک  ملاع  ردص  دمحم  هچنانچ  هدومن  تیاور  تیالو  ثیدح  یناربطلا  بویا  نب  دمحا  نب  نامیلـس  هکنآ  متـشه  تسب  هجو 
هتفگ یضترملا  بقانم  یف  یلعلا  جراعم  رد  تسرهاظ  هَّللا  یلو  هاش  تامیهفت  زا  وا  هلیمج  بقانم 

يدعب نمؤم  لک  ّیلو  ّیلع  ّیلع و  نم  انا  ینم و  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  نیصح  نب  نارمع  نع  ۀبیش  یبأ  نبا  جرخا 
لاق لاق  هنع  هحّحص  مکاحلا و  یناربطلا و  بیرغ و  نسح  لاق  يذمرتلا و  هجرخا  هلثم و  میعن  وبا  نایفس و  نب  نسحلا  یـسلایطلا و  جرخا  و 

نمؤم لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  نا  یلع  نم  نودیرت  ام  ّیلع  نم  نودیرت  ام  یلع  نم  نودیرت  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
يدعب

باسنا لثم  ماخف  نیدـقنم  ماظع و  نیققحم  بتک  ناریط  ثیدـح  دـلجم  رد  هَّللا  ءاـشنا  لیـصفتب  یناربط  هرهاـب  بقاـنم  هرخاـف و  لـئاضف  و 
یعفاـی و ناـنجلا  ةآرم  یبهذ و  ربع  دـمحا و  نب  فسوی  ناـیعألا  تاـیفو  همجرت  ناـسنالا  رظنم  ناـکلخ و  نبا  ناـیعألا  تاـیفو  یناـعمس و 

بهاوم حرـش  دمحا و  نیّدلا  باهـش  لئالدلا  حیـضوت  يرزج و  دّمحم  نب  دّمحم  ءارقلا  تاقبط  یطویـس و  نیدـلا  لالج  ظافحلا  تاقبط 
دهاوخ روکذم  اهنیا  ریغ  بطاخم و  دوخ  نیثدحملا  ناتـسب  یناشخدب و  دمحم  ازریم  ظاّفحلا  مجارت  یناقرز و  یقابلا  دبع  نب  دمحم  هّیندل 

دوخ هک  تسنآ  رتبجع  دش و 
189 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ار وا  دنوشیم و  کسمتم  ثبـشتم و  دیمع  یناربط  تایاور  تادافاب و  اجباج  دـیدس  ریغ  جـهنم  کلاس  یلباک  وا  خیـش  دـیمح و  بطاخم 
رظن وا  هدافا  رب  دـنزادرپیم و  تستیاور  لها  ماـما  نآ  تاـیورم  زا  هک  تیـالو  ثیدـح  حدـق  ود  ره  زاـب  دـننادیم و  دوخ  دـمتعم  اـجلم و 

ٌباجُع ٌءْیََشل  اذه  َّنِإ  دنزادنایمن 

نارمع زا  مکاح  تیاور  - 29

هدومرف ملـسم  طرـش  رب  نا  حیحـصت  هدومن و  تیاور  فیرـش  ثیدح  نیا  مکاحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دـبع  وبا  هکنآ  مهن  تسب و  هجو 
دیامرفیم هتشذگ  رصاق  رظن  زا  نآ  هقیتع  هخسن  ات  هس  هک  نیحیحصلا  یلع  كردتسم  رد  هچنانچ 

دیزی نع  یعبضلا  نامیلـس  نب  رفعج  انث  دیعـس  نب  ۀبیتق  انث  الاق  میعن  نب  دمحم  یبأ و  ینثدح  ظفاحلا  بوقعی  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  انثّدح 
یضمف بلاط  یبأ  نب  یلع  مهیلع  لمعتسا  ۀّیرس و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  نیـصح  نب  نارمع  نع  فرطم  نع  کشرلا 

امب هانربخا  یبّنلا  انیقل  اذإ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  ۀعبرا  دقاعتف  هیلع  کلذ  اورکناف  ۀیراج  باصاف  ۀّیرّـسلا  یف  یلع 
نوقرطتی مث  هیلع  اوملس  هیلإ و  اورظنف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرب  اوءدب  رفـس  نم  اومدق  اذإ  نوملـسملا  ناک  نارمع و  لاق  ّیلع  عنص 

اذک عنص  اّیلع  ّنا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀعبرالا  دحا  ماقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  اوملس  ۀّیرّـسلا  تمدق  اّملف  مهلاحر  یلا 
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ّنا رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  عبارلا  ماق  مث  کلذ  لثم  لاقف  ثلاثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  کلذ  لثم  لاقف  یناـثلا  ماـق  مث  هنع  ضرعاـف  اذـک  و 
وه هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  یلع  نم  نودیرت  ام  لاقف  ههجو  یف  فرعی  بضغلا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  لوسر  هیلع  لبقاف  اذک  اذـک و  عنـص  اّیلع 

يدعب نمؤم  لک  ّیلو 
هاجرخی مل  ملسم و  طرش  یلع  حیحص  ثیدح  اذه 

سابع نبا  زا  مکاح  - 30

هباتک لصا  نم  دادغبب  یعیطقلا  نادمح  نب  رفعج  نب  دمحا  رکب  وبا  انربخا  هتفگ  كردتسم  رد  مکاح  زین  هکنآ  مایس  هجو 
نبا یلا  سلاجل  ینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  انث  جـلب  وبا  انث  ۀـناوع  وبا  انث  دامح  نب  ییحی  اـنث  یبأ  ینثدـح  لـبنح  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  اـنث 

لاق و مکعم  موقا  انا  لب  ساّبع  نبا  لاقف  لاق  ءالؤه  نیب  نم  انب  ولخت  نا  اّما  انعم و  موقت  نا  اّما  ساّبع  نبا  ای  اولاقف  طهر  ۀعست  هاتا  ذإ  ساّبع 
ضفنی ءاجف  لاق  اولاق  ام  يردن  الف  اوثّدحتف  اودتناف  لاق  یمعی  نا  لبق  حیحص  ذئموی  وه 

190 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّنثعبال مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  هل  لاق  لجر  یف  اوعقو  هریغ  دحال  تسیل  لئاصخ  رشع  عضب  هل  لجر  یف  اوعقو  ّفت  ّفا و  لوقی  هبوث و 

لاق و نحطی  یحّرلا  یف  ّهنا  لاقف  ّیلع  نبا  لاقف  فرشتسم  اهل  فرـشتساف  هلوسر  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  ادبا  هَّللا  هیزخی  الجر ال 
ّییح تنب  هّیفصب  یلع  ءاجف  هاّیا  اهاطعاف  اثالث  ۀیاّرلا  ّزه  مث  هینیع  یف  ثفنف  لاق  رصبی  داکی  دمرا ال  وه  ءاجف و  لاق  نحطیل  مهدحا  ناک  ام 

وه لجر  الا  اهب  بهذی  لاق ال  هنم و  اهذخاف  هفلخ  اّیلع  ثعبف  ۀبوتلا  ةروسب  انالف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  مث  ساّبع  نبا  لاق 
لاقف مهعم  سلاج  یلع  لاق و  ةرخآلا  اینّدلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا  هّمع  ینبل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاق  ساّبع و  نبا  لاقف  هنم  انا  یّنم و 

ایندـلا و یف  یّیلو  تنا  یلعل  لاقف  اوباف  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا  لاقف  مهنم  لـجر  یلع  لـبقا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
ّیلع و یلع  هعـضوف  هبوت  هَّللا  لوسر  ذـخا  لاق و  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀـجیدخ  دـعب  ساّنلا  نم  نما  نم  لّوا  ّیلع  ناک  ساّبع و  نبا  لاق  ةرخـآلا 

ًاریِهْطَت  ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  لاق  نیسحلا و  نسحلا و  ۀمطاف و 
لوسر نومری  نوکرـشملا  ناک  ساّبع و  نبا  لاق  هناکم  مان  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  بوث  سیلف  هسفن  یلع  يرـش  ساّبع و  نبا  لاق 

ای لاقف  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّهنا  بسحی  رکب  وبا  لاق و  مئان  یلع  هنع و  هَّللا  یضر  رکب  وبا  ءاجف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
هَّللا یـضر  یلع  لعج  لاق و  راغلا  هعم  لخدـف  رکب  وبا  قلطناف  لاق  هکرداف  نومیم  رئب  وحن  یلا  قلطنا  دـق  هَّللا  ّیبن  ّنا  ّیلع  هل  لاـقف  هَّللا  یبن 
نع فشک  مث  حبصا  یتح  هجرخی  بوثلا ال  یف  هسار  ّفل  دق  رّوضتی و  وه  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  ّیبن  ناک  امک  ةراجحلاب  یمری  هنع 
هَّللا لوسر  جرخف  ساّبع  نبا  لاقف  کلذ  انرکنتـسا  دـق  رّوضتت و  تنا  هیمرن و  نحن  رّوضتی و  کـبحاص ال  ناـک  میئلل و  کـّنا  اولاـقف  هسار 
یلع یکبف  ملـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاقف  لاق  کعم  جرخا  ّیلع  هل  لاقف  هعم  ساّنلا  جرخ  كوبت و  ةوزغ  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

نوراه ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  هل  لاقف 
191 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تنا ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  ساّبع و  نبا  لاق  یتفیلخ  تنا  ّالا و  بهذا  نا  یغبنی  ّهنا ال  یبن  يدعب  سیل  هنا  الا  یـسوم  نم 
لخدـی ناک  ّیلع و  باـب  ریغ  دجـسملا  باوبا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّدـس  ساـّبع و  نبا  لاـق  ۀـنمؤم  يدـعب و  نمؤم  لـک  یلو 

لاق یلع  هالوم  ناف  هالوم  تنک  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  ساّبع و  نبا  لاق  هریغ  قیرط  هل  سیل  هقیرط  وه  ابنج و  دجـسملا 
دعب مهیلع  طخس  ّهنا  انربخا  لهف  مهبولق  یف  ام  ملعف  ةرجـشلا  باحـصا  نع  هَّللا  یـضر  ّهنا  نآرقلا  یف  ّلج  ّزع و  هَّللا  انربخا  دق  ساّبع و  نبا 

ام العاف و  تنک  لاق و  هقنع  برـضاف  یل  نذـئا  لاق  نیح  هنع  هَّللا  یـضر  رمعل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  یبن  لاق  ساّبع و  نبا  لاق  کلذ 
متئش ام  اولمعا  لاقف  ردب  لها  یلع  علطا  دق  هَّللا  لعل  کیردی 
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ۀقایسلا و هذهب  هاجرخی  مل  دانسالا و  حیحص  ثیدح  اذه 
تعمس لاق  ناّطقلا  ینیوزقلا  هیورهم  نب  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  انث  هنع  هَّللا  یضر  يدیزلا  نب  ةزمح  یلعی  وبا  دحوالا  دّیـسلا  انثّدح  دق 

هنع هَّللا  یضر  لبنح  نب  دمحا  ۀیاور  نم  لئاضفلا  اودجی  نا  مهبجعی  ناک  لوقی  يزارلا  متاح  ابا 
لامک هدـیدرگ و  نایع  حـضاو و  هدـش  لوقنم  یناربط  رکذ  رد  هک  یلعلا  جراعم  ترابع  زا  ار  تیالو  ثیدـح  مکاح  ندومن  تیاور  مه  و 

تـسین روهـشم  یفخم و  مظاعا  همئا  تادافا  نیرظان  رب  مکاح  ناش  تعفر  ناقتا و  رحبت و  تیاغ  تلابن و  تقث و  تیاهن  تلالج و  لضف و 
هقیفوت و نسح  هَّللا و  دـمحب  حاب  حـضو و  حال و  رهظف و  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  ریطلا  ثیدـح  دـلجم  یف  دـعب  امیف  کـلذ  نم  ذـبن  ءیجیـس  و 

هراهتشا هرما و  ءالج  هقوثو و  هرابتعا و  هدامتعا و  فیرشلا و  ثیدحلا  ۀّحـص  یلوا  دعب  ةرک  يرخا و  دعب  ةّرم  هقیرط  بحل  قحلا و  هجالبا 
لضفلا دعاصم  نم  دعاّصلا  بهاذملا  ّلک  ثیدحلا  ضماوغ  نع  بیقنتلا  ریقنتلا و  ریسلا و  قیقحتلا و  دیقنتلا و  یف  بهاذلا  مکاحلا  مکحب 

فیرـشلا ثیدـحلا  یمر  نا  عطـس  عـمل و  بصاـنملا و  ینـسا  ةراـصبلا  رحبّتلا و  ةراـهملا و  قذـحلا و  نم  نـکمتملا  بـتارملا  یلعا  ّزعلا  و 
رذق سّجهت  بکان و  قحلا  نع  جمس  مّجهت  بئاخ و  رساخ  مهو  بذاک و  غئان  نظ  ناینبلا  ةدهنملا  ۀفرقلا  ۀهیضعلا و  نالطبلا و  بذکلاب و 

ۀعانشلا یف  قیرع 
192 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بلاخ لوقعلل  عداخ  وا  بلاط  ۀعاظفلل  دقاح  وا  بلاج  ناودعلل  دونع  وا  بطاخ  تهبلل  جوجل  وا  بصان  دـناعم  لک  ّالا  هب  یـضری  بهاذ ال 
لییزت بئاصلا و  قحلا  ءافتقال  قیفوتلا  یلو  هَّللا  بهار و  ریغ  ناوهلا  نم  عیلخ  وا  بئاه  ریغ  يزخلا  نع  کتهنم  وا  بلاس  نیّدـلل  قذامم  وا 

بئاذلا نم  رثاخلا 
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هیآ لوزن  هعقاو  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیالو  ثیدـح  یناهبـصالا  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دـمحا  هکنآ  مکی  یـس و  هجو 
َنِیبَْرقَْألا  َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو  همیرک 

هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  هچنانچ  هدومرف  تیاور 
َنِیبَْرقَْألا  َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو  ۀیآلا  هذه  تلزن  امل  لاق  یلع  نع 

مهل وا  هدـی  عضو  اهتورذ و  نم  لزنت  ۀـکربلا  ناف  اهبناوج  نم  هَّللا  مسب  اولک  لاقف  ریثکلاب  سیل  اماعط  مهل  عنـص  بلطملا و  دـبع  ینیب  اـعد 
ّینا بلطملا  دبع  ینب  ای  لاق  مکرحـس و  دقل  بهل  وبا  لاقف  اوور  یتح  اوبرـشف  مهاقـس  مث  مهلّوا  برـشف  حدقب  اعد  مث  اوعبـش  یتح  اولکاف 
لاقف اهلثم  یلع  ۀیناثلا  مهاعد  مث  اوقرفتف  اورفنف  هباتک  یلا  هَّللا و  یلا  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  ةداهش  یلا  مکوعدا  طق  دحا  هب  ئجی  مل  امب  مکتئج 
مکیلو یبحاص و  یخا و  نوکی  نا  یلع  ینعیابی  نم  هدـی  دـم  مهل و  لاق  مث  کـلذ  لـثم  اولعفف  مهاعدـف  یلوـالا  ةرملا  لاـق  اـمک  بهل  وبا 

کلذ یلع  ینعیابف  نطبلا  میظع  موقلا  رغصا  ذئموی  انا  کعیابا و  انا  تلق  يدی و  تددمف  يدعب 
دلجم رد  هقباس  ریرحن  هیودرم  نبا  ۀینـس  رخافم  هیهب و  بقانم  هیمـس و  حـئادم  هیلع و  دـماحم  هیودرم و  نبا  هتعنـص  انا  ماعطلا  کلذ  لاق و 

رباکا و زا  تستقث و  بحاص  همالع  تبث و  ظفاح  هیودرم  نبا  هک  تسحـضاو  یبهذ  هرکذـت  زا  هکنآ  شاهصالخ  تشذـگ  ریدـغ  ثیدـح 
وا ریغ  هدنه و  نب  نمحرلا  دبع  لثم  هّینس  نیطاسا  هّلجا  دنکیم و  تیاور  داقن  رباکا  رگید  دایز و  نب  لهس  یبأ  لثم  نیثّدحم  خویش  مظاعا 

لاجرب ریـصب  ناش و  نیا  تفرعمب  دوب  میق  وا  دنریگیم و  ارف  وزا  هیوبن  راثآ  هینب و  ملاعم و  ینعی  دننکیم  تیاور  وزا  ریفغ  مج  هریثک  قلخ 
باتک زا  تقـشنا و  تعمتجا و  اذإ  فیکف  ةرخافلا  حئادملا  ةرهازلا و  دماحملا  هذه  نم  ةدحاوب  کیهان  فیناصتلا و  حیلم  عابلا و  لیوط  و 

ّولع هیلإ  یهتنا  هرقف و  زا  وا  تمظع  تلالج و  هک  عیطم  وبا  هک  تسحـضاو  ینیدملا  دحاولا  دبع  نب  دمحم  عیطم  وبا  همجرت  زا  یبهذ  ربعلا 
دانسالا
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193 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هدنم و نب  نمحرلا  دبع  مساقلا  وبا  هک  تسرهاظ  ظافحلا  ةرکذت  ترابع  زا  زین  هدرک و  تیاور  هیودرم  نبا  زا  دراد  روهظ  ناعمل  ناهبـصاب 

وبا میلـس و  نب  دمحم  نب  نسحلا  نب  دمحم  رکب  وبا  هیورکـس و  نب  دمحم  روصنم  وبا  دـمحا و  نب  دـمحم  ریخلا  وبا  باهولا و  دـبع  وا  خا 
هّینـس همئا  تادافا  بسح  یـصخش  زا  لیلج  هقث و  لدع و  صخـش  تیاور  دناهدرک و  تیاور  هیودرم  نبا  زا  ریثک  یقلخ  یفقث و  هَّللا  دـبع 

تسیلجنم قفتنملا  ینب  ثیدح  رکذ  دعب  میقلا  نبا  داعملا  داز  ترابع  زا  قبـس و  امک  دشابیم  هنع  يورم  تلادع  تلالج و  قوثو و  لیلد 
ثیدح نیا  وا  تیاورب  میقلا  نبا  هک  تسرابخا  مادخ  مخافا  راثآ و  ظافح  لثاما  ّتلم و  خویـش  هلجا  تنـس و  همئا  رابک  زا  هیودرم  نبا  هک 
توبن ةاکشم  زا  نآ  جورخ  ققحت و  توبث و  رابتعا و  دامتعا و  رب  لالدتسا  جاجتحا و  نیروکذم  همئا  رگید  تیاور  لثم  دوخ  باتک  رد  ار 
تسناد ناوت  یطویـس  ظافحلا  تاقبط  ترابع  زا  لوبقلا و  رابتعالا و  ۀیاغ  قوثولا و  دامتعالا و  لامک  یلع  ۀلالد  اذه  کبـسح  دیامنیم و 
لاجرب ریصب  ثیدح و  ناشب  میق  جرختسم و  خیرات و  ریـسفت و  لثم  هدیدع  فیناصت  بحاص  لیلج و  همالع  ریبک و  ظفاح  هیودرم  نبا  هک 

هک تسراکشا  ادیوه و  راهنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  یناقرز  بهاوم  حرـش  ترابع  زا  تسعالطالا و  ریثک  عابلا و  لیوط  لامک و  بحاص  و 
حیلم عابلا و  لیوط  لاجرب و  ریـصب  ثیدـح و  ناـشب  میق  جرختـسم و  دنـسم و  ریـسفت و  خـیرات و  بحاـص  هماـّلع  تبث  ظـفاح  هیودرم  نبا 

نآ تلالج  تمظع و  تیاهن  هک  دوخ  باتک  ذخام  ار  هیودرم  نبا  باتک  وا  هک  تسرهاظ  يرزج  نیصح  نصح  ترابع  زا  تسفینـصتلا و 
دمحا ماما  هبیـش و  یبأ  نبا  ملـسم و  يراخب و  لثم  دوخ  هلحن  نیثّدحم  مخافا  نیدمتعم و  نیطاسا  بتک  رگید  لثم  هدینادرگ و  هدرک  نایب 
دامتعا نآ  رب  مهریغ  کلام و  همیزخ و  نبا  هناوع و  نبا  مکاح و  ناّبح و  نبا  راّزب و  ینیوزق و  هجاـم  نبا  یئاـسن و  يذـمرت و  دواد و  وبا  و 
بطاخم احیحـص و  هیف  ام  عیمج  نوکی  نا  وجرا  ینا  ملعیلف  لاق  ثیح  هتـسناد  حیحـص  ار  هیودرم  نبا  تاـیاور  هک  تسرهاـظ  زین  هدومن و 

ریرج نبا  ریسفت  یملید و  ریسفت  هیودرم و  نیا  ریسفت  دنیوگ  ریـسفت  ار  ریـسفتب  هقلعتم  ثیداحا  هتفگ و  ثیدح  لوصا  هلاسر  رد  رابت  یلاع 
رکذ رد  بحاص  هاش  تسه و  ثیدح  ریسافت  ریهاشم  زا  هیودرم  نبا  ریـسفت  هک  تسادیوه  ترابع  نیزا  دناثیدح  ریـسافت  ریهاشم  هریغ  و 

دناهتشاذگ ریسافت  رگید  رب  مدقم  ار  وا  ریسفت  ریسافت 
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نیثدحملا جات  هکنآ  مود  یس و  هجو 
194 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باـتک رد  یباّـصولا  ینمیلا  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  هچناـنچ  هدومن  تیاور  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یناهفـصالا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن  وـبا 
هتفگ ءافتکالا 

هجرخا يدعب  نمؤم  لک  یلو  وه  هنم و  انا  ینم و  اّیلع  ّنا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  نیـصح  نب  نارمع  نع 
ۀباحّصلا لئاضف  یف  میعن  وبا  هدئاوف و  یف  نایفس  نب  نسحلا  هدنسم و  یف  یسلایطلا  دواد  وبا 

هتفگ یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  و 
یسلایطلا جرخا  يدعب و  نمؤم  لک  یلو  یلع  ّیلع و  نم  انا  یّنم و  یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  نیـصح  نب  نارمع  نع 

هلثم میعن  وبا  نیفس و  نب  نسحلا  و 
تاقث نیرّحبتم  تابثا و  نیرهمتم  ناکرا و  نیدمتعم  ریراحن  نایعا و  نیثدحم  ریهاشم  نأشلا و  لیلج  ياملع  رباکا  زا  یناهفـصا  میعن  وبا  و 
هرخاف دماحم  هیماس و  بقانم  هیلاع و  لئاضف  تسنیدقنم و  مخافا  نیدنتسم و  مظاعا  نیقّقحم و  هلجا  نیققدم و  رابک  نیمظعم و  نیطاسا  و 

ربع ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  لثم  نینّنـستم  تارـضح  رافـسا  بتک و  نیعبتتم  هرهم  رب  وا  هلیبن  رثام  هلیلج و  مراـکم  هرهاز و  نساـحم  و 
ياهقف تاقبط  يونـسالا و  نسح  نب  میحرلا  دـبع  هیعفاش  ياهقف  تاقبط  يدفـص و  لـیلخ  تاـیفولاب  یفاو  یعفاـی و  ناـنجلا  ةآرم  یبهذ و 
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یطویـس و تاقبط  يدـسا و  رکب  وبا  هیعفاش  تاقبط  يدرولا و  نباب  ریهـشلا  رفظم  نب  رمع  رـصتخملا  همتت  یکبـس و  باهولا  دـبع  هیعفاـش 
نیثدحملا ناتـسب  یـسیع و  يدهم  وبا  دیناسالا  دیلاقم  بیطخلا و  هَّللا  دبع  نب  دمحم  ةاکـشم  لاجر  ینارعـش و  باهولا  دبع  راونالا  حـقاول 

اجنیا تسنایع  رهاظ و  نآ  ریغ  رـصاعم و  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  نامز و  نسح  يولوم  نسحتـسم  لوق  بطاخم و  دوخ 
ظفاحلا لیلجلا  مامالا  نارهم  نب  یسوم  نب  قاحسا  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  هتاقبط  یف  یکبـسلا  لاق  دوریم  ترابع  ضعب  رب  افتکا 

یف ّولعلا  نیب  هل  هَّللا  عمج  نیدـلا  مالعا  دـحا  طبّـضلا و  ظفحلا و  یف  ۀـیاهنلا  فّوصتلا و  هقفلا و  نیب  عماـجلا  یفوصلا  یناهفـصالا  میعن  وبا 
خیشلا طبـس  وه  ناهبـصاب و  ۀئامثالث  نیثلث و  تس و  ۀنـس 336  بجر  یف  دلو  راطقالا  نم  ظافحلا  هیلإ  لحر  ۀیارّدلا  یف  ۀـیاهنلا  ۀـیاورلا و 

مهل هَّللا  عمج  نیذلا  مالعالا  دحا  ۀّیفوّصلا و  خیاشم  دحا  ءانبلا  فسوی  نب  دمحم  دهازلا 
195 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلا مهنع  ایندلا  یف  دّرفت  رصعلا  خویش  نم  ۀفئاط  هوبا  هل  زاجتسا  راطقالا و  نم  ظاّفحلا  هیلإ  لحر  ۀیاردلا  یف  ۀیاهنلا  ۀیاورلا و  یف  ّولعلا  نیب 
نب دحاولا  دبع  انث  ۀّیفوصلا  تاقبط  باتک  یف  لاقف  میعن  یبأ  نع  دحاو  نع  همّدقت  عم  یملسلا  نمحرلا  دبع  وبا  يور  دق  یکبسلا و  لاق  نا 
رکذ یمدالا و  لهـس  نب  دّمحم  نب  دمحا  ابنا  دادغبب  يرقملا  شیبح  نب  یلع  نب  دّمحم  انث  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  انث  یمـشاهلا  دـمحا 

یناهفـصالا و میعن  وبا  نیلجر  ریغ  ظفحلا  مسا  هیلع  قلطا  ادحا  را  مل  لوقی  بیطخلا  رکب  ابا  تعمـس  يدنقرمـسلا  نب  دمحم  وبا  لاق  اثیدح 
دنـسا و ال قافآلا  نم  قفا  یف  نکی  مل  هیلإ و  الوحرم  هتقو  یف  میعن  وبا  ناک  هیودرم  نب  دّمحم  نب  دـمحا  لاق  جرعالا و  يودـبعلا  مزاح  وبا 

ناک امبر  هراد  یلا  ماق  اذاف  رهظلا  بیرق  یلا  هدیری  ام  أرقی  مهنم  دحاو  ۀبون  موی  لک  ناک  هدنع و  اوعمتجا  دق  ایندلا  ظافح  ناک  هنم  ظفحا 
باحـصا ناک  ّيولعلا  ساّبعلا  نب  ةزمح  لاق  عیمـستلا و  وا  فینـصتلا  يوس  ءاذـغ  هل  نکی  مل  رجـضی  ناـک ال  وزج و  قیرطلا  یف  هیلع  أرقی 

فّنـص امل  نولوقی  اوناک  ظفحا و  هنم و ال  ادانـسا  یلعا  ابرغ  اقرـش و ال  دجوی  ریظن ال  الب  ۀنـس  ةرـشع  عبرا  میعن  وبا  یقب  نولوقی  ثیدـحلا 
نم رکذ  میعن و  یبأ  رابخا  انخیش  عمج  دق  ظفاحلا  لّضفملا  نبا  لاق  رانید و  ۀئامعبراب  هورتشاف  هتایح  لاح  روباسین  یلا  لمح  ۀیلحلا  باتک 

ریسی هنع  توف  يوس  هنع  یناساقلا  رفظملا  نبا  یلع  هانعمـس  ءایلوالا  ۀیلح  هباتک  لثم  فّنـصی  مل  لاق  الجر و  نینامث  وحن  مه  هنع و  ثّدح 
یلع یلوتسا  اّمل  نیکتکبس  نب  دومحم  ناطلّسلا  ّنا  ةروهـشملا  هتامارک  نم  تلق و  نیدلا  مالعا  دحا  نیثدحملا و  جات  وه  راجنلا  نبا  لاق  و 
موی مهدصق  مث  اّونامطا  یّتح  مهنمآ  اهیلإ و  دومحم  عجرف  یلاولا  اولتق  ناهبصا و  لها  بثوف  اهنع  لحر  هلبق و  نم  ایلاو  هیلع  ّیلو  ناهبـصا 

ناتمارک هل  تلـصحف  عماجلا  یف  سولجلا  نم  ظفاحلا  میعن  ابا  اوعنم  دـق  کلذ  لبق  اوناـک  ۀـمیظع و  هلتقم  مهنم  لـتقف  عماـجلا  یف  ۀـعمجلا 
مهنم هل  یلاعت  هَّللا  ماقتنا  لتقل و  اسلاج  ناک  ول  ذإ  مهیلع  يرج  امیف  ۀمالّسلا 

196 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اهعیمـست و بحی  اهیلع و  انل  ّثحلا  ریثک  هَّللا  همحر  دلاولا  مامالا  خیـشلا  ناک  بتکلا  نسحا  نم  یه  ءایلوالا و  ۀیلح  هتافّنـصم  نم  اعیرس و 

خیرات باتک  ملـسم و  یلع  جرختـسملا  باتک  يراخبلا و  یلع  جرختـسملا  باتک  ةّوبّنلا و  لئالد  باتک  ۀباحّـصلا و  ۀـفرعم  باتک  اـضیا  هل 
نیثلث و ۀنس 430  مرحملا  نم  نیرشعلا  یف  یفوت  تافّنصملا  نم  اریثک  ائیش  فّنص  ۀباحّصلا و  لئاضف  باتک  ۀّنجلا و  هفص  باتک  ناهبصا و 

هَّللا دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  وه  یناهفصالا  میعن  وبا  هتفگ  ةاکـشم  لاجر  ءامـسا  رد  بیطخ  نیّدلا  یلو  ۀنـس و  نوعـست  عبرا و  هل  ۀئامعبرا و 
نیثلث و عبرا و  ۀنـس  دلو  ردقلا  ریبک  مهلوق  یلا  عوجرملا  مهثیدحب  لومعملا  تاقثلا  ثیدـحلا  خـیاشم  نم  وه  ۀـیلحلا  بحاص  یناهفـصالا 

هَّللا همحر  ۀنس  نوعست  تس و  رمعلا  نم  هل  ناهبصاب و  ۀئامعبرا  نیثلث و  ۀنس  رفص  یف  تام  ناهبصاب و  ۀئامثالث 

یقهیب نیسح  نیبا  دمحأ  - 33

تیاور ساّبع  نبا  زا  لیوط  یثیدح  نمض  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  يدرجورسخ  یقهیب  نیسح  نب  دمحا  رکب  وبا  هکنآ  موس  یـس و  هجو 
دانسا نیاب  مانصا  رسک  ثیدح  رکذ  دعب  بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  هچنانچ  هدومرف 
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يدلاو انربخا  لاق  ظعاولا  دمحا  نب  لیعامسا  ةاضقلا  خیش  انربخا  لاق  یمزراوخلا  یمصاعلا  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  دهاّزلا  خیشلا  انربخا 
انثّدح لاق  یعیطقلا  رفعج  نب  دمحا  انربخا  لاق  اذه  نیـسحلا  نب  دمحا  نع  دانـسالا  اذهب  هتفگ و  خـلا  یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دـمحا  رکب  وبا 
نومیم نب  ورمع  انثدح  لاق  جلب  وبا  انثدح  لاق  ۀناوع  وبا  انثدح  لاق  دامح  نب  ییحی  انثّدح  لاق  یبأ  انربخا  لاق  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع 

ساّبع نبا  لاقف  لاق  ءالؤه  نیب  نم  انب  ولخت  نا  اما  انعم و  موقت  نا  اّما  ساّبع  نبا  ای  اولاق  طهر  ۀعـست  هاتا  ذإ  ساّبع  نبا  یلا  سلاجل  ینا  لاق 
ّفت ّفا و  لوقی  هبوث و  ضفنی  ءاجف  لاق  اولاق  ام  يردن  الف  اوثّدحتف  اودتناف  لاق  یمعی  نا  لبق  حیحـص  ذـئموی  وه  لاق و  مکعم  موقا  انا  لب 
ادبا هَّللا  هیزخی  الجر ال  نثعبال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  لاق  لجر  یف  اوعقو  هریغ  دـحال  سیل  لئاضف  رـشع  عضب  هل  لجر  یف  اوعقو 

هلوسر هَّللا و  هبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی 
197 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاق رصبی  نا  داکی  دمرا ال  وه  ءاجف و  لاق  نحطیل  دحا  ناک  ام  لاق و  نحطی  یحّرلا  یف  ّهنا  اولاقف  ّیلع  نیا  لاقف  فرشتسم  اهل  فرـشتساف 
رکب ابا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ثعب  مث  ساّبع  نبا  لاقف  ّییح  تنب  ۀّیفصب  ّیلع  ءاجف  هایا  اهاطعاف  اثلث  ۀیاّرلا  ّزه  مث  هنیع  یف  ثفنف 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاق  ساّبع و  نبا  لاق  هنم  انا  یّنم و  وه  لجر  ّالا  اهب  بهذی  لاقف ال  هنم  اهذخا  هفلخ و  اّیلع  ثعبف  ۀبّوتلا  ةروسب 
لاقف مهنم  لجر  یلع  لبقا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  مهعم  سلاج  ّیلع  لاق و  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  ینیلاوی  مکیا  هّمع  ّیبنل 

دعب سانلا  نم  نما  نم  لّوا  ّیلع  ناک  ساّبع و  نبا  لاق  ةرخـآلا  ایندـلا و  یف  ییلو  تنا  یلعل  لاـقف  اوباـف  ةرخـآلا  ایندـلا و  یف  ینیلاوی  مکیا 
ُمُْکنَع َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  لاق  نیسح و  نسح و  ۀمطاف و  ّیلع و  یلع  هعضوف  هبوث  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ذخا  لاق و  ۀجیدخ 

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا 
لوسر نومری  نوکرشملا  ناک  ساّبع و  نبا  لاق  هناکم  مان  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  باوث  سیلف  هسفن  یلع  يرـش  ساّبع و  نبا  لاق 

هَّللا ّیبن  ّنا  یلع  هل  لاقف  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّهنا  بسحی  رکب  وبا  مئان و  یلع  رکب و  وبا  ءاجف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
یّلـص هَّللا  ّیبن  یمری  ناک  امک  ةراجحلاب  یمری  یلع  لعج  لاق و  راغلا  هعم  لخدف  رکب  وبا  قلطناف  لاق  هکرداف  نومیم  مأ  رئب  وحن  قلطنا  دـق 

کبحاص ال ناک  میئلل و  ّکنا  اولاقف  هسار  نع  فشک  مث  حبـصا  یتح  هجرخی  بوثلا ال  یف  هسار  فل  دق  رّوضتی و  وه  ملـس و  هیلع و  هَّللا 
جرخ كوبت و  ةوزغ  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  جرخ  ساّبع و  نبا  لاق  کلذ  انرکنتـسا  دق  رّوضتت و  تنا  هیمرن و  نحن  رّوضتی و 

نم نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  هل  لاقف  ّیلع  یکبف  مّلـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاقف  کعم  جرخا  ّیلع  هل  لاقف  هعم  سانلا 
ّیلو تنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  ساّبع و  نبا  لاق  یتفیلخ  تنا  ّالا و  بهذا  نا  یغبنی  ّهنا ال  يدعب  یبن  سیل  ّهنا  ّالا  یـسوم 

لاق يدعب  ۀنمؤم  نمؤم و  لک 
198 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قیرط هل  سیل  هقیرط  وه  ابنج و  دجـسملا  لخدی  ناکف  یلع  باب  ریغ  دجـسملا  باوبا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّدـس  ساّبع و  نبا 
نآرقلا یف  ّلج  زع و  هَّللا  انربخا  دق  ساّبع و  نبا  لاق  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  ساّبع  نبا  لاق  هریغ 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  ّیبن  لاق  ساّبع و  نبا  لاق  کلذ  دعب  مهیلع  طخس  ّهنا  انربخا  لهف  مهبولق  یف  ام  ملعف  ةرجشلا  باحـصا  نع  یـضر  ّهنا 
متئش ام  اولمعا  لاقف  ردب  لها  یلع  علّطا  دق  هَّللا  لعل  کیردی  ام  لاق و  بطاح  قنع  ینعی  هقنع  برضاف  یل  نذئا  لاق  نیح  رمعل  ملس 

رّحبت و رخف و  ولع  ردـق و  ّومـس  ناش و  تمظع  عاب و  لوط  تراهم و  دـقن و  تیاغ  تعارب و  لامک و  تیاـهن  تلـالج و  لـضف و  دـیزم  و 
تایفو یناعمـس و  میرکلا  دـبع  باـسنالا  باـتک  يومح و  توقاـی  ءاـبدالا  مجعم  لـثم  موق  نیا  همئا  رافـسا  عبتتم  رب  یقهیب  ناـقتا  رّهمت و 

نبا رشبلا  رابخا  یف  رصتخملا  ۀمتت  یلع و  نب  لیعامـسا  ءادفلا  وبا  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخم  يرزج و  ریثا  نبا  لماک  ناکلخ و  نبا  نایعألا 
نیّدـلا یلو  ةاکـشم  لاجر  یعفای و  نانجلا  ةآرم  یبهذ و  مالـسالا  لود  ربغ و  نم  ربخ  یف  ربع  ظافحلا و  ةرکذـت  ءالبنلا و  ریـس  يدرولا و 
ظافحلا تاقبط  يدـسا و  رکب  وبا  هّیعفاش  تاقبط  یکبـس و  باهولا  دـبع  هیعفاش  تاقبط  يونـسا و  میحرلا  دـبع  هیعفاش  تاقبط  بیطخلا و 
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یلع اّلم  ةاکشم  حرش  ةاقرم  يوانم و  فؤرلا  دبع  ریغصلا  عماج  حرش  ریدقلا  ضیف  قحلا و  دبع  خیش  ةاکشم  لاجر  یطویـس و  نیدلا  لالج 
للکم و جات  مولعلا و  دجبا  بطاخم و  دوخ  نیثدحملا  ناتـسب  یبلاعث و  يدهم  وبا  دیناسالا  دـیلاقم  یناقرز و  هّیندـل  بهاوم  حرـش  يراق و 

تسرینتسم رهاظ و  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا 

یناهفصا بغار  - 34

رد هدومرف و  تباث  متح  عطقب و  ار  تیالو  ثیدـح  یناهفـصالا  بغارلاب  ریهـشلا  دـمحم  نب  نیـسح  مساـقلا  وبا  هکنآ  مراـهچ  یـس و  هجو 
مایا رد  هک  ءاغلبلا  ءارعشلا و  تارواحم  ءابدألا و  تارضاحم  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  رکذ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  هلمج 
نیرد دوب و  هداتفا  اطخلا  ریثک  دبع  نیا  تسدب  دازآ  یلع  مالغ  هناخ  بتک  زا  نآ  هیملق  هقیتع  هخسن  کی  ءالآلا  ضیفم  معنم  تیانعب  هقباس 
لـصف نآ  ناونع  رد  هک  نورـشع  ّدح  لوصف  زا  یلـصف  رد  تسرـضاح  رـصاق  رظن  شیپ  نآ  هیرـصم  هعوبطم  هخـسن  ماعنم  بر  لضفب  مایا 

ۀباحصلا نایعا  لئاضف  یف  ءاج  اّمع  هتفگ و 
199 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رکذ نم  ّدب  دجوی  مل  نکل  یناعملا  عیونت  یلا  هیف  دصقلا  ناک  ذإ  بیترتلا  یلع  لاجّرلا  رکذب  لغتـشی  نا ال  باتکلا  اذه  طرـش  نم  ناک  دق 
موی ناضمر  رهش  نم  تلخ  ۀلیل  ةرشع  عستل  لتق  ههجو  هَّللا  مّرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  دیامرفیم  رثکت  هیلإ  ۀجاحلا  تناک  ذإ  ۀباحصلا  لئاضف 
بیغ ۀفوکلاب و  نفد  اموی و  رشع  ۀعـست  رهـشا و  ۀینامث  نینـس و  عبرا  هتفالخ  نیـسمخ و  ثلث و  نبا  لیق  نیّتس و  ثالث و  نبا  وه  ۀعمجلا و 

هربق و
هتنبا یلع  لخد  ّهنا  کلذ  بارت و  ابا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هانک  اکلم و  نوکت  مث  اـماع  نوثلث  ۀـفالخلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاـق 
کلذ بارت و  ابا  ای  مق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاقف  بارتلا  یف  اعجطـضم  هدجوف  دجـسملا  ءانف  یف  تلاق  کمع  نبا  نیا  لاقف  ۀمطاف 

ّیبن ّهنا ال  ریغ  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  الا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  لاق  هلئاضف  نم  هب  بجعا  اـم  ةّدـش  نم 
يدعب نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  یلع  لاق  کلذک و  تناف  لاق  یلب  لاق  يدعب 

يانث حدـمب و  هینـس  همئا  لثاما  بتارملا و  عیفر  نیطاسا  رابک  ریراحن و  مخافا  بصاـنملا و  لـیلج  ریهاـشم  مظاـعا  زا  بغار  مساـقلا  اـبا  و 
هتفگ ةاحنلا  نییوغللا و  تاقبط  یف  ةاعولا  ۀـیغب  رد  یطویـس  هماّلع  بلاط  ار  لیبن  هماّلع  نآ  میرکت  میخفت و  میظعت و  دـیزم  بغار و  بغار 

نینافا نآرقلا و  تادرفم  هل  ۀسماخلا  ۀئاملا  لئاوا  یف  ناک  تافّنصملا  بحاص  بغارلا  مساقلا  وبا  یناهبـصالا  یلعم  نب  دمحم  نب  لضفملا 
ۀخسن رهظ  یلع  یشکرزلا  نیّدلا  ردب  خیشلا  طخب  تیأر  یتح  یلزتعم  بغاّرلا  نا  ینظ  ناک  دق  ۀثلثلا و  یلع  تفقو  تارضاحملا  ۀغالبلا و 

نم بغارلا  مساقلا  ابا  ّنا  لوصالا  یف  سیدقتلا  سیسات  یف  يزارلا  نیّدلا  رخف  مامالا  رکذ  هّصن  ام  مالّـسلا  دبع  نبال  يرغـصلا  دعاوقلا  نم 
زا رـشع  هینامث  هدئاف  رد  رهزم  رد  یطویـس  زین  ّیلزتعم و  هنا  نّونظی  سانلا  نم  اریثک  ّناف  ۀنـسح  ةدئاف  یه  لاق و  یلازغلاب  هنرق  ۀنـسلا و  ۀمئا 

ۀنّسلا و ۀمئا  نم  وه  بغارلاب و  روهـشملا  لضفملا  نب  دّمحم  نب  نیـسحلا  مساقلا  وبا  مامالا  لاق  ةرـشع  ۀیناثلا  هتفگ  عسات  عون  زا  لّوا  لصف 
هتدبز برعلا و  مالک  بل  وه  نآرقلا  ظافلا  تادرفملا  هباتک  ۀبطخ  یف  ۀغالبلا 

200 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مهرثن مهمظن و  یف  ءاغلبلا  ءارعشلا و  قاذح  عزفم  اهیلإ  مهمکح و  مهماکحا و  یف  ءامکحلا  ءاهقفلا و  دامتعا  اهیلع  همئارک و  هتطـساو و  و 

نیّتلا ۀـلاّتحلاک و  ةرمثلا و  بئاطا  یلا  ۀـفاضالاب  يونلا  روشقلاک و  اهیلإ  ۀـفاضالاب  وه  اهنم  ةاقتنملا  اـهنع و  تاـعّرفتملا  ظاـفلالا  ادـع  اـم  و 
مولعلا ۀنیدم  رد  یجـشوق  دـمحم  نب  یلع  تنب  نبا  یموّرلا  هدازیـضاق  نب  دـمحم  نب  دومحم  ذـیملت  یقینزا  ۀـطنحلا و  بوبل  یلا  ۀبـسنلاب 

لئاوا یف  ناک  تافّنـصملا  بحاص  بغارلا  مساقلا  وبا  یناهفـصالا  دّمحم  نب  لضفملا  وه  یناهفـصالا و  بغارلل  تارـضاحملا  نونف  هتفگ 
باتک هل  نیتاشنلا و  لیضفت  هل  تاقثلا و  ضعب  نم  هانعمس  ریـسفت  هل  تارـضاحملا و  ۀغالبلا و  نینافا  نآرقلا و  تادرفم  هل  ۀسماخلا  ۀئاملا 
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نم ۀخسن  رهظ  یلع  یـشکرزلا  نیّدلا  ردب  خیـشلا  طخب  تیار  یطویـسلا  لاق  نکل  ّیلزتعم  ّهنا  نّونظی  ساّنلا  ۀعیرـشلا و  ماکحا  یف  ۀعیرّذلا 
ۀمئا نم  بغارلا  مساقلا  ابا  ّنا  لوصالا  یف  سیدقتلا  سیـسات  یف  يزاّرلا  نیدلا  رخف  مامالا  رکذ  هصن  ام  مالّـسلا  دبع  نبال  يرغّـصلا  دعاوق 

ٌْمثِإ  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ساّنلا  نونظب  ةربع  الف  ۀنسح  ةدئافلا  هذه  یلازغلاب و  هنرق  ۀنّسلا و 
نب نیـسح  مساقلا  یبأ  ۀـمالعلل  ۀـغالبلا  نینافا  هتفگ  نونفلا  بتکلا و  یماسا  نع  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  و 
نب دّمحم  نب  نیـسحلا  مساقلا  وبا  ۀمالعلا  لضافلا  وه  بغارلا  ریـسفت  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  زین  یناهفـصالا و  بغارلاب  فورعملا  دّمحم 

دروا خلا  هئالآ  یلع  هّلل  دمحلا  هلّوا  دلجم  یف  ربتعم  ریسفت  وه  ۀسماخلا و  ۀئاملا  سار  یف  یفوتملا  یناهفـصالا  بغارلاب  فورعملا  لضفملا 
زین يواضیبلل و  لیزنتلا  راونا  ذخام  دحا  وه  اعبشم و  اریسفت  هرّسف  مث  تایالا  نم  المج  دروا  ّهنا  هزرط  ریسفتلا و  یف  ۀعفان  تامدقم  هلّوا  یف 

یناهفـصالا بغارلا  لضفملا  نب  دّـمحم  نب  نیـسحلا  مساقلا  یبأ  مامالل  نیتداعـسلا  لیـصحت  نیتأشنلا و  لیـضفت  هتفگ  نونظلا  فشک  رد 
ةاشنلا اهیف  لّصف  اباب و  نیثلث  ۀـثلث و  یلع  بتر  خـلا  هدـبع  ةّوبنلاب  لسرا  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  هلّوا  رـصتخم  ۀـسماخلا  ۀـئاملا  سار  یف  یّفوتملا 

مسقلا یبأ  مامالل  ۀعیرشلا  مراکم  یلا  ۀعیرّذلا  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  زین  يرخالا و  ةاشنلا  یلوالا و 
201 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

انیدهی ارون  دوجولا  ببس  وه  يذلا  هدوج  یلاعت  هَّللا  لاسن  هلّوا  هتادرفم  لئاوا  یف  هرکذ  یناهفصالا  بغارلا  لّضفملا  نب  دّمحم  نب  نیـسح 
قلعتی امیف  ثلاثلا  قطنلا  ملعلا و  لقعلا و  یف  یناّثلا  هلـضف  هاوق و  ناسنالا و  لوصا  یف  لّوالا  لوصف  ۀعبـس  یلع  وه  خـلا و  هیلع  لاـبقالا  یلا 

لاعفالا رکذ  یف  عباّسلا  تاعانّـصلاب  قلعتی  امیف  سداسلا  ملظلا  ۀـلادعلا و  یف  سماخلا  ۀـّیبضغلا  يوقلاب  قلعتی  امیف  عباّرلا  ۀّیناوهـشلا  يوقلاب 
تادرفم هتفگ  نونظلا  فشک  رد  زین  هتـسافنل و  هنـسحتسی  امئاد و  ۀـعیرّذلا  باتک  بحـصتسی  ناک  یلاّزغلا  مالـسالا  ۀّـجح  ماـمالا  نا  لـیق 

تاقبط یف  یطویسلا  هاّمس  ۀنس  یفوتملا  یناهبـصالا  بغارلاب  فورعملا  لضفملا  نب  دّمحم  نب  نیـسح  مسقلا  یبال  ۀغللا  یف  نآرقلا  ظافلا 
یف يزارلا  نیّدـلا  رخف  مامالا  رکذ  هّصن  ام  یـشکرزلا  طخ  نع  لقن  ۀـسماخلا و  ۀـئاملا  لـئاوا  یف  ناـک  لاـق  دّـمحم و  نب  لـضفملا  ةاـّحنلا 

رد مولعلا  دجبا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  یهتنا و  یلازغلاب  هنرق  ۀنـسلا و  ۀّـمئا  نم  بغارلا  ّنا  لوصالا  یف  سیدـقتلا  سیـسات 
ۀغالبلا نینافا  تارضاحملا و  هل  ۀسماخلا  ۀئاملا  لئاوا  یف  ناک  بغارلا  مساقلا  وبا  یناهفصالا  دمحم  نب  لضفم  هتفگ  هرـضاحم  ءاملع  رکذ 

الف ۀنـسح  ةدئاف  هذـه  ّیلازغلاب و  هنرق  ۀّنـسلا و  ۀـمئا  نم  ّهنا  ّيزارلا  رخفلا  نع  یطویـسلا  لقن  نکل  ّیلزتعم  ّهنا  نونظی  سانلا  کلذ و  ریغ  و 
ٌْمثِإ  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ساّنلا و  نونظب  ةربع 

لالدتـسا و جاجتحا و  دـنیارگیم و  نانج  طاسبنا  راشبتـسا و  لامکب  یناهفـصا  بغار  تاقیقحت  تادافاب و  ناـیعا  هیّنـس  ياـملع  رباـکا  و 
رد یطویـس  دنیامرفیم  راوطالا  ةدمع  هماّلع  نآ  دامتعا  رابتعا و  قوثو و  تیاهن  راهظا  هدومن  مارک  ّقح  لها  هلباقم  قیقحت و  ماقمب  دانتـسا 
وه حـصفا و  نبّللا و  حـصف  لاقی  نبّللا  یف  هلـصا  هبوشی و  امم  ءیـشلا  صولخ  حـصفلا  هتادرفم  یف  بغارلا  لاـق  هتفگ  عساـت  عون  رد  رهزم 

ملکت حـصفا  هتغل و  تداج  لجرلا  حـصف  ریعتـسا  هنم  حیـصفلا و  نبّللا  ةوغّرلا  تحت  رعاـشلا و  لاـق  ةوغّرلا  نم  يّرعت  اذإ  حـصفم  حیـصف و 
باب رد  بغار  زا  لقن  رب  لمتشم  رهزم  رد  یطویس  ترابع  زین  یهتنا و  ّحصا  لوالا  سکعلاب و  لیق  ۀّیبرعلاب و 

202 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا یضر  رمع  ترضح  لوبقلا  مزال  اوقب  دوخ  لالدتسا  تماقا  زا  نوچ  هتفگ و  هّیرمع  تکوش  رد  دیشر  لضاف  يدینش و  افنآ  نآرق  حدم 

میامنیم تسا  هدرک  دراو  نآ  رب  هعیـش  ياملع  تعیاشمب  هلاسر  بحاص  هک  یمّهوت  عفد  الاح  میدرک  لـصاح  تغارف  هعتم  تمرح  رب  هنع 
وحن نیاب  نآ  لیوات  هک  هدومرف  تسا  هلاجع  نیا  طرـش  زا  جراخ  نآ  باوجب  ضرعت  هک  رایـسب  یـسفن  زارد  زا  دـعب  هچنآ  هک  میوگیم  و 

دوب و ترـضح  نآ  زا  میرحت  لـصا  میتسه و  ادـخ  ربمغیپ  میرحت  دّـکوم  نّیبم و  نم  هک  تس  نیا  اـهمرحا  اـنا  اـمهنع و  یهنا  اـنا  ینعم  هک 
مّرح لامعتـسا  هک  اریز  تسبابلالا  یلوا  باجعتـسا  لباق  خـلا  لیلدیب  کیکر و  تیاـغب  تسیهیجوت  لـیلع  تسیکیراـت  نیا  هک  تسرهاـظ 
امک عیاش  تیاغب  اهب  مکح  اهنع و  ربخا  هتحابا و  نّیب  ینعمب  ءیـشلا  حابا  ظـفل  اذـک  اـهب و  مکح  اـهنع و  ربخا  هتمرح و  نّیب  ینعمب  ءیـشلا 
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تستیبرع و همئا  زا  هک  ینازاتفت  هماّلع  یناث  هیوبیس  یعفاشلا  هحابأ  بسخلا و  ۀفینح  وبا  مّرح  ۀفینح و  وبا  هحابا  ذیبنلا و  یعفاشلا  مّرح  لاقی 
دیامرفیم رمع  ترـضح  نعاطم  باوج  رد  دـصاقم  حرـش  رد  هتفگ  هیبدا  ياـملع  زا  ار  وا  هدـئاف  نیمه  موس  هجو  رد  مه  هلاـسر  بحاـص 

بغار ماـما  یهتنا و  ۀـفینح  وـبا  هحاـبا  یعفاـشلا و  ثلثملا  مّرح  لاـقی  اـمک  لیلدـلا  ماـیقل  کـلذ  دـقتعا  نهتمرحب و  مکحا  ّنهمرحا  ینعم 
ََکل  ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  یلاعت  هلوق  دیامرفیم و  دوخ  تادرفم  رد  تستیبرع  همئا  زا  هک  یناهفصا 

ۀیّرـضلا ۀیرفظلا و  ۀلعـشلا  ۀعلاطمب  هیلعف  لیـصفتلاب  لیبّنلا  دیـشرلا  ۀهبـش  باوج  یلع  روثعلا  دارأ  نم  یهتنا و  کلذ  میرحتب  مکحت  مل  يأ 
ِلِیبَّسلا  ُدْصَق  ِهَّللا  یَلَع  َو  لیلغلا  ءاور  لیلعلا و  ءافش  هیف  ام  امهیف  یفلی  ّهناف  ۀّیردیحلا 

ترـضح باب  رد  نویع  ثیدح  باوجب  مراوص  مالک  باوج  هوجو  رد  مالکلا  یهتنم  یناث  کلـسم  رد  يدابآضیف  یلع  ردـیح  يولوم  و 
نب دمحم  نب  نیسح  مساقلا  وبا  خیش  فیناصت  زا  نآرق  ظافلا  تادرفم  هیاهن و  سوماق و  حاحص و  لثم  تغل  عبتت  زا  هکنآ  مود  هتفگ  مدآ 

زنک و نایعیـش و  نیرّـسفم  هلجا  رگید  نایبلا و  عمجم  بحاص  راهظا  فارتعا و  نیرحبلا و  عمجم  حارـص و  بغار و  ماماب  روهـشم  لـضفم 
بغار تارـضاحم  باـتک  خـلا و  تسرورـض  دـسح  ینعم  رد  دوـسحم  زا  تمعن  لاوز  هدارا  هک  دوـشیم  موـلعم  ناـنچ  اـهریغ  بـختنم و 

ینیطنطسقلا هَّللا  دبع  نب  یفطصم  هدمتعم  هفورعم  رافسا  هربتعم و  هروهشم  بتک  زا  یناهفصا 
203 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یناهبصالا و بغارلاب  فورعملا  دّمحم  نب  نیـسح  مساقلا  یبال  ءاغلبلا  ءارعـشلا و  تارواحم  ءابدالا و  تارـضاحم  هتفگ  نونظلا  فشک  رد 
الوصف و رکذ  اّدح و  نیرـشع  ۀسمخ و  یلع  هّبتر  خلا و  هیوحت  نا  راطقالا  رـصقت  يّذلا  هّلل  دـمحلا  هلّوا  ءالـضفلا  نیب  ّنفلا  اذـه  ةدـمع  وه 

دمحم لضاف  رخآلا و  لّوالل و  ارخآ  الّوا و  دمحلا  هلّوا  ۀلاقم  نیرـشع  ثلث و  یلع  ّبترم  رـصتخم  ماورالا  نم  دّـمحم  نب  دومحمل  اباوبا و 
رخآ یف  انرکذ  دق  هتشون  ترابع  نیا  تارضاحم  هیرصم  هعوبطم  هخسن  رخآ  فصن  رخآ  رد  تسنییرصم  نییرصع  ياملع  زا  هک  یطولمس 
ۀقدب بیطی  امب  لاح  هرکذ  الخ  اّمم  لاخ  ّهنا  یلع  فلـس  ام  رکذ  دیعن  الف  باتکلا  مت  دق  هَّللا  دـمحب  نآلا  هیف و  رهظی  ام  رذـع  لّوالا  ءزجلا 

عمج يّذلا  وهف  هترماسم  هتایآ و  ّربدتب  ۀفیرشلا  بابلالا  حاترت  هتعلاطم و  یف  اهممه  ۀمیلسلا  قاوذالا  لذبت  ناب  ریدجل  ّهنا  هرشن و  حیحصتلا 
لّوعملا و تارـضاحملا  نم  هیلع  لّوالا و  رکّذـلا  هلف  هعارتخا  هعادـتبا و  نسح  ام  فئاطللا  نم  يوح  هعاونا و  هفونـص و  بدالا  نم  یعواـف 

هعبط ناک  یجلیوملا و  میهاربا  دّیّسلا  بیسنلا  فیرشلا  دیّـسلا  بیرألا و  ّیعذوللا  ۀعبطمب  ۀنـس 1287  یلوالا  يدامج  لئاوا  یف  همامت  ناک 
نیا هدومن  ماظن  تغالب  مالک  نیرد  نآب  هلاوح  هتشون و  تارـضاحم  لّوا  فصن  رخآ  رد  هک  یترابع  ۀّیرـصملا و  فراعملا  ۀّیعمج  بابرال 
قلطا مل  هیناعم و  هتایآ و  ّربدت  نع  یتمیزع  نثا  مل  هینابم و  ریرحت  ءزجلا و  اذـه  حیحـصت  یف  ادـهج  لآ  مل  یطولمـسلا  دّـمحم  لوقی  تس 
لیلق یه  کلذ  عم  ةدحاو و  نع  دیزت  نیتنثا ال  نع  ترثک  نا  هخـسن و  نا  دیب  هّنظا  وا  باوصلا  ققحتا  یتح  هنع  الا  همزالم  عبط  یف  نذالل 
رداون نیمدقالا و  لاثما  نم  هظافلا  دقفت  بدالا و  ۀغللا و  بتک  نم  هناظم  ۀعجارم  یلع  هحیحصت  یف  ةدمع  تناکف  ةدئافلا  ۀمیدع  يودجلا 

ّینا ناک و  اّمم  عدبا  هحیحصت  یف  ناکمالا  یف  سیل  لوقا  ّینا  یلع  نایعلا  ءامس  یف  ةرهاظ  ءاطخلا  نم  هب  رهظی  امیف  يرذع  سمشف  برعلا 
ۀلیلجلا یف  هنم  ضرغلا  تبصا  ۀقیقحلا و  کلس  یف  هیلآل  تمظن  نوکا  نا  وجرال 

204 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀقیقدلا و 

يدادغب بیطخ  - 35

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیاورب  ار  تیالو  ثیدح  يدادغبلا  بیطخلاب  فورعملا  تباث  نب  یلع  نب  دمحا  هکنآ  مجنپ  یس و  هجو 
هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  هچنانچ  هدرک  لقن 

قـشنت نم  لّوا  ّنا  کیف  یناطعا  یباف و  کیلع  یتّما  عمجی  نا  هَّللا  تلأس  اعبرا  یناطعا  ةدـحاو و  ینعنمف  اسمخ  کیف  یلع  ای  هَّللا  تلأس و 
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ّیلو کـّنا  یناـطعا  نیرخـآلا و  نیلّوـالا و  هب  قبـست  ّيدـی  نیب  هلمحت  تنا  دـمحلا و  ءاول  کـعم  یعم  تنا  اـنا و  ۀـمیقلا  موـی  ضرـالا  هنع 
یلع نع  یعفارلا  بیطخلا و  يدعب  نینمؤملا 

هتفگ ابعلا  لآ  بقانم  یف  اجنلا  حاتفم  رد  یشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  و 
ینعنمف اـسمخ  کـیف  یلع  اـی  هَّللا  تلأـس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  لاـق  لاـق  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلع  نع  یعفارلا  بیطخلا و  جرخا 

تنا انا و  ۀـمیقلا  موی  ضرالا  هنع  قشنت  نم  لّوا  ّنا  کیف  یناطعا  ّیلع و  یناف  یتّما  کـیلع  عمجی  ّنا  هَّللا  تلأـس  ۀـعبرا  یناـطعا  ةدـحاو و 
يدعب نینمؤملا  ّیلو  ّکنا  یناطعا  نیرخآلا و  نیلوالا و  هب  قبست  ّيدی  نیب  هلمحت  تنا  دمحلا و  ءاول  کعم  یعم و 

هتفگ یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  و 
ینعنمف اسمخ  کیف  ّیلع  ای  هَّللا  تلأس  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاـق  لاـق  ههجو  هَّللا  مّرک  یلع  نع  یعفاّرلا  بیطخلا و  جرخا 

تنا انا و  ۀـمیقلا  موی  ضرالا  هنع  قشنت  نم  لّوا  نا  کیف  یناطعا  ّیلع و  یباف  یتّما  کـیلع  عمجی  نا  هَّللا  تلأـس  اـعبرا  یناـطعا  ةدـحاو و 
يدعب نینمؤملا  ّیلو  کنا  یناطعا  نیرخآلا و  نیلّوالا و  هب  قبست  يدی  نیب  هلمحت  تنا  دمحلا و  ءاول  کعم  یعم و 

هتفگ و نسحلا  رخف  یف  نسحتسم  لوق  رد  رصاعم  نامز  نسح  يولوم  و 
کیلع عمجی  نا  هَّللا  تلأس  اعبرا  یناطعا  ةدحاو و  ینعنمف  اسمخ  کیف  ّیلع  ای  هَّللا  تلأس  هعفر  یلع  نع  حیحص  دنـسب  یعفارلا  بیطخلل و 

هب قبـست  يدـی  نیب  هلمحت  دـمحلا  ءاول  کعم  یعم و  تنا  انا و  ۀـمیقلا  موی  ضرالا  هنع  قشنت  نم  لّوا  ّنا  کیف  یناطعا  ّیلع و  یباـف  یتّما 
يدعب نینمؤملا  ّیلو  ّکنا  یناطعا  نیرخآلا و  نیلّوالا و 

نیروهشم هلجا  داجما و  نیدقنم  مظاعا  داقن و  هّمئأ  نیطاسا  زا  دادغب  بیطخ  و 
205 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا ءاشنا  وا  هرهاب  نساحم  هرخاف و  لئاضف  زا  يذـبن  تسداهولا و  لالّتلا و  یف  مهلـضفا  عئاـشلا  نیفورعم  مخاـفا  داـجنالا و  راوغـالا و  یف 
نباب فورعملا  دمحم  نب  یلع  لماک  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  یناعمسلا و  دمحم  نب  میرکلا  دبع  دادغب  خیرات  لیذ  باسنا و  زا  یلاعت 
لود ربغ و  نم  ربخ  یف  ربع  ظافحلا و  ةرکذت  ءالبنلا  ریس  یبّویالا و  یلع  نب  لیعامسا  ءادفلا  وبا  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخم  يرزجلا و  ریثالا 
نباب ریهـشلا  رفظملا  نب  رمع  رـشبلا  راـبخا  یف  رـصتخملا  ۀـمتت  یکبـسلا و  یلع  نب  باّـهولا  دـبع  يربک  هّیعفاـش  تاـقبط  یبهذ و  مالـسالا 

فورعملا دمحا  نب  رکب  وبا  نیّدلا  یقت  یـضاق  هّیعفاش  تاقبط  یعفایلا و  ینمیلا  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  ناظقیلا  ةربع  نانجلا و  ةآرم  يدرولا و 
دمحم نب  نیـسح  سیفنلا  سفنلا  لاوـحا  یف  سیمخ  خـیرات  یطویـسلا و  نیّدـلا  لـالج  ظاـفحلا  تاـقبط  يدـسالا و  ۀبهـش  یـضاق  نباـب 

یناقرّزلا یقابلا  دبع  نب  دمحم  هّیندـل  بهاوم  حرـش  يوانم و  نیفراعلا  جات  نب  فؤرلا  دـبع  ریغـص  عماج  حرـش  ریدـقلا  ضیف  يرکبراید و 
فاحتا مولعلا و  دجبا  بحاص و  هاش  دوخ  نیثّدحملا  ناتـسب  يرفجلا و  یبلاعثلا  دمحم  نب  یـسیع  يدـهم  وبا  دـیناسالا  دـیلاقم  یکلاملا و 

رکب وبا  ظفاحلا  نایعألا  تایفو  یف  لاق  دوریم  ناکلخ  نبا  ترابع  رب  افتکا  اجنیا  دینـش  یهاوخ  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ءالبنلا 
ةدیفملا تافّنـصملا  نم  هریغ  دادغب و  خیرات  بحاص  بیطخلاب  فورعملا  يدادغبلا  تباث  نب  يدهم  نب  دمحا  نب  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا 

ۀئام نم  ابیرق  فّنـص  میظع و  عالطا  یلع  لدـی  ّهناف  هافکل  خـیراتلا  يوس  هل  نکی  مل  ول  نیرحبتملا و  ءاملعلا  نینقتملا و  ظاـفحلا  نم  ناـک 
بلغف اهیقف  ناک  امهریغ و  يربّطلا و  بیطلا  یبأ  یضاقلا  یلصاحملا و  نسحلا  یبأ  نع  هقفلا  ذخا  فصوی و  نا  نم  رهشا  هلضف  فّنصم و 

موی یفوت  رهـشلا و  نم  نیقب  ّتسل  سیمخلا  موی  ۀـئامثالث  نیعـست و  نیتـنثا و  ۀنـس 392  ةرخآلا  يدامج  یف  دلو  خیراتلا  ثیدـحلا و  هیلع 
ابا خیشلا  نا  تعمس  لاوش و  یف  یفوت  یناعمسلا  لاق  یلاعت و  هَّللا  همحر  دادغبب  ۀئامعبرا  نیتس و  ثلث و  ۀنس 363  ۀّجحلا  يذ  عباس  نینثالا 

هفیناصت یف  هعجاری  ناک  اریثک و  هب  عفتنا  ّهنأل  هشعن  لمح  نم  ۀلمج  نم  ناک  هَّللا  همحر  يزاریشلا  قاحسا 
206 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةدحاو ۀنـس  یف  اتام  برغملا و  ظفاح  باعیتسالا  باتک  بحاص  ربلا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبا  قرـشملا و  ظفاح  هتقو  یف  ناک  ّهنا  بجعلا  و 

مهدزاود دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 359زکرم  هحفص 138 

http://www.ghadirestan.com


یفوّصلا دعـس  نب  لیعامـسا  تاکربلا  ابا  ّنا  دادغب  خیرات  یف  راّجنلا  نب  نیدلا  بحم  رکذ  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  ءایلا  فرح  یف  یتایـس  امک 
لک یف  هیلإ  یـضمی  ناک  یلاعت و  هَّللا  همحر  یفاحلا  رـشب  ربق  بناج  یلا  اربق  هسفنل  ّدعا  دق  ناک  یفوّصلا  ءارهز  نب  رکب  ابا  خیـشلا  نا  لاق 

باحصا ءاجف  یفاحلا  رشب  ربق  بناج  یلا  نفدی  نا  یصوا  دق  ناک  بیطخلا  رکب  وبا  تام  املف  هلک  نآرقلا  هیف  أرقی  هیف و  مانی  ةّرم و  عوبسا 
لاق ادیدش و  اعانتما  کلذ  نم  عنتماف  هب  هرثؤی  نا  هسفنل و  هّدعا  يّذلا  ربقلا  یف  بیطخلا  نفدی  نا  هولأس  ءارهز و  نب  رکب  یبأ  یلا  ثیدحلا 
رکب ابا  خیشلا  رضحاف  کلذ  هل  اورکذ  دعـس و  یبأ  خیـشلا  دلاو  یلا  اؤاج  کلذ  اوأر  اّملف  یّنم  ذخؤی  نینـس  ذنم  یـسفنل  هتددعا  دق  عضوم 
دعقی بیطخلا  رکب  وبا  ءاجف  هبناج  تنا  ءایحالا و  یف  یفاحلا  رـشب  ّنا  ول  کل  لوقا  نکل  ربقلا و  مهطعا  کل  لوقا  انا ال  هل  لاق  ءارهز و  نب 
بلق باطف  لاق  ۀـعاّسلا  نوکی  نا  یغبنی  اذـکه  لاق و  یناکم  هسلجا  موقا و  تنک  لب  لاق ال  هنم  یلعا  دـعقت  نا  کب  نسحی  ناـک  کـنود 

بابرا یلع  اهقّزمف  رانید  اـتئام  وه  هلاـم و  عیمجب  قّدـصت  دـق  ناـک  برح و  باـبب  هبناـج  یلا  هونفدـف  هنفد  یف  مهل  نذا  رکب و  یبأ  خیـشلا 
نکی مل  نیملـسملا و  یلع  هبتک  عیمج  فقو  بایثلا و  نم  هیلع  ام  عیمجب  هنع  قّدصتی  نا  یـصوا  هضرم و  یف  ءارقفلا  ءاهقفلا و  ثیدحلا و 

نیعست و يدحا و  ۀنس  یف  دلو  ّهنا  لیق  هتزانج و  لمح  نم  دحا  يزاریشلا  قاحسا  وبا  خیشلا  ناک  اباتک و  نیّتس  نم  رثکا  فّنص  بقع و  هل 
باتک نم  هتلقن  ام  رخآ  اذه  هتقو  یف  هظفح  ثیدحلا و  ملع  هیلإ  یهتنا  دق  ناک  هتوم و  دعب  ۀحلاص  تامانم  هل  تیئر  ملعا و  هَّللا  ۀئامثالث و 

راجنلا نبا 

یناتسجس دیعس  وبأ  - 36

رد هچنانچ  هدرک  تیاور  ۀیالولا  ثیدح  ۀیارد  باتک  رد  ار  تیالو  ثیدح  یناتسجسلا  رصان  نب  دوعسم  دیعس  وبا  هکنآ  مشش  یـس و  هجو 
نم وه  یناتـسجسلا و  رـصان  نب  دوعـسم  دیعـس  یبأ  ۀیاور  ۀیالولا  ثیدـح  کلذ  نم  تسروکذـم و  فئاوطلا  بهاذـم  ۀـفرعم  یف  فئارط 

یلع قفتملا 
207 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کلذ نمف  تامهم  تادایز  اهضعب  یف  قرط و  ةدع  نم  ثیدحلا  اذه  ةدیرب  ۀیاورب  هتقث 
ّیلا رظن  ریضنلا و  ۀظیرق و  موی  الا  ّطق  هلثم  بضغ  هرا  مل  ابضغ  بضغ  ّیلع  مذ  عمس  امل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  لاق  ةدیرب  ّنا 

هنم بحا  سانلا  نم  دحا  ام  تمقف و  هب  رمؤی  ام  لعفی  اّمناف  اّیلع  ّبحاف  يدعب  مکّیلو  اّیلع  ّنا  ةدیرب  ای  لاق  و 
يرخا ةدایز  کلذ  نم  و 

هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  ثیدحلا  ضعب  ةدیرب  نب  هَّللا  دبع  کمتک  لاقف  ۀلفغ  نب  دیوس  نب  ثرح  انا  کلذب  تثدح  اطع  نب  هَّللا  دـبع  لاق 
ةدیرب ای  يدعب  تقفان  لاق أ  ملس  هیلع و 

نا اهانعم  اضیا  ةدایز  کلذ  نم  و 
ریغتف ایلع  رکذا  أرقا و  تلعجف  ةدیرب  لاق  یلع  یف  عقی  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  أرقی  هباتک  ذخاف  ةدیرب  رما  دیلولا  نب  دلاخ 

یهتنا يدعب  مکّیلو  اّیلع  ّنا  تملع  اما  کحیو  ةدیرب  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هجو 
لک یعس  يزخا  رساخ و  دحاج  لک  مغر  یلع  فیرشلا  ثیدحلا  يور  ثیح  رصان  دومحملا  قحلل  رصان  نب  دوعـسم  اذهف  فئارطلا  یف  ام 

رخافلا و قدّصلا  نع  نابا  رئاج و  بذـکم  لک  هجو  هّوش  رئاب و  رغوتم  لک  ةریرم  نهوا  رـصاق و  رمغ  يذ  لک  رحن  یف  ءرد  رئاح و  قذامم 
نب ربتعم  مخافا  رخافم و  یلاع  نیثدحم  مظاعا  زا  رهاب و  لبن  يواح  رهاز و  لضف  بحاص  رـصان  نب  دوعـسم  رهاظلا و  باوصلا  نع  حصفا 
نب رصان  نب  دوعسم  دیعس  وبا  هتفگ  یناتسجس  تبـسن  رد  باسنا  رد  یناعمـس  میرکلا  دبع  تسرباکا  نینقتم  ظاّفح و  هّلجا  رثاملا و  لیمج 

عمجلا عمج  ثیدحلا و  نم  رثکا  زاجحلا و  نیقارعلا و  لابجلا و  ناسارخ و  یلا  لحار  الضاف  انقتم  اظفاح  ناک  باکرلا  يرجنـسلا  دیز  یبأ 
يزجنس دیعس  وبا  هک  تسحضاو  ترابع  نیزا  ۀئامعبرا  نیعبس و  عبس و  ۀنس  یفوت  ناهبصا و  روباسین و  ورمب و  ةریثک  ۀعامج  هنع  انل  يور 
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زا هدش و  لوغـشم  نآ  عمجب  هدرک و  ثیدح  راثکا  زاجح و  نیقارع و  لابج و  ناسارخ و  يوسب  هدرک  تلحر  هدوب و  لضاف  نقتم و  ظفاح 
ار یسک  ظفاح  هک  یتسناد  اقباس  ناهبصا و  روباسین و  ورم و  رد  هریثک  ۀعامج  وزا  یناعمـس  يارب  دناهدرک  تیاور  هک  تسیناعمـس  خیاشم 

لاجر هاوفا  زا  ذخا  بلطب و  دشاب  روهشم  هک  دنیوگ 
208 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریغ زا  هداـیز  وا  تارــضحتسم  دــشاب و  هتــشاد  میقــس  زا  حیحــص  زییمت  ناـش و  بـتارم  تاور و  تاـقبط  لیدــعت و  حرجب و  تـفرعم  و 
دشاب تباث  هدوب  نقتم ؟؟؟ ظفاح  یناعمس  حیرصتب  هک  دیعس  وبا  يارب  مه  همیظع  بقانم  هلیلج و  تافص  همه  نیا  سپ  دشاب  تارـضحتسم 
رـصان نب  دوعـسم  هتفگ  ۀـئامعبرا  نیعبـس و  عبـس و  هنـس  عئاـقو  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  دـمحا  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  ظـفاح  و 
دادغب یلا  لحر  امهتقبط و  یثیللا و  يرشب  نب  ّیلع  یّکزملا و  ناسح  یبأ  نع  ثدح  فّنص و  لحر و  ظفاحلا  باکّرلا  دیعس  وبا  يرجنسلا 

دوعـسم هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یلوالا  يداـمج  یف  روباـسینب  یفوت  هنم  اطبـض  نسحا  ـال  اـناقتا و  دوجا  را  مل  قاقّدـلا  لاـق  ناهبـصا  و 
تلحر ناش و  هقبط  یثیل و  يرـشب  نب  یلع  یکزم و  ناـسح  یبأ  زا  درک  ثیدـحت  هدومن و  فینـصت  هدرک و  تلحر  تسظفاـح و  يرجنس 

نب هَّللا  دبع  دّمحم  وبا  وزا و  طبض  يور  زا  رتهب  هن  ناقتا و  يور  زا  يرتدّیج  مدیدن  هک  هدرک  داشرا  قاقد  ناهبصا و  دادغب و  يوسب  هدرک 
هتفگ و ۀئامعبرا  نیعبس و  عبس و  ۀنس  عئاقو  رد  نامّزلا  ثداوح  نم  ربتعی  ام  ۀفرعم  یف  ناظقیلا  ةربع  نانجلا و  ةآرم  رد  ینمیلا  یعفایلا  دعسا 

هنم اطبض  نسحا  اناقتا و ال  دوجا  را  مل  قاقدلا  لاق  ۀعامج  نع  ثدح  فّنص و  لحر و  يرجنسلا  رصان  نب  دوعـسم  دیعـس  وبا  ظفاحلا  اهیف 
طبـض نسح  تیاغ  ناقتا و  تدوج و  دـیزمب  ار  وا  قاقد  حدـم  يرجنـس و  ندوب  لـحار  فّنـصم و  ثّدـحم و  ظـفاح و  مه  تراـبع  نیزا 

یف راهتـشا  بابرا  هلجا  قابـس و  هرهم  مظاعا  قاّذـح و  ظافح  رباکا  زا  یناتـسجس  دیعـس  وبا  حدام  قاقد  هک  دـنامن  بجتحم  تسرهاـظ و 
دبع نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  لاحّرلا  دـیفملا  ظفاحلا  قاقّدـلا  هتفگ  ظاّفحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  تسقالفا  تعارب و  باحـصا  مخافا  قافآلا و 

کعامـس فیرعت  بتکت  ءیـش  ّيأب  ینولأس  قاقدلا  یلع  یبأ  یقیدـصب  نیثدـحملا  نیب  تفرع  لوقی  ناک  یناهبـصالا  دـمحم  نب  دـحاولا 
لـضفلا نب  دمحا  بیبش و  نب  هَّللا  دبع  رفظملا  یبأ  نم  تعمـس  ۀـئامعبرا و  نیثلث و  عضب و  ۀنـس  ناورح  ۀـلحمب  يدـلوم  قاقّدـلاب و  تلقف 

يرقملا و نبا  باحصا  نم  ۀّیـسرمب  تعمـس  ةدنم و  نب  نمحرلا  دبع  رایعلا و  دیعـس  يرقملا و  يزارلا  دمحا  نب  نمحّرلا  دبع  یناقرطانلا و 
يراخب و خلب و  ةاره و  سوط و  ثیدحلا  بلطل  تلخد  يریمعلا و  هَّللا  دبع  وبا  مامالا  عمس  نیعبس  عبرا و  ۀنس  یف  سخرـسب  تیلما  ام  لّوا 

ناهبصاب مهنع  تبتک  نیذلا  لاق و  مث  اناکم  نیرشع  ۀئام و  یّمع  یّتح  ّدعی  لاز  امف  روباسین  ناجرج و  نامرک و  دنقرمس و 
209 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناک ّهنا  الا  عابتا  ۀنـس و  بحاص  اففعتم  اریقف  احلاص  قاقّدـلا  ناک  يرخا و  فلا  نم  رثکاف  ۀـلحرلا  یف  نیذـلا  هَّللا و  ءاش  نا  فلا  نم  رثکاف 
بیرغل ظفحا  ادحا  فرعا  ام  لوقی  ظفاحلا  دمحم  نب  لیعامسا  تعمس  یفلسلا  لاق  ۀّیرعشالا  يذؤی  هخیـش و  نمحّرلا  دبع  میظعت  یف  غلابی 

غلاّصلا و دحاولا  دبع  نب  دّمحم  دیعـس  وبا  یفلّـسلا و  رهاط  وبا  هنع  ثدح  تلق  قاقّدلا  هَّللا  دـبع  یبأ  نم  نم  دـیناسالا  بئارغ  ثیداحالا و 
وبا ظفاحلا  یّفوت  لاق  هنع  اعامـس  ۀـمیرک  نع  لالخلا  نبا  انأبنأ  امیف  ءافولا  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  لاق  ۀـفئاط  يزارلا و  ءاجّرلا  یبأ  نب  لیلخ 

ظفاحلا قاقّدلا  هتفگ  ظاّفحلا  تاقبط  رد  یطویـس  نیّدلا  لالج  ۀئامـسمخ و  ةرـشع و  تس  ۀنـس  لاوش  سداس  ۀعمجلا  ۀلیل  قاقّدلا  هَّللا  دبع 
سخرسب یلما  رثکا و  عمس و  ۀئامعبرا و  نیثلث و  عضب و  ۀنس  دلو  یناهبـصالا  دمحم  نب  دحاولا  دبع  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  لاهدلا  دیفملا 

بئارغ ثیداحالا و  بئارغل  ظفحا  ادـحا  فرعا  ام  دّـمحم  نب  لیعامـسا  ظفاحلا  لاق  عاـبتا  ۀّنـس و  بحاـص  اـفّفعتم  يرقی  اـحلاص  ناـک  و 
ۀنس 514 لاوش  سداس  ۀعمجلا  ۀلیل  تام  هنم  دیناسالا 

یلزاغملا نبا  - 37

یلع بقانم  باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  تیاور  ار  تیالو  ثیدح  یلزاغملا  نباب  فورعملا  یبالجلا  دمحم  نب  یلع  هکنآ  متفه  یـس و  هجو 
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هتفگ رضاح  رصاق  رظن  شیپ  برع  طخب  نآ  هقیتع  هخسن  هک  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب 
نب رفعج  انث  الاق  یلجبلا  دّمحم  نب  یسوم  رازبلا و  نیسحلا  نب  یلع  انث  ییحی  وبا  دّمحم  نب  رفعج  انث  ینارفعزلا  نیـسحلا  نب  دّمحم  انثّدح 
نا یلع  نم  نودیرت  ام  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  نیـصح  نب  نارمع  نع  هَّللا  دبع  نب  فرطم  نع  کشرلا  دیزی  نع  نامیلس 

يدعب مکّیلو  وه  یّنم و  ایلع 
هتفگ نا  رد  زین  و 

دبع نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  ان  مهربخا  نارمع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نسحلا  اـبا  ّنا  ینربخی  هَّللا  همحر  يولعلا  نیـسحلا  نب  یلع  یلا  بتک 
مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  نیـصح  نب  نارمع  نع  هَّللا  دـبع  نب  فرطم  نع  کشرلا  دـیزی  انث  ینارهزلا  عیبرلا  وبا  انث  زیزعلا 

یهتنا يدعب  نمؤم  ّلک  یلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  یلع 
بجـشلا و فتحلل و  بهاولا  کلملا  مالـس  فالآ  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  یف  هتاـبثا  فیرـشلا و  ثیدـحلا  هتیاورب  یباـّلجلا  اذـهف 

رظنیلف بئاخ  لتاخ  لحام و  عداخ  لک  قوس  راوب  تبثم  بلاج و  نیرکنملا  یلع  يدّرلا 
210 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بلاخلا قبوملا  رورغلا  راثآ  اوّصتقا  بئاذلا و  نم  رثاخلا  ردی و  ملف  بهایغلا  مهیلع  تملظا  فیک  بهاذـملا و  مهب  تبهذ  ّینا  نودـحاجلا 
تبترم تمظع  رخف و  ّومـس  ردق و  تلالج  تسنیربتعم  هلجا  نیدمتعم و  مظاعا  نیثدحم و  رباکا  زا  یلزاغم  نسحلا  وبا  هک  دنامن  یفخم  و 

ناخدـمتعم نب  دـمحم  ازریم  ظافحلا  مجارت  يزورملا و  دـمحم  یناعمـسلا  نب  میرکلا  دـبع  دعـس  وبا  باسنا  هعلاـطم  زا  وا  تلزنم  ءـالع  و 
فـشک رد  مه  یلوبنتـسالا  یپلچلا  بتاکلا  هفیلخ و  یجاحب  روهـشملا  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  تسرهاب و  رهاظ و  یناشخدـب 

هدرک و رکذ  ۀئامتس  نیثلث و  عبـس و  ۀنس 637  یفوتملا  یطـساولا  یثیبدلا  دیعـس  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبأ  طساو  خیرات  رب  ار  وا  لیذ  نونظلا 
دمحا نیدلا  باهش  هچنانچ  دناهدرک  لقن  هدیدع  تایاور  وزا  شیوخ  هینید  رافسا  بتک و  رد  تنـس  لها  نیدقنم  رباکا  نیثدحم و  مظاعا 

ار مه  كرابم  الم  هقرحم و  قعاوص  همجرت  هعطاـق  نیهارب  رد  یمرهج  نیّدـلا  لاـمک  هقرحم و  قعاوص  باـتک  رد  یمتیهلا  یکم  رجح  نب 
یکملا ریثـک  اـب  دـمحم  نب  لـضفلا  نب  دـمحا  نیدـقعلا و  رهاوج  رد  يدوهمـس  یلع  نیدـلا  رون  هقرحم و  قـعاوص  همجرت  راـبخالا  نسح 

یناخیـشلا یلع  نب  دـمحم  نب  دومحم  دّیـس  ضفاورلا  ضقاون  رد  یخزرب  دـمحم  دّیـس  لآلا و  بقاـنم  دـع  یف  لا ؟؟؟ ۀلیـسو  رد  یعفاـشلا 
لاقملا و ۀفاطل  حاضیا  رد  دـیحو  بطاخم  ذـیملت  دیـشر  لضاف  هدومرف و  لقن  وزا  یبنلا  لآ  بقانم  یف  يوس  طارـص  رد  یندـملا  يرداقلا 

تاهابم رخف و  هدومن  رکذ  نیزح  یلع  خیـش  هطـساوب  هک  ار  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانملا  باـتک  یلزاـغم  نبا  فینـصت  رب  نیدـشارلا  ةرع 
هکلب دنادیم  تارضح  نیزا  فارحنا  بلـس  ناهرب  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  دوخ  هلحن  لها  يالو  لیلد  بتک  رگید  لثم  ار  نآ  دراد و 
راهظا ّبلـصت و  بّصعت و  همه  نآ  اب  مه  مالکلا  یهتنم  بحاص  يدابآضیف  یلع  ردیح  يولوم  رـصاعم  لضاف  هک  تسنآ  روما  بئارغ  زا 

دای لیجبت  میظعتب و  ار  وا  تسا و  هدرک  یلزاغم  تیاورب  کّسمت  ضفاون  بحاـص  هطـساوب  نیغلا  ۀـلازا  باـتک  رد  بّردـت  تربخ و  دـیزم 
دلجم یف  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هّلک  کلذ  یلع  علطتس  هدرک و 

یملید هیوریش  - 38

سودرف باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  تیاور  ار  تیالو  ثیدح  یملیدلا  ورسخانف  نب  هیوریش  نب  رادرهش  نب  هیوریش  هکنآ  متشه  یس و  هجو 
رد هدمآ  دیبعلا  لقا  تسدب  دـیدش  عبتت  صحفت و  دـیهج و  دـهج  دـجب و  دـیمح  معنم  فطل  دـیجم و  ّبر  تیانعب  نآ  هخـسن  هک  رابخالا 

نیصح نب  نارمع  لصف  هتفگ  نیعلا  فرح 
يدعب نمؤم  ّلک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  یلع 

هتفگ ءایلا  فرح  رد  زین  و 
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رمؤی ام  لعفی  ّهناف  اّیلع  ّبحاف  يدعب  مکّیلو  اّیلع  ّنا  ةدیرب  ای 
هتفگ یضترملا  بقانم  یف  یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  و 

211 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اّیلع بحاف  يدعب  مکیلو  اّیلع  ّنا  ةدیرب  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یل  لاق  لاق  ةدیرب  نع  یملیدلا  جرخا 

رباکا راخفلا و  لیلج  نیثدـحم  ماظع  رابتیلاع و  نیدنتـسم  ماخف  راـبک و  نیدـمتعم  مـالعا  زا  رادرهـش  نب  هیوریـش  رمؤی و  اـم  لـعفب  ّهناـف 
تسراثآ تایاور و  مادخ  لضافا  رابخا و  ثیداحا و  نیجّورم  لثاما  راطقالا و  یف  نیفورعم  خیاشم  هلجا  راصمالا و  یف  نیروهشم  نیربتعم 

عاجـش وبا  یملیّدلا  ورـسخانف  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  نب  هیوریـش  هتفگ  نیودت  باتک  رد  یعفارلا  میرکلا  دبع  نب  دمحم  نب  میرکلا  دـبع 
عمج عمس و  هکالما  عیر  نم  یلاعت  هَّللا  هقزر  امب  اعناق  ناک  ظفحلاب  نیفوصوملا  نیروهـشملا  ثیدحلا  لها  يرّخاتم  نم  ظفاحلا  ینادمهلا 
دبع وبا  نیدلا  سمش  خلا و  نیینادمهلا  تاقبط  باتک  سودرفلا و  باتک  فّنص  عمجلا  یف  بعت  یناعمـسلا و  دعـس  وبا  لاق  لحر  ریثکلا و 
دیفم ظفاحلا  ثدحملا  یملیدلا  ورسخانف  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  نب  هیوریـش  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  باتک  رد  یبهذ  دمحا  نب  دمحم  هَّللا 

بلقلا ّیکذ  قلخلا  قلخلا و  نسح  سّیک  ّباش  وه  ةدنم  نب  ییحی  لاق  لاق  نا  یلا  سودرفلا  باتک  فّنـصم  اهخیرات و  فّنـصم  نادـمه و 
نب هیوریش  نب  رادرهش  نب  هیوریـش  هتفگ  ءالبنلا  ریـس  رد  یبهذ  زین  هنم و  نقتا  هریغ  ۀفرعملا و  نسح  وه  تلق  مالکلا  لیلق  ۀّنـسلا  یف  بلص 

نیعبرا سمخ و  ۀنس  دلو  نادمه  خیرات  سودرفلا و  باتک  فلوم  ینادمهلا  یملیدلا  عاجش  وبا  خّروملا  ظفاحلا  ملاعلا  ثدحملا  ورسخانف 
تلق مالکلا  لیلق  ۀّنسلا  یف  بلص  بلقلا  ّیکذ  نسح  سّیک  ّباش  ةدنم  نب  ییحی  لاق  لاق  نا  یلا  هیف  لحر  نأشلا و  اذه  بلط  ۀئامعبرا و  و 

رد ربع  رد  یبهذ  زین  ۀنس و  نوتس  عبرا و  هل  نیـسمخ و  عست و  ۀنـس  بجر  رـشع  عسات  یف  تام  نقتا  هنم و  عربا  هریغ  ظفحلا و  طّسوتم  وه 
خیرات سودرفلا و  باتک  بحاص  ظفاحلا  ینادمهلا  یملیدلا  هیوریش  نب  رادرهش  نب  هیوریش  عاجش  وبا  هتفگ  ۀئامـسمخ  عست و  ۀنـس  عئاقو 
خیرات سودرفلا و  باتک  بحاص  ظفاحلا  ینادـمهلا  یملیّدـلا  عاجـش  وبا  اهیف  ۀنـسلا و  یف  ابلـص  ناک  لاق و  نا  یلا  کـلذ  ریغ  نادـمه و 

لاقف حالصلا  نبا  هرکذ  هتفگ  وا  همجرتب  هیعفاش  تاقبط  رد  یعفاشلا  هیقفلا  يونـسالا  نسحلا  نب  میحرلا  دبع  نیّدلا  لامج  خیـش  نادمه و 
سودرفلا و باتک  اهنم  هنع  ترـشتنا  فیناصت  فّنـص  مالکلا  لیلق  ۀنّـسلا  یف  ابلـص  اّیکذ  قلخلا  قلخلا و  نسح  ۀـلحّرلا  عساو  اثّدـحم  ناک 

تاقبط رد  هبهش  یضاق  نب  دمحا  نب  رکب  وبا  نیدلا  یقت  نادمه و  خیرات 
212 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فّنص مالکلا  لیلق  ۀّنـسلا  یف  ابلـص  ایکذ  قلخلا  قلخلا و  نسح  ۀلحّرلا  عساو  اثّدحم  ناک  لاقف  حالّـصلا  نبا  هرکذ  هتفگ  وا  همجرتب  هیعفاش 
ینادمهلا نیدلا  باهش  نب  یلع  نادمه و  خیرات  یف  باتک  تامانملا و  تایاکح  یف  باتک  سودرفلا و  باتک  اهنم  هنع  ترهتشا  فیناصت 

ۀلملا و عاجش  نیثّدحملا  ۀّجح  نیققحملا  ةودق  ۀمالعلا  مامالا  خیشلا  تافّنـصم  نم  سودرفلا  باتک  تعلاط  امل  هتفگ  سودرفلا  ۀضور  رد 
رد یطویـس  خلا و  ینّابرلا  ۀمحرلا  لاجـس  هحور  یلع  هَّللا  ضافا  ینادمهلا  یملیدلا  رادرهـش  نب  هیوریـش  دماحملا  وبا  ۀّنـسلا  رـصان  نیّدـلا 

سودرفلا باتک  اهخیرات و  فّنصم  نادمه و  دیفم  ثّدحملا  ظفاحلا  ورـسخانف  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  نب  هیوریـش  هتفگ  ظاّفحلا  تاقبط 
باهـشلا و باتک  یلع  جرخملا  باطخلا  روثامب  یمـسملا  سودرفلا  دنـسم  دـیامرفیم  ریغـص  عماج  حرـش  ریدـقلا  ضیف  رد  يوانم  خـلا و 

فورحلاب اهئازاب  ملعا  هظفح و  لهـسیل  فورحلا  یلع  ابترم  دیناسالا  فوذـحم  هفلا  یملیدـلا  عاجـش  یبأ  مالـسالا  دامع  مامالل  سودرفلا 
ۀفرعم یف  ۀهبشلا  هنابا  هامـس  هتحت و  ثیدح  لک  دنـس  جرخ  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم  یبأ  ظفاحلا  هدلول  هدنـسم  رم و  امک  نیجرخملل 

دیناسالا دیلاقم  باتک  رد  یبلاعث  دمحم  نب  یـسیع  يدـهم  وبا  خیـش  فورحلا و  تامالع  نم  سودرفلا  باتک  یف  ام  یلع  فوقولا  ۀـیفیک 
سودرفلا باتک  فّنصم  اهخیرات و  فّنصم  نادمه و  دیفم  هیوریش  نب  رادرهـش  نب  هیوریـش  ظفاحلا  ثدحملا  مامالا  وه  یبهذلا  لاق  هتفگ 

یـسیع نب  دـمحا  یعاـقفلا و  نسحلا  نب  دـیمحلا  دـبع  هیوحنف و  نب  نیـسحلا  نب  نیفـس  یلمتـسملا و  فسوی  نب  دّـمحم  نب  فسوی  عمس 
وه ةدنم  نب  ییحی  لاق  نکاما  نیوزق و  دادغب و  ناهفـصا و  نادمهب و  اقلخ  يرـسیلا و  نب  مساقلا  ابا  ةدنم و  نب  باهولا  دـبع  يرونیدـلا و 
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رادرهش هنبا  هنع  يور  هنم  نقتا  هریغ  ۀفرعملا و  نسح  وه  تلق  مالکلا  لیلق  ۀنسلا  یف  بلص  بلقلا  یکذ  قلخلا  قلخلا و  نسح  سّیک  ّباش 
همحر ۀئامـسمخ  عست و  ۀنـس  بجر  عسات  یف  یّفوت  نورخآ  ینیدملا و  یـسوم  وبا  ظفاحلا  راطعلا و  دمحا  نب  نسحلا  ءالعلا  وبا  ظفاحلا  و 

رافسا و حئادمب  حودمم  رافسا و  تالوبقم  ریهاشم  زا  رادرهـش  نب  هیوریـش  فینـصت  رابخالا  سودرف  باتک  هک  دنامن  یفخم  یلاعت و  هَّللا 
سودرف لوا  رد  یملید  دوخ  تسراخفلا  لیلج  نیطاسا  تایورم  رابک و  ياملع  تازاجا  لـخاد  تسراـبتعا و  داـمتعا و  تیاـهنب  فوصوم 

هتفگ رابخالا 
213 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اذه اننامز  لها  تیار  ّیناف  دـعب  اما  لاق  نا  یلا  ّلج  ّزع و  هَّللا  دـمح  نوقماولا  هب  هل  نوقداصلا و و  هب  هّوفت  نوقطانلا و  هب  قطن  ام  نسحا  نا 
اثیدح و امیدق و  نیّدلا  ۀمئا  اهفّنـص  بتکلا  اوکرت  میقـسلا و  حیحّـصلا و  ۀفرعم  اولهج  هدیناسا و  ثیدحلا و  نع  اوضرعا  اندلب  لها  ۀّصاخ 

اولغتـشا لامعالا و  لئاضف  ظعاوملا و  لاثمالا و  ایاصولا و  بادآلا و  مارحلا و  لـالحلا و  ننـسلا و  ضئارفلا و  یف  اـهوعمج  یتلا  دـیناسملا 
اوـبلط ثیدـحلا و  باحـصا  نم  دـحا  یلع  ارقت  مل  ثیدـحلا و  ۀـلقن  اـهفرعی  مـل  یتـلا  اهدـیناسا  اـهنع  ۀـفوذحملا  ثیداـحالا  صـصقلاب و 

افین ثیدح و  فلا  رـشع  ینثا  اذـه  یباتک  یف  تبثا  تاقرطلا  یلع  سلاجملا  یف  تاعیطقلا  اهب  اولانیل  صاّصقلا  اهعـضو  یتلا  تاعوضوملا 
ورمع اضّرلا و  یسوم  نب  یلعل  یبّنلا  نع  ۀیورملا  فحّصلا  دارفالا و  بئارغلا و  حاحّصلا و  نم  راصتخالا  لیبس  یلع  راغصلا  ثیداحالا  نم 
دنـسم لّوا  رد  دروخیم  تشوگب  بیرقنع  هَّللا  ءاشنا  وا  هلیمج  بقانم  هلیلج و  دماحم  هک  یملید  هیوریـش  رـسپ  رادرهـش  خـلا و  بیعـش  نب 

فلا فلا  هلا  اهفرشم و  یلع  هرونم  هنیدم  هناخبتک  رد  رثاع  رـصاق  رظنب  هدش  هتـشون  فّنـصم  تایح  رد  هک  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  سودرفلا 
دّیـسلا لجالا  مامالا  لاق  دوب  موقرم  روطـس  نیا  هخـسن  نا  رد  هبطخ  زا  لبق  مدرک و  بختنم  هدـیدع  تارابع  نا  زا  هدیـسر و  هیحت  ةالص و 

هَّللا لّوط  یملیدلا  رادرهش  نب  هیوریش  نب  رادرهش  روصنم  وبا  ۀّنسلا  رصان  ۀمئالا  جات  ظافحلا  دّیس  مالسالا  سمش  نیدلا  نیز  ظفاحلا  ایکلا 
دّمحم هّیبن  یلع  مالّـسلا  ةولّـصلا و  لبّـسلا و  قرطلا و  موقا  یلا  يداهلا  ّلج  ّزع و  هَّللا  دمح  دـعب  اما  هتفگ  هرکذ  نیرادـلا  یف  یلعا  هرمع و 

باتک اهاّمس  یتلا  ثیداحالا  عمج  نیح  هحیرض  رّون  هحور و  هَّللا  سدق  هیوریش  عاجش  ابا  دیعسلا  مامالا  يدلاو  ناف  لسرلا  ءایبنالا و  متاخ 
ةدابعلا و دهّزلا و  ملعلا و  لها  نم  همّدقت  نمب  ءاستا  ءادتقا و  الّوا  ةدع  بابـسالا  ادـصق  هنم و  ادّـمعت  اهدـیناسا  اهنم  فذـح  اّمنا  سودرفلا 

یلع هلیوعت  مدـع  تادنـسملا و  یف  نمزلا  اذـه  لیج  ۀـبغر  ۀـلق  اهثلاث  هل و  نیظفاحلا  هیف و  نیرظانلل  الیهـست  نیبلاطلا و  یلع  افیفخت  اـهیناث 
نم وه  ذإ  نیدلا  نم  هعـضوم  دانـسالا و  ۀلیـضف  راکنا  اذه  یلوقب  دیرا  ینا  رـشقلا ال  نود  ّبللا  یلع  مهراصتقا  ةاورلا و  نم  لاجّرلا  یماسا 

رومالا ّمها 
214 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هب ّبللا و  ناوص  وه  رشقلا  نا  ثیح  نم  رشقلاب  دانسالا  هبشی  لب  بذکلا  نم  قدّصلا  میقـسلا و ال  نم  حیحـصلا  فرع  امل  دانـسالا  ول ال  و 
كرابملا نب  هَّللا  محر  داسفلا  للخلا و  هیلإ  قّرطت  هقراف  اذاف  هل  ناوص  ثیدحلل  دانسالا  کلذکف  تافآلا  هقحلی  نا  نم  هیلع  نمؤی  ظفحی و 

هعضوم اذه  سیل  قاروا و  هنّمضتی  نا  نم  رثکا  دانسالا  ۀلیضف  یف  لوقلا  ءاش و  ام  ءاش  نم  لاقل  دانـسالا  ول ال  نیّدلا  نم  دانـسالا  لاق  ثیح 
تاـقثلا و ظاـفحلا  تافّنـصم  یف  دنـسم و  اـهتّماع  لـب  اـهرثکا  ّنا  اـنقیتم  اـقّقحتم  هَّللا  همحر  ناـک  هتاعومـسم و  نم  اـهجّرخ  هـّنا  اـهعبار  و 

عماج هب  نوتفم  دوجولا  زیزع  سیفن  باتک  وه  باتکلا و  ۀبطخ  یف  ةرذع  نّیب  امک  اراصتخا  دانـسالا  نع  اهارعق  تابثالا  ۀّـمئالا  تاعومجم 
هلثم مالـسالا  یف  فّنـصی  مل  قافرلا  هظفحت  یف  تسفانت  قافآلا و  هب  ّتنط  دق  ةریثکلا  نساحملا  ۀّـمجلا و  دـئاوقلا  ۀـیوبنلا و  ررّدـلا  ررغلل و 

یلآللا ۀموظنملا و  ررّدلا  نم  تئلم  یلاما  ۀّقح  هلوصف  نم  لصف  لک  ناک  ابیترت  افیصرت و  مایالا  ۀفالس  نم  هیلإ  قبسی  مل  ابیوبت و  الیصفت و 
یف دجوی  اّمم ال  ثیداحالا  بئارغ  رابخالا و  بئاجع  نم  هَّللا  همحر  هنّمض  مک  ۀنوحشم و  کسملا  تارافب  تقتف  راّطع  ۀنوج  وأ  ۀنونکملا 

یِهَتْشَت  ام  اهِیف  لاقف و  یلاعت  هناحبس و  هَّللا  اهفصو  یتلا  سودرفلاک  ۀقیقحلا  یف  وهف  بتکلا  نم  ریثک 
نم ةروک  قارعلا و ال  دالب  نم  ةدلب  قبی  مل  ثیحب  دابعلا  نیب  امیف  ترهتـشا  دالبلا و  یف  ۀخـسن  ترثک  دقف  مویلا  اّماف  نیعالا  ّذلت  سفنالا و 
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نوعتری هظفح  هتءارق و  یلع  نوبظاوم  اهؤالضف  هخسن و  هئارتشا و  یلع  نّوبکم  اهتمئا  هلیـصحت و  یلع  نورباثم  اهؤاملع  الا و  قافآلا  راطقا 
ۀمئالا و هنـسحتسی  رحبلا  ربلا و  یف  حیرلا  بوبه  ّبه  ةدلب و  لک  یف  سمـشلا  ریـسم  راسف  هدـئاوف  رامث  نم  نونتجی  هنـساحم و  ضایر  یف 

یف بئاغّرلا  كولملا  لذـبت  اهتـسافنل و  ءاغلبلا  سایکا  هیـضترت  ءالـضفلا و  ریراـحن  هبیطتـسی  ظاّـعولا و  ءاـملعلا و  هنم  دیفتـسی  ظاـفحلا و 
نـسحا نم  کلذ  اودع  لب  دانـسالا  فذح  ببـسب  هیف  نعط  وا  باتکلا  اذه  باع  نامزلا  اذه  لها  نم  ادحا  عمـسا  مل  اهتنازخل و  هباتکتـسا 

سودرفلا ۀضور  رد  ینادمهلا  نیدلا  باهـش  نب  یلع  بابلالا و  يوذ  ءاملعلا  ناش  نم  بابللا  نم  رـشقلا  ۀـیقنت  نال  هعفانم  مظعا  هدـئاوف و 
هتفگ

215 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رکشل هقفو  همرکب و  هنع  هَّللا  یفع  ینادمهلا  باهـش  نب  یلع  ریبکلا  یلعلا  هَّللا  ۀمحر  یلا  ریقفلا  مهرقحا  هَّللا و  دابع  فعـضا  لوقی  دعب  اما 

وبا ۀّنسلا  رصان  نیدلا  ۀّلملا و  عاجش  نیثّدحملا  ۀّجح  نیققحملا  ةودق  ۀمالعلا  مامالا  خیشلا  تافنصم  نم  سودرفلا  باتک  تعلاط  امل  همعن 
نم ازنک  دئاوفلا و  روحب  نم  ارحب  تدجو  ینابّرلا  ۀمحرلا  لاجـس  هحور  یلع  هَّللا  ضافا  ینادمهلا  یملیدلا  رادرهـش  نب  هیوریـش  دـماحملا 
داک هدئاوم  لومش  هدئاوف و  ةرثک  عم  ۀیوفطصملا و  راثالا  قئاقد  هلوصف  قئادح  یف  انوزخم  ۀیوبنلا  ظافلالا  قئاقحب  انوحـشم  فئاطللا  زونک 
نع رـصعلا  لها  رثکا  ضارعا  تابلطلا و  ضافخنا  تابغرلا و  روصق  تادایزلا و  لـیوطتلا و  نم  هیف  اـمل  هراـثآ  سمطنی  هراونا و  یفطنی  نا 
اذه لها  نم  لاجر  ول ال  تایاکحلا و  صصقلاب و  مهفغش  تاموصخلاب و  قلعتت  یتلا  ۀفرخزملا  مولعلاب  مهلاغتشا  ۀنـسلا و  باتکلا و  ۀفرعم 
ءاش نم  لاقل  ۀعدبلا  لها  غیز  بئاوش  هسدق  بانج  نع  نّوبذی  ۀّنسلا و  یمح  لوح  نولوحی  ةزعلا  بر  ۀیـشمب  نامز  رـصع و  لک  یف  ملعلا 

طبـضل الیهـست  هباوبا  راضحتـسا  هبابل و  جارختـسا  یلا  يرطاخ  تعاوب  ینتعد  اریخ  نیملـسملا  نع  انع و  ملعلا  اذـه  ۀـمئا  هَّللا  ازجف  ءاش  ام 
تیّمس اهرهاوز و  سفنا  اهضایر  ناصغا  نم  تینج  اهرهاوج و  فرـشا  رحبلا  اذه  رعق  نم  تجرختـساف  ظافحلا  كردل  اریـسیت  ظافلالا و 

یتش و تایاور  یلع  يوتحی  ّهناف  رخآلا  بابلا  ّالا  ریغ  ّیباحـض ال  ۀیاورب  اهنم  باب  لک  اباب  نیرـشع  یلع  ۀبّوبم  سودرفلا  ۀضور  اذه  یباتک 
هتفگ نونظلا  فشک  رد  ینیطنطسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  نیعم  قفوم و  ریخ  ّهنا  یضری  ّبحی و  امل  همامتا  یف  ینقفوی  نا  یلاعت  هَّللا  لأسن 

ورـسخانف نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  نب  هیوریـش  عاجـش  یبال  ثیدـحلا  یف  باهـشلا  باتک  یلع  جّرخملا  باطخلا  روث  امب  رابخالا  سودرف 
یعاضقلا دروا  ّهنا  رکذ  ثیدح و  فالآ  ةرـشع  هیف  دروا  ّهنا  هیف  رکذ  خلا  نوقطانلا  قّطن  ام  نسحا  ّنا  هلّوا  ۀنـس  یفوتملا  یملیدلا  ینادمهلا 

هیجرخم تامالع  عضو  دـیناسالا و  نع  ةدّرجم  مجعملا  فورح  یلع  اهّبتر  اهتاور و  سودرفلا  یف  رکذ  ثیدـح و  فـالآ  ةرـشع  اـضیا  هیف 
نیسمخ نامث و  ۀنس 558  یفوتملا  رادرهش  ظفاحلا  هدلو  عمج  مث  ریغّصلا  هعماج  یف  هرثا  یطویسلا  یفتقا  نورشع و  هزومر  ددع  هبناجب و 
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یبلاعثلا دمحم  نب  یسیع  يدهم  وبا  سودرفلا و  دنسم  هاّمس  تادّلجم و  عبرا  یف  انسح  ابیترت  اهبتر  سودرفلا و  باتک  دیناسا  ۀئامـسمخ  و 

يروهجالا نمحرلا  دبع  نب  دّمحم  نب  یلع  نیّدلا  رون  خیـشلا  یلع  يأ  هیلع  ةءارق  هب  ینربخا  یملیدلل  سودرفلا  هتفگ  دیناسالا  دـیلاقم  رد 
ثیدـحلا ءانحلا  نم  هیلإ  ّبحا  ةرجـش  هَّللا  قلخ  ام  انحلاب و  ناحیّرلا  ّفح  ناحیرلاب و  اهقح  ۀـنجلا  هَّللا  قلخ  امل  لـضف  نم  ماـّللا  فرح  یف 

ناک امک  داع  اودـصح  امّلک  موی  یف  نودـصحی  موی و  یف  نوعرزی  موق  یلع  تیتا  یب  يرـسا  امل  ثیدـح  مامت  یلا  رمع  نب  هَّللا  دـبع  نع 
ظفاحلا هدلو  بیترت  نم  کلذ  لک  هرئاسل  ةزاجإ  ةریره و  یبأ  نع  ثیدحلا  هَّللا  لیبس  یف  نودـهاجملا  ءالؤه  لاق  ءالؤه  نم  لیئربجل  تلق 
قاحسا یبأ  نع  نقلملا  نب  نیّدلا  لالج  نم  هتزاجاب  یطویسلا  لالجلا  لضفلا  یبأ  ظفاحلا  یلا  هدنـسب  فورحلا  یلع  دنـسملا  روصنم  یبأ 

نع ینیدملا  یـسوم  یبأ  ظفاحلا  نع  یـسدقملا  دـحاولا  دـبع  نب  دّـمحم  نیّدـلا  ءایـض  ظفاحلا  نع  ةزمح  نب  نامیلـس  یقتلا  نع  یخونتلا 
یملید هک  لزهلا  حیرـص  تافارخ  لصا و  یبأ  تاعوضوم  ضعبب  قح  لها  هلباقمب  بحاصهاش  هک  تسنآ  باجع  بجعا  هرکذـف و  هفلؤم 

تراسج و دیزمب  هکلب  دننکیم  نیثّدـحم  ریهاشم  زا  ندوبب و  حیرـص  حیرـصت  دـنیامنیم و  ّثبـشت  هدرک  رکذ  لبنلا  لیلج  ثلاث  لضف  رد 
حارص قدص  نینچ  راثیإب  حاجس  هملیسم و  حاورا  حیورت  رد  قبـس  تابـصق  دنیامرفیم و  مارک  نایعیـش  رب  وا  نتـسناد  ربتعم  ماهتا  تعالخ 
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ار وا  زین  هعیـش  تسنیثدحم و  ریهاشم  زا  هک  یملید  هیوریـش  عاجـش  وبا  دـنیامرفیم و  یمانم  رکذ  دـعب  نعاطم  باب  رد  هچنانچ  دـنیابریم 
حیحـص روهـشم و  زین  نسح  ماما  ترـضح  باوخ  هدروآ و  بولـسا  نیمهب  ار  باوخ  نیمه  ساّبع  نبا  زا  یقتنم  باتک  رد  دننادیم  ربتعم 

هدروآ یقتنم  باتک  رد  یملید  تسا  ۀیاورلا 
رکب ابا  تیار  شرعلا و  یلع  هدـی  اعـضاو  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تیار  اهتیار  ایور  دـعب  لتاقال  تنک  ام  لاق  یلع  نب  نسح  نع 
یلع هدی  اعضاو  نامثع  تیار  رکب و  یبأ  بکنم  یلع  هدی  اعـضاو  رمع  تیار  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بکنم  یلع  هدی  اعـضاو 

هب هَّللا  بلطی  نامثع  مد  اولاقف  اذه  ام  تلقف  هنود  امد  تیار  رمع و  بکنم 
تیاکح هعینـش و  تیاور  نینچ  رب  ءایحلا  ریثک  ثلاث  لضف  تابثا  ماقمب  اـفج  روج و  دـیزمب  بحاـصهاش  هک  تسریحت  تیاـهن  ماـقم  سپ 

یملید اب  ادحاو  ناک  ول  نیثدحم و  زا  یسک  تکراشم  بحاصهاش  هدرک و  تیاور  افلخ  ّبحب  التبا  رب  انب  یملید  هک  هعیظف 
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ریثک یعمج  ریفغ و  یّمج  هدرک و  لقن  قیرط  ود  زا  ار  نآ  یملید  هک  تیالو  ثیدح  لوق  زا  دنزادنا و  تسد  دـناهدرکن  تباث  نآ  لقن  رد 
یملید اب  نآ  تیاور  رد  مالعلا  هدلاو  ماقمقلا و  بطاخملا  خیـش  مهنم  بقانم و  دیناسم و  عیماجم و  حاحـص و  بابرا  نیثّدـحم  نیطاسا  زا 

* َنیِضِْرعُم اْهنَع  اُوناک  اَّلِإ  ْمِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  ٍۀَیآ  ْنِم  ْمِهِیتَْأت  ام  دافمب  دناكراشم 
َقَْحلا  ِِهب  اوُضِحُْدِیل  ِلِطاْبلِاب  اُولَداج  َو  قادصمب  نآ  حرج  حدق و  لاطباب و  ربک  ندرگ  هکلب  دنزاس  ضارعا 

اًلِیق ِهَّللا  َنِم  ُقَدْصَأ  ْنَم  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  دنزارفا 
اًلِیبَس ُهوُذِخَّتَی  ِّیَغلا  َلِیبَس  اْوَرَی  ْنِإ  َو  اًلِیبَس  ُهوُذِخَّتَی  ِدْشُّرلا ال  َلِیبَس  اْوَرَی  ْنِإ  َو  اِهب  اُونِمُْؤی  ٍۀَیآ ال  َّلُک  اْوَرَی  ْنِإ  َو 

هریحم هدافا  نیا  مامت  رد  ماقمق  بطاخم  بیذـکت  مامت  تحارـصب  یناث  بطاخم ال  یماح  یناتلم  هَّللا  فیـس  هک  تسنآ  روهد  بئارغ  زا  و 
هعیش و دزن  ینعی  دننادیم  ربتعم  ار  وا  مه  هعیش  تسنیثدحم و  ریهاشم  زا  یملید  هک  دیامرفیم  راهظا  بطاخم  هکنآ  شنایب  دیامنیم  ماهفا 
تسین و ربتعم  ود  ره  ینس  هعیش و  دزن  یملید  ثیداحا  هک  دنکیم  هدافا  هیـضرمان  هیـضق  نیا  یّلک  سکعب  یناتلم  تسربتعم و  ود  ره  یّنس 

تقو رد  هک  دنانایعیـش  ترتع  هنیفـس  بکار  هک  دنیامن  فاصنا  سپ  هلوق  هیفـسلا  هیبنت  هاّمـس  يّذلا  هیفـسلا  هیومت  یف  یناتلملا  ةرابع  هذه 
ربتعم مه  تنـس  لها  دزن  یملید  سودرف  ثیداحا  هک  درک  دیاب  فاصنا  خلا  دـننادیم  مارح  ار  هیقت  هک  نیفلاخم  ای  دـنیامنیم  هّیقت  فوخ 
عرفلا لصالا و  نیب  حـضاولا  بذاکتلا  رهاظلا و  ضقانتلا  اذـه  یلا  هَّللا  کـمحر  رظناـف  خـلا  دـشاب  ربتعم  هعیـش  دزن  هکنآ  ياـج  هچ  تسین 

رایخالا سودرف  ثیداحاب  رابتیلاع  هّینـس  همئا  رباکا  زین  عوبتملا و  عباـتلا و  نیب  حـئاللا  رکاـنتلا  شحاـفلا و  دـناعتلا  نم  بّجعت  عوطقملا و 
َو هیاب  انغ  نیمرحم  جاجتحا  در  ماقم  رد  عامـسلا  ماکحاب  عاتمالا  باتک  رد  يوفدـالا  بلغت  نب  رفعج  دـنیامنیم  دانتـسا  جاـجتحا و  اـجباج 

َِکتْوَِصب  ْمُْهنِم  َْتعَطَتْسا  ِنَم  ْزِْزفَتْسا 
نیّدلا عاجـش  ظفاحلا  يور  دقف  امارح  سیلبا  هلعف  ام  لک  امف  ۀّجح  هیف  نکی  مل  ّحص  ول  ینغت  نم  لّوا  سیلبا  ّنا  نم  هب  هوخـسر  ام  هتفگ و 

امارح ادـحلا  سیل  ادـح و  نم  لّوا  سیلبا  نا  هدنـسب  باهـشلا  باتک  یلع  بترملا  باطخلا  روثامب  سودرفلاب  یمـسملا  هباـتک  یف  هیوریش 
هنم عنملا  حیحص  قیرط  نم  تبثی  مل  ءانغلا و  ۀحابا  یلع  لیلدلا  لد  دق  انلق و  لیلدب  جرخف  ادحلا  ۀحابا  یلع  لد  لیلّدلا  ّنا  اوعدا  ناف  اقافتا 

نیطاسا مالعا و  ياملع  رباکا  زا  عاتما  بحاص  يوفدا  هک  دنامن  یفخم  و 
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رفعج و لضفلا  وبا  نیدلا  لامک  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  یعفاشلا  هیقفلا  يونسالا  یلع  نب  میحرلا  دبع  نیّدلا  لامج  خیش  تسا  هینس  ماخف 
کلذ و لثم  هل  عقو  نییرـصعلا  نم  دحا  فرعی  اهنم و ال  ّلکب  فرعی  ناک  هدلاو و  عضوب  امالعا  تناک  ۀـعبرالا  هذـه  يوفدالا و  هَّللا  دـبع 

احراط امیرک  اّیکذ  ارعاش  ابیدا  ةدّدعتم  مولع  یف  اکراشم  الضاف  روکذملا  ناک  ةریثک  ناوسا  نم  ۀبیرق  ۀیصوقلا  لامعالا  رخآ  یف  ةدلب  وفدا 
اریثک و الیم  کلذ  یلا  لیمی  ناک  ّهناف  ریثک  عـالطا  نع  هیف  اـبنا  عاـتمالاب  هامـس  اـسیفن  اـباتک  عامّـسلا  ماـکحا  یف  فّنـص  ةّورم  اذ  فیلکتلل 
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ۀـسردملاب داعا  هدجـسمب و  ابابلا  نب  یلکنج  ریمالا  هأشنا  يّذلا  ثیدحلا  سردـمب  ةریـسی  مایاب  هتوم  لبق  سرد  ثدـح و  عمـس و  هرـضحی 
نوعاّطلا لیبق  تام  رخآ  ضرغل  ةأرما  یلع  هدقع  ّهنا  ّالا  هدنع  کلذ  ۀیعاد  نادقفل  ّرـستی  مل  جّوزتی و  مل  امیقم  ناک  ةرهاقلا و  نم  ۀّیحلاّصلا 

ۀلمهملا و لادلاب  اهنأ  وفدأ  یف  هفرعن  يّذلا  ۀیفوصلا و  رباقمب  نفد  نیتّسلا و  نیب  ام  هرمع  ۀئامعبـس و  نیعبرا و  عست و  ۀنـس  یف  عقاولا  ریبکلا 
یفدا اهیلإ  ۀبسنلا  سایق  ۀمجعم و  لاذب  لاق  مهضعب  قوف و  نم  ةانثم  ءات  ةزمهلا  یلی  يّذلا  نا  يوفعتلا  نع  یطاشّرلا  لقن 

يزنطن - 39

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  دعب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیالو  يزنطنلا  یلع  نب  دمحم  هکنآ  مهن  یس و  هجو 
هتفگ دوخ  دانساب  هنع  لقن  ام  یلع  ۀیولعلا  صئاصخلا  باتک  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  ریدغ  هّصق  نمض  رد  ملس 

ّمقف كوشلا  نم  ةرجشلا  تحت  امب  رما  مخ و  ریدغ  یف  ّیلع  یلا  ساّنلا  یعد  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  يردخلا  دیعـس  یبأ  نع 
یتح اوقرفتی  مل  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یطبا  ضایب  یلا  رظن  یتح  امهعفرف  هیعبـضب  ذخا  اّیلع و  اعدـف  سیمخلا  موی  کلذ  و 

ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  ۀیآلا  هذه  تلزن 
نم بلاط  یبأ  نب  یلعل  ۀیالولا  یتلاسرب و  بّرلا  یضر  ۀمعنلا و  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هَّللا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف 

هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق  ّمث  يدعب 
حتفلا وبا  هتفگ  يزنطن  تبسن  رد  باسنا  رد  یناعمس  میرکلا  دبع  تسابدا  ياهبن  لضافا  الضف و  املع و  رباکا  زا  يزنطن  و 
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يدحا و ۀنس  ورمب  انیلع  مّدق  رعشلا  تاعینـصب  مایقلا  بدالا و  ۀغللا و  یف  قارعلا  ناسارخب و  نم  لضفا  يزنطنلا  میهاربا  نب  یلع  نب  دّمحم 

ةدم یف  ةّرم  ریغ  دادغبب  انیلع  مدـق  مث  نادـمهب  هتیقل  مث  هرحب  نم  تفرتغا  هنم و  تدفتـسا  بدالا و  نم  احلاص  افرط  هیلع  تأرق  نیرـشع و 
دادغبب یّخرلا و  رصن  یبأ  نب  مصاع  دادحلا و  یلع  ابا  زرطملا و  دعس  ابا  ناهبصاب  عمس  هنم  تسبتقا  هنع و  تبتک  ّالا و  هتیقل  ام  اهب و  یماقم 

نینامث و نامث و  هتدالو  تناک  ثیدـحلا و  نم  ورمب  اریخا  هنع  تعمـس  مهتقبط  بتاکلا و  ناهنب  نب  یلع  اـبا  زازرلا و  ناـّیب  نب  مساـقلا  اـبا 
تغل و رد  تسقارع  ناسارخ و  لها  لضفا  وا  تس و  یناعمـس  داتـسا  خیـش و  يزنطن  هک  تسحئال  حضاو  ترابع  نیزا  ناهبـصاب  ۀـئامعبرا 

نیا رگم  هدرکن  تاقالم  واب  یهاگ  یناعمس  هک  تسرهاظ  زین  هدومن و  وزا  هدافتسا  هدناوخ و  تیاورب  یناعمس  رعش و  تعنصب  مایق  بدا و 
ۀعفر هناش و  ۀمظع  هرخف و  ومـس  هردـق و  ّولغ  یلع  ۀـلالد  کلذـب  یفک  هدومرف و  عامـس  وزا  ورمب  اریخا  هدومن و  سابتقا  تباتک و  وزا  هک 
ناک هتفگ  نیقیلا  باتک  یف  هارث  باط  سواط  نب  یلع  دیـسلا  لقن  ام  یلع  دادـغب  خـیرات  رد  يزنطن  حدـمب  رابت  یلاع  راـّجنلا  نبا  هناـکم و 

دمحم هتفگ  تایفولاب  یفاو  رد  يردفصلا  کبیا  نب  لیلخ  نیدلا  حالـص  هلئاضف و  ضعب  یف  هنامز  لها  قاف  رهّدلا و  ۀغبان  کلفلا و  ةردان 
ریثک ناک  رباـکالا و  یقل  دـالبلا و  رفاـس  رثنلا  مظنلا و  لـها  ءاـغلب  نم  ناـک  يزنطنلا  حـتفلا  وبا  بتاـکلا  حـتفلا  یبأ  نب  میهاربا  نب  یلع  نب 
اهاّیت ناک  مهدـنع و  ۀـمیظع  ۀـهاجو  هل  تناک  نیطالـسلا و  كولملا و  مداـن  مایّـصلا و  ۀـقدصلا و  رثکم  ۀنـسلا و  ملعلا و  ّبحم  ظوفحملا 

ۀیاوّرلاب عتمتی  مل  دادغب و  ناسارخ و  ناهبصاب و  ریثکلا  ثیدحلا  عمس  ملعلا  لهال  اعضاوتم  مهیلع 

یملید راد  رهش  - 40

امک یبهذ  هدافا  بسح  هک  سودرفلا  دنـسم  رد  ار  تیالو  ثیدح  یملیدلا  رادرهـش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم  وبا  هکنآ  ملهچ  هجو 
یبهذ هدافا  زا  زین  شندوب  حقنم  بذهم و  نسح و  بیترتب  تسبترم  يدسا  يونسا و  هدافا  بسح  نسح و  بیجع و  بیترتب  بترم  ءیجیس 

هَّللا دـبع  نب  میهاربا  هچناـنچ  هدرک  دراو  تسنـشور  ادـیوه و  روهظ  لاـمکب  نسح  قیدـص  يولوم  هداـفا  نسحـالا و  ریثـک  بطاـخم  دوخ 
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هتفگ ءافلخلا  ۀعبرالا  لضف  یف  ءافتکالا  باتک  رد  ینمیلا  یباصولا 
هّبح يدعب  نمؤم  لک  ّیلو  ّیلع  ّیلع و  نم  انا  ینم و  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  يراّفغلا  رذ  یبأ  نع 

220 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
سودرفلا دنسم  یف  یملیّدلا  هجرخا  ۀفار  هیلإ  رظنلا  قافن و  هضغب  نامیا و 

يأ هنع  هتفگ و  افتکا  رد  یباصو  زین  و 
هب رمؤی  ام  لعفی  هناف  اّیلع  ّبحاف  يدـعب  مکّیلو  اّیلع  ّنا  ةدـیرب  ای  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ةدـیرب  نع 

یهتنا سودرفلا  دنسم  یف  یملیّدلا  هجرخا 
مهنیطاسا و ۀنـسلا  یلع  حودمملا  هباتک  یف  راونالا  عطاّسلا  رانملا  قرـشملا  فیرـشلا  ثیدحلا  اذـه  رادرهـش  نبا  تبثا  ام  یلع  هّلل  دـمحلاف 

راعلا شحفا  یف  نیکبترم  مهنوک  نع  يدـبا  راوبلا و  بابرا  روحن  یف  أرد  راـسخلا و  لـها  داـضعا  یف  ّثفف  راـبالا  مهقاذـح  مهتذـباهج و 
راطخالا و لـیلج  ظاـفح  ریهاـشم  راـبک و  همئا  زا  رادرهـش  روصنم  وبا  راصبتـسالا و  ۀـیادهلل و  قفوملا  هَّللا  رانـشلا و  جمـسا  یف  نیکمهنم 
دماحم و راکشا و  ادیوه و  راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک  وا  تلالج  لضف و  تسرابتعا و  دامتعا و  تیاغب  فوصوم  رادقالا و  میظع  نیثّدحم 

نب رادرهـش  هتفگ  ۀئامـسمخ  نیـسمخ و  نامث و  ۀنـس  رد  ربع  رد  یبهذ  رافـسا  بتک و  رد  نّودـم  روکذـم و  راصما و  راـطقا و  رد  حـئادم 
عمس افیرظ  بدالاب  افراع  امهف  ثیدحلاب  افراع  اظفاح  ناک  یناعمـسلا  نبا  لاق  روصنم  وبا  ثّدحملا  یملیدلا  رادرهـش  نب  هیوریـش  ظفاحلا 

نب باهولا  دبع  ۀنس و  نیعبس  اسمخ و  شاع  يزاریـشلا و  فلخ  نب  رکب  وبا  هل  زاجا  ۀفئاط و  رالّـسلا و  یکم  هَّللا و  دبع  نب  سودبع  هابا و 
رسخ و نب  هیوتیز  نب  ناکدسخ  نب  ورسخانف  نب  هیوریش  نب  رادرهش  نب  هیوریش  نب  رادرهـش  هتفگ  يربک  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـسلا  یلع 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بحاص  نب  هَّللا  دـبع  نب  نمحّرلا  دـبع  نب  سویک  نب  یجاد  نب  يرکـشل  نب  ساـیدا  نب  ملید  نب  داذزور  نبا 

ثیدحلاب افراع  اظفاح  ناک  یناعمـسلا  نبا  لاق  ینادمهلا  عاجـش  نب  خّروملا  ثدـحملا  نب  روصنم  وبا  یملیدـلا  زوریف  نب  كاّحـضلا  ملس 
یلا مث  هدـلاو  عم  ناهبـصا  یلا  لحر  هبلط  هعامـس و  ثیدـحلا و  ۀـباتک  یف  هدـلاو  رثا  اعبّتم  هدجـسم  امزال  افیفخ  افیرظ  بدالاب  افراع  امهف 

ینارعشلا نمحّرلا  دبع  نب  دیفو  شمعالا  رـصن  نب  دمح  یجرکلا و  روصنم  نب  ّیکم  هَّللا و  دبع  نب  سودبع  حتفلا  ابا  هابا و  عمـس  دادغب و 
وبا هنبا  هنع  يور  یـسدقملا  نیـسحلا  نب  روصنم  یبأ  يزاریـشلا و  فلخ  نب  رکب  یبأ  نم  ةزاجإ  هل  هیوبح و  نب  دّمحم  نب  دمحا  رکب  ابا  و 

نسحلا نب  میحرلا  دبع  نیدلا  لامج  ۀئامسمخ و  نامث و  ۀنس  بجر  یف  تام  ۀفئاط  یندفرشلا و  مالّسلا  دبع  لهس  وبا  دمحا و  ملسم 
221 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

افراع اثّدـحم  ناک  روصنم  ابا  ینکی  رادرهـش و  هل  لاقیف  هدـلو  اـّما  هتفگ و  یملید  همجرت  رکذ  دـعب  هیعفاـش  تاـقبط  رد  يونـسالا  یلع  نب 
ثلث ۀنس  دلو  ریبکلا  سودرفلا  یمسی  انسح و  ابیترت  هبتر  سودرفلاب و  یمـسملا  هدلاو  باتکلا  دیناسا  جّرخ  هدجـسمب  امزال  افیرظ  بدالاب 

نب رادرهـش  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يدسالا  دـمحا  نب  رکب  وبا  نیّدـلا  یقت  ةافو و  هل  رکذـی  مل  حالـصلا و  نبا  هلاق  ۀـئامعبرا  نینامث و  و 
یمـسملا هدلاو  باتکل  دیناسا  جّرخ  افیرظ  بدالاب  افراع  اثّدحم  ناک  یملیدلا  عاجـش  یبأ  نب  روصنم  وبا  هیوریـش  نب  رادرهـش  نب  هیوریش 

دمحم نب  یسیع  يدهم  وبا  ۀئامـسمخ و  نیـسمخ و  نامث و  ۀنـس  بجر  یف  یفوت  ۀئامعبرا و  نیثالث و  نامث و  ۀّنـس  دلو  ریبکلا  سودرفلاب 
یهتنی یملیدلا  رادرهش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم  وبا  ظفاحلا  مامالا  وه  یبهذلا  لاق  هربخ  نم  ةذبن  هتفگ  دیناسالا  دیلاقم  رد  یبلاعثلا 
امزالم افیفخ  افیرظ  بدالاب  افراع  امهف  ثیدـحلاب  افراع  اظفاح  روصنم  وبا  ناـک  یناعمـسلا  نبا  لاـق  كاحّـضلا  یملیدـلا  زوریف  یلا  هبـسن 

ۀنس دادغب  یلا  لحر  مث  ۀئامسمخ  سمخ و  ۀنس  ناهبـصا  یلا  هدلاو  عم  لحر  هبلط  هعامـس و  ثیدحلا و  ۀباتک  یف  هدلاو  رثا  اعبتم  هدجـسم 
نیـسحلا نب  روصنم  یبأ  نم  ةزاجإ  هل  هیوجنز و  نب  رکب  اـبا  ینودـلا و  دّـمحم  اـبا  یجرکلا و  روصنم  نب  یلع  هاـبا و  عمـس  نیثـالث  عبس و 

ملـسم وبا  هنبا  نبا  هنع  يور  هحقل  هبذـه و  هنم و  غرف  دـق  انـسح و  ابیجع  ابیتر  هبتر  هدـلاول و  سودرفلا  باتک  دـیناسا  عمجی  ناـک  يرقملا 
هتفگ و یملید  رکذ  دعب  نیثّدحملا  ناتسب  رد  بحاصهاش  دوخ  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀئامسمخ  نیسمخ و  نامث و  ۀنـس  یفوت  ۀفئاط  دمحا و 
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رد مه  یناعمس  هچنانچ  دوب  رتهب  ردپ  زا  نآ  مهف  ثیدح و  تفرعم  رد  روصنم  وبا  وا  تینک  یملید  رادرهش  نب  هیوریش  نب  رادرهش  وا  رـسپ 
تشاد تمزالم  دوخ  دجسم  رد  دوب و  دباع  حورکبس و  يدرم  تسنادیم و  بوخ  زین  ار  بدا  ملع  هداد و  یهاوگ  تفرعم  مهفب و  وا  قح 

دصناپ و لاس  ناهفصا  رفس  رد  دوب  کیرـش  دوخ  دلاو  اب  ثیدح  ملع  بلط  رد  دینارذگیم و  نا  نتـشون  ثیدح و  عامـسا  لغـشب  ابلاغ  و 
نب یکم  زا  هچنانچ  هدرک  لیـصحت  رایـسب  هذـتاسا  زا  دوخ  ردـپ  توم  زا  دـعب  تفه  یـس و  لاس  رد  هتفر  دوخ  دادـغبب  دوب  وا  هارمه  مجنپ 

نیدـب سودرف  باتک  بیترت  هدرک و  لـصاح  تزاـجا  ناثدـحم  یـضعب  زا  هیوجنز و  نب  رکب  وبا  ینودـلا و  دـمحم  وبا  یجرکلا و  روصنم 
رادرهش نب  دمحا  ملسم  وبا  وا  رـسپ  دش  غراف  وا  بیذهت  حیقنت و  زا  نوچ  هدرک و  عمج  مامت  تنحمب  ار  باتک  نیا  دیناسا  هداد و  وا  عضو 

رگید تعامج  یملید و 
222 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک دسریم  یملید  زوریفب  نادناخ  نیا  بسن  تستـشه و  هاجنپ و  دصناپ و  لاس  رد  رادرهـش  تافو  دـندرک  تیاور  يو  زا  وا  نادرگاش  زا 
فاحتا رد  رصاعم  نسح  قیدص  يوسا  یهتنا و  تسیباحـص  زوریف  زوریف و  زاف  دناهدومرف  تلاسر  بانج  وا  قح  رد  دوب  یـسنع  دوسا  لتاق 

هدرک دنـسم  دـلجم  راهچ  رد  بوخ  بیترتب  ار  باتک  تسـسودرف  بحاص  رـسپ  رادرهـش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم  وبا  هتفگ  ءالبنلا 
بوخ زین  ار  بدا  ملع  هداد  یهاوگ  يو  تفرعم  مهفب و  مه  یناعمـس  دوب  ردپ  زا  رتهب  مهف  ثیدـح و  تفرعم  رد  دـیمان  سودرفلا  دنـسمب 
بلط رد  دینارزگیم و  نآ  نتشون  ثیدح و  عامسا  لغشب  تاقوا  بلاغ  دنامیم و  دوخ  دجسم  رد  دوب  دباع  حورکبس و  درم  تسنادیم و 
رایسب هذتاسا  زا  هتفر  دادغبب  تفه  یس و  هنس 37  رد  ردپ  توف  زا  دعب  جنپ و  دصناپ و  لاس  ناهفصا  رفس  رد  دوب  ردپ  کیرش  ثیدح  ملع 
لصاح تزاجا  رگید  ناثدحم  ضعب  هیوجنز و  نب  رکب  وبا  ینالودلا و  دمحم  وبا  یجرکلا و  روصنم  نب  یکم  زا  دومن و  ملع  نیا  لیصحت 

رگید تعامج  دمحا و  ملـسم  وبا  شرـسپ  دش  غراف  شبیذهت  حیقنت و  زا  نوچ  دومن و  عمج  مامت  تنحمب  ار  سودرف  باتک  دیناسا  درک و 
نآ دوب  یـسنع  دوسا  لتاق  هک  تسیملید  زوریفب  نادناخ  نیا  تبـسن  هدوب  تشه  هاجنپ و  دصناپ و  هنـس  رد  شتافو  دندرک  شتیاور  يو  زا 

هوالع فاحتالا و  یف  ام  یهتنا  نیثدحملا  ناتسب  یف  هرکذ  تسیباحـص  زوریف  زوریف  زاف  دومرف  وا  قح  رد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح 
مظاعا و ظافح  هلجا  زا  هک  مزاح  نب  یـسوم  نب  دمحم  رکب  وبا  هک  تسیاهبترمب  رادرهـش  تلابن  ردق و  ولع  تلالج و  تمظع و  همه  نیرب 

یسوم نب  دمحم  رکب  وبا  ۀباسنلا  عرابلا  ظفاحل  مامالا  یمزاحلا  دیامرفیم  ظاّفحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  هدوب  وا  ذیملت  تسمخافا  نیعراب  رباکا 
رادرهش نم  يرجنسلا و  تقولا  یبأ  نم  عمـس  ۀئامـسمخ و  نیعبرا و  نامث و  ۀنـس  دلو  ینادمهلا  مزاح  نب  نامثع  نب  یـسوم  نب  نامثع  نب 

دبع نیـسحلا  یبأ  نم  عمـسف  دادغب  مدق  رخافلا و  نب  رمعم  ینادـمهلا و  ءالعلا  یبأ  ظفاحلا  یقـشمدلا و  ۀـعرز  وبا  یملیدـلا و  هیوریـش  نب 
بستحملا و بلاط  یبأ  نم  طساوب  یـسوطلا و  لضفلا  یبأ  بیطخلا  نم  لصوملاب  راطعلا و  دمـصلا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  فسوی و  نب  قحلا 
ةریزجلا و ماشلا و  نیمرحلاب و  ظفاحلا و  یـسوم  ابا  كرتلا و  ساّبعلا  ابا  یقرحلا و  حتفلا  ابا  ناهبـصاب  یکلاملا و  ۀحلط  نب  دمحم  ةرـصبلاب 

نم راص  مهف و  زیمت و  ءاملعلا و  سلاج  یعفاشلا و  بهذم  یف  اهب  هقفت  اهنکـس و  دادغب و  مدق  یـشیبدلا  لاق  دوجو  فّنـص  ریثکلا و  بتک 
هلاجر هدیناسا و  ثیدحلل و  سانلا  ظفحا 

223 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع بلغی  ةرکاذملا  ولح  ظوفحملا  ریثک  ناک  سلاجم و  ةدع  یلما  تافّنصم و  ةدع  ثیدحلا  یف  فّنـص  رکذ  ۀضایر و  دبعت و  دهز و  عم 

نیلماعلا ظافحلا  ۀـمئا  نم  لاقف  راجنلا  نبا  هرکذ  همتی و  مل  اهدنـسا و  بذـهملا و  یف  یتلا  ثیداحالا  قرط  یلما  ماکحالا  ثیداـحا  هظفح 
ءامـسا فلتخملا و  فلتوملا و  باسنالا و  یف  يدـتبملا  ۀـلاجع  باتک  خوسنملا و  خـسانلا و  باتک  ّفلا  هلاجر  هیناـعم و  ثیدـحلا و  هقفب 
هکردا ملعلا  ّثب  فینصتلا و  ةولخلل و  امزال  اعرو  ادباع  املاع  ادهاز  الیبن  ۀّجح  ۀقث  ناک  قاحسا و  یبال  بذهملا  ثیداحا  دنـسا  نادلبلا و 

ینغلا دـبع  یلع  یمزاحلا  رکب  ابا  لـضفی  یـسوم  وبا  ظـفاحلا  انخیـش  ناـک  لوقی  ظـفاحلا  مناـغ  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  تعمـس  اـباش  هلجا 
ۀّمئألا ضعب  تعمـس  راجنلا  نبا  لاق  ۀئامـسمخ  نینامث و  عبرا و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  یف  تام  هنم  ظفحا  اباش  تیار  ام  لوقی  یـسدقملا و 
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سودرفلا دنـسم  باتک  هک  دنامن  یفخم  خلا و  ۀبـسنلا  هبتـشم  فلتخملا و  فلتوملا و  یف  لامکالا  باتک  ظفحی  ناک  یمزاحلا  ّنا  نولوقی 
ياهتـسدب نآ  رابخا  لوادـتم و  موق  بتک  رد  نا  زا  لقن  لماش و  ار  نآ  ناشیا  تایورم  لخاد و  نیطاـسا  رباـکا  تازاـجا  رد  سودرف  لـثم 

هیلع تعمـس  یملیدلا  نبال  سودرفلا  دنـسم  هتفگ  دـیناسالا  دـیلاقم  رد  یبلاعثلا  دـمحم  نب  یـسیع  يدـهم  وبا  خیـش  لوانتم  نیطاسا  رباکا 
هَّللا راج  تنب  ۀیسا  ةدنسملا  نم  هتزاجإب  یطویسلا  رکب  یبأ  نب  ظفاحلا  یلا  هدنـسب  هرئاس  یل  زاجا  سودرفلا و  یف  روکذملا  ردقلا  یتءارقب 
نب دومحم  نب  دـمحم  نیّدـلا  ّبحم  ظفاحلا  نع  راجحلا  ساّبعلا  یبأ  نع  یقـشمدلا  قیدـص  نب  دـمحم  نب  میهاربا  نع  يربطلا  حـلاص  نب 

هتفگ هّینس  ررد  رد  یناونش  روصنم  نب  یلع  نب  دمحم  هرکذف و  ةزاجإ  هفلؤم  نع  راجنلا 
رجح نبا  ظـفاحلا  یلا  دنـسلاب  هیورا  ینادـمهلا  یملیدـلا  هیوریـش  عاجـش  یبأ  ظـفاحلا  نب  رادرهـش  روصنم  یبأ  ظـفاحلل  سودرفلا  دنـسم 

انا لاق  هیلإ  دنسلاب  یملیدلا و  نع  راجنلا  نب  دمحم  نب  دومحم  نیّدلا  ّبحم  ظفاحلا  نع  راجحا  نع  یخونتلا  قاحـسا  یبأ  نع  ینالقـسعلا 
دماح نع  یملـسلا  نیـسحلا  نب  دـمحم  نع  باشخلا  دـمحم  نب  لهـس  نع  يرهبالا  معنملا  دـبع  نب  دـمحم  نب  ثراولا  دـبع  مراـکملا  وبا 

نب ثراحلا  نع  دمحم  نب  رصن  نع  يورهلا 
224 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّنا ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  ةریره  یبأ  نع  اطع  نع  جیرج  نبا  نع  ۀنییع  نب  نایفس  نع  مالـسلا  دبع 
ملعا هَّللا  هّللاب و  ةّزعلا  لها  ّالا  رکنی  هَّللا ال  هب  اوقطن  اذاف  هّللاب  ءاملعلا  هملعی ال  نونکملا ال  ۀئیهک  ملعلا  نم 

ۀیداو لیست  یتح  ۀعاسلا  موقت  رمع ال  نع  سودرفلا  دنـسم  یف  هتفگ و  ۀعاسلا  طارـشال  هعاشا  رد  یجنزرب  لوسرلا  دبع  نب  دمحم  دیـس  و 
خلا رانلاب  زاجحلا  ۀیدوا  نم 

مزراوخ بطخأ  - 41

رد هچنانچ  هدرک  تیاور  هددعتم  قرطب  ار  تیالو  ثیدح  مزراوخ  بطخاب  فورعملا  دـمحا  نب  قفوم  دـیؤملا  وبا  هکنآ  مکی  لهچ و  هجو 
مامالا انثّدح  لاق  يدهـشملا  حّرفم  نب  دمحم  فیفعلا  خیـشلا  انثّدح  تسروکذـم  نآ  لّوا  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم 

نب قفوم  دیؤملا  وبا  ءابطخلا  بطخا  ۀمئألا  ردص  نیقیرفلا  يدتقم  ۀّمالا  یتفم  ءافلخلا  حصان  مالـسالا  سمـش  نیّدلا  ءایـض  ردـصلا  لجالا 
عاب هنع  رـصقی  اهعیمج  رکذ  ذإ  اهنم  ءیـش  رکذ  لب  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  رکذ  هنع  هَّللا  یـضر  یمزراوخلا  یکلا  دمحا 

لوسر یلاعت و  هَّللا  یف  کلاهملا  هطروت  نایب  یف  رشع  یناثلا  لصفلا  دیامرفیم  ءاصقتسالا  ۀقاط  قاطن  هنع  قیضی  اهرثکا  رکذ  لب  ءاصحالا 
هَّللا دبع  وبا  انربخا  لاق  اذـه  نیـسحلا  نب  دـمحا  نع  دانـسالا  اذـهب  یلاعت  هَّللا  تاضرم  ءاغتبا  یف  هسفن  ءارـش  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

انثّدح لاق  دامح  نب  ییحی  انثّدح  لاق  یبأ  انربخا  لاق  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  انثّدـح  لاق  یعیطقلا  رفعج  نب  دـمحا  انربخا  لاق  ظفاحلا 
موقت نا  اّما  سابع  نبا  ای  اولاقف  طهر  ۀعست  هاتا  ذإ  ساّبع  نبا  یلا  سلاجل  ینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  انثّدح  لاق  جلب  وبا  انثّدح  لاق  ۀناوع  وبا 

ام يردن  الف  اوثّدحتف  اودتناف  لاق  یمعی  نا  لبق  حیحـص  ذـئموی  وه  لاق و  مکعم  موقا  انا  لب  لاقف  لاق  ءالؤه  نیب  نم  انب  ولخت  نا  اما  انعم و 
لجر یف  اوعقو  هریغ  دحال  تسیل  لئاضف  رشع  عضب  هل  هل  لجر  یف  اوعقو  ّفت  ّفا و  لوقی  هبوث و  ضفنی  ءاجف  لاق  اولاق 

لاقف فرشتس  اهل  فرـشتساف  هلوسر  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  ادبا  هَّللا  هیزخی  الجر ال  نثعبال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  لاق 
نحطی یحّرلا  یف  ّهنا  اولاقف  یلع  نیا 

225 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مث ساّبع  نبا  لاقف  ییح  تنب  ۀّیفـصب  ّیلع  ءاجف  هایا  اهاطعاف  اثلث  ۀـیاّرلا  ّزه  مث  هنیع  یف  ثفنف  لاق  رـصبی  نا  داکی  دـمرا ال  وه  ءاجف و  لاـق 

هنم انا  ینم و  وه  لجر  ّالا  اهب  بهذی  لاقف ال  هنم  اهذخا  هفلخ و  اّیلع  ثعبف  ۀبوتلا  ةروسب  رکب  ابا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ثعب 
هَّللا لوسر  لاقف  مهعم  سلاج  یلع  لاق و  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا  همع  یبنل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاـق  ساـّبع و  نبا  لاـق 
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لاق ةرخآلا  ایندـلا و  یف  ییلو  تنا  یلعل  لاقف  اوباف  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا  لاق  مهنم و  لجر  یلع  لـبقا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلص 
ۀمطاف و ّیلع و  یلع  هعضوف  هبوث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ذخا  لاق و  ۀجیدخ  دعب  سانلا  نم  نمآ  نم  لّوا  ّیلع  ناک  ساّبع و  نبا 

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  لاق  نیسحلا و  نسحلا و 
لوسر نومری  نوکرـشملا  ناک  ساّبع و  نبا  لاق  هناکم  مان  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  بوث  سبلف  هسفن  یلع  يرـش  ساّبع و  نبا  لاق 

هَّللا ّیبن  نا  یلع  هل  لاقف  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّهنا  بسحی  رکب  وبا  مئان و  یلع  رکب و  وبا  ءاجف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
هَّللا یّلـص  هَّللا  یبن  یمری  ناک  امک  ةراجحلاب  ۀیرـس  یلع  لعج  لاق  راغلا  هعم  لخدـف  رکب  وبا  قلطناف  لاق  هکرداف  نومیم  رئب  وحن  قلطنا  دـق 

کـبحاص ال ناـک  میئلل و  کـنا  اولاـقف  هسار  نع  فشک  مث  حبـصا  یتح  هجرخی  ـال  بوثلا  یف  هسار  ّفل  دـق  رّوضتی و  وه  مّلـس و  هیلع و 
جرخ كوبت و  ةوزغ  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  جرخ  ساّبع و  نبا  لاق  کلذ  انرکنتـسا  دق  روضتت و  تنا  هیمرن و  نحن  روضتی و 

نم نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اّما  هل  لاقف  یلع  یکبف  ملـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاقف  کعم  جرخا  ّیلع  هل  لاقف  هعم  سانلا 
ّیلو تنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  ساّبع و  نبا  لاق  یتفیلخ  تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی  هنا ال  يدعب  یبن  سیل  ّهنا  الا  یـسوم 
ابنج دجسملا  لخدی  ناکف  ّیلع  باب  ریغ  دجسملا  باوبا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّدس  ساّبع و  نبا  لاق  ۀنمؤم  يدعب و  نمؤم  لک 

انربخا دـق  ساّبع و  نبا  لاق  هالوم و  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  هیلع  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  ساـّبع  نبا  لاـق  هریغ  قیرط  هل  سیل  هقیرط  وه  و 
دعب مهیلع  طخسی  هنا  انربخا  لهف  مهبولق  یف  ام  ملعف  ةرجشلا  باحصا  نع  یضر  ّهنا  نآرقلا  یف  لج  زع و  هَّللا 

226 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لعل کیردی  ام  لاق و  بطاح  قنع  ینعی  هقنع  برضاف  یل  نذئا  لاق  نیح  رمعل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  یبن  لاق  ساّبع و  نبا  لاق  کلذ 

متئش ام  اولمعا  لاقف  ردب  لها  یلا  علطا  دق  هَّللا 
دمحم انربخا  لاق  ةزاجإ  ینادمهلا  دمحم  نب  یلع  نب  کلملا  دبع  رفظملا  وبا  ۀـمئألا  بذـهم  ینابنا  هتفگ  بقانم  رد  مزراوخ  بطخا  زین  و 

رکب وبا  انثّدح  لاق  رفعج  نب  دمحم  نب  لاله  انربخا  لاق  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  نب  دمحم  روصنم  وبا  انربخا  لاق  رازبلا  یلع  نب  نیـسحلا  نب 
یمشاهلا یلع  نب  نسحلا  انثّدح  لاق  هباتک  نم  راّزجلا  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  ینثدح  لاق  ظفاحلا  ورمع  نب  دّمحم 

هَّللا یّلـص  یبّنلا  عفد  یبأ  لاق  لاق  یلیل  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نع  ۀتخاف  یبأ  نب  روث  نع  میرم  وبا  انثّدـح  لاق  نابا  نب  لیعامـسا  انثّدـح  لاق 
لاق ۀنمؤم و  نمؤم و  لک  یلوم  ّهنا  ساّنلا  ملعاف  ّمخ  ریدغ  موی  هفقوا  هیلع و  هَّللا  حتفف  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلا  ربیخ  موی  ۀیارلا  ملـس  هیلع و 

یـسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  هل  لاق  لیزنتلا و  یلع  تلتاق  امک  لیواتلا  یلع  لتاقت  لاق  کنم و  انا  ینم و  تنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هل لاق  يدعب و  مهیلع  هبتـشا  ام  مهل  نیبت  تنا  هل  لاق  یقثولا و  ةورعلا  تنا  هل  لاق  کبراح و  نمل  برح  کملاس و  نمل  ملـس  انا  هل  لاق  و 

ِرَبْکَْألا ِّجَْحلا  َمْوَی  ِساَّنلا  َیلِإ  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌناذَأ  َو  هیف  هَّللا  لزنا  يذلا  تنا  هل  لاق  يدعب و  ۀنمؤم  نمؤم و  لک  ماما  تنا 
یعم و تنا  ضوحلا و  دنع  انا  هل  لاق  یعم و  تنا  ضرالا و  هنع  قشنی  نم  لّوا  انا  هل  لاق  یتّلم و  نع  باذلا  یتنـسب و  ذـخالا  تنا  هل  لاق  و 
هب تمقف  کلضفب  موقا  ناب  ینرما  یلاعت  هَّللا  ّنا  هل  لاق  ۀمطاف و  نیـسحلا و  نسحلا و  لخدت و  یعم  تنا  ۀّنجلا و  لخدی  نم  لّوا  انا  هل  لاق 

مهنعلی هَّللا و  مهنعلی  کئلوا  یتوم  دـعب  الا  اهرهظی  نم ال  رودـص  یف  یتلا  نئاغـضلا  ّقتا  هل  لاق  هغیلبتب و  هَّللا  ینرمأ  ام  مهتغلب  سانلا و  یف 
نونعاللا

ابا تبـسن  ام  اّما  تسروکذـم و  نا  رد  هدرک و  لقن  هیواـعم  باـتک  باوجب  صاـعلا  نب  ورمع  زا  یبوتکم  بقاـنم  رد  مزراوخ  بطخا  زین  و 
یلع مهالشا  هنا  تمعز  ۀقسف و  ۀباحصلا  تیّمس  نامثع و  یلع  یغبلا  دسحلا و  یلا  هّیصو  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اخا  نسحلا 

هشارف یلع  تاب  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  يدی  نیب  هسفن  لذب  نسح  ابا  نا  تملع  اما  ۀیواعم  ای  کحیو  ۀیاوغ  بذک و  اذهف  هلتق 
ةرجهلا و مالسالا و  یلا  قبسلا  بحاص  وه  و 

يدعب یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  هنم  انا  یّنم و  وه  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هیف  لاق  دق 
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موی مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هیف  لاق  دق  و 
227 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلع لاق  يّذلا  وه  هلذخ و  نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهَّللا  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  الا  ّمخ  ریدـغ 
ّبحاب ینتئا  ّمهَّللا  ریطلا  موی  هیف  لاق  يذـّلا  وه  هلوسر و  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  الجر  ادـغ  ۀـیارلا  نیطعـال  ربیخ  موی  هیف  مالـسلا 
لوذخم هرـصن  نم  روصنم  ةرجفلا  لتاق  ةرربلا و  ماما  ّیلع  ریـضنلا  موی  هیف  لاق  دـق  ّیلا و  ّیلا و  مهّللا و  لاق  هیلع  لخد  املف  کیلإ  کقلخ 

هَّللا و باتک  نیلقثلا  مکیف  فلخم  ّینا  لاق  نیملسملا و  عیمج  یلع  کیلع و  یلع و  کلذ  يدعب و  نم  مکّیلو  یلع  هیف  لاق  دق  هلذخ و  نم 
یهتنا اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  یترتع و 

هریوزت و عورف  مزجی  امغر و  ۀیواعم  فنا  کلذـب  مغری  امتح و  ملعلا  ۀـنیدم  ریّطلا و  ۀـیالولا و  ثیدـح  صاعلا  نب  ورمع  تبثی  بجعلل  ایف 
دونکلا و ۀـغبانلا  نبا  یلع  ءاضغبلا  ءانحـشلا و  یف  دـیزی  دوقحلا  بطاـخملا  کـلذ  عم  امـسح و  هتفرق  هتهب و  لوصا  مسحی  اـمزج و  هریرغت 

مل ذإ  هتیلف  نارسخلا  ناودعلا و  یماوم  یف  هبیرقت  هببخ و  یـصقا  رهظی  نالطبلا و  بذکلاب و  ۀفیرـشلا  ثیداحالا  هذه  یمریف  دودللا  ۀیواعم 
ّروزا لکن و  هّنکل  صاعلا و  نبا  هادتقم  رثا  ّصتقا  لوبقلا  ۀهجولا  ۀفیرشلا  ثیداحالا  هذه  تابثا  یف  لودعلا  ۀباحّـصلا  لوسّرلا و  راثآ  فقی 

؟؟؟ عنص ضاج و  اضیا و  کلذ  نع 
مازلا نرق  یف  هانطبر  هدیک و  انهوا  ام  یلع  هّلل  دمحلا  صاصح و  هل  قحلا و  ءادن  عمـس  اذإ  تلقی  يّذلا  یلباکلا  دـیلقت  یلع  هرـشارشب  لبقاف 
بقانم هرهاب و  نساحم  هرخاف و  لئاضف  صانم و  نیح  تال  صاب و  صاح  یف  هانعقوا  صالخ و  رهّدـلا  يدـم  هنم  هل  ام  صاـیتعالا  دـیدش 

هَّللا دـبع  وبا  نیدـلا  دامع  رـصعلا  لها  ةدـیرج  رـصقلا و  ةدـیرخ  زا  مزراوخ  بطخا  هلیـصا  حـئادم  هلیلج و  رخافم  هلیثا و  دـماحم  هلیمج و 
وبا دیناسم  عماج  بیطخ و  دادغب  خیرات  رب  راجنلا  نبا  لیذ  يزرطملا و  دیّسلا  دبع  نب  رصان  حاضیا  یناهفصالا و  بتاکلا  دمحم  نب  دمحم 
یف هیـضم  رهاوج  يدفـصلا و  کیبا  نب  لیلخ  نیّدلا  حالـص  تایفولاب  یفاو  یمزراوخلا و  دمحم  نب  دومحم  نب  دمحم  دـیؤملا  وبا  هفینح 
نب دمحا  نب  دمحم  بیطلا  وبا  نیّدلا  یقت  نیمالا  هَّللا  دلب  خیرات  یف  نیمث  دقع  یـشرقلا و  دـمحم  نب  رداقلا  دـبع  افولا  وبا  هیفنحلا  تاقبط 

بهذـم ءاهقف  نم  رایخالا  مالعا  باتک  یطویـسلا و  نمحّرلا  دـبع  نیدـلا  لالج  ةاحنلا  نییوغللا و  تاقبط  یف  ةاـعولا  ۀـیغب  یـسافلا و  یلع 
لئاضفلا حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  يوفکلا و  نامیلس  نب  دومحم  راتخملا  نامعن 

228 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  دینش  یهاوخ  هیبشت  ثیدح  دلجم  رد  دمحا  نیّدلا  باهش  دیس 

رکاسع نبا  - 42

لاوط نیعبرا  تاقفاوم و  رد  هدرک  تیاور  ار  تیالو  ثیدح  رکاسع  نباب  فورعملا  هَّللا  ۀـبه  نب  نیـسحلا  نب  یلع  هکنآ  مود  لهچ و  هجو 
نوعبرالا هتفگ  نا  رکذـب  نونفلا  بتکلا و  یماسا  نع  نونظلا  فشک  رد  هفیلخ  یجاـحب  فورعملا  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  هک 

دمحلا هلّوا  ۀئامسمخ  نیعبس و  يدحا و  ۀنس 571  یفوتملا  یعفاشلا  یقـشمدلا  نسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبا  ظفاحلا  وه  رکاسع  نبال  لاوطلا 
دلجم یف  وه  مقـسلا و  ۀحّـصلا و  نیب  هتباحـص و  لئاضف  نع  ئبنی  هتّوبن و  یلع  لدی  امم  لاوطلا  نم  اثیدح  نیعبرا  هیف  عمج  خلا  میظعلا  هّلل 

هتفت ةرشعلا  لئاضف  یف  هرضنلا  ضایر  رد  يربط  بحم  هچنانچ  هدرک  دراو  طسو 
لاق ءالؤه  نم  انب  ولخت  اّما  انعم و  موقت  نا  اّما  ساّبع  نبا  ای  اولاقف  طهر  ۀعبـس  هاتا  ذإ  ساّبع  نبا  دـنع  سلاجل  ینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  نع 
اوعقو فت  ّفا و  لوقی  هبوث و  ضفنی  ءاجف  لاق  اولاق  ام  يردا  الف  نوثّدحتی  اودتناف  لاق  یمعی  نا  لبق  حیحـص  ذـئموی  وه  مکعم و  موقا  لب 

اهل فرشتساف  لاق  هلوسر  هَّللا و  ّبحی  ادبا  هَّللا  هیزخی  الجر ال  ّنثعبال  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  هل  لاق  لجر  یف  اوعقو  رشع  هل  لجر  یف 
زه مث  ۀنییع  یف  ثفنف  رـصبی  داکی  دمرا ال  وه  ءاجف و  نحطی  مکدـحا  ناک  امف  لاق  نحطی  احرلا  یف  وه  لاق  یلع  نیا  لاقف  فرـشتسا  نم 
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ینم لجر  ّالا  اهب  بهذی  لاق ال  هنم  اهذخاف  هفلخ  اّیلع  ثعبف  ۀبوتلا  ةروسب  انالف  ثعب  مث  لاق  ییح  تنب  ۀّیفـصب  ءاجف  اهایا  هاطعاف  اثلث  ۀیارلا 
هکرتف لاق  ةرخآلا  ایندلا و  یف  کیلاوا  انا  یلع  لاق  اوباف  سلاج  هعم  یلع  لاق و  ةرخآلا  اینّدـلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا  همع  ینبل  لاق  هنم و  انا  و 

ایندـلا و یف  ییلو  تنا  لاق  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  کیلاوا  انا  ّیلع  لاقف  اوباف  ةرخآلا  اینّدـلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا  لاقف  مهنم  لجر  یلع  لبقا  مث 
ۀمطاف و ّیلع و  یلع  هعـضوف  هبوث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ذخا  لاق و  ۀجیدخ  دـعب  سانلا  نم  ملـسا  نم  لّوا  ناک  لاق و  ةرخآلا 

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  لاقف  نیسح  نسح و 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نومری  نوکرـشملا  ناکف  لاق  هناکم  مان  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  بوث  سیلف  هسفن  یلع  يرـش  لاـق و 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  ّیبن  ّنا  یلع  هل  لاقف  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  ّیبن  ّهنا  بسحی  رکب  وبا  لاق و  مئان  ّیلع  رکب و  وبا  ءاجف  ملس 
نومیم رئب  وحن  قلطنا 

229 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وه ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یمری  ناک  امک  ةراجحلاب  یمری  ّیلع  لعج  لاق و  راـغلا  هعم  لخدـف  رکب  وبا  قلطناـف  لاـق  هکرداـف 

تنا روضتی و  ـالف  هیمرن  کـبحاص  ناـک  میئلل  کـّنا  اولاـقف  هسار  نع  فشک  مث  حبـصا  یتح  هجرخی  ـال  بوثلا  یف  هسار  فل  دـق  روضتی 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  یبن  هل  لاقف  لاق  کعم  جرخا  ّیلع  هل  لاقف  لاق  كوبت  ةوزغ  یف  ساـنلاب  جرخ  لاـق و  کـلذ  انرکنتـسا  دـق  روضتت و 

هَّللا لوسر  هل  لاق  یتفیلخ و  تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی  ّهنا ال  یبنب  تسل  کنا  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  اما  ملس 
هل سیل  هقیرط  وه  ابنج و  دجـسملا  لخدیف  لاق  ّیلع  باب  ّالا  دجـسملا  باوبا  ّدس  لاق و  يدـعب  نمؤم  لک  ّیلو  تنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
یف ام  ملعف  ةرجشلا  باحصا  نع  یضر  دق  هنا  نآرقلا  یف  ّلج  ّزع و  هَّللا  انربخا  لاق و  هالوم  اّیلع  ناف  هالوم  تنک  نم  لاق  لاق و  هریغ  قیرط 

کیردـی ام  العاف و  تنک  وا  لاق  ابطاح  ینعی  هقنع  برـضا  یل  نذـئا  هَّللا  یبن  ای  رمع  لاق  لاق و  دـعب  مهیلع  طخـس  ّهنا  انثّدـح  لهف  مهبولق 
هجرخا لاوطلا و  نیعبرالا  یف  تاقفاوملا و  یف  مسقلا  وبا  ظفاحلا  دمحا و  همامتب  هجرخا  متئـش  ام  اولمعا  لاقف  ردب  لها  یلع  علطا  هَّللا  ّلعل 

هضعب یئاسّنلا 
رد دمحا  نیدلا  باهـش  دیـس  بلاط و  یبأ  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  فسوی  نب  دمحم  رکاسع  نبا  زا  ار  تیاور  نیا  و 
رد ریمالا  حالـص  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  لآملا و  ۀلیـسو  رد  ریثکاب  دمحم  نب  لضفلا  نب  دمحا  لئاضفلا و  حیجرت  یلع  لئالدـلا  حیـضوت 

زئاح رخافم  رکاسع  دئاق  رکاسع  نبا  هماّلع  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  دعب  امیف  هیلع  علّطتس  امک  دناهدرک  لقن  زین  هیولع  هفحت  حرـش  هیدن  هضور 
بقانم هخماش و  لئاضف  هفیرش و  حئادم  هفینم و  دماحم  تسرهاب و  فرش  رهاز و  لضف  رامثا  ینتجم  زئاح و  سئافن  ینتقم  رثام و  نساحم 
توقای ءابدالا  مجعم  زا  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  ریط  ثیدـح  دـلجم  رد  نآ  زا  يذـبن  تسرهاظ  حـضاو و  موق  بتک  صحفتم  عبتتم و  رب  وا  هخذاـب 

ءادفلا و وبا  رشبلا  رابخا  یف  رصتخم  یبهذ و  مالسالا  لود  ربغ و  نم  ربخ  یف  ربع  ظافحلا و  ةرکذت  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  يومح و 
هیعفاش تاقبط  یکبس و  یلع  نب  باهولا  دبع  هّیعفاش  تاقبط  دّمحم و  نب  دومحم  نب  دّمحم  هفینح  وبا  دیناسم  عماج  یعفای و  نانجلا  ةآرم 
تاقبط يدرولا و  نباب  ریهـشلا  رفظملا  نب  رمع  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخملا  ۀـمتت  يدـسا و  رکب  وبا  هیعفاـش  تاـقبط  يونـسا و  میحرلا  دـبع 

يولوملا ءالبنلا  فاحتا  مولعلا و  دجبا  یقینزا و  مولعلا  ۀنیدم  يرکبراید و  نیسح  سیمخ  خیرات  یطویس و  ظافحلا 
230 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀنـس عئاقو  رد  ربع  رد  یبهذلا  دـمحا  نب  دـمحم  دوشیم  روکذـم  مه  اجنیا  تارابع  ضعب  دروخیم  تشوگب  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص 
هَّللا ۀبه  نب  نسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبا  دّلجم  نینامثلا  خیراتلا  بحاص  رکاسع  نبا  ظفاحلا  یفوت  اهیف  هتفگ و  ۀئامسمخ  نیعبـس و  يدحا و 
یبأ بیسملا و  نم  اهدعب  ۀئامسمخ و  سمخ و  ۀنس  عمس  ۀئامعبرا و  نیعست و  عست و  ۀنس  لوا  یف  دلو  نیّدلا  ۀقث  ماشلا  ثّدحم  یقـشمدلا 
یف غلب  هلاجر و  ثیدحلا و  یف  هنامز  لها  داس  ناهبـصا و  ناسارخ و  قارعلا و  یلا  هیف  لحر  ثیدحلاب و  ینع  مث  امهتقبط  یئاّبجلا و  رهاط 

رد ینمیلا  یعفایلا  دعسا  نب  هَّللا  دبع  بجر و  رشع  يداح  یف  یفوت  ظفحلا  یف  لجّرلا  ۀلزنم  ملع  هخیرات  حفصت  نم  ءایلعلا و  ةورذلا  کلذ 
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عساولا ملعلا  وذ  طباضلا  نقتملا  ظفاحلا  عرابلا  ثّدحملا  مامالا  هیقفلا  اهیف  هتفگ و  ۀئامسمخ  نیعبس و  يدحا و  ۀنـس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم 
فراعلا مّدقتلاب  هل  ّرقملا  نیثدـحملا  سیئر  رخازلا  مولعلا  رحب  ظافحلا و  نیز  ۀـعدبلا  عماق  ۀنـسلا و  رـصان  ماشلا  ثّدـحم  مالـسالا و  خـیش 

نیب عماجلا  هنارقا  یف  هلثم  ری  مل  هناش و  ولعب  هنامز  یف  رهتـشا  يذـّلا  رکاسع  نب  هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبا  نیّدـلا  ۀـقث  رهاملا 
هب و رهتشا  ثیدحلا و  هیلع  بلغ  ۀّیعفاشلا  ءاهقفلا  نایعا  نم  هنامز و  یف  اثّدحم  ناک  لولعملا  حیحـصلا و  نیب  زیمملا  لوقنملا و  لوقعملا و 

میرکلا دـبع  دعـس  یبأ  ظفاحلا  قیفر  ناک  خـیاشملا و  یقل  دالبلا و  باج  فّوط و  لحر و  هریغل  قفتی  مل  ام  هنم  عمج  نا  یلا  هبلط  یف  غلاب 
رـشع و ۀنـس 510  یف  دادـغبب  عمـس  دـیناسالا  نوتملا و  ۀـفرعم  نیب  عمج  اـنید  اـظفاح  روکذـملا  مساـقلا  وبا  ناـک  ۀـلحرلا و  یف  یناعمـسلا 
ناهبـصا و ةاره و  روباـسین و  لـخد  ناـسارخ و  یلا  لـحر  مث  قشمد  یلا  عجر  مث  يرهوجلا  یخونتلا  یکمربـلا و  باحـصا  نم  ۀئامـسمخ 

خیراتلا فنـص  فیلاتلا  عمجلا و  یلع  اظوفحم  ثیداحالا  یلع  مالکلا  نسح  ناک  جیراختلا و  جرخ  ةدیفملا و  فیناصتلا  فّنـص  لابجلا و 
ۀمالعلا ظفاحلا  انخیـش  یل  لاق  ناکلخ  نبا  مامالا  لاق  دادـغب  خـیرات  قسن  یلع  وه  بئاـجعلاب و  هیف  ینا  ادـلجم  نیناـمث  یف  قشمدـل  ریبکلا 

لاـط ادـلجم و  هنم  یل  جرخا  روکذـملا و  رکاـسع  نبا  خـیرات  رکذ  يرج  دـق  هَّللا و  همحر  يرذـنملا  میظعلا  دـبع  دّـمحم  وبا  نیّدـلا  یکز 
خیراتلا اذه  عضو  یلع  مزعالا  لجرلا  اذه  ّنظا  ام  هماظعتسا  هرما و  یف  ثیدحلا 
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لاغتشالا و دعب  باتکلا  اذه  لثم  هیف  ناسنالا  عمجی  نا  نع  رصقی  رمعلاف  ّالا  تقولا و  کلذ  نم  عمجلا  یف  عرـش  هسفن و  یلع  لقع  موی  نم 

يذلا وه  رهظ  يذلا  اذه  هلثم و  عنـصی  یتح  تقولا  ناسنالل  عستی  یتم  لوقلا و  اذـه  ۀـقیقح  فرع  فقو  نم  قحلا و  لاق  دـقل  لاق و  هّبنتلا 
کلذ نمف  هب  ساب  رعش ال  هل  لاق و  ۀعتمم  يرخا  هریغ و  ۀنسح  فیلاوت  هل  اهرصح و  طبـضنی  داک  ام  تادوسم  دعب  الا  هل  حص  ام  هراتخا و 

نل ّکنا  یلامالا و  یف  دئاوفلا  هنـسحا  يدنع و  هنم  عون  لک  عفنا  یلاوعلا و  ثیداحالا  هفرـشا  ملع و  ّلجا  ثیدحلا  ّنا  الا  لیق  ام  یلع  هلوق 
نم یمرتف  فحـص  نم  هذـخات  لالم و ال  الب  لاـجّرلا  نم  هذـخ  هیلع و  صرح  اذ  حاـص  اـی  نکف  لاـجّرلا  هاوفاـک  ۀـقّقحم  ائیـش  ملعلل  يرت 
مل ناک  یبابـش  یلوت  لزغلا  اذ  ام  یباّصتلا و  اذ  امف  بیـشملا  ءاج  کحیو  سفن  اـیا  اـضیا  هیلإ  بوسنملا  نم  لاـضعلا و  ءادـلاب  فیحـصتلا 

لزالا یف  یل  هَّللا  ردق  ام  نوکا و  نمم  يرعش  تیل  ایف  لزن  دق  اهب  نونملا  بطخ  ةرغ و  یلع  یسفنب  یناک  لزی  مل  ناک  یبیشم  ءاج  نکی و 
نکی و مل  ناک  بابـش  لوقی  ثیح  ۀلبج  نب  یلع  تیب  وه  یناثلا  تیبلا  ماّللا و  لبق  ءازلا  دارطا  وه  مزلی و  ام ال  تایبالا  هذـه  یف  مزتلا  دـق  و 

هلاجر ثیدحلا و  یف  هنامز  لها  داس  خیراوتلا  ثیدحلاب و  ملعلا  لها  ضعب  لاق  هارت و  امک  ریسی  رییغت  الا  امهنیب  سیل  لزی و  مل  ناک  بیش 
یف هناکم  ملع  ۀـلمجلا  ثیح  نم  هفیناصت  لمات  نم  لب  تلق  ظفحلا  یف  لـجّرلا  ۀـلزنم  ملع  هخیراـت  حفـصت  نم  ءاـیلعلا و  ةورذـلا  هیف  غلب  و 
لک نساحملا  عفانملا و  نم  اهتحت  لـئاضف  مولعلا و  یف  عاـّستالا  قیقحتلا و  ۀـغالبلا و  مهفلا و  ةدوج  عـالطالا و  ملعلل و  طبـضلا  ظـفحلا و 

يرعشالا نسحلا  یبأ  مامالا  خیشلا  یلا  بسن  امیف  يرتفملا  بذک  نییبت  باتک  ةریثکلا  لئاضفلا  یلع  ۀلمتشملا  ةریهـشلا  هفیلاوت  نم  لئاط و 
نایعا تاقبط  هیف  رکذ  قیرط و  لک  دانـسا  عم  اهقرط  ۀیلقنلا و  ۀلدالا  باعیتسا  قیقحتلا و  حاضیالا و  ۀغالبلا و  ةرابعلا و  نسح  نیب  هیف  عمج 

هیلع يرتفا  هامر و  نم  یلع  درو  مئازعلا  لئاضفلا و  مراکملا و  بقانملا و  نم  هلام  حضوا  هنامز و  یلا  نسحلا  یبأ  خیشلا  نامز  نم  هباحصا 
باتک شواش  ملعملا  ساشلا  هتیمـس  هعبر و  نم  وحن  یف  انا  هترـصتخا  دـق  هعـضو  هئاـشنال و  ّقفو  يذـلا  روکذـملا  هباـتک  تلق و  مئاـظعلاب 

هتیفو ۀیرعشالا و  ۀّمئالا  بقانم  یف  ۀیلعلا  رخافملا  رورشب  ملعملا  مهرملا 
232 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀّمئألا نایعا  رکذ  نم  دارملا  دوصقملا و  وه  ام  یلع  اراصتخا  دیناسالا  فذحب  هل  يراصتخا  هّیقنلا و  ۀـلجلا  ۀّـمئألا  نم  ۀـئام  هترـصتخا  امیف 
لاق ةریرـسلا  ةریّـسلا و  نسح  روکذملا  رکاسع  نبا  ناک  داحلالا و  غیزلا و  یلوا  نیعدتبملا  یلع  دّرلا  داقتعالا و  یف  ۀـقفاوملاب  نیروهـشملا 

لّوالا فّصلا  یف  تاولّـصلا  موزل  نم  ۀنـس  نیعبرا  ذنم  ةدحاو  ۀـقیرط  موزل  نم  هیف  عمتجا  نم  هلثم و ال  را  مل  بهاوملا  وبا  سیئرلا  ظفاحلا 
هسفن و نع  کلذ  طقـسا  دـق  رودـلا  ءانب  كالمالا و  لیـصحت  علطتلا و  مدـع  ۀّـجحلا و  يذ  رـشع  ناضمر و  یف  فاکتعالا  رذـع و  نم  الا 
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هـسفن ذخا  ءارمالا و  یلا  تافتلالا  مدع  لاق  وا  تافتلالا  ۀلق  هیلع و  تضرع  ام  دعب  اهاّیا  ۀـباطخلا  ةرامالا و  نم  بصانملا  بلط  نع  ضرعا 
هتقو یف  نیثدحملا  ماما  لاقف  هخیرات  یف  راجنلا  نبا  ظفاحلا  مامالا  هرکذ  مئال  ۀمول  هَّللا  یف  هذخات  رکنملا ال  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالاب 
یبأ ناک  مساقلا  دمحم  وبا  ظفاحلا  هنبا  لاق  نأشلا و  اذه  متخ  هب  ۀقثلا و  ۀّماتلا و  ۀـفرعملا  ناقتالا و  ظفحلا و  یف  ۀـسایرلا  هیلإ  تهتنا  نم  و 

نیدیعلا و فصنلا و  ۀلیل  ییحی  موی و  لک  یف  ناضمر  یف  ۀـعمج و  لک  یف  متخی  نآرقلا  ةوالت  ۀـعامجلا و  ةالـص  یلع  ابظاوم  هَّللا  همحر 
خیش ۀئام  ثلث  فلا و  نم  اوحن  نیریثک  ۀعامج  نم  عمـس  ۀعاط  ریغ  یف  بهذی  ۀظحل  لک  یلع  هسفن  بساحی  راکذالا  لفاونلا و  ریثک  ناک 

ریفغ و ّمج  ریثک و  قلخ  ظافحلا و  رابک  نم  ۀعامج  هنم  عمـس  دالبلا و  نم  اهریغ  دادـغب و  ناسارخ و  ناهبـصاب و  ثّدـح  ةأرما و  نینامث  و 
لثم مهیف  تیأر  امف  یندملا  یـسوم  ابا  ظفاحلا  ینادمهلا و  ءالعلا  ابا  ظفاحلا  یفلـسلا و  ظفاحلا  تیأر  يواهرلا و  رهاقلا  دـبع  ظفاحلا  لاق 

رکاسع نبا 

یناحلاص - 43

هرـشع لاصخ  ثیدح  هلمج  رد  ار  تیالو  ثیدـح  یناحلاصلا  ییحی  نب  نیـسح  نب  دّـمحم  نب  دومحم  دـماح  وبا  هکنآ  موس  لهچ و  هجو 
لئالدلا حیـضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهـش  تسنیتم  نسح  ثیدـح  نا  هک  هدومن  هدافا  هدومرف و  تیاور  یلعی  وبا  ظفاح  يوسب  دوخ  دانـساب 

هتفگ لئاضفلا  حیجرت  یلع 
اّما انعم و  موقت  ّنا  اّما  ساّبع  نبا  ای  اولاقف  طهر  ۀعـست  هاتا  ذإ  مهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  دنع  سلاجل  ّینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  نع 

اولاق ام  يردت  الف  اوثدحتف  اودتناف  لاق  یمعی  نا  لبق  رـصبلا  حیحـص  ذئموی  وه  لاق و  مکعم  موقا  لب  ساّبع  نبا  لاقف  ءالؤه  نع  انولخت  نا 
رشعب درفت  لجر  یف  اوعقو  کئلوا  نا  ّفت  ّفا  لوقی  هبوث و  ضفنی  ءاجف 
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ادبا هَّللا  هیزخی  الجر ال  ۀیارلا  هذـهب  ّنثعبال  ربیخ  ةوزغ  یف  مّلـس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  لاق  لجر  یف  اوعقو  لاصخ 

یلع نیا  مّلس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  فرشتسا  نم  اهل  فرشتساف  هلوسر  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی 
اثالث ۀنییع  یف  ثفنف  رـصبی  داکی  دمرا ال  وه  ءاجف و  نحطیل  ناک  ام  ملـس و  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  یحرلا  یف  وه  لیق 
ۀبوتلا ةروسب  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رکب  ابا  ثعب  مئانغلا و  ۀلمج  نم  ییح  تنب  ۀّیفـصب  ءاجف  ربیخ  باب  عطق  هایا و  اهاطعاف  اثلث  ۀیارلا  ّزه  مث 

هَّللا یّلص  لاق  ءیـش  ّیف  ثدح  دق  هلعل  هَّللا  لوسرل  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رکب  وبا  لاقف  هنم  اهذخاف  هفلخ  ههجو  یلاعت  هَّللا  مرک  اّیلع  ثعبف 
ینبل مّلس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  هنم و  انا  ینم و  وه  لجر  الا  اهب  بهذی  نکل ال  ملـس ال و  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و 

یلع هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  ةرخآلا  ایندلا و  یف  کیلاوا  انا  لاقف  سلاج  مهعم  یلاعت  هَّللا  یضر  یلع  ةرخآلا و  اینّدلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا  هّمع 
هَّللا لوسر  ذـخا  ۀـجیدخ و  دـعب  ساّنلا  نم  ملـسا  نم  لّوا  ههجو  یلاعت  هَّللا  مرک  ناک  ةرخآلا و  اینّدـلا و  یف  یّیلو  تنا  ملـس  كراب و  هلا و 

َسْجِّرلا ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  لاقف  نیسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  ّیلع و  یلع  هعضوف  هبوث  ملـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ 

ناک ذإ  هسفنب  هادف  هناکم و  مان  مّلس و  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  بوث  سبل  ذإ  هسفن  هیلع  هَّللا  ناوضر  ّیلع  يرـش  و 
هَّللا یّلص  هَّللا  ّیبن  هنا  بسحی  ادقار  ناک  یلع  رکب و  وبا  ءاجف  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نومـسی  نوکرـشملا 

نومیم رئب  وحن  قلطنا  دق  ملس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  یبنلا  ّنا  هل  لاقف  هَّللا  یبن  ای  لاقف  ملـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و 
کعم جرخا  ّیلع  لاقف  كوبت  ةوزغ  یف  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  جرخ  راغلا و  هعم  لخد  قلطناف و  هکرداـف 

كراب و هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاقف  هیلع  یلاعت  هَّللا  ناوضر  یلع  یکبف  مّلـس ال  كراـب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاـقف 
لاق يدـعب و  نم  یتفیلخ  تنا  ّالا و  بهذا  نا  یغبنی  ّهنا ال  یبنب  تسل  ّکنا  اـّلا  یـسوم  نم  نوراـه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اـما  ملس 
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باب ریغ  دجسملا  باوبا  ّدس  يدعب و  نمؤم  لک  ّیلو  تنا  ملس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص 
234 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّیلع و
هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  ملس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 

مهیلع و طخس  ّهنا  انثّدح  لهف  مهبولق  یف  ام  ملعف  ةرجشلا  باحصا  نع  یضر  هنا  نآرقلا  یف  هَّللا  انربخا  دق  و 
یّلـص لاق  بطاح  قنع  ینعی  هقنع  برـضاف  یل  نذئا  لاق  نیح  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رمعل  ملـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاق 

هَّللا یـضر  یلع  متئـش و  ام  اولمعا  لاقف  ردـب  لها  یلع  علطا  یلاعت  هَّللا  ّنا  کیردـی  ام  العاف  تنک  ملـس و  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا 
هدانساب یلصوملا  یلعی  یبأ  مامالا  ظفاحلا  یلا  هدانساب  یناحلاّصلا  هاور  ردب  لها  ةرجشلا و  باحصا  یف  هنع  یلاعت 

لاوطلا و نیعبرالا  یف  تاقفاوملا و  یف  یقـشمدلا  مسقلا  وبا  همامتب و  دـمحا  هجرخا  لاق  يربطلا و  هاور  نیتم و  نسح  ثیدـح  اذـه  لاق  و 
نسح و ثیدح  تسنآ  هلمج  زا  تیالو  ثیدح  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  تسرهاظ  تلازج  رـسارس  ترابع  نیزا  هضعب  یئاسّنلا  جرخا 

فلا فلا  هلا و  هیلع و  نیما  نومام  ترـضح  زا  ققحتم  تباث و  نیـصر و  رثا  نیزر و  ربخ  نیتم و  ثیدـح  ثیدـح  نیا  هاـگ  ره  تسنیتم و 
ببس نیجهت و  عینشت و  تیاغ  دروم  نیهم و  عیظف و  تیاهن  تسیمکح  تیالو  ثیدح  نالطبب  مکح  دشاب  نیملاعلا  بر  نم  ۀّیحت  ةالص و 

دزن راوب  راسخ و  رانـش و  راع و  راقتحا و  راغـص و  ياهتنم  ثعاب  نیوهت و  بلث و  بیع و  ءارزا و  لامک  بجوم  نیهوت و  حـیبقت و  ياصقا 
َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف  نیطف  لقاع  ره 

نیب فورعم  لضف  لامک و  تیاهنب  رابک و  نیدـقنم  هلجا  حودـمم  راـخف و  لـئالج  نیزئاـح  رباـکا  دومحم  راـبت  ـالاو  دومحم  دـماح  وبا  و 
دای میرکت  میظعت و  هبترم  ياصقاب  ار  وا  دمحا  نیّدلا  باهـش  دیـس  تسراصما  راید و  رد  روهـشم  لبن  ددـجم  تیاغب  راوغالا و  ءالجنالا و 

یلحملا بیرالا  بیدالا  ملاعلا  ماـمالا  لاـق  دـیامرفیم  لئالدـلا  حیـضوت  دوخ  باـتک  رد  وا  يارطا  حدـم و  ياـنث و  فصوب و  دـیامنیم و 
یناحبـسلا فراعلا  ینابّرلا و  ملاعلا  مالـسالا  ددجم  ثیدحلا و  رـصان  ۀنـسلا و  ییحمب  مالعالا  ۀّمئألا  ۀـلجالا  نیب  بقلملا  مراکملا  ایاجـسب 

یلاعت هَّللا  رکـش  هباتک  نم  ۀقئارلا  هتاراشا  ۀقئافلا و  هتارابع  یف  یناحلاصلا  ییحی  نب  نیـسح  نب  دّمحم  نب  دومحم  دـماح  وبا  نیّدـلا  دـعس 
ثیدحلا يور  هتفگ  هرجش  ثیدح  رون و  ثیدح  رکذ  دعب  لئالدلا  حیضوت  رد  زین  خلا و  هباوث  نم  هل  لزجا  هاوثم و  هلـضفب  مرکا  هاعـسم و 

ریثک و قلخ  هنع  يور  ّنف و  ّلک  یف  فّنـص  عمـسا و  عمـس و  خیاشملا و  كردا  لحر و  رفاس و  يّذلا  دّـمحم  نب  دومحم  دـماح  وبا  لوالا 
ظفاحلا مامالا  یلا  هدانساب  هتقبط  یف  نم  مامالا و  ینیدملا  یسوم  ابا  قارعلاب  بحص 

235 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
روهظب مه  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدـلا  حیـضوت  ینعا  باتک  نیا  رگید  تاماقم  زا  خـلا و  اعوفرم  الـسلسم  هدانـساب  هیودرم  نب  رکب  یبأ 

دای ماما  ۀنسلا و  ییحم  لثم  هلیمج  توعن  هلیلج و  تافصب  وزا  تایاور  لقن  دعب  ار  یناحلاص  اجباج  دمحا  نیّدلا  باهش  دیـس  هک  دسریم 
هیبشتلا ثیدـح  دـلجم  یف  تارابعلا  کیتاه  تالاقملا و  کلت  عمـستس  هدومرف و  رهاـظ  ناـنکمه  ره  وا  تلـالج  تمظع و  ياـهتنم  هدومن 

حئادم بقانم و  زا  ناینس  هک  ینعم  نیا  لیلد  نآ  ندوب  وا و  تیاور  تیلوبقم  یناحلاص و  ننّـسلا ؟؟؟ لینملا و  کلملا  هَّللا  نوعب  لیـصفتلاب 
هدافا زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لیجبت  میظعت و  لیمج  بداب  یناحلاص  بدات  دـناهدومن و  تیاور  نایعیـش  زا  هداـیز  نادرم  هاـش 

تیاور هتفگ و  ءارآلا  ۀـکرعم  رد  هچنانچ  تسرهاب  رهاـظ و  زین  تسرخاـفملا  يوذ  نیملکتم  رباـکا  هلجا و  زا  هک  رـصاعم  هَّللا  ۀمالـس  هاـش 
تسا هعیش  موعزم  بذکم  تنس و  لها  دقتعم  قدصم  تخادرپ  شلقن  مشجتب  دمحا  نیدلا  باهش  دیس  لئالدلا  حیـضوت  زا  هک  یناحلاص 

دناهدومن تیاور  نایعیـش  زا  رتهدایز  نادرم  هاش  حـئادم  بقانم و  زا  ناینـس  هک  تسناـشخرد  زورمین  باـتفآ  نوچ  هروکذـم  تیاور  زا  هچ 
ات تساجک  زا  هر  توافت  نیبب  هتـشون  باب  ره  زا  باب  رازه  ندوشگ  باب و  رازه  ندوشگ  باب  کی  میلعت  زا  یمق  هیوباب  نبا  هک  دـنیبیمن 

یهتنا دومن  افتکا  باب  ره  زا  باب  رازه  حاتفنا  باب و  رازه  میلعت  رب  هدز  هسوب  رود  زا  یناحلاص  لاق و  نا  یلا  اجکب 
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يرزجلا ریثالا  نباب  فورعملا  دمحم  كرابم  - 44

هدرک تیاور  ار  تیـالو  ثیدـح  یعفاـشلا  يرزجلا  ریثـالا  نباـب  فورعملا  دـمحم  نب  كراـبم  تاداعـسلا  وبا  هکنآ  مراـهچ  لـهچ و  هجو 
هتفگ لوسّرلا  ثیداحا  نم  لوصالا  عماج  باتک  رد  هچنانچ 

ۀیراج باصاف  ۀیرّسلا  یف  یضمف  بلاط  یبأ  نب  یلع  مهیلع  لمعتسا  اشیج و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  نیصح  نب  نارمع 
ّیلع عنص  امب  هانربخا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  انیقل  اذإ  اولاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  باحـصا  نم  ۀعبرا  دقاعتف  هیلع  اورکناف 

ۀّیرسلا تمدق  اّملف  مهلاحر  یلا  اوفرـصنا  مث  هیلع  اومّلـسف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرب  اوءدب  رفـس  نم  اوعجر  اذإ  نوملـسملا  ناک  و 
ضرعاف اذک  اذک و  عنص  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀعبرالا  دحا  ماقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اومّلس 

ماق مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  ثلاثلا  هیلإ  ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  یناـثلا  ماـق  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هنع 
یلع نم  نودیرت  ام  لاقف  ههجو  یف  فرعی  بضغلا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  مهیلإ  لبقاف  اولاق  ام  لثم  لاقف  عبارلا 

236 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یهتنا يذمرتلا  هجرخا  يدعب  نمؤم  لک  یلو  وه  ّیلع و  نم  انا  ینم و  اّیلع  ّنا  ّیلع  نم  نودیرت  ام  یلع  نم  نودیرت  ام 

همالس هَّللا و  تاولص  لوسّرلا  نیمالا  ثیداحا  نم  ۀیالولا  ثیدح  ّنا  لوصالا  عماج  بحاص  جیرخت  نم  لوحفلا  نیدقانلا  یلع  ناب  رهظف و 
هنالطبب مکحلاف  لوخدم  صومغم  نوعطم  لولعم و ال  حورجم  حودقم و  لوبقم ال  ربتعم  فیرش  ثیدح  لوبقلا  مئاسن  ّتبه  ام  هلآ  هیلع و 

بابلالا و بابرا  نم  دحا  هب  یضری  لوسغم ال  عیظف  جلجل  لوق  لوذرم و  عینش  جمس  مکح  لوزهملا  مومحملا و  بطاخملا  نع  ردص  امک 
لوهذلا و ّیغلا و  یف  كامهنالا  نم  مصاعلا  وه  هَّللا  لوبجم و  نیدلا  نامیالا و  یلع  روطفم  لک  هب  ئزهتسی  هرکنتسی و  لوقعلا و  باحصا 

ریهش دقنم  ریرحن و  نقتم  كرابم و  ثدحم  ریثالا  نب  كرابم  لوئـسم و  لکل  یطعملا  قفوملا  وه  لوفغلا و  رورغلا و  لئابح  یف  كابترالا 
دجم و اهب و  انـس و  تعفر و  ّومـس و  تمظع و  تلالج و  رد  ریزن و  ریغ  رثاکتم  رخف  بحاص  ریف و  دـئازتم و  فرـش  زئاح  ریبک و  ققحم  و 

؟؟؟ ثیدح رد  دلخم  رد  وا  هینس  دماحم  هیلع و  نساحم  زا  يذبن  ریظنلا و  مودعم  التعا 
ءادـفلا و وبا  نیدـلا  دامع  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخم  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  ریثالا و  نباب  فورعملا  نب  یلع  لماک  زا  یلاعت  هَّللا  ءاشنا 

دبع هیعفاش  تاقبط  یعفایلا و  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  نانجلا  ةآرم  يدرولا و  نبا  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخملا  ۀـمتت  یبهذ و  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع 
ۀیغب يدسا و  نیّدلا  یقت  هیعفاش  تاقبط  بیطخلا و  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  نیّدـلا  یلو  ةاکـشم  لاجر  ءامـسا  يونـسالا و  نسحلا  نب  میحرلا 

رـصاعم ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  مولعلا و  دـجبا  یقینزا و  مولعلا  ۀـنیدم  یطویـس و  ةاّحنلا  نییوغّللا و  تاـقبط  یف  ةاـعولا 
دینش یهاوخ 

یعفار مساقلا  وبأ  - 45

هدرک تیاور  ار  تیالو  ثیدح  یعفارلا  ینیوزقلا  میرکلا  دبع  نب  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  مساقلا  وبا  نیّدـلا  ماما  هکنآ  مجنپ  لهچ و  هجو 
هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم 

نم لّوا  ّنا  کیف  یناطعا  ّیلع و  یباف  یتما  کیلع  عمجی  نا  هَّللا  تلاس  اعبرا  یناـطعا  ةدـحاو و  ینعنمف  اـسمخ  کـیف  یلع  اـی  هَّللا  تلأـس 
ّیلو ّکنا  یناطعا  نیرخآلا و  نیلّوالا و  هب  قبـست  يدـی  نیب  لمحت  تنا  دـمحلا و  ءاول  کعم  یعم  تنا  انا و  ۀـمیقلا  موی  ضرالا  هنع  قشنت 

ّیلع نع  یعفارلا  بیطخلا و  يدعب  نینمؤملا 
هتفگ ابعلا  لآ  بقانم  یف  اجنلا  حاتفم  رد  یناشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  و 

ینعنمف اـسمخ  کـیف  یلع  اـی  هَّللا  تلأـس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  لاـق  لاـق  ههجو  هَّللا  مّرک  یلع  نع  یعفارلا  بیطخلا و  جرخا 
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تنا انا و  ۀـمیقلا  موی  ضرالا  هنع  قشنت  نم  لّوا  ّنا  کیف  یناطعا  ّیلع و  یباف  یتّما  کـیلع  عمجی  نا  هَّللا  تلأـس  اـعبرا  یناـطعا  ةدـحاو و 
دمحلا ءاول  کعم  یعم 

237 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يدعب نینمؤملا  ّیلو  ّکنا  یناطعا  نیرخآلا و  نیلوالا و  هب  قبست  يدی  نیب  هلمحت  تنا  و 

هتفگ یضترملا  بقانم  یف  یلعملا  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  و 
ینعنمف اسمخ  کیف  یلع  ای  هَّللا  تلاس  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاـق  لاـق  ههجو  هَّللا  مّرک  ّیلع  نع  یعفارلا  بیطخلا و  جرخا 

تنا انا و  ۀـمیقلا  موی  ضرالا  هنع  قشنت  نم  لّوا  نا  کیف  یناطعا  یلع و  ناف ؟؟؟ یتما  کیلع  عمجی  نا  هَّللا  تلاس  اعبرا  یناطعا  ةدـحاو و 
يدعب نینمؤملا  یلو  ّکنا  یناطعا  نیرخآلا و  نیلّوالا و  هب  قبست  يدی  نیب  هلمحت  تنا  دمحلا و  ءاول  کعم  یعم و 

هتفگ و نسحتسم  لوق  رد  رصاعم  نامز  نسح  يولوم  و 
کیلع عمجی  نا  هَّللا  تلأس  اعبرا  یناطعا  ةدحاو و  ینعنمف  اسمخ  کیف  ّیلع  ای  هَّللا  تلأس  هعفر  ّیلع  نع  حیحص  دنـسب  یعفارلا  بیطخلل و 
قبـست يدی  نیب  هلمحت  تنا  دـمحلا و  ءاول  کعم  یعم  تنا  انا و  ۀـمیقلا  موی  ضرالا  هنع  قشنت  نم  لّوا  ّنا  کیف  یناطعا  ّیلع و  یباف  یتما 

يدعب نینمؤملا  یلو  کنا  یناطعا  نیرخآلا و  نیلّوالا و  هب 
عطاس و زین  نآ  دنس  تحص  رصاعم  نامز  نسح  يولوم  صن  زا  تسا و  حئال  حضاو  ار  تیالو  ثیدح  یعفار  ندرک  تیاور  تارابع  نیزا 

تسعمال

ریثالا نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  - 46

هدرک تیاور  دوخ  خیاشم  دنـسب  ار  تیالو  ثیدـح  ریثالا  نباب  فورعملا  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیّدـلا  زع  هکنآ  مشـش  لهچ و  هجو 
هتفگ ۀباحصلا  ۀفرعم  یف  هباغلا  دسا  باتک  رد  هچنانچ 

کشّرلا دیزی  نع  یعبضلا  نامیلس  نب  رفعج  انث  دیعس  نب  ۀبیتق  انث  يذمرتلا  یـسیع  یبأ  یلا  مهدانـساب  دحاو  ریغ  دّمحم و  نب  میهاربا  انابنا 
بلاط یبأ  نب  یلع  مهیلع  لمعتـسا  اـشیج و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاـق  نیـصح  نب  نارمع  نع  هَّللا  دـبع  نب  فرطم  نع 

هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  انیقل  اذإ  اولاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  باحصا  نم  ۀعبرا  دقاعتف  هیلع  اورکناف  ۀّیراج  باصاف  ۀّیرّـسلا  یف  یـضمف 
اوفرصنا مث  هیلع  اومّلسف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرب  اوءدب  رفس  نم  اوعجر  اذإ  نوملـسملا  ناک  ّیلع و  عنـص  امب  هانربخا  مّلـس  هیلع و 

یبأ نب  ّیلع  یلا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀعبرالا  دحا  ماقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  اومّلس  ۀیرّـسلا  تمدق  اّملف  مهلاحر  یلا 
هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  یناثلا  ماق  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هنع  ضرعاف  اذـک  اذـک و  عنـص  بلاط 

هَّللا لوسر  مهیلإ  لبقاف  اولاق  ام  لثم  لاقف  عبارلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  ثلاثلا  ماق  مث  ملس  هیلع و 
238 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّلک ّیلو  وه  ّیلع و  نم  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  یلع  نم  نودیرت  ام  ّیلع  نم  نودیرت  ام  لاقف  ههجو  یف  فرعی  بضغلا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
يدعب نمؤم 

رکذ ماقم  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  ار  تیالو  ثیدـح  ریثا  نبا  رکذ  هک  ملعلا  یلع  راـنلا  روهظک  ـال  تسرهاـظ و  و 
داقعا و رابتعا و  توبث و  رب  حیرـص  لیلد  يذـمرت  زا  دوخ  خـیاشم  دانـساب  نآ  لقن  اب  اصوصخ  تستاربتعم  بقانم  ناـیب  تاـقتنم و  لـئاضف 
زا نآ  تنایـص  دانع و  رـسارس  نیلداجم  حدـق  لئاخم  زا  نآ  تئارب  داشرا و  ناـقتا و  باحـصا  داـقتنا و  قیقحت و  باـبرا  دزن  نآ  تیلوبقم 

تاسیبلت تاهیوشتب و  ماسترا  زا  نآ  تهازن  دادس و  نیکرات  تاهیومت  تاکیکـشتب و  ماستا  زا  نآ  دعب  دادل و  رپ  نیرباکم  حرج  تامـصو 
* ٍداه ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  داعسالا  ۀیادهلا و  ّیلو  هَّللا  داقحا و  ناغضا و  لها  تاعیملت  تاعیدخت و  داسف و  هنتف و  نیریش 
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زا زاین  یب  ریهشت و  تعاشا و  زا  ینغتسم  وا  لئاضف  لئالج  تسریثک و  ریزغ و  لبن  زئاح  ریثا و  لیثا و  لضف  بحاص  ریثالا  نب  نسحلا  وبا  و 
دلجم رد  نا  زا  يذبن  ریصب  صحفتم  ریبخ و  عبتتم  ره  دزن  حضاو  رهاظ و  ریبحت و  نیودت و  قیمنتب و  جاتحم  ریغ  ریرقت و  حیضوت و  نییبت و 

دامح رشبلا  رابخا  یف  رصتخم  یبهذ و  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  ظافحلا و  ةرکذت  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  زا  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  ریط  ثیدح 
ۀنیدم یطویـس و  ظاّفحلا  تاقبط  يدسا و  هیعفاش  تاقبط  يونـسا و  میحرلا  دبع  هیعفاش  تاقبط  یعفای و  نانجلا  ةآرم  ءادـفلا و  وبا  نیدـلا 
هباغلا دسا  باتک  هک  دنامن  یفخم  دش و  دهاوخ  لوقنم  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  مولعلا و  دـجبا  یقینزا و  مولعلا 
دمحا نب  رکب  وبا  نیّدلا  یقت  تسا  هدنتسم  هسیفن  تافّنصم  ةدمتعم و  هربتعم  رافسا  هلوبقم و  هحودمم  تافلؤم  هفورعم و  هروهشم  بتک  زا 

میعن و یبأ  باتک  ةدنم و  نبا  باتک  نیب  هیف  عمج  ۀباحصلا  ۀفرعم  یف  الفاح  اباتک  فّنص  هتفگ  ریثا  نبا  همجرتب  هیعفاش  تاقبط  رد  يدسالا 
رد ریزولا  میهاربا  نب  دمحم  دیس  ۀباحصلا و  ۀفرعم  یف  ۀباغلا  دسا  هاّمـس  دافا و  داز و  کلذ و  یف  یـسوم  یبأ  باتک  ربلا و  دبع  نبا  باتک 

ۀباحّصلا ۀفرعم  دلجم ؟؟؟ یف  رصتخم  نابح  نبال  ۀباحـصلا  اهنمف  ةریبک  ابتک  ۀباحّـصلا  یف  اوّفلا  دق  هتفگ و  اضیا  تعمـس  امک  مساب  ضور 
ۀباحـصلا ۀفرعم  اهنم  ردقلا و  لیلج  یناهبـصالا  میعن  یبال  ۀباحـصلا  اهنم  ریبک و  لیذ  هیلع  ینیدملا  یـسوم  یبال  لیلج و  باتک  ةدنم  نبال 

اذه یف  باتک  عمجا  وه  ۀباحصلا و  ۀفرعم  یف  ۀباغلا  دساب  یمسملا  يرزجلا  ریثالا  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  یبأ  باتک  اهنم  يرکـسعلل و 
داز باعیتسالا و  میعن و  یبأ  باتک  هیلع و  یسوم  یبأ  لیذ  ةدنم و  نبا  باتک  نم  هیف  عمج  ینعملا 
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نیّدلا ّزع  خیـشلل  نیدلجم  ۀباحـصلا  ۀفرعم  یف  ۀباغلا  دسا  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  ءامـسا و  اهریغ  نم 

ام كردتسا  ۀمجرت و  ۀئامسمخ  فالآ و  ۀعبس  هیف  رکذ  ۀئامتس  نیثالث و  ۀنس 630  یفوتملا  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  دّمحم  نب  یلع 
خلا یلعالا  یلعلا  هّلل  دمحلا  هلّوا  ۀباغلا  دسا  رـصتخم  وه  ۀباحـصلا و  ءامـسا  دـیرجت  یف  یبهذـلا  هلاق  مهماهوا  نیب  همدـقت و  نم  یلع  تاف 
نبا باتک  یه  هباحصا و  ۀفرعم  یف  ۀفنصملا  ۀعبرالا  بتکلا  یف  اورکذ  نیذلا  ۀباحّصلا  ءامسال  صقتـسم  سیفن  ریثا  نبا  باتک  ّنا  هیف  رکذ 

رد مهیلع و  فّنـصملا  ةدایز  ربلا و  دبع  نبا  باتک  ةدنم و  نبا  باتک  لیذ  وه  نییناهبـصالا و  یـسوم  یبأ  باتک  میعن و  یبأ  باتک  ةدنم و 
لیلدلا ناهربلا و  نع  هلضف  ینغلا  لیلجلا  باتکلا  اذه  عبط  ّمت  دق  تسروکذم  تقاشر  رـسارس  ترابع  نیا  هباغلا  دسا  هعوبطم  هخـسن  رخآ 

وه ءاملعلا و  نویع  هلقن  نسحب  جهتبت  ءاحـصفلا و  سوفن  هثیدح  فطلب  ّذـتلت  باقّنلا  مهلئاضف  نع  عفار  باحـصالل  عماج  باتک  نم  هل  ایف 
رهدلا ۀقیدح  رون  مانالا  یف  هلامک  ءالآل  عطاسلا  ریمالا  مامهلا و  مهّسلا  ۀیامحب  ۀفرـشتملا  فراعملا  ۀّیعمج  ۀّمذ  یلع  عبطت  یتلا  بتکلا  دحا 
بطق قیـسنتلا  لوطلا و  يذ  تایانعب  دیوملا  دهعلا  ۀیالو  ۀـیلحب  یلحتملا  دعـسلا  دـجملا و  بحاص  ناوالا  رـصعلا و  ۀـقدح  رون  نامّزلا و  و 

رشن یف  هدهج  لذابلا  ۀّیعمجلا  کلت  لیکو  ۀمهب  ۀلکشتملا  هلابقا و  هلوبق و  داز  هلالجا و  هّلل  مادا  قیفوت  اشاب  دّمحم  ۀلودلا  ةداعـسلا و  کلف 
لامکلاب و هالح  هدارم و  هَّللا  هغلب  فراع  اشاب  دّـمحم  فراوعلا  فراعملا و  ءامیـسب  مستملا  ۀـّیهب  ۀـفحت  لکب  مانالا  عفن  ۀّینـسلا و  لئاضفلا 

ۀّجحلا يذ  طساوا  یف  یبهو  یفطصم  یبهولا  ّهبر  لضف  یجاّرلا  حیحصتب  ۀیبهولا  ۀعبطملاب  باطتـسملا  باتکلا  اذه  عبط  ماتخ  ناک  هداز و 
رد رصاعم  یلع  ردیح  يولوم  ۀّیضرم و  ةالص  یهبا  ۀّیحت و  یکزا  هیلع  نیرخآلا  نیلّوالا و  دّیس  ةرجه  نم  نینامث  نیتئام و  فلا و  ۀنـس  نم 

دننام باطتـسم  باتک  نا  زا  هک  متفایرد  نانچ  عوجر  زا  دعب  مدـیناسرمهب و  شالت  زا  زین  هباغلا  دـسا  باتک  ریزگان  سپ  هتفگ  نیغلا  ۀـلازا 
عینـشتلا فذحب  یهتنا  دسریمن  توبث  هب  اجلا  رارطـضا و  زا  رگید  يزیچ  یـضترم  ترـضح  ياضر  زج  ۀباحـصلا  ۀـفرعم  یف  هباصا  باتک 

عینشلا

یسلدنأ عبس  نبا  - 47

ءافشلا باتک  رد  ای  تیالو  ثیدح  عبس  نباب  فورعملا  یسنلبلا  یعالکلا  یسوم  نب  نامیلس  عیبرلا  وبا  هکنآ  متفه  لهچ و  هجو 
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عیبرلا یبأ  بیطخلا  مامالا  عبـسلا  نبـال  رودّـصلا  ءافـش  هتفگ  نآ  رکذـب  هفیلخ  یجاـحب  روهـشملا  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  هک 
يأ هنع  هتفگ و  ءافتکالا  باتک  رد  یباصولا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  هچنانچ  هدرک  دراو  یسنلبلا  نامیلس 

تمدقف و عنـص  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  ربخاف  ةدیرب  ای  اهمنتغا  لاق  دیلولا  نب  دـلاخ  ّنا  يرخا  ۀـیاور  یف  بیـصحلا  نب  ةدـیرب  نع 
هَّللا حـتف  اریخ  تلقف  ةدـیرب  ای  ربخلا  ام  اولاقف  هباب  یلع  هباحـصا  نم  سان  لزنم و  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دجـسملا و  تلخد 

هنیع و نم  طقـسی  ّهناف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ربخال  تئجف  سمخلا  نم  ّیلع  اهذخا  ۀیراج  تلقف  کمدقا  ام  اولاقف  نیملـسملا  یلع 
اّیلع ّنا  ینقراف  دقف  اّیلع  قراف  نم  ینـضغبا و  دقف  اّیلع  ضغبا  نم  اّیلع  نوصقتنی  موقلا  لاب  ام  لاقف  ابـضغم  جرخف  مالکلا  عمـسی  هَّللا  لوسر 
اما ةدـیرب  ای  میلع  عیمـس  هَّللا  ضعب و  نم  اهـضعب  ۀـّیرذ  میهاربا  نم  لـضفا  اـنا  میهاربا و  ۀـنیط  نم  تقلخ  یتنیط و  نم  قلخ  هنم  اـنا  یّنم و 

یهتنا ءافشلا  یف  یسلدنالا  عوبسا  نبا  راثالا و  بیذهت  یف  ریرج  نبا  هجرخا  يدعب  مکیلو  ّهنا  ذخا و  یتلا  ۀیراجلا  نم  رثکا  یلعل  نا  تملع 
ثیدحلا اذه  ۀیاورب  رودّصلا  نیدقانلا  رودص  حواحو  ءافشل  رودصلا  ءافـش  بحاص  قفو  ثیح  رونلا  نم  ۀملظلا  زییمتل  قفوملا  هّلل  دمحلاف 

روجفلل نیعرازلا  روّزلا  بذکلاب و  نیعلوملا  نیکّوهتملا  تابّـصعت  یلع  رّمدف  رودـبلا  ةذـباهجلل  هیلع  لّوعملا  هباتک  یف  روهـشملا  فیرـشلا 
یتلا ۀـحئاجلا  سواسولا  نم  ّهنا  روعـش و  يذ  نکذ  دـلخب  طاتلی  اّمم ال  روظحملا  نیـشملا  بیعملا  مهبیذـکت  نا  رهظاـف  روبثلا  نیدـصاحلا 

مراکملا و يوذ  نیربتعم  هّلجا  مخافا و  نیثّدـحم  ریراحن  مظاعا و  ریهاشم  زا  ملاس  نب  یـسوم  نب  نامیلـس  رورغلا و  عودـخلا  مهیلإ  اـهاقلا 
عیبرلا وبا  اهغیلب  سلدنالا و  ثدـحم  عرابلا  ظفاحلا  ملاعلا  مامالا  یعالکلا  هتفگ  ظاّفحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  تسمناغم  نیزئاح  تابثا  مالعا 

رد یبهذ  زین  یبهذلا و  لاق  نا  یلا  ۀئامسمخ  نیتس و  سمخ و  ۀنس  دلو  یسنلبلا  یعالکلا  يریمحلا  ناّسح  نب  ملاس  نب  یسوم  نب  نامیلس 
بحاص ریبکلا  ظفاحلا  یـسنلبلا  ملاس  نب  نامیلـس  یعالکلا  عیبرلا  وبا  هتفگ و  ۀئامتـس  نیثلث و  عبرا و  ۀنـس  عئاقو  رد  ربغ  نم  رابخا  یف  ربع 

امهتقبط نوقرز و  نب  هَّللا  دبع  ابا  دجلا و  نب  رکب  ابا  عمس  ۀئامسمخ  نیتس و  سمخ و  ۀنس  دلو  سلدنالاب  رثالا  مالعا  ۀّیقب  فیناصتلا و 
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نم اصوصخ  کلذ  یف  هنامز  لها  مدقتی  تایفولا  دیلاوملل و  ارکاذ  لیدعتلا  حرجلاب و  افراع  الفاح  اظفاح  ثیدـحلاب  اریـصب  ناک  رابالا  لاق 
یـسنلبلا یـسوم  نب  نامیلـس  یعالکلا  عیبرلا  وبا  ظفاحلا  هتفگ  هروکذـم  هنـس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  خـیرات  رد  یعفاـی  خـلا و  هناـمز  رخاـت 
دیلاوملل ارکاذ  لیدعتلا  حرجلاب و  افراع  هنارقا  یلع  مّدقت  قاف و  دق  ناک  رابالا و  لاق  سلدنالاب  یفوت  رثالا  مالعا  ۀیقب  فیناصتلا و  بحاص 

مامالا عیبرلا  وبا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویس  نیدلا  لامک  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  طبّـضلا و  ناقتالا و  یف  هل  ریظن  تایفولا ال  و 
مساقلا ابا  عمس  ۀنس 565 و  دلو  یسنلبلا  يریحلا  یعالکلا  ناسح  نب  ملاس  نب  یسوم  نب  نامیلـس  اهغیلب  سلدنالا و  ثّدحم  عرابلا  ظفاحلا 

ۀعانـص یف  اماما  ناک  ۀـیانع و  متا  نأشلا  اذـهب  ینتعا  ماکحالا و  بحاص  قحلا  دـبع  دـمحم  وبا  ءاضم و  نبا  هل  زاـجا  اـقلخ و  شیبح و  نب 
خلا و لاجرلا  ءامـسا  ظفح  یف  کلذ و  یف  هنامز  لها  مدقم  تایفولا  دیلاوملل و  ارکاذ  لیدعتلا  حرجلاب و  افراع  اظفاح  هب  اریـصب  ثیدـحلا 
یعالکلا و ملاس  نب  نامیلـس  تبثلا  ۀـقثلاف  عیبرلا  ابا  وا  هتفگ  دوخ  باتک  زومر  حرـش  رکذ  رد  يدـهلا  لبـس  رد  یماـش  فسوی  نب  دـمحم 

یعالکلا عیبرلا  وبا  ظفاحلا  اهیف  لتق  یقلا  ۀجنیا  ۀعقو  تناک  هتفگ و  بیطلا  سلدنالا  نصغ  نع  بیّطلا  حـفن  رد  يرقملا  دـمحم  نب  دـمحا 
فوفـصلا ماما  امّدقتم  یلاعت  هَّللا  همحر  لزی  مل  ۀئامتـس و  نیثلث و  عبرا و  ۀنـس  ۀّـجحلا  يذ  نم  نیقب  رـشعل  سیمخلا  موی  یلاعت  هَّللا  همحر 

نا لوقی  امئاد  ناک  هعجـضم و  یلاعت  هَّللا  ّدرب  ارباص  لتق  یّتح  نوّرفت  ۀـنجلا  نعا  نیمزهنملاب  يداـنی  ّودـعلا  یلع  ـالبقم  راّـفکلا  یلا  اـفحز 
یتلا ةریهشلا  ۀّیمیملا  هتدیصقب  رابالا  نب  هَّللا  دبع  وبا  ظفاحلا  هذیملت  هاثر  کلذک و  ناکف  هرغـص  یف  اهآر  ایؤرل  ۀنـس  نوعبـس  هرمع  یهتنم 

یعالکلا راعشا  ضعب  ةدیصقلا و  هذه  نم  ةدیدع  اراعشا  يرقملا  رکذ  مث  مراوّصلا  انقلا و  فارطاب  ّدقت  مراکملا  ءالعلا و  ءالشاب  املا  اهلّوا 
بدالا نم  ناّید  هلاجرل  ارکاذ  هدـیناسا  ماکحال  اطباض  هقرطب  ۀـفرعملا  ّمات  هدـقن  یف  ازّربم  ثیدـحلل  اظفاح  یلاعت  هَّللا  همحر  ناک  لاـق و  و 
ءالب نیب  هسفنب و  لاتقلا  رشاب  تاوزغلا و  رضح  ۀلازجلا  مادقالا و  ۀلاسبلا و  مزحلا و  یلوا  نم  کلذ  عم  ناک  یضقتسا و  ۀیسنلبب و  بطخ 
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هتافّنصم نم  رکذ  ام  رخآ  یلا  ثیدحلا  یف  ملظلا  حابصم  اهنم  ابتک  فّنص  هتقبط و  شیبح و  نب  مساقلا  یبأ  نع  يور  انسح و 

یسدقم ءایض  - 48

هچنانچ هدرک  تیاور  هراتخم  باتک  رد  ار  تیالو  ثیدح  یلبنحلا  یسّدقملا  دحاولا  دبع  نب  دّمحم  نیّدلا  ءایض  هکنآ  متشه  لهچ و  هجو 
هتفگ ءافتکالا  باتک  رد  یباصو  میهاربا 

هب رمؤی  ام  لعفی  ّهناف  اّیلع  ّبحاـف  يدـعب  مکّیلو  اـّیلع  ّنا  ةدـیربل  لاـق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  هنع  هَّللا  یـضر  ساـّبع  نبا  نع 
ءایضلا كردتسملا و  یف  مکاحلا  هجرخا 

نیدحاج و نانش  ترباکم و  نایغط و  تفزاجم و  ناودع و  یغب و  هراتخم  رد  ار  ثیدح  نیا  یسّدقم  ءایض  تیاور  هک  ۀنملا  دمحلا و  هّللف 
هعیظق و تافارخ  دـنکیمرب و  خـیب  زا  نیلّوسم  نیلداجم و  نیرباـکم و  نیدـناعم و  نیباـترم و  نیککـشم و  نیلطبم و  نیرکنم و  نیدـئاح و 

تافّلصت هحیبق و  تابّصعت  هکیکر و  تاهّوفت  هفیعض و  تالّوقت  هفینع و  تافّـسعت  هفیخـس و  تافّلـصت  هعیدب و  تافازج  هعینـش و  تاوفه 
هّینس حاحـص  ریهاشم  زا  هراتخم  باتک  هدومن و  هحیحـص  ثیداحا  داریا  مازتلا  هراتخم  رد  یـسّدقم  هک  اریز  دنزیم  انف  دابب  ار  ناشهحیـضف 

دحاولا دـبع  نب  دّـمحم  نیّدـلا  ءایـض  ظـفاحلل  ثیدـحلا  یف  ةراـتخملا  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  تسا 
ریثک نبا  لاق  اهحیحصت  یلا  قبسی  مل  ثیداحا  هیف  حّحصف  ۀّحّصلا  هیف  مزتلا  ۀئامتس  نیعبرا و  ثالث و  ۀنس 643  یّفوتملا  یلبنحلا  یسدقملا 

رد قحلا  دـبع  خیـش  حایفلا و  رّونلا  یف  اذـک  مکاحلا  كردتـسم  یلع  هحّجری  اـنخیاشم  نم  ظاّـفحلا  ضعب  ناـک  متی و  مل  باـتکلا  اذـه  و 
وا هک  همیزخ  نبا  حیحص  لثم  دناهدرک  فینصت  حاحص  رد  زین  رگید  هّمئا  هتفگ و  مکاح  كردتسم  رکذ  دعب  ةاکشم  یسراف  حرـش  همدقم 
يو هک  دناهتفگ  هدروآ  تسین  نیحیحص  رد  هک  حاحص  زین  يو  یسدقم و  ءایض  ظفاح  هراتخم  هکنانچ  لاق و  نا  یلا  دنیوگ  هّمئالا  ماما  ار 

فاحتا یف  یطویسلا  ظفاحلا  لاق  نتام  لوق  حرش  رد  نسحتـسم  لوق  رد  رـصاعم  نامز  نسح  يولوم  یهتنا و  كردتـسم  زا  تسنـسحا  زین 
هفیناصت ّلجا  هتفگ  ةراتخملا  ظفل  دعب  ةراتخملا  یف  یسدقملا  ءایـضلا  اضیا  هحّجر  دق  هوجوب و  يدنع  حجارلا  وه  تابثالا  يأ  وه  ۀقرفلا و 
مکاحلا كردتسم  نم  نسحا  هباتک  اولاق  نیحیحصلا و  یف  ام  يوس  اهب  جتحی  نا  حلصی  یتلا  ثیداحالا  یه  ممالا  یف  يدرکلا  خیـشلا  لاق 

يذمرتلا حیحصت  نم  بیرق  ّهنا  مکاحلا و  حیحصت  نم  یلعا  هحیحصت  ّنا  یعفارلا  ثیداحا  جیرخت  یف  یشکرزلا  لاق  و 
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نّمم هیف و  ام  عیمج  یلع  ۀحـصلا  مسا  قالطا  یف  نیحیحـصلاب  ۀحیحـص  كرـشا  یطویّـسلا  يواخّـسلا و  رجح و  نبا  هقفاو  ناـّبح و  نبا  و 
ءایض لئاضف  ءایضب  هک  دنامن  یفخم  ءزج و  نینامث  ۀّتـس و  یف  وه  نیریثک و  یف  ریثک  نب  نیّدلا  دامع  يرذنملا و  يّزملا و  ظفاحلا  هدمتعی 
یلاع نیطاسا  بتک  راحب  وا  حئادم  لویسب  ّقناتم و  نّیزتم و  املع  رابک  رافسا  وا  بقانم  ءاهبب  ّقناتم و  تسیضتسم و  ءاجرا  قافآ و  یـسّدقم 

ةرکذـت رد  یبهذ  ققحتم  تباث و  ماخف  نیدـقنم  تادافا  عّبتتم  رب  وا  تراهم  تقاذـح و  تلابن و  تلالج و  لامک  ّقفدـتم و  جّومتم و  راـخف 
دبع نب  دحاولا  دـبع  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  نیّدـلا  ءایـض  ۀّنـسلا  خیـش  ماشلا  ثّدـحم  ۀّـجحلا  ظفاحلا  ملاعلا  مامالا  ءایـضلا  هتفگ  ظاّفحلا 

هل زاجا  ۀئامسمخ و  نیّتس و  عست و  ۀنس 569  دلو  ۀحضانلا  فیناصتلا  بحاص  یلبنحلا  یحلاصلا  یقشمدلا  مث  یسّدقملا  يدعسلا  نمحرلا 
یفقثلا ییحی  ینیوجلا و  ّیلع  نب  رمع  ینیزاوملا و  نب  دمحا  یساینابلا و  دجملا  یبأ  رباص و  نب  یلاعملا  یبأ  نم  عمس  هدهش و  یفلّـسلا و 

رفعج یبأ  دادـغبب و  اـمهتقبط  يزوـجلا و  نبا  شوـطعملا و  نب  كراـبملا  رـصمب و  هـتقبط  يریـصوبلا و  مساـقلا  یبأ  قشمدـب و  مـهتقبط  و 
ةارهب و زازبلا  دمحم  نب  ّزعملا  دبع  روباسینب و  هتقبط  یـسوطلا و  دّیوملا  نادـمهب و  نامثع  نب  یقابلا  دـبع  ناهبـصاب و  هتقبط  ینالدیّـصلا و 
نّیل و فّنص و  خسن و  ةریثک و  الوصا  لّصح  ةرثک و  فصوی  ام ال  اهب  عمس  ناهبـصا و  یلا  نیتّرم  لحر  ورمب و  یناعمّـسلا  نب  رّفظملا  یبأ 

اظفح املع و  هدحو  جیسن  هتقو و  خیش  هَّللا  دبع  وبا  انخیـش  بجاحلا  نب  رمع  هذیملت  لاق  نأشلا  اذه  یف  هیلإ  عوجرملا  ناک  لّدع و  حرج و 
رکذـلا ریثک  تادابعلا  یف  ادـهتجم  ۀـیاورلا  یف  يرحتلا  دـیدش  ناک  لثم  هیلع  لخدـی  نا  نم  ربکا  وه  نیینّابرلا و  ءاـملعلا  نم  اـنید  ۀـقث و  و 
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هنع یلازربلا  ّیکزلا  تلاس  دهّزلا  ظفحلاب و  هوحدم  هّقح و  یف  اوبنطاف  هورکذ  نیثّدحملا  نم  ۀعامج  تیار  ۀیراعلا  لهـس  اعـضاوتم  اعطقنم 
هتقیرط و نسح  هتّفع و  هتهازن و  یف  هلثم  تیار  ام  یقت  عرو  لاجّرلاب  ملاع  ۀّـجح  نقتم  ظفاح  راّجنلا  نبا  لاق  نّید  ظـفاح  لـیلج  ۀـقث  لاـقف 

نبا يوارقّشلا و  مّجنلا  رخفلا و  ینیزاوملا و  نبا  نیّدلا و  یقت  یضاقلا  هنع  انث  تلق  ءایـضلا  انخیـش  لثم  تیار  ام  یـسلبانلا  نب  فرّـشلا  لاق 
نورخآ و یضاقلا و  ملاس  راسمّسلا و  یسیع  مئادلا و  دبع  نب  رکب  وبا  یتشدلا و  لاّلخلا و  نبا  جاّسنلا و  نامثع  نمؤم و  نب  یقّتلا  زاّبخلا و 
نیعبرا و ثلث و  ۀنس  ةرخآلا  يدامج  یف  هَّللا  ناوضر  یلا  یّفوت  ۀنس و  نیعبس  اعبرا و  شاع  ریبکلا  خیراتلا  یف  هفیلاوت  هتریس و  تیفوتسا  دق 

ۀئامتس
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دق نورخآ و  یضاقلا و  ملاس  يراسمـسلا و  یـسیع  مئادلا و  دبع  نب  رکب  وبا  یتشدلا و  لاّلخلا و  نبا  جاّسنلا و  نامثع  نمؤم و  نب  یقتلا  و 
نیعبرا و ثلث و  ۀنس  ةرخآلا  يدامج  یف  هَّللا  ناوضر  یلا  یفوت  ۀنـس و  نیعبـس  اعبرا و  شاع  ریبکلا  خیراتلا  یف  هفیلاوت  هتریـس و  تیفوتـسا 

نب دحاولا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  ءایضلا  خیشلا  هتفگ و  ۀئامتس  نیعبرا و  ثالث و  ۀنـس  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  زین  ۀئامتس و 
شوطعملا و یبأ  نم  قشمدب و  هتقبط  سواط و  نب  رضخلا  نم  عمس  نیتس و  عست و  ۀنس  دلو  مالعالا  دحا  ظفاحلا  یلبنحلا  یسدقملا  دمحا 

ناسارخب امهتقبط  دیؤملا و  حور و  یبأ  نم  ناهبصاب و  هتقبط  ینالدیصلا و  رفعج  یبأ  نم  رصمب و  هتقبط  يریـصوبلا و  نم  دادغبب و  هتقبط 
همحری و هّللاف  هبتکب  نوثّدحملا  هفیناصتب و  سانلا  عفتنا  ناقتالا  ۀقثلا و  ۀّماّتلا و  ۀلیـضفلا  عرولا و  نیّدـلا و  عم  نأشلا  اذـه  یف  هرمع  ینفا  و 

دبع نب  دمحم  هتفگ  تایفولا  تاوف  رد  یبتکلا  دمحا  نب  رکاش  نب  دمحم  ةرخآلا و  يدامج  نم  نیرشعلا  سداّسلا و  یف  یّفوت  هنع  یـضری 
بحاص ّیحلاّصلا  یقـشمدلا  يدعّـسلا  هَّللا  دبع  وبا  نیّدـلا  ءایـض  مامالا  ۀّـجحلا  ظفاحلا  لیعامـسا  نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحا  نب  دـحاولا 

یلا الّوا  لحر  هّقفت و  نآرقلا و  ظفح  هب و  جّرخت  ینغلا و  دبع  ظفاحلا  مزل  ۀئامسمخ و  نیّتس و  عست و  ۀنس  كرابملا  ریدلاب  دلو  فیناصّتلا 
یلا عجر  مث  نادمه  لخد  هریغ و  يزوجلا و  نبا  نم  عمس  بیلک و  نبا  توم  دعب  دادغب  یلا  لحر  عمـس و  نیعـست و  سمخ و  ۀنـس  رـصم 

لصوملا و ناّرحب و  اهب و  عمـس  بلح و  یلا  داع  ورم و  یلا  لحر  يوارفلا و  ةافو  ۀلیل  اهلخدف  ناهفـصا  یلا  لحر  مث  ۀئامتـسلا  دعب  قشمد 
فینصتلا عجر و  امل  لاغتشالا  یلع  ّبکا  ۀّکمب و  عمس  اخـسن و  ءارـش و  هیلع  اهب  هَّللا  حتف  ۀسیفن  الوصا  لصح  ریثک و  ملعب  قشمد  یلا  داع 

ظفاحلا لوقی  يّزملا  نیّدلا  لامج  خیشلا  تعمـس  نیّدلا  سمـش  خیـشلا  لاق  ریثک  قلخ  یـسرب و  نبا  ةدهـش و  یفلّـسلا و  هزاجا  خسنلا و  و 
نیعـست ةراتخملا  ثیداحالا  دلجم  لامعالا  لئاضف  تادّلجم  ثالث  ماکحالا  باتک  هفیناصت  نم  ینغلا و  دبع  ظفاحلا  نم  ملعا  نیدلا  ءایض 

ۀّنجلا ۀفص  باتک  ءزج  نآرقلا  لئاضف  ءازجا  ۀثلث  ماشلا  لئاضف  اءزج 
245 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهریغ ورمع و  یبأ  خیشلا  قفوملا و  خیشلا  ینغلا و  دبع  ظفاحلاک  ۀسداقملا  ریس  ۀباحّصلا  بس  نع  یهنلا  ثیدحلا  باحصا  بقانم  رانلا  و 
راد اهلعج  ریخلا و  لها  اـهیلع  هناـعا  يرفظملا و  عماـجلا  باـب  یلع  ۀـسردم  ینب  ةدـیدع و  ءازجا  ةریثک  فیناـصت  هل  تادـّلجم و  ةّدـع  یف 

لئاه نبا  مالـس و  نبا  بجاحلا و  نبا  ینغلا و  دبع  ظفاحلا  نمحرلا و  دبع  قفوملا و  فقو  نم  اهیف  هؤازجا و  هبتک و  اهیلع  فقو  ثیدح و 
نیعبرا ثالث و  ۀنس  ءایضلا  خیشلا  ةافو  تناک  ریثک و  ءیش  اهنم  حار  نازاغ و  ۀبون  ۀیحلاّصلا  ۀیکن  یف  تبهن  دق  یلصوملا و  یلع  خیـشلا  و 

مامالا وه  یـسدقملا  ءایـضلا  هتفگ  ظاّفحلا  تاقبط  رد  یطویـسلا  نیّدلا  لامک  نب  نمحرلا  دبع  نیّدلا  لالج  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀئامتـس  و 
يدعـسلا نمحرلا  دبع  نب  دمحا  نب  دـحاولا  دـبع  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  نیّدـلا  ءایـض  ۀّنّـسلا  خیـش  ماشلا  ثّدـحم  ۀّـجحلا  ظفاحلا  ملاعلا 

ححص فّنص و  لحر و  اقلخ و  ینالدیصلا و  رفعج  ابا  يزوجلا و  نبا  عمس  یفلّسلا و  هل  زاجا  ۀنس 569 و  دلو  فیناصتلا  بحاص  یلبنحلا 
يدامج یف  تام  نورخآ  نامیلس و  یقتلا  هنع  ثدح  اعرو  ادهاز  انّید  ۀقث  ادّیج  نأشلا  اذه  یف  هیلإ  عوجرملا  ناک  لّدع و  حرج و  نّیل و  و 
ۀّجحلا ظفاحلا  ملاعلا  مامالا  وه  یبهذـلا  لاق  فّرعم  هتفگ  دـیناسالا  دـیلاقم  رد  یبلاـعثلا  دـمحم  نب  یـسیع  يدـهم  وبا  ۀنس 643 و  یلوالا 

یحلاصلا یقـشمّدلا  مث  یـسّدقملا  يدعّـسلا  نمحرلا  دبع  نب  دحاولا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیّدـلا  ءایـض  ۀّنّـسلا  خیـش  ماشلا  ثّدـحم 

مهدزاود دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 359زکرم  هحفص 161 

http://www.ghadirestan.com


ییحی ینیزاوملا و  نب  دمحا  نم  عمس  ةدهش و  یفلّسلا و  هل  زاجا  ۀئامـسمخ و  نیتس و  عست و  ۀنـس  دلو  ۀعفانلا  فیناصتلا  بحاص  یلبنحلا 
رفظملا یبأ  یـسوطلا و  دـیؤملا  ناـمثع و  نـب  یقاـبلا  دـبع  ینالدیــصلا و  رفعج  یبأ  يزوـجلا و  نـبا  يویــصوبلا و  مساـقلا  یبأ  یفقثلا و 

حّحص فّنص و  ةریثک و  الوصا  لّصح  اهریغ و  ورم و  ةاره و  روباسین و  نادمه و  ناهبصا و  دادغب و  رصم و  قشمدب و  قئالخ  یناعمّـسلا و 
یف يّرحتلا  دیدش  ناک  انید  ۀـقث و  اظفح و  املع و  هدـحو  جیـسن  هتقو و  خیـش  نأشلا  اذـه  یف  هیلإ  عوجرملا  ناک  لّدـع و  حرج و  نّیل و  و 

اعضاوتم اعطقنم  رکذلا  ریثک  ةدابعلا  یف  ادهتجم  ۀیاورلا 
246 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتهازن و یف  هلثم  تیار  ام  یقت  عرو  لاجرلاب  ملاع  ۀّـجح  نقتم  ظفاح  راجنلا  نبا  لاق  ظـفاح و  لـیلج  ۀـقث  لاـقف  هنع  یلازربلا  یکزلا  لـئس 
یف هفیلاوت  هتریـس و  تیفوتـسا  دـق  نورخآ و  لـالخلا و  نب  نسحلا  يراـخبلا و  نبا  هیخا  نبا  یلازربـلا و  هنع  ثّدـح  هتقیرط  نسح  هتّفع و 

رد رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ۀئامتـس و  نیعبرا و  ۀثالث و  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  یف  یفوت  ۀنـس  نیعبـس  اعبرا و  شاع  ریبکلا  خیراتلا 
يدعّـسلا هَّللا  دـبع  وبا  نیدـلا  ءایـض  مامالا  ۀـجحلا  ظـفاحلا  لیعامـسا  نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـحاولا  دـبع  نب  دـمحم  هتفگ  ءـالبنلا  فاـحتا 

يوب هدیدرگ  ینغلا  دبع  ظفاح  مزال  هدش و  دلوتم  ۀئامسمخ  نیعست و  عست و  هنـس  كرابم  رید  رد  فیناصتلا  بحاص  یحلاصلا  یقـشمدلا 
دعب تفر  دادـغبب  هدینـش  اجنآ  نیعـست و  سمخ و  هنـس  رد  دومن  رـصم  يوسب  تلحر  الوا  درک و  هقفت  دومن و  ظـفح  نارق  درک و  جـیرخت 

هدیسر ناهفصاب  يوارف  تافو  زور  ۀئامتس و  دعب  تشگرب  قشمدب  هدش  نادمه  لخاد  دومن و  تعامـس  يزوجلا  نبا  زا  بیلک و  نبا  توم 
دوخ يارب  دومرف و  قشمدـب  دوع  ریبک  لضف  ریثک و  ملع  اب  هتفر  لصوم  ناّرحب و  دومن و  تعامـس  اجنآ  هدرک  دوع  بلحب  تفاتـش و  ورمب 

یسرب و نبا  هدهش و  یفلس و  ظفاح  تخادرپ  فینصتب  دش و  لاغتشا  رب  بکم  دینش و  هکمب  مه  اخـسن و  ءارـش و  دیناسرمهب  هسیفن  لوصا 
لئاضف دلجم  هس  ماکحالا  باتک  تسوا  فیناصت  زا  ینغلا  دبع  ظفاح  نم  ملعا  وه  هتفگ  يزم  نیّدلا  لامج  هداد  تزاجا  ار  وا  ریثک  یقلخ 

ریغ ۀباحصلا و  بس  نع  یهنلا  ثیدحلا  باحصا  بقانم  باتک  رانلا  ۀنجلا و  ۀفـص  باتک  زج  دون  هراتخملا  ثیداحالا  دلجم  کی  لامعالا 
نآ رب  ار  دوخ  بتک  هدـینادرگ  ثیدـحلا  راد  ار  نآ  هدومن و  تناعا  نآ  رب  ار  وا  ریخ  لها  هدرک و  انب  هسردـم  يرفظم  عماج  باـبر  کـلذ 
نب دحاولا  دـبع  نب  دّـمحم  هتفگ  لّوالا  رخآلا و  زارطلا  رثام  رهاوج  نم  للکم  جات  رد  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  زین  خـلا و  هدومرف  فقو 
یلا لحر  نآرقلا و  ظفح  ینغلا و  دـبع  ظفاحلا  مزل  ۀنس 569 و  دلو  یحلاصلا  یقشمدلا  يدعسلا  نیّدلا  ءایـض  مامالا  ۀّجحلا  ظفاحلا  دمحا 

هتافلؤم نم  یلعلا و  دبع  ظفاحلا  نم  ملعا  وه  يّزملا  لاق  ریثک  قلخ  یفلّسلا و  هزاجا  ۀکمب و  عمس  هریغ و  يزوجلا و  نبا  نم  عمس  دادغب و 
ۀباحصلا بس  نع  یهنلا  ثیدحلا و  باحصا  بقانم  ةراتخملا و  ثیداحالا 

247 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀنس 643 یفوت  هبتک  اهیلع  فقو  ثیدح و  راد  اهلعج  ۀسردم و  ینب  و 

یبیصنلا یشرق  هحلط  نبا  - 49

هدومرف نآب  جاجتحا  لالدتـسا و  هدومن  حیحـصت  ار  تیالو  ثیدـح  یبیـصنلا  یـشرقلا  ۀـحلط  نب  دـمحم  ملاس  وبا  هکنآ  مهن  لهچ و  هجو 
یلا کیدـهت  ةرـصبت  هفطلب  کحنم  لیزنتلا و  رارـسا  یلع  هرونب  هَّللا  كرهظا  ملعا  هتفگ  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لؤسلا  بلاطم  رد  هچنانچ 

ینعم ناک  رصانلا  یلوملا  ۀظفل  لماحم  نم  ناک  امل  ّهنا  لیبسلا  ءاوس 
هرصان یلعف  هرصان  تنک  نم  ثیدحلا 

هیلع و هَّللا  یّلـص  یبّنلا  تبثا  اّمنا  مومعلا و  ۀغیـصب  کلذ  رکذ  هناف  هرـصان  یبّنلا  ناک  نم  لکل  ارـصان  هنوکب  اّیلع  فصو  دـق  یبّنلا  نوکیف 
ّهناف یلعل  ّلج  ّزع و  هَّللا  اهتبثا  امل  یلعل  ۀّیرصانلا  ۀفص  یه  ۀفصلا و  هذه  ملس 

ِْهیَلَع  ارَهاظَت  ْنِإ  َو  یلاعت  هلوق  لزن  امل  تلاق  سیمع  تنب  ءامسا  یلا  هریسفت  یف  هدنسب  هعفری  یبلعثلا  قاحسا  وبا  مامالا  لقن 
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بلاط یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  حلاص  لوقی  هَّللا  لوسر  تعمس  نینمؤملا  حلاص  هالوم و  وه  هَّللا  ّناف 
یف میرکلا  نآرقلاب  ءادتقا  ّیبّنلا  هتبثاف  یلعل  ۀّیرـصانلا  ۀفـص  تتبث  یلع  لیئربج و  هَّللا و  وه  هرـصان  ّهنا  هلوسر  یلع  هلزنا  امیف  هَّللا  ربخا  اّملف 

هلوق حیرصب  کلذ  مزاول  نم  وه  امب  هفصو  مث  هل  ۀفصلا  هذه  تابثا 
نیقتملا ماما  نیملسملا و  دّیسب  ابحرم  لاقف  لخد  اّیلع  نا  هدنسب  هتیلج  یف  میعن  وبا  ظفاحلا  هاور  امیف 

مهفاف اهتافص  نم  وه  امب  هفصو  هسفنب  ّیلع  سفن  نع  یلاعت  هَّللا  ربع  دق  هسفن و  تافـص  نم  تناک  امل  نیقتملا  ۀماما  نیملـسملا و  ةدایـسف 
یتح هانرکذ  ام  یلا  ارظن  هتافص  نم  صئاصخب  کلذ  دعب  هصّصخی  لزی  مل  مث  کلذ 

هَّللا ّنا  ةزرب  ابا  ای  عمسا  انا  ةزرب و  یبال  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  کلام  نب  سنا  نع  هدنـسب  هتیلح  یف  اضیا  ظفاحلا  يور 
بلاط یبأ  نب  یلع  ةزرب  ابا  ای  یتعاطا  نم  عیمج  رون  یئایلوا و  ماـما  ناـمیالا و  راـنم  يدـهلا و  ۀـیار  هنا  بلاـط  یبأ  نب  یلع  یف  ّیلا  دـهع 
هّبحا نم  نیقتملا  اـهتمزلا  یتلا  ۀـملکلا  وه  یبر و  ۀـمحر  نئازخ  حـیتافم  یلع  ینیما  ۀـمیقلا و  یف  یتیار  بحاـص  ۀـمایقلا و  یف  ادـغ  ینیما 

کلذب هرشبف  ینضغبا  هضغبا  نم  ینبحا و 
اّیلع هصیصخت  ۀمکح  ترهظ  دنتسملا  اذه  کل  حضو  اذاف 
248 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهحاحـص یف  يذـمرتلا  ملـسم و  يراخبلا و  تاقثلا  ۀّـمئألا  يور  دـق  نوسفاـنتملا و  سفاـنتیلف  کـلذ  یف  هریغ و  نود  تافـصلا  نم  ریثکب 
اهنمف حیحص  عیمجلا  يرخا و  ظافلاب  ضعب  یلع  مهضعب  داز  اهیلع و  اوقفتا  ثیداحا  مهدیناساب 

یف ینفلخت  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  هلها  یلع  كوبت  ةوزغ  یف  اّیلع  فّلخ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  لاـق  صاـقو  یبأ  نب  دعـس  نع 
يدعب یبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  لاقف  نایبصلا  ءاسنلا و 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  هتعمس  تنا  هل  تلقف  هتیقلف  ادعـس  هفاشا  نا  تببحاف  هیبا  نع  دعـس  نب  رماع  اذهب  ینربخا  بیـسملا  نبا  لاق 
اتّکتسا الا  معن و  لاق  هینذا و  یلع  هیعبصا  عضوف  ملس 

ّهنا ال ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یلعل  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  هنع  هَّللا  یـضر  هَّللا  دبع  نب  رباج  لاق  و 
يدعب ّیبن 

ترکذ ام  اما  لاقف  بارت  ابا  ّبست  نا  هعنم  ام  لاق  صاقو  یبأ  نب  دعـس  رما  نایفـس  یبأ  نب  ۀیواعم  نا  امهیدنـسب  يذمرتلا  ملـسم و  يور  و 
هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  تعمس  معنلا  رمح  نم  ّیلا  ّبحا  نهنم  ةدحاو  یل  نوکت  هبـسا ال  نلف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هل  ّنهلاق  اثلث 

یضرت اما  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  نایبصلا  ءاسنلا و  عم  ینتفلخ  یلع  لاقف  هیزاغم  ضعب  یف  فلخ  هل و  لوقی  ملس  هیلع و 
هّبحی هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  الجر  ادغ  ۀیارلا  ّنیطعال  ربیخ  موی  لوقی  هتعمس  يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا 
ُعْدَن ۀیآلا  هذـه  تلزن  امل  هیلع و  هَّللا  حـتفف  ۀـیارلا  هیلإ  عفد  هینیع و  یف  قصبف  دـمرا  هب  یتاف  اّیلع  یل  اوعدا  لاقف  اهیلإ  انلواطتف  هلوسر  هَّللا و 

ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ 
یلها ءالؤه  مهّللا  لاقف  انیسح  انسح و  ۀمطاف و  اّیلع و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اعد 

بلاط یبأ  نب  یلع  مهیلع  لمعتـسا  اـشیج و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاـق  نیـصح  نب  نارمع  نع  هدنـسب  يذـمرتلا  لـقن  و 
اولاقف هَّللا  لوسر  باحصا  نم  ۀعبرا  دقاعت  هیلع و  اورکناف  ۀیراج  باصاف  ۀّیرّسلا  یف  یضمف 

249 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا لوسرب  اوءدـب  رفـس  نم  اوعجر  اذإ  نوملـسملا  ناک  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  عنـص  امب  هانربخا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  انیقل  اذإ 
نم لجر  ماقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  اومّلس  ۀّیرّسلا  تمدق  اّملف  مهلاحر  یلا  اوفرصنا  ّمث  هیلع  اومّلسف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 

یناثلا ماق  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هنع  ضرعاف  اذـک  اذـک و  عنـص  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀـعبرالا 

مهدزاود دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 359زکرم  هحفص 163 

http://www.ghadirestan.com


هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  مهیلإ  لبقاف  اولاق  ام  لثم  لاقف  عبارلا  ماقف  هنع  ضرعاف  الاق  ام  لثم  لاقف  ثلاثلا  ماـقف  هنع  ضرعاـف  هتلاـقم  لـثم  لاـقف 
يدعب نمؤم  لک  ّیلو  وه  ّیلع و  نم  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  یلع  نم  نودیرت  ام  لاقف  ههجو  یف  فرعی  بضغلا  مّلس و  هیلع و 

هیلع هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هک  ینعم  نیرب  جاجتحا  لالدتـسا و  ضرعم  رد  ار  تیالو  ثیدح  هحلط  نبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
هدشن لصاح  تافص  نیا  ار  ترـضح  نآ  ریغ  هک  هدومرف  تافـص  زا  يرایـسبب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صیـصخت  ملـس  هلآ و  و 

جاجتحا و سپ  تسنآ  رابتعا  داـمتعا و  ققحت و  توبث  تیاـهن  لـیلد  یثیدـح  یتیاورب و  جاـجتحا  لالدتـسا و  هک  تسرهاـظ  هدرک و  رکذ 
زا یـشان  باصن  نیبصعتم  رگید  باصن و  الاو  بطاخم  حرج  حدـق و  بایترا و  کش و  زا  يرب  باوص و  نیع  ناب  مه  ّقح  لها  لالدتـسا 

حیرـصتب هحلط  نبا  نیرب  هوالع  دـشاب و  بالم  باط  کسم و  حـفن  ام  مهیلع  هَّللا  مالـس  باـیطا  راـهطا  تارـضح  ضغب  بّصعت و  تیاـغ 
ثیدـح نیا  تحـص  هاگ  ره  سپ  حیحـص  عیمجلا  لاق و  ثیح  امزج  اـمتح و  تسحیحـص  ثیدـح  ثیدـح  نیا  هک  هدومرف  هداـفا  حـیرص 

اـسار نیدـحاج  نیرکنم و  تاهبـش  عوطقم و  لیوست  ریرغت و  باحـصا  لیلـضت و  عدـخ و  بابرا  لیق  لاق و  نابز  دـش  رهاظ  امتح  فیرش 
ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحی  َو  دیدرگ  عومقم  عوفدم و 

ضخمب بقانم  دبز  جارختـسا  بلاطم و  قیرط  حاضیا  باتک  نیرد  هک  تسحـضاو  لاؤّسلا  بلاطم  باتک  ردـص  زا  هک  تسناد  دـیاب  زین  و 
نیا زین  تسلوقع و  نویع و  دیق  لوئـس و  يوسب  لوصو  جهانم  عراش  لئالدب و  عداص  لئاضف و  عماج  باتک  نیا  هدومن و  لوقنم  لوقعم و 
نیا هتـشون و  بئاص  رکف  ملقب  ار  باتک  نیا  هک  تسرهاـظ  نا  زا  زین  تسلوبق و  لـیبقتب و  نا  هجو  یقلت  تمدـخ و  میدـقت و  قئـال  باـتک 

باتک
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قدـغم و نا  نویع  راهنا  قلاثم و  نآ  نونکم  راونا  قرـشم و  نآ  نومـضم  رهاوج  تسلـضافا و  هّمئا  تافـص  عفار  لئاضف و  تاتـشلا  عماـج 
حرـصنا و حابف و  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  ریّطلا  ثیدح  دـلجم  یف  هعمـستس  اّمم  کلذ  ریغ  یلا  قنوم  نآ  نوصغ  رامثا  قروم و  نا  نونف  راجـشا 

ۀحلط نبا  ةدافا  نم  حلاصملا  مکحلا و  یلا  لوصولا  هتیادهب  حجانم و  تالوئـسملل  هنم  حتافم و  رومالل  هدیب  يذلا  هَّللا  قیفوتب  حتفنا  حال و 
نعطلا و نع  هحوزن  ههّزنت و  حئال و  عطاس  هدامتعا  هرابتعا و  نا  حلاص و  لالدتـسالا  جاجتحالل و  حیحـص  فیرـشلا  ثیدـحلا  نا  حـلاصلا 

حـضافلا ءارزإب  يرحا  هنع  ضرعملا  هرکنم و  حداقلا و  حدقب  یلوا  هعفاد  ّهدار و  حراجلا و  حرجب  قحا  هلطبم  هبّذکم و  نا  حضاو و  بیعلا 
بیـصن زئاح  یبیـصن  هحلط  نبا  حبان و  رذه  هرجه  هلوق و  حئاس و  يوتلا  ّيدرلا و  بسابـس  یف  حباس و  ۀیبصعلا  رحب  یف  هدحاج  هنیهم و  و 

لامک و زا  ینـسا  ظح  ررحم  تراهم و  قذـح و  زا  یلعا  ردـص  نکمتم  تلابن و  دـجم و  زا  یلعم  حدـق  زرحم  تلالج و  لـضف و  زا  یفوا 
يونـسالا و نسحلا  نب  میحرلا  دبع  هیعفاش  تاقبط  یعفای و  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  نانجلا  ةآرم  زا  وا  هرخاف  بقانم  هرهاز و  حئادم  تستعارب و 

هَّللا ءاشنا  نآ  ریغ  یناثدـعلا و  یکعلا  میهاربا  نب  رافغلا  دـبع  بلاطلا  ۀـغلب  بکارلا و  ۀـلاجع  يدـسالا و  دـمحا  نب  رکب  وبا  هیعفاش  تاقبط 
دش دهاوخ  روکذم  هیبشت  ثیدح  دلجم  رد  یلاعت 

یجنک فسوی  نب  دمحم  - 50

نب یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  یف  بلاطلا  ۀیافک  رد  ار  تیالو  ثیدـح  یعفاشلا  یجنکلا  دـمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  هکنآ  مهاجنپ  هجو 
مکح ۀفلاخمل  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  بضغ  یف  رشع  عساتلا  بابلا  هتفگ  هچنانچ  هدرک  تیاور  دوخ  خیاشم  دانساب  اررکم  بلاط  یبأ 

هنع هَّللا  یضر  یلع 
وبا انربخا  یخورکلا  انربخا  يرونیدلا  ورمع  انربخا  الاق  اهب  یناوالا  دّیـس  نب  دمحم  نب  دمحا  اهب و  ینیفیرـصلا  هیوذمـش  نب  دـمحا  انربخا 
نب رفعج  انثّدح  دیعـس  نب  ۀـبیتق  انثّدـح  ظفاحلا  یـسیع  وبا  انربخا  ّیلوبحلا  انربخا  یحارجلا  انربخا  هریغ  يدزالا و  مساقلا  نب  دومحم  رماع 

اشیج و ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  نیـصح  نب  نارمع  نع  هَّللا  دـبع  نب  فرطم  نع  کشرلا  دـیزب  نع  یعبـضلا  ناـمیلس 
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ۀیراج باصاف  ۀیرسلا  یف  یضمف  هنع  هَّللا  یضر  اّیلع  مهیلع  لمعتسا 
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عنص امب  هربخن  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  انیقل  اذإ  اولاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  ۀعبرا  دقاعت  هیلع و  اورکناف 
تمدـق اّملف  مهلاحر  یلا  اوفرـصنا  مث  هیلع  اومّلـسف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرب  اوءدـب  رفـس  نم  اوعجر  اذإ  نوملـسملا  ناک  ّیلع و 

هنع ضرعاف  اذک  اذک و  عنـص  ّیلع  یلا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀعبرالا  دحا  ماقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اومّلـس  ۀّیرّـسلا 
لاقف عبارلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  امهتلاقم  لثم  لاقف  ثلاثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  یناـثلا  ماـق  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا 

ام یلع  نم  نودیرت  ام  یلع  نم  نودیرت  ام  لاق  مث  ههجو  یف  فرعی  بضغلا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مهیلع  لبقاف  اولاق  ام  لثم 
همکح یف  هوفلاخت  الف  يدعب  نم  نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  نا  ّیلع  نم  نودیرت 

ینرـضحی مل  اهنم  یعامـس  لصا  نا  ریغ  دنّـسلا  اذه  نم  یلع  ظفاحلا  تنب  ۀبیجع  ۀـباتکب  ینتربخا  هانجرخا و  امک  ظفاحلا  یـسیع  وبا  هاور 
ءالمالا و تقو 

قاّزرلا دبع  ثیدح  یف  ّنا  ریغ  نامیلس  نب  رفعج  نع  نافع  قاّزرلا و  دبع  نع  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  بقانم  یف  لبنح  نب  دمحا  مامالا  هجرخا 
ّیلو وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  اّیلع  اوعد  اّیلع  اوعد  اّیلع  اوعد  لاـقف  ههجو  ریغت  دـق  عباّرلا و  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لـبقاف 

يدعب نم  نمؤم  لک 
لوسر شارف  یلع  ّیلع  مون  ۀّصق  هدنـسم  یف  لبنح  نب  دمحا  ثیدـحلا  لها  ماما  يور  هتفگ  بلاطلا  ۀـیافک  رد  یجنک  زین  ءاوس و  یقابلا  و 
دمحا مامالا  ثیدح  اّماف  لاوطلا  نیعبرالاب  یمـسملا  هباتک  یف  ماشلا  ثدحم  ظفاحلا  هعبات  لیوط و  ثیدح  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا 

هَّللا دبع  نب  لبنح  انربخا  لاق  یشرقلا  یلع  نب  دّمحم  یلاعملا  یبأ  ةاضقلا  یضاق  نب  ییحی  لضفلا  وبا  مالسالا  ۀّجح  ةاضقلا  یضاق  انربخاف 
هَّللا دبع  انثّدح  یعیطقلا  رفعج  نب  دمحا  رکب  وبا  انربخا  بهذملا  نب  نسحلا  یلع  وبا  انربخا  نیـصحلا  نب  هَّللا  ۀبه  مساقلا  وبا  انربخا  ربکملا 
هَّللا ۀبه  نب  دّمحم  رصن  وبا  ماشلا  یتفم  ۀمالعلا  یضاقلا  هب  انربخاف  لاوطلا  نیعبرالا  یف  يذلا  ثیدحلا  اّما  یبأ و  انثّدح  لبنح  نب  دمحا  نب 

دمحم نب  هَّللا  ۀبه  نب  دّمحم  رصن  یبأ  ابرغ  اقرش و  ةاضقلا  یضاق  نب 
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ینابیـشلا دحاولا  دبع  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  ۀـبه  مساقلا  وبا  خیـشلا  انربخا  نسحلا  نب  ّیلع  مساقلا  وبا  ظفاحلا  انربخا  لاق  يزاریـشلا  لیمج  نب 
دمحم نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  یعیطقلا  نادمح  نب  رفعج  نب  دمحا  رکب  وبا  انربخا  یمیمتلا  دّمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  یلع  وبا  انربخا 

داّمح نب  ییحی  انثدح  یبأ  ینثّدح  لبنح  نب 
موقت نا  اّما  ساّبع  نبا  ای  اولاقف  طهر  ۀعـست  هاتا  ذإ  ساّبع  نبا  یلا  سلاجل  ّینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  انثّدح  جلب  وبا  انثدح  ۀناوع  وبا  انثّدـح 
يردن الف  اوثّدحت  اودـتناف و  لاق  یمعی  نا  لبق  حیحـص  ذـئموی  وه  لاق و  مکعم  موقا  لب  ساّبع  نبا  لاق  لاق  ءالؤه  نم  انولخت  نا  اّما  انعم و 

الجر نثعبال  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  هل  لاق  لجر  یف  اوعقو  رـشع  هل  لجر  یف  اوعقو  ّفت  ّفا و  لوقی  هبوث و  ضفنی  ءاجف  لاق  اولاق  ام 
ناک ام  لاق و  نحطی  یحّرلا  یف  وه  اولاـق  یلع  نیا  لاـقف  فرـشتسا  نم  اـهل  فرـشتساف  هلوسر  هَّللا و  بحی  ادـبا  ّلـج  ّزع و  هَّللا  هیزخی  ـال 
لاق ّییح  تنب  ۀّیفـصب  ءاجف  اهاّیا  هاطعاف  اثلث  ۀیارلا  زه  مث  هینیع  یف  ثفنف  لاق  لاق  رـصبی  نا  داکی  دـمرا ال  وه  ءاجف و  لاق  نحطیل  مکدـحا 

مکیا هّمع  ینبل  لاق  لاق و  هنم  انا  یّنم و  لجر  وا  انا  اـّلا  اـهب  بهذـی  ـال  لاـق  هنم و  اهذـخا  هفلخ و  اـّیلع  ثعبف  ۀـبّوتلا  ةروسب  اـنالف  ثعب  مث 
لاقف مهنم  لجر  یلع  لبقا  مث  هکرتف  لاق  ةرخآلا  ایندلا و  یف  کیلاوا  انا  ّیلع  لاقف  اوباف  سلاج  هعم  یلع  لاق و  ةرخآلا  اینّدـلا و  یف  ینیلاوی 
ملسا نم  لّوا  ناک  لاق و  ةرخآلا  ایندلا و  یف  یّیلو  تنا  لاق  ةرخآلا  اینّدلا و  یف  کیلاوا  انا  یلع  لاقف  اوباف  ةرخآلا  ایندلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا 
ُدیُِری امَّنِإ  لاقف  نیـسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  ّیلع و  یلع  هعـضوف  هبوث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ذخا  لاق و  ۀجیدخ  دعب  سانلا  نم 

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا 
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ملس هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نومری  نوکرـشملا  ناک  هناکم و  مان  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  بوث  سبل  هسفن  ّیلع  يرـش  لاق و 
هکرداف نومیم  رئب  وحن  قلطنا  دـق  هَّللا  ّیبن  ّنا  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّهنا  بسحی  رکب  وبا  لاق و  مئاـن  یلع  رکب و  وبا  ءاـجف 

هـسار ّفل  دق  روضتی  وه  ملـس و  هیلع و  هَّللا  لوسر  یمری  ناک  امک  ةراجحلاب  یمری  یلع  لعج  لاق و  راغلا  هعم  لخدـف  رکب  وبا  قلطناف  لاق 
بوثلا یف 
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لاق و کلذ  انرکنتـسا  دـقف  روضتت  تنا  روضتی و  الف  هیمرت  کبحاص  ناک  میئلل  کنا  اولاـقف  هسار  نع  فشک  مث  حبـصا  یتح  هجرخی  ـال 

نا یضرت  اّما  هل  لاقف  ّیلع  یکبف  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  لاقف  لاق  کعم  جرخا  ّیلع  هل  لاقف  لاق  كوبت  ةوزغ  یف  سانلاب  جرخ 
هیلع و هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق و  یتفیلخ  تنا  ّالا و  بهذا  نا  یغبنی  ّهنا ال  یبنب  تسل  ّکنا  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت 

هریغ قیرط  هل  سیل  هقیرط  وه  ابنج و  دجـسملا  لخدیف  لاق  ّیلع  باب  ریغ  دجـسملا  باوبا  ّدس  لاق و  يدـعب  نمؤم  لک  یف  یّیلو  تنا  ملس 
مهبولق یف  ام  ملعف  ةرجـشلا  باحـصا  نع  یـضر  دـق  ّهنا  نآرقلا  یف  ّلج  ّزع و  هَّللا  انربخا  لاق و  یلع  هالوم  ّناف  هالوم  تنک  نم  لاق  لاـق و 

ام العاف  تنک  وا  لاق  هقنع  برض  الف  یل  نذئا  لاق  نیح  رمعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  یبن  لاق  لاقش و  دعب  مهیلع  طخـس  ّهنا  انثّدح  له 
متئش ام  اولمعا  لاقف  ردب  لها  یلع  علطا  دق  ّلج  ّزع و  هَّللا  لعل  کیردی 

جرخا يدوالا  هَّللا  دبع  یبأ  نومیم  نب  ورمع  نع  میلس  یبأ  نب  ییحی  جلب  وبا  هب  دّرفت  بیرغ  ثیدح  اذه  رکاسع  نب  مسقلا  وبا  ظفاحلا  لاق 
يزارلا راتخملا  نب  میهاربا  نع  يزارلا  دیمح  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبأ  نع  یلـص  نم  لوا  رکذ  باوبالا و  ّدس  رکذ  هنم  يذـمرتلا  یـسیع  وبا 

داّمح نب  ییحی  نع  ینثملا  نب  دّمحم  نع  هلوسر  هَّللا و  ّبحی  الجر  نثعبال  هلوق  یئاسّنلا  نمحرلا  دبع  وبا  جرخا  جـلب و  یبأ  نع  ۀبعـش  نع 
تحت عمتجی  ام  فت  رجـض و  وا  برک  نم  ففأتملا  ناسنالا  نم  دـجوی  اهّفا  يداـّنلا و  یف  ۀـعامج  یف  يأ  اّیدـن  اوسلج  يأ  اودـتناف  هلوق  و 

هنم قیرب و  خفن  لفتلا  قیر و  ریغب  خفن  ثفّنلا  ّنأل  لفت  نم  ّلقا  ثفن  صاقتناب و  اورکذ  اوعقو  راقتفالا و  دـنع  لاقت  ۀـملک  خـسولا  نم  رفظلا 
ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  هلوق  نم  يرش  یقاّرلا و  ثفن 

هتیور اذکه  رکب  ابا  ینعی  انالف  ثعب  هلوق  یکتـشی و  رّوضتی  راغلا و  یلا  بهذ  امل  هشارف  یلع  مان  ّهنأل  ّلج  ّزع و  هّلل  اهایا  هلذبب  اهعیبی  ینعی 
مامالا هاور  اهتحـص  یلع  قفتم  هظافلا  رثکا  نکل  قایّـسلا  اذهب  نیحیحـصلا  یف  جرخی  مل  نا  هلوطب و  ثیدح  اذه  دمحا و  مامالا  دنـسم  نم 

ءاوس هانجرخا  امک  هلوطب  داّمح  نب  ییحی  نع  یّنثملا  نب  دّمحم  نع  یلع  صئاصخ  یف  یئاسّنلا  نمحّرلا  دبع  وبا 
254 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دنـسب ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  تسرهاظ  یجنک  ترابع  نیمه  زا  تیالو  ثیدـح  راهتـشا  دانتـسا و  رابتعا و  دامتعا و  لامک  دـنچ  ره  و 
نآ دـعب  هداد و  ربـخ  دنـس  نیزا  یلعا  يدنـسب  يذـمرت  زا  تیاور  نیاـب  هبیجع  هک  هدومرف  هداـفا  نآ  دـعب  هدرک و  تیاور  يذـمرت  زا  دوخ 

ناودع بصن و  لها  بولق  هدومن  يذمرت  تیاور  تیوقت  هدومن  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  لبنح  نب  دمحا  هک  ینعم  نیا  نایبب  یجنک 
دمحا دنسم  زا  تسدوجوم  تیالو  ثیدح  نا  رد  هک  لاصخ  رشع  ثیدح  زین  هتسب و  هسوحنم  هیهاو  ماهوا  باوبا  هتسخ و  نایغط  روج و  و 

نآ یئاسن  هک  هدومرف  حیرـصت  نآ  جارخا  دعب  هدرک و  تباث  ثیدح  نیا  تیاورب  دمحا  يارب  ماش  ثّدـحم  تعباتم  هدومن و  لقن  لبنح  نب 
رهاظ ریصب  دقان  رب  تیالو  ثیدح  دامتعا  رابتعا و  تیاهن  داشرلا  لها  ةدمع  یجنک  دادساب  داشرا  نیاب  سپ  هدرک  تیاور  صئاصخ  رد  ار 

هدومرف دراو  باتک  نیرد  هک  یثیداحا  هک  تسراکـشآ  حضاو و  بلاطلا  ۀیافک  باتک  ردص  زا  یلاعت  هَّللا  دـمحب  کلذ  عم  دـش  رینتـسم  و 
تایاور نیا  تستبثم و  روکذم و  ظافح  هّمئا و  بتک  رد  هدومن و  تیاور  نادلب  رد  دوخ  خیاشم  زا  ار  نآ  یجنک  هک  هحیحص  تسیثیداحا 
ثیداحا ضعب  رد  هک  نیدـحاج  نیرکنم و  ضعب  تیکـست  ماـحفا و  تیکبت و  ّدر و  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ّتبحم  ّتیمح  ببـسب  ار 
برآملا حـنملا  هّلل  دـمحلاف  هدودز  تفرعم  لها  بولق  زا  بایترا  ههبـش و  گنز  هدومرف  الما  دـندوب  هدوشگ  نعط  نابز  دوخ  لهج  دـیزمب 

مهف يذ  لک  یلع  هدامتعا  هرابتعا و  فیرّـشلا و  ثیدـحل  اتّحـص  بلاطلا  ۀـیافک  بحاص  جـیرخت  نم  عمل  رحظ و  ثیح  بلاـطملل  بهاولا 
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تیمع بهاذـملا و  نیبّذـکملا  رئاس  یلع  هیلع و  تّدـسنا  بئاخلا و  دـحاجلا  بطاخملا  فنا  مغرف  بهایغلا  قسغ  یلجنا  عشقناف و  بئاص 
بصاح عزعز  مهتالیوهت  یلع  ّدتشا  بضاقلا و  مراّصلاب  مهحیطمت  مهئالیخ و  سؤر  رتب  براسملا و  مهیلع 

يربط نیدلا  بحم  - 51

رد هچنانچ  هدرک  تیاور  ارّرکم  ار  تیالو  ثیدح  يربطلا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  ساّبعلا  وبا  نیدـلا  ّبحم  هکنآ  مکی  هاجنپ و  هجو 
هتفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  هرشعلا  لئاضف  یف  هرضن  ضایر 

اورکناف ۀیراج  باصاف  ۀّیرسلا  یلع  یضمف  لاق  اّیلع  اهلمعتسا  ۀّیرـس و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  نیـصح  نب  نارمع  نع 
نوملسملا ناک  نارمع و  لاق  یلع  عنص  امب  هانربخا  هَّللا  لوسر  انیقل  اذإ  اولاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  باحصا  نم  ۀعبرا  دقاعت  هیلع و 

255 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لوسر یلع  اوملس  ۀّیرّسلا  تمدق  اّملف  مهلاحر  یلا  اوفرصنا  مث  هیلع  اوملـس  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرب  اوءدب  رفـس  نم  اومدق  اذإ 
ثلاثلا ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  یناثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  اذـک  اذـک و  عنم  اّیلع  نا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀـعبرالا  دـحا  ماـقف  هَّللا 

لاقف ههجو  یف  فرعی  بضغلا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هیلإ  لبقاف  اولاق  ام  لثم  لاقف  عبارلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف 
دمحا هجّرخ  متاح و  وبا  بیرغ و  نسح  لاق  ّيذمرتلا و  هجّرخ  يدعب  نمؤم  ّلک  ّیلو  ّهنا  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  اثالث  ّیلع  نم  نودیرت  ام 
نمؤم لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  ّیلع  اـّیلع  اوعد  لاـقف  ههجو  ریغت  دـق  عباّرلا و  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لـبقاف  هیف  لاـق  و 

يدعب
هتفگ هرضنلا  ضایر  رد  يربط  ّبحم  زین  و 

هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  یلا  لجّرلا  بتکف  اّیبس  انبصاف  اهیف  انا  الجر و  اهیلع  رمأ  ۀّیرس و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  ةدیرب  نع 
انلق رطقی  هسار  جرخف و  لاق  مّسق  سّمخف و  لاق  یبّسلا  لضفا  یه  ۀفیـصو و  یبّسلا  یف  اّیلع و  ثعبف  لاق  هسّمخی  نم  انل  ثعبا  ملـس  هیلع و 
لها یف  تراص  مث  سمخلا  یف  تراصف  تسّمخ  تمـسق و  ّیناف  یبّسلا  یف  تناک  یتلا  ۀفیـصولا  یلا  اورت  مل  لاق أ  اذـه  ام  نسحلا  اـبا  اـی 

باتکلا و ارقا  تلعجف  لاق  اقّدصم  ینثعبا  تلقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  یلا  لجّرلا  بتکف  تعقاو  ّیلع و  لآ  یف  تراص  مث  یبّنلا  تیب 
هدـیب یـسفن  يذـلا  وف  اّبح  هل  ددزاف  هّبحت  تنک  نا  هضغبت و  الف  لاق  معن  لاق  اّیلع  ضغبت  لاق  باتکلا و  يدـی و  کسماف  لاـق  قدـص  لوقا 

ّیلع نم  ّیلا  ّبحا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لوق  دعب  دحا  سانلا  نم  ناک  امف  لاق  ۀفیصو  نم  لضفا  سمخلا  یف  یلع  لآ  بیصنل 
ناکم اذه  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  ههجو  یف  بضغلا  تیارف  هیلع  أرقف  هیلإ  باتکلا  تعفد  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  تیتا  اّملف  ۀـیاور  یف  و 

وه هنم و  انا  ینم و  ّهناف  ّیلع  یف  عقت  مّلـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  ترما  ام  تلعفف  هعیطا  نا  ینترمأ  لجر و  عم  ینتثعب  ذئاعلا 
دمحا امهجّرخ  يدعب  مکیلو 

هتفگ یبقعلا  رئاخذ  باتک  رد  يربط  ّبحم  زین  و 
فرط مدقت  هدعب  نمؤم  لک  ّیلو  هناف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نم  ّهنا  رکذ 

256 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا لوسر  ّنا  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  نیـصحلا  نب  نارمع  نع  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نم  هنع  هَّللا  یـضر  ّهنا  رکذلا  اذـه  ثیداحا  نم 

بیرغ و نسح  ثیدح  اذه  لاق  يذـمرتلا و  دـمحا و  هجرخا  يدـعب  نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
نا هضغبت و  لاق ال  معن  لاق  اّیلع  ضغبت  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  هل  لاقف  اّیلع  ضغبی  ناک  ّهنا  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ةدیرب  نع  متاح و  وبا 

ۀیاور یف  هنع و  هَّللا  یضر  یلع  نم  ّیلا  ّبحا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دعب  سانلا  نم  دحا  ناک  امف  لاق  اّبح  هل  ددزاف  هّبحت  تنک 
دمحا هجرخا  يدعب  مکیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  ّهناف  یلع  یف  عقت  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  هل  لاق  ّهنا 
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هتفگ هرضنلا  ضایر  رد  يربط  ّبحم  زین  و 
لاق ءالوه  نم  اولخت  اّما  انعم و  موقت  نا  اّما  ساّبع  نبا  ای  اولاقف  طهر  ۀعبـس  هاتا  اذإ  ساّبع  نبا  دـنع  سلاـجل  ّینا  لاـق  نومیم  نب  ورمع  نع 
اوعقو ّفت  ّفا و  لوقی  هبوث و  ضفنی  ءاجف  لاق  اولاق  ام  يردا  الف  نوثّدحتی  اودتناف  لاق  یمعی  نا  لبق  حیحـص  ذـئموی  وه  مکعم و  موقا  لب 

اهل فرشتساف  لاق  هلوسر  هَّللا و  ّبحی  ادبا  هَّللا  هیزخی  الجر ال  نثعبال  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  هل  لاق  لجر  یف  اوعقو  رشع  هل  لجر  یف 
ّزه مث  هینیع  یف  ثفنف  رـصبی  داکی  دمرا ال  وه  ءاجف و  نحطی  مکدحا  ناک  امف  لاق  نحطی  یحّرلا  یف  وه  لاق  یلع  نیا  لاقف  فرـشتسا  نم 

لجر الا  اهب  بهذی  لاق ال  هنم و  اهذـخاف  هفلخ  اّیلع  ثعبف  ۀـبوتلا  ةروسب  انالف  ثعب  مث  لاق  ییح  تنب  ۀّیفـصب  ءاجف  اهایا  هاطعاف  اثلث  ۀـیارلا 
ةرخآلا ایندـلا و  یف  کیلاوا  انا  یلع  لاق  اوباف  سلاج  هعم  ّیلع  لاق و  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا  هّمع  ینبل  لاق  لاـق و  هنم  اـنا  ینم و 

یّیلو تنا  لاق  ةرخآلا  اینّدـلا و  یف  کیلإ  وا  انا  ّیلع  لاقف  اوباف  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا  لاقف  مهنم  لجر  یلع  لبقا  مث  هکرتف  لاـق 
نسح و ۀـمطاف و  ّیلع و  یلع  هعـضوف  هبوث  هَّللا  لوسر  ذـخا  لاق و  ۀـجیدخ  دـعب  ساّنلا  نم  ملـسا  نم  لّوا  ناک  لاق و  ةرخآلا  اینّدـلا و  یف 

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  لاقف  نیسح 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نومری  نوکرـشملا  ناکف  لاق  هناکم  مان  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  بوث  سیلف  هسفن  یلع  يرـش  لاـق و 

هَّللا یّلص  هَّللا  ّیبن  ّهنا  بسحب  رکب  وبا  لاق و  مئان  یلع  رکب و  وبا  ءاجف  ملس 
257 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاق و راغلا  هعم  لخدف  رکب  وبا  قلطناف  لاق  هکرداف  نومیم  رئب  وحن  قلطنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  ّیبن  ّنا  ّیلع  هل  لاقف  لاق  ملـس  هیلع و 
حبصا یتح  هجرخی  بوثلا ال  یف  هسار  ّفل  دق  رّوضتی  وه  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یمری  ناک  امک  ةراجحلاب  یمری  یلع  لعج 

ةوزغ یف  سانلاب  جرخ  لاق و  کلذ  انرکنتـسا  دـق  رّوضتت و  تنا  رّوضتی و  الف  هیمرن  کبحاص  ناک  میئلل  کـّنا  اولاـقف  هسار  نع  فشک  مث 
ّالا یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  یبن  هل  لاقف  لاق  کعم  جرخا  ّیلع  هل  لاقف  لاق  كوبت 
ّدس لاق و  يدعب  نمؤم  لک  ّیلو  تنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  یتفیلخ و  تنا  ّالا و  بهذا  نا  یغبنی  ّهنا ال  یبنب  تسل  ّکنا 

لاق و هالوم  اّیلع  ّناف  هالوم  تنک  نم  لاق  لاق و  هریغ  قیرط  هل  سیل  هقیرط  وه  ابنج و  دجـسملا  لخدـیف  لاق  ّیلع  باب  اـّلا  دجـسملا  باوبا 
ای رمع  لاق  لاق و  دعب  مهیلع  طخس  ّهنا  انثّدح  لهف  مهبولق  یف  ام  ملعف  ةرجشلا  باحـصا  نع  یـضر  دق  ّهنا  نآرقلا  یف  ّلج  ّزع و  هَّللا  انربخا 

هجرخا متئـش  ام  اولمعا  لاقف  ردب  لها  یلع  علطا  هَّللا  لعل  کیردی  ام  العاف و  تنک  وا  لاق  ابطاح  ینعی  هقنع  برـضا  نا  یل  نذـئا  هَّللا  یبن 
هضعب یئاسّنلا  جرخا  لاوطلا و  نیعبرالا  یف  تاقفاوملا و  یف  مساقلا  وبا  ظفاحلا  دمحا و  همامتب 

ناکملل ریعتـساف  مهثّدـحتم  موقلا و  سلجم  ةودـنلا  يدـتنملا و  يداینلا و  يدانلا و  اودانت و  کلذـک  يدانلا و  یف  اوسلج  يأ  اودـتنا  حرش 
نیونتلا هّفت و  هّفا و  هل و  افأ  لاقی  هل  رذق  يأ  ّفت  ّفا و  کلذل  اّدعم  اناکم  ناک  هلعل  کلذـل و  هوذـّختا  مهنال  اوثّدـحت  هیف و  اوسلج  يذـلا 

ٍفُأ  امَُهل  ْلُقَت  الَف  یلاعت  هلوق  هنم  ّفا و  هل  لاق  اذإ  افیفات  ففا  دق  ریکنتلل و 
يرهوجلا و عاـبتالا  یفن  نیونتلا و  عـم  ۀـثالثلاب  نیوـنت و  نود  ّمضلا  حـتفلا و  رـسکلاب و  ّفا  ّفا  ّفا  شفخـالا  اـهاکح  تاـغل  تس  هیف  و 

ءافلا رسکب  ثفنی  ثفن  هنم  لوقت  هعم  قیر  لفّتلا ال  نم  لقا  وه  خفنلاب و  هیبش  ثفنلا  رافظالا و  خسو  ّفتلا  نال  رذقلا  هانعم  لاقی  نا  نکمی 
یلع قلطا  نوکیف  هینیع  یف  قصب  هنا  ملـسم  ثیدح  نم  مّدقت  دـق  قربلا و  مث  لفتلا  مث  خـفنلا  هلّوا  رحاوّسلا  دـقعلا  یف  تاثاّفنلا  اهّمـض و  و 

سکعلاب وا  ثفن  قیصلا 
258 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

برّضلا و دنع  يولتلا  حایّصلا و  روضّتلا  هلّوا و  هنال 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  هلوق 

ریبک و لیلج  ماما  وه  يذلا  يربطلا  ّبحملا  ّنا  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دمحب  تبثف  یهتنا  رکب  یبأ  ۀفالخ  لضف  یف  یفوتـسم  هیف  مالکلا  مّدقت 
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ررک ةددعتم و  قرط  نم  فیرشلا  ثیدحلا  اذه  جیرختب  ینتعا  دق  هرابخاب  مهربز  اوئلم  هرابخاب و  مهرافسا  اونحش  دق  ریرحن  عقـصم  ذبهج 
مهقرغا نیلغدملا و  ناش  ناثم  حّبق  نیلطبملا و  هوجو  دّوس  نیدـحاجلا و  دـحج  یلع  مدـمد  نیرکنملا و  راکنا  یلع  رّمدـف  هیباتک  یف  هرکذ 

َنیِذَّلا ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف  نیدتهملا  ةرمز  یلع  ّنم  نینمؤملا و  رودـص  ّرـس  لابولا و  عیرقتلا و  فونـص  مهیلع  ّرج  لاکنلا و  يزخلا و  رحب  یف 
َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  اوُمَلَظ 

ینیومح عماجملا  وبا  - 52

حئادم بقانم و  دماحم و  لئاضف و  هک  ینیوجلا  ینیومجلا  دیؤملا  نب  دمحم  نب  میهاربا  عماجملا  وبا  نیّدلا  ردـص  هکنآ  مود  هاجنپ و  هجو 
یف نیطمّـسلا  دئارف  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  تیالو  ثیدح  تسرهاب  رهاظ و  يونـسا  تاقبط  وا و  صتخم  مجعم  یبهذ و  هرکذت  زا  وا 
هیلع یتءارقب  یناکوالا  قفوملا  نب  نامثع  نیّدـلا  مجن  مامالا  خیـشلا  ینربخا  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  نیطبـسلا  لوتبلا و  یـضترملا و  لئاضف 
دعس ءایلوالا  ناطلس  مالسالا  خویش  خیـش  يدلاو  نع  هتیاورب  ۀئامتـس  نیعبـس و  سمخ و  ۀنـس  يرخالا  يدامج  رهـش  رخاوا  یف  نیارفـساب 

مالـسالا خیـش  نع  هتیاورب  ةزاجإ  هنارفغب  هَّللا  هدّمغت  ینیومحلا  رکب  یبأ  نب  دـّیؤملا  نب  دّـمحم  نیفراعلا  نیظعاولا و  ةودـق  نیّدـلا  قحلا و 
مل نا  ةزاجإ  هیلع  هَّللا  ناوضر  يرکب  فورعملا  یفویحلا  یفوّصلا  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  رمع  نب  دـمحا  بابخلا  یبأ  نیدـلا  ّقحلا و  مجن 

اعامس نکی 
نب دّـمحم  دیعـس  وبا  ابنا  یئاقـسلا  لضفلا  یبأ  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  ابنا  روباسینب  هیلع  یتءارقب  یـسوّطلا  یلع  نب  رمع  نب  دّـمحم  أبنا  لاـق 
نب رفعج  اّبن  ینارهزلا  عیبرلا  وبا  اّبن  يوغبلا  مسقلا  وبا  اّبن  نیهاش  نبا  اّبن  یتفملا  دـمحم  نب  دـمحا  رکب  وبا  ماـمالا  اـّبن  لاـق  يذـبانجلا  ۀـحلط 
وه هنم و  انا  یّنم و  یلع  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  نیـصح  نب  نارمع  نع  هَّللا  دبع  نب  فرطم  نع  کشرلا  دیزی  اّبن  نامیلس 

يدعب نمؤم  لک  ّیلو 
ریما ۀلیـضف  لجا  تبثملا  نیتملا  فیرـشلا  ثیدحلا  اذه  ۀیاورب  نیّدلا  رامذ  یمحل  یهومحلا  نا  تبث  ثیح  نیملاعلا  بر  هّلل  دمحلاف  یهتنا 

نینمؤملا
259 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیرـساخ و ۀـعیجف  مظعا  یلع  کلذ  دـعب  اولـصحف  نیدـحاجلا  رودـص  ظاغا  نیرکنملا و  بولق  عجواف  نیبملا  کلملا  مالـس  فالآ  هیلع 
نیرغاص اوبلقنا  نینح و  یفخب  اوعجر 

دوخ حاحص  رد  ارنآ  یئاسن  لاخدا  کشر و  زا  ار  تیالو  ثیدح  نامیلس  نب  رفعج  ندرک  تیاور  یبهذ  رکذ  - 53

تسثیدـح و لها  ماما  بطاخم  یلباک و  هَّللا  رـصن  فارتعا  بسح  هک  یبهذـلا  دـمحا  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  هکنآ  موس  هاـجنپ و  هجو 
نبا هنماک  ررد  یکّـسلا و  یلع  نب  باهولا  دبع  تاقبط  يونـسالا و  نسحلا  نب  میحرلا  دـبع  تاقبط  زا  وا  بقانم  یلاوع  لئاضف و  لئالج و 

دمحا نب  رکاش  نب  دـمحم  نیدـلا  حالـص  تایفولا  تاوف  يدـسالا و  ۀبهـش  یـضاق  نب  دـمحا  نب  رکب  وبا  هّیعفاـش  تاـقبط  ینالقـسع و  رب 
ثیدح نامیلـس  نب  رفعج  ندرک  تیاور  تسحئال  حـضاو و  نآ  ریغ  رـصاعم و  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  مولعلا  دـجبا  یبتکلا و  نزاخلا 
بابرا لادج و  لها  لاق  لیق و  ناسل  هدومرف  لقن  دوخ  حاحص  رد  ار  نآ  یئاسن  لاخدا  يدع  نبا  زا  هدرک و  تباث  امزج  امتح و  ار  تیالو 

هتفگ یعبض  نامیلس  نب  رفعج  همجرتب  لاجرلا  دقن  یف  لادتعالا  نازیم  رد  هچنانچ  هدومن  عطق  لالضا  باحصا  لاحم و 
اّیلع اهیلع  لمعتسا  ۀّیرس  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  نیصح  نب  نارمع  نع  فرطم  نع  کشّرلا  دیزی  ابن  نامیلـس  نب  رفعج 

هحاحص یف  یئاسّنلا  هلخدا  يدع  نبا  لاق  يدعب  نمؤم  لک  یلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  یلع  ّیلع  نم  نودیرت  ام  هیف  ثیدحلا و 
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راهنلا و عباتت  ام  مهیلع  همالس  هَّللا و  تاولص  ءافطصالا  تیب  لها  لئاضف  یلع  ءادتعالا  لماّحتلاب و  موسوملا  یبهذلا  اذه  بجعلل  ایف  یهتنا 
فرتعی ءارزإلا  حرجلا و  یف  طرفملا  يداعلا  يدع  نبا  ةاشملا و  نع  ثیدـحلا  اذـه  يور  نامیلـس  نب  رفعج  ّنا  امزج  امتح و  تبثی  ءاسملا 

حیحصّتلا و یلع  بقعّتلا  یف  ۀمـشوب  اسبنی  وا  فرحب  اهّوفتی  نا  یبهذلا  ّيدع و  نبا  نکمی  ءارتما و ال  الب  حاحّـصلا  یف  هلخدا  یئاسّنلا  ّناب 
یبهذلا فالخ  یف  اضیرع  بهذ  ّيدع و  نبا  روط  بطاخملا  يّدعت  کلذ  عم  حیجنلا و  ریغلا  ضیرمّتلا  فیعـضتلا و  نیهّوتلا و  امهنکما  ال 

هَّللا لایقالا و  ةذـباهجلا  بصق  نم  بئاه  ریغ  لامکلا  دـقّنلا و  بابرا  ةذـخاؤم  نم  لافتحا  ثارتکا و  الب  فیرـشلا  ثیدـحلا  لاطباب  حـبن  و 
لاثعم ّلزم  ّلک  لیوست  كارشا  یف  كابترالا  نم  نئاّصلا  ود  لاتخم  عداخ  ّلک  ریرغت  خاخف  یف  باشتنالا  نم  ذقنملا 

يدنرز فسوی  نب  دمحم  - 54

رد غابـص  نبا  تسرهاظ و  ینالقـسع  رجح  نبا  هنماک  ررد  زا  وا  يانث  حدـم و  هک  يدـنرزلا  فسوی  نب  دـمحم  هکنآ  مراهچ  هاجنپ و  هجو 
همهم لوصف 

260 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیا لثمب  ار  وا  هبتر  ولع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهـش  هدوتـس و  ّيوبّنلا  فیرـشلا  مرحلاب  ثّدحملا  ۀمالعلا  مامالا  فصوب  ار  وا 

ار وا  زین  رـصاعم  ناخ  نیّدـلا  ردـص  یتفم  هتخاس و  بقلم  اجباج  ظفاح  بقلب  ار  وا  نیدـقعلا  رهاوج  رد  يدوهمـس  هدومن و  حـضاو  ظافلا 
حرش یف  لاقملا  یهتنم  یف  لاق  ثیح  دنکیم  دای  مامت  لیجبت  میظعتب و 

لاحرلا اوّدشت  ثیدح ال 
ةرایزل رفّـسلا  زاوج  یلع  ّلدی  اّمم  حایرالا و  بلط  یلا  حاترملا  ۀیغب  یف  ثدـحملا  یندـملا  يدـنرزلا  فسوی  نب  دّـمحم  مامالا  خیـشلا  لاق 

روبقلا
خلا روبقلا  اوروز  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  بقاـنم  رد  نیطبّـسلا  لوتبلا و  یـضترملا و  یفطـصملا و  لـئاضف  یف  نیطمـسلا  ررد  مظن  رد  ار  تیـالو  ثیدـح 
دیامرفیم هچنانچ  هدومرف  دراو  مالّسلا 

يدعب نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  ّیلع  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  هنع  هَّللا  یضر  نیصح  نب  نارمع  نع 
هتفگ باتک  نیا  رد  زین  و 

هتلأس اعبرا  کیف  یناطعا  ةدحاو و  ینعنمف  اسمخ  کیف  هَّللا  تلأس  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع 
نیرخآلا و نیلوالا و  قبـست  هلمحت  دـمحلا  ءاول  یعم و  تنا  ضرالا و  هنع  قشنت  نم  لّوا  ّینا  یناـطعا  ّیلع و  یباـف  یتّما  کـیلع  عمجی  نا 

يدعب نینمؤملا  ّیلو  ّکنا  ۀّنجلا و  یف  یتیب  لباقم  کتیب  ّنا  یناطعا  ةرخآلا و  ایندلا و  یف  یخا  ّکنا  یناطعا 
نآ رد  يدنرز  هچ  تسروهظ  حوضو و  تیاغب  نآ  ثیداحا  تمظع  تلالج و  رابتعا  دامتعا و  لامک  نیطمّسلا  ررد  مظن  باتک  ردص  زا  و 

املع و ار  نآ  دـناهدرک  لقن  مالـسلا و  مهیلع  تیبلها  لئاضف  رد  هدـش  دراو  هک  یثیداحا  باتک  نیرد  تسا  هدرک  عمج  وا  هک  هدرک  هداـفا 
رد هک  تسه  يراثآ  دـئارف  تسا و  هدـش  هدروآ  رب  ناشلئاضف  يایرد  زا  هک  تسیرابخا  دـئاوف  ثیداحا  نیا  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  هّمئا و 

یلص ادخ  لوسر  نآب  تسا  هدومن  صاخ  ّلج  زع و  دنوادخ  هک  هچنآ  زا  دوخ  ّصنب  دنکیم  هاگآ  تسنّیزم  موظنم و  ناشیا  لئامش  کلس 
حئانم رایّتلا و  ۀضئاف  مراکم  راثآلا و  ۀـمیرک  رثآم  رانملا و  ۀـّیلع  راونالا  ۀـئلالتم  لئاضف  زا  ار  ترـضحنا  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

تسرخافم لئاضف و  ضایر  نسح  نآ  هک  راطخالا  ۀعیفر  بتارم  راطقالا و  ۀعیسو  تامارک  رادقالا و  ةرهاظ  تاماقم  راهزالا و  ۀحئاف 
261 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حئاول هدهاشمب  بولق  حاورا و  دوشیم  جهتبم  نآ و  رـشن  حـئاوفب  قافآ  دوشیم  رطعتم  دـنافرتعم و  رقم و  نآ  لضفب  نیرخآ  نّیل و  وأ  و 
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هریخ دوشیم و  جوتتم  شئازا  نسح  اـهرهگ و  هناـگیب  نارخاـفم  سئارع  دوـشیم و  باریـس  نآ  فـصو  رکذ و  کـیدزن  هنـشت  نارـشب و 
دزن يدنرز  ار  لئاضف  نیا  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  نآ و  عامـس  ّبحم  دزن  تسـشوخ  ردق  هچ  نآ و  عاعـش  ار  نیدساح  ياهمـشچ  دنکیم 

هک تسرهاظ  نا  زا  زین  هداد و  رارق  دوخ  وید  باود و  ندـید  نیقی و  یفاـص و  داـقتعا  نیبم و  ناـهرب  نیتم و  ببـس  مالـسلا  مهیلع  تیبلها 
عفن دـیامن و  دوخ  میرک  هجو  يارب  صلاخ  ررغ  نیا  عمج  رد و  نیا  مظن  رد  ار  وا  یعـس  هک  دـنکیم  لاؤس  ّلـج  زع و  يادـخ  زا  يدـنرز 
رئارس هک  يزور  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  دزن  وا  يارب  دیامن  هریخذ  هّدع و  ار  نآ  هدرک و  نآ  عمج  وا  ببـسب  هک  ار  یـسک  ار و  وا  نآب  دهد 

ةرهابلا و بقانملا  دماحملا و  هذه  عامس  دعب  يرمعل  کلذ و  ریغ  یلا  دش  دهاوخ  فشکنم  رئامض  رهاظ و  تاّیفخم  دش و  دهاوخ  هدومزآ 
هل نم  لباقی  باطتـسملا ال  هباتک  یف  ۀیورملا  رابخالا  راثآلل و  باصّنلا  یلاعلا  يدنرزلا  اهتبثا  یّتلا  ةرهازلا  نساحملا  رثاملا و  کیتاه  یعو 

دّرلا و فعضلاب و  هیمری  نیهّوتلا و ال  لاطبالاب و  هیف  روطـسملا  ۀیالولا  ثیدح  نیزرلا  لقعلا  نم  طسق  رـسیا  وا  نیتملا  يأّرلا  نم  ّظح  یندا 
جیورتل غاسم  روزلا و ال  قیفنت  لطابلا و  رـشنل  لاجم  قبی  مل  روفـس و  يأ  اروفـس  قّدصلا  رفـس  روهظ و  ّيأ  اروهظ  ّقحلا  رهظ  دقف  نیجهتلا 

رورغلا ۀعاشا  دساکلا و 

لوصولا جراعم  رد  ار  تیالو  ثیدح  يدنرز  تیاور  - 55

دیامرفیم هچنانچ  هدومن  تیاور  لوسرلا  لآ  لضف  ۀفرعم  یلا  لوصولا  جراعم  رد  ار  يدنرز  هکنآ  مجنپ  هاجنپ و  هجو 
لبق نم  ّلج  ّزع و  هَّللا  يدی  نیب  ارون  ّیلع  انا و  تنک  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  امهنع  هَّللا  یضر  ساّبع  نبا  يور 

ّزع و هَّللا  لزی  مل  هبلص و  یف  رّونلا  کلذ  کلس  مالّسلا  هیلع  مدآ  ّلج  ّزع و  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رشع  ۀعبراب  مالّـسلا  هیلع  مدآ  قلخی  نا 
دبع بلص  یف  امسق  نیمسق  همسقف  بلطملا  دبع  بلص  نم  هجرخا  مث  بلطملا  دبع  بلـص  یف  هّرقا  یّتح  بلـص  یلا  بلـص  نم  هلقنی  لج 

يدعب نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  ّیلعف  بلاط  یبأ  بلص  یف  امسق  هَّللا و 
تسا رهاب  رهاظ و  نآ  ردص  زا  نیطمسلا  ررد  مظن  رابخا  ثیداحا و  تلزنم  ومس  تبترم و  ّولع  هچنانچ  و 

262 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دلجم یف  روفغلا  هَّللا  ءاشنا  هیلع  فقـش  حـئال و  حـضاو و  نآ  لّوا  زا  لوصولا  جراـعم  راـثآ  تاـیاور و  راهتـشا  دانتـسا و  تیاـهن  نینچمه 

رونلا ثیدح 

ینورزاک دوعسم  نب  دمحم  - 56

نیدلا باهـش  هچنانچ  هدومرف  تباث  امزج  امتح و  ار  تیالو  ثیدح  ینورزاکلا  دوعـسم  نب  دمحم  نیدلا  دعـس  هکنآ  مشـش  هاجنپ و  هجو 
نیّدلا قحلا و  دیعـس  ۀلحّرلا  نوکّـسلا و  یف  یلاعت  هَّللا  ةدابع  یف  لزی  مل  يذلا  ۀلحرلا  مامالا  خیـشلا  لاق  هتفگ  لئالدـلا  حیـضوت  رد  دـمحا 

ذفانلا بآملا  یف  هیلإ  یلاعت  هَّللا  نسحا  باقنلا  باصن  هباتک  یف  ینورزاکلا  دّمحم  نب  دوعسم  نب  دمحم 
ۀقیرط یف  قداّصلا  دـیرملا  کعبتا  نمل  یبوط  هناهرب  باوثلا و  کلاممب  ذـخالا  کعم  قحلا  ّقحلا و  عم  تنا  هنایب  باوّصلا و  کلاسم  یف 

نم نما  نم  لّوال  هنا  تاداعـسب  زئافلا  هقّدص  هب و  نما  نم  لّوا  انا  ةاجن  ۀقیقح  یف  قباسلا  دیربلا  ۀـقدص  مکیوجن  يدـی  نیب  اومّدـقف  ةاجانم 
غلبت ّکنا  ءافـص  ةّداـم  یف  کـلامتملا  يدـهعب  یفاولا  تنا  ءاـفو  ةداـج  یف  کـسامتملا  اـملح  مهمظعا  اـملع و  مهرثکا  املـس و  یباحـصا 

اّیلع ّبس  نم  ۀفیطلب  دومحملا  ینّبحا  دقف  اّیلع  ّبحا  نم  فیرـشتب  فرـشملا  يدعب  نمؤم  لک  ّیلو  تنا  ۀیدعب  یلاولا  يدـعب  نم  یتالاسر 
ریصبلا انیقی  انظفحی و  وه  هباحصا  لوقی  ناک  یتح  كراعملا  یف  يوقلا  هعبتا  نملا  یبوط  ۀعبرا  یلا  قاتشت  ۀّنجلا  ّنا  ۀعبرا  لّوا  ینببـس  دقف 

یف هتثعب  ام  ۀـیادهب  صوصنملا  ۀـمیقلا  موی  یتیار  لماح  هنا  ۀـیانعب  صوصخملا  انیقی  تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  لاـق  یتح  كرادـملا  یف 
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ول ةراشبب  رشبملا  راد  ثیح  هعم  ّقحلا  ردا  مهّللا  ۀفطاعب  لومشملا  راّنلا  ۀنجلا و  میـسق  انا  ۀفراعب  لوغـشملا  هماما  ناکلم  تیار  دق  ّالا و  ۀّیرس 
ءارـضلا ءاسابلا و  یف  نیرباّصلا  ۀحود  نم  عرفتملا  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  ۀلیـضفب  مّظعملا  رانلا  هَّللا  قلخ  امل  اعیمج  ضرالا  لها  هّبحا 

یلاعت هَّللا  هاضترا  يذلا  سارلا  ۀـلزنمب  ینم  یلع  ۀـبرقب  مرکملا  ساّنلا  نم  دـحا  هب  ساقی  ام  کلعب  ۀـمطاف  ای  ۀـلودب  درفتملا  سابلا  نیح  و 
نیعمجا نیبّیطلا  هتیّرذ  یلع  هیلع و  یلاعت  هَّللا  ناوضرف  اّیلع  قدص  ناسل  هل  ناک  اّیلو و 

ار تیالو  ثیدح  ینورزاک  دیعس  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
263 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دیاتـسیم همیخف  بقانم  همیظع و  لئاضف  رگید  لثم  ناب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دـنادیم و  تباث  اّتب  اعطق و  اـمزج و  اـمتح و 
لامکب نونمم و  رازگرکـش و  تیاهن  ار  ّقح  لها  مامت  مزج  متحب و  فیرـش  ثیدـح  نیا  تابثاب  ینورزاک  هماّلع  هک  ۀـنملا  دـمحلا و  هَّللف 

ار نوه  هفارز  نیا  نوحـشم  تیبصع  تاوفهب  نوخ و  رپ  ار  نوگژاو  نیدـحاج  نود و  نیرکنم  بولق  نوهرم و  ناـسحا  تیاـنع و  فطل و 
هدـیدس و بقانم  تسنیفورعم و  يالبن  رباکا  نیثدـحم و  ياـملع  هلجا  زا  ینورزاـک  هک  دـنامن  یفخم  دـینادرگ و  نوهوم  دـساف و  تیاـهن 

فـصو هلحر  ماما  خیـشب و  ار  وا  لئالدلا  حیـضوت  رد  دـمحا  نیّدـلا  باهـش  هک  يدینـش  افنآ  تسرهاب  رهاظ و  عبتتم  رب  وا  هدـیمح  لئاضف 
لیمج ياعدب  هدوب و  تلحر  نوکـس و  رد  یلاعت  هَّللا  تدابع  رد  هشیمه  هک  هدومن  حیرـصت  هتخاس و  بقلم  نیدلا  قحلا و  دیعـسب  هدرک و 
مامالا ۀجاوخ  نب  دّـمحم  نب  دوعـسم  نب  دـمحم  هتفگ  هنماک  ررد  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هتخاون و  ار  وا  بآملا  یف  هیلإ  یلاعت  هَّللا  نسحا 

ۀخیـشم یف  يرزجلا  نبا  هرکذ  ینورزاکلا  ینابلبلا  قاقدلا  یلع  یبأ  خیـشلا  نب  لیعامـسا  نب  رمع  نب  دمحا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دوعـسم 
جرخ ۀعامج و  لامکلا و  بیذهت  بحاص  يّزملا  هل  زاجا  ریثکلا و  عمس  الضاف  اثّدحم  نیّدلا  دیعس  ناک  لاق  مث  لاق  نا  یلا  ینابلبلا  دینجلا 

همجرت رد  يدنقرمـسلا  دمحم  نب  دـمحا  نب  دـمحم  ۀنـس 75 و  ةرخآلا  يدامج  رخاوا  یف  تام  داـجاف و  ّيوبّنلا  دـلوملا  ّفلا  لسلـسملا و 
کلاسم کلاس  ۀعیرـشلا و  مالعا  عفار  نیرّـسفملا  ةوسا  نیقتملا  ءاملعلا  ةودق  نیثدـحملا  داتـسا  اندّیـس  انالوم و  باتک  فلوم  هتفگ  یقتنم 

نب دمحم  نیّدلا  قحلا و  ۀلملا و  دیعـس  دـهازلا  فراعلا  ملاعلا  خیـشلا  هیوفطـصملا  رابخالا  جرختـسم  ۀـیوبنلا و  ثیداحالا  رـسفم  ۀـقیقحلا 
قیفوت ارم  یلاعت  قح  دیوگ  ناوضرلا  ۀمحرلا و  لاجس  هیلع  ضافا  نانجلا و  ۀحوبحب  هَّللا  هنکـسا  ینورزاکلا  دوعـسم  نب  دمحم  نب  دوعـسم 
فیلات باتک  دنچ  متـشگ و  فرـشم  املع  تبحـص  فرـشب  نس  رغـص  تلاح  رد  مدـییوپ و  هیوبن  ثیداحا  هیـسدق و  لئاضف  رد  ات  دیـشخب 

ثیداحا نآ  یناعم  فاشکتـسا  رد  تارـصتخم و  رگید  تالـسلسم و  رودـصلا و  ءافـش  باـتک  راونـالا و  قراـشم  حرـش  هلمجنآ  زا  مدرک 
علطتملا ۀیافک  باتک  رد  یفنحلا  ناهدلا  نیّدلا  جات  هماّلع  خلا و  مدومن  غیلب  ششوک 

264 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دمحم نیّدلا  دیعس  خیشلل  قراشملا  حرش  باتک  دیامرفیم  هدرک  دراو  یفنح  یمیجع  یلع  نب  نسح  خیـش  دوخ  خیـش  تایورم  نا  رد  هک 

نع ینارعـشلا  يزاجح  دمحم  رمعملا  نع  یکملا  يرمغلا  ءاقبلا  وبا  نب  یلع  بیطخلا  نع  هب  ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  ینورزاکلا  دوعـسم  نب 
فیفع مامالا  دهف و  نب  دمحم  نیّدلا  یقت  ظفاحلا  هدلاو  نع  دهف  نب  نیّدلا  یقت  ظفاحلا  نب  رمع  ظفاحلا  نع  سامکرا  دمحم  ۀمالعلا  ّزعلا 

یمهرجلا میرکلا  دبع  نب  میحّرلا  دبع  تاداعّـسلا  وبا  نیدلا  فرـش  مامالا  یناثلا  دلاو  نع  امهالک  میحّرلا  دبع  فرـشلا  نب  هَّللا  دبع  نیّدلا 
هرکذف ینورزاکلا  دوعسم  نب  دمحم  نیّدلا  دیعس  مامالا  فلؤملا  نع 

ینادمه یلع  - 57

تمظع و هدرک و  تیاور  یبرقلا  ةدوـم  باـتک  رد  ار  تیـالو  ثیدـح  ینادـمهلا  نیّدـلا  باهـش  نب  یلع  دیـس  هکنآ  متفه  هاـجنپ و  هـجو 
وا هلیسو  ار  نآ  هک  هدومن  دیما  یلاعت  قح  زا  هتـسناد و  راثآ  یلآل  رابخا و  رهاوج  زا  ار  نآ  هک  تسرهاظ  شاهبطخ  زا  نآ  تایورم  تلالج 
ام يوسب  لیوحت  مدع  لمع و  لوق و  رد  للخ  طبخ و  زا  دوخ  ظفح  ياعد  زین  دنادرگ و  تارضح  نیاب  وا  تاجن  مالسلا و  مهیلع  تیبلهاب 
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الوسر هَّللا  هثعب  يذـلا  مرکلا  لئاضفلا و  عماج  هبیبح  ةدوم  یلا  ینمهلا  معنلا و  یلوا  ینمعنأ  ام  یلع  هّلل  دـمحلا  لاـق  ثیح  هدومن  لـقنی  مل 
لاق یبْرُْقلا و  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  یلاعت  هَّللا  لاق  دقف  دعب  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبرعلا  یّمالا  دّمحم  ممالا  ۀفاک  یلا 

یّبحل یتیب  لها  اّوبحا  هَّللا و  ّبحل  ینّوبحا  همعن و  نم  مکدفرا  امل  هَّللا  اّوبحا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 
ببـس کلذ  ّنا  وا  یبرقلا  یف  ةّدوملا  يوس  هموق  نع  لاسی  ناب ال  یبرعلا  هبیبح  یلاعت  هَّللا  رما  ثیح  اّنع  الوئـسم  یبّنلا  لآ  ةّدوم  ناـک  اـملف 

امک مالّسلا  مهیلع  هلآ  یلا  هیلإ و  مهلوصو  بجوم  نیّبحملل و  ةاجنلا 
مهترمز یف  رشح  اموق  ّبحا  نم  مالّسلا  هیلع  لاق 

اضیا و 
ّبحا نم  عم  ءرملا  مالّسلا  هیلع  لاق 

لئاضف هلئاضف و  ۀفرعمب  ّالا  لصحت  هذه ال  لوتبلا و  تیب  لها  ةدوم  لوسّرلا و  ۀـّبحم  لوبقلا  جـهنم  لوصولا و  قیرط  بلط  نم  ّیلع  بجوف 
ءارقفلا ءاـملعلا و  لـئاضف  یف  راـیخالا  تعمج  دـقل  مالـسلا و  هیلع  هراـبخا  نم  مهیف  درو  اـم  ۀـفرعم  یلع  ۀـفوقوم  یه  مالّـسلا و  مهیلع  هلآ 

یناجلا ریقفلا  انا  اذلف و  الیلق  ّالا  تیبلا  لها  لئاضف  یف  عمجی  مل  ةریثک و  تانیعبرا 
265 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اکّربت یبرقلا  یف  ةّدوملا  باتکب  اموسوم  ارـصتخم  مهیف  درو  امم  هراثآ  یلـآل  هراـبخا و  رهاوج  یف  عمجا  نا  تدرا  ینادـمهلا  ّيولعلا  یلع 
طبخلا نم  ینمصعی  هَّللا  ةدوم و  رشع  ۀعبرا  یلع  هتیوط  مهب و  یتاجن  مهیلإ و  یتلیسو  کلذ  هَّللا  لعجی  نا  یلومام  یف  امک  میدقلا  مالکلاب 
لیجبت میظعت و  نیاب  هاگ  ره  لودلا و  باحـصا  نم  هعبتا  نم  دّـمحم و  قحب  لقنی  مل  ام  یلا  یملق  لّوحی  مل  لمعلا و  لوقلا و  یف  للخلا  و 

تسروکذم نا  رد  هکنادب  سپ  يدیسراو  لیلج  باتک  نیا 
هوظفحاف ةرخآلا  ایندلا و  یف  يدعب  مکّیلو  اذه  ساّنلا  اهّیا  ای  لاقف  انیلإ  تفتلاف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  عم  یّلـصن  اّنک  لاق  رمع  نبا  نع 

اّیلع ینعی 
نیطاسا مخافا  نیلوبقم و  خویـش  مظاعا  افـص و  لها  البن و  هّلجا  ءافرع  املع و  رباکا  زا  هّینـس  دزن  ینادمه  یلع  دیـس  هک  دـنامن  بجتحم  و 

دمحم نب  نیدلا  باهـش  یلع  دیـس  ریم  هتفگ  سدقلا  تارـضح  نم  سنالا  تاحفن  باتک  رد  یماجلا  دمحا  نب  نمحّرلا  دـبع  تسنیمرکم 
رارـسا باتک  نوچ  تسروهـشم  تافّنـصم  نطاب  لها  مولع  رد  اریو  ینطاب  يرهاظ و  مولع  ناـیم  تسا  هدوب  عماـج  هّرـس  سدـق  ینادـمهلا 
دومحم نیدلا  فرش  خیش  دیرم  يو  نآ  ریغ  هّیضراف و  هّیزمح  هدیصق  حرش  مکحلا و  صوصف  حرش  ینسحلا و  هَّللا  ءامـسا  حرـش  هطقنلا و 

زا یلع  نیّدلا  یقت  نوچ  درک و  یتسود  یلع  نیدلا  یقت  باطقالا  نیب  رّـسلا  بحاص  شیپ  تقیرط  بسک  اما  دوب و  یناقدزملا  هَّللا  دبع  نب 
دالب ياصقا  رد  هک  تسنآ  نامرف  دومرف  درک و  هجوت  يو  تسیچ  نامرف  تفگ  درک و  دومحم  نیدـلا  فرـش  خیـشب  عوجر  زاب  تفرب  اـیند 

وا باتک  نوچ  تشاد و  تبحص  تفایرد  سلجم  کی  رد  ار  رازه و ؟؟؟؟؟؟ تبحص  درک و  ریـس  ار  نوکـسم  عبر  تبون  هس  يدرکب  ملاع 
هیلع هَّللا  یّلص  یفطصم  رهطم  سّدقم  حور  زا  سامتلا  دش  فرشم  كرابم  هنیدم  فرشب  نوچ  دهن  مان  هچ  هک  دش  ریحتم  درک  فینصت  ار 

ار وا  نا  زا  دعب  هن  مان  هیحتف  ار و  وا  ار  هعومجم  نیا  هک  دیوگیم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  ترضح  هک  دید  هعقاو  رد  درک و  ملس  و 
نینامث تس و  هنـس  هجحلا  يذ  سداس  رد  دنریگیم و  هدئاف  دنناوخیم و  حبـص  زامن  زا  دعب  وا  هداوناخ  نادیرم  الاح  هک  درک  مان  هّیحتف  و 
مالعالا بئاتک  رد  يوفک  نامیلس  نب  دومحم  یهتنا و  دندرک  لقن  شنالتخب  اجنآ  زا  دش و  توف  داوس  ریک و  تیالوب  کیدزن  ۀئامعبـس  و 

بهذم ءاهقف  نم  رایخالا 
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ینابّرلا و فراعلا  خیشلا  ۀیتوهاللا  تاحبسلا  یلا  لّسوتملا  ۀیتوساّنلا و  لکایهلا  نع  خلسنملا  تقولا  دّیس  رصعلا  ناسل  هتفگ  راتخملا  نامعن 
ۀنطابلا ةرهاظلا و  مولعلا  نیب  اعماج  ناک  هّرـس  یلاعت  هَّللا  سدق  ینادمهلا  دمحم  نب  دّمحم  نب  باهـش  نب  یلع  دّیـس  ریم  ینادمـصلا  ملاعلا 
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نایـشآ زا  زاورپ  اب  زابهاش  یقثو  هورع  نآ  لئاضف  زا  یـضعب  نایب  رد  هتفگ  بقانملا  ۀصالخ  باتک  رد  یناشخدـب  رفعج  نیدـلا  رون  خـلا و 
روکـشلا نمحرلا  ترـضح  رایخ  راتخم  يانا  دوجو و  يایمیک  یـسودق  ياضف  رون  یـسدق  ءامـس  سمـش  یجورع  ناـطیم  راوسهاـش  اـمه 

یف نعمملا  ریـسافتلا  ثیداـحالا و  قئاـقح  یلع  علطملا  لوتبلا  یـضترملا و  داؤف  هرمث  هَّللا  لوسر  دـمحم  نیع  هرق  نایدـلا  باـنجب  روـخفلا 
یلع دیـسلاب  فورعملا  فراـعلا  یناـمحرلا  لاـمجلا  یلا  نیهجوتملل  لـصوملا  یناحبـسلا  قیرطلا  یف  نیبلاـطلل  دـشرملا  ةریـصبلاب  رئارـسلا 
طمس باتک  رد  یـشاشق  دمحا  خیـش  خلا و  یناقحلا  رونلا  نم  ۀمئاّدلا  ةرانتـسالا  انقزر  ینادمـصلا و  فطللاب  فیطّللا  هَّللا  هّصخ  ینادمهلا 

لاصتا قبس  دق  هتفگ  دیجم  طمـس  رد  زین  خلا و  مهرارـسا  هَّللا  سدق  ینادرفلا  دّحوملا  ینادمهلا  خیاشملا  ۀفالخ  ةرجـش  دنـس  هتفگ  دیجم 
عبرلا ینادمهلا  حاس  دق  یناقدزملا و  هَّللا  دبع  نب  دومحم  نیدلا  فرش  خیشلا  نع  ذخا  وه  هرس و  سدق  ینادمهلا  یلع  دّیسلاب  نیلقثلا  دنس 

سنالا تاخفن  یف  ام  یلع  یلو  ۀئامعبرا  افلا و  بحـص  هتاحایـس و  یف  اذه  تحـضوا  دق  یناقدزملا و  هخیـش  رماب  تارم  ثالث  نوکـسملا 
هَّللا ۀمظع  خیـشلا  ینابنا  لاق  ةزاجإ  دـلاولا  يدیـس  ینابنا  هتفگ  هَّللا  ءایلوا  لسالـس  یف  هابتنا  هلاسر  رد  هَّللا  یلو  هاش  هرـس و  سدـق  یماجلل 
رون رفعج  نیدلا  قحلا و  رون  انالوم  ترـضح  زا  تسلوقنم  لاق  ّهنا  يولهدلا  زیزعلا  دـبع  خیـشلا  نع  هّدـج  نع  هیبا  نع  ةزاجإ  يدابآربکالا 
لماک هلـسلس  تاقوا  فئاظو  داروا  تیفیک  هک  دندوب  ینادمه  یلع  دیـس  ریما  هفیلخ  یناشخدب  رفعج  نیدـلا  رون  انالوم  تلق و  هدـقرم  هَّللا 

تعکر ود  دوش  دیدپ  قداص  حبص  هدیپس  نوچ  هک  تسنآ  زیزعلا  هّرـس  هَّللا  سدق  ینادمه  یلع  دیـس  ریما  یناثلا  یلع  ینادمـصلا  ققحملا 
ینادمصلا ققحملا  ّهناب  هنوفصی  یناثلا و  یلع  هنوّمسی  يذلا  ینادمهلا  دیسلا  اذه  خلا و  راذگب و  دادماب  تنس  زامن 
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ینافرعلا قیرطلا  كولس  یف  هذالم  هخیـش و  ئناشلا و  بطاخملا  دلاو  يدتقم  وه  یناّقحلا و  فراعلا  ینادمـصلا و  درفلا  ینابّرلا و  ملاعلا  و 
بیذکتلا لاطبالا و  ّنا  تبثف  یناعملا  ۀمیخفلا  ینابملا  ۀلیلجلا  حئادملاب  هحدم  يذـلا  یبرقلا  ةّدوم  باتک  یف  فیرـشلا  ثیدـحلا  تبثا  دـق 

یناعشعشلا رونلا  ءافطال  ةدارإ  ّهنا  ینادلا و  یصاقلا و  دنع  ۀعاظفلا  ۀجامسلا و  ۀیاغ  یف 

دمحا نیدلا  باهش  دیس  - 58

دراو مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  هددعتم  قرطب  ار  تیالو  ثیدـح  دـمحا  نیّدـلا  باهـش  دیـس  هکنآ  متـشه  هاجنپ و  هجو 
دحاج ّلکل  امغر  یبّنلا  نم  وه  هنم و  یبّنلا  نا  یف  سماخلا  بابلا  هتفگ  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  یناث  مسق  رد  هچنانچ  هدرک 

ّیبغ لهاج  يوغ و 
لک یلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  لاق  ملس  كراب و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  نیـصح  نب  نارمع  نع 

يذمرتلا دمحا و  هجرخأ  لاق  يربطلا و  هاور  يدعب  نمؤم 
هتفگ لئالدلا  حیضوت  رد  زین  اضیا و  يدنرزلا  هاور  متاح و  وبا  بیرغ و  نسح  لاق  و 

یضمف ضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  مهیلع  لمعتسا  اشیج و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  نیـصح  نب  نارمع  نع 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  انیقل  اذإ  اولاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  باحصا  نم  ۀعبرا  دقاعت  هیلع و  اورکناف  ۀیراج  باصاف  ۀیرّـسلا  یف 

مهلاحر یلا  اوفرصنا  مث  اومّلسف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرب  اوءدب  رفس  نم  اوعجر  اذإ  نوملـسملا  ناک  ّیلع و  عنـص  امب  هانربخا  ملس 
عنص بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀعبرالا  دحا  ماقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  اومّلـس  ۀّیرّـسلا  تمدق  اّملف 

لبقاف اولاق  ام  لثم  لاقف  عبارلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  یناثلا  ماق  مث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هنع  ضرعاف  اذک  اذک و 
ام ّیلع  نم  نودیرت  ام  ّیلع  نم  نودیرت  ام  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقف  ههجو  یف  فرعی  بضغلا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  مهیلإ 

هلوق نم  يربطلا  هاور  ّيذمرتلا و  هجرخا  لاق  لوصالا و  عماج  یف  هاور  يدعب  نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  ّیلع  نم  نودیرت 
لاق يذمرتلا و  دمحا و  لاق  یّنم و  اّیلع  ّنا 
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هتفگ لئالدلا  حیضوت  رد  زین  متاح و  وبا  نسح و  ثیدح 

تنک نا  هضغبت و  مّلـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  معن  لاق  اّیلع  ضغبت  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  هل  لاقف  اّیلع  ضغبی  ناـک  ّهنا  ةدـیرب  نع 
ّیلع نم  ّیلا  ّبحا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دعب  ساّنلا  نم  دحا  ناک  امف  اّبح  هل  ددزاف  هّبحت 

دمحا هجرخا  لاق  يربطلا و  هاور  يدعب  مکّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  ّهناف  ّیلع  یف  عقن  ملـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  لاق  ّهنا  ۀیاور  یف  و 
فلخا نم  ریخ  يدعوم و  زجنی  ینید و  یضقی  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاق  لاق  هیلع  هناوضر  هَّللا و  ۀمحر  یلع  نع  ۀیابع  نع  و 

يدنرزلا هاور  یلها  نم  يدعب 
هتفگ لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  زین  و 

اّما انعم و  موقت  نا  اّما  ساّبع  نبا  ای  اولاقف  طهر  ۀعبس  هاتا  ذإ  امهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  دنع  سلاجل  ّینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  نع 
اولاق ام  يردن  الف  اوثّدحتف  اودتناف  لاق  یمعی  نا  لبق  رـصبلا  حیحـص  ذـئموی  وه  لاق و  مکعم  موقا  لب  ساّبع  نبا  لاقف  ءالؤه  نع  انولخن  نا 

هلآ و یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  هل  لاق  لجر  یف  اوعقو  لاصخ  رـشعب  درفت  لجر  یف  اوعقو  کئلوا  ّنا  فت  ّفا  لوقی  هبوث و  ضفنی  ءاجف 
نم اهل  فرـشتسلف  هلوسر  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحب  ّلج  ّزع و  هَّللا  هیزخی  الجر ال  ۀیاّرلا  هذهب  نثعبال  ربیخ  ةوزغ  یف  ملـس  كراب و 

كراب و هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاق  نحطی  یحّرلا  یف  وه  لیق  یلع  نیا  ملـس  كراـب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاـق  فرـشتسا 
ۀیفـصب ءاجف  ربیخ  باب  علق  هایا و  اهاطعاف  ۀیاّرلا  ّزه  مث  اثالث  هنیع  یف  ثفنف  رـصبی  داکی  دمرا ال  وه  ءاجف و  نحطیل  مکدحا  ناک  ام  مّلس و 

وبا لاقف  هنم  اهذخاف  هفلخ  ههجو  یلاعت  هَّللا  مرک  اّیلع  ثعبف  ۀبوتلا  ةروسب  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رکب  ابا  ثعب  مئانغلا و  ۀلمج  نم  ییح  تنب 
ّالا اهب  بهذی  نکل ال  مّلـس ال و  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  ءیـش  ّیف  ثدح  دق  هلعل  هَّللا  لوسرل  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رکب 
هَّللا یـضر  یلع  ةرخآلا و  ایندـلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا  هّمع  یبنل  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاـق  هنم و  اـنا  یّنم و  وه  لـجر 

هلآ یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  ةرخآلا  ایندلا و  یف  کیلاوا  انا  لاقف  سلاج  مهعم  یلاعت 
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یّلص هَّللا  لوسر  ذخا  ۀجیدخ و  دعب  ساّنلا  نم  ملـسا  نم  لوا  ههجو  یلاعت  هَّللا  مرک  ناک  ةرخآلا و  ایندلا و  یف  ییلو  تنا  ملـس  كراب و  و 
َلْهَأ َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  لاقف  نیسحلا ع  نسحلا و  ۀمطاف و  ّیلع و  یلع  هعضوف  هبوث  مّلس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا 

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا 
ذإ هسفن  هادف  هناکم و  مان  ملس و  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  بوث  سبل  ذإ  هسفن  هیلع  یلاعت  هَّللا  ناوضر  یلع  يرش  و 

یّلـص هَّللا  ّیبن  ّهنا  بسحی  ادقار  ناک  یلع  رکب و  وبا  ءاجف  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نومری  نوکرـشملا  ناک 
رئب وحن  قلطنا  دق  ملس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  یبن  ّنا  ّیلع  هل  لاقف  هَّللا  ّیبن  ای  لاقف  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا 

جرخا یلع  هل  لاقف  كوبت  ةوزغ  یف  مّلس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  جرخ  راغلا و  هعم  لخد  قلطناف و  هکرداف  نومیم 
هلآ و یلع  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  لاقف  هیلع  یلاـعت  هَّللا  ناوضر  ّیلع  یکبف  ـال  ملـس  كراـب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاـقف  کـعم 
يدعب و نم  یتفیلخ  تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی  هنا ال  یبنب  تسل  کنا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  ملس  كراب و 

یّلص لاق  ّیلع و  باب  ریغ  دجسملا  باوبا  ّدس  يدعب و  نم  نمؤم  لک  یلو  تنا  مّلس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق 
ام ملعف  ةرجشلا  باحصا  نع  یضر  ّهنا  نآرقلا  یف  یلاعت  هَّللا  انربخا  دق  هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  ملـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا 
یل نذـئا  لاق  نیح  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رمعل  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاق  مهیلع و  طخـس  هنا  انثّدـح  لهف  مهبولق  یف 

لاقف ردب  لها  یلع  علطا  هَّللا  ّنا  کیردی  ام  العاف  تنک  وا  ملس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  بطاح  قنع  ینعی  هقنع  برضاف 
یلعی یبأ  مامالا  ظـفاحلا  یلا  هدانـساب  یناـحلاصلا  هاور  ردـب  لـها  ةرجـشلا و  باحـصا  یف  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  یلع  متئـش و  اـم  اولمعا 
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هدانساب یلصوملا 
جرخا لاوطلا و  نیعبرالا  یف  تاقفاوملا و  یف  یقـشمدلا  مساقلا  وبا  همامتب و  هجرخا  لاق  يربطلا و  هاور  نیتم و  نسح  ثیدـح  اذـه  لاق  و 

هضعب یئاسّنلا 
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قرطب ار  تیالو  ثیدح  ناقیا  ناعذا و  دـیزمب  دـمحا  نیّدـلا  باهـش  هک  دـیدرگ  حـئال  حـضاو و  لئالدـلا  حیـضوت  هدـیدع  تارابع  نیزا 
ار ثیدح  نیا  هک  ینعم  نیا  رکذـب  مه  هدومرف و  لقن  نسح  ثیدـح  نآ  ندوب  يربط  ّبحم  هطـساوب  يذـمرت  زا  هدومن و  تیاور  هدّدـعتم 
رهاظ و حاضیا  لامکب  ار  حیـصن  قدص  حیحـص و  قح  هدرک  فینم  ربخ  نیا  دیدست  دییات و  دناهدرک  تیاور  يدنرز  متاح و  وبا  دـمحا و 
ار ثیدح  نیا  یناحلاص  هک  هدومن  حیرصت  تسروکذم  مه  تیالو  ثیدح  نا  رد  هک  لاصخ  هرـشع  ثیدح  لقن  دعب  زین  هتخاس و  راکـشا 

یئاسن همامتب و  لاوط  نیعبرا  تاقفاوم و  رد  یقـشمد  مساقلا  یبأ  لبنح و  نب  دمحا  ار  نآ  هک  ینعم  نیا  تابثاب  هتفگ  نیتم  نسح  ثیدـح 
الیلد کلذب  یفک  هدومرف و  تباث  روثام  نیطاسا و  رباکا  زا  لوقنم  روهـشم و  فورعم و  ثیدـح  نیا  ندوب  دـناهدومن  جارخا  ار  نآ  ضعب 

حیضوت باتک  ردص  زا  همه  نیرب  هوالع  راهتشالا و  ۀّیفورعملا و  قوثولا و  ۀیاهن  رابتعالا و  دامتعالا و  لامک  یف  ۀیالولا  ثیدح  نوک  یلع 
دیعو دیدهت و  دیدش و  دیکاتب  باتک  نیرد  هروکذم  ثیداحا  نیجهت  نیهوت و  لاطبا  ّدر و  زا  دمحا  نیدلا  باهـش  هک  تسرهاظ  لئالدـلا 

راثآ يافتقا  لیلـضت و  لالـضا و  لها  نیلاض و  ءاوها  عابتا  قح و  ریغب  نید  رد  ولغ  زا  یـشان  نآ  عضوب  مکح  هک  هدرک  رهاـظ  هدرک و  عنم 
يامظع دـناهدرک و  رکذ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  تنـس  ياملع  ریراحن  ار  ثیداحا  نیا  تسلیبس و  ءاوس  زا  نیـضرعم 

حاحـص و رد  نآ  راـبخا  تاـمظعم  هک  تسرهاـظ  نا  زا  زین  هدومن و  یقلت  لوبقب  ار  راـبخا  نآ  دـناهدرک  قـح  ياـضترا  راـیتخا و  هک  تّما 
قدص و يرحبت  یلاخ و  نیقیرف  تاعوضوم  زا  باتک  نیا  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  ننس و  رد  حالص  لها  تاروثام  نآ  تاّیورم  تسننس و 

لیـصالا لئالدلا  حیـضوت  بحاص  ةدافا  بسح  لئالدلا  جلباب  قحلل  حضوملا  هَّللا  دمحب  تبثف  یلاع  نیقیرط  تاعوبطم  یّحنت  قح و  یخوت 
ءامظعلا ریهاشم  لوبقلاب  هتقلت  ءاملعلا و  ریراحن  هاور  دق  انیبم  اریهـش  اربخ  انیتم و  انـسح  اثیدح  ثیدحلا  اذـه  نوک  لئالجلا  ریثالا  لئاضفلا 

ءارملا لدجلا و  هرماخ  ءانحشلا و  ءاضغبلا و  هیلع  ذوحتسا  نم  الا  ءاهبلا  لیمجلا  ءانسلا  یلعلا  قحلا  روفس  دعب  هلوبق  نع  صکنی  الف 
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فورعملا یلع  نب  دمحا  لضفلا  وبا  نیدلا  باهش  هکنآ  مهن  هاجنپ و  هجو 
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عمال ءوض  زا  وا  هرخاف  نساحم  هرهاز و  دماحم  هرهاب و  بقانم  تسا و  هّینـس  نیدـقنملا  رخف  نیققحملا و  سیئر  هک  ینالقـسعلا  رجح  نباب 
يولوم مولعلا  دـجبا  یطویـس و  هرهاقلا  رـصم و  رابخا  یف  هرـضاحملا  نسح  نایعألا و  نایعا  یف  نایقعلا  مظن  ظافحلا و  تاقبط  يواخس و 

نآ دانسا  تیوقت  حیرصت  هدرک و  رکذ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  ار  تیالو  ثیدح  تسعمال  عطاس و  ناخ  نسح  قیدص 
رد مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همجرتب  ۀباحصلا  زییمتب  هباصا  رد  هدودز  ریصب  نادقان  بولق  هنیئآ  زا  ریوزت  لها  تاهبـش  گنز  هدومن 

هتفگ ترضح  نآ  لئاضف  رکذ 
یّنم اّیلع  ّنا  ّیلع  نم  نودیرت  ام  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  اهیف  لاق  ۀّصق  یف  نیصح  نب  نارمع  نع  ّيوق  دانساب  يذمرتلا  جرخا 

يدعب نمؤم  لک  ّیلو  وه  یلع و  نم  انا  و 
هتفگ هباصا  رد  زین  و 

هبوث ضقنی  ءاج  دـق  اهیف  ۀّـصق  رکذـف  طهر  ۀعبـس  هاتا  ذإ  ساّبع  نبا  دـنع  سلاجل  ّینا  نومیم  نب  ورمع  قیرط  نم  یئاسّنلا  دـمحا و  جرخا 
قزبف دمرا  وه  ءاجف و  هلوسر  هَّللا و  ّبحی  هَّللا  هیزخی  الجر ال  نثعبال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  لاق  دق  رـشع  هل  لجر  یف  اوعقو  لاقف 
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ینبل لاق  هنم و  انا  ینم و  لجر  ّالا  بهذی  لاق ال  شیرق و  یلع  ةءارب  ةءارقب  هثعب  ییح و  تنب  ۀّیفصب  ءاجف  هاطعاف  اثلث  ۀیارلا  ّزه  مث  هینیع  یف 
ۀـمطاف و ّیلع و  یلع  هعـضوف  هءادر  ذـخا  ةرخآلا و  اینّدـلا و  یف  یّیلو  ّهنا  لاقف  انا  ّیلع  لاـقف  اوباـف  ةرخـآلا  اینّدـلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا  هّمع 

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  لاق  نیسحلا و  نسحلا و 
یف هل  لاق  کبحاص و  نیا  اولاق  هوأر و  اوحبصا  اّملف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  لتق  اودصق  نوکرـشملا  ناک  هناکم و  مان  هبوث و  سبل  و 

نمؤم لک  ّیلو  تنا  هل  لاق  یتفیلخ و  تنا  ّالا و  بهذا  نا  یغبنی  هنا ال  ّیبنب  تسل  ّکنا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  كوبت  ةوزغ 
ّهنا هَّللا  ربخا  هالوم و  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  لاق  هریغ و  قیرط  هل  سیل  هقیرط  وه  ابنج و  دجـسملا  لخدیف  ّیلع  باب  ّالا  باوبالا  ّدس  يدعب و 
ردب لها  یلع  علطا  هَّللا  ّنا  کیردی  ام  رمع  ای  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  دعب و  مهیلع  طخـس  ّهنا  انثّدح  لهف  ةرجـشلا  باحـصا  نع  یـضر 

اولمعا لاقف 
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متئش ام 
هدومرف و هدرک  تیاور  هریخا  هرقف  فذحب  ار  نآ  يراخب  هک  هدیرب  ثیدح  حرشب  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا  زین  و 

هنم و انا  یّنم و  هناف  ّیلع  یف  عقت  هرخآ ال  یف  داز  هلوطب و  ةدیرب  نب  هَّللا  دبع  نع  يدنکلا  حلجا  قیرط  نم  ثیدحلا  اذه  اضیا  دمحا  جرخا 
يدعب مکّیلو  وه 

دق ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  اذاف  هرخآ  یف  ارـصتخم و  ةدیرب  نب  هَّللا  دبع  نع  ةدیبع  نب  دعـس  قیرط  نم  یئاسّنلا  اضیا و  دمحا  هجرخا  و 
مکاحلا هجرخا و  هیلو  ّیلعف  هّیلو  تنک  نم  لوقی  ههجو  ّرمحا 

رجح نبا  يدانی  هَّللا  ناحبـس  ایف  یهتنا  ضعبب  اهـضعب  يوقی  قوط  هذه  لیلجلا و  دبع  ۀیاور  وحن  ۀیراجلا  ۀّصق  هیف  الوطم و  هجولا  اذـه  نم 
رهظ ضقنی  ضعبل و  هقرط  ضعب  ۀـیوقتب  حوبی  اـضیا  ناـیعألا و  ةرهملا  دـنع  لوبقملا  فیرـشلا  ثیدـحلا  اذـه  دنـس  ةوقب  نالقـسع  ۀـمالع 

کلذ عم  ماهوالا و  سواسولا و  هناینب  ملثی  احاضیا ال  قحلا  حضوی  مالـسلا و  هیلع  یلعل  ةاقتنملا  لئاضفلا  یف  هدروی  ضقن و  ّيأ  نیرکنملا 
مهنومحقی كارـشالا و  خاخفلا و  رامغالا  لالزال  نوبـصنی  انانتما و  عاعرلا  جمهلا  نونتفی  اناولا و  نونولتی  نیذلا  نوبـصعتملا  هب  لفتحی  ال 

امک نیثدـحملا  ناتـسب  ردـص  رد  بحاصهاش  هدافا  بسح  هک  دـنامن  یفخم  كالهلا و  يدرلا و  فونـص  یف  سناسدـلا  لـیحلا و  عاوناـب 
ترهـش و ترثک  تهجب  ار  حورـش  نآ  هدومن  رکذ  باتک  نا  رد  هک  هلوادـتم  بتک  هروهـشم  عورـش  هک  تسرهاظ  هَّللا  ءاـشنا  هیلع  فقتس 

ناشالاو بطاخم  هک  دوب  دهاوخن  بجتحم  ناتـسب  رظان  رب  نوچ  هدـش و  لصاح  نوتم  مکح  اهنآ  رب  دامتعا  قوثو و  لقن و  ترثک  یقلت و 
رد نا  رب  دامتعا  قوثو و  لقن و  ترثک  لوبقب و  یقلت  ترهـش و  ترثک  ببـسب  زین  يرابلا  حـتف  سپ  هدومن  رکذ  نا  رد  مه  ار  يراـبلا  حـتف 
زا نآ  ثیداحا  رودـص  تیعطق  تسا و  هَّللا  باتک  دـعب  بتکلا  حـصا  تنـس  لـها  تارـضح  دزن  هک  يراـخب  حیحـص  ینعی  نآ  نتم  مکح 

حتف رد  ار  نآ  رجح  نبا  هک  تیالو  ثیدح  هک  دش  تباث  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  دوب  دهاوخ  دشابیم  روهظ  لامک  رد  موق  نیققحم  تادافا 
تحص و هبترم  تیاغ  رد  هک  يراخب  حیحص  ثیدح  لثم  لوبقب  یقلت  دامتعا و  قوثو و  رد  هدومرف  دراو  يرابلا 
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دشابیم تسرودص  تیعطق 
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دراو حتاوف  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  ار  تیالو  ثیدح  يدبیملا  يدزیلا  نیدلا  نیعم  نب  نیـسح  هکنآ  متـصش  هجو 
تباصا وا  تخاس و  يرکشل  ریما  ار  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  دنک  تیاور  نیـصح  نب  نارمع  زا  يذمرت  هتفگ  هچنانچ  هدرک 

هیلع و هَّللا  یّلـص  لوسر  تفگب و  تساخرب و  یکی  دندیـسر  لوسرب  نوچ  دنیوگب  لوسرب  نیا  هک  دندرک  دـهع  سک  راهچ  درک و  هیراج 
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دومرف راب  هس  تفر و  بضغب  لوسر  سپ  دنتفگب  سک  راهچ  ات  درک  ضارعا  ملس 
يدعب ۀنمؤم  نمؤم و  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  یلع  نم  نودیرت  ام 

ثیدحلا يور  ثیح  داشرالا  ۀیادهلا و  باب  حـتف  حـتاوفلا  بحاص  اذـهف  دـمآ  دـهاوخ  نیع  فرح  رد  هک  هدوب  دـسا  ینب  برح  رد  نیا  و 
نع داعبلا  دوحجلا و  لها  سوا  مصق  دادـللا و  راسخلا و  ّسا  مرخ  داـنعلا و  راـکنالا و  راد  مدـهف  داـقنلا  يذـمرتلا  نع  هباـتک  یف  فیرـشلا 

يالبن رباکا  الضف و  هّلجا  املع و  ریهاشم  زا  يدبیم  نیسحریم  هک  دنامن  یفخم  دانتلا و  موی  ءاقـشلل  ثروملا  بایترالا  ّداوم  مسح  دادسلا و 
فـشک رد  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  حیرـصتب  هک  ریـسلا  بیبح  رد  ریما  دناوخب  وعدملا  نیدلا  ماج  نب  نیّدـلا  ثایغ  تسا  هّینس 

ریما دناوخب  وعدملا  نیدلا  مامه  نب  نیّدلا  ثایغل  ّیسراف  رشبلا  دارفا  رابخا  یف  ریّـسلا  بیبح  لاق  ثیح  تسا  هربتعم  هعتمم  بتک  زا  نونظلا 
لیعامسا هاش  ۀلود  نایعا  نم  هَّللا  بیبح  هجاوخ  سامتلاب  هّفلا  هیلع  داز  افصلا و  ۀضورب  یمـسملا  هدلاو  خیرات  نم  هصّخل  ریبک  خیرات  وه  و 

لتق و امل  ناسارخ و  ریما  ینیسحلا  دمحم  ریم  سامتلاب  الوا  هیف  عرش  ّهنا  هیف  رکذ  ۀئامعـست  نیرـشع و  عبـس و  ۀنس 927  يوفصلا  ردیح  نب 
ام دعب  کلذ  روکذـملا و  هَّللا  بیبح  یلا  هیلإ و  هادـها  هّمئا و  نا  یلا  هفیلات  یلع  رمتـسا  لیعامـسا  هاش  لبق  نم  ناخ  شمرود  هناکم  بصن 

لّوا یف  حاتتفالا  ماتتخا  تادلجم و  ثلث  حاتتفا و  یلع  ریّسلا  بیبحب  یّمسملا  باتکلا  اذه  بتر  رابخالا و  ۀصالخب  یمـسملا  هخیرات  بتک 
یف یناثلا  دلجملا  نیدشارلا و  ءافلخلا  مالّسلا و  ةولّصلا و  هیلع  انیبن  ةریـس  لئاوالا و  كولم  ءامکحلا و  ءایبنالا و  یف  لّوالا  دلجملا  قلخلا و 

نیقاوخ یف  ثلاثلا  دلجملا  ءالؤه و  رصع  یف  کلم  نم  ساّبعلا و  ینب  ۀّیمأ و  ینب  رشع و  ینثالا  ۀّمئألا 
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ماتتخالا نامثع و  لآ  رکذ  نم  ةریـسی  ةذـبن  ۀیوفـصلا و  روهظ  هدالوا و  رومیت و  مهرـصع و  یف  كولملا  تاقبط  هدالوا و  زیکنج و  كرتلا 
وه امک  ردـیح  نبا  فصو  یف  لاطا  ّهنا  ّالا  ةربتعملا  ۀـعتمملا  بتکلا  نم  رابک  تادـلجم  ثلث  یف  یه  عئاقولا و  رداون  میلاقالا و  بئاجع  یف 

نعط باوجب  بحاص  هاش  دوخ  تادافا  زا  نآ  دامتعا  رابتعا و  زین  هنع و  یلاعت  هناحبس و  هَّللا  زواجت  هیف  روذعم  وه  هرـصع و  لاح  یـضتقم 
تسرهاب و رهاظ و  تئارب  هروس  يادا  زا  رکب  یبأ  لزع  نعط  باوجب  ضفارم  بحاص  هدافا  رکب و  یبأ  نعاطم  زا  مهدزای  مراهچ و  موس و 

لضافا کلس  رد  يدزی  نیسح  ریم  نیدلا  لامک  یضاق  هتفگ  هدرمـش  هربتعم  بتک  زا  ار  نآ  ضفارم  لوا  رد  يروپنراهـس  نیدلا  ماسح  زین 
حرـش شتافلؤم  هلمج  زا  تشارفایم  تناما  ملع  هدوب  بوصنم  اضق  رماب  دزی  تکلمم  رد  تشاد و  ماظتنا  قافا  نادنمـشناد  مظعا  لب  قارع 
بانج نآ  نینچمه  رورپتلیضف  ناروشناد  همیلس  عابط  عوبطم  رثا و  شناد  تسیفینصت  نینمؤملا  ریما  سدقم  ترـضح  ناشن  زجعم  ناوید 

ار دوخ  عبط  تدوج  شناد و  لامک  تاّفلؤم  نا  رد  هداد  ماظتنا  ءاشنا  دقع  رد  هقیقد  یشاوح  هیـسمش  علاوط و  تمکح و  هیاده  هیفاک و  رب 
رد ناب  هلاوح  مه  بحاصهاش  هک  رایخالا  مالعا  بئاتکب  موسوم  هّیفنح  تاقبط  رد  يوفک  نامیلس  نب  دومحم  خلا و  هداهن  ضرع  هصنم  رب 
نب نیـسح  انالوم  یلع  ناوید  حرـش  حتاوفلا  باتک  یف  دیوگیم و  هدرک  رکذ  ار  نآ  مه  نونظلا  فشک  رد  دـناهدرک و  نیثدـحملا  ناتـسب 

بئاس بلطملا  دبع  نب  مشاه  نب  دیزی  دبع  نب  دیبع  نب  بئاس  نب  عفاش  نب  ساّبع  نب  سیردا  نب  دمحم  یعفاشلا  انمامإ  دج  يذبیملا  نیعم 
یلا بستنملا  ناویدلا  حرش  حتاوف  یف  ۀسداسلا  ۀحتافلا  رخآ  یف  تیار  تسروطسم و  يوفک  باتک  رد  زین  خلا و  دش  ناملسم  ردب  زور  رد 

نمحرلا دـبع  نیدـلا  دامع  ام  نامز  بطق  لاق  هنا  ۀـلودلا  ءـالع  خیـشلا  ةورع  نع  ـالقن  ّيدـبیملا  نیدـلا  نیعم  یلوملل  بلاـط  یبأ  نب  یلع 
حورش رکذ  رد  نونفلا  بتکلا و  یماسا  نع  نونظلا  فشک  رد  یپلچ  بتاک  خلا و  رهبا  کیدزن  نیوزق  زا  تسیهد  نیسراپ  دوب و  ینیـسراپ 
بتاک زین  خلا و  باوبالا  عیمج  یف  ءایلعلا  یه  هَّللا  ۀملک  هلوا  یضرلا  یضرم  هامس  يدبیملا  نیسحریم  انالومل  ۀیفاکلا  حرـش  هتفگ و  هیفاک 

بلاط یبأ  نب  یلع  ناوید  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  یپلچ 
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ۀئامنامث نیعبس و  ۀنس 870  یفوتملا  يذمرتلا  نیّدلا  نیعم  نب  نیسح  هحرش  دق  هنع و  هَّللا  یضر 
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یطویس - 61

هدرک دراو  هددعتم  قرطب  عماوجلا  عمج  رد  ار  تیالو  ثیدح  یطویسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیّدلا  لالج  هکنآ  مکی  تصـش و  هجو 
راکشآ ادیوه و  راصبا  بابرا  رب  نآ  تحص  رابتعا و  دامتعا و  دیزم  هدرک  لقن  مکاح  يذمرت و  زا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هکنآ  هلمجنآ  زا 

هتفگ هچنانچ  هتخاس 
نب نارمع  نع  يدـعب ت ك  نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  یلع  نم  نودـیرت  اـم  یلع  نم  نودـیرت  اـم  یلع  نم  نودـیرت  اـم 

نیصح
عماوجلا عمج  رد  زین  هدرک و  لقن  هبیـش  یبأ  نبا  زا  نآ  حیحـصت  هدومن و  فیرـش  ثیدح  نیاب  یلج  لوق  هلاسر  متخ  هک  يدینـش  اقباس  و 

يزخلاب و نیدحاجلا  یلتبا  باذع و  طوس  نیرکنملا  یلع  ّبص  دق  یطویـسلا  اذهف  هدومن  نآ  تّحـص  حیرـصت  هبیـش  یبأ  نبا  زا  لقن  دعب 
قبی ملف  همذـجنم  مهلیوست  لوصا  همرخنم و  مهعیملت  ناصغا  هدـهنم و  مهدوحج  ناکرا  هدوسم و  مههوجو  لعج  باقعلا و  میلا  راسخلا و 

اصانم و ال لاکنلا  نم  نودجی  ۀمالملا ال  مهیلع  تقح  ۀمایقلا و  مهیلع  تماق  دق  هلیـسو  لطابلا  جـیورت  یلا  هلیح و ال  قحلا  ءافخا  یف  مهل 
تلاوت هقرـشملا و  ایندـلا  مهنویع  یف  تملظا  براـهملا  براـسملا و  مهیلع  تیمع  بهاذـملا و  مهیلع  تّدـسنا  اـصالخ  لاـبولا  نم  نوقلی 

غلب دق  یطویـسلا  اذه  نا  یفخی  روزلا و ال  قیفنت  جرهبلا و  جـیورت  نوعیطتـسی  روبثلا و ال  لیولاب و  الا  نودانی  الف  هقبوملا  تایکنملا  مهیلع 
رشالا رطبلا و  یف  غلابملا  دادسل  انواجملا  يزوجلا  نبال  ادیلقت  ۀعونصملا  یلآللا  یف  ارتجا  ثیحب  داجمالا  تیبلا  لهال  دانعلا  ءانحـشلا و  نم 

اذه ححـص  رکنالا  شحافلا  بّصعتلا  اذـه  عم  ربکالا و  کلملا  نم  ۀـّیحت  ةالـص و  فلا  هئابآ  یلع  هیلع و  رـشع  يداحلا  مامالا  حدـق  یلع 
لهال هدانع  يذـّلا  یطویـسلا  یلع  راوبلل  بجوملا  طاطلالا  راسخلل و  ثروملا  راکنالا  یف  داز  دـق  بطاـخملاف  رهزـالا  فیرـشلا  ثیدـحلا 

رتهتـسملا راّجنلا  بیطلا  بطاخملا  نم  بجعلا  اوضقا  راصبالا و  یلوا  اـی  اوربتعاـف  راـکفالا  اـهیف  تراـح  ۀـیاغ  یلا  لـصا  راـهطالا و  تیبلا 
همالس هَّللا و  تاولص  رایخالا  تیبلا  لها  ءالول  لحتنملا  رایتخالا  ربّسلا و  دقنلا و  لامک  لوصحل  یعدملا  راختفالا  یطمّتلاب و 
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راهّنلا لیللا و  فلتخا  ام  مهیلع 

ینالطسق - 62

هتفگ هچنانچ  هدرک  دراو  يراخب  حیحص  حرش  يراسلا  داشرا  رد  ار  تیالو  ثیدح  ینالطـسق  دمحم  نب  دمحا  هکنآ  مود  تصـش و  هجو 
انثّدح لاق  يرصبلا  دّمحم  وبا  یسیقلا  ةدّحوملا  فیفخت  نیعلا و  مضب  ةدابع  نب  حور  انثّدح  لاق  يدبعلا  رادنب  راشب  نب  دمحم  ینثدح  لاق 

يرصبلا یسودّسلا  ءاف  ۀنکاّسلا  واولا  دعب  میجلا و  مض  نونلا و  نوکس  میملا و  حتفب  فوجنم  نب  دیوس  نب  ّیلع 
هَّللا یـضر  یملـسالا  ارغـصم  ةدحوم  هرخآ  ۀلمهملا  داّصلا  حتف  ۀمجعملا و  ءاخلا  مضب  بیـصخلا  نب  ةدیرب  هیبا  نع  ةدیرب  نب  هَّللا  دیبع  نع 
هَّللا یـضر  اّیلع  ضغبا  تنک  ةدیرب و  لاق  ۀمینغلا  سمخ  يأ  سمخلا  ضبقیل  دلاخ  یلا  اّیلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ثعب  لاق  ّهنا  هنع 
دلاخ یلا  اّیلع  ثعب  ةدابع  نب  حور  یلا  قرط  نم  یلیعامـسإلل  اهیطو و  اهملع و  ّهنا  نظف  لستغا  دق  ۀـیراج و  منغملا  نم  ذـخا  دار  هنال  هنع 

اذه یلا  يرت  ّالا  دلاخل  تلقف  رطقی  هسار  حبصا و  مث  ۀیراج  يأ  ۀّیبسم  هسفنل  هنم  یلع  یفطصاف  یفلا  مسقیل  هل  ۀیاور  یف  سمخلا و  مسقیل 
ای لاقف  مالّسلا  ةولصلا و  هیلع  هل  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نم  تیار  يذلا  کلذ  ترکذ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یلع  انمدق  اّملف  اّیلع  ینعی 

اّبح هل  ددزاف  هّبحت  تنک  ناف  هیبا  نع  ةدیرب  نب  هَّللا  دبع  نع  لیلجلا  دبع  قیرط  نم  دمح  داز  هضغبت  لاق ال  معن  تلقف  اّیلع  ضغبت  ةدیرب أ 
رثکا سمخلا  یف  هل  ّناف  يدعب  مکّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  هناف  یلع  یف  عقت  ةدیرب ال  نب  هَّللا  دـبع  نع  يدـنکلا  حـلجا  قیرط  نم  اضیا  هل  و 

کلذ نم 
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نم ّلقا  ذـخا  ّهنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هملعا  اّملف  اهملع  ّهنا  ّنظف  منغملا  نم  ذـخا  هآر  هنال  اّیلع  ضغبا  اّمنا  ّرذ  وبا  ظفاحلا  لاق 
یهتنا هّبحا  هّقح 

هنع هَّللا  یـضر  هداهتجا  يّداف  غلاب  ریغ  ارکب  تناک  ۀیراجلا  لعل  ّیلع و  نم  ّیلا  ّبحا  دحا  سانلا  یف  ناک  امف  لاق  لیلجلا  دبع  قیرط  یف  و 
ءاربتسالا مدع  یلا 

ار تیالو  ثیدح  ینالطسق  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  اهیلع  جیوزتلا  فالخب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  تنب  یلع  يرـستلا  زاوج  هیف  و 
حرش رد 
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حورش هک  تسحئال  حضاو و  نیثدحملا  ناتسب  رد  نیطف  بطاخم  حیرـصت  زا  نوچ  هدومرف و  لقن  لبنح  نب  دمحا  تیاورب  يراخب  حیحص 

رب دامتعا  قوثو و  لقن و  ترثک  لوبقب و  یقلت  ترهش و  ترثک  تهجب  ار  حورـش  نآ  هدومن  رکذ  باتک  نیرد  هک  هلوادتم  بتک  هروهـشم 
یلصا دوصقم  هک  نیثّدحملا  ناتـسب  هب  یمـسم  تسیاهلاسر  نیا  دعب  اما  ةولّـصلا  دمحلا و  دعب  هیف  لاق  ثیح  هدش  لصاح  نوتم  مکح  اهنآ 
دنامیم ّریحتم  عماج  بتک  نآ  رب  عالطا  مدع  تهجب  دنرآیم و  لقن  اهنآ  زا  تافّنـصم  لئاسر و  رد  ابلاغ  هک  تسثیدـح  بتک  رکذ  نا  رد 
تسباتک بسن  ایوگ  تسادیپ و  شفّنصم  ردق  زا  فینـصت  ردق  تقیقح  رد  هک  دوشیم  روکذم  زین  اهنآ  نیفّنـصم  لاوحا  زا  یخرب  عبتلاب  و 

حورـش هک  اریز  دمآ  دهاوخ  انثا  رد  زین  هلوادـتم  بتک  زا  یـضعب  هروهـشم  حورـش  یـضعب  رکذ  یهاگ  تسنوتم و  رکذ  یلوا  روظنم  زین  و 
نع انمـصعی  یلاعت  هَّللا  هدـش و  لـصاح  نوتم  مکح  اـهنآ  رب  داـمتعا  قوثو و  لـقن و  ترثک  یقلت و  ترهـش و  ترثک  تهجب  ار  هروکذـم 

یهتنا و یبقعلا  اینّدـلا و  یف  دامتعالا  لّکوتلا و  هیلع  يرخالا و  یلوالا و  یف  وجرملا  هنا  للّزلا  عضاوم  یف  انمادـقا  تبثی  لطخلا و  ءاطخلا و 
سپ دـناهدومن  رکذ  ناتـسب  نیرد  بحاصهاش  هدومرف  دراو  تیالو  ثیدـح  ینالطـسق  نا  رد  هک  ار  يراخب  حیحـص  حرـش  يراسلا  داشرا 
ینعی نآ  نتم  مکح  رد  نآ  رب  داـمتعا  قوثو و  لـقن و  ترثـک  لوبقب و  یقلت  ترهـش و  ترثـک  ببـسب  زین  يراـسلا  داـشرا  هک  دـش  تباـث 

ناشنیدقنم هدافا  بسح  نآ  ثیداحا  رودص  تیعطق  تسیرابلا و  باتک  دـعب  بتکلا  حـصا  تنـس  لها  تارـضح  دزن  هک  يراخب  حـیحص 
ّنا رهظ  لاغدالا و  ریوزتلا و  ماتق  حازنا  لاطبالا و  دانعلا و  لطسق  ینالطـسقلا  ةدافاب  هَّللا  دمحب  عشقناف  دشابیم  تسین  هابتـشا  بیر و  لحم 

فیک بجعلل  ایف  لاتخملا  رهاملا  بطاخملا  ةدافا  بسح  لایقالا  ةذـباهجلا  ةدـمع  يراخبلا  حیحـص  تایاور  مکح  یف  فیرـشلا  ثیدـحلا 
لاحملا رذهلا و  نم  لاتحملا  بطاخملا  يدبا  ام  ۀعاظف  یف  بیرتسی  نا  لابقالا  فاصنالا و  یلا  نوکّرلا  نم  اطسق  یتوا  نّمم  دحا  بیرتسی 

رهنلا و فلتخا  ام  مهیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  لآ  ریخ  هلآ  لوسّرلا و  ةدـناعم  لاعتملا و  ّبّرلا  ةذـخاؤم  نم  فوخ  ـالب  لاـجملا  اذـه  یف 
لایّللا

278 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مخافا ردـقلا و  لـیلج  نینقتم  مظاـعا  ظاـقیا و  تاـبثا  هّلجا  ظاّـفح و  هّمئا  رباـکا  زا  ینالطـسق  نب  دـمحم  نب  دـمحا  هک  دـنامن  بجتحم  و 
انخیـش مهنم  هتفگ و  رایخألا  ةداسلا  تاقبط  یف  راونـالا  حـقاول  رد  ینارعـشلا  یلع  نب  دـمحا  نب  باـهولا  دـبع  تسرخفلا  لـیمج  نیققحم 

فاصنالا لها  نم  ناک  ابرقم و  اثّدحم  احلاص  املاع  ناک  هنع  هَّللا  یضر  يراخبلا  حراش  ینالطسقلا  نیّدلا  باهـش  خیـشلا  ثّدحملا  مامالا 
هیف و تفقو  عضوم  لک  یلع  ههّبنا  نا  هّللاب  ینلاس  يراخبلل  هحرـش  تعلاط  امل  همیظعت و  هتّبحم و  یف  دـیزی  اطلغ  وا  اوهـس  هیلع  ّدر  نم  لک 

نم اّیرکز  خیشلا  هنع  لدع  ءیش  لکف  هحرشب  یعم  رـضحا  نا  ینلأسف  کلذب  هتربخا  يراخبلا  یلع  احرـش  اّیرکز  مالـسالا  خیـش  عضو  امل 
یلا ةرم  ینءاج  هل و  اهیطعاف  هدبع  لسری  ةرات  اهذخایف و  یتای  ةراتف  قاروا  ةدع  ۀـعمج  لک  یف  هل  عمجا  تنک  ۀـقرو و  یف  هل  هبتکا  هترابع 
اهّلبق يدی و  ذخاف  هرظنی  دیری  ّهنا  تننظف  دقع  عبرا  رصنخلا  نیمیلا  یعبصال  ناک  هل و  اهینراف  ۀمالع  كدی  یف  ّنا  ینغلب  لاقف  یتولخ  باب 

ساّنلا دهزا  نم  ناک  ۀبلط و  یل  سیل  ۀبلطلا و  ّالا  باتکلا  رّرحی  يدلو ال  ای  هناف  خیشلا  هیف  ینفلاخی  ام  ۀباتک  نع  لفغت  لاق ال  تاّرم و  عبس 
یف أرق  اذإ  یـساقلا  بلقلا  یکبی  نآرقلاب  هتوص  ناک  ۀیاور و  رـشع  ۀـعبرالاب  أرقی  بیـشلا  نسح  ۀـماقلا  لیوط  اهجو  مهنـسحا  ایندـلا و  یف 
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امل هیندللا  بهاوملا  فّنصف  بذج  هل  لصحف  نینس  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  دنع  ماقا  ءاکبلا و  عوشخلا و  نم  ساّنلا  طقاستی  بارحملا 
نفد ۀئامعست و  نیرشعلا و  نم  ابیرق  لّوالا  عیبر  رهـش  یف  هنع  هَّللا  یـضر  تام  ۀّیوبنلا  ةرجحلا  ۀمدخ  یلع  هعم  ناک  اّیـصخ  فقوا  یحص و 
يأ اهیف  هتفگ و  رشاعلا  نرقلا  رابخا  نع  رفاس  رون  رد  ینمیلا  هَّللا  دبع  نب  خیـش  نب  رداقلا  دبع  رهزالا و  عماج  نم  ابیرق  ۀّینیعلا  ۀسردملا  یف 
نب کلملا  دبع  نب  رکب  یبأ  نب  دّمحم  نب  دمحا  ظفاحلا  ۀماّلعلا  یفوت  مّرحملا  عباس  ۀعمجلا  ۀلیل  یف  ۀئامعـست  نیرـشع و  ثالث و  ۀنـس  یف 

هیلع یّلص  ةرهاقلاب و  یعفاشلا  يرصملا  ینالطسقلا  یلع  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  نب  دمحا 
279 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀنـس ةدعقلا  يذ  رـشع  یناث  هدلوم  نا  هئوض و  یف  يواخـسلا  هرکذ  هلزنم  راوج  ۀینیعلا  ۀسردملاب  نفد  رهزالا و  عماجب  ۀـعمجلا  ةالـص  دـعب 
هل رکذ  کلذ و  ریغ  ۀّیدرولا و  ۀّیرزجلا و  ۀّیبطاشلا و  ظفح  عبّـسلل و  الت  نآرقلا و  ظفح  اهب و  أشن  رـصمب و  ۀـئامنامث  نیـسمخ و  يدـحا و 

ۀـسمخ یف  يراخبلا  حیحـص  أرق  ّهنا  مهریغ و  يرکبلا و  لالجلا  یمـسقملا و  رخفلا  يوحنلا و  يرهزـالا  دـلاخ  خیـشلا  مهنم  خـیاشم  ةدـع 
ۀنـس نینامث و  عبرا و  ۀنـس  رواج  ةّرم و  ریغ  ّجح  ّهنا  يواخـسلا و  ینعا  هتافلؤم  ضعب  هیلع  أرق  اضیا و  هل  ذّملت  ّهنا  يوانـشلا و  یلع  سلاجم 

ۀفارقلاب راّرحلا  ساّبعلا  یبأ  نبا  دـمحا  يدیـس  ماـقم  ۀخیـشم  یلو  ّهنا  دـهف و  نب  مجنلا  مهنم  ۀـعامج  نع  ۀـکمب  ذـخا  هنا  نیعـست و  عبرا و 
عماجلاب ظعی  ناک  ّهنا  راّرحلا و  ساّبعلا  یبأ  خیـشلا  بقانم  یف  راربالا  ۀهزن  هاّمـس  روکذملا و  خیـشلا  بقانم  یف  افیلات  لمع  ّهنا  يرغـصلا و 

ّهنا ۀبلطلا و  أرقا  هریغل و  هسفنل و  اریثک  ائیـش  هطخب  بتک  ّهنا  ظعولا و  یف  ریظن  هل  نکی  مل  ّهنا  ریفغلا و  مجلا  هدـنع  عمتجی  هریغ و  يرمعلا و 
یف زنکلا  دیوجتلا و  ملع  یف  ۀیزجلا  ۀـمّدقملا  حرـش  یف  ۀّینّـسلا  دوقعلا  هفیناصت  نم  رکذ  فیلاتلا و  یلع  لبقا  عمجنا و  مث  ةداهـشلا  یطاعت 
یلع احرش  هریغ و  حرش  یف  دجوت  ۀبیرغ ال  دئاوق  عم  يرزجلا  نبا  تادایز  هیف  داز  ۀّیبطاّشلا  یلع  احرـش  زمهلا و  یلع  ماشه  ةزمح و  فقو 

عماسلا ۀفحت  رداقلا و  دبع  خیشلا  بقانم  یف  رهازلا  ضورلا  سابّللا و  ۀبحّصلا و  یف  سافنالا  سئافن  باتک  ۀئیضملا و  راونالا  ةامس  ةدربلا و 
یطعاف کلذ  دعب  هناش  عفترا  تلق و  اصّخلم  يواخسلا  هرکذ  ام  یهتنا  بیجملا  عبرلاب  لمعلا  یف  لئاسر  يراخبلا و  حیحص  متخب  يراقلا  و 

یف اجزم  يراخبلا  حیحص  یلع  هحرش  اهّلجا  نم  هتایح و  یف  نابکرلا  اهب  تراس  یتلا  ۀلوبقملا  فیناصتلا  فّنص  هملک و  هملق و  یف  دعّـسلا 
میظع رادقملا  لیلج  باتک  وه  ۀّیدّمحملا و  حنملاب  ۀـّیندللا  بهاوملا  اهنم  اهـصخلا و  اهعمجا و  هحورـش و  نسحا  هلعل  رابک  رافـسا  ةرـشع 

هنم ّضغی  ناک  یطویسلا  ظفاحلا  ّنا  یکحی  هباب و  یف  ریظن  هل  سیل  عفنلا  ریثک  عقولا 
280 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ام نایبب  همزلاف  اّیرکز  مالـسالا  خیـش  يدـی  نیب  کلذـب  هیلع  یعدا  ّهنا  اهیلإ و  لقنلا  بسنی  اـهنم و ال  دمتـسی  هبتک و  نم  ذـخای  ّهنا  معزی  و 
نع لقن  هنا  ملعنل  هتافلؤم  يأ  یف  هرکذ  رکذـیلف  تافلؤم  ةّدـع  یقهیبلل  نا  لاق  یقهیبلا و  نع  اـهیف  لـقن  هنا  لاـق  عضاوم  هیلع  دّدـعف  هاـعّدا 

یکح یقهیبلا و  نع  یطویـسلا  لقن  لوقی  نا  هیلع  بجاولا  ناک  هتّمرب و  هلقنف  یقهیبلا  نع  لـقنلا  کـلذ  یتاـفلؤم  یف  يار  هنکل  یقهیبلا و 
ۀضوّرلا و یلا  ةرهاقلا  نم  یشمف  یطویسلا  لالجلا  خیشلا  رطاخ  یف  ام  ۀلازا  دصق  هَّللا  همحر  خیـشلا  نا  هَّللا  همحر  دهف  نب  هَّللا  راج  خیـشلا 

انا لاقف  تنا  نم  هل  لاقف  بابلا  ّقد  یطویـسلا و  باب  یلا  ۀـمجرتلا  بحاص و  لصوف  ۀـضورلاب  سانلا  نع  ـالزتعم  یطویـسلا  لـالجلا  ناـک 
هلباقی و مل  بابلا و  هل  حتفی  مل  کیلع و  يرطاخ  باط  دـق  هل  لاقف  ّیلع  كرطاخ  بیطیل  سارلا  فوشکم  ایفاح  کیلإ  تئج  ینالطـسقلا 

بیترتلا فیطل  فیلاتلا  عمجلا و  نسح  ةرابعلا  غیلب  ةراشالا  فیطل  ریرحتلا  ریرقتلا و  نسح  ردقلا  لیلج  انقتم  اظفاح  اماما  ناک  هناف  ۀلمجلاب 
رـصع لک  یف  اذـه  یلع  رباکالا  تلاز  الف  هیلع  هیرـصاعم  لماحت  هیف  حدـقی  هرهد و ال  يوذ  ةواقن  هرـصع و  لها  ۀـنیز  ناـک  فیـصوتلا  و 

لها رابخا  یف  رفاسلا  رونلا  یف  داشرالا  فلوم  فیرعت  نم  ۀـفتن  لاق  هتفگ  دـیناسالا  دـیلاقم  رد  دـمحم  نب  یـسیع  يدـهم  وبا  هَّللا و  همحر 
نیـسح نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  کلملا  دـبع  نب  رکب  یبأ  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  نیّدـلا  باهـش  ظفاحلا  ۀـمالعلا  ماـمالا  وه  رـشاعلا  نرقلا 

عبّسلاب و أرقف  لاغتشالا  یلع  اهب  أشن  رصمب و  ۀئامنامث  نیسمخ و  يدحا و  ۀنـس  ةدعقلا  يذ  رـشع  یناث  دلو  یعفاشلا  يرـصملا  ینالطـسقلا 
هل نکی  مل  ریبک و  ملاع  هیلع  عمتجی  ّيرمعل و  عماجلاب  ظعی  ناک  سلاجم و  سمخ  یف  يوانشلا  یلع  حیحصل  عماجلا  أرق  نونفلا و  یف  عرب 
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هتایح و یف  نابکرلا  یتلا  ۀلوبقملا  فیناصّتلا  فّنـص  فیلاتلا  یلع  لبق  عجـضامث و  ةداهـشلا  یطاعتی  الّوا  ناک  هتقو و  یف  ظعولا  یف  ریـصن 
ۀمّدقملا حرـش  یف  ۀّینـسلا  دوقعلا  هباب و  یف  ریظنلا  زیزع  ۀعفنملا  میظع  ۀیدّمحملا  حـنملاب  ۀـّیندللا  بهاوملا  اهنم  يراسلا و  داشرا  اهّلجا  نم 

ماشه ةزمح و  فقو  یف  زنکلا  تاءارقلا و  رشعلا  یف  تاراشالا  فئاطن و  ۀیرزجلا و 
281 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀئیـضملا و راونالا  هاّمـس  ةدربلا  یلع  حرـش  هریغ و  یف  دجوت  ۀبیرغ ال  دئاوف  عم  يرزجلا  نبا  تادایز  هیف  داز  ۀـّیبطاشلا  حرـش  زمهلا و  یلع 
حیحـص متخب  يراقلا  عماّسلا و  ۀـفحت  رداقلا و  دـبع  خیـشلا  بقانم  یف  رهاّزلا  ضوّرلا  ساـبّللا و  ۀبحـصلا و  یف  ساـفنالا  سیداـقت  باـتک 

نیب کلذ  ناک  اهیلإ و  لقنلا  بسنی  مل  یبتک و  نم  هبهاوم  یف  ّدمتـسا  هنا  لوقی  یطویـسلا  لالجلا  ظـفاحلا  ناـک  کـلذ و  ریغ  يراـخبلا و 
ّيأ یف  انل  رکذیلف  تافلؤم  ةدع  یقهیبلل  ّنا  لاق  یقهیبلا و  نع  اهیف  لقن  هنا  لاق  عضاوم  هیلع  ددعف  هاعدم  همزلاف  اّیرکز  مالسالا  خیـش  يدی 

لوقی نا  هیلع  بجاولا  ناک  هتّمرب و  هلقنف  یقهیبلا  نع  لـقنلا  کـلذ و  یتاـفلؤم  یف  يار  هنکل  یقهیبلا و  نع  لـقن  ّهنا  ملعنل  هرکذ  هتاـفلؤم 
یلا ةرهاقلا  نع  یـشمف  یطویـسلا  لالجلا  رطاخ  یف  ام  ۀـلانا  دـصق  ینالطـسقلا  ّنا  دـهف  نب  هَّللا  راـج  یکح  یقهیبلا و  نع  یطویـسلا  لـقن 
یلع كرطاخ  بیطیل  سأّرلا  يداع  ایفاح  کتئج  ینالطـسقلا  دـمحا  انا  لاقف  تنا  نم  هل  لاقف  بابلا  ّقد  لـالجلا و  باـبب  فقوف  ۀـضورلا 

ةرهاقلاب ۀئامعست  نیرشع و  ثالث و  ۀنس  مّرحملا  عباس  ۀعمجلا  ۀلیل  یفوت  هلباقی  مل  بابلا و  هل  حتفی  مل  کیلع و  يرطاخ  باط  دقل  هل  لاقف 
داشرا هتفگ  نیثدحملا  ناتسب  رد  بحاصهاش  دوخ  هلزنم و  راوج  ۀینیعلا  ۀسردملاب  نفد  رهزالا و  عماجلاب  ۀعمجلا  ةالـص  دعب  هیلع  یلـص  و 

نب دمحم  نب  دمحا  نب  کلملا  دبع  نب  رکب  یبأ  نب  دمحم  نب  دمحا  نیدلا  باهش  فینصت  تسیراخب  حرـش  ینالطـسقب  روهـشم  يراسلا 
لوغشم امن  وشن و  يادتبا  رد  تسرصم و  رد  کی  هاجنپ و  دصتشه و  لاس  هدعق  يذ  مهدزاود  وا  دلوت  یعفاش  يرصم  ینالطـسق  نیـسحلا 

يوانش رداقلا  دبع  نب  دمحا  رب  سلجم  جنپ  رد  ار  يراخب  حیحص  تخادرپ و  رگید  نونفب  نا  زا  دعب  تفرگ  دای  ار  عبس  دش و  تءارق  ملعب 
تقو ریظنیب  باب  نیرد  دـشیم و  عمج  وا  ظعو  ندینـش  يارب  یملاع  داهن و  زاغآ  لاغتـشا  ظعو  سردـب و  يرمع  عماـج  رد  دـینارذگ و 

نیا اـهنآ  لـجا  زا  دـنام  راـگدای  يو  زا  هلوبقم  فیناـصت  داـتفا و  رـس  رد  فینـصت  قوش  زارد  تدـم  دـعب  تشاد  اریگ  نخـس  دوب و  دوـخ 
تسحرش

282 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
باب رد  هک  تسا  هیندـل  بهاوم  زین  هدـیدرگ و  عقاو  بانطالا  زاجیالا و  نیب  هدومن و  عمج  راصتخاب  نا  رد  ار  یناـمرک  يراـبلا و  حـتف  هک 
ماشه هزمح و  فقو  یف  زنکلا  باتک  تاءارقلا و  رشعلا  یف  تاراشالا  فئاطل  ۀیرزجلا و  ۀمدقملا  حرش  یف  هینس  دوقع  تسلیدعیب و  دوخ 
هتفاـی رگید  باـتک  رد  هک  هدروآ  نا  رد  هبیرغ  دـئاوف  هتخیمآ و  نا  رد  ار  يرزجلا  نبا  تاداـیز  هـک  هیبطاـش  رب  دراد  یحرـش  زمهلا و  یلع 

دراد یباتک  سافنالا و  سیداقتب  یمسم  سانلا  ۀبحص  بدا  رد  دراد  یباتک  هیضم و  راوناب  یمسم  هدرب  هدیصق  رب  دراد  یحرـش  دوشیمن و 
خیـش يراخب و  حیحـص  متخب  يراقلا  عماسلا و  ۀفحتب  یمـس  دراد و  یباتک  رهازلا و  ضورلاب  یمـسم  رداقلا  دبع  خیـشلا  اندّیـس  بقانم  رد 

نم بتک  زا  هکنآ  مالعایب  هدومن  دادمتسا  هیندل  بهاوم  رد  نم  بتک  زا  هک  تفگیم  دوب  هلگ  تیاکش و  يو  زا  ار  یطویس  نیدلا  لالج 
مالسالا خیش  روضحب  دش  عیاش  تیاکـش  نیا  نوچ  دراد و  زین  قح  نامتک  زا  همـش  لقف و  رد  تستنایخ  زا  یعون  ینعم  نیا  دنکیم و  لقن 

عضوم دنچ  رد  هکنآ  تسا  هلمجنآ  زا  رایسب  عضاوم  رد  داد  مازلا  ار  ینالطسق  یطویس  نیدلا  لالج  خیـش  داتفا  همکاحم  ایرکز  نیّدلا  نیز 
هدـید تافلؤم  نا  زا  کی  مادـک  رد  هک  دـهدب  ناشن  تسدوجوم  فلوم  دـنچ  وا  دزن  یقهیب  تافلؤم  زا  هدومن و  لـقن  یقهیب  زا  بهاوم  زا 
یقهیب زا  نم  تسا و  هدرک  نم  بتک  زا  اـهلقن  نیا  هک  تفگ  یطویـس  تشگ و  زجاـع  لـقن  عـضاوم  نییعت  رد  ینالطـسق  تسا  هدرک  لـقن 

مه لقن  حیحـصت  هدهع  زا  دروآیم و  اجب  مه  نم  هدافتـسا  قح  ات  اذـک  یقهیبلا  نع  یطویـسلا  لقن  تفگیم  هک  دوب  بجاو  سپ  ماهدرک 
نیّدلا لالج  خیش  رطاخ  زا  ترودک  نیا  هلازا  هک  تشاد  رطاخب  هشیمه  تساخرب و  سلجم  زا  هدش  مزلم  ینالطـسق  تشگیم  همذلا  غراف 

لالج خیـش  رد  رب  دش و  هناور  هدایپ  دراد  زارد  تفاسم  هک  هضور  ات  رـصم  رهـش  زا  دـصق  نیمهب  يزور  دـشیمن  شرـسیم  دـیامن  یطویس 
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ات ماهداتسیا  امش  هزاورد  رب  رس  هنهرب  اپ و  هنهرب  هک  دمحا  منم  تفگ  ینالطسق  یتسیک  هک  دیسرپ  خیش  دز  کتسد  داتسا و  یطویس  نیدلا 
هزاورد اما  مدرک  رود  رطاخ  ترودک  هک  داد  باوج  هناخ  نوردنا  زا  نیدلا  لالج  خیش  دیوش  یـضار  دینک و  رود  رطاخ  ترودک  نم  زا 

هعمج زامن  زا  دعب  داتفا  قافتا  رـصم  هرهاق  رد  هس  تسیب و  دصهن و  لاس  مرحم  متفه  هعمج  بش  ینالطـسق  تافو  دومنن  تاقالم  داشگن و 
تیاکح هک  دنامن  یفخم  یهتنا و  دندرک  شنفد  دوب  وا  هناخ  راوج  رد  هک  هینیع  هسردم  رد  هدرازگ  زامن  يورب  ره  زا  عماج  رد 
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رکذ بحاصهاش  هک  هریغ  یقهیب و  زا  لقن  رد  یطویس  تیطساو  نامتک  ءافخا  رد  وا  نداد  مازلا  ینالطسق و  زا  یطویس  تیاکش  تیاکن  رپ 

تیاهن تبقنم  هلیلج و  سب  تلیـضف  تبثم  هدرب  راکب  ار  دیلاقم  بحاص  هطـساو  نامتک  افخا و  هعیدـب  هعینـص  مه  نآ  رکذ  رد  دـناهدرک و 
زا لحتنم  نآ  لج  هک  نیثدـحملا  ناتـسب  دـئاوف  رکذ  رد  دـیناسالا  دـیلاقم  بحاص  تیطـساو  ناـمتک  اـفخا و  رد  بحاـصهاش  يارب  هلیمج 

نیماضم لج  لاحتنا  رد  تنایخ  باکترا  قح و  نامتک  زا  زرحت  تناید و  عرو و  تلالج و  لضف و  لامک  تبثم  زین  دوشیم و  تسدـیلاقم 
باهـش هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناـخ  نسح  قیدـص  يولوم  بیبّللا و  ّریحی  اـم  بیجعلا  بجعلا  نم  هیف  ددرگیم و  یلباـک  عقاوص 

يذ مهدزاود  وا  دلوت  یعفاشلا  يرصملا  ینالطـسقلا  نیـسحلا  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  کلملا  دبع  نب  رکب  یبأ  نب  دمحم  نب  دمحا  نیدلا 
رگید نونفب  نا  زا  دعب  تفرگ  دای  ار  عبس  دش و  تءارق  ملعب  لوغشم  امن  وشن و  يادتبا  رد  تسرصم  رد  کی  هاجنپ و  دصتشه و  هنس  هدعق 
تشاد لاغتـشا  ظعو  سردب و  يرمع  عماج  رد  دینارذگ و  يوانـش  رداقلا  دبع  نب  دمحا  رب  سلجم  جنپ  رد  ار  يراخب  حیحـص  تخادرپ و 

رس رد  فینصت  قوش  زارد  تّدم  دعب  تشاد  اریگ  نخس  دوب و  دوخ  تقو  ریظنیب  باب  نیرد  دشیم و  عمج  وا  ظعو  ندینـش  يارب  یملاع 
ۀینس دوقع  تسلیدعیب و  دوخ  باب  رد  هک  هیندل  بهاوم  رگید  تسیراخب  حرـش  اهنآ  لجا  زا  دنام  راگدای  يو  زا  هلوبقم  فیناصت  داتفا و 

رب دراد  یحرش  ةزمهلا و  یلع  ماشه  ةزمح و  فقو  یف  زنکلا  باتک  تاءارقلا و  رـشعلا  یف  تاراشالا  فئاطل  هیرزجلا و  همدقملا  حرـش  یف 
هدرب هدیـصق  رب  دراد  یحرـش  تفای و  ناوتن  رگید  باتک  رد  هک  هدروآ  هیبرغ  دـئاوف  هتخیمآ و  نا  رد  ار  يرزجلا  نبا  تاداـیز  هک  هّیبطاـش 

یمـسم رداقلا  دـبع  خیـش  بقانم  رد  دراد  یباتک  سافنالا و  سیداقتب  یمـسم  ساّنلا  ۀبحـص  بادآ  رد  دراد  یباتک  هیـضم و  راوناب  یمـسم 
دوب تیاکش  يو  زا  ار  یطویس  نیدلا  لالج  خیـش  يراخبلا و  حیحـص  متخب  يراقلا  عماّسلا و  ۀفحتب  یمـسم  دراد  یباتک  رهازلا و  ضوّرلاب 

لقن و رد  تستنایخ  زا  یعون  ینعم  نیا  دنکیم و  لقن  نم  بتک  زا  هکنآ  مالعایب  هدومن  دادمتسا  هّیندل  بهاوم  رد  نم  بتک  زا  تفگیم 
ار ینالطسق  یطویس  داتفا  همکاحم  ایرکز  نیّدلا  نیز  مالسالا  خیش  روضحب  دش  عئاش  تیاکش  نیا  نوچ  دراد و  زین  قح  نامتک  زا  همش 

284 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وا دزن  یقهیب  تافلؤم  زا  هدومن و  لـقن  یقهیب  زا  هّیندـل  بهاوم  زا  عضوم  دـنچ  رد  يو  تفگ  هکنآ  هلمجنآ  زا  رایـسب  عضاوم  رد  داد  مازلا 

تشگ زجاع  لقن  عضاوم  نییعت  رد  ینالطسق  تسا  هدرک  لقن  هدید  تاّفلؤم  نا  زا  کی  مادک  رد  هک  دهدب  ناشن  تسدوجوم  فلؤم  دنچ 
اذـک و یقهیبلا  نع  یطویـسلا  لقن  تفگیم  هک  دوب  بجاو  سپ  ماهدرک  یقهیب  زا  نم  تسا و  هدرک  نم  بتک  زا  اهلقن  نیا  تفگ  یطویس 
تساخرب و سلجم  زا  هدش  مزلم  ینالطـسق  تشگیم  هّمذلا  غراف  مه  لقن  حیحـصت  هدهع  زا  دروآیم و  اجب  مه  نم  هدافتـسا  قح  ات  اذـک 
ات رـصم  رهـش  زا  دصق  نیمهب  يزور  دشیمن  شرـسیم  دـیامن  یطویـس  لالج  خیـش  رطاخ  زا  ترودـک  نیا  هلازا  هک  تشاد  رطاخب  هشیمه 

اپ و هنهرب  هک  دمحا  منم  تفگ  یتسیک  دیسرپ  خیش  داد  کتـسد  هداتـسا  یطویـس  رد  رب  تفر و  هدایپ  دراد  زارد  رود و  تفاسم  هک  هضور 
رطاخ ترودک  هک  داد  باوج  هناخ  نوردنا  زا  خیش  دیوش  یضار  دینک و  رود  رطاخ  ترودک  نم  زا  ات  ماهداتسا  امش  هزاورد  رب  رس  هنهرب 
قافتا رـصم  هرهاق  رد  هس  تسیب و  دـصهن و  هنـس  مرحم  متفه  هعمج  بش  ینالطـسق  تافو  دومنن  تاقالم  داشگن و  هزاورد  اما  مدرک  رود 
ناتـسب یف  اذـک  دـندرک  نفد  دوـب  وا  هناـخ  راوـج  رد  هک  هینیع  هسردـم  رد  هدرازگ  زاـمن  يو  رب  رهزا  عماـج  رد  هعمج  زاـمن  زا  دـعب  داـتفا 

ملعیلف هدروآ  نیقتملا  داز  رد  راصتخاب  زین  يولهد  قحلا  دبع  خیش  زا  تیاکح  نیا  نیثدحملا 
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باهولا دبع  یجاح  - 63

ُْلق ال هیآ  ریـسفت  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  تیالو  ثیدح  دمحا  نیدلا  عیفر  دمحم  نب  باهولا  دـبع  یجاح  هکنآ  موس  تصـش و  هجو 
یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ 

هتیب لها  دمحم و  یلع  هَّللا  یّلص  ۀمیقلا  موی  یلا  نیملسملا  عیمج  یلع  تیبلا  لها  ّبح  ۀیضرف  ناینبل  ۀیآلا  ّنا  اذه  ای  ملعا  هتفگ 
امهانبا ۀمطاف و  یلع و  لاق  مهتّدوم  انیلع  تبجو  نیذلا  ءالؤه  کتبارق  نم  هَّللا  لوسر  ای  لیق  تلزن  امل  اّهنا  يور  دقف 

هتفگ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بقانم  زا  يذبن  رکذ  دعب  و 
سودرفلا بحاص  هاور  يدعب  نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  نیصحلا  نب  نارمع  نع 

یلـص هَّللا  لوسر  نع  تدرو  ثیداحالا  هذـه  ّنا  اذـه  ای  ملعا  هتفگ  هدومن و  رکذ  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  رگید  راـبخا  نیا  دـعب  و 
نیلسرملا دّیس  تنب  ۀمطاف  جیوزتب  ّالا  الضف  یلع  دادزا  ام  هنع و  هَّللا  یضر  یلع  یف  ملس  هیلع و  هَّللا 
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تبث ثیح  باب  ّلک  یف  قیفوتلل  باّهولا  لینملا  هّلل  دمحلاف  خلا  اهنع  هَّللا  یضر  اهل  الها  هنوکب  ّالا  ۀمطاف  جّوزت  ام  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

بایترالا و نع  نوفداّصلا  نونمؤملا  هلبقی  بابلالا و  ولوا  هیلإ  نکری  اّمم  فیرـشلا  ثیدحلا  نا  باتکلا  ریـسفت  یف  باهولا  دبع  عینـص  نم 
ُعیِرَس َهَّللا  َّنِإَف  ِهَّللا  ِتایِآب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  بآملا  أدبملا و  یف  يداهلا  هَّللا  بابتلل و  ثروملا  فسعلا  فازجلا و  ضحم  بیذکتلا  لاطبالا و  نا 

ِباسِْحلا 
دبع خیـش  رایخالا  رابخا  زا  هدوب  ناقیا  تاجرد  نیلـصاو  يالـضف  مظاعا  نافرع و  تاساک  نیبراش  ياملع  رباکا  زا  باهولا  دـبع  یجاح  و 

داقتعا واب  ار  تقو  ناطلـس  هک  دوب  هدیـسر  هیاپب  شتلالج  تمظع و  هدوب و  لاح  لـمع و  ملعب و  فوصوم  وا  هک  تسرهاـظ  يولهد  قحلا 
تبسن هَّللا  دبع  دوخ  خیش  اب  ار  باهولا  دبع  هک  تسرهاظ  زین  دروآ و  لمعب  ار  لیجبت  میظعت و  لامک  دیبلط  ار  وا  هاگ  ره  دش و  ادیپ  میظع 

تداعـسب ارّرکم  هاگ  ره  دوب و  دهاوخ  نینچ  نیا  دشابیم  خیـشلا  یف  انف  دنیوگیم  هچنآ  هک  دوب  نادنچ  داشرتسا  بلط و  زاین و  ّتبحم و 
هتفای تراشا  ترـضح  نآ  زا  هدش و  فرـشم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لسرلا  متاخ  بانج  زا  اهتراشب  هب  دیدرگ  زئاف  نیمرح  ترایز  یمظع 

وا نیگآرون  نیبج  زا  تلالج  تاراما  تمظع و  تایآ  هک  تسحئال  ملاع  هام  لالج  دیـس  راربالا  ةرکذت  زا  دومرف و  دوع  دـنه  دودـحب  زاب 
زین دوبیم و  تشگزاب  وا  بانجب  ار  راگزور  هبلط  تقو و  ياملع  تشادیم و  میوق  یفّرـصت  میظع و  یلوبق  تفاتیم و  نابات  باـتفآ  نوچ 

لامک تیاهنب  ات  دوبیم  هدافتسا  هدافا و  رد  هشیمه  هدوب و  رابک  خیاشم  اب  تبحـص  لامک  ياهتنم  ات  لاح  إدبم  زا  ار  وا  هک  تسرهاظ  نا  زا 
رورـس نا  هضور  زا  يزور  هرونم  هنیدـم  تماقا  نیع  رد  وا  هک  تسحـضاو  نا  زا  زین  تشگ و  لوغـشم  داشرا  تیادـهب و  هدیـسر  لیمکت  و 

تاماهلاب هبترم  دـنچ  راب  نیرد  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  کینبا و  مّلـس  دـنهلا و  یلا  حر  يدـلو  اـی  هک  دینـش  يزاوآ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ثیدح و فّوصت و  ماقم  لاح و  ملع  رد  ار  وا  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  هدش و  فرشم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  يوبن  تاراشب  ینابر و 
هتخاـس و عاـجرا  يو  رکذ  لوسر و  تعنب  ار  ینآرق  تاـیآ  رثکا  یناـعم  هک  تسیرونا  ریـسفت  نا  هلمج  زا  هک  تسرایـسب  تافنـصم  ریـسفت 

يرایسب
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وا و سابل  عیمج  زا  يرونا  ریـسفت  ریرحت  مایا  رد  هک  هدومن  لقن  راربالا  ةرکذـت  رد  زین  هدرک و  جرد  اجنآ  رد  ّتبحم  راثآ  قشع و  قئاقد  زا 
هتشون قارغتسا  تلاح  رد  ار  نآ  رثکا  دمآیم و  کشم  يوب  یهایس  ذغاک و  ملق و  زا 

یماش فسوی  نب  دمحم  - 64
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ةریـس یف  داشرلا  يدهلا و  لبـس  باتک  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  تیالو  ثیدح  یماش  فسوی  نب  دـمحم  هکنآ  مراهچ  تصـش و  هجو 
هتفگ دابعلا  ریخ 

هَّللا لوسر  یلا  دلاخ  بتکف  ایبس  انبصا  لاق  هنع  هَّللا  یضر  بیـصحلا  نب  ةدیرب  نع  یئاسّنلا  یلیعامـسالا و  يراخبلا و  دمحا و  مامالا  يور 
یلا ایلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعبف  یبسلا  لضفا  نم  یه  ۀفیـصو  یبسلا  یف  هسمخی و  نم  اـنیلإ  ثعبا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
تنک الیل و  لـستغا  دـق  حبـصاف و  ۀـیبس  یلع  یفطـصا  مّسق و  سمخف و  هنم  هضبقف  یفلا  میـسقتل  ۀـیاور  یف  سمخلا و  هنم  ضبقیل  دـلاخ 

ابا ای  تلقف  ۀـیاور  یف  اذـه و  یلا  يوّالا  دـلاخل  تلقف  اّیلع  هضغبل  الا  هبحأ  مل  شیرق  نم  الجر  تببحا  ادـحا و  هضغبا  مل  اضغب  اـّیلع  ضغبا 
یلع انمدـق  اّملف  اهب  تعقاوف  یلع  لآ  یف  مث  دّـمحم  لآ  یف  تراص  ّمث  سمخلا  یف  تراص  اّهناف  ۀفیـصولا  یلا  رت  ملا  لاق  اذـه  اـم  نسحلا 

کلذ هل  ترکذ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 
یبّنلا اذاف  قدص  لوقا  باتکلا و  أرقی  لعجف  ینثعبف  ینثعبا  تلقف  کلذـب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  دـلاخ  بتکف  ۀـیاور  یف  و 

یف هل  ّناف  هضغبت  لاق ال  معن  تلقف  اّیلع  ضغبت  ةدـیرب أ  اـی  لاـق  مث  هّیلو  ّیلعف  هّیلو  تنک  نم  لاـقف  ههجو  ّرمحا  دـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
کلذ نم  رثکا  سمخلا 

اّبح هل  ددزاف  هّبحت  تنک  نا  ۀفیصو و  نم  لضفا  سمخلا  یف  ّیلع  لآ  بیصنل  هدیب  یسفن  يذلا  ۀیاور و  یف  و 
یلع نم  ّیلا  ّبحا  دحا  ساّنلا  یف  ناک  امف  ةدیرب  لاق  يدعب  مکّیلو  وه  هنم و  اناف  یّنم  ّهناف  ّیلع  یف  عقت  ۀیاور ال  یف  و 

راونالا حقاول  رد  ینارعـش  باهولا  دبع  تسقافآ  ریهاشم  قاذح و  هرهم  زا  یماس  ماقم  بحاص  یماش  فسوی  نب  دمحم  هک  دنامن  یفخم  و 
ۀّیدّـمحملا ۀّنـسلاب  کّسمتملا  دـهاّزلا  ملاعلا  حـلاّصلا  خالا  مهنم  هتفگ و  هدـناوخن  ناـشیا  رب  هدرک و  ناـشیا  كاردا  هک  یتعاـمج  رکذ  رد 

ۀیقوقربلا ۀبرتلا  لیزن  ّیماشلا  دّمحم  خیشلا 
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یشم اهتباتک و  یلع  ساّنلا  لبقا  باتک و  فلا  نم  اهعمج  یتلا  ةروهشملا  ةریّـسلا  ّفلا  مولعلا و  یف  انتفم  احلاص  املاع  ناک  هنع  هَّللا  یـضر 
ولح ناک  هل و  خبطی  ردقلا و  قلعی  فیّضلا و  هیلع  مدق  اذإ  ناک  ّطق و  جّوزتی  مل  ابزع  هنع  هَّللا  یضر  ناک  هیلإ و  قبسی  مل  جذومنا  یلع  اهیف 

ملعلا و ۀـبلط  نم  دـحا  تام  اذإ  ناک  الیلق و  ّالا  لیللا  یف  مانی  هارا  تنک  امف  یلاـیللا  هدـنع  ّتب  ماـیقلا  مایّـصلا و  ریثک  رظنملا  بیهم  قطنملا 
ناک ال ةرشابملل و  اوحلصی  یتح  ماتیالل  اهمولعم  یطعی  اهرشابی و  اهیف و  دّرفتی  یـضاقلا و  یلا  بهذی  فئاظو  هل  نیرـصاق و  ادالوا  فلخ 

یف هلاسا  نا  ّيرمعلا  عماج  یف  هتریس  ةءارق  نورضحی  نیذلا  نم  صخش  یل  رکذ  مهماعط و  نم  لکای  ائیـش و ال  مهناوعا  ةالولا و  نم  لبقی 
ربخلا هتربخا  نیرصقلا و  نیب  هتیارف  ساّنلا  دّیس  نبا  لعف  امک  اههجو  یلع  ةریّسلا  یکحی  نا  اهبیرغ و  ظافلا  طبـض  كرت  ةریـسلا و  راصتخا 
عرذا ۀعبـس  وحن  هتمامع  تناک  لجّرلا و  کلذ  هیف  ینلاس  يذـلا  تقولا  وه  کلذ  تیأرف  نیموی  ةدـم  نم  اهراصتخا  یف  تعرـش  لق  لاـقف 

رد یجافخ  دمحا  هباحصا و  نیب  ةروهشم  ةریثک  ۀنسحلا  هقالخأ  هنع و  هَّللا  یضر  اسلاج  وا  ایشام  ناک  ءاوس  هفرط  اّضاع  لزی  مل  ۀیقرع  یلع 
یکم رجح  نبا  یماّشلا و  یحلاصلا  دمحم  ۀمالعلا  یمقلعلا و  دمحا  ۀماّلعلا  انخیش  رعـشلا  بدالا و  هنع  تذخا  نمم  هتفگ و  ءاّبلألا  ۀناحیر 

هک یباتک  تاوف  رکذ  دعب  هدیسر  رـصاق  رظنب  امیرکت  افیرـشت و  هَّللا  اهداز  همظعم  هکم  مرح  رد  نآ  هخـسن  هک  ناسحلا  تاریخلا  باتک  رد 
عماج باتکب  ترفظ  نا  یلا  کلاسملا  نم  بقانملا  ۀمئال  امیف  رظنلا  تدـعا  کلذـل و  ترثاتف  دـیوگیم  دوب  هتـشون  هفینح  یبأ  بقانم  رد 

نیدلا دیشر  خلا و  ّيرصملا  مث  یقـشمدلا  یماشلا  دمحم  خیـشلا  عبّتملا  ظفاحلا  علّطملا و  ۀقثلا  ۀماهفلا  حلاّصلا  ۀماّلعلا  مامالا  انبحاصل  اهنم 
هفینح یبأ  لئاضف  بتک  رد  زین  هتفگ و  هیرمع  تکوش  رد  هچنانچ  هدوتـس  هماّلع  ماما  ظفلب  ار  یماش  دـمحم  دـیحو  بطاـخم  ذـیملت  ناـخ 
ذملت فرـش  ار  ناشیا  لخاد و  مظعا  ماما  ماظع  هذتاسا  هلـسلس  رد  ناگدازماما  هّمئا و  زا  يرثکا  هک  دسر  تفایردـب  ات  دومن  دـیاب  هظحالم 

یقشمدلا فسوی  نب  یلع  نب  دمحم  هماّلع  ماما  لصاح  ترضح  نآ 
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دیهـش و دیز  ترـضح  قداص و  رفعج  ماما  ترـضح  رقاب و  دّـمحم  ماما  ترـضح  نامعّنلا  بقانم  یف  نامجلا  دوقع  رد  یعفاشلا  یحلاصلا 
نسح بلاط و  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  بلاط و  یبأ  نب  نسحلا  نب  یلع  نب  هَّللا  دبع  بلاط و  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  هَّللا  دبع 

رگا هدرمـش  مظعا  ماما  خویـش  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  نسح  بلاـط و  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دـیز  نب 
یهتنا و دیامرف  هدافا  دشاب  هتـشاد  لصاح  ناگدازماما  ناماما و  ردق  نیا  ذملت  فرـش  زین  هعیـش  ياملع  زا  يدـحا  هلاسر  بحاص  تسنادـب 

یف یماشلا  دّمحم  نیثّدحملا  نیقّقحملا و  لضفا  ۀماّلعلا  ملاعلا  مامالا  خیـشلا  لاق  هتفگ  لاقملا  یهتنم  رد  رـصاعم  ناخ  نیدـلا  ردـص  یتفم 
زا وا  هچ  تسدیحو  بطاخم  دلاو  هزاجا  خیاشم  زا  یماش  فسوی  نب  دمحم  هک  دنامن  یفخم  زین  خلا و  رفـسلا  ۀّیعورـشم  یلع  لیلدـلا  باب 

دنـس لاصتاب  دانـسالا  تامهم  یلا  داشرا  هلاسر  رد  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسا  هعبـس  خـیاشم  نا  زا  یمیجع  نسح  تسیمیجع و  نسح  خـیاشم 
بهاوملا یمیجعلا  نسح  ۀـیاورل  نیدنـس  رکذ  دـعب  علطتملا  ۀـیافک  یف  ناّهّدـلا  نیّدـلا  جات  لاق  دراد  مامت  راختفا  راشبتـسا و  ناشیاب  دوخ 

یلع نب  دمحا  بهاوملا  یبأ  خیشلا  نع  یـشاشقلا  دّمحم  نب  دمحا  نیدلا  یفـص  مامالا  هخیـش  نع  ۀّیعفاشلا  ۀّیفوصلاب و  الـسلسم  ۀیندللا و 
السلسم هّفلؤم و  نع  نیدلا  لالج  نب  دّمحم  نسحلا  یبأ  ریبکلا  بطقلا  هیبا  نع  يرکبلا  نسحلا  یبأ  نب  دمحم  بطقلا  خیشلا  نع  يوانشلا 

قارع نب  دمحم  نب  یلع  خیشلا  نع  نیمرحلا  لیزن  يدنّـسلا  هَّللا  دعـس  نب  هَّللا  دبع  خیـشلا  نع  رفنـضغ  دّیّـسلا  نع  يوانـشلا  یلا  نییندملاب 
نب دمحم  فینـصت  يدهلا  لبـس  باتک  ةریّـسلا و  بحاص  یماشلا  هَّللا  دبع  یبأ  خیـشلا  ۀطـساوب  ۀطـساو و  الب  ةزاجإ  ّفلؤملا  نع  یندـملا 

رباکالا و نیب  هروهـشم  هلوادتم  رافـسا  لوبقلاب و  هموسوم  هدـمتعم  هربتعم  بتک  زا  هدومن  رکذ  ار  تیالو  ثیدـح  نا  رد  هک  یماش  فسوی 
نیملاعلا و بر  هّلل  دمحلا  هتفگ  هیوبن  تریـس  هبطخ  رد  نالحدب  روهـشملا  یعفاشلا  دـمحا  نب  ینیر  نب  دـمحا  رـصاعم  لضاف  تسلوحفلا 

نب ینیز  نب  دمحا  نارفغلا  ّهبر  نم  یجترملا  ریقفلا  دبعلا  لوقیف  دعب  اما  نیعمجا  هبحص  هلآ و  یلع  دمحم و  اندّیس  یلع  مالّـسلا  ةولـصلا و 
نیعمجا نیملسملا  هیّبحم و  هخایشأل و  هیدلاول و  هل و  هَّللا  رفغ  نالحد  دمحا 
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نماثلا و ماـع  یف  ةرّونملا  ۀـنیدمب  کـلذ  ناـک  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصملا  قوقح  یف  ءافـشلا  ةءارقب  ّیلع  یلاـعت  هَّللا  ّنم  اـمل  ّهنا 

ۀعجارم عم  یناقرزلا و  ۀمالعلل  اهحرش  بهاوملا و  ۀعجارم  عم  ءافشلا  حورش  نم  ۀلمج  ۀعلاطم  یل  هَّللا  رّـسی  فلالا  نیتئاملا و  دعب  نیعبّـسلا 
ۀّفلوملا بتکلا  ّحصا  یه  بتکلا  هذه  ۀیلجلا و  ةریّسلا  ۀّیماشلا و  ةریّسلا  ماشه و  نبا  ةریـس  ساّنلا و  دّیـس  نبا  ةریـسک  ریّـسلا  بتک  نم  ءیش 

قدص یلع  ۀلادلا  تاداعلا  قراوخ  تازجعملا و  نم  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هتریـس  نم  هیلع  توتحا  ام  ّصخلا  نا  تببحاف  نأشلا  اذه  یف 
ریخ ةریس  یف  داشرلا  يدهلا و  لبس  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  یپلچ  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  خلا و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تاقولخملا  فرـشا 
یف رکذ  ۀـّیوبنلا و  ةریّـسلا  یف  اهطـسبا  نیرخأتملا و  بتک  نسحا  وه  ۀنـس و  یفوتملا  یحلاصلا  یقـشمدلا  فسوی  نب  دّـمحم  خیـشلل  دابعلا 

همـسا نا  ۀئامعبـس و  یلع  هباوبا  تداز  دق  باجعلا و  بجعلاب  دئاوفلا  نم  هیف  یتا  باتک و  ۀئامثالث  نم  رثکا  نم  بختنم  ّهنا  ۀمیظعلا  هتایآ 
جرادم هدومرف و  ثیدح  لوصا  هلاسر  رد  بطاخم  دوخ  ۀـمیظعلا و  تایالا  باتک  یف  جارعملا  ۀّـصق  هنم  بضتقا  غرف  اّمل  ّهنا  هداشرلا  لبس 

يالـضف مالعا و  ياملع  مه  نیرب  هوالع  یهتنا و  دنااهتریـس  نیرتطوسبم  هیندل  بهاوم  هیماش و  تریـس  ثدـحم و  قحلا  دـبع  خیـش  ةوبنلا 
دنزادـنایم وا  تاراشا  رب  تسد  مه  قح  لها  هلباقمب  هکلب  دـننکیم  جاجتحا  کـسمت و  یماـش  فسوی  نب  دـمحم  تاداـفاب  هینـس  مدـخف 

فسوی نب  دمحم  همالع  هتفگ و  مایقلا  دلوملا و  لمع  تابثا  یف  مالکلا  عابشا  رد  هَّللا  تمالـس  يولوم  يدینـش  افنآ  دیـشر  لضاف  ترابع 
فیرـش دلوم  لمع  تابثا  رد  هچنآ  تسیحاش  تریـسب  روهـشم  هک  دابعلا  ریخ  ةریـس  یف  داشرلا  يدـهلا و  لبـس  رد  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  یماش 

ام هل و  سانلا  عامتجا  فیرشلا و  دلوملا  لمع  یف  ءاملعلا  لیواقا  یف  رـشع  یناثلا  بابلا  دسریم  طاقتلا  ةزایحب  مه  نا  زا  يردق  دناهدزمقر 
نایب رد  ار  نیحلاص  فلس  ياملع  لاوقا  هک  یماش  تربس  بحاص  حیرصت  زا  هلمجلاب  هتفگ  نا  رد  زین  خلا و  مذی ؟؟؟ ام  کلذ و  نم  دمحی 

رد يدابآضیف  یلع  ردیح  يولوم  خلا و  يرزج  ریخلا  وبا  ظفاح  يواخـس و  ریخلا  وبا  ظفاح  هک  زئاف  قیقحت  جواب  هدومن  عمج  دـلوم  لمع 
هتفگ نیغلا ؟؟؟ ۀلازا 
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باتک فّنصم  یعفاشلا  یحلاصلا  یقـشمدلا  فسوی  نب  دمحم  هماّلع  هک  نامعنلا  ۀفینح  یبأ  بقانم  یف  نامجلا  دوقع  باتک  زا  هک  فیکف 

مه هلامعا  نسحاب  یلاعت  هَّللا  هازج  دننکیم  تبث  زین  هیقوقرب  لیزن  وا  همجرت  رد  هک  دابعلا  ریخ  ةریس  یف  داشرلا  يدهلا و  لبس  ینعی  میخض 
هتفگ یناث  کلسم  رد  مالکلا  یهتنم  رد  یلع  ردیح  يولوم  زین  یهتنا و  دماجنایم  روهظب  زین  نونف  رگید  هیبرع و  مولع  رد  هفینح  وبا  رّحبت 

دوشیم تفایرد  زین  هدش و  عقاو  تسباب  رازه  ود  رب  لمتشم  انیمخت  نالک و  سب  یباتک  هک  یماش  تریـس  رد  هفیرـش  هفیحـص  نیا  هّصق  و 
لوق رد  رـصاعم  ناـخ  ناـمز  نسح  يولوم  یهتنا و  هتـشگ  لـثم  دوب  مشاـه  نب  همرکع  نب  روـصنم  هک  روکذـم  هفیحـص  بتاـک  تسد  هک 
هَّللا یّلص  دابعلا  ریخ  ةریس  یف  داشرلا  يدهلا و  لبسب  ةامسملا  ةریسلا  یف  یطویـسلا  بحاص  یماشلا  ظفاحلا  ۀمالعلا  لاق  هتفگ و  نسحتـسم 

نیّدلا لامک  خیشلا  یکبسلا و  نیّدلا  یقت  خیشلا  اهیف  ّفلا  دق  داجمالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  ربق  ةرایزل  رفّسلا  ۀّیعورشم  ملس و  هیلع و 
خلا ۀّمئالا  نم  مهریغ  ۀلمج و  نبا  راصتنالا و  باتک  نامیلس  دواد  وبا  خیشلا  یناکلمزلا و  نب 

یکم رجح  نبا  - 65

فانآل امغر  هدرک  رکذ  ار  تیالو  ثیدـح  یکملا  یقهیبلا  رجح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نیّدـلا  باهـش  هکنآ  مجنپ  تصـش و  هجو 
نید نم  یبّنلا و  ونص  یلع  مظان  لوق  لیذ  رد  هّیزمه  هدیصق  حرـش  هّیکم  حنم  رد  هچنانچ  هدومن  نآ  حیحـصت  حیرـص  حیرـصتب  نیدحاجلا 

ّحص امب  المع  کلذ  هتفگ و  ءالولا  هداد و  يداؤف و 
يدعب نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  وه  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنع 

ۀمالعلا ریطخلا  ذبهجلا  ریرحنلا  مهملاع  اذـهف  تسروهظ  حوضو و  لامک  رد  روطلا  للق  یلع  رونلاک  تیالو  ثیدـح  تّحـص  ترابع  نیزا 
لطبا رفخ و  كرت و  ّلـال و  ثکن  ردـغ و  صاـخ و  نم  هجو  یلع  داـمّرلا  فـسن  رجحلا و  نیدـحاجلا  مـف  یف  مـقلا  رجح  نـبا  بّـصعتملا 

هّلل دمحلا  ربغ و  قبـس و  نم  یلع  ۀـحاقولا  ۀـعالجلا و  یف  قاف  رـصمت و  هنا  لطابلا  ناودـعلا و  رهظ  ّهنا  ربخلا و  قداوص  ّدر  رثالا و  حاحص 
تاقث مخافا  نیعراب و  ریراحن  هّلجا  نیرهاـم و  قاّذـح  رباـکا  زا  یّکم  رجح  نبا  هک  دـنامن  یفخم  رفـسا و  حبّـصلا  لـیللا و  سعـسع  اـمّلک 

ینارعشلا یلع  نب  دمحا  نب  باهولا  دبع  تسا  هّینس  نیربتعم  تابثا  مظاعا  نیدمتعم و 
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باهش خیشلا  کساّنلا  عشاخلا  دهاّزلا  عرولا  حلاّصلا  قحملا  ۀمالعلا  مامالا  خیشلا  مهنم  هتفگ و  رایخالا  ةداّسلا  تاقبط  یف  راونالا  حقاول  رد 
عماجب یتفا  سیردـتلا و  يوقتلاب و  هوزاجا  رـصمب و  مالـسالا  خـیاشم  نع  ملعلا  ذـخا  هنع  هَّللا  یـضر  یکملا  مرحلا  لیزن  رجح  نب  نیّدـلا 
رکذلا مهنیقلت  نیدیرملا و  ۀیبرتب  یل  هنذا  یف  يوانّـشلا  دّمحم  خیـشلا  یخیـش  یلع  يدوهـش  دحا  وه  قئالخ و  هب  عفتنا  زاجحلا و  رهزالا و 
فّنـص لمعلا  ملعلاب و  لاغتـشالا  نع  ضرعا  ّطق  هتیأر  ام  هنید و  یف  هنیـشی  ائیـش  هیلع  تیأر  اـمف  ۀنـس  نیعبرا  وحن  هنع  هَّللا  یـضر  هتبحص 

هیف امیظع  احرش  هحرش  يرقملا و  نبال  ضوّرلا  باتک  رصتخا  تالوقعملا و  لوصالا و  هقفلا و  یف  ةّررحم  ۀعفان  بتک  ةّدع  هنع  هَّللا  یـضر 
فناتـساف لیق  امک  ءاملا  یف  هامر  هقرـسف و  ةدسحلا  ضعب  هنم  راغ  یتح  هریغ  اّیرکز و ال  مالـسالا  خیـش  بتک  یف  دجوی  مل  ام  دئاوفلا  نم 

نالا زاجحلا  یتفم  وه  کلذ و  ریغ  نمیلا و  زاجحلا و  رصم و  یف  قئالخ  هب  عفتنا  نیمیظع و  نیحرش  داشرالا  حرـش  لمک و  ایناث و  حرـشلا 
یلع محازی  مل  نالا  یلا  هرغـص  نم  دـسحلا  نم  یلخ  نم  ّالا  اهیلع  علّطی  داکی  لیّللا ال  یف  ۀـمیظع  لامعا  هل  هلوق و  نع  الا  مهّلک  نوردـصی 

ةرخآلا ایندلا و  یف  هتاکربب  انعفنی  هلـضف و  نم  هدیری  نا  یلاعت  هَّللا  لأساف  ةرورـضل  ّالا  ةالولا  نم  دـحا  یلا  ددرتی  ایندـلا و ال  روما  نم  ءیش 
رجح نب  دمحا  نیدلا  باهش  ۀماّلعلا  هتفگ  ایندلا  ةویحلا  ةرهز  ءاّبلألا و  ۀناحیر  رد  یجافخ  رمع  نب  دمحم  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  نیمآ و 

هتبعکل و ءالضفلا  دوفو  تّجح  مکف  زارطلا  زارط  وهف  لضفلا  للح  ترشن  اذاف  زاجحلا  اصوصخ  رهّدلا  ۀماّلع  هَّللا  اهفّرش  ۀکم  لیزن  یمتیهلا 
دنّسلا و ءایلعلا و  وهف  ثیدحلا  میدقلا و  یف  هرابخا  لثمب  ناذالا  طرقتت  مل  ثیدحلا  هقفلا و  نع  ثّدح  نا  هتلبق  یلا  بلطلا  هوجو  تهّجوت 
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داشرالل حضوا  اجاتحم و  هراکفا  فحتی  ینغا  مکف  تالکشملا  مه  هوجو و  یف  تءاضا  تارینم  ررغ  هفیلات  دّرذلا  هراکفا  ماهس  کفت  نم 
ءافش میلّسلا  هعبط  تاثفن  قایرد  میقع و  هلثم  نع  یلایللا  دولو  اجاهنم 
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باب ملعلا  ۀلکـشملا و  لئاسملا  نم  ّجترا  ام  حیتافم  هاواتف  مالقا  حدملا  هتافـص  عیدـبب  تنّیزت  حرفلا و  علخ  اینّدـلا  یلع  ترـشن  میقـس  لک 

ۀخـسنلا نع  القن  یهتنا  یلاعت  هَّللا  همحر  يدـلات  یف و  راط  همولع  نم  تثرو  يذـّلا  يدـلاو  خـیاشم  لجا  نم  وه  ۀلئـسملا و  هحاـتفم  قلغم 
مظاعا نیروهـشم و  ياملع  هّلجا  نیفورعم و  ءالبن  رباکا  زا  رجح  نبا  حدام  یجافخ  نیدلا  باهـش  هک  دـنامن  بجتحم  رـصمب و  ۀـعوبطملا 
خیشلا دیامرفیم  رـشع  يداحلا  نرقلا  نایعا  یف  رثالا  ۀصالخ  رد  یّبحملا  هَّللا  لضف  نب  دمحم  تسنیدقنم  خیاشم  مخافا  نیققحم و  رودص 

ایندلا داؤف  ادحاو  ةرئاسلا  فیناصتلا  بحاص  یفنحلا  يرـصملا  یجافخ  نیّدـلا  باهـشب  بّقلملا  ةاضقلا  یـضاق  رمع  نب  دـمحم  نب  دـمحا 
ریس هرکذ  راس  نیفنصملا  سیئر  نیّفلؤملا و  سأ  مظنلا و  رثنلا و  قفا  ّرین  ملعلا و  ءامـس  ردب  هرـصع  یف  ناک  هتعارب و  هقّوفت و  یلع  عمجملا 

ریرحتلا ریرقتلا و  یف  دّرفتلاب  هل  نوفرتعم  هتقو  كردا  نّمم  هب  هانعمـس  وا  هانیأر  نم  لک  کلفلا و  یف  بهّـشلا  عولط  هرابخا  تعلط  لثملا و 
ۀـلوبقم و ّدـعتم  ةریثک  هفیلأت  هیف و  سیل  ام  یعدـی  نم  قلخلا  یف  ّنا  عم  کـلذ  یعدـی  ـال  هؤاـش و  قحلی  نم  مهیف  سیل  ءاـشنإلا و  نسح  و 

لک قاف  هنا  لصاحلا  اهیف و  شدخلل  لاجم  ۀمّلسم ال  هتاشنم  هراعشا و  اهب و  اولغتشا  ساّنلا  ّناف  ۀمیظع  هداعس  اهیف  قزر  دالبلا و  یف  نرشتنا 
خلا و ةردانلا  ۀتکنلا و  عبطلا و  فطل  بتکلا و  ةرثک  ۀعسلا و  نم  یلاعت  هَّللا  هلّوخ  ام  عم  هدعب  ءیجی  نم  بعتأ  ۀلیـضف و  ّلک  یف  همدقت  نم 

تیاهن یلا  داشرا  رد  بطاخم  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسا  هعبـس  خیاشم  نا  خویـش  زا  وا  هک  تسنیا  یجافخ  هیلج  رخافم  هیلع و  دماحم  زا 
تایورم نا  رد  هک  علطتملا  هتیافک  رد  یکملا  ناهدلا  دمحا  نیدلا  جات  هچنانچ  هدروآ  اجب  یهلا  دـمح  ناشیاب  دوخ  دنـس  لاصتاب  دانـسالا 

نب کلام  ةرجهلا  راد  مامال  اّطوملا  باتک و  هتفگ  تسا  هروکذم  خـیاشم  زا  یکی  یمیجع  نسح  هدومن و  عمج  یمیجع  نسح  دوخ  خـیش 
ۀمالعلا هب  انربخا  لاق  دیناساب  هیوری  یلاعت  هَّللا  همحر  يرهزلا  رکب  یبأ  نب  دمحا  بعصم  یبأ  ۀیاور  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  یحبصالا  سنا 
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امهالک هدنسم  بادآلا و  ظعاوملا و  یف  باهـشلا  باتک  هتفگ  علطتملا  ۀیافک  رد  زین  خلا و  ةزاجإ  یجافخلا  دّمحم  نب  دمحا  نیدلا  باهش 

نع ةزاجإ  یجافخلا  دّمحم  نب  دمحا  نیّدلا  باهش  ۀماّلعلا  نع  هب  ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  یعاضقلا  ۀمالس  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  یضاقلل 
دبع نیدلا  جات  ۀمالعلل  ءافشلا  ظافلا  حرش  یف  ءافتکالا  باتک  هتفگ  علطتملا  هتیافک  رد  زین  خلا و  هریغ  یلمّرلا و  دمحا  نب  دمحم  سمـشلا 

خلا و یجافخلا  دمحم  نب  دمحا  نیّدلا  باهـش  ۀماّلعلا  نع  هتربخا  هَّللا  همحر  کمعلا  نباب  ریهـشلا  ینمیلا  یـشرقلا  دیجملا  دبع  نب  یقابلا 
هّفلؤم نع  ةزاجإ  هب  ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  یجافخلا  دمحم  نب  دمحا  نیّدلا  باهش  ۀماّلعلل  ءافشلا  حرش  باتک  هتفگ  علطتملا  ۀیافک  رد  زین 

ار نآ  رهاط  وبا  خیش  ترـضح  دواد  یبأ  ننـس  هتفگ  ثیدح  لوصا  هلاسر  رد  بطاخم  یلاعت  هَّللا  همحر  یجافخلا  دّمحم  نب  دمحا  ۀماّلعلا 
اذإ خلا و  یجافخ  دمحم  نب  دمحا  نیّدلا  باهـش  خیـش  زا  ناشیا  یبرغم و  یـسیو  خیـش  زا  ناشیا  دندومن و  ذـخا  یمیجع  نسح  خیـش  زا 

ینمیلا سوردیعلا  هَّللا  دبع  خیش  نب  رداقلا  دبع  خیش  هک  تسناد  دیاب  سپ  موقلا  بتک  نم  رجح  نبا  دماحم  لقن  یلا  عجریلف  کلذ  تیرد 
هرونم هنیدم  مرح  هناخ  بتک  رد  فّنصم  طخ  حیحصتب و  نّیزم  نآ  هخسن  لصا  رصاق  نیا  هک  رـشاعلا  نرقلا  رابخا  نع  رفاس  رون  باتک  رد 
بجر یف  اهیف  هتفگ و  فلا  نیعبـس و  عبرا و  ۀنـس  عئاقو  رد  مدومن  نآ  زا  هدـیدع  مجارت  هدافتـسا  ماهدـید و  افیرـشت  امیرکت و  هَّللا  اـهداز 
دمحا ساّبعلا  وبا  نیدلا  باهش  ظفاحلا  سیردا  نب  دّمحم  مامالا  مولع  رشان  سیردتلا  ایتفلا و  لها  ۀمتاخ  مالسالا  خیش  مامالا  خیشلا  یفوت 

ۀـقیقح ال هقفلا و  ملع  یف  ارحب  ناک  نییربطلا و  ۀـبرت  یف  یلعملاب  نفد  ۀـکمب و  يراـصنالا  يدنـسلا  یمثیهلا  رجح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب 
میلقا یف  راص  مامه  ۀّـمئالا و  هب  تدـتقا  ماما  الملا  رـصان  هیلع  تدـقعنا  نوفراعلا و  کلذ  یلع  عمجا  امک  نیمرحلا  ماما  ءالدـلا و  هرّدـکت 

اهنع مهف  نوملاعلا  اهادم  غولب  نع  رصقت  ۀیاغ  رهدلا  یف  هیواتف  نورصاعملا و  اهلثمب  نایتالا  نع  زجعل  ۀیآ  رصعلا  یف  هتافنـصم  ۀما  زاجحلا 
باط ام  لاط  بهذملا  زاوطلاک  بهذملا  یف  هثاحبا  نورصاق و 
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یناث رصعلا و  دحاو  براملا  ءافو  دیری  نم  نیدفاولا  نم  هکسانم  ۀبعک  لوح  فاط  ام  لاط  برـشملا و  ءافـص  هسیردت  لهتبت  نم  نیدراولل 

امّیس و هیلع ال  الا  یلجتت  نا ال  اهتّیلأ  تالـضعملا  تدکا  هیدل و  الا  حضتت  نا ال  تالکـشملا  تمـسقا  نم  ردبلا  سمـشلا و  ثلاث  رطقلا و 
نامامالا هلفکف  ریغص  وه  هوبا و  تام  ۀئامعست و  عست و  ۀنس  بجر  یف  دلو  رجح  نباب  یمـسملا  ّهناف  بجع  رجح و ال  دق  اهیلع  زاجحلا  یف 

نبا خیاشم  نم  عمج  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  يوانـشلا  نیّدـلا  سمـش  لئامحلا و  یبأ  نب  نیّدـلا  سمـش  هّللاب  فراعلا  المع  املع و  نالماکلا 
لوصا مـالکلا و  ملع  ثیدـحلا و  ریـسفتلا و  نم  ریثک  مولع  یف  عرب  نیرـشعلا و  نود  هرمع  سیردـتلا و  ءاـتفالاب و  مهـضعب  هل  نذا  رجح و 

جاـهنملا هقفلا  یف  هتاـظوفحم  نم  فّوصتلا و  قـطنملا و  ناـیبلا و  یناـعملا و  فرّـصلا و  وـحنلا و  باـسحلا و  ضئارفلا و  هعورف و  هقفلا و 
یلإ مدق  هخیاشم و  مجعم  یف  هَّللا  همحر  اهبعوتـسا  دق  اّدج و  ةریثکف  هل  خیاشملا  تازاجا  اما  اهدادعت و  نکمی  ةریثک ال  هتاّورقم  يوونلل و 
ّجح مث  نیثلث  عبس و  ۀنـس  رخآ  یف  هلایعب  ّجح  مث  رـصم  یلا  داع  مث  اهینت  یتلا  ۀنـسلا  یف  اهب  رواج  جحف و  نیثلث  ثلث و  ۀنـس  رخآ  یف  ۀکم 

نیثلث اثالث و  اهب  هتماقا  ةّدم  تناکف  یفوت  نا  یلا  سّردی  یتفی و  ّفلؤی و  اهب  ماقا  ۀفرـشملا و  ۀـکمب  تقولا  کلذ  نم  رواج  نیعبرا و  ۀـنس 
باـبرا یخیاـشم  ةراـشاب  رمعلا  لـئاوا  یف  ناـمّزلا  نم  ۀـهرب  تقفو  نمم  هَّللا  دـمحب  تنک  لاـق  هخیاـشم  مجعم  یف  هَّللا  همحر  رکذ  ۀـنس و 
ةءارقلل اهعاوناب  ةزاجالا  بلط  نیرقملا  یلع  ّنفلا  اذه  بتک  نم  رّـسیت  ام  ةءارق  نیدنـسملا و  نم  ثیدحلا  عامـسب  نایعألا  نایعا  لاوحالا و 

هلصا هقفلا و  ملع  امّیس  ۀّیعرشلا ال  نیناوقلا  ۀّیلقعلا و  مولعلا  ۀیلالا و  مولعلا  لیصحت  یف  ۀمزاللا  هثاحبا  عئاشلا  هؤاجرا  ۀعساولا  ملعلا  اذه  یف 
ۀجیتن ةاعارم  باسحلا و  یف  نکی  مل  امب  لضفت  حنم و  بهو و  ام  بهو  حتف و  ام  باوبالا  کلت  نم  میرکلا  حـتف  نا  یلا  الیـصات  اعیرفت و 

ۀلکشملا ریرحتل  يدصتلاب  اهتدافا و  مولعلا و  کلت  ءارقاب  یتذتاسا  رباکا  ینزاجا  یتح  باستکالا 
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لعج هاضرا و  هنع و  هَّللا  یـضر  سیردا  نبا  یعفاشلا  یبلطملا  مامالا  بهذم  یلع  سیردـتلا  ءاتفالاب و  مث  اهتراشاف  ۀـباتکلا  ریرقتلاب و  اهنم 
العـالا هحدـم  یف  باـنطالا  نع  هتیور  ینغی  اـم  حورـشلا  نوتملا و  نم  تبتک  فیلاـتلا و  فینـصتلاب و  مث  هاوثم  هبلقنم و  فراـعملا  تاـنج 

رفاولا دادمالا  بابرا  نیکمتلا و  دوهشلا و  فرصتلا و  یلوا  نیفراعلا  نم  ّیلع  ۀعامج  رظن  لولحب  نیرشعلا  نود  یّنس  کلذ و  لک  هحرـشب 
اهموسر ةدافا  اهمولع و  ءارقاب  ةرّهطملا  ۀّنـسلا  ۀمدخ  یف  یمهف  ّدـح  تفهرا  یمزع و  مراص  تدّرج  مث  رهابلا  داعـسالا  فاعـسالا و  زونک  و 

هالعب زوفلا  ملعلا و  رشنل  ةزایح  نیدراولا  نیمیقملا و  عامس  غّرفتلا ال  هدلب و  ناطیتسا  یلاعت و  هَّللا  مرح  یلا  نایتالا  دعب  امّیس  ۀمتکتسملا ال 
مولعلا و ةزایح  یلا  ضارغالا  رئاس  نع  اهعطقی  اـهالومل  هسفن  عیبی  نم  نادـلبلا ؟؟؟ رـضاحلا و  ملعیل  داهـشالا  سور  قوف  اـخراص  هددـم  و 

اورهـس دان و  عمجم و  لک  یف  ایدانم  اهـساسا  اهدعاوق و  لزلزت  یلا  ۀینافلا  ظوظحلاب  لغاشتلا  اهـساردنا و  یلا  اهنع  لفغتلا  یلا  یتلا  اهالوا 
یندا اهبوشی  نا  نم  ۀهزنملا  ۀیعرـشلا  مولعلا  نم  هَّللا  یلا  لوصولا  یف  برقا  قیرط  هناف ال  ةرخآلا  ایندلا و  فرـش  یلا  اومله  هَّللا  دابع  دادـع 

یلو هّلل  سیلف  ءایلوا  ءاملعلا  نکت  مل  نا  نامعنلا  ۀفینح  یبأ  مظعالا  مامالاک  نافرعلا  هقفلا و  ۀّمئأ  لاق  مث  نم  ۀیویندلا و  عماطملا  نم  بوش 
امک موسرلا و  لها  قشاقـش  نود  موقلا  فراعم  نم  اهالم  مث  بولقلا  رهطت  قئاقح  لب  مولعلا  روص  اودـیری  مل  مهنکل  نامزالا  نم  نمز  یف 
یلع رـصاق  کلت  عقت  نال  ناتـش  امهنیب  ام  ناتـش  اهنع و  مهرثکا  ینغتـسی  تالاح ال  ۀّنـسلا  ۀّمئأل  کلذک  اهنم  دب  تاحایـس ال  ۀیفوصلل  نا 
هَّللا رـصن  لاقف  ةوبح  لضفاب  مهریغ  نع  مهابح  ةوعد و  مظعاب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مهل  اعد  اذـل  ناسحالا و  عفنلا و  ۀـماع  هذـه  اهلها و 

ملعلا اذه  نع  امیس  ممهلا ال  تدکرف  نامزلا  رقهقت  خساّرلا  فرشلا  خماشلا و  ّولعلا  اذه  عم  اهعمـس و  امک  اهاّداف  اهاعرف  یتلاقم  عمـس  أرما 
هرما ناک  مدعی  نا  اّیسنم و  ایسن  نوکی  نا  داک  یّتح  نأشلا  یلعلا 

296 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم ۀباتکلاب  ءاعدتـسالاب  ةزاجالا  نوبلطی  راطقالا  عساش  یلا  دانـسالا  بلط  یف  ۀـلحرلا  تدـقف  نا  دـعب  ساّنلا  ناک  اذـهل  اّیفخ و  العف  ارهاظ 

ۀیاغلا یلا  ممهلا  هنع  تدعاقت  هتبتر و  لین  یف  محازتلا  اذه  یـسن  هبلط و  یف  مخافتلا  کلذ  لاز  دـقف  نالا  اّما  رایدـلا و  يدـیعبلا  ةذـتاسالا 
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نیب نکی  مل  ناک  ۀّلملا  مهدوجوب  یهدزت  تناک  نم  ۀلجلا و  نودنـسملا  بهذ  ۀیاورلا و  ۀیاردلا و  بلط  نع  اهتاوهـش  ضرا  یلا  تدـلخاف 
مهنع لمحت  نمم  نامّزلا  ایاوز  یف  ایاقب و  مهراثآ  نم  یقب  دـق  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  نکل  رماـس  ۀّـکم  رمـسی  مل  سینا و  افّـصلا  یلا  نوجحلا 
نمم نیدنـسملا  ۀّمئألا  نع  ۀـیارد  هتنقتا  ۀـیاور و  هتذـخأ  ینال  قدـصب  مهیثراو  قحب و  مهیعبتم  نم  هَّللا  ءاش  نا  نوکا  نا  وجرا  انا  ایابخ و 
انخیش مث  یعفاشلا  يراصنالا  اّیرکز  مالسالا  خیش  انخیش  مهریهاشم  رهـشا  مهدیناسم  نع  راصتقالا  بجحی  مهباعیتسا و  نع  ماقملا  قیـضی 

لبق تدلو  ینا  هتایح و  كردا  نمل  زاجا  ّهنأل  ۀـّماعلا  ةزاجالاب  انخیـش  ۀّـصاخلا و  ةزاجالاب  انخیاشم  خیـش  مث  یطابنّـسلا  قحلا  دـبع  ینیزلا 
هتافّؤم نم  یهتنا و  یطویسلا  لالحلا  هرـصم  لها  قافتاب  هرـصع  ظفاح  هتیانع  هتلمتـشا  هتزاجا و  هلّمـش  نمم  تنکف  نینـس  ثلث  وحنب  هتافو 

یّمـسملا وه  ریبک و  يرقملل  داـشرالا  یلع  نیحرـش  نیمخـض و  نیدـلجم  یف  يوونلا  ماـمإلل  جاـهنملا  حرـش  عبّرلا و  وحن  ةوکـشملا  حرش 
لها یلع  ّدرلا  یف  ۀقرحملا  قعاوصلا  ۀیواونلا و  نیعبرالا  حرش  ۀّیریـص و  وبا  ۀّیزمهلا  حرـش  داوجلا و  حتف  یمـسملا  وه  ریعـص و  دادمالاب و 

رصتخم حرش  كولملا و  ۀحیـصن  رئابکلا و  فارتقا  نع  رجاوّزلا  عامّـسلا و  وهّللا و  تامّرحم  نع  عاعرلا  فک  ۀقدنزلا و  لالـضلا و  عدبلا و 
باعیالاب و یمسملا  بابعلا  حرشم  مالسالا  عطاوق  یف  ماکحالا  میلعتلا و  لئاسم  یف  میوقلا  جهنملاب  یمسملا  جاحلا  لضفاب  هَّللا  دبع  هیقفلا 

حرش هقفلا و  یف  يرکبلا  نسحلا  یبأ  رـصتخم  حرـش  کلام و  نبا  ۀّیفلا  نم  ۀحلاص  ۀعطق  حرـش  تاقلا و  ۀنفکلا و  لکا  نع  تاقثلا  ریذحت 
ضورلا و داشرالا و  حاضیالا و  رـصتخا  بابعلا و  یلع  ۀیـشاح  جاهنملا و  حرـش  یلع  ۀّمات  ریغ  ۀیـشاح  متی و  مل  ریخالا  ضورلا و  رـصتخم 

بقانم متی و  مل  ریخالا 
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ۀلحم یلا  هتبسن  یمتیهلا  متی و  مل  فّوصتلا  یف  ملعلا  نیع  حرش  نیّدلا و  لوصا  یف  ۀموظنم  فوصّتلا و  نیلصالا و  یف  فلوم  ۀفینح و  یبأ 
یلا لقتنا  نکل  ۀیقرشملا  هنکسم  اضیا و  رـصم  میلقا  نم  ۀّیقرـشلا  میلقاب  دعـس  ینب  یلا  ۀبـسن  يدعّـسلا  رـصمب و  ۀّیبرغلا  میلقا  نم  متیهلا  یبأ 

هوهّبشف ۀجاح  وا  ةرورـض  نع  الا  مّلکتی  تمـصلل ال  امزالم  ناک  هدادجا  دحا  نا  لیقف  رجح  نباب  هترهـش  اّما  ۀیبرغلا و  یف  متیهلا  یبأ  ۀلحم 
ۀمجرتلا بحاص  داک  ینالقسعلا و  رجح  نبا  مالسالا  خیش  اضیا  بقّللا  اذهب  رهتشا  دق  کلذب و  رهتشا  مث  رجح  اولاقف  قطنی  یقلم ال  رجحب 

اذهب ینالقسعلا  ظفاحلا  هب  رهتـشی  مل  يّذلا  هقفلا  ملع  یف  هیلع  ةدایزلا  نم  هب  هَّللا  هحنم  ام  عم  ثیدحلا  وه  هب و  رهتـشا  يذلا  هّنف  یف  ههبـشی 
اذه یلا  اریشم  امیدق  هیف  ترثن  تنک  دق  افرش و  فیرشلا  مرحلا  راوج  یلا  هتبسن  هتداز  افصو و  امسا و  ههبشاف  هّیمـس  وه  فیک و  راهتـشالا 
نب زیزعلا  دبع  ۀـمالعلا  خیـشلل  مسرلا و  یف  اهقرافی  مسالا و  یف  اهکراشی  رجحلا  یف  توقایلاک  رـشبلا  یف  رجح  نبا  تلقف  فیرـشلا  مسالا 
نب دـمحا  هیقفلا  انبحاصل  رجح و  نم  ضاف  اولمح ؟؟؟ الالز  ابذـع  مکل  هبذـع و  تضاـف  فراـعملا  کـنم  راعـشا  هیف  یکملا  يرمزلا  یلع 

مولعلا رجح  نم  ءاملعلا  رـشعم  ای  ترجفت  راهنا و  یلحلا  ّصنلاب  قلخلل  ترّجفت  مصا  رجح  نم  لیق  دـق  يدارجاـب و  دـمحم  حـلاّصلا  هیقفلا 
تاقبط یف  هیهب  هفحت  رد  يواقرـشلاب  ریهـشلا  يزاج  نب  هَّللا  دـبع  رادـقم و  هیلع  اّقح  هؤاحر  ـالعلاب و  اـطیحم  اـبطق  هب  مرکا  راّـخز  اـهرحبف 

قّقحملا ۀـمالعلا  هتفگ  هدومن  لقن  هدـیدع  مجارت  فیحن  نا  زا  تسا و  دوجوم  ةرونم  هنیدـم  مرحم  بتک  هنازخ  رد  نآ  هخـسن  هک  هیعفاشلا 
مالـسالا خیاشم  نم  ۀعامج  نع  ملعلا  هنع  هَّللا  یـضر  ذخا  ۀفرـشملا  ۀکم  لیزن  رجح  نب  نیّدلا  باهـش  حمّـسلا  دـهاّزلا و  عشاخلا  کسانلا 

یف ةرّرحم  ۀعفان  بتک  ةّدع  فّنص  ةریثک و  قئالخ  هب  عفتنا  زاجحلا و  رهزالا و  عماجلاب  یتفا  سردف و  سیردتلا  ءاتفالاب و  هوزاجا  رصمب و 
هعطاق نیهارب  رد  یمرهج  نیّدلا  رخف  نب  نیدلا  لامک  لوصالا و  هقفلا و 
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ار فلکم  هک  تسین  یفخم  ماهفالا  يوذ  رب  مانا  دیسرب  دودعمان  دورد  مالع و  کلم  شیاتس  ساپس و  زا  دعب  هتفگ  هقرحم  قعاوص  همجرت 

تفالخ تماما و  تقیقحب  ملع  زا  تسدـبال  نامیا  لیمکت  رد  یهانپتلاسر  ترـضح  توبن  قیدـصت  یهلا و  تینادـحوب  قیدـصت  زا  دـعب 
کلذ ریغ  قح و  بهذـم  نیفلاخم  نانخـس  لاطبا  زا  اهب  قلعتی  ام  ناـشیا و  تـالامک  لـئاضف و  نیعمجا و  مهنع  هَّللا  یـضر  ۀـعبرا  ياـفلخ 
بلطم نیا  لئاسم  عیمج  رب  لمتـشم  هک  بلطم  نیرد  هدـحیلع  یباتک  اما  دـناهدرک  یناعم  نیا  نایب  مـالک  لوصا و  بتک  رد  اـملع  هچناـنچ 
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لمکا نیرخأتملا و  ءالضفلا  لضفا  امیظعت  افرش و  هَّللا  اهداز  همّظعم  هکم  رد  ۀئامعست  نیسمخ و  هنـس  رد  ات  دوب  هدشن  فینـصت  دشاب  هدوب 
نباب ریهـشلا  دمحا  نیّدلا  ۀلملا  خیـش  يوبن  ثیداحا  ظفاح  یکذـلا  ربحلا  ءابقنلا  خـیاشملا و  ةوسا  یقتلا و  بابرا  ةودـق  نیرحبتملا  ءاملعلا 

یجاـح خـلا و  دوـمرف  فینـصت  هعدـتبملا  ۀـضفرلا و  یلع  ّدرلا  یف  هقرحم  قـعاوص  باـتک  یلجلا  هفطلب  هَّللا  هکردا  یّکملا  یمتیهلا  رجحلا 
هیفاص لوقع  باحـصا  هیکاز و  ماهفا  بابرا  رئامـض  رب  دـعب  اـما  هتفگ  يذـمرت  لئامـش  حرـش  رد  ینادـمه  یلع  دیـس  هفیلخ  یخلب  دـمحم 
دیرف هرصع  دیحو  نیملکتملا  ءاهقفلا و  ةدبز  نیرسفملا  نیثدحملا و  ءاملعلا و  ةودق  نیملسملا  مالسالا و  خیش  ترضح  هک  دنامن  هدیـشوپ 

هَّللا یلص  یبنلا  لئامش  حرش  رد  هر  رجح  نبا  خیشلاب  روهشملا  دمحا  نیدلا  باهش  خیشلا  يداتسا  یخیش و  نیفیرشلا  نیمرحلا  خیش  هرهد 
لوسرلا دبع  نب  دمحم  دیس  خلا و  ّیـشرق  ریغ  وا  دوسا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  ناک  لاق  نم  رفکی  انتّمئا  لاق  هک  دنتـشون  ملـس  هیلع و 

یلع بحی  ّهنا  ۀعامجلا  ۀنـسلا و  لها  هیلع  عمجا  يذلا  ّنا  ۀقرحملا  قعاوصلا  یف  رجح  نبا  ۀـمالعلا  لاق  هتفگ  ضفاورلا  ضفاون  رد  یجنزرب 
رعش حرش  رد  لاملا  ةریخذ  رد  یلیجع  رداقلا  دبع  نب  دمحا  خلا و  مهل  ۀلادعلا  تابثاب  ۀباحصلا  عیمج  ۀّیکزت  دحا  ّلک 

ّۀلدالا مزال  یضتقملا و  ۀلجالا و  هرّرق  يذلا  اذه 
یلع دّیّـسلا  لثم  هورّرح  کلذ و  اورّرق  فیرـشلا  تیبلا  لهال  تایـصوصخلا  هذهب  ۀـّلدالا  مهل  تحرـص  امل  ءاملعلا  ۀـّلجا  ّنا  کلذ  هتفگ و 

هرهاوج یف  ۀنّسلا  ماما  يدوهمسلا 
299 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لالج هقعاوص و  یف  یعفاشلا  رجح  نبا  مالـسالا  خیـش  هملاعم و  یف  یعفاشلا  يدـنرزلا  ۀّـجحلا  هرئاـخذ و  یف  یعفاـشلا  ّيربطلا  ظـفاحلا  و 
ینسا نیطبسلا و  یف  نیطمّسلا  تیبلا و  لها  رکذ  یف  ّتیملا  ءایحا  ۀمطاف و  ةدّیسلا  بقانم  یف  همـسابلا  روغثلا  یف  یعفاشلا  یطویـسلا  نیدلا 
فرش نع  القن  لآملا  ةریخذ  رد  یلیجع  زین  اهنم و  ءیـش  یلع  علّطا  مل  ریثک  ددع  تادرفملا  نم  بلاط و  یبأ  نب  یلع  لئاضف  یف  بلاطملا 
باهش نیققحملا  ۀمتاخ  مالسالا  خیاشم  خیش  لب  انخیش  خیـش  هدوتـس  هلیمج  فاصوا  نیاب  ار  یکم  رجح  نبا  یـضترملا  نب  دمحم  نیّدلا 

هعبـس خیاشم  نا  زا  یمیجع  نسح  خیـش  خیاشم  خویـش  زا  رجح  نبا  همه  نیرب  هوالع  یعفاشلا و  یمتیهلا  رجح  نب  دّمحم  نب  دمحا  ۀـّلملا 
نیا رب  لاعتم  دنوادخ  دمح  هدومن  رهاظ  راشبتسا  جاهتبا و  لامک  داشرا  رد  ناشیاب  دوخ  دنـس  لاصتا  ببـسب  بطاخم  دجام  دلاو  هک  تسا 

باتک دـیوگیم  هدومن  عمج  یمیجع  نسح  خیـش  تاّیورم  نا  رد  هک  علطتملا  ۀـیافک  رد  ناهد  دـمحا  نب  نیّدـلا  جات  هدروآ  اـجب  لاـصتا 
ربخا ام  اهنم  دیناساب  هیوری  یلاعت  هَّللا  همحر  ّيروباسینلا  يریـشقملا  جاجح  نب  ملـسم  جاّجحلا  یبأ  ۀجحلا  ظفاحلا  مامالل  حیحـصلا  عماجلا 

یمزمرلا زیزعلا  دبع  نب  دّمحم  مالعلا  نع  هیقابل  ةزاجإ  ضعبل و  ةءارق  هاشداب  دـمحا  نب  قداص  دـمحم  دیّـسلا  اهـسیئر  ۀـکم و  یتفم  نع  هب 
یکملا یمتیهلا  رجح  نب  دمحا  ۀمالعلا  يرکبلا و  دمحم  نب  دّمحم  نسحلا  یبأ  فراعلا  خیـشلا  دّمحم و  نب  زیزعلا  دـبع  هدـلاو  نع  ةزاجإ 

دبع خیشلا  نع  هب  ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  یکملا  یمتیهلا  رجح  نب  دمحا  نیدلا  باهش  ۀماّلعلل  لئامشلا  حرـش  باتک  هتفگ  نا  رد  زین  خلا و 
ءالع نب  دمحم  خیشلا  هتقو  ظفاح  ینومیملا و  میهاربا  خیـشلا  ۀماّلعلا  نع  هب  ربخا  یعاقبلا ح و  دمحا  خیـشلا  نع  یلبنحلا  یقـشمدلا  یقابلا 

دبع نب  دمحم  ۀماّلعلا  نب  زیزعلا  دبع  رّمعملا  خیـشلا  نع  ۀکمب  ۀیعفاشلا  یتفم  نع  هب  ربخا  يروهنّـسلا ح و  دمحا  خیـشلا  نع  یلبابلا  نیدلا 
حرـش هتفگ  نا  رد  زین  هرکذف و  یکملا  رجح  نب  دمحم  نب  دمحا  نیّدلا  باهـش  ۀـماّلعلا  هّمال  ریخالا  ّدـج  هفلؤم  نع  مهّلک  یمرمزلا  زیزعلا 

دمحا نیدلا  باهش  ۀمالعلل  امهریغ  داوجلا و  حتف  بابعلا و 
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یلبنحلا یقـشمدلا  یقابلا  دبع  خیـشلا  نع  اهب  ریخا  هل و  ۀفحتلا  دنـس  یف  مدقت  امب  اهب  ربخا  يراصنالا  یکملا  یمتیهلا  رجح  نب  دـمحم  نب 
یکملا رجح  نبا  ۀمالعلا  هب  ربخا  یّکملا و  رجح  نب  دّمحم  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  ۀمالعلا  امهفلؤم  نع  یعاقبلا  دمحا  خیـشلا  نع  ةزاجإ 
ۀمالعلا هدـلاو  نع  یلمّرلا  سمـشلا  هب  ربخا  یطویـسلا و  رکب  یبأ  نب  نمحّرلا  دـبع  نیّدـلا  لالج  ظـفاحلا  نع  دـهف  نب  هَّللا  راـج  ۀـلحّرلا  و 
نولجع یضاق  نب  هَّللا  دبع  نب  رکب  وبا  نیّدلا  یقت  یـضاقلا  ۀماّلعلا  انربخا  دهف  نب  هَّللا  راج  وه و  لاق  یلمّرلا  دمحا  نب  دمحا  نیّدلا  باهش 
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نب دمحا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیّدـلا  لالج  ۀـمالعلا  هّفلؤم  هب  انربخا  یطویـسلا  نیّدـلا  لالج  ظفاحلا  فیرـش ح و  وبا  ناهربلا  وه و  لاق 
رمعملا نع  هب  ریخا  یلاعت  هَّللا  همحر  یکملا  رجح  نب  دـمحا  ۀـمالعلل  ۀـیزمهلا  حرـش  هتفگ  نا  رد  زین  هرکذـف و  يراصنالا  یلحملا  دّـمحم 

نب هَّللا  دبع  نب  ملاس  هرکذف و  یّکملا  رجح  نب  دّمحم  نب  دمحا  ۀـماّلعلا  هّمال  هّدـج  هّفلؤم  نع  یمزمزلا  دـمحم  نب  زیزعلا  دـبع  مرحلا  هیقف 
یکملا ریـشقاب  دیعـس  خیـشلا  نب  هَّللا  دبع  خیـشلا  ۀمالعلا  مهنم  هتفگ و  دوخ  دلاو  خیاشم  رکذ  رد  دیناسالا  ۀفرعمب  دادما  رد  يرـصبلا  ملاس 
نیسحلا نب  میحّرلا  دبع  دیّسلا  نب  رمع  دنـسلا  نامزلا  ۀمالع  مهلجا  خیاشم  نع  هتاعومـسم  هتایّورم و  عیمجل  یلاعت  هَّللا  هظفح  دلاولا  زاجاف 

دّیـسلا هزاجا  فورعملا و  هدنـسب  یلمّرلا  يراصنالا  ةزمح  نب  دمحا  نب  دمحم  نیّدلا  سمـش  نقتملا  ۀمالعلا  نع  یعفاشلا  یکملا  يرـصبلا 
رجح نب  دمحا  نیدلا  باهـش  نیققحملا  ۀمتاخ  نع  یعفاشلا  ینیـسحلا  يربطلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  ۀمالعلا  خیـشلا  نع  اضیا  روکذملا  رمع 

ةذتاسالا نم  ۀعامج  نع  ذخا  وه  يراصنالا و  ایرکز  یـضاقلا  نع  روکذملا  رجح  نبا  خیـشلا  ذخا  یلمرلا و  خیـشلا  نع  یکملا  يراصنالا 
دیناسالا نم  الع  امیف  هّینس  ررد  رد  یناونشلا  روصنم  نب  یلع  نب  دمحم  ینالقسعلا و  رجح  نبا  خیشلا  ظاّفحلا  ۀمتاخ  قالطالا  یلع  مهّلجا 

يرق نم  ۀیرق  یلا  ۀبسن  یکملا  مث  قوف  ةانثملاب  یمتیهلا  رجح  نب  دمحا  باهـشلا  نیققحملا  ۀمتاخ  ۀقثلا  ۀمالعلا  تافّنـصم  هتفگ  ۀیناونـشلا 
رصم
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یلا اندنـسب  اهیورا  کلذ  ریغ  ۀیوونلا و  نیعبرالا  ۀیمهلا و  لئاسملا و  حرـش  داشرالا و  حرـش  جاهنملا و  حرـش  ۀفحتلا  اهنم  ۀـّیبرغلا  ۀـیحامر 

باهشلا نع  يدایزلا  نیدلا  رون  مالسالا  خیش  نع  یحازملا  ناطلس  خیشلا  نع  یخوطلا  روصنم  خیشلا  ۀماّلعلا  نع  يرصبلا  هَّللا  دبع  خیـشلا 
نیققحملا ۀـمتاخ  تاـّفلؤم  هتفگ  دوخ  تبث  رد  یقـشمدلا  يزیرکلا  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  یمتیهلا و  رجح  نب  دـمحا 

نع لاّمجلا  نب  ّیلع  رّونلا  نع  یلحتلا  دمحا  باهـشلا  نع  ینینملا  دمحا  باهـشلا  نع  دـلاولا  نع  اهیورا  یکملا  رجح  نب  دـمحا  باهـشلا 
تاقافتا نسح  زا  هتفگ و  ثیدح  لوصا  هلاسر  رد  بطاخم  اهّفلؤم و  نع  يرابنربلا  نیدـلا  ردـب  نع  يرـصبلا  میحرلا  دـبع  نب  رمع  دّیـسلا 

خیـشلا هیبا  نع  ذخا  ّهنا  وه  يراصنا و  ایرکز  نیدلا  نیز  خیـش  ات  ءافرع  نایفوصب و  دنراد  لسلـسم  دنـس  هّرـس  سدـق  رهاط  وبا  خیـش  هکنآ 
اضیا يوانشلا و  سودقلا  دبع  خیشلا  هدلاو  نع  وه  يوانّـشلا و  دمحا  خیـشلا  نع  وه  یـشاشقلا و  دمحا  خیـشلا  نع  وه  يدرکلا و  میهاربا 

نب رداقلا  دبع  نب  نمحّرلا  دبع  خیـشلا  نع  اضیا  یلمّرلا و  دمحا  نب  دمحم  خیـشلا  نع  اضیا  يرکبلا و  نسحلا  یبأ  نب  دـمحم  خیـشلا  نع 
باّهولا دـبع  خیـشلا  نع  یّکملا و  رجح  نبا  خیـشلا  نع  سودـقلا  دـبع  خیـشلا  هّللاـب و  نیفراـعلا  خـیاشملا  ۀـّلجا  نم  مهّلک  ءـالؤه  دـهف و 

يرکبلا و نسحا  یبأ  هّللاب  فراعلا  هدلاو  نع  يرکبلا  نب  دمحم  خیشلا  يراصنالا و  ایرکز  نیّدلا  نیز  مالسالا  خیش  نع  امه  يوارعـشلا و 
نب رداقلا  دبع  نب  نمحّرلا  دبع  خیشلا  اّما  اّیرکز و  نیزلا  نع  هدلاو و  نع  یلمّرلا  دمحم  خیشلا  کلذک  ایرکز و  نیّدلا  نیز  خیشلا  نع  وه 

ثبشت کسمت و  اجباج  یکم  رجح  نبا  تادافاب  هّینس  رابک  ياملع  زین  یطویسلا و  نیدلا  لالج  خیشلا  نع  دهف  نب  هَّللا  راج  هّمع  نعف  دهف 
زا منکیم  ضرع  شتمدخب  داد و  ادخب  مسق  ار  وا  دشاب  هتشاد  نید  درد  یندا  هک  یـسک  ره  دیامرفیم  حاضیا  رد  دیـشر  لضاف  دنیامنیم 
ات نماث  باب  زا  هتفگ  بّصعت  رب  لمتـشم  نامیالا  لیمکت  باتک  رد  ار  نآ  قحلا  دـبع  خیـش  هک  ار  هقرحم  قعاوص  تنـس  لها  هیمالک  بتک 

نینعلا ۀلازا  رد  یلع  ردیح  يولوم  رصاعم  لضاف  خلا و  دیامرف  هعلاطم  تسموقرم  ترمحب  باتکلا  ۀمتاخ  ظفل  هک  یئاج 
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دای ار  وا  فاصوا  لئالج  زا  يرایـسب  دوخ  خیرات  رد  هکنآ  هنیرقب  دشابن  وا  صاقتنا  هفینح و  وبا  هبتر  ّطح  روکذم  بیطخ  دارم  رگم  ایادخ 
همئا هک  دـشاب  ینعم  نیا  نیحداـق  تاـملک  زا  وا  دوـصقم  هکلب  دـناهتفرگ  ارف  باـتک  نیزا  ار  ماـما  بقاـنم  اـملع  زا  یعمج  هـکنآ  اـت  هدرک 

زا رتشیب  روما  نآ  هک  تساجنیزا  دـناهتفاین و  تاجن  هلهج  داّـسح و  هنـسلا  زا  هعیفر  تاـجرد  همه  نیا  اـب  مظعا  ماـما  صوصخلاـب  نیملـسم 
نیملـسملا ۀـمئا  ماماب  کنظ  امف  دـشاب  روصتم  هفیخـس  تاملک  نیاب  یناملـسم  هبتر  طح  هنوگچ  سپ  هدرک  لـقن  دـسح  لـها  نیلوهجم و 

سمـش ظفاح  هک  تسیلجنم  باتک  نیزا  مه  نیا  دراد و  روهظ  تمـس  نامعنلا  ۀـفینح  یبأ  بقانم  یف  ناـسح  تاریخ  باـتک  زا  هچناـنچ 
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نا زا  یسک  رتمک  هک  دسح  توادع و  تهج  زا  هحداق  تاملک  نیا  هک  دناهدرک  هدافا  حیرصتب  ینالقسع  لضفلا  وبا  ظفاح  یبهذ و  نیّدلا 
هلوصحم یهتنا  دشاب  ناب  فصتم  هفینح  وبا  هک  اشاح  هدمآ و  راک  يور  رب  دباییم  تاجن 

یقنم یلع  - 66

ثیدح یتشچلا  ینیدملا  یلذاشلا  يرداقلا  یقتملا  ناخ  یضاق  نب  کلملا  دبع  نب  نیّدلا  ماسح  نب  یلع  خیش  هکنآ  مشـش  تصـش و  هجو 
رکذ دـعب  نا  رکذ  نونّظلا  فشک  رد  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع  نبا  یفطـصم  هک  لامعلا  زنک  رد  هچنانچ  هدرک  دراو  هددـعتم  قرطب  ار  تیالو 
ّبتر ۀنس  یفوتملا  یقتملاب  ریهشلا  يدنهلا  نیدلا  ماسح  نب  ّیلع  نیّدلا  ءالع  ۀماّلعلا  خیـشلا  نا  مث  هدومن  جهن  نیاب  یطویـس  عماوجلا  عمج 

ۀمئألا هنّود  اّمم  ریثک  یلع  فقو  ّهنا  هیف  رکذ  لاعفالا  لاوقالا و  ننس  یف  لامعلا  زنک  هامـس  ریغـصلا و  عماجلا  ّبتر  امک  ریبکلا  باتکلا  اذه 
هلعج ةدافالا و  نسح  يودـجلا و  ةرثک  عمجم  داـجا  ۀتـسلا و  لوصـالا  نیب  هیف  عمج  ثیح  هنم  اـعمج  رثکا  اـهیف  ری  ملف  ثیدـحلا  بتک  نم 
ناک نا  هیوار  مسا  اّیلوق و  ناک  نا  ثیدحلا  سار  ظفح  اذإ  ّالا  ثیدحلا  فشک  نکمی  ّهنا ال  اهنم  ۀلیلج  دئاوف  نع  ایراع  ناک  نکل  نیمـسق 

بّوب مث  لاوقالا  ننس  یف  لاّمعلا  جهنم  هاّمـس  هدئاوز و  ریغـصلا و  عماجلا  باتک  الّوا  بّوبف  کلذ  هیلع  رـسعی  کلذک  نوکی  نم ال  اّیلعف و 
كردتسم هامس  عماوجلا و  عمج  نم  لاعفالا  مسق  بّوب  مث  لاوقالا  ننس  یف  لامعلا  ۀیاغ  هامس  لاوقالا و  مسق  هّیقب 
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تادـلجم عبرا  یف  الفاح  اباتک  راصف  هصّخل  هبختنا و  مث  لامعلا  زنک  هاّمـس  لوصـالا و  عماـج  بیترتک  بیترت  یف  عیمجلا  عمج  مث  لاوقـالا 

درآیم
نب نارمع  نع  يدـعب ت ك  نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  ّیلع  نم  نودـیرت  اـم  ّیلع  نم  نودـیرت  اـم  ّیلع  نم  نودـیرت  اـم 

نیصح
هدروآ نارومریت  و 

نیصح نب  نارمع  نع  مح  يدعب  نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنإ  اّیلع  اوعد  اّیلع  اوعد  اّیلع  اوعد 
هدروآ نا  رد  زین  و 

ّیلع نع  یملیدلا  رمؤی  ام  لعفی  هناف  اّیلع  ّبحاف  يدعب  مکّیلو  اّیلع  ّنا  ةدیرب  ای 
تسین و یفخم  عـبتتم  رب  یقتم  یلع  هریزغ  رخاـفم  هریثـک و  نساـحم  هلیمج و  دـماحم  هلیلج و  حـئادم  هیماـس و  بقاـنم  هیلاـع و  لـئاضف  و 

ۀیاورب حـلاصلا  یقتملا  ریبکلا  فراعلا  ریرحنلا و  ملاعلا  اذـه  ۀـیانع  نم  نابف  یلاعت  هَّللا  ءاـشنا  ریطلا  ثیدـح  دـلجم  یف  اـهنم  ةذـبن  عمـستس 
حداقلا بّذکملا  كّوهت  حراجلا و  لطبملا  تنعت  حئادملا  نساحمب  نیفوصوملا  نیعرابلا  تافنـصم  نم  ۀجرخم  ةدیدع  قرط  نم  ثیدحلا 

حلاصملا تارمث  ءاـنتجا  حـبازملا و  ءاـنتقا  نع  حزاـف  برتغم  دـیعب  حـئابقلا  شحوا  یف  طّروت  حـئاضفلا و  شحفا  یف  هسفنب  مار  ّهنا  رهظ  و 
لابم ریغ  حئانملا  تاقیفوتلا و  نع  مورحم 

سور دیع  - 67

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  بقاـنم  رد  ار  تیـالو  ثیدـح  سوردـیعلا  هَّللا  دـبع  نب  خیـش  نب  هَّللا  دـبع  نب  خیـش  هکنآ  متفه  تصـش و  هجو 
هتفگ يوفطصملا  رّسلا  ّيوبّنلا و  دقعلا  باتک  رد  هچنانچ  هدرک  لقن  مکاح  يذمرت و  زا  مالسلا 

ام ّیلع  نم  نودـیرت  ام  ّیلع  نم  نودـیرت  ام  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  نیـصح  نب  نارمع  نع  مکاـحلا  يذـمرتلا و  جرخا 
يدعب نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  ایلع  ّنا  ّیلع  نم  نودیرت 
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لک بنج  كرعی  سوجنم و  نغاض  لکا  یـضغلا  رمج  یلع  ّتیبی  سوحنم و  لاق  ّلک  ردص  یف  أردی  سوردیعلا  هَّللا  دـبع  نب  خیـش  اذـهف 
سولام و فؤم  بذکملا  رکنملا  لقع  ّنا  رهظیف  سوناملا  باوّصلا  نع  يدب  سومشلا و  ۀقرشمک  غزابلا  قحلا  ۀناباب  سومش  نورح  دناعم 

هبذک
304 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رباـکا زا  سوردـیعلا  هَّللا  دـبع  نب  خیـش  هـک  دـنامن  بـجتحم  سوسدـم و  رورغلا  عدـخ  هلاـطبا  هریوزت و  یف  سوـسحم و  نیاـعم  هـطبخ  و 
دبع تسنایع  رهاظ و  عّبتتم  رب  وا  رخف  ومـس  تیاهن  ردق و  ّولع  لامک  تسنیفورعم و  مظاعا  نیروهـشم و  هّلجا  نیربتعم و  مخافا  نیدمتعم و 
ۀنـس ناضمر  نم  تلخ  نیرـشع  سمخل و  تبّـسلا  ۀلیل  یف  دیامرفیم و  رـشاعلا  نرقلا  رابخا  نع  رفاس  رون  رد  هَّللا  دـبع  نب  خیـش  نب  رداقلا 
هیلع هراد و  نحص  یف  اهب  نفد  دابآدمحاب و  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیش  هّللاب  فراعلا  بطقلا  ریهشلا  ملعلا  ریبکلا و  خیـشلا  یفوت  نیعـست 

حالف نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  هیقفلا  انبحاص  خیرات  هتافو  خیراوت  نسحا  نم  میرتب و  ۀئامعـست  ةرـشع و  عست  ۀنـس  هدـلوم  ناک  ۀـمیظع و  ۀـّبق 
سومّشلا و سمـش  وه  بطقلا  هخیرات  دجت  رظناف  سوردیعلا  سومـشلا  سمـش  يدّیـس  ۀلقن  تخّرا  لاقف  نیتیب  یف  همظن  دق  یمرـضحلا و 

يوونلا بقانم  یف  ۀلاسر  لیـصحتب  رما  ناک  نیرهـش  وحنب  هتوم  لبق  هنا  قافتالا  بئارغ  یثارملا و  نم  ةرثکتـسم  ۀـلمج  هیف  قافآلا  ءالـضفل 
نا ّدـب  تئرق ال  اذإ  یثارملا  ّنا  موی  تاذ  لاقف  مامالا  یف  تلیق  یّتلا  یثارملا  نم  ۀـلمج  اهیف  رکذ  اهفلؤم  ناک  اـهتلباقمب و  رما  مث  هَّللا  همحر 

ۀلاسرلا کلت  یف  اهرکذ  یتلا  يوس  اهنم  ردقلا  اذهب  یثرا  دحا  را  مل  ینا  یتح  ةریثک  یثارمب  یثر  کلذ و  دعب  تام  نا  قّفتاف  دـحا  تومی 
تومرضح لها  داع  لوقی  ناک  ّهنا  نمحّرلا  دبع  خیـشلا  نب  دمحا  نیّدلا  باهـش  یلولا  ریبکلا  خیـشلا  نع  يور  يوّونلا و  مامالا  یثارم  نم 

نیسمخ نامث و  ۀنس  اهلخد  ّهنأل  ۀنس  نیثلث  نیتنثا و  دنهلاب  هتماقا  ةدم  تناک  قرـشملا و  لها  نم  دیعب  دلب  لها  هب  ّصخی  ةرظن و  هیف  نوّدوی 
هَّللا مهلا  دق  هتقو و  یف  راع  قافتاب  هنامز  خیش  هَّللا  دمحب  راص  دقل  هفصو و  یف  ءاحلصلا  ضعب  لاق  امک  همـساک  اخیـش  ناک  ۀئامعـست و  و 

هتیمـستل مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصملا  لآ  هَّللا  مهلا  امک  هعوبتم  نم  هتثارو  ققحتل  کلذ  هتقو و  هناوا و  لـبق  اخیـش  هوّمـس  ثیح  هلها 
هَّللا یّلص  ةدیمحلا  هتافص  یّلجت  هنا  لبق  ادمحم 
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ّهنا اهثلاث  ۀخویـشلا و  ّدح  ّنّسلا  یف  غلب  ّهنا  اهیناث  همـسا و  ّهنا  اهدحا  تایثیح  عبرا  نم  هیف  قدصی  فیرـشلا  مسالا  اذـه  راص  مّلـس و  هیلع و 

ام هجو و  ّلکب  ریدقت و  ّلک  یلع  افصو و  امـسا و  خیـش  وهف  ةرهاظلا  مولعلا  یف  ملعلا  ۀبلط  خیـش  هنا  اهعبار  هنامز و  یف  فوصّتلا  لها  خیش 
خیـش و لهجی  ام ال  ملعلا  یف  هقیرط  کّلـسم و  داشرلا  لبـس  یلا  خیـش  هیف  لوقی  ثیح  ریبّدـلا  فیطللا  دـبع  لـضافلا  بیرـالا  لوق  نسحا 

قنور ۀباهملا  نم  هیلع  خیش  لهنملا  هیدراول  غوسی  ارحب  يار  نمف  مولعلا  یف  رّحبت  خیش  لّهـسی  صیوعلا  لاکـشا  میظعل  هنایب  هئادا و  نسحی 
لّوا ۀمارکلا  بابرا  ّدع  نا  هنال  كولّسلا  یف  مّدقت  خیش  لاست  اهنع  تئج  نا  ۀّیفوص  لئاسم  نیبلاطلا  یف  هل  خیـش  لّلهتی  ههجو  نکل  ردبلاک 

وبا فیفعلا  ّنا  لمهی  عاضی و  ـال  هیجتری  نم  هثاـیغ  هثوغ و  ناـمّزلا و  بطق  لـّمؤم  دـصقم و  دـئادّشلا  نم  ةرـصع  هودـق  ربحلا  سوردـیعلا 
الا و هتاذ  یف  لماک  اذه  لیق  ام  لسغی  ةواشغلا  نرد  هضیف  نم  ادراو  هاتا  نم  دراوملا  بذع  لضفتم  دشرم  قئاقحلا  رحب  یضترملا  باهـشلا 

مهلّوا يولعاب  لآ  نم  دحا  ام  لوقی  ناک  ّهنا  يولعاب  ملاس  نب  رکب  یبأ  ریهّشلا  ملعلا  ریبکلا و  خیـشلا  نع  يور  لمکا و  يدنع  خیـشلا  تلق 
ۀیآ ّالا  وه  ام  هَّللا  داز و  يولعاب و  ّيوّحنلاب  ریهـشلا  نمحرلا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  ۀـماّلعلا  یلولا  نع  کلذ  لـثم  يور  هلثم و  یطعا  مهرخآ  و 

ینافش امف  تادقتعملا  ۀهج  نم  ءایشال  رودا  تنک  لوقی  ّالا و  ءیشب  ّرمی  ناک ال  يرـشبلا  زوفلا و  هباتک  عمـس  اّمل  ریظنلا و  میدع  وهف  مویلا 
تارمع عبرا  لیللاب و  تارمع  عبرا  ناضمر  یف  ابلاغ  رمتعی  ناک  ّهنا  هتادهاجم  نم  یکح  یعفایلا و  یلازغلا و ال  بتک  نم  اهیف ال  هلثم  ءیش 

یّلـص یبّنلا  عم  ۀّجح  وا  ۀّجح  یـضقت  ۀیاور  یف  ۀّجحک و  ناضمر  یف  ةرمع  نا  حیحـصلا  یف  درو  دقف  اهّلجا  ام  ۀبقنم  اهب  کیهان  راهنلاب و 
ملعا امیف  هلثم  لقنی  مل  ۀقراخلا و  تامارکلا  نم  راهنلاب  عبرا  لیللاب و  عبرا  رسیت  دیمح و  ۀمالعلا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا 
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مأ یف  تشع  دق  هیف  هدئاصق  ضعب  ءانثا  یف  لوقی  ثیح  هَّللا  همحر  ریثکاب  نسح  نب  یطعملا  خیـشلا  لوق  نسحا  ام  ۀقباسلا و  فالـسالا  نم 
اکسمتسم رجا  وه  مایص  عم  لیل  مایق  ناوخالا و  رئاس  نع  ارتتـسم  ةولخ  یف  ةداهز  ةدابع و  نارق و  سرد  مث  ملع  لیـصحت  یلع  ارهد  يرقلا 

ام یناندـعلا  یفطـصملا  یبنلا  ربق  یلا  ءاّرغلا  ۀّـکم  نم  اددرتم  نامز  ذـنم  داّبعلا  راّوزلا و  رامعلا و  جاّجحلا و  یف  تبتک  ناکرالا و  تیبلاـب و 
یتف ای  ینامتلاب  لاعملا  سیل  نمحرلا  یضر  یف  تادهاجم  ةدابع و  ۀیانع و  فطلب  ّالا  ناطلسلا  ۀبتر  یف  ابهاوم  ۀیالو  سوردیعلا  نبا  ای  تلن 

مدقملا كّدج و  فاقـسلا  كوبا و  سوردیعلا  نادرالا  رهاطلا  اضّرلا  یلا  یلولا  نبا  یلولا  نبا  یلاولا  تنا  ینافک  يدهاش و  ۀّقـشملا  ول ال 
یمتیهلا رجح  نب  نیّدلا  باهش  ظفاحلا  مالسالا  خیش  هخویش  نم  ناوخالا و  ءابالا و  تاّذلاب و  ارخافم  ّدعت  نإ  رخافملا  اذه  نالجّرلا  ثلاث 

مهددع و رثکی  نیرخآ  ۀـعامج  یف  ةزاجإ  امهنم  لک  نم  هل  یمرـضحلا و  ریـشقاب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  ۀـمالعلا  حـلاّصلا  هیقفلا  يرـصملا و 
یلع ناحرـش  يرـشبلا و  زوفلا و  يوفطـصملا و  رـسلا  ّيوبّنلا و  دقعلا  هفیناصت  نم  ادج و  ةریثکف  هتاّورقم  اّما  دیبزب و  عیبرلا  ۀمالعلاب  عمتجا 

دیحوتلا و جارـس  یّمـسملاف  ریغـصلا  اّما  دیحوتلا و  قئاقح  یّمـسملاف  ریبکلا  اّما  رخآلا  نم  ربکا  امهدـحا  دـیرملا  ۀـفحت  ةاّمـسملا  ةدیـصقلا 
مجعلا ۀّیمال  یلع  مکحلا  تاحفن  سیفنلا و  بزحلا  همـسا  درو  لدعلا و  یف  ۀلاسر  جارعملا و  رخآلا و  نم  ربکا  امهدحا  کلذک  نادـلوملا 

یه ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  یلا  هبسن  اهیف  مظن  یقلا  ۀلیـسولا  هذه  هرعـش  نم  رعـش و  ناوید  هلمکی و  مل  فّوصتلا و  ناسل  یلع  وه  و 
دق اهلحم و  اذه  سیل  هتامارک  هبقانم و  لاق و  مث  هراعـشا  نم  قاس  ام  رخآ  یلا  یلع  نینمؤملا  ریما  ۀـمطاف و  لسّرلا و  متاخ  دـمحم  یلّـسوت 
نب دمحا  نیدلا  باهش  ۀماّلعلا  خیشلا  هل و  ۀلاسر  یف  يدنسلا  هَّللا  دبع  نب  دیمح  ۀمالعلا  خیـشلاک  فینـصتلاب  ءاملعلا  نم  دحاو  ریغ  اهدرفا 

هَّللا دبع  نب  خیش  بقانم  یف  سوفنلا  ناوخالا و  ۀهزن  هباتک  یف  یکملا  ّيرکشیلا  یلع 
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دبع خیـشلا  ّرد  هّلل  لاق و  نا  یلا  ۀّیـسوردیعلا  ۀقرخلا  بقانم  یف  ۀّیـسودقلا  تاحوتفلا  یباتک  ۀمّدقم  یف  اهنم  اریثک  ترکذ  دق  سوردیعلا و 
لـضافلا خیـشلا  لوق  نسحا  ام  ادادـغب و  تزواج  نیقفاخلا و  یف  هؤانث * عاش  هلئاضف و  تعاذ  ةدیـصق  نم  هیف  لوقی  ثیح  ریثکاـب  یطعملا 

نامّزلا بطق  یبتجملا  باهشلا  وبا  فیفعلا  نبا  ینابّرلا  فراعلا  مولعلا  رحب  ققحم  لک  دیفم  مانالا  خیش  هیف  لوقی  ثیح  ریبّدلا  فیطّللا  دبع 
نافوطلا و نم  نمای  مل  هاوس  اجن و  هالوت  نم  ۀنیفّسلاک  وه  ناندع  نم  ّرغلا  ةامحلا  رخف  یقتلا  ةداهزلا و  ةدایّـسلا و  فرـش  یناثلا  سوردیعلا 

رّـسلا ّيوبّنلا و  دـقعلا  یف  هتفگ و  یبـنلا  لآ  بقاـنم  یف  يوـس  طارـص  رد  یندـملا  يرداـقلا  یناخیـشلا  یلع  نب  دـمحم  نب  دوـمحم  دـیس 
دبع نب  خیشلاب  یمسملا  ینیسحلا  فیرشلا  دجمالا  درفلا  دنسلا  دّیسلا  فراعملا  قئاقحلا و  رحب  مامهلا  ثوغلا  مامالا و  خیشلل  يوفطـصملا 

هّصن ام  يولعاب  سوردیعلا  هَّللا 
خلا یبسح  یبسن و  یببس و  الا  ۀمیقلا  موی  عطقنی  بح  بسن و  ببس و  لک  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا  روکذملا  باتکلا  یف 

نب نیما  دمحم  تسرهاظ  فرـش  رهاب و  دجم  رهاز و  لبن  رفاس و  لضف  زئاح  رفاس  رون  بحاص  رداقلا  دبع  خیـش  هک  دـنامن  بجتحم  زین  و 
سوردیعلا هَّللا  دبع  نب  خیـش  نب  هَّللا  دبع  نب  خیـش  نب  رداقلا  دبع  هتفگ  رـشع  يداحلا  نرقلا  نایعا  یف  رثالا  ۀصالخ  رد  یبحملا  هَّللا  لضف 

یف لاق  هخیرات و  یف  یّلئـشلا  هرکذ  ۀمراضحلا  ءاملع  رباکا  دحا  يدنهلا  یتومرـضحلا  ینمیلا  رکب  وبا  مامالا  خیـشلا  نیّدـلا  ییحم  بقلملا 
رهـش نم  تلخ  نیرـشعل  سیمخلا  موی  ۀّیـشع  یف  تدلو  لاقف  رـشاعلا  نرقلا  رابخا  نع  رفاسلا  رونلا  هخیرات  یف  وه  هسفن  مجرت  دق  هتمجرت 
رهـش فصن  وحنب  یتدالو  لبق  مانملا  یف  يار  يدلاو  ناک  دنهلا و  دالب  نم  دابآدمحأ  ۀنیدمب  ۀئامعـست  نیعبـس و  نامث و  ۀنـس  لوالا  عیبر 

دلاولا نم  ۀجاح  دیری  رداقلا  دبع  خیشلا  ناک  سوردیعلا و  رکب  وبا  خیشلا  ینالیکلا و  رداقلا  دبع  خیشلا  مهنم  یلاعت  هَّللا  ءایلوا  نم  ۀعامج 
ناش یل  نوکیس  هنا  هدنع  ررقت  نیدلا و  ییحم  ینبّقل  رکب و  ابأ  اضیا  یناّنک  مسالا و  اذهب  یتیمست  یلع  هلمح  يذلا  وه  کلذف 

308 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تئـش و ام  لعفا  کنامز  عقو  اذإ  ةرم  یل  لاق  ادج و  ینّبحی  ناک  يریغ و  مهنم  هل  شاع  امف  دنهلا  ضراب  دـلو ؟؟؟ هل  ملـسی  نا  لبق  ناک  و 

تنک ادج و  اریغـص  كاذ  ذإ  تنک  رومالا و  نم  رما  یف  ءاعدلا  هنم  بلطی  كدـلاو  یلا  رابکلا  ءارزولا  ضعب  ءاج  لاق  تاقثلا  ضعب  یکح 
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ٌبیِرَق  ٌْحتَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌرْصَن  اهنوبحت  يرخا  ۀیآلا و  هذه  لاحلا  یف  تارقف  هیدی  نیب  اسلاج 
تیب نم  ءاسنلا  ضعب  اهتبهو  ۀیدنه  دلو  ّمأ  یما  تناک  ۀجاحلا و  کلت  تیـضق  مث  لاق  یحولا  لثم  اذـه  لاقملا  اذـه  مکیفکی  خیـشلا  لاقف 

اهتنبا و لثم  اهرظنت  تناک  يراوجلا و  نم  ۀـلمج  اهنم  ذـخا  ثاثا و  نم  هیلإ  جاتحت  ام  عیمج  اهتطعا  یبال و  تاقدـصلاب  ةروهـشملا  کلملا 
هتمتخ یتح  نآرقلا  تأرق  تاحلاصلا و  نم  تناک  يریغ و  دالوالا  نم  هل  دـلت  مل  وا  رکب  كاذ  ذإ  یه  تناـک  تاره و  رهـشلا  یف  اـهروزت 

ملعلا و رـشنل  تیدـصت  ءاملعلا و  نم  ۀـعامج  یلع  نوتم  ةدـع  تأرق  لیـصحتلاب و  تلغتـشا  مث  دـلاولا  ةاـیح  یف  هَّللا  ءاـیلوا  ضعب  دـی  یلع 
دالبلا راطقا  نم  اهبلط  یف  تغلاب  ةزیفملا و  بتکلا  ءانتقا  یف  ۀّمهلا  تلمعا  ۀعفانلا و  مولعلا  لیصحتل  تغرفت  نونفلا و  نم  ریثک  یف  تکراش 

مولع ءایحا  باتک  لصح  نم  لاق  سوردیعلا  هَّللا  دبع  خیـشلا  يدیـس  ینغلب ن  ام  ۀـلمج و  يدـنع  عمتجاف  دـلاولا  بتک  نم  یلا  راص  ام  عم 
اهب تاقوالا  لاغتشا  ثیداحالا و  عامتسال  تقفو  ۀینلا و  هذهب  کلذک  هتلـصحف  ۀّنجلاب  هَّللا  یلع  هل  تنمـض  ادلج  نیعبرا  یف  هلعج  نیدلا و 

ۀتکن وا  ۀّیملع  ۀلئسم  وا  ۀّیفوص  ةراشا  هَّللا  دمحب  ینتفت  ملف  خیاشملا  نع  هتیّقلت  ام  عم  ۀیبرغ  ءایـشا  یلع  تقفو  بتکلا و  نم  اریثک  تعلاط  و 
اهیلع مّدقی  ّنا  صخـشلل  یغبنی  ۀّیفوصلا ال  تاماقم  فّوصتلا و  تاراشا  یلع  مالکلا  ّنأل  کلذ  یف  لهاجتلا  رهظا  کلذ  عم  ینکل  ۀـّیبدا و 

نایب یلع  علطی  قاوذالا ال  دیجاوملا و  یلع  ۀّینبم  اّهنال  اهلها  ریغ  عم  اهیف  ضوخی  نا  هل  زوجی  الف  کلذ  عم  اهب و  اقّقحتم  ناک  نا  ّالا 
309 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قافآلا و ءاملع  یلـضفب  لاق  قافرلا و  یتافنـصمب  تراص  یتح  باسح  یف  ّطق  یل  ناک  امب ال  ّیلع  هَّللا  ّنم  مث  قاروالا  ۀنـسلالاب و  اهتقیقح 
اعوط و ءاسؤرلا  یل  عضخ  ابرغ و  افرـش و  ءاملعلا  ینمظع  ۀحلاّصلا و  مهتاوعدب  تیظح  یلاعت و  هَّللا  ءایلوا  نم  بولقلا  بابرا  ۀبحم  تقزر 

ذخا امهریغ و  نمیلا و  یصقا  رصمک و  قافآلا  نم  حئادملا  یلا  تلـصو  ۀلیمجلا و  مهتالـصب  ینودفرا  فارطالا و  كولم  ینبتاک  اهرک و 
اهلثم یلا  قبـسا  مل  یتـلا  ۀـلوبقملا  بتکلا  نم  ۀـلمج  تّفلا  ناـیعألا و  نم  ریفغ  مج  فوـصتلا  ۀـقرخ  سبل  مـالعالا و  نـم  دـحاو  ریغ  یّنع 

نم ۀعامج  هظّرق  مخـض و  دلجم  وه  هنع و  عمجا  هلبق  ّفلؤی  مل  سیفن  باتک  وه  ۀّیـسوردیعلا و  ۀـقرخلا  یف  ۀّیـسودقلا  تاحوتفلا  باتکک 
قئادـحلا باتک  ۀـقرح و  سیل  وه  هعوضومل و  اقباطم  ءاج  هخیرات  نا  قافتالا  بیرغ  نم  سیرارک و  هظیراقت  تغلب  یتح  مـالعالا  ءاـملعلا 

ةزیزعلا ةرـضحلا  فاحتا  باتک  نیرـشعلا و  نود  كاذ  ذإ  یّنـس  هتفلا و  باتک  لّوا  وه  هباحـصا و  مالـسلا و  هیلع  یبّنلا  ةریـس  یف  ةرـضخلا 
یلا جاهنملا  باتک  یفطصملا و  دلوم  رابخا  یف  یفطصملا  بختتملا  باتک  رغـصا و  ّهنا  ّالا  قئادحلا  طمن  یلع  وه  ةزیجولا و  ةریـسلا  نویعب 

باتک حابّـصلا و  ءاسملا و  راکذا  یف  حاّجنلا  ةاّجنلا و  بابـسا  باتک  فیرـشلا و  ردـب  لها  یف  فیطللا  جذومنالا  باتک  جارعملا و  ۀـفرعم 
فیرعت باتک  يراخبلا و  متخب  يرابلا  حنم  باتک  ۀقیثولا و  ةورعلا  یلع  هقیشرلا  یـشاوحلا  باتک  نیّدلا و  نم  مهملا  نایب  یف  نیمثلا  ردلا 
ینلوانتی نا  توجرف  یلازغلا  یف  یمالک  بتکی  نمل  هَّللا  رفغ  لاق  سوردـیعلا  هَّللا  دـبع  خیـشلا  دیـس  ّنا  هثعاـب  ءاـیحألا و  لـئاضفب  ءاـبحألا 

باتک و یف  یلازغلا  یف  هَّللا  دـبع  خیـشلا  مالک  تعمج  نامّزلا  لهما  نا  لوقی  هتعمـس  ّیناف  هاـجر  قیقحتب  يدـلاو  فاعـسا  تدرا  هؤاـعد و 
يولع ینب  ةداسلا  ۀـمدخ  باتک  لآلا و  لـئاضف  یف  لـآللا  دـقع  باـتک  یلازغلا و  یف  هَّللا  دـبع  خیـشلا  مـالک  یف  یلـالتملا  رهوجلا  هّیمـسا 

ّيوبّنلا دقعلا  راصتخاب 
310 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیتیبلا حرـش  یف  ۀیربنعلا  ۀحفنلا  باتک  اّدج و  رـصتخم  وه  دیرملا و  ۀفحت  حرـشب  دیفتـسملا  ۀـیغب  باتک  همامتال و  هَّللا  ینقفوی  نا  وجرا  و 
حرـش تملع و  امیف  نیعبرالا  وحن  ةدیدع  اخـسن  هنم  اولـصح  اریثک و  سانلا  هب  ینتعا  بلّطلا  ۀیاهن  حرـش  یف  برقلا  ۀـیاغ  باتک  ۀـّیندعلا و 
باتک ءافلخلا و  ءامسأب  ءافرّظلا  ۀفحت  حرـشب  افـصلا  ناوخا  فاحتا  باتک  ةّوبنلا و  ندع  بحاص  سوردیعلا  رکب  یبأ  خیـشلا  ةدیـصق  یلع 

داعس تناب  اهب  ضراع  یتلا  يریصوبلا  ةدیصق  حرـش  یلع  ظیرقت  رـشاعلا و  نرقلا  رابخا  نع  رفاسلا  رونلا  باتک  ءاخالا و  قحب  ءافولا  قدص 
نب دمحمل  ۀماّلعلا  خیـشلا  انبحاص  ۀلاسر  یلع  رخأ  یعفاشلا و  ینمیلا  يومالا  نیـسعد  مالـسلا  دبع  نب  کلملا  دبع  مالـسالا  خیـش  انخیـشل 
نب دمحا  حلاصلا  هیقفلل  ةزاجإ  هل و  قالخ  نم ال  هیلإ  اهبسن  یتلا  ۀعینـشلا  ۀلاقملا  کلت  نع  کلام  مامالا  هیزنت  یف  يرکبلا  یلع  نب  دمحم 
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یتلا هتافلؤم  نم  یلشلا و  لاق  هسفن  قح  یف  همالک  یهتنا  ضیفتـسملا  ضیفلا  ضیرالا و  ضورلا  همـسا  رعـش  ناوید  رباجاب و  دّمحم  هیقفلا 
یف نیعلا  ةّرق  باتک  نیدّلجم و  وحن  لوطم  وه  هیلإ و  متاح  دیّسلا  نم  ۀلاسر  حرش  وه  متاح و  ذاتـسالا  ضور  نم  مسابلا  رهزلا  اهرکذی  مل 
نب خیش  ّیبرملا  ینّابّرلا  ملاعلا  مالـسالا  خیـش  نأشلا  اذه  یف  انماما  انخیـش و  مسابلا و  رهزلا  یف  لاق  نیـسح  اب  دمحم  نب  رمع  یلولا  بقانم 

لماکلا ناسنالا  معلا  نبا  خالا و  وه  يذلا  خیشلا  یناثلا  انخیش  هناکم و  یف  ینردص  هّرسب و  یناذغ  هرظنی و  ینّابر  ّهناف  سوردیعلا  هَّللا  دبع 
انتنـسلا ّقفو  تقحل  یتح  انرارـساب  عرـسا  يّذلا  وه  لدهالا و  دمحا  نب  متاح  حابـشالا  خیـش  حاورالا و  وبا  لماش  لکلل  وه  يذـلا  ءزجلا  و 

ّهناف يدلاو  يونص و  سوردیعلا  خیش  نب  هَّللا  دبع  خیشلا  سومشلا  سمش  دوهشلا و  لها  ماما  دوجولا و  بطق  ثلاثلا  انخیش  تقطن و  یتح 
سماخلا انخیش  يریمشکلا و  نیسح  شیورد  عبارلا  انخیش  همیکحت و  هل و  هتزاجا  ةروص  رکذ  اخیش و  ینبصن  ۀقرخلا و  ینسبلا  ینمکح و 

نب یسوم 
311 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یتشچ و نسح  خیشلا  نب  دّمحم  ریهـشلا  ةودقلا  ریبکلا  یلولا  سداسلا  انخیـش  هل و  یناثلا  ةزاجإ  نیذه و  ۀمجرت  رکذ  يریمـشکلا و  رفعج 
ۀنیدـمب فلا  نیثلث و  نامث و  ۀنـس  یف  هتافو  تناک  یلاـعت و  هَّللا  ۀـمحر  یلا  لـقتنا  نا  یلا  داـبعلا  عفن  یلع  ارمتـسم  دابآدـمحأ  یف  لزی  مل 

هب كّربتی  رازی و  فورعم  روهشم  اهب  هربق  ۀنس و  نوتس  هرمع  دابآدمحأ و 

مودخم ازریم  - 68

بقانم رد  بلـصت  بصعت و  همه  نآ  اب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  نیدلا  نیعم  نب  مودخم  ازریمب  ریهـشلا  سابع  هکنآ  متـشه  تصـش و  هجو 
لصف یناث  عرف  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  ضقاون  رد  هچنانچ  هدرک  لقن  يذمرت  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

دیامرفیم باتک  هثالث  لوصف  زا  لوا 
ۀیرـسلا یف  یـضمف  بلاط  یبأ  نب  یلع  مهیلع  لمعتـسا  اـشیج و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاـق  لاـق  نیـصح  نب  نارمع  نع 

ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  انیقل  اذإ  اولاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  ۀعبرا  دقاعت  هیلع و  اورکناف  ۀیراج  باصاف 
تمدق اّملف  مهلاحر  یلا  اوفرصنا  مث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرب  اوءدب  رفـس  نم  اوعجر  اذإ  نوملـسملا  ناک  یلع و  عنـص  امب  هانربخا 

هنع ضرعاف  اذک  اذک و  لعف  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلا  رت  ملا  لاقف  ۀعبرالا  دحا  ماقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اومّلـسف  ۀیرـسلا 
اولاق ام  لاقف  عبارلا  ماق  مث  امهتلاقم  لثم  لاقف  ثلاثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  لاق  ام  لثم  لاقف  یناثلا  ماـق  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

ّیلو وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  نا  اثلث  ّیلع  نم  نودیرت  ام  لاقف  ههجو  یف  فرعی  بضغلا و  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مهیلإ  لبقاف 
يذمرتلا هجرخا  نمؤم  لک 

موهفملا قوطنملا و  قئاقح  نیعدبملا  مهخیاشم  ذالم  مورقلا و  مهیملکتم  ۀـّلجال  مودـخملا  ضقاّونلا  بحاص  اذـه  بجعلا  ّلک  بجعلل  ایف 
یف تبثی  مولملا  فیحلا  هماهم  یف  فاجیالا  مومذـملا و  فسعلا  بسابـس  یف  عاضیالا  موشملا و  بّصعتلا  غلابلا و  قارغالا  نم  هیلع  اـم  عم 

يذمرتلا نع  القان  فیرشلا  ثیدحلا  اذه  هباتک 
312 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ضقاونلا بحاص  نم  ةریثک  بلاطمل  ابهتنم  هنوک  عم  ّیلباکلا  موصخلا و  مغر  یلع  احیحـص  اربتعم  ادـمتعم  هنوک  رهظیف  حیحـصلا  بحاـص 
اذاف انالعا  اراهجا و  هفلاخ  اناودع و  ۀفزاجم و  هیف  حرج  لب  ضحادـملا  کلاهملا و  نم  ذـقنملا  حیحـصلا  ثیدـحلا  اذـه  هتابثاب  لفتحی  مل 

رثوملا طیلختلا  سیمعّتلا و  ةدایز  عم  لحتنملا  تالافثل  لحتنملا  بطاخملا  نم  وکـشا  اذ  امف  طیـسوت  الب  هنم  ذخالا  یلباکلا  لاح  اذه  ناک 
قهازلا و عییشت  یف  نعمملا  طیشن و  بلقب  قدّصلا  ۀیمعت  ّقحلا و  لامخا  یف  راد  زالا  شیمکلا  طیسولا  جهنملا  جاهتنا  نع  راروزالا  یصقال 

لئاضف رد  يذمرت  زا  ار  نآ  مودخم  ازریم  ندرک  لقن  زا  ثیدح  نیا  تّحـص  رابتعا  دامتعا و  تیاهن  هچنانچ  طیلـس و  ناسلب  فئازلا  قیفنت 
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حضاو و هدومن  رکذ  ار  فیرش  ثیدح  نیا  نآ  رد  هک  عرف  نیا  ناونع  زا  نآ  تّحص  نانچمه  تسرهاظ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
یف ۀمدقملا  لامکا  لیذ و  ۀمتاخ و  ۀلاقم و  فشک  ۀثلث و  لوصف  ۀمّدقم و  یلع  بترم  ّهنا  ملعا  مث  ضقاّونلا  ردـص  یف  لاق  ثیح  تسحئال 

لضف یف  ۀلزانلا  تایآلا  یف  لّوالا  ناعرف  هیف  لّوالا و  لصفلا  ّحصی  ۀّیمامالا ال  هلوقی  يذلا  ینعملاب  نامیالا  ّنا  مالـسالا و  نامیالا و  قیقحت 
لّیذم وه  ۀبحّصلا و  ۀبارقلا و  یفرش  نیب  نوعماج  باحصالا  ۀّلجا  نم  مّهنال  مهنم  تیبلا  لها  امومع و  مهفانـصا  ضعب  لضف  باحـصالا و 

لصفلا اذه  یف  رکذ  وهف  دحاو  صخش  لضف  یف  درو  ام  ّلکف  نیروکذملا  لضف  یلع  ّۀلاّدلا  ۀحیحصلا  تایاورلا  یف  یناثلا  قیـشر  قیقحتب 
امهیبا و لضف  نیب  نوکی  اّلئل  دحاو و  صخـش  ۀلزنمب  داّحتالا  ۀیاغ  نم  امّهنال  یناّثلا  لصفلا  یف  رکذ  ّهنا  یف  نینـسحلا  لضف  یف  درو  ام  الا 

یجنزرب لوسّرلا  دبع  دمحم  دّیس  تسا و  هّینـس  نیتّنعتم  مظاعا  نیملکتم و  ۀّلجا  نیبّصعتم و  رباکا  زا  مودخم  ازریم  خلا و  ریثک  لضف  امهّمأ 
لوسّرلا دبع  نب  دمحم  ّهبر  وفع  یجارلا  لولملا  بنذملا  دبعلا  لوقیف  دعب  هتفگ و  ضفاون  رد  هچنانچ  هدرک  دای  مامت  لیجبت  حدـمب و  ار  وا 

یندملا مث  یجنزربلا  يوسوملا  ینیسحلا  فیرشلا 
313 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تنک ةذبن  ۀضفارلا  تاوفه  نم  یـضم  امیف  تعمج  تنک  دـق  ینا  هلامعا  تاحلاّصلاب  متخ  هلام و  نّسح  هلامآ و  قّقح  هل و  امیف  هل  هَّللا  ناک 
دیفح ینسحلا  ینیسحلا  مودخم  ازریمب  ریهشلا  فرشا  نیّدلا  نیعم  نیمرتحملا  نیمرحلاب  یـضاقلا  ۀماّلعلا  دّیـسلا  انالوم  ۀلاسر  نم  اهتـصّخل 
همحر ةدیفملا  تاقیقحتلا  ةدیدعلا و  تاّفلوملا  بحاص  اهریغ  فقاوملا و  حراش  یناجرجلا  یلع  نیّدلا  رون  ۀـماّلعلا  ققحملا  دنـسلا  دّیـسلا 
نیزا فاقلاب  ضقاّونلا  ضفاوّرلا و  یلع  ضقاّونلا  اهاّمـس  ۀـعامجلا  فهک  ۀّنّـسلا و  ّزع  ملعلا و  تیب  مهلک  مّهناف  هفالـسا  محر  یلاـعت و  هَّللا 

تستعامج فهک  تنس و  ّزع  ملع و  تیبلها  زا  وا  تسا و  هدیفم  تاقیقحت  هدیدح و  تاّفلؤم  بحاص  مودخم  ازریم  هک  تسرهاظ  ترابع 
تسهربتعم هدمتعم  رافـسا  هرهتـشم و  هفورعم  بتک  زا  ضقاون  باتک  دراد و  وا  هلاسر  رب  دامتعا  دنکیم و  دای  انالوم  ظفلب  ار  وا  یجنزرب  و 

ۀّیّرذ نم  یقاـبلا  دـبع  ریم  نب  مودـخم  ازریم  فیرـشلل  ضفاوّرلا  یلع  ضقاون  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم 
ضفاورلا و بهذم  فییزت  هیف  رکذ  ۀفرـشملا  ۀکمب  ۀئامعـست  نیعـست و  سمخ و  ۀنس 995  دودح  یف  یفوتملا  یناجرجلا  فیرـشلا  دّیّـسلا 

ذیملت دیشر  لضاف  هدومن و  ثبشت  کّسمت و  ناب  هدرمش  هربتعم  بتک  زا  ار  ضقاون  باتک  ضفارم  رد  يروپنراهـس  نیدلا  ماسح  هحیبقت و 
رصاعم لضاف  هدومرف و  حضاو  فّنـصم  فّنـصم و  دامتعا  رابتعا و  لامک  هدومن  ضقاون  بحاص  مالکب  دانتـسا  حاضیا  رد  دیحو  بطاخم 

بدا تاعارم  مدـع  رد  دوخ  يادـتقم  هوسا و  یلباک  لثم  ار  نآ  ّفلؤم  دـیامنیم و  ضقاون  باـتکب  هلاوح  نیغلا  ۀـلازا  رد  مه  یلع  ردـیح 
زا مودخم  ازرم  حدام  یجنزرب  لوسرلا  دبع  نب  دمحم  هک  دنامن  بجتحم  دهدیم و  رارق  انثلا  ۀّیحتلا و  فالآ  مهیلع  يدـه  هّمئا  تارـضح 

نایعا یف  ررّدلا  کلـس  رد  يدارم  یلع  دیـس  نب  لیلخ  دـمحم  دیـس  لضفلا  وبا  تسنایعا  يالـضف  ریهاشم  نأشلا و  لیلج  ياملع  فیراعم 
دّمحم هتفگ  مدیـسراو  رـصمب  نآ  هعوبطم  هخـسن  ماـیا  نیرد  مدـید  هروـنم  هنیدـم  مرح  رد  نآ  هیملق  هخـسن  اـقباس  هک  رـشع  یناـثلا  نرقلا 

دّیسلا دبع  نب  لوسّرلا  دبع  نب  یجنزربلا 
314 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لصالا و یجنزربلا  ّیعفاّشلا  هنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  اندّیسب  بسّنلا  لصتملا  دّیّسلا  دبع  نب  ردنلق  نب  لوسّرلا  دبع  نب 
نآرقلا أرق  اهناشن و  فلا و  نیعبرا و  ۀنس  لوالا  عیبر  رشع  یناث  ۀعمجلا  ۀلیل  روز  رهشب  دلو  مامهلا  دحوالا  ریرحنلا  ققدملا  ققحملا  دلوملا 

نیققحملا ۀمتاخ  مزال  یناروکلا و  فیرـش  دّمحم  ألملا  مهنم  ۀعامج  یلع  هدالب  یف  أرق  مولعلا و  ۀّیقب  یف  جرخت  هب  هدـلاو و  یلع  هدّوج  و 
قشمد و دادغب و  نادـمه و  لخد  یـشاشقلا و  دـمحا  یفّـصلا  دـی  یلع  موقلا  قیرط  کلـس  هتبحـصب و  عفتنا  یناروکلا و  نسح  نب  میهاربا 
یبکاوکلا و دمحم  یـضرعلا و  ءافولا  یبأ  نع  بلحب  یحالّـسلا و  دمحا  نع  نیدرامب  ذخاف  ءاملعلا  نم  اهب  نمع  ذـخا  رـصم و  ۀینطنطـسق 
یـسلما و ربّسلا  یلع  یلبابلا و  دّمحم  نع  رـصمب  جلدم و  خیّـشلا  نع  دادـغبب  يروفّـصلا و  رداقلا  دـبع  یلبنحلا و  یقابلا  دـبع  نع  قشمدـب 
یعیبرلا و یلع  يدیبزلا و  نامعج  نب  قاحسا  خیشلاک  امهیلإ  نیدقاولا  نع  نیمرحلاب  یمجعلا و  دمحا  ینانعلا و  دّمحم  یحازملا و  ناطلس 
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نم ولـص  سیردّتلل و  رّدصت  ۀفیرـشلا و  ۀـنیدملا  نّطوت  مث  مهریغ  یـساملحسلا و  کلملا  دـبع  يرفعجلا و  یـسیع  يرغّتلا و  یبیقعلا  یلع 
ضفاورلل و ضقاونلا  ۀعاّسلا و  طارشا  یف  ۀعاشالا  يواضیبلا و  ریسفت  حرش  یف  لیبسلّـسلا  راهنا  اهنم  ۀبیجع  فیناصت  ّفلا  اهئاسؤر و  ةارس 

لئاوا ریسفت  یف  دوعّصلا  ةاقرم  حاتفملا و  صیخلت  رصتخم  صیخلتلا  صلاخ  لمکی و  مل  ۀیفاشلا  حرش  ۀیفاعلا  حلطـصملا و  ۀّیفلا  یلع  احرش 
لئاسملا نع  ۀبوجالا  یلع  رادتقا  ةوق  هل  تناک  ةولّـصلا و  یف  ۀلمـسبلاب  رهجلا  یف  ۀـلاسر  يواضیبلا و  ۀـحتاف  حبـص  یلع  يواّضلا  دوقعلا و 

ةّرغ یف  هتافو  تناک  المع و  املع و  ملاعلا  دارفا  نم  ناک  دقف  ۀلمجلاب  هلمکا و  هرجوا و  هلهسا و  ظفل و  بذعا  تقو و  عرسا  یف  ۀلکـشملا 
هیلع لوعم  مظاعا و  رباکا  دنتـسم  تسیباتک  یجنزرب  ضفاون  باتک  یلاـعت و  هَّللا  همحر  ۀـنیدملاب  نفد  فلا و  ۀـئام و  ثـالث و  ۀنـس  مّرحم 

هبیرغ فیلات  هبیجع و  فیناصت  زا  نآ  ندوب  مخافأ  هّلجا 
315 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دّیّـسلا هرـصتخا  دـیامرفیم و  ضفاون  رکذ  دـعب  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  تسرهاب و  رهاظ و  يدارم  هدافا  زا 
نیغلا ۀـلازا  رد  یلع  ردـیح  رـصاعم  لضاف  ۀـئام و  فلا و  نیثـالث و  ۀنـس  یفوتملا  ۀـبیط  لـیزن  يدرکلا  یجنزربلا  لوسرلا  دـبع  نب  دّـمحم 

نآب ّقح  لـها  تاکـسا  لـیجخت و  هدومن  دراو  ار  یجنزرب  تاداـفا  راشبتـسا  راـختفا و  تیاـهنب  دـیامنیم و  کّـسمت  باـتک  نیا  تاراـبعب 
دهاوخیم

یباص و  - 69

هدرک لـقن  نیثدـحم  نیطاـسا  زا  هددـعتم  قرطب  ار  تیـالو  ثیدـح  یعفاـش  ینمی  یباـصو  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  هکنآ  مهن  تصـش و  هجو 
بابلا هتفگ  ءافلخلا  ۀـعبرالا  لضف  یف  ءافتکالا  باتک  زا  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لـضف  یف  بلاـطملا  ینـسا  باـتک  رد  هچناـنچ 

اهیف رشاعلا 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبّنلا  دعب  نمؤم  لک  ّیلو  ّهنا  رابخالا  نم  ءاج 

هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لوق  و 
هنع یلاعت  هَّللا  یضر  اهب  یلاعت  هَّللا  هّصخ  ۀقرفتم  لئاضف  عم  ّیلع  ۀیالوب  ةءارب  هعم  ناک  نم  الا  طارّصلا  زوجی  ّهنا ال  و 

باصاف ۀّیرسلا  یلع  یضمف  اّیلع  اهیلع  لمعتسا  ۀیرس و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  نیـصح  نب  نارمع  نع 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  انیقل  اذإ  اولاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحصا  نم  ۀعبرا  دقاعت  هیلع و  اورکناف  یبسلا  نم  ۀیراج 

اوفرصنا مث  هیلع  اومّلس  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرب  اوءدب  رفـس  نم  اومدق  ذإ  نوملـسملا  ناک  نارمع و  لاق  یلع  عنـص  امب  هانربخا 
اذک عنص  اّیلع  ّنا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀعبرالا  دحا  ماقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  اوملس  ۀیرّـسلا  تمدق  اّملف  مهلاحر  یلا 

ام لثم  لاقف  عبارلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  امهتلاقم  لثم  لاقف  ثلاثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  یناـثلا  ماـق  مث  هنع  ضرعاـف  اذـک  و 
وه هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  نا  اثالث  یلع  نم  نودـیرت  ام  لاقف  ههجو  یف  فرعی  بضغلا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هیلإ  لـبقاف  اولاـق 

يدعب نمؤم  لک  یلو 
هدنسم یف  دمحا  مامالا  هجرخا  هحیحص و  یف  نابح  نبا  يذمرتلا و  هجرخا 

316 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نمؤم لک  یلو  وه  هنم و  انا  ینم و  یلع  اـّیلع  اوعد  لاـقف  ههجو  ریغت  دـق  عبارلا و  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لـبقاف  هیف  لاـق  و 

يدعب
تسروکذم افتکا  رد  زین  و 

تلخد تمدقف و  عنص  ام  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  ربخاف  ةدیرب  ای  اهمنتغا  لاق  دیلولا  نب  دلاخ  ّنا  يرخا  ۀیاور  یف  هنع  هَّللا  یـضر  هنعو 
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یلع هَّللا  حـتف  اریخ  تلقف  ةدـیرب  ای  ربخلا  ام  اولاـقف  هباـب  یلع  هباحـصا  نم  ساـن  لزنم و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دجـسملا و 
هَّللا یّلـص  یبّنلا  ربخاف  اولاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  ربخال  تئجف  سمخلا  نم  یلع  اهذخا  ۀیراج  تلقف  کمدـقا  ام  اولاقف  نیملـسملا 
نم اّیلع  نوصقنتی  موقلا  لاب  ام  لاقف  ابـضغم  جرخف  مالکلا  عمـسی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هنیع و  نم  طقـسیس  هناف  ملـس  هیلع و 
نم لضفا  انا  میهاربا و  ۀـنیط  نم  تقلخ  یتنیط و  نم  قلخ  هنم  انا  یّنم و  اـّیلع  ّنا  ینقراـف  دـقف  اـّیلع  قراـف  نم  ینـضغبا و  دـقف  اـّیلع  ضغبا 
نبا هجرخا  يدعب  مکّیلو  ّهنا  ذخا و  یتلا  ۀـیراجلا  نم  رثکا  یلعل  نا  تملع  اما  ةدـیرب  ای  میلع  عیمـس  هَّللا  ضعب و  نم  اهـضعب  ۀـیّرذ  میهاربا 

ءافشلا یف  یسلدنالا  عوبسا  نبا  راثالا و  بیذهت  یف  ریرج 
هتفگ و نا  رد  زین  و 

هجرخا هب  رمؤی  ام  لعفی  هناف  اّیلع  ّبحاف  يدـعب  مکیلو  اّیلع  ّنا  ةدـیرب  ای  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  هنع 
سودرفلا دنسم  یف  یملیدلا 
هتفگ و نا  رد  زین  و 

يدعب نمؤم  ّلک  یلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  ایلع  ّنا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  هنع  هَّللا  یضر  نیصح  نب  نارمع  نع 
ۀباحصلا لئاضف  یف  میعن  وبا  هدئاوف و  یف  نایفس  نب  نسحلا  هدنسم و  یف  یسلایطلا  دواد  وبا  هجرخا 

هجرخا يدـعب  نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  اثلث  اّیلع  اوعد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  هنع  و 
ةدسم یف  دمحا  مامالا 

هتفگ نا  رد  زین  و 
يدعب مکّیلو  اّیلع  ّنا  ةدیربلا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  امهنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  نع 

317 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةراتخملا یف  ءایّضلا  كردتسملا و  یف  مکاحلا  هجرخا  هب  رمؤی  ام  لعفی  ّهناف  اّیلع  ّبحاف 

تسروکذم و افتکا  رد  زین  و 
هّبح يدعب و  نمؤم  لک  یلو  ّیلع  یلع و  نم  انا  یّنم و  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  يرافغلا  ّرذ  یبأ  نع 

سودرفلا دنسم  یف  یملیدلا  هجرخا  ۀفار  هیلإ  رظنلا  قافن و  هضغب  نامیا و 
قیقحت باص  نمل  ءافتکا  ءافخلا  بابلجل  ۀیـضان  ةدـیدع  قرط  نم  ثیدـحلا  اذـه  رکذـب  ءافتکالا  بحاـص  یلاـصولا  لاـفتحا  دـیزم  یف  و 

الا و نیلغدـملل  عیظف  عیرقت  باّصنلا و  نیلطبملل  عقاّنلا  مّسلا  عیرجت  هیف  بارّـسلا و  نم  ءاملا  لّیذ  نمل  ۀـّلغلل  ءاور  هّلعلل و  ءافـش  باوّصلا و 
باب و ّلک  یف  دّدـسملا  ّقفوملا  هَّللا  بابّتلا و  زلعلا و  لهاجم  یف  نامیهلا  بائتکالا و  راجـضنالا و  رانب  ءالطـصالا  الا  مهل  دـیحم  الف  باش 

هدافا بسح  هک  يدینـش  افنآ  تسرثآم  نیعماج  مخافأ  رخافم و  نیعماج  مظاعا  تابثا و  هّلجا  تاقث و  رباکا  زا  یباصو  هَّللا  دبع  نب  میهاربا 
لوق رد  هچنانچ  هدومرف  دای  ثّدحم  خیـش  فصوب  ار  وا  نامز  نسح  يولوم  رـصاعم  لضاف  تساملع و  هلجا  زا  وا  لآملا  ةریخذ  رد  یلیجع 

یف ءافتکالا  یف  ّيربطلا و  ّبحملا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  مرحلا  خیـش  زاجحلا  ظفاحل  ةرـشعلا  لئاضف  یف  ةرـضنلا  ضایرلا  یف  هتفگ  نسحتـسم 
دیاب خـلا و  اّیله  انعمـس  الاق  اعم  نیریـس  نبا  نسحلا و  نع  یعفاشلا  یباّصولا  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  ثدـحملا  خیـشلل  ءافخلا  ۀـعبرالا  لـضف 

یلیجع لآملا  ةریخذ  هیضام  ترابع  زا  فوصوم  رابتعا  دامتعا و  لامکب  تسفورعم و  روهشم و  تیاهن  یباصو  ءافتکالا  باتک  هک  تسناد 
دنااملع و هّلجا  نآ  نیفنـصم  هک  تسبتک  نآ  هلمج  زا  دـشابیم  ءافتکالا  باتک  هعبرا  بتک  زا  عبار  باتک  هک  بلاطملا  ینـسا  هک  یتفایرد 

دناهدرک نآ  ریرحت  ریرقت و  مالسلا  مهیلع  تیبلها  يارب  لاملا  ةریخذ  ینعا  باتک  نا  رد  هروکذم  تایصوصخب  ّهلدا  حیرصت  ببـسب  ناشیا 
مهنـساحم تادراو  ّنا  یلا  ةراشا  هتفگ  يرت  ام  اهنم  تنّیه  ءاضفلا  ألمی  اردـم  ارجح و  تدـجو  نکل  حرـشب  لآملا  ةریخذ  رد  یلیجع  زین  و 

هعمست ام  کلذ  نم  تنّیبف  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دمحلا  ءاضفلا و  تألم  یّتلا  رمدملا  رجحلاک و 
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318 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف ةدرفملا  بتکلا  اّما  اعومجم و  اّما  اقرفم و  اّما  هیف  نوروکذـم  مه  اـّلا و  ثیدـحلا  بتک  نم  باـتک  دـجوی  ـال  کلذـل  رثکا و  یقب  اـم  و 

همـسابلا روغثلا  اهنم  بلاط و  یبأ  نب  یلع  لئاضف  یف  بلاطملا  ینـسا  اهنم  نیطبـسلا و  لئاضف  یف  نیطمّـسلا  اهنم  اّدج  ةریثک  یهف  مهلئاضف 
امم ال کلذ  ریغ  يربطلل و  یبرقلا  يوذ  لئاضف  یف  یبقعلا  رئاخذ  اضیا و  هل  تیبلا  لها  رکذ  یف  تیملا  ءایحا  ۀـمطاف و  ةدّیـسلا  لئاضف  یف 

تیاهن نآ  رابخا  تابثا  لقنب و  دـنیامنیم و  جاجتحا  ءافتکالا  باتک  تایاورب  رادـقم  یلاع  هّمئأ  راـبک و  ياـملع  خـلا و  هرـصح  یف  عمطم 
هتفگ لاملا  ةریخذ  رد  یلیجع  رداقلا  دبع  نب  دمحا  دنیامرفیم  رهاظ  شرابتعا 

ۀمطاف تتام  لاق  مهنع  هَّللا  یضر  نیـسحلا  نب  یلع  هدج  نع  هیبا  نع  دّمحم  نب  رفعج  نع  ءافلخلا  ۀعبرالا  خیرات  یف  ءافتکالا  بحاص  لاق 
خلا ءاشعلا  برغملا و  نیب 

الاو دیشر  وا  دیرف  ذیملت  ماقمق و  بطاخم  مالک  زا  نآ  يانث  حدم و  یهاش و  ریسفتب  تسفورعم  هک  دوخ  ریسفت  رد  ملاع  بوبحم  دمحم  و 
دهنیم فاصنا  يو  رارق  نآ  تبترم  تماخف  ياصقا  دـنکیم  لقن  تایاور  ءافتکالا  باتک  زا  اـجباج  تسروهظ  حوضو و  لاـمک  رد  ماـقم 

رابخا و ندوب  دنتـسم  روهـشم و  دمتعم و  ربتعم و  ءافتکالا  باتک  ردص  زا  همه  نیرب  هوالع  هیبشتلا و  ثیدـح  دـّلجم  یف  هیلع  علطتـس  امک 
یفیلات وا  يارب  دیامن  عمج  هک  دندرک  لاؤس  فنـصم  زا  افو  قدص و  لها  زا  افـص  ناوخا  ضعب  هاگ  ره  هک  تسروهظ  تیاهن  رد  نآ  راثآ 

نیـضغبم ّمذ  ناشنیبحم و  لضف  عم  هعبرا  يافلخ  هّصاخ  هباحـص  لضف  رد  تسیورم  تاـبثا  تاـقث  زا  هک  يراـثآ  هیوبن ص و  ثیداـحا  زا 
راگدرورپ زا  تستیادـه  رب  ناشیاب  يدـتقم  تسلامعا و  لضفا  برق و  ياکزا  زا  ناشیا  راثآ  ءافتقا  ناشّتبحم و  هک  دوش  حـضاو  ات  ناشیا 

راـجف فسا  ظـیغ و  نزح و  ّمه و  ثعاـب  دوش و  لـصاح  افـش  نینمؤم  بولق  يارب  رما  نیاـب  سپ  لالـض  تارمع  رد  ناـشضغبم  دوـخ و 
فارتعا راذتعاب و  فّنـصم  ار  وا  داد  باوج  ددرگ  ّتنـس  باتک و  ّصن  نیدناعم  ۀـعامج  تنـس و  زا  نیدـماح  هباحـص و  لضف  نیدـحاج 

دید هراختسا  دعب  دومن  هراختسا  ادخ  زا  فّنـصم  درکن  لوبق  ار  راذتعا  وا  هاگ  ره  رادتقا و  مدعب  دوب  حرـصم  هک  یلاح  رد  ریـصقت  زجعب و 
درک تباجا  سپ  تسبجاو  وا  تباجا  هک 

319 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناـشبتارم و ّولع  ردـق و  مظع  بقاـنم و  فرـش  رد  ار  باـتک  نیا  درک  عمج  سپ  وا  لاـبقا  وا و  مزع  دـید  هک  یتقو  وا  لاؤس  يوسب  ار  وا 

نا رد  بلاط  رب  دیآ  شیپ  دـشاب و  لهـس  نآ  لوانت  رظان  رب  ات  دنـس  فذـح  راصتخا و  هجو  رب  هدـیدع  بتک  زا  ار  ناشلئاضف  دومن  نیودـت 
بایترا هدهع  زا  صلخت  يارب  نآ  ّفلؤم  رب  هدومن  هیبنت  هنم و  جرخم  باتکب  ار  یثیدـح  ره  هدرک  تبـسن  ار و  نآ  دـنکیم  دـصق  هکیزیچ 
حراشلا ردّصلا  کلذ  لصا  یلع  فقتس  باّهو و  کلم  يادخ  زا  باوث  رد  هدرک  تبغر  لضف  ملع و  لها  زا  هقباسلا  یلوا  عابتا  لقن و  رد 

یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دعب  امیف  ردص  لک  هنیماضم  فئاطلب 

یفاحلا دمحا  - 70

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  ار  تیالو  ثیدح  یعفاشلا  ینیـسحلا  یفاحلا  دـمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  هکنآ  مداتفه  هجو 
هتفگ باحصالا  بیترت  یف  باذم  ربت  رد  هچنانچ  هدرک  دراو 

نب دلاخ  ثعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  نا  نیثدحملا  رثکا  هاور  یلع و  لئاضف  باتک  یف  ةدـیرب و  نع  دنـسملا  یف  دـمحا  مامالا  يور 
یلع امکنم  دحاو  ّلکف  امتقرتفا  نا  ساّنلا و  یلع  یلعف  اتعمتجا  نا  لاق  نمیلا و  یلا  امهالک  يرخا و  ۀّیرـس  یف  اّیلع  ثعب  ۀیرـس و  یف  دیلو 
مهنم نیملـسملا  نم  ۀعبرال  دـلاخ  لاقف  هسفنل  اهّـصتخاف  ۀـیراج  یلع  ذـخا  اسان و  التق  الاوما و  اذـخا  ءاسن و  ایبس  اراغا و  اعمتجاف و  هدـنج 
ءاجف هیلإ  اهقبسف  ّیلع  یلع  اهدّدع  رومال  اذک  هل  اورکذا  اذک و  هل  اورکذاف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  اوقبـسا  یملـسالا  ةدیرب 

ةدـیرب ءاجف  هنع  ضرعاف  اذـک  لعف  اّیلع  ّنا  لاقف  رخآلا  بناجلا  نم  رخـآلا  ءاـجف  هنع  ضرعاـف  اذـک  لـعف  اـّیلع  ّنا  لاـقف  هبناـج  نم  دـحاو 
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اوعد لاقف  ههجو  ّرمحا  یتح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بضغف  هسفنل  ۀیراج  ذخا  اذک و  لعف  اّیلع  نا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  یملـسالا 
يدعب نمؤم  لک  ّیلو  وه  ذخا و  امهرثکا  سمخلا  نم  هّظح  نا  ّیلع و  نم  انا  یّنم و  اّیلع  نا  اهرّرکی  اّیلع  یل 

ریغ رباکم  ره  لاطبا  راکنا و  یفان و  و  یمان ؟؟؟ ار  یفاـج  دـناعم  ره  نیحبت  نیهوت و  یفاـح  یعفاـش  لـضاف  هداـفا  هک  ۀـنملا  دـمحلا و  هّللف 
بابلا بابرا  رب  باوص  قح و  راهظا  يارب  یفاش و  یفاخ  رهاظ و  بصعتم  ره  ضیرمت  کیکـشت و  ضرم  يارب  یفاـن و  عفاد و  ار  یفاـصم 

لیجخت تاکسا و  تیکبت و  هب  یفاک و 
320 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  دنـسم و  رد  دـمحا  ماما  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  تسحـضاو  نآ  زا  هچ  یفاو  لیبن  قلذـختم  بطاـخم 
قاهزا قح و  ترـصن  ءاول  هتخادگ  ساحن  ناسب  ار  باصن  بولق  هتخاس  زارحا  نآ  تیاور  فرـش  نیثدحم  رثکا  هدومرف و  تیاور  مالّـسلا 

دناهتشارفا لطاب 

يزاریش هّللا  ءاطع  - 71

تیالو ثیدح  يزاس  هفیقس  باحصا  يادتقم  بطاخم  هزاجا  خیش  يزاریش  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاطع  نیدلا  لامج  هکنآ  مکی  داتفه و  هجو 
ثلاثلا ثیدحلا  هتفگ  ترضح  نآ  لئاضف  نیعبرا  رد  هچنانچ  هدومن  دراو  اررکم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  ار 

باحصا نم  ۀعبرا  دقاعتف  هورکنا  ائیش  یلع  عنصف  اّیلع  مهیلع  رمأ  ۀّیرس و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  نیصح  نب  نارمع  نع 
هیلإ اورظن  هیلع و  اومّلسف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرب  اوءدب  رفس  نم  اومدق  اذإ  اوناک  هب و  ّهنربخنل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
ملا هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀعبرالا  نم  دحا  ماقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  اومّلس  ۀّیرّسلا  تمدق  اّملف  لاق  مهلاحر  یلا  نوفرصنی  مث 
هنم انا  یّنم و  ّیلع  ّیلع  نم  نودیرت  ام  لاقف  ههجو  نم  بضغلا  فرعی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لبقاف  اذک  اذک و  عنـص  اّیلع  ّنا  رت 

يدعب نمؤم  لک  ّیلو  ّیلع  و 
هتفگ تسروکذم  مه  ناّسح  راعشا  نا  رد  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تیاورب  ریدغ  ثیدح  رکذ  دعب  نیعبرا  رد  نیّدلا  لامج  زین  و 

هریغ نع  وری  مل  ام  نایبلا  ةدایز  خیراتلا و  نم  هیف  روکذملا و  رعشلاب  داهشتسالا  هیف  يردخلا و  دیعس  وبا  هاور  و 
امهعفرف هیعبضب  ذخاف  ّیلع  یلا  ساّنلا  اعد  ۀّجحلا  يذ  نم  رـشع  نماثلا  سیمخلا  موی  ّمخ  ریدغب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لزن  امل  لاقف 

بّرلا یضر  ۀمعنلا و  مامتا  نیّدلا و  لامکا  یلع  هّلل  دمحلا  ربکا  هَّللا  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  طبا  ضایب  یلا  ساّنلا  رظن  یتح 
ثیدحلا هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  يدعب  نم  ّیلعل  ۀیالولا  یتلاسرب و 

یف رارکتلاـب  ۀـیالولا  ثیدـح  يور  ثیح  نیقیلا  ناـعذالاب و  قیقحلا  قحلا  رهظا  دـق  نیطفلا  بطاـخملا  ةزاـجإ  خیـش  نیّدـلا  لاـمج  اذـهف 
نیعبرالا

321 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يردا أ الف  نیعمجا  مهیلع  همالس  هَّللا و  تاولص  نیرهاّطلا  ۀّمئألا  یلا  لّسّوتلا  نیلسرملا و  دّیـس  ۀعافـش  نیملاعلا و  ّبر  یلا  بّرقتلل  ایغتبم 
ۀنّـسلا و لها  نم  هنوجرخی  وا  ۀـعالجلا  ۀقافـصلا و  یفاک  امّهنا  هدانـس  هادـتقم و  هدامع و  هخیـش و  بیذـکت  یلع  بطاخملا  عاـبتا  ئرتجی 

تلزنم ومـس  تبترم و  تلالج  رابتعا و  دامتعا و  هک  دنامن  رتتـسم  ۀعانّـصلا و  ةرهم  دقنلا و  ۀّمئأ  ۀـعاربلا و  لضفلا و  باحـصا  ۀـعامجلا و 
هَّللا لضف  نب  هَّللا  ءاطع  ّینغلا  هَّللا  یلا  ریقفلا  دـبعلا  لوقیف  دـعب  هتفگ و  هچناـنچ  تسنیبتـسم  حـئال و  تیاـهن  نآ  ردـص  زا  نیعبرا  ثیداـحا 

نینمؤملا و ریما  بقانم  یف  اثیدح  نوعبرا  هذه  هلامآ  میمعلا  هدوجب  ققح  هلاوحا و  هَّللا  نسحا  ّینیـسحلا  ثّدـحملا  نیّدـلا  لامجب  رهتـشملا 
یصقتست ّدحت و ال  یصحت و ال  ّدعت و ال  ثیحب ال  ةریزغ  هلئاضف  ةریثک و  هبقانم  تناک  نا  لاق و  نا  یلا  نیملـسملا  بوسعی  نیقتملا و  ماما 

امک
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بلاط یبأ  نب  ّیلع  لئاضف  اوصحا  ام  باّتک  سنالا  باّسح و  ّنجلا  دادم و  رحبلا  مالقا و  ضایّرلا  ّنا  ول  اعوفرم  ساّبع  نبا  نع  درو 
نیثلث یلا  اّهنا  لوقت  وا ال  لاق  فالآ  ۀـثلث  اهبـسحال  ّینا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  بقانم  رثکا  ام  هَّللا  ناحبـس  ساّبع  نبـال  لاـق  ـالجر  ّنا  يور  و 

یفطصملا دّمحم  رایخالا  دنـس  راربالا و  دّیـس  نم  رهتـشا  امل  ةاعارم  راصتخالل و  امور  اثیدح  نیعبرا  یلع  اهنم  ترـصتقا  یّنکل  برقا  فلا 
راکبالا ّیشعلا و  بقاعت  راهنلا و  لیللا و  فدارت  ام  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  راتخملا  لوسرلا 

املاع اهیقف  یلاعت  هَّللا  هثعب  اهنید  رما  نم  اثیدح  نیعبرا  یتّما  یلع  ظفح  نم  لاق  ّهنا 
ءاملعلا ءاهقفلا و  ةرمز  یف  ۀمیقلا  موی  یلاعت  هَّللا  هثعب  ۀیاور  یف  و 

ءادهشلا ةرمز  یف  رشح  ءاملعلا و  ةرمز  یف  بتک  ۀیاور  یف  و 
ادیهش اعفاش و  ۀمیقلا  موی  هل  تنک  ۀیاور و  یف  و 

خلا مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ۀقیرط  یلع  ةربتعملا  بتکلا  نم  اهتعمج  تئش  ۀنجلا  باوبا  ّيأ  نم  لخدا  هل  لیق  ۀیاور  یف  و 
ثّدحم نیدلا  لامج  هلیمج  بقانم  هلیلج و  مراکم  هعراب و  رثآم  هعصان و  یلاعم  هخذاب و  رخافم  هخماش و  نساحم  و 

322 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیّصبرتملا نم  کلذل  نکف  دینش  یهاوخ  هیبشت  ثیدح  دلجم  رد  زاب  هدش و  نّیبم  ریدغ  ثیدح  دلجم  رد  اقباس 

يراق یلع  - 72

نینمؤملا ریما  بانج  بقانم  رد  هدیدع  قرطب  ار  تیالو  ثیدح  يراقلاب  فورعملا  ّيورهلا  دمحم  ناطلس  نب  یلع  هکنآ  مود  داتفه و  هجو 
هتفگ ترضح  نآ  لئاضف  رد  ةاکشم  حرش  ةاقرم  رد  هچنانچ  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع 

باصاف ۀّیرّسلا  یلع  یضمف  لاق  اّیلع  اهیلع  لمعتسا  ۀّیرس و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  نیـصح  نب  نارمع  نع  ضایّرلا  یف 
امب هانربخا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  انیقل  اذإ  اولاقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  باحـصا  نم  ۀعبرا  دقاعت  هیلع و  اورکناف  ۀیراج 
یلا اوفرـصنا  مث  هیلع  اومّلـس  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرب  اوءدـب  رفـس  نم  اومدـق  اذإ  نوملـسملا  ناـک  نارمع و  لاـقف  ّیلع  عـنص 

اذک و عنص  اّیلع  ّنا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀعبرالا  دحا  ماقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اومّلـس  ۀّیرّـسلا  تمدق  اّملف  مهلاحر 
اولاق ام  لثم  لاقف  عبارلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  ثلاثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  یناـثلا  ماـق  مث  هنع  ضرعاـف  اذـک 

ّیلو وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  اثالث  ّیلع  نم  نودـیرت  ام  لاـقف  ههجو  یف  فرعی  بضغلا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هیلإ  لـبقاف 
ّيذمرتلا هجرخا  يدعب  نمؤم  ّلک 

بیرغ و نسح  لاق  و 
ّیلو وه  هنم و  انا  یّنم و  ّیلع  اّیلع  اوعد  لاقف  ههجو  رتغت  دق  عباّرلا و  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لبقاف  هیف  لاق  دـمحا و  هجرخا 

يدعب نمؤم  ّلک 
فیرـشلا ثیدحلا  ّنا  ناطلـس  نبا  ةدافا  نم  ناب  حضو و  ثیح  ناّنملا  هّلل  دمحلاف  يراخبلا  حیحـص  یف  هلـصا  ةدیرب و  نع  رخآ  قیرط  هل  و 
ثیدحلا یمرف  نأشلا  اذه  ۀّـمئا  قاّبّـسلا و  قاّذـحلا  مه  ناکمب و  نایعألا  ۀـقثلا و  نم  مه  نیذـلا  ةذـباهجلا  هلقن  نایعألا و  ۀّـمئألا  هاور  اّمم 

یماوم یف  فیجولا  ببخلا و  یهتنا  نائنشلا  ةدناعملا و  شحفا  نایغطلا و  ءانحشلا و  یـصقا  ناودعلا و  ۀفزاجملا و  ۀیاهن  ناتهبلا  بذکلاب و 
نامیالا نیّدلا و  ۀحیرص  ۀفلاخم  ناوهلا و  راغّصلا و 

323 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دنامن یفخم  ناطلس و  نم  هب  هَّللا  لزنی  مل  امب  لوقت  ناعذالاب و  یلّحتلا  ۀکیرعلا و  نیلل  ۀحیبق  ةدیاحم  ناقیالا و  ّتبثتلل و  ۀحیضف  ۀبناجم  و 
دیعـس نب  رمع  هیربت  يارب  هک  هدیـسر  هباثمب  يراب  فوخ  زا  يراع  يراق  كّوهت  قّمعت و  عّطنت و  ّتنعت و  دّدـشت و  لماحت و  بّصعت و  هک 
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ناک ول  تسلیمج و  باوث  لیزج و  رجا  بجوم  هک  داهتجا  زیوجت  رکذ  هک  هدرب  راکب  سوکنم  طـبخ  رد  لاـغیا  عاـضیا و  نادـنچ  سوحنم 
داجما تیب  لها  رب  افج  روج و  ملظ و  سرغم  تبنم و  داـحلا و  راـسخ و  ندـعم  دادـل و  اقـش و  عوبنی  داـنع و  رفک و  عبنم  نآ  يارب  ادـحاو 

مانا و ماما  نآ  تداهـش  لتق و  مات  ببـس  لاتق  نیا  هک  لوتب  دبک  هذلف  لوسر و  هناحیر  لاتق  رد  دانتلا  موی  یلا  مهیلع  همالـس  هَّللا و  تاولص 
سفن لوسر و  ادخ و  زا  مرزآ  تالابم و  مرش و  ایح و  الـصا  هدومن و  هدیدرگ  دندوب  مالـسا  تاداس  نیطاسا و  هک  مارک  براقا  رگید  لتق 

دوخ یلاع  هاگرابب  ۀینسلا  ۀّینـسلاب  نیمـستم  وا  اوناک  ۀعیـش  مالـسا  لها  عیمج  يده و  همئا  رئاس  یبتجم و  نسح  يربک و  هقیدص  لوسر و 
وا و نامیا  مالـسا و  لامک  زا  فشاک  هک  تراسخ  اپارـس  تراسج  تفآ و  رـسارس  تفارخ  نیاب  ار  هیوبن  ثیداحا  باـتک  حرـش  هدادـن  هار 

سپ هدومیپ  یغبنی  امک  رابک  تعامج  نیا  راوع  يادبا  راتسا و  کته  رارـسا و  فشک  قیرط  هدولآ  تسوا  نیدقتعم  نیمّلـسم و  نیحدام و 
نبا یماح  يراق  زا  ماقم  یلاع  نیبّذـکم  رگید  ماقمق و  بطاخم  مالـسا  ناقیا و  نامیا و  فاصنا و  مرزآ و  مرـش و  اـیح و  هک  دـش  حـضاو 

رب بیذکت  وا  لاثما  بطاخم و  دنکیم  تباث  تراسج  همه  نیا  اب  يراق  هک  ار  تیالو  ثیدح  هک  تسرتنوزفا  رتالاب و  بتارمب  يران  دـعس 
یلع اّلم  دنیامنیم  لجخ  هدنمرـش و  باب  نیرد  مه  ار  ناشوا  هکلب  دنیابریم  مائل  بصاون  حاورا  حـیورت  رد  قبـس  بصق  دـنیامنیم و  الم 

نوکی فیک  دعـس  نب  رمع  یف  نیعم  نبا  لاق  هتفگ  زئانجلا  باتک  زا  تیملا  یلع  ءاکب  باب  زا  یناث  لصف  رد  ةاکـشم  حرـش  ةاقرم  رد  يراق 
ّهنا هیف  كریم و  مالک  ّمت  هلاحب  مهملع  عم  مهبتک  یف  هثیدح  جرخی  نمم  بجعلا  فصنا و  نم  هَّللا  محر  لوقا  یهتنا  ۀـقث  نیـسحلا  لتق  نم 

داهتجالا يارلاب و  ناک  رکسعلا  عم  هروضح  لعل  هلتقل و  رشابی  مل  هنا  لاقی  دق 
324 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بابلالا يوذ  یلع  رمالا  لکـشا  بابلا  حتف  ولف  هنم  ّۀلز  روهظ  هنع و  ۀیـصعم  رودـص  نم  ملـس  يذـلا  نم  هلام و  باط  هلاح و  نسح  اّمبر  و 
زا بجعت  كریم  هدومن و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  لـتق  ببـسب  دعـس  نب  رمع  زا  تقث  یفن  نیعم  نبا  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  یهتنا 

مالعا رب  مالم  نعط و  حرج و  حدق و  فونـص  باوبا  تقیقح  رد  هداد  رـس  وا  لاحب  ملع  فصو  اب  دـننکیم  وا  ثیدـح  جارخا  هک  یناسک 
ءالو و نامیا و  مالسا و  لامک  راهظا  يارب  ینعی  هداهن  زاغآ  یحول  تکرح  ماظن  تناتم  مالک  ود  ره  نیا  لقن  دعب  يراق  نکل  هداشگ  هینس 
تیافک و تیاعر و  تیامح و  ماقم  رد  دوخ  تریـصب  ءاـکذ  افـص و  تریرـس و  تنیط و  بیط  داـشر و  حالـص و  داـقتعا و  نسح  اـفص و 
ءادهشلا و دّیس  لتاق  تفعاسم  دادما  داجنا و  تنواعم و  تدعاسم و  ترزاوم و  ترهاظم و  ترهاجم و  یسراو و  یتسرپرـس و  تعافش و 

لتق ترشابم  یفن  هلیذر  هلیحب  عاطم  هماّلع  نآ  عابتا  عایـشا و  لالزا  عاعر و  جمه  عیدخت  هدمآرب  ترـضح  نآ  ترتع  براقا و  رگید  لتاق 
لامک روهظب  رجنم  هک  تعاظف  تعانـش و  فیفخت  ببـس  هدرک  ریبعت  روصق  رـسارس  روضحب  ار  رکیپ  تواقـش  رکـسع  تسایر  هتـساوخ و 
هرمث راّرک و  ردیح  هشوگ  رگج  راتخم و  لوسر  نیع  رون  راکیپ  لاتق و  رد  داهتجا  يار و  زیوجت  عارتخاب  هتـشادنپ و  تستقافـص  تحاقو و 

ءالو یعدم  هک  هینس  هینس  رس  رب  راهنلا  لیللا و  فلتخا  ام  مهیلع  همالس  هَّللا و  تاولص  راهطالا  ۀّمئالا  نم  ۀعـست  دلاو  يربک و  هقیدص  داؤف 
تارـضح نیا  نطاوم  بصن  نطاوب  نماکم  هتخاس  اپرب  يربک  تمایق  یمظع و  هیهاو  ءامقف و  هّیزر  ءاّمط و  هّماـط  دنامالـسلا  مهیلع  تیبلها 

قح لها  هتخاس و  فورعم  ولجم و  قیقحت  قیرطب  ار  رابت  یلاع  تعامج  نیا  تراسخ  يزخ و  توادع و  ضغب و  فوشکم و  غیلب  هجوب  ار 
مامت هلاقم  کیب  هدـیناهراو  فاصنا  اـب  تارـضح  نیا  فاسفـس  فازج و  بئارغ  فاـستعا و  فارحنا و  قئاـقح  نییعتب  تنؤم  مشجت  زا  ار 

ناشیا هّللذم  لبس  هلّوسم و  قرط  ساساب  انف  بالیس  هدومرف  ربارب  هایس  كاخب  تارضح  نیا  قنرم  رّدکم و  بّرشم  قّوزم و  عّملم و  بهذم 
هئابآ یلع  هیلع و  همالس  هَّللا و  تاولص  داجمالا  ءادهشلا  دّیس  لتاق  داهتجا و  يار و  زیوجت و  رکذ  فصو  اب  هک  تسنآ  بجع  هدیناود و 

325 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نآ يارب  تمارک  رجا و  قاقحتسا  تناید و  نید و  تیاهن  تراهم و  قذح و  لامک  تابثا  نیح  نیا  هک  دانتلا  موی  یلا  ۀّیحتلا  فالآ  هئانبا  و 

عیملت لیوست و  رگید  ددص  رد  هداد  ور  نافجر  تشحو و  ناقفخ و  بارطضا و  ار  يراق  زاب  تستراسخ  رفک و  هلبزم  تواقش  اپارـس  لتاق 
هک تسرهاظ  هدروآ و  نابز  رب  هلآم  باط  هلاح و  نسح  اّمبر  هملک و  ینعی  هدمآرب  عیظف  رفک  عینـش و  داحلا  نا  زاربا  دعب  عیجـست  هیفقتب و 
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تراسخ ياصقا  لالزا و  داحلا و  لالـض و  رفک و  لامک  توبث  فصو  اب  لیوعت  لباق  لیلد  الب  لآم  بیط  لاح و  نسح  زیوجت  ضحم  رگا 
رافک و عیمج  قح  رد  دش  دناوتیم  لاکـشا  زا  رارق  ببـس  تاجن و  هیام  لاضعا و  زا  صالخ  هلیح  ببـس  توادع  يزخ و  عاونا  تزایح  و 

سپ دروآ  دـنناوتیم  نابز  رب  راجنهان  هملک  نیا  ناشنایماح  راّجفلا و  ةدرملا  رئاس  راـبجلا و  راّـهقلا  مـالک  یف  نوعلملا  سیلبا  یتح  رارـشا 
نا اـب  زین  يدینـش و  نآ  جذومن  هک  حیـضف  بّصعت  نیا  فصو  اـب  ار  يراـق  هک  تسناد  دـیاب  درک و  ناوت  روط  هچب  ناـشماحفا  تاکـسا و 
نید ّتیمح  مالـسا و  ساپب  هک  مارک  يایبنا  رورـس  يابآ  مالـسا  نامیا و  تاجن و  تابثا  رد  هک  یطویـس  لئاسر  رب  هک  وا  هشحاـف  تراـبع 

همیظع و حئادمب  هّینس  نیطاسا  رباکا  هداهن  فاصنا  بابرا  يو  رارق  دوخ  مالـسا  نامیا و  لامک  هداهن  زاغآ  یهاو  ّدر  هدرک  فینـصت  مالعا 
يورهلا ناطلس  دّمحم  نب  یلع  هتفگ  رشع  يداحلا  نرقلا  نایعا  یف  رثالا  ۀصالخ  رد  یّبحملا  هَّللا  لضف  نب  دمحم  دنیاتسیم  همیخف  بقانم 

نع ۀیفاک  هترهـش  تارابعلا و  حـیقنت  قیقحتلا و  یف  تمّـسلا  رهابلا  هرـصع  درف  ملعلا  رودـص  دـحاو  ۀـکم  لیزن  یفنحلا  يراقلاب  فورعملا 
باهـشلا ّینیـسحلا و  اّیرکز  دیّـسلا  ّيرکبلا و  نسحلا  یبأ  ذاتـسالا  نع  اهب  ذخا  اهّربدت و  ۀکم و  یلا  لحر  ةارهب و  دلو  هفـصو  یف  ءارطالا 

مهریغ و یّکملا و  نیدلا  بطق  ۀماّلعلا  يدنسلا و  هَّللا  دبع  خیشلا  اّیرکز و  یضاقلا  ذیملت  ّيرصملا  دمحا  خیشلا  یمتیهلا و  رجح  نب  دمحا 
تادلجم و یف  ةوکـشملا  یلع  هحرـش  اهنم  ۀلیلجلا  دئاوقلا  یلع  ۀیوتحملا  ۀیداتلا  ۀفیطللا  ةریبکلا  فیلاتلا  ّفلا  هتیـص و  راط  هرکذ و  رهتـشا 

ۀیروحلا حرش  ۀّیبطاّشلا و  حرش  ۀبخنلا و  حرش  لئامشلا و  حرش  ءافشلا و  حرش  اهّلجا و  اهربکا و  وه 
326 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف رتافلا  رطاخلا  ۀـهزن  يراخبلا و  تایثالث  حرـش  ۀـّیفنحلا و  ءامـسا  یف  ۀـّینجلا  رامثالا  هل  سومانلا و  هاّمـس  ّداوم و  سوماقلا  نم  صّخل  و 
کلام مامالا  یلع  ضرتعا  یلاعت و  هَّللا  مهمحر  هباحصا  یعفاشلا و  امّیس  ۀّمئالا ال  یلع  ضارتعالاب  نحتما  هّنکل  رداقلا  دبع  خیـشلا  ۀمجرت 
دّیـسلا هنع  هلقن  ام  کلذ  نم  بجعا  هتاضارتعا و  هیلع  ّدر  هلاق و  ام  عیمج  یف  هل  اباوج  ۀلاسر  کلذ  یف  ّفلا  ةولّـصلا و  یف  دـیلا  لاسرا  یف 

بوسنملا ربکالا  هقفلا  حرش  ّهنا  نیدلاولل  تاجرّدلا  یف  ةاجنلا  تابثا  یف  نیّدلا  دادس  هباتک  یف  ّینیسحلا  ّیجنزربلا  لوسّرلا  دبع  نب  دّمحم 
لاق ۀـلاسر و  هیف  ّفلا  یّتح  کلذ  هافک  ام  ّهنا  مث  نیدـلاولا  قح  یف  ةءاسالا  یف  هروط  هیف  يّدـعت  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀـفینح  یبأ  مامالا  یلا 
ثیح ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  قح  عاری  مل  ذإ  هتیلف  ۀـلاسر  امهرفک  یف  تّفلا  ّینا  کل  ادـب  ارختفم  احجبتم و  ءافـشلل  هحرـش  یف 
یلع ساّنلا  باع  دق  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصملا  فرش  نایبل  عوضوملا  ءافـشلا  حرـش  یف  کلذ  رکذ  نم  ایحتـسا  ناک  کلذب  هاذآ 

ۀلئسملا هذه  ناب  کلذب  یعفاشلا  دّرفت  ءاعدا  ةولّـصلا و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیلع  ةولّـصلا  ۀیـضورفم  مدع  هیف  هرکذ  ءافـشلا  بحاص 
ۀلمجلاب هیلع و  دّرلا  یف  اهیف  ظلغا  ۀلاسر  ّفلاف  يراقلا  یلع  ّدرلل  ّيربطلا  رداقلا  دبع  مامالا  یلاعت  هَّللا  ضیق  دـق  هباتک و  عوضوم  نم  تسیل 

اهماجسنا و نسح  اهتدئاف و  ةرثکل  ایندلا  تألم  ثیحب  هتافّؤم  ترهتـشال  اهالول  هنم و  ردصت  نا  نع  اینغ  ناک  کلذ و  لاثما  هنم  ردص  دقف 
ةالص رهزالا  عماجب  هیلع  اّولص  رصم  ءاملع  هتافو  ربخ  غلب  اّمل  ةالاعملاب و  نفد  فلا و  ةرشع و  عبرا  ۀنس 1014  لاوش  یف  ۀّکمب  هتافو  تناک 

رثکاف ۀمسن  فالآ  ۀعبرا  عمجب  لفاح  عمجم  یف  ۀبیغلا 

فؤرلا دبع  - 73

ریخ ثیدـح  یف  قئاقحلا  زونک  رد  ار  تیالو  ثیدـح  یعفاشلا  يواـنملا  یلع  نب  نیفراـعلا  جاـت  نب  فؤرلا  دـبع  هکنآ  موس  داـتفه و  هجو 
تسرهاظ ردص  زا  نآ  تلزنم  ومس  تبترم و  ّولع  زین  هدرک و  دراو  تسربخم  شتایورم  تمظع  تلالج و  زا  نآ  فیرـش  مسا  هک  قئالخلا 

دعب هیف و  لاق  ثیح 
327 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیف تعمج  باب  لک  نم  ةّرسملا  هیلع  تلخد  هلّمات  نم  باجع  باتک  اذه  يدانملا  فؤرلا  دبع  ریصقتلا  مدق  یلع  مئاقلا  ریقفلا  دبعلا  لوقیف 
فـصن یف  ةداعلا و  یلع  ضرعلاب  ارقن  ثیدح  ۀئام  ۀقرو  لک  یف  ثیدح  فلا  سارک  لک  سیرارک  ةرـشع  یف  ثیدح  فالآ  ةرـشع  ءاهز 
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هلوانت لهـسیل  مجعملا  فورح  یلع  هتبتر  هسفنب و  لقتـسم  رطـس  فصن  لک  یلعا  یلا  لفـسا  نم  لفـسا و  یلا  یلعا  نم  لوطلاب و  ضرعلا 
هماهسب و نامزلا  ینامر  خساورلا  ّمشلا  اهتلباقم  یف  شیطت  بئاصم  خماوشلا و  اهنود  لءاضتی  ناوخاب  بلقلا  لغـش  عم  مجعلا  برعلا و  یلع 
قئالخلا و ریخ  ثیدح  یف  قئاقحلا  زونک  هتیّمـس  لاوحالا و  نم  لاح  لک  یلع  لالجلا  يذ  هلإلل  دمحلا  همامح و  هماسحب و  رهدلا  ینباصا 
رصبت و نمل  زجاعلا و  اذهل  ةرصبت  نوکیل  ادانسا  انتم و  هیلع  ۀیشحتب  مهدحا  حمسی  نأ  رهدلا  ةذباهج  رـصعلا و  خیاشم  انتاداس  نم  لوماملا 

رکذ دعب  رکذتی و  نا  دارأ  نمل  ةرکذت 
مجعلا کلم  برعلا  تصقتنا  مویلا  ثیدح 

دوقع وا  هّیتوقای  صوصف  ّهناـک  اـفلؤم  کنودـف  باـتکلا  اذـه  دـبز  مث  باطتـسملا  ثیدـحلا  اذـهب  هتفگ و  تسباـتک  ثیداـحا  رخآ  هک  خ 
اُهْتیَز ُداکَی  ٍۀَِّیبْرَغ  َو ال  ٍۀَِّیقْرَش  ٍۀَنُوْتیَز ال  ٍۀَکَرابُم  ٍةَرَجَش  نم  راونالا  ةاکـشم  نم  دقوت  حیباصم  وأ  داضن  کئابـس  وا  ۀّیدرمز  دئالق  وا  ۀّیدجربز 

ٌران ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  َو  ُءیُِضی 
ّيأ اجوازت  كانه  ظفل  تحت  عیدب  ینعم  مکف  جان  نارخآلا  نم  هیجانم  رورس  هرئارس  یف  باتک  رامـضملا  اذه  یف  لئاقلا  لوقی  قیلخلا  وهف 

رصق امب  هذخاؤی  فقو و ال  نم  هیلع  هفلؤم و  هب  عفنی  نا  لوئسملا  هَّللا  جازملا و  لدتعم  مسج  یف  ترس  حورک  وا  جاجز  یف  حارک  جاودزا 
؟؟؟ فرتقا یتح و  و 

نم غارفلا  ناک  لمع و  ـال  فیکف و  ناـک  ول  هلمعب  اهلخدـی  نل  هناـف  هلـضفب  ۀـّنجلا  هفلؤم  لخدـی  نا  لـلّزلا و  نم  هیف  طّرف  اـمع  وفعی  نا  و 
ءارقفلا مدیوخ  يرولا  رقفا  هفنـصم  دی  یلع  فلا  نیرـشع و  ّتس و  ماع  ماتخ  ۀّجحلا  يذ  یف  نوصملا  ّردلا  نومیملا و  باتکلا  اذه  دیوست 

ّيوامس فطلب  هفح  يوای و  هیلإ  نیح  هَّللا  رون  يوانملا  فؤرلا  دبع  دمحم 
328 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیبیّطلا هبحـص  هلآ و  یلع  نیمـالا و  قداـصلا  دّـمحم  ءایفـصالا  ۀـصالخ  ءاـیبنالا و  دّیـس  یلع  هَّللا  یّلـص  نیمآ  هبویع  رتـس  هبونذ و  رفغ  و 
سپ يدینـش  ار  نیا  هاگ  ره  نیملاعلا و  ّبر  هّلل  دمحلا  یفطـصا و  نیذلا  هدابع  یلع  مالـس  نیبرقملا و  نم  هترـضح  یف  انلعج  نیرهاطلا و 

هتفگ قئاقحلا  زونک  نیمه  رد  هکنادب 
سودرفلا یف  یملیدلا  هجرخا  يارف  يدعب  نم  مکّیلو  اّیلع  ّنا  ةدیرب  ای 

هتفگ قئاقحلا  زونک  رد  زین  و 
یهتنا یسلایطلا  هجرخا  يأ  ایط  يدعب  نم  نمؤم  ّلک  ّیلو  تنا  یلع  ای 

قئاقحلا زونک  بحاص  عینـص  نم  تبث  ثیح  قئاقحلا  كاردال  دّدـسملا  قفوملا  دـمحلاف  برعلا  طخب  قئاـقحلا  زونک  نم  ۀخـسن  نع  ـالقن 
ثیداحا نم  فیرـشلا  ثیدـحلا  ّنا  حـضو  قرام و  غئاذ  لک  رتس  کتهنا  قرافم و  ّقحلل  نحاشم  لک  نیم  ناب  قئام و  بذـکم  لک  فیح 

نم نئاصلا  ظفاحلا  هّللاف  قئاقدـلل  فشاکلا  قئافلا  يوانلل  اهتعن  یتلا  دـماحملا  حـئادملا و  قیقح  قئاقحلا  زونک  نم  زنک  ّهنا  قئـالخلا و  ریخ 
وا هّینـس  هلیمج  دـماحم  فوصوم و  هّیلج  هلیلج  لئاضفب  فورعم  روهـشم و  تیاهن  ملاع  فؤرلا  دـبع  قلازملا و  ضحادـملا و  یف  ماحتقالا 
نب هَّللا  ّبحم  نب  هَّللا  لضف  نب  نیما  دـمحم  تسفوسخ  قاحم و  تمـصوب  ماستا  زا  رتالاب  وا  لضف  لاـمک و  ردـب  فوطق و  تاـیلاح  يرزم 

نرقلا نایعا  یف  رثالا  ۀـصالخ  رد  تسرهاب  رهاظ و  رردـلا  کلـس  زا  وا  رخافم  نساحم و  رثآم و  بقاـنم و  هک  یقـشمدلا  يومحلا  دـمحم 
نیّدلا نیز  بقلملا  نیدـباعلا  نیز  نب  یلع  نب  نیفراعلا  جات  نب  فؤرلا  دـبع  هتفگ  ریدـغلا  ثیدـح  دـلجم  یف  تعمـس  امک  رـشع  يداحلا 

ةودـقلا تبثلا  ۀّـجحلا  ریبکلا  مامالا  نیدـباعلا  نیز  هنبا  همجرت  یف  هبـسن  ۀـمتت  رکذ  مدـقت  دـق  یعفاـشلا و  يرهاـقلا  يواـنملا  مث  يداّدـحلا 
ابرقتم ناک  عفنلا و  ریثک  هل  اعشاخ  هّلل  اتناق  ادباع  ادهاز  الـضاف  اماما  ناک  بایترا و  ریغ  نم  هرـصع  لحا  ّلجا  ةرئاسلا و  فیناصتلا  بحاص 

مولعلا و نم  عمج  دـق  ماعطلا  نم  ةدـحاو  ۀـلکا  یلع  هتلیل  هموی و  رـصتقی  ناک  اقداص و  ارباص  راکذالا  حـیبسّتلا و  یلعا  ربانم  لمعلا  نسحب 
لبق نآرقلا  ظفح  هدلاو و  رجح  یف  اشن  هرصاع  نّمم  دحا  یف  عمتجی  مل  ام  اهماسقا  نئابت  اهعاونا و  فالتخا  یلع  فراعملا 
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329 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع کلذ  ضرع  اضیا و  هل  ثیدـحلا  ۀـّیفلا  یقارعلل و  ةربسلا  ۀـّیفلا  کلام  نب  ۀـّیفلا  ۀـیعفاشلا و  نوتم  نم  اهریغ  ۀـجهبلا و  ظفح  مث  هغولب 

ثیدحلا و ریـسفتلا و  ذخا  یلمّرلا و  سمـشلاب  هقفت  ۀّیبرعلا و  مولع  هدلاو  یلع  أرقف  لاغتـشالا  ّیلع  لبقا  مث  هدلاو  ةایح  یف  هرـصع  خـیاشم 
مجنلا نع  ثیدـحلا  ذـخا  فّوصتلا و  ریـسفّتلا و  یف  ّيرکبلا  دـمحم  ذاتـسالا  سورد  رـضح  یـسّدقملا و  مناـغ  نب  ّیلع  روـنلا  نع  بدـالا 

نع فوصتلا  ذخا  عرب و  هب  ّیلمّرلا و  سمشلاب  هصاصتخا  رثکا  ناک  نکل  يوالبطلا  خیشلا  هیقفلا و  نادمح  خیشلا  مساق و  خیشلا  یطیغلا و 
هَّللا و دبع  یخا  یلخانملا  دمحم  خیـشلا  نع  ۀّیتولخلا  قیرط  ذخا  مث  يوارعـشلا  باّهولا  دـبع  خیـشلا  هنامز  بطق  نم  رکذـلا  یّقلت  عمج و 

قیرط يوشتنملا و  ّیموّرلا  نیـسح  خیـشلا  نع  ۀّیماریبلا  قیرط  ّجحلا و  دصقب  رـصم  مدـق  نیح  یموّرلا  مرحم  خیـشلا  نع  هتادارم ؟؟؟ هالخا 
هرصع و خیاشم  نع  مهریغ  ّيدنکشاطلا و  دوعـسم  بیـسنلا  بیـسحلا  دیّـسلا  نع  ۀیدنبـشقنلا  قیرط  یطیغلا و  روصنم  خیـشلا  نع  ۀّیلذاشلا 

ۀطلاخم نع  عطقنا  اهنع و  هسفن  عفر  ّمث  ائیـش  اهنم  لوانتی  ناک ال  ةدـیمحلا و  ۀـقیرطلا  اهیف  کلـسف  سلاجملا  ضعبب  ۀـّیعفاشلا  ۀـباینلا  دـلقت 
اوناک ال هرـصع و  لها  هدسحف  ۀّیحلاصلا  ۀسردملا  سیردت  ّیلو  مث  مولعلا  بلاغ  یف  فنـصف  فیلاتلا  یلع  لبقا  لزنم و  یف  لزعلا  ساّنلا و 

ینزملا رصتخم  ءارقإ  یف  عرش  هیلع و  نیدقتنم  هؤالضف  بهذم  لک  نم  هیلع  ّدر  اهیف  سردلا  رضح  امل  مهنع و  هئاوزنال  هملع  ۀّیزم  نوفرعی 
هنع ذخا  هروضحل و  نوردابی  ءاملعلا  ءالجا  راص  هلـضفل و  اونعذاف  هریغ  نم  عمـسی  مل  امب  هریرقت  یف  یتا  بهاذملا و  یف  لدـجلا  بصن  و 
هدلو یبلکلا  دمحا  دقتعملا  ّیلولا  ّيروهجالا و  ّیلع  خیشلا  ّيدنکـشاطلا و  میهاربا  دیّـسلا  ّیلبابلا و  نامیلـس  خیـشلا  مهنم  ریثک  قلخ  مهنم 

هفارطا و یف  صقن  کلذ  ببـسب  هیلع  یلاوتف  ّمسلا  هیلع  سد  یّتح  دـساح  نعاط و  نم  لخی  مل  کلذ  عم  ناـک  مهریغ و  دّـمحم و  خیـشلا 
يوادتلا ةرثک  نم  هندب 

330 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تافلؤم هل  هتافّنـصم و  رثکا  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  ةریثک  هفیلات  اهرطـسی و  فیلاتلا و  هنم  یلمتـسی  دمحم  نیّدلا  جات  هدـلو  راص  زجع  امل  و 

یف نولاغتی  دئاز و  تفاهت  اهیلع  سانلل  عفنلا و  ةریثک  ۀلوادتم  اهبلاغ  هتافلؤم  اراثآ و  خیراتلا  اذه  ءاملع  مظعا  وهف  ۀلمجلاب  هذـه و  ریغ  رخأ 
ۀئامعست و نیسمخ و  نیتنثا و  ۀنس 952  یف  هتدالو  تناک  ّیقارعلل و  ۀموظنملا  ةریّسلا  حرش  ریغصلا و  عماجلا  یلع  هاحرش  اهرهشا  اهنامثا و 

نفد ۀعمجلا و  موی  رهزالا  عماجب  هیلع  یلـص  فلا و  نیثلث و  يدحا و  ۀنـس  رفص 1031  نم  نیرـشعلا  ثلاثلا و  سیمخلا  موی  ۀحیبص  یفوت 
خیرات یف  لیق  ینوعمشالا و  نیدم  خیشلا  دهازلا و  دمحا  خیشلا  يدّیس  یتیواز  نیب  امیف  كرابملا  مسقملا  طخب  اهأشنا  یتلا  هتیواز  بناجب 

هَّللا همحر  نامزلا  یعفاش  تام  هتوم 

دومحم دیس  - 74

یبنلا لآ  بقانم  یف  ّيوس  طارـص  رد  ار  تیالو  ثیدـح  ّيرداقلا  ّیناخیـشلا  یلع  نب  دـمحم  نب  دومحم  دیـس  هکنآ  مراهچ  داـتفه و  هجو 
تمظع و تباصا و  تقیقح و  رهاظ و  نآ  يارطا  فصو و  يانث و  حدم و  دـیزم  نا  زا  هک  ّيوس  طارـص  ردـص  ترابع  الّوا  هدرک و  دراو 

لمعلا ّناف  دعب  اما  هتفگ  روکذم  باتک  لّوا  رد  دومحم  دّیـس  هک  تسناد  دیاب  سپ  دینـش  دیاب  ددرگ  رهاب  نآ  دـصاقم  بلاطم و  تلالج و 
امک ءاملعلا  تومب  ّالا  ملعلا  ضبقی  لابخ و ال  لمعلا  ریغب  ملعلا  لاب و  ملعلا و  ریغب 

هعزتنی اعازتنا  ملعلا  ضبقی  هَّللا ال  ّنا  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نارمع  نب  هَّللا  دبع  ۀیاور  یف  هتّحـص  یلع  قفتملا  ثیدحلا  یف 
اوتفاف اولئسف  الاهج  ءاسؤر  سانلا  ذختا  ملاع  قبی  مل  اذإ  یتح  هعم  امب  بهذ  ملاع  بهذ  املک  ءاملعلا  تومب  ملعلا  ضبقی  نکل  ساّنلا و  نم 

اّولضا اّولضف و  ملع  ریغب 
مل یتح  هتلود  تلع  لهجلا و  ةرثک  هتمزه  هترمج و  تدـمخ  ملعلا و  ناـمز  ضرقنا  تکله و  دـق  لوعولا  تضبق و  دـق  لوحفلا  نا  ملعا  و 

فیعاضت یف  اهئامسا  یلع  فقتس  امک  ۀعدبلا  باحصا و  اهفّنص  یتلا  بتکلا  ضعب  الا  باسنالا  رکذ  یف  اهیلع  دمتعی  یتلا  بتکلا  نم  قبی 
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نع ۀغراف  اهنوکل  بارّسلاک  دیعب  نم  اهرارش  کل  حولی  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  باتکلا 
331 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم هّللاب  ذایعلا  ۀّنّسلا و  لها  نم  نیحلاّصلا  بولق  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  تیب  لآ  ۀّبحم  ساردنال  اّما  کلذ  باوصلا و  قدصلا و 
نم تعمـس  ّینا  کلذ  یلع  لیلّدـلا  نیّدـلا و  رما  یف  رهاظ  ملک  شحاف و  نیـشل  وا  نیقیلا  یف  دّدرت  ناـمیالا و  یف  صقنلا  وا  ۀـنتفلا  کـلت 

لوقب اهتبجاف  نیـسحلا ع  نسحلا ع و  ینب  نم  ةرّونملا  ۀـنیدملا  ۀفّرـشملا و  ۀّـکمب  نینطاقلا  فارـشالا  نّوبـسی  مّهنا  اهب  هَّللا  أبعی  ـال  ۀـعامج 
راصتنالاب ربنملا  فیرـشلا و  ربقلا  نیب  ۀـضوّرلا  يّرـس  یف  يدون  ّمث  رانیدـب  الاقثم  رخّـصلا  حبـصال  ارجح * هتمّقل  يوع  بلک  ّلک  ول  لئاقلا 

رکذا راصتخالا و  هجو  یلع  ۀعامجلا  ۀنّسلا و  لها  هیلع  قفتا  ام  یلع  تیبلا  لها  بقانم  هیف  رکذا  باتک  یف  کلذ  دنع  تعرشف  تیبلا  لهال 
هَّللا ءاش  نا  کلذ  يرت  امک  مهئادـعا  مهبابحا و  نم  مهلا  رـصاعم  ناک  نم  تیبلا  لها  ۀّـمئا  نم  دـحاو  ّلک  رکذ  نم  یلاعت  هَّللا  ءاـش  نا  هیف 
حدم یف  اررد  يوح  دق  سیفن  باتک  اذه  انسح  ارعش  هیف  الاجترا  لاق  نم  داجا  دقل  ّیبّنلا و  لآ  بقانم  یف  ّيوّسلا  طارّـصلا  هتیّمـس  ابیرق و 

جرختـسا هتعلاطم و  یف  منغا  حاص و  هب  نغف  فحت  نم  رهدلا  ایابخ  یف  اهلثم  ام  نزرب  ۀـفحت  باتک  نم  هب  معنا  فرّـشلا * هَّللا و  لوسر  لآ 
فیلات هترهـش  مسالا  یف  يوّسلا  طارّـصلا  وهف  فلتخم  ریغ  اطارـص  يدـهت  هیف  هرئاس و  ّمهلا  اـنعلا و  هنم  ّلزت  فدـص  نم  نونکملا  رهوجلا 
ضعب زا  فشاک  تلازج  اپارـس  ترابع  نیا  هاگ  ره  یفو و  دوهعلل  اعاّبتا  یعفاشلا  هکلاسم  یف  اقیرط  يرداقلا  فلّـسلا  جـهنم  یلات  دومحم 

دیامرفیم ّيوس  طارص  نیمه  رد  هکنادب  سپ  يدینش  تناتم  رسارس  باتک  نیا  تلالج  تمظع و  رارسا 
نمیلا یلا  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  عم  تجرخ  لاـق  ۀـّیبیدحلا  باحـصا  نم  وه  هنع و  هَّللا  یـضر  یملـسالا  شاـش  نب  ورمع  نع  دـمحا  جرخا 

مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  کلذ  غلب  یتح  دجـسملا  یف  هتیاکـش  ترهظا  تمدق  اّملف  هیلع  یـسفن  یف  تدـجو  یتح  يرفـس  یف  ینافجف 
هینیع یل  ّدعا  یناف  اّملف  هباحصا  نم  سان  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ةادغ و  تاذ  دجسملا  تلخدف 

332 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اّیلع يذآ  نم  یلب  لاقف  هَّللا  لوسر  ای  کیذوا  نا  هّللاب  ذوعا  تلق  ینثی  ذإ  دـقل  هَّللا  ورمع و  اـی  لاـق  تسلج  اذإ  یّتح  رظنلا  ّیلا  دّدـح  لوقی 

یناذآ دقف  اّیلع  يذآ  نم  ینضغبا و  دقف  اّیلع  ضغبا  نم  ینّبحا و  دقف  اّیلع  ّبحا  نم  ّربلا  دبع  نبا  هجرخا  ظفل  یف  یناذآ و  دقف 
هیلع و هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلا  کلذ  غلبف  سمخلا  نم  ۀـیراج  ذـخا  ّهنا  کلذ  هَّللا و  لوسر  ّبحی  امب ال  ّیلع  یف  مّلکت  ةدـیرب  ّنا  ۀـیاور  یف  و 

هنم انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  ینقراف  دقف  اّیلع  قراف  نم  ینضغب و  دقف  اّیلع  ضغب  نم  اّیلع  نوصقنی  ماوقا  لاب  ام  لاقف  ابضغم  هَّللا  لوسر  جرخف  مّلس 
* ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ضعب  نم  اهضعب  ۀّیّرذ  میهاربا  نم  لضفا  انا  میهاربا و  ۀنیط  نم  تقلخ  یتنیط و  نم  قلخ 

يدعب مکّیلو  ّهنا  ذخا و  یّتلا  ۀیراجلا  نم  رثکا  ّیلعل  ّنا  تملع  اما  ةدیرب  ای  لاق  مث 
یلع ةرهاب  دماحمب  حودمملا  باتکلا  اذه  یف  مامالا  لبنح  نب  دمحا  نع  فیرـشلا  ثیدحلا  اذهل  یناخیـشلا  ّيردـقلا  دومحم  ۀـیاور  یف  و 
هاّیا بطاخملا  بیذکتف  ماتغالا  ماّهتا  نع  هلّـصنت  ماقّـسلا و  بذکلا و  نم  هتءارب  هرابتعا و  هدامتعا و  یلع  حـضاو  لیلد  ماقمقلا  هّفنم  ناسل 

َنوُرِداَقل  ِِهب  ٍباهَذ  یلَع  اَّنِإ  َو  شحاف  عیظف  لّوفت  نورهاملا  قاّذحلا  هب  حّرص  ام  فالخ 
راعـش تغالب  راعـشا  زا  وا  تلزنم  ّومـس  تبترم و  تعفر  تیاهن  تسنیفورعم  ياملع  نیروهـشم و  خویـش  زا  یناخیـش  دمحم  نب  دومحم  و 

لالدتسا جاجتحا و  وا  تیاورب  دیشر  لضاف  تسرهاظ  حضاو و  دش  روکذم  يوس  طارص  ردص  نمض  رد  افنآ  هک  يرداق  نیرصاعم  ضعب 
دومحم دّیـس  هتفگ و  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  رب  ار  دوخ  ناج  هفینح  وبا  يادـف  ياعّدا  تابثا  ماقمب  نیدـشارلا  ةّرغ  باتک  رد  هچنانچ  هدومن 

هلام ثلثب  یـصوا  یّفوت و  یخا  لاق  هیلع و  هَّللا  ۀمحر  ۀـفینح  ابا  یتا  الجر  ّنا  لیق  هدومرف  نیرکاّذـلا  تایح  باتک  رد  هرـس  سّدـق  يرداق 
ءایقشا نم  ۀعامج  ضغبک  ۀفینح  ابا  ضغبی  ناک  یقناوّدلا و  رفعج  وبا  لاؤسلا  اذهب  كرمأ  ۀفینح  وبا  هل  لاقف  عفدا  نم  یلا  نیملسملا  مامال 

یلا ثلثلا  عفدا  حر  ۀفینح  وبا  لاقف  لاؤّسلا  اذهب  ینرما  ام  هنا  ابذک  لئاسلا  فلحف  حر  ّیعفاّشلا  مامال  اندلب 
333 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ذنم ۀفینح  ابا  تفرع  اذهب  رفعج  وبا  لاقف  کلذـب  یقناوّدـلا  رفعج  ابا  ربخا  لئاسلا و  بهذـف  قحلا  مامالا  وه  ّهناف  قداّصلا  دـمحم  نب  رفعج 
ابا ای  نیا  یلا  رفعج  وبا  هل  لاقف  جرخیل  ماقف  کلذ  ۀفینح  وبا  مهفف  ماعطلا  یف  مّسلا  هاقـس  ۀـفینح و  یباب  اعد  مث  انریغل  ّقحلا  يری  ّهنا  میدـق 

بقانم تیاور  تیاور و  نیرد  یهتنا و  قیرطلا  یف  ادیهش  تام  جرخف و  هیف  مسلا  لمع  نا  یلا  سولجلاب  هرماف  ینرمات  نیا  یلا  لاقف  ۀفینح 
ناشیا تناعا  تعیب و  هب  تشون و  يوتف  ماما  نوچ  میهاربا  دمحم و  هثداح  رد  هک  دـناهتفگ  یـضعب  ینعا  هدـش  روکذـم  الاب  هک  مظعا  ماما 

تسزیاج سپ  تسرهاظ  رپ  تیاور  زورید  ترابع  زا  هکنانچ  دوب  ددعتم  لاؤس  هک  ارچ  تسین  یفالتخا  خلا  دش  علطم  نآ  رب  روصنم  دومرف 
دادغبب هفوک  زا  ناشیا  بلط  بانج و  نآ  رب  روصنم  ریغت  ثعاب  میهاربا  دمحم و  فرطب  لام  فرصب  نداد  ياوتف  ینعی  لوا  ماما  باوج  هک 

نآ تماماب  ندش  لئاق  مالسلا و  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  يوسب  ثلث  عفدب  نداد  يوتف  ینعی  مود  باوج  دشاب و  هدش  سبح  ثعاب 
دشاب هدش  لتق  ثعاب  بانج 

ریثکاب دمحا  - 75

تیاور لبنح  نب  دمحا  زا  لآلا  بقانم  یف  لاملا  ۀلیـسو  رد  ار  تیالو  ثیدح  ریثک  اب  دمحم  نب  لضفلا  نب  دمحا  هکنآ  مجنپ  داتفه و  هجو 
ثیداحا رابتعا  دامتعا و  روکذـم و  باتک  يانث  حدـم و  تمظع و  تلـالج و  تیاـهن  نا  زا  هک  لاـملا  ۀلیـسو  ردـص  تراـبع  ـالوا  هدرک و 

ۀحیحـصلا و ثیداحالا  ررغ  ۀـنیمثلا و  دـئاوفلا  ررد  نم  اذـه  یفیلات  یف  عمجا  نا  تیأرف  هیف  لاـق  دینـش  دـیاب  دوش  تباـث  نآ  رد  هروکذـم 
لآلا و ۀبخن  ۀعبرالا  ءاسکلا  لها  بقانم  نم  درو  ام  مث  لامجالا  ظفلب  هرکذا  ۀـّیمطافلا و  ۀعـضبلا  ۀـّیوبنلا و  ةرتعلاب  صتخم  وه  اّمم  ۀنـسحلا 

نم هوحّحص  ام  ةدمع  هونّود و  ام  ةدیز  اذه  یباتک  یف  تعمجف  فیرشلا  همسا  حیرـصب  مهنم  دحاو  لکل  درو  ام  مث  مهئامـساب  هیف  حّرـصا 
کلذ یف  اکلاس  بولسا  طمن و  نسحاب  هیلإ  لصوی  بولطملا و  يّدوی  ام  یلع  ارـصتقم  هیف  هونق  مهتافلؤم و  یف  هومقر  ام  هونقتا و  کلذ و 

نم یلاعت  هَّللا  دـمحب  ءاجف  لخملا  راصتخالا  صقن  نم  املاس  لمملا  لیوطتلل  اکرات  دارملا  لصحی  هب  ام  یلع  هیف  ارـصتقم  دادّـسلا و  قیرط 
نقتا نأشلا و  اذه  یف  فیلات  نسحا 
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دراوملا ۀـیودع  هلئاسو  قسانت  هلئاسم و  بسانت  عم  يوح  نایبلا و  نسح  عیدـبلا  هلوانت  ۀلوهـس  عم  عمج  ناـقتالا  قیرط  هیف  کلـس  فّنـصم 

ّدتـشا ام  تکرت  ثیدـحلا و  میدـقلا و  یف  هب  جـتحی  لئاضفلا و  یف  هلثمب  لمعی  ثیداحالا و  نم  هلقن  ّحـص  ام  بلاغ  هیف  تعّبتت  نآـمّظلل و 
تیتا هیقّتن و  نا  بجی  يذـلا  عوضوملا  نم  ظاّـفحلا  هّدـع  دـق  هدنـس و  یف  مّلکت  اـمع  تیناـج  هیوـقی و  ادـهاش  هل  دـجن  مل  اـهنم و  هفعض 

راصتخالا و قیرطل  امور  عئاـقولا  ضعبل  ةراـشالا  یلا  ۀـجاحلا  تعد  اـّمبر  راـبخالا و  صـصقلا و  لـقن  دـنع  خـیراوتلا  بتک  یف  روهـشملاب 
افلؤم کنودـف  نکما  امهم  زاجیالا  دـصقل  انباتک  یف  هرکذـب  لیوطتلا  نع  ینغت  اّهناف  ّنفلا  کلذـل  ۀـّفلؤملا  بتکلا  یلع  ۀـلاوحلاب  تیفتکا 

هاوس و ّفلؤم  لک  قرف  یلع  هرخف  لیذ  ّرجی  نا  هل  قحی  زیزعتلا و  میرکتلاب و  لباقی  نا  نیعبت  افّنـصم  زیربالا و  صلاخب  هروطـس  مقر  بجی 
یلع تماع و  ۀّـمجلا  مهلئاضف  راحب  یف  تنحـش و  دـق  تیبلا  لـها  توعن  رهاوجب  ۀنیفـس  وه  ذإ  هاوح  هیف و  عمج  اـمب  فنـصم  یلع  ومـسی 

نم هیف  تعبتت  رهازلا  مهبکاوک  ردـب  اهلئامـش  یف  حولی  رطاعلا و  مهبقاـنم  رـشن  اـهئاجرا  نم  عوضی  تنطوتـسا  توتـسا و  مهلئامـش  يدوج 
ءاملعلا و صوصن  نم  هاوس  یف  قرفت  اّـمم  نیقفاـنملا  عرذ  هببـسب  قیـضی  نیقّتملا و  نویع  هب  رقت  نینمؤملا و  رودـص  حرـشی  اـم  ثیداـحالا 

لآلا بقانم  ّدع  یف  لاملا  ۀلیسو  هتیمس  هبیوبت  هلیصفت و  یلاعت  هَّللا  دمحب  مت  هبیذهت و  یهبلا و  هنـسح  لمک  اّمل  مث  ءامدقلا  ۀّمئألا  تاّفلؤم 
مایقلا موی  تاطرو  نم  ۀمالّسلا  هب  ایجار  هتفلا  ینال  هانینب  هیلع  يذلا  ینبملا  هانیون و  يذلا  ینعملا  همسر  قفاوب  هاّمـسم و  همـسا  قباطی  یکل 

نال لآملا  لاحلا و  یف  بلاطملا  ینـساب  زوفأ  لامآلا و  رئاس  هتکربب  زرحا  نا  یلاعت  هَّللا  لضف  نم  الّمؤم  ماقملا  کلذ  ۀمادن  نم  صولخلا  و 
هاگ ره  ینسا و  ماقم  لک  یلا  لصوی  نیراّدلا  الک  یف  مهبرقت  یمظعلا و  ۀلیسولا  وه  مهّبح 
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دیامرفیم باتک  نیمه  رد  لضفلا  نب  دمحا  هکنادب  سپ  يدینش  فیرش  باتک  نبا  هرخاف  بقانم  هرهاز و  حئادم 
هجرخا يدعب  نمؤم  لک  یلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  هنع  هَّللا  یـضر  نیـصح  نب  نارمع  نع 

يذمرتلا متاح و  وبا  دمحا و 
بیرغ و نسح  لاق  و 

ددزاف هّبحت  تنک  نا  هضغبت و  لاقف ال  معن  لاق  ایلع  ضغبت  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاقف  اّیلع  ضغبی  ناک  هنا  هنع  هَّللا  یـضر  ةدیرب  نع 
ّیلع نم  ّیلا  ّبحا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دعب  سانلا  نم  دحا  ناک  امف  لاق  اّبح  هل 

لبنح نب  دمحا  امهجرخ  يدعب  مکّیلو  وه  یلع و  نم  انا  یّنم و  یلع  ۀیاور  یف  و 

لاملا هلیسو  رد  ریثکاب  دمحا  - 76

تیاور لاصخ  رشع  ثیدح  نمض  رد  ار  تیالو  ثیدح  لاملا  ۀلیـسو  رد  ریثکاب  دمحم  نب  لضفلا  نب  دمحا  زین  هکنآ  مشـش  داتفه و  هجو 
هدومرف هچنانچ  هدومن 

وه مکعم و  موقا  لب  لاق  ءالؤه  نم  ولخت  وا  انعم  موقت  اّما  ساّبع  نبا  ای  اولاقف  طـهر  ۀعبـس  هاـتا  ذإ  اـمهنع  هَّللا  یـضر  نومیم  نب  ورمع  نع 
ّفا و لوقی  هبوث و  ضقنی  ءاج  مث  هیف  نوثّدحتی  يذلا  موقلا  سلجی  وه  يداّنلا و  یف  اوسلجا  يأ  اودتنا  لاقف  یمعی  نا  لبق  حیحـص  ذـئموی 

هلوسر هَّللا و  بحی  ادبا  هَّللا  هیزخی  الجر ال  نثعبال  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  هل  لاق  لجر  یف  اوعقو  لاصخ  رـشع  هل  لجر  یف  اوعقو  ّفت 
دـمرا ال وه  ءاجف و  نحطیل  مکدـحا  ناک  امف  لاق  نحطی  محرلا  یف  وه  اولاقف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نیا  لاقف  فرـشتسا  نم  اـهل  فرـشتساف 

ثعبف ۀبوتلا  ةروسب  هنع  هَّللا  یضر  رکب  ابا  ینعی  انالف  ثعب  مث  ّییح  تنب  ۀّیفصب  ءاجف  اهایا  هاطعا  ۀیارلا و  ّزه  مث  هینیع  یف  ثفنف  رصبی  داکی 
هعم سلاج  یلع  ةرخآلا و  ایندـلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا  همع  ینبل  لاق  هنم و  انا  ینم و  لجر  الا  اهب  بهذـی  ـال  لاـق  هنم و  اهذـخاف  هفلخ  اـّیلع 

انا لاقف  اوباف  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا  لاقف  مهنم  لجر  یلع  لبقا  مث  هکرتف  لاق  ةرخـآلا  ایندـلا و  یف  مکیلاوا  اـنا  ّیلع  لاـقف  اوباـف 
یبّنلا ذخاف  لاق  ۀجیدخ  دعب  ملسا  نم  لّوا  ناک  لاق و  ةرخآلا  ایندلا و  یف  یّیلو  تنا  لاق  ةرخآلا  ایندلا و  یف  کیلاوا 
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َو ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ  لاـقف  نیـسحلا  نسحلا و  ۀـمطاف و  یلع و  یلع  هعـضو  هبوث و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی 
وبا ءاجف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نومری  نوکرـشملا  ناک  هناکم و  مان  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  بوث  سبلف  هسفن  يرـش  لاق و 

هکرداف نومیم  رئب  وحن  قلطنا  دـق  هَّللا  ّیبن  ّنا  یلع  هل  لاـقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّهنا  بسحی  رکب  وبا  لاـق و  مئاـن  یلع  رکب و 
حیصی و يأ  رّوضتی  وه  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یمری  ناک  امک  ةراجحلاب  یمری  ّیلع  لعج  راغلا و  لخد  هعم و  رکب  وبا  قلطناف 

ّریضتی الف  هیمرن  کبحاص  ناک  مئالل  ّکنا  اولاقف  هسار  نع  فشک  مث  حبصا  یتح  هجرخی  بوثلا ال  یف  هسار  ّفل  دق  برّـضلا  دنع  يوتلی 
یبنلا هل  لاقف  کعم  جرخا  یلع  هل  لاقف  ةوزغلل  سانلا  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  جرخ  لاـق و  کـلذ  انرکنتـسا  دـق  ّریـضتت و  تنا  و 
لوسر هل  لاق  یتفیلخ و  تنأ  ّالا و  بهذا  نا  یغبنی  ّهنا ال  یبنب  تسل  ّکنا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  اما  هَّللا  یّلص 

سیل هقیرط  وه  ابنج و  دجسملا  لخدیف  لاق  ّیلع  باب  ّالا  دجسملا  باوبا  ّدس  لاق و  يدعب  نمؤم  لک  یلو  تنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  لاق  لاق و  هریغ  قیرط  هل 

نذئا هَّللا  ینب  ای  لاق  دعب و  مهیلع  طخس  ّهنا  انثدح  لهف  مهبولق  یف  ام  ملع  ةرجشلا و  باحصا  نع  یضر  دق  لج  ّزع و  هَّللا  ّنا  انربخا  لاق و 
ههجو هَّللا  مرک  یلع  متئـش و  ام  اولمعا  لاقف  ردـب  لها  یلع  علطا  هَّللا  لعل  کیردـی  ام  العاف و  تنک  وا  لاق  بطاح  ینعی  هقنع  برـضا  یل 

مـساقلا وبا  لبنح و  نب  دمحا  همامتب  ثیدـحلا  اذـه  جرخ  نیعمجا  مهیلع  یلاعت  هَّللا  ناوضر  مهمرکا  نم  لب  ردـب  لها  ةرجـشلا و  لها  نم 
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هضعب یئاسّنلا  جرخا  لاوطلا و  نیعبرالا  یف  تاقفاوملا  یف  یقشمدلا 
ملاعلا وه  يذلا  ریثکاب  ةدافا  نم  ریهـشلا  ثیدـحلا  اذـه  دامتعا  توبث  یلع  هّلل  دـمحلاف  هریغ  قاحـسا و  وبا  اهرکذ  ةروهـشم  ۀّـصقلا  هذـه  و 

ریغص میظع و  ّلکل  یکملا  مرحلا  یف  لئوملا  ریبکلا و  دمتعملا  ریرحنلا و 
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ریقحتلا و بیذکتلا و  يرع  مصفنا  ریکنلا و  لاطبالا و  ساسا  مدـهنا  رییعتلا و  لالـضالا و  كابـش  مرجنا  ریزعتلا و  لالزالا و  خاخم  مزجلاف 
ياهبن رباکا و  زا  ینـس و  عیفر و  ماقم  زئاف  لـیلج و  لـضف  بحاـص  لـضفلا  نب  دـمحا  هک  دـنامن  بجتحم  ریـصبتلا  ۀـیادهلاب و  قفوملا  هَّللا 

رثالا هصالخ  رد  یّبحملا  هَّللا  لضف  نب  نیما  دمحم  هک  يدینـش  ریدغ  دلجم  رد  تسا  همّرکم  هدلب  نآ  تاقث  ریراحن  همظعم و  هکم  ياملع 
نینّکمتملا اهئالـضف  زاجحلا و  ءابدا  نم  یعفاشلا  یکملا  ریثکاب  دّـمحم  نب  لضفلا  نب  دـمحا  خیـشلا  هتفگ  رـشع  يداحلا  نرقلا  ناـیعا  یف 

ۀکم فارـشا  دنع  هل  ناک  هیلاع و  دیاج  ربازلا  قافوالا و  ملع  ۀّیکلفلا و  مولعلا  یف  هل  ناک  ّیلج و  لضف  یلع و  رادـقم  هل  ابیدا  الـضاف  ناک 
هتافلؤم نم  ۀکم و  فیرش  نع  الدب  فیرشلا  مرحلاب  یناطلسلا  رّصلا  هیف  مّسقی  يذلا  ناکملا  یف  سلجی  مسوملا  یف  ناک  ةرهـش و  ۀلزنم و 

یلع دّیسلا  اهب  حدمی  ینثملا  ةدیصق  ازجعم  ارّدصم و  هلوق  هرعش  نم  ۀکم و  ریما  سیردا  فیرـشلا  مساب  هلعج  لآلا  بقانم  یف  لاملا  نسح 
راعـشالا و مامت  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  اوعبتا  ۀـّبحألا  ناعظال  تلاق  اوعدو و  موی  تعّدو  سفن  ۀـشاشح  یه  ینـسحلا و  فیرـشلا  تاکرب  نب 

انا اه  هلوزن  انّیح  یف  ّلح  یفاو و  نونملا  یعاد  حاص  ای  اهیدب  لاقف  هلیح  راند  نم  اوعّدو  ۀهکاف  یلع  يدانی  رصتخم  وه  عمـس و  ّهنا  هل  قفتا 
ۀکمب فلا  نیعبرا و  عبـس و  ۀنـس  یف  هتافو  تناک  یلاعت و  هَّللا  همحر  تام  یّتح  الیلق  الا  ثبلی  ملف  هلیحر  اند  نم  اوعّدرف  مکنع  تلحر  دق 

هناخبتک زا  همظعم  هکم  رد  هک  ۀنـسحلا  ۀلودلا  دیهمتب  هّینـس  دوقعلا  دیـضنت  رد  ردیح  نب  یلع  نب  دـمحم  نیّدـلا  یـضر  ةالعملاب و  نفد  و 
نیّدـلا مجن  ناک  ۀلیـضف و  لک  یف  نیمالا  ۀـقثلا  وه  ۀلیـسولا و  بحاص  دـمحا  لاـق  هتفگ  دوب  هدـمآ  تسدـب  تیراـع  ار  ریقف  مـالعا  ضعب 

ةرشع و نامث  ۀنـس 718  ۀکارـشلا  نم  تردص  ۀیالو  رخآ  یه  يروغلا و  ۀـیالوب  نیّتس  نانثا  هرمع  ۀفرـشملا و  ۀـکم  ۀـیالو  یف  هایا  كراش 
ءارطا امیظعت و  امیظع و  ءانث  احدم و  هب  کیهان  تلیضف و  ره  رد  تسنیما  هقث و  هلیسو  بحاص  دمحا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀئامعبس 

دوقعلا دیضنت  رد  نیدلا  یضر  امیخف و 
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ۀمتاخب کیلعف  کلذ  یلع  ةدایز  تدرا  نا  هتفگ و  هحیبق  لاعفاب  تاداس  هذخاؤم  مدـع  رب  هلاد  تایاکح  تایاور و  ضعب  رکذ  دـعب  ۀّینّـسلا 
خیراوتلا بتک  نم  امهریغ  نیدقعلا و  رهاوجب  لاملا و  ۀلیسو 

اجنلا حاتفم  رد  یشخدب  دمحم  ازریم  - 77

هتفگ ابعلا  لآ  بقانم  یف  اجنلا  حاتفم  رد  یشخدب  یثراح  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  هکنآ  متفه  داتفه و  هجو 
یلع بلاط و  یبأ  نب  یلع  امهدحا  یلع  نمیلا  یلا  نیثعب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  هنع  هَّللا  یضر  ةدیرب  نع  دمحا  جرخا 

نمیلا لها  نم  دـیبز  ینب  انیقلف  لاق  هدـنج  یلع  امکنم  دـحاو  لکف  متقرتفا  اذإ  ساّنلا و  یلع  ّیلعف  متیقتلا  اذإ  لاقف  دـیلولا  نب  دـلاخ  رخـآلا 
نب دلاخ  یعم  بتکف  ةدیرب  لاق  هسفنل  یبسلا  نم  ةرما  یلع  یفطصاف  ۀّیّرذلا  انیبس  ۀلتاقملا و  انلتقف  نیکرشملا  یلع  نوملسملا  رهظف  انلتتقاف 

بضغلا تیارف  هیلع  ئرقف  باتکلا  تعفد  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  تیتا  اّملف  کلذب  هربخی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلا  دیلولا 
تلسرا ام  تلعفف  هعیطا  نا  ینترماف  لجر  عم  ینتثعب  کب  ذئاعلا  ناکم  اذه  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هجو  یف 

يدعب مکّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  ّهناف  ّیلع  یف  عقن  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هب 

یملید تیاور  لقن  یشخدب  دمحم  ازریم  - 78
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هتفگ اجنلا  حاتفم  رد  دمحم  ازریم  زین  هکنآ  متشه  داتفه و  هجو 
ام لعفی  هناف  اّیلع  ّبحاف  يدعب  مکّیلو  اّیلع  ّنا  ةدیرب  ای  ةدیربل  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنا  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلع  نع  یملیدلا  جرخا 

رمؤی

نیصح نب  نارمع  تیاور  یشخدب  دمحم  ازریم  - 79

هتفگ اجنلا  حاتفم  رد  زین  هکنآ  مهن  داتفه و  هجو 
لمعتـساف اشیج  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هثعب  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  نیـصح  نب  نارمع  نع  مکاـحلا  هل و  ظـفللا  ّيذـمرتلا و  جرخا 

اذإ اولاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  باحصا  نم  ۀعبرا  دقاعت  هیلع و  اورکناف  ۀیراج  باصاف  ۀّیرسلا  یف  یضمف  بلاط  یبأ  نب  یلع  مهیلع 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرب  اوءدب  رفس  نم  اوعجر  اذإ  نوملسملا  ناک  یلع و  عنص  امب  انربخا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  انیقل 

اوفرصنا مث  هیلع  اومّلسف 
339 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یبأ نب  یلع  یلا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀعبرالا  دحا  ماقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  اومّلس  ۀّیرّـسلا  تمدق  اّملف  مهلاحر  یلا 
مث هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  ثلاثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  یناثلا  ماق  مث  هَّللا  لوسر  هنع  ضرعاف  اذک  اذک و  عنـص  بلاط 

نودیرت ام  ّیلع  نم  نودیرت  ام  لاقف  ههجو  یف  فرعی  بضغلا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  مهیلإ  لبقاف  اولاق  ام  لثم  لاقف  عبارلا  ماق 
هنم و انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  اّیلع  اوعد  اّیلع  اوعد  اّیلع  اوعد  اعوفرم  دمحا  دنع  هظفل  يدعب و  نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  ّیلع  نم 

يدعب نمؤم  لک  ّیلو  وه 

یعفار بیطخ  تیاور  یشخدب  دمحم  ازریم  - 80

هتفگ اجنلا  حاتفم  رد  دمحم  ازریم  زین  هکنآ  مداتشه  هجو 
ینعنمف اـسمخ  کـیف  یلع  اـی  هَّللا  تلاـس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  لاـق  لاـق  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلع  نع  یعفارلا  بیطخلا و  جرخا 

تنا انا و  ۀـمیقلا  موی  ضرالا  هنع  قشنت  نم  لّوا  ّنا  کیف  یناطعا  یلع و  یباف  یتّما  کـیلع  عمجی  نا  هَّللا  تلاـس  ۀـعبرا  یناـطعا  ةدـحاو و 
يدعب نینمؤملا  ّیلو  ّکنا  یناطعا  نیرخآلا و  نیلّوالا و  هب  قبست  يدی  نیب  هلمحت  تنا  دمحلا و  ءاول  کعم  یعم 

نومیم نب  ورمع  تیاور  یشخدب  دمحم  ازریم  - 81

هتفگ و اجنلا  حاتفم  رد  دمحم  ازریم  زین  هکنآ  مکی  داتشه و  هجو 
انعم و موقت  نا  اما  ساّبع  نبا  ای  اولاق  طهر  ۀعـست  هاتا  ذإ  هنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  یلا  سلاجل  ّینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  نع  دمحا  جرخا 

وه هبوث و  ضفنی  ءاجف  لاق  ام  يردن  الف  اوثّدحتف  اودتناف  لاق  معی  مل  حیحص  ذئموی  وه  لاق و  مکعم  موقا  لب  ساّبع  نبا  لاقف  انولخت  نا  اّما 
هَّللا و ّبحی  ادـبا  هَّللا  هیزخی  الجر ال  نثعبال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  هل  لاق  لجر  یف  اوعقو  رـشع  هل  لجر  یف  اوعقو  ّفت  ّفا و  لوقی 

داکی دمرا ال  وه  ءاجف و  لاق  نحطی  مکدحا  ناک  ام  لاق و  نحطی  یحّرلا  یف  وه  لیق  یلع  نیا  لاق  فرشتسا  نم  اهل  فرشتساف  لاق  هلوسر 
ییح تنب  ۀّیفصب  ءاجف  اهایا  هاطعاف  اثلث  ۀیارلا  یه  مث  هنیع  یف  ثفنف  لاق  رصبی 

340 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ینیلاوی مکّیا  هّمع  ینبل  لاق  لاق و  هنم  انا  ینم و  لجر  الا  اهب  بهذی  لاق ال  هنم  اهذخاف  هفلخ  اّیلع  ثعبف  ۀـبوتلا  ةروسب  رکب  ابا  ثعب  مث  لاق 
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مکّیا لاقف  مهنم  لجر  یلع  لبقا  مث  هکرتف  لاق  ةرخآلا  ایندلا و  یف  کیلإ  وا  انا  یلع  لاقف  اوباف  مهعم  سلاج  یلع  لاق و  ةرخآلا  ایندلا و  یف 
ملـسا نم  لّوا  ناک  لاق و  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  یّیلو  تنا  لاقف  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  کیلإ  وا  انا  یلع  لاقف  اوباف  ةرخـآلا  ایندـلا و  یف  ینیلاوی 

ُهَّللا ُدیُِری  امَّنِإ  لاقف  نیسح  نسح و  ۀمطاف و  ّیلع و  یلع  هعضوف  هبوث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ذخا  لاق و  ۀجیدخ  دعب  ساّنلا  نم 
ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل 

هیلع و هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نومری  نوکرـشملا  ناک  لاق و  هناکم  مان  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  بوث  سبلف  هسفن  یلع  يرـش  لاق و 
نومیم رئب  وحن  قلطنا  دق  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  ّیبن  نیا  هل  لاقف  هَّللا ص  یبن  ّهنا  بسحی  رکب  وبا  مئان و  یلع  رکب و  وبا  ءاجف  مّلس 

بوثلا ال یف  هسار  ّفل  دـق  رّوضتی  وه  هَّللا و  لوسر  یمری  امک  ةراجحلاب  یمری  یلع  لعج  لاق و  راغلا  هعم  لخدـف  رکب  وبا  قلطناف  هکرداـف 
سانلا جرخ  کلذ و  انرکنتـسا  دق  روضتت و  تنا  روضتی و  الف  هیمرن  کبحاص  ناک  میئلل  ّکنا  اولاقف  هسار  فشک  مث  حبـصا  یتح  هجرخی 

کنا الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  ام  هل  لاقف  یکبف  هَّللا ال  ّیبن  هل  لاقف  کعم  جرخا  یلع  لاقف  لاق  كوبت  ةازغ  یف 
هل سیل  هقیرط  وه  ابنج و  دجـسملا  لخدیف  لاق  ّیلع  باب  ریغ  دجـسملا  باوبا  ّدـس  لاق و  یتفیلخ  تنا  ّالا و  بهذا  نا  یغبنی  یبنب ال  تسل 
نع یـضر  دـق  هنا  ّلج  ّزع و  هّلل  اـنربخا  لاـق و  ّیلع  هـالوم  ناـف  هـالوم  تنک  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـقهریغ و  قیرط 

هدعب مهیلع  طخس  ّهنا  دحا  ثدح  له  مهبولق  یف  ام  ملعف  ةرجشلا  باحصا 
تسرهاظ ترابع  نیزا  هظفح  ملعلا  لهال  مزلی  ۀمج  بقانمل  لماش  وه  مهضعب و  هححص  لب  نسح  ثیدح  اذه  لوقا 

341 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دمحب سپ  نآ  ظفح  ار  ملع  لها  تسمزال  تسا و  هدیمح  بقانم  لماش  تسروکذم  مه  تیالو  ثیدح  نا  رد  هک  فیرش  ثیدح  نیا  هک 

نآ لاطبا  بیذکت و  رب  تراسج  هک  ناقیایب  نیبصعتم  رگید  ضعب  ناشیلاع و  بطاخم  ناخ  دـمتعم  دـمحم  ازریم  هدافا  بسح  نانملا  هَّللا 
قاّسف و ماوع  هرمز  جـلاد  قاذـح و  هرهم  ملع و  لها  هلمج  زا  جراخ  مزال و  بجاو و  كرات  مثآ و  راکهزب و  دـناهدومن  نالعا  داـهج و  اـب 

یلاع بطاخم  دوخ  حودمم  هدنتـسم  لوبقم و  ناخ  دمتعم  دمحم  ازریم  نوچ  قاوسالاب و  قفـصلا  قاوشا  یف  نیکمهنم  عاعر  جـمه  لخاد 
جورخ نیا  لجـس  دیدرگ و  تباث  شدوخ  حودمم  هدافا  بسح  متح  مزال  نیکرات  هرمز  رد  لوخد  ملع و  لها  زا  وا  جورخ  سپ  تسناکم 

دش نشور  حضاو و  وا  مازلاب  وا  تناما  تناید و  تیاهن  تلالج و  تمظع و  لامک  نّیزم و  دوخ و  صاخ  طختسدب  لوخد  و 
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زا لوا  باب  زا  لوا  مسق  رد  راهطالا  تیبلا  لها  بقانم  یف  حـص  اـمب  راربـالا  لزن  رد  یناشخدـب  دـمحم  ازریم  زین  هکنآ  مود  داتـشه و  هجو 
هتفگ باتک  دصقم 

یلع مهیلع  لمعتسا  اشیج و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  نیـصحلا  نب  نارمع  نع  مکاحلا  يذمرتلا و  جرخا 
لوسر انغلب  اذإ  اولاقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  باحصا  نم  ۀعبرا  دقاعت  هیلع و  اورکناف  ۀیراج  باصاف  ۀّیرّسلا  یف  یضمف  بلاط  یبأ  نب 

هیلع اوملسف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرب  اودب  رفس  نم  اوعجر  اذإ  نوملسملا  ناک  ّیلع و  عنص  امب  هانربخا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
نا رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀعبرالا  دحا  ماقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اوملـس  ۀّیرّـسلا  تمدق  اّملف  مهلاحر  یلا  اوفرـصنا  مث 
هیلإ ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  یناثلا  ماق  مث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هنع  ضرعاف  اذک  اذک و  عنـص  بلاط  یبأ  نب  یلع 
یف فرعی  بضغلا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مهیلإ  لبقاف  اولاق  ام  لثم  لاقف  عبارلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لـثم  لاـقف  ثلاـثلا 

نمؤم لک  یلو  وه  هنم و  انا  ینم و  ایلع  ّنا  یلع  نم  نودیرت  ام  ّیلع  نم  نودیرت  ام  یلع  نم  نودیرت  ام  لاقف  ههجو 
342 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يدعب
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هتفگ مسق  نیمه  نمض  رد  راربالا  لزن  رد  دمحم  ازریم  زین  هکنآ  موس  داتشه و  هجو 
انعم موقت  نا  اّما  سابع  نبا  ای  اولاق  طهر  ۀعـست  هاتا  ذإ  امهنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  یلا  سلاجل  ّینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  نع  دمحا  جرخا 

هبوث و ضفنی  ءاجف  لاق  ام  يردت  الف  اوثّدحتف  اودتناف  لاق  معی  مل  حیحـص  ذئموی  وه  لاق و  مکعم  موقا  لب  ساّبع  نبا  لاقف  انولخت  نا  اّما  و 
هَّللا ّبحب  ادبا  هَّللا  هیزخی  الجر ال  نثعبال  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  هل  لاق  لجر  یف  اوعقو  رـشع  هل  لجر  یف  اوعقو  ّفت  ّفا و  لوقی  وه 

دـمرا ال وه  ءاجف و  لاق  نحطی  مکدـحا  ناک  ام  لاق و  نحطی  یحّرلا  یف  وه  لیق  یلع  نیا  لاق  فرـشتسا  نم  اهل  فرـشتساف  لاق  هلوسر  و 
هفلخ اّیلع  ثعبف  ۀـبّوتلا  ةروسب  رکب  ابا  ثعب  مث  لاق  ّییح  تنب  ۀّیفـصب  ءاجف  اهاّیا  هاطعاف  اثلث  ۀـیاّرلا  ّزه  مث  هینیع  یف  ثفنف  لاق  رـصبی  داـکی 
اوباف مهعم  سلاج  ّیلع  لاق و  ةرخآلا  اینّدـلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا  هّمع  یبنل  لاق  لاق و  هنم  انا  یّنم و  لجر  الا  اهب  بهذـی  لاق ال  هنماهذـخاف 

انا یلع  لاقف  اوباف  ةرخآلا  اینّدـلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا  لاقف  مهنم  لجر  یلع  لبقا  مث  هکرتف  لاق  ةرخـآلا  اینّدـلا و  یف  کـیلاوا  اـنا  یلع  لاـقف 
هَّللا لوسر  ذـخا  لاق و  ۀـجیدخ  دـعب  ساّنلا  نم  ملـسا  نم  لّوا  ناک  لاق و  ةرخآلا  اینّدـلا و  یف  یّیلو  تنا  لاقف  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  کیلاوا 

َو ِْتیَبـْلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ  لاـقف  نیـسحلا  نسحلا و  ۀـمطاف و  ّیلع و  یلع  هعـضوف  هبوث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی 

هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نومری  نوکرـشملا  ناک  لاق و  هناکم  مان  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  بوث  سبل  هسفن  یلع  يرـش  لاـق و 
نومیم رئب  وحن  قلطنا  دـق  لاـق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  ّیبن  نیا  هل  لاـقف  هَّللا  ّیبن  ّهنا  بسحی  رکب  وبا  مئاـن و  یلع  رکب و  وبا  ءاـجف  ملس 

دق رّوضتی  وه  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یمری  امک  ةراجحلاب  یمری  یلع  لعج  لاق و  راغلا  هعم  لخدـف  رکب  وبا  قلطناـف  هکرداـف 
انرکنتسا دق  رّوضتت و  تنا  رّوضتی و  الف  هیمری  کبحاص  ناک  میئلل  ّکنا  اولاقف  هسار  فشک  مث  حبصا  یتح  هجرخی  بوثلا  یف  هسار  ّفل 

343 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نا یضرت  اّما  هل  لاقف  یکبف  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  ّیبن  هل  لاقف  کعم  جرخا  یلع  لاقف  لاق  كوبت  ةازغ  ساّنلا و  جرخ  لاق و  کلذ 
لاق ّیلع  باب  ریغ  دجسملا  باوبا  ّدس  لاق و  یتفیلخ  تنا  ّالا و  بهذا  نا  یغبنی  ّیبنب ال  تسل  ّکنا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت 

ابنج دجسملا  لخدی  و 
هریغ قیرط  هل  سیل  هقیرط  وه  و 

ةرجشلا باحصا  نع  یضر  دق  هنا  ّلج  ّزع و  هَّللا  انربخا  لاق و  ّیلع  هالوم  ّناف  هالوم  تنک  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق و 
هدعب طخس  هنا  ثدح  له  مهبولق  یف  ام  ملعف 

فالتخا نآ  تحـص  رد  هّینـس  مالعا  ياملع  هک  یثیداحا  رکذ  يارب  تسعوضوم  راربالا  لزن  دصقم  باوبا  زا  لّوا  مسق  هک  دنامن  یفخم  و 
وه ءابعلا و  لآ  بقانم  یف  دـصقملا  دـحالا  دمّـصلا  نم  ۀناعتـسالا  دـصقملاب و  نالا  عرـشن  هتفگ و  راربـالا  لزن  لّوا  رد  هچناـنچ  دـناهدرکن 

مالعالا و ءاملعلا  اهتحـص  یف  فلتخی  مل  یتلا  ثیداحالا  یف  لوالا  مسقلاف  نیمـسق  یلا  مسقنی  اهنم  باب  لک  باوبا و  ۀـعبرا  یلع  لمتـشم 
حوضو و لامکب  فاصنا  تنـس و  لها  فالتخا  الب  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دـمحب  تیالو  ثیدـح  تحـص  سپ  هیف  اوفلتخا  امیف  یناثلا  مسقلا 

کلذ یلع  دمحلا  هّلل  دیدرگ و  تباث  روهظ 

نیبحملا هفحت  رد  یشخدب  دمحم  ازریم  - 84

هتفگ نیبحملا  ۀفحت  رد  دمحم  ریم  زین  هکنآ  مراهچ  داتشه و  هجو 
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نیصح نب  نارمع  نع  مح  يدعب  نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  اوعد  اّیلع  اوعد  اّیلع  اوعد 

هفحت رد  یشخدب  دمحم  ازریم  - 85

هتفگ نیبحملا  ۀفحت  رد  زین  هکنآ  مجنپ  داتشه و  هجو 
نارمع نع  هنسح ك  يدعب ت و  نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  نا  ّیلع  نم  نودیرت  ام  ّیلع  نم  نودیرت  ام  یلع  نم  نودیرت  ام 

نیصح نب 
رباکا ناکرا و  نیققحم  هّلجا  نایعا و  نیدنتـسم  مظاعا  نأشلا و  لیلج  نیدمتعم  مخافا  زا  ناخ  دمتعم  نب  دـمحم  ازریم  هک  دـنامن  یفخم  و 

دوخ نیطاسا  همئا و  رگید  بتک  لثم  ار  وا  باـتک  تستّنـس و  لـها  ياـمظع  زا  وا  هکنآـب  هدرک  حیرـصت  دیـشر  لـضاف  تسناینـس  ریهاـشم 
کّسمت و وا  تادافاب  اجباج  هدومن  رکذ  مالسلا  مهیلع  تیب  لهاب  هیّنس  يالو  تابثا  لئالد  رد  ّقح  لها  هلباقمب  راشبتسا  جاهتبا و  راختفاب و 

ۀلازا رد  ار  یـشخدب  دمحم  ازریم  مان  بّصعت  ّولغ و  همه  نآ  اب  یلع  ردیح  يولوم  ریدغلا و  ثیدـح  دـلجم  یف  حرـش  امک  هدومرف  ّثبـشت 
هلمج رد  نینعلا ؟؟؟

344 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رب ار  نآ  هکلب  هدینادرگ  دوخ  نیطاسا  هّمئا و  بتک  رگید  نیرق  رکذ  رد  ار  اجنلا  حاتفم  باتک  هدرک و  رکذ  دنادیزی  نعال  هک  هیّنـس  ياملع 

ار باتک  نیا  هدیشخب و  میدقت  هدومن  نآ  رابتعاب  حیرص  حیرـصت  هدرکن و  شرکذ  هک  رگید  بتک  هدومن و  شرکذ  هک  هدیدع  بتک  رکذ 
نینمؤملا ریما  بانجب  یضترم  بقل  صیصخت  ناهد ؟؟؟ زا  هک  یلئاس  باوجب  بحاصهاش  دوخ  هدرمش و  دوخ  يوعد  رب  یّکزم  دهاوش  زا 

بوسعی نینرقلاوذب و  ناشیا  بیقلت  نیتناحیرلا و  وبا  بارت و  وباب  ناشیا  تینک  هحیحـص  ثیداحا  رد  دـیامرفیم  هدرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع 
؟؟؟ اب فیرش و  نیما و  دلبلا و  ۀضیب  شیرق و  بوسعی  هّمالا و  بوسعی  قباس و  قوراف و  قیّدص و  نیدلا و 

لئاضف لئاسر  رد  یلهد  ینعی  رهش  نیا  روهشم  خّروم  یثراح  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  تستباث و  يورم و  یعاولا  نذالا  يذ  يدتهم و 
دای ار  ریقف  تقو  نیا  اما  هدومن  رکذ  زین  یـضترمب  ناـشیا  بیقلت  دـنیوا  فیناـصت  هدـمع  زا  هلاـسر  ود  ره  نیا  هک  تیبلها  لـئاضف  اـفلخ و 

ابا ترـضح  هبطخ  ءاسنلا  ةدّیـس  ترـضح  جیوزت  هّصق  رد  کلام  نب  سنا  ثیدح  زا  هدرک و  کّسمت  باب  نیرد  ثیدح  مادکب  هک  تسین 
جیوزت رد  ینعی  رما  نیرد  ریما  ترـضح  ندوب  راتخم  یـضترم و  هک  دوشیم  موهفم  یظفل  ار  ناشیا  قوراف  رمع  ترـضح  قیدـصلا و  رکب 

دبع يولوملا  دـنع  دوجوملا  بطاخملا  يواتف  عومجم  نع  القن  یهتنا  دوشیم  تباث  نآ  زا  اهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  ءاـسنلا  ةدّیـس  ترـضح 
يونهکللا یلاهّسلا  میلحلا  دبع  يولوملا  نب  یحلا 

یلعلا جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم   86

یلعلا جراعم  رد  هدرک  رکذ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  ار  تیالو  ثیدح  ملاع  ردص  دـمحم  هکنآ  مشـش  داتـشه و  هجو 
هتفگ یضترملا  بقانم  یف 

مکّیلو وه  هنم و  انا  ینم و  ّهناف  ّیلع  یف  عقن  ـال  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  هیبا  نع  ةدـیرب  نب  هَّللا  دـبع  نع  دـمحا  جرخا 
يدعب

هدیرب تیاور  ملاع  ردص  دمحم  - 87

هتفگ یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  زین  هکنآ  متفه  داتشه و  هجو 
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موی ام  لعفی  هناف  اّیلع  بحاف  يدعب  مکیلو  ایلع  ّنا  ةدیرب  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یل  لاق  لاق  ةدیرب  نع  یملیدلا  جرخا 
نمؤم لک  یلو  یلع  ّیلع و  نم  انا  یّنم و  ّیلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  نیـصح  نب  نارمع  نع  ۀبیـش  یبأ  نبا  جرخا  و 

يدعب
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  دمحا  جرخا  و 
345 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يدعب نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  ینم و  اّیلع  نا  اّیلع  اوعد  اّیلع  اوعد  اّیلع  اوعد 
لاق لاق  هنع  هححص  مکاحلا و  یناربطلا و  بیرغ  نسح  لاق  يذمرتلا و  جرخا  هلثم و  هنع  میعن  وبا  نیفس و  نب  نسحلا  یسلایطلا و  جرخا  و 

نمؤم لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  ّیلع  نم  نودیرت  ام  ّیلع  نم  نودیرت  ام  ّیلع  نم  نودیرت  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
يدعب

ینعنمف اسمخ  کیف  ّیلع  ای  هَّللا  تلاس  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاق  لاق  ههجو  هَّللا  مّرک  یلع  نع  یعفارلا  بیطخلا و  جرخا  و 
تنا انا و  ۀـمیقلا  موی  ضرالا  هنع  قشنت  نم  لّوا  ّنا  کیف  یناطعا  یلع و  یباف  یتما  کـیلع  عمجی  نا  هَّللا  تلاـس  اـعبرا  یناـطعا  ةدـحاو و 

يدعب نینمؤملا  یلو  ّکنا  یناطعا  نیرخآلا و  نیلوالا و  هب  قبست  يدی  نیب  نم  هلمحت  تنا  دمحلا و  ءاول  کعم  یعم و 
جراعم وا  باتک  تسرجنلا و  بیط  ریرحن  رـسالا و  دیدش  لضاف  رخفلا و  رهاب  ردص  ردقلا و  لیلج  ملاع  ملاع  ردـص  هک  دـنامن  بجتحم  و 

ملاع ردص  خیـش  میهفت  هتفگ  هیهلا  تامیهفت  رد  هچنانچ  تسدقان  بطاخم  دجام  دـلاو  هَّللا  یلو  هاش  لوبقم  حودـمم و  شدوخ  لثم  یلعلا 
هَّللا مرک  یلع  ترـضحب  هقلف  یکی  تسرمق  قش  تیاور  هلمجنآ  زا  هک  هدرک  نایب  دـنچ  تاعقاو  هلاـسر  نا  رد  دـندوب  هدرک  فیلأـت  هلاـسر 

نا رد  ياول  تقیقح  هک  تسا  هعقاو  هلمجنآ  زا  تفر و  رد  يأر  نباب  هقلف  یکی  تشگ  قشنم  هدش  لماک  ردـب  هقلف  نآ  زاب  تفر  رد  ههجو 
دندـش هباحـص  رئاس  رب  بانج  نآ  لیـضفتب  لئاق  اجنآ  رد  ههجو و  هَّللا  مرک  تسیلع  ترـضح  بقانم  نایب  رب  هلاسر  نیا  يانب  دـش و  مولعم 

ناک رهدلا  لوط  یلاوعلا و  ردص  ای  هَّللا  كاعر  دش  هدرک  مظن  تایبا  نیا  نآ  هعلاطم  دعب  داتـسرف  ریقف  نیاب  ار  نآ  فیلات  دـعب  یّلک  لضفب 
فراعملا فشک  یف  ءالّدـلا و  هرّدـکت  رحب ال  اهیف و  بیر  ۀـیآ ال  كّدـج  ءالعلا و  عفتری  ءانبالاب  ارخف و  ءابالا  یف  تیتوا  دـقل  ءاقبلا  کـل 

ّقشلا و تیار  اّمل  ناقیالا  جـلثلا و  كاتا  ءاهتنا  هل  سیل  هَّللا  لضف  اّقح و  تفـشوک  ام  تفـشوک  دـقل  ءافک  هل  ناک  موقلا  یف  ام  ادرف و  ناک 
یف ّفلؤت  ءاشی  ام  ملع  مارکاب و  ّیلع  اندّیس  كاند  اذإ  ءاوللا و  فشکنا 

346 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ام ءاهدزا و  ریبک و  رخف  هل  هیف  ّالا و  دهـشم  نم  امف  ءافو  هل  نوکی  لقم ال  ّیلع  انالوم  حدم  رثکم  ءازجلا و  كاذ  یف  هَّللا  دنع  اباتک و  هبقانم 

ءایـصوالا هیلع  مهمـصاخی  نطب  لیوات و  نآرقلل  ءایبنالا و  هیلع  مهلتاقی  رهظ  لیزنت و  نآرقلل  ءاوترا و  میظع و  برـش  هل  هیف  ّالا و  لهنم  نم 
مهبولق و ماوقاب  فالتیا  ماصتخا و  حلص و  ءاشتنا و  اهنم  هل  بابـسال  ّدم  فیرحت و  ّدر  اهنمف  ءامن  اهنم  هل  تاسایـس  هیف  لیزنتلل  ساّنلا  لوبق 

انیقی هیف  راع  ۀباحـصلا  لان  ام  ءافخ و  اهب  سیل  رمالا  كالم  اذه  ّنا  ةّوبنلا  ملع  یف  ءالتعا و  هیف  نیخیـشلل  ماظع و  رارـسا  مسقلا  اذـهل  ءاوه 
تبثی هَّللا  ناحبـس  ایف  لوقا  ۀیهلالا  تامیهفتلا  یف  ام  یهتنا  ءاشت  ام  احدـم  فاصوالا  نم  رتخا  نیخیـشلل و  كاذ  تبثاف  ءاکذ  تعلط  ام  لثم 

دلاو ناسل  یلع  رونلا  ةرهاّزلا  بقانملا  کلتب  توعنملا  روفّسلا و  ةرهابلا  حئادملا  هذهب  حودمملا  دوهـشملا و  ردصلا  وه  يّذلا  ملاعلا  ردص 
رورغملا بطاخملا  هیمری  مث  روهدلا  رورم  یلع  رادملا  مهیلع  نیذلا  هنیطاسا  نع  القن  فیرـشلا  ثیدـحلا  اذـه  روخفلا  لاتخملا  بطاخملا 

اهَّنِإَف روتبملا  رجهلا  ۀعاشا  روظحملا و  رذهلا  ءادباب  الـصا  ثرتکی  روحدـملا و ال  بّصعتلا  يزخلا و  حوضو  فاخی  روّزلا و ال  بذـکلاب و 
ِروُدُّصلا ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنِکل  َو  ُراْصبَْألا  یَمْعَت  ال 

نیعلا هرق  رد  بطاخم  دلاو  هّللا  یلو  - 88
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بقانم لئاضف و  زا  ار  نآ  هدومرف و  تباث  ار  تیالو  ثیدح  بطاخم  دجام  دلاو  میحرلا  دبع  نب  دمحا  هَّللا  یلو  هکنآ  متشه  داتشه و  هجو 
هتفگ نینیعلا  ةرق  رد  هچنانچ  هدرک  رامش  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

باصاف ۀّیرّسلا  یف  یضمف  بلاط  یبأ  نب  یلع  مهیلع  لمعتـسا  اشیج و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  نیـصح  نب  نارمع  نع 
هانربخا مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  انیقل  اذإ  اولاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  ۀعبرا  دقاعت  هیلع و  اورکناف  ۀیراج 

اّملف مهلاحر  یلا  اوفرـصنا  مث  هیلع  اومّلـسف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اودـب  رفـس  نم  اوعجر  اذإ  نیملـسملا  ناک  ّیلع و  عنـص  اـمب 
اذک اذک و  عنص  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀعبرالا  دحا  ماقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  یلع  اوملس  ۀّیرسلا  تمدق 

هَّللا لوسر  هنع  ضرعاف 
347 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اولاق ام  لاقف  عبارلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  ثلاثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاـقف  یناـثلا  ماـق  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هنم انا  ینم و  اّیلع  ّنا  ّیلع  نم  نودیرت  ام  ّیلع  نم  نودـیرت  ام  ّیلع  نم  نودـیرت  ام  لاقف  ههجو  یف  فرعی  بضغلا  هَّللا و  لوسر  هیلإ  لبقاف 

يذمرتلا هجرخا  يدعب  نم  نمؤم  لک  ّیلو  وه  و 

ءافخلا هلازا  رد  بطاخم  دلاو  هّللا  یلو  - 89

يارطا فصو و  ياهتنم  انث و  حدم و  ياصقا  هک  ءافلخلا  ۀفالخ  نع  افخلا  ۀلازا  رد  ار  تیالو  ثیدح  هَّللا  یلو  زین  هکنآ  مهن  داتشه و  هجو 
هدومرف دراو  مالـسلا  هیلع  ریما  بانج  رثآم  رد  تسعمال  عطاس و  تماما  باب  زا  مشـش  هدـیقع  نیمه  ردـص  رد  بطاخم  دوخ  مـالک  زا  نآ 

هتفگ هچنانچ 
انعم و موقت  نا  اّما  ساّبع  نبا  ای  اولاقف  طهر  ۀعـست  هاتا  ذإ  ساّبع  نبا  دـنع  سلاجل  ینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  نع  یئاسّنلا  مکاـحلا و  جرخا 
ام يردن  الف  اوثّدحتف  اودـتناف  لاق  یمعی  نا  لبق  حیحـص  ذـئموی  وه  لاق و  مکعم  موقا  انا  لب  ساّبع  نبا  لاقف  ءالؤه  نیب  نم  انب  ولخت  نا  اّما 

هیلع و هَّللا  یّلص  یبّنلا  هل  لاق  لجر  یف  اوعقو  هریغ  دحال  تسیل  لئاضف  رـشع  هل  لجر  یف  اوعقو  ّفت  ّفا و  لوقی  هبوث و  ضفنی  ءاجف  اولاق 
یحّرلا یف  ّهنا  اولاقف  یلع  نیا  لاقف  فرـشتسم  اهل  فرـشتساف  هلوسر  هَّللا  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  ادـبا  هَّللا  هیزخی  الجر ال  نثعبـال  مّلس 

یلع ءاجف  هایا  اهاطعاف  اثالث  ۀیاّرلا  زه  مث  هینیع  یف  ثفنف  لاق  رـصبی  نا  داکی  دمرا ال  وه  ءاجف و  لاق  نحطیل  مهدـحا  ناک  ام  لاق و  نحطی 
بهذی لاق ال  هنم و  اهذخاف  هفلخ  اّیلع  ثعبف  ۀبوتلا  ةروسب  انالف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ثعب  مث  ساّبع  نبا  لاق  ّییح  تنب  ۀّیفصب 

ّیلع لاق و  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا  هّمع  ینبل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  لاق  ساّبع و  نبا  لاقف  هنم  انا  یّنم و  وه  لجر  ـالا  اـهب 
تنا یلعل  لاقف  اوباف  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا  لاقف  مهنم  لجر  یلع  لبقا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  مهعم  سلاـج 

اهنع هَّللا  یضر  ۀجیدخ  دعب  ساّنلا  نم  نمآ  نم  لّوا  یلع  ناک  ساّبع و  نبا  لاق  ةرخآلا  ایندلا و  یف  یّیلو 
348 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

َسْجِّرلا ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  لاق  نیسح و  نسح و  ۀمطاف و  ّیلع و  یلع  هعضوف  هبوث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ذخا  لاق و 
ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ 

لوسر نومری  نوکرـشملا  ناک  ساّبع و  نبا  لاق  هناکم  مان  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  بوث  سبلف  هسفن  ّیلع  يرـش  ساّبع و  نبا  لاق 
ای لاقف  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّهنا  بسحی  رکب  وبا  لاق و  مئان  یلع  هنع و  هَّللا  یضر  رکب  وبا  ءاجف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
هنع هَّللا  یـضر  یلع  لعج  لاق و  راغلا  هعم  لخدـف  رکب  وبا  قلطناف  لاق  هکرداف  نومیم  رئب  وحن  قلطنا  دـق  هَّللا  یبن  ّنا  ّیلع  هل  لاـقف  هَّللا  یبن 
نع فشک  مث  حبـصا  یتح  هجرخی  بوثلا ال  یف  هسار  ّفل  دـق  رّوضتی و  وه  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  ّیبن  ناـک  اـمک  ةراـجحلا  یمری 
هَّللا لوسر  جرخ  ساّبع و  نبا  لاقف  کلذ  انرکنتـسا  دـق  رّوضتت و  تنا  هیمرن و  نحن  رّوضتی و  کبحاص ال  ناک  میئلل و  کـّنا  اولاـقف  هسار 
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ّیلع یکبف  ملـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاقف  لاق  کعم  جرخا  ّیلع  هل  لاقف  هعم  سانلا  جرخ  كوبت و  ةوزغ  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ساّبع و نبا  لاق  یتفیلخ  تنا  ّالا و  بهذا  نا  یغبنی  ّهنا ال  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  هل  لاقف 

دجسملا باوبا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّدس  ۀنمؤم و  يدعب و  نم  نمؤم  ّلک  ّیلو  تنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاق 
ّناف هالوم  تنک  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  ساّبع و  نبا  لاق  هریغ  هقیرط ال  وه  ابنج و  دجـسملا  لخدی  ناکف  ّیلع  باب  ریغ 

طخس هنا  انربخا  لهف  مهبولق  یف  ام  ملعف  ةرجشلا  باحـصا  نع  یـضر  ّهنا  نآرقلا  یف  ّلج  ّزع و  هَّللا  انربخا  دق  ساّبع و  نبا  لاق  ّیلع  هالوم 
تنک لاق و  هقنع  برـضاف  یل  نذئا  لاق  نیح  هنع  هَّللا  یـضر  رمعل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  ّیبن  لاق  ساّبع و  نبا  لاق  کلذ  دـعب  مهیلع 

نانملا نانحلا  هّلل  دمحلاف  یهتنا  متئش  ام  اولمعا  لاقف  ردب  لها  یلا  علطا  دق  هَّللا  لعل  کیردی  ام  العاف و 
349 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناهربلل یلجا  ّۀلدالا و  حضواب  قدصلل  حضوملا  نافرعلا  قرط  ناقیالا و  لبس  یلا  يداهلا  نمحرلا  ناّیدلا 
هذالم و هلئوم و  هعجرم و  نأشلا و  لیلج  هذاتـسا  هخیـش و  ناسللا و  طیلـسلا  بطاخملا  دـلاو  ةدافاب  هدامتعا  ثیدـحلا و  راـبتعا  تبثا  ثیح 

ةرهم لبالا  دابکا  هیلإ  برـضت  يذـلا  نارقالا  لاثمالا و  یلع  قباسلا  وه  راثآ و  هل  قحلی  رابغ و ال  هل  قشی  نایعألا و ال  نیع  وه  يذـلا  هلقعم 
ۀهیـضعلا و ۀفرقلاب و  هامر  فیرـشلا و  ثیدحلا  بذک  نم  ّنا  حاب  نّیبت و  حضو و  حال و  نارودلا و  دـیرف  نامزلا و  دـیحو  وهف  نأشلا  اذـه 
نایذهلا و رذهلا و  جمـسا  يدبا  ناتهبلا و  رکنا  راتخا  نائنـشلا و  شحفأ  رثآ  نایغطلا و  نتم  بکر  ناودـعلا و  ةوهـص  یطتما  دـقف  نالطبلا 

رورغلا ّنا  ناغـضألا و  نحالا و  داقحالاب و  هءالتبا  رهظا  نامیالا و  نیقیلا و  بناج  بناج  ناهدالا و  للاعّتلا و  لفاغتلا و  لهاستلاب و  یـضر 
ام ناش و  ۀـیبصعلا  رذـقب  هسفن  ناص و  ام  هنید و  هضرع و  عاضا  نام و  يرتفا و  بذـک و  ناـخ و  نّشغ و  عدـخف و  نار  هبلق  یلع  عودـخلا 

نیب بجعلا  لک  بجعلل  ایف  ناج  داع و  لک  هنم  فنای  امب  نایتالا  نایصعلا و  يزخلا و  ةّوه  یف  يوه  ناوهلا و  راسخلا و  راغـصلاب و  لفتحا 
هدلاو قوقع  رامغ  یف  ضاخ  فیک  بجرملا  مهقیذع  ککحملا و  مهلیذـج  وه  يذـلا  بسحلا  فیرـشلا  بطاخملا  نم  بجر  يدامج و 

ملف بطعلا  رما  هعابتا  هسفن و  یلع  بلاجلا  یلباکلا  دیلقت  هراثآ  ءافتقا  هعابتا و  یلع  جـحذ  بقنلا و  یلع  ءانهلل  عضاولا  هخیـش  بّذـهملا و 
دانعلا ءانحـشلا و  رغوتلا و  بئارغ  يدـبا  ببخلا و  بیرقتلاب و  لاطبالا  راکنالا و  رامـضم  یف  يرج  برعلا و  دیـس  ۀلیـضف  تاـبثاب  لـفتحی 
روتفلا رانـش  روهظ  روصقلا و  راع  قوحل  نم  الـصا  بهی  مل  بضغلا و  لولح  طخـسلا و  لوزن  نم  الابز  ثرتکی  مل  بجـشلا و  یلا  قئاسلا 

هعمس عرقی  مل  ّهناک  بهل و  تاذ  ران  ءالطصا  یلع  ةدایز 
برخ الا  تیب  اناداع  ام  تیبلها  نحن  مالسلا  هیلع  یلع  لوق 

برجالا بلک  انیلع  حبن  ام  و 

هضور رد  لیعامسا  نب  دمحم  - 90

یناعنصلا ینمیلا  ریمالا  حالص  لیعامسا  نب  دّمحم  هکنآ  مدون  هجو 
350 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هددعاف یلعلا  یف  هواش  ینادی  مار  نم  ّلک  اّیرف  ائیـش  هتلق  امیف  تات  ملف  تئـش  امب  حدـملا  نم  لق  هتفگ  هیولع  هفحت  حرـش  هیدـن  هضور  رد 
ام لقف  لاجّرلا  ۀلمک  ۀلیـضف  لک  یف  ذب  لامک و  لک  زرحا  ّهنا  تفرع  دـق  اذإ  لاق  ّهناک  هلئاضف  نم  مّدـقت  امل  ۀـکلذفلاک  هذـه  ایبعـشا  امور 
هب يذلا  اهماما  ّهناف  ةداهزلاب  ۀیربلا و  لاطبا  نم  هقبس  ام  یـسنا  هناف  ۀعاجـشلاب  ۀّیلعلا و  اهتبتر  غلب  ّهناف  ةدابعلاب  هحدمت  ناک  هحدم  یف  تئش 

نلف ناسّللا  هب  قلطنا  ام  هتافص  یف  لقف  اهئارما  مدقم  اهئاول و  لماح  وه  الا و  ۀلیضف  الف  ۀلمجلاب  یهتنملا و  هیف  يذلا  ّهنا  دوجلاب و  يدتقی و 
نیثّدحملا ماما  لاق  دق  انل و  رـصحنی  فیک  اقباس و  هیلإ  انرـشا  دق  امک  هلئاضف  راصحنا  مدع  یلا  ةراشا  اذـه  یف  ناسنا و  کلذ  یف  کبیعی 

تغلب تبرغ و  تقرش و  دق  ۀّنسلا  بتک  نا  ملع  دق  مالسلا و  هیلع  ّیصولل  تبث  ام  ۀحیحصلا  لئاضفلا  نم  دحال  تبث  ام  ّهنا  لبنح  نب  دمحا 
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؟؟؟ ءاشن اهرصح و  نکمی  الف  حایّرلا  غلبم 
امک ندبلا  نم  سارلا  ۀلزنمب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسرلا  نم  ّهنا  کلذ  نمف  اقباس  هدرون  مل  ام  یلا 

یلع ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنع  امهنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  ثیدح  نم  سودرفلا  دنـسم  یف  یملیدلا  ءاربلا و  ثیدح  نم  بیطخلا  هجرخا 
هَّللا یّلص  هنع  امهنع  هَّللا  یضر  ساّبع  نبا  نع  دارفالا  یف  ینطقرادلا  هجرخا  امک  ۀطح  باب  ّهنا  کلذ  نم  یندب و  نم  یسار  ۀلزنمب  یّیصو 

یبّنلا مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نم  ّهنا  کلذ  نم  ارفاک و  ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم  ۀـطح  باـب  ّیلع  ملـس  هیلع و 
ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  نیـصح  نب  نارمع  ثیدح  نم  متاح  وبا  يذمرتلا و  دـمحا و  هجرخا  امک  هنم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

يدعب نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  لاق 
دمحم هک  اریز  تسا  حضاو  رهاظ و  نآ  لاطبا  بیذکت و  تعاظف  تعانـش و  لامک  تیالو و  ثیدـح  دامتعا  رابتعا و  تیاهن  ترابع  نیزا 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  هروصحم  ریغ  هتباث  بقانم  هروفوم و  هحیحص  لئاضف  هلمج  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  لیعامـسا  نب 

هدرک جاجتحا  لالدتسا و  ناب  هدرک و  لقن  متاح  وبا  يذمرت و  دمحا و  زا  ار  نآ  هدرمش و 
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ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  تسملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  زا  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هکنیا  رب 
اهدعب نیبصعتملا  نیدناعملا و  نم  دحا  دجی  نل  ماهفالا و  اهنع  رسحنی  بابلالا و  اههنک  غلبی  ۀّینس ال  ۀبقنم  اهب  کیهان  تسترضح و  نآ  زا 

مالکلا ساوسولا و  نم  ءیش  یلا  الیبس 
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هلوسر هَّللا و  هّصتخا  دق  هتفگ و  اّیلّوالا  هارت  قبّسلا  هلف  ۀمرکم * نم  بحّصلل  ام  ّلک  رعـش  حرـشب  هیدن  هضور  رد  زین  هکنآ  مکی  دون و  هجو 
وبا ۀمالعلا  هجرخا  امک  هریغ  دحا  یف  تسیل  عبراب  هصاصتخا  لثم  ماّیالا  یلایللا و  ءانفب  ینفت  مالقالا و ال  طبـض  تحت  لخدت  صئاصخب ال 
یلص ّیمجع  ّیبرع و  لّوا  وه  هریغ  دحال  تسیل  لاصخ  عبرا  یلعل  لاق  امهنع  هَّللا  یضر  ساّبع  نبا  ۀّمالا  رحب  ثیدح  نم  ّربلا  دبع  نب  رمع 

هلّـسغ و يّذلا  وه  هریغ و  هنع  ّرف  موی  هعم  ربص  يّذلا  وه  فحز و  لک  یف  هعم  هاول  ناک  يذـّلا  وه  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عم 
امک رـشعب  هصاصتخاک  دـمحلا و  ءاول  تیب  یف  کلذ  مدـقت  دـق  بقانملا و  یف  دـمحا  هجرخا  اـمک  سمخب  هصاـصتخاک  هربق و  یف  هلخدا 

لاوطلا و نیعبرالا  یف  تاقفاوملا و  یف  یقشمدلا  مساقلا  وبا  همامتب و  دمحا  هجرخا 
موقت نا  اما  ساّبع  نبا  ای  اولاقف  طهر  ۀعبـس  هاتا  ذإ  ساّبع  نبا  یلا  سلاجل  ّینا  لاق  نومیم  نب  رمع  ثیدـح  نم  وه  هضعب و  یئاـسّنلا  جرخا 

ّفا لوقی  هبوث و  ضفنی  ءاج  مث  نوثّدحی  اودتناف  لاق  یمعی  نا  لبق  حیحص  ذئموی  وه  مکعم و  موقا  لب  لاق  ءالؤه  نم  یلختا  نا  اّما  انعم و 
هَّللا ّبحی  ادبا  هَّللا  هیزخی  الجر ال  ّنثعبال  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  هل  لاق  رشع  هل  لجر  یف  اوعقو  لئاضف  رشع  هل  لجر  یف  اوعقو  ّفت  و 

داکی دمرا ال  وه  ءاجف و  نحطی  مکدحا  ناک  امف  لاق  نحطی  یحّرلا  یف  وه  اولاق  ّیلع  نبا  لاقف  فرشتسا  نم  اهل  فرـشتساف  لاق  هلوسر  و 
اهذخاف هفلخ  اّیلع  ثعب  ۀـبوتلا و  ةروسب  انالف  ثعب  مث  لاق  ییح  تنب  ۀّیفـصب  ءاج  اهاّیا و  هاطعاف و  اثلث  ۀـیاّرلا  ّزه  مث  هینیع  یف  ثفنف  رـصبی 

یلع لاق و  ةرخآلا  اینّدلا و  یف  ینیلاوی  مکیا  هّمع  یبنل  لاق  لاق و  هنم  انا  یّنم و  لجر  ّالا  اهب  بهذی  لاق ال  هنم و 
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دعب سانلا  نم  ملـسا  نم  لّوا  ناک  لاق و  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  ییلو  تنا  لاقف  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  کیلاوا  اـنا  ّیلع  لاـقف  اوباـف  سلاـج  هعم 
ُمُْکنَع َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  لاقف  نیسح  نسح و  ۀمطاف و  ّیلع و  یلع  هعضوف  هبوث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ذخا  لاق و  ۀجیدخ 

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نومری  نوکرـشملا  ناکف  لاق  هناکم  مان  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  بوث  سبل  هسفن و  يرـش  لاق و 
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نومیم رئب  وحن  قلطنا  دـق  هَّللا  ّیبن  نا  یلع  لاقف  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّهنا  بسحی  رکب  وبا  لاق و  مئان  یلع  رکب و  وبا  ءاجف 
وه مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یمری  ناک  امک  ةراجحلاب  یمری  یلع  لعج  لاق و  راـغلا  هعم  لخدـف  رکب  وبا  قلطناـف  لاـق  هکرداـف 

دقل رّوضتی و  ـالف  هیمرن  کـبحاص  ناـک  میئل  کـنا  اولاـقف  هسار  نع  فشک  مث  حبـصا  یتـح  هجرخی  ـال  بوثلا  یف  هسار  ّفل  دـق  رّوـضتی 
یلع یکبف  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  لاقف  لاق  کعم  جرخا  ّیلع  هل  لاقف  لاق  كوبت  ةوزغ  یف  ساّنلا  جرخ  لاق و  کلذ  انرکنتـسا 
هَّللا لوسر  هل  لاق  یتفیلخ و  تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی  ّهنا ال  یبنب  تسل  ّکنا  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  ام  لاقف 

هل سیل  هقیرط  وه  ابنج و  دجـسملا  لخدیف  لاق  یلع  باب  الا  دجـسملا  باوبا  ّدس  لاق و  يدعب  نمؤم  ّلک  ّیلو  تنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
لهف مهبولق  یف  ام  ملعف  ةرجّـشلا  باحـصا  نع  هَّللا  یـضر  دـق  هنا  هناحبـس  هَّللا  ربخا  لاق و  هـالوم  ّیلعف  هـالوم  تنک  نم  لاـق  هریغ و  قیرط 
علطا هَّللا  لعل  کیردی  ام  العاف و  تنک  لاق و  ابطاح  ینعی  هقنع  برضا  نا  یل  نذئا  هَّللا  ّیبن  ای  رمع  لاق  لاق و  دعب  مهیلع  طخس  ّهنا  انثّدح 

یهتنا متئش  ام  اولمعا  لاقف  ردب  لها  یلع 
هیف نوثّدحتی  يذلا  ناکملل  ریعتساف  مهثدحتم  موقلا و  سلجم  ةودّنلا  يدتنملا و  يدنلا و  اودانت و  کلذک  يداّنلا و  یف  اوسلج  اودتنا  هلوق 

هسفن يرش  هلوق  کلذل و  اّدعم  ناک  هلعل  کلذل و  هوذختا  مّهنال 
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ٍسَْخب  ٍنَمَِثب  ُهْوَرَش  َو  یلاعت  هلوق  هنم  هنم و  اهعاب  يأ 
امُهْرَْهنَت َو ال  ٍّفُأ  امَُهل  ْلُقَت  الَف  یلاعت  هلوق  هنم  ریکنتلل و  نیونتلا  ۀّفت و  ۀّفا و  افت و  هل و  افأ  لاقی  هل  رذق  يأ  ّفت  ّفا و  هلوق  و 

حایّصلا و رّوضتلا  رّوضتن  هلوق  يرهوجلا و  هلاق  هعم  ۀثالثلاب  نیونت و  نود  ّمضلا  حتفلا و  رـسکلاب و  فا  شفخالا  اهاکح  تاغل  تس  اهیف  و 
قذاحلا ریهّـشلا و  ذبهجلا  ریبکلا و  ردّصلا  ریمالا  لیعامـسا  نب  دّمحم  ةدافا  نم  تبث  ثیح  ریدـقلا  ّیلعلا  هّلل  دـمحلاف  برـضلا  دـنع  يولتلا 

ریبخلا دشرتسملا  يدل  هرابتعا  ناب  ریـصبلا و  دـقاّنلا  دـنع  فیرـشلا  ثیدـحلا  دامتعا  لامک  ریقنتلا  دـقنلا و  رحب  یف  ضئاخلا  ریظّنلا  میدـعلا 
لیبن و قذاح  لیلج و  رهام  لیعامـسا  نب  دمحم  همالع  ریرغتلا و  لالـضالا و  ۀیاغ  ریوزتلا و  لالزالا و  ضحم  هبیذـکت  هلاطبا و  ّنا  حـضوف 

ثیدـح دـلجم  ریدـغ و  ثیدـح  دـلجم  رد  اقباس  وا  هیمـس  رخافم  هیلع و  نساحم  تسلیـصا  دـجم  لیثا و  رخف  يواح  لیمج و  لضف  زئاح 
هیلإ عجریلف  ءاش  نم  هدش  روکذم  نیبم و  تلزنم 
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لهأ لئاضف  یفطصملا و  ةریس  یف  نیبغارلا  فاعـسا  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  تیالو  ثیدح  نابّـصلا  نب  دمحم  هکنآ  مود  دون و  هجو 
هتفگ نیرهاطلا  هتیب 

ام ّیلع  نم  نودـیرت  ام  ّیلع  نم  نودـیرت  ام  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  نیـصح  نب  نارمع  نع  مکاـحلا  يذـمرتلا و  جرخا 
يدعب نمؤم  ّلک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  ّیلع  نم  نودیرت 

هانرکذ امم  ذخؤی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هتافو  بقع  ۀمامالا  هقاقحتسا  همیدقت و  نم  هرهاظ  همهوی  اّمع  باوجلا  و 
هالوم تنک  نم  ثیدح  یف 

ۀمالع فیلات  نیرهاطلا  هتیب  لهأ  لئاضف  یفطصملا و  ةریس  یف  نیبغارلا  فاعسا  باتک  اذه  اهلّوا  یف  رصمب و  تعبط  ۀخسن  نع  القن  یهتنا 
یف نیما و  ناوضّرلا  ۀـمحّرلا و  هیلع  ناّبّـصلا  دـمحم  خیـشلا  لضافلا  داتـسالا  نارقالا  یلع  هقیقحت  یف  قئافلا  هناوا  هرـصع و  دـیرف  هناـمز و 
هَّللا امهلماع  ناوضر  دّیّـسلا  موحرملا  نب  يوارعـشلا  دمحم  دّیّـسلا  مرکملا  ۀّمذ  یلع  رـصم  ۀسورحمب  ۀـکرابملا  ۀـلاسرلا  هذـه  تمت  اهرخآ 

نیرکنملا و یلع  بص  نابّـصلا  نبا  اذـهف  یهتنا  دّـمحم  اندّیـس  یلع  هَّللا  یّلـص  ۀنـس 1281 و  نابعـش  ةّرغ  یف  هتعبطمب  کلذ  ناـسحالاب و 
ماحفالا تاکسالا و  قیضم  یف  مهمحتا  مازلالا و  لیس  نیدحاجلا 
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354 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
جّورت مهیدیا  یلع  مالـسالا و  عئارـش  مهنع  ذخؤی  نیذلا  مالعالا  هنیطاسا  نم  امه  نیذـلا  يذـمرتلا  دـمحا و  نع  فیرـشلا  ثیدـحلا  يور 

نم جرخی  امب  نولابی  نیذلا ال  ماثغالا  نیرّوهتملا  ۀنـشنش  مازقالا و  نیحقاوتملا  عینـص  الا  بیذـکتلا  لاطبالا و  لهف  مارحلا  لالحلا و  ملاعم 
ومـس تعفر و  تبترم و  تلـالج  تمظع و  ماـظعلا و  رازوـالا  تاـیدرمل  ثروملا  ماـثالا و  تاـقبومل  بقعملا  مـالکلا  رداوب  نم  مههاوـفا 

نآ ردـص  زا  فازج  فاسفـس و  زا  نآ  تئارب  فاـصحا و  تناـتمب و  نآ  فاـصنا  شتاـیورم و  راـبتعا  راـبتعا و  فاعـسا و  باـتک  تلزنم 
یف تّفلا  تنک  دق  هبویع  نیرادلا  یف  رتس  هبونذ و  هَّللا  رفغ  ناّبّـصلا  ّیلع  نب  دّـمحم  نارفغلا  یجار  لوقیف  دـعب  اّما  هیف  لاق  ثیح  تسرهاظ 

قلعتی امب  مالـسالا  لـها  فاـحتا  هتیمـس  ناـکملا  عیفر  نأّـشلا  ّیلع  ارـصتخم  هتیب  لـهأ  لـئاضف  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصملا  ةریس 
ۀّیدّمحملا یلّآللا  مظن  نم  راثکالا  ّبح  یناعد  باحصالا  ۀلمج  نیب  هراهتشا  باتکلا و  کلذ  لوادت  دعب  مث  مارکلا  هتیب  لها  یفطصملاب و 

عمجا بلاطلا و  لیلغل  یفـشا  عسوا و  لوالا و  نم  بنطا  رخآ  اباتک  نأّـشلا  اذـه  یف  ّفلؤا  نا  ۀـّیوبّنلا  راـهزالا  فطق  نم  ةداـیزلا  فغـش  و 
لالمالا و لالخالا و  یتمـصو  نع  یلاخلا  لاثمب  قبـسی  نا  نع  یلاعلا  راصبتـسالا  يوذ  بولقل  یفاشلا  رادقملا  لیلجلا  باتکلا  اذه  تّفلاف 

نیققحم هّلجا  نایعا و  ياملع  رباکا  زا  ناببص  هک  دنامن  یفخم  نیرهاّطلا و  هتیب  لها  لئاضف  یفطصملا و  ةریس  یف  نیبغارلا  فاعـسا  هتیّمس 
يوازمح نسح  تسناربتعم  ریراحن  نیلوبقم  نادـمتعم و  ریهاشم  نیفورعم  نابلاط و  نیحجنم  مظاعا  نابغار و  نیفعـسم  مخافا  ناـش و  ـالاو 

راونالا قراشم  رد  هچنانچ  هدومن  دای  میرکت  لالجا و  میظعت و  لیجبت و  دـیزمب  ار  وا  هدومن و  کّسمت  ثبـشت و  وا  تادافاب  اجباج  یکلاـم 
ناوخالا ضعب  ینلاس  دـق  يوازمحلا  يودـعلا  نسح  يواـسملا  ریـصقتلا و  وذ  لوقیف  دـعب  اـّما  هتفگ  نآ  لوا  رد  هک  راـبتعالا  لـها  زوف  یف 

یتوملاب قلعتت  تامیلک  عمج  نأشلا  لاحلا و  مهل  یل و  هَّللا  حلصا 
355 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نع يروصقب  یملعل  فیوستلاب  هتبجاف  تیبلا  لها  امّیـس  ۀـبولطملا ال  ةرایزلا  ۀـیفیک  هفالخ و  لاؤس و  نم  توملا  دـعب  مهراـضتحا و  لاـح 
ّالا یباـف  هارت  نا  نم  ریخ  يدـیعملاب  کعامـس  هاـجح و  روصقب  فرتـعی  ریقفلا  هل  تلقف  ةرملا  دـعب  ةّرملا  بلّطلا  ّیلع  رثکاـف  مارملا  کـلذ 

جورخ لبق  روما  ضیرملا  صخـشلاب  قلعتی  ّهنا  ملعا  قیقحتلا  قیرط  كولـس  یلا  قیفوتلا  هّللاب  تلقف و  ۀـباتکلا  یلا  ملقلا  ناسل  ماـف  ۀـباجالا 
ۀعبس یلع  هتّبتر  ۀماقملا و  راد  لصی  نا  یلا  کلذ  ریغ  هربق و  نم  همایق  لاح  یف  هترایز و  ۀیفیک  یف  هربق و  یف  هنفد و  لبق  ّتیملاب  هحور و 

هلا و دّمحم و  اندّیـس  هاجب  ههجول  اصلاخ  هلعجی  نا  یلاعت  هناحبـس  هَّللا  لاسا  رابتعالا  لها  زوف  یف  راونالا  قراشم  هتیّمـس  ۀمتاخ و  باوبا و 
ةرـشع تس  یف  فیرـشلا  باتکلا  اذـه  عمج  دـق  یکلاملا  يوارمحلا  يودـعلا  نسح  ریقفلا  هعماج  لاق  هتفگ  نآ  رخآ  رد  هبزح و  هبحص و 
مالسلا ةولّـصلا و  هیلع  فرـشلا  ّزعلا و  هل  نم  ةرجه  نم  فلا  نیتئام و  نیّتس و  عبرا و  ۀنس 1264  روهـش  نم  وه  يّذلا  رخآلا  عیبر  نم  تلخ 

هل دلو  نم  لّواف  ثانا  ۀـعبرا  روکذ و  ۀـثالث  ۀعبـس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هدالوا  نا  ءاملعلا  دـنع  حـصالا  ناّیّـصلا  ققحملا  لاق  دـیامرفیم 
رهاّطلا و ّبیّطلا و  یمسی  ناک  هَّللا و  دبع  مالسالا  یف  مث  اهتینک  اهمـسا  موثلک و  مأ  مث  ۀمطاف  مث  ۀّیقر  مث  بنیز  مث  ینکی  ناک  هب  مساقلا و 

ّهناف میهاربا  ّالا  ۀجیدخ  نم  ۀکمب  اودلو  ءالؤه  لک  کلذ و  ریغ  لیق  ۀثعبلا و  لبق  نطب  یف  ادلو  روکذملا  هَّللا  دبع  ریغ  رهاّطلا  بیطلا و  لیق 
لها عیمجل  ّماع  عون  عاونا  فرشلا  رـصم  حالطـصا  یلع  لاقی  دق  ناّبّـصلا و  ققحملا  لاق  هتفگ  قراشم  رد  زین  ۀّیطبقلا و  ۀیرام  نم  ۀنیدملاب 

نسحلا و ۀـّیرذب  ّصتخم  اذـه  ۀبـسنلا و  فرـش  وه  هنم و  ّصخا  هتانب و  دـالوا  عیمج  نّویبنیزلا و  هیف  لخدـیف  ۀـّیرذلاب  ّصاـخ  عون  تیبلا و 
هّمال هّدج  هیبا و  نع  ثیدحلا  ذخا  الیبن  اماما  رفعج  يدّیس  ناک  ناّبّصلا  ۀماّلعلا  لاق  هتفگ  قراشم  رد  زین  خلا و  نیسحلا 

356 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يوس ۀـعامجلا  هل  جّرخ  ناطقلا و  کـلام و  نانایفـسلا و  هنع  يرهّزلا و  عفاـن و  ءاـطع و  ةورع و  قیدّـصلا و  رکب  یبأ  نب  دـمحم  نب  مسقلا 
اهعلط مث  یهاز  عنیا  اهعبط و  نسح  مت  دق  اهرخآ و  یف  رصمب و  تعبط  ۀخـسن  نع  القن  یهتنا  هلثم  نع  لأسی  ۀقث ال  متاح  وبا  لاق  يراخبلا 
نیتئام نینامث و  سمخ و  ۀنس  روهش  نم  وه  يذلا  ریخلا  رفص  رهش  رخآ  یف  ۀبرغملا  ةرهاقلا  ۀّیمحملا  رصم  ۀّیسورحمب  ۀّیلتـساکلا  ۀعبطملاب 
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ّتبه ام  هبازحا  هراصنا و  هباحصا و  هلآ و  یلع  مالّسلا و  یکزا  ةولّصلا و  لضفا  هیلع  مانالا  دّیس  دمحم  اندّیس  ةرجه  نم  ماوعالا  نم  فلا  و 
قراشم باتک  بقانم  دماحم و  راخفلا و  لیلج  نیننـستم  نید  یماح  يوازمح  نسح  هنـسح  حـئادم  نیمآ و  تاکرحلا  تأدـه  تامـسّنلا و 

رهاظ و تسروکذـم  قراشم  هعوبطم  هخـسن  رخآ  رد  هک  رـصم  راـطخالا  میخف  ياـملع  تاـظیرقت  زا  راـجنلا  فیرـش  نآ  فینـصت  راونـالا 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  هیبشتلا  ثیدح  دّلجم  یف  هعمستس  امک  تسراکشآ 

لاملا هریخذ  رد  یلیجعلا  رداقلا  دبع  نب  دمحأ  - 93

ةریخذ رد  هچنانچ  هدرک  تباث  امزج  امتح و  ار  تیالو  ثیدـح  یعفاـشلا  یلیجعلا  يرکب  نب  رداـقلا  دـبع  نب  دـمحا  هکنآ  موس  دون و  هجو 
يرخالا یلوالا و  یف  مهب  ریجتـسملا  ءارهزلا  ۀـمطاف  ینب  مدـیوخ  لوقیف  دـعب  اّما  هتفگ  نآ  لوا  رد  هک  لآللا  رهاوج  دـقع  حرـش  یف  لاـملا 

دقع ةاّمـسملا  یتموظنم  هناحبـس  هَّللا  رّـسی  امل  مهنع  هَّللا  افع  ابهذم  یعفاشلا  ابـسن  یلیجعلا  يرکب  نب  رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  هَّللا  یلا  ریقفلا 
نم مهنمف  ینامیلـسلا  قالحملا  نمیلا و  ءاعنـص  ۀـسدقملا و  دـیبز  نیمرحلا و  ءاملع  نم  ۀـعامج  اهیلع  علطا  لآلا  لـئاضف  یف  لـآللا  رهاوج 

ءافجلا و لامهالا و  بکانع  اهیلع  تجـسن  یتلا  قرطلا  کلت  سار  ّهنأل  کلذ  برغتـسا  نم  مهنم  اـهیناعم و  یلا  حـنج  اـهنیابم و  نسحتـسا 
ةدعرلا هتذخا  بانجلا و  کلذ  باه  نم  مهنم  ۀصوصنملا و  تادقتعملا  نم  لودـعلا  نع  هجولا  بلط  ۀـصوصخم و  عضاوم  رکنا  نم  مهنم 

امل رودّصلا و  امهل  حرشنت  ءامسأب  اهوّمس  روثنم و  موظنمب و  اریخ  هَّللا  مهازج  نیققحملا  نم  ۀعامج  اهیلع  ضرف  وا  دّلقم  کلذ  نسحتـساف 
لاقملا دصاقم  حضوی  حرشل  بانجلا  کلذ  ۀمدخ  ةدایزل  يردص  حرشنا  لاجرلا  ضعب  یلع  لاکشالا  لصح 

357 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّمخ ریدغ  یف  ءاج  اثیدح  عمسا  و  مکّیلو * امنا  ثیدح  أرقا  رعش و  حرش  رد  قیوعتلا  غیزلا و  نم  ذوعا  قیفوتلا و  ۀناعالا و  هَّللا  نم  دمتـسا  و 

ۀقادّصلا ۀفالخلا و  ۀمامالاب و  یلوا  هنع  هَّللا  یضر  اّیلع  ّنا  ّۀلدالا  يوقا  نم  وه  هتفگ و  يرهف  نامعن  نب  ثراح  هّصق  ریدغ و  هعقاو  رکذ  دعب 
ّنا یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  یتایـس  ام  قبـس و  امل  ۀضقانم  اذـه  یف  سیل  مومعلا و  صوصخلا و  تاقوالا و  لاوحالا و  رابتعاب  عابتالا  ةرـصّنلا و  و 

ةدیربک هیف  ملکت  نم  یلع  ادر  هردق و  یلع  اهیبنت  اذهب  بطخ  ۀّجح  یضق  اّملف  نمیلا  یف  هعم  ناک  نم  ضعب  هیف  مّلکت  هنع  هَّللا  یـضر  اّیلع 
هضغبب و ناک  هناف 

مهسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  تسل  ةدیرب أ  ای  لوقی  ههجو و  ّریغتی  لعجف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل  ۀّصقف  ةوفج  يار  نمیلا  یلا  جرخ  امل 
يدعب مکّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّناف  یلع  یف  ةدیرب  ای  عقت  هالوم ال  یلعف  هالوم  تنک  نم 

یلیجعلا رداقلا  دبع  نب  دمحأ  - 94

دیامرفیم لضفا  مکایند و  نم  ّبحا  لقنت * اسمخ  هاتا  دق  هَّللا  رعش و  حرش  رد  لاملا  ةریخذ  رد  زین  هکنآ  مراهچ  دون و  هجو 
ةدحاو و ینعنمف  اسمخ  کیف  یلع  ای  هَّللا  تلاس  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  نع  ریبکلا  یف  هَّللا  ۀمحر  یطویـسلا  جرخا 

کعم یعم  تنا  انا و  ۀـمیقلا  موی  ضرالا  هنع  قشنت  نم  لوا  نا  کل  یناطعا  یلع و  یباف  یتما  کیلع  عمجی  نا  هَّللا  تلاـس  اـعبرا  یناـطعا 
يدعب نینمؤملا  یلو  تنا  یناطعا  نیرخآلا و  نیلّوالا و  هب  قبست  يدی  نیب  هلمحت  تنا  دمحلا و  ءاول 

لوسرل ّیصولا  لضف  یلع  هب  ّجتحا  امزج و  امتح و  فیرشلا  ثیدحلا  تبثا  ثیح  لآ  قحلا و  یلا  هتّیلکب  حنج  لاقملا  ةریخذ  بحاص  اذهف 
صانملا ّقیض  لاغدالا و  بابرا  بولق  کتاف  مهسب  یمر  لاطبا و  ّيأ  نیبذکملا  تاوفه  لطباف  لآ  ریخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاعتملا  ّبر 

بحاص رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  لاحم و  هنع  مهـصالخ  مازلا  يوهم  یف  لایتحالا  عدـخلا و  باحـصا  محقا  لاـحملا و  روزلا و  باـبرا  یلع 
ناخ نسح  قیدـص  مولعلا  دـجبا  زا  وا  رخافم  لئالج  بقانم و  یلاعم  زا  يذـبن  تسرهاب و  لامک  رهاز و  فرـش  رخاـف  لـبن  رهاـظ و  لـضف 

مهدزاود دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 359زکرم  هحفص 222 

http://www.ghadirestan.com


هدافا زا  وا  میرکت  میظعت و  لیجبت و  حدم و  ریدغ  ثیدح  دلجم  رد  اقباس  رهاظ و  حضاو و  رصاعم 
358 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نکیلف یتفایرد  یمارگلب  نیدلا  دحوا  يولوم  ثّدحم و  یلع  نسح  نیدلا و  دیـشر  لضاف  لثم  هّینـس  رباکا  حودمم  یناورـش  دـمحا  لضاف 
رکذ یلع  کنم 

نیبم دمحم  يولوم  - 95

ثیدح یئاهـس  نیّدلا  بطق  نب  دیعـس  دمحم  الم  نب  قحلا  دـبع  دـمحا  الم  نب  هَّللا  ّبحم  نب  نیبم  دـمحم  يولوم  هکنآ  مجنپ  دون و  هجو 
نآ هک  تسنآ  هلمج  نآ  زا  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  لـئاضف  رکذ  رد  ةاـجنلا  ۀلیـسو  رد  هچناـنچ  هدرک  تـیاور  ار  تیـالو 

دومن هاگآ  يو  تیالو  رب  درک و  عالطا  يو  ّتیصوصخ  زا  ار  موق  تخاس و  رکشل  ریما  ار  وا  ترضح 
یبأ نب  ّیلع  مهیلع  لمعتـسا  ۀّیرـس و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  نیـصح  نب  نارمع  نع  هوحن  يذـمرتلا  مکاحلا و  جرخا 
انیقل اذإ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصا  نم  ۀعبرا  دقاعتف  هیلع  اورکناف  ۀیراج  باصاف  ۀیرّـسلا  یف  یـضمف  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط 

ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرب  اودب  اوعجر  اومدق و  اذإ  نوملسملا  ناک  نارمع و  لاق  ّیلع  عنص  امب  هانربخا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا 
لاقف ۀعبرالا  دحا  ماقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  اومّلس  ۀّیرّسلا  تمدق  اّملف  مهلاحر  یلا  نوقرطتی  مث  هیلع  اوملـس  هیلإ و  اورظنف 

ماق مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  یناثلا  ماق  مث  هَّللا  لوسر  هنع  ضرعاف  اذـک  اذـک و  عنـص  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  اـی 
فرعی بضغلا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مهیلع  لبقاف  اولاق  ام  لثم  لاقف  عباّرلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاـقف  ثلاـثلا  هیلإ 

ظفل يدـعب و  نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  ّیلع  نم  نودـیرت  ام  ّیلع  نم  نودـیرت  اـم  ّیلع  نم  نودـیرت  اـم  لاـقف  ههجو  یف 
يدعب نمؤم  لک  یلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  نا  اّیلع  اوعد  اّیلع  اوعد  اّیلع  اوعد  دمحا 

تبـسن متح  مزجب و  ار  نآ  نومـضم  هک  دـنادیم  ققحتم  تباث و  انیقی  اعطق و  ار  تیالو  ثیدـح  نیبم  يولوم  هک  تسرهاظ  تراـبع  نیزا 
مکاح و دوخ  نیثّدـحم  هّلجا  زا  ار  نآ  دوخ  يوعد  رب  داهـشتسا  دانتـسا و  ضرعم  رد  هدومن و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانجب 
یفاک و نیّطق  بطاخم  معز  نیهوت  ّدر و  يارب  نیققحم  رباـکا  رگید  تاداـفا  لـثم  نیبم  يولوم  هداـفا  سپ  هدومرف  لـقن  دـمحا  يذـمرت و 

رکشلا هل  نیبم و  يولوملا  ةدافا  نم  نیبملا  ناهربلا  عوطس  یلع  دمحلا  هّللف  تسیفاو 
359 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لقن اج  نیا  رد  نیلّوسملا و  تاهیومت  راثآ  سامطنا  نیککشملا و  سواسو  حایزنا  نیلطبملا و  روز  حوضو  نیبذکملا و  بذک  روهظ  یلع 
الف دـعب  اّما  هیف  لاق  ددرگیم  تباث  نآ  تایورم  تلالج  تمظع و  تیاهن  نا  زا  هک  دـیامنیم  بسانم  ةاجنلا  ۀلیـسو  باتک  ردـص  تراـبع 

قدّـصلاب و مهقوقح  ۀـیاعر  ناکرالاب و  مهمیظعت  نانجلاب و  مهتّدومب  الا  متی  نامیالا و ال  ءزج  تانئاکلا  دّیـس  لآ  ۀـّبحم  نا  کیلع  یفخی 
یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  نآرقلا  یف  هَّللا  لاق  ناقیالا 

نم ملسم  ولخی  مهتدوم و ال  نم  نمؤم  لکل  ّدب  الف  مالّسلا  مهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  نینسحلا و  یـضترملا و  یلعب  یفطـصملا و  یبّنلاب  رّـسف  و 
مهتّبحم

ۀحئار ّمشی  مل  هَّللا و  ۀمحر  نم  سیآ  هینیع  یف  ابوتکم  ۀمیقلا  موی  ءاج  دّمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاق 
ۀّنجلا

قفانم ّالا  هضغبی  نمؤم و ال  ّالا  هّبحی  ّیصولا ال  یلع  یف  لاق  و 
اومهف امب  اوفتکا  دق  لادجلا و  ۀمـصاخملا و  نامزلا  لها  ۀعاضب  لک  لاهجلا  رثک  ءاملعلا و  لق  لاقلا و  لیقلا و  هیف  رثک  دق  نامز  یف  یّننا  و 

هؤاش نم  جورخلا و  یلا  هؤاش  نم  دانعلا  دسحلاب و  نوبسنی  یتح  لاحلا  ۀقیقح  یلع  عالطا  مهل  نوکی  نا  ریغ  نم  لاقملا  رهاظ  نم  مهمعزب 
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ّهنا نولوقی  یلع  لئاضف  نیب  نم  نا  یتح  لالجلا  يذ  هَّللا  دـنع  مثالا  مئاظع  نم  بذـکلا  ناتهبلا و  نا  عم  کلذـب  نولاـبی  ـال  ضفّرلا و  یلا 
ناک ول  یعفاشلا  لاق  امک  لوتبلا  لآل  ۀـّبحملا  لوسرلا ال  باحـصال  ضغبلا  ۀلیـضفلا و  راکنا  وه  ضفّرلا  اّمنا  ضفّرلا  نومهفی  یـضفار و ال 

فئاطللا نم  یقشلا و  قفانملا  وهف  ّالا  یبّنلا و  لآ  ّبحب  افوغـشم  نوکّی  نم  ینّـسلا  ناف  یـضفار  ّینا  نالقثلا  دهـشیلف  دّمحم  لآ  ّبح  اضفر 
لاـق نم  رد  هّلل  ینـسلا و  نم  ادودـعم  نوکی  ـال  ّیلع  ّبح  هبلق  یف  نوکی  ـال  نمف  یلع  ّبحل  ۀـیواستم  باـسحلا  بسحب  ّینـسلا  دادـعا  ّنا 

ۀّنـسلا و لها  بتک  یف  سیل  ّهنا  ۀلاسرلا  لآ  ۀـّبحم  نوعّدـی  نم  نیب  رهتـشا  دـقف  بایرد  ار  یلع  ّبح  ینـس و  دـشابیم  دـبا  راوخ  یجراخ 
لالملا و طرفب  یبلق  ألمف  لاجرلا  ضعب  هاوفا  نم  لاقملا  اذه  تعمـس  یتح  يدهلا  ماما  یـضترملا  یلع  بقانم  ابعلا و  لآ  لئاضف  ۀعامجلا 

ۀقیلخلا فعضا  انا  ۀّینلا و  قدص  ینادح  ۀّصقلا  هذهب  لاق و  نا  یلا  لابنلا  یف  نانسلاک  هحرج 
360 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیقیلا قدّصلا و  رونب  هبلق  هَّللا  رون  نیبم  دّمحمب  وعدملا  نیلماکلا  ءافرعلا و  مادقا  بارت  نیخسارلا و  ءاملعلا  مداخ  ۀقیقحلا  یف  ءیـش  لب ال 
تایالا یلع  ۀلمتشم  ۀلاسر  ّفلؤا  نا  یلع  نیملاعلا  بر  نم  مالسلا  ةولّصلا و  مهیلع  نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  نیلسرملا و  دیس  ۀعافـش  هقزر  و 

ۀـینآرقلا و تایآلاب  تبث  ام  ایندـلا و  یف  مهل  تناک  یتلا  لئاصخلا  لئامـشلا و  نایبل  ۀنّمـضتم  یبرقلا  ةدوم  یف  ةدراولا  ثیداحالا  ۀـلزانلا و 
مهبتک و ءاملعلا  مهفیناصت و  ءایلوالا  مهفئاحـص و  نوثدحملا  هب  حشو  دق  یبقعلا و  یف  ۀعیفّرلا  مهتاجرد  مهتاماقم و  نم  ۀیوبنلا  ثیداحالا 

نبال لوصالا  عماجک  ۀقوثوملا  بتکلا  يذمرتلا و  حیحص  ملسم و  حیحص  يراخبلا و  حیحـص  هَّللا  باتک  دعب  حاحّـصلا  نم  تجرختـسا  ام 
ةودقل باطخلا  لصف  یندملا و  يوسوملا  يولعلل  ۀعاّسلا  طارشا  یف  ۀعاشالا  یکملا و  رجح  نبا  نیّدلا  باهشل  ۀقرحملا  قعاوصلا  ریثالا و 

ةوبنلا جرادم  يولهدلا و  ثّدحملا  هَّللا  یلو  هاش  ءالـضفلا  ةدـمع  ءاملعلا و  سیئرل  افخلا  ۀـلازا  يدنبـشقنلا و  اسراپ  دّـمحم  هجاوخ  ءافرعلا 
نمحرلا دبعل  ةوبنلا  دهاوش  يولهدلا و  ثّدحملا  قحلا  دبع  لماکلا  خیـشلل  ةوبنلا  جرادم  يولهدلا و  ثّدـحملا  قحلا  دـبع  لماکلا  خیـشلل 

فئاحـصلا نع  تضرعا  ۀلاسرلا و  هذـه  یف  اهتعمج  ۀحیحـصلا و  صـصقلا  ۀفیرـشلا و  ثیداحالا  یف  ةربتعملا  بتکلا  نم  اهریغ  یماجلا و 
باحـصا نیب  يرج  امیف  فاستعالا  یغبلا و  بهذم  نع  تبّنجت  فاصنالا و  لدعلا و  لیدب  کّسمت  ۀحورطملا و  تاعوضوملا  ۀکورتملا و 

تلمع ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا 
یباحصا نیب  رجش  ام  مکاّیا و  ثیدحب 

تابجاولا و قیقحت  نم  نیثدحملا  بتک  یف  ناک  ام  تدروا  افیعـض و  الطاب و  ناک  ام  یلا  تفتلا  ام  اّقح و  اتباث و  ناک  ام  یلع  ترـصتقا  و 
ِةَوْرُْعلِاب َکَسْمَتْسا  ِدَقَف  اهب  کسمتسا  نم  تارضحلا  بقانم  یف  ةاجنلا  ۀلیسوب  اهتیّمـس  تایهاولا و  نم  نیخروملا  بتک  یف  ناک  ام  تضفر 

یْقثُْولا 
یشْخَی  ْنَم  ُرَّکَّذَیَس  یقتا  نمل  ةرکذت  ّالا  یه  نا  يوغ  ّلض و  دقف  کش  نم  و 

نیبم يولوم  یلعلا و  تاجردلاب  زوفلا  ةاّجنلل و  یتلیسو  یبقعلا و  یف  ةرفغملا  ۀعافشلل و  یتعاضب  نوکت  نا  وجرا  و 
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الم نب  هَّللا  ّبحم  نب  هَّللا  بیبح  نب  هَّللا  یلو  يولوم  تسنیصر  لامک  طیحم  نیزر و  لبن  يواح  نیتم و  فرش  زئاح  نیبم و  لضف  بحاص 
ّدج هَّللا  بحم  الم  دالوا  رکذ  رد  ۀبیطلا  ةرجشلل  ۀعبرالا  ناصغالا  باتک  رد  یلاهسلا  نیّدلا  بطق  نب  دیعس  دمحم  الم  نب  قحلا  دبع  دمحا 

تقبـس رـصع  هبلط  رگید  رب  ملع  لیـصحت  ماـیا  رد  دوب و  فورعم  تیلوفط  ماـیا  رد  اـکذ  نهذ و  تدوج  رد  نیبـم  دـمحم  ـالم  هتفگ  دوخ 
هتـشاذگ ار  هذتاسا  ملع  هبلط  درکیم و  سیردـت  هذـتاسا  روضحب  لیمکت  دـعب  تسناوتیمن و  نتفگ  نخـس  وا  هلباقم  رد  يدـحا  دربیم و 

ملع هزاوآ  فانکا  فارطا و  رد  هتشگ  دنلب  هذتاسا  تارضح  رد  وا  یمان  مان  هکنادنچ  دنتفرگیم  هدافتسا  دندرکیم و  لیصحت  وا  تمدخب 
ملاع طیحم  وا  ملع  هرئاد  دنتفاتـش  دوخ  ياهنطوب  هدرک  مولع  لیـصحت  زا  غارف  دندش و  عمتجم  يو  رب  مدرم  قافآ  زا  هدـش  عئاش  وا  لضف  و 

رد ۀـمحرلا  هیلع  نیبم  دـمحم  الم  هتفر  کلم  فرطب  نطو  زا  دوب  وا  داتـسوا  هک  ۀـمحرلا  هیلع  نسح  الم  هک  هاگ  ره  هک  دـنیوگیم  هتـشگ 
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هدرک يوب  باطخ  فوصوم  هاش  هک  دروآ  نایمب  نطو  زا  نسح  دمحم  الم  نتفر  تیاکح  هدش  رـضاح  ۀمحرلا  هیلع  هَّللا  رکاش  هاش  بانج 
هدایز کلم  نیرد  امش  رابتعا  دیشاب  هدادیم  سرد  دینیشنب و  هناخب  دش  هداهن  امشب  مان  نآ  دوب  یمان  نسح  دمحم  نیبم  دمحم  نایم  دومرف 

رد يو  لثم  هک  هتخاس  زکترم  نامز  نآ  يارما  زا  يرثکا  نطاب  رد  یلاعت  قح  هک  داتفا  قافتا  نانچمه  دـش و  دـهاوخ  نسح  ـالم  راـبتعا  زا 
دمحم الم  روکذم  ۀمحرلا  هیلع  ندم  هاش  دّیـس  موحرم  ۀلودلا  عاجـش  باون  کلامملا  ریزو  لفحم  رد  يزور  هچنانچ  تسین  یلـضاف  دـنه 

الم هبترم  قوف  ار  وا  هبترم  هدومن و  زاغآ  نیبم  دـمحم  الم  حدـم  هدرک  مالک  عطق  يریما  هتخاـس  ناـیب  ملع  رد  وا  هیلاـع  هبتر  درک و  نسح 
هاش تسین  یـسک  ذیملت  وا  تسطلغ  تفگ  ریما  تسنـسح  دمحم  الم  ذـیملت  زیزع و  يو  هک  هتفگ  ندـم  هاش  دّیـس  هداد  رارق  نسح  دـمحم 
وا يادف  لفحم  لها  یمامت  تفریم  هک  لفحم  ره  رد  هدوب و  بیـصن  بحاص  هّرـس  سدـق  انالوم  ضرغلا  لاق  نا  یلا  دـنام  شوماخ  ندـم 

نخـس يدـحا  وا  ریرقت  لباقمب  تفاییمن و  يو  رب  تقبـس  نمـشد  دومنیم  وا  يور  هک  هکرعم  ره  رد  دنتـشگیم و  دـنمزاین  دـندشیم و 
اهلفحم رثکا  رد  مدرک  تسرد  ساوح  شوه و  هک  يزور  زا  دنـشاب  هدید  رتمک  مدرم  نایب  ریرقت و  شوخ  لضاف  نینچ  تسناوتیمن  نتفگ 

وا مالک  هیاپ  رد  هک  مدیدن  ار  يدحا  مدینشیم  يدرکیم  هک  مدرم  زا  سنج  رب  يوگتفگ  مدوبیم و  يو  هارمه  دربیم  فیرشت  يو  هک 
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اریو هک  سک  ره  دوب  نینچ  عقاولا  یف  دوب  نم  داتسا  مع و  وا  هک  میوگیمن  هارنآ  زا  نخس  نیا  دسر و  هچ  تقبس  هب  ات  دشاب  هدش  نزومه 
رمع تزع  لامکب  هداهن  کی  ره  لد  رد  وا  تلزنم  ردق و  هتخاس و  قلخ  بوبحم  ار  وا  یلاعت  قح  درک  دهاوخ  رما  نیا  قیدصت  دشاب  هدـید 

هیشاح هناگادج  هیدهاز  هثالث  یـشاوح  رب  هیـسرد  بتک  هلمج  نم  هچنانچ  هدومن  فیلات  فینـصت و  یباتک  نف  ره  رد  هدرب و  رـسب  شدوخ 
يرگید زا  هروکذم  یشاوح  بلطم  لیصحت  جاتحم  وا  یشاوح  هظحالم  دعب  مدرم  هکنآ  ات  هدومن  دیاش  هک  یهجو  رب  بلطم  لح  هتـشون و 

هتخاس و فینصت  هیسراف  لئاسر  یـضعب  هقف  رد  هداد و  فیلات  ملـس  حرـش  قطنم  رد  دندش و  ملع  هبلط  داتـسا  ایوگ  وا  یـشاوح  دنوشیمن 
اردص الم  زا  ۀـمکحلا  ۀـیاده  حرـش  هضماغ  تاماقم  زا  رتشیب  زین  هدومرف و  ریرحت  تسین  روصتم  نا  زا  رتهب  هک  نیحلاّصلا  تیاکح  همجرت 

رد هدومن و  فیلات  مه  ینـسح  ءامـسا  حرـش  مالـسلا و  مهیلع  مهبحاص و  یلع  يوبن  تیب  لها  بقانم  رد  یباتک  هدومرف و  ریرحت  تاقیلعت 
تقر دش و  دـنناوتیمن  نوریب  نآ  رکـش  هدـهع  زا  هک  هداهن  یهتنم  ملع  هبلط  ریاس  رب  هکلب  دوخ  هذـمالت  رب  ضرغ  ملـسم  حرـش  هقف  لوصا 

رد زاوآ  داـشگیم  نخـسب  ناـبز  تسـشنیم و  هک  ظـعو  سلجم  رد  رثکا  دـیآیمن  ناـیب  رد  هک  تشاد  يدـحب  عبط  رب  یک  زادـگ  بلق و 
درکیم مالک  یناسل  نیریش  ینایب و  شوخ  ناب  دندزیم و  شوج  شنامشچ  ود  ره  زا  هراوف  لثم  اهکـشا  يدش و  هتـسب  هیرگ  زا  وا  يولگ 
تیادـه سک  دـنچ  هچنانچ  هتفای  تیادـه  هتـشگ  رثاتم  یناهج  دـشیم و  رـضاح  يو  ظعو  لفحم  رد  یملاع  تشگیم  رثاتم  کی  ره  هک 

مولع سیردتب  لاح  لئاوا  رد  هتشگ  لصاح  يداه  ناب  ببس  نیاب  میظع  رجا  هئیس و  لامعا  زا  هبوت  تیاده  ناسک  يرایسب  دنتفای و  مالـسا 
دئاز هکلب  لاس  تسب  تدم  ات  لاح  رخاوا  رد  هک  دوب  هتفای  زاکترا  نانچ  وا  یفاص  بلق  رب  هیرظن  توق  هکلم  تشاد و  لاغتشا  هیلقع  هیلقن و 
حرش زا  یـضعب  تلاحنآ  رد  هکلب  دادیم  بتک  سرد  ظفحب  دوب  دایدزا  رد  وا  لطاب  تریـصب  هدنام  ضراع  ار  وا  تراصب  فعـض  هضراع 
مدرم دروآیم و  ناـبز  رب  ثیداـحا  نارازه  همجرت  ظـعو  ماـگنه  هچناـنچ  تـشاد  ظـفح  رایـسب  ثیداـحا  هداد و  فیلاـت  لـئاسر  ملـسم و 
حرش زا  زین  مقا  رد  راصعا  راگدای  راگزور و  هناگی  راخذ  دوب  يرحب  ضرغ  دنزیم  جوم  هدمآ و  ینایغط  رد  تسییایرد  ایوگ  دنتـسنادیم 

تاهبـش عفر  هدرک و  سیردـت  وا  تایح  مایا  رد  لاس  یـس  بیرق  یتدـم  هدرب و  هدافتـسا  وا  تمدـخب  هیـسرد  بتک  همه  مّلـسم  اـت  یماـج 
دوب وا  تافو  ام  رب  یلوا  تبیصم  تشادیم  زیزع  دومرفیم و  تقفش  نم  رب  دجام  دلاو  زا  هدایز  هدومن  وا  تمدخب 
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زین شاهدـهد و  اج  تنج  ءالعا  رد  ار  ود  ره  یلاعت  يادـخ  یلعالا  ۀـنجلا  یف  یلاعت  هَّللا  امهنکـسا  یلاعت و  هَّللا  امهمحر  دـلاو  لاـقتنا  رـسپ 

يداتسا نطاب  رهاظ و  مولع  عمجم  هکنآ  هلمجنآ  زا  یلاهس  نیّدلا  ماظن  تامارک  رکذ  رد  لئاسولا  ةدمع  رد  هَّللا  بیبح  نب  هَّللا  یلو  يولوم 
لقن یناقح  يولوم  یناحبـس  لوبقم  نطاب  رهاظ و  تالامک  يواح  ءاملعلا  یلوم  ینابزب  ریقف  نیزا  هّلظ  ّدم  نیبم  دمحم  الم  یّمع  یئالوم  و 
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دعـس يولوم  خلا و  تسین  کش  ههبـش و  نیّدلا  ماظن  الم  ینعی  انالوم  فشک  تالامک و  رد  دـنتفگیم  دوخ  لفحم  رد  ناشیا  هک  دـندرک 
رکذ رد  دـمحا  لضف  يولوم  دوخ  ذـیملت  مانب  ار  نآ  هک  بابحالا  ۀـفحت  هلاسر  رد  سوماقلا  تافـص  یف  سونام  لوق  بحاص  رـصاعم  هَّللا 

نیخسارلا ءاملعلا  ۀیطخت  يرصع  ریهاشم  ضعب  ۀبرد  يرهد و  ءانبا  ضعب  ندید  تیأر  امل  ّینا  دیامرفیم  هتـشون  یلع  بارت  يولوم  طالغا 
دنع توبثلا  مّلـسملا  بقانملا  ۀّیلاعلا و  تاماقملا  بحاص  براغملا  قراشملا و  نیب  رهتـشملا  دـنهلا  ۀـماّلع  لثم  نیلماکلا  ءالـضفلا  طیلغت  و 

عماجلا ۀماّهفلا  ریرحنلا  ۀماّلعلا و  مولعلا  رحب  نیّدلا و  عیفر  يولوملا  نیّدلا  مالـسالا و  میکح  لماکلا  هیخا  زیزعلا و  دـبع  انالوم  زییمتلا  لها 
؟؟؟ یلزالا ضیفلل  دروملا  مولعلا  قّقحم  نسح و  دمحم  انالوم  نمزلا  ةذتاسا  نسحا  یلعلا و  دبع  سابعلا  یبأ  انالوم  ّیلقنلا  یلقعلا و  نیب 

نیحلاصلا فلّسلا  نم  مهریغ  هَّللا و  یلو  انالوم  لکلا  ذاتسا  هاجلا  لضفلا و  رحب  نیبم و  دمحم  انالوم  نیققحملا  ةودق  یلو و  دّمحم  انالوم 
خلا نییلع  یلعا  یلا  یلاعت  هَّللا  مهلصوا 
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زا نامیالا  لوصا  هلاسر  رد  ار  تیالو  ثیدح  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  دـیفح  هَّللا  مالـس  دـمحم  نب  ملاس  دّـمحم  هکنآ  مشـش  دون و  هجو 
يولهدلا ملاس  دمحم  يرابلا  هَّللا  دابع  فعـضا  دیوگیم  دـعب  اّما  هتفگ  نامیالا  لوصا  لّوا  رد  هک  تسناد  دـیاب  الّوا  هدرک و  لقن  يذـمرت 

خیش نب  قحلا  رون  نب  نیّدلا  رون  نب  هَّللا  بحم  نب  نیدلا  رخف  ظفاح  نب  مالـسالا  خیـش  نب  هَّللا  مالـس  دمحم  نیثدحملا  دیـس  نبا  يراخبلا 
يراخبلا كرتلا  دمحم  اقآ  نب  نیدلا  زعم  نب  یسوم  کلم  نب  دیهش  زوریف  خیـش  نب  هَّللا  دعـس  خیـش  نب  نیدلا  فیـس  خیـش  نب  قحلا  دبع 

همالس هَّللا و  تاولص  ناقیالا  ةداعـسلا و  لها  نم  هلآ  یبنلا و  ّبح  نایب  رد  نامیالا  لوصاب  یّمـسم  تسیاهلاسر  نیا  هک  یلاعت  هَّللا  مهمحر 
متخاس ّبترم  لصف  جنپ  همدقم و  رب  ار  رصتخم  نیا  نیعمجا و  مهیلع  هیلع و 

364 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لالج خیـشلل  روثنملا  رّدـلا  یکملا و  رجح  نبال  هقرحم  قعاوص  هتفای  انب  نا  زا  هلاسر  نیا  هک  بتک  يامـسا  نایب  رد  همدـقم  قیفوتلا  هّللاب  و 

خیشلل ۀعیرشلا  هیزنت  رصتخم  يوانملا و  فوءرلا  دبع  خیشلل  ریغـص  عماج  حرـش  يربطلا و  ّبحم  خیـشلل  یبقعلا  رئاخذ  یطویّـسلا و  نیدلا 
يداحلا ۀئاملا  ّدجملا و  لجالا  خیـشلل  تاکربلا  عماج  ةراشبلا و  میمعت  یف  ةراشالا  قیقحت  نامیالا و  لیمکت  ةوبنلا و  جرادـم  هَّللا و  ۀـمحر 

ۀمحر مجن  نبا  خیشلل  رئاظنلا  هابشا  هدقرم و  هَّللا  رون  يولهدلا  قحلا  دبع  يدج  يدّیس و  ۀیقیقحلا  ۀعیرشلا  نیب  عماجلا  نیناوق  دیـشم  رـشع 
نیرد هک  هحیحص  ثیداحا  هربتعم و  بتک  زا  نیا  زج  هَّللا و  همحر  يراقلا  یلع  خیشلل  ربکا  هقف  حرـش  ةوکـشملا و  حرـش  ةاقرم  هیلع و  هَّللا 

لئاضف زا  يذـبن  لامجا  هجوب  اذـهل  تشادـن  حیرـشت  جایتحا  حوضو  تیاهن  رد  مالـسا  لها  دزن  رد  رما  نیا  نوچ  مدروآرد  تسدراو  باب 
هنم دوش و  روشحم  بانج  نآ  ماّدخ  هرمز  رد  دشاب و  تیبلها  لئاضف  ناّفلؤم  هلمج  کیرـش  تداعـس  نیرد  رقحا  نیا  ات  هتفای  داریا  تیبلها 

ناونع نیاب  نونعم  ار  نآ  هک  موس  لصف  رد  ناـمیالا  لوصا  هلاـسر  نیمه  رد  هک  تسناد  دـیاب  سپ  يدینـش  ار  نیا  هاـگ  ره  یهتنا  ۀـیادهلا 
نب نارمع  زا  دیامرفیم  تسا  هتسویپ  توبث  هب  املع  لاوقا  ثیداحا و  زا  هچنآ  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  تبحم  تلیـضف و  رد  موس  لصف  هدومن 
دعب نمؤـم  ره  یلو  نآ  یلع و  زا  نم  تسنم و  زا  یلع  هک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضحنا  دوـمرف  هک  یتسردـب  هنع  هَّللا  یـضر  نیـصح 

زا هک  دمحلا  هّللف  فلالا  دعب  نیتئام  نیسمخ و  عست و  ۀنس  فّنصملا  ةایح  یف  یلهد  یف  تعبط  ۀخسن  نع  القن  یهتنا  يذمرتلا  هاور  تسنم 
رب مظاعالا  ةدمع  بطاخم  تراسج  سپ  ملاس  لاعتفا  عضو و  تمهت و  زا  ربتعم و  دمتعم و  فیرش  ثیدح  هک  دش  رهاظ  ملاس  دمحم  هدافا 

مزاج و نیقی  مزال  طایتحا  تبثت و  دـیقنت و  قیقحت و  هبترم  زا  وا  دـعب  لامکب  مراخ و  وا  تناید  لضف و  ساسا  يارب  نآ  لاطبا  بیذـکت و 
مساح ار  نیبّصعتم  تاوفه  تاهبش و  عیمج  مراکم  نیزئاح  نیققحم  رگید  تادافا  لثم  ملاس  دمحم  هدافا 
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یناهـسلا نیدـلا  بطق  نب  دیعـس  ـالم  نب  قحلا  دـبع  دـمحا  ـالم  نب  هَّللا  ّبحم  نب  هَّللا  بیبـح  نب  هَّللا  یلو  يولوم  هکنآ  متفه  دوـن و  هجو 
یئاسن مکاح و  زا  هرـشع  لاصخ  ثیدح  هلمج  رد  ار  نآ  مه  هدرک و  لقن  یئاسن  زا  نارمع  هدـیرب و  تیاورب  ار  تیالو  ثیدـح  يونهکللا 

باتک باوبا  زا  لّوا  باب  زا  یناث  لصف  زا  نیلسرملا و  دیس  لآ  بقانم  یف  نینمؤملا  ةآرم  رد  هدومن  تیاور 
365 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ يو  تفالخ  تلیضف و  رب  دناهعطاق  یضترم  یلع  ترضح  رثآم  بقانم و  نایب  رد  یناث  لصف  ناونع  نیاب  هدومن  نونعم  ار  نآ  هک 
اّیلع ترکذـف  ةوفج  هنم  تیأرف  نمیلا  یلع  اّیلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ثعب  لاق  ةدـیرب  ینثدـح  لاق  ساـّبع  نبا  نع  صئاـصخلا  یف 
لاق هَّللا  لوسر  ای  یلب  تلق  مهسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  تسل  ةدیرب أ  ای  لاق  ههجو و  ّریغتی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لعجف  هتصقنف 

هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم 
يدعب مکیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّناف  ّیلع  یف  عقت  ۀیاور ال  یف  و 

یلع مهیلع  لمعتـسا  اشیج و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  نیـصح  نب  نارمع  نع  هَّللا  دبع  نب  فّرطم  نع  یئاسّنلا  جرخا  و 
انیقل اذإ  اولاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  ۀـعبرا  دـقاعت  هیلع و  اورکناف  ۀـیراج  باصاف  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب 
ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرب  اوءدب  رفـس  نم  اوعجر  اذإ  نوملـسملا  ناک  یلع و  عنـص  امب  هانربخا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

لوسر ای  لاقف  ۀعبرالا  دحا  ماقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اومّلـسف  ۀیرّـسلا  تمدق  اّملف  مهلاحر  یلا  اوفرـصنا  مث  هیلع  اوملـسف 
ضرعاف هتلاقم  لثم  لاقف  یناثلا  ماق  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هنع  ضرعاف  اذـک  اذـک و  لعف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّنا  رت  ملا  هَّللا 
بـضغلا ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لبقاف  اولاق  ام  لثم  لاقف  عبارلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لـثم  لاـقف  ثلاـثلا  هیلإ  ماـق  مث  هنع 

يدعب نمؤم  لک  یلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  ّیلع  نم  نودیرت  ام  لاقف  ههجو  یف  فرعی 
لاق رخآ و  یلع  اّیلع  ثعب  دیلولا و  نب  دلاخ  عم  نمیلا  یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  انثعب  لاق  ّهنا  ةدیرب  نع  اضیا  یئاسّنلا  جرخا  و 

نیکرـشملا یلع  نوملـسملا  رهظ  نمیلا و  لها  نم  دـیز  ینب  انیقلف  ةدـح  یلع  امهنم  دـحاو  لکف  امتقرفت  نل  سانلا و  یلع  ّیلعف  امتیقتلا  نا 
ههجو ریغتف  یلع  نم  تلان  هیلإ و  باتکلا  تعفدف  لاق  هنم  لانا  نا  ینرما  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلا  دیلولا  نب  دلاخ  کلذب  بتکف 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هب  تلسرا  ام  تغلبف  هتعاطب  ینتمزلا  لجر و  عم  ینتثعب  ذئاعلا  ناکم  اذه  تلقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  يأ 

366 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يدعب مکّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ناف  ّیلع  یف  ةدیرب  ای  ّنعقت  یل ال  ملس  هیلع و 
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هتفگ نینمؤملا  ةآرم  رد  هَّللا  یلو  يولوم  زین  هکنآ  متشه  دون و  هجو 
اّما ساّبع  نبا  ای  اولاقف  طهر  ۀعـست  هاتا  ذإ  ساّبع  نبا  دـنع  سلاجلا  ّینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  نع  صئاصخلا  یف  یئاسّنلا  مکاـحلا و  جرخا 
الف اوثدحتف  اودتناف  یمعی  نا  لبق  حیحص  ذئموی  وه  لاق و  مکعم  موقا  انا  لب  ساّبع  نبا  لاقف  ءالوه  نیب  نم  انب  ولخت  نا  اّما  انعم و  موقت  نا 

یبّنلا هل  لاق  لجر  یف  اوعقو  هریغ  دـحال  تسیل  لئاضف  رـشع  هل  لجر  یف  اوعقو  ّفت  ّفا و  لوقی  هبوث و  ضفنی  ءاجف  لاـق  اولاـق  اـم  يردـن 
یلع نیا  لاقف  فرـشتسم  اهل  فرـشتساف  هلوسر  هَّللا و  هبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  ادـبا  هَّللا  هیزخی  ـالجر ال  نثعبـال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
اثلث ۀـیاّرلا  ّزه  مث  هنیع  یف  ثفنف  لاق  رـصبی  نا  داکی  دـمرا ال  وه  ءاجف و  لاـق  نحطیل  مهدـحا  ناـک  اـم  لاـق و  نحطی  یحرلا  یف  ّهنا  لاـقف 

اهذخاف اّیلع  ثعبف  ۀـبوتلا  ةروسب  انالف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  مث  سابع  نبا  لاق  ّییح  تنب  ۀیفـصب  یلع  ءاجف  اهایا  هاطعاف 
ایندلا و یف  ینیلاوی  مکّیا  هّمع  یبنل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاق  ساّبع و  نبا  لاقف  هنم  انا  یّنم و  وه  لجر  ّالا  اهب  بهذـی  لاق ال  هنم و 
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لاقف اوباف  ةرخآلا  ایندلا و  یف  ینیلاوی  مکّیا  مهنم  لجر  یلع  لبقا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  مهعم  سلاج  ّیلع  لاق و  ةرخآلا 
هَّللا لوسر  ذخا  لاق و  امهنع  هَّللا  یضر  ۀجیدخ  دعب  سانلا  نم  نما  نم  لّوا  ّیلع  ناک  سابع و  نبا  لاق  ةرخآلا  ایندلا و  یف  یّیلو  تنا  یلعل 

ْمُکَرِّهَُطی َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  لاق  نیسح و  نسح و  ۀمطاف و  ّیلع و  یلع  هعضوف  هبوث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ًاریِهْطَت

لوسر نومری  نوکرشملا  ناک  سابع و  نبا  لاق  هناکم  مان  مث  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  بوث  سیلف  هسفن  یلع  يرـش  ساّبع و  نبا  لاق  و 
لاقف هَّللا  یبن  ای  لاقف  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّهنا  بسحی  رکب  وبا  لاق و  مئان و  یلع  رکب و  وبا  ءاجف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 

راغلا هعم  لخدف  رکب  وبا  قلطناف  لاق  هکرداف  نومیم  رئب  وحن  قلطنا  دق  هَّللا  ّیبن  ّنا  ّیلع  هل 
367 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هجرخی بوثلا ال  یف  هسار  ّفل  دق  رّوضتی و  وه  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  یبن  ناک  امک  ةراجحلا  یمری  هنع  هَّللا  یضر  یلع  لعج  لاق و 
نبا لاقف  کلذ  انرکنتـسا  دـق  رّوضتت و  تنا  هیمرن و  نحن  رّوضتی و  کبحاص ال  ناک  میئلل و  ّکنا  اولاقف  هسار  نع  فشک  مث  حبـصا  یتح 
هَّللا یلـص  یبّنلا  لاقف  لاق  کعم  جرخا  یلع  هل  لاقف  هعم  سانلا  جرخ  كوبت و  ةوزغ  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  جرخ  ساّبع و 
تنا ّالا و  بهذا  نا  یغبنی  ّهنا ال  يدعب  یبن  هنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  هل  لاق  یلع  یکبف  ملـس ال  هیلع و 

هَّللا لوسر  ّدس  سابع و  نبا  لاق  ۀـنمؤم  يدـعب و  نم  نمؤم  لک  یلو  تنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  ساّبع و  نبا  لاق  یتفیلخ 
لاق ساّبع و  نبا  لاق  هریغ  قیرط  هل  سیل  هقیرط  وه  اـبنج و  دجـسملا  لخدـی  ناـکف  یلع  باـب  ریغ  دجـسملا  باوبا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
نع یـضر  ّهنا  نآرقلا  یف  ّلج  ّزع و  هَّللا  انربخا  دـق  ساـبع و  نبا  لاـق  ّیلع  هـالوم  ناـف  هـالوم  تنک  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
نیح رمعل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  ّیبن  لاق  ساّبع و  نبا  لاق  کلذ  دعب  مهیلع  طخس  هنا  انربخا  لهف  مهبولق  یف  ام  ملعف  ةرجشلا  باحصا 

متئش ام  اولمعا  لاقف  ردب  لها  یلا  علطا  دق  هَّللا  لعل  کیردی  ام  العاف و  تنک  لاق و  هقنع  برضاف  یل  نذیا  لاق 
تسرهاظ حضاو و  هکورتم  فاعض  زا  نآ  تنایـص  نآ و  تاّیورم  تلالج  تمظع و  نینمؤملا  ةآرم  باتک  ردص  رد  هَّللا  یلو  ترابع  زا  و 

حاحـصلا و نم  ةربتعملا  بتکلا  نم  ۀیوفطـصملا  ةرهاطلا  ةرتعلا  ۀـیوبنلا و  تیبلا  لها  بقاـنم  یلع  ۀلمتـشم  ثیداـحا  هذـهف  دـعب  هیف و  لاـق 
نم وا  رهتشا  وا  ثیداحالا  نم  رتاوت  ام  یلع  ارصتقم  ثیدحلا  ءاملع  دنع  ۀکورتملا  فاعضلا  نع  اضرعم  بتکلا  یماسا  یلع  اهبنم  خیراوتلا 

نیرـشبملا مهیّبحم  کلـس  یف  كالـسنالا  هتیب و  لها  ۀطاسوب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسرلا  بانج  یلا  لوصولا  ۀلیـسو  هتلعج  ناسحلا و 
نیلسرملا دّیس  لآ  بقانم  یف  نینمؤملا  ةآرمب  هانیمس  ۀعافشلا و  طانم  هب  ةاجنلا و  ۀلیسو  هیف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنم  نانجلا  یف  لوخدلاب 

اّنبر
368 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ماصتعالا و کب  لکوتلا و  کیلعف  قیفوتلا  كدـیب  بیجملا و  تنا  کنا  ۀـیادهلا  قیفوتلا و  لبحب  نیکّـسمتملا  ةرمز  نم  انلعجا  اّنم و  لـبقت 
ماقم رد  هتفگ و  باتک  نیا  ذخام  رکذ  دعب  نینمؤملا  ةآرم  رخآ  رد  هَّللا  یلو  زین  مارکلا و  ّرغلا  هلا  یبّنلا و  ۀـمرحب  ماتتخالا  ریخ  کنم  وجرن 

دزن هفیعـض  اـی  هعوضوم  ثیداـحا  فرطب  دـش و  هدومن  اـفتکا  همجرت  رییغت و  ریغ  نم  اـهظافلاب  هروکذـم  بتک  تاراـبع  داریا  رب  طابنتـسا 
یسک ات  دش  هدومن  حیرصت  ّصن و  نآ  فیعضت  رب  دشاب  هدش  عقاو  نا  زا  یضعب  ضرعت  رگا  ضرفلاب  مدرکن و  تافتلا  رتشیب  اهنآ  نیفّنصم 
هابتشا بیر و  لاجم  هجو  چیه  نا  رد  هک  حاحص  بتک  بختنم  هلاسر  نیا  هک  ضرغ  دنامن  یقاب  ناتهب  ارتفا و  تبسن  لاجم  ماهتا و  ماقم  ار 

رد راـطقا  نیا  هّینـس  دزن  وا  تلـالج  تمظع و  راـید و  نیا  ياـملع  ریهاـشم  زا  هَّللا  یلو  يولوم  تسیدزیا و  دـیئات  یهلا و  لاـضفا  زا  تسین 
دعب امیف  هدلو  ناسل  یلع  هدماحم  رکذ  ءیجیس  راهظالا و  نایبلا و  نع  ّینغ  وه  امک  تسراشتنا  روهظ و  تیاهن  راهتـشا و  حوضو و  تیاغ 

میخفت و میظعت و  لامک  افنآ  تملع  امک  بابحالا  ۀفحت  هلاسر  رد  هَّللا  دعـس  يولوم  هدافا  زا  راصبتـسالا و  ءادـتهالل و  قفوملا  هَّللا  ءاش  نا 
هدرک و قالطا  وا  قح  رد  انالوم  هدرک و  دای  لکلا  ذاتسا  نأشلا  میظع  بقلب  ار  وا  هک  تسرینتـسم  رهاظ و  ریبک  ردص  نآ  ناریقوت  لالجا و 
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تسا هاج  لضف و  رحب  وا  هک  هدومن  هدافا 

یخلب نامیلس  خیش  - 99

یخلبلا يزودـنقلا  هجاوـخ  اـبابب  رهتـشملا  فورعم  دـمحم  نب  نـالک  هجاوـخب  فورعملا  میهاربا  نب  نامیلـس  خیـش  هکنآ  مهن  دوـن و  هجو 
ریثک نبا  تسدب  نانملا  کلملا  نوعب  نامز  نیرد  هعوبطم  هخـسن  هک  ةدوملا  عیبانی  رد  هچنانچ  هدرک  لقن  هددعتم  قرطب  ار  تیالو  ثیدـح 

هتفگ و هدمآ  نایصعلا 
یف یضمف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مهیلع  لمعتـسا  اشیج و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  نیـصح  نارمع  نع  يذمرتلا  ننـس  یف 

یلع و عنص  امب  هانربخا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  انیقل  اذإ  اولاقف  ۀباحّـصلا  نم  ۀعبرا  دقاعت  هیلع و  اورکناف  ۀیراج  باصاف  ۀّیرـسلا 
یلع ۀیرّسلا  تمدق  اّملف  مهلاحر  یلا  اوفرصنا  مث  هیلع  اومّلـسف  هَّلل  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرب  اوءدب  رفـس  نم  اوعجر  اذإ  نوملـسملا  ناک 

هتلاقم لثم  لاق  یناثلا و  ماق  مث  هنع  ضرعاف  اذک  اذک و  عنص  اّیلع  نا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀعبرالا  دحا  ماقف  هلا  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا 
369 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ام ههجو  یف  بضغلا  فرعی  مهیلإ و  لبقاف  اولاق  ام  لـثم  لاـقف  عبارلا  ماـق  مث  هنع  ضرعاـف  هتلاـقم  لـثم  لاـقف  ثلاـثلا  ماـق  مث  هنع  ضرعاـف 
يدعب نمؤم  ّلک  یلو  وه  هنم و  انا  ینم و  اّیلع  ّنا  اعبرا  اهلاق  یلع  نم  نودیرت 

هتفگ نا  رد  زین  بیرغ و  ثیدح  اذه 
هیلع و هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هتوکـشف  هرکا  ام  ضعب  هنم  تیأرف  بلاط  یبأ  نب  یلع  عم  ترفاس  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ةزمح  نب  بهو  ۀباصالا  یف 

يدعب مکّیلو  ّهناف  یلعل  اذه  ّنلوقت  لاقف ال  ملس 
هتفگ نا  رد  زین  و 

نمؤم لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  ینم و  اّیلع  ّنا  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنا  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  نیـصح  نب  نارمع  نع  ةوکـشملا  یف 
يدعب

هتفگ نا  رد  زین  و 
یف دیز  هالوم  رفعج و  هیخا  نیب  هنیب و  یـضق  نیح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  هتبطخ  یف  امهنع  هَّللا  یـضر  یلع  نب  نسح  لاق 

يدعب نمؤم  لک  ّیلو  تنا  کنم و  انا  ینمف و  یلع  ای  تنا  اما  ةزمح  هّمع  ۀنبا 
هتفگ نا  رد  زین  اهلوطب و  ۀبطخلا  تمدقت  دق  و 

يدعب نمؤم  لک  یلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  یلع  يوانملل  قئاقدلا  زونک  یف 
الف نایعألا  ۀّمئألا  هاور  دـقعم  فیرـشلا  ثیدـحلا  ّنا  نامیلـس  خیـشلا  ءانتعا  نم  تبث  ثیح  ناّنملا  هّلل  دـمحلاف  یهتنا  یـسلایطلا  دواد  یبال 

بدا ءاسا  ناوهلا و  يزخلا و  نم  فسخی  ملف  ءایحلا  بابلج  یقلا  ناودعلا و  ۀفزاجملا و  رامغ  یف  ضاخ  نم  ّالا  نالطبلا  بذـکلاب و  هیمری 
نارینلا تاکرد  لفسا  یلا  طوبهلا  قحتساف  ناولملا  تفلتخا  ام  هلآ  هیلع و  همالس  هَّللا و  تاولص  ّناجلا  سنالا و  دّیس  مالک 

يدابآردیح نامز  نسح  يولوم  - 100

نآ تابثا  هدومن و  تیاور  ار  تیالو  ثیدح  رـصاعملا  يداباردیحلا  ینامکرتلا  مساق  نب  دـمحم  نب  نامز  نسح  يولوم  هکنآ  مدـص  هجو 
یف نسحتـسملا  لوقلا  باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  ماقم  الاو  نیرکنم  لاطبا  ّدر و  رب  غیلب  ّدر  ماـمت و  ماـمتهاب  نآ  حیحـصت  هددـعتم و  قیرطب 

ۀیالولا مزاللا  ّیلولا  وه  یلوملا  یلارحلا و  ۀمالعلا  لاق  اعطق  دّیـسلا  یلولا و  انه  یلوملا  ینعم  مث  هتفگ  ریدغ  ثیدح  رکذ  دعب  نسحلا  رخف 
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ریغّصلا عماجلا  حرش  یف  يوانملا  لضافلا  هرکذ  اهیلع  مئادلا  اهب  مئاقلا 
هالوم تنک  نم  یلوم  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  ثیدح  یف 

370 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀحیحص يرخا  تایاور  یف  یضم  ام  هیلع  لدی  و 

هّیلو یلعف  هّیلو  تنک  نم 
مکیلو وه  هنم و  انا  ینم و  ّهناف  ّیلع  یف  ةدـیرب  ای  عقت  امهریغ ال  هصئاصخ و  یف  یئاسّنلا  دـمحا و  ۀّتّـسلا  یماما  دـنع  ةدـیرب  ثیدـح  یف  و 

يدعب مکیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  هنا  يدعب و 
هنا لمتحیف  ۀحـصلا  ریدقت  یلع  ّیعیـش و  ّهنا  یلع  هریغ  هفعـض  نکل  نیعم  نبا  هقثو  نا  وه و  حلجالا و  هدنـس  یف  یمتیهلا  رجح  نبا  لوق  و 
هلثم درو  دق  هعیشت  ۀلعب  هل  ۀقرف  فیعـضت  فعـض  ۀعامج و  قیثوت  حص  دق  حلجالا  نوک  عم  هناف  ءیـشب  سیل  هتدیقع  بسحب  ینعملاب  هاور 

اضیا ۀحیحص  يرخا  تایاور  یف 
ۀیرّسلا یلع  یضمف  اّیلع  اهیلع  لمعتسا  ۀیرس و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  نیـصح  نب  نارمع  نع  ءافتکالا  ضایّرلا و  یفف 

هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  انیقل  اذإ  اولاق  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحصا  نم  ۀعبرا  اودقاعت  هیلع و  اورکناف  یبسلا  نم  ۀیراج  باصاف 
هیلع اوملس  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرب  اوءدب  رفـس  نم  اومدق  اذإ  نوملـسملا  ناک  نارمع و  لاق  یلع  لعف  امب  هانربخا  ملـس  هیلع و 

نا رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀعبرالا  دحا  ماقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اومّلـس  ۀیرّـسلا  تمدق  اّملف  مهلاحر  یلا  اوفرـصنا  مث 
عبارلا ماق  مث  هنع  ضرعاف  امهتلاقم  لثم  لاقف  ثلاثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  هتلاقم  لثم  لاقف  یناثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  اذک  اذـک و  عنـص  اّیلع 

هنم و انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  یلع  نم  نودیرت  ام  لاقف  ههجو  یف  فرعی  بضغلا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هیلإ  لبقاف  اولاق  ام  لثم  لاقف 
هعماج یف  يذمرتلا  هجرخا  يدعب  نم  نمؤم  لک  ّیلو  وه 

کـشرلا دیزی  ان  نامیلـس  نب  رفعج  انث  هَّللا  دـیبع  ان  هدنـسم  یف  یلعی  وبا  لاق  تلق و  هحیحـص  یف  نابح  نب  متاح  وبا  بیرغ و  نسح  لاق  و 
دمحا لاق  هب و  هرکذف  رفعج  انث  دیعـس  نب  ۀبیتق  انا  هصئاصخ  یف  یئاسّنلا  لاق  هوحن و  هب  هرکذف  نیـصح  نب  نارمع  نع  هَّللا  دبع  نب  فرطم 

هب هرکذف  نامیلس  نب  رفعج  انث  الاق  قاّزرلا  دبع  ثیدح  اذه  ینعملا و  نافع  قازرلا و  دبع  انث 
371 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وه هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  اّیلع  اوعد  اّیلع  اوعد  اّیلع  اوعد  لاقف  ههجو  ّریغت  دـق  عبارلا و  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لـبقاف  هیف  و 
يدعب نمؤم  لک  ّیلو 

نم وه  تلق  نامیلـس  نب  رفعج  ثیدح  نم  الا  هفرعن  بیرغ ال  نسح  ثیدح  اذه  لاق  هب  هرکذف  رفعج  انث  دیعـس  نب  ۀبیتق  انا  يذمرتلا  لاق  و 
هنع ثدح  دق  بیرغ و  اذه  هل  هنیسحتف  يذمرتلا  هل  ححـص  ۀعبرالا و  ملـسم و  بدالا و  یف  يراخبلا  هب  جتحا  ملعلا  ریثک  ۀقث  ۀعیـشلا  داهز 

امه ال ینیدـملا و  نبا  يدـهم و  نبا  ییحی و  نب  ییحی  دّدـسم و  ۀـبیتق و  متاـح و  نب  رایـس  كراـبملا و  نبا  همدـقت و  عم  يروثلا  نایفّـسلا 
نبا لاق  هب و  ساب  دمحا ال  لاق  قلخ و  قارعلا و  لها  ءاعنـص و  لها  يدهلا و  نسح  الـضاف  هتیأر  لاق  قاّزرلا و  دبع  ۀقث و  نع  ّالا  ناثّدـحی 

ییحی فاعـضتسا  ناک  فعـض و  هب  ۀـقث  ناک  لاقف  دعـس  نبا  هدـلق  لوبقم و  ریغ  هنم  وه  يأ و  هفعـضتسی  دیعـس  نب  ییحی  ناک  ۀـقث  نیعم 
ۀّیعادب نکی  مل  تیبلا و  لها  یلا  لیملا  لحتنی  ناک  ّهنا  ریغ  تایاوّرلا  یف  نینقتملا  تاقثلا  نم  ناک  تاقثلا  باتک  یف  ناّبح  نبا  لاق  هعّیـشتل 
هرابخاب جاجتحالا  ّنا  اهیلإ  وعدی  نکی  مل  ۀعدب و  هیف  ناک  اذإ  نقتملا  قودّصلا  ّنا  فالخ  انتّمئا  نم  ثیدحلا  لها  نیب  سیل  هبهذـم و  یلا 

ریغ ءوس  مهلاحتنا  تاقث  ماوقاب  انججتحاف  تاقث  اوناک  نا  اهیلإ و  نوعدی  ۀعدبلا و  نولحتنی  اوناک  نّمم  ۀعامج  ثیدح  انکرت  ۀـلعلا  هذـهل  و 
یلع تاقث  اوناک  اذإ  مهنع  تایاورلا  لوبق  انیلع  هل و  رفغ  ءاشنا  هبذـع و  ءاشنا  هبر  نیب  هنیب و  دـبعلا  لاحتنا  اـهیلإ و  نوعّدـی  اونوکی  مل  مّهنا 
مالک نسحلا  لسرم  یف  ۀـمدقملا  یف  مدـقت  کـلملا و  دـبع  ۀـمجرت  یف  هلوق  رکذ  دـق  یهتنا و  اـنبتک  نم  عضوم  ریغ  یف  اـنرکذ  اـم  بسح 

مهدزاود دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 359زکرم  هحفص 230 

http://www.ghadirestan.com


يور دق  مهنع و  ظفحف  ةرـصبلا  داّهز  سلاج  قئاقّرلا  عمج  عیـشتلاب و  فورعم  ثیدحلا  نسح  وه  يدع  نبا  لاق  بابلا و  اذـه  یف  بیطخلا 
رجح نبا  لاق  ۀقث و  دباع  دیزی  اقودص و  ایعیش  ناک  یبهذلا  لاق  یهتنا و  هثیدح  لقنی  نا  بجی  نّمم  يدنع  وه  نیخیـشلا و  لضف  یف  اضیا 

ظفاحلا حرص  دق  فرطم و  اذک  ۀتسلا و  ۀّمئألا  هب  جتحا  هنیل  نم  مه  و 
372 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لئاضف یف  میعن  یبأ  هدئاوف و  یف  نایفـس  نب  نسحلا  يربکلا و  یف  یئاسّنلا  یـسلایطلا و  یلا  يزع  يوق و  هدنـس  ناب  ۀباصالا  یف  رجح  نبا 
عماوجلا عمج  یف  هکردتسم  یف  مکاحلا  یناربّطلا و  ۀباحصلا و 

يدعب نمؤم  لک  یلو  یلع  یلع و  نم  انا  ینم و  یلع  امهظفل  هححص و  ریرج و  نبا  حیحص و  دنسب  ۀبیش  یبأ  نبا  هجرخا 
هتراتخم یف  ءایضلا  هکردتسم و  یف  مکاحلل  يرافغلا و  ّرذ  یبأ  نع  سودرفلا  دنسم  یف  یملیدلا  دنع  ۀلمجلا  هذه  و 

ةدیرب نع  یملیدلل  هب و  رمؤی  ام  لعفی  ّهناف  اّیلع  ّبحاف  يدعب  مکّیلو  اّیلع  نا  ةدیربل  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  ساّبع  نبا  نع 
هلثم

ّیلعل لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  سابع  نبا  نع  نومیم  نب  ورمع  نع  جلب  یبأ  نع  هناوع  وبا  انثدح  یـسلایطلا  دواد  وبا  لاق  و 
دنسلا اذهب  یلع  صئاصخ  یف  لیوطلا  سابع  نبا  ثیدح  یف  يواحطلا  هنع  یئاسّنلا  دمحا و  هجرخا  يدعب و  نمؤم  لک  ّیلو  تنا 

ۀقث هتحصل و  دحال  هیف  نعطم  داتسا ال  اذه  باعیتسالا  یف  رمع  وبا  لاق  ۀباصالا  یف  رجح  نبا  هیلع  تکس  هعیمج و  یف  ثیدحتلاب  احّرـصم 
ةدـقنلا نم  هنع  رخات  نم  هرـصاعت و  نم  هنم  هلبقب  مل  اذـک  رظن و  هیف  جـلب  یبأ  یف  هدـحو  هلوق  یف  يراـخبلا  دـیدستب  أـبعی  مل  ّهناـک  هتلقن و 

هحیحـص و یف  هب  جتحا  هل و  يرغ  امک  ناّبح  نبا  دعـس و  نبا  یئاسّنلا و  هقثو  هب و  ساب  ثیدـحلا ال  حـلاص  لاق  متاح  وبا  مهنم  ةدّدـشتملا 
هتیاور نم  حیحصلا  ۀخسن  یف  هّلعل  ملسم و  هب  جتحا  مکاحلا و  لاق  ۀعبرالا و  هب  جتحا  هثیدح و  جارخا  املـسم  امزلا  مکاحلا و  ینطقرادلا و 

راتخملا و نب  میهاربا  ۀبعـش و  ةدقنلا  ماما  هنع  ثدح  نیعم و  نبا  نیمدـقتملا  نم  هقیثوت  یلا  مهقبـس  هباتکب و  ملعا  وهف  ملـسم  يدـلب  وه  و 
وبا ناوفص و  نب  بیعـش  زیزعلا و  دبع  نب  دیوس  يروثلا و  ۀیواعم و  نب  ریهز  ۀمادق و  نب  ةدئاز  ریمن و  نب  نیـصح  ةریغـص و  یبأ  نب  متاح 

مهریغ و میشه و  ۀناوع و  نبا  يرکسلا و  ةزمح 
کلذ غلبف  صقتنی  اّیلع و  رکذی  ذـخاف  ةوفج  هنم  يأرف  بلاط  یبأ  نب  یلع  عم  جرخ  ناک  نمیلا و  نم  ةدـیرب  مدـق  لاق  ةزمح  نب  بهو  نع 

سانلا یلوا  وهف  اذه  لقت  هل ال  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 
373 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریسی رییغتب  يوانملا  هرکذ  ریبکلا و  یف  یناربطلا  هجرخا  ایلع  ینعی  يدعب  مکب 
ةدیرب نع  اوقثو و  هلاجر  ۀّیقب  دحا و  هفعضی  مل  متاح و  وبا  هرکذ  نیکذ  هیف  یمثیهلا  لاق  لاق  و 

هَّللا ضعب و  نم  اهـضعب  ۀـّیّرذ  میهاربا  نم  لـضفا  اـنا  میهاربا و  ۀـنیط  نم  تقلخ  یتنیط و  نم  قلخ  هنم  اـنا  یّنم و  اـّیلع  ّنا  يرخا  ۀـیاور  یف 
راثالا بیذهت  یف  ریرج  نبا  هجرخا  يدعب  مکیلو  ّهنا  ذخا و  یتلا  ۀیراجلا  نم  رثکا  ّیلعل  ّنا  تملع  اما  ةدیرب  ای  میلع  عیمس 

هجرخا دق  یطویـسلا و  یکبـسلا و  مهرخآ  نم  ۀّمئألا  نم  ۀعامج  هدـمتعا  هدروآ و  هانعم  یف  هاوس  را  مل  بیطخلا  لاق  هدـنع  حیحـص  وه  و 
يوقتی ۀفیعض  ةریثک  قرطب  ۀباحّـصلا  نم  ۀعامج  ثیداحا  یف  ۀظفللا  هذه  تدرو  دق  ءافتکالا و  یف  اذک  ءافـشلا  یف  یـسلدنالا  عوبـسا  نبا 

ۀـباصالا و یف  رجح  نبا  ظفاحلا  نیرخأتملا  ةذـباهج  نم  اهدوروب  مزج  نمم  تاتباثلا و  تایاوّرلا  هذـه  دـعب  اهیلإ  ۀـجاح  نکل ال  اهعومجم 
ةدایز نا  ةرقلا  بحاص  هلیقف  نیرخآ  یف  نیمثلا  دقعلا  یف  یسافلا  ظفاحلا 

يدعب مکّیلو  وه  و 
ثیدح نم  ّیسوطلا  ۀبوجا  یف  ۀقرو  نیـسمخ  لبق  اهل  هرکذ  عم  بابلالا  یلوا  دنع  باجع  ءیـش  ۀعیـشلا  تارییغت  نم  ۀعوضوم و  اهوحن  و 
ۀّجحلا یف  ةّرقلا  بحاص  لاق  امک  اهوفلؤم  ناک  بتک  نم  هباتک  هطرش و  یلع  حیحص  وه  هنسحب و  يذمرتلا  حّرص  دق  روکذملا و  يذمرتلا 
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اهیقلتف مهـسفنا  یلع  اوطرتشا  امیف  لهاسّتلاب  هذه  مهبتک  یف  اوضری  مل  ثیدحلا و  نونف  یف  رحبتلا  ظفحلا و  ۀـلادعلا و  قوثولاب و  نیفورعم 
دیزم يارب  تسیفاو  لطابلا و  ّقحلا و  نیب  تسلـصاف  لضاف  ققحم  نیا  ترابع  نیا  ۀـیفاعلا  هَّللا  لأسن  لاق  اـم  رخآ  یلا  لوبقلاـب  مهدـعب  نم 

سواسو عزاون و  هحازا  سجاوه و  ماهوا و  هلازاب  لهاذ و  لفاغ  باترم  ره  کیکشت  عمق  عدر و  عفر و  عفدب و  لقاع و  ظقیتم  رب  راصبتـسا 
حضاو راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک  لب  رانملا  یلع  راّنلاک  نا  زا  فیرش  ثیدح  تّحـص  ققحت و  توبث و  لفاک و  یفاک و  لداجم  جوجل  ره 

ءام نآمظلا  هبـسحی  ۀعیقب  بارـسک  نآ  هظحالمب  لثاما  نیدحاج  رگید  لضافالا و  ةدمع  بطاخم  تامهوت  تاهبـش و  لصاح و  حئال و  و 
ائیش هدجی  مل  هءاج  اذإ  یتح 

374 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تّحص و هیلح  زا  لطاب و  کیکر و  یهاو و  تیاهن  لباو و  هباصاف  بارت  هیلع  ناوفـصک  لئاز  فصاع  موی  یف  حیرلا  هب  تدتـشا  دامرک  وا 
نایعا و نیرصاعم  ياملع  هلجا  زا  نامز  نسح  يولوم  لماکلا و  هلضف  لماشلا و  هّنم  یلع  دمحلا  هّلل  لطاع و  تافتلا  انتعا و  تیلباق  تابث و 

تیبلا لها  هقفب  تیملا  ءاـیحا  باـتک  رب  یظیرقت  مـالکلا  یهتنم  بحاـص  يداـبآضیف  یلع  ردـیح  يولوم  تسنأـشیلاع و  ریهاـشم  رباـکا 
نآ هظحالم  دـعب  تسرهاب و  رهاظ و  فّنـصم  فّنـصم و  تلالج  تمظع و  تیاغ  نا  زا  هک  هتـشون  روکذـم  ناـمز  نسح  يولوم  فینـصت 

بطاخم هَّللا و  یلو  هشحاف  تادّدشت  تابصعت و  رب  هک  وا  هحیحص  هحیرـص  تاعینـشت  هحیلم و  هفیطل و  تاذخاؤم  تنازر  تناتم و  تیاهن 
داجما تیب  لها  اب  ناشدادل  دانع و  راهظا  هدیناشچ و  میلا  باذع  هقئاذ  ار  ود  ره  نیا  يایلوا  هدومرف  دراو  نسحتـسم  لوق  رد  اجباج  ریرحن 
هترابع هذـه  ددرگیم و  راکـشا  ادـیوه و  راهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک  هدـیناسر  يوصق  هبترمب  دانتلا  موی  یلا  مهیلع  همالـس  هَّللا و  تاولص 
یناّلخ یناوخا و  اوملعاف  دعب  اما  یفطـصا  نیذلا  هدابع  یلع  همالـس  هّلل و  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا  ناطیـشلا  نم  هّللاب  ذوعا 

نید نودـصقی  ادیـص و  نودیـصی  ادـیک و  نودـیکی  مّهنا  اعطق  تفرع  ۀعینـشلا  ۀعیـشلا  بتک  تعلاط  اـمل  ّینا  یبلق  مکبولق و  یبر  هَّللا  رون 
باحـصالاب و نودتقی  ۀنّـسلا  لها  ّنا  نولوقیف  لیطابالا  ءاوس  یلا  مهنودری  لیبسلا و  ءاوس  نع  مهنودـصیف  سانخلا  ساوسولا  دـصق  سانلا 

ساسالا بحاص  یّتح  مهودهتجم  فرتعا  دق  باینالاب و  مهتریس  یلع  نوضعی 
ۀمحر مهفالتخا  نا  متیدتها و  متیدتقا  مهّیاب  موجنلاک  یباحصا  ّنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ثیدحب 

نودتهی مهنا ال  مهیلع  نورتفی  مث  اضیا  هتالیوات  یف  مهتاوفه  ترکذ  نیعلا و  ةراصب  نع  نیغلا  ۀلازا  ریبکلا  باتکلا  یف  الصفم  هترکذ  امک 
اذـل ۀـّیعورفلا و  لئاسملا  مهنم  نوردـی  ۀـیلوصالا و ال  لئالدـلا  مهنع  نووری  باصنلاک و ال  مهتنـس  نع  نوضرعی  لب  بایطالا  تیبلا  لهاب 

هتادهتجم دمحا و  تادنسم  هتالوقعم و  یعفاشلا و  تالوقنم  هتاساسا و  کلام و  تایاور  هتاسایق و  ۀفینح و  یبأ  تایارد  مهبتک  یف  دجوی 
ّیبّنلا لآ  تادافا  نم  اهیف  دجوی  و ال 

375 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ماـیالا و رورم  یلاـیللا و  سیبـحت  ینمتا  تنکف  لـئاسملا  لوصف  نم  ـال  لئالدـلا و  لوصا  نم  ـال  ائیـش  مهتاـضافا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ۀبیّرلا و نئاغـضل  امـصاق  ساسالا  ۀقرفلا  نعاطمل  ایداه  لطاعلا  لطابلا  لطبی  لضافلا و  قحلا  ّقحی  ردق  يذ  رفـس  دوجو  ماوعالا  روهـشلا و 

ۀعیقب بارسک  مهتالاقم  نا  يداهلا  داهجملا  ءادن  يدانی  مهفالسا  مهقالخا و  عمقی  مهفانا و  عدجی  مهعورف  عطقی  مهلوصا و  علقی  سابتلالا 
رابکلا ۀباحصلا  راثآ  نوفتقی  امک  راهطالا  ۀّمئألا  راونا  نوسبتقی  نیذلا  مه  ۀّنسلا  لها  ّنا  ائیش و  هدجی  مل  ءاج  اذإ  یتح  ءام  نآمظلا  هبـسحی 

اهایا یلاعت  هَّللا  انرّذح  امک  ۀّماع  اهلها  نحملا  ّمع  ۀّفاک و  دنهلا  دالب  یف  نتفلا  عقو  ام  اذإ  مث  اباصن  هینمت  امل  نوکی  اباتک  تیار  ام  ینکل  و 
ًۀَّصاَخ ْمُْکنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّنَبیُِصت  ًۀَْنِتف ال  اوُقَّتا  َو  هلوقب 

دیزی ام  كانه  تمقا  قارعلا و  یلا  ترفاس  مث  نینـس  ثلث  کلانه  تمقاف  ۀـمارک  ۀفارـش و  هَّللا  امهداز  نیمرتحملا  نیمرحلا  یلا  ترفاـس  و 
للعلا و للخلا و  نع  هناحبـس  هَّللا  هناص  دابآردیح  یلا  یلاعت  هَّللا  نم  اریدقت  تلـصو  اّملف  اضیا  ترکذ  امک  باتکب  ترفظ  ام  نیتنـس  یلع 

تیغتبا ام  قوف  لب  تینمت  امک  کلذ  تیفلاف  تیبلا  لها  هقفب  تیملا  ءایحاب  یمسملا  باطتـسملا  باتکلا  نم  اجذومن  کلانه  تیار  داسفلا 
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لّدع و حرجف و  مکحا  مکح و  عمق و  عمجف و  ءانثلا  نع  ینغتـسملا  ءاملعلا  ردـص  ءایفـصالا  سار  ءافرعلا  سیئر  هفّنـصم  داجا  دافا و  دـقل 
سـسجت هرظن و  دیوجت  هربخ و  دیقنت  یلع  رـصتخا  رثکا و  بذه و  بتر و  ققح و  ققد و  طبر و  طبـض و  ّبک و  بط و  للع و  حـحص و 

هیلع ءامّسلا  یلعا  یقر  نّمم  ءاعدلاب  ادیؤم  هنیسحت  هنیودت و  یف  راصف  اریـسی  الا  را  مل  نا  اریثک و  فّنـص  دق  فیک ال و  هرجب  هرجع و  نع 
هلوصف و هباوبا و  مث  ولف  شرفلا  نم  بطخلا  اذـه  یب  راطف  همانم  یف  یل  اهاکح  ۀـیاکح  یف  ءایربکلا  ةّزعلا و  ّبر  نم  ءانثلا  ۀـّیحتلا و  هلآ  و 

هتّدم یف  هَّللا  حـسف  فّنـصملا  ّنا  مث  تعمـس  نذا  تأر و ال  نیع  ّهنا ال  متیعدا  هلثم و  انیار  ام  متلقل  هجذومن  تیار  ام  یلع  هلوصا  هعورف و 
هغلب امل  نوکی  اباتک  رشع  ینثا  نم  هیف  هطسب  دارأ  ام  ینعا  ۀنس  رشع  انثا  یضم  ام  دعب  هتسرهف  یلا  يدها  دق 

376 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم ملعلا  لوصا  باتک  اهیناث  رهطالا  تیبلا  لها  نع  ربکالا  هقفلا  باتک  یمـسملا  نامیالا  هقف  باتک  اهلّوا  اـباصن  ةوبنلا  تیب  لـها  مولع  نم 

ةءارق باتک  اهعبار  تیبلا  لها  هقفب  تیملا  ءایحاب  مجرتملا  مالـسالا  هقف  باـتک  اـهثلاث  ۀـیادهلا  ۀـیالولا و  تیب  لـها  نع  ۀـیارّدلا  ۀـیاورلا و 
لها نع  نآرقلا  مولع  باتک  اهسماخ  رـشع  ۀسمخلا  تیبلا  لها  تاءارقب  رـشبلا  ءارق  فاحتا  بقلملا  ناقتالا  رکذلا و  تیب  لها  نع  نآرقلا 
تیب لها  نم  ۀظعوملا  ۀمکحلا و  باتک  اهعباس  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  تیب  لها  نع  ملاعلا  ءایحا  باتک  اهسداس  نافرعلا  ةّوبنلا و  تیب 
باتک اهعسات  ۀلضافلا  ۀفیحـصلاب  بقلملا  راهطالا  تیبلا  لها  نع  راکذالا  ۀیعدالا و  باتک  اهنماث  ۀغالبلا  جاهنمب  بقلملا  ۀفرعملا  ۀنطفلا و 
تایآ باتک  اهرـشع  يداح  رایخالا  تیبلا  لها  نع  راثالا  رابخالا و  عماوج  باتک  اهرـشاع  نافرعلا  ۀـمکحلا و  تیب  لها  نع  ناسحالا  هقف 
نـسح اهمامتا و  ّنم  یلاعت  هَّللا  نم  وجراف  ۀیولعلا  ةرقوملا  ةرـضحلل  ۀیولعلا  ةرّهطملا  فحّـصلا  باتک  اهرـشع  یناث  ةوتفلا  تایار  نع  ةوبنلا 

مهءارق و ۀنـسلا و  لها  ءاهقف  نا  فرعی  اهعـضخم و  یلا  قیدـصتلا  رون  عطـسی  اـهعلطم و  نم  قیقحتلا  سمـش  علطی  یتح  ـالجاع  اـهماتتخا 
مهراثآل نوفتقملا  مه  نیبیطلا و  تیبلا  لها  رابخال  نوعبتملا  مه  مهئاملع  فانـصا  رئاس  مهیرّـسفم و  مهیثدـحم و  مهیملکتم و  مهءافرع و 

نا نیلمعلاب و  کّسنتلا  نیلقثلاب و  کّسمتلا  وه  کلذ  نا  نیعمجا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  نیلسرملا  دیس  باحـصا  يدهلا  موجنب  نودتهملا 
رکشف نیولملاب  هنم  ضاف  ام  هجراخ  تیبلا و  لخاد  نم  انیلإ  نولصوی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  نیب  اننیب و  نوطـسوتم  نیقیرفلا  نم  اّلک 
هابتجا هاضترا و  هافطـصا و  نم  هاجب  هاّجرتی  ام  همعن  نم  هیلع  غبـسا  هاّنمتی و  ام  همرکب  هیلإ  غلبا  هالاو و  نم  دنع  هب  هاضر  رکذ  هاعـسم و  هَّللا 

هرفس دنع  یلولا  هل  رفغ  یلع  ردیح  رقحالا  رقفالا  هملقب  کلذ  مقر  هَّللا  تامیلست  یلجا  هَّللا و  تاولص  یلعا  هبابحا  هباحصا و  هلآ و  هیلع و 
یهتنا ۀنس 1293  ایناث  دنهلا  یلا 

377 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نایصعلا ریثکلا  دبعلا  یلا  نامز  نسح  يولوملا  اهادها  ۀخسن  نع  القن 

تیالو ثیدح  لاطبا  باوج 

هراشا

هوجوب تسشودخم  هعیظف  هلاقم  هعیدب و  هدافا  نیا  لوقا  دوخ  تیاور  رد  تسمهتم  یعیـش  وا  هدش و  عقاو  حلجا  وا  داتـسا  رد  هک  اریز  هلوق 
هدیدس ضوقنب  تسضوقنم  هدیدع و 

موق ياملع  تادافا  زا  حلجا »  » قیثوت

بیذـهت رد  يّزم  جاجحلا  وبا  هچنانچ  هدومن  قیثوت  تسا  نیننـستم  نیطاـسا  أـجلم  نیدـقنم و  ماـما  هک  نیعم  نب  ییحی  ار  حـلجا  هکنآ  لّوا 
بیذـهت رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ۀـقث و  نیعم  نب  ییحی  نع  يرودـلا  ساـّبع  لاـق  هتفگ  حـلجا  همجرتب  ةرهاـبلا  جـجحلا  یف  اـمک  لاـمکلا 
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حلاص نیعم  نب  ییحی  ةدافا  بسح  حلجا  هاگ  ره  ساب  هب  سیل  ةرم  لاق  ۀقث و  ةّرم  لاق  حلاص و  نیعم  نبا  لاق  هتفگ  حلجا  همجرتب  بیذهتلا 
بقانم زا  يذبن  الاح  تسمامز  ماظنیب و  هیهاو  تافارخ  ماجرفان و  سواسو  بئارغ  ماهوا و  بئاجع  زا  لاعتفا  عضوب و  وا  ماهتا  دشاب  هقث  و 

نتـشارفا و ندرگ  ندز و  مد  لاجم  نآ  عامـس  دـعب  هک  دینـش  دـیاب  نیعم  نب  ییحی  هیهب  لئاضف  هینـس و  حـئادم  همیخف و  دـماحم  همیظع و 
دمحم نب  میرکلا  دبع  دعـس  وبا  هک  تسناد  دیاب  سپ  دنامن  یقاب  نیتنعتم  نیبصعتم  يارب  ندروآ  نابز  رب  حلجا  قیثوت  رد  کیکـشت  فرح 

؟؟؟ نس يّزملا  ماطسب  نب  دایز  نب  نوع  نب  نیعم  نب  ییحی  ایرکز  وبا  هتفگ  يزم  تبسن  رد  باسنا  رد  یناعمس 
تامف يرلا  جارخ  یلع  ناک  نیعم  هدلاو  لیدـعتلا  حرجلا و  یف  هیلإ  اعوجرم  انقتم  اتبث  اظفاح  املاع  اینابر  اماما  ناک  دادـغب  لها  نم  نافطغ 

كرابملا نب  هَّللا  دبع  عمس  هسبلی  لعن  هل  قبی  مل  یتح  ثیدحلا  یف  هّلک  هقفناف  مهرد  فلا  نیـسمخ  مهرد و  فلا  فلا  ییحی  هنبال  فّلخف 
نم هنع  يور  ریرـضلا  ۀیواعم  ابا  حارجلا و  نب  عیکو  يدهم و  نب  نمحرلا  دبع  ۀنییع و  نب  نایفـس  سنوی و  نب  یـسیع  ریـشب و  نب  میـشه  و 
نب هَّللا  دبع  یناتـسجسلا و  دواد  وبا  يراخبلا و  لیعامـسا  نب  دمحم  یناغـصلا و  قاحـسا  نب  دمحم  ۀـمثیخ و  وبا  لبنح و  نب  دـمحا  هئاقفر 

ینعی نیباذکلا  بذک  رهظی  نأشلا  اذهل  هَّللا  هقلخ  لجر  انهه  لبنح  نب  دـمحا  لاق  یتح  هیلإ  ءاملعلا  ملع  یهتنا  مهریغ و  لبنح و  نب  دـمحا 
نیعم نب  ییحی  بتک  ام  ثیدحلا  نم  بتک  مدآ  ندل  نم  ادحا  ملعن  ینیدملا ال  نب  یلع  لاق  نیعم و  نب  ییحی 

378 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
باذک هنا  ملعاف  نیعم  نب  ییحی  ضغبی  هتیار  اذإ  ۀنـس و  بحاص  هنا  ملعاف  لبنح  نب  دمحا  بحی  يدادغبلا  تیار  اذإ  يزارلا  متاح  وبا  لاق 

ۀنیدملا و یلع  ۀکم  یلا  بهذیف  جحی  نیعم  نب  ییحی  ناک  اهرخآ و  یف  ۀئام  نیسمخ و  نامث و  ۀنس  رفعج  یبأ  ۀفالخ  یف  هتدالو  تناک  و 
هئاقفر عم  لزنملا  لزن  یتح  جرخ  مث  ۀـثلث  وا  نیموی  اهب  ماقاف  عجر  ۀـنیدملا و  یلع  جرخ  اهجح  ۀـجح  رخآ  ناـک  اـملف  ۀـنیدملا  یلع  عجری 

عجر اوضمف و  ۀـنیدملا  یلا  عجار  یناف  اوضما  هئاقفرل  لاق  حبـصا  املف  يراوج  نع  بغرت  ایرکز أ  ابا  ای  فتهی  افتاه  مونلا  یف  يأرف  اوتاـبف 
هَّللا لوسر  نع  باذلا  اذه  نولوقی  اولعج  ساّنلا و  هیلع  یلص  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  داوعا  یلع  لمحف  لاق  تام  مث  اثالث  اهب  ماقاف 
لک بیعب  میلعلا  بهذ  هتیثرم  یف  نیثدـحملا  ضعب  لاـق  نیتئاـم و  نیثـلث و  ثلث و  ۀنـس  ةدـعقلا  يذ  نم  نیقب  لاـیل  عبـسل  تاـم  بذـکلا و 

هرخاف رثام  هرهاز و  دـماحم  رگید  دالب و  لک  ءاـملع  هب  ینعی  لکـشم  ثیدـحلا و  یف  مه  ّلـکب و  دانـسالا و  نم  فلتخم  لـکب  ثّدـحم و 
هدومن نمحرلا  دبع  هتـسناد  هفیلخ  نیـصبرتملا  نم  نکف  دش  دهاوخ  روکذم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  دلجم  رد  نیعم  نب  ییحی 

رجح نبا  ۀـفیلخلا و  نب  رطق  نم  حـلجالا  برقا  اـم  هیبا  نع  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  لاـق  هتفگ  جـجحلا  یف  اـم  یلع  لاـمکلا  بیذـهت  رد  يزم 
؟؟؟ دوب هفیلخ  نب  رطف  ۀفیلخلا و  نب  رطف  نم  حلجالا  برقا  ام  هیبا  نع  دمحا  نب  هَّللا  دبع  لاق  هتفگ  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع 

قثوم حلجا  رگا  هچ  ۀهادبلا  ةرورـضلاب و  دوب  دهاوخ  قثوم  زین  رطفب  تسبیرق  تیاهن  دـمحا  دزن  هک  حـلجا  سپ  تسقثوم  لبنح  نب  دـمحا 
هبترمب ناشیا  برق  هک  اج  هچ  دش  دهاوخن  لصاح  ناشیا  نایم  رد  برق  الصا  دوب و  دهاوخ  لصاح  نیقرـشم  دعب  رطف  حلجالا و  نیب  دشابن 
مهالوم یموزخملا  ۀـفیلخ  نب  رطف  هتفگ  فشاـک  رد  یبهذ  دـننادرگ  زئاـف  هبترملا  یـصقاب  ار  نآ  دـننک و  نا  زا  بجعت  هک  دـشاب  لـصا  و 

مدآ نب  ییحی  ناّطقلا و  هنع  قلخ و  یبعشلا و  دهاجم و  نع  یباحصلا و  ثیرح  نب  ورمع  هالوم  یبیشلا و  ءاطع  لیفطلا و  یبأ  نع  هطایخلا 
وه اثیدح و  نیتس  وحن  هل  قلخ  ۀصیبق و  و 

379 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب دمحا  نب  هَّللا  دبع  لاق  هتفگ  رطف  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  رجح  نبا  ۀنس 153 و  تام  نیعم  نبا  دمحا و  هقث  قودص و  دلج  یعیش 
رجح نبا  تسقودـص  ثیدـحلا و  میقتـسم  حـلجا  هک  هدومن  هداـفا  ساـّلف  یلع  نب  ورمع  هکنآ  موـس  ثیدـحلا  حـلاص  ۀـقث  هیبا  نع  لـبنح 

ثیدحلا میقتسم  ۀلیجب  نم  لجر  وه  ۀنسلا و  لوا  ۀنس 145  تام  یلع  نب  ورمع  لاق  هتفگ و  حلجا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع 
بطاخم ساوسو  سالبا و  ساسا  مداه  هک  ساّلف  ساپـس  حدم و  سایق و  قوف  ءانث  ارطا و  زا  يذبن  الاح  ۀـلیجب  نم  وه  سیل  تلق  قودـص 
باسنالا باتک  رد  یناعمس  میرکلا  دبع  دیزگ  دیاب  حلجا  حدق  رب  بّجعت  نادندب  ّریحت  تسد  دینش و  دیاب  موق  همئا  نابز  رب  تسـسانشقح 
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مدق ةرصبلا  لها  نم  نیملسملا  ۀّمئا  دحا  ناک  ءافلا  یف  هترکذ  ساّلفلا  اّقّـسلا  ریثک  نب  رحب  نب  یلع  نب  ورمع  صفح  وبا  هتفگ  اقـس  تبـسن 
هنع يزاّرلا  ۀعرز  وبا  لئس  ملـسم و  نب  ناّفع  هنع  يور  اهب  ثّدح  نیتئام و  نیثالث و  تس و  نیرـشع و  عبرا و  ةرـشع و  تس  ۀنـس  ناهبـصا 

دوعـسم وبا  ناک  هباتک و  نم  وا  هظفح  نم  یلع  نب  ورمع  نم  ذـخای  نا  یلابی  رعاشلا ال  نب  جاّجح  لاق  ثیدـحلا و  ناـسرف  نم  كاذ  لاـقف 
مامالا ظفاحلا  زینک  نب  رحب  نب  یلع  نب  ورمع  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  صفح  یبأ  نم  نقتا  انهه و  مدق  ادـحا  ملعا  لوقی ال  يزاّرلا 

دبع نب  زیزعلا  دـبع  عیرز و  نب  دـیزی  عمـس  ۀـئام  نیّتّسلا و  دـعب  هدـلوم  مالعالا  دـحا  ساّلفلا  یفریـصلا  يرـصبلا  یلهابلا  صفح  وبا  تبثلا 
ۀطساوب و اضیا  یئاسّنلا  ۀتسلا و  هنع  ثدح  نسحا  دّوج و  نقتا و  رثکاف و  مهتقبط  نامیلس و  نب  رمتعم  ۀنییع و  نب  نایفـس  یّمعلا و  دمـصلا 

ظفاح ۀقث  یئاسّنلا  لاق  مهاوس  مما  ینارهلا و  قور  وبا  یلماحملا و  دعاص و  نبا  ریرج و  نب  دـمحم  ۀـعرز و  وبا  هخویـش و  نم  وه  نافع و 
رعاش نب  جاجح  لاق  هنم و  الا  ثیدـحلا  تملعت  ام  يربنعلا  ساّبع  لاق  ینیدـملا و  نب  یلع  نم  قثوا  ناک  متاح  وبا  لاق  ثیدـح و  بحاص 

ناسرف نم  كاذ  ۀعرز  وبا  لاق  هباتک و  نم  وا  هظفح  نم  ثّدحأ  یلابی  یلع ال  نب  ورمع 
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ذخاف ئـضو  یبص  انا  دیز و  نب  داّمح  سلجم  ترـضح  سالفلا  لاق  ینوکذاشلا  ینیدملا و  نبا  نم  هنم و  ظفحا  ةرـصبلاب  رن  مل  ثیدـحلا 
یبهذ زین  ّطق و  اسالف  تنک  ام  لاق  هنع  ءیـش و  ّلک  نسحی  ناک  ساّلفلا و  لثم  تیار  ام  باکـشا  نبا  لاق  دـعا و  ملف  ترفف  ّيدـجن  لجر 

ّیفریّـصلا يرـصبلا  یلهابلا  رفعج  وبا  دـقانلا  دوجملا  ماـمالا  ظـفاحلا  ریثک  نب  رحب  نب  یلع  نب  ورمع  سـالفلا  هتفگ  ءـالبنلا  مـالعا  ریـس  رد 
دبع زیزعلا و  دبع  راطعلا و  موحرم  عیرز و  نب  دیزی  نع  ثدح  ۀـئام و  نیتس و  ۀنـس و  دـلو  ءاقّـسلا  زینک  نیرحب  ثّدـحملا  دـیفح  سالفلا 
نب دمحم  ءاوس و  نب  دمحم  یمدقملا و  یلع  نب  رمع  لاله و  نب  مصاع  ۀنییع و  نب  نایفـس  ردـنغ و  ثرحلا و  نب  دـلاخ  یمعلا و  دمّـصلا 

يریمنلا و نامیلس  نب  لضف  ناطقلا و  ییحی  عیکو و  ذاعم و  نب  ذاعم  یماسلا و  یلعالا  دبع  سیردا و  نب  هَّللا  دبع  يوافطلا و  نمحرلا  دبع 
وبا مهبتک  یف  ۀّتـسلا  ۀّمئالا  هنع  ثدح  ۀجحلا  ۀلمج  نم  ناک  برح و  نب  نامیلـس  یلا  لزنت  قلخ و  نوراه و  نب  دیزی  نامیلـس و  نب  رمتعم 

یبایرفلا رفعج  زوطلا و  مساقلا  ةدنم و  نب  ییحی  نب  دمحم  نایفـس و  نب  نسحلا  دمحا و  نب  هَّللا  دبع  ایندلا و  یبأ  نبا  متاح و  وبا  ۀـعرز و 
قثوا ناک  قودص  يرـصب  متاح  وبا  لاق  مهاوس  قلخ  یناّرهلا و  رکب  نب  دّمحم  نب  دمحا  قور  وبا  زیرح و  نب  دمحم  دـعاص و  نب  ییحی  و 

نب ورمع  یلابی  رعاشلا ال  نب  جاجح  لاق  یلع و  نب  ورمع  نم  الا  ثیدـحلا  تملعت  ام  لوقی  يربنعلا  سابعلا  تعمـس  ینیدـملا  نب  یلع  نم 
ثّدح هنع و  يرجنـسلا  اّیرکز  نع  اضیا  یئاسّنلا  يور  دق  ثیدح و  بحاص  ظفاح  ۀقث  یئاسّنلا  لاق  هظفح و  نم  وا  هباتک  نم  ثدـحا  یلع 

نب یلع  نم  هنم و  ظفحا  ةرـصبلاب  رن  مل  ثیدـحلا  ناسرف  نم  کـلذ  لاـقف  ۀـعرز  وبا  هرکذ  دـق  یلماـحملا و  یـضاقلا  ناـفع و  هخیـش  هنع 
نبا لاق  دعا  ملف  ترفف  ّيدجن  لجر  ذخاف  ئضو  یبص  انا  دیز و  نب  دامح  سلجم  ترضح  سالفلا  صفح  وبا  لاق  ینوکذاشلا  ینیدملا و 

نسحی ناک  سالفلا  صفح  یبأ  لثم  تیار  ام  ظفاحلا  باکعا 
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یف اهمدق  خیشلا  وبا  ظفاحلا  لاقف  اهب  ثّدح  ةّرم و  ریغ  ناهبـصا  یلا  رفاس  دق  طقاس و  الف  تنک  ام  لاق  صفح  یبأ  نع  انخاب  ءیـش و  یلع 
ورمع لثم  ینب  دسا  نب  یلع  دعب  انیلع  مدق  ام  لاق  مرکم  نبا  یکح  نیثالث و  تس و  ۀنس  نیرشع و  عبرا و  ۀنس  نیتئام و  ةرـشع و  تس  ۀنس 

هثیدح یلاع  نم  انل  عقو  عمج و  فّنص و  تلخ  نیتئام  نیعبرا و  عست و  ۀنس  ةدعقلا  يذ  یف  رکسعلاب  تام  یلع  نب 
نب دمحم  نب  قاحـسا  دمحم  یبأ  نیّدـلا  عیفر  ثّدـحملا  مامالا  یـضاقلا  نب  دـمحا  یلاعملا  وبا  تقولا  دنـسم  دـهاّزلا  ملاعلا  خیـشلا  انربخا 
نب دـمحا  ساّبعلا  وبا  ابنا  ۀئامتـس  نیرـشع و  ۀنـس  دادـغبب  داوجلا  یبأ  نب  كرابملا  اـبنا  لاـق  هیلع  یتءارقب  يرـصملا  مث  ینادـمهلا  دـیؤملا 
نع دیعـس  نب  ییحی  ابنا  یلع  نب  ورمع  ابنا  نوراه  نب  دّـمحم  ابنا  صلخملا  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  اـبنا  یلع  نب  زیزعلا  دـبع  اـبنا  ۀـبالطلا 
لها نم  لجر  برعلا  کلمی  یتح  یلایللا  مایالا و  نبهذی  مّلـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  هَّللا  دبع  نع  رز  نع  مصاع  نع  نایفس 

یمسا همسا  یطاوی  یتیب 
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يرـصبلا یلهاـبلا  یلع  نب  ورمع  صفح  وبا  اـهیف  هتفگ و  نیتئاـم  نیعبرا و  عست و  ۀنـس  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  زین  هححص ت و 
ۀعرز وبا  لاق  ظفاح و  ۀقث  یئاسّنلا  لاق  نأشلا  اذهب  ینع  فّنص و  هتقبط و  نامیلس و  نب  رمتعم  عمس  مالعالا  دحا  ظفاحلا  سالفلا  یفریصلا 

عست و هنـس  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  ینیدـملا و  نب  یلع  نم  قثوا  ناک  متاـح  وبا  لاـق  ثیدـحلا و  ناـسرف  نم  كاذ 
ناسرف نم  کلذ  ۀعرز  وبا  لاق  مالعالا  دحا  ظفاحلا  سالفلا  یفریـصلا  يرـصبلا  یلهابلا  یلع  نب  ورمع  صفح  وبا  هتفگ و  نیتئام  نیعبرا و 

يرصبلا یلهابلا  یفریصلا  سالفلا  صفح  وبا  ءاز  نونب و  زینک  نب  رجلا  نب  یلع  نب  ورمع  هتفگ  بیرقت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ثیدحلا و 
صفح وبا  یلهابلا  زینک  نب  رحب  نب  یلع  نب  ورمع  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـس  نیعبرا و  عست و  ۀنـس  تاـم  ةرـشاعلا  نم  ظـفاح  ۀـقث 

یئاسّنلا لاق  نورخآ  ۀّتسلا و  ۀمئألا  هنع  قلخ و  ریمن و  نبا  يدهم و  نبا  ناطقلا و  ییحی  ۀیلع و  نبا  نع  يور  ظفاحلا  سالفلا  یفریصلا 
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هکنآ مراهچ  نیتئام  نیعبرا و  عست و  ۀنـس  ةدعقلا  يذ  یف  تام  ینیدملا  نب  یلع  نم  قثوا  ناک  متاح  وبا  لاق  ظفاح و  ثیدح  بحاص  ۀـقث 
یلجعلا هَّللا  دبع  نب  دـمحا  لاق  هتفگ  حـلجا  همجرتب  لامکلا  بیذـهت  رد  يزم  هچنانچ  هدومن  حـلجا  قیثوت  زین  یلجعلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا 

یلآل رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  ۀـقث و  یفوک  یلجعلا  لاق  هتفگ و  حـلجا  همجرتب  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ۀـقث و  یفوک 
هرهاب و دماحم  هرهاظ و  لئاضف  یلجعلا و  نیعم و  نبا  هقثو  ۀعبرالا و  هل  يور  تلق  هتفگ  حـلجا  رد  يزوجلا  نبا  مالک  رکذ  دـعب  هعونـصم 

وبا هتفگ  یـسلبارطا  بسن  رد  باسنا  رد  یناعمـس  دمحم  نب  میرکلا  دبع  تسین  یفخم  عبتتم  رب  یلجع  دمحا  هرهاز  یلاعم  هرخاف و  بقانم 
راوس نب  ۀبابش  نع  ثّدح  ةرصبلا  ۀفوکلاب و  اهب و  عمس  دادغبب و  أشن  لصالا  یفوک  یلجعلا  ملـسم  نب  حلاص  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نسحلا 

ۀعاـمج دـیبع و  ینبا  یلعی  دـمحم و  يدـقعلا و  رماـع  یبأ  يرفحلا و  دواد  یبأ  یفعجلا و  یلع  نـب  نیـسحلا  ردـنغ و  رفعج  نـب  دـمحم  و 
هنا رکذ  حلاص و  ملسم  وبا  هنبا  هنع  يور  كانه  هثیدح  رشتنا  سلبارطا و  نکـسف  برغملا  دالب  یلا  لقتنا  احلاص  انید  اظفاح  ناک  مهوحن و 
ناک لبنح و  نب  دمحا  ۀـنحم  مایا  برغملا  یلا  هجورخ  ناک  لبنح و  نب  دـمحاب  هبـشی  ناک  نیتئام و  نیـسمخ و  عبـس و  ۀنـس  یف  هنم  عمس 
یلا حلاص  هنبا  ربق  سلبارطلاب و  لحاسلا  یلعاب  هربق  نیتئام و  نیّتس و  يدحا و  ۀنـس  یف  تام  ۀئام و  نینامث و  نیتنثا و  ۀنـس  ۀفوکلاب  هتدالو 

یلجعلا حلاص  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  ةودـقلا  ظفاحلا  مامالا  یلجعلا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  دـمحا  نب  دـمحم  هبنج و 
مهتقبط دیبع و  نب  یلعی  یبایرفلا و  فسوی  نب  دمحم  ۀبابـش و  یفعجلا و  یلع  نب  نیـسح  هدـلاو و  عمـس  برغملا  سلبارطا  لیزن  یفوکلا 

لثم هدعن  انک  لاقف  يروّدلا  ساّبع  هرکذ  هظفح  ۀعـس  یلع  لدی  دیفم  باتک  وه  لیدعتلا و  حرجلا و  یف  هفّنـصمب  حلاص  هدـلو  هنع  ثّدـح 
حلاص نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  اهیف  هتفگ و  نیتئام  نیّتس و  يدحا و  هنس  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  زین  خلا و  نیعم  نب  ییحی  دمحا و 

یلجعلا نسحلا  وبا 
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نآرقلا و ۀـنحم  مایا  برغملا  یلا  جرخ  ۀنـس  نونامث  هل  لیدـعتلا و  حرجلا و  خـیراتلا و  بحاص  برغملا و  سلبارط  لیزن  ظـفاحلا  یفوکلا 
یبهذ زین  نیعم و  نب  ییحی  لبنح و  نب  دمحا  لثم  هدعن  انک  اّمنا  يرودـلا  ساّبع  لاق  امهتقبط  ۀبابـش و  یفعجلا و  نیـسح  نع  يور  اهنکس 

یفوکلا یلجعلا  ملـسم  نب  حلاص  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نسحلا  وبا  دهاّزلا  دحوالا  دقانلا  ظفاحلا  مامالا  ّیلجعلا  هتفگ  ءالبنلا  مالعا  ریـس  رد 
نینامث و نیتنثا و  ۀنـس  یف  ۀفوکلاب  هدلوم  رهـش  ةریـسم  ۀیردنکـسالا  نیب  اهنیب و  برغملا  نئادم  لّوا  یه  برغملا و  سلبارطا  ۀـنیدم  لیزن 

یبایرفلا فسوی  نب  دّمحم  دیبع و  نب  دّمحم  هیخا  دیبع و  نب  یلعی  يرفحلا و  دواد  یبأ  راوس و  نب  ۀبابش  یفعجلا و  نیسح  نم  عمـس  ۀئام 
نب دمحم  یقانعالا و  نامثع  نب  دیعـس  دمحا و  نب  حلاص  هدلو  هنع  ثّدـح  مهتقبط  نافع و  يرقملا و  حـلاص  نب  هَّللا  دـبع  مامالا  هدـلاو  و 

هتعلاط و لیدعّتلا  حرجلا و  یف  دیفم  فنـصم  هل  هتیاور و  نم  ثیدـحب  رفظا  مل  قاحـسا و  نب  دیعـس  يربلالا و  دـیدح  نب  نامثع  سیطف و 
لبنح و نب  دمحا  لثم  هّدعن  انک  كاذ  لاقف  يرودلا  دمحم  نب  سابعلا  هرکذ  دق  هظفح و  ۀعس  ۀعنّصلاب و  هرّحبت  یلع  ّلدت  دئاوف  هنم  تقلع 
رفاک و وهف  قولخم  نآرقلا  لاق  نم  رفاک و  وهف  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ۀـعجرب  نمآ  نم  لاق  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  مـالک  نم  نیعم و  نب  ییحی 
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دبع نب  دـمحا  نسحلا  یبال  نکی  مل  ءاملعلا  ضعب  لاق  اهب و  هل  دـلو  اهنطوتـساف و  نآرقلا  قلخب  ناحتمالا  رهظ  امل  برغملا  یلا  ّرف  ّهنا  لیق 
نب دـمحم  برعلا  وبا  ملاعلا  خروملا  لاق  هعرو و  هدـهز و  یف  هناقتا و  بیرغلا و  ۀـفرعم  یف  هنامز  یف  ریظن  ـال  هیبش و  برغملاـب  اندـنع  هَّللا 
هَّللا دبع  نب  دمحاف  خویـشلا  یف  اما  لاق  ثیدحلاب  تیأر  نم  ملعا  نم  ظفاحلا  یـصیقلا  یـسیع  نب  کلام  تلأس  یناوریقلا  میمت  نب  دـمحا 
نب هَّللا  دبع  نب  دمحا  نع  نیعم  نب  ییحی  لئس  لوقی  ۀقث  یبرغم  بتعم  نب  دمحا  تعمـس  ظفاحلا  مناغ  نب  دمحا  نب  دّمحم  لاق  یلجعلا و 

؟؟؟ اذإ مهضعب  لاق  ۀقث و  نب  ۀقث  وه  لاقف  حلاص 
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هَّللا دـبع  نب  دـمحا  لاق  هبنج و  یلا  حـلاص  هدـلو  ربق  لحاسلا و  یلع  كاـنه  هربق  ةداـبعلا و  درفتلل و  سلبارطاـب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  نکس 
ۀنس یف  حلاص  هنبا  تام  نیتئام و  نیّتس و  يدحا و  ۀنس  دمحا  تام  مویب  ةرصبلا  یمودق  لیق  تامف  یسلایطلا  دواد  یبأ  یلا  تلحر  یلجعلا 

بیذهت رد  ینالقسع  رجح  نبا  هتسناد  نّیل  ار  وا  ثیدح  وگ  هدومن  حلجا  قیثوت  نایفس  نب  بوقعی  هکنآ  مجنپ  ۀئامثالث  نیرشع و  نیتنثا و 
نییلت و رب  مادقا  يوار  لیدعت  قیثوت و  فصو  اب  هک  تسرهاظ  نّیل و  هثیدـح  ۀـقث  نایفـس  نب  بوقعی  لاق  هتفگ و  حـلجا  همجرتب  بیذـهتلا 
زا حـلجا  قثوم  نایفـس  نب  بوقعی  لوبقلا و  ءاغـصالل و  نییلتلا  حلـصی  ـالف  لوقعماـن  تسیتراـسج  لوـلعم و  تسیتفاـهت  وا  تیاور  نیهوـت 
نم ةدلب  یه  اسف و  یلا  ۀبـسنلا  هذه  نیـسلا  ءافلا و  حتفب  يوسفلا  هتفگ  باسنا  رد  یناعمـس  تسناینـس  ناشیلاع  همئا  رباکا  نایعأ و  نیطاسا 

ۀّمئألا نم  ناک  یـسرافلا  يوسفلا  ناوج  نب  نایفـس  نب  بوقعی  فسوی  وبا  مهنم  نیلاـحّرلا  ءاـملعلا و  نم  ۀـعامج  اـهنم  جرخ  سراـف  دـالب 
زاجحلا و قارعلا و  یلا  لحر  ۀنـسلا  یف  ۀبالّـصلا  کسنلا و  عرولا و  عم  رثکا  فنـص و  برغلا و  یلا  قرـشلا  نم  لحر  عمج و  نمم  رابکلا 

نورشعلا ثلاثلا و  بجر  یف  تام  يوحنلا  هیوتـسرد  نب  دمحم  وبا  هنع  يور  یـسوم  نب  هَّللا  دیبع  نع  بتک  رکب و  راید  رئازجلا و  ماشلا و 
ناوج نب  نایفس  نب  بوقعی  فسوی  وبا  ۀجحلا  مامالا  ظفاحلا  يوسفلا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  نیتئام  نیعبس و  عبس و  ۀنـس  نم  هنم 

رهـسم و ابا  یـسوم و  نب  هَّللا  دیبع  میهاربا و  نب  یّکم  يراصنالا و  مصاع  ابا  عمـس  ۀخیـشملا  ریبکلا و  خـیراتلا  بحاص  يوسفلا  یـسرافلا 
نب ةزمح  نب  دّمحم  متاح و  یبأ  نبا  ۀناوع و  وبا  ۀمیزخ و  نبا  یئاسّنلا و  يذمرتلا و  هنع  مهتقبط و  میرم و  یبأ  نب  دیعس  لاله و  نب  نابح 

انیلع مدق  یقشمدلا  ۀعرز  وبا  لاق  ۀنس  نیثالث  ۀلحرلا  یف  یقب  نورخآ و  يوحنلا و  هیوتسرد  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  رامع و 
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نب دـمحم  لاق  ینع و  بتک  نمم  وه  لیعامـسا و  نب  برح  یناثلا  هلثم و  اوری  نا  قارعلا  لـها  زجعی  نایفـس  نب  بوقعی  لاـجّرلا  ءـالبن  نم 
رهشب يزارلا  متاح  یبأ  لبق  تام  حصی  مل  هنع و  هَّللا  یضر  نامثع  یف  ملکتی  ناک  لیق  حلاصلا و  دبعلا  نایفس  نب  بوقعی  ان  یسرافلا  دواد 

دحا ظفاحلا  نایفـس  نب  بوقعی  مامالا  اهیف  هتفگ و  نیتئام  نیعبـس و  عبـس و  ۀنـس  رد  ربع  رد  یبهذ  زین  نیتئاـم و  نیعبـس و  عبـس و  ۀنـس  یف 
امهتقبط یـسوم و  نب  هَّللا  دبع  مصاع و  ابا  عمـس  ۀنـس  نونامث  عضب و  هل  ۀنـسلا و  طسو  یف  خیراتلا  ۀخیـشملا و  بحاص  ثیدحلا و  ناکرا 

نب نایفس  نب  بوقعی  فسوی  وبا  سراف  میلقا  ثّدحم  لاحرلا  ۀّجحلا  ظفاحلا  مامالا  يوسفلا  هتفگ  ءالبنلا  مالعا  ریـس  رد  یبهذ  زین  رثکاف و 
دئاوفلا و ّمج  ریبک  خیرات  هل  ۀئام و  نیعـست و  ماع  دودح  یف  هدلوم  ۀیواعم  یبأ  نب  بوقعی  هل  لاقی  اسف و  ۀـنیدم  لها  نم  یـسرافلا  ناوج 

دیزی نب  دمحم  تعمـس  رـشب  نب  مساقلا  نب  دمحم  نع  یبهذلا  لاق  نا  یلا  رابکلا  قحل  راصمالا و  یلا  لحترا  اهانیور  دـلجم  یف  هتخیـشم 
اخیـش اـهب  تفداـصف  ندـملا  ضعب  یلا  تلخدـف  ثیدـحلا  بلط  یف  یتـلحر  یف  تنک  لوقی  نایفـس  نب  بوقعی  تعمـس  راـطعلا  يوـسفلا 

ۀلیل تاذ  ناک  املف  اراهن  هیلع  أرقا  الیل و  ۀـباتکلا  نمدا  تنکف  يدـلب  نع  تدـعب  یتقفن و  تلق  هنع و  راثکتـسالل  هیلع  ۀـماقالا  یلا  تجتحا 
ملعلا نم  ینتوفی  ام  یلع  یعاطقنا و  یلع  تیکبف  تیبلا  جارّـسلا و ال  رـصبا  ملف  ینیع  یف  ءاملا  لزنف  لیللا  مّرـصت  دق  خسنلا و  اسلاج  تنک 
تیکب تنا  مل  نایفـس  نب  بوقعی  اـی  یناداـنف  مونلا  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  تیأرف  تمنف  یبنج  یلع  تیکتا  یتح  یئاـکب  ّدتـشاف 

هدی ّرماف  هنم  توندف  ینم  ندا  لاقف  يدلب  نع  عاطقنالا  یلع  کتنس و  بتک  نم  ینتاف  ام  یلع  ترسحتف  يرـصب  بهذ  هَّللا  لوسر  ای  تلقف 
وبا انث  یـسرافلا  لیعامـسا  نب  دّـمحم  لاق  بتکا  جارّـسلا  یف  تدـعق  تذـخا و  ترـصباف و  تظقیتسا  مث  لاق  امهیلع  أرقی  هناک  ینیع  یلع 
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نب بوقعی  مهلجا  مهدحا و  لاجرلا  ءالبن  نم  نالجر  انیلع  مدق  لاق  یقشمدلا  ۀعرز 
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مـشش خـلا  یّنع  باّتکلا  نم  وه  لاقف  ینامرکلا  لیعامـسا  نب  برح  یناثلا  رکذ  الجر و  هلته  اوری  نا  قارعلا  لها  زجعی  فسوی  وبا  ناـیفس 
وا يارب  هک  هدرک  هدافا  زین  تسقودص و  ثیدحلا و  میقتـسم  وا  دزن  حلجا  هک  هدرک  هدافا  يدـع  نباب  فورعملا  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  هکنآ 

همجرتب ججحلا  یف  ام  یلع  لامکلا  بیذهت  رد  يزم  مدیدن  وا  يارب  انتم  ادانـسا و  هن  دح  زواجم  يرکنم  ثیدـح  تسا و  هحلاص  ثیداحا 
ّالا انتم  ادانـسا و ال  ازواجتم ال  ارکنم  اثیدح  هل  دجا  ملف  مهریغ  نویفوکلا و  هنع  يوری  ۀحلاص  ثیداحا  هل  يدع  نب  دمحا  لاق  هتفگ  حـلجا 
هل يدع  نبا  لاق  هتفگ و  حلجا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ثیدحلا و  میقتسم  يدنع  وه  ۀفوکلا و  ۀعیـش  یف  دعب  ّهنا 
وه ۀفوکلا و  ۀعیش  یف  دعی  ّهنا  الا  انتم  ادانسا و ال  ّدحلل ال  ازواجم  ارکنم  اثیدح  هل  را  مل  مهریغ و  نویفوکلا و  هنع  يوری  ۀحلاص و  ثیداحا 

دقن رد  يدع  نبا  ارقف و  وا  التق  تام  الا  دحا  رمع  رکب و  ابا  ّبس  ام  ّهنا  انعمس  حلجالا  نع  کیرش  لاق  قودص و  ثیدحلا  میقتـسم  يدنع 
يدـع نبا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  درادـن  نایب  تجاح  وا  هیماش  رثآم  هیلاع و  رخاـفم  تسا و  موق  نیطاـسا  أـجلم  ذـالم و  قیقحت  و 
باتک بحاص  ناطقلا  نباب  اضیا  فرعی  یناجرجلا و  كرابم  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  يدع  نب  هَّللا  دـبع  دـمحا  وبا  ریبکلا  ظفاحلا  مامالا 

نیعست و عبس و  ۀنس  الوا  لحترا  نیعست و  ۀنـس  عمـس  نیتئام و  نیعبـس و  عبـس و  ۀنـس  دلو  مالعالا  دحا  ناک  لیدعتلا  حرجلا و  یف  لماکلا 
ساورلا وبا  مساقلا  نب  نمحرلا  دـبع  يزورملا و  ییحی  نب  دـمحم  دـیوس و  یبأ  نب  نامثع  نب  دـمحم  يراـبنالا و  قاحـسا  نب  لولهب  عمس 

يزاوهالا و نادبع  عشاجم و  نب  نارمع  یئاسّنلا و  نمحرلا  دبع  ابا  نایفس و  نب  نسحلا  یحمجلا و  ۀفیلخ  ابا  ملسلا و  نب  سنا  یقـشمدلا و 
ةدـقع نب  ساّبعلا  وبا  هنع  قئالخ و  يزعلا و  حرفی  نب  نسحلا  ریکب و  نب  ییحی  بحاـص  یندـملا  دـمحم  نب  نسحلا  یلـصوملا و  یلعی  اـبا 

یمهسلا فسوی  نب  ةزمح  ۀنوکدبع و  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نیما و  نب  نسحلا  ینیلاملا و  دیعس  وبا  هخیش و 
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یلع ۀقث  ناک  رکاسع  نب  مساقلا  وبا  لاق  للعلاب  فراع  لاجرلا  یلع  مالکلا  یف  فّنـصملا  وه  نورخآ و  یلاعلا و  نب  دـمحا  نیـسحلا  وبا  و 
ۀیافک هیف  لاقف  یلب  تلقف  يدع  نبا  باتک  كدنع  سیل  لاقف  ءافعضلا  یف  اباتک  فنصی  نا  ینطقرادلا  تلأس  یمهسلا  ةزمح  لاق  هیف  نحل 

یف نکی  مل  انقتم  اظفاح  ناک  یمهسلا  ةزمح  لاق  راصتنالا  هامس  اباتک  ینزملا  رصتخم  باوبا  یلع  يدع  نبا  فّنـص  دق  تلق و  هیلع  دازی  ال 
ۀلالج اظفح و  ریظنلا  میدع  ناک  یلیلخلا  لاق  هنع  اهب  ادرفت  ۀعرز و  یبأ  يدع و  هینبال  اهنم  بهو  ثیداحا  ۀـیاورب و  درفت  هلثم  دـحا  هنامز 

ظفاحلا ملسم  نب  دمحا  تعمـس  یلیلخلا و  لاق  عناق  نب  یقابلا  دبع  نم  ظفحا  يدع  نبا  صیمق  ّدر  لاقف  ظفاحلا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  تلاس 
ظفح ناک  دق  مکاحلا و  دمحا  ابا  یناربطلا و  یقل  دـق  دـمحا  ناک  ظفحلا و  یف  هقوف  فیک  يدـع و  نب  دـمحا  یبأ  لثم  ادـحا  را  مل  لوقی 

ۀنس ةرخآلا  يدامج  یف  دمحا  وبا  یفوت  فسوی  نب  ةزمح  لاق  لاق  نا  یلا  خیـش  فلا  یلع  همجعم  داز  اعبط  يدع  نبا  ظفح  افلکت و  ءالؤه 
هتفگ و ۀـئامثالث  نیتس و  سمخ و  هنـس  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  زین  یلیعامـسالا و  رکب  وبا  ماـمالا  هیلع  یّلـص  نیتس و  سمخ و 
هل حرجلا و  یف  لماکلا  فنـصم  یناجرجلا  ناطقلا  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  يدـع  نب  هَّللا  دـبع  دـمحا  وبا  ریبکلا  ظفاحلا  يدـع  نبا  اهیف 

لولهب ساورلا و  نب  نمحّرلا  دبع  ۀفیلخ و  ابا  عمس  نیعست و  عبس و  ۀنس  یف  لحر  نیتئام و  نیعست و  ۀنس  ریثکلا  بتک  ۀنـس  نونامث  نامث و 
یف یفوت  هلثم  هنامز  یف  نکی  مل  انقتم  اظفاح  ناـک  یملـسلا  ةزمح  لاـق  هیف و  نحل  یلع  ۀـقث  ناـک  رکاـسع  نبا  لاـق  مهتقبط  قاحـسا و  نب 
وبا یفوت  اهیف  هتفگ و  ۀـئامثالث  نیـسمخ و  سمخ و  هنـس  رد  لماک  رد  يرزجلا  ریثالا  نباـب  فورعملا  دـمحم  نب  یلع  ةرخـآلا و  يداـمج 
وبا ریبکلا  ظفاحلا  اهیف  هتفگ  هروکذم  هنـس  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  روهـشم و  ماما  وه  ةرخآلا و  يدامج  یف  یناجرجلا  يدـع  نب  دـمحا 

ظفاحلا مامالا  يدـع  نبا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـس  حرجلا و  یف  لماکلا  فّنـصم  یناـجرجلا  ناـطقلا  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  دـمحا 
دمحا وبا  ریبکلا 

388 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهدزاود دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 359زکرم  هحفص 238 

http://www.ghadirestan.com


دلو مالعالا  دحا  لیدعتلا  حرجلا و  یف  لماکلا  بحاص  ناطقلا  نباب  اضیا  فرعی  یناجرجلا و  كرابم  نب  هَّللا  دـبع  نب  يدـع  نب  هَّللا  دـبع 
وه یمهـسلا و  ةزمح  هخیـش و  وه  ةدـقع و  نبا  هنع  یلعی و  یبأ  یئاسّنلا و  ناـمثع و  نب  دـمحم  نع  يور  ۀنس 290  هنم  عمـس  ۀنس 277 و 

يدامج یف  تام  ۀـلالج  اظفح و  ریظنلا  میدـع  ناک  یلیلخلا  لاق  هلثم  هنامز  یف  نکی  مل  لاـجرلا  یلع  مـالکلا  یف  فّنـصم  لـلعلاب  فراـع 
دحا یناجرجلا  هَّللا  دـبع  دـمح  وبا  وه  يدـع  نب  الدـع  هتفگ  ریغـص  عماج  حرـش  ریدـقلا  ضیف  رد  يوانم  فؤرلا  دـبع  ۀنس 360 و  ةرخآلا 

وبا هنع  هریغ و  یحمجلا و  نع  يور  ملعلل  نیبلاط  داتعملا  اوعطق  داهـسلا و  اولـصاو  داسولا و  اورجه  دالبلا و  اوفاط  نیذـلا  نایعألا  ظاـفحلا 
ۀنـس تام  هیف  نحل  یلع  ۀـقث  رکاسع  نبا  لاق  هلثم و  هنمز  یف  نکی  مل  نقتم  ظـفاح  یقهیبلا  لاـق  ینیلاـملا  دیعـس  وبا  ینیارفـسالا و  دـماح 
اهیلع لّوعملا  لوصالا  نم  لـصا  وه  ءافعـضلا و  ۀـفرعم  یف  هّفلا  يذـلا  لـماکلا  باـتک  یف  نیناـمث  ناـمث و  نع  ۀـئامثالث  نیتس و  سمخ و 

نومدـقتملا و عجر  هلاق  ام  یلا  نومکاحلا و  مکح  هتداهـشب  نوعجتنملا و  عجتنا  هیلع  هاوحف  هظفل  قفاو  هانعم و  همـسا  قباط  اهیلإ  عوجرملا 
هتفگ قالطلا  باتک  رد  نیحیحصلا  یلع  كردتسم  رد  مکاحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  هکنآ  متفه  نورخأتملا 

لاق مقرا  نب  دیز  نع  لیلخلا  نب  هَّللا  دبع  نع  یبعـشلا  نع  حلجالا  نع  ییحی  انث  ددـسم  انث  ینثملا  وبا  ابنا  هیقفلا  قاحـسا  نب  دـمحا  انثدـح 
هنع هَّللا  یـضر  اـّیلع  اوـتا  نمیلا  لـها  نم  ۀـثالث  ّنا  لاـقف  نمیلا  لـها  نم  لـجر  هءاـج  ذإ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبـّنلا  دـنع  اـسلاج  تنک 

الاقف اذهل  دلولاب  ابیط  نینثالل  لاق  مث  الاقف ال  اذهل  دلولاب  ابیط  امهنم  نینثالل  لاقف  دحاو  رهط  یف  ةأرما  یلع  اوعقو  دلو  یف  هیلإ  نومـصتخی 
هَّللا لوسر  کحـضف  عرق  نمل  هلعجف  مهنیب  عرقاف  ۀیدلا  اثلث  هیبحاصل  هیلع  دلولا و  هلف  عرق  نمف  مکنیب  عرقم  ینا  نوسکاشتم  متنا  لاق  مث  ال 

هذجاون لاق  وا  هسارضا  تدب  یتح  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ادحاو اثیدح  هیلع  امقن  امنإ  يدنکلا و  هَّللا  دبع  نب  حلجالاب  جاجتحالا  كرت  یلع  ناخیشلا  قفتا  دق 
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هک تسرهاظ  ترابع  نیزا  هاجرخی  مل  حیحـص و  اذإ  ثیدحلا  اذهف  تاقثلا  نم  ۀثالث  ثیدحلا  کلذ  یلع  هعبات  دـق  ةدـیرب و  نب  هَّللا  دـبعل 

اروثنم ءابه  وا  فعـض  معز  دنامن و  یبیر  وا  رابتعا  تلالج و  دامتعا و  قوثو و  حلجا و  تایاور  تحـص  سپ  تسحیحـص  حـلجا  ثیدـح 
هـس نا  رب  حلجا  تعباتم  هک  دحاو  یثیدح  مقن  رد  تسرـصحنم  حلجاب  ار  جاجتحا  نیخیـش  كرت  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  زین  دیدرگ و 

رد مکاـح  زین  دـشاب و  جاـجوعا  فاـستعا و  ضحم  جاـجل و  دارم  نیع  جادـخ  مـعز  نیاـب  جاـجتحا  كرت  سپ  دـناهدومن  تاـقث  زا  سک 
هتفگ ۀباحصلا  ۀفرعم  باتک  رد  كردتسم 

نب هَّللا  دبع  نع  یبعـشلا  نع  حـلجالا  انث  سنوی  نب  یـسیع  انث  یـسوم  نب  میهاربا  ابا  بویا  نب  دّـمحم  لدـعلا  یـسوم  نب  هَّللا  دـبع  ینربخا 
هَّللا یّلـص  ّیبّنلا  ثّدـحی  لعجف  نمیلا  لها  نم  لجر  هءاج  ذإ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـنع  انا  انیب  لاق  مقرا  نب  دـیز  نع  لیلخلا 

نینثال لاقف  دحاو  رهط  یف  ةأرما  یلع  اوعقو  دلو  یف  نومـصتخی  رفن  ۀـثلث  هنع  هَّللا  یـضر  اّیلع  یتا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  هربخی  مّلـس و  هیلع و 
عرقف مهنیب  عرقاف  هیبحاصل  ۀـیّدلا  ثلث  هل  دـلولا و  هیلعف  عرق  نمف  مکنیب  عرقم  ّینا  نوسکاشتم  ءاکرـش  متنا  لاق  مث  دـلولا  اذـهب  اـسفن  اـبیط 

هسارضا لاق  وا  هذجاون  تدب  یتح  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  کحضف  دلولا  هیلإ  عفرف  مهدحا 
الا اهیف  ملعا  ام  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  لاقف  هیف  داز  اذهب و  حلجالا  انث  نایفس  انث  يدیمحلا  یـسوم  نب  رـشب  انث  داشمح  نب  ّیلع  انثّدح 

یلع لاق  ام 
هتیاور یف  حلجالا  یعیبسلا  قاحـسا  وبا  عبات  دق  ۀنییع و  نبا  ۀیاورب  ادیکات  ثیدـحلا  داز  دـق  هاجرخی و  مل  دانـسالا و  حیحـص  ثیدـح  اذـه 

فوصوم حلجا  ثیدح  هاگ  ره  سپ  تسدانـسالا  حیحـص  هدرک  تیاور  یبعـش  زا  ارنآ  حـلجا  هک  ثیدـح  نیا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
رد مکاح  زین  دوب و  دهاوخ  دامتعا  رابتعا و  تیاهنب  زئاف  دانـسالا و  حیحـص  زین  تسیورم  حلجا  قیرط  زا  هک  تیالو  ثیدح  دشاب  تّحـصب 

هتفگ ماکحالا  باتک  رد  كردتسم 
يدهنلا لیعامسا  نب  کلام  انثّدح  يراّفغلا  مزاح  نب  دمحا  انثّدح  ینابیشلا  میهاربا  نب  ّیلع  ینربخا 
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ۀثلث هیلإ  عفتراف  نمیلا  یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ۀثعب  اّیلع  ّنا  مقرا  نب  دیز  نع  لیلخلا  نب  هَّللا  دبع  نع  یبعـشلا  نع  حلجالا  انثّدـح 

الاقف ال کلذ  لثم  امهل  لاقف  نینثاب  الخ  الاق ال و  یقابلا  اذهل  اسفن  نابیطت  لاقف أ  نینثاب  الخف  لاق  هنبا  ّهنا  معزی  دـحاو  لکا  دـلو  نوعزانتی 
هَّللا لوسرل  کلذ  رکذـف  لاق  نییقابلل  ۀـیدلا  یثلث  همرغا  مهدـحال و  هلعجف  مهنیب  عرقاف  مکنیب  عرقم  انا  نوسکاـشتم و  ءاکرـش  مکارا  لاـقف 

هذجاون تدب  یتح  کحضف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ترابع نیزا  هبهذـم  هیلع  مقنی  يذـلا  ّناـف  كورتملاـب  هتاـیاور  یف  سیل  الـصا و  يدـنکلا  هَّللا  دـبع  نب  حـلجالا  نع  ناخیـشلا  ضرعا  دـق 

اهب کیهان  حیحص و  وا  تیاور  هک  تسرهاظ  كردتسم  رد  وا  تیاور  لاخدا  زا  تسین و  كورتم  دوخ  تایاور  رد  حلجا  هک  تسحـضاو 
ارغصم میجلا  ۀلمهملاب و  ۀّیجح  نب  هَّللا  دبع  نب  حلجا  هتفگ  بیذهتلا  بیرقت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هکنآ  متـشه  هغماد  ۀنیب  ۀغلاب و  ۀّجح 
بـسح هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  نیعبرا  سمخ و  ۀنـس  تام  ۀـعباسلا  نم  یعیـش  قودـص  ییحی  همـسا  لاـقی  يدـنکلا  ۀـّیجح  اـبا  ینکی 

عئانش هلمج  زا  مالظلا و  یف  ماهـسلا  یمر  ضحم  وا  ماهتا  يوعد  سپ  تسقودص  حلجا  یناث  بطاخم ال  دوخ  حودمم  ینالقـسع  حیرـصت 
عابتا رابک  زا  ترابع  هعباس  هقبط  تسا و  هعباـس  هقبط  زا  حـلجا  هک  تسرهاـظ  ینالقـسع  تراـبع  زا  زین  دـشاب و  مـالحا  ثاغـضا  ماـهوا و 

يروثلا کل و  امک  نیعباتلا  عابتا  رابک  ۀعباسلا  هتفگ  تاقبط  ریـسفت  رد  بیرقت  ردص  رد  ینالقـسع  هچنانچ  تسیروث  کلام و  لثم  نیعبات 
نعط و هنوگ  دص  دروم  ماقم  یلاع  ماما  نینچ  قح  رد  ماهتا  فعـض و  يوعد  دشاب و  يروث  کلام و  لثم  نیعبات  عابتا  رابک  زا  حـلجا  سپ 
وا مان  رب  هک  زمر 4  زا  هچنانچ  تسا  هجام  نبا  حیحص  یئاسن و  حیحـص  يذمرت و  دواد و  یبأ  حیحـص  تاور  زا  حلجا  هکنآ  مهن  تسمالم 

حلجالل يأ  هل  يور  هتفگ  افنآ  تعمـس  امک  هعونـصم  یلآل  رد  یطویـس  هک  تسرهاظ  دناهتـشون  نآ  ریغ  بیرقت و  بیذهتلا و  بیذهت  رد 
یناتلم هَّللا  فیـس  هچنانچ  دنايوقت  تناید و  لها  یکزم و  لدعم و  همه  ناشیا  رباکا  حیرـصت  بسح  تنـس  لها  حاحـص  تاور  ۀعبرالا و 

هیومت رد 
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حودقم و هتفگ  هدومن  هیفسلا  هیبنت  هب  موسوم  ار  نآ  تراسج  دیزمب  مراوص و  تاماقم  ضعب  رب  وا  هفیخس  تاهبش  زا  تسترابع  هک  هیفسلا 
لها قیرط  رب  رگا  تسودعلا و  یلع  ّودعلا  ةداهش  لیبق  زا  هک  دراد  رابتعا  هچ  سپ  تسا  هعیش  موعزم  رگا  تنـس  لها  تاور  ندوب  حورجم 
تنس لها  تایاور  زین  دناهدوب و  يوقت  تناید و  لها  یکزم و  لدعم و  همه  تنس  لها  حاحص  تاور  هچ  تسنالطبلا  حیرص  سپ  تستنس 
روهظ نیا  ترهـش و  نیا  فصو  اب  سوردم  روکذـم و  ربانم  رـس  رب  سلاجم و  لفاحم و  رد  فورعم و  روهـشم و  هقبط  ره  رـصع و  ره  رد 

نیا رتشیب  هدـنام  یفخم  روتـسم و  ضیح  هّتل  نوچ  مادـم  هک  ضفاور  تایاور  فالخب  درادـن  يداع  ناکما  ارتفا  لعج و  لـخد و  سیبلت و 
یکزم و لدعم و  حـلجا  ینامثع  بطاخم  یماح  یناتلم  هدافا  نیا  بسح  سپ  یهتنا  تسارتفا  لخد و  لعج و  سیبلت و  لاجم  تایاور  مسق 
روکذـم و ربانم  رـس  رب  سلاجم و  لفاحم و  رد  فورعم و  روهـشم و  هقبط  ره  رـصع و  ره  رد  وا  تایاور  دـشاب و  يوقت  تناید و  بحاـص 

نیفورعم هّمئا  رباکا  حلجا  زا  هکنآ  مهد  درادن  يداع  ناکما  نآ  رد  ارتفا  لعج و  لخد و  سیبلت و  روهظ  ترهش و  دیزم  ببسب  سوردم و 
تیاور ناشیا  ریغ  نوع و  نب  رفعج  ناطقلا و  ییحی  هماسا و  وبا  كرابملا و  نبا  يروث و  نایفـس  هبعـش و  لثم  هینـس  نیطاسا  ناـیعا  هلجا  و 
ییحی همسا  لاقی  ۀیجح و  وبا  يدنکلا  ۀیواعم  لاقی  هّیجح و  نب  هَّللا  دبع  نب  حلجا  هتفگ  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  دننکیم 

يروثلا نایفس  ۀبعش و  هنع  مهریغ و  یبعشلا و  ةدیرب و  نب  هَّللا  دبع  مصالا و  نب  دیزی  ریبزلا و  یلا  قاحـسا و  یبأ  نع  يور  بقل  حلجالا  و 
بـسح یـصخش  زا  نأشلا  لیلج  هقث و  لدـع و  صخـش  تیاور  مهریغ و  نوع و  نب  رفعج  ناطقلا و  ییحی  ۀـماسأ و  وبا  كرابملا و  نبا  و 

هک یکم  رجح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  نب  دـمحا  هماّلع  دـشابیم  هنع  يورم  تلادـع  تلـالج و  قوثو و  لـیلد  هینـس  هّمئا  تاداـفا 
یبأ نب  هیواعم  بلثب  هوفتلا  روطخلا و  نع  ناسللا  نانجلا و  ریهطت  رد  يدینـش  اـقباس  وا  هریثک  حـئادم  لـئاضف و  هریزغ و  بقاـنم  دـماحم و 
دوخ هلحن  لها  دوخ و  یتسرپقح  فاصنا و  تقیقح  هداد  ناینـس  عبار  هفیلخ  تیاـمح  رد  بّصعت  بلـصت و  داد  نآ  فینـصتب  هک  ناـیفس 
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هداهن تریصب  بابرا  يورارف  راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک 
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لئاضفلا رکذ  یف  هترابع  هذـه  هدـینادرگ و  وا  تهاقن  تعارب  داهتجا و  لاـمک  لـیلد  هیواـعم  زا  ار  نیعباـت  هباحـص و  ءـالجا  تیاور  درجم 
هنع و نیعباتلا  ۀباحـصلا و  ءالجا  نم  نیریثک  ذخا  فرـش  هل و  نیعباتلا  ۀباحـصلا  رباکا  نع  ذـخالا  فرـش  زاح  هنا  اهنم  ۀـیواعمل  ۀـموعزملا 

هَّللا دبع  ساّبع و  نب  هَّللا  دبع  مهئاهقف  ۀباحـصلا و  ءالجا  نم  هنع  يور  ۀبیبح و  مأ  نینمؤملا  مأ  هتخا  رمع و  رکب و  یبأ  نع  يور  هنا  کلذ 
رابک نم  لهس و  نب  ۀماسأ  وبا  يردخلا و  دیعس  وبا  ریـشب و  نب  نامعنلا  دیزی و  نب  بئاسلا  جیدخ و  نب  ۀیواعم  یلجبلا و  ریرج  ریبزلا و  نب 

یـسیع مهدعب  نم  ینالوخلا و  سیردا  وبا  بیـسملا و  نب  دیعـس  مزاح و  یبأ  نب  سیق  لفون و  نب  ثراحلا  نب  هَّللا  دبع  مهئاهقف  نیعباتلا و 
ۀمقلع زریحم و  نب  هَّللا  دبع  نامثع و  یلوم  نارمح  زلجم و  وبا  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  نب  دیمح  معطم و  نب  ریبج  نب  دمحم  ۀحلط و  نب 

ۀّمئأ ۀّـمئألا  ءالؤه  لماتف  نورخآ  ریخـشلا و  نب  هَّللا  دـبع  نب  فرطم  یعخنلا و  نایرعلا  وبا  هبنم و  نب  ماـمه  یناـه و  نب  ریمع  صاـقو و  نب 
هماسا وبا  كرابملا و  نبا  يروث و  نایفس  هبعـش و  تیاور  سپ  هیقف  ّيأ  اهیقف  دهتجم و  يأ  ادهتجم  ناک  هنا  ملعت  هنع  اوور  نیذلا  مالـسالا 

لامک تبثم  هکلب  حـلجا  تلابن  تماخف و  تیاغ  تلالج و  تمظع و  تیاهن  تبثم  حـلجا  زا  ناشیا  ریغ  نوع و  نب  رفعج  ناطقلا و  ییحی  و 
دـسا نب  هَّللا  فیـس  دیـشاپ و  دهاوخ  مه  زا  روثنم  ءابه  لثم  وا  تیاور  نالطب  فعـض و  معز  دیدرگ و  دهاوخ  وا  تهاقف  تعارب  داهتجا و 

قیثوتب مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ترضح  قطان  قحب  ماما  زا  ار  نینایفس  هبعـش و  نیعم و  نب  ییحی  ۀفینح و  وبا  کلام و  تیاور  یناتلم  هَّللا 
رد تسا  هّینـس  خیاشملا  خیـش  ۀمئألا و  ماما  هک  ار  ناطقلا  دیعـس  نب  ییحی  ترـضحنا  زا  ناشیا  تیاور  تهجب  زین  هدومن و  ربعم  بانج  نآ 

نیع وه  يذلا  هیبنتلا  یف  هترابع  هذه  هتـسناد و  زریم  چیه  هدروآ  نامجرت  نابز  رب  ائیـش  یـسفن  یف  هنم  دـجا  هثیبخ  هملک  ترـضح  نآ  قح 
بذک و عضو و  ببسب  هکنآ  رب  انب  سک  کی  نتفگ  خلا  ائیش  یسفن  یف  هنم  دجا  يراخبلا  خیـش  ناطقلا  دیعـس  نب  ییحی  لاق  هلوق  هیومتلا 

دساف نامگ  هدشن و  حضاو  لاح  تقیقح  ار  سک  نیا  دندوب و  هتسب  بانج  نآ  رب  ضفاور  هک  ارتفا 
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بانجنآ زا  هک  یناسک  بنج  رد  ناطق  دیعس  نب  ییحی  هچ  دننکیمن  قیثوت  ار  بانج  نآ  تنس  لها  عیمج  هکنآ  رب  تسین  لیلد  دیسر  مهب 
هنبا مهنم  نوصحی  قلخ ال  هنع  يور  دیوگیم  بیذهت  وا  رصتخم  لاجرلا و  ءامسا  یف  لامکلا  بیذهت  رد  دزرایمن  چیهب  دناهدرک  تیاور 

وه يراصنالا و  دیعس  نب  ییحی  مصاع و  وبا  یفقثلا و  باهولا  دبع  لیعامـسا و  نب  متاح  بهو و  کلام و  نانایفـسلا و  ۀبعـش و  یـسوم و 
هقفا ادحا  تیأر  ام  لاق  ۀفینح  یبأ  نع  هلثم و  نع  لئـسی  ۀقث ال  متاح  وبا  لاق  هریغ و  نیعم و  نبا  هقث  اذک و  ۀـقث و  یعفاشلا  لاق  هنم و  ربکا 

تیاور یبهذ  دمحا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  یهتنا و  روصنملا  رفعج  یبال  ینلخدی  مل  ام  ۀبیهلا  نم  ینلخد  هتیار  امل  دّـمحم و  نب  رفعج  نم 
اهیف هتفگ و  ربع  رد  هچنانچ  هدینادرگ  وا  تلالج  تبثم  یئالدلا  یسلدنالا  ثاهلد  نب  سنا  نب  رمع  نب  دمحا  زا  ار  مزح  نبا  ربلا و  دبع  نبا 
لمع نم  ۀیالد  یئالدلا و  یـسلدنالا  ثاهلد  نب  سنا  نب  رمع  نب  دمحا  يرذعلا  سابعلا  وبا  یفوت  ۀـئامعبرا  نیعبـس و  نامث و  ۀنـس  یف  يأ 

ابأ وه  بحص  ماوعا و  ۀینامث  رواجف  هیوبا  عم  ۀئامعبرا  نامث و  ۀنس  جح  ۀنـس  نونامث  سمخ و  هل  لاوش و  یف  تام  انقتم  اظفاح  ناک  ۀیزملا 
باتک هل  هنع و  ایور  مزح  نبا  ربلا و  دـبع  نبا  سلدـنالا  یماما  نا  هتلالج  نم  هتفئاط و  مضهج و  نب  نسحلا  یبأ  نع  يور  هب و  جرختف  رذ 

حضاو و یّبحم  رثالا  ۀـصالخ  زا  وا  هّیمـس  بقانم  هّیلع و  دـماحم  هک  يرعـشالا  یکلاملا  يرقملاب  ریهـشلا  دـمحم  نب  دـمحا  ةوبنلا و  لئالد 
ببـس یجاـب  دـیلولا  وبا  زا  ار  يدادـغب  بیطخ  ربلا و  دـبع  نب  رمع  تیاور  بیطرلا  سلدـنالا  نصغ  نع  بیطلا  حـفن  باـتک  رد  تسحئـال 

ّربلا و دـبع  نب  رمع  وبا  قرـشملا  برغملا و  اظفاح  هنع  يور  هنا  هب  رختفی  اّمم  هتفگ و  یجابلا  دـیلولا  وبا  همجرت  رد  هچنانچ  هتـسناد  راـختفا 
دمحا یلقّـصلا و  هَّللا  دبع  نب  یلع  يدیمحلا و  هَّللا  دـبع  وبا  ربکا و  هنم و  ّنسأ  امه  امهب و  کیهان  يدادـغبلا و  تباث  نب  رکب  وبا  بیطخلا 

مـساقلا وبا  هنبا  هنع  يور  نمم  یـصاعلا و  نب  نایفـس  رحب  وبا  یتبـسلا و  نیـسحلا  نب  یلع  وبا  یـسوطرطلا و  رکب  وبا  نولزغ و  نبا  یلع  نب 
سلدنالا یلا  عجر  امل  ناک  دمحا و 
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همحر عضاوم  ةّدعب  ءاضقلا  یلو  كولملل و  لسرت  رفاو و  لام  نع  تامف  تالـصلا  هل  تلزجا  ههاج و  مظع  هل و  اینّدـلا  تأیهت  هلمع و  اشف 

هک تسنآ  نیلوقلا  دـحا  هیزوـجلا  میق  نباـب  فورعملا  ریرج  نب  دیعـس  نب  بوـیا  نب  رکب  یبأ  نب  دـمحم  حیرـصت  بسح  زین  یلاـعت و  هَّللا 
لبنح نب  دمحا  زا  بهذـم  نیا  دـنکن و  هنع  يورم  لیدـعتب  حیرـصت  يوار  هچ  رگا  تسریغ  نآ  لیدـعت  دوخ  ریغ  زا  لدـع  تیاور  درجمب 

هل دهش  يذلا  حلاصلا  لجرلا  لوهجملاب  ینع  ثیداحالا و  ضعب  دنس  یف  مالک  رکذ  دعب  دابعلا  ریخ  يده  یف  داعملا  داز  یف  لاق  تسیورم 
حصا یلع  ادحاو  ناک  نا  هتلادع و  تبثت  هنع  يوارلا  هلدع  اذإ  لوهجملا  نکل  هب و  فرعت  ةداهشلا ال  هذه  نا  بیر  حالّصلاب و ال  ریبزلا  وبا 

یلع دیزی  دحاولاب و ال  هیف  یفتکی  ّهناف  ۀیاورلا  یف  لیدعتلا  امّیـس  ةداهـشلا و ال  باب  نم  مکحلا ال  رابخالا و  باب  نم  لیدعتلا  ناف  نیلوقلا 
نیتیاورلا يدحا  وه  امک  لیدعتلاب  حّرـصی  مل  نا  هل و  لیدعت  هریغ  نع  لدعلا  ۀیاور  درجم  نا  نیلوقلا  دحا  نا  عم  اذه  ۀـیاورلا  باصن  لصا 

ءافعضلا نع  ۀیاورلاب  افورعم  نکی  مل  اذإ  امّیس  هتیاور ال  اهلجال  ّدرت  یتللا  ۀلاهجلا  نع  جرخ  هلیدعتب  حّرـص  هنع و  يور  اذإ  اما  دمحا و  نع 
زا هک  تسه  یناسک  هلمج  زا  هبعـش  هک  یتفایرد  دـش  روکذـم  قباس  هجو  رد  هک  ینالقـسع  بیذـهت  ترابع  زا  هکنآ  مهدزای  نیمهتملا  و 

ءافـش رد  یکبـس  باهولا  دبع  هچنانچ  هقث  زا  رگم  دنکیمن  تیاور  هبعـش  هک  تسرهاظ  موق  همئا  تادافا  رظان  رب  دناهدرک و  تیاور  حلجا 
دنس قیثوت  ماقم  رد  مانالا  ریخ  ةرایز  یف  ماقسالا 

یتعافش هل  تبجو  يربق  راز  نم  ثیدح 
ّهنا هیف  يزارلا  متاح  یبأ  لوق  اّما  هب و  ساـب  ـال  ّهنا  وجرا  يدـع  نبا  لاـق  لـاله  نب  یـسوم  هتفگ و  تسباـتک  لوا  باـب  زا  لّوا  ثیدـح  هک 
اذه یف  نأشلا  اذـه  لها  حالطـصا  بلاغ  وه  نیعلا و  ۀـلاهج  داز  ناف  فصولا  ۀـلاهج  وا  نیعلا  ۀـلاهج  دـیری  نا  اما  ّهناف  هّرـضی  الف  لوهجم 

لیعامسا نب  دّمحم  یبراحملا و  رباج  نب  دمحم  لبنح و  نب  دمحا  هنع  يور  دق  ّهنأل  هنع  عفترم  کلذف  قالطالا 
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ۀیاورب يزورملا و  دمحم  نب  رفعج  لهـس و  نب  لضفلا  قازرلا و  دّـمحم  نب  دـیبع  یـسوسرّطلا و  میهاربا  نب  دّـمحم  ۀـّیمأ  وبا  یـسمحالا و 
نمم هیف و  يدع  نبا  هلاق  ام  امیـس  هناش ال  نم  عفری  دمحا  ۀیاورف  فصولا  ۀلاهج  دارأ  نا  ۀعبـس و  ۀیاور  فیکف  نیعلا  ۀـلاهج  یفتنی  نینثالا 

مصخلا حّرص  دق  ۀقث و  نع  ّالا  يوری  نکی  مل  هَّللا  همحر  دمحا  ینیفیرـصلا و  قاحـسا  وبا  يزوجلا و  نب  جرفلا  وبا  دمحا  خیاشم  یف  هرکذ 
ءاملع نم  لیدعتلا  حرجلاب و  نیلئاقلا  نا  لاق  هنم  سیرارک  رشع  دعب  يرکبلا  یلع  دّرلا  یف  هفّنـص  يذلا  باتکلا  یف  کلذب  ۀّیمیت  نبا  ینعی 

لبنح و نب  دـمحا  يدـهم و  نب  نمحرلا  دـبع  دیعـس و  نب  ییحی  ۀبعـش و  کلامک و  هدـنع  ۀـقث  نع  ّالا  وری  مل  نم  مهنم  ناـعون  ثیدـحلا 
نبا هدافا  زا  هیف  نعطم  هل  یقبی  ۀقث و ح ال  نع  ّالا  يوری  دمحا ال  نا  نییبت  ۀنؤم  مالکلا  اذهب  مصخلا  انافک  دق  هلاثما و  يراخبلا و  کلذـک 

دنکیمن تیاور  هبعش  هک  تسروهظ  حوضو و  لامک  رد  هدومن  لاله  نب  یسوم  قیثوت  رب  لالدتسا  جاجتحا و  ناب  یکبس  همالع  هک  هیمیت 
تیالو ثیدح  حدق  سپ  تسدنتـسم  ربتعم و  امزج  انیقی و  دمتعم و  هقث و  امتح  اعطق و  حلجا  هک  دیدرگ  راکـشآ  رهاظ و  سپ  هقث  زا  رگم 
دـشاب مالعالا  ةدمع  یکبـس  هّیمیت و  نبا  رب  حیرـص  ّدر  ماقم و  یلاع  هبعـش  مازتلا  تدناعم  تفلاخم و  حیرـص  تسیورم  حلجا  قیرط  زا  هک 
حلجا نا  رد  هک  يدنـس  هب  ار  تیالو  ثیدح  نیمه  هچنانچ  دنکیم  تیاور  دوخ  دنـسم  رد  حـلجا  زا  لبنح  نب  دـمحا  ماما  هکنآ  مهدزاود 

اقباس تعمس  امک  لاق  ثیح  هدرک  تیاور  تسعقاو 
یلع نمیلا  یلا  نیثعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  ةدیرب  هیبا  نع  ةدیرب  نب  هَّللا  دبع  نع  يدنکلا  حلجا  ینثدح  ریمن  نبا  انث 
هدنج یلع  امکنم  دـحاو  لکف  امتقرتفا  اذإ  سانلا و  یلع  ّیلعف  متیقتلا  اذإ  لاقف  دـیلولا  نب  دـلاخ  رخآلا  یلع  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  امهدـحا 

نب دـلاخ  یعم  بتکف  ةدـیرب  لاق  هسفنل  یبسلا  نم  ةأرما  ّیلع  یفطـصاف  ۀـیرذلا  انیبس  ۀـلتاقملا و  انلتقف  نمیلا  لها  نم  دـیبز  ینب  انیقلف  لاق 
یبّنلا تیتا  املف  کلذب  هربخی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  دیلولا 
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ناکم اذه  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هجو  یف  بضغلا  تیأرف  هیلع  ئرقف  باتکلا  تعفد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
انا یّنم و  ّهناف  ّیلع  یف  عقت  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هب  تلـسرا  ام  تلعفف  هعیطا  نا  ینترمأ  لجر و  عم  ینتثعب  کب  ذئاعلا 

يدعب مکیلو  وه  هنم و 
هدافا بسح  هک  اریز  دیسر  روهظ  حوضو و  تیاهنب  حلجا  رابتعا  دامتعا و  قوثو و  دش  تباث  دوخ  دنسم  رد  حلجا  زا  دمحا  تیاور  هاگ  ره 
یسک زا  هن  وا  تناید  وا و  قدص  دمحا  دزن  تسا  هدش  تباث  هک  یسک  زا  رگم  دوخ  دنسم  رد  دمحا  تسا  هدرکن  جارخا  ینیدم  یسوم  وبا 

نتم و دانسا و  يور  زا  هدومن  طایتحا  دوخ  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  ینیدم  یـسوم  وبا  هدافا  بسح  زین  وا و  تناما  رد  دش  هدرک  نعط  هک 
یکبـسلا یلع  نب  باهولا  دبع  هدومن  لقن  دـمحا  دوخ  هدافا  زا  ار  ینعم  نیا  لیلد  نآ و  دنـس  تسا  حیحـص  هک  یثیداحا  رگم  هدرکن  دراو 

هتناید هقدص و  هدنع  تبث  نّمع  الا  دنسملا  یف  دمحا  يأ  جرخی  مل  ینیدملا و  یسوم  وبا  لاق  هدومرف  اقباس  تعمس  امک  هیعفاش  تاقبط  رد 
هیف طاتحا  دـق  هدنـسم  یف  حر  دـمحا  مامالا  هعدوا  ام  نا  یلع  لیلدـلا  نم  یـسوم و  وبا  لاق  یکبـسلا  لاق  نا  یلا  هتناـما  یف  نعط  نم  نود 

ام هدنس  ّحص  ام  ّالا  هیف  دروی  مل  انتم و  ادانسا و 
نب دـمحم  انث  یبأ  ینثّدـح  لاق  هَّللا  دـبع  انث  یعیطقلا  انا  الاق  بهذـملا  نبا  انا  نیـسحلا و  وبا  انا  میعن و  وبا  انا  لاـق  دادـحلا  یلع  وبا  اـنربخا 
امف اولاق  شیرق  نم  ّیحلا  اذه  یتّما  کلهی  لاق  ّهنا  یبنلا  نع  ةریره  یبأ  نع  ثدـحی  ۀـعرز  ابا  تعمـس  لاق  حاّیتلا  یبأ  نع  ۀبعـش  انث  رفعج 

مهولزتعا ساّنلا  نا  ول  لاق  هَّللا  لوسر  ای  انرمات 
ینعی مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  ثیداحالا  فالخ  ّهناف  ثیدحلا  اذه  یلع  برضا  هیف  تام  يذلا  هضرم  یف  یبأ  یل  لاق  هَّللا  دبع  لاق 

اوعیطا اوعمسا و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
نب دمحا  هکنآ  مهدزیـس  هانلق  ام  یلع  الیلد  ناکف  هیلع  برـضلاب  رما  ریهاشملا  ثیداحالا  نم  هظفل  ّذش  نیح  هدانـسا  لاجر  ۀـقث  عم  اذـه  و 

هدافا نا و  ریغ  بیرقت و  بیذهتلا و  بیذهت  لثم  لاجر  بتک  زا  هچنانچ  دنکیم  تیاور  دوخ  حیحص  رد  حلجا  زا  یئاسّنلا  بیعش 
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طرش زا  تسدشا  لامک  اب  نیققحم  تادافا  بسح  لاجر  رد  یئاسن  طرش  تسحئال و  حضاو و  افنا  تعمس  امک  هعونصم  یلآل  رد  یطویس 
دق تلقف  هقثوف  لجر  نع  یناجنزلا  یلع  نب  دعـس  تلأس  رهاط  نبا  لاـق  هتفگ  یئاـسن  همجرتب  ظاـفحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  ملـسم  يراـخب و 
رد یکبـس  یلع  نب  باهولا  دبع  ملـسم و  يراخبلا و  طرـش  نم  ّدـشا  لاجّرلا  یف  اطرـش  نمحرلا  دـبع  یبال  ّنا  ّینب  ای  لاقف  یئاسّنلا  هفعض 

هفعـض دـق  تلقف  هقثوف  لجر  نع  یناجنزلا  یلع  نب  دعـس  تلأـس  یـسدقملا  رهاـط  نبا  لاـق  هتفگ  یئاـسن  همجرتب  يربک  هیعفاـش  تاـقبط 
تایفولا یفاو  رد  يدفصلا  کیبا  نب  لیلخ  ملسم و  يراخبلا و  طرش  نم  ّدشا  لاجرلا  یف  اطرـش  نمحرلا  دبع  یبال  نا  ّینب  ای  لاقف  یئاسّنلا 

یبال نا  ّینب  ای  لاقف  یئاسّنلا  هفعـض  تلقف  هقثوف  لجر  نع  یناجنزلا  یلع  نب  دعـس  تلاس  یـسدقملا  رهاط  نبا  لاـق  هتفگ  یئاـسن  همجرتب 
حرش رد  حالصلا  نبا  مولع  یلع  تکنلا  باتک  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ملـسم و  يراخبلا و  طرـش  نم  دشا  لاجرلا  یف  اطرـش  نمحرلا  دبع 

عامجا دارملا  نا  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  هدشن  عقاو  وا  كرت  رب  عامجا  هک  یسک  ره  زا  دنک  جارخا  هک  تسنآ  یئاسن  بهذم  هک  ینعم  نیا 
ییحی ۀیناثلا  نم  امهدشا و  ۀبعـش  يروثلا و  ۀبعـش و  یلوالا  نمف  طسوتم  دّدشم و  نم  ریغ  لاجرلا ال  داقن  نم  ۀـقبط  لک  نا  کلذ  ّصاخ و 

ّدـشا و متاح  وبا  يراـخبلا و  متاـح و  وبا  ۀـعبارلا  نم  ّدـشا و  ییحی  دـمحا و  نیعم و  نبا  ۀـثلاثلا  نم  ّدـشا و  ییحی  يدـهم و  نبا  ناـطقلا و 
نم مکف  الا  هکرت و  یلع  عیمجلا  عمتجی  نیح  لب  هدـیدشت  نم  فرع  امل  ناطقلا  هفّعـض  يدـهم و  نبا  هقثو  اذإ  لـجرلا  كرتی  ـال  یئاـسّنلا 
لاق یتح  نیخیـشلا  لاجر  نم  ۀـعامج  ثیدـح  جارخا  بنجت  دـق  لب  هثیدـح  جارخا  یئاسّنلا  بنجت  يذـمرتلا و  دواد و  وبا  هل  جرخا  لجر 
لاق هتفگ  یئاسن  همجرتب  ریغص  عماج  حرـش  ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  فؤرلا  دبع  امهطرـش و  نم  يوقا  لاجرلا  یف  هطرـش  ّنا  ظافحلا  ضعب 

حلجا دشاب و  ملسم  يراخب و  ینعی  نیخیش  طرش  زا  دش  لاجر  رد  یئاسن  طرش  هاگ  ره  نیحیحصلا  نم  دشا  لاجّرلا  یف  طرش  هل  یناجنزلا 
دیدرگ حضاو  ةرورضلاب  تسییاسن  تیاور  وا 
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تباث هاگ  ره  تسدشا و  دشرا و  لضفا  لمکا و  طرـش  قادصم  ّدسا و  حجنا و  حـلفا و  حلـصا و  نیحیحـص  تاور  زا  یعمج  زا  حـلجا  هک 

وا فیعضت  سپ  تسلضفا  نیحیحص  تاور  زا  یعمج  زا  ینعی  نیخیش  طرـش  زا  تسّدشا  هک  تسیطرـش  قادصم  یئاسن  دزن  حلجا  هک  دش 
طرش ّتیدشا  باب  رد  ار  وا  هدافا  هک  یناجنز  دعس  هک  دنامن  یفخم  دوب و  دهاوخ  فینعت  رییعت و  تیاغ  ببس  فیخس و  فیعض و  تیاهن 

یناعمـسلا دمحم  نب  میرکلا  دبع  تسریراحن  نیدقنم  مظاعا  ریهاشم و  نیققحم  مخافا  زا  دـناهدرک  لقن  هّینـس  هّمئأ  رباکا  لاجر  رد  یئاسن 
ناک ادهاز  املاع  ردقلا  لیلج  ناک  هرصع  یف  مرحلا  خیش  یناجنزلا  دمحم  نب  یلع  نب  دعس  مساقلا  وبا  هتفگ  یناجنز  تبسن  رد  باسنا  رد 
لها نم  ۀعامج  نع  ثدح  دوسالا  رجحلا  نوّلبقی  امم  رثکا  یناجنزلا  دی  نوّلبقی  ساّنلا  ّنا  ۀـکم  ریمال  هدـساح  لاق  یتح  هب  نوکّربتی  ساّنلا 

وبا ذاتـسالا  الا  هنع  انل  وری  مل  ینادـمهلا و  رفعج  وبا  یـشرفلا و  لضفلا  وبا  یناعمـسلا و  رفظملا  وبا  مامالا  يدـج  هنم  عمـس  رـصم  ماـشلا و 
هتفگ ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  دـمحا  نب  دـمحم  ۀـئامعبرا و  نیعبـس و  ۀنـس  ۀـکمب  یفوت  يریـشقلا و  مساقلا  یبأ  نب  معنملا  دـبع  رفظملا 

نب لضفلا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  ابا  عمـس  فیرـشلا  مرحلا  خیـش  نیـسحلا  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دعـس  ةودـقلا  ظفاحلا  تبثلا  مامالا  یناجنزلا 
يربوجلا و رسای  نب  نمحرلا  دبع  یناجن و  نب  دیبع  نب  دّمحم  ةّزغب و  ۀمالس  نب  یلع  رصمب و  یفدّصلا  نومیم  نب  نیـسحلا  ءاّرفلا و  فیظن 
یناعمـسلا و راّبجلا  دبع  نب  روصنم  رفظملا  وبا  هنم و  ربکا  وه  بیطخلا و  رکب  وبا  هنع  ثدـح  ۀـقبطلا  هذـه  قشمدـب و  یبیطلا  نب  مساقلا  ابا 

وبا لاق  نورخآ  يریـشقلا و  مساقلا  یبأ  نب  معنملا  دبع  یـسدقملا و  رهاط  نب  دّمحم  رخاف و  نب  هَّللا  ۀـبه  یلیمرلا و  مالّـسلا  دـبع  نب  یکم 
اّهناک هتدلاو  ۀلیل  يارف  مامالا  دعس  ۀبحـص  یف  ۀکمب  رواجی  نا  مزع  رفظملا  وبا  كّدج  ناک  لوقی  انخیاشم  ضعب  تعمـس  یناعمـسلا  دعس 

مل هتیتاف و  یلع  نب  دعـس  رواشا  تلق  امومغم و  تهبتناف  کقارف  قیطا  یناف ال  ورمب  تعجر  ّالا  کیلع  یقحب  ینب  اـی  لوقت  اهـسار  تفـشک 
زوجعلا رفظملا  ابا  ای  لاق  ّینا و  تفتلاف  هتعبت  ماق  املف  همّلکا  نا  ماحزلا  نم  ردقأ 
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مونلا یف  یناجنزلا  مساقلا  ابا  تیار  لاق  دمحا  نب  تباث  نع  ۀنسلا و  کلت  تعجرف  يریمـض  یلع  ملکت  هنا  تفرعف  تیبلا  لخد  كرظتنی و 

خیش راص  رواج و  مث  قافآلا  یناجنزلا  فاط  دعـس  وبا  لاق  ۀّنجلا  یف  اتیب  هنوسلجی  سلجم  لکب  ثیدحلا  لهال  ینبی  هَّللا  نا  نیترم  یل  لاقف 
رثکا هدی  نوّلبقی  فاطملا و  ولخی  مرحلا  یلا  جرخ  اذإ  لاق و  نا  یلا  تایآ  تامارک و  بحاص  ةدابعلا  ریثک  اعرو  انقتم  اظفاح  ناک  مرحلا و 

ضرالا هجو  یلع  نکی  مل  یلع و  نب  دعـس  اندـنع  ناک  لوقی  لاّبحلا  تعمـس  هنم  یفلـسلا  هعمـس  امم  رهاط  نبا  دوسالا  رجحلا  نوّلبقی  امم 
ابا تعمـس  یناجنزلا  لثم  تیار  ام  ظفاحلا  رهاط  نب  دـمحم  لاـق  کـلذ و  لوقی  ظـفاحلا  لـضفلا  نب  دـمحم  نا  تعمـس  هرـصع و  یف  هلثم 

لـضفا نع  رهاط  نبا  تلاس  هیقفلا  یخرکلا  نسحلا  وبا  مامالا  لاق  لضفلا  یف  یلع  نب  دعـس  لثم  ایندـلا  یف  نکی  مل  لوقی  لاّبحلا  قاحـسا 
فرعا ناکف  یناجنزلا  اّما  انقتم و  ناک  هَّللا  دـبع  لاقف  لضفا  امهّیاف  تلق  يراـصنالا  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  ّیناـجنزلا و  دعـس  لاـقف  يار  نم 
تکرت اذإ  تنک  یناجنزلا  تکـسی و  ضعب  یف  ّدری و  ضعب  یفف  هب  ّرجال  ائیـش  كرتاف  هَّللا  دبع  یلع  أرقا  تنک  ینا  کلذ  هنم و  ثیدحلاب 

نبا لاق  ارثکم  ناک  هَّللا  دبع  هتّلقل و  هثیدحب  فرعا  دعس  ناک  قدص  یناعمسلا  دعس  وبا  لاق  انالف  نالف  نالف و  نیب  تکرت  لوقی  لجر  مسا 
لاق نا  یلا  رمع  ثالث  موی  لک  رمتعی  جاّیه  ناک  اریخ و  تلمع  ّینا  ّدتعا  ادعس ال  هیف  يرا  موی ال  لوقی  دیبع  نب  جاّیه  هیقفلا  تعمس  رهاط 

اهلبق و یتلا  رخآ  یف  وا  ۀئامعبرا  نیعبس و  يدحا و  ۀنس  لّوا  یف  یناجنزلا  تام  ۀنسلاب  فراع  ماما  لاقف  یمیتلا  ظفاحلا  لیعامـسا  هنع  لئس 
یف هتاعامـس  اّمنا  اّیلاع و  ادانـسا  كردال  ۀـثادحلا  یف  عمـس  ول  اهلبق و  وا  ۀـئامثالث  نینامث و  ۀنـس  دودـح  یف  دـلو  هناف  اماع  نیعـست  شاع 

ناحوص و نب  ۀعصعص  روعالا و  ثرحلا  ۀعیـشلا  هتفگ  فراعملا  باتک  رد  يرونیدلا  ۀبیتق  نب  ملـسم  نب  هَّللا  دبع  هکنآ  مهدراهچ  ۀلوهکلا 
ۀیطع ۀتابن و  نب  غبصالا 
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میهاربا دـعجلا و  یبأ  نب  ملاس  ۀـبیتع و  نب  مکحلا  لیهک و  نب  ۀملـس  قداص و  وبا  یعیبسلا و  قاحـسا  وبا  شمعـالا و  سواـط و  یفرعلا و 

مهدزاود دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 359زکرم  هحفص 244 

http://www.ghadirestan.com


نب نسحلا  ۀفیلخ و  نب  رطف  جاجحلا و  نب  ۀبعـش  يروثلا و  نایفـس  رمتعملا و  نب  روصنم  تباث و  یبأ  نب  بیبح  نیوج و  نب  ۀّبح  یعخنلا و 
نیکد و نب  لضفلا  بابحلا و  نب  دیز  یـساورلا و  دـیمح  عیکو و  لیـضف و  نب  دّـمحم  يألملا و  لیئارـسا  وبا  کیرـش و  ّیح و  نب  حـلاص 

رفعج یبارعالا و  فوع  یمیتلا و  نامیلس  میشه و  دواد و  نب  هَّللا  دبع  دیمحلا و  دبع  نب  ریرج  یسوم و  نب  هَّللا  دیبع  رغصالا و  يدوعسملا 
رمعم و قاّزّرلا و  دبع  ذوبّرخ و  نب  فورعم  میهاربا و  بحاص  ةریغملا  رامع و  نب  ماشه  ۀـعیهل و  نبا  ناطقلا و  دیعـس  نب  ییحی  یعیبضلا و 
هبعـش و يروث و  نایفـس  یعخن و  میهاربا  ناـشیا  هلمج  زا  هک  ریفغ  یّمج  ریثـک و  یعمج  نیا  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  دـعجلا  نب  یلع 

دـشاب هعیـش  ماخف  نیطاسا  مالعا و  ۀـمئا  نیا  لثم  رگا  مه  حـلجا  سپ  دـندوب  هعیـش  دـناناشیا  لاثما  ناـطقلا و  دیعـس  نب  ییحی  کـیرش و 
عفاد هل  سیل  میظع  داسف  رهظ  عقارلا و  یلع  قتفلا  عّستا  ّالا  دش و  دهاوخن  وا  حدق  حرج و  بجوم 

وا عیشت  ببسب  حلجا  حدق  زا  باوج 

هقثو دـق  هتعدـب و  هیلع  انل و  هقدـص  انلق  قودـص  هّنکل  دـلج  یعیـش  یفوکلا  بلغت  نب  نابا  هتفگ  لادـتعالا  نازیم  رد  یبهذ  هکنآ  مهدزناپ 
ۀلادعلا ۀقثلا  دح  عدتبم و  قیثوت  غاس  فیک  لوقی  نا  لئاقلف  رهاجم  غئاز  یناجزوجلا  لاق  ایلاغ و  ناک  لاق  متاح و  وبا  نیعم و  نبا  دـمحا و 

ّولغ و ال الب  عیـشتلاک  وا  عیـشتلا  ولغک  يرغـص  ۀعدبف  نیبرـض  یلع  ۀعدبلا  نا  هباوج  ۀعدب و  بحاص  وه  نم  الدع  نوکی  فیکف  ناقتالا  و 
ةدسفم اذه  ۀّیوبنلا و  راثالا  نم  ۀلمج  بهذل  ءالؤه  ثیدح  بهذ  ولف  قدصلا  عرولا و  نیدلا و  عم  مهیعبات  نیعباتلا و  یف  ریثک  اذهف  قّرحن 

جتحی عونلا ال  اذهف  کلذ  یلا  ءاعدلا  امهنع و  هَّللا  یـضر  رمع  رکب و  یبأ  یلع  ّطحلا  هیف و  ّولغلا  لماکلا و  ضفرلاک  يربک  ۀـعدب  مث  ۀـنّیب 
ترابع نیزا  یهتنا  مهراثد  قافنلا  ۀّیقتلا و  مهراعش و  بذکلا  لب  انومأم  اقداص و ال  الجر  نالا  رضحتسا  امف  اضیا  ۀمارک  هب و ال 
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دورب ناسک  نینچ  ثیدح  رگا  دوشیم و  هتفای  قدص  عرو و  نید و  فصو  اب  نیعبات  رد  ترثکب  ّولغ  الب  عیـشت  ای  عیـشت  ّولغ  هک  تسرهاظ 

وا ثیدـح  در  بجوم  دوش  هتفاـی  حـلجا  رد  مه  عیـشت  ّولغ  ـالب  عیـشت  رگا  سپ  تسا  هنیب  هدـسفم  نیا  ددرگ و  لـطاب  هیوـبن  راـثآ  زا  هلمج 
یطویس هکنآ  مهدزناش  تسا  هنیب  ریغ  تعانش  مزلتسم  هنیب و  هدسفم  تراثا  بجوم  دساک  مهو  نیا  ببسب  ثیدح  ّدر  هک  دیدرگ  دهاوخن 

ّباس یکز  نمیف  رجحلا  ماقلا  هلاسر  رد  هچنانچ  تسثیدح  هّمئا  لوق  نیا  هک  هدومن  حیرـصت  هکلب  هدرک  لقن  یبهذ  زا  ار  نومـضم  نیا  زین 
نیعباتلا و یف  ریثک  اذـه  عیـشتلاک و  يرغـص  نیبرـض  یلع  ۀـعدبلا  هنازیم  یف  ّیبهذـلا  مهرخآ  ثیدـحلا و  ۀّـمئا  لاق  هتفگ  رمع  رکب و  یبأ 

تفگـش تیاهن  ماقم  سپ  هدرک  لقن  ار  نومـضم  نیمه  زین  بیردت  رد  یطویـس  مهثیدح و  ّدری  قدصلا و ال  عرولا و  نیدـلا و  عم  مهیعبات 
دـشاب و ققحتم  قدـص  نید و  عرو و  نیعبات  عابتا  نیعبات و  رد  نآ  لوصح  هکلب  دـشابن  حراج  حداق و  زگره  ثیدـح  همئا  دزن  هکیرما  هک 
دنیامرف و لطاب  ناب  ار  تیالو  ثیدح  هتسناد  حلجا  حرج  حدق و  بجوم  ار  نآ  بطاخم  بانج  دوش  هدرکن  ّدر  ناشثیدح  نا  ققحت  ببسب 

هتفگ نازیملا  ناسل  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هکنآ  مهدفه  دنیامن  رهاظ  ناگمه ؟؟؟ رب  لیدعت  حرج و  ملع  رد  دوخ  تراهم  قذح و  دـیزم 
قذاحلا ناف  داقتعالا  یف  فالتخالا  اهببـس  ةوادـع  هحرج  نم  نیب  هنیب و  ناک  نم  حرجلا  یف  هلوق  لوبق  یف  فقوتی  نا  یغبنی  نمم  لـصف و 
فقوتی هارتف ال  عییشتلاب  اهلها  ةرهش  بصنلا و  یف  ۀفارخلا  ةدشل  کلذ  بجعلا و  يار  ۀفوکلا  لهال  یناجزوجلا  قاحـسا  یبأ  بلث  لمات  اذإ 

ثیدحلا و نیطاسا  یـسوم  نب  هَّللا  دـبع  میعن و  یبأ  شمعالا و  لثم  نیلی  ذـخا  هنا  یتح  قلط  ةرابع  قلذ و  ناسلب  مهنم  هرکذ  نم  حرج  یف 
نب هَّللا  دبع  میعن و  وبا  شمعا و  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  قیثوتلا  لبق  هفّعض  الجر  قثوف  هنم  ربکا  وا  هلثم  هضراع  اذإ  اذهف  ۀیاورلا  ناکرا 

رداص یناجزوج  قاحسا  یبأ  زا  هک  ناشیا  حدق  حرج و  دناعیشتب و  روهشم  هفوک  لها  زا  تیاور  ناکرا  ثیدح و  نیطاسا  رگید  یـسوم و 
نیطاـسا رگید  وا  یـسوم  نبا  میعن و  وـبا  شمعا و  لـثم  مه  حـلجا  رگا  سپ  تسین  تاـفتلا  لـباق  رگ  رهب  تسبجعت و  ریحت و  ثعاـب  هدـش 
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يرابلا حتف  همدقم  رد  ینالقسع  رجح  نبا  زین  هکنآ  مهدجیه  دوشن  ادیپ  وا  تایاور  وا و  رد  یحرج  یحدق و  دشاب  یعیش  تیاور  ناکرا  و 
یعیشف و ّالا  یضفار و  هیلع  قلطی  عیشتلا و  یف  لاغ  وهف  رمع  رکب و  یبأ  یلع  همّدق  نمف  ۀباحّصلا  یلع  همیدقت  یلع و  ۀبحم  عیـشتلا  هتفگ و 
هک تسرهاظ  ترابع  نیزا  ّولغلا  یف  ّدشاف  اینّدلا  یلا  ۀعجّرلا  دقتعا  نا  ضفّرلا و  یف  لاغف  ضغبلاب  حیرـصتلا  ّبّسلا و  کلذ  یلا  فاضنا  نا 

یـسک رگا  نیخیـش و  رب  بانج  نآ  میدقت  ریغب  هباحـص  رب  ترـضح  نآ  میدـقت  نینمؤملا و  ریما  بانج  ّتبحم  ضحم  زا  تسترابع  عیـشت 
سپ دنکن  نیخیش  رب  ترضح  نآ  میدقت  رگا  دنیوگیم و  مه  یضفار  ار  وا  تسعیشتلا و  یف  یلاغ  وا  دنک  نیخیش  رب  ترـضح  نآ  میدقت 
رهاظ ردق  نیمه  حلجا  يوس  عیشت  تبسنب  هدافا  نیا  بسح  هک  دنکن  ورد  یحدق  الـصا  حلجا  رد  عیـشت  توبث  نیا  رب  انب  سپ  تسیعیـش  وا 
زگره ینعم  نیا  درکیم و  میدقت  هباحص  رگید  رب  ار  ترضح  نآ  تشاد و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  ّتبحم  حلجا  هک  دوشیم 

مهدزون دـنزاس  رایتخا  اراهج  انالعا و  جراوخ  بصاون و  بهذـم  هکنیا  رگم  دـنکیمن  ادـیپ  مه  تنـس  لها  دزن  یحرج  یحدـق و  بجوم 
برحتلا و حارطا  نیدتملا  یلع  بجاولا  هتفگ و  خـیاشملا  ءابالا و  یلع  قحلا  راثیا  یف  خـماش  ملع  رد  یلبقملا  يدـهم  نب  نب  حـلاص  هکنآ 

نم بجعلا  نیلّوـالا و  نیقباـسلاب  ءاـقلطلا  اوـنرق  يرثـلا و  اـیرثلا و  نیب  اووـس  مهارت  نیملـسملل و  هلوـسر و  هّلل و  ۀحیـصن  ملعی  اـمب  ملکتلا 
هلوقب اّیلع و  براح  قحلا و  هفس  نم  میلحب  سیل  لاقف  میلح  ۀیواعم  هدنع  لیق  دق  یضاقلا و  کیرـش  لوق  لثمب  نوحرجی  مهارت  نیثدحملا 

مل مث  نیرمالا  نیذـهب  مقنلاب  عمجلا  فیک  يرعـش  تیلف  رامع  ّیلع و  یلع  أرزا  نم  یل  خاب  سیل  لاقف  انالف  كاخا  روزت  الا  هل  لـیق  دـق  و 
نولوقی اعرو  ۀعیفرلا و  ۀجرّدلا  کلت  نم  هبارـضا  عیکو و  یف  نوملکتی  مهارت  مهاداع و  نم  ةاداعمب  ربانملا و  قوف  ّیلع  نعلب  نولابی  مهرت 
ۀلمجلا یلع  هنع و  جورخلا  افصنم  عسی  ام  يرمعلف  ردقلا  کلذ  وه  امنا  عیشتلا  ناک  ناف  کیرش  نم  انرکذ  ام  لثمب  وه  امنا  هعیشت  عیشتی و 

اعطق اّولغ  ۀطرفملا  ۀعیشلاف 
403 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیزا عضو  ام  اوعفر  هَّللا و  عفر  ام  اوعـضو  رخـآلا و  بناـجلا  یف  اوعدـتباف  مهتعدـب  ّدر  ۀینـسلاب  هسفن  یمـس  نم  رئاـس  نوثدـحملا و  دارأ  و 
تسیرما ناشیا  عیشت  نیا  دنزاسیم و  عیشتب  فوصوم  دناعرو  هعیفر  هجردب  زئاف  هک  ار  وا  بارـضا  عیکو و  نیثدحم  هک  تسرهاظ  ترابع 

درک و دهاوخن  ادیپ  وا  رد  یحدق  دشاب  یعیش  وا  بارـضا  عیکو و  لثم  مه  حلجا  رگا  سپ  تسین  نکمم  نا  زا  جورخ  ار  یفـصنم  چیه  هک 
نیع وا  بارـضا  عیکو و  حرج  حدق و  لثم  عیـشت  نیا  ببـسب  وا  حرج  حدق و  تشاد و  دـهاوخن  وا  تلزنم  ولع  تجرد و  تعفر  اب  یتافانم 
حرش رد  يراخبلا  حیحص  حرـشب  يراقلا  ریـسیت  رد  قحلا  دبع  خیـشلا  نب  قحلا  رون  هکنآ  متـسب  دوب  دهاوخ  عیظف  بلـصت  عینـش و  بصعت 

ثیدح
لاق لاق  وا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  تعمـس  لاق  ءاربلا  تعمـس  لاق  تباث  نب  يدع  ینثّدح  لاق  ۀبعـش  انثدح  لاهنملا  نب  جاجح  انثدح 

هَّللا هضغبا  مهضغبا  نم  هَّللا و  هّبحا  مهبحا  نمف  قفانم  ّالا  مهضغبی  نمؤم و ال  الا  مهّبحی  راصنالا ال  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا 
لها راـبک  زا  هک  هبعـش  هفوک  رد  هدوـب  ناـشیا  دجـسم  ماـما  هعیـش و  یـضاق  تسا  هقث  تباـث  نب  يدـع  نبا  هک  دـیوگیم  ینالطـسق  هتفگ 

هعیــش و بهذـم  هـک  دوـشیم  موـلعم  اـج  نـیزا  دراد و  ثیدـح  تـیاور  يو  زا  دـناهتفگ  ثیدـحلا  یف  نینمؤـملا  ریما  ار  وا  تسثیدـح و 
اهنیا داقتعا  تقو  نآ  رد  هک  دـناهتفگ  هکنانچ  تسا  هدوبن  دـنراد  نیرخاتم  هک  ییاوسر  یبارخ و  نیاب  قباـس  ناـمز  رد  ناـشیا  ياـهداقتعا 

دناهدرک ررقم  تنس  لها  هک  بیترت  نیاب  تیلضفا  رگید و  همئاب  تبسن  دنتشادیم  تسود  رتشیب  ار  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  دوبن  نیرب  هدایز 
تباث نب  يدع  دیاش  دنیوگ  رگا  دنریگ و  دوخ  ماما  دنزاس و  یـضاق  ار  كاپ  یّنـس  ناشیا  هک  دراد  شیاجنگ  هچ  هن  رگ  دناهدوبن و  دقتعم 

ار وا  نیثدحم  تسیراخب و  خویشلا  خیش  تنـس و  لها  هودق  هک  هبعـش  تسدساف  نامگ  لطاب و  لامتحا  دشاب  هتـشاد  ظیلغ  بهذم  نیا  زین 
ثیدح تیاور  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  الک  اشاح و  دنک  تیاور  ظیلغ  یعیـش  زا  ار  ربمغیپ  ثیدح  يو  دنناد  دوخ  نینمؤملا  ریما 

دشاب نامه  حلجا  داقتعا  هکنآ  تیاهن  دناهدرک  تیاور  وزا  هنوگچ  هینس  هّمئا  دشاب  ظیلغ  یعیش  حلجا  رگا  سپ  تسین  زئاج  ظیلغ  یعیش  زا 
يدع زا  ثیداحا  ذخا  هبعش  هکنانچ  سپ  هدوب  نآ  دقتعم  تباث  نب  يدع  ریسیت  بحاص  دزن  هک 
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404 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
جاجتحا رد  دشاب و  زئاج  مه  حلجا  ثیدح  نانچمه  هتسناد  تباث  حیحص و  تیاهن  هداهن و  مشچ  رـس و  رب  ار  نآ  يراخب  هدرک و  تباث  نب 

رد ناکلخ  نبا  هکنآ  مکی  تسب و  دشابن  لاحم  دیک و  لها  کیکـشت  قافن  لاجم  غاسم و  لالزا و  بابرا  لاق  لیق و  ياج  نآب  لالدتـسا  و 
هلئاضف نم  يور  ام  ۀیواعم و  نع  لئـسف  لخد  قشمد و  یلا  جرخ  هتفگ  یئاسّنلا  بیعـش  نب  دمحا  نمحّرلا  دـبع  وبا  همجرتب  نایعألا  تایفو 

اولاز امف  عیـشتی  ناک  کنطب و  هَّللا  عبـشا  الا ال  ۀلیـضف  هل  فرعا  ام  يرخا  ۀـیاور  یف  لضفی و  یتح  سأرب  اـسار  ۀـیواعم  یـضری  اـما  لاـقف 
نیزا اهب  تام  ۀـلمرلا و  یلا  لمح  مث  هوساد  هیتیـصخ و  یف  نوعفدـی  يرخا  ۀـیاور  یف  دجـسملا و  نم  هوجرخا  یتح  هتیـصخ  یف  نوعفدـی 

حوضو و تیاغ  رد  یئاسن  تلادـع  تقث و  تیاهن  تلالج و  تمظع و  لامک  هدوب و  عیـشتم  یئاسن  هک  تسرهاظ  ینیبیم  هچنانچ  ترابع 
أجلم هک  تسا  هتـس  حاحـص  بابرا  زا  یکی  وا  هک  دوب  دـهاوخ  هچ  نیزا  رتالاب  راهظا و  ناـیبب و  جاـتحم  ریغ  ناـعمل  دـیزمب  تسراهتـشا و 

ار فلاح  هکنیا  ات  دـننکیمن  تباث  نآ  يارب  هک  هیماس  بقانم  هیلاع و  بتارم  راـهچ  دـشابیم و  نینقتم  ظاـفح  ذـالم  نیثّدـحم و  نیطاـسا 
لثم هک  دوب  نکمم  روط  هچ  دوبیم  حراج  حداق و  يرما  عیـشت  رگا  سپ  دـننکیم  فاصنا  ساسا  هتـسنادن  ثناـح  نآ  تحـص  رب  قـالطب 

یبهذ هکنآ  مود  تسب و  دندومرفیمن  نا  زا  یکاب  چـیه  دـندومنیم و  تبـسن  ناب  تسناشیا  نیدـقنم  ناکرا  نید و  مالعا  زا  هک  ار  یئاسن 
مث ثیبخ  یـضفار  ثیدحلا  یف  ۀـقث  لاقف  مکاحلا  نع  راصنالا  لیعامـسا  ابا  تلأس  رهاط  نبا  لاق  هتفگ  مکاح  همجرتب  ظاّفحلا  ةرکذـت  رد 

ارهاظتم هلآ  ۀیواعم و  نع  افرحنم  ناک  ۀفالخلا و  میدقتلا و  یف  نّنـستلا  رهظی  ناک  نطابلا و  یف  هعیـشلل  بّصعتلا  دیدش  ناک  رهاط  نبا  لاق 
ترابع نیزا  یضفار  یعیش ال  وهف  لاح  ّلکب  امهل  مظعمف  نیخیـشلا  رما  اّما  رهاظف  یلع  موصخ  نع  هفارحنا  اّما  تلق  هنم  رذتعی  کلذب و ال 

ببس ضفر و  يار  تسیرما و  تیعیش  هک  دیـسر  حوضوب  سپ  یـضفار  هن  تسیعیـش  وا  هک  دیامرفیم  مکاح  قح  رد  یبهذ  هک  تسرهاظ 
حرج حدق و  سپ  دوشیم  عمج  تیعیش  اب  نیخیش  میظعت  دیدرگ  حضاو  زین  دش و  دناوتیمن  حرج  حدق و 

405 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نانچ رخافملا  میظع  مکاح  قح  رد  رهاط  نبا  هدافا  زا  تسعیدب و  بیجع و  یلیخ  دوش  عمتجم  نیخیش  لیجبت  میظعت و  اب  هک  يرماب  حلجا 

تقث و ناینب  رد  مه  ضفر  رباکالا  ةدـمع  رهاط  نبا  هدافا  بسح  هاگ  ره  سپ  دوشیمن  قوثو  عفار  عنام و  مه  ضفر  هک  تسرهاب  رهاـظ و 
دـقن و زا  تسبجع  تیاهن  دوب  دـهاوخ  وا  حراـج  حداـق و  هنوگچ  تسمهتم  ناـب  حـلجا  هراـچیب  هک  عیـشت  ضحم  دزادـناین  یللخ  تلادـع 

عیـشت دوشیم  عمج  دامتعا  قوثو و  اب  مه  ضفر  هک  هدومن  ینعم  نیا  كرد  ات  دـنتخادنان  يرظن  دوخ  همئا  تادافا  رب  هک  بطاخم  تراهم 
تـسناد دیاب  زین  هتفگ و  هیرـشع  انثا  هفحت  نیمه  رد  بطاخم  دوخ  هکنآ  موس  تسب و  دنتخاسیمن  هب  کسمتم  وا  حدق  ماقم  رد  ار  حـلجا 

بقل نیاب  هیلیعامـسا  نایدیز و  ضفاور و  تالغ و  نوچ  دـندوب و  بقلم  هعیـشب  قباس  نامز  رد  هیلیـضفت  هینـس و  هقرف  هک  یلوا  هعیـش  هک 
بقل نیا  هیلیـضفت  هینـس و  هقرف  لطابلاب  قحلا  سابتلا  نع  افوخ  دندیدرگ  یلمع  يداقتعا و  رورـش  حئابق و  ردصم  دندرک و  بقلم  ار  دوخ 

هک دوشیم  عقاو  همیدق  خیرات  بتک  رد  هچنآ  هک  دش  حضاو  الاح  دندرک  بقلم  تعامج  تنس و  لهاب  ار  دوخ  دندیدنسپ و  هن  دوخ  رب  ار 
ءیـش باعیتسالا  يدقاولا و  خـیرات  یف  تستـسار و  تستعامج  تنـس و  لها  ياسؤر  زا  وا  هکنآ  لاح  یلع  ۀعیـش  نم  وا  ۀعیـشلا  نم  نالف 

ياسؤر همیدق  خـیرات  بتک  رد  دـندوب و  بقلم  هعیـشب  قباس  نامز  رد  هینـس  هقرف  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هبنتیلف  سنجلا  اذـه  نم  ریثک 
تسب دیدرگ  دهاوخن  وا  فیعضت  حرج و  حدق و  ببس  تشاد و  دهاوخن  وا  ّتینسب  یتافانم  حلجا  عیشت  سپ  دناهتشون  هعیش  ار  تنـس  لها 

هَّللا بیط  دجام  دلاو  فینصت  يرـصان  فیـس  لاوقا  ضعب  باوجب  دوخ  هک  یقاروا  رد  دیحو  بطاخم  ذیملت  دیـشر  لضاف  هکنآ  مراهچ  و 
دنادراو هعیـش  لضف  رد  هک  ثیداحا  یلوا و  هعیـش  میئام  دـنیوگیم  تنـس  لها  هتفگ  هتـشون  نایب  تعاشب  ناسل و  تطالـس  لاـمکب  هسمر 

تبحم راهظا  مان  يارب  هک  یناسک  اب  دنراد و  هرهاظ  توادـع  هرهاط  ترتع  رثکا  اب  ناشیا  هک  اجنآ  زا  هکلب  ضفاور  هن  میتسه  ام  نآ  دروم 
نآ ماکح  رفک  رب  انب  هک  ترجه  كرت  تسنآ و  قح  نامتک  زا  تراـبع  هک  هیقت  باـکترا  ترـضح و  نآ  تاـنب  بصغ  داـقتعاب  دـننکیم 

406 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاَّفََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ  همیرک  مکحب  تقو 
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ًۀَعِساو ِهَّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  َأ  اُولاق  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِفَعْضَتْسُم  اَّنُک  اُولاق  ُْمْتنُک  َمِیف  اُولاق  ْمِهِسُْفنَأ  یِِملاظ 
باب رخآ  رد  زین  هفحت  بحاص  نا  زا  هراپ  تسنیبم و  ام  بتک  رد  هک  هحیبق  دـیاقع  رگید  دوب و  هدـش  بجاو  ناشیارب  هقرف  نیا  ناـمگب  هک 

رد دنتـسبرب و  دوخ  رب  روز  بذکب و  ار  مان  نیا  ضفاور  هک  هاگ  ره  دناتیب و  لها  يداعا  زا  دـنیامنیم  اهنآ  قاقحتـسا  هدرک  رکذ  مراهچ 
همیرک ثحب  رد  قعاوص  بحاص  هکنانچ  لـطابلاب  قحلا  ساـبتلا  نع  اـنوص  میتشاد  هورکم  دوخ  رب  ار  نآ  قـالطا  اـم  دـش  روهـشم  ناـشیا 

دعب ۀقیقحلا و  یف  مهئادعاف  مهریغ  اما  هلوسر و  هَّللا و  رما  امک  مهوبحا  نیذلا  مهنال  ۀنسلا  لها  مه  تیبلا  لها  ۀعیـش  دیوگیم و  هروکذم 
ام مهئادـعا  نم  لب  هتیرذ  ّیلع و  ۀعیـش  نم  اوسیل  امهوحن  ۀعیـشلا و  ۀـضفارلا و  ۀـعدتبملا  کئلوا  نا  نم  انلق  اـم  دـّیؤی  هتفگ و  رطـس  دـنچ 

ّهناف کلذ  عجارف  ۀعیـشلا  کلت  تافـص  نایب  ۀنماثلا  ۀـیآلا  یف  ّیلع  نع  ّرم  هتفگ  رگید  ماقم  رد  زین  خـلا و  ۀـیلاعلا  بلاطملا  بحاص  هجرخا 
بحاص یهتنا و  انیبم  الالضا  اهّلضأف  مهلوقع  یلع  یلوتسا  هنال  سیلبا  ۀعیش  مه  امنا  نالا  ۀعیـشلاب  ةامـسملا  ۀقرفلا  نا  کل  نّیبتی  هب  مهم و 

ضفاور و تالغ و  نوچ  دـندوب و  بقلم  هعیـشب  قباـس  ناـمز  رد  دناهیلیـضفت  هینـس و  هقرف  هک  یلوا  هعیـش  هک  تسناد  دـیاب  هدومرف  هفحت 
لطابلاب قحلا  سابتلا  نع  افوخ  دندیدرگ  یلمع  يداقتعا و  رورـش  حئابق و  ردصم  دندرک و  بقلم  ار  دوخ  بقل  نیاب  هیلیعامـسا  نایدیز و 

دیشر لضاف  هدافا  بسح  سپ  یهتنا  دندرک  بقلم  تعامج  تنـس و  لهاب  ار  دوخ  دندیدنـسپن  دوخ  رب  ار  بقل  نیا  هیلیـضفت  هینـس و  هقرف 
تلیذر صقن و  تبثم  حـلجا  عیـشت  زین  تسنایعالا  ةدـمع  بطاخم  ینعی  ناشالاو  ذاتـسا  زا  رتالاب  نافرع  دـیقنت و  ناـقتا و  قیقحت و  رد  هک 

یناعمـس ترابع  باوجب  مالکلا  یهتنم  رد  رـصاعم  یلع  ردیح  يولوم  هکنآ  مجنپ  تسب و  دوب  دهاوخ  تلیـضف  حدـم و  نیع  هکلب  دـشابن 
ةرـشع و عست  هنـس  رد  هک  لّدعملا  يربکعلا  زیزعلا  دبع  نب  نیـسحلا  نب  دمحا  نب  دحاولا  دبع  نسحلا  وبا  ندوب  عیـشتم  قودص و  نمـضتم 
رب ریما  ترـضح  لیـضفت  بهذم  رب  ظفل  نیا  قالطا  هچ  دشاب  دارم  یفرع  عیـشت  هک  دش  تباث  اجک  زا  اذـه  عم  هتفگ  هتفای  تافو  ۀـئام  عبرا 

ینعمنیرب هنیرق  هتفای و  عوقو  شیب  زا  شیب  ّنف  بتک  رد  نیخیش  بانج 
407 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هار هکلب  دنیوگیمن  قودص  ار  رابک  باحصا  رایخا و  تیبلها  نیقسفم  نیرفکم و  تعامج  تنس و  لها  ياملع  رباکا  هچ  تسقودص  ظفل 
یئاج تسدوجوم  روکذم  باتک  رد  بلاطم  نیا  هک  بایرد  نک و  عوجر  ماما  لاجر  دقنب  دیاین  ترواب  رگا  دنیوپیم  ناشقیـسفت  ریفکت و 

لیدعت و سپ  هدوب  یعیـش  بلغت  نب  نابا  هکنآ  لاؤس  ریرقت  تسلاؤس  باوج و  وا  لاقم  صخلم  هدش و  لوغـشم  بلغت  نب  نابا  همجرتب  هک 
صیقنتیب نیخیش  رب  يوضترم  لیضفت  دننام  يرغص  تعدب  هکنآ  باوج  ریرقت  دشاب و  هتشاد  ینعم  هچ  شندوب  عدتبم  فصو  اب  وا  قیثوت 

يرایسب دنشک  تسد  هرملاب  ناشتیاور  زا  رگا  هدوب  یتسار  عرو و  فصو  اب  نیعبات  عبت  نیعبات و  زا  يرایـسب  رد  قراف  قیدص و  تمذم  و 
بلغت نب  نابا  راک  ياهتنم  دـناهدرکن و  هفرـص  اـهنیا  زا  تیاور  ذـخا  رد  اذـهل  دـنوش  فلت  ملـس  اـهبحاص و  یلع  هَّللا  یلـص  هیوبن  راـثآ  زا 
قیثوت دیقنت  لها  ار  مسق  نیا  تسناشیا  راثد  راعـش و  هیقت  قافن و  هک  يربک  تعدـب  لها  فالخب  چـیه  رگد  تسریما و  ترـضح  لیـضفت 
عیـشت تبـسن  درجم  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  یهتنا  دـننادیم  يرتفم  ّلـضم و  لاـض و  هکلب  دـنرادنپیمن  جاـجتحا  لـباق  دـننکیمن و 

ظفل دنیامن و  عیشتب  تبسن  ار  یسک  هاگ  ره  هکلب  تسین  وا  حرج  حدق و  مزلتسم  هتفای  تافو  ۀئامعبرا  هرـشع و  عست  هنـس  رد  هک  یـصخشب 
سمخ و هنـس  رد  وا  تافو  هک  حـلجاب  عیـشت  تبـسن  سپ  تسیفرع  عیـشت  هدارا  مدـع  رب  هنیرق  ینعم  نیا  دـننک  قـالطا  وا  قح  رد  قودـص 

دش دهاوخ  ینعم  نیا  رب  هنیرق  وا  ندوب  قودصب  ینالقسع  حیرـصت  هکلب  دش  دهاوخن  وا  حدق  حرج و  بجوم  یلوالاب  تسا  ۀئام  نیعبرا و 
تسب تسین  حدق  حرج و  ببس  دش و  دناوتن  عمج  قیسفت  ریفکت و  اب  هک  تسعیشت  نآ  دارم  هکلب  تسین  ینرع  عیشت  وا  تیعیش  زا  دارم  هک 

هقث قلخ و  ریمن و  نبا  ناطقلا و  هنع  ۀمرکع و  یبعـشلا و  نع  يدنکلا  ۀیجح  وبا  هَّللا  دبع  نب  حـلجا  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  هکنآ  مشـش  و 
تام لتق  وا  رقتفا  الا  دحا  رمع  رکب و  ابا  بس  ام  هنا  انعمس  لاق  هنا  کیرش  هنع  يور  ّهنا  عم  یعیش  وه  یئاسّنلا و  هفّعـض  هریغ و  نیعم و  نبا 

هنع يوری  ۀحلاص و  ثیداحا  هل  يدع  نبا  لاق  هتفگ و  حلجا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع  نبا  ۀنس 141 و 
408 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ثیدحلا میقتـسم  يدنع  وه  ۀـفوکلا و  ۀعیـش  یف  دـعی  ّهنا  الا  انتم  ادانـسا و ال  دـحلل ال  ازواجم  ارکنم  اثیدـح  هل  را  مل  مهریغ و  نویفوکلا و 
ینعم نیا  عامس  حلجا  رکذ  هک  تسرهاظ  اریقف  وا  الیتق  تام  الا  دحا  رمع  رکب و  ابا  بس  ام  هنا  انعمـس  حلجالا  نع  کیرـش  لاق  قودص و 
یلاغ یّنس  وا  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  دش  هدرک  لتق  ای  هدرم  رقف  تلاحب  هک  نیا  رگم  هدرکن  رمع  رکب و  یبأ  ّبس  سک  چیه  هک  ار 
یّنـس نینچ  هک  تسفیح  سپ  هدوب  راقتفا  لتقب و  ناشنیباس  يالتبا  رد  رابتیلاع  نیخیـش  تمارک  روهظ  دـقتعم  داـقتعالا و  یف  بصعتم  و 

دنزاون و عینشت  حرج  حدقب و و  دشاب  تلابن  الا  نیخیـش و  تمارک  ینابم  قیثوت  رد  حداک  تلالج و  عییـشت  رد  ّدجم  هک  ار  هدیقعلا  صلاخ 
تسب و لبالا  دعس  ای  دروت  اذکه  ام  دنزادنا  دنشاب  يراصن  دوهی و  زا  رتدب  هّللاب  ذایعلا  یکم  رجح  نبا  هیمیت و  نبا  معزب  هک  یناسک  هرمزب 

وبا ۀضفارلا  نم  ۀیلاغلا  ءامـسا  هتفگ  هدیـسر  رـصاق  ریظنب  نآ  هدیدع  خـسن  هک  فراعملا  باتک  رد  هبیتق  نب  ملـسم  نب  هَّللا  دـبع  هکنآ  متفه 
رباج نیعا و  نب  ةرارز  یلدـجلا و  هَّللا  دـبع  وبا  راتخملا و  اتوم و  معلـص  هَّللا  لوسر  يار  نم  رخآ  ناـک  راـتخملا و  ۀـیار  بحاـص  لـیفطلا 

یـضفار حـلجا  ضرفلاب  رگا  سپ  هدوب  ضفاور  تالغ  زا  دوب  باحـصا  متاخ  هک  یباحـص  لیفطلا  وبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یفعجلا 
لیفطلا وبا  لثم  هک  تسنیا  شرما  ياـهتنم  هکلب  دـیدرگ  دـهاوخن  وا  حدـق  صقن و  حرج و  بیع و  بجوم  دـشاب  مه  یلاـغ  یـضفار  هکلب 

تایآ دـش و  دـناوت  هباحـص  همیخف  بقانم  همیظع و  لئاضف  زا  هراپ  نایب  لفکتم  هک  تستقاط  بات و  ارک  تنـس  لها  زج  دـشاب و  یباـحص 
تاریرقت دـنهدیم و  نآ  ناشن  هینـس  نیطاسا  هک  نادـیدجلا  ّرک  ام  هلآ  هیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولـص  ناج  سنا و  رورـس  ثیداحا  نارق و 

تسنایب حیضوت و  زا  ینغتسم  نایع و  حضاو و  دنهدیم  رس  مهنم  دحا  ذشی  ثیحب ال  هباحص  هماع  رب  نا  لمح  رد  هقینا  تادیهمت  هقیشر و 
ثیداحا مالع و  کلم  مالک  رد  وا  هلیمج  دـماحم  هلیلج و  حـئادم  هک  دـشاب  یـسک  لـثم  زین  نآ  ّولغ  ضفر و  توبث  ریدـقت  رب  حـلجا  سپ 

ۀماما یف  راونالا  تاقبع  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو  لالـضلا  الا  قحلا  دعب  اذ  امف  هدش  تباث  مالـسلا  ۀیحتلا و  فالآ  مارکلا  هلا  هیلع و  مانا  رورس 
409 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا 

َلاتِْقلا 
نع دشرتسم  فراع و  رـصبتسم  ّلک  یلع  فراعملا  ةرابع  نم  حال  حضو و  ثیح  فراوعلا  لیمج  بهاوملا و  لیلجل  حـناملا  هّلل  دـمحلا  و 

حدق مزل  ّالا  فلاتملا و  یف  هبحاصب  یمری  بیعی و  نیشی و  امم  سیل  ّهنا  فلاس و  میدق  بهذم  هّولغ  لب  ضفرلا  نا  فزاع * هفـسلا  همعلا و 
ۀباحـصلا و حرج  فئاخ و  ریغ  يزخلا  نم  نیدـلاب و  لفتحم  ریغ  وه  نم  ـالا  هنم  ّضغلا  یلع  ئرتجی  ـال  يذـلا  لوبقملا  لـیلجلا  یباحـصلا 

هفـصی ام  قوف  احوضو  قحلا  حضوف  فناج  نامیالا  نع  دئاح  فئاح و  دناعم  وه  نمم  الا  ۀینّـسلا  دـنع  ردـصی  مهیلع ال  نعطلا  مهحدـق و 
فصاع و موی  یف  حـیرلا  هب  تدتـشا  دامرک  هبلث  ضفرلا و  مذ  یف  هوقفل  ام  هفطل  هَّللا و  نوعب  راـص  فصار و  ناـیب  هیلإ  غلبی  ـال  فصاولا و 

ترابع ضعب  دیدست  قیثوت و  تیاهن  دـیکات و  حاضیا و  دـیزم  ربانب  نکل  تسرهاظ  هبیتق  نبا  دوخ  ترابع  زا  هچ  رگا  لیفطلا  وبا  تیباحص 
تیباحـص نا  زا  هک  موق  نیطاسا  رگید  تارابع  ضعب  دیدست  قیثوت و  تیاهن  دیکات و  حاضیا و  دـیزم  رب  انب  نکل  تسرهاظ  هبیتق  نبا  دوخ 

لیق ۀـلثاو و  نب  رماع  لیفطلا  وبا  هتفگ  هباغلا  دـسا  رد  يرزجلا  ریثالا  نباـب  فورعملا  دـمحم  نب  یلع  دوشیم  نیبم  ددرگ  رهاـب  رهاـظ و  وا 
هَّللا لوسر  ةایح  نم  كردا  دحا  ماع  دـلو  یثیل  ینانک  وه  رماع و  همـسا  نمیف  هبـسن  مدـقت  دـق  حـصا و  لوالا  رمعم و  هلاق  ۀـلثاو  نب  ورمع 

دمحم انثدح  لاق  ملسم  نع  امهدانساب  ۀّبح  یبأ  نب  باهولا  دبع  دومحم و  نب  ییحی  انربخا  ۀفوکلا  لزن  نینس  ینامث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
لوسر تیأر  دق  ینا  سابع  نبال  تلق  لاق  لیفطلا  یبأ  نع  رجبالا  نب  دیعس  نب  کلملا  دبع  نع  ریهز  انربخا  مدآ  نب  ییحی  انربخا  عفار  نب 

یّلص هَّللا  لوسر  كاذ  سابع  نبا  لاقف  لاق  هیلع  ساّنلا  رثک  دق  ۀقان و  یلع  ةورملا  دنع  هتیار  تلق  یل  هفصف  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
یبأ نب  یلع  یفوت  املف  اهلک  هدهاشم  هعم  دهـش  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  بحـص  لیفطلا  ابا  نا  مث  هنع  نوعدی  اوناک ال  مّهنا  ملـس  هیلع و  هَّللا 

كردا نمم  تام  نم  رخآ  وه  حصا و  لوالا  اهب و  یفوتف  ۀفوکلاب  ماقا  ّهنا  لیق  تام و  یتح  اهب  ماقاف  ۀکم  یلا  داع  هنع  هَّللا  یضر  بلاط 
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هَّللا یّلـص  یبنلا  يار  دـحا  مویلا  ضرالا  هجو  یلع  ام  لاق  لیفطلا  یبأ  نع  يریرحلا  نع  دـیز  نب  دامح  يور  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا 
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یسار باش  ام  عزاون و  يوحن  جاوزالا  نم  ّنه  ۀبقح و  تشع  دق  اخیش و  یننوعدت  لئاقلا أ  وه  انـسحم و  ارعاش  ناک  يریغ و  ملـس  هیلع و 
نب ورمع  نب  هَّللا  دـبع  نب  ۀـلثاو  نب  رماع  لیفطلا  وبا  هتفگ  هباصا  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  عئاقولا و  ینتبّیـش  نکل  یلع و  تعباتت  نینـس  نم 

هیلع و هَّللا  یّلـص  یبّنلا  يار  یثیللا  مث  ینانکلا  ۀنانک  نب  یلع  نب  ةانم  دـبع  نب  رکب  نب  ثیل  نب  دعـس  نب  يدـج  نب  شیهج  لاقی  شحج و 
دوعـسم و نبا  ۀفیذح و  ذاعم و  ّیلع و  رمع و  رکب و  یبأ  نع  اضیا  يور  ۀبحـص و  هل  يدـع  نبا  لاق  ثیداحا  هنع  ظفح  باش و  وه  ملس و 

دلاخ نب  ۀمرکع  عیفر و  نب  زیزعلا  دبع  ةداتق و  ریبزلا و  وبا  يرهزلا و  هنع  يور  مهریغ  مقرا و  نب  دیز  ثراحلا و  دبع  نب  عفان  ساّبع و  نبا 
لاق ۀباحصلا و  نم  تام  نم  رخآ  وه  ۀئام و  ۀنس  تام  ملـسم  لاق  نورخآ  ذوبّرخ و  نب  فورعم  بیبح و  یبأ  نبا  دیزی  رانید و  نب  ورمع  و 
نب ریرج  نب  بهو  لاق  ۀئام  عبـس و  ۀنـس  تام  ۀلاضف  نب  كرابم  نع  اعیمج و  هتینک  همـساب و  روهـشم  وه  ۀـئام و  نیتنثا و  ۀنـس  یقربلا  نبا 
هنا ۀتباث  تایاور  هنع  تءاج  نکّسلا  نبا  لاق  لیفطلا و  وبا  یل  لاقف  اهنع  تلاسف  ةزانج  تیأرف  ۀئام  رـشع و  ۀنـس  ۀکمب  تنک  هیبا  نع  مزاح 
یبأ نع  ناعدج  نب  دیز  نب  یلع  نع  دعس  نبا  رکذ  تبثی و  ملف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنم  هعامـس  اما  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  يار 

نیعدتبمب جاجتحا  هّینس  نیطاسا  رباکا  تادافا  بسح  هکنآ  متشه  تسب و  هبلطی  نمیف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  بلطا  تنک  لاق  لیفطلا 
راکنا ریغب  ناشعامـسا  ناـشیا و  زا  عامـس  نآـب و  جاـجتحا  ناـشیا و  زا  تیاور  لوبق  هینـس  فلخ  فلـس و  هشیمه  تسزئاـج و  تاـعد  ریغ 

جاجتحا كرت  یعاد  سپ  دشاب  یعاد  ریغ  عدتبم  هیّنس  معزب  هک  تسنآ  شراک  تیاهن  دشاب  مه  یضفار  ضرفلاب  حلجا  رگا  سپ  دناهدرک 
نمحّرلا دـبع  نب  ناـمثع  ورمع  وـبا  نیّدـلا  یقت  رهاـب  حـضاو و  هّینـس  فـلخ  فلـس و  هقیرط  اـب  نآ  تفلاـخم  هکلب  رهاـظ  ریغ  وا  تـیاورب 

فورعملا
411 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قساف هنال  اقلطم  مهتیاور  ّدر  نم  مهنمف  هتعدب  رفکی  يذلا ال  عدتبملا  ۀیاور  لوبق  یف  اوفلتخا  هتفگ  ثیدحلا  مولع  باتک  رد  حالّـصلا  نباب 
مل اذإ  عدـتبملا  ۀـیاور  لبق  نم  مهنم  لواتملا و  ریغ  لواتملا و  قسفلا  یف  يوتـسی  لواتملا  ریغ  لواتملا و  رفکلا  یف  يوتـسا  اـمک  هتعدـبب و 

لها ةداهش  لبقا  هلوقل  یعفاشلا  یلا  اذه  مهضعب  ازع  نکی و  مل  وا  ۀعدب  یلا  ۀیعاد  ناک  ءاوس  هبهذم  ةرصن  یف  بذکلا  لحتـسی  نمم  نکی 
ۀیعاد ناک  اذإ  لبقن  ۀیعاد و ال  نکی  مل  اذإ  هتیاور  لبقی  موق  لاق  مهیقفاومل و  روزلاب  ةداهـشلا  نوری  مهنال  ۀـضفارلا  نم  ۀـیباطخلا  الا  ءاوهلا 
ۀیاور لوبق  یف  هباحـصا  نیب  افالخ  هنع  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  باحـصا  ضعب  یکح  ءاملعلا و  نم  رثکالا  وأ  ریثکلا  بهذم  اذه  ۀـعدب و  یلا 
دحا یتسبلا  نابح  نب  متاح  وبا  لاق  هتیاور و  لوبق  مدـع  یف  مهنیب  فالخ  ـالف  ۀـیعاد  ناـک  اذإ  اـما  لاـق  ۀـعدب و  یلا  عدـی  مل  اذإ  عدـتبملا 

ثلاثلا بهذملا  اذـه  افالخ و  هیف  مهنیب  ملعا  ۀـبطاق ال  انتمئا  دـنع  هب  جاجتحالا  زوجی  عدـبلا ال  یلا  هیعادـلا  ثیدـحلا  ۀّـمئا  نم  نیفنـصملا 
ریثک نیحیحـصلا  یف  ةاعدلا و  ریغ  ۀعدتبملا  نع  ۀیاورلاب  ۀحفاط  مهبتک  ناف  ثیدحلا  ۀّمئا  نم  عئاشلل  دعابم  دـیعب  لوالا  اهالوا و  اهلدـعا و 

نیثدحملا نم  ءاملعلا  لاق  هتفگ  ملسم  حیحص  حرش  جاهنم  رد  يوونلا  فرش  نب  ییحی  ملعا و  هَّللا  لوصالا و  دهاوشلا و  یف  مهثیداحا  نم 
نم مهنمف  هتیاور  یف  اوفلتخاف  اهب  رفکی  يّذلا ال  اّما  قافتالاب و  هتیاور  لبقی  هتعدـب ال  رفکی  يذـلا  عدـتبملا  لوصالا  باحـصا  ءاهقفلا و  و 
ناک ءاوس  هبهذم  لهال  وا  هبهذم  ةرصن  یف  بذکلا  لحتسی  نمم  نکی  مل  اذإ  اقلطم  اهلبق  نم  مهنم  لیواّتلا و  هعفنی  هقسفل و ال  اقلطم  اهّدر 

ۀـضفارلا نم  ۀـیباّطخلا  ّالا  ءاوهلا  لها  ةداهـش  لبقا  هلوقل  هنع  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  اـنماما  نع  یکحم  اذـه  ۀـیعاد و  ریغ  وا  ۀـعدب  یلا  ۀـیعاد 
مهیقفاومل روّزلاب  ةداهشلا  نوری  مهنوکل 

412 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لدعالا وه  ءاملعلا و  نم  نیرثکالا  وا  نیریثک  بهذم  اذه  ۀـیعاد و  ناک  اذإ  لبقی  هتعدـب و ال  یلا  ۀـیعاد  نکی  مل  اذإ  لبقی  لاق  نم  مهنم  و 

نب متاح  وبا  لاق  ۀـیعادلا و  لوبق  مدـع  یلع  اوقفتا  ۀـیعاّدلا و  ریغ  یف  یعفاشلا  باحـصا  فلتخا  یعفاشلا  باحـصا  ضعب  لاـق  حیحـصلا و 
یفف اّدـج  فیعـضف  لوالا  بهذـملا  اّما  کلذ و  یف  مهنیب  فالخ  ۀـبطاق ال  انتمئا  دـنع  ۀـیعادلاب  جاـجتحالا  زوجی  ـال  ءاـحلا  رـسکب  ناـّبح 

ۀیاورلا لوبق  یلع  فلخلا  فلـسلا و  لزی  مل  ةاعدلا و  ریغ  نیعدـتبملا  نم  ریثکب  جاجتحالا  ثیدـحلا  ۀّـمئا  بتک  نم  امهریغ  نیحیحـصلا و 
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هتفگ ثیدـحلا  ۀـیفلا  حرـش  رد  یقارع  میحّرلا  دـبع  ملعا و  هَّللا  مهنم و  راکنا  ریغ  نم  مهعامـسا  مهنم و  عامّـسلا  اـهب و  جاـجتحالا  مهنم و 
لیوات ریغب  قسافلاک  ّدرف  الّواتم  ناک  نا  هتعدبب و  قساف  ّهنأل  اقلطم  هتیاور  ّدرت  لیقف  لاوقا  یلع  هتعدب  یف  رفکی  مل  عدتبم  ۀیاور  یف  اوفلتخا 
عئاشلل دعابم  دیعب  ّهنا  حالصلا  نبا  لاق  ۀیافکلا و  یف  بیطخلا  لاق  امک  کلام  نع  يوری  اذکه  لّواتملا و  ریغ  لواتملا  رفاکلا  يوتـسا  امک 

یف بذکلا  لحتسی  نمم  نکی  مل  نا  ّهنا  یناثلا  لوقلا  یتایـس و  امک  ةاعدلا  ریغ  ۀعدتبملا  نع  ۀیاورلاب  ۀحفاط  مهبتک  ناف  ثیدحلا  ۀّمئا  نع 
یلا لوقلا  اذـه  بیطخلا  يزع  لبقی و  مل  کلذ  لحتـسی  نمم  ناـک  نا  ـالوا و  هتعدـب  یلا  اـعد  ءاوس  لـبق  هبهذـم  لـهال  وا  هبهذـم  ةرـصن 
یبأ نبا  نع  اضیا  اذه  یکح  لاق و  مهیقفاومل  روّزلاب  ةداهـشلا  نوری  مهنال  ۀضفارلا  نم  ۀیباطخلا  الا  ءاوهلا  لها  ةداهـش  لبقا  هلوقل  یعفاشلا 

ۀضفارلا و نم  روزلاب  رهـشا  موقا و  ءاوهالا  لها  یف  ام  لاق  یعفاشلا  نع  لخدملا  یف  یقهیبلا  يور  یـضاقلا و  فسوی  نبا  يروثلا و  یلیل و 
اذه حالـصلا و  نبا  لاق  بیطخلا  هلاق  امک  دمحا  بهذ  هیلإ  لبق و  ۀیعاد  نکی  مل  نا  لبقی و  مل  هتعدـب  یلا  ۀـیعاد  ناک  نا  ّهنا  ثلاثلا  لوقلا 
هیف مهنیب  ملعا  ۀبطاق ال  انتمئا  دـنع  هب  جاجتحالا  زوجی  عدـبلا ال  یلا  ۀـیعادلا  نابح  نبا  لاق  اهالوا  اهلدـعا و  وه  رثکالا و  وا  ریثکلا  بهذـم 

اذکه افالتخا و 
413 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نبا هیف  لقن  لوقف و  هتعدـب  یلا  عدـی  مل  نمیف  مهنیب  فالخلا  ّنا  ۀـیعادل و  لبقی  هنا ال  هباحـصا  نیب  فالخ  ّهنا ال  یعفاشلا  باحـصا  ضعب 
اما یلوالا و  ةروصلا  یف  هنع  قافنالا  ۀیاکح  یلع  حالّـصلا  نبا  رـصتقا  اضیا و  ۀیعادلا  ریغ  لوبق  یف  ۀیعادلا و  ۀیاور  ّدر  یف  يأ  اقافتا  ناّبح 
اذإ نقتملا  قودّصلا  ّنا  فالخ  انتمئا  نم  ثیدحلا  لها  نیب  سیل  یعبـضلا  نامیلـس  نب  رفعج  ۀمجرت  یف  تاقثلا  خیرات  یف  لاق  ّهناف  ۀـیناثلا 
مل عبار  لوق  ۀلئـسملا  یف  هرابخاب و  جاجتحالا  طقـس  هتعدب  یلا  یعد  اذاف  زئاج  هرابخاب  جاجتحالا  ّنا  اهیلإ  وعدی  نکی  مل  ۀعدب و  هیف  ناک 

نیملکتملا و لقنلا و  لها  نم  ۀـعامج  نع  بیطخلا  هاکح  لیواتلاب  اقاّسف  وا  ارافک  اوناک  نا  اقلطم و  مهرابخا  لبقت  ّهنا  حالـصلا  نبا  هکحی 
ةاعدلا ریغ  ۀعدتبملا  ثیداحا  نم  ریثک  نیحیحـصلا  یف  ربخلا و  ءدتبملا و  نیب  ۀضرتعم  ۀـلمج  یه  حالـصلا  نبا  يأ  الدـع  الا  هاور  دـق  لوق 
مصالا بوقعی  نب  دمحم  ۀمجرت  یف  مکاحلل  روباسین  خیرات  یف  امهریغ و  نیـصحلا و  نب  دواد  ناّطح و  نب  نارمعک  اداهـشتسا  اجاجتحا و 

هتفگ یبنلا  ثیدح  لوصا  ملع  یف  ّيور  لهنم  رد  ینانکلا  ۀعامج  نب  هَّللا  دعـس  نب  میهاربا  نب  دمحم  ۀعیـشلا و  نم  نآلم  ملـسم  باتک  نا 
مل نا  لیق  رفکلاک و  لّوات  ناک  نا  هقـسفل و  اقلطم  لبقی  لیق ال  لاوقا  ۀثلث  هیف  اهریغب  عدتبملا  قافتاف و  ةرفکم  ۀعدبب  عدتبم  لبقی  عساتلا ال 

ۀیعاد ناک  نا  لیق  هنع و  هَّللا  یضر  یعفاشلا  یلا  اذه  يزعی  لبقی و  مل  ۀیباطخلاک  هلحتـسا  نا  لبق و  هلها  هبهذم و  ةرـصنل  بذکلا  لحتـسی 
یناعنـصلا ینامیلا  ریزولا  فورعملا  میهاربا  نب  دمحم  هیلع و  مهقافتا  نابح  نبا  لقن  رثکالا و  هیلع  يّذلا  اذه  لبق و  الا  لبقی و  مل  هبهذـمل 

ۀیاور ۀعدب و  یلع  سیل  يّذلا  لدعلا  ۀیاور  ضراعت  اذإ  ّهنا  یناثلا  لاق  ۀثلاثلا  ۀلئسملا  هتفگ  مساقلا  یبأ  ۀنـس  نع  بّذلا  یف  مساب  ضور  رد 
ةرهـشب هاعدا  يذلا  عامجالا  عنم  اهدحا  هوجو  نم  هیلع  باوجلا  هیلع و  عمجم  اذه  ۀعدب و  یلع  سیل  يذلا  لدعلا  ۀـیاور  تمدـق  عدـتبملا 

فالخلا
414 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قفتملا حیحـصلا  یف  عدبلا  لها  نم  ةریثک  ثیداحال  مهجارخا  عم  نسحلا  یلع  حیحـصلا  ثیدحلا  میدـقت  یلع  ثیدـحلا  ۀّـمئا  عمجا  دـقف 
حیحصت یلع  ناخیشلا  قفتا  نیذلا  ۀعدتبملا  کئلوا  ثیدحف  نیحیحصلا  ثیدح  نم  لوبقلاب  یقلتملا  وه  حیحـصلا و  بتارم  عفرا  یف  هیلع 

ناقتالا و ظفحلا و  یف  ۀعدتبملا  کئلوا  ۀبترم  نع  اولزن  نیذلا  ۀحلاصلا  ةدیقعلا  لها  نم  ریثک  ثیدح  یلع  ضراعتلا  دنع  مدـقم  مهثیدـح 
ناف ةدیقع  یف  ۀـعدب  اذ  ۀـقث  ناک  نمم  دـیعم  لثم  نع  يرـصبلا  نسحلا  ۀـیاور  يأ  هتیاور  اّما  هتفگ  نسحتـسم  لوق  رد  نامز  نسح  يولوم 

يّذلا ۀـیافکلا و  یف  بیطخلا  لاق  ملعلا  لها  نم  مهدـعب  نم  ۀباحـصلا و  ریهامجب  هیف  قفاوم  وهف  مهمعز  رهاظ  وه  امک  ۀّـجح  هدـنع  تناک 
قاسفلا نم  مهارجم  يرج  نم  مهتاداهـش و  جراوخلا و  راـبخا  ۀباحـصلا  لوبق  نم  رهتـشا  اـم  مهراـبخاب  جاـجتحالا  زیوجت  یف  هیلع  دـمتعی 
مهسفنا یلع  مهظفح  بذکلا و  مهیظعت  قدصلا و  مهیرحت  نم  اوأر  امل  کلذ  یلع  مهدعب  نیفلاخلا  نیعباتلا و  لمع  رارمتـسا  مث  لیواتلاب 
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اهب قلعتی  مهئارآ و  فلاـخت  یتـلا  ثیداـحالا  مهتیاور  ۀـمومذملا و  قئارطلا  بیرلا و  لـها  یلع  مهراـکنا  لاـعفالا و  نم  تاروـظحملا  نع 
ۀبراقم یف  نظلا  يوقی  هب  باـبلا و  اذـه  یف  جـجحلا  ربکا  وه  مهنم و  عاـمجالاک  کـلذ  راـصف  هلوق  یلا  مهیلع  جاـجتحالا  یف  مهوفلاـخم 
تعدب ببسب  هک  یعدتبم  رد  هتفگ  لوسرلا  ثیداحا  حالطصا  یلا  لوصولا  جهنم  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  یهتنا و  باوصلا 
نانچمه تسیوتسم  لواتم  ریغ  رفک  رد  هکنانچ  سپ  وا  قسف  رب  انب  اقلطم  تسلوبقمان  شتیاور  هکنآ  یکی  تسلوق  هس  هدیدرگن  رفکب  دوخ 

تسلوبقم شتیاور  تسا  هدرکن  دوخ  بهذم  ترـصن  يارب  زا  بذک  لالحتـسا  رگا  هکنآ  مود  تسیواسم  لواتم  ریغ  لواتم و  زین  قسف  رد 
بهذـم يوسب  یعاد  رگا  هکنآ  موس  تسحر  یعفاـش  يوسب  بوسنم  لوـق  نیا  ضفاور و  زا  هیباـطخ  لالحتـسا  لـثم  تسین  لوـبقم  ـالا  و 

نورثکالا هیلع  يذـّلا  ثیدـح و  میدـق و  عازن  کلذ  یف  هتفگ و  ریثک  نبا  ظـفاح  رثکا  دـنانیرب  تساریذـپ و  هنرو  تسین  لوبقم  تسدوخ 
یلا دنافلتخم  هیعاد  ریغ  رد  لوبق و  مدع  رب  قفتم  هیعاد  رد  ام  باحصا  هک  دناهتفگ  یعفاش  باحصا  ضعب  هریغ و  ۀیعادلا و  نیب  لیصفتلا 

یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دعب  امیف  لقنتس  ةرابع  دعب  لاق  نا 
415 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةاعد ریغ  هعدتبم  زا  يرایسب  هب  جاجتحا  ثیدح  هّمئا  بتک  زا  امهریغ  نیحیحص و  رد  هچ  تسفیعض  تخـس  لوا  بهذم  هتفگ  هصالخ  رد 
ۀنسلل و ۀفلاخملا  ۀلعفلا  ۀعدبلا  هتفگ  تافیرعت  رد  يوانم  میوگ  یهتنا  تسا 

رانلا یف  ۀلالض  لک  ۀلالض و  ۀعدب  لک  ۀعدب و  ثدحم  لک  ثیدحلا  یف 
لاق روهمجلا  اهبحاص  لبقی  لّوالاف ال  قسفمب  وا  رفکلا  مزلتسی  ام  دقتعی  ناک  رفکمب  نوکت  نا  اّما  ۀعدبلا  مث  هدومرف  رجح  نبا  ظفاح  یهتنا 

نا یعدـت  ۀـفئاط  نال  ۀـعدبب  رفکم  لک  دری  ّهنا ال  قیقحتلا  لبق و  هتلاقم  ةرـصنل  بذـکلا  لح  دـقتعی  ناک ال  نا  لیق  اـقلطم و  لـبقی  لـیق  و 
هتیاور درت  يذلا  نا  دـمتعملاف  فئاوطلا  عیمج  ریفکت  مزلتـسال  قالطالا  یلع  کلذ  ذـخا  ولف  اهتفلاخم  رفکتف  غلابت  دـق  ۀـعدتبم و  اهتفلاخم 
کلذ یلا  مضنا  ۀفّـصلا و  هذـهب  نکی  مل  نم  اماف  هسکع  دـقتعا  نم  اذـک  ةرورـضلاب و  نیّدـلا  نم  اـمولعم  عرـشلا  نم  ارتاوتم  ارما  رکنا  نم 
حراش یطویـس  قافتالاب  هب  جتحی  مل  هتعدبب  رفک  نم  هتفگ و  بیرقت  رد  يوون  یهتنا و  هلوبق  نم  عنام  الف  هاوقت  هعرو و  عم  وری  امل  هطبض 

رد یطویـس  هکنآ  مهن  تسب و  هدرک  هشقانم  يوون  اب  ظفاح  لوقب  قافتا  يوعد  رد  هدـعب  تایئزجلا  ملع  رکنم  مسجملاـک و  دـیوگ  بیرقت 
امهدحا و وا  ملسم  يراخبلا و  مهل  جرخا  نم  ۀعدبب  یمر  نم  ءامسا  درسا  نا  تدرا  ةدئاف  هتفگ  يواونلا  بیرقت  حرـش  یف  يوارلا  بیردت 

یبأ نب  زیزعلا  دبع  ینامحلا  ییحی  وبا  دیمحلا  دبع  راوس  نب  ۀبابـش  یبهرملا  هَّللا  دبع  نب  ّرذ  یئاطلا  ذـئاع  نب  بویا  نامهط  نب  میهاربا  مه 
حلاص نب  ییحی  ّيرکـشیلا  رمع  نب  ءاقر  ریرـضلا و  ۀـیواعم  وبا  مزاخ  نب  دـمحم  ةّرم  نب  ورمع  ّرذ  نب  رمع  يرـصبلا  ثایغ  نب  نامثع  داّور 

نب رهن  يودعلا  دیوس  نب  قاحسا  رانلاب  رئابکلا  بکترم  یلع  مکحلا  یف  لوقلا  ریخات  وه  ءاجرالاب و  اومر  ءالوه  ریکب  نب  سنوی  ّیظاحولا 
اومر ءالوه  مزاـح  یبأ  نب  سیق  يرعـشالا  ملاـس  نب  هَّللا  دـبع  اـفولا  وبا  ۀملـس  نب  دـلاخ  یطـساولا  ریمن  نب  نیـصح  ناـمثع  نب  زیرح  دـسا 

یفوکلا بلغت  نب  نابا  دیمحلا  دبع  نب  ریرج  یناقلخلا  اّیرکز  نب  لیعامسا  نابا  نب  لیعامـسا  هیلع  هریغ  میدقت  ّیلع و  ضغب  وه  بصنلاب و 
نب دابع  ماوعلا  نب  دابع  ریمع  نب  دیعس  عرشا  نب  ورمع  نب  دیعس  يرتخبلا  وبا  زوریف  نب  دیعس  یناوطقلا  دّلخم  نب  دلاخ 

416 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب يدع  یسبعلا  یسوم  نب  هَّللا  دیبع  نیعا  نب  کلملا  دبع  مامه  نب  قازرلا  دبع  یلیل  یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  نب  یـسیع  نب  هَّللا  دبع  بوقعی 

ةداجح نب  دّمحم  هفیلخ  نب  رطق  یفوکلا  قوزرم  نب  لیـضف  نیکد  نب  لضفلا  نب  دیربلا  نب  مشاه  نب  یلع  دعجلا  نب  یلع  يراصنالا  تباث 
ۀباحّـصلا ّیلع  یلع  میدقت  وه  عیـشتلاب و  اومر  ءالوه  راّزجلا  نب  ییحی  ناسغ  وبا  لیعامـسا  نب  کلام  ناوزغ  نب  لیـضف  نب  دّمحم  یفوکلا 

نب ملاس  قاحـسا  نب  ایرکز  نیـصحلا  نب  دواد  ناوکذ  نب  نسحلا  یبراحملا  ۀّیطع  نب  ناّسح  یـصمحلا  دیزی  نب  روث  یندملا  دـیز  نب  روث 
دبع ۀیواعم  وبا  ورمع  نب  هَّللا  دبع  ناسیک  نب  حلاص  رمن  یبأ  نب  کیرش  دابع  نب  لبش  یکملا  نامیلس  نب  فیس  نیکسم  نب  مالـس  نالجع 
ءاطع يرّونتلا  دیعـس  نب  ثراولا  دبع  یندملا  قاحـسا  نب  نمحّرلا  دبع  یلعالا  دبع  نب  یلعالا  دبع  حیجن  یبأ  نب  هَّللا  دبع  دیبل  یبأ  نب  هَّللا 

مهدزاود دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 359زکرم  هحفص 252 

http://www.ghadirestan.com


دّمحم لاهنملا  نب  سمهک  یبارعالا  فوع  یناه  نب  ریمع  ریـصقلا  ملـسم  نب  نارمع  هدـئاز  یبأ  نب  رمع  ثرحلا  نب  ءالعلا  ۀـنومیم  یبأ  نب 
وه ردقلاب و  اومر  ءالؤه  یمرـضحلا  هزمح  نب  ییحی  هبنم  نب  بهو  یئاوتـسدلا  ماشه  يوحنلا  روعالا  یـسوم  نب  نوراه  يرـصبلا  ءاوس  نب 
نبا یلوم  ۀـمرکع  قارفلا  قلخب  لوقلا  هَّللا و  تافـص  یقن  وـه  مهج و  یبأ  نبا  يأرب  یمر  یمرـسلا  نب  رـشب  دـبعلا  قـلخ  نم  ّرـشلا  نا  معز 
نب ّیلع  مهولتاق  هتیّرذ و  نامثع و  نم  هنم و  اوأّربت  مکحتلا و  ّیلع  یلع  اورکنا  نیذلا  جراوخلا  مه  ۀیـضابأ و  ءالوه  ریثک  نب  دیلولا  ساّبع 

ۀّمئألا و یلع  جورخلا  نوری  نیذلا  ۀـیدقعلا  نم  ناّطح  نب  نارمع  قولخم و  ریغ  قولخم و ال  نآرقلا  لوقی  نا ال  وه  فقولاب و  یمر  ماشه 
بصاون و جراوخ و  زا  ریفغ  یمج  ریثک و  یعمج  نیا  هاگ  ره  امهدـحا  وا  ناخیـشلا  مهل  جرخا  نمم  ۀـعدتبملا  ءالوهف  کلذ  نورـشابی  ـال 
دورسم و ترابع  نیرد  ناشیامـسا  هک  لالـضا  داسف و  لامکب  نیفوصوم  لآم  لاح و  ءوسب  نیونمم  لالـض و  تعدب و  رد  نیکمنم  هبهرم 
زا نتفاترـس  زاب  دنـشاب  ناشیا  زا  یکی  ای  نیحیحـص  لاجر  زا  دوجوم  نآ  ریغ  یبهذ و  نازیم  رد  لاجر  نیدـقان  زا  ناشحدـق  حرج و  لاوقا 
رد یطویـس  هکنآ  مایـس  هجو  درادـن  یهجو  تسا  هینـس  دزن  وا  عادـتبا  ضفر و  توبث  ریدـقت  رب  شراـک  تیاـهن  هک  حـلجا  تیاور  لوـبق 

هتفگ بیردت 
417 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب دیمحلا  دبعب  اجتحا  ةاعّدلا و  نم  وه  ناّطح و  نب  نارمعب  يراخبلا  جـتحاف  ةاعّدـلاب  اجتحا  اضیا  نیخیـشلا  ناب  هیلع  ضرتعا  یقارعلا  لاق 
نارمع رکذ  مث  جراوخلا  نم  اثیدح  ّحصا  ءاوهالا  لها  یف  سیل  لاق  دواد  ابا  ّناب  باجا  ءاجرالا و  یلا  ۀیعاد  ناک  یناّمحلا و  نمحرلا  دـبع 

هک تسرهاظ  ترابع  نیزا  نیعم  نب  هقثو  دق  ۀمّدقملا و  یف  هل  جرخا  لب  دیمحلا  دبعب  ملسم  جتحی  مل  لاق و  جرعالا  ناّسح  ابا  ناّطح و  نب 
یعاد عدتبم  حـلجا  ضرفلاب  رگا  دـشابن  زاوج  میرح  زا  جراخ  جراوخ  تاعدـب  جاجتحا  هاگ  ره  تسزئاج و  مه  جراوخ  تاعدـب  جاجتحا 

دـسریم حوضوب  تاعد  هعدـتبمب  جاجتحا  زاوج  مه  املع  رگید  تادافا  زا  نیرب  هوـالع  ددرگ و  عنتمم  زئاـجان و  واـب  جاـجتحا  ارچ  دـشاب 
یلا ءاعدلا  یلع  مهـصرح  ةدشب  نومهتی  مهنا  امهدحا  ناهجو  هلف  مهنم  ةاعدلا  لبقی  مل  نم  اّما  هتفگ و  مساب  ضور  رد  میهاربا  نب  دـمحم 

قلعتی امیف  هیف  فقوی  مهبهذمب و  قلعتی  امیف ال  فّعضی  اذه  کلذ و  وحن  مهبهذم و  رصنی  امیف  ءافعّـضلا  ضعب  نع  یفخ  سیلدتب  مهتعدب 
هلثمب طقـسی  یحلـصم ال  رظن  اذه  مهتلیق و  نم  ۀبلّطلا  یلع  افوخ  مهل  ۀبلّطلا  ۀـطلاخم  نع  زجوملا  یناثلا  هجولا  نئارقلا  بسح  یلع  کلذـب 
فقا مل  مهل و  ۀطلاخم  ریغ  نم  مهتایح  یف  وا  مهتوم  دعب  هوور  ام  انغلب  دق  امیـس و  هتحـص و ال  نونظملا  حجارلا  ثیدـحلاب  لمعلا  بوجو 
کلذ هجو  رکذل  اوضرعتی  مل  فیک  ثیدحلا  مولع  یفّنـصم  نم  بجعلا  مهل و  نیهجولا  نیذـه  تفّلکت  اّمنا  هجو و  یلع  کلذـب  نیلئاقلل 

عنقی نکی  مل  ّهنا  ةرکذتلا  یف  یبهذلا  يور  اّیردق  ناک  ّهنا  عم  ةدانق  ثیدح  ۀـیاورک  حیحّـصلا  یف  ۀـتباث  ۀـقثلا  ۀـیعادلا  نع  ۀـیاوّرلا  نا  یلع 
ام داریا  نم  ردقلا  اذه  یلع  رصتقنل  ۀقث و  نع  ۀقث  بذوش  نب  هَّللا  دبع  نع  ۀعیبر  نب  ةرمض  نع  مزجلا  ۀغیـصب  هاور  احایـص  هب  حیـصی  یتح 
وبا هتفگ  لوصولا  جهنم  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  هانرکذ و  امم  يوقا  کّسمتم  مهل  سیلف  مهیلع  باوجلا  نایب  هب و  اوکّـسمت 
هتفگ حالـصلا  نبا  تسا  هدوبن  مولعم  باب  نیرد  یفالخ  ناشیا  نایم  تسین و  زئاج  ۀبطاق  ام  همئا  دزن  هیعادب  جاجتحا  هتفگ  نابح  نبا  متاح 

ۀّمئأ نع  عئاشلل  دعابم  دیعب  اقلطم  عنملاب  لوقلا  اهالوا و  لاوقالا و  لدعا  اذه  و 
418 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هدایز ریثک  نبا  ظفاح  ریثک  لوصالا  دـهاوشلا و  یف  مهثیدـح  نم  نیحیحـصلا  یفف  ةاعدـلا  ریغ  ۀـعدتبملا  نع  ۀـحفاط  مهبتک  ناف  ثیدـحلا 
اذه یف  یعفاشلا  قرفی  ملف  مهیقفاومل  روزلاب  ةداهشلا  نوری  مهنال  ۀضفارلا  نم  ۀیباطخلا  الا  ءاوهلا  لها  ةداهش  لبقا  یعفاشلا  لاق  دق  هدرک و 
نب نمحرلا  دـبع  حدام  یجراخلا  ناّطح  نب  نارمعل  جرخ  دـق  يراـخبلا  اذـه  اـمهنیب و  ینعملا  یف  قرفلا  اـم  مث  هریغ  ۀـیعادلا و  نیب  صنلا 

صیحم يذلا ال  ّقحلا  وه  اذه  لوقا و  یهتنا  ملعا  هَّللا  ۀـعدبلا و  یلا  ةوعدـلا  ربکا  نم  هل  هحدـم  يأ  اذـه  بلاط و  یبأ  نب  یلع  لتاق  مجلم 
دمحم دّیـس  هتفگ و  لوصولا  جهنم  رد  زین  هیلإ و  عجریلف  ایفاش  اقیقحت  لئاسملا  ّۀلدا  یلا  لئاّسلا  ۀـیاده  یباتک  یف  کلذ  تققح  دـق  هنع و 
نوکی دری  مهنم و  قودـصلا  لیق  نم  ذـش  عامجا و  وه  احیرـصت و  رئابکلا  باکتراب  ملـسملا  ّدری  دـق  هتفگ و  دوخ  رـصتخم  رد  میهاربا  نب 

مهدزاود دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 359زکرم  هحفص 253 

http://www.ghadirestan.com


ۀیعاد نکی  مل  نم  لبقیف  قسفمب  وا  روهمجلا  هلبقی  الف  رفکب  اما  یه  دبلاب و  يواّرلا  ّدری  دق  رئابکلا و  بنتجا  نا  هنساحم و  نم  رثکا  هیواسم 
یعدا دق  عباتی و  هتمهتب و ال  نئارقلا  يوقت  هتعدب و  يوقی  امیف  ّالا  هلوبق  لیلدلا  یف  يوقلا  لاق و  نیثدحملا  دنع  ۀـیعاّدلا  دری  حـصالا و  یف 

ّنظ مهلبق  نم  ۀجح  ۀعدبلاب و  ۀمهتلا  مهّدر  نم  ۀّجح  تیبلا و  لها  روهمج  بهذم  وه  اقلطم و  نیلّواتملا  لوبق  یلع  عامجالا  ۀـّلج  ۀـعامج 
نم کلذ  ملعی  امک  رثالا  ثیدـحلا و  ملع  لیطعت  نم  مهّدر  نم  مزلی  ام  کلذ و  یلع  عامجالل  تاـقثلا  ۀـیاور  عناـملا و  مدـع  عم  قدـصلا 

نیرد همالک و  یهتنا  ثیدحلا  مولع  مصاوعلا و  یف  کلذ  تحـضوا  دق  امهتیاور و  ۀّیقت  یف  دـهجلا  غولب  عم  نیحیحـصلا  لاجر  نع  ثحب 
دوب شتعدـب  يوقم  شتیاور  هاوخ  هن  ای  دوب  یعاد  هاوخ  هدرک  هریغ  عامجاب و  لالدتـسا  نآ  رب  اقلطم و  تسلیواتلا  قاّسف  لوبق  تیوقت  لوق 

ریثکب اجتحا  نیحیحـصلا  یبحاص  نا  هتفگ  رثکالا و  وا  ریثکلا  لوق  ّهنا  هتفگ  هدرک  یعاد  ریغ  عدـتبم  لوق  تیوقت  بیرقت  رد  يوون  هن و  اـی 
دبعب اجتحا  ةاعدلا و  نم  وه  ناّطح و  نب  نارمعب  يراخبلا  جتحاف  ةاعدلاب  ناخیـشلا  يأ  اجتحا  لب  هتفگ  ینآرق  ةاعدـلا و  ریغ  ۀـعدتبملا  نم 

سیل لاق  دواد  ابا  ناب  باجا  ءاجرالا و  یلا  ایعاد  ناک  یناّمحلا و  نمحرلا  دبع  نب  دیمحلا 
419 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هل جرخا  لب  دیمحلا  دبعب  ملـسم  جتحی  مل  لاق و  جرعالا  ناسح  ابا  ناطح و  نب  نارمع  رکذ  مث  جراوخلا  نم  اثیدـح  حـصا  ءاوهالا  لها  یف 
بلاط ع یبأ  نب  یلع  لتاق  حدام  یعاد  یجراخ  ناّطح  نب  نارمع  ثیدح  ّتیحـصأب  نوچ  مییوگ  یهتنا  نیعم  نبا  هقثو  دق  ۀمدقملا و  یف 

تیاور لوبق  رد  رایعم  وا و  ریغ  ای  دوب  یعاد  هاوخ  دشاب  لوبقم  قودص  عدتبم  ره  هک  دیابیم  سپ  دناهدش  لئاق  ثیدح  رد  وا  قدـص  ربانب 
قودص هک  یتقو  اقلطم  تسعدـتبم  لوبقب  لوق  يوقم  همه  نیا  دوش و  هدـنگفارب  نایم  زا  ار  هریغ  تلادـع و  مسر  دوب و  يوار  قدـص  اهنت 

ۀلدا یلا  لئاسلا  ۀیاده  رد  هک  تسدنچ  ثاحبا  ماقم  نیرد  مییوگ  یهتنا  هریغ  حیقنتلا و  حرش  یف  هانرصن  دق  هتفگ و  رطملا  لابسا  رد  دشاب 
تلادع و رب  هن  تسیوار  طبـض  قدص و  رب  تیاور  رادم  هک  تسنآ  شلـصاح  میاهدرک و  نآ  طسب  مجنپ  دصکی و  لاؤس  باوجب  لئاسملا 

ذخا حیحص و  نسح و  ثیدح  مسر  رد  تلادع  ذخا  دوب و  هک  عدتبم  ره  دشاب  لوبقم  تسمولعم  وا  طبض  قدص و  رگا  هچ  عدتبم  تیاور 
رد تسین  یغبنی  اـمک  دـناهدرک  قاـبطا  نآ  رب  دوخ  بتک  رد  ثیدـح  لوصا  ءاـملع  عـیمج  هکناـنچ  تلادـع  فـیرعت  رد  تعدـب  كرت  رب 

یعیـش و یـضعب  امهریغ و  ملـسم و  يراخب و  لاجر  زا  هک  فیک  کل و  انه  انیب  امک  هدمآ  مه  تاعد  هعدـتبم  زا  یـسب  تیاور  نیحیحص 
تیاور لوبق  باوص  سپ  تسلوصا  لها  مسر  ضقان  ناشیا  زا  تیاور  رد  حدق  دناهدوب  یبصان  یـضعب  يردـق و  یـضعب  یجرم و  یـضعب 

هجوم یهجو  شتیاور  در  يارب  زیچ  ود  ره  نیا  دوجو  ریدقت  رب  تسین و  مولعم  وا  طبض  قدص و  هک  یسک  الا  قالطالا  یلع  دشاب  هعدتبم 
تسج دیاب  لئاسلا  ۀیاده  زا  ماقم  نیا  لیصفت  تسین و 

ار حلجا  روهمج  فیعضت  ياعدا  باوج 

ماتف تراثا  روهمج  فیعضت  ياعداب  رودّصلا  ةدمع  لضاف  روهمجلا و  سیئر  روخف  بطاخم  لوقا  دناهدرک  فیعـضت  ار  وا  روهمج  هلوق و 
دوب دهاوخن  یفخم  هتخادنا  لامک  اب  نیققحم  تادافا  رب  رظن  هتشاد و  لاجر  ّنفب  تسرامم  یندا  هک  یسک  رب  هدومن و  روز  بذک و  راتق  و 

دناهتخیـسگ ایح  مرـش و  هلـسلس  هتخیر  فاصنا  نوخ  هداد  ّبلـصت  بصعت و  تیاهن  داد  هداهن  زاـغآ  حـلجا  حدـق  حرج و  هک  یناـسک  هک 
هک ینالقسع  رجح  نبا  بیذهتلا  بیذهت  باتک  زا  ار  یکی  ره  لوق  فیحن  نیعطنتم و  نیددشتم  زا  همذرـش  نیتنعتم و  نیبصعتم  زادناهقارز 

باحـصا لیجحت  زا  یفاو  رفاو و  ظح  میامنیم و  نآ  لاطبا  ّدر و  یفاش  یفاک و  هجوب  هدومن  لقن  تسلیدـعت  حرج و  باـبرا  لاوقا  عماـج 
لاق حلجالا  ۀمجرت  یف  بیذهتلا  یف  رجح  نبا  لاق  میابریم  لاغدا  رکم و 

420 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ترابع زا  ظفاحلاب  ناک  ام  ّهنا  ینعی  نیـسحلا  نب  یلع  یلع و  نب  نیـسحلا  نیب  لـصفی  ناـک  اـم  اـضیا  لاـق  ءیـش و  هنم  یـسفن  یف  ناـطقلا 

رد یکبـس  هک  هّیمیت  نبا  هدافا  زا  دـنکیم و  تیاور  حـلجا  زا  تسنامه  ناطق  زا  دارم  هک  دیعـس  نب  ییحی  هک  یتفاـیرد  بیذـهتلا  بیذـهت 
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زا رگم  دنکیمن  تیاور  دیعس  نب  ییحی  هک  تسرهاظ  هدرک  لاله  نب  یـسوم  قیثوت  نآب  لالدتـسا  جاجتحا و  هدومن و  لقن  ماقـسالا  ءافش 
لقن دیعس  نبا  زا  هک  ءیش  هنم  یسفن  یف  هملک  سپ  دیدرگ  ققحتم  تباث و  دیحو  دیعـس  نبا  تیاورب  دیمع  حلجا  دامتعا  قوثو و  سپ  هقث 
هماهم مئاه  ناقیا  یب  ناّطق  نیمه  هکنآ  فصو  اب  دیاشن  ار  تاقثلا  دیعـس  نبا  دوخ  مازتلا  بسح  دناسرن و  حـلجا  قوثوب  يررـض  دـناهدرک 

رب نانملا  کلملا  هَّللا  نم  ةولّـصلا  فالآ  هیلع  قداّصلا  دمحم  نب  رفعج  ناج  سنا و  ماما  قح  رد  نایذه  رجه و  نیمه  ناودـع  تفزاجم و 
سپ هدومن  نایع  حضاو و  نامیا  مالسا و  لها  عیمج  رب  دوخ  تعالخ  تقافص و  تعالج و  تحاقو و  لامک  هدروآ  نامجرت  تفارخ  نابز 
کلذ نم  هَّللا  ذاـعم  هک  دـشاب  هدیـسر  يدـحب  وا  یئاردهفاـی  یئارـسهزره و  ینهدهدـیرد و  یلّماـت و  یب  يّربدـت و  یب  هک  يراذـعلا  عیلخ 

لوق دناود  دوخ  نیقی  نید و  ناینب  هب  تیبصع  لهج  بالیس  دناد و  حرج  حدق و  قئال  ار  مالسلا  مهیلع  هیلع و  دمحم  لآ  قداص  ترـضح 
هک دـش  نآ  رب  ثعاب  ناریّنلا  تاکرد  یلا  هَّللا  هلـصوا  ناّطق  یبدایب  نیا  اـهرخآ  دـشاب و  راـصبالا  یلوا  دزن  راـبتعا  داـمتعا و  قئـال  یک  وا 
رد ار  وا  راچان  راچ و  اقباس  تیرد  امک  هتخاس  موسوم  هیفّسلا  هیبنت  هب  ار  نآ  هک  هیفّسلا  هیومت  رد  یناتلم  هَّللا  فیـس  یناثلل  بطاخم  یماح 

مدع اّما  هدومرف  جراخ  دوخ  فالـسا  زا  ار  وا  زین  هدومناو و  زریمچیه  دـناهدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  یناسک  بنج 
دش دناوتیمن  لضف  مدع  ببس  هّینـس  دزن  لصف  مدع  نیا  درجم  سپ  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  یلع و  نب  نیـسحلا  نیب  حلجا  لصف 
هک اریز  عونمم  هّینـس  هّمئا  تادافا  بسح  مه  نآ  سپ  ظـفح  مدـع  رب  نآ  تلـالد  اـّما  دـننادیمن  بجاو  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  تفرعم  هک 
زا هک  تسرهاظ  دوشن و  بلاغ  وا  رب  اطخ  هک  یتقو  ات  تسین  یطاـخ  راـبتعا  طاقـسا  مزلتـسم  عضاوم  ضعب  رد  اـطخ  ناشتاحیرـصت  بسح 

سار و لضف  رد  قالتخا  ارتفا و  تمهت  زا  حلجا  تئارب  بجوم  لصف  مدـع  نیا  يرا  دوشیمن  تباث  اطخ  ترثک  ماقم  کی  رد  لصف  مدـع 
نیز ماما  نیـسح و  ماما  رد  لصف  هک  هدوب  مالـسلا  مهیلع  تیبلهاـب  ینتعم  ریغ  هباـثمب  حـلجا  هاـگ  ره  هک  تسمالـسلا  مهیلع  تیبلها  سیئر 

مالسلا امهیلع  نیدباعلا 
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لثم شلاـح  لـصف  مدـع  نیا  توبث  رباـنب  هک  دـش  دـناوتیمن  مهتم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  لـضف  تیاور  رد  وا  سپ  درکیمن 
يوار راـبتعا  طوقـس  مزلتـسم  عضاوم  ضعب  رد  اـطخ  هک  ینعم  نیا  دنـس  اـّما  دوـب  دـهاوخ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  نیـضرعم  بصاوـن 

یطخی و نا ال  ۀقثلا  طرش  نم  سیل  هتفگ  یناتسجّسلا  ثعشالا  نب  نامیلس  نب  هَّللا  دبع  رکب  وبا  همجرتب  ءالبنلا  ریس  رد  یبهذ  سپ  دوشیمن 
وهس و اب  رابتعا  دامتعا و  تسین و  قوثو  طورش  رد  لخاد  وهـس  مدع  اطخ و  مدع  هک  تسحئال  حضاو و  ترابع  نیزا  وهـسی  طلغی و ال  ال 
هک یترابع  دعب  ینیدملا  نب  یلع  همجرتب  نازیم  رد  یبهذ  زین  دـشاب و  اّربم  اطخ  نیـش  زا  هقث  ره  هک  تسین  يرورـض  دوشیم و  عمج  اطخ 

ظفاحلا ۀقثلا  لب  هیلع  عباتی  امب ال  درفنا  طلغ و ال  ام  يّذلا  تبثلا  ۀقثلا  نم  ینفرعت  نا  یهتشا  انا  هتفگ و  یلیقع  باطخب  يونـشیم  بیرقنع 
هطلغ نّیبتی  نا  ّالا  مهّللا  اهوفرع  ام  ءایشال  هنارقا  نود  هطبـض  رثالا و  ملعب  هئانتعا  یلع  ّلدا  هتبترل و  لمکا  هل و  عفرا  ناک  ثیداحاب  درفنا  اذإ 

الا و دحا  مهیف  ام  رابکلا  راغصلا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصا  یلا  ءیش  لّوا  رظناف  کلذ  فرعیف  ءیـشلا  یف  همهو  و 
ّناف اذه  ضرغلا  ام  ملعلا و  نم  رخآلا  دنع  سیل  ام  هدنع  دحاو  ّلک  نوعباتلا  کلذک  هیلع و  عباتی  ثیدحلا ال  اذه  هل  لاقیف  ۀّنسب أ  درفنا  دق 

راثکا نا  ارکنم و  ّدعی  هریغ  قودّصلا و  دّرفت  نا  ابیرغ و  احیحـص  ّدـعی  نقتملا  ۀـقثلا  دّرفت  نا  ثیدـحلا و  ملع  یف  یغبنی  ام  یلع  رّرقم  اذـه 
هیف حدقی  بونذ  وا  ةوفه  هلوا  ۀـعدب  هیف  نم  ّلک  ام  مث  ثیدـحلا  كورتم  هّریـصی  ادانـسا  وا  اظفل  اهیلع  قفاوی  یتلا ال  ثیداحالا  نم  يوارلا 

ۀعدب یندا  مهیف  نیّذلا  تاقثلا  نم  اریثک  انرکذ  ةدئاف  نکل  ءاطخلا و  ایاطخلا و  نم  اموصعم  نوکی  نا  ۀقثلا  طرش  نم  هثیدح و ال  نهوی  امب 
نیزا عرولا  لدعلاب و  ءایـشالا  نزف  مهفلاخ  وا  مهـضراع  اذإ  قثوا  مهنم و  حـجرا  مهریغ  نا  فرعی  نا  مهملع  ۀعـس  یف  ةریـسی  ماهوا  مهلّوا 
یتبث تقث و  تسیک  هک  نمب  ینک  فیرعت  وت  هک  مراد  تبغر  هک  دـیامرفیم  یلیقع  باطخب  یبهذ  هک  تسرهاظ  تقاشر  رـسارس  تراـبع 

دزادنایمن یللخ  دامتعا  قوثو و  رد  اطخ  طلغ و  هک  تسبلطم  نیرب  رهاز  لیلد  ماقم  الاو  یبهذ  ماع  بارغتـسا  نیا  دشاب و  هدرکن  طلغ  هک 
حراج حلجا  طلغ  رگا  سپ  تسین  تاطقس  تارثع و  تاطلغ و  زا  یلاخ  تارضح  نیا  تابثا  تاقث و  زا  یسک  و 

مهدزاود دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 359زکرم  هحفص 255 

http://www.ghadirestan.com


422 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وا رد  هک  یـسک  ره  هک  تسا  حضاو  ترابع  نیزا  زین  دیآ و  مزال  نیینـس  نیثّدـحم  نیطاسا  تاقث و  عیمج  حدـق  حرج و  دـشاب  وا  حداق  و 

طورـش زا  دوشیمن و  رابتعا  دامتعا و  زا  نآ  طاقـسا  ثیدح و  نهو  ثعاب  ینعم  نیا  دسر  توبثب  بونذ  هوفه و  وا  يارب  ای  دـشاب  یتعدـب 
نب دمحم  تسین و  نایب  هب  جاتحم  هک  تسرهاظ  يّدحب  بولطم  رب  هّیبهذ  هدافا  نیا  تلالد  اطخ و  ایاطخ و  زا  دـشاب  موصعم  هک  تسین  هقث 

دیعس نب  دمحا  لاقف  هفیعضت  ببس  رکذ  ییحی و  نع  سیق  فیعـضت  فرعی  اّمنا  هتفگ  داعملا  داز  رد  هیزوجلا  میق  نباب  فورعملا  رکب  یبأ 
روصنم و نع  هدنع  وه  ةدیبع و  نع  ثیدحلاب  ثّدحی  ناک  هثیدـح  بتکی  فیعـض ال  لاقف  عیبّرلا  نب  سیق  نع  ییحی  تلأس  میرم  یبأ  نب 

نم اذه  نم  ملـسی  يذلا  نم  روصنم و  لدب  ةدیبع  رکذ  یف  مهو  طلغ و  نوکی  نا  کلذ  ۀـیاغ  ّنأل  يواّرلا  ثیدـح  ّدر  بجوی  اذـه ال  لثم 
سیق ثیدـح  در  بجوم  روصنم  زا  هدـیبع  سیق  لصف  زییمت و  مدـع  هک  تسرینتـسم  حـضاو و  ملعلا  یلع  رانلاک  ترابع  نیزا  نیثّدـحملا 

مهو طلغ و  نینچ  زا  نیثّدـحم  زا  یـسک  رگید و  صخـش  زا  یـصخش  زییمت  مدـع  رد  تسمهو  طلغ و  نیا  تیاغ  هک  اریز  دـش  دـناوتیمن 
ۀفعـضم مهرهظ و  ۀمـصاق  کلت  هّینـس و  نیثّدحم  عیمج  حرج  حدق و  دیآ  مزال  دشاب  وا  رد  حداق  حلجا  لصف  مدـع  رگا  سپ  تسین  ملاس 

مهولا و نم  ملـسی  اذ  نم  كرابملا  نبا  لاق  لصف  هتفگ  نازیملا  ناسل  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  مهرخف و  ۀمداه  مهردق و  ۀـصقان  مهرـسا و 
حرج اذاف  هیف  فقوتی  نا  یغبنی  امم  اضیا  اذـه  تلق و  بیـصیف  ثدـحی  نمم  بجعا  امنا  یطخیف  ثدـحی  نمم  بجعا  تسل  نیعم  نبا  لاق 

هعامس یف  لجّرلا  فعض  اذإ  اذه  لثم  هثیدح و  هب  ّدری  اّرقتسم و ال  احرج  کلذ  نوکی  دّرفت ال  وا  مهو  وا  ثیدحلا  یف  أطخا  هنوکب  لجّرلا 
هوری مل  نا  اثیدح و  ۀقثلا  يور  اذإ  یعفاشلا  لاق  خیـشلا و  کلذ  یف  افیعـض  هنوکل  هّلک  هثیدح  ّدری  نا  یغبنی  الف  ۀـصاخ  هخویـش  ضعب  نم 

الف کلذ  عم  باوص و  اذـه  مهنع و  ّذـش  لاقیف  هفلاخیف  مهـضعب  هیوریف  هجو  یلع  اثیدـح  تاقثلا  يوری  نا  ّذاشلا  امنا  ّذاش  لاـقی  ـالف  هریغ 
نبا هک  تسحئال  حضاو و  ترابع  نیزا  ّرـصاف  هاطخ  هل  نّیب  اذإ  ّالا  مهولا  أطخلا و  نع  اموصعم  سیل  ّهنأل  ۀلادعلا  نع  کلذب  لجّرلا  جرخی 

هک یـسک  زا  منکیمن  بجع  نم  هک  هدومرف  هدافا  ناـنچ  نیعم  نبا  دـنام و  ملاـس  مهد  زا  هک  تسـسک  مادـک  هک  هدرک  داـشرا  كراـبملا 
دنکیم طلغ  دنکیم و  ثیدحت 
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حرج هاگ  ره  هک  دـیامرفیم  هداـفا  رجح  نبا  دـسریم و  باوصب  دـنکیم و  ثیدـحت  هک  یـسک  زا  منکیم  بجعت  نم  هک  تسین  نیا  زج 

ثیدح در  بجوم  دوشیمن و  رقتسم  حرج  ینعم  نیا  هدش  درفتم  ای  هدومن  مهو  ای  تسا  هدرک  اطخ  ثیدح  رد  هکنیا  هب  یسک  دوش  هدرک 
زین دـشابن و  حراج  حداق و  وا  رابتعا  قوثو و  رد  زگره  تسا  طلغ  مهو و  ضحم  هینـس  دزن  شتیاغ  هک  حـلجا  لصف  مدـع  سپ  ددرگیمن 
نوچ رکنم و  ثیدح  ریغ  حلجالا  يور  دق  ثیدحلا و  یف  نابراقتم  دلاجم  حـلجا و  دـمحا  لاق  هتفگ  حـلجا  همجرتب  بیذـهت  رد  رجح  نبا 

قدص و قوثو و  رب  تلالد  دنـسم  رد  یـصخش  زا  دمحا  ندومن  تیاور  هدومن و  تیاور  حلجا  زا  دوخ  دنـسم  رد  دمحا  هک  يدینـش  اقباس 
قدص وا  دزن  تسا  هدش  تباث  هک  یسک  زا  رگم  دنـسم  رد  دمحا  تسا  هدرکن  جارخا  ینیدملا  نبا  هدافا  بسح  هک  اریز  دنکیم  وا  تناید 

دـش دناوت  لوقع  بابرا  لوبقم  دمحا  زا  حلجا  حرج  حدـق و  لقن  روطچ  سپ  وا  تناما  رد  دـش  هدرک  نعط  هک  یـسک  زا  هن  وا  تناید  وا و 
یثیدـح رب  رکنم  ظـفل  قـالطا  اـملع  یهاـگ  هچ  تسعونمم  حرج  حدـق و  رب  رکنم  ثیدـح  ریغ  حـلجالا  يور  دـق  هرقف  تلـالد  کـلذ  عم 

رد يوون  فرـش  نب  ییحی  دشاب  حداق  نآ  تیاور  هک  تسین  دودرم  لوبقمان و  ثیدح  مسق  نیا  دشاب و  دّرفتم  هقث  نآ  يوار  هک  دـننکیم 
بیذهت رد  رجح  نبا  زین  دودرم و  رکنمب  سیل  اذه  ثیدحب و  ۀقثلا  دارفنا  یلع  رکنملا  نوقلطی  دق  مهنا  هتفگ  ملـسم  حیحـص  حرـش  جاهنم 

باحـصا هچ  تسین  تافتلا  اغـصا و  قئال  متاح  یبأ  لوق  نیا  هب  جتحی  هثیدـح و ال  بتکی  يوقلاب  سیل  متاح  وبا  لاق  هتفگ  حـلجا  همجرتب 
تسنیدّدشتم و نیتنعتم  زا  وا  هک  اریز  دناهدرک  عنم  يرگید  قیثوت  فصو  اب  متاح  یبأ  حیرجت  ربانب  زا  قیقدت  ربس و  بابرا  قیقحت و  دقن و 

متاح وبا  ّقثو  اذإ  هتفگ  متاح  یبأ  همجرتب  ءـالبنلا و  ریـس  رد  یبهذ  نآ  لـثم  يوقب و  سیل  ۀـجحب  سیل  هتفگ  حاحـص  لاـجر  زا  هفئاـط  رد 
ناف هیف  هریغ  لاق  ام  يرت  یّتح  فقوتف  هب  جتحی  هیف ال  لاق  وا  الجر  نّیل  اذإ  ثیدحلا و  حیحـص  الجر  الا  قثوی  ّهناف ال  هلوقب  کّسمتف  الجر 
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وحن وا  ّيوقب  سیل  ۀّـجحب  سیل  حاحّـصلا  لاجر  نم  ۀـفئاط  یف  لاق  دـق  لاجّرلا  یف  ّتنعتم  ّهناف  متاح  یبأ  حـیرجت  یلع  نبت  الف  دـحا  هقثو 
هک یتسناد  اقباس  ءوس و  يار  هل  ناک  كاذب و  سیل  فیعـض  یئاسّنلا  لاق  تسروکذـم  حـلجا  همجرتب  ینالقـسع  بیذـهت  رد  زین  کلذ و 

دنکیم هّینس  همئا  تادافا  بسح  وا  قیثوت  رب  تلالد  یصخش  زا  حیحـص  بحاص  جیرخت  هدرک و  تیاور  دوخ  حیحـص  رد  حلجا  زا  یئاسن 
ۀمدقم ةاقرملا و  یف  امک 

424 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ضرف دعب  لّزنتلا  لیبس  یلع  درکیم و  تیاور  دوخ  حیحـص  رد  وزا  ارچ  دوبیم  فیعـض  حلجا  یئاسن  دزن  رگا  سپ  امهریغ  يرابلا و  حـتف 

هچ دش  دناوتیمن  وا  تایاور  طاقسا  ببس  مه  زاب  دوش  مه  تباث  امزج  امتح و  یئاسن  زا  حلجا  فیعـضت  رگا  حلجا  زا  یئاسن  تیاور  مدع 
تـسا هدرک  سک  نآ  فیعـضت  یئاسن  هک  درک  ضرع  دوب  هدومن  یـسک  قیثوت  وا  هک  یتقو  یناجنز  تمدخب  رهاط  نبا  هک  يدینـش  اقباس 

زا یناجنز  دارم  ملسم و  يراخب و  طرش  زا  رتدیدش  تسیطرش  لاجر  رد  ار  یئاسن  ینعی  نمحرلا  دبع  وبا  رـسپ  يأ  هک  درک  داشرا  یناجنز 
سپ دش  دناوتیمن  عقاو  رد  حرج  حدق و  ببس  وا  فیعـضت  سپ  تسا  هدومن  دشا  طرـش  مازتلا  یئاسن  نوچ  هک  تسنآ  دادس  اب  داشرا  نیا 

ّتینوهوم رد  هکلب  تسین  لافتحا  رابتعا و  لباق  یئاسن  فیعـضت  لامک  اب  یناجنز  هدافا  بسح  هک  دیدرگ  حئال  حضاو و  یلاعت  هَّللا  دـمحب 
لیلجلا هَّللا  دمحب  نآ  باوج  سپ  تسعیشت  ءوس  يار  زا  دارم  رگا  سپ  ءوس  يار  هل  ناک  یئاسن و  لوق  اّما  تسلآ  عمل  بارـس و  قیرب  لثم 

دب الف  تسرگید  يرما  رگا  يدیسراو و  نآ  تقیقحب  يدینش و  دشاب  لیوست  عیملت و  بابرا  سواسو  عماق  هک  یجهن  هب  لیصفت  عابـشاب و 
ياملع تادافا  رظان  رابک و  رافـسا  عبتتم  رب  رتفم و  یناجزوجلا  لاق  هتفگ  حلجا  همجرتب  بیذـهت  رد  زین  هریفاذـحب و  هعلقن  یّتح  هریرقت  نم 

يداو رد  مدـق  هَّللا  ذاعم  هک  هدرب  ورف  رـس  لماحت  بّصعت و  بادرگ  رد  نانچ  ینایغط  یناجزوج  هک  دوب  دـهاوخن  بجتحم  یفخم و  رابحا 
هدیزرو و بانجنآ  زا  ضارعا  فارحنا و  هداهن  ناولملا  عباتت  ام  مالّسلا  هلآ  هیلع و  نانم  ّبر  لوسر  یصو  نانش  ضغب و  ناودع و  بصن و 

يّدحب یناثملا  تیلت  ام  ةولـصلا  امهلا  امهیلع و  ینادزی  ینب  هفیلخ  اب  یناودع  یناجزوج  توادـع  نیا  هدـیزخ و  يرخا  یلوا و  لاکن  لاب و 
حیرص حیرصت  دنتخادنا و  راک  يور  زا  هدرپ  تسموق  بیاعم  نامتک  هک  دوخ  هنیرید  تداع  فصو  اب  هّینس  هّلجا  هک  تسراکشآ  حضاو و 

ۀّمئأ دـحا  ظفاحلا  ۀـقثلا  ّیناـجزوجلا  يدعّـسلا  قاحـسا  وبا  بوقعی  نب  میهاربا  هتفگ  لادـتعالا  نازیم  رد  یبهذ  دـنتخاس  وا  ندوب  یبصاـنب 
بذـکی نکی  مل  قحلا و  نع  الئام  ناک  یناجزوجلا  هیف  لاق  اـمل  قاّرولا  ناـبأ  نب  لیعامـسا  ۀـمجرت  یف  يدـع  نبا  لاـق  لیدـعتلا  حرجلا و 

بهذم یلا  لیملا  دیدش  ناک  ربنملا و  یلع  هأرقی  هباتکب و  يوقتیف  هبتاکی  دمحا  ناک  ربنملا و  یلع  ثدحی  قشمدب  امیقم  ناک  یناجزوجلا 
هنع هَّللا  یضر  ّیلع  یلع  لماحتلا  یف  قشمد  لها 

425 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناک امک  تقو  یف  قشمد  لهال  ابهذـم  بصّنلا  ناـک  دـق  تلق  عیـشتلا  نم  نّویفوکلا  هیلع  اـم  هب  دـیری  قحلا  نع  لـئام  لیعامـسا  یف  هلوقف 

ظافحلا ةرکذت  رد  یبهذ  زین  الماخ و  اّیفخ  ضفّرلا  یقب  بصعتلا و  هّلل  دمحلا  مدع و  مث  دیبع  ینب  ۀلود  وه  تقو و  یف  مهل  ابهذـم  ضفرلا 
هیف نیفّنصملا و  تاقّثلا  ظاّفحلا  نم  ناک  ینطقرادلا  لاق  هنع و  هَّللا  یضر  ّیلع  یلع  لماحتی  ناک  يدع و  نبا  ینعی  لاق  یناجزوج  همجرتب 

نکس یناجزوجلا  قاحسا  وبا  يدعّسلا  قاحسا  نب  بوقعی  نب  میهاربا  هتفگ  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  یلع و  نع  فارحنا 
رشب ثیّللا و  بتاک  حلاص  یبأ  مصاع و  یبأ  ثراولا و  دبع  نب  دمصلا  دبع  نوراه و  نب  دیزی  یمهسلا و  رکب  نب  هَّللا  دبع  نع  يور  قشمد 

وبا هنع  لئاسم و  لبنح  نب  دمحا  نع  هل  ۀباتکلا و  مجرتلا و  رثکا  ۀعامج و  نافع و  روعالا و  جاّجح  باّبحلا و  نب  دـیز  ینارهّزلا و  رمع  نب 
یبالودلا و رـشب  وبا  ۀمیزخ و  نبا  متاح و  وبا  يزاّرلا و  ۀعرز  وبا  یقـشمدلا و  ۀعرز  وبا  نایفـس و  نب  نسحلا  یئاسّنلا و  ّيذـمرتلا و  دواد و 

لاق ۀقث و  یئاسّنلا  لاق  ادـیدش و  امارکا  همرکی  هبتاکی و  لبنح  نب  دـمحا  ناک  اّدـج  لیلج  میهاربا  لاّلخلا  لاق  ۀـعامج  يربّطلا و  ریرج  نبا 
هأرقی هباتکب  يوقتیف  هبتاکی  دمحا  ناک  قشمد و  نکسی  ناک  يدع  نبا  لاق  تاقثلا و  نیجرخملا  نیفّنـصملا و  ظاّفحلا  نم  ناک  ینطقرادلا 

ناّبح نبا  لاق  تلق و  ۀنس 59  ةدعقلا  يذ  ّلهتسم  ۀعمجلا  موی  تام  حادحّدلا  وبا  لاق  ۀنس 256 و  قشمدب  تام  سنوی  نبا  لاق  ربنملا و  یلع 
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هروط و يّدعتی  ناک  اّمبر  هتبالـص  نم  ّهنا  ّالا  ثیدحلل  اظفاح  ۀنّـسلا  یف  ابلـص  ناک  ۀیعادب و  نکی  مل  بهذـملا و  ّيرورح  ناک  تاقثلا  یف 
هیف نکل  هقیثوت  رکذ  نا  دعب  ینطقرادـلا  نع  یملـسلا  لاق  یلع و  نع  لیملا  یف  قشمد  لها  بهذـم  یلا  لیملا  دـیدش  ناک  ّيدـع  نبا  لاق 

ۀجورف ال هَّللا  ناحبس  لاقف  اهحبذی  نم  دجت  ملف  اهحبذیل  ۀجورف  هل  ۀیراج  تجرخاف  ثیدحلا  باحـصا  هباب  یلع  عمتجا  یلع  نع  فارحنا 
باتک نم  ۀخسن  یف  تیار  هتلاقم و  حضوی  ءافعضلا  یف  ّهناک  تلق و  ملسم  فلا  نیرشع  افین و  ةرخـص  یف  حبذی  یلع  اهحبذی و  نم  دجوی 

ناّبح نبا 
426 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يدع نبا  مالک  بصّنلاب و  فورعملا  نامثع  نب  زیرح  یلا  ۀبـسن  ءاز  ءایلا  دعب  ءارلا و  رـسک  ۀـلمهملا و  ءاحلا  حـتفب  وه  بهذـملا و  يریرح 
ناک اذه  بوقعی  نب  میهاربا  ّنا  میجلا  حتفب  يریرجلا  ۀمجرت  یف  رکذف  باسنالا  یف  یناعمسلا  نب  دعـس  وبا  کلذ  فّحـص  دق  اذه و  دّیؤی 
نم نوکی  نا  حلـصی  ریرج  نبا  نا  عقاولا  هیلع و  فحـصت  ّهناک  روکذملا و  نابح  نبا  مالک  لقن  مث  يربطلا  ریرج  نب  دـمحم  بهذـم  یلع 

حیداتلا و بیذهتلا و  ریـسقتلا و  نم  عضاوم  ةّدع  یف  یناجزوجلا  نع  ریرج  نبا  ۀیاور  تدجو  دق  سکعلاب و  بوقعی ال  نب  میهاربا  ةذمالت 
ۀقث قـشمد  لـیزن  میج  ءاز و  یلوـالا و  میجلا  ّمضب  یناـجزوجلا  قاحـسا  نب  بوـقعی  نب  میهاربا  هتفگ  بیرقت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  زین 

لالض نایغط و  هماهم  رد  لاغیا  عاضیا و  يّدحب  یناجزوج  هاگ  ره  سپ  نیـسمخ  عست و  ۀنـس  تام  رـشع  ۀیداحلا  نم  بصّنلاب  یمر  ظفاح 
بصن و راـخ  رپ  يداو  دـیامن و  ترـضح  نآ  رب  لـماحت  هدومن  فارحنا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  زا  هّللاـب  ذوعن  هک  دـشاب  هدومن 

زین دش و  دهاوخ  مّلسم  لوبقم و  یسک  حرج  حدق و  رد  وا  لوق  روطچ  دیامیپ  راهطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  راتخم  رورس  یـصو  راقحتـسا 
نیب هنیب و  ناک  نم  حرجلا  یف  هلوق  لوبق  یف  فقوتی  نا  یغبنی  نّمم  لصف و  هتفگ  افنآ  تیمـس  امک  نازیملا  ناـسل  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 

کلذ بجعلا و  يار  ۀـفوکلا  لهال  یناجزوجلا  قاحـسا  یبأ  بلث  لّمات  اذإ  قذاحلا  ّناف  داـقتعالا  یف  فـالتخالا  اهببـس  ةوادـع  هحرج  نم 
لثم نّیلی  ذخا  ّهنا  یّتح  قلط  ةرابع  قلذ و  ناسلب  مهنم  هرکذ  نم  حرج  یف  فّقوتی  هارتف ال  عیـشتلاب  اهلها  ةرهـش  بصّنلا و  یف  هفارحنا  ةّدشل 
لبق وه  هفّعض  الجر  قثوف  ربکا  وا  هلثم  هضراع  اذإ  اذهف  ۀیاورلا  ناکرا  ثیدحلا و  نیطاسا  مه  یسوم و  نب  هَّللا  دبع  میعن و  یبأ  شمعالا و 

هدهاشم دیامن  لمات  ار  هفوک  لها  یناجزوج  قاحـسا  یبأ  بلث  حدق و  رد  یلّماتم  رگا  هک  تسنایع  حوضو و  تیاهن  رد  هدافا  نیزا  قیثوتلا 
زا ار  یسک  وا  هاگ  ره  عیـشتب و  هفوک  لها  ترهـش  بصن و  رد  تسوا  فارحنا  تّدش  ببـسب  ناشیا  رد  وا  حدق  نیا  دومن و  دهاوخ  بجع 
نب هَّللا  دـبع  میعن و  وبا  شمعا و  لثم  نییلت  زا  هکنیا  ات  دـیامنیمن  فّقوت  قلط  ترابع  قلذ و  ناـسلب  وا  حرج  رد  دـنکیم  رکذ  هفوک  لـها 

هتشادنرب یباسح  زین  دناتیاور  ناکرا  ثیدح و  نیطاسا  هک  یسوم 
427 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک ار  یـصخش  دنک  قیثوت  سپ  وا  زا  يرتگرزب  ای  وا  لثم  ار  یناجزوج  دنک  هضراعم  هاگ  ره  هک  دـیدرگ  رهاظ  رجح  نبا  هدافا  نیزا  زین  و 
امک ال تسا  هفوک  لها  زا  حلجا  نوچ  هک  دش  حـئال  حـضاو و  سپ  دـش  دـهاوخ  لوبقم  قیثوت  تروص  نیا  رد  ار  وا  تسا  هدرک  فیعـضت 
بذکب و هک  دمآ  ناجیه  نابرـض و  رد  ناجزوج  رئاج  ناودع  بصن و  قرع  ببـس  نیمهب  عیـشتم  مه  هریغ و  بیرقتلا و  رظان  یلع  یفخی 

قیثوت وا  ریغ  نیعم و  نب  ییحی  لثم  هیّنـس  نیطاسا  رباکا  نوچ  هک  تسمزال  رجح  نبا  داشرا  بسح  سپ  هدومن  ارتفاب  بوسنم  ار  حلجا  ارتفا 
رب قیثوت  میدقتب  دنزادنا و  تشپ  سپ  ار  وا  لاثما  یناجزوج و  حرج  حدـق و  تسین  یتقیقح  ار  یناجزوج  ناشلابق  رد  دـناهدومن و  حـلجا 

ۀئامب هنم  عفرا  اـّیرکز  ةّرم  لاـق  فیعـض و  دواد  وبا  لاـق  هتفگ و  حـلجا  همجرتب  بیذـهت  رد  زین  دـنزادگ و  نیعّطنتم  نیتنعتم و  بولق  حرج 
شدوخ هدافا  بسح  دواد  وبا  زا  فیعـضت  لقن  سپ  تسققحتم  تباـث و  دوخ  حیحـص  رد  حـلجا  زا  دواد  وبا  ندرک  تیاور  نوچ  ۀـجرد و 
بجعلل ای  لوقا  ادـج  افیعـض  ناک  دعـس  نبا  لاـق  هتفگ و  حـلجا  همجرتب  بیذـهت  رد  رجح  نبا  زین  تسدودرم و  دورطم و  هکلب  لوبقم  ریغ 

هب غلب  دق  هقّدشت  هتّنعت و  هقّمعت و  هعطنت و  نا  عم  دعـس  نبا  فیعـضت  یلا  فاستعالا  لماحتلا و  بناج  فاصنالاب و  یّلحت  نم  نکری  فیک 
ناقیالا نم  ۀحئار  ّمش  نم  اهتانادم  نم  فکنتسی  ةاوهم  یلا  هب  یمر  نامیالا و  مالـسالا و  یلا  يرتعا  نم  لک  اهنم  دیعتـسی  هیدرم  ۀیاغ  یلا 
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قرام و ال دناعم  ّالا  هب  هّوفتی  امب ال  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  مامالا  یف  مّلکت  هالـصا  ریعّـسلا  بیهل  میحجلا و  ّرح  هازخا و  هَّللا و  هلذخ  ّهناف 
فّسعت ّطبخت و  سرطغت و  ّمث  جاجتحالا  کّسمتلا و  مالـسلا  هیلع  هنع  طقـسا  ثیح  جاجوعالا  جاّجللا و  یف  غلابف  قفانم  ذبانم  الا  هب  سبنی 

یف دساکلا  جرهبلا  هیار  دسافلا و  همعزب  تبثا  ثیح  طابتخالا  دادـّللا و  هیت  یف  اضیرع  بهذ  ّمث  فعـضتسی  تاولّـصلا  هیلع  هناش  یف  لاقف 
ریثک ناک  دعـس  نبا  لاق  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  هتمجرت  یف  بیذهتلا  یف  رجح  نبا  لاق  طالتخالا  رکانتلا و  رفانّتلا و  هیلع  هَّللا  تاولـص  هیلوق 

یهتنا هبتک  یف  اهتدجو  اّمنا  لاقف  ةرم  لئـس  معن و  لاقف  کیبا  نم  ثیداحالا  هذه  تعمـس  ةّرم  لئـس  فعـضتسی  هب و  جتحی  ثیدـحلا و ال 
مالسالا لها  نم  لجرب  ّنظا  امف 

428 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بّصعتلا و دّدشتلا و  یف  اغلاب  مائّللا  سار  دعس  نبا  نوک  یف  بیرتسی  ماعنالا  قح  ۀعیظفلا  ۀلوقلا  کلت  ۀعینـشلا و  ةوفهلا  هذه  یف  هرظن  معنی 

زین مارکالا و  قیفوتلا و  ّیلو  هَّللا  مانس و  یلعا  بتق و  نشخا  داجمالا  تیبلا  لهال  دانعلا  ءانحشلا و  نم  ابکار  ماقم و  عفرا  ّبلصّتلا  ّتنعّتلا و 
ياملع تادافا  زا  هاگ  ره  اهیلع و  عباتی  ۀبرطـضم ال  ثیداـحا  ّیبعـشلا  نع  يور  یلیقعلا  لاـق  هتفگ و  حـلجا  همجرتب  بیذـهت  رد  رجح  نبا 

ةولـصلا و فالآ  هلآ  هیلع و  مانا  لوسر  رابخا  ناـیوار  حراـج  حداـق و  ماـهوا  اـیاطخ و  عوقو  هک  تسویپ  حوضوب  ماـخف  نیطاـسا  مـالعا و 
حلجا ندرک  تیاور  فاصنا  بابرا  دزن  روطچ  دهدن  ور  یمهو  يوهس و  یطلغ و  یسک  زا  هک  تسردان  زیزع و  یلیخ  دوشیمن و  مالّـسلا 

هیاپ هک  ار  ینیدـملا  نب  ّیلع  یلیقع  نیرب  هوالع  تخادـنا  دـهاوخ  یللخ  وا  دامتعا  قوثو و  رد  میلـستلا  لـیبس  یلع  ار  هبرطـضم  ثیداـحا 
نیب یسفن  ترغصتسا  ام  هدومرف  وا  قح  رد  تبترم  ومـس  تلزنم و  ولع  همه  نیا  اب  يراخب  ترـضح  هک  هدیـسر  ياجب  شتلالج  تمظع و 

باتک رد  تسموقرم  لیـصفت  حرـشب و  موق  بتک  رد  وا  هئلالتم  نساحم  هیلاع و  يایازم  رگید  ینیدملا و  نب  یلع  يدـی  نیب  ّالا  دـحا  يدـی 
هیانکب هدومن و  یلیقع  زا  لقع  بلـس  هتفر  اج  زا  یبهذ  ببـس  نیمهب  هدومن و  دراو  تسعوضوم  نیحورجم  نیحودقم و  يارب  هک  افعـضلا 

رد هچنانچ  هدرک  تباث  لالـض  عویـش  لاجر و  جورخ  رارـشا و  هقدانز و  ءالیتسا  راثآ و  تتاـماب  یلیقع  نـالیم  حونج و  حیرـصتلا  نم  غلبا 
ءافعضلا باتک  یف  یلیقعلا  هرکذ  رصعلا  ظفاح  تابثالا و  مالعالا  دحا  ظفاحلا  نسحلا  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  هتفگ  لادتعالا  نازیم 

هَّللا دبع  وبا  اذه  اهنم و  بات  مث  ةوفه  هنم  تدب  دق  دادغب و  خیرات  یف  ةاصقتـسم  ینیدـملا  نبا  رابخا  یبهذـلا و  لاق  نا  یلا  عنـص  ام  سئبف 
نب ّیلع  يدـی  نیب  ّالا  دـحا  يدـی  نیب  یـسفن  ترغـصتسا  ام  لاق  ینیدـملا و  نب  ّیلع  ثیدـحب  هحیحـص  نحـش  دـق  هب  کیهان  يراـخبلا و 

راّطعلا و نابأ  ناّفع و  دعـس و  نب  میهاربا  ۀبیـش و  یبأ  نب  نامثع  قازّرلا و  دبع  هخیـش  دّمحم و  هبحاص  یلع و  ثیدح  كرت  ول  ینیدملا و 
تتامل باطخلا و  عطقنا  بابلا و  انقلغل  دیمحلا  دبع  نب  ریرج  ینانبلا و  تباث  دسا و  نب  زهب  ناّمّسلا و  رهزا  لیئارسا و 

429 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مهنع و ّبذـنل  طمّنلا  اذـه  یف  كانعبت  امنا  مّلکتی و  نمیف  يردـت  یلیقع أ  ای  لقع  کل  اـمف  لاجّدـلا  جرخل  هقداـنّزلا و  تلوتـسا  راـثالا و 
کباتک و یف  مهدروت  مل  نیریثک  تاقث  نم  قثوا  لب و  تاقبطب  کنم  قثوا  ءالؤه  نم  دحاو  لک  نا  يردـت  کناک ال  مهیف  لیق  ام  فّیزنل 

تاّماط هلمج  زا  اقباس و  تعمس  ام  رخآ  یلا  درفنا  طلغ و ال  ام  يذلا  تبثلا  ۀقثلا  نم  ینفرعت  نا  یهتشا  انا  ثّدحم و  هیف  باتری  امم ال  اذه 
یسوم ماما  بانج  ناقیالا  میدع  یلیقع  هک  تسنا  نارینلا  یلا  هدئاق  هشحاف  تاراسج  ناوه و  قئاس  هیدرم  تاکلهم  نارسخ و  بلاج  هقبوم 
هتشارفا فارحنا  بصن و  تیاغ  مالعا  هتخاس  رکذ  افعضلا  باتک  رد  ار  ربکالا  کلملا  مالـس  نیرهاطلا  هئانبا  هئابآ و  یلع  هیلع و  رفعج  نب 

ار باسحلا  موی  ریگراد  هذـخاؤم و  بابرالا و  بر  شطب  رهق و  ياصقا  باجیتسا  قیرط  هدرـشف  تحاقو  تعالج و  تیاـهن  يداو  رد  مدـق 
قودـص متاح  یبأ  نبا  لاق  هیبا  نع  مظاـکلاب  بقلملا  يولعلا  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  هتفگ  لادـتعالا  نازیم  رد  یبهذ  هدرپس 

ّنأل هتدروا  اّمنا  دّمحم و  یلع و  هاوخا  نیـسح و  لیعامـسا و  میهاربا و  اضّرلا و  یلع  هونب  هنع  يور  تلق  ماما  ۀقث  متاح  وبا  هوبا  لاق  ماما و 
هیف لمحلا  ناک  اذاف  تلق  يورهلا  تلّـصلا  یبأ  یلع  هیف  لمحلا  لاق  نامیالا  یف  ینعی  ظوفحم  ریغ  هثیدـح  لاـق  هباـتک و  یف  هرکذ  یلیقعلا 

تءاسا تیاهن  افعـض  باتک  رد  ار  بانج  نآ  یلیقع  داریا  هک  تسحوضو  لامک  رد  خلا  هرکذـت  یّتح  یـسوم  بنذ  امف  تلّـصلا  یبأ  یلع 
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عاوناب ناشرودص  نوخ و  رپ  نامیا  لها  بولق  نآ  كارداب  هک  تستراسخ  يرـسهریخ و  یکابیب و  لامک  تراسج و  یمادنا و  یب  بدا و 
يراخب و هک  نیحودقم  نیحورجم و  هباحص  هکنآ  اب  هک  یبهذ  عیدب  عینص  زا  دشکیم  دوخ  يوسب  متریح  تسنوحـشم و  باهتلا  عایتلا و 
هتـسناد و بدا  ءوس  نازیم  دوخ  باتک  رد  ار  اـهنآ  رکذ  داریا و  دـناهدرک  افعـض  رد  ناـشیا  رکذ  قح  ّولع  ضحمب  ناـشیا  ریغ  يدـع و  نبا 

مامت زازئمشا  راکنالا  درلاب و  هبیقعت  عم  ول  ۀیاکحلا و  لقنلا و  ضحمب  ول  افعض و  رد  ناشیا  رکذ  زا  ناشیموعزم  تمظع  تلالج و  ببسب 
رد ناشیا  تمظع  مالسا و  رد  ناش  ناشتلالج  ببسب  زین  دناعورفلا  یف  عوبتم  هک  هّینس  هّمئا  لاخدا  زا  هکلب  هداهن  زاغآ  تیاغ  یب  یشاحت  و 

نازیملا ردص  نم  رهظی  امک  هدومن  رهاظ  یلک  فاکنتسا  سوفن 
430 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسعوضوم هک  دوخ  باتک  نیرد  ار  مالسلا  ةولصلا و  مهیلع  اضر  ماما  بانج  مظاک و  یسوم  ماما  ترضح  قداص و  رفعج  ماما  ترـضح 
ساسا نید و  ناکرا  هک  تارـضح  نیا  تلزنم  تمظع  تبترم و  تعفر  یبهذ  دزن  هک  هافـسا  اوف  هدومن  رکذ  نیحورجم  نیحودـقم و  يارب 

ریغ هباحـص  تلـالج  تعفر و  هلزنمب  دـندوب  تارهازلا  ۀـعماّللا  هنیهارب  تاـّیربلا و  یف  هَّللا  جـجح  تاـنّیب و  تاـیآ  تاـجن و  نفـس  نـیقی و 
دننکیم عورف  رد  ناشعابتا  هک  هّینـس  هّمئا  تلابن  تمظع و  هلزنمب  هکلب  دناهدوب  يدع  نبا  يراخب و  حدق  حرج و  قشم  ریز  هک  نیروهـشم 

تنـس و لـها  يواـعد  لاـح  تقیقحب  نا  لاـثما  اـجنیزا و  دـشیم  باـستنا  تیبصع  باـتک  نیرد  تارـضح  نیا  رکذ  زا  عناـم  هک  دوبن  مه 
دنناریم دوخ  هنـسلا  رب  مامح  ردـه  ماکر  رمه  ام  مالّـسلا  ةولّـصلا و  مهیلع  تراهط  تیب  لهاب  دوخ  کّسمت  تاـبثا  باـب  رد  هک  تعاـمج 

نبا حدق  نیا  ریبزلا و  ابا  نایفس  ابا  لعج  لوقی  ام  يودی  ناک ال  نابح  نبا  لاق  هتفگ و  حلجا  همجرتب  بیذهت  رد  زین  درب و  ناوت  یپ  یبوخب 
زا نایفـس  وبا  زییمت  مدع  رد  اطخ  تابثا  نآ  لصاح  هکلب  تسین  قالتخا  عضوب و  ماهتا  بذک و  ای  بهذـم  داسفب  حـلجا  نعط  تبثم  ناّبح 

کی هک  دوش  عقاو  لاـجر  ضعب  تفرعم  رد  یئاـطخ  یـصخش  زا  رگا  هچ  دـش  دـناوتیمن  حدـق  حرج و  ببـس  زگره  نآ  تسریبزلا و  وـبا 
هّینـس نیطاسا  لک  هکلب  لج  هک  دـیآ  مزـال  ـالا  دوشیمن و  مهاو  حرج  حدـق و  ببـس  زگره  ینعم  نیا  دـنک  ناـمگ  رگید  يوار  ار  يوار 

هتـشذگ تسین و  نوصم  ظوفحم و  وا  ریغ  میقلا و  نبا  هدافا  بسح  ناشیا  زا  یکیچیه  اطخ  طلغ و  نینچ  زا  هک  دـنوش  حورجم  حودـقم و 
لالض و بسابس  رد  وا  عاضیا  نانش و  بصن و  تاولف  رد  وا  فیجو  ناودع و  تیبصع و  هماهم  رد  نابح  نبا  نامیه  هک  تسناد  دیاب  نیزا 

نامگ یطاخ  مهاو و  ار  انثلا  ۀّیحتلا و  فالآ  مارکلا  هئانبا  هئابآ و  هیلع و  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  بانج  هَّللا  ذاعم  هک  هدیـسر  هجردـب  نایغط 
یف ناّبح  نبا  انا  ینطقرادلا  نسحلا  وبا  لاق  هتفگ  بانج  نآ  همجرتب  نازیم  رد  یبهذ  هدیرد  بّصعت  دانع و  تسدب  نامیا  ایح و  هدرپ  هدرک 

نایذـه رذـه و  نینچب  ناقیا  مدـع  ببـسب  هک  يراهم  هتـسسگ  سپ  یطخی  مهی و  بئاجع  هیبا  نع  يوری  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  لاق  هباتک 
تخادـنا لوفغلا  ریثک  نیلهاذ  هگرجب  ار  وا  لوقی  ام  يردـی  ناک ال  نتفگب  تخاس و  مالم  مول و  لامیاپ  ار  حـلجا  هراچیب  رگا  ددرگ  هوفتم 

راصبتسا بابرا  دزن  شلوق  نیا  هدیسر  دح  نیاب  شناسل  تطالس  نانج و  تأرج  نوچ  دیامنن و  بیجع  بیرغ و 
431 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کّـسمت نالطب  نهو و  مامت  عابـشا  یفاو و  لیـصفتب  ناینب  تنازر  تناتم و  نایب  نیزا  نانملا  هَّللا  دمحب  هاگ  ره  دیاشن و  ار  رابتعا  دامتعا و 
دیدرگ عمقنم  عطقنم و  یبجاوب  سایکالا  ةدـمع  بطاخم  ساوسو  هابتـشا و  ساسا  دیـسر و  نایع  حوضو و  لامکب  حـلجا  نیحداق  لاوقاـب 

اب نیقثوم  تاقیثوت  هلباقمب  حـلجا  حدـق  حرج و  لاطبا  ّدر و  يارب  رایـسب  هوجو  نا  زا  هک  تاجرد  یلاع  نیققحم  تادافا  رگید  ضعب  الاح 
باتک رد  یـسلدنالا  ۀـیحد  نباب  فورعملا  یلع  نب  نسح  نب  رمع  باطخلا  وبا  مراپـسیم  مقر  قئاـقح  ملقب  ددرگ  حـضاو  رهاـظ و  لاـمک 

ام باب  یف  يذمرتلا  یـسیع  وبا  ظفاحلا  لاق  ءاملعلا  ضعب  هثیداحا  كرت  لیقع  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دـبع  فیرـشلا  هتفگ و  یبنلا  ءامـسا  حرش 
تعمـس لاق و  هظفح  لبق  نم  ملعلا  لها  ضعب  هیف  مّلکت  دـق  قودـص و  وه  لیقع  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  روهطلا و  ةولّـصلا  حاتفم  نا  ءاج 
براقم وه  دّمحم و  لاق  لیقع و  نب  هَّللا  دـبع  ثیدـحب  نوّجتحی  يدـیمحلا  قاحـسا و  لبنح و  نب  دـمحا  ناک  لوقی  لیعامـسا  نب  دـمحم 

دارأ اهحتف  نم  ۀیاورلا و  ظفحلا و  یف  هریغ  براقی  هنا  دارأ  ءارلا  رسک  نمف  اهحتف  ءارلا و  رـسکب  يوری  هَّللا  همحر  نیبسنلا  وذ  لاق  ثیدحلا 
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هَّللا دبع  مامالا  لاق  هثیدح و  اولبق  ۀـعامج و  هقثو  کلذـک  لوعفم و  یناثلا  یف  لعاف و  لوالا  یف  وهف  ۀـیاورلا  ظفحلا و  یف  هبراقی  هریغ  نا 
عبات یندم  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  مهیثدحم  خسار  مهینقتم و  ۀـفوکلا و  ۀّـمئأ  لجا  وه  یلجعلا و  ملـسم  نب  حـلاص  نب 

حیرجتلا لبقی  هَّللا و ال  همحر  نیبسنلا  وذ  لاق  اهححـص  اهلبق و  هثیداحاب و  راثآلا  حرـش  باتک  یف  يربطلا  جتحا  کلذـک  ثیدـحلا و  زئاج 
دبع نب  رباج  رمع و  نب  هَّللا  دبع  ۀباحصلا  نم  یقل  دق  هیلإ و  ۀبوسنملا  ثیداحالا  یف  بذکلا  نّیبی  هیلع و  کلذ  تبثی  یتح  اقلطم  دحا  نم 
لبق نم  لوقب  لمع  امنا  ناک  نا  ثیدحلا و  ححص  ثیح  یسیع  ابا  دلقی  مل  يوارلا و  اذه  یف  انایب  اذه  ترکذ  امنا  امهنع و  هَّللا  یـضر  هَّللا 
نیزا لیق  ام  یلع  ناسنالا  فقیل  کلذ  نع  تفـشک  امنا  لیبقلا و  اذـه  نم  کلذ  نوکی  نا  رکنا  لیقع و ال  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  ۀـیاور 

رد بذک  دوش  رهاظ  وا و  رب  حرج  دوش  هدرک  تباث  هک  نیا  ات  دوشیمن  لوبقم  اقلطم  یسک  زا  قثوم  صخش  حیرجت  هک  تسرهاظ  ترابع 
هبوسنم ثیداحا 

432 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ثیداحا بذک  دیدرگن و  ققحم  وا  حرج  يارب  نیتم  یهجو  دش و  تباث  هّینـس  همئا  رباکا  تادافا  بسح  حـلجا  قیثوت  نوچ  سپ  وا  يوسب 
يواونلا بیرقت  حرـش  يوارلا  بیردت  رد  یطویـس  دش و  دهاوخن  لوبقم  اقلطم  ناک  نم  انئاک  يدحا  زا  وا  حرج  دشن  رهاظ  مه  واب  هبوسنم 

نا یلا  لدـعملا  جوحی  کلذ  نال  اهرکذ  قشی  لقثیف و  ةریثک  هبابـسا  نال  روهـشملا  حیحـصلا  یلع  هببـس  رکذ  ریغ  نم  لیدـعتلا  لبقی  هتفگ 
نیبم ّالا  حرجلا  لبقی  اّدـج و ال  قاش  کلذ  هکرتب و  وا  هلعفب  قسفی  ام  عیمج  دّدـعیف  اذـک  اذـک  لعف  اذـک  بکتری  مل  اذـک  لـعفی  مل  لوقی 

احرج و هدقتعا  ام  یلع  ءانب  حرجلا  مهدحا  قلطیف  حرجلا  بابسا  یف  نوفلتخی  ساّنلا  نال  هرکذ و  قشی  الف  دحاو  رماب  لصحی  هنال  ببـسلا 
رکذ هلوصا و  هقفلا و  یف  ررقم  رهاظ  اذـه  حالـصلا و  نبا  لاق  وا ال  حداق  وه  له  رظنیل  هببـس  نایب  نم  ّدـب  الف  رمـالا  سفن  یف  حرجب  سیل 

ۀمرکعک مهل  حرجلا  هریغ  نم  قبس  ۀعامجب  يراخبلا  جتحا  کلذل  امهریغ و  نیخیـشلاک و  ثیدحلا  ظافح  نم  ۀّمئألا  بهذم  ّهنا  بیطخلا 
یلا اوبهذ  مّهنا  یلع  ّلاد  کلذ  دواد و  وبا  لعف  اذکه  مهیف و  نعطلا  رهتـشا  ۀعامج  دیعـس و  نب  دیوسب  ملـسم  جـتحا  قوزرم و  نب  ورمع  و 
اباب کلذل  بیطخلا  دقع  دق  حرجب و  سیل  ام  رکذف  حراجلا  رسفتسا  امبر  ّهنا  اضیا  کلذ  یلع  لدی  هببـس و  رـسف  اذإ  الا  تبثی  حرجلا ال  نا 
نع يور  هثیدح و  تکرتف  نوذرب  یلع  ضکری  هتیار  لاق  نالف  ثیدح  تکرت  مل  ۀبعـشل  لیق  لاق  ینئادملا  رفعج  نب  دـمحم  نع  هیف  يور 
نب بهو  نع  يور  دامح و  طختماف  اموی  دامح  دنع  هورکذ  حلاصب  عنصت  ام  لاقف و  يّرملا  حلاصل  ثیدح  نع  لئـس  ّهنا  میهاربا  نب  ملـسم 
نع انیور  وه و  ملعی  نا ال  هنع  تلاس  الهف  هل  لیقف  تعجرف  روبنطلا  توص  هنم  تعمسف  ورمع  نب  لاهنملا  لزنم  تیتا  ۀمعش  لاق  لاق  ریرج 
ّدب باذک ال  نالف  اولاق  اذإ  اذک  یفریصلا و  لاق  کلذ  هابـشا  مالکلا و  ریثک  ناک  لاق  ناذار  نع  ورت  مل  مل  ۀبیتع  نب  مکحلل  تلق  لاق  ۀبعش 
نا لئاقل  لاقف و  الاؤس  هسفن  یلع  دروا  لوقلا  اذه  حالـصلا  نبا  ححـص  امل  دّمحم و  وبا  بذک  هلوقک  طلغلا  لمتحی  بذـکلا  نال  هنایب  نم 

بتکلا یلع  مهثیدح  در  ةاوّرلا و  حرج  یف  ساّنلا  دمتعی  امنا  لوقی 
433 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نالف فیعض و  نالف  مهلوق  درجم  یلع  نورصتقی  لب  ببسلا  نایبل  اهیف  نوضرعتی  ام  ّلق  لیدعتلا و  حرجلا و  یف  ثیدحلا  ۀّمئا  اهفّنـص  یتلا 
ّدس کلذ و  لیطعت  یلا  یضفی  ببسلا  نایب  طارتشا  کلذ و  وحن  تباث و  ریغ  ثیدح  وا  فیعـض  ثیدح  اذه  وا  کلذ  وحن  ءیـشب و  سیل 

حرجلا ببـس  اهیف  رکذی  لیدعتلا ال  حرجلا و  بتک  اما  هلوق و  یف  فّنـصملا  هرکذ  امب  کلذ  نع  باجا  مث  رثکالا  بلغالا  یف  حرجلا  باب 
ۀیوقلا ۀبیرلا  نم  اندنع  کلذ  عقوی  امل  هثیدح  لوبق  نع  هوحرج  نمیف  فقوتلا  اهتدئافف  هب  مکحلا  حرجلا و  تابثا  یف  اهدمتعن  مل  نا  ّاناف و 

هیلإ ةراشالا  تمّدقت  امک  ۀباثملا  هذهب  نیحیحـصلا  یف  ۀعامجک  هثیدح  انلبق  هب  ۀقّثلا  تلـصح  ۀبیرلا و  هیف  تلاز  هلاح و  نع  انثحب  ناف  مهیف 
ینبی اهیف  عینـصتلا  رثکت  ۀلادعلا  بابـسا  نال  هببـس  رکذب  الا  لیدعتلا  لبقی  رـسفم و ال  ریغ  نم  حرجلا  لوبق  اهدحا  لاوقا  حیحـصلا  لباقم  و 

ّهنأل نییلوصالا  بیطخلا و  هاکح  نیرـسفم  ّالا  نالبقی  یناثلا ال  لوصحملا  یف  يزارلا  یلازغلا و  نیمرحلا و  ماـما  هلقن  رهاـظلا  یلع  لدـعملا 
اناسنا تعمس  لاق  هخیرات  یف  يوسفلا  بوقعی  يور  امک  ۀلادعلا  یـضتقی  امب ال  لدعملا  قثوی  کلذک  حدقی  امب ال  حراجلا  حرجی  دق  امک 
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ۀقث یلع  لدتساف  ۀقث  ّهنا  تفرعل  ۀئیه  هتیحل و  تیأر  ول  هئابآل  یـضفار  هفعـضی  اّمنا  لاق  فیعـض  يرمعملا  هَّللا  دبع  سنوی  نب  دمحال  لوقی 
املاع لدعلا  حراجلا و  ناک  اذإ  امهنم  دحاو  یف  ببّـسلا  رکذ  بجی  ثلاثلا ال  هریغ  لدعلا و  هیف  كرتشی  ۀـئیهلا  نسح  نال  ۀّـجحب  سیل  امب 

روهمجلا و نع  هلقن  رکب و  وبا  یـضاقلا  رایتخا  اذـه  هلاعفا و  هداقتعا و  یف  انمؤم  اریـصب  کـلذ  یف  فـالخلا  لیدـعتلا و  حرجلا و  بابـساب 
خیش راتخا  حالطصالا و  نساحم  یف  ینیقلبلا  یقارعلا و  لضفلا  وبا  ظفاحلا  هحّحـص  بیطخلا و  يزارلا و  یلازغلا و  نیمرحلا و  ماما  هراتخا 

ارـسفم الا  ناک  نم  انئاک  دحا  نم  هیف  حرجلا  لبقی  مل  نأشلا  اذه  ۀّمئا  نم  دحا  هقثو  دق  المجم  حرج  نم  ناک  ناف  انـسح  الیـصفت  مالـسالا 
نوقثوی نأشلا ال  اذه  ۀمئا  ّناف  ّیلج  رماب  ّالا  اهنع  حرحزی  الف  ۀقثلا  ۀبترم  هل  تبث  دق  هنال 

434 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع الخ  نا  حیرـص و  رماب  الا  مهدحا  مکح  ضقنی  ساّنلا ال  ظقیا  مه  یغبنی و  امک  هودـقفت  هثیدـح و  یف  مث  هنید  یف  هلاح  اوربتعا  نم  الا 

هلامها نم  یلوا  هیف  حرجلا  لوق  لامعا  لوهجملا و  ّزیح  یف  وهف  لدعی  مل  اذإ  هنال  فراع  نم  ردص  اذإ  رـسفم  ریغ  هیف  حرجلا  لبق  لیدـعتلا 
یلع فیعـض و ال  قیثوت  یلع  طق  نأشلا  اذـه  ءاملع  نم  ناـنثا  عمتجی  مل  لاـجرلا  دـقن  یف  ماـتلا  ءارقتـسالا  لـها  نم  وه  یبهذـلا و  لاـق  و 

نم انئاک  دشاب  هک  یسک  ره  زا  لمجم  حرج  ینالقسع  رجح  نبا  ینعی  مالسالا  خیش  هدافا  بسح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀقث  فیعـضت 
یب لمجم و  مه  حلجا  حرج  هک  تسرهاظ  نوچ  دوشیمن و  لوبقم  دشاب  هدرک  ناش  نیا  هّمئا  زا  یسک  وا  قیثوت  هک  یصخش  قح  رد  ناک 
نب ییحی  لثم  ناشیا  هّمئا  زا  سک  دنچ  تسین و  تافتلا  لباق  ببـس  نا  دـناهدرک  نایب  حدـق  ببـس  نیحداق  زا  یـضعب  رگا  تسببـس و  نایب 

وا حرج  اذهل  هدومن  وا  تیاور  جارخا  حاحـص  بابرا  دناهدرک و  وا  قیثوت  يوسف  نایفـس  نب  بوقعی  یلجعلا و  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  نیعم و 
یلاعت هَّللا  ّنم  دق  هتفگ  نازیم  رد  ینارعـش  یلع  نب  دمحا  نب  باهولا  دبع  دشاب و  لوحف  قاذح  دزن  كورتم  روجهم و  لوبقمان و  دودرم و 

نع الا  اثیدح  يوری  هتیارف ال  یطایمدلا  ظفاحلا  مهرخآ  ظاّفحلا  طوطخ  اهیلع  هخـسن  نم  ۀـثالثلا  ۀـفینح  یبأ  مامالا  دـیناسم  ۀـعلاطمب  ّیلع 
ۀمرکع و اطع و  ۀمقلع و  دوسألاک و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ةداهـشب  نورقلا  ریخ  نم  مه  نیذـلا  تاقثلا  لودـعلا  نیعباتلا  رایخ 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نیب  هنیب و  نیذلا  ةاورلا  ّلکف  نیعمجا  مهنع  هَّللا  یضر  مهبارـضا  يرـصبلا و  نسحلا  لوحکم و  دهاجم و 
نال هنع  هَّللا  یـضر  ۀفینح  یبأ  مامالا  مهاضترا  نم  ۀلادعب  یخا  ای  کیهان  بذکب و  مهتمال  باذک و  مهیف  سیل  رایخا  مالعا  تاقث  لودع 

مهیا ۀمقلع  اطع و  دوسالا و  نع  اموی  لئـس  هنا  انغلب  دق  ۀیدمحملا و  ۀمالا  یلع  هتقفـش  هزرحت و  هعروت و  ةدش  عم  هنید  ماکحا  مهنع  ذخای 
وه الا و  مهلک  نیدـهتجملا  نیثدـحملا و  ةاور  نم  وار  نم  ام  نا  یلع  مهنیب  لضافن  فیکف  مهرکذـن  نا  لهاب  نحن  اـم  هَّللا  لاـقف و  لـضفا 

ظفحلا وا  ۀمصعلا  مدعل  مهضعب  دنع  نوعباتلا  اذک  ۀباحصلا و  ادع  ام  هیلإ  فیضا  ول  لیدعتلا  لبقی  امک  حرجلا  لبقی 
435 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فصو امل  ةاورلا  لک  لوبق  عم  هب  لمع  لیدعتلا  وا  حرجلا  اومدق  ۀعیرشلا و  یلع  ءانمأ  مهنع  هَّللا  یضر  ءاملعلا  ناک  امل  نکل  مهضعب و  یف 
امک ۀعیرـشلا  ثیداحا  بلاغ  بهذی  اّلئل  راط  حرجلا  ۀلادعلا و  لصالا  اولاق  حرجلا و  یلع  لیدعتلا  مهروهمج  مدـق  امنا  الامتحا و  رخآلا  هب 

صحفلا نم  ّدـب  الف  هتبترم  طقـسی  صخـش ال  یف  مالکلا  دّرجم  نا  اولاق  امک  یلوا و  نیروتـسملا  ةاورلا  عیمجب  رظنلا  ناسحا  نا  اضیا  اولاـق 
اهب لمعلا  لضف  سانلا  زوجیل  اهیفن  یلع  ۀیعرـشلا  ۀـّلدالا  تابثالا  راثیا  مهیف  ساـّنلا  ملکت  نّمع  ریثک  قلخل  ناخیـشلا  جرخ  دـق  هلاـح و  نع 
نا اهب و  لمعلاب  رمالا  فیفختب  ۀمالل  ۀمحر  اضیا  ثیداحالل  مهفیعـضت  یف  نا  امک  مهحیرجت  نم  لضفا  ۀّمالل  ریثک  لضف  کلذ  یف  ناکف 

سانلا بلاغ  کلذ  نع  زجع  ابجاو و  اهب  لمعلا  ناکل  اهلک  اهوححص  ثیداحالا و  نم  ائیـش  اوفعـضی  مل  ول  مهناف  کلذ  ظافحلا  دصقی  مل 
هب و درفنا  ام  كرت  انل  امنا  لصا و  هل  ناک  هدـهاوش و  ترهظ  هیلع و  عبوت  دـق  نوکی  اـمبرف  مـالکلا  نازیملا  یف  لاـق  نا  یلا  کـلذ  ملعاـف 

ۀعیرـشلا ماکحا  مظعم  بهذل  هیف  سانلا  ضعب  مّلکت  وار  لک  ثیدحل  كرتلا  باب  انحتف  اّننأ  ول  دـهاوش و  هل  رهظی  مل  تاقثلا و  هیف  فلاخ 
مهبهذمل ۀفلاخملا  بهاذملا  ۀـّلدا  عیمج  ةاورب  نظلا  ناسحا  نیدـهتجملا  عابتا  عیمج  یلع  بجاولاف  کلذ  لثم  یلا  رمالا  يدا  اذ  اوّرم  امک 

رب ار  لیدـعت  املع  روهمج  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  دـیدشتلا  فیفختلا و  امه  نیتللا  ۀعیرـشلا  یبترم  نع  جرخی  مل  هوور  اـم  عیمج  ناـف 
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زا زین  ددرگن و  عئاض  دورن و  تسد  زا  هیعرـش  ثیداحا  بلاغ  هک  ات  تسیراط  حرج  تستلادع و  لصا  هک  دناهتفگ  دناهدرک و  مدقم  حرج 
دناهدرک مّلکت  هک  یناسک  زا  ریثک  قلخ  يارب  نیخیش  دناهدرک  جیرخت  تسین و  وا  هبترم  طقسم  یـصخش  رد  مالک  درجم  هک  تسرهاظ  نا 

لـضف ینعم  نیرد  ّهلدا و  نیا  ببـسب  ار  لمع  لضف  مدرم  دـنزاس  لصاح  هک  ات  نآ  یفن  رب  هیعرـش  ّهلدا  تابثا  راـثیا  يارب  ناـشیا  رد  مدرم 
هدرک دناهدرک  وا  رد  مالک  مدرم  هک  یسک  ره  كرت  رگا  هک  تسرهاظ  نآ  زا  زین  تاور و  حیرجت  زا  تسلـضفا  نآ  تما و  يارب  تسریثک 

مزال و هدش  رداص  نیددشتم  نیبصعتم  ضعب  زا  هک  وا  حرج  رب  حلجا  قیثوت  حیجرت  نیا  رب  انب  سپ  ددرگ  عئاض  هیعرـش  ماکحا  مظعم  دوش 
ینمیلا ریزولا  نباب  فورعملا  میهاربا  نب  دمحم  دشاب و  متحتم 
436 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هقیثوت و هحرج و  یف  فلتخا  نم  ضعب  نع  ۀـیاورلا  ملـسم  يراخبلا و  یلع  هب  حدـق  اّمم  یناثلا  عونلا  هتفگ  مساب  ضویف ؟؟؟ رد  یناعنـصلا 
فیعض وه  نم  یف  کلذ  نوکی  نا  اهدحا  حالصلا  نبا  اضیا  اهرکذ  دق  هوجوب  هنع  باوجلا  رکذ  ملسم و  حرـش  یف  کلذ  يوونلا  رکذ  دق 

مل اذإ  حرجلا  دیفی  الف  ّالا  ببـسلا و  رـسفم  اتباث  حرجلا  ناک  اذإ  امیف  کلذ  نال  لیدعتلا  یلع  مدقم  حرجلا  لاقی  هدـنع و ال  ۀـقث  هریغ  دـنع 
ۀعامج نم  هب  دواد  وبا  ملـسم و  يراخبلا و  جتحا  امف  هریغ  يدادغبلا و  بیطخلا  نب  دـمحا  رکب  وبا  ظفاحلا  مامالا  لاق  دـق  کلذـک و  نکی 

مولع یف  سیل  لـیق أ  ناـف  تلق  يووـنلا  مـالک  یهتنا  ببـسلا  رـسفم  رثوـملا  نعطلا  تبثی  مل  اـم  یلع  لوـمحم  مهریغ  نم  مهیف  نعطلا  ملع 
هدر نع  هیف و  کـلذ  لـیق  نم  لوـبق  نع  فـقولا  بجیف  ۀـبیر  بجوـی  هنکل  هب  حرجی  مـل  نا  هببـس و  رـسفی  مـل  يذـلا  حرجلا  نا  ثیدـحلا 

حرجلا ناف  نأشلا  اذه  ۀّمئأ  نم  ۀـماتلا  ةربخلا  لها  هقثو  نم  اما  ۀـقثلا و  ۀـلادعلاب و  ریهاشملا  ریغ  یف  ۀـبیرلا  بجوی  اّمنا  کلذ  نا  باوجلاف 
رثؤـی مل  نمم  هلبق  نم  یلع  ضارتعـالا  هل  نکی  مل  هثیدـح و  كرت  هل  ناـک  يوارلاـب  هتقث  نظ  هنع  لاز  نم  هتقث و  نظ  لـیزی و  ـال  قـلطملا 

عم کلذ  رضی  ملف  ۀعبـسلا  ءارقلا  دحا  بیبح  نب  ةزمح  حرج  یف  اریثک  افالتخا  اوفلتخا  دق  مهنا  يرت  الا  هتناما  يوارلا و  ۀقثل  هنظ  یف  کلذ 
اوعمجا دق  ملـسم  يراخبلا و  ةاور  نم  هیف  فلتخا  نمم  ریثک  کلذـک  هقیثوت و  هلوبق و  یلع  کلذ  دـعب  عامجالا  دـقعنا  لب  فالخلا  ةدـش 
براقت ۀفیعض ال  ءایشاب  حیجارتلا  یف  نوکّسمتی  ءاملعلا  ناف  احجرم  نوکی  نا  رهاظلا  عامجالا  اذه  لاوحا  لقا  فالخلا و  لاز  هلویق و  یلع 

نیز ظفاحلا  مامالا  باوجلا  اذـه  رکذ  نمم  نأشلا و  اذـه  ۀـمئا  مالک  فیطل  ثیدـحلا و  مولع  سیفن  نم  اذـه  ملعا و  هَّللا  ةوقلا و  یف  اذـه 
حرجلا یف  نیتنعتملا  نم  ریثک  اهقلطی  دق  باذک  ۀظفل  نا  ملعی  نا  بابلا  اذه  ملع  فیطل  نم  هفوتـسی و  مل  هنکل  هترـصبت  یف  یقارعلا  نیدلا 

حیجرتلا و بتک  علاط  نم  هلثم و  هباوص و ال  نم  رثکا  هاطخ  نا  نیبی  کلذ و ال  دـمعی  هنا  نّیبتی  مل  نا  هثیدـح و  یف  یطخی  مهی و  نم  یلع 
رسفی مل  یتلا  ۀقلطملا  ظافلالا  ۀلمج  نم  ظفللا  اذه  نا  یلع  لدی  اذه  هترکذ و  ام  فرع  لیدعتلا 

437 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم هیف  لیق  نم  قح  یف  کلذـب  رتغت  نا  رذـحاف  ۀـنامالا  قدّـصلا و  لها  نم  ءاعفرلا  نم  ۀـعامج  یلع  تاقثلا  نم  ریثک  هقلطا  اذـهل  اـهببس و 

ۀحیحـص ۀنیرق  دمعتلا  یلع  لدـی  نا  ّالا  ریـسفتلا  یلا  جاتحی  اعم و  دـمعلا  مهولا و  یلع  قلطم  ۀـیوغلل  ۀـقیقحلا  یف  بذـکلاف  ءاعفرلا  تاقثلا 
یفاک و هدش  رداص  نیتنعتم  هرمز  زا  هک  حلجا  حدقب  کسمت  لاطبا  يارب  نا  زا  یکی  ره  هک  هدـیدس  تاکن  هدـیدع و  دـئاوف  ترابع  نیزا 

رگا دشاب و  ببسلا  رّسفم  حرج  هک  دوشیم  هدرک  یتقو  لیدعت  رب  حرج  میدقت  هک  تسرهاظ  نا  زا  هکنآ  لّوا  تسراکشا  رهاظ و  تسیفاو 
نیا هدومن و  دواد  وبا  ملـسم و  يراخب و  يامح  تیامح  يدادغب  بیطخ  ترـضح  هدعاق  نیمهب  دوب و  دـهاوخن  دـیفم  دـشابن  رّـسفم  حرج 

تسرهاظ هدومرف و  روذعم  دناهتخاون  مذ  حرج و  مول و  نعطب و  ار  ناشیا  املع  رگید  هک  یناسک  زا  ندومرف  تیاور  رد  ار  هثالث  تارـضح 
رمع و رکب و  یبأ  ّبحم  نآ  ناشیا  زا  یـضعب  ای  هدیدزد و  نآ  هجو  ریـسفت  نآ و  ببـس  نایب  زا  لد  دـناهدرک  حـلجا  حرج  هک  یناسک  هک 

هوجولا نم  هجوب  عیـشت  هک  ینادیم  بیرقنع  دـناهتخاس و  مهتم  عیـشت  هب  ار  رقتفا  وا  لتق  ّالا  رمع  رکب و  ابا  ّبس  اـم  ّهنا  انعمـس  هلوقم  لـئاق 
زا ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  رابخا  راثآ و  زا  يرایـسب  دوش  هدرک  هعیـش  ثیدح  كرت  رگا  تسین و  حراج  حداق و 
مه نآ  دناهدرک  وزا  ماهوا  ایاطخ و  ضعب  رودص  يوعد  هک  یضعب  دباییم و  هار  تارضح  نیا  راختفا  هیامن  میظع  صقن  دوریم و  تسد 
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حدق هک  دـیدرگ  حـضاو  سپ  ماهوالا  ایاطخلا و  رودـص  نم  مالعالا  نیطاسالا و  نم  دـحا  ّولخ  مدـعل  دـش  دـناوتیمن  حرج  حدـق و  ببس 
ببـسلا رـسفم  ریغ  حرج  رگا  هک  تسرهاظ  نا  زا  هکنآ  مود  دزادـنایمن  هنخر  حـلجا  قوثو  صوصرم  ناینب  رد  نیحراج  حرج  نیحداـق و 

ناشیا همات  تربخ  لها  هک  یناسک  اما  دنتـسین و  تقث  تلادـعب و  روهـشم  هک  تسه  یناسک  رد  دوشیم  لوبق  زا  فقوت  هبجوم  هبیر  ثعاب 
نیبصعتم و حرج  حدـق و  هک  دـش  حـضاو  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  سپ  دـنکیمن  لـئاز  ار  ناـشتقث  نظ  قلطم  حرج  سپ  دنـشاب  هدرک  قیثوت  ار 

نایفس نب  بوقعی  یلجع و  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیعم و  نب  ییحی  لثم  تابثا  تربخ  لها  مظاعا  تاقث و  نیدقنم  رباکا  هک  حلجا  رد  نیتنعتم 
هک تسرهاظ  نآ  زا  هکنآ  موس  دـیآیمن  راک  يور  رب  یبآ  نآ  کّسمتب  دـیاشگیمن و  يراک  دـناهدرک  وا  قیثوت  حیرـص  حیرـصتب  يوسف 

یضعب رب  ار  باذک  ظفل  نیتنعتم  زا  یضعب 
438 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تقبث يررض  باذک  ظفل  قالطا  هاگ  ره  سپ  دباییمن  هار  یللخ  ناشتلادع  تقث و  رد  دننکیم و  قالطا  تناما  قدص  لها  زا  تاقث  زا 
نبا حیرـصت  ربانب  تسا و  هقث  نأشلا  لیلج  داقن  هدافا  بسح  هک  حلجا  رد  نیتنعتم  زا  یـضعب  قلطم  حدق  روط  هچ  دناسرن  نیقثوم  تلادع  و 

ریزولا نبا  فورعملا  میهاربا  نب  دمحم  زین  دشاب و  انتعا  لافتحا و  قئال  اغـصا و  تافتلا و  لباق  دشابیم  قودص  ثیدحلا و  میقتـسم  يدع 
حراجلا نال  لوبقم  مهحرج  ناف  لودع  ۀعامج  يوارلا  حرج  اذإ  هنا  عطقلا  ۀلاسرلا و  بحاص  يأ  لاق  ۀیناثلا  ۀلئـسملا  هتفگ  مساب  ضور  رد 
ۀیعامجا ۀّیفالخ ال  ۀّیعطق و  ۀّینظ ال  ۀلئسملا  نال  رینم  باتک  يده و ال  ریدقت و ال  ریغب  عطق  هرکذ  يذلا  عطقلا  اذه  تلق  لّدعملا  یلع  مدقی 

هب حرجی  ّهنا ال  نیققحملا  دـنع  حیحـصلا  هیف و  فلتخم  هب  حرجلاف  ببـسلا  رّـسفم  ریغ  اـقلطم  ناـک  ناـف  حرجلا  یف  لیـصفتلا  بجاولا  لـب 
ناک نا  اهب و  حرجلا  یلع  نوقفاوی  روماب ال  حرجلا  نم  اوقلطا  ام  تاقثلا  نم  ۀعامج  ریسفت  اهب و  حرجی  یتلا  بابسالا  یف  سانلا  فالتخال 
یف اذک  موی  رهظلا  ةالـص  كرت  يوارلا  نا  حراجلا  لوقی  نا  لثم  ۀـضراعملا  طئارـشل  عماج  لیدـعت  ضراعی  نا  اّماف  ببـسلا  رّـسفم  حرجلا 
یلع ابولغم  وا  امئان  تقولا  کلذ  یف  ناک  هنا  لدـعملا  لوقی  وا  خـیراتلا  کـلذ  یف  ةالـصلا  کـلت  یلـص  هنا  لدـعملا  لوقی  اذـک و  خـیرات 

اضیا و ال حیجرتلا  یلا  عوجرلا  بجی  انهف  کلذ  وحن  وا  حراجلا  ةرـضح  نع  ابئاغ  وا  قولخم  ریغ  امودعم  وا  فّلکم  ریغ  اریغـص  وا  هرایتخا 
لوقی نا  لثم  ۀـماع  ۀـضراعم  نکل  ۀـصاخ و  ۀـیقیقح  ۀـضراعم  قیثوت  حرجلا  ضراعی  نا ال  اما  اّنظ و  اعطق و ال  اقلطم ال  حرجلا  لوبق  بجی 
ۀلادـع نوکی  نا  اما  ولخی  الف  کلذ  وحن  نومام و  ۀـقث  هنا  لدـعملا  لوقی  رکـسملا و  لوانتی  ةالـصلاب و  ّلخی  نمم  ناک  يوارلا  نا  حراجلا 

ول هنع و  مهتهازن  ملعی  امب  مهحرج  لبقی  ّهناف ال  ظاّفحلا  ۀّـمئالا  رئاس  يراخبلا و  ملـسم و  یعفاشلا و  کلام و  لثم  رتاوتلاـب  ۀـمولعم  يوارلا 
ّدح یلا  غلبی  یتح  حالـصلا  رهظی  مهـضعب و  دبعتی  ناب  ةروثاملا  ننـسلا  عیمج  لاطبا  یلا  لیبسلا  نودـجی  ۀـقدانزلا  ناکل  الوبقم  کلذ  ناک 

مهنع هَّللا  یضر  ۀباحصلا  حرجی  مث  هلوبق  عرشلا  رهاظ  یف  بجی 
439 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رطفب بعک  نب  یبأ  ةالّـصلا و  عطقب  ّرذ  ابا  باصنلا و  قوف  امل  ۀقرـسلاب  یـسرافلا  ناملـس  رکـسملا و  برـش  نامداب  رـسای  نب  راـمع  یمریف 
ةرظانملاب و ریدج  ۀعجارملل و ال  لهاب  سیلف  اذه  زّوج  نم  ناف  رصع  ّلک  یف  نیملسملا  ۀّمئأ  رئاس  نیعباتلا و  ۀّمئأ  یف  اذه  لاثما  ناضمر و 

اّمناف کلذ  وحن  وا  نییلت  وا  قیثوتب  مهیف  اوملکت  ناف  هلثم  نع  لأسی  نـالف ال  ۀـقبطلا  هذـه  لـها  یف  لیدـعتلا  حرجلا و  ۀّـمئأ  لوقی  اـم  ریثک 
ۀمولعم ریغ  ۀـنونظم  يوارلا  ۀـلادع  تناـک  نا  اـّما  یطـسولا و  وا  ظـفحلا  بتارم  نم  ءاـیلعلا  یف  مهنا  مهظفح و  رادـقمب  فیرعتلا  هب  نونعی 

فالتخا بسحب  فلتخی  کلذ  نا  یـضتقی  ناحجرلاب  مهلیلعت  لیـصفت و  ریغ  نم  هلوبق  رـسفملا و  حرجلا  میدـقت  نییلوصالا  مـالک  رهاـظف 
يوارلا ۀـلادع  نوکی  نا  اما  ولخی  لوقنف ال  هفلاخی  راظنلل  ّصن  يدـنع و ال  يوقلا  وه  اذـه  نیرمالا و  دـحال  ۀـحّجرملا  بابـسالا  نئارقلا و 
حرجلا لبقی  مل  حراجلا  ۀلادع  نم  رهـشا  حراجلا و  ۀلادع  نم  حجرا  يوارلا  ۀلادع  تناک  نا  اهنود  وا  اهلثم  وا  هل  حراجلا  ۀلادع  نم  حـجرا 

یف هقدص و  نم  حجرا  هبذک  ةروصلا  هذـه  یف  ۀمالـسلا و  یلع  هلمح  لجال  هبذـک و  یلع  هقدـص  ناحجرل  ۀـقثلا  نم  حرجلا  لبقن  امنا  انال 
اولئـس اذإ  ۀقبطلا  هذه  لها  یف  نأشلا  اذه  ۀّمئأ  لوقی  ام  اریثک  حلـصا و  لدعا و  قثوا و  هنم و  ریخ  وه  نمب  نظلا  ةءاسإ  ۀمالـسلا  یلع  هلمح 
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ۀلادع ناف  هبذک  حراجلا و  قدص  یتراما  ضراعتل  فقوتلا  بجیف  ۀلادعلا  یف  هلثم  ناک  نا  اما  ینع و  لأسی  وه  لب  نالف  نع  لأسا  انا  مهنع 
یلا مضنا  ناف  رخآلا  نم  یلوا  ۀمالّـسلا  یلع  لمحلاب  امهدحا  سیل  ءاوس و  یلع  امه  هبذک و  ةراما  حورجملا  ۀلادع  قدص و  ةراما  حراجلا 

یضتقی نا  الا  لبقی  انه  حرجلا  ناف  حراجلا  ۀلادع  نم  فعضا  يوارلا  ۀلادع  تناک  نا  هتلادع و  حیجرتل  اهجو  ناک  لدعم  حورجملا  ۀلادع 
انّیعم ناک  نا  ۀقثلا و  ثیدح  اهب  ّقلعی  دق  نئارقلا  ناف  بذاک  وا  هحرج  یف  مها  حراجلا و  نا  اهوحن  ةوادعلا و  نم  لاحلا  ةداعلا و  نئارقلا و 

ثیدح اهب  لعی  یتلا  ۀّلعلا  ریسفت  یف  اولاق  الّلعم و  نوثدحملا  هیّمس  انّیبم و 
440 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀفلاخم يوارلا و  درفتب  ۀلعلا  كردت  هتحص و  یف  تحدق  نا  یلا  هیف  ترثاف  ثیدحلا  یلع  تأرط  ۀضماغ  ۀّیفخ  بابسا  نع  ةرابع  یه  ۀقثلا 
یف ثیدـح  لوخد  وا  عوفرملا  یف  فقو  وا  لوصوملا  یف  لاـسرا  یلع  عـالطا  یلا  اـهب  دـقانلا  يدـتهی  کـلذ  یلا  مضتن  نئارق  عـم  هل  هریغ 

ۀحصب مکحلا  نع  محجا  فقوف و  کلذ  یف  ددرت  وا  هب  مکح  هاضماف و  کلذ  هّنظ  یلع  بلغ  ثیحب  کلذ  ریغ  یلا  مها  مهو و  وا  ثیدح 
رظانلا هدـجی  قرف  ياف  هظفلب  مهمالک  اذـه  ۀـلعلا  نم  ۀمالّـسلا  للعملا  ثیدـحلا  رهاـظف  کلذـب  لـیلعتلا  هنظ  یلع  بلغی  مل  ناـف  ثیدـحلا 

حورجملا حراجلا و  نیب  ۀـضراعملا  لب  نیعم  لجر  یف  نیعم  حرجل  ۀـقثلا  ۀـیاور  لالعا  نیعم و  ثیدـحل  ۀـقثلا  ۀـیاور  لالعا  نیب  فصنملا 
کلذ ریغ  وا  بهاذملا  یف  فالتخالا  لجال  اما  ةوادـعلا  نم  ةداعلا  یف  سانلا  نیب  عقی  امل  ثیدـحلا  يوارلا و  نیب  ۀـضراعلا  للعلا  نم  رثکا 

امنا ببـسلا  نیبملا  حرجلا  نا  یهف  لوصالا  ءاملع  راظنأ  نم  کلذ  یلع  ۀجحلا  اّما  ثیدحلا و  ۀّمئأ  صوصن  نم  ةذوخأم  ۀیوق  ۀـجح  هذـهف 
حراجلا و لمح  هلوبق  یف  لّدـعملا و  هیلع  علطی  مل  ام  یلع  علطم  حراجلا  نا  لوقعملا  یف  بیرقلا  ناـک  ذإ  حـجرا  ّهنـأل  لیدـعتلا  یلع  مدـق 

ۀلمهملا ءاحلا  ءارلا و  میجلا و  هفورح  يذلا  حرجلا  مسا  نیب  هیتاذ  ۀیعبط  ۀبسانمل  مدقم  حرجلا  نا  دحا  لقی  مل  اعم و  ۀمالـسلا  یلع  لدعملا 
روصلا ضعب  یف  حرجلا  میدقت  بجوا  يذلا  اذه  امنا  حیجرتلا و  ةرمث  وه  يذلا  ناحجرلاب  ةربعلا  نا  رهظی  ذئنیح  هاعدا و  نم  قدـص  نیب  و 
حجرت نئارقلا و  کلذ  یلع  تماـق  لیدـعتلا و  بنج  یلا  روصلا  ضعب  یف  ناـحجرلا  بلقنا  اذاـف  ناـحجرلا  بجوا  حـیجرتلا  نم  عون  وه  و 

؟؟؟ کلذف هدنع  حجارلاب  یضقی  نا  هیلع  اوبجوی  نا  اّماف  ضراعتلا  یف  رظانلا  نظ  یف  کلذ 
یلا ۀعراسملا  نم  عنام  دیفم  هناف  مالکلا  اذه  لّماتف  لوقنملا  لوقعملا و  فالخ  كاذف  هدنع  حوجرملاب  لمعلا  هیلع  اوبجوی  وا  لوقی  يذـّلا 

یتلا ةروصلا  کلت  اودارأ  اّمنا  لاجّرلا  ناف  مدقم  حرجلا  نا  نییلوصالا  لوقب  رارتغالا  كایا و  ةریصب و  ریغ  نم  حرجلا  لوبق 
441 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اودرطی نا  نم  لقعا  مه  اهیف و  فلاخی  مل  ةروصلا  هذه  یلمجلا و  لیدـعتلا  رـسفملا و  حرجلا  ّالا  رومالا  عیمج  نع  اهدّرجم  یلا  اهیف  اورظن 
نیدلا دیاکم  نم  هلاثما  کلذ و  یلا  لصوتیل  ۀقدانزلا  نم  حالصلا  رهظا  نم  لوقب  نیعباتلا  ۀباحصلا و  ۀّمئأ  حرج  نم  مهمزلی  امل  لوقلا  اذه 

ۀقثلا ربخ  لب  مهمالک  لّوأتی  مل  ول  مولعملا  یلع  نونظملا  میدـقت  یلا  يدؤت  اهنال  ةروصلا  هذـه  یف  مهمالک  مومع  صـصخی  امنا  تلق  ناف 
موهوملا میدـقت  لیبق  نم  اهنال  اهـصیصخت  زوجی  اهانرکذ  یتلا  ةروصلا  کلذـک  اـنلق و  ابذـک  لـب  اـنونظم  یّمـسی  ـال  مولعملا  مداـص  نیح 
مهتفلاخم نا  یلع  مهمالک  مومعل  ۀصـصخملا  یه  مهدعاوقف  زوجی  کلذ ال  ّنا  مهدعاوق  نم  ملع  دـق  حـجارلا و  نونظملا  یلع  حوجرملا 

دمحلا هَّلل  اعطق و  اقلطم  مدقم  حرجلا  نا  یلع  ضرتعملا  عطق  نالطب  ناب  هترتخا و  ام  یلع  لیلدلا  حضتا  دـق  ۀـعونمم و  ریغ  ةزئاج  لیلدـلاب 
یب تسیعطق  تسلوبقم  ناشحرج  دـنیامن  يوار  حرج  لودـع  زا  تعامج  هاگ  ره  هکنیا  هب  عطاـق  عطق  هک  تسرهاـب  رهاـظ و  تراـبع  نیزا 

تابثا مالعا  قیثوت  يوسب  تافتلا  مدع  لیلد و  یب  حلجا  ّتیحورجم  لوبق  هدافا  نیا  رب  انب  سپ  رینم  باتک  تیاده و  یب  تسیمتح  ریدقت و 
حرجب هک  تس  نیا  حیحـص  بهذم  نیققحم  دزن  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  دوب و  دهاوخ  رینم  باتک  تیاده  یب  متح  ریدقت و  یب  لوبق  ار  وا 
قئالع هک  یببسب  تسرسفم  ای  تسببّسلا  رّـسفم  ریغ  قلطم  مه  حلجا  حرج  حدق و  نوچ  دوشیمن و  لصاح  حرج  ببّـسلا  رّـسفم  ریغ  قلطم 

هاگ ره  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  دیابن و  لوبق  میلستب و  نا  یقلت  دیاشن و  ار  لوقع  بابرا  تافتلا  لافتحا و  سپ  هنایب  قبـس  امک  تسین  حرج 
حرج سپ  ظاّفح  همئا  رئاس  يراخب و  یعفاش و  کلام و  لثم  دـشاب  مولعم  رتاوتب  يوار  تلادـع  دـشاب و  هّماع  هضراعم  لیدـعت  حرج و  رد 
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بـسح مه  حـلجا  هک  تسرهاظ  نوچ  دـنبای و  هار  ننـس  عیمج  لاطبا  يوسب  هقدانز  دـشاب  لوبقم  حرج  نیا  رگا  تسین و  لوبقم  ناـشیا  رد 
حداوق یلا  ارظن  هکلب  تسین  نیروکذـم  تارـضح  زا  رتمک  ناکم  تعفر  ناش و  تلالج  رد  تسکلاـم  هقبط  زا  بیرقت  رد  ینالقـسع  هداـفا 

وا باب  رد  نیحداق  حدق  سپ  تفگ  دیاب  رتالاب  هینس  هّمئا  نیزا  تسروکذم  احّرـشم  الّـصفم و  هّینـس  تارـضح  بتک  رد  هک  مالعالا  کلت 
رهشا حجرا و  يوار  تلادع  هاگ  ره  هک  تسادیوه  ترابع  نیزا  زین  دوب و  دهاوخن  لوقع  مولع و  بابرا  لوبقم 

442 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لمح وا و  بذک  رب  وا  قدص  ناحجر  ببـسب  رگم  مینکیمن  هقث  زا  حرج  لوبق  هچ  دوشیمن  لوبقم  حراج  حرج  دـشاب  حراج  تلادـع  زا 
لمح رد  تسوا و  قدص  زا  حجرا  حراج  بذک  دـشاب  رهـشا  حـجرا و  شتلادـع  هک  یـسک  رد  حرج  تروص  رد  تمالـس و  رب  حرج  نآ 

هک حلجا  تلادع  هک  تسرهاظ  دشابیم و  حلصا  لدعا و  قثوا و  حراج و  زا  تسرتهب  وا  هک  یسک  هب  تسنظ  تءاسا  تمالـس  رب  وا  حرج 
حلجا رد  ناشحرج  لوبق  رد  هک  دشابن  لوبق  لباق  نیحراج  حرج  سپ  نآ  میلـست  دعب  وا  نیحراج  تلادـع  زا  تسحجرا  تسکلام  هقبط  زا 

تلادـع رد  دـشاب  يوار  لثم  حراج  رگا  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  حلـصا و  لدـعا و  قثوا و  تسرتهب و  ناشیا  زا  هک  یـسکب  تسنظ  تءاسا 
رب رگا  سپ  دوب  دهاوخ  هجوم  وا  تلادع  حیجرت  دوش  مضنم  یلّدعم  حورجم  تلادع  يوسب  رگا  تسبجاو و  فّقوت  وا  حرج  لوبق  رد  سپ 

بجاو و نا  رد  فقو  ریزولا  نبا  هماّلع  هدافا  بسحب  مه  زاب  مینک  يواستم  وا  تلادـع  اب  ار  حـلجا  نیحراـج  تلادـع  میلـست  لّزنت و  لـیبس 
مامـضنا نوچ  هکلب  عیظف  عینـش و  تیاغب  رکنتـسم و  نجهتـسم و  حرج  رب  نیتّنعتم  رگید  بحاص و  هاش  یلباک و  مادقا  دوب و  دـهاوخ  مزال 

زین تسادیپ و  نیتم  یببس  هیجو و  یهجو  وا  تلادع  حیجرت  يارب  تسرهاظ  موق  تدافا  زا  وا  تلادعب  نیلّدعم  زا  هرمز  نیقثوم و  زا  یعمج 
حراج هک  تسبیرق  القع  هچ  دشابیم  حـجرا  نآ  هک  هجو  نیاب  رگم  لیدـعت  رب  دـش  هدرکن  مدـقم  ببـسلا  نیبم  حرج  هک  تسرهاظ  نا  زا 

هک تسا  هتفگن  یسک  تستمالس و  رب  ود  ره  لدعم  حراج و  لمح  حرج  لوبق  رد  دشاب و  هدشن  علطم  نآ  رب  لدعم  هکیزیچ  رب  دشاب  علطم 
هک یـسک  قدـص  نایم  رد  تسهلمهم و  ءاح  ار و  میج و  نآ  فرح  هک  حرج  مسا  ناـیم  رد  هیتاذ  هیعبط  تبـسانم  ببـسب  تسمدـقم  حرج 

روـص ضعب  رد  رگا  سپ  تسحیجرت  هرمث  نآ  هـک  دـشابیم  ناـحجرب  حرج  میدـقت  رد  راـبتعا  هـک  دـشن  رهاـظ  سپ  دـیامن  حرج  ياـعدا 
رب دننکب  بجاو  ای  سپ  دوش  حجرتم  ضراعت  رد  رظان  نظ  رد  دیامن و  مایق  نئارق  لیدعت  نیرب  دوش و  بلقنم  لیدـعت  بنج  يوسب  ناحجر 

لوقعم فالخ  نیا  سپ  وا  دزن  حوجرم  رب  ار  لمع  وا  رب  دننکب  بجاو  ای  تسیعدب  نیع  نیا  سپ  شدوخ  دزن  حجرا  رب  دـنکب  مکح  هک  وا 
تعراسم زا  عنام  دـیفم و  مالک  نیا  هک  هدومرف  رهاـظ  هدومن و  مـالک  نیرد  لـماتب  مکح  ریزولا  نبا  هماـّلع  مـالک  نیا  دـعب  تسلوقنم و  و 

لوقب رارتـغا  زا  هدومن  ریذـحت  فیوخت و  لاـمک  ریزولا  نبا  هماـّلع  هک  تسرهاـظ  نا  زا  زین  دـشابیم و  ةریـصب  ریغ  نم  حرج  لوبق  يوـسب 
دشاب درجم  هک  ار  یتروص  رگم  دناهدرکن  هدارا  ناشیا  هک  هدرک  هدافا  تسمدقم و  حرج  هک  نییلوصا 

443 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دارطا تروص  رد  ار  ناـشیا  هچ  دـنیامن  درطم  ار  لوق  نیا  هک  نیزا  دـنالقعا  نییلوصا  لـمجم و  لیدـعت  رّـسفم و  حرج  زجب  روما  عیمج  زا 

زا زین  دنیامن و  داجما  نیعبات  حدق  داژن و  الاو  هباحـص  هّمئا  حرج  داحلا  بابرا  هقدانز و  زا  دادس  حالـص و  نیرهظم  لوقب  هک  دیآیم  مزال 
رهاظ ار و  نآ  هدرک  رایتخا  هک  يزیچ  ره  لیلد  دش  حضتم  هک  هدومن  هدافا  ار  ماظنلا  نیتم  مالک  رخآ  رد  ریزولا  نبا  هماّلع  هک  تسرهاظ  نا 

ناف هتفگ  مساب  ضور  رد  ریزولا  نباب  فورعملا  میهاربا  نب  دـمحم  زین  اـعطق و  اـقلطم  تسمدـقم  حرج  هکنیا  هب  ضرتعم  عطق  نـالطب  دـش 
کلذ یف  ینطقرادـلا  فّنـص  امهثیدـح و  نم  ائیـش  ظاّفحلا  ضعب  لـلع  نیخیـشلا و  يأ  اـمهتاور  ضعب  قیثوت  یف  فلتخا  دـق  سیل  تلق أ 

عامجالا يوعد  کلذ  عم  حصی  فیکف  یئابجلا  یناّسغلا  یلع  وبا  یقشمدلا و  دوعسم  وبا  کلذ  یف  فّنص  عّبتتلا و  تاکاردتـسالا و  باتک 
هنکل هرکذ  نم  دب  هیف و ال  لوقلا  اونّیبت  هیلع و  باوجلا  اوبعوتسا  کلذ و  عیمج  حاحصلا  حورـش  ثیدحلا و  مولع  یف  ءاملعلا  رکذ  دق  تلق 

قیرطب دودرم  وه  ام  ریسیلا  کلذ  یف  سیل  ریسیلا و  وه  امهثیدح  نم  هیف  فلتخملا  نا  ملعا  لوقاف  رصتخملا  اذه  ردق  یلع  کلذ  نم  ریـشن 
سیل هتحـص و  یف  فقوت  نم  یلع  هب و ال  لمع  نم  یلع  ضرتعی  ّهنا ال  عامجالا و  هیلع  دـقعنی  مل  هنا  هیف  ام  ۀـیاغ  لـب  عاـمجا  ـال  ۀـیعطق و 
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ضفاورلا و نم  فئاوط  مهب  رفک  ۀباحصلا و  لضفا  مه  نیذلا  نیدشارلا  ءافلخلا  یف  فلتخا  دقف  مزلتسی  فعضلا و ال  یلع  لدی  فالتخالا 
رکذ درجم  سیلف  ۀباحـصلا  راغـص  نـم  مـهنع  هَّللا  یـضر  ءاـفلخلا  نود  وـه  نـم  فـالتخالا  ریفکتلا و  نـم  ملـس  جراوـخلا و  بصاوـنلا و 

مل عامجالا  فالخلا و  یف  لامجالا ال  یف  ۀـجحلا  ام  ناف  مهثیدـح  فعـضب  رعـشم  نیحیحـصلا و ال  لاجر  نم  تاـقثلا  رئاـصب  فـالتخالا 
سیل يذلا  فالتخالا  هیف  عقو  هناف  حیحصلا  نم  امهیف  ام  یلا  هل  ۀبـسن  ام ال  الا  امهتحـص  یلع  دقعنا  امنا  امهیف و  ءیـش  فعـض  یلع  دقعنی 
امهنم لک  ذإ  ۀحّصلا  یلع  لدی  نا  نم  یلوا  فعّضلا  یلع  ّلدی  ناب  نکی  مل  ءیش  یلع  ّلد  ول  ذإ  ۀحّصلا  یلع  فعضلا و ال  یلع  ۀجحب  وه 

تبثملا فان و  فیعضتلا  ببس  نکی  مل  اذإ  ثیدحلل  فعضملا  تبثم و  هنال  یلوا  ۀحصلاب  لئاقلا  نوکی  لب  لئاق  هب  لاق  دق 
444 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف هرثکا  نع  وا  کلذ  نع  باجا  دق  ّهنا  ملسم  حرش  یف  يوونلا  رکذ  کلذ و  نع  باوجلا  یف  اباتک  نیّدلا  نیز  فلا  دق  یفانلا و  نم  یلوا 
لاجر تاقثب  ررـض  فالتخا  رکذ  درجم  تسنآ و  مزلتـسم  هن  دـنکیمن و  فعـض  رب  تلـالد  فـالتخا  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  هحرش 
ثیدح تحصب  لماع  تسیفان و  دنکن  فیعضت  ببـس  نایب  هاگ  ره  ثیدح  فّعـضم  تسناشیا و  ثیدح  فیعـضت  رعـشم  هن  دناسریمن و 
تسین انتعا  تافتلا و  لباق  وا  قیثوت  هوجو  عامس  دعب  هدزرس  نیبّصعتم  ضعب  زا  هک  حلجا  فیعضت  سپ  یفان  زا  تسالوا  تبثم  تستبثم و 

حلجا ثیدحب  جاجتحا  زاوج  مدع  يوعد  باوج 

نشور جاّهولا  جارّـسلاک  جاجفلا  حضاو  کلـسم  جهان  عبتتم  جاهنم و  ّيوس  کلاس  رظان  رب  لوقا  درک  ناوتن  جاجتحا  وا  ثیدحب  سپ  هلوق 
ءارم و نیع  جاـجل و  رد  هغلاـبم  حیرـص  جاـجتحا  زا  ار  حـلجا  ثیدـح  جاـهتبالا  ریثک  بطاـخم  طاقـسا  هک  تسناـیامن  رهاـظ و  ناـبات و  و 

دوخ دنسم  رد  ینابیش  لبنح  نب  دمحا  ماما  لثم  قاذح  مالعا و  رباکا  هدرک و  حلجا  قیثوت  هّینس  نیطاسا  هک  یتفایرد  افنآ  هچ  تسجاجوعا 
تادافا زا  حلجا  ثیدحب  جاجتحا  تحـص  سپ  دننکیم  رکذ  ار  حلجا  ثیدح  دوخ  حاحـص  رد  هجام  نبا  دواد و  وبا  یئاسن و  يذمرت و  و 

هَّللا ناحبـس  دوب  دـهاوخ  طباه  جاجتحا  هبترم  زا  طقاس و  رابتعا  زا  حـلجا  ثیدـح  یلقاع  دزن  هنوگچ  سپ  تسرهاب  رهاظ و  تارـضح  نیا 
رثآم بقانم و  اهچ  دنیآیمرب  شیوخ  عیماجم  حاحص و  رافسا و  بتکب و  ترخافم  ددص  رد  هک  یتقو  تسبیرغ  یلیخ  تارضح  نیا  عینص 

ار نآ  تایورم  عیمج  ناشیا  میلـست  مدـع  نآ و  رب  قح  لها  دامتعا  مدـع  ببـسب  يدنمـشناد  دـیزمب  هکنآ  ات  دـننکیمن  تباث  نآ  يارب  هک 
شیپ رابکلا  مهخویـشل  اعابتا  رارف  صوکن و  هار  دـسریم  امازلا  نا  تایورمب  قح  لها  جاـجتحاب  تبون  هاـگ  ره  دـنیاشکیم و  نعط  ناـبز 

رد فاصنا  ایح و  لامکب  دـنیامرفیم و  شیوخ  نیلوبقم  لاجر  حاحـص و  تاور  تاـیورم  زا  لودـع  ضارعا و  لوکن و  ود  دـص و  هتفرگ 
حودـقم و حـلجا  عقاو  ریغ  ضرفب  رگا  هلک  کلذ  عم  دـنیامنیم و  مالم  حرج و  حدـق و  قشم  ریز  یغبنی  امک  ار  ناشیا  هداتفا  ناش  نیتسوپ 

مالک حیرـص  لولدـم  هک  فیرـش  ثیدـح  نـالطب  رب  وا  فعـضب  لالدتـسا  مه  زاـب  دوشن  تباـث  وا  قیثوت  هجو  چـیهب  دـشاب و  مه  حورجم 
حودقم فیعض و  ببـسب  یـسک  ثیدح  لاطبا  هک  تسرهاظ  رپ  هچ  تستاجاجتحا  بئارغ  تالالدتـسا و  بئاجع  زا  تسقلذحتم  بطاخم 

ملع لضف و  لها  زا  تراسخ  رسارس  تراسج  نینچ  دیعب و  تیاغب  نیثدحم  هقیرط  نیدقنم و  بأد  زا  وا  ندوب 
445 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دمحب نکل  تسرینتـسم  رهاظ و  تیاهن  ثیدح  نف  سرامم  یندا  رب  ریقح  نایب  تناتم  دنچ  ره  دیـشر و  لجر  مکیف  سیل  دیدسان أ  تیاهن 
میابریم لیبن  بطاخم  لیجخت  رد  قبسلا  بصق  ناشتادافا  ضعب  نایبب  میامنیم و  رکذ  مالعا  نیطاسا  ضعب  زا  مارم  نیرب  صن  ماعنملا  هَّللا 

کلذ یف  نکی  مل  هلجا و  نم  ثیدحلا  فعض  دنسلا  یف  لجرلا  فعض  اذإ  هتفگ و  هیعفاش  ياهقف  تاقبط  رد  یکبس  یلع  نب  باهولا  دبع 
ام نالطب  یلع  هفیعـضت  دّرجم  ّلدی  الف  ۀیاورلا  هذه  یف  انیما  اقداص و  فیعـضلا  اذه  نوکی  دق  يرخا و  نم  ّحصی  دق  لب  هنالطب  یلع  ۀلالد 

دهاوخ فیعض  يوار  نیا  ببسب  ثیدح  نآ  دشاب  فیعض  يوار  یثیدح  دنس  رد  رگا  هک  دیدرگ  حضاو  یکبـس  همالع  هدافا  نیزا  هب  ءاج 
هک تسه  هاگ  دـشاب و  حیحـص  رگید  قیرط  زا  ثیدـح  نیا  هک  تسه  هاـگ  هکلب  دوب  دـهاوخن  نآ  نـالطب  رب  یتلـالد  رما  نیرد  نکل  دـش 
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حلجا رگا  سپ  درک  دـهاوخن  وا  تیاور  ندوب  لطاب  رب  تلالد  وا  فیعـضت  دّرجم  سپ  دـشاب  نیما  قداص و  تیاور  نیرد  فیعـض  صخش 
نیاب نکل  دش  دـهاوخ  هدـش  عقاو  حـلجا  نا  رد  هک  یقیرط  فعـض  ثعاب  هک  تس  نیا  بابلا  یف  ام  ۀـیاغ  ضورفم  مه  حودـقم  فیعض و 
حرش رد  يولهد  قحلا  دبع  خیش  تسلالضا  روهت و  رسارس  لایخ  نیاب  لاطبا  رب  تراسج  هکلب  تسین  نکمم  ثیدح  نالطب  هب  مکح  ببس 

دنور و لیجعت  بّصعت و  هارب  دنراد و  طارفا  ولغ و  باب  نیرد  هک  دـنایتعامج  ثیدـح  داقتنا  بابرا  هک  تسناد  دـیاب  هتفگ  ةداعّـسلا  رفس 
رد مدرم  ضعب  هکنآ  دّرجمب  هک  يو  لاثما  يزوج و  نبا  لثم  دنیامن  تردابم  نادب  دـننک و  عضوب  تبـسن  یمهو  هبئاش  یمّهوت و  كدـناب 

دناهدرک عضوب  مکح  کلذ  لاثما  نوعطم و  ای  كورتم  ای  ّيوقب  سیل  ای  فیعـض  نالف  هتفگ  هکنآ  لثم  هدرک  مّلکت  ثیداـحا  تاور  ضعب 
لقع ار  وا  تسین  رکنم  تسعامجا و  باتک و  فلاخم  هن  دهد و  تداهش  نآ  نالطبب  بولق  هک  تسین  لیبق  نا  زا  ثیداحا  نا  هکنآ  لاح  و 

رد تراـبع  نیزا  یهتنا  تسدـح  زا  زواـجت  طارفا و  تفزاـجم و  زین  نیا  يوار و  رد  ضعب  مّلکت  رکم  يو  عـضو  رب  تسین  یلیلد  لـقن و  و 
ای فیعـض  دنـشاب  هتفگ  هکنآ  لثم  دنـشاب  هدرک  مّلکت  نآ  تاور  ضعب  رد  مدرم  ضعب  هک  یثیدـح  نتفگ  عوضوم  هک  تسحوضو  لاـمک 

مهوت موشم و  بّصعت  طارفا و  ولغ و  نیغ  طایتحا و  لمات و  تبناجم  تیاهن  کلذ  لاثما  نوعطم و  ای  كورتم  ای  يوقب  سیل 
446 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّدر میراد  مه  لوبقم  هدز  رس  نیبصعتم  ضعب  زا  هک  وا  حرج  حدق و  دشاب و  مه  فصتم  فاصوا  نیاب  حلجا  ضرفلاب  رگا  سپ  تسمومذم 
تابثا هلاسر  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  دوب و  دـهاوخ  هرـساخ  تفزاجم  هرئاـب و  تیبصع  هحیبق و  هرباـکم  هحیرـص و  تاراـمم  وا  ثیدـح 

هتفگ الّوا  نیعبات  عابتا  نیعبات و  هباحص و  ینعی  هثالث  نورق  تلیضف 
لاق کلام  نب  سنا  ینثدح  سنا  یلوم  هَّللا  دبع  نب  رانید  نع  صاّصقلا  دیزی  نب  دمحا  نب  دمحم  انثدح  ریغـصلا  همجعم  یف  یناربطلا  لاق 

ینآر نم  يار  نم  يار  نم  ینآر و  نمیف  يار  نم  ینآر و  نمل  یبوط  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 
لیوطلا و یسوم  ۀبده و  وبا  رانید و  هنع  هاور  سنا  ثیدح  نم  فیعـض  ثیدح  اذه  هخویـش  ضعبل  هجرخ  ءزج  یف  رجح  نبا  ظفاحلا  لاق 

ترج لصف  هتفگ  نآ  دعب  هدومن و  نآ  تابثا  رد  غیلب  دهج  ّدج و  هدرک و  لقن  ثیدـح  نیا  يارب  هدـیدع  قرط  نآ  دـعب  ءافعـض و  ۀـثالثلا 
جیرخت هیلع  بیع  املـسم  نا  اولقن  امک  ولعلا  دـصقب  هیف  مّلکت  نم  اهیف  قیرط  نم  هنووری  مهدـنع  اـتباث  ناـک  اذإ  ثیدـحلا  نا  ۀّـمئألا  ةداـع 
توبثب مهسوفن  تنامطا  اذاف  ّولعب  ةرسیم  نب  صفح  ۀخسنب  یتا  تنک  نیا  نمف  لاقف  هیف  مّلکتم  وه  حیحصلا و  یف  دیعـس  نب  دیوس  ثیدح 

هبلق ایثالث و  هل  عقو  ّهناف  هّولعل  رانید  قیرط  نم  ثیدـحلا  اذـه  يور  یناربطلا  ضرغلا و  اذـهل  ناک  قیرط  ّيأ  نم  هتیاورب  اولابی  مل  ثیدـحلا 
هدعب نمل  عقو  ّهنأل  کلذک  هجیرخت  یلع  هدـعب  نوثدـحملا  قبطا  مث  رانید  ۀـلئاغ  نم  یـشخی  الف  يرخا  قرط  نم  ثیدـحلا  توبثب  نئمطم 

هاور ثیح  هکردتسم  یف  مکاحلا  کلذ  یلا  راشا  دق  اّیراشع و  انل  عقو  نا  یلا  اّیعاست  مث  اّینامث  مث  اّیعابس  مث  ایسادس  مث  اّیـسامخ  مث  ایعابر 
یلا اهبرقا  سنا و  نع  ۀنّیلون ؟؟؟ دیناساب  يور  دـق  لاق  امهثیدـح و  نم  هححـص  رـشب و  نب  هَّللا  دـبع  ثیدـح  نم  ۀـماما و  یبأ  ثیدـح  نم 

ترابع نیزا  هریغ  ۀیاور  نم  نتملا  ۀحـص  اهفعـض و  عم  سنا  ثیدح  دیناسا  ّولع  یلا  راشاف  رـشب  نب  هَّللا  دبع  ۀماما و  یبأ  ثیدـح  ۀحـصلا 
دشاب هک  قیرط  ره  زا  نآ  تیاورب  دننکیمن  تالابم  دشاب  تباث  ثیدح  هّمئا  دزن  یثیدح  هاگ  ره  هک  تسرهاظ 

447 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
فعـض رگا  دسریمن و  ثیدح  توبثب  يررـض  دشاب  مه  حودقم  حلجا  ضرفلاب  رگا  تستباث  هددعتم  دـیناساب  تیالو  ثیدـح  نوچ  سپ 

نآ تابثا  رب  دنرآیم و  هثالث  نورق  تلیضف  يارب  هک  ثیداحا  همه  نیا  ددرگ  فیرش  ثیدح  لصا  فیعضت  ببس  میلـست  ریدقت  رب  حلجا 
دناعملا وا  توهبملا  سوناملا ؟؟؟ مومحملا  الا  هب  یـضری  دیدرگ و ال  دهاوخ  توتلا  قرو  نم  قرا  توبکنعلا و  جسنک  دـنرامگیم  تمه 

رد ریغصلا  عماج  حرـش  ریدقلا  ضیف  رد  یلع  نب  نیفراعلا  جات  نب  يوانملا  فؤرلا  دبعب  وعدملا  دمحم  نیدلا  سمـش  توقمملا و  نحاشلا 
حرش

ثیدحلا هتیّرذ  لامعا  هیلع  ضرعت  ایندلا  ءامسلا  یف  مدآ  ثیدح 
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نیزا بیترتلا  یف  فلخ  هیف  نکل  سنا  نع  ناخیشلا  هجرخا  يذلا  ءارسالا  ثیدح  نم  ۀعطق  هناف  حیحص  نتملا  نکل  فیعض  هدانسا  هتفگ و 
هک تسحئال  حضاو و  ترابع 

هتّیّرذ لامعا  هیلع  ضرعت  ایندلا  ءامسلا  یف  مدآ  ثیدح 
ار نآ  هک  ارـسا  ثیدـح  زا  تسیاهعطق  ثیدـح  نیا  هچ  تسحیحـص  نآ  نتم  نکل  دـشابیم  فیعـض  تسیورم  ناـب  هک  يدانـسا  دـنچ  ره 

بیترتـلا فلخ  دانـسالا و  فعـض  عـم  ثیدـح  نیا  هاـگ  ره  سپ  تسه  یفـالتخا  بیترت  رد  نا  رد  نکل  دـناهدرک  جارخا  سنا  زا  نیخیش 
حلجا زا  هک  تیالو  ثیدح  دنس  ضرفلاب  رگا  دشاب  حیحـص  دناهدرک  جارخا  نیخیـش  ار  نآ  هک  ارـسا  ثیدح  زا  تسیاهعطق  هکنآ  ببـسب 
نیزا ریغ  يدنـسب  تابثا  نیدقنم  مخافا  تاقث و  نیثدحم  مظاعا  هک  اریز  دوب  دهاوخن  فیعـض  ثیدح  سفن  دـشاب  مه  فیعـض  تسیورم 

رابتعا و لباق  دامتعا و  لوبق و  قئال  امتح  اـنیقی و  اـمزج و  اـعطق و  دـناهدومن  نآ  تحـصب  حیرـصت  صیـصنت و  هدومرف و  نآ  تیاور  دـنس 
حرش رد  ریغصلا  عماج  حرش  رد  ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  زین  دشاب و  دانتسا 

ثیدحلا هادهاش  هبتاک و  هلّکوم و  ابرلا و  لکا  ثیدح 
هازع قـثو و  دـق  فیعـض و  روعـالا  ثراـحلا  هیف  یناربـطلا و  دـمحا و  یلعی و  یبـال  هوزع  دـعب  یمثیهلا  لاـق  روعـالا  ثراـحلا  هیف  هتفگ و 
نبا دانـسا  دوعـسم و  نبا  نع  قورـسم  نعف  ۀمیزخ  نبا  الا  دوعـسم  نبا  نع  مهّلک  هوور  لاق  مث  دمحا  ناّبح و  نبا  ۀمیزخ و  نبال  يرذـنملا 

نیدانـساب يور  هنا  لصاحلا  هیلع و  سکعناـف  هتحـصل  زمر  فیعـضلا و  رکذ  حیحـصلا و  قیرطلا  فّنـصملا  لـمهاف  یهتنا  حیحـص  ۀـمیزخ 
دنس هلسلس  رد  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  حیحص  نتملاف  فیعض  رخآلا  حیحص و  امهدحا 
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دمحا ناّبح و  نبا  همیزخ و  نباب  يرذـنم  ار  ثیدـح  نیا  تسفیعـض و  وا  هدـش و  عقاو  روعا  ثراح  ثیدـحلا  هلکوم  ابرلا و  لکا  ثیدـح 

نبا زا  قورـسم  زا  وا  سپ  همیزخ  نبا  ـالا  دـناهدومن  تیاور  روـعا  ثراـح  زا  ار  ثیدـح  نیا  ناـشهمه  هک  هتفگ  نآ  دـعب  هدوـمن و  تبـسن 
دانـسا ودب  ثیدح  نیا  هک  تس  نیا  لصاح  هک  هتفگ  ینعم  نیا  نایب  دعب  يوانم  تسحیحـص و  همیزخ  نبا  دانـسا  هدرک و  تیاور  دوعـسم 

يواـحلا يواـنملا  نـم  رخآ  ّصن  اذـهف  تسحیحـص  ثیدـح  نـیا  نـتم  سپ  تسفیعـض  يرگید  حیحـص و  نا  زا  یکی  دـش  هدرک  تـیاور 
هَّللا همحر  يوونلا  لاق  هتفگ  مساب  ضور  رد  میهاربا  نب  دمحم  بیصملا و  ناینبلا  اب  ققحملا  رهازلا  انبولطم  یلع  بیقنتلا  ربّسلا و  كرادمل 

ربتعا دـق  دـهاوشلا و  تاعباتملا و  یف  اعقاو  هقیثوت  هحرج و  یف  فلتخا  نم  ضعب  نع  ملـسم  يراخبلا و  ۀـیاور  يأ  کلذ  نوکی  نا  یناـثلا 
دمحم دیلولا و  نب  ۀیقب  قارولا و  رطم  مهنم  حیحـصلا  طرـش  نم  اوسیل  ۀعامج  نع  هجارخا  یف  داهـشتسالا  ۀعباتملاب و  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا 

دق تلق و  نیریثک  مهل  هابـشا  یف  دـهاوشلا  یف  مهنع  ملـسم  جرخا  دـشار و  نب  نامعنلا  يرمعلا و  رمع  نب  هَّللا  دـبع  راسی و  نب  قاحـسا  نب 
فیعـضت یلع  صن  دق  هنا  وه  حیحـص و  هجو  نم  يراخبلا  یف  کلذ  لثم  تجرختـسا  دق  عبارلا و  هجولا  یف  یتای  امک  اذـهب  ملـسم  حرص 

اذه لدف  ۀـعباتم  مهثیدـح  جرخا  يراخبلا  نا  رکذـی  مل  نازیملا و  یف  مهمجارت  یف  یبهّذـلا  کلذ  رکذ  حیحـصلا  یف  مهنع  يوری  ۀـعامج 
کلت ادروی  مل  نا  فعـضلا و  کلذ  ربجت  دهاوش  تاعباتم و  دوجول  فعـض  اهیف  یّتلا  ۀقیرطلا  نم  ناجرخی  دق  ثیدـحلا  یبحاص  نا  یلع 

بتکلا یف  ۀفورعم  دـهاوشلا  تاعباتملا و  کلت  نا  عم  ملعلا  ۀـبلط  یلع  بیرغتلا  راصتخالل و  ادـصق  نیحیحـصلا  یف  دـهاوشلا  تاعباتملا و 
جتحا يذلا  فیعضلا  فعض  نوکی  نا  ثلاثلا  يرونلا  لاق  اهنم  ءیش  یلا  نیحیحصلا  حارش  ضعب  راشا  اّمبر  ۀعساولا و  دیناسملا  ۀطیسبلا و 

نبا بهو  نب  نمحّرلا  دبع  نب  دمحا  یف  امک  هتماقتـسا  نمز  یف  لبق  نم  هاور  امیف  حداق  ریغ  هیلع  ثدـح  طالتخاب  هنع  هذـخا  دـعب  أرط  هب 
قاّزرلا دبع  ةورع و  نب  دیعسک  کلذ  یف  وه  رصم و  نم  ملسم  جورخ  دعب  نیتئام  نیسمخلا و  دعب  طلتخا  ّهنا  رکذف  بهو  نب  هَّللا  دبع  یخا 

ارخآ طلتخا  نمم  امهریغ  و 
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؟؟؟ ۀخیشلاب ولعی  نا  عبارلا  کلذ  لبق  مهنع  ذخا  امب  نیحیحصلا  یف  جاجتحالا  ۀحص  نم  کلذ  عنمی  مل  و 
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کلذ و نأشلا  لها  ۀفرعمب  ایفتکم  هیلإ  لزانلا  ۀفاضاب  لوطی  یلاعلا و ال  یلع  رـصتقیف  لزان  تاقثلا  ۀیاور  نم  هدـنع  وه  هدانـسا و  فیعـضلا 
هنم عقو  کلذ  ناک  ۀعباتم و  مهنود  نمب  مهعبتا  مث  الّوا  تاّقثلا  نع  هاور  امیف  هلاح  فالخ  وه  ملـسم و  نع  اصیـصنت  هانیور  دق  رذعلا  اذـه 
هیلع ۀعرز  یبأ  راکنا  ملسم و  حیحص  رکذ  ۀعرز و  ابا  رـضح  ّهنا  یعذربلا  ورمع  نب  دیعـس  نع  انیور  هتبیغ  طاشنلا و  ثعاب  روضح  بسحب 

ام دمحا  نطق و  طابسا و  ثیدح  نم  تلخدا  امنا  لاقف  هلوق  یلا  يرصملا  یسیع  نب  دمحا  ریست و  نب  نطق  ریـشب و  نب  طابـسا  نع  هتیاورب 
ذخا کـلذ و  یلع  رـصتقاف  لوزنب  مهنم  قثوا  ۀـیاور  يدـنع  نوکی  عاـفتراب و  مهنع  ّیلا  عـقو  اـمبر  هنا  ـالا  مهخویـش  نع  تاـقثلا  هاور  دـق 
یهتنا دـمحلا  هّلل  فلومل و  اعمتجم  هرا  مل  لوقلا  نم  حـضاوب  هتدـهم  دـق  رعو و  ماقم  اذـهف  هلوق  یلا  تاقثلا  ۀـیاور  نم  فورعم  ثیدـحلا 
هتّحـص اوعّدا  ءافعـضلا و  ضعب  نع  اثیدـح  اوور  اذإ  ثیدـحلا  ظافح  یلع  ضرتعی  هنا ال  یلع  لدـی  ام  هیف  هنع و  هَّللا  یـضر  يوونلا  مالک 
ضعب يور  دقف  نأشلا  اذهب  ۀماتلا  ۀمئالل  الا  لصحی  هزیزع ال  اذه  ۀفرعم  تاعباتملا و  دهاوشلا و  نم  فعضلا  کلذل  رباج  هنا ال  ملعی  یتح 

یلع دیزی  حاحصلا ال  رکب  یبأ  ثیداحا  اذه و  ام  هل  لیقف  هنع  هَّللا  یضر  قیدصلا  رکب  یبأ  دنسم  نم  نیرـشعلا  فّینلا و  نع  ربخلا  ظافحلا 
وهف قیرط  ۀئام  نم  يدنع  نکی  مل  اذإ  لاق  وا  قیرط  ۀئام  نم  يدنع  نوکی  ثیدـحلا  نا  لاقف  اثیدـح  نیـسمخ  نوکی  وا ال  اثیدـح  نیـسمخ 

نورکذی ثیدحلاب  ۀفرعملا  لها  نم  اریثک  نا  ینعملا  اذه  یف  بئارغلا  نم  نازیملا و  ةرکذتلا و  یف  یبهذـلا  هاور  اذـه  وحن  وا  مهتی  يدـنع 
نا

تاّینلاب لامعالا  ثیدح 
ّالا حصی  هنا ال  رکذ  هناف  هدنـسم  یف  رازبلا  رمع  نب  دمحا  رکب  وبا  ظفاحلا  کلذ  یلع  ّصن  نمم  باطخلا  نب  رمع  ّالا  هاور  ام  بیرغ  ثیدح 

سنا ثیدح  نم  هانعم  انیور  دقف  الا  قایسلا و  ظفللا و  اذهب  دارأ  هناک  رجح و  نبا  رصعلا  ظفاح  لاق  رمع  ثیدح  نم 
450 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ثیدح ظفلب  هانیور  مهریغ و  ناعمس و  نب  ساونلا  دعس و  لهـس و  بیهـص و  ۀماما و  یبأ  ءادردلا و  یبأ  رذ و  یبأ  تماّصلا و  نب  ةدابع  و 
هتماما و عم  حالصلا  نبا  نا  اذه  نم  برغا  دوعسم و  نبا  سنا و  هریره و  یبأ  يردخلا و  دعـس  یبأ  بلاط و  یبأ  نب  یلع  ثیدح  نم  رمع 

ةدایزلا نم  ۀقثلا  هب  درفنی  ام  لّثم  هتفرعم  ۀعس 
وا ّرح  لک  یلع  ناضمر  نم  رطفلا  ةاکز  ضرف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  رمع  نبا  نع  عفاـن  نع  کـلام  هاور  اـمب  ثیدـحلا  یف 

نیملسملا نم  یثنا  ارکذ و  دبع 
بویا و رمع و  نب  هَّللا  دـبع  نا  ثیدـحلا و  یف  نیملـسملا  نم  ظفلب  درفنا  اکلام  نا  ثیدـحلاب  ۀـفرعملا  لها  نم  وه  حالّـصلا و  نبا  رکذـف 

یلع اکلام  عبات  دقف  حیحص  ریغ  لاثملا  اذه  یقارعلا  نبا  نیّدلا  نیز  لاق  ةدایزلا  هذه  ریغب  رمع  نبا  نع  عفان  نع  ثیدحلا  اذه  اوور  امهریغ 
یف فلتخا  دـقرف و  نب  ریثک  لیعامـسا و  نب  یلعملا  ورمع  نب  هَّللا  دـبع  دـیزی و  نب  سنوی  نامثع و  نب  كاحـضلا  عفاـن و  نع  رمع  کـلذ 

کلذک بویا و  رمع و  نب  هَّللا  دبع  یلع  اهتدایز 
يذلا هعمـس  تنک  هتببحا  اذاف  هبحا  یتح  لفاونلاب  ّیلا  برقتی  يدبع  لازی  عوفرملا و ال  ةریره  یبأ  ثیدح  یف  لاق  ّهناف  یبهذلا  هَّللا  دبع  وبا 

ثیدحلا هب  رصبت  يذلا  هرصب  هب و  عمس 
یلع کلذ  ّدر  هتمجرت و  یف  هرکذ  دلخم  نب  دلاخ  تارکنم  یف  ثیدحلا  اذه  اوّدـعل  حیحـصلا  عماجلا  ۀـبیه  ول ال  نازیملا  یف  یبهذـلا  لاق 
سنا نع  ینانکلا  ماشه  ثیدح  نم  هوحن  اهدحا  دهاوش  ۀـثلث  هل  يور  ثیدـحلا و  یف  دـهاوش  دـلاخ  ثیدـحل  نا  لاقف  رجح  نبا  یبهذـلا 

مکحلا نا  یلع  کلدی  اذهف  هب  ساب  دانـساب ال  ۀشئاع  نع  ةورع  ثیدح  نم  هوحن  اهثلاث  ذاعم و  ثیدـح  نم  هضعبب  اهیناث  هنع و  هَّللا  یـضر 
لهال فارتعالا  نیرـصاقلل  یغبنیف  مهریغب  فیکف  ظافحلا  ۀمئا  مادقا  هیف  ضحدت  رعو  ماقم  ذوذـشلا  وا  ةراکنلا  وا  ۀـبارغلاب  ثیدـحلا  یلع 
حدق یلع  فقو  نم  امهلاثما و  ملـسم و  يراخبلا و  نیثّدحملا  یماما  یلع  ضارتعالا  ّفکا  ّفک  مهمولع و  یف  مدـقتلا  ۀـمامالاب و  ناقتالا 

يدنع يوقی  يذلاف  لوبقلاب  قلتی  مل  يذلا  ردانلا  نم  کلذ  ناک  امهثیدح و  ضعبل  لیلعت  وا  امهتاور  ضعب 
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یف هل  نکت  مل  کلذـب و  مزج  هدـنع و  حیحـص  ثیدـحلا  نا  لاق  اذإ  فراعلا  ۀـقثلا  لمتحم و  کلذـب  حدـقلا  نال  کلذـب  لـمعلا  بوجو 

وه لب  هل  دیلقتب  کلذ  سیل  دحاولا و  ربخ  لوبق  یلع  ۀلادلا  ۀیعمـسلا  ۀیلقعلا و  ۀلدالاب  هثیدح  لوبق  بجو  داسفلا  ۀمولعم  ةدـعاق  حیحـصتلا 
مهولا لامتحال  تاقثلا  ثیداحا  عیمج  انحرطل  حدقی  لامتحالا  دّرجم  ناک  ول  تاقثلا و  رابخا  لوبق  نم  یلاعت  هَّللا  بجوا  ام  یضتقمب  لمع 

قدصلا و نظ  عم  لوبقلا  عنمی  بذکلا ال  دّمعت  لامتحا  لب  ینعملاب  ۀیاورلا  یف  أطخلا  و 
هنّسح هترکذت و  یف  یبهذلا  هاور  امک  هقدص  هل  فلح  اذاف  هفّلح  يوارلا  مهتا  اذإ  ناک  هنا  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  تبث  دق 

جاتحا هدهع  بیرق  هملع و  ۀعس  عم  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نینمؤملا  ریما  اذهف  يرجملا  یف  بلاط  وبا  ةوفـصلا و  یف  هّللاب  روصنملا  نامامالا  و 
ثیدح یف  اوحدق  ۀیاورلا و  یف  اوتنعت  اذإ  عساتلا  نرقلا  لهاب  فیکف  هنیمی  دـعب  الا  هلوبقب  هسفن  بیطی  همهتی و ال  نم  ثیدـحب  ذـخالا  یلا 

نیّدلا و ملاعم  سمط  هقفلا و  باوبا  ّدس  ملعلا و  راثآ  وحم  یلا  يدؤی  کلذ  سیل  ظافحلا أ  رابک  هحّحـص  ام  لاطبال  اوضرعت  رثالا و  ۀّـمئأ 
نبا ثیدح  نم  هریغ  مکاحلا و  هحّحـص  امک  ناضمر  لاله  یلع  ةداهـشلا  یف  یبارعالا  ثیدح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لبق  دـق 

رسخ و دق  اونوکی  مل  قافآلا  لها  نا  عم  نیملعتم  نیملعم و  قافآلا  یلا  لسرلا  ثعب  ّهنإ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نع  رتاوت  ساّبع و 
هل يورملا  يوارلا و  یتفتسملا و  یتفملا و  نم  کلذ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ملع  ةریخلا و  یف  نیتنعتملا  ۀقیرط  یلع  مهیلإ  هلـسر 
دق کلذک  ءاضقلا و  ۀیاورلا و  ایتفلا و  ۀحـص  یف  طرـش  ۀـلادعلا  مهنم و  دـحا  یلع  کلذ  نم  ائیـش  رکنی  مل  هیلع و  یـضقملا  یـضاقلا و  و 

كرت ارما  هَّللا  محرف  بارعالا  ثیداحا  نولبقی  اوناک  مهنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نع  دـمتعملا  یف  نیـسحلا  وبا  يور 
ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  هباحصاب  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرب  يدتقا  رومالا و  یف  قمعتلا 

ثیدح ظافح  ضعب  رگا  تسرهاظ  نا  زا  زین  نیدلا و  موی  یلا  ناسحاب  مهل  نیعباتلا  نع  نیعمجا و  مهنع  هَّللا  یضر 
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هکنیا هب  دـسرمهب  ملع  هکنآ  ات  دوشیمن  ضارتعا  ّدر و  لباق  ناشیا  لوق  دـننک  نآ  تّحـص  ياـعدا  هدرک  افعـض  ضعب  زا  یثیدـح  تیاور 
لها هک  ظاّفح  همئا  يارب  رگم  دوشیم  هن  لصاح  هک  تسزیزع  رما  نیا  تفرعم  تسین و  تاعباتم  دـهاوش و  زا  فیعـض  نیا  يارب  يرباـج 

نیتنعتم و دوش  هدرک  وا  تیاور  حیحـصت  زاـب  دـشاب و  مه  فیعـض  حـلجا  ضرفلاـب  رگا  هک  دیـسر  حوضوب  سپ  دنـشاب  ناـشنیاب  تیارد 
دـهاوش و یفن  هک  هدـش  لـصاح  هبترم  نیا  اـجک  ار  ناـشلاثما  بحاـصهاش و  یلباـک و  تسین و  داریا  ضارتعا و  ياـج  نآ  رب  ار  نیبصعتم 

هّمات تیارد  لها  هک  ظافح  هّمئأ  يارب  رگم  دوشیمن  لصاح  ریزولا  نبا  هماّلع  هدافا  بسح  هبترم  نیا  هچ  دـنیامن  تیالو  ثیدـح  تاعباتم 
امک هفحت  ینعا  باتک  نیا  هبوجا  رظان  رب  بحاصهاش  یلباک و  قیقدـت  دـقن و  تیارد و  قیقحت و  ظفح و  لامک  لاح  دنـشاب و  ناـش  نیاـب 

نوتم و دـقن  ثیداحا و  یناعم  مهف  رد  اهب  دـتعم  هکلم  لوصحب  ناـشراختفا  ببـسب  بحاـصهاش  ياـیلوا  وگ  تسراکـشآ  حـضاو و  یغبنی 
باب نیرد  وا  نامزالم  يارب  هعیفر  هبترم  هیلاع و  هجرد  لوصح  دـقتعم  ثیدـحلا  لوصا  یف  بطاخملا  اهفلا  یتلا  ۀـلاسرلا  یف  اـمک  دـیناسا 

دیدرگ رهاب  رهاظ و  سپ  یتفایرد  قاذح  نیطاسا  تادافا  زا  ثیدح  نیا  هدیدس  دهاوش  هدیدع و  تاعباتم  هک  ۀنملا  دـمحلا و  هّلل  دنـشاب و 
قرط ضعب  دنـس  رد  حلجا  عوقو  ببـسب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  راجن ؟؟؟ یلاع  یلباک  رابکلا و  ةدمع  بحاصهاش  لاطبا  راکنا و  در و  هک 
رکب وبا  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  تسلیوست و  عیدـخت و  تحب  لیلـضت و  لالزا و  ضحم  لیدـعت و  حرج و  ملع  زا  تبناجم  لامک  لیلد  نآ 

هک هتفگ  دوخ  دنسم  رد  تسثیدحب  تفرعم  لها  زا  هک  یفصو  اب  راّزب 
تاّینلاب لامعالا  ثیدح 

هدـمآرب لوق  نیا  لیوات  ددـصب  رجح  نبا  تسیورم و  مه  باحـصا  رگید  زا  نآ  ینعم  هکنآ  لاـح  رمع  ثیدـح  زا  رگم  دوشیمن  حـیحص 
هک یقیرطب  تیالو  ثیدح  رگا  ضرفلاب  سپ  هدشن  حیحص  باحصا  رگید  زا  قایـس  ظفل و  نیاب  هک  تس  نیا  شدارم  ایوگ  هک  دیوگیم 

قایـس ظفل و  نیاب  ثیدـح  نیا  هکنیا  هب  دوب  نکمم  شلیوات  تفگیم  حیحـص  ریغ  ثیدـح  داقن  زا  یـسک  ار  نآ  هدـش  عقاو  حـلجا  نا  رد 
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نم ظفل  دوخ  تفرعم  تعسو  تماما و  فصو  اب  حالّصلا  نبا  هک  تسرهاظ  نآ  زا  زین  تستباث و  نآ  تّحـص  رگید  قرطب  تسین و  حیحص 
تیاور تدایز  نیا  ریغب  رمع  نبا  زا  ار  ثیدـح  نیا  نارگید  هک  هتفگ  هتـسناد و  کلام  تادّرفتم  زا  رطفلا  ةاـکز  ثیدـح  رد  ار  نیملـسملا 

هتفگ یقارع  نیدلا  نیز  دناهدرک و 
453 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا دبع  دیزی و  نب  سنوی  نامثع و  نب  كاحض  عفان و  زا  رمع  تسا  هدومن  تعباتم  تدایز  نیرب  هک  اریز  تسحیحـص  ریغ  وا  لوق  نیا  هک 
راهظا زا  ینغتسم  فیرش  ثیدح  نف  رد  وا  ناش  تلالج  هک  حالـص  نبا  مکح  هاگ  ره  سپ  دقرف  نب  ریثک  لیعامـسا و  نب  یلعم  رمع و  نب 
فـصو اب  تیالو  ثیدـح  لاطبا  رب  بحاصهاش  مادـقا  دـشابن  انتعا  تافتلا و  لباق  نیملـسملا  نم  ظفل  تداـیزب  کـلام  دارفناـب  تسنییبت  و 

لها يازفاریحت  تراـسج  رکنم و  تیاـهن  روهت  تیور  رکف و  لاـمعا  ـالب  اقودـص  ۀـقث  هنوک  عم  حـلجا  حرج  حدـق و  نآ و  ندوب  حـیحص 
باب رد  یبهذ  هک  تسرهاظ  نآ  زا  زین  تسرصب و 

لفاّونلاب ّیلا  بّرقتی  يدبع  لازی  هریره ال  یبأ  عوفرم  ثیدح 
رجح نبا  همالع  ار  یبهذ  لوق  نیا  دندرکیم و  رامـش  دّلخم  نب  دلاخ  تارکنم  زا  ار  ثیدـح  نیا  دوبیمن  حیحـص  عماج  تبیه  رگا  هتفگ 

هک یباب  سپ  هدومن  تیاور  نآ  يارب  دهاش  هس  نآ  دعب  هدش و  دراو  ثیدح  رد  رگید  دـهاوش  ار  دـلاخ  ثیدـح  هک  تسا  هتفگ  هدرک  در 
هداـفا بسح  هک  یبـهذ  لـثم  قاّبـس  نیدـقان  نیطاـسا  قاذـح و  نیقّقحم  رباـکا  هک  دـشاب  هدیـسر  يدـحب  نآ  لاکـشا  لاـضعا و  هبترم  رد 

اب بحاصهاش  یلباک و  نتـشاذگ  مدق  دنـشاب  هدش  نآ  رد  هحیـصف  يایاطخ  هحیرـص و  طالغا  بکترم  تسثیدـحلا  لها  ماما  بحاصهاش 
نبا هماّلع  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  تسعیدـب و  عشبتـسم و  تیاـهن  بیجع و  بیرغ و  یلیخ  ناـشمهف  نسح  تراـهم و  لاـح  روهظ  فصو 

دزغلیم ظاّـفح  هّمئأ  مادـقا  نا  رد  هک  تخـس  تسیماـقم  ذوذـش  اـب  تراـکن  تبارغب و  یثیدـح  ره  ندومن  مکح  هک  هدومرف  هداـفا  ریزولا 
زاب ار  ضارتعا  ّفکا  دـنیامن و  ناشمولع  رد  مدـقت  تماماب و  فارتعا  ناقتا  لها  يارب  هک  تس  نیا  نیرـصاق  قئال  سپ  ناـشیا  ریغ  فیکف 

رعوا و یلوالاب  یثیدـح  نالطبب  مکح  دـشاب  ماـظع  همئأ  هضحدـم  مادـقا و  هقلزم  ذوذـش  تراـکن و  تبارغب و  مکح  هاـگ  ره  سپ  دـنراد 
فارتعالا نیطفلا  بطاخملا  نیهملا و  یلباکلاک  نیرساخلا  نیغئازلاب  قیلی  نیرـصاقلل و  یغبنیف  دشاب  بلجا  تارثعلل و  اقوس  دشا  بعـصا و 

ّفکا ّفک  مهنونف و  تابّعـشتم  مهمولع و  تاضماغ  یف  ۀـماعّزلا  رهمتلا و  ۀـمامالا و  مّدـقتلاب و  ناـعمالا  ربّسلا و  ناـقتالا و  دـقنلا و  لـهال 
أرد هوححـص  ۀیالولا و  ثیدح  اوور  نیذلا  نیننـستملا  نید  مالعا  نیثّدحملا و  ۀّمئأ  یلع  ضاهتنالا  ّدرلل و  مایقلا  نع  دعاقتلا  ضارتعالا و 

ۀیاوغلا بابرا  وحن  یف 
454 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀّمئألا مادـقا  هیف  ضحدـت  رعو  ماقم  ةراکنلا  وا  ذوذـشلا  وا  ۀـبارغلاب  مکحلا  ذإ  میلـس  بلقب  هودافا  ام  اوذـخأیل  میلـستلاب و  مهلوق  اولباـقیل  و 
نائنّـشلا ۀـّیبصعلا و  لامک  نم  ثعبنملا  نالطبلا  ءاعّدا  نم  هیلع  أرتجا  ام  فیکف  ظاـقیالا  ةرهملا  لـجرا  هیف  قلزت  بعـص  یقترم  ظاـفحلا و 

راثالا تایاوّرلل و  نیرباّسلا  رباکا  دـنع  لوهم  میـسج  رطخ  ّلحم  میظع و  ماـقم  هناـف  نأـشلا  اذـه  ۀّـمئأ  دـنع  ناوهلا  راغّـصلا و  هثروا  يذـلا 
رثعی جهن  یف  كولّـسلا  ناتهبلا و  اذهب  بطاخملا  هّوفتف  راذتعالا  هنم  ّزعی  راثعلا و  هیف  رثکی  رابخالا  ثیداحالل و  نیدقانلا  ۀلجا  دنع  فوخم 

رورغلا و عودخلا  سواسو  نم  نئاّصلا  وه  هَّللا  روهدلا و  بئاجع  رومالا و  بئارغ  نم  ناکمب  دیقنتلا  قیقحتلا و  نم  مه  نیذـّلا  ظاّفحلا  هیف 
رما نیاب  مزج  وا و  دزن  تسحیحـص  ثیدح  دیوگب  هک  یتقو  فراع  هقث  هک  تسحـضاو  نا  زا  زین  رّونلا و  یلا  ملظلا  تاکبتـشم  نم  ذقنملا 

بجاو دراد  دحاو  ربخ  لوبق  رب  تلالد  هک  هیعمـس  هیلقع و  ّهلدا  ببـسب  وا  ثیدح  لوبق  دشابن  داسفلا  همولعم  هدـعاق  حیحـصت  رد  دـیامن و 
هینـس نیدـقنم  مخافا  نیققحم و  مظاعا  هک  ار  تیالو  ثیدـح  هک  تسبجاو  مزال و  ار  ناشلاثما  بحاـصهاش و  یلباـک و  سپ  دوب  دـهاوخ 

اذه حیحـصت  یف  اودجی  نا  دامعلا  بطاخملا  یلباکلل و  ّینا  دننک و  دنلب  راختفا  رـس  نآ  لوبقب  دـنهن و  مشچ  رـس و  رب  دـناهدرک  حیحـصت 
هن تیاور  لوبق  زا  عنام  دـشاب  قدـص  عمط  رگا  بذـک  دـمعت  لامتحا  فصو  اب  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  داسفلا و  ۀـمولعم  ةدـعاق  ثیدـحلا 
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نیا رب  انب  هچ  تستریح  ناوارف  باجعتـسا و  لامک  ماقم  نآ  دنـس  هلـسلس  رد  حلجا  عوقو  ببـسب  تیالو  ثیدـح  لاطبا  ّدر و  سپ  دوشیم 
هک فیکف  دشیم  هن  وا  تیاور  قدص  زا  عنام  ثیدح  نیرد  وا  قدص  نئارق  ببـسب  شدمعت  دوشیم  مه  بذکلا  دـمعتم  حـلجا  رگا  هدافا 

؟؟؟ تدحلا میقتسم  قودص و 
تیاور و رد  ار  دوخ  نیرـصاعم  تنعت  ریزولا  نبا  همـالع  هک  تسرهاـظ  نا  زا  زین  تسققحتم و  تباـث و  هینـس  نیطاـسا  تاداـفا  زا  وا  ندوب 
هقف و باوبا  ّدـس  ملع و  راثآ  وحم  يوسب  يّدوم  رما  دنـشاب  هدرک  حیحـصت  ار  نآ  ظافح  رابک  هک  يرابخا  لاطبا  رثا و  همئا  ثیدـح  حدـق 
ار نآ  هک  يزیچ  لاطبا  رثا و  همئا  ثیدح  رد  حدـق  تیاور و  رد  ریزولا  نبا  هماّلع  نیرـصاعم  تنعت  هاگ  ره  سپ  هتـسناد  نید  ملاعم  سمط 

دناهدرک حیحصت  ظافح  رابک 
455 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ثیدح لاطبا  حرج و  حدـقب و  نایعألا  ةدـمع  بطاخم  بّصعت  ّتنعت و  دـشاب  هعینـش  تاّرـضم  نیا  بجوم  هعیظف و  ياهیبارخ  نیا  ثروم 
ثارتکا مدع  ناطلـس و  نم  اهب  هَّللا  لزنا  ام  قادـصم  تاهرت  فئاخـس و  رب  لاکتا  ضحمب  لافتحا  دامتعا و  قئال  ناهرب  لیلد و  الب  تیالو 

رشالا اذ  بطاخملا  نا  تبثف  دوب  دهاوخ  نایاپ  یب  راضم  یصحت و  دسافم ال  بلاج  ناعذالا  نیقیلاب و  ناش  نیا  نیرهام  نیرباکا  حیحـصتب 
تبث امیف  اوحرج  رثالا و  ۀّمئأ  ثیداحا  یف  اوحدق  ۀیاوغلا و  کلسم  اوکلـس  ۀیاورلا و  یف  اوتّنعت  امل  رـشع  یناثلا  نرقلا  یبّصعتم  نم  هریغ  و 
وحم یلا  کلذ  يّدوی  ظاقیالا  تابثالا  ماظع  هقثو  نم  مّذـلا  مّوللاب و  اولوانت  ظافحلا و  رابک  هححـص  ام  لاطبال  اوضّرعت  ربخلا و  لها  دـنع 
لوق زا  باوج  هوجو  ناـیب  رد  مساـب  ضور  رد  میهاربا  نب  دـمحم  زین  هباـجح و  ءاـخرا  نیّدـلا و  ملاـعم  سمط  هباوـبا و  ّدـس  ملعلا و  راـثآ 

هجولا هتفگ  خلا  رذعتملاک  طئاسولا  ةرثک  عم  نامزلا  اذه  یف  مهتلادع  ۀفرعم  يوارلا و  ۀلادع  ۀفرعم  یلع  ۀینبم  رابخالا  ۀفرعم  هلاسر  بحاص 
راتخا ام  يردـی  وه ال  اذـه و  یلع  همالک  ینب  اـمل  يردا  اـم  اـهّلک و  لیـسارملا  لوبق  میرحت  یلع  ینبم  ضرتعملا  اذـه  مـالک  ّنا  سداـسلا 

وبا مهنم  هیلع  ّصن  ۀـّیدیّزلا و  ۀـلزتعملا و  کلاملا و  بهذـم  لیـسارملا  لوبق  زاوجل  کلذ  یف  ثیدـحلا  ملع  بلاط  هراتخا  ام  همـصخ و ال 
دمحم ۀمالعلا  نع  دیهمتلا  باتک  لّوا  یف  ّربلا  دبع  نب  رمع  وبا  يور  رایخالا و  ةوفـص  باتک  یف  نم  روصنملا  يرجملا و  باتک  یف  بلاط 

لوصالا و ثیدحلا و  مولع  بتک  یف  روکذم  لیصفت  یلع  لیـسارملا  لوبق  ۀّیعفاشلا  بهذم  کلذ و  یلع  نیعباتلا  عامجا  يربطلا  ریرج  نب 
لسری ّهنا ال  هلسرا و  نم  لاح  ۀفرعمب  اّما  هتّحـصب  ّنظلا  يّوقی  رباجل  لاسرالا  ۀّلعل  هفعـض  ربجنا  ام  لوبق  وه  هیف و  لیـصفت  یلع  راتخملا  وه 

ظاّفحلا نورهاملا  هفّنص  ام  ضیرمتلا و  ۀغیصب  هدروی  مل  حیحصلا و  قیلاعت  نم  يراخبلا  هب  مزج  اّمم  ّبیـسملا و  نبا  لیـسارمک  ۀقث  نع  الا 
لیسارملا نم  کلذ  ریغ  ثیدحلا و  جرخم  یلا  فّنصملا  نم  دانتسا  ریغ  نم  هجرخم  یلا  ثیدحلا  ۀبسن  یلع  اورـصتقا  ماکحالا و  بتک  یف 

ثیدحلا ۀّمئأ  نیعباتلا و  ۀباحصلا و  لیسارم  لب  اهیوقی  امب  ةدوصقملا 
456 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دحاولا ربخلا  لوبق  بوجو  ۀـلدا  ءافعـضلا و  نع  لاسرالاب  مهنم  فرع  نم  لسرم  ـال  حیحـص و  دنـسم  اهـضراعی  مل  اذإ  ۀـلوبقم  نیفورعملا 
دحا یلا  بهذ  نم  یلع  اهیف  راـکنالا  زوجی  ـال  ۀـیرظن  ۀلئـسملا  لوصـالا و  بتک  کـلذ و  زاوج  یلع  ۀـجحلا  ناـیب  عضوم  کـلذ و  لواـنت 
یلع حیحـص  دانـسا  ریغب  امهیلع  ثیدـحلا  ریـسفت  ءانب  عم  وحنلا  ۀـغللا و  لوبق  یلع  عامجالا  کلذ  یف  هب  جـتحی  ام  نسحا  نم  بهاذـملا و 

باتکلا ۀبسن  ّنا  اهلّوا  هوجول  بتکلا  هذه  ثیداحا  نم  ءاملعلا  هلسرا  ام  لیـسارملا  يوقا  ّنا  ملعاف  اذه  تفرع  اذإ  ثیدحلا  باحـصا  طرش 
يدیا یف  دوجوملا  اذه  ّهنا  ثیدحلا و  یف  اباتک  ّفلا  يراخبلا  لیعامـسا  نب  دّمحم  ّنا  ةرورـضلاب  ملعن  اناف  ۀلمجلا  یف  ۀمولعم  هفنـصم  یلا 

بذکلا و لها  ّنا  اهیناث  هلیـصافت و  هتلمج و  ّتنظ  امم  يوقا  هلیـصافت  ّتنظ  هتلمج و  تملع  ام  هلیـصافت و  یف  ّنظلا  عقی  امنا  نیثّدـحملا و 
مهتمئأ بهاذم  ریغ  ۀعبرالا  بهاذملا  نم  ءاهقفلا  لخدی  نا  ادـحأ  نکمی  هنا ال  امکف  بتکلا  هذـه  یف  بذـکلا  لاخدا  نم  اوثبلت  فیرحتلا 

اذـک ال کلذ و  لثم  ۀـّیفنحلا  یلع  لخدـی  ضرالا و  تجرخا  ام  ةاـکز  یف  باـصّنلا  طرتشی  ـال  یعفاـشلا  نا  يوونلل  جاـهنملا  یف  لخدـیف 
نا دحا  عیطتـسی  ۀّیدیزلا و ال  ۀّمئأ  یلا  اهبـسنی  ءاهقفلل و  ۀلئـسم  مهـسردم  وه  يّذلا  عمللا  باتک  یف  ۀّیدیّزلا  یلع  لخدی  نأ  دحأ  عیطتـسی 
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کلذ یـضمی  هوحن و  باهـشلا و  ثیداحا  يراخبلا  یلع  لخدی  نأ  رذعتی  کلذکف  اهیف  سیل  ام  ۀسوردملا  مهبتک  یف  ةاّحنلا  یلع  لخدی 
ّدب یلاعت ال  هَّللا  دنع  ذخاؤم  ریغ  روذـعملا  کلذ  ناک  بیرق و  نع  قحلا  فشکنال  ءافعّـضلا  ضعب  قح  یف  کلذ  رذـعت  ول  ظفاحلا و  یلع 
یف ءاملعلا  نم  ریثک  عاستا  ۀیاورلا و  یف  قرّطلا  ةرثک  رکذـت  دـنع  کلذ  نایب  یتایـس  امک  ابلاغ  ءاملعلا  بهاذـم  ضعب  یلع  الماع  نوکی  نا 
نع اهیف  اـم  ۀّحـص  یلع  لدـی  اـهقافتاف  نیفلتخملا  ةاورلا  ۀـلزنم  لزنی  ۀـفلتخملا  خـسنلا  نا  اـهثلاث  ّنّظلاـب و  لـمعلا  یلع  مهداـمتعا  کـلذ و 

وا ۀّیبرغ  ۀخسن  یف  هیلإ  ابوسنم  هتدجو  نمیلاب  تخسن  ۀخـسن  یف  يراخبلا  یلا  ابوسنم  ثیدحلا  تدجو  اذإ  کناف  ارهاظ  اعطق و  فّنـصملا 
کلذ تدجو  ۀّیقارع و  وا  ۀّیماش 

457 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ثیدـحلا و بتک  نم  ۀجرختـسملا  بتکلا  یف  هتدـجو  رخآ و  ناـمز  وا  يرخا  دـالب  یف  هفّنـصم  يراـخبلا و  حرـش  یف  کلذـک  ثیدـحلا 

یقت خیـشلل  مامالا ؟؟؟ قحلا و  دبع  ماکحا  مالـسلا و  دبعل  یقتنملا  ریثالا و  نبا  تاداعـسلا  یبال  لوصالا  عماج  یف  هدـجتف  اهنم  ةرـصتخملا 
دهاوش لثم  ةدّرجملا  هقفلا  دهاوش  یف  هدجت  ججحلا و  بهاذملا و  رکذ  یلع  ۀلمتـشملا  ۀطیـسبلا  هقفلا  بتک  یف  هدـجت  اهوحن و  نیّدـلا و 

اهنم و ریثک  دجوی  دق  اهیف و  ثیدحلا  دـجوی  اهّلک و  دـجوی  دـق  بتکلا  هذـه  اهوحن و  ریثک و  نبال  هیبنتلا  دـهاوش  يوحنلا و  نبال  جاهنملا 
بذـکلا و ضحم  یلع  اهیفنـصم  ؤطاوت  ۀلاحتـساب  يرورـضلا  ملعلا  دفتـسی  مل  نا  اهیف  رظانلا  ّنا  ّکش  اهنم و ال  ریثک  یف  ثیدـحلا  دـجوی 

نم دیفی  کلذ  نا  لاوحالا  لقا  مهبهاذم و  مهنامزا و  مهنادلب و  مهـضارغا و  دـعابتل  کلذ  یلع  مهقافتا  مهعامتجا و  لیحتـسی  هنال  تهبلا 
اوّصن دق  مالسالا  قرف  نم  ۀّمئألا  نم  ریفغلا  ّمجلا  ناک  اذاف  دانسا  ریغب  نکل  ۀقثلا و  یلع  عامّـسلا  عم  فّنـصملا  یلا  دانتـسالا  هدیفی  ام  ّنّظلا 

هلبق نم  یلع  رکنت  فیکف  نئارقلا  هذه  لثم  نع  لسرملا  ّولخ  عم  کلذ  یلع  عامجالا  هریغ  ریرج و  نبا  یعّدا  لسرملا و  لوبق  بوجو  یلع 
رکنی فیکف  ملعلا  لها  نم  ریثک  دنع  هقیقحت  یتای  امک  قلطملا  ّنّظلا  وه  ۀیاورلا  باب  یف  دـمتعملا  ناک  اذإ  ةریثکلا و  نئارقلا  هذـه  لثم  عم 

ثیدحلا و ال نوفرعی  نیرّمعم ال  نع  نودنسی  دق  نیثّدحملا  نم  ۀقثلا  ظفحلا و  لها  نا  لیق  ناف  يوقلا  نظلا  اذه  لثم  یلا  دنتـسا  نم  یلع 
لمعلا ۀـیاوّرلا و  زاوج  یف  نیرّمعملا  کئلوا  یلع  نودـمتعی  ثیدـحلا ال  لها  تلق  مهنع  تاقثلا  ۀـیاور  یف  ءاج  دـق  اذـه  ّنأکف  هنوطبـضی 

کلذ ینعم  رکذ  دنـسملا  ّولع  کئلوا  یلا  اوجاتحا  اـمنا  مهل و  عامّـسلا  قاـبط  تبثا  نم  یلع  مهل و  أرق  نم  یلع  نودـمتعی  لـب  ثیدـحلاب 
هلک کلذ  رکذ  هرتس و  يوارلا و  نوص  نم  ّدـب  ّهنا ال  مولعملا  نم  لاـق  ثیدـحلا و  مولع  یف  طوسبم  ّهنا  لاـق  نازیملا و  ۀـبطخ  یف  یبهذـلا 
وبا تسهیدیز و  هلزتعم و  کلام و  بهذم  لیـسارم  لوبق  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ملعا  هَّللا  ثیدـحلا و  مولع  یف  هباتک  یف  نیدـلا  نیز 

نب دمحم  هماّلع  زا  دیهمت  باتک  لّوا  رد  ربلا  دبع  نب  رمع 
458 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لوـصا رد  ثیدـح  ملع  رد  هک  یلیـصفت  رب  تسلیـسارم  لوـبق  مـه  هیعفاـش  بهذـم  هدوـمن و  لـقن  رما  نـیرب  نیعباـت  عاـمجا  يربـط  ریرج 
نیطاسا ماظع و  مالعا  زا  یعمج  بهذم  لیسارم  لوبق  هاگ  ره  سپ  دشابیم  نا  رد  هک  یلیصفت  رب  تسراتخم  بهذم  نیمه  تسروکذم و 
ةرهاظلا ۀیولوالاب  تسدنـسم  هک  حلجا  ثیدح  دشاب  ققحتم  لوبق  رب  نیعبات  عامجا  داقعنا  يربط  ریرج  نبا  هدافا  زا  هکلب  دـشاب  هّینـس  ماخف 

تغل و لوبق  رب  تسعامجا  هلئـسم  نیرب  دوشیم  هدرک  جاجتحا  ناب  هک  يزیچ  نسحا  هک  تسرهاـظ  نا  زا  زین  دـشاب و  اغـصا  لوبق و  قئـال 
هک یفـصو  اب  وحن  تغل و  هاگ  ره  سپ  ثیدح  باحـصا  طرـش  رب  دشاب  حیحـص  هک  يدانـسا  ریغب  ناب  ثیدـح  ریـسفت  ءانب  فصو  اب  وحن 

حلجا ثیدح  دشاب  لوبقم  اعامجا  ثیدحلا  باحصا  طرش  یلع  حیحص  دانسا  ریغ  نم  تسینبم  نا  رب  فینم  ثیدح  فیرش و  نآرق  ریسفت 
نب دمحم  زین  دش و  دهاوخ  لوقع  مولع و  بابرا  لوبقم  مامت  تیولواب  لیـسارم  زا  تسلـضفا  بیر  الب  تسدنـسم و  ثیدح  هَّللا  دمحب  هک 

نیملسملا نم  لیهاجملا  نع  ثّدحملا  يوری  نا  بابلا  یف  ام  یصقا  نا  عباّسلا  هجولا  هتفگ  هروکذم  هوجو  نایب  رد  مساب  ضور  رد  میهاربا 
لوبق یلا  ۀـیفنحلا  ۀّـمئأ  بهذ  دـقف  یـصحی  نم ال  مهلبن  مهلـضف و  یلع  عمجملا  ملعلا  لها  نم  کلذ  لاق  دـقف  ءاـملعلا  نم  لـیهاجملا  وا 
هباتک یف  کلذ  یـضتقی  اـم  رکذ  روصنملا  یلوق  دـحا  وه  ۀـیدیزلا و  ۀـلزتعملا و  نم  ریثک  کـلذ  یلا  بهذ  مالـسالا و  لـها  نم  لوهجملا 
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ۀموظنملا رردلا  یف  هرکذ  یـسنعلا  دـیزی  نب  هَّللا  دـبع  مهتقث  مهدـباع و  مهیتفم و  ۀـّیدیزلا و  ملاع  هرکذ  يذـلا  وه  نیدـشرتسملا و  ۀـیاده 
باتک یف  فقوت  ۀـّلدالا و  عماوج  باتک  یف  بلاط  وبا  هحیجرت  یلا  راـشا  يذـلا  وه  مهّلک و  ۀـّیدیّزلا  بهذـم  نع  ۀـیاورلل  ۀـلمتحم  ةراـبعب 

ۀّیدیزلا و ۀّمئألا  نم  ۀّلج  هیلإ  بهذ  ام  ّيدـیزلا  اهّیا  رکنت  فیکف  یعفاشلا  نع  ةوفـصلا  یف  روصنملا  هاکح  رظن و  ّلحم  ّهنا  رکذ  يرجملا و 
نم لوهجملا  نع  ۀیاورلا  لاوحالا  ضعب  یف  هیلإ  جاتحی  ام  رثکا  صّخّرلا و  یف  ّدحلا  اذه  یلا  لوزنلا  نع  ینغ  ثّدـحملا  نا  یلع  مهیققحم 

لوهجم لوبق  یلع  امهوقفاو  دـقف  مهعم  قاوملا  نبا  ّربلا و  دـبع  نبا  لوق  اقلطم و  لوهجملا  اولبق  نیذـلا  ءالؤه  عیمج  لوق  وه  ملعلا و  لـها 
یلع ججحلا  نم  امهل  سنجلا و  اذه  ادع  نم  لوبق  یف  مهافلاخ  امهنکل  لیهاجملا  ۀلمج  نم  ّهنأل  ءاملعلا 

459 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
املع لیهاجم  ای  نیملـسم  لیهاجم  زا  ثّدـحم  ندرک  تیاور  هک  تسادـیپ  ترابع  نیزا  هیلع  دامتعالا  هیلإ و  نوکرلا  نکمی  ام  هراـتخا  اـم 

يوسب دناهتفر و  مالـسا  لها  زا  لوهجم  لوبق  يوسب  هیفنح  هّمئا  هدـش و  عقاو  عامجا  ناشلبن  لضف و  رب  هک  تسملع  لها  زا  يرایـسب  لوق 
تسا و هیدیز  زا  هّلج  لوق  نیا  هک  تسرهاظ  نآ  زا  زین  تسروصنم و  لوق  ود  زا  یکی  نیا  دناهتفر و  هّیدـیز  هلزتعم و  زا  هریثک  تعامج  نا 

نیا دزن  تسقاوملا و  نبا  ربلا و  دـبع  نبا  لوق  اقلطم و  دـناهدومن  لوهجم  لوبق  هک  تسیناسک  عیمج  لوق  ملع  لها  لوهجم  زا  تیاورب  لوق 
هک ای  املع  لیهاجم  زا  تیاور  هاگ  ره  سپ  تسنکمم  نآ  رب  دامتعا  نآ و  يوسب  نوکر  هک  تسا  هدیدع  ججح  ناشراتخم  رب  راوگرزب  ود 

تسملع و لها  زا  ههبـش  الب  هک  حلجا  تیاور  دشاب  لوبقم  هینـس  هقرف  نیا  نیدقنم  نیطاسا  هینـس و  مالعا  هّمئا  دزن  مالـسا  لها  لیهاجم  زا 
رد دـماحم  یلاع  بطاخم  دوب و  دـهاوخ  لومحم  قیدـصت  لهاک  رب  لوبقم و  رد  ملـسم  امزج  انیقی و  امتح و  اعطق و  تسلیهاجم  زا  لـضفا 
دیک لاق  ثیح  هتخیگنا  بیرغ  هلیح  حلجا  حرج  حدق و  رد  هتخیر و  رگید  یگنر  تیالو  ثیدح  ّدر  رد  دـقاح  یلباک  دـیلقتب  دـیاکم  باب 

بهذم زا  دننکیم و  رایتخا  ناشیا  تمزالم  دنوشیم و  لخاد  نیثّدـحم  تلقث  زا  یـضعب  تبحـص  رد  ناشیا  ناراّکم  ضعب  هکنآ  مهاجنپ 
هبوت و راهظا  دننکیم و  رکذ  الم  رب  ار  بهذم  نآ  نعاطم  دسافم و  دنیوگیم و  دب  ار  بهذم  نآ  فالسا  دنیامنیم و  رهاظ  يرازیب  دوخ 

ّتنـس لها  ياملع  هبلط و  هکنآ  ات  دننکیم  رادومن  تبغر  تدـش  تاقث  زا  ثیدـح  ذـخا  رد  دـنیامنیم و  تریـس  نسح  تناید و  يوقت و 
تاعوضوم ضعب  تاقث  تاّیورم  رد  هاگنا  دوشیم  لصاح  ماـت  ناـنیمطا  ناـشیا  فاـفع  قدـص و  رب  دـننادیم و  لدـعم  قوثوم و  ار  اـهنیا 

مظعا زا  مه  دیک  نیا  دنتفا  طلغب  مدرم  ات  دنیامنیم  تیاور  هدرک  فیرحت  ار  تاملک  ضعب  ای  دـننکیم  سوسدـم  دوخ  بهذـم  تادـّیؤم 
حرج باب  رد  تستنـس  لها  ياملع  قثوا  هک  نیعم  نب  ییحی  هکنآ  ات  هدومن  مایق  دیک  نیاب  لّوا  اهنیا  زا  یـصخش  مان  حلجا  تسناشیا  دویک 

زا ار  رگید  ياملع  اّما  درب  نامگ  نیبئات  نیقداص  زا  ار  وا  هّیقت  طرف  ببسب  تفاین و  عالطا  شراک  تقیقح  رب  هدومن و  قیثوت  ار  وا  لیدعت  و 
دندرک زارتحا  تسدرفتم  ناب  وا  هک  یتایاور  زا  هدومناو و  نینچ  ریوزت  هلیحب و  ار  دوخ  تسراّکم و  درم  نیا  هک  دـش  فشکنم  ّتنـس  لها 

ام کلذ  نم 
یهتنا يدعب  مکّیلو  اّیلع  ّنا  اعوفرم  ةدیرب  نع  هاور 

یثّدحم ةاقث  مهنم  ۀعدخلا  ضعب  ۀمزالم  نوسمخلا  عساّتلا و  تس  نیا  عقاوص  رد  یلباک  ترابع  و 
460 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ضعب عدـخنیل  ۀـنامالا  قدّـصلا و  يوقتلا و  راهظا  مهدـنع و  مهاّیا  هنعط  هبهذـم و  لـها  ۀبحـص  كرت  مهنع و  راـبخالا  ذـخا  قحلا و  لـها 
لئاضف یف  هعـضو  ام  ءافلخلا و  لئاضف  یف  هتایورم  یف  ّسد  ام  ۀعوضوملا و  هرابخأ  ۀّلجلا  تاقثلا  هنع  يوریف  هقثویف  ثیدحلا  ۀّمئأ  ةذباهج 

هب عوعوی  ۀعدخلا و  هب  عدخنی  ّهناف  مهدویک  مظعا  نم  اذـه  حیحـصلا و  ربخلا  نم  تاملکلا  ضعب  فّرح  وا  ۀـّمالا  ّیلو  ّهنا  نینمؤملا و  ریما 
ۀّیقتلا و طرفل  هبهذم  هل  رهظی  مل  نیعم و  نبا  هقثو  یتح  هبهذـم  رتس  فافعلا و  قدّـصلا و  رهظا  ّهناف  حـلجالا  مهنم  نینمؤملا  یلع  ۀـضفارلا 

ام اهب  دّرفت  یتلا  هرابخا  نم  ثیدحلا و  لها  نم  هریغل  کلذ  رهظ  نکل 
يدعب مکّیلو  اّیلع  ّنا  اعوفرم  ةدیرب  نبا  نع  هاور 
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نیا هدومناو و  یّنسم  ریوزت  هلیحب و  ار  دوخ  هدوب و  راّکم  یـصخش  حلجا  هک  تسحـضاو  ریرحن  بطاخم  ریبحت  ریزع و  یلباک  ریرقت  نیزا 
مازلا دیک  نیاب  رگا  هک  تسرهاظ  رپ  دیامرفیم و  روصق  قح  لها  دـیاکم  زا  دوخ  مهف  نسح  دـیزمب  دونک  لضاف  دونع و  بطاخم  ار  ینعم 

رایتخا هّینـس  نیثدحم  تاقث  تمزالم  زاب  دوب و  یماما  یعیـش  حلجا  هک  درکیم  تباث  قح  لها  بتک  زا  هک  دوب  مزال  دـهاوخیم  قح  لها 
هک دیناسریم  تابثاب  روما  همه  نیا  تابثا  دعب  هدومن  هّینس  دزن  قح  لها  رب  نعط  هدومن و  ناشیا  زا  رابخا  ذخا  هدرک و 

يدعب مکّیلو  ّیلع  ثیدح 
بذک و همه  نیا  لیمکت  لیجست و  روما و  نیا  تابثا  ریغب  تسوا و  تافّرحم  ای  وا  تاعوضوم  حلجا و  تادّرفتم  زا  هَّللا  ذاعم  قح  لها  دزن 
مهف و تناتم  تیاهن  ناهرب  لقع و  تمالـس  لامک  لیلد  ندرک  ناـشیاب  یمـالم  ینعط و  هیجوت  سوه  ندومن و  قح  لـها  مازلا  لاـیخ  روز 

لها نیدقتعم  بولق  بییطت  هکلب  درادـن  مازلا  دـصق  دـیوگیم و  نخـس  شیوخ  تاموعزم  تایدـنع و  زا  ضحم  رگا  دوب و  دـهاوخ  يار 
رگید باتک و  عورـش  رد  دوخ  دـهع  تفلاخم  وغل و  وشح و  باتک  نیرد  نآ  لاـخدا  هکنآ  اـب  سپ  دـهاوخیم  هناـسف  نیاـب  شیوخ  هلحن 
ماقمق بطاخم  ماظن  تریح  مالک  رینتـسم و  تسرهاظ و  ریـصب  دـقان  ریبخ و  رظان  رب  ریزعت  عدـخ و  ریوزت و  هلیح و  نیا  نالطب  تستاـماقم 

نا زا  دعب  هدوب و  یئاربت  یعیـش  لوا  حلجا  هک  درک  دیاب  تباث  لاجر  داقن  نیدمتعم  تاحیرـصت  زا  هکنآ  لّوا  هدـیدع  هوجوب  تسـشودخم 
رد هکنآ  لاح  هدومن  رهاظ  هبوت  يرازیب و  دوخ  بهذـم  زا  هدرک و  رایتخا  تمزالم  هدـش و  لخاد  نیثدـحم  تاـقث  زا  یـضعب  تبحـص  رد 

تفگیم حلجا  هک  یتفایرد  مالعا  ياملع  تادافا  زا  اقباس  هکلب  دوشیمن  رهاظ  ینعم  نیزا  يرثا  لاجر  بتک 
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رد بحاصهاش  هک  تسبئارغ  زا  درک و  ناوتیم  واب  اربت  تبـسن  یلقاع  هنوگچ  سپ  رقتفا  وا  تام  الا  دـحا  رمع  رکب و  ابا  ّبس  ام  هنا  انعمس 
نتم يوعد  قرط  حضوا  هوجو و  غلباب  هدومرف  لقن  يربخ  لامکلا  بیذهت  زا  نیخیـش  ّبس  ّمذ  لامک  تبثم  حلجا  لوق  دـیک  نیمه  هیـشاح 

نع یـسوم  نب  قاحـسا  يور  لاق  ثیح  هتخاس  لابلا  غراف  شیوخ  روکـشمان  یعـس  لاطبا  زا  ار  ّقح  لها  هدومناو  دورطم  دودرم و  ار  دوخ 
رد بحاصهاش  يایلوا  رگا  لامکلا و  بیذـهت  ءارقف  وا  التق  تام  الا  دـحا  رمع  رکب و  ابا  بس  اـم  هنا  انعمـس  لاـق  هنا  حـلجالا  نع  کـیرش 
هک یتسناد  مامت  حرشب  افنآ  هکنآب  تسدودرم  سپ  دننادرگ  دنـس  دناهدرک  حلجاب  عیـشت  تبـسن  هک  ياملع  لاوقا  هدمآرب  ناشدییات  ددص 

میلست ضرفب  دندوب و  فصتم  فصو  نیاب  تنس  لها  نید  نیطاسا  رباکا و  هکلب  درادن  ّتینس  اب  یتافانم  لاجر  بابرا  حالطـصا  رد  عیـشت 
دشاب هتشاد  تیعقاو  زا  یظح  ماقمق  بطاخم  مالک  ات  هدرکن  دوخ  بهذم  زا  هبوت  يربت و  حلجا  راهظا  لاجر  بابرا  زا  یـسک  ّتینـس  مدع 
قیثوت رد  نیعم  نب  ییحی  هکنآ  رب  دراد  تلالد  شمالک  هکنآ  مود  ءاغـصالا  تافتلالل و  قیلی  ـال  يذـلا  ءاـعّدالا  ضحم  ـالا  کـلذ  سیل  و 

انتعا اغـصا و  لباق  نیتم  لیلد  الب  نیعم  نبا  هیطخت  هکنآ  لاح  رگید  ياملع  فالخب  هتفاین  عـالطا  شراـک  تقیقح  رب  هدرک و  اـطخ  حـلجا 
حلجا فیعـضت  هک  یناـسک  تسطباـخ و  عدـخنم و  طـلاغ و  یطاـخ و  حـلجا  قیثوت  رد  نیعم  نب  ییحی  هک  نیرب  تسلیلد  مادـک  تسین و 
یئاملع هک  هرهاب  بقانم  هرهاز و  دماحم  هلیمج و  بقانم  هلیلج و  حئادم  كاردا  دعب  هکنآ  موس  دقان  ققحم و  دشار و  بیـصم و  دناهدرک 
روکذم ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  دلجم  رد  هَّللا  ءاشنا  نآ  ضعب  دش و  روکذم  قبـس  ام  رد  نآ  ضعب  دـناهدرک و  تباث  نیعم  نب  ییحی  يارب  موق 

تسا رظانم  نوناق  باد و  قباطم  ناب  هینس  مازلا  راوتسا و  نیتم و  تیاهن  ار  حلجا  وا  قیثوتب  قح  لها  جاجتحا  هک  دوشیم  رهاظ  دش  دهاوخ 
زا جورخ  حیرص  نتخادنا  نیفعضم  فیعضتب  تسد  نتـشامگ و  نیعم  نب  ییحی  هیطختب  تّمه  نتـشادرب و  هالیو  او  دایرف  نآ  باوجب  سپ 

تامازلا نیا  ضقانم  فلاخم و  هک  دوخ  ياملع  لاوقا  مالـسا  لها  تامازلا  باوجب  هک  دـسریم  مه  ار  باتک  لها  ّالا  تسا و  هرظانم  باد 
مزلم و لافغا  رـسارس  لایتحا  نیا  باوجب  مالـسا  لها  هَّللا  ذاعم  دـنبای و  هنیزر  تـالاضعا  تالاکـشا و  زا  تاـجن  دـننک و  شیپ  تسا  هنیتم 
رد ینعی  تنـس  لها  ياملع  قثوا  نیعم  نب  ییحی  نیطف  بطاخم  دوخ  فارتعاب  هاگ  ره  هکنآ  مراـهچ  دـنوش  بولغم  تکاـس و  جوجحم و 

عیمج زا  قوثو 
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فیعـضت حـلجا  يارب  وا  قیثوت  هلباقمب  سپ  تسقباس  رتلماک و  راـبتعا  داـمتعا و  رد  ناـشیا  همه  زا  قئاـف و  لـضاف و  دـئاز و  هّینـس  ياـملع 
هجوت قئال  لافتحا و  تاـفتلا و  اغـصا و  لـباق  هنوگچ  دـنالولعم  قوثو  ّتلق  ّتلعب  لوضفم و  حوجرم و  شدوخ  هداـفا  بسح  هک  نارگید 

نیطاسا رباکا  زا  رگید  یعمج  هکلب  هدرکن  حلجا  قیثوت  نیعم  نب  ییحی  اهنت  هک  یتسناد  اقباس  هکنآ  مجنپ  دوب  دهاوخ  لامک  دـقن و  بابرا 
دنـشابیم کلاس  ار  قیرحلا  یلا  دئاق  بّصعت  كرت  قیقحت و  قیرط  كراشم و  حلجا  قیثوت  رد  نیعم  نب  ییحی  اب  نیدقان  نیدمتعم  هّلجا  و 
تاقیقحت رب  ار  تنـس  لها  هک  نیمدقتم  نیدقان  نیطاسا  نیقباس و  ياملع  هذباهج  زا  رفن  نیدنچ  هک  تسبیرغ  بیجع و  یلیخ  هکنآ  مشش 

رابخا ثیداحا و  لقن  راثآ و  تایاور و  ذـخا  حـلجا  زا  يدرک  مولعم  اقباس  ناشیماسا  تسلـصاح و  راـختفا  شزاـن و  تیاـهن  ناـشتابیقنت  و 
روهظ دیزمب  هک  قیقدت  ریـس و  قیقحت و  دـقن و  رد  تراهم  همه  نیا  اب  ار  ناشیا  زاب  هدومن  دامتعا  وا  تاثیدـحت  تایورم و  رب  دنـشاب  هدرک 
نیزا ار  دوخ  عایشا  عابتا و  ات  دشن  رهاظ  حضاو و  سیبلت  طلخ و  سیلدت و  لاخدا و  لاح  تسراکشآ  ادیوه و  راهنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک 

الب هک  تسا  هدینت  رطخلا  لیلج  بطاخم  رصب  رب  تیبصع  هواشغ  انامه  دندودزیم  ناشیا  بولق  زا  سابتلا  گنز  دندومنیم و  هاگآ  هیهاد 
رخف و يانب  ندیـسر  بآب  دـیامرفیم و  رهاظ  دوخ  رابت  الاو  هّلجا  رابک و  هّمئا  لوهذ  تلفغ و  تیالو  ثیدـح  ّدر  لطاب  ضرغ  يارب  اـباحم 

ِروُدُّصلا ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنِکل  َو  ُراْصبَْألا  یَمْعَت  اهَّنِإَف ال  لاق  ثیح  لاعتملا  هَّللا  قدص  دیامنیمن  يانتعا  شیوخ  تاهابم 
هکنآ لاح  دـش  لصاح  عالطا  حـلجا  بلق  لاحب  ار  هّینـس  رگید  نیعم  نب  ییحی  ياوس  هک  تسرهاظ  بطاخم  یلباک و  هدافا  زا  هکنآ  متفه 

رد باتک  نیمه  دـیاکملا  باب  رد  هدـینادرگ  لالجلا  وذ  دزیاب  صوصخم  لاحم و  نکمم و  ریغ  بلق  لاحب  ار  عالطا  اجباج  بطاخم  دوخ 
باب رد  یهتنا و  دیامنیم  تسادخ  هّصاخ  هک  بولق  ملع  ءاعدا  هک  نینمؤملا  سلاجم  بحاص  ینعی  درم  نیزا  تسبجع  هتفگ  مداتفه  دیک 
رثکا اذهل  درادن و  یلصا  چیه  تسارتفا  ناتهب و  یهاو و  رـسارس  هّصق  نیا  هتفگ و  رمع  نعاطم  زا  مود  نعط  باوجب  باتک  نیمه  نعاطملا 

رب هک  تسا  هیبلق  روما  زا  دصق  درواین و  لمعب  نکیل  دوب و  هدرک  كرابم  هناخ  نآ  نتخوس  دصق  هک  دنیوگ  دنتسین و  هّصق  نیا  لئاق  هّیماما 
رگا ضرفلاب  تفگ و  هریغم  زا  ّدح  ءرد  نعط  باوجب  نعاطملا  باب  رد  زین  یهتنا و  دـش  دـناوتیمن  علطم  يرگید  یلاعت  يادـخ  زا  ریغ  نا 

نیملسملا نم  الجر  هب  هَّللا  حضفی  لجر ال  هجو  يدا  ینعی  دشاب  رمع  هلوقم  مالک  نیا 
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هک دوش  تباث  اـجک  زا  دـشیم  عقاو  نا  قباـطم  تسنینچ و  هک  تفگیم  هتفاـیرد  يزیچ  نئارقب  اـهراب  هک  تسیرمع  تسارف  لـیبق  زا  سپ 
زا هدارا  دومن  ناوت  تباث  لیلد  هچب  تشاد  لد  رد  دوش  عنتمم  تداهش  زا  دهاش  هکنآ  هدارا  مه  زاب  دیناونش و  ار  وا  تفگ و  دهاش  روضحب 

دوخ رباکا  عالطا  ياعّداب  بطاخم  یلباک و  هنوگچ  هک  تسا  تریح  لامک  یهتنا  تسادـخ  هّصاخ  بولق  لاعفا  رب  عـالطا  تسبلق و  لاـعفا 
تیهولا هبترمب  ار  دوخ  فاصنا  اب  فالـسا  دـندینادرگ و  عقاو  نکمم و  زئاج و  ار  لاحم  نکمم و  انرما  تاور  رگید  حـلجا و  بلق  لاح  رب 

ماـقم دـنتخاس  تباـث  دوخ  ياـملع  يارب  ار  تیهولا  هّصاـخ  دنتفاتـش و  هیفاـص  هیفوـص  برـشمب  رگا  يرآ  دـندیناسر  کـلذ  نم  هَّللا  ذاـعم 
رب عالطا  ناکما  وا  قح  رد  دـنتخادنا و  رود  هعـساش  لحارمب  تیهولا  تیلباق  زا  ار  وا  هک  هدرک  اطخ  هچ  نیعم  نبا  هراچیب  نکل  تسیراچان 

هک تسرهاظ  نأشیلاع  بطاخم  ناینبلا  فیخس  نایب  زا  هکنآ  متشه  دنتشادن  اور  حلجا  بلق  لاح 
يدعب مکّیلو  اّیلع  ّنا  ثیدح 

هّینـس بتک  رد  هدـیدع  قرطب  ثیدـح  نیا  هک  تسرهاظ  اعدا  نیا  تعاظف  تجامـس و  تیاهن  نالطب و  بذـک و  تسحلجا و  تادرفتم  زا 
حدق و رد  سفن  باعتا  همه  نیا  سپ  روهظ  حوضو و  ياصقا  رد  نیققحم  هذباهج  تادافا  زا  نآ  رابتعا  تّحـص و  لامک  روثام و  لوقنم و 

لها ياملع  قثوا  وا  هکنآ  هب  حیرـصت  فصو  اب  راـبتعا  داـمتعا و  زا  نیعم  نب  ییحی  طاقـسا  حـلجا  قیثوت  مرجب  ندرب و  راـکب  حـلجا  حرج 
هکنآ مـهن  دـناهریمن  ریراـحن  داـقن  ریگ  راد و  زا  ار  وا  زگره  دـناسریمن و  راـبت  یلاـع  بطاـخم  راز  لاـحب  یعفن  ندرک  رهاـظ  تـستّنس 

تـسرهاظ هدرک و  لقن  قیرط  ودب  سابع  نبا  نیـصح و  نب  نارمع  زا  دوخ  تادافا  رد  ار  تیالو  ثیدح  بطاخم  دجام  دـلاو  هک  یتفایرد 
هک دـیدرگ  عمال  عطاس و  مه  نأـشیلاع  بطاـخم  دـجام  دـلاو  هداـفا  زا  هک  ناـنملا  هّلل  دـمحلاف  تسین  عقاو  حـلجا  قیرط  ود  ره  نیرد  هک 
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دراو مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رثآم  رد  ار  ثیدح  نیا  ماقم  یلاع  ثدحم  نا  نوچ  زین  تسین و  حلجا  تادرفتم  زا  تیالو  ثیدـح 
نم رهظی  امک  راّدـغ  سّبلم  راّکم و  یعیـش  تالوعجم  زا  ار  نآ  تسا و  ربتعم  دـمتعم و  ثیدـح  نیا  وا  بانج  دزن  هک  دـش  حـضاو  هدومرف 

یلاع ثدحم  نینچ  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رثام  بقانم و  رد  نآ  داریا  رکذ و  الا  تسنادیمن و  رابکلا  ةدمع  بطاخملا  حیملت 
زا یتیآ  شدوخ  حیرـصت  بسح  هک  وا  دلاو  هدافا  زا  تلالج  اب  بطاخم  مالک  تکاکر  نهو  تیاهن  یلاعت  هَّللا  دـمحب  سپ  دـمآیمن  ماقم 

دیدرگ نایامن  رهاظ و  هدوب  یهانپ  تلاسر  تازجعم  زا  هزجعم  یهلا و  تایآ 
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رگید حـلجا و  قح  رد  لالتخالا  رهاظ  لامتحا  نینچ  قلخ  ربانب  هکنآ  مهد  دیـسر  يوصق  تیاـغب  تاجردـلا  عیفر  نآ  تاکـسا  ماـحفا و  و 
رد همه  ناشیا  لاثما  هعبرا و  هّمئا  هتـس و  حاحـص  بابرا  ناشیا  نید  نیطاسا  هینـس و  تاـقث  تاور  عیمج  هک  تفگ  ناوتیم  لاـجر  تاـقث 

سیبلت و عدـخ و  بیرف و  رکم و  رب  انب  نکل  دنتـشادن  نامیا  مالـسا و  زا  یظح  دـندوب و  داـحلا  رفک و  باـبرا  يراـصن و  دوهی و  تقیقح 
يرازیب دوخ  بهذم  زا  هدرک و  رایتخا  ناشیا  تمزالم  هدش و  لخاد  مالسا  لها  ضعب  تبحـص  رد  هدرک  رایتخا  مالـسا  يزب  یّیزت  سیلدت 

تناید و هبوت و  يوقت و  راهظا  دندرک و  رکذ  الم  رب  ار  بهذم  نآ  نعاطم  دسافم و  دنتفگ و  ودب  ار  دوخ  بهذم  فالسا  دندومن و  رهاظ 
دنتسناد لدعم  قوثوم و  ار  اهنیا  مالسا  لها  ياملع  هبلط و  هکنآ  ات  دندومن  تبغر  تدش  تاقث  زا  ثیدح  ذخا  رد  دندومن و  تریس  نسح 

سوسدـم دوخ  بهذـم  تادـّیؤم  تاعوضوم و  ضعب  تاقث  تایورم  رد  هاگنا  دـندومن  لصاح  مات  نانیمطا  ناـشیا  فاـفع  قدـص و  رب  و 
یلباک و هچ  رگا  سپ  دنتفا  طلغب  مدرم  ات  دنیامنیم  جیورت  ار  هعینش  لئاسم  دننکیم و  تیاور  هدرک  فیرحت  ار  تاملک  ضعب  ای  دننکیم 

قیرط نیحراج  نینعاط و  يارب  ارـصم  مده  ارـصق و  ینب  دافمب  تقیقح  رد  نکل  هتـساوخ  حـلجا  حدـق  لصا  یب  دـیک  نیا  داجیاب  بطاخم 
مل عفاّنلاب و  ّراّضلا  امهیلع  طلتخاف  هتخاس  حوتفم  دوخ  بهذـم  ناـکرا  نید و  نیطاـسا  ریفکت  لیلـضت و  حرج و  حدـق و  يارب  سپ  حـضاو 

عفاّرلا یلع  قرخلا  عستا  عقاّنلا و  مّسلا  نم  یلاحلا  دهشلا  امهدنع  نّیبتی 

تیالو ثیدح  باب  رد  تنس  لها  نیتنعتم  تابصعت  تعاظف  نایب 

دزن نآ  تیملـسم  تیلوبقم و  تیالو و  ثیدـح  راهتـشا  تلالج و  لامک  رابتعا و  تحـص و  تیاـهن  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دـمحب  هاـگ  ره  و 
لصا و یب  تافارخ  نـالطب  هب  یتفاـیرد و  راـبحا  قاذـح  رافـسا  رد  رادـصا  داریا و  رارکت و  لـقن و  ترثکب  نآ  فاـصتا  راـبک و  نیطاـسا 

هدـنار نامجرت  تغـالب  ناـبز  رب  لزج  فیرـش  ثیدـح  نیا  حرج  حدـق و  رد  لـضفلا  لـها  ةدـمع  بطاـخم  هک  لزهلا  ۀحیرـص  تاـفازج 
بجعت تشگنا  دید و  دـیاب  نیدـقاح  نیعّطنتم  زا  هفارز  ربجن  روهت و  نیدـئاج و  نیفنعتم  زا  یعمج  هشحاف  تابـصعت  الاح  سپ  يدیـسراو 

دوخ ندـید  ار  لیلـضت  فیرحت و  لیوست و  عیملت و  تاجرد  تعفر  همه  نآ  اب  تارـضح  نیا  رباکا  هنوگچ  هک  دـیزگ  دـیاب  ریحت  نادـندب 
نب دـلاخ  بلاط و  یبأ  نب  یلع  ثعب  باب  هتفگ  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  دـناهتخاب  بّصعت  دوحج و  طاسب  رب  ار  ناقیا  نامیا و  درن  هتخاس 

عادولا ۀجح  لبق  نمیلا  یلا  دیلولا 
قاحسا نب  فسوی  نب  میهاربا  انثّدح  لاق  ۀملسم  نب  حیرش  انثّدح  لاق  نامثع  نبا  دمحا  انثّدح 

465 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نمیلا یلا  دیلولا  نب  دلاخ  عم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  انثعب  لاق  ءاربلا  تعمـس  لاق  قاحـسا  یبأ  نع  یبأ  ینثدح  قاحـسا  یبأ  نب 

هعم بقع  نمیف  تنکف  لبقیلف  ءاش  نم  بقعیلف و  کعم  بقعی  نا  مهنم  اش  نم  دلاخ  باحـصا  رم  لاقف  هناکم  کلذ  دعب  اّیلع  ثعب  مث  لاق 
نع ةدیرب  نب  هَّللا  دبع  نع  فوجنم  نب  دیوس  نب  یلع  انث  ةدابع  نب  حور  انثّدح  لاق  راّشب  نب  دّمحم  انثّدـح  ددـع  تاوذ  یقاوأ  تمنغف  لاق 
اذه یلا  يرت  الا  دـلاخل  تلقف  لستغا  دـق  اّیلع و  ضغبا  تنک  سمخلا و  ضبقیل  دـلاخ  یلا  اّیلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ثعب  لاق  هیبا 
رثکا سمخلا  یف  هل  ناف  هضغبت  لاقف ال  معن  تلقف  اّیلع  ضغبت  ةدیرب أ  ای  لاقف  هل  کلذ  ترکذ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  یلع  انمدق  اّملف 
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کلذ نم 
تمدـخب هدـیرب  تیاکـش  هیراج و  هّصق  هک  تخاس  دـیاب  هظحالم  ثیدـح  نیا  تیاور  رد  ار  يراـخب  ترـضح  يراکتـسد  بّصعت و  سپ 

هرقف نکیل  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح 
يدعب مکیلو  ّهنا 

َرُون اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری  تخاس  يراج  نیثدحم  رگید  نابز  رب  ار  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  دوس  هچ  رگم  هتخاس  هراشا  نآب  مکاح  هچنانچ  هدرواین 
َنوُِرفاْکلا  َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا 

یطویس و ةرضاحملا  نسح  ةاعولا و  ۀیغب  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  زا  وا  هیماس  دماحم  هیلاع و  بقانم  هک  هیحد  نبا  نیبسنلا  وذ  هماّلع  و 
بهاو فنصم  هخـسن  زا  لوقنم  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  ءامـسا  حرـش  باتک  رد  تسرهاب  رهاظ و  نآ  ریغ 

دلاخ بلاط و  یبأ  نب  یلع  ثعب  هصن  اذـه  ام  يزاغملا  طسو  یف  هحیحـص  یف  يراخبلا  مجرت  هتفگ  هدومرف  اطع  ایاطخلا  ریثک  نیاب  ایاطعلا 
عادولا ۀجح  لبق  نمیلا  یلا  دیلولا  نب 

قاحسا یبأ  نع  یبأ  ینثدح  لاق  قاحسا  یبأ  نب  قاحسا  نب  فسوی  نب  میهاربا  انث  لاق  ۀملسم  نب  حیرـش  انث  لاق  نامثع  نب  دمحا  ینثدح 
دلاخ باحـصا  رم  لاقف  هناکم  کلذ  دعب  اّیلع  ثعب  مث  نمیلا  یلا  دیلولا  نب  دلاخ  عم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  انثعب  ءاربلا  تعمس 

ددع تاوذ  یقاوأ  تمنغف  لاق  هعم  بّقع  نمیف  تنکف  لبقیلف  ءاش  نم  بّقعیلف و  کعم  بّقعی  نا  مهنم  ءاش  نم 
هَّللا یّلـص  یبّنلا  ثعب  لاق  هیبا  نع  ةدیرب  نب  هَّللا  دبع  نع  فوجنم  نب  دیوس  نب  ّیلع  انث  لاق  ةدابع  نب  حور  انث  لاق  راشب  نب  دّمحم  ینثدح 

مّلس هیلع و 
466 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  یلا  انمدق  اّملف  اذه  یلا  يرت  الا  دلاخل  تلقف  لستغا  دق  اّیلع و  ضغبا  تنک  سمخلا و  ضبقیل  دـلاخ  یبأ  اّیلع 
کلذ نم  رثکا  سمخلا  یف  هل  ناف  هضغبت  لاق ال  معن  تلقف  اّیلع  ضغبت  ةدیرب أ  ای  لاقف  کلذ  هل  ترکذ 

ءوسل الا  كاذ  ام  لیبقلا و  اذـه  نم  یتلا  ثیداحالا  داریا  یف  هتداع  یه  يرت و  امک  ارتبم  اصقان  يراخبلا  هدروآ  هَّللا  همحر  نیبسنلا  وذ  لاق 
یـضاقلا ینثدح  امیف  لاقف  اقفوم  هیف  ۀحّـصلا  قیرط  یلا  اقّقحم و  الماک  لبنح  نب  دـمحا  مامالا  هدروآ  لیبسلا و  اذـه  نع  بکنتلا  یف  هیار 

یبأ سیئرلا  ۀقثلا  یلع  هعامـس  قحب  قارعلا  طساوب  هیلع  ةءارق  یئادتملا  نب  دمحا  نب  دمحم  حتفلا  وبا  نیدلا  جات  قارعلا  خیاشم  ۀّیقب  لدعلا 
نب رفعج  نب  دـمحا  رکب  یبأ  ۀـقثلا  یلع  هعامـس  قحب  بهذـملا  نب  نسحلا  یلع  یبأ  ظـعاولا  ۀـقثلا  یلع  هعامـس  قحب  نیـصحلا  نب  مسقلا 

هَّللا دبع  یبأ  ۀنسلا  لها  ماما  هیبا  یلع  هعامس  قحب  هَّللا  دبع  نمحرلا  دبع  یبأ  مامالا  نم  هعامس  قحب  یعیطقلا  نادمح 
لاق یبأ  ینثّدح  لاقف  ةدیرب  نبا  ربخم و  وبا  اهیف  ۀقلح  یلا  تیهتنا  لاق  لیلجلا  دبع  انث  دیعـس  نب  ییحی  انث  لاق  لبنح  نب  دـمحم  نب  دـمحا 

ام هتبحـصف  لیخ  یلع  لجرلا  کلذ  ثعبف  لاق  اـّیلع  هضغب  یلع  ـالا  هّبحا  مل  ـالجر  تببحا  لاـق و  طـق  ادـحا  هضغبا  مل  اـضغب  اـّیلع  تضغبا 
اّیلع و انیلإ  ثعبف  لاق  هسمخی  نم  انیلع  ثعبا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلا  بتکف  لاق  اّیبس  انبـصاف  لاق  اّیلع  هضغب  یلع  الا  هبحـصا 

یتلا ۀفیـصولا  یلا  اورت  ملا  لاق  اذـه  ام  نسحلا  ابا  ای  انلقف  رطقی  هسار  جرخف و  مسق  سمخف و  لاق  یبّسلا  نم  لضفا  یه  ۀفیـصو  یبّسلا  یف 
لآ یف  تراص  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  تیب  لها  یف  تراص  مث  سمخلا  یف  تراـصف  تسمخ  تمـسق و  یناـف  یبّسلا  یف  تناـک 

قدص لوقا  باتکلا و  أرقا  تلعجف  لاق  اقدصم  ینثعبف  ینثعبا  تلق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  یبن  یلا  لجرلا  بتکف  لاق  اهب  تعقو  یلع و 
هدیب دّـمحم  سفن  يذـلا  وف  اّبح  هل  ددزاف  هّبحت  تنک  نا  هضغبت و  الف  لاق  معن  تلق  لاق  اّیلع  ضغبت  لاق أ  باتکلا  يدـی و  کسماف  قدـص 
یلع نم  یلا  ّبحا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لوق  دعب  دحا  ساّنلا  نم  ناک  امف  لاق  ۀفیصو  نم  لضفا  سمخلا  یف  یلع  لآ  بیـصن 

لاق
467 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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یهتنا ةدیرب  با  ریغ  ثیدحلا  اذه  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  نیب  ینیب و  ام  هریغ  هلا  يّذلا ال  وف  هَّللا  دبع 
للخ دوخ  نیدـت  عروت و  رد  يراخب  ترـضح  هک  تسحوضو  ناعل و  تیاهن  رد  تنازر  اپارـس  تلاقم  نیزا  تناتم و  رـسارس  ترابع  نیزا 

راهظا يارای  شلد  دزاسیم و  رضحا  عوطقم و  رتبا و  صقان و  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تلیـضف  ثیداحا  هک  دزادنایم  حیرص 
باتفآ زا  ادـعا  نامتک  فصو  اب  هک  بانج  نآ  هیلع  دـماحم  بقاـنم و  رتس  اـفخاب و  ور  دـهدیمن و  باـبق  یلاـع  نآ  تبترم  ولع  لـضف و 
هدیرب هدرک  دراو  اححـصم  اقّقحم و  اّمات و  الماک و  ار  نآ  لبنح  نب  دمحا  ماما  هک  ار  هدیرب  ثیدح  هچنانچ  دهنیم  تسرتنشور  هزورمین 

تیلضفا دیفم  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  داشرا  دعب  مالسلا و  هیلع  ریما  بانج  تیبحا  رکذ  هتخاس  رتبا  صقان و  و 
زین بلاطم  رگید  صیقنتب  هتخادنارب و  ثیدح  رخآ  زا  تسملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  دعب  قلخ  هفاک  زا  ترـضح  نآ 

فرص دیدش  بصعتب  دیرب  عطق و  رتیت و  صیقنت و  رییعت و  لیدبت و  طابتخا و  فرـصت و  طاقـسا و  فذح و  نیا  هک  ربم  نامگ  هتخادرپ و 
هقیرط نیرب  يراخب  تداـع  هک  تسرهاـب  رهاـظ و  خـلا  هتداـع  یه  نیبسنلا و  وذ  لوق  زا  هکلب  سب  هدـش و  عقاو  صاـخ  ثیدـح  نیمه  رد 

نیرهاط تیب  لها  نینمؤملا و  ریما  بانج  لـضف  دـیزم  رب  لمتـشم  ینعی  تسلیبق  نیزا  هک  یثیداـحا  هک  تسیراـج  هیند  هیجـس  هیـضرمان و 
نع بکنتلا  یف  هیار  ءوسل  الا  كاذ  ام  هیحد و  نبا  لوق  زا  دزاسیم و  صقاـن  رتبا و  دـنکیم  دراو  ار  نآ  هاـگ  ره  دـشابیم  مالّـسلا  مهیلع 

ّبلـصت نا  ءافخا  رد  بکنت و  فارحنا و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیلاع  لئاضف  داریا  زا  وا  هک  تسرهاظ  حضاو  صنب  لیبسلا  اذه 
ریما نع  يراـخبلا  فارحنا  یلع  ادـهاش  لوـقلا  اذـهب  کـیهان  تسعـیظف و  حیـضف و  حـیبق و  عینـش و  باـب  نیرد  وا  يارو  دراد  بّصعت  و 

ّيأ مانالا و  نیب  يزخملا  بّصعتلا  یف  هکامهنا  هعینـص و  ۀعانـش  هتدـیقع و  حـبق  هیار و  ءوس  یلع  الیلد  هب  كافک  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا 
ناوهلل و بلاـجلا  هیار  ءوس  هاوـه و  ضحمب  مارکلا  هلا  هیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولـص  لوـسرلا  ثیداـحا  ناـسنالا  رتـبی  نا  نم  مظعا  يزخ 
رد نیبسنلا  وذ  همالع  زین  ۀـیولعلا و  لئاضفلا  ملاعم  سمط  مار  ثیح  هرثا  افع  ۀـیوبنلا و  ثیداحالا  رتب  ثیح  يراخبلا  يدـی  هَّللا  ّرتبف  مالملا 

ثیدح نامه  نا  دعب  هدرک و  لقن  ملسم  زا  یثیدح  الّوا  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ءامسا  حرش  باتک 
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امم وه  يرت و  امک  هتداع  یلع  هنم  طقـسا  يراخبلا و  هعطق  هلامکب و  هدروآ  هنال  ملـسم  هدروآ  امب  انأدب  هتفگ  نا  دـعب  هدروآ و  يراخب  زا 
تبون نیاب  يراخب  ترـضح  تناید  هاگ  ره  هلمجلاب  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  رکذـل  هطاقـسا  امیـس  ـال  يرج و  اـم  یلع  هفینـصت  یف  هیلع  بیع 

نینمؤملا و ریما  بانج  لئاضف  زا  فارحنا  بکنت و  بصعتب و  نوصم و  ریغ  حرج  حدق و  زا  شنادیرم  وا و  هلحن  لها  فارتعاب  هک  هدیـسر 
رب یملـسم  یک  دـشاب  نوعطم  بوـیعم و  نیعمجا  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  نیلـسرم  رورـس  باـنج  ثیداـحا  رییغت  لیدـبت و  ریتـبت و  صیقنت و 

جرادم ولع  تماما و  تسایر و  تمظع و  تلالج و  رد  ار  يرهام  ریغ  هک  تسلمتحم  نوچ  دومن و  دـناوتیم  دامتعا  وا  تایاور  ثیداحا و 
شتاقیقحت نیدیفتـسم  رطاوخ  زا  تابـصعت  تاهبـش و  گنز  هدومن  لـیمج  یعـس  يراـخب  يرازگتمدـخ  رد  هک  هیحد  نبا  بقاـنم  ّومـس  و 

هتفگ نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  دوشیم و  لوقنم  تنس  لها  خیاشم  همئا و  فیناصت  زا  وا  بقانم  دماحم و  اذهل  دهد  ور  یکش  هدودز 
ةورف نب  ۀـیحد  نب  ردـب  نب  لاّلم  نب  لـالزم  نب  سموق  نب  فلخ  نب  حرف  نب  لـّیمجلا  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  رمع  باـطخلا  وبا 

انهه امک  هطبـض  هدـیق و  دـق  ناک  هّطخ و  نم  ةروصلا  هذـه  یلع  هبـسن  تلقل  ظـفاحلا  یـسنلبلا  یـسلدنالا  نیبسّنلا  يذـب  فورعملا  یبلکلا 
اهدعب ءارلا و  نوکس  ءافلا و  حتفب  حرف  لیمج و  ریغصت  وه  مال و  اهدعب  اهتحت و  نم  ةانثملا  ءایلا  دیدشت  میملا و  حتف  میجلا و  مضب  لیمجلا 

دعب يازلا و  نوکـس  میملا و  مضب  لالزم  ۀلمهم و  نیـس  اهدعب  میملا و  رـسک  واولا و  نوکـس  اهمـض و  فاقلا و  حتفب  سموق  ۀلمهم و  ءاح 
وه ةانثم و  ءای  اهدعب  ءاحلا  نوکـس  اهحتف و  ۀلمهملا و  لادلا  رـسکب  ۀیحد  مال و  اهدعب  ماللا و  دیدشت  میملا و  حتفب  لالم  مال و  فلا  ماللا 
دبع یبأ  تنب  نمحرلا  ۀماما  نا  رکذی  ناک  هطبـض  یلا  ۀجاح  فورعم ال  یقابلا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بحاص  یبلکلا  ۀیحد 
نب یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  رفعج  نب  نیـسحلا  نـب  هَّللا  دـبع  نـب  یـسوم  ماـسبلا  یبأ  نـب  هَّللا 
یبأ طبـس  اضیا  بتکی  ناک  نیـسملا و  ۀیحد و  نیب  نیبسنلا  وذ  هّطخب  بتکی  ناک  اذـهلف  مهنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا 
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کلذ یلا  ةراشا  ماسبلا 
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مایا ۀـغللا و  وحنلاب و  فراع  هب  قلعتی  ام  ّيوبّنلا و  ثیدـحلا  ملعل  انقتم  ءالـضفلا  ریهاشم  ءاملعلا و  نایعا  نم  روکذـملا  باطخلا  وبا  ناک  و 
لخد ةودعلا و  رب  یلا  لحر  مث  اهخیاشم  اهءاملع و  اهب  یقل  ۀیمالـسالا و  سلدـنالا  دالب  رثکا  یف  ثیدـحلا  بلطب  رثکا  اهراعـشا  برعلا و 
ضعب نم  دادغبب  عمـس  قارعلا و  قرـشلا و  ماشلا و  یلا  مث  ۀیرـصملا  رایدلا  یلا  اهنم  ۀـیقیرفا و  یلا  لحترا  مث  اهئالـضفب  عمتجا  شکارم و 

اـهالاو و اـم  ناـسارخ و  مجعلا و  قارع  یلا  لـخد  یئادـنملا و  دـمحا  نب  دـمحم  حـتفلا  یبأ  نم  طـساوب  عمـس  نیـصحلا و  نـبا  باحـصا 
عمـس هنم و  دافتـسی  هنع و  ذخؤی  لاحلا  کلت  یف  وه  مهنع و  ذخا  ثیدـحلا و  ۀـمئاب  عامتجالا  ثیدـحلا و  بلط  یف  کلذ  لک  ناردـنزام 
هتفگ ةاعولا  ۀیغب  رد  یطویس  نیدلا  لالج  ظفاح  خلا و  يوازهلا  معنملا  دبع  نب  روصنم  نم  روباسینب  ینالدیصلا و  رفعج  یبأ  نم  ناهبـصاب 

ءاملعلا و نایعا  نم  ناک  باطخلا  وبا  ظفاحلا  یـسنلبلا  یـسلدنالا  یبلکلا  ۀیحد  نب  حرف  نب  لیمجلا  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  رمع 
لماکلا ینب  هل  لحر و  ثیدحلا و  عمـس  اهراعـشا  برعلا و  مایا  ۀغللا و  وحنلاب و  افراع  هب  قلعتی  ام  ثیدـحلا و  ملعل  انقتم  ءالـضفلا  ریهاشم 

ثالث و ۀنـس  لوالا  عیبر  رـشع  عبار  ءاثلثلا  ۀلیل  تام  هریغ و  حالـصلا و  نبا  هنع  ثدح  اخیـش  هلعج  ةرهاقلاب و  ۀیلماکلا  ثیدحلا  راد  رادـلا 
باطخلا وبا  ریبکلا  ظفاحلا  ۀمالعلا  مامالا  ۀـیحد  نبا  هتفگ  هرهاقلا  رـصم و  رابخا  یف  ةرـضاحملا  نسح  رد  یطویـس  زین  ۀئامتـس و  نیثالث و 

رـصم و نطو  فیناصت  هل  ۀیبرعلا  یف  ۀکراشم  ۀـغللا و  نم  رفاو  ظح  هل  هب  انقتم  ثیدـحلاب  اریـصب  ناک  یـسنلبلا  یـسلدنالا  نسحلا  نب  رمع 
رد یطویـس  هماّلع  زین  ۀئامتـس و  نیثلث و  ثالث و  ۀنـس  لوالا  عیبر  ةرـشع  عبرا  تام  ۀـیلماکلا  ثیدـحلا  رادـب  سرد  لماکلا و  کلملا  ّبدا 

ریهاشم ءاملعلا و  نایعا  نم  ناک  ۀیحد  نبا  باطخلا  یبأ  ظفاحلا  ۀمجرت  یف  ناکلخ  نبا  لاق  هتفگ  دـلوملا  لمع  یف  دـصقملا  نسح  هلاسر 
ینتعی نیدلا  نیز  نیّدلا  رّفظم  مّظعملا  اهکلم  دجوف  ۀئامتس  عبرا و  ۀنس  لبراب ؟؟؟ زاتجا  قارعلا و  ماشلا و  لخدف  برغملا  نم  مدق  ءالضفلا 

دلوم یف  ریونتلا  هامس  اباتک  هل  لمعف  ّيوبّنلا  دلوملاب 
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حفن رد  يرقم  هماّلع  ۀئامتس و  نیرشع و  سمخ و  ۀنس  یف  ناطلّسلا  یلع  هانعمـس  دق  رانید و  فلاب  هزاجاف  هسفنب  هیلع  هأرق  ریذنلا و  ریـشبلا 
بهذـملا يرهاظلا  فلخ  نب  حرف  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  رمع  نیدـلا  دـجم  وه  هیحد و  نب  باطخلا  وبا  ظفاحلا  هتفگ  بیطلا 

اهب و يور  روموت و  نب  هَّللا  دبع  یبأ  ةدم  یف  ۀیاجب  نطوتسا  نیلّصحملا  تابثالا  تاقثلا  ظاّفحلا  نم  نیثدحملا و  رابک  نم  ناک  یـسلدنالا 
کلذ ّالا و  اهیـشوح  ۀغللا  نم  ناسنالا  ظفحی  ابلاغ و ال  المعتـسم  هدنع  ۀغللا  یـشوح  راص  یتح  ۀـغللاب  هنامز  لها  ظفحا  نم  ناک  عمـسا و 
اوکرت ثیح  ءابدالا  نم  ریثک  لعف  امک  هریغ  نود  هب  رهتشی  عونب  دّرفتی  نا  ملعا  یلاعت  هَّللا  هدصق و  ناک  اهلمعتـسم و  نم  ۀظوفحم  فاعـضا 

لئاسر و هل  ۀیحد  نب  باطخلا  وبا  خیـشلا  اذـک  ساّنلا و  داحاک  هیف  اوناکل  برعلا  قیرط  اوکلـس  ول  رخآلا و  قیرطلاب  اودرفنا  برعلا و  قیرط 
لیئربج هب  هبـشتملا  اعم  ۀیحد  ۀیحد و  نبا  بتکی  کلذ  ریغ  وا  هزیجی  امیف  همـسا  بتک  اذإ  یلاعت  هَّللا  همحر  ناک  تاقلغم و  اهلک  تابطاخم 

* ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  دبع  لوقی  لیئربج و  یف  ةروکذم  ۀغل  ةرشع  ثالث  یلع  فینی  ام  رکذی  لیئاربج و  و 
یلا لحترا  هب و  ساب  ثیدـحلا ال  لاجر  یف  افینـصت  هل  تیار  ۀـیارّدلا  ناونع  بحاص  لاـق  ملعلا  لـها  نم  هادـع  نمع  هب  درفنا  عرف  اذـه  و 

نم هنا  اوفرع  مدقتلاب و  هل  اوّرقا  اسلجم و  هل  اورـضح  ثیدحلا و  ءاملع  هل  اوعمج  هناکم و  اوبرق  هناش و  اوعفرف  بویا  ینب  ۀلود  یف  قرـشملا 
یلع ثیداحالا  رکذ  مث  اهریغت  نع  فرع  ۀلوحملا و  نوتملا  داعاف  اهنوتم  اولوح  دیناساب  ثیداحا  اورکذ  مهفتلا و  ناقتالا و  طبضلا و  یلوا 
دبع نب  دمحم  اهنم و  ۀبلطلا  تیبب  شکارمب  ملسم  باتک  یف  تاع  نب  رمع  یبال  قفتا  ۀیاکحلا  هذه  لثم  ۀیلـصالا و  اهنوتم  نم  هیلع  یه  ام 
هناب روهـشملا  دـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  رمع  باطخلا  وبا  نقتملا  ظفاحلا  مامالا  هتفگ  هیندـل  بهاوم  حرـش  رد  یکلام  یناقرز  یقاـبلا 

ینامرکلا ناتروهـشم و  ناتغل  رونلا  لاق  اهرـسک  لادلا و  حتفب  یبلکلا  ۀـیحد  یباحـصلا  دـلو  نم  هنا  رکذـی  ناک  هَّللا  همحر  هناف  ۀـیحد  نبا 
امهنم ۀحجارلا  یف  فلتخا 
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یف ۀکراشملا  ۀغللا و  نم  یفاولا  ظحلا  وذ  هب  ینتعملا  ثیدحلاب  ریـصبلا  یلیبلا  یـسلدنالا  همدـق  دـجملا  رـسکلا و  یلع  رـصتقا  يرهوجلا  و 

ثالث و ۀنـس  لوالا  عیبر  رـشع  عبار  تام  ۀّیلماکلا  ثیدـحلا  رادـب  سرد  لماکلا و  کلملا  ّبدا  رـصم و  نطوت  فیناصتلا  بحاص  ۀـّیبرعلا 
هظحـالم دـننکیم  داـی  هتـسناد  ییحیب  ار  وا  موق  رباـکا  هک  يوـغب  دوعـسم  نب  نیـسح  دـمحم  وـبا  یتـسدهریچ  لاـمک  ۀئامتـس و  نیثـالث و 

ینعمب یلو  ندوب  رب  عطاس  ناهرب  عطاق و  لیلد  هک  ار  يدـعب  ظفل  نکل  هدرک  دراو  حـیباصم  رد  ار  تیالو  ثیدـح  هاـگ  ره  هک  تسیندرک 
هتفگ روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  فذح  تسمکاح  رمالا و  یف  فرصتم 

نمؤم لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  ینم و  اّیلع  نا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا  نیصح  نب  نارمع  نع  ناسحلا  نم 
هک تماعز  رّدصت و  تسایر و  رّهمت و  تعارب و  لامک و  تلابن و  تلالج و  همه  نآ  اب  ار  يوغب  ایا  هک  دـشکیم  دوخ  يوسب  متریح  سپ 

راّفغلا کلملا  مالـس  هلآ  هیلع و  راتخم  رورـس  بانج  راثآ  رابخا و  عبتت  صّحفت و  مه  ردـق  نیا  تسنّیزم  نآ  حرـش  نایبب  رابک  همئا  رافـسا 
ثیدـح نیا  نا  زا  دروخیمرب و  هروهـشم  ثیدـح  عیماجم  زا  نا  لاثما  يذـمرت و  حیحـص  لبنح و  نب  دـمحا  دنـسم  لثم  رب  هک  دـشن  رـسیم 

لوبق یلقاع  لقع  هنوگچ  تشادیم و  رانک  رب  رود و  طاقـسا  فذـح و  تمـصو  زا  ار  شیوخ  تخاـسیم و  لـقن  لـماک  جـهنب  ار  فیرش 
وا و ریغ  يذمرت و  زا  تایاور  ذخاب  هدومن  حیرـصت  حیباصم  ردص  رد  هکنآ  اب  هدشن  علّطم  تیالو  ثیدـح  مامت  رب  يوغب  هک  درک  دـهاوخ 

بجعا مه  نیزا  بیطخلا  نیدلا  یلو  عیدب  عینـص  هدومن و  تیاور  يدعب  ظفل  عم  ار  ثیدح  نیا  دوخ  عماج  رد  يذـمرت  هک  یتسناد  اقباس 
هک هدومن  حیرصت  یکابیب  تراسج و  دیزمب  يدعب  ظفل  فذحب  ثیدح  نیا  رکذ  دعب  حیباصملا  ةاکشم  باتک  رد  وا  هک  اریز  تسبرغا  و 

هتفگ روطسم  باتک  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  يذمرت  ار  ثیدح  نیا 
يذمرتلا هاور  نمؤم  لک  یلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  نا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  نا  نیصح  نب  نارمع  نع 

حیرصت حیبق  طاقـسا  حیـضف و  فذح  باکترا  فصو  اب  هک  تسیندید  تربع  مشچب  حیباصملا  ةاکـشم  بحاص  تعالخ  تیاغ  نیا  سپ 
َنوُمَْلعَی  ْمُه  َو  َّقَْحلا  َنوُُمتْکََیل  ْمُْهنِم  ًاقیِرَف  َّنِإ  قادصم  ار  شیوخ  دیامرفیم و  ار  حیحص  فیرش  ثیدح  نیا  يذمرت  تیاورب  حیرص 

َنوُدیُِری  نوصم  ریغ  کته  زا  مالعا و  داّقن  دزن  وا  عیدخت  رتس  هک  درآیمن  لایخب  زگره  زگره  دیامنیم و 
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َنوُِرفاْکلا  َهِرَک  َْول  َو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَی  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ 
حیرـصتب هتـشذگرد  مه  يراخب  زا  تسنیعمجا  سانلا  ۀّنجلا و  نم  نیرخآلا  نیلوالا و  حقوا  نیقباسلا و  نیقحاللا و  قفـصا  هک  هیمیت  نبا  و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضح  رما  ثیدح  بیذکتب  دوخ  هجو  دیوست  دعب  هچنانچ  هدومن  حیحـص  ثیدح  نیا  بیذکت  حیرص 
نیقتملا و ماما  نیملـسملا و  دیـس  زا  ثیدح  بیذکت  دننک و  مالـس  ةرمإب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  هکنیا  هب  ار  هباحـص  ملـس  و 

کلذک هتفگ و  نیلجحملا  رغلا  دئاق 
يدعب نمؤم  لک  یلو  وه  هلوق 

تاـمملا اـیحملا و  یف  هیلو  نمؤم  لـک  نمؤم و  لـک  یلو  هتاـمم  دـعب  هتاـیح و  یف  وه  لـب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  بذـک 
ةالـص یف  لاقی  امک  يدـعب  نمؤم  لک  یلا  اهیف و  لاقیف  ةرامالا  یه  یتلا  ۀـیالولا  اـّما  ناـمزب و  صتخت  ـال  ةوادـعلا  دـض  یه  یتلا  ۀـیالولاف 

لئاقلا لوقف  یلولا  مدقی  لیق  رثکالا و  لوق  یف  یلاولا  مدق  یلاولا  یلولا و  عمتجا  ذإ  ةزانجلا 
يدعب نمؤم  لک  ّیلو  ّیلع 

لک یلع  لآ  لاقی و  نا  یغبنی  ناک  ةراـمالا  دارأ  نا  يدـعب و  لوقی  نا  جـتحی  مل  ةـالاوملا  دارأ  نا  هناـف  هَّللا  لوسر  یلا  هتبـسن  عنتمی  مـالک 
نیطاسا هک  مالعا  همئا  هک  ار  فیرـش  ثیدح  نینچ  هک  درک  دیاب  هظحالم  ناعما  رظنب  غوت  روهت و  نغـض و  دـقح و  نیا  سپ  یهتنا  نمؤم 

ریرج نبا  مکاح و  هبیش و  یبأ  نبا  لثم  دناهدرک و  تیاور  دوخ  حاحص  رد  یسدقم  ءایض  نابح و  نبا  يذمرت و  لثم  دناتنس  لها  بهذم 
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لاوقا زا  يدنـس  چیه  دنکیم و  بیذـکت  مزج  مشحب و  تباث  لاجر  همئا  تاحیرـصتب  نآ  لاجر  قیثوت  هدومرف و  نآ  تحـص  رب  صیـصنت 
حیبقلا و بذـکلا  بکترا  حیحـصلا و  ثیدـحلا  بذـک  نمل  هتحـس  اقحـسف  دـنکیمن  رکذ  نا  يارب  دامتعا  لباق  هیجو  یهجو  ای  داقن  همئا 

سجهت حارتقا و  دورطم و  مجهت  صرخت و  ضحم  سپ  تفگیم  یلاو  ظفل  دوبیم  تراما  تیـالو  زا  دارم  رگا  هک  هدرک  شیاـمرف  هچنآ 
ریما یلاو و  يانعم  رد  تسحیرـص  يدعب  هنیرقب  دیآیم و  زین  یلاو  ینعمب  نینچمه  دیآیم  تسود  ینعمب  هچنانچ  یلو  ظفل  تسدودرم و 

قفاوم ار  مالک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بانج  دـیآ و  هتفگ  یلاو  ظـفل  تراـما  هداـفا  ماـقم  رد  هک  تسرورـض  هچ  سپ 
دیامرفب ار  رگید  ظفل  دـنک و  داشرا  ار  نامه  دـننک  حارتقا  ناـشیا  هک  ظـفل  ره  هک  دومرفیمن  تنـس  لـها  تارـضح  شهاوخ  شیاـمرف و 

تاحیولت تاحیرصتب و  تارم  تارکب و  ار  نآ  تسنینمؤملا و  ریما  بانج  تماما  هدافا  بانج  نآ  ضرغ 
473 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تراما تفالخ و  نیزا  دارم  رگا  هک  دندرک  شیامرف  تنـس  لها  تارـضح  دندرک  شیپ  ّقح  لها  ار  ریدـغ  ثیدـح  هاگ  ره  هدومرف  داشرا 
ظفل هعیـش  هاگ  ره  يدعب و  ّیلولا  هنا  دندومرفیم  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  دوبیم 
ظفل دوبیم  تفالخ  تراما و  دارم  رگا  هک  دنیامرفیم  دننکیم و  رگید  شیامرف  الاح  دندروآرب  تنـس  لها  بتک  زا  مه  ار  يدـعب  مکیلو 

هک تسنآ  عقوت  مهتارباـکم  یلا  ارظن  میرآیمرب  مه  ار  ظـفل  نیا  هاـگ  ره  نمؤـم و  ّلـک  یلع  لاو  وـه  هک  دوـمرفیم  درکیم و  رکذ  یلاو 
نیا هظحالمب  رادـنید  لقاع  هلمجلاب  اذـکه  دومرف و  دـنهاوخ  رگید  شیامرف  دـنکیمن و  تفـالخ  رب  تلـالد  مه  یلاو  هک  تفگ  دـنهاوخ 

بهذـم ینابم  داسف  نالطب و  تیاهن  اهنیا و  ینوبز  زجع و  تیاهنب  یپ  ّقح  لها  لئالد  لاطبا  هرابرد  موق  همئا  رباـکا و  تاوفه  تابّـصعت و 
بیذاـکا هب  هوفت  زا  الـصا  دـنهاوخیم و  هحـضاو  روما  لاـطبا  ءاـبآ  بهذـم  بح  فالـسا و  دـیلقت  ضحمب  هک  دـنادیم  دربیم و  ناـشیا 

یکاب تسدیعب  تیاغب  ناشیا  ناش  زا  هک  لضف  ملع و  لها  اج  هچ  دننکیم  زارتحا  نا  زا  ءالقع  یناوا  هک  هفیخس  تاملک  عئانـش  هحیرص و 
فیرش ثیدح  نیا  حرج  نعط و  حدق و  ّدر و  لاطبا و  عضوب و  مکح  رب  مادقا  هینس  نیملکتم  نیثدحم و  زا  یسک  هیمیت  نبا  لبق  دنرادن و 

نب نسح  ناـبز  زا  لـضاف  فرتـعم و  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  بّصعت  رب  شباـتک  لامتـشاب  هک  یکم  رجح  نبا  هّیمیت  نبا  دـعب  يرا  هدرکن 
بیذکت لاطبا و  رب  نکل  هدرک  رس  رد  فیرش  ثیدح  نیا  حرج  حدق و  دشابیم  ثبشتم  کسمتم و  حاضیا  فارتعا  نیاب  مه  دیشر  نسح 

اّما هتفگ  ریدغ  ثیدح  باوجب  قعاوص  رد  هدومنن  تراسج  نآ 
يدعب مکیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّناف  ّیلع  یف  ةدیرب  ای  عقت  هنع ال  ةدیرب  ۀیاور 

بـسحب ینعملاب  هاور  ّهنا  لـمتحیف  ۀحّـصلا  ریدـقت  یلع  یعیـش و  ّهنا  یلع  هریغ  هفّعـض  نکل  نیعم  نبا  هقثو  نا  وه و  حـلجالا و  هدنـس  یفف 
ریظن ۀّصاخ  تیالو  یلع  هلیوات  نّیعتیف  هظفلب  هاور  ّهنا  ضرف  یلع  هتدیقع و 

ّیلع مکاضقا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 
دافم نال  یلعل  اهنالطب  رکب و  یبال  اهتّیقحل  عطقلاب  ضاق  اهیعرف  رکب و  یبأ  ۀـیالو  ۀـّیقح  یلع  عامجالاف  لـیواتلا  لـمتحی  مل  نا  ّهنا و  یلع 
اهیف هب  ةربع  یّنظلا ال  ّنا  یلع  یّنظلا  یغلی  یعطقلاب و  لمعی  لب  ّیعطق  یّنظ و  نیب  ضراعت  ـال  یّنظ و  دـحاولا  ربخ  داـفم  ّیعطق و  عاـمجالا 

نیزا تسبجع  لامک  سپ  ّرم  امک  ۀعیشلا  دنع 
474 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مانالا ریخ  رابخا  ثیداحا و  عبتت  رد  ماح  رهمت  مات و  بّردـت  راونالا و  ۀـیلالتم  بقانم  رانملا و  ۀـیلاع  رخافم  همه  نآ  اب  هک  راگزور  همـالع 
نیا هدرکن  تسین  عقاو  نا  رد  حلجا  هک  ثیدح  نیا  قرط  رگیدب  يانتعا  يدینش  اقباس  نا  زا  یحرـش  هک  مالـسلا  ۀّیحتلا و  فالآ  هلا  هیلع و 

رد رجح  نبا  هک  تسنآ  رتفیطل  هداهن و  زاغآ  نآ  یموعزم  حرج  حدق  ناسل  تطالس  دیزمب  هدومناو  دحاو  قیرط  رد  رـصحنم  ار  ثیدح 
نیـصح نب  نارمع  تیاورب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  مکاح  يذمرت و  زا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  قعاوص  باتک  نیمه 
لـصفلا هدومن  نونعم  ناونع  نیاب  ار  نآ  هک  عسات  باب  یناث  لـصف  رد  هچناـنچ  تسین  یناـشن  حـلجا  زا  زگره  نآ  دنـس  رد  هک  هدرک  لـقن 
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لیعامسا لاق  یلعل و  ءاج  ام  لئاضفلا  نم  دحال  ءاج  ام  دمحا  لاق  یتح  ةریهـش  ۀمیظع  ةریثک  یه  ههجو و  هَّللا  مرک  یلع  لئاضف  یف  یناثلا 
نیرخأتملا ضعب  لاق  یلع  یف  ءاج  امم  رثکا  ناسحلا  دیناسالاب  ۀباحصلا  نم  دحا  ّقح  یف  دری  مل  ّيروباسینلا  یلع  وبا  یئاسّنلا و  یـضاقلا و 

اّمل فالتخالا  نم  عقو  ام  یلع و  هب  یلتبا  امم  هدـعب  نوکی  ام  یلع  هّیبن  علطا  هَّللا  ّنا  ملعا  هَّللا  کلذ و  ببـس  ّيوبّنلا و  تیبلا  لها  ۀـیّرذ  نم 
کلذ عقو  امل  مث  هتغلب  نّمم  هب  کّسمت  نمل  ةاّجنلا  لصحتل  لـئاضفلا  کـلتب  هراهـشا  ۀـمالا  حـصن  کـلذ و  یـضتقاف  ۀـفالخلا  رما  هیلإ  لآ 

نم ۀفئاط  تلغتشا  بطخلا و  ّدتشا  امل  مث  اضیا  ۀّمالل  احـصن  اهّثب  لئاضفلا و  کلت  ۀباحـصلا  نم  عمـس  نم  رـشن  هیلع  جورخلا  فالتخالا و 
هلئاضف ّثبب  ۀّنـسلا  لها  نم  ظافحلا  ةذـباهج  تلغتـشا  هرفکب  اولاق  لب  هَّللا  مهنعل  جراوخلا  مهقفاو  رباـنملا و  یلع  هّبـس  هصیقنتب و  ۀـّیمأ  ینب 
نکتلف هنع  هَّللا  یضر  یلع  لئاضف  نم  ةرثکتسم  ثیداحا  تیبلا  لها  لئاضف  یف  یتایس  ّهنا  ملعا  مث  ّقحلل  ةرصن  ۀّمالل و  احـصن  ترثک  یتح 
اثیدـح نیعبرا  یلع  انه  ترـصتقا  یلع و  لئاضف  نم  لمج  رکب  یبأ  لـئاضف  یف  ۀـقباسلا  ثیداـحالا  نم  ریثک  یف  ّرم  ّهنا  رکذ و  یلع  کـنم 

نورشعلا سماخلا و  ثیدحلا  دیامرفیم  هلئاضف  ررغ  نم  اّهنال 
اّیلع ّنا  ّیلع  نم  نودیرت  ام  ّیلع  نم  نودیرت  ام  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنا  نیـصح  نب  نارمع  نع  مکاحلا  يذمرتلا و  جرخا 

ّیلو وه  هنم و  انا  یّنم و 
475 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يدعب نمؤم  لک 
نآ ریغ  سابع و  نبا  زا  يورم  ثیدحب  رجح  نبا  رظن  رگا  سپ  هیف  ام  هانعم و  نایب  ثیدحلا و  اذه  یلع  هبّشلا  رـشع  يداح  یف  مالکلا  ّرم  و 
هیلع نینمؤـملا  ریما  باـنج  لـئاضف  ررغ  هلمج  زا  ار  نآ  هدرک و  تیاور  دوـخ  هک  نیـصح  نب  نارمع  زا  يورم  قـیرط  شاـک  دوـب  هدیـسرن 

تخاسیمن تسعقاو  حلجا  نا  رد  هک  دـحاو  قیرط  رد  رـصحنم  ار  نآ  قح  لها  باوج  رد  دادیمن و  داب  رب  دوخ  رطاخ  زا  هتـسناد  مالـسلا 
ددرگیم رود  تیاهن  تاحضاو  كاردا  زا  روک و  رک و  نمزم  ضرم  نیا  ببسب  یمدآ  هک  تسجالع  هچ  ار  یشوک  قحان  بّصعت و  نکیل 

رد مه  حلجا  قیثوت  هک  هتسنادن  مهنیا  دساف و  تاموعزمب  قح  لها  رب  عینـشت  نعط و  تیثّدحم و  ياوعد  همه  نیا  اب  رجح  نبا  هک  بجع  و 
هجام نبا  یئاسن و  يذمرت و  دواد و  وبا  دناهدرک و  حلجا  قیثوت  زین  اقباس  تملع  امک  هّینس  هّمئا  رباکا  رگید  هکلب  تسین  رـصحنم  نیعم  نبا 

تیاور تسا  هّینس  مالسا  نید و  رادم  هک  دوخ  حاحـص  رد  حلجا  زا  دیامنیم  لالدتـسا  جاجتحا و  ناشتایاورب  اجباج  رجح  نبا  دوخ  هک 
هدـساف تاموعزم  بئارغ  زا  حـلجا  رد  تیالو  ثیدـح  تیاور  راصحنا  معز  لـثم  نیعم  نبا  رد  حـلجا  قیثوت  راـصحنا  معز  سپ  دـننکیم 

یبّنلا ونص  یلع  مظان و  لوق  لیذ  رد  هیزمه  هدیصق  حرـش  هّیّکم  حنم  رد  رجح  نبا  هک  یتسناد  زین  تسا و  هعیدب  تامهوت  فئارط  هعیظف و 
امب المع  کلذ  هتفگ و  ءالولا  هدادو و  يداوف  نید  نم  و 

يدعب نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  نا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهَّللا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنع  ّحص 
ٍءْیَش َّلُک  َقَْطنَأ  يِذَّلا  وه  هناش و  ّزع  یلاعت  قح  هک  رجح  نبا  لوق  نیا  سپ 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  حدم  رد  ار  مظان  لوق  تسحیحص و  فیرش  ثیدح  نیا  هک  نیا  رد  تسحیرص  هدینادرگ  ایوگ  ناب  ار  وا 
قح لها  هملاکم  تقو  هک  موق  ياملع  ضقاـنت  تفاـهت و  ار  بّردـتم  لـقاع  ـالاح  هتخادرپ  نآ  ناـعذا  قیدـصتب و  هتـسناد و  ذوخاـم  نآ  زا 

اب رجح  نبا  هک  تسینتـسیرگن  تربع  رظنب  دـننکیمن  یکاب  الـصا  شیوخ  همئا  دوخ و  بیذـکت  زا  دـنوشیم و  همیـسارس  ناریح و  ناسچ 
هدرمش و مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  ررغ  زا  ار  نآ  مه  قعاوص  رد  هدومن و  هّیکم  حنم  رد  ثیدح  نیا  حیحصت  هکنآ  فصو 

نآ حرج  حدقب و  قح  لها  لالدتسا  باوج  ماقم  رد  باتک  نیمه  رد  کلذعم  هدرک  نآ  لقن  مکاح  يذمرت و  زا 
476 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دنوشیم و همیـسارس  ناریح و  ناسچ  قح  لها  هملاکم  تقو  هک  موق  ياملع  ضقانت  تفاهت و  ار  بّردـتم  لقاع  الاح  هتخادرپ  نآ  ناعذا  و 
رد ثیدح  نیا  حیحـصت  هکنآ  فصو  اب  رجح  نبا  هک  تسینتـسیرگن  تربع  رظنب  دـننکیمن  یکاب  الـصا  شیوخ  همئا  دوخ و  بیذـکت  زا 
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عم هدرک  نآ  لقن  مکاح  يذمرت و  زا  هدرمش و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  ررغ  زا  ار  نآ  مه  قعاوص  رد  هدومن و  هیّکم  حنم 
تیاور لامتحا  اما  هتـشادرب  دوخ  يور  زا  ایح  هدرپ  هتخادرپ  نآ  حرج  حدـقب و  قح  لها  لالدتـسا  باوج  ماقم  رد  باتک  نیمه  رد  کـلذ 

رپ نآ  تفاخـس  تکاکر و  سپ  هدومن  نآ  قرخ  قرخ  ریزمب  رجح  نبا  هک  دوخ  هدـیقع  بسح  ینعملاـب  ار  فیرـش  ثیدـح  حـلجا  ندرک 
هن تباث  نید  بلاـطم  زا  یبلطم  چـیه  دوش  هدرک  يراـج  دنـس  ریغب  يربخ  ره  رد  ینعملاـب  تیاور  لاـمتحا  قلخ  درجم  رگا  هک  تسرهاـظ 

رجح نبا  هچنآ  اـّما  تسمالـسا  یناـبم  مدـه  تقیقحب  یگدـناماو و  زجع و  لاـمک  لـیلد  لـالتخالا  ریثـک  لاـمتحا  نیا  عارتـخا  سپ  ددرگ 
بانج نآ  لوق  لثم  دش  دهاوخ  هّصاخ  تیالوب  تیالو  لیوات  هظفلب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  حلجا  ندومن  تیاور  ضرف  رب  هک  هدییارس 

ّیلع مکاضقا 
نآ تدضاعم  مدع  ببسب  لیوست و  عیملت و  نیع  هّصاخ  تیالوب  تیالو  لیوات  هک  اریز  هرظانم  هقیلس  زا  تسـشیوخ  دعب  لامک  راهظا  سپ 

مامت طسبب  هّصاخ  تیالو  رب  تیالو  لمح  نالطب  هرهاـب  نیهارب  هرهاز و  هلدا  دـعب  اـم  رد  هَّللا  ءاـشنا  همه  نیا  اـب  لـیوعتلا  لـباق  ریغ  لیلدـب 
مجهت و راسخ و  رـسارس  لوقت  هوفت و  رجح  نبا  مالک  نیا  هک  دـش  دـهاوخ  رهاظ  نآ  هظحـالمب  هک  دروآ  مهاوخ  راـهظا  ناـیب و  ضرعمب 

مالسلا ةولصلا و  هلآ  هیلع و  ریما  لک  ریما  قح  رد  ریذن  ریشب و  بانج  داشرا  نوچ  هک  میوگیم  کلذ  عم  تسراوبلا  حیرص  سجهت 
ّیلع مکاضقا  رینملا  رجفلا  رانتسا  ام 

لثامم بانج  نآ  تیلـضفا  تابثا  رد  دنکیم  نآ  رب  یلو  ظفل  لیزنت  رجح  نبا  هک  یتیالو  رگا  سپ  تسبانج  نآ  تیلـضفا  تیملعا و  دیفم 
يواسم و 

یلع مکاضقا  ثیدح 
نبا کّسمت  اّما  تسیفاع  یحام و  ار  نیدـحاج  تاهبـش  كوکـش و  یفاو و  یفاک و  بانج  نآ  تفالخ  تابثا  يارب  مه  نآ  سپ  دـشابیم 

عیدـخت و تیاغ  لیوست و  هرباکم و  تیاهن  سپ  لیوات  لامتحا  مدـع  تروص  رد  هثالث  ثلاث  رمع و  رکب و  یبأ  تفـالخ  رب  عاـمجاب  رجح 
اما هریغ  نعاطملا و  دییشت  یف  نیب  امک  مولثم  مودهم و  هرهاز  نیهارب  هرهاق و  هلداب  موهوم  عامجا  صوصرم  ریغ  يانب  هک  اریز  تسلیلـضت 
زا ریفغ  یّمج  ریثک و  یعمج  ندومن  تیاور  ببـسب  هکنآ  لوا  هجو  دنچب  تسعوفدم  سپ  تسدحاو  ربخ  ثیدـح  نیا  هک  رجح  نبا  مهوت 

ّتبلا و متحلا و  عطقلاب و  رخآ  عمج  داریا  ۀحـصلا و  یلع  مهنم  عمج  صن  عم  هددـعتم  ناظم  هفلتخم و  تاـماقم  رد  ار  نآ  نیقیرف  نیطاـسا 
بانج دوخ  ناشیا  لضفا  لوا و  دناهدرک  تیاور  یباحص  هدزاود  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هکنآ  مود  دوشیم  لصاح  نآ  توبثب  نیقی  مزجلا 

هک هدرک  لقن  ترـضح  نآ  تیاورب  اجنلا  حاتفم  لامعلا و  زنک  یف  امک  یملید  هچنانچ  تسمالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما 
دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج 

اّیلع نا  ةدیرب  ای 
477 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رمؤی ام  لعفی  ّهناف  اّیلع  بحاف  يدعب  مکیلو 
بآمتلاسر بانج  زا  دجـسمب  راصنا  نیرجاهم و  زا  یتعامج  روضح  تقو  دوخ  لئاضف  ناـیب  نمـض  رد  باـنج  نآ  ار  ثیدـح  نیا  زین  و 

هدومرف لقن  ظافلا  نیاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
يدعب نمؤم  لک  یلو  یثراو و  یخا و  یلع 

َنِیبَْرقَْألا  َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو  هیآ  لوزن  هعقاو  نمض  رد  بانج  نآ  زا  ثیدح  نیا  زین  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  ةدوملا  عیبانی  نع  ءیجیس  امک 
بوبحم دمحم  لاّمعلا و  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  هیودرم و  نبا  ترضح  نآ  زا  هیآ  نیا  لوزن  هّصق  نمض  رد  ار  تیالو  ثیدح  تسلوقنم و 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لاؤس  نمـض  رد  بانج  نآ  تیاورب  ثیدح  نیا  زین  دـناهدرک و  تیاور  یهاش  ریـسفت  رد  ملاع 
یطویـس نیطمـسلا و  ررد  مظن  رد  يدنرز  نیودتلا و  باتک  رد  یعفار  میرکلا  دبع  يدادـغب و  بیطخ  هچنانچ  تسدراو  ایـشا  سمخ  ملس 
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یلیجع یلعلا و  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  اجنلا و  حاتفم  رد  یـشخدب  دـمحم  ازرم  لامعلا و  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  عماوجلا و  عمج  رد 
نیا بانج  نآ  هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  مّود  دناهدومن  تیاور  نسحتـسم  لوق  رد  رـصاعم  نامز  نسح  يولوم  لاملا و  ةریخذ  رد 
هَّللا ءاشنا  ءیجیـس  امک  ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  نامیلـس  خیـش  لقن  بسح  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  باـنج  زا  ار  ثیدـح 

هدومرف تیاور  ظافلا  نیاب  یلاعت 
يدعب ۀنمؤم  نمؤم و  لک  یلو  تنا  کنم و  انا  یّنمف و  یلع  ای  تنا  اما 

یف امک  سودرفلا  دنـسم  رد  یملید  رادرهـش  وا  ترـضح  تیاورب  ار  تیالو  ثیدـح  يراـفغلا و  ةداـنج  نب  بدـنج  رذ  وبا  ترـضح  موس 
هدومن لقن  ظفل  نیاب  اقباس  تعمس  دق  یباصولا و  میهاربال  ءافتکالا  باتک 

ۀفار هیلإ  رظنلا  قافن و  هضغب  نامیا و  هّبح  يدعب  نمؤم  لک  یلو  یلع  یلع و  نم  انا  یّنم و  یلع 
یلعی و وبا  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  یـسلایط و  دواد  وبا  هدافا  زا  ار  تیالو  ثیدح  ناش  وا  ندومن  تیاور  سابع و  نب  هَّللا  دـبع  مراهچ 
رد رکاسع  نبا  بقانملا و  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  باعیتسا و  رد  ربلا  دبع  نبا  یقهیب و  رکب  وبا  نیحیحصلا و  یلع  كردتـسم  رد  مکاح 

هرـضن و ضایر  رد  يربط  بحم  بلاطلا و  ۀـیافک  رد  یجنک  فسوی  نب  دـمحم  یناحلاص و  دومحم  دـماح  وبا  لاوط و  نیعبرا  تاقفاوم و 
ءافتکالا باتک  رد  یباصو  هباصا و  رد  ینالقسع  رجح  نبا  لئالدلا و  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهـش  دّیـس  لوصولا و  جراعم  رد  يدنرز 

راربالا لزن  اجنلا و  حاتفم  رد  یناشخدب  دـمحم  ازرم  لآملا و  ۀلیـسو  رد  ریثک  اب  دـمحم  نب  لضفلا  نب  دـمحا  قئاقحلا و  زونک  رد  يدانم  و 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  دعب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  ثیدح  يردخلا و  کلام  نب  دعس  دیعـس  وبا  مجنپ 

هدرک رکذ  ظافلا  نیاب  ریدغ  هعقاو  نمضب  ۀیولعلا  صئاصخلا  باتک  رد  يزنطن  اقباس  تعمس  امک  وا  زا 
يدعب نم  یلعل  ۀیالولا  یتلاسرب و  ّبّرلا  یضر  ۀمعنلا و  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هَّللا 

یلع یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باتک  یف  یناهفصالا  میعن  وبا  هرکذ  دق  و 
478 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لئاضف رد  یناعمس  رفظملا  وبا  تیاورب و  تیالو  ثیدح  یسوالا و  يراصنالا  بزاع  نب  ءارب  مشـش  نیعبرالا  یف  ثدحملا  نیدلا  لامج  و 
هدومن دراو  ظافلا  نیاب  ریدغ  ثیدح  نمض  رد  ۀباحصلا 

هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  يدعب  نم  مکیلو  اذه 
هدومن رکذ  ظافلا  نیاب  بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  وا  تیاورب  تیالو  ثیدح  یندملا و  يراصنالا  هَّللا  دبع  نب  یلیل  وبا  متفه 

يدعب ۀنمؤم  نمؤم و  لک  ّیلو  ۀنمؤم و  نمؤم و  ّلک  ماما  تنا 
يذمرت و لبنح و  نب  دمحا  هبیش و  یبأ  نبا  یـسلایط و  دواد  وبا  هدافا  زا  ار  تیالو  ثیدح  وا  ندومن  تیاور  نیـصحلا و  نب  نارمع  متـشه 

نبا یناهفصا و  میعن  وبا  مکاح و  یناربط و  ناّبح و  نب  متاح  وبا  نامیلـس و  نب  همثیخ  ریرج و  نبا  یلعی و  وبا  نایفـس و  نب  نسح  یئاسن و 
بحم یجنک و  فسوی  نب  دمحم  یشرق و  هحلط  نبا  ریثالا و  نب  نیّدلا  زع  يرزج و  ریثالا  نبا  تاداعسلا  وبا  یملید و  هیوریش  یلزاغملا و 
یطویس يذبیم و  نیسح  ینالقسع و  رجح  نبا  دمحا و  نیدلا  باهش  دیس  يدنرز و  یبهذ و  ینیومح و  دمحم  نب  میهاربا  يربط و  نیدلا 

دمحا يراق و  یلع  ثدحم و  نیدـلا  لامج  یباصو و  میهاربا  مودـخم و  ازرم  یقتم و  یلع  الم  رجح و  نبا  دوخ  باهولا و  دـبع  یجاح  و 
نابص و یلع  نب  دمحم  ریمالا و  لیعامسا  نب  دمحم  هَّللا و  یلو  ملاع و  ردص  دمحم  یناشخدب و  دمحم  ازرم  ریثکاب و  دمحم  نب  لضف  نب 

تیاور یملـسالا و  بیـصحلا  نب  هدـیرب  مهن  تسرهاـظ  یخلب  نامیلـس  خیـش  يونهکل و  هَّللا  ّیلو  يولوم  ملاـس و  دـمحم  نیبـم و  يولوم 
رادرهش یملید و  هیوریش  یناتـسجس و  رـصان  نب  دوعـسم  یئاسن و  لبنح و  نب  دمحا  هبیـش و  یبأ  نبا  هدافا  زا  ار  تیالو  ثیدح  وا  ندومن 
نیدـلا باهـش  ینالقـسع و  رجح  نبا  دـمحا و  نیدـلا  باهـش  دیـس  يربـط و  بحم  یلبنح و  نیدـلا  ءایـض  یـسلدنا و  عبـس  نبا  یملید و 

دمحم ازرم  يرداـق و  یناخیـش  یفاـح و  دـمحا  یباـصو و  میهاربا  یقتم و  یلع  ـالم  یماـش و  فسوی  نب  دـمحم  یطویـس و  ینالطـسق و 
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یلع دیـس  تیاورب  تیالو  ثیدح  رمع و  نبا  هَّللا  دبع  مهد  تسققحتم  تباث و  يونهکل  هَّللا  یلو  يولوم  ملاع و  ردص  دمحم  یناشخدب و 
هدرک لقن  جهن  نیاب  یبرقلا  ةدوم  رد  ینادمه 

اّیلع ینعی  هوظفحاف  ةرخآلا  ایندلا و  یف  يدعب  مکیلو  اذه  سانلا  اهّیأ  ای 
ورمع هک  یبوتکم  نمض  رد  بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  اقباس  تعمـس  امک  وا  تیاورب  تیالو  ثیدح  صاعلا و  نب  ورمع  مهدزای 

هدومن و رکذ  ناونع  نیاب  هتشون  هیواعمب 
نیملسملا عیمج  یلع  کیلع و  یلع و  کلذ  يدعب و  مکّیلو  یلع  هیف  لاق  دق 

رد یخلب  نامیلس  خیش  اقباس  تعمس  امک  ار  وا  تیاور  رد  هزمح  نب  بهو  مهدزاود 
479 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هدرک لقن  ظافلا  نیاب  ةدوملا  عیبانی 
مکیلو هناف  یلعل  اذـه  نلوقت  لاقف ال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  یلا  هتوکـشف  هرکا  ام  ضعب  هنم  تیأرف  بلاط  یبأ  نب  یلع  عم  ترفاـس 

يدعب
قعاوص رد  یکب  رجح  نبا  دوخ  و 

ساّنلاب ّلصیلف  رکب  ابا  اورم  عوضوم  ثیدح 
دوشیم لصاح  رتاوت  رفن  تشه  تیاور  زا  رجح  نبا  دزن  هاگ  ره  سپ  هتشادنپ  رتاوتم  ار  نآ  هباحص  زا  سک  تشه  ندومن  تیاور  معزب  ار 

تیاور معزب  ار  هیقیتع  هلوحنم  تلیـضف  هَّللا  ناحبـس  دش  دهاوخ  رتاوتم  یلوالاب  تسیورم  هباحـص  هدزاود  زا  هک  تیالو  ثیدح  بیر  و ال 
هباحـص هدزاود  زا  هک  ار  تیالو  ثیدح  ندومناو و  رتاوتم  دنـشابیم  مه  هصفح  هشئاع و  ترـضح  نآ  هلمج  زا  هک  هباحـص  زا  رفن  تشه 

لقن دـعب  یلحم  رد  مزح  نب  یلع  دّـمحم  وـبا  هکنآ  موـس  تسنداد  فاـستعا  كرت  فاـصنا و  داد  ردـق  هچب  نتفگ  دـحاو  ربـخ  تـسیورم 
ترابع نیزا  هتفلاخم  ّلحت  ـال  رتاوت  لـقن  وهف  مهنع  هَّللا  یـضر  ۀباحـصلا  نم  ۀـعبرا  ءـالؤهف  هتفگ  هباحـص  راـهچ  زا  ءاـم  عیب  عنم  تاـیاور 

دوب دهاوخ  رتاوتم  ةرهاظلا  ۀیولوالاب  تسیورم  هباحـص  هدزاود  زا  هک  تیالو  ثیدح  سپ  تسرتاوت  لقن  هباحـص  راهچ  لقن  هک  تسرهاظ 
هاش هکنآ  مراهچ  نأشلا  اذـهب  ینتعا  نم  هیف  بیرتسی  رتاوتم ال  ۀـیالولا  ثیدـح  ّنا  ناهرب  حـضواب  تبث  ثیح  ناّیّدـلا  کـلملا  هّلل  دـمحلاف 
هک سک  کی  زجب  ار  همطاف  هک  دناهتفگ  هچنآ  دـناهتفگ و  رکب  یبأ  نعاطم  زا  مهدزاود  نعط  باوجب  باتک  نیمه  مهد  باب  رد  بحاص 

ادرد و وبا  ماوعلا و  نب  ریبز  نامیلا و  نب  هفیذـح  تیاورب  تنـس  لـها  بتک  رد  ربخ  نیا  هک  اریز  تسـضحم  غورد  داد  باوج  دوب  شدوخ 
یضعب دناباحـصا و  هلجا  اهنیا  تستباث و  حیحـص و  صاقو  یبأ  نب  دعـس  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  نامثع و  یلع و  سابع و  هریره و  وبا 

هک هدروآ  ربمغیپ  ثیدح  قحلا  راهظا  رد  يدهشم  هَّللا  دبع  الم  هفیذح  قح  رد  دناتشهب و  هب  رشبم  ناشیزا 
هوقّدصف ۀفیذح  هب  مکثّدح  ام 

ماقم نیرد  ار  رمع  رکب و  وبا  هشئاع و  تیاور  تسقداص و  تنس  لها  عامجاب  موصعم و  هعیش  عامجاب  هک  تسیلع  یضترم  اهنیا  هلمج  زا  و 
تسین يرابتعا 

نمحرلا دبع  نامثع و  ساّبعلا و  یلع و  مهیف  رـضحمب  لاق  باطخلا  نب  رمع  نا  يرـصّنلا  ناثدـحلا  نب  سوا  نب  کلام  نع  يراخبلا  جرخا 
هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  نوملعت  ضرالا أ  ءامّـسلا و  موقت  هنذاب  يذـّلا  هّللاب  مکدـشنا  صاـقو  یبأ  نب  دعـس  ماوعلا و  نب  ریبزلا  فوع و  نب 
هَّللا لوسر  نا  ناملعت  له  هّللاب  امکدـشنا  لاق  سابعلا و  ّیلع و  یلع  لبقا  مث  معن  مهّللا  اولاق  ۀـقدص  هاـنکرت  اـم  ثرون  ـال  لاـق  ملـس  هیلع و 

معن مهّللا  اولاق  کلذ  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 
تـسنیقی دیفم  ناشیزا  یکی  ربخ  دش  روکذم  اهنیا  مان  هک  تعامج  نیا  هک  اریز  تیعطق  رد  تستیآ  ربارب  مه  ربخ  نیا  هک  دـش  مولعم  سپ 

ياج هچ 
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ناشیا دزن  نیقی  هدافا  رد  تسنآرق  ربارب  موصعم  تیاور  دناموصعم و  هعیش  دزن  هک  یـضترم  یلع  ترـضح  صوصخلا  یلع  ریثک  عمج  نیا 

نیزا یکی  ربخ  هک  تسرهاظ  نا  زا  هک  اریز  تسحـضاو  تیالو  ثیدح  ققحت  تیعطق و  توبث  تیاهن  تقاشر  رـسارس  ترابع  نیزا  یهتنا 
نیقی و دیفم  تعامج  نیزا  یکی  ربخ  هک  یهجو  رهب  سپ  تسنیقی  دـیفم  ینآرق و  تیآ  ربارب  هدرک  رکذ  ناشیامـسا  هک  هباحـص  تعامج 

تفای رکذ  افنآ  ناشیامـسا  هک  یتعامج  زا  تس  يدرم  هک  تیالو  ثیدح  نا  زا  یلوا  ای  هجو  نامهب  دوب  دهاوخ  نیبم  نآرق  هیآ  اب  يواسم 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تیـصوصخ  تیزم و  بطاخم  مالک  نیزا  زین  دوب و  دـهاوخ  نیملاعلا  بر  مالک  اب  يواـسم  نیقی و  عطق و  دـیفم 

ّقح لها  دزن  بانج  نآ  ندوب  موصعم  ببـسب  نیفلاخلا  نسحا  مالک  اب  تاواسم  نیقی و  عطق و  ترـضح  نآ  تیاور  هدافا  باـب  رد  مالـسلا 
زین تسراکشا و  حضاو و  ریسفت  باتک و  نیرد  وا  تادافا  تامیهفت و  رد  وا  دجام  دلاو  مالک  زا  ترـضح  نآ  تمـصع  نوچ  تسرهاظ و 

تباث هّینس  مالعا  رگید  وا و  دلاو  بحاص و  هاش  دوخ  دزن  ترضح  نآ  تیصوصخ  سپ  راهنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  هّینـس  رگید  تادافا  زا 
هک دش  حـضاو  قباس  نایب  زا  هکنیا  هب  تسعوفدـم  سپ  ّرم  امک  ۀعیّـشلا  دـنع  اهیف  هب  ةربع  ینظلا ال  ّنا  یلع  هتفگ  رجح  نبا  هچنآ  اّما  دـشاب 

ٌْمثِإ  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  لیبق  زا  ثیدح  نیا  ّتینظ  نظ 
لالدتـسا باب  نیرد  سپ  تسعورف  زا  تنـس  لها  تارـضح  روهمج  دزن  تماما  نوچ  دوب  مه  یّنظ  ثیدح  نیا  رگا  کلذـعم  دـشابیم و 

باجعتسا و لامک  ماقم  شیوخ و  تاملـسم  زا  لودع  لوکن و  ضحم  نا  زا  تارـضح  نیا  یباترـس  دشاب و  غئاس  زئاج و  مه  داحآ  رابخاب 
نادـقف ناشتاحیرـصت  بسح  هکنآ  اب  شیوخ  يافلخ  تفالخ  تابثا  ماقم  رد  هفئاط  نیا  نیرظاـنم  هلجا  نیملکتم و  رباـکا  هک  تسبارغتـسا 

لالدتسا ماقم  رد  دنیامنیم و  جاجتحا  لالتخالا  ۀحضاو  هقلتخم  بیذاکا  لاعتفالا و  ۀحیرص  هعوضوم  رابخاب  تستاحـضاو  زا  نآ  رب  صن 
مه افلخ  تفالخ  تیقح  ار  یلقاع  چـیه  نا  زا  هک  دـنیامرفیم  شیپ  لوقعماـن  جمـس و  تیاـغب  یتاـنییبت  لوضف و  کـیکر و  سب  یتاریرقت 
زا تسد  اجلاب  مه  ناشنیفصنم  هک  دسریم  يّدحب  تکاکر  رد  تالالدتـسا  زا  هلمج  هبترم  هکلب  نظ  لوصح  ياج  هچ  درزگیم  هن  رطاخب 

ملـس ول  تیالو و  ثیدح  لوبق  مدـع  سپ  لوالا  جـهنملا  یف  هجذومن  تیرد  امک  دـنرامگیم  نآ  لاطبا  ّدرب و  تمه  هکلب  دـنرادیمرب  نا 
ثیدح نیا  حرج  حدق و  زین  رجح  نبا  دیدس  ربخ  دیلقتب  یلباک  هَّللا  رصن  سب و  تسنتخیر و  فاصنا  نوخ  ّنظلل  دیفملا  دحاولا  ربخ  هنوک 

ام ثلاثلا  عقاوّصلا  یف  لاق  ثیح  داهن  رظن  شیپ 
لاق ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  ةدیرب  هاور 
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يدعب نم  نمؤم  لک  یلو  وه  ّیلع و  نم  انا  ینم و  اّیلع  ّنا 

جاجتحالل و هربخ  حلـصی  الف  هتیاور  یف  مهتم  یعیـش  وه  حـلجالا و  هدانـسا  یف  ّنأل  لطاب  وه  مامالا و  وه  نوکیف  فرـصتلاب  یلوالا  یلولا 
فلـس و امک  ۀکرتشملا  ظافلالا  نم  ّیلولا  ّنأل  هتدیقع و  بسحب  ینعملاب  هاور  هنا  لمتحی  هنال  هثیدحب و  جـتحی  الف  هوفّعـض  روهمجلا  نال 

نیا هظحالم  زا  دعب  هیلع  مّدـقت  نم  ۀـماما  یلع  ۀـّلادلا  صوصّنلا  نم  مدـقت  ام  مواقی  هنال ال  ّنظلا و  ّالا  دـیفت  یه ال  داحآلا و  رابخا  نم  ّهنأل 
طاقسا هدروآ  نایمب  ار  وا  روهمج  فیعضت  ياعّدا  ایناث  حلجا و  تیعیش  رذع  الّوا  تیالو  ثیدح  باوجب  یلباک  هک  دوشیم  رهاظ  ترابع 

ثیدح هک  یتسناد  اذهعم  یتفایرد  یفوا  غلبا و  هجوب  قباس  نایب  زا  یهاو  کیکر و  رذع  ود  ره  نیا  نالطب  هتـساوخ و  وا  تیاورب  جاجتحا 
لاـمک اـب  نیققحم  تاصیـصنت  لاـجر و  بـتک  زا  نآ  تّحـص  تـسیورم و  رگید  هدـیدع  قرطب  هـکلب  تـسین  حـلجا  رد  رـصحنم  فـیرش 

عبتت و تلق  نطع و  قیـض  عاـب و  روصق  تیاـهن  زا  یـشان  رجح  نبا  رطخ  رپ  دـیلقتب  حـلجا  رد  ار  نآ  راـصحنا  یلباـک  معز  سپ  تسرهاـظ 
بـسح ینعملاب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  حـلجا  ندرک  تیاور  لامتحا  اما  تسمثاـت  حّرجتب و  اـنتعا  تـالابم و  مدـع  رّوهت و  ّربکت و  ترثک 

نآ رکذ  زا  ماقمق  بطاـخم  هک  تساـج  نیزا  دـش و  نیبم  رجح  نبا  باوجب  نآ  نـالطب  سپ  هدرک  رکذ  رجح  نبا  دـیلقتب  هک  دوخ  هدـیقع 
نآ باوج  سپ  تسا  هکرتشم  ظافلا  زا  یلو  هکنیا  اما  هدیـشک  دوخب  مد  نآ  داریا  زا  یلباک  زا  بلاطم  رگید  ذـخا  فصو  اب  هدرک  ایحتـسا 
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زا دعب  لامک  راهظا  ناب  هّوفت  سپ  تسداحآ  رابخا  زا  ربخ  نیا  هکنیا  اما  يونشیم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هنیزر  نیهارب  هنیتم و  لئالدب  دعب  ام  رد 
ّهنأل ال هدنیآ و  رد  یلباک  هچنآ  اّما  داشرلا  راصبتـسالا و  باحـصا  یلع  افنآ  رهظ  امک  تسوا  دلو  دانع  راثیا  رد  كامهنا  دادس و  قدـص و 

هثالث يافلخ  تفالخ  رب  صن  نادـقف  هک  اریز  بیرغ  سب  تسیمالک  سپ  هیلع  مّدـقت  نم  ۀـماما  یلع  ۀـّلادلا  صوصّنلا  نم  مّدـقت  ام  مواـقی 
دوجو یلباک  ياعدا  سپ  دراد  فارتعا  رارقا و  نآب  مه  فاصنا  اب  بطاخم  هکنآ  اـت  دـناهدرک  حیرـصت  ناـب  موق  رباـکا  هک  ملـسم  تسیرما 
بجع رب  بجع  دشاب و  راجنلا  بیط  نیملکتم  تقاشم  قوقع و  راخف و  یلاع  نیققحم  تدـناعم  تفلاخم و  نیع  افلخ  تفالخ  رب  صوصن 

ار صوصن  نا  زا  یضعب  وا  هک  دننکیم  راهظا  مدقت  اب  ظفلب  یلباک  هک  تس  نیا 
482 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باتک عبار  دـصقم  یناث  بلطم  رد  تاجردـلا  عیفر  یلباک  هچنآ  هک  تسحـضاو  ریبخ  عبتتم  رب  هکنآ  لاح  هدروآ  حاـضیا  نییبت و  ضرعمب 
تفالخ لیلد  ار  نآ  هک  تسیتایآ  نا  زا  یـضعب  هتخادرپ  نآ  لاحتناب  هفحت  رد  بطاخم  هتـساوخ و  هثالث  يافلخ  تفالخ  تاـبثا  ناـب  دوخ 

بولق نآ  رکذب  هک  تسوا  هلحن  لها  هعوضوم  رابخا  زا  هلمج  هدومرف و  راکـشآ  نانکمه ؟؟؟ رب  لقع  تنازر  مهف و  نسح  لامک  هدومناو 
تحاقو مالعا  قح  لها  بتک  زا  نآ  لقنب  هک  تسا  رابخا  زا  هذـبن  هتخاس و  رورـسم  جـهتبم و  روبحم و  طسبنم و  ار  شیوخ  عایـشا  عابتا و 

لاطبا در  رد  اقباس  هک  ار  فیحن  نیا  هیفاو  تانییبت  هیفاش و  هبوجا  هک  یلقاع  ره  هتـشاگنا و  بلطم  رب  عطاق  لیلد  ارنآ  دوخ  معزب  هتـشارفارب 
حرـش ماقم  ياضتقا  بسح  مالک  يواطم  رد  ماعنملا  هَّللا  ءاشنا  اـقحال  ماهداد و  اـج  راـهظا  هصنمب  تاـضافا  بئاـجع  تاداـفا و  بئارغ  نیا 

رب ّهلاد  صوصنب  ار  شیوخ  تافارخ  تلالج  اب  یلباک  ریبعت  هک  دوب  دـهاوخ  حوضو  لامک  رد  دـیامرف  هظحـالم  فاـصنا  رظنب  داد  مهاوخ 
دارم سوکعم و  فاستعا  شهاد و  دادل  شحاف و  دانع  حیبق و  رذه  حیرص و  لطخ  هحضاو و  هطـسفس  هحـضاف و  هرباکم  دح  هچب  تماما 

لاطبا لطاب  وه  هملک و  زا  وا  ضرغ  هک  تسنآ  دش  نایب  افنا  هک  ثیدـح  نیا  ّدر  رد  یلباک  ترابع  قابـس  قایـس و  لولدـم  تسـسوکنم و 
ربخ ود  ره  نیا  لاطبا  هتفگ و  هملک  نیمه  زین  تلزنم  ثیدـح  ریدـغ و  ثیدـح  باوجب  هچنانچ  ثیدـح  لاطبا  هن  تسثیدـح  نیاب  کسمت 

هک تس  نیا  هملک  نیزا  یلباک  ضرغ  هدومن و  هن  نآ  لاطبا  رب  تراسج  هک  هدیمهف  هن  شمالک  زا  نآ  لاطبا  مه  بطاخم  هدرک و  هن  دصق 
هدومن رجح  نبا  دیلقتب  فیرـش  ثیدح  نیا  حرج  حدق و  رب  تراسج  يرآ  تسلطاب  ثیدح  نیا  هکنآ  هن  تسا  لطاب  ثیدح  نیاب  کسمت 

یپ رد  امزج  امتح و  هداهن  رتارف  ار  اـپ  مه  یلباـک  زا  ماـقم  نیرد  ریرحن  بطاـخم  هب و  کـسمّتلا  لاـطبا  ثیدـحلا و  لاـطبا  نیب  نّیب  قرف  و 
هدیمهف تلزنم  ریدغ و  ثیدح  باوجب  یلباک  مالک  زا  هچنآ  فالخ  رب  لطاب  وه  یلباک  مالک  رد  وه  عجرم  هداتف و  فیرـش  ثیدح  لاطبا 

نغض و رامغ  رد  ضوخ  دیزم  ببسب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  هک  تسنآ  روهد  فئارط  روما و  بئارغ  زا  هداد و  رارق  ار  ثیدح  سفن 
هلاسر رد  هچنانچ  هدومن  فیرـش  ثیدح  نیرد  يدعب  ظفل  بیذکت  رب  تراسج  ناید  کلم  هذخاومب  تارثک  تلق  تالابم و  مدـع  نانش و 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلضفا  تابثا  رد  قح  لها  هک  يرابخا  ّدر  دیدعت و  ماقم  رد  تسا  ۀعدبلا  ّدش  تقیقح  رد  هک  ۀعدبلا  ّدر 
ثیدحب موس  هتفگ  دـناکسمتم  نآب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دـعب  بانج  نآ  تفالخ  تابثا  باحـصا و  رئاس  رب 

هدومرف مالسلا  هیلع  هَّللا  لوسر  هک  نیصح  نب  نارمع 
نمؤم ّلک  یلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا 

دومن ناوت  مکح  اجک  زا  تسا  حیحص  رگا  تستاعوضوم و  زا  ثیدح  رخآ  رد  يدعب  ظفل  تستسود و  ینعمب  یلو  زین  اجنیا  هکنآ  باوج 
لامک تناما و  عرو و  تناید و  نید و  تیاهن  ناخ  دـمتعم  نب  دـمحم  ازریم  هک  تسبجع  یهتنا  تسا  تاـفو  دـعب  يدـعب  زا  دارم  هکنآ  هب 
نیرد يدـعب  ظفل  عضو  ياعدا  هک  هدومرف  رهاظ  نیفـصنم  نیرظان  رب  تراسخ  رـسارس  تراـسج  نیاـب  دوخ  مهف  لـقع و  تنازر  تناـتم و 

هداهن زاغآ  فیرش  ثیدح 
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ار ثیدـح  نیا  وا  دوخ  هک  اریز  هداد  طلخ  طبخ و  غامد و  لالتخا  زا  تئارب  طبـض و  مزح و  فاصنا و  تیاـغب  دوخ  فاـصتا  حاـضیا  وا  و 
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زا اقباس  نآ  لاجر  قیثوت  هک  دـمحا  زا  ظفل  کیب  ار  نآ  اجنلا  حاتفم  رد  هچنانچ  هدومن  رادـصا  داریا و  دوخ  تافنـصم  رد  راـثکا  رارکتب و 
تباث ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  مکاح  يذـمرت و  ندومن  تیاور  زاب  دومن و  جارخا  یملید  زا  ظـفل  کـیب  هدرک و  لـقن  یتسناد  فیحن  ناـیب 
طرـش رب  ثیدـح  نیا  ندوب  حیحـص  هب  مکاح  دوخ  دنتـسه و  یکزم  لّدـعم و  قثوم و  همه  يذـمرت  دنـس  لاجر  هک  یتسناد  اـفنآ  هدرک و 
تیاور حیحص  دنـسب  هبیـش  یبأ  نبا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  هدیناسر  تابثاب  اجنلا  حاتفم  رد  دمحم  ازریم  زین  هدومرف و  حیرـصت  ملـسم 

نمض رد  ار  ثیدح  نیا  یعفار  بیطخ و  ندومن  جارخا  اجنلا  حاتفم  رد  زین  هدومن و 
اسمخ کیف  یلع  ای  هَّللا  تلأس  ثیدح 

نیا اجنلا  حاتفم  رد  دمحم  ازریم  زین  و  یعفای ؟؟؟ زین  نسحتـسم و  لوق  رد  رـصاعم  لضاف  هدافا  زا  قیرط  نیا  دنـس  تحـصب  هدومرف و  تباث 
دـش حضاو  رهاظ و  فیحن  نایب  زا  اقباس  نآ  لاجر  تقاثو  هکنآ  رب  هوالع  هدرک و  لقن  دمحا  زا  لاصخ  رـشع  ثیدـح  نمـضب  ار  ثیدـح 

هک هتفگ  زین  هدرک و  تباث  زین  ار  نآ  املع  ضعب  ندومن  حیحـصت  هکلب  هدومن  ثیدح  نیا  نسحب  حیرـصت  نآ  لقن  دعب  دـمحم  ازریم  دوخ 
نیا راربالا  لزن  دـصقم  لوا  باـب  لوا  مسق  رد  دـمحم  ازریم  زین  مزـال و  نآ  ظـفح  ار  ملع  لـها  تسا و  هریثک  بقاـنم  لـماش  ثیدـح  نیا 
هدرک تبث  دـمحا  تیاورب  لاصخ  رـشع  ثیدـح  نمـض  رد  ار  ثیدـح  نیا  مسق  نیمه  رد  زین  هدومن و  لـقن  مکاـح  يذـمرت و  زا  ثیدـح 
مسق ثیداحا  هکنیا  هب  هدرک  حیرصت  راربالا  لزن  ردص  رد  هک  اریز  تسحیحـص  مالعا  ياملع  فالخ  الب  ثیدح  نیا  هک  هدیناسر  قیقحتب 

نیا نیبحملا  ۀفحت  رد  دمحم  ازریم  زین  دناهدرک و  هن  فالتخا  نآ  تحـص  رد  مالعا  ياملع  هک  تسیثیداحا  باتک  نیا  دـصقم  باوبا  لوا 
زا عبار  باب  لوا  لصف  رد  ار  ثیدح  نیا  زین  هدرک و  تیاور  حیحص  دنـسب  ار  ثیدح  نیا  هبیـش  یبأ  نبا  هک  هتفگ  هدرک و  رکذ  ار  ثیدح 

لقن مکاح  يذـمرت و  زا  ار  ثیدـح  نیا  لصف  نیرد  زین  هدرک و  لقن  دـمحا  زا  تسا  هحیحـص  ثیداحا  رکذ  يارب  عوضوم  هک  ثلاث  لصا 
يارب دوقعم  هک  ثلاث  لصا  زا  عبار  باـب  یناـث  لـصف  رد  نیّبحملا  ۀـفحت  رد  زین  هدومن و  ار  ثیدـح  نیا  يذـمرت  نیـسحتب  حیرـصت  هدومن 
هچنانچ هدومرف  ار  وا  ثیدح  املع  نیـسحت  ار و  حـلجا  نیعم  نبا  قیثوتب  حیرـص  حیرـصت  هدومن  رکذ  ار  ثیدـح  نیا  تسا  ناسح  ثیداحا 

هتفگ
ةدیرب نع  مح  يدعب  مکّیلو  وه  هنم و  انا  ینم و  ّهناف  ّیلع  یف  ةدیرب  اب  عقت  ال 

باطخ يور  کنیا  سپ  هثیدـح  اونـسح  هریغ و  نیعم و  نب  ییحی  هقثو  نکل  یعیـش  يدـنکلا  هّیجح  وبا  هَّللا  دـبع  نب  حـلجالا  هدنـس  یف  و 
ناسچ هک  درک  دیاب  كرد  دومرف و  دیاب  هظحالم  فاصنا  مشچب  تنس  لها  تارـضح  يراکفرگـش  هّلل  هک  میوگیم  هدومن  بابلا  بابراب 

یگتفر دوخ  زا  یگمیسارس و  جاعزنا و  قلق و  شهد و  ّریحت و  راشتنا و  رارطضا و  لامک  يالتبم  قح  لها  هلباقمب  تارضح  نیا 
484 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اب زگره  دنزاسیم و  ایسنم  ایسن  مه  ناشدوخ  هریزع  تاقیقحت  هریثک و  تاصیـصنت  هتخادنا  رانک  رد  دوخ  نیققحم  املع و  تادافا  هدیدرگ 
رد ناخ  دـمتعم  نب  دـمحم  ازریم  زا  تراـسج  بصعت و  نیا  رودـص  زا  دـنزاسیمن و  تناـید  تناـما و  قدـص و  عروت و  يرحت و  تبثت و 
لاح هدومن  نیققحم  رگید  دواد و  وباب  ریدغ  ثیدح  حرج  حدق و  تبسن  نیدت  ایح و  لامکب  نیزا  لبق  هک  تسین  بجع  يدعب  ظفل  لاطبا 

دمحا و رد  نآ  تیاور  رـصح  تناید  قدص و  تیاهنب  زین  هدومرف و  نآ  حراج  حداق و  رب  عینـشت  نعط و  تیاهن  راربالا  لزن  رد  دوخ  هکنآ 
ازریم ترابع  تسرهاب و  رهاظ و  راربالا  لزن  اجنلا و  حاتفم  رد  وا  دوخ  تادافا  زا  رزولا  میظع  رـصح  نیا  نالطب  هکنآ  لاح  هدرک  يذـمرت 

مخ ریدغ  ثیدحب  مود  تس  نیا  هقباس  ترابع  لبق  ریدغ  ثیدح  باوجب  دمحم 
هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم 

تحـص رد  نیققحم  رگید  دواد و  وبا  اما  دناهدومن  داریا  دوخ  باتک  رد  يذمرت  دمحا و  ماما  هچ  رگا  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسنآ  باوج  و 
بجع و رتهداـیز  همه  زا  یهتنا و  هدرک  هن  رکذ  ار  ثیدـح  نیا  گرزب  ود  نـیزا  ریغ  ثیدـح  ياـملع  زا  یکی  چـیه  دـناهدرک و  حرج  نآ 

نبا زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هرشع  بقانم  هلمج  زا  ار  ثیدح  نیا  هک  نا  اب  هک  دهدیم  ور  هَّللا  یلو  هاش  عیدب  عینـص  رب  تریح 
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باوج ماقم  رد  دـناهدرک  لقن  وه  ام  یلع  مکاح  يذـمرت و  زا  نینیعلا  ةرق  رد  هدومرف و  تیاور  ترـضح  نآ  رثام  رد  افخلا  هلازا  رد  سابع 
ظفل ياجب  هدومن  فیرش  ثیدح  فیرحت  افخلا  ۀلازا  رد  ریدغ  ثیدح  زا 

مکّیلو انا  يدعب  مکّیلو  هنا 
جارخا دعب  ءافخلا  ۀلازا  یف  لاق  دندومرف  فذح  ار  يدعب  دنداهن و  انا  هنا  ظفل  ياجب  ینعی  دندروآ 

ۀّیرس ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  نیصح  نب  نارمع  نع  هوحن  يذمرتلا  مکاحلا و  جرخا  ّیملـسالا  ةدیرب  نع  مکاحلا  ۀیاور 
نم ۀـعبرا  هیلع  دـقاعتف  هیلع  کلذ  اورکناف  ۀـیراج  باصاف  ۀیرّـسلا  یف  ّیلع  یـضمف  هنع  هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  یلع  مهیلع  لمعتـسا  و 

اوءدب رفـس  نم  اومدق  اذإ  نوملـسملا  ناک  نارمع و  لاق  ّیلع  عنـص  امب  هانربخا  ّیبّنلا  انیقل  اذإ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا 
هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  یلع  اومّلس  ۀّیرّسلا  تمدق  اّملف  مهلاحر  یلا  نوقرطتی  ّمث  هیلع  اومّلس  هیلإ و  اورظنف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرب 
ماق مث  هنع  ضرعاف  کلذ  لثم  لاقف  یناثلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  اذک  عنـص  اّیلع  ّنا  رت  ملا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀعبرالا  دـحا  ماقف  ملـس  هیلع و 
هیلع هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هیلع  لبقاف  اذک  اذک و  عنص  ایلع  ّنا  رت  مل  هَّللا أ  لوسر  ای  لاقف  عبارلا  ماق  مث  هنع  ضرعاف  کلذ  لثم  لاقف  ثلاثلا 

نمؤم لک  یلو  انا  هنم و  انا  یّنم و  ایلع  نا  یلع  نم  نودیرت  ام  لاقف  ههجو  یف  بضغلا  ملس و  و 
نامجرت قئاقح  نابز  روهت  تراسجب و  هتشذگ  رد  مه  فیرحت  زا  نینیعلا  ةرق  رد  هک  تسنآ  رتعیدب  مه  نیزا  هظفلب و  یهتنا 

485 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاطبا بیذکتب و  ار 

يدعب مکّیلو  ثیدح 
نآ لولدـم  هک  ریدـغ  مخ  ثیدـح  هلمجنآ  زا  لاـق و  ثیح  هدوـبر  نید  نیدـناعم  بصاوـن و  رحن  حاورا  حـیورت  رد  قبـسلا  بـصق  هدوـلآ 

تیب لها  تدوم  زا  دنوش  لوئسم  نآرق  زا  نوچ  ۀمیقلا و  موی  یلا  تسیقاب  مکح  نآ  هک  ینعم  نیرد  دیکات  تیب و  لها  تدومب  تستیـصو 
تدایز ناشیاذیا و  تیب و  لها  ّبس  زا  یهن  دنوش و  لوئسم  زین 

يدعب مکیلو  وه  يدعب و  هفیلخلا  وه  و 
علطم تارـضح  نیا  لاـح  تقیقح  رب  ار  ریـصب  دـقان  هک  يروـما  بئارغ  زا  یهتنا و  تسا  هعیـش  تاریغت  زا  عوـضوم و  رکنم و  نآ  دـننام  و 

دنلب اهیـسفن و  زارد  همه  نیا  اب  دیـشر  لضاف  هک  تس  نیا  دـناسر  لامک  هبترمب  فاصناب  فاصتا  رد  ار  ناشیا  يواـعد  نـالطب  دـنادرگ و 
هک نانجلا  راد  یف  هماقم  هَّللا  یلعا  ناخیلع  ناحبـس  بانج  باوجب  تسگنن  راع و  فونـص  ثروم  اهرخآ  هک  گـنهآ  زا  جراـخ  اـهیزاورپ 

قنور هدروآ  سدقا  نابز  رب  نآ  حرج  حدق و  فرح  هدومرف  رابت  الاو  بحاص  هاش  راعـش  تریح  راثآ  يافتقا  هدومن  رکذ  باعیتسا  ثیدـح 
تقیقح رد  ءیجیـس و  ام  رخآ  یلا  تسین  یمالک  زا  یلاـخ  دنـس  راـبتعاب  ثیدـح  نیا  هک  هدرب  یهاو  فرح  نیاـب  دوخ  قیقحت  فاـصنا و 
بحاص هاش  هک  اریز  هدـیناسر  يوصق  هبترمب  یتسدهریچ  يروز و  هینـس  هتفر  رتالاب  هبترم  کی  بحاص  هاش  زا  ماقم  نیا  رد  دیـشر  لـضاف 
تسین عقاو  حلجا  نا  رد  هک  رگید  قرط  زا  دناهدومن و  شحرج  معزب  حلجا  عوقوب  للدم  ار  فیرش  ثیدح  لاطبا  اسیلدت  اعیملت و  هچ  رگا 

حدق هدومن  باعیتسا  ثیدح  دنس  رد  مالک  ياعدا  مامت  تحارـصب  هداد  تسد  زا  مه  ار  سیلدت  عیملت و  دیـشر  لضاف  نکیل  هدرکن  یثحب 
نآ دانسا  تحص  تسین و  عقاو  حلجا  باعیتسا  ثیدح  دنس  رد  هکنآ  لاح  هتخاس  خسار  دوخ  نیدقتعم  نهذ  رد  باعیتسا  ثیدح  حرج  و 

حودـقم قح  لـها  هلباـقمب  یلیلد  یبأ  رد  ثیدـح  نینچ  سپ  تسققحتم  تباـث و  لاـجر  باـبرا  تاحیرـصت  ربـلا و  دـبع  نبا  صیـصنت  هب 
رد هچ  رگا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  تسریرحن  بطاـخم  ذـیملت  مه  وا  هک  ثدـحم  یلع  نسح  سب و  تسدیـشر و  لـضاف  راـک  ندومناو 

بحاص حـیباصم و  بحاص  يافتقاب  نآ  فیرحت  نکل  هدومن  نآ  لقن  يذـمرت  زا  هدرک و  دراو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  بقاـنم 
هرقف زا  ار  يدعب  ظفل  ینعی  هدرک  ةاکشم 

يدعب نمؤم  ّلک  یلو  وه  و 
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هتفگ بابحالا  حیرفت  هلاسر  رد  هتفاین  اناب  وه  ظفل  لیدبت  رب  تراسج  هَّللا  یلو  هاش  لثم  هچ  رگا  هدومن  فذح 
يذمرتلا هاور  نمؤم  لک  یلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  ایلع  نا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  نا  هنع  هَّللا  یضر  نیصح  نب  نارمع  نع 

دیـشر ناش و  یلاع  بطاخم  دـلاو  هَّللا  یلو  هاش  ناخ  دـمتعم  نب  دـمحم  ازریم  یلباک و  رجح و  نبا  هیمیت و  نبا  لالتخا  رپ  لاح  هاـگ  ره  و 
ياج سپ  يدینـش  هک  دشاب  هباثم  نیاب  يولع  لضف  حرج  حدق و  رب  تراسج  لطاب و  جـیورت  قح و  يافخا  رد  دـیرف  یلع  نسح  دـیحو و 

مه وا  هک  مراگن  فیرش  ثیدح  نیا  فیعـضت  رد  شمالک  بقعتب  یفرح  مرآ و  نابز  رب  یتیاکـش  مالکلا  یهتنم  بحاص  زا  هک  دنامن  نآ 
هچ رگا  هدروآ  نابز  رب  فیرش  ثیدح  نیا  فعـض  يوعد  امزج  امتح و  هدروخ  لوگ  دیـشر  لضاف  رجح و  نبا  لثم  تارباکم  تافارخب و 

نیرد دیحو  بطاخم  هیمیت و  نبا  لثم  دیلقت  هدیزرل و  دوخ  رب  فیرـش  ثیدـح  بیذـکت  لاطباب و  دوخ  بصعت  ولغ  هجرد و  ولع  راهظا  زا 
رب هک  ههجو  هَّللا  مّرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقاـنم  زا  یتیاور  ره  رد  ضفاور  ياـملع  هتفگ  نیغلا  ۀـلازا  رد  هدیدنـسپ  هن  باـب 

فیعض ثیدح  لثم  دشاب  لماش  دعب  ظفل 
يدعب نمؤم  لک  یلو  وه  یلع و  نم  انا  ینم و  اّیلع  نا 

یقیقح ینعم  دنیامنیم و  لمح  لاصتا  رب  ار  تیدعب 
486 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دنهدیم رارق  ار  هلصتم  تیدعب  نیمه  روکذم  ظفل 

تیالو ثیدح  تابثا  رد  هجو  لهچ 

هراشا

كاکـشلا ةدـمع  بطاخم  هک  كارتشا  هلیح  لوقا  دـشاب  دارم  فرـصتب  یلوا  هک  تسا  رورـض  هچ  تسا  هکرتشم  ظافلا  زا  یلو  زین  هلوق و 
؟؟؟ افصو فاصنا  تمرح  كاهتنا  هدومن  نآب  ثبشت  كالول  در  رد  یصو  تماما  لاطبا  ضرغب  كابیب  یلباک  دیلقتب 

رب فیرـش  ثیدـح  تلالدـب  يررـض  ثعاب  هداهن  رثا  تقو  رظن  شیپ  نآ  رد  افج  روج و  كارـشا  كابتـشا  الو و  ایح و  هدـقع  كاکفنا  و 
هدیدس لئالد  هدیدع و  هوجوب  دش  دناوتیمن  لامک  اب  دومحم  بطاخم  دوصقم  دیؤم  لایقا و  مارک  ياملع  بولطم 
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ءافخلا هلازا  رد 
نیا رابتعا  رد  لصا  هتفگ و  هصاخ  تفالخ  مزاول  رکذ  دـعب  ءاـفلخلا  ۀـفالخ  نع  اـفخلا  ۀـلازا  رد  بطاـخم  دـلاو  هَّللا  یلو  هاـش  هک  نآ  لّوا 

تمکح رد  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  ترطف  ولع  افـص و  تیاغ  رد  مالـسلا  مهیلع  اـیبنا  هّیـسدق  سوفن  هکنآ  نیتسخن  تسا  هتکن  هس  فاـصوا 
ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  یلاعت  هَّللا  لاق  هدش  ضوفم  ناشیاب  ملاع  تسایر  دناهتشگ و  یحو  بجوتسم  ترطف  ولع  افص و  نامهب  یهلا 
ياـفلخ ترطف  لـصا  رد  تعاـمج  نیا  هدـش و  قولخم  اـیبنا  سوفن  رهوجب  بیرق  ناـشیا  سوفن  رهوج  هک  دنتـسه  یعمج  تما  ناـیم  زا  و 
هـصالخ هک  قیرف  نیا  تسین  رـسیم  ار  گنـس  بوچ و  كاخ و  هک  دنکیم  لوبق  يرثا  باتفآ  زا  ینهآ  هنیئآ  هکنآ  لاثمب  تما  رد  دـناایبنا 

یلص ترضح  نا  زا  هچنآ  دیآیمن و  رسیم  ار  نارگید  هک  دنوشیم  رثاتم  یهجوب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماغیپ  هیـسدق  سفن  زا  دناتما 
ترـضح نآ  مالک  دوب و  هدرک  كاردا  الامجا  ار  اهزیچ  نآ  ناشیا  لد  ایوگ  دـناهتفرگ  ارف  لد  تداهـشب  دـناهتفرگ و  ارف  ملـس  هیلع و  هَّللا 

ماوع تبون  هکنآ  ات  رتدورف  هیاپب  هیاپ  دـنارگید  تعامج  ناشیا  زا  دـعب  دومن و  یلاـمجا  ینعم  نآ  لیـصفت  حرـش و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
بتارم هک  یعبط  عضو  بسحب  دوش  نیملـسم  سیئر  لاح  رهاـظ  رد  هکناـنچ  صخـش  نیا  هک  تسنآ  هصاـخ  تفـالخ  سپ  دـمآ  نیملـسم 
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ددرگ نطاب  تسایر  شودمه  رهاظ  تسایر  ات  دشاب  تما  سیئر  زین  لثمالاف  لثمالا  ترطف  ولع  افـص و  رد  تسمدآ  ینب  دارفا  تادادعتـسا 
نیزا دوشیم  دافتسم  نومضم  نیا  نیحلاص و  ادهش و  نیقیدصب و  دنایمـسم  تعیرـش  رد  دناایبنا  يافلخ  یعبط  عضوب  هک  تعامج  نیا  و 

ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِص  َمیِقَتْسُْملا  َطارِّصلا  اَنِدْها  هدابع  ناسل  یلع  یلاعت  هَّللا  لاق  همیرک  هیآ  ود 
ًاقِیفَر َِکئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاَّصلا  َو  ِءادَهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  یلاعت  كرابت و  لاق  و 

برق بتارم  كولـس  رد  ناشیا  ممه  حـمطم  شیوخ و  تاولـص  رد  ناشیا  لوئـسم  نیملـسم و  بولطم  هک  دومرف  هدافا  هیآ  ود  نیرد  سپ 
ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  رگید  ياج  رد  قیرف و  راهچ  نیا  مهیلع  معنم  زا  دارم  تسمهیلع و  معنم  هعامج  اب  تقفاوم 

ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  لاق  نا  یلا 
نآ ریغ  تیبوبحم و  تینـسحم و  فصو  تاولـص و  تماـقاب  هک  دـناناشیا  لـضافا  نیملـسم  ماوع  یلو  ینعی  تسا  ینعم  نیمهب  هراـشا  زین 

بولق یف  رظن  هَّللا  ّنا  لاق  دوعـسم  نبا  نع  باعیتسالا  ۀـبطخ  یف  رمع  وبا  جرخا  درک  ناـیب  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  ار  ینعم  نیا  دـنافصتم و 
یلـص دمحم  بلق  دعب  دابعلا  بولق  یف  رظن  مث  هتلاسرب  هثعب  هافطـصاف و  دابعلا  بولق  ریخ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  بلق  دجوف  دابعلا 

هنید نع  نولتاقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هّیبن  ءارزو  مهلعجف  دابعلا  بولق  ریخ  هباحصا  بولق  دجوف  مّلس  هیلع و  هَّللا 
487 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وهف احیبق  هوأر  ام  نسح و  هَّللا  دـنع  وهف  انـسح  نونمؤملا  هار  امف  هّیبن  ءازو  هنید و  راصنا  مهلعجف  لاـق  ّهنا  اـّلا  هدرک  رکذ  نآ  لـثم  یقهیب  و 
زا یفـصو  ره  نارگید و  داهتجا  زا  تسقحا  یلوا و  قیرف  نیا  داهتجا  تسققحتم  تفـالخ  رد  قیرف  نیا  تیولوا  هکناـنچ  حـیبق و  هَّللا  دـنع 

نیا تابثاب  دـناهدومرف  صن  یهاگ  هباحـص  بقانم  نایب  رد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضحنا  دراو  صاوخ  تامالع و  هروکذـم  فاـصوا 
یلو هاش  هک  تسرهاظ  ۀحارص  ترابع  نیزا  یهتنا  هدرک  ادا  حیرصتلا  نم  غلبا  حیولت  صاوخ  تامالع و  تابثاب  یهاگ  ناشیرد و  فاصوا 

ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  رد  ار  یلو  ظفل  هَّللا 
هیآ رد  ار  یلو  ظفل  هک  یهجو  رهب  سپ  دـنکیم  لمح  نیملـسم  روما  ّیلوتم  رب  ار  نآ  ینعی  دـنادیم  تفـالخ  تساـیر و  تماـما و  لـیلد 

دوب دهاوخ  نیملسم  روما  یلوتم  رب  لومحم  تیالو  ثیدح  رد  یلو  ظفل  هجو  نامهب  درک  دهاوخ  لمح  نیملسم  روما  یلوتم  رب  همیرک 
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ِِهنیِد ْنَع  ْمُْکنِم  َّدـَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ةدـئاملا  ةروس  یف  یلاـعت  هَّللا  لاـق  تفگ  اـفخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا  یلو  هاـش  زین  هکنآ  مود  هجو 
َِکلذ ٍِمئال  َۀَـمَْول  َنُوفاخَی  ـال  َو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاُجی  َنیِِرفاـْکلا  یَلَع  ٍةَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَـی  َفْوَسَف 

ٌمِیلَع  ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف 
ار و ناشیا  درادیم  تسود  هک  ار  یهورگ  یلاعت  يادـخ  دروآ  دـهاوخ  سپ  دوخ  نید  زا  امـش  هرمز  زا  ددرگرب  هک  ره  ناـنمؤم  يأ  ینعی 

تمالم تمالم  زا  دنـسرتیمن  ادخ و  هار  رد  دننکیم  داهج  نارفاک  رب  دناعبط  تشرد  ناناملـسم  يارب  دناعضاوتم  ار  وا  دـنرادیم  تسود 
َنوُمیُِقی َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  تساناد  داوج  ادـخ  دـهاوخ و  هک  ره  شدـهدیم  تسادـخ  شیاـشخب  نیا  هدـننک 

َنوُعِکار  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا 
ار و ةاکز  دنهدیم  ار و  زامن  دنرادیم  اپ  رب  هک  نانمؤم  نآ  وا و  لوسر  تسادـخ و  امـش  هدـنهد  يرای  زاسراک و  هک  تسین  نیا  زج  ینعی 

َنُوِبلاْغلا  ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  دنناگدنناوخ  رایسب  هلفان  زامن  ای  دناناگدننک  عوشخ  ناشیا 
تـسا رهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  بلاغ  تسا  نومه  ادخ  هورگ  هنیآ  ره  سپ  نانمؤم  اب  وا و  لوسر  اب  ادخ و  اب  دـنک  ادـیپ  یتسود  هک  ره  و 

ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  رد  ار  یلو  ظفل  هَّللا  یلو  هاش  هک 
ّنا رهابلا  ّیلجلا  رهاظلا و  حضاولا  نم  تسرما و  یلوتم  همجرت  زاسراک  هک  تسرهاظ  دـیامرفیم و  لمح  هدـنهد  يرای  زاسراک و  رب  ۀـیآلا 
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ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  رد  ار  یلو  ظفل  هک  یهجو  رهب  سپ  رهاقلا  مامالا  ۀفیلخلا  وه  نیملسملا  رومال  یلوتملا 
دش دهاوخ  ققحتم  رما  یلوتم  رب  تیالو  ثیدح  رد  یلو  ظفل  لمح  يارب  هجو  نامه  درک  دنهاوخ  لمح  رما  یلوتم  رب  ۀیآلا 
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هلازا رد 
ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  یلاعت  هلوق  هتفگ  افخلا  ۀلازا  رد  هَّللا  یلو  هاش  زین  هکنآ  موس  هجو 

ارچ ناشیا  هعمتجم  عومج  برع و  دادترا  زا  ناناملـسم  يأ  ینعی  دیآیم  وا  تیبثت  قیقحت و  هقباس و  هلمج  لیلد  يارب  برع  مالک  رد  امنا 
روما و ریبدت  دـیامنیم  ریخ و  ماهلا  دزیریم  هک  تسادـخ  تقیقح  رد  امـش  هدـنهد  يرای  رـصان و  زاسراک و  هک  تسین  نیزج  دیـسرتیم 

لها نیققحم  رهاظ  رد  تسناشیا و  ریگتـسد  ریخ  ياعدب  دوخ  تما  يارب  تسوا و  هدروآ  ملاع  رد  داهج  رب  بیغرت  هتـشررس  هک  وا  لوسر 
ناشیا تسد  رب  یلاعت  يادـخ  دـننک و  هیهلا  هیعاد  لمحت  دـنافصتم و  شیاـین  عوشخ و  فصوب  ةاـکز  ءاـتیا  ةالـص و  تماـقاب  هک  ناـمیا 
لوخد نیققحم و  همه  لماش  تسماع  ظفل  تسربکا  قیدص  هیآ  نیا  قدـص  ام  لوزن و  ببـس  دـیامرف و  ماجنارـس  ملاع  رد  کین  ياهراک 

مومع نیا  تهجب  یعطق و  ببس 
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دوهیلا نم  هموق  هرجه  امنا  مالس  نب  هَّللا  دبع  یف  تلزن  تسا  هتفگ  هَّللا  دبع  نب  رباج 
اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبأ  نع  يوغبلا  جرخا 

نینمؤملا نم  وه  لاقف  یلع  یف  تلزنا  لیقف  نینمؤملا  یف  تلزنا 
يریقف بناجب  يرتشگنا  نتفات  رب  دـنریگیم و  ةاکزلا  نوتؤی  زا  لاح  ار  نوعکار  دـننکیم و  تیاور  هصق  دـناهدرک و  نامگ  هعیـش  هکنانچ 
ناشیا هکنادـنچ  دزاس  ادـج  مه  زا  ار  ناشیا  ياضعا  یلاعت  يادـخ  دـننز  مه  رب  ار  هیآ  قابـس  قایـس و  دـنرآیم و  دورف  عوکر  تلاـح  رد 

َةالَّصلا َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  دنریگ  ادج  مه  زا  ار  ضعبب  اهضعب  هقستم  تایآ 
لامک تافصب  نیفصتم  نیقباسب  ماظع  ثداوح  نیا  لثم  رد  اصوصخ  ناشیا  يزاسراک  رد  ناناملسم  تیالو  هک  تسنآ  مالک  نیا  موهفم  و 

َهَّللا  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  یلاعت  هلوق  ناشیا  ریغ  هن  تسقئال 
تـسروصحم تداعـس  نآ و  رب  تسفوقوم  مالـسا  هبلغ  هکنآ  نایب  نآ و  رب  تسبیغرت  لوسر و  هفیلخ  لوسر و  ادخ و  تعاطب  تسرما  خلا 

یلص ترضح  نآ  تایح  نامز  رد  هدعو  نیا  زاجنا  تستـسار و  یلاعت  يادخ  هدعو  هک  تسناد  دیاب  دش  هدومن  نایب  همه  نیا  نوچ  نا  رد 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ترـضح  نآ  تایح  نامز  رد  دادترا  لها  لاتق  يارب  عمتجم  یجوف  هک  اریز  هدشن  عقاو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

عیمجب نیدترم  لاتق  زین  ۀلوطتم  ددم  نیا  رد  نیخیـش  دعب  دمآرب و  هن  نامز  نآ  رد  دادترا  لها  لاتق  يارب  عمتجم  یجوف  هک  اریز  دشن  عقاو 
نیدترم هبراحم  تهجب  هک  هنع  هَّللا  یـضر  تسربکا  قیدص  هدّنجم  دونج  هدعو  قادصم  هلاحم  دـماین ال  عوقوب  لاتق  تالآ  بصن  لاجر و 

زا یکی  نیدترم  قرف  اب  لاتق  بصن  لاجر و  عمج  دنداد و  میظع  رما  نآ  ماجنارـس  هوجو  نسحا  نیح و  عرـسا  رد  یهلا  نوعب  دـندمآ و  رب 
يو و هک  یهجوب  هَّللا  ۀـملک  يالعا  هَّللا و  ءادـعا  داهج  نید و  تماقا  رد  تسا  قلخ  تسایر  هدـشار  تفالخ  هک  اریز  تس  تفـالخ  مزاول 

رهظا تایآ  نیرد  تسنید  تماقا  عاونا  مظعا  زا  نیدترم  داهج  دوش و  هجوتم  ناشیاب  اضر  انث و  دنـشاب و  حودـمم  تماقا  نیرد  يو  ناعبات 
َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َّلَوَتَی  ْنَم  هک  تسناد  دیاب  زین  راهنلا و  ۀعبار  یف  سمشلا  نم 

دشار و هفیلخ  دایقنا  بوجوب  تسا  هراشا  نیا  تسلوخدـلا و  یعطق  نآ  تسـصن و  دروم  ربکا  قیدـص  دـشار و  هفیلخ  یلوتب  تسا  بیغرت 
رد تعامج  نآ  هکنآ  رب  دـهدیم  یهاوگ  دـیکاتب  هناحبـس  قح  هک  تسناد  دـیاب  زین  ربکا و  قیدـص  ترـضح  تفالخ  قیقحت  رب  تستلالد 

دوخ تفالخ  رد  قیدص  ترـضح  رگا  سپ  تسلامک  تافـص  همه  نیا  دنـشاب و  اذک  اذک و  نیبحم و  نیبوبحم و  نیدترم  لاتقب  مایق  تقو 
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نیفـصتم نیبوبحم و  نیبـحم و  دـندش  یـضار  وا  فالختـساب  دـندومن و  تعیب  واـب  دـندرک و  داـهتجا  وا  رماـب  هک  یعمج  دوبیمن  قـح  رب 
ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  دش  هتفگ  اجنیا  هک  تسناد  دیاب  زین  یلاعت و  هَّللا  ةداهشب  لطاب  مزاّللا  دنشابن و  لامک  فاصواب 

َو َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو  دومرف  هک  تسنانچمه  نیا  داتفا و  قافتا  قیدـص  ترـضح  تسد  زا  نیملـسم  ندروآ  هّیعامتجا  تروص  رهاظ  رد  و 
یمَر  َهَّللا  َّنِکل 

نیزا رتالاب  تلزنم  مادک  نا  رد  دناهحراجلاک  قیدـص  ترـضح  یلاعت و  هناحبـس و  قح  تسقح  لعف  ۀـقیقحلا  یف  اذـک  اذـک و  موقب  نایتا 
َو ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  دشاب  وا  دننام  لمکم  لماک  مادک  مهیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولـص  ءایبنالا  ۀلزنم  دـعب  دوب  دـهاوخ  تلزنم 

* ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا 
ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هک  تسناد  دیاب  زین  و 

دنچ ره 
489 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناشیا زاسراک  ناناملـسم و  یلو  ربکا  قیدـص  سپ  تسیعطق  ماـع  رد  صن  دروم  لوخد  تسربکا و  قیدـص  صن  دروم  اـما  تسماـع  ظـفل 
لفاون راثکا  فصو  اب  ای  عوشخ  فصو  اب  تسا  ةاکز  ءاتیا  ةالـص و  تماقاب  فصتم  ربکا  قیدص  هدـشار و  تفالخ  ینعم  تسنیمه  تسا و 

تـسعئاش فرع  رد  رمآب  دوشیم  بوسنم  لاتق  داهج و  رما  هک  تسناد  دـیاب  زین  تسا و  هّصاخ  تفـالخ  مزاول  زا  یکی  ینعم  نیا  ةـالص و 
هنع هَّللا  یـضر  ربکا  قیدص  رد  هناگـشش  تافـص  سپ  دنک  راک  نارگید  لد  رد  يو  وترپ  ات  دشاب  تافـص  نیاب  قحا  هک  دیابیم  رمآ  هکلب 

قیدص تافص  هناگشش  تافـص  همه  نیا  هک  دوب  دناوتیم  هکلب  تسا  هّصاخ  تفالخ  مزاول  زا  ینعم  نیا  دش و  ققحتم  هوجولا  لمکا  یلع 
هیآ دوخ  رخفا  قیتع  ربکا و  خیـش  يالو  دـیزم  زا  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  دـش  هدرک  ادا  ضیرعت  قیرطب  هک  دـشاب 

ثیح ال نم  دیامرفیم و  لمح  هدساک  ریغ  هیعرش  تسایس  هدساف و  ریغ  هحیحـص  تسایر  هدصاق و  تماما  هدشار و  تفالخ  رب  ار  تیالو 
َنیِذَّلا قادـصم  تماما  تفالخ و  رب  مالع  کلم  مالک  تلـالد  هک  مارک  قح  لـها  مارم  تاـبثا  دـییات و  لـماحتی  متکی و  رعـشی و  وا  رعـشی 

* اُونَمآ
دارم ریغ  ینعم  رب  تیالو  لمح  رد  هک  دوخ  فاصنا  اب  فالـسا  تاعیدـخت  تاعیملت و  تافارخ و  تاوفه و  دـیامنیم و  هوجو  غلباـب  تس 

ًارُوْثنَم ًءابَه  دناهداد  داسفلا  حیضف  لطاب  تعاشا  داسکلا و  حیرص  فئاز  جیورت  دادل و  فاستعا و  داد 
ببـسب لیبن  ریرحن  نآ  دوخ  رب  لیلد  نیا  بالقناب  یتـالابم  دزاـسیم و  لـطاب  اـهب  دـیرا  قح  ۀـملک  قادـصم  ار  دوخ  مـالک  دـنادرگیم و 

نینمؤملا ریما  بانج  قح  رد  همیرک  هیآ  نیا  لوزن  رب  دراد  تلالد  هحیرـص  تلالد  هک  لیجبت  میرکت و  نیقحتـسم  نیطاسا  رباـکا  تاـیاور 
جلبالا قحلل  رهظملا  لیوستلا  فیرحتلا و  رورش  نم  مصاعلا  هَّلل  دمحلاف  درادیمن  رب  لیصالا  قارـشالا و  فلتخا  ام  هیلع  همالـس  تاولص و 

قحب همیرک  هیآ  لوزن  باب  رد  قح  لها  هدافا  نالطب  معز  اما  لیلـضت و  قیوزت و  ّلک  ّسأ  یلع  رمدـملا  لیلجلا  ثدـحملا  اذـه  لـثم  ناـیبب 
رد نانملا  هَّللا  دـمحب  هک  تستارـشع  بئارغ  تاموعزم و  بئاجع  زا  سپ  نآ  لوزن  هّصق  نالطب  معز  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 

نیطاسا رباکا  عوکر  تلاح  رد  متاخ  ترضح  نآ  ياطعا  هّصق  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قحب  همیرک  هیآ  نیا  لوزن  هک  لوا  جهنم 
دناهدومرف لقن  دوخ  هینید  بتک  رد  نینتسم  نیرسفم  مظاعا  نیثدحم و  هلجا  و 

« ُهَّللا ُمُکُّیِلَو  امَّنِإ   » ۀیآ هرابرد  هّللا  یلو  هاش  مالکب  لالدتسا  - 4

همزالم نایب 
نیاب هک  یـصخش  تیلـضفا  هّصاخ و  تفالخ  ناـیم  رد  تمزـالم  ناـیب  یلوا  همدـقم  هتفگ  اـفخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا  یلو  زین  هکنآ  مراـهچ  هجو 

هب ضایف  تمحر  هدارا  تقو  رد  هَّللا  ۀنـس  رابتعاب  دوشیم  هدرک  ریرقت  یهاگ  تمزالم  نیا  سپ  وا  نامز  لها  رب  هتخاـس  شمرکم  تفـالخ 
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یلوضفم طیلست  صاخ  تمحر  هدارا  تقو  رد  قلطم  میکح  هک  اریز  تسنآب  هراشا  تمحر  تفالخ و  فیرـش  ثیدح  رد  هک  تما  تبـسن 
دنکیمن لوبق  ار  هیعاد  نیا  ناـمز  لـها  لـضفا  ریغ  هک  صخـش  سفن  رد  هیعاد  روهظ  راـبتعاب  دوـشیم  هدرک  ریرقت  یهاـگ  دـیامرفیمن و 

هک دوخ  صاخ  تفالخ  يارب  ار  یصخش  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ترـضح  نآ  نییعت  رابتعاب  دوشیم  هدرک  ریرقت  یهاگ  نیبیّطلل و  تابیّطلا 
رابتعاب دوشیم  هدرک  ریرقت  یهاگ  ار و  تما  لضفا  رگم  دیآیمن  ربماغیپ  زا  میظع  رما  نیا  يارب  یصخش  نییعت 

490 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مهتبطاق نیملـسم  هکلب  هباحـص  عامجا  هک  اریز  دـننادرگ  دوخ  قافتا  يانبم  ار  وا  تیلـضفا  هک  یهجوب  صاـخ  یـصخش  رب  هباحـص  قاـفتا 

یتش انتارابع  رگیدب  ریـشم  یکی  تسرگید و  مزال  یکی  دناقفاوتم  هوجو  همه  نیا  یلاعت و  يادخ  رتکیدزن  تسقح  هچنآ  رب  الا  دـشابیمن 
اریخ ساّنلاب  هَّللا  يری  نا  تسا  هدرک  ریرقت  یـضترم  ترـضح  تمزالم  زا  ار  لوا  هجو  ریـشی  لاـمجلا  كاذ  یلا  لـک  دـحاو و  کنـسح  و 

بولق ریخ  هباحـصا  بولق  دـجوف  داـبعلا  بولق  یلا  رظن  هَّللا  ّنا  هدومن  رکذ  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  ار  یناـث  هجو  مهریخ و  یلع  مهعمجیـسف 
وا و صن  ياضتقم  عوفرم و  ثیدحب  هدومن  سابع  نب  هَّللا  دبع  قیدـص و  رکب  وبا  ار  ثلاث  هجو  هنید  نع  نولتاقی  هّیبن  ءارزو  مهلعجف  دابعلا 
نسح و هَّللا  دنع  وهف  انسح  نوملسملا  هار  ام  هدومن  نآ  نایب  حرش و  يروث  نایفس  تسا و  هدرک  ریرقت  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  زین  ار  عبار  هجو 

لاق رمع و  فلختـسا  نیح  رکب  وبا  لاق و  نا  یلا  ۀـثلث  ساـّنلا  سرفا  رمع  فالختـسا  یف  لاـق  مث  رکب  یبأ  فالختـسا  نوملـسملا  يأ  ردـق 
رما هَّللا  باتک  رد  هکنآ  هب  دوشیم  هدرک  ریرقت  یهاگ  راـصنالا و  نیرجاـهملا و  أـطخ  دـقف  نیخیـشلا  یلع  اـّیلع  لـضف  نم  يروثلا  ناـیفس 

رگید ياج  تسا و  هصاـخ  ۀـفالخ  تقیقح  تافـص  نیا  نیکمت و  عومجم  ضرـالا و  یف  نیکمتب  دـناهدرک  قیلعت  ار  رکنم  یهن  فورعم و 
ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  دیامرفیم 

هفیلخ صاوخ  زا  تسا  هصاخ  تفالخ  لخاد  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  دـش و  هتخاـس  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  مزـال  تیریخ  سپ 
هک روما  نآ  رد  ار  دارم  موق  دایقنا  بوجو و  هتعیرـش و  هَّللا و  مکح  یف  هفیلخ  طیلـست  هکنآ  هب  دوشیم  هدرک  ریرقت  یهاگ  دـشاب و  صاخ 

یلِإ َنْوَعُْدتَـس  یلاعت  هلوق  یف  ةراشالا  هیلإ  تسا و  هّصاخ  تفالخ  مزال  تیلـضفا  عون  نیا  تستیلـضفا و  زا  یعون  تسوا  فـالخب  بوسنم 
ٍدیِدَش ٍسَْأب  ِیلوُأ  ٍمْوَق 

اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هک  دوشیم  هدرک  ریرقت  یهاگ  و 
ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  هک  ار  یموق  الا  تسین  راوازس  نیملسم  تیالو  هکنآب  تسا  هراشا  دوخ  قابس  قایس و  اب  ۀیآلا 

ردص ریظنلا و  مودعم  ثدـحم  ریرحن و  ربح  نبا  هک  تسا  رینتـسم  رهاظ و  ۀحارـص  مالک  نیزا  یهتنا  دـشاب  ناشیا  تفـص  لاق  ام  رخآ  یلا 
دـشاب مظعم  تیالو  نیاب  مرکم و  تفالخ  نیاب  هک  یـصخش  تیلـضفا  هصاخ و  تفالخ  نایم  رد  تمزالم  تابثا  ریرقت  ریبخ  ققحم  ریبک و 

اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیاده  یفاو  هیآب 
زا دارم  هک  دنادرگیم  خسار  قاقـش  نیکرات  قافو و  نامیا و  لها  قاذم  رد  قالخ  کلم  مالک  قابـس  قایـس و  تلالدب  دـیامنیم و  ۀـیآلا 

همیرک هیآ  نیرد  یلو  ظفل  هک  یهجو  رهب  هک  تسرهاظ  رپ  قافنلا و  فـالخلا و  سئب  قاـفتالا و  معنف  تسنیملـسم  روما  یلوتم  یلو  ظـفل 
نیملـسم روما  یلوتم  ینعم  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  یلو  ظـفل  هنیعب  هجو  ناـمهب  دوب  دـهاوخ  نیملـسم  روـما  یلوـتم  ینعم  رب  لوـمحم 

ضحم لوذرم و  لالزا  لایتحا و  تحب  كارتشاب  ثبـشت  لوقعمان و  روحدـم و  لوبقمان و  دودرم و  نآ  فیخـس  لیوات  هیجوت و  لومحم و 
لیفحلا ثدحملا  لیبنلا  هیبنلا  هیبا  صنب  لفتحی  مل  فیک  نیطفلا  بطاخملا  نم  ابجع  ایف  لوسغم  عیملت  ریوزت و 

491 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاطبا یف  هدلاو  قوقع  راتخاف  لیدع  لیثم و ال  مهدنع  هل  دجوی  مل  هَّللا و  تایآ  نم  ۀـیآ  هدـنع  يذـلا  هاّوالا  هخیـش  لوقب  نتعی  مل  فیک  و 
عرتخا لیئضلا و  لیواتلا  لمعا  لیلعلا و  هیجوتلا  هّجوف  لیصالا  قارشالا و  فلتخا  ام  هلا  هیلع و  هَّللا  مالس  لیلجلا  بّرلا  لوسر  ّیصو  ۀفالخ 

لیلضت یف  هدیک  ّنا  ردی  مل  لیبس و  لهسا  هذختا  لتخلا و  یلع  بهذ  لیوستلا و  عیدختلا و  فیخس 
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« ُهَّللا ُمُکُّیِلَو  امَّنِإ   » ۀیآ ریدغ و  ثیدح  رد  روکش  وبأ  مالکب  لالدتسا  - 5

رفک هّللاب  اذایع  هک  هدیسر  هبترمب  شبصعت  هکنآ  اب  یفنحلا  یملاسلا  یشکلا  دمحم  نب  دیعسلا  دبع  نب  دمحم  روکـش  وبا  هکنآ  مجنپ  هجو 
زا ترـضح  نآ  تماـما  ینعمب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیـالو  دزاـسیم  تباـث  رما  لوا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يادـعا 

ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  ریدغ و  ثیدح 
هدرک و شوخ  لد  نامثع  دـعب  ام  نامزب  نآ  دـییقتب  يرآ  هتفاین  تارامم  لها  رگید  لثم  نآ  رد  حرج  حدـق و  لاجم  بات و  هدومن و  تباـث 

نب یلعل  ۀصوصنم  ۀمامالا  ضفاورلا  تلاق  هتفگ و  الوا  دیحوتلا  نایب  یف  دـیهمت  رد  هدرکن  يانتعا  دـیدس  ریغ  دـییقت  نیا  نالطب  تحارـصب 
ثیح هدعب  نم  ۀفیلخ  هلعج  هسفنل و  اّیصو  هلعج  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  ّنا  لیلدب  هنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ 

يدعب ینب  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  لاق 
وه یناثلا و  هنع و  هَّللا  یضر  یلع  کلذکف  مالسلا  هیلع  یسوم  ۀفیلخ  ناک  مالسلا  هیلع  نوراه  مث 

ربنملاک و اهلعجف  لبالا  لاحر  عمجی  نا  یبنلا  رماف  مخ  ریدغ  یف  لزن  ۀکم و  نم  عجر  امل  سانلل  اّیلو  هلعج  مالسلا  هیلع  هَّللا  یلص  یبنلا  نا 
داع هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  مالـسلا  هیلع  لاقف  معن  اولاقف  مهـسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  تسل  لاقف أ  اـهیلع  دـعص 

هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم 
َنوُعِکار  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  لوقی  هلالج  لج  هَّللا  و 

هتفگ و ترابع  نیا  باوج  ماقمب  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  دعب  سانلا  یلوا  ناک  هنا  ّلد  هنع  هَّللا  یضر  یلع  ناش  یف  تلزن  ۀیآلا 
هنع و هَّللا  یضر  ۀیواعم  نمز  یف  هنع و  هَّللا  یضر  نامثع  دعب  ینعی  هتقو  یف  هب  دارأ  انلق  اّیلو  هلعج  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  ناب  هلوق  اما 

اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  یلاعت  هلوق  نع  باوجلا  اذک  لوقن و  اذک  نحن 
نیزا الف  کلذ  لبق  اّما  هنع و  هَّللا  یضر  نامثع  دعب  وه  هتقو و  همایا و  یف  لیلدلا  اذهب  اریما  اّیلو و  ناک  هنع  هَّللا  یـضر  اّیلع  نا  لوقنف  ۀیآلا 
مدرم يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  یلو  رب  ریدـغ  ثیدـح  تلالد  تابثا  روکـش  وبا  هک  تسرهاظ  مامت  تحارـصب  ترابع 

تستماما تیالو  لدتسم  لوق  رد  ترضح  نآ  تیالو  زا  دارم  هک  تسرهاظ  دنکیم و 
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نیزا زین  تسا و  تماما  تیـالو  زا  دارم  هک  دراد  نآ  رب  هحیرـص  تلـالد  ناـمثع  دـعب  اـم  ناـمزب  نآ  دـییقت  کلذـعم  باوجلا و  یف  اذـکف 
ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  هک  تسا  رهاظ  ترابع 

رد سپ  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  تیالو و  لیلد  مه 
يدعب مکیلو  ثیدح 

حوضو لامکب  رودصلا  روص  روکش  وبا  هدافا  زا  هک  رکشلا  لامک  ۀنملا و  دمحلا و  هَّللف  دشاب  تماما  تما و  رما  تیالو  تیالو  زا  دارم  زین 
ذوذجم مزخنم و  مدهنم و  روز  عدخ و  باحصا  رورغ و  بابرا  نیطاسا  رباکا و  روربم  ریغ  تالیوست  روکشم و  ریغ  یعاسم  ناینب  روهظ  و 

تـاللعت و تافـسعت و  تافلـصت و  رئاـس  روحدـم و  روهقم و  روعـش  نیدـقاف  ههیجو  ریغ  تاـهیجوت  هلیلع و  تـالیوات  عیمج  روـسکم و  و 
مازلالا اذـه  لماتف  روحنم  راگزور  همالع  نیا  رابت  مراصب  عیملت  عیدـخت و  هفارز  تاشبک  روهبم و  روهکم و  روتـسم  ریغ  غیز  همئا  تافیحت 

رحسلا و میسن  نیب  هَّللا  نوعب  قّرف  ةریصق و  ریغ  دیب  هلوانت  ةریرـسلا و  ءاقنب  هقلت  ةریـصبلا و  نیعب  میقملا  دعقلا  جعزملا  ماحفالا  میقتـسملا و 
ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  لولدم  ریدغ و  ثیدح  لولدم  دییقت  اما  ةریهظلا  ّرح 

ره يارب  دوخ و  يارب  ترـضح  نآ  تیئالوم  تابثا  هک  تسرهاظ  حـضاو و  یناث  هفیلخ  دوخ  هدافا  زا  نآ  نالطب  سپ  نامثع  دـعب  ام  نامزب 
فیخـس لیواتب  تسا  انام  هباشم و  ردـقچ  هینـس  لیلع  لیوات  نیا  هدومرف و  لالتخالا  ریثک  لامتحا  نیا  لاـصیتسا  هدومن  هنمؤم  ره  نمؤم و 
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ار نآ  دنزاسیم  لوأم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  توبن  هب  رارقا  فارتعا و  فصو  اب  هک  باتک  لها  زا  ریفغ  یعمج 
یبـن ترـضح  نآ  هَّللا  ذاـعم  ۀـصاخ و  برع  يوـسب  دوـب  ثوـعبم  ترـضح  نآ  هک  برع  يارب  دوـب  صتخم  ترـضح  نآ  توـبن  هکنیا  هب 
ریما بانج  تفالخ  تماما و  هک  دـنیوگیم  باتک  لها  دـیلقتب  رجعلا  دـنع  هینـس  تارـضح  نینچمه  سپ  هدوبن  ناـشیا  لاـثما  ناـیئاسیع و 

ترضح نآ  هَّللا  ذاعم  نامثع و  دعب  ام  نامزب  دوب  صوصخم  ترضح  نآ  تماما  نکل  تباث  یهلا  مالک  ثیدح و  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 
توبن هب  باتک  لها  لمح  اما  ةذقلاب  ةذـقلا  وذـح  لعنلاب و  لعنلا  وذـح  باتکلا  لها  لیوات  لثم  لیواّتلا  اذـهف  هدوبن  ناشعابتا  هثالث و  ماما 

ّمج ۀـیوسیعلا و  دوهیلا و  فرتعا  دـق  هتفگ و  عقاوص  رد  یلباک  هَّللا  رـصن  هجاوخ  سپ  برع  يارب  هصاـخ  توبن  رب  ار  بآـمتلاسر  باـنج 
اّیرداق تلأس  دق  ۀصاخ و  برعلا  یلا  ثوعبم  هنا  نومعزی  مهنا  ّالا  هتوبنب  جـنرفا  ياراصن  نم  مهعبات  نم  يراصّنلا و  نم  نییرداقلا  نم  ریفغ 

بانج تیالو  لمح  نالطب  زین  ءامّسلا و  یلا  انسور  قوف  انلوسر  لاقف  نونموت  مل ال  تلقف  انبتک  یف  اهمسا  یبن و  وه  لاقف  مالـسلا  هیلع  هنع 
تاقث مظاعا  زا  هک  يروهال  بوقعی  الم  هدافا  زا  يرابلا  هَّللا  دمحب  نآ  لثم  ریدغ و  ثیدح  زا  تسدافتـسم  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

زا يراخب  حیحص  حرش  يراج  ریغ  تسا و  تنس  لها  نیرخاتم 
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بیذهت حرـش  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  ثحب  رد  هچنانچ  تسحـضاو  رهاظ و  يراس  رئاس و  يراج و  رئاد و  وا  تادافا 
نم رتاوت  امل  هتفگ و  مالک 

يدعب ینب  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 
لّوالا ثیدحلاب  کّسمتلا  نایب 

عادولا ۀّجح  نع  هعوجر  دعب  ناک  مویلا  کلذ  ۀفحجلاب و  ۀنیدملا  ۀکم و  نیب  عضوم  ّمخ  ریدغ  موی  سانلا  عمج  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هنا 
یلعف هالوم  تنک  نمف  لاق  یلب  اولاق  مکسفنا  نم  مکب  یلوا  تسل  نیملسملا أ  رشاعم  ابطاخم  ابیطخ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  دعـص  مث 

هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهَّللا  هالوم 
قتعملا ینعمب  ءاج  یلوملا  ظفل  دـحا و  هرکنی  مل  هلئاضف و  رکذ  لواـح  اـم  دـنع  يروشلا  موی  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  هدروا  ثیدـحلا  اذـه  و 

ذإ ال ریخـالا  وه  دارملا  نا  یلع  لدـی  ثیدـحلا  ردـص  فرـصتلاب و  یلوـالا  رـصانلا و  معلا و  نبا  راـجلا و  فیلحلا و  لفـسالا و  یلعـالا و 
َو یلاعت  هَّللا  لاق  مهلک  نینمؤملا  معی  لب  ضعب  نود  ضعبب  هصاصتخا  مدـعل  فتنم  لوالا  انهه و  فرـصتلاب  یلوالا  رـصانلا و  ریغل  لامتحا 

ٍضَْعب  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ُتانِمْؤُْملا  َو  َنُونِمْؤُْملا 
ینثتـسملا ریغل  الماش  یقبف  ماللاب  فّرع  اذإ  امک  ءانثتـسالا  ۀنیرقب  ام  اعراص  ۀفاضالاب  سنج و  مسا  ۀلزنملا  ظفل  نا  یناثلاب  کسمتلا  نایب  و 

ۀّحص ذإ ال  رمالا  یف  فرـصتملا  دارملا  ّنأل  هلوق  ریـشی  لوالا  یلا  ۀمامالا و  ۀسایرلا و  ظفللا  کلذ  تحت  لخدی  ام  ۀلمج  نم  ةوبّنلا و  وه  و 
لومـشل لصان  وا  ةدـئاف  هنایب  یف  سیل  هنال  اـفیلخ  وا  اراـج  هنوکک  هریغل  ةدـئاف  ـال  نیبطاـخملا و  عیمجل  ـالثم  ّمع  نبا  وا  اـقتعم  یلع  نوکل 

ریخ وه  لب  رتاوت  هناـب ال  ّدر  ۀـفالخلا و  تنیعتف  ةوبنلا  هنم  تجرخا  ۀـماع  نوراـه  ۀـلزنم  هلوق و  ریـشی  یناـثلا  یلا  نینمؤملا و  عیمج  ةرـصنلا 
نیا نم  نکل  لاملا  یف  اهتوبث  ۀمامالل و  هنع  هَّللا  یضر  یلع  قاقحتسا  توبث  ثیدحلا  نم  مزل  ام  ۀیاغ  نا  ینعی  یلع  یف  رصح  دحاولا و ال 

ةدئاف ۀثلثلا و  ۀمئالا  دعب  هّلعلف  الام  لب  الاح  ۀیالولا  هل  تبثی  مل  هنا  هحیـضوت  فنـصملا و  نم  باوجلا  اذـه  ۀـثلثلا و  ۀـمئالا  ۀـماما  یقن  مزلی 
ّلدی امک  ۀماع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  ۀیالو  تناک  امک  هنا  هیلع  دری  لوقا  جراوخلا  ةاغبلا و  یلع  مازلالا  ۀمامالا  هقاقحتـسال  صیـصنتلا 
دییقت هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  سکعلا  نود  رکب  یبـال  یلولا  وـه  یلع  نوـکی  نا  بجیف  یلع  ۀـیالو  اذـکف  ۀـلوصوملا  نم  ۀـملک  هیلع 

زا لطاب و  یهاو و  نامثع  دعب  ام  نامزب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیالو 
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لامتحا نیا  لاطبا  در و  يارب  رگید  هلدا  لاعتملا  هَّللا  ءاشنا  لصاح و  نآ  سکعب  نیقی  لـئاز و  نآ  داـسف  رد  هابتـشا  لـطاع و  تحـص  هیلح 
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رظتناف دش  دهاوخ  روکذم  دعب  ام  رد  لایقالا  ةدمع  بطاخم  باوجب 

تماما تقیقح  رد  لیعامسا  دمحم  يولوم  مالکب  لالدتسا  - 6

هتکن دیوگیم  هدرک  فینصت  تماما  تقیقح  رد  ار  نآ  هک  هلاسر  رد  لیبن  بطاخم  هدازردارب و  لیعامسا  دمحم  يولوم  هکنآ  مشـش  هجو 
دیامرفیم يراج  مه  همئا  هطساوب  تنس  نامه  دومرف  يراج  لسر  ایبنا و  هطساوب  ادخ  ناگدنب  رد  هَّللا  ۀنس  هچنآ  تسلوسر  بئان  ماما  یناث 

رب رـس  ایقـشا  رد  ناشیا  راکنا  دوحج و  دوشیمن و  ققحتم  لوسر  تثعب  هک  یتقو  اـت  ینعی  ناـشیا  تثعب  هب  تسا  تجح  ماـمتا  هلمج  نا  زا 
ًالوُسَر َثَْعبَن  یَّتَح  َنِیبِّذَعُم  اَّنُک  ام  َو  یلاعت  كرابت و  هَّللا  لاق  ددرگیمن  ققحتم  ماثآ  یصاعم و  لها  تبسن  هب  مالع  کلم  ماقتنا  دنزیمن 

َنُولَسْرُْملا  اَهَءاج  ْذِإ  ِۀَیْرَْقلا  َباحْصَأ  اًلَثَم  ْمَُهل  ْبِرْضا  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  ددرگیم و  تباث  مه  همئا  تثعب  هب  تجح  مامتا  نیا  و 
هیکاطنا لها  رمالا  رخآ  دندوب و  هدش  ثوعبم  ناشیا  يوسب  هَّللا  حور  ترـضح  نییراوح  هک  تسا  هیکاطنا  هیرق  نیزا  دارم  هصقلا  رخآ  یلا 

ِهِدـَْعب ْنِم  ِهِمْوَق  یلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو  اضیا  هیف  یلاعت  هَّللا  لاق  دـندیدرگ و  راتفرگ  مالع  کلم  ماقتنا  رد  دـندمآ و  شیپ  راـکنا  دوحجب و  ناـشیاب 
َنوُدِماخ  ْمُه  اذِإَف  ًةَدِحاو  ًۀَْحیَص  اَّلِإ  َْتناک  ْنِإ  َنِیلِْزنُم  اَّنُک  ام  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍْدنُج  ْنِم 

رب هَّللا  ۀـجح  دـبال  دیـسر  روهظ  هصنم  رب  وا  توعد  دـیدرگ و  مئاق  ماما  تاـقوا  زا  یتقو  رد  نوچ  هک  دـیمهف  دـیاب  نیقیلاـب  ینعم  نیا  سپ 
مامتاب ماما  هلباقم  هضراعمب و  ماثآ  یـصاعم و  هک  ایوگ  سپ  دیـسر  رد  ناشیزا  یهلا  ماقتنا  تقو  هدـش  مامت  داـسف  تیـصعم و  لـها  عیمج 

اَهُّیَأ ای  یلاعت  هَّللا  لاق  ناشیا  تفرعم  بلط  ناشیا و  صّحفتب  دابع  ندش  رومام  هلمج  نا  زا  دشکیم و  ماقتنا  دح  رـس  هب  بیر  دسریم و ال 
َۀَلیِسَْولا ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

ْمُهُّیَأ َۀَلیِسَْولا  ُمِهِّبَر  یلِإ  َنوُغَْتبَی  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  یلاعت  هَّللا  لاق  امک  تلزنم  رد  دشاب  هَّللا  یلا  برقا  هک  تسیـصخش  هلیـسو  زا  دارم  و 
ُبَْرقَأ 

تسوا بئان  هک  ماما  نآ  زا  دعب  تسا  لوسر  لوا  تلزنم  رابتعاب 
لداع ماما  اسلجم  مهبرقا  ۀمیقلا و  موی  هَّللا  یلا  سانلا  بحا  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لاق 

ۀیلهاج ۀتیم  تام  دقف  هنامز  ماما  فرعی  مل  نم  مالسلا  هیلع  یبنلا  لاق 
افیا هبترمب  ربمغیپ  تسدب  ار  نآ  ضعب  سپ  هدومرف  دوعوم  نآب  ار  دوخ  لوسر  الع  لج و  قح  هک  تسدـیعاوم  ضعب  يافیا  هلمج  نا  زا  و 
یَلَع ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  یلاعت  هَّللا  لاق  امک  هدینادرگ  مامت  وا  نابئان  تسد  زا  ار  رگید  یـضعب  هدیناسر و 

* ِهِّلُک ِنیِّدلا 
دهاوخ عقاو  يدهم  ترضح  تسد  زا  نآ  مامتا  هدمآ و  عوقوب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  رد  نید  روهظ  يادتبا  هک  تسا  رهاظ  و 
يافلخ تسد  زا  نآ  روهظ  دـندوب و  هدـش  دوعوم  ناب  بانجنآ  هک  ناشیا  نئازخ  کلمت  رـصیق و  يرـسک و  كـاله  تسناـنچمه  دـیدرگ 

ُْلق یلاعت  هَّللا  لاق  تسب  تروص  ماما  زا  نآ  يادا  دندوب و  هدـش  رومام  ناب  لوسر  هک  تسرما  مامتا  هلمج  نا  زا  هدـیدرگ و  عقاو  نیدـشار 
ًاعیِمَج ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

امویف اموی  دـیدرگ  عورـش  بانج  نا  زا  توعد  رما  هکلب  هتـشگ  هن  ققحتم  بانجنآ  زا  سان  عیمج  تبـسن  هب  تلاسر  غیلبت  هک  تسرهاـظ  و 
هطساوب

495 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةروکذم روما  رد  ار  تباین  نیمه  دیـسر و  دهاوخ  مامتاب  يدهم  ماما  هطـساوب  هکنیا  ات  دیـشک  دـیازتب  ور  نییدـهم  همئا  نیدـشار و  يافلخ 

رد تسربمغیپ  ماقم  مئاق  ماما  نینچمه  دـشابیم  بینم  ماقم  مئاق  قوقح  يادا  بلط و  رد  یـصو  هکنانچ  ینعی  دـنمانیم  تیاـصو  ردـصلا 
کی تما  تبـسن  هب  ار  هَّللا  ءایبنا  هکنانچ  ینعی  تسایر  توبث  تسا  هلمج  نا  زا  هدیدرگ و  دـقعنم  وا  لوسر  ادـخ و  نایم  رد  هک  یتالماعم 
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رد تما و  نیا  لوسر  ار  لوسر  نیا  دـنیوگیم و  لوسر  نیا  تما  ار  ناشیا  تساـیر  ناـمه  هظحـالمب  هک  تسا  لـصاح  تساـیر  زا  یعون 
ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  یلاعت  هَّللا  لاق  امک  تسا  يراج  ناشیا  رد  لوسر  فرصت  مه  هیویند  روما  زا  يرایسب 
ًادیِهَش ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیِهَِشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  یلاعت  هَّللا  لاق  تباث  وا  تیالو  مه  هیورخا  تامدقم  رد  و 

تباث مهیلإ  ثوعبم  تبسن  هب  تسایر  نیا  لثم  ترخآ  ایند و  رد  مه  ار  ماما  نینچمه 
لاق هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  مهّللا  لاقف  یلب  اولاق  مهـسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  ّینا  نوملعت  متـسل  ملـس أ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  لاـق 

ْمِهِمامِِإب  ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی  یلاعت  هَّللا 
َنُولُؤْسَم  ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو 

یهتنا یلع  ۀیالو  نع  نولوئسم  مّهنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لاق 
هیآ رـسفم  ثیدح  دافمب  نا  زا  مدرم  تستباث و  ریدـغ  ثیدـح  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیالو  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

َنُولُؤْسَم  ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق 
رد ار  تیالو  سپ  دشاب  تماما  ینعمب  همیرک  هیآ  رسفم  ثیدح  نیرد 

يدعب مکیلو  ثیدح 
سوـکعم هلقع  لوذرم و  نیفأ  همهف  لوـلعم و  سولاـم  هیار  نـم  ـالا  دـنکیمن  لودـعم  فورـصم و  نا  رهاـظ  زا  لوـمحم و  رگید  ینعم  رب 

ّبه ام  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسرلا  یـصو  لضف  لاطبا  هماهم  یف  هاتف  لوهذلا  هحاتجا  لوفغلا و  هلاتغا  نمم  نکت  رـصبتساف و ال  لوخدم 
لوبقلا

تسا تسایر  تماما و  دیفم  ثیدح  نیا  رد  یلو  ظفل  - 7

تماما دیفم  ثیدح  نیرد  یلو  ظفل  ۀحارـص  يدعب  ظفل  هنیرقب  هک  تس  رهاب  رهاظ و  بیرا  لماتم  بیبل و  فصنم  ره  رب  هکنآ  متفه  هجو 
رگم دوبن  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دـعب  ام  ناـمزب  صوصخم  نآ  ریغ  تیرـصان و  تیبحم و  هک  اریز  تستـسایر  و 

بولسم ترضحنا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب  تماما  ینعمب  نینمؤم  تیالو  هکنانچ  بحاص  هاش  بانج  هکنآ 
نا زا  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  ناـمز  رد  تیرـصان  تیبحم و  ینعمب  نینمؤم  يارب  باـنج  نآ  تیـالو  دـنزاسیم 

بحم و ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  نامز  رد  هّللاب  ذایعلا  ترـضح  نآ  هک  دنیامرف  داشرا  دـنیامرف و  بلـس  ترـضح 
ریرحنلا ریزولا  لاق  ام  معنل  نایبصلا و  هب  بعلی  نالکثلا و  هیلع  کحضی  امم  کلذ  هدش و  عقاو  يدعبب  نآ  دییقت  اذهل  هدوبن  نینمؤم  رـصان 

ثیداحالا هذه  یناعم  تربتعا  اذإ  هفطلب  هَّللا  كدیا  تنا  هریغ و  ثیدحلا و  اذه  لقن  دعب  ۀمغلا  فشک  یف  ۀمارکلا  راد  یف  هماقم  هَّللا  یلعا 
496 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  تسل  هلوق أ  ّناف  قحلا  ۀفرعم  کنکما  قرطلا  هذه  نم  ةدراولا 
يدعب نم  نمؤم  لک  یلو  وه  هلوقو و 

رتس هنایب و  دعب  باوصلا  یلع  ۀیطغتلا  هتوبث و  دعب  قحلا  عفد  دیری  نم  ّالا  هرکنی  هیلع ال  نییعتلا  یف  رهاظ  هتماما و  یف  حیرص  کلذ  ریغ  یلا 
نا نولوقی  مهنا  اهبجعا  ءایشالا و  برغا  نم  لیلد ق  یلا  راهنلا  جاتحا  اذإ  ءیش  ماهفالا  یف  حصی  سیل  اهتعشا  راشتنا  دعب  سمشلا  رون 

سانلاب یلصی  رکب  ابا  اورم  هضرم  یف  مالسلا  هیلع  هلوق 
ههجو نع  هولقن  یلع  رما  یف  اثیدح  اوعمس  یتم  کلذ و  یلع  ّلدی  هتّحص ال  ریدقت  یلع  وه  ۀّمالا و  رما  هدیلقت  رمالا و  ۀیلوت  یف  یفخ  ّصن 

نم ناک  نا  هوفّعـض و  هیوار و  یف  اونعط  وا  هحیرـص  نم  موهفملا  نع  نیبکنتم  هتالمتحم  دعباب  هلیوات  یف  اوذـخا  هلولدـم و  نع  هوفرـص  و 
نارمع ۀبعـش و  نب  ةریغملا  صاعلا و  نب  ورمع  نایفـس و  یبأ  نب  ۀیواعم  نوک  عم  اذه  مهدنع  کلذ  ریغ  یف  ۀـنامالا  يوذ  مهلاجر و  نایعا 
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لمعی اهب و  عطقی  ۀیلاع  ۀتباث  مهدنع  حاحّـصلا  بتک  یف  مهتیاور  مهدـنع و  ثیدـحلا  لاجر  نم  مهلاثما  نم  مهریغ  یجراخلا و  ناطح  نب 
نم مهریغ  قداّصلا و  هنبا  رقابلا و  هنبا  نع  نیـسحلا و  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  نع  دحا  يور  یتم  نیدلا و  دعاوق  عرـشلا و  ماکحا  یف  اهیلع 

ام یعیش  اولاق  اوفطلت  نا  هلثم و  یلع  دامتعا  یضفار ال  اولاق  اهوعمـسی و  ملف  اهنع  اوضرعا  اهوحرطا و  هتیاور و  اوذبن  مالـسلا  مهیلع  ۀمئالا 
ترج ام  اوأر  مهّلعل  ۀما و  یلع  انءابآ  اندجو  ّانا  لاق  نم  لوقل  اعابتا  هیلإ و  الیم  لطابلا و  یف  ۀبغر  هنع و  الودـع  قحلل و  ةرباکم  هلقنل  انل و 

ۀیمحل افانیتسا  هب  نیفرتعم  ـال  هنـالطبل و  نیرهظم  ریغ  هنع  نیماـحم  کـلذ  رـصنب  اوماـقف  ۀـمامالا  بصنمب  دادبتـسالا  نم  ـال  وا  هیلع  لاـحلا 
هیبدا نونف  هیبرع و  مولع  رد  هک  یتقاذح  یتراهم و  تهجب  دیـشر  لضاف  هک  دنامن  رتتـسم  هیلإ و  انب  ۀجاح  لیوط ال  لاجم  اذـه  ۀـیلهاجلا و 

تماما رب  شتلالد  لاطبا  فیرـش و  ثیدـح  نیا  لیوات  رد  هدرک  فرـص  لالـض  جـیورت  قح و  لاطبا  ضرغب  نا  رد  شزیزع  رمع  هتـشاد و 
نیا هچ  رگا  لوقا  هدروآ  باعیتسا  رد  هک  یثیدـح  هوالع  هلوق  هتفگ  حاـضیا  رد  هچناـنچ  هدرب  راـکب  بیرغ  یلیوست  یعیملت و  ریما  باـنج 

ینعمب ثیدـح  نیرد  یلو  هک  دـنکیم  ضرع  شباوج  میلـست  ریدـقت  رب  دابعلا  رقحا  نکیل  تسین  یمالک  زا  یلاـخ  دنـس  راـبتعاب  ثیدـح 
یلص ترضح  نآ  بح  رب  بترتم  عرفتم و  ریما  ترضح  اب  تبحم  نوچ  ینامز و  هن  دشاب  یبتر  هک  تسزئاج  تیدعب  زا  دارم  تستـسود و 
نیب تلثامم  توبث  فلاخم  رقحا  باوج  هک  دوش  مهوت  ات  تسین  لوا  زا  یناث  ءیش  یبتر  تیدعب  یفانم  یتسود  سپ  تسملـس  هیلع و  هَّللا 

اقباس هک  تس  نیتبترملا 
497 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تنـس لها  دزن  هثالث  يافلخ  تفالخ  هلدا  نوچ  هکنآ  ضرغ  تیالو  زا  تفالخ  ینعم  میلـست  ریدقت  رب  هدـش و  لوقنم  هیرـشع  انثا  هفحت  زا 
یفن لدتسملا  یلعف  دشاب  هلصافب  تیدعب  رب  لومحم  تیدعب  ۀلدالل  اعمج  سب  هدش  روکذم  اقباس  هنومن  قیرطب  نا  زا  یلیلد  تسدوجوم و 
یلع ثیدحلا  اذهب  فالخلا  لها  لالدتـسا  ریرقت  نا  ملع  رـصاقلا  دبعلا  رکذ  ام  رظانلا  نقتا  اذإ  لالتخالا و  نع  هلیلد  ملـسیل  لامتحالا  اذه 
یلو ظفل  زا  تسود  هدارا  هک  تسرهاظ  بّردـتم  لماتم  رب  لوقا  هظافلاب  همالک  یهتنا  مـالکلا  ثحبلا و  ءاـحنال  دروم  ماـت و  ریغ  مهموعزم 

دیـشر لضاف  هاگ  ره  نکیل  تسرهاظ  دمآ و  دهاوخ  دمآ و  ضرع  ضرعمب  هک  یهوجو  زا  هچنانچ  درادـن  زاوج  زا  یهجو  ثیدـح  نیرد 
یلـص بآمتلاسر  بانج  دعب  هدوب  قلخ  بوبحم  مالـسلا  هیلع  ریما  بانج  هک  دوب  دهاوخ  نیا  شیانعم  هتفرگ  یبتر  تیدعب  يدعب  زا  دارم 

نینمؤملا ریما  بانج  تیبوبحم  تفـص  رد  سک  همه  زا  بآمتلاسر  بانج  دـعب  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  شداـفم  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
سک همه  زا  بآمتلاسر  باـنج  دـعب  ار  مالـسلا  هیلع  ریما  باـنج  اـنید  اعرـش و  هک  تسا  بجاو  سک  همه  رب  تسمدـقم و  مالـسلا  هیلع 
نیبم هینـس  تاقث  فارتعاب  ریط  ثیدـح  دـلجم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هچنانچ  تستیلـضفا  لـیلد  ّتیبحا  هک  تسا  یهیدـب  دـنناد و  رتبوبحم 
یلع دمحلا  هَّلل  دیسر و  روهظ  هصنمب  بانج  نآ  تفالخ  تفلک  الب  دیدرگ  ققحتم  مالسلا  هیلع  ریما  بانج  تیلضفا  هاگ  ره  دش و  دهاوخ 

تیدعب فرص  زا  رظن  عطق  هچ  ناوه  تناکر و  تیاغ  رد  تسنالطبلا و  عطق  هک  یتفایرد  سپ  هدومرف  هدافا  میلـست  ریدقت  رب  هچنآ  کلذ و 
زین دـندوب  نمؤم  هّینـس  دزن  هک  هثالث  يافلخ  ماما  ریما  بانج  سپ  تباث  ثیدـح  نیزا  نمؤم  ره  يارب  ریما  بانج  تماما  يرهاظ  ياـنعم  زا 

زا يدحا  هیلع  صوصنم  رب  صوصنم  ریغ  مدقت  هوالع  تسیچ و  وگتفگ  تجاح  لصاح  دوخ  بولطم  ناشنامیا  مدـع  تروص  رد  دـشاب و 
ذاتـسا مالک  زا  نآ  بذـک  تسا  صوصن  لیبق  زا  رگا  هدومرف  شیاـعدا  دیـشر  لـضاف  هک  هثـالث  تفـالخ  ّهلدا  درک و  دـناوتن  زیوجت  ـالقع 
ّتیجح صن  هلباقم  رد  سپ  تسا  صوصن  هوالع  لئالد  نیا  رگا  دیامنیم و  نآ  بیذکت  رامـشیب  لئالد  نآ  رب  هوالع  تسرهاظ و  شبانج 

صوصنلاـب تبث  اـم  یفاـکم  ضراـعم و  دوـش  دافتـسم  طابنتـسا  زا  هکیرما  هک  تسیهیدـب  تسوفاـکت و  عرف  ّهلدـالا  نیب  عـمج  دـیاشن و  ار 
ریرقت نا  ملع  رصاقلا  رثاعلا  دبعلا  رکذ  ام  رظانلا  نقتا  اذإ  لالتخالا و  نع  همالک  ملسیل  لالدتـسالا  اذه  یفن  ضرتعملا  یلعف  دش  دناوتیمن 
دقانلا ریصبلا  يدل  رهاظ  هناف  مالکلا  ثحبلا و  ءاحنال  دروم  ّمات و  ریغ  مهموعزم  یلع  ثیدحلا  اذهب  لالدتسالا  یلع  فالخلا  لها  ضارتعا 
یلوا دـنع  هتماما  هتققحت  بایترا و  ریغ  نم  هتفـالخ  تبث  هدـعب  ماـمالا  وه  اـیلع  نا  ۀـلاسرلا  متاـخ  ّصف  صنب  تبث  اذإ  ّهنا  دـجاملا  ریبخلا  و 
لقعلا هابأی  قاقـشلا  دانعلا و  لها  قرط  نم  ۀلوقنملا  ةریثکلا  ثیداحالا  ۀـلالد  قاّفتالاب و  مهیلع  ّصنلا  نادـقف  عم  هیلع  ۀـثلثلا  مدـقم  بابلالا 
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هیت یف  وه  نم  الا  هلبقی  میقتسملا و ال  رهّذلا  میلسلا و 
498 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نهحاکن نع  یهنلا  نا  لاقی  ناب  اضیا  تانبلا  تاهّمالا و  حاکن  ۀـمرح  تبثی  ـال  نا  مزل  ـالا  مئاد و  رمتـسم  هدادـل  هداـنع و  مئاـه و  لالّـضلا 
هَّللا لحا  یلاعت و  هلوق  لثم  میمعتلا  قـالطالا و  یلع  ءاـسنلا  حاـکن  ۀـیّلح  یلع  ةریثکلا  تاـیالا  ۀـلالدل  میرحتلا  نود  ۀـهارکلا  یلع  لومحم 

ِءاسِّنلا یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاجِّرلا  حاکنلا و 
تجرخ صوصنلا  حئارص  تاطابنتـسالا  کلت  لاثماب  ضروع  اذإ  ۀلمجلاب  ءایبنالا و  دیـس  نع  ۀّیورملا  ثیداحالا  تایالا و  نم  کلذ  ریغ  و 

تابثا یف  دروت  نا  عیطتست  الالح و ال  مارحلا  امارح و  لالحلا  راصف  صوصللا  يدیاب  اریسا  عرشلا  راص  ۀّیجحلا و  نع  ثیداحالا  تایالا و 
الاجم ةدحلملا  تاوفه  ّدرل  دجت  الاقم و ال  قحلا 

ۀیمیت نبا  مالکب  لالدتسا  - 8

هتفگ ۀنّسلا  جاهنم  رد  هیمیت  نبا  هکنآ  متشه  هجو 
يدعب نمؤم  ّلک  ّیلو  وه  هلوق 

تاـمملا اـیحملا و  یف  هیلو  نمؤم  لـک  نمؤم و  لـک  یلو  هتاـمم  دـعب  هتاـیح و  یف  وه  لـب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  بذـک 
ةالـص یف  لاقی  امک  يدـعب  نمؤم  لک  یلا  اهیف و  لاقیف  ةرامالا  یه  یتلا  ۀـیالولا  اـما  ناـمزب و  صتخت  ـال  ةوادـعلا  ّدـض  یه  یتلا  ۀـیالولاف 

یلا هتبـسن  عنتمی  مالک  يدـعب  نمؤم  لک  یلو  یلع  لئاقلا  لوقف  یلولا  مدـقی  لیق  رثکالا و  لوق  یف  مدـق  یلاولا  یلولا و  عمتجا  اذإ  ةزانجلا 
نمؤم لک  یلع  لاو  لاقی  نا  یغبنی  ناک  ةرامالا  دارأ  نا  يدعب و  لوقی  نا  جتحی  مل  ةالاوملا  دارأ  نا  هناف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
بانج تیالو  مومع  ضقانم  یفانم و  هکلب  راکیب  ثبع و  يدـعب  ظفل  توادـع  دـض  رب  تیالو  لمح  فصو  اب  هک  تسرهاظ  تراـبع  نیزا 
ثیدح نیرد  یلو  يدعب  ظفل  ببسب  هک  دش  تباث  امتح  اعطق و  سپ  دوب  دهاوخ  راکبالا  یشعلا و  لصتا  ام  هَّللا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ریما باـنج  تبحم  هک  دـش  دـناوتیمن  حیحـص  زگره  نیزا  بوـبحم  اـی  بـحم  هدارا  تـسین و  تـبحم  ینعمب  تیـالو  زا  ذوخاـم  فـیرش 
يانعم رب  لومحم  هک  دـبال  سپ  تستباث  ود  ره  تایحتلا  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورـس  تاـفو  دـعب  تاـیح و  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

ریما بانج  تفالخ  تراما و  رب  تیاور  نیا  تلالد  هَّللا  دمحب  سپ  تراما  رگم  تسین  نآ  دشاب و  تافو  دعب  رب  صاصتخا  ار  نآ  هک  دشاب 
تراما تیالو  زا  دارم  رگا  هک  هّیمیت  نبا  معز  اما  هدـش  تباث  نیدـحاجلا  نیرکنملا و  سیئر  هیمیت  نبا  هداـفا  بسح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

ریما و ینعمب  یلو  ظفل  نینچمه  دیآیم  ریما  ینعمب  یلاو  ظفل  هچنانچ  هکنآ  اب  تسعوفدم  سپ  دشیم  داشرا  نمؤم  لک  یلع  لاو  دوبیم 
هقباس تارابع  زا  نآ  دهاوش  درک و  دناوتیمن  یلاو  ینعمب  یلو  یجم  داحتا  یـسک  دنکیم و  هدارا  نیا  نییعت  يدـعب  ظفل  تسرما و  یلو 

هک تسرایتخا  ار  عراش  دنک  ینعم  کی  رب  تلالد  هدـیدع  ظافلا  هاگ  ره  درادـن  یهجو  یلاو  ظفل  رد  تراما  هدافا  رـصح  سپ  تسا  رهاظ 
تسین رخآ  ضعب  راثیا ؟؟؟ موزل  ضعب و  عنم  رد  یلخد  ار  وا  لاثما  هیمیت و  نبا  سجهت  حارتقا و  دنک  نآب  ینعم  هدافا  دهاوخ  هک  ظفل  ره 

499 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیمیت نبا  ساوسو  بایترا و  عفر  عفد و  اج  نیا  رد  دوشیم  لصاح  ریما  رب  یلو  ظفل  لمحب  نقیت  نا  زا  هک  هقحال  هقباس و  هلوق  رب  هوالع  و 

سپ میابریم  مالـسالا  خیـش  نیا  تاکـسا  مازلا و  لیجخت و  زا  یفوا  ظح  میامنیم و  ساسا  تلالج  صاع  ورمع  مـالکب  سارملا  فیعض 
باتک باوجب  صاعلا  نب  ورمع  زا  یبوتکم  بقاـنملا  باـتک  رد  مزراوخ  بطخاـب  فورعملا  دـمحا  نب  قفوم  دـیوملا  وبا  هک  تسناد  دـیاب 

یلع یغبلا  دسحلا و  یلا  هّیصو  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اخا  نسحلا  ابا  تبـسن  ام  اّما  تسروکذم و  نآ  رد  هدرک و  لقن  هیواعم 
هسفن لذب  نسح  ابا  نا  تملع  اما  ۀیواعم  ای  کحیو  ۀیاوغ  بذک و  اذهف  هلتق  یلع  مهالـشا  هنا  تمعز  ۀقـسف و  ۀباحـصلا  تیّمـس  نامثع و 

ةرجهلا و مالسالا و  یلا  قبسلا  بحاص  وه  هشارف و  یلع  تاب  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  يدی  نیب 
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يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  وه  هنم و  انا  یّنم و  وه  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هیف  لاق  دق 
رصنا هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا و  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  الا  مخ  ریدغ  موی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هیف  لاق  دق  و 

هلوسر و هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  الجر  ادغ  ۀیاّرلا  نیطعال  ربیخ  موی  هیف  مالّسلا  هیلع  لاق  يذلا  وه  هلذخ و  نم  لذخا  هرصن و  نم 
ماما یلع  ریـضّنلا  موی  هیف  لاق  دـق  ّیلا و  ّیلا و  مهّللا و  لاق  هیلع  لخد  اّملف  کیلإ  کـقلخ  ّبحاـب  ینتئا  مهّللا  ریطلا  موی  هیف  لاـق  يذـلا  وه 
عیمج یلع  کـیلع و  ّیلع و  کـلذ  يدـعب و  نم  مکیلو  ّیلع  هیف  لاـق  دـق  هلذـخ و  نم  لوذـخم  هرـصن  نم  روصنم  ةرجفلا  لـتاق  ةرربـلا و 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  یترتع و  هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  فلخم  ّینا  لاق  نیملسملا و 
زا صاع  ورمع  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

يدعب نم  مکّیلو  ّیلع  ثیدح 
تابثا زا  صاع  ورمع  دارم  هک  تسرهاظ  هتسناد و  تباث  نیملسم  عیمج  رب  هیواعم و  رب  دوخ و  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیالو 

رد کلذ  هیلإ  راشم  هک  تیالو  هک  اریز  دش  دـناوتیمن  تموکح  تراما و  ریغ  نیملـسم  عیمج  رب  هیواعم و  رب  دوخ و  رب  بانج  نآ  تیالو 
تدافا عّبتت  زا  هچنانچ  دـشابیم  تراما  ینعمب  دـب  دوشیم ال  یلعب  لوصوم  تیالو  ظفل  هاـگ  ره  یلعب و  تسلوصوم  تسـصاعورمع  لوق 

برقلا یلولا  هتفگ  ۀغللا  حاحص  رد  يرهوج  تسحضاو  رهاظ و  تغل  همئا 
500 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

امهنیب رـسکلاب  هیلی  هیلو  هنم  لاقی  بعـشت  کیلو  نیب  داوع  تدعو  لاق  کبراقی و  امم  يأ  کیلی  اّمم  لک  یلو و  دعب  اندعابت  لاقی  ونّدلا  و 
هالوا ام  بجعتلا  یف  لاقی  افورعم و  هتیلوا  امهیف و  ۀـیالو  عیبلا  لجّرلا  یلو  دـلبلا و  یلاولا  یلو  كاذـک  هیلوف و  ءیّـشلا  هتیلوا  ذاـش و  وه  و 
یهتنم رد  يروپیفـص  میرکلا  دـبع  نب  میحرلا  دـبع  هیلع و  سیـس  ساس و  لاقی  امک  هیلع  یلو  یلو و  نالف  لوقت  ّذاـش و  وه  فورعملل و 

یلو یلو و  نالف  دلبلا و  یلاولا  یلو  لاقی  نا  رد  درک  فرصت  نآ و  رب  تفای  تسد  رسکلا  حتفلاب و  ۀیالو  هیلع  ءیشلا و  یلو  هتفگ  برالا 
ناف مکیلع  یلوی  اونوکت  امک  ةدیقعلا  حرـش  یف  هتفگ و  راحبلا  عمجم  رد  یتارجک  رهاط  دّمحم  هیلع و  سیـس  هیلع و  ساس  لاقی  امک  هیلع 

مکتّیعر یلع  نیملاظ  متنک  نا  لداعلا و  ریمالا  مکیلع  ّطلس  نیلداع  اونوکت 
عار مکّلک  ثیدحب 

یه امنا  کلذک و  سیل  ءازجلا و  راد  ایندلا  ّنا  یلع  ّلدی  اذه  تلق  ناف  هب  متلمع  ام  قفو  یلع  ایندـلا  یف  متیزوج  یتح  مکلثم  مکیلع  ّطلس 
مولظملا برخ  قلخلا و  کلها  يأ  رّمد  ماد  نا  مودی و  ملّظلا ال  لیق  دقف  نیملاّظلا  ملظ  عطقل  نیملاّظلا  یلع  ملاظلا  طیلست  تلق  ءالتبالا  راد 

لّوا دـیامنیم  مانا  مامت  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تراما  تاـبثا  هجو  هس  هب  نیملـسملا  عیمج  یلع  کـیلع و  یلع و  ظـفل  سپ 
قرفلا و مدعل  دش  دـهاوخ  تباث  زین  مالـسا  لها  رئاس  رب  دـش  تباث  صاع  ورمع  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیالو  هاگ  ره  هکنآ 

لوقلا نالطبل  دش  دـهاوخ  تباث  مانا  عیمج  رب  ترـضح  نآ  تیالو  دـش  تباث  هیواعم  رب  بانج  نآ  تیالو  هاگ  ره  هکنآ  مود  قرخلا  موزل 
هک تستباث  حیرص  حیرصتب  نیملسملا  عیمج  یلع  وا و  لوق  زا  هکنآ  موس  لصفلاب 

مکّیلو یلع  ثیدح 
قوهر نیقیلا و  ّقـحلا و  حوـضو  یلع  هّلل  دـمحلا  نیملـسم و  عـیمج  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  تیـالو  توـبث  رب  دراد  تلـالد 

نیلّوسملا نیککشملا و  تارباکم 
501 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ینثم نسحب  بوسنم  تیاورب  لالدتسا  - 9

یلاعم هرخاف و  بقانم  هرهاز و  لئاضف  هک  یعفاشلا  یکملا  يربطلا  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  نیدـلا  ّبحم  هکنآ  مهن  هجو 
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نب نسحلا  نسحا  دقل  هتفگ  هرـشعلا  لئاضف  یف  هرـضنلا  ضایر  رد  هَّللا و  ءاشنا  وا  هخماش  حئادم  هخذاب و  دماحم  هرهاظ و  نساحم  هرهاب و 
مایقلا رمالا و  اذهل  اّیلع  راتخا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  ّنا  نولوقت  امک  ناک  ول  ۀضفاّرلا  ضعبل  لاق  ثیح  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا 

هل لاقف  ساّنلا  یلا  رذعی  هب و  موقی  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  رما  كرت  ذإ  امرج  ۀئیطخ و  سانلا  مظعا  اّیلع  ّناف  هدعب  سانلا  یلع 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  لقی  ملا  ّیضفارلا 

هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم 
مایصلا و جحلا و  ةوکّزلا و  ةالّصلاب و  حصفا  امک  اهب  حصفال  ناطلّسلا  رمالا و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اهب  ینعی  ول  هَّللا  اما و  لاقف 

نایعا رباکا  هدمع  نامّـسلا  نبا  هک  تیاور  نیزا  ۀقفاوملا  یف  نامـسلا  نبا  هجرخا  اوعیطا  هل و  اوعمـساف  يدـعب  یلولا  ّهنا  سانلا  اهّیا  ای  لاقل 
؟؟؟ نیبملا زیمملا 

مالـسلا مهیلع  تیبلها  هیعقاو  تقفاوم  تابثا  ینعا  تسلزه  تفزاجم و  رـسارس  هک  لصا  یب  ضرغب  تقفاوم  باتک  رد  ناـتهبلا  ثغلا و  نم 
تیاغ فطل و  تیاهن  هدومن  نا  رد  ناسحا  تابثا  دوخ  فاـصنا  اـب  فالـسا  بحب  ـالتبا  ببـسب  مه  يربط  بحم  هدومرف و  دراو  هباحـصاب 

هتملکف هداهن  نامیا  نافرع و  بابرا  ناقیا و  قح و  لها  رب  رعشی  ثیح ال  نم  نانتما  تنم و 
لطاب اهب  دیرا  قح  ۀملک 

ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  رگا  هک  تسعمـال  عطاـس و  حـضاو و  لـطاعلا  نم  یلاـحلا  قّرف  نم  یلع  یفخی  ـال  اـمک 
حیرـصت و رد  دادـساب  داـشرا  نیا  اوعیطا  هل و  اوعمـساف  يدـعب  یلولا  هنا  دومرفیم  داـشرا  مالّـسلا  هیلع  ریما  باـنج  قح  رد  مدرم  باـطخب 

ماقسا هحازا  سواسو و  كوکش و  ضارما  هلازا  يارب  دنسب و  یفاک و  تسایر  تنطلس و  تماما و  تفالخ و  حاضیا  صیـصنت و  حاصفا و 
فالخ و رب  حیحـص  حیرـصت  حیرـص و  صن  يدـعب  ّیلولا  هنا  ظفل  هک  دـش  مولعم  سپ  دوبیم  دـنمدوس  جـالع  عفاـن و  قاـیرت  سجاوم  و 

فالتخالا نم  ءیـش  مهوت  الب  قابطنالا  طبترم  قایـسلا و  دحتم  يدعب  مکّیلو  اّیلع  ّنا  يدعب و  یلولا  هنا  هک  تسیهیدب  رهاظ و  تستماما و 
كارتشالا مهوت  كامّـسلا و  عفار  هَّللا  دـمحب  حازناف  تسقاذـم  تمالـسب  نیفوصوم  مهف و  بابرا  دزن  عرـصا  غلبا و  یناث  هکلب  قارتفـالا  و 

لایتحا مهوتلا  اذـه  نارهظ  كالولب و  بطاخملا  داّضلاب  قطن  نم  حـصفا  صن  ینعم  مهف  نع  عداقلا  عداّرلا  كالهلا  سابتلالا و  یلا  قئاسلا 
حبص جالتبال  حرفیل  كاب و  ّلک  مهئایلوا  نم  نیلغدملا  یعس  عایض  یلع  کبیلف  كاش  هنهو  هفخس و  یف  کشی  دساک ال  لیوست  دساف و 

نسح نب  نسح  تیاور  نیا  هک  دیارسب  دیآ و  رد  اج  زا  رهاظ  رما  رد  ککشم  لداجم  رباکم و  دینع  بصعتم  رگا  كاز و  لک  قحلا 
502 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ظفل
يدعب ّیلولا  هنا 

ظفل ضحم  هن  هدینادرگ  تماما  تفالخ و  رب  صن  اوعیطا  هل و  اوعمساف  همیمضب  ار 
يدعب ّیلولا  ّهنا 

سپ ار 
يدعب مکّیلو  اّیلع  ّنا  ثیدح 

دناعم نیا  مازلا  لیجخت و  ماحفا و  تیکبت و  هب  سپ  دشاپ  مه  زا  نومـضم  ود  ره  داحتا  يوعد  هَّللا  ذاعم  دشابن و  تماما  تفالخ و  رب  صن 
تسعیرفت اوعیطا  هل و  اوعمساف  هک  تسرهاظ  رپ  هک  اریز  تسلصاح  رسیم و  هلهـس  تیانع  ینداب  لها  یف  بصعتم  لفاغ و  رباکم  لداجم و 

رب
يدعب ّیلولا  هنا 

تفالخ تابثا  ینعی  مارم  هدافا  رد  مالک  لـصا  هک  دـش  تباـث  سپ  لـصا  هیلع  عرفتم  دـشابیم و  عرف  عیرفت  هک  تسموهف  باـبرا  مولعم  و 
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هفیرش هرقف  ماصخلا  معز  یلع  ریدقتلا  ضرفلاب و  ول  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
يدعب یلولا  هنا 

لها موعزم  بسح  یلع  وغل  هکلب  نسح  ریغ  تیاهن  نسح  نب  نسحب  بوسنم  مالک  دـشابن  تفالخ  تماـما و  صن  هرقف  نیا  رگا  سپ  تس 
ۀحارص و مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  تماما و  هدافا  ناب  هک  دوب  یمالک  نییبت  ضرعم  رد  وا  هک  اریز  دشاب  نحالا  نغـضلا و 
رب انب  دـشاب و  تفالخ  رب  حیرـص  صن  تسنآ و  رد  لصا  هچنآ  هک  درکیم  نایب  مالک  نآ  ماقم  نیرد  هک  دـیابیم  سپ  دوش  لـصاح  اّـصن 
رب تلالد  تمـالک  عرف  هچنآ  دـشابن و  تفـالخ  لـیلد  تسلـصا  هچنآ  مـالک  نیرد  هک  دـیآیم  مزـال  روکذـم  مهوت  روحدـم و  کیکـشت 
هک دیابیم  سپ  دننکیم  یضرغ  يارب  ار  یمالک  قوس  هاگ  ره  هچ  قیرّطلا  اذه  ناجهتـسا  یف  قیفا  بیرا  ّلک  دنع  بیر  دنک و ال  تفالخ 
رب تلالد  زا  مالک  لصا  هکنیا  هن  دـنک  دومحم  حـضاو و  قیرطب  دوصقم  ضرغ و  رب  تلـالد  تسدورـسم  لـصا  قیرطب  مـالک  نا  رد  هچنآ 

تماما صن  هدافا  رگا  نیرب  هوالع  لقاع  هب  یـضری  ـال  اّـمم  کـلذ  ینعی و  لـماش  تراـشا  تلـالد و  رب  مـالک  عرف  لـطاع و  يراـع و  مارم 
اب هملک  نیا  مض  دوبیم  اوعیطا  هل و  اوعمساف  هملک  رب  رصحنم 

هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح 
زا لودع  سپ  دوب  یفاک  مه 

هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم 
نآ ياجب  ندومن و 

يدعب یلولا  هنا 
یلص هَّللا  لوسر  اهب  ینعی  ول  تفگیم  دوخ  مالک  ياجب  ینثم  نسح  هک  تسیابیم  نیا  رب  انب  هکلب  تشادن  یهجو  نتـسناد  نییبتلا  مزال  ار 
هالوم تنک  نم  یلوم  هنا  سانلا  اهّیا  لاقل  مایـصلا و  جحلا و  ةاکزلا و  ةالّـصلاب و  حصفا  امک  اهب  حـصفال  ناطلّـسلا  رمالا و  ملـس  هیلع و  هَّللا 

اب ار  اوعیطا  اوعمساف و  هملک  مض  ینعی  هتفگن  نینچ  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  اوعیطا و  هل و  اوعمساف 
هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح 

ظفلب داشرا  رییغت و  هکلب  هدینادرگن  تفالخ  صن 
يدعب یلولا  هنا 

ظافلا نامه  هک  تسیظافلا  نایب  ددص  رد  وا  هکلب  تسین  قلعتم  اوعیطا  هل و  اوعمـساف  ظفلب  یلـصا  ضرغ  ار  وا  هک  دـش  مولعم  هتـسناد  مزال 
رد مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تعاطا  باجیا  زین  دشاب و  حیرـص  صن  تماما  رب  تلالد  رد  هیلع  عیرفتلا  یلا  ظاحل  نود  نم  اهـسفنب 

لثم هدش  عقاو  هدیدع  ثیداحا 
هَّللا عاطا  دقف  یتعاطا  نم 

503 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یناصع دقف  ایلع  اصع  نم  ینعاطا و  دقف  ایلع  عاطا  نم  هَّللا و  یصع  دقف  یناصع  نم  و 

َکَتَریِـشَع ْرِْذنَأ  هیاب  قلعتم  ثیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قحب  ار  هملک  نیمه  و 
َنِیبَْرقَْألا 

ثیدح اب  ثیدح  عمج  دعب  سپ  دناهدومرف 
یب اوعمسا  هل و  اوعیطا 

یلع دمحلا  هّلل  دنامن و  افیخـس  ناک  ول  یمالک و  چـیه  غاسم  دـش و  رهاظ  ترـضح  نآ  تماما  تفالخ و  رب  حیرـص  صن  بایترا  ههبش و 
رباکا هک  تسنآ  درآ و  رد  اپ  زا  ار  نآ  تابث  یب  ساسا  دزاس و  اروثنم  ءاـبه  ار  مهوت  نیا  هک  زغن  سب  یمازلا  نخـس  نیرب  هوـالع  کـلذ و 
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تهادب فالخ  رب  لوهذـلا  بابرا  لماحتلا و  باحـصا  نم  هریغ  لوقعلا و  ۀـیاهن  یف  يزارلاک  لوهذ  ضامغا و  تیاغ  زا  لوحف  هینـس  همئا 
مه بحاص  هاش  دننادیمن و  تماما  تبثم  تعاطاب  ار  رما  تحاقو  تراسج و  لامکب  لوبقم  لوسر  راثآ  قاقش  لوئسم و  لک  بهاو  مالک 
رد گنهرف  فاصنا و  لقع و  راثآ  هیحام  هدناعم  هرباکم و  نیا  هدییارس و  گنهآ  زا  جراخ  همغن  نیا  دوخ  مرزآ  مرـش و  اب  فالـسا  دیلقتب 

لاجم زگره  تارـضح  نیا  يایلوا  سپ  نیلقثلا  ثیدح  باوج  یف  همالک  یلا  عوجرلا  نم  رهظی  امک  هدـیناجنگ  دوخ  تایآ  تریح  تادافا 
لک نم  جـتراف  دـنرآ  تماما  تفالخ و  رب  تلالد  تابثا  رد  اوعیطا  هل و  اوعمـسا  هملکب  ثبـشت  يوسب  ور  يرقهق  تعجرب  زاـب  هک  دـنرادن 

َلاتِْقلا َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو  لادجلا  باحصا  یلع  تبحر  امب  ضرالا  تقاض  لاقلا و  لیقلا و  باب  لاعتملا  هَّللا  دمحب  هجو 
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دیامرفیم نا  رد  هک  هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  هبطخ  ةّدوملا  عیبانی  رد  یخلب  يزودنق  نامیلس  هکنآ  مهد  هجو 
اّما ةزمح  همع  ۀنبا  یف  هثراح  نب  دیز  هالوم  رفعج و  هیخا  نیب  هنیب و  یضق  نیح  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  يدج  مالـسلا  هیلع  یلعل  يأ  هل  لاقو 

نطوم لک  یف  هسفنب و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  يّدج  یقی  یبأ  لزی  ملف  يدعب  ۀنمؤم  نمؤم و  لک  ّیلو  تنا  کنم و  انا  یتمف و  یلع  ای  تنا 
هیلإ ۀنینامط  هنم و  ۀقث  هلسری  ةدش  لکل  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  يّدج  همّدقی 

ریما بانج  قح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسا  رهاظ  حضاو و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  دادـس  اب  داشرا  نیزا 
مالسلا هیلع  نینمؤملا 

يدعب ۀنمؤم  نمؤم و  لک  یلو  تنا  کنم و  انا  یتمف و  یلع  ای  تنا  اّما 
دومرفیم و تیاقو  دوخ  سفنب  هشیمه  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  سپ  هدومرف 

درکیم لاسرا  دیدش  رما  ره  يارب  ار  ترضح  نآ  تنینأمط  تقث و  دیزم  ببسب  دیشخبیم و  میدقت  نطوم  ره  رد  ار  ترضحنا  بانج  نآ 
نآ لاسرا  نطوم و  ره  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  میدـقت  هک  تسرهاـظ  و 

رب یلج  ناهرب  نیب و  لیلد  نانیمطا  تقث و  دیزم  ببسب  دیدش  رما  ره  رد  ار  ترضحنا  بانج 
504 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا یلـص  بآمتلاسر  بانج  ندیـشخب  ینعا  رما  نیا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  نوچ  تسبانج و  نآ  تیمدقا  تیمرکا و  تیلـضفا و 
؟؟؟ تباین عیرفت و  دعب  هدیدش  ره  رد  ار  ترضح  نآ  لاسرا  نطوم و  ره  رد  ار  بانج  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و 

بانج میدقت  هک  دش  مولعم  هدومرف  رکذ  دوخ  سفنب  ار  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
نیا ببـس  نیمهب  هدومرف و  نّیعم  تسا  همیخف  دـئادش  رد  میدـقت  همیظع و  روما  ضیوفت  بجوم  هک  دوـخ  دـهع  تیـالو  رب  بآـمتلاسر 

تیالو ثیدح  رد  یلو  ظفل  ندوب  رد  ههبـش  ناینبلا  نیتم  نایب  نیاب  سپ  دـشیم  عقاو  تسلالجا  میظعت و  لامک  تبثم  هک  لاسرا  میدـقت و 
دنامن یقاب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  تماما و  رب  نآ  تلالد  فرصتلاب و  یلوا  ینعمب 
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هتفگ ةدوملا  عیبانی  رد  یخلبلا  يزودنقلا  نامیلس  خیش  مهدزای  هجو 
راصنالا نیرجاـهملا و  ۀـعامج  ّنا  ناـمثع  ۀـفالخ  یف  ۀـنیدملا  دجـسم  یف  اـّیلع  تیار  لاـق  ّیلـالهلا  سیق  نب  میلـس  نع  هدنـسب  ینیومحلا 

لضفلا أ اذـه  هَّللا  مکاطعا  نّمم  مکلأسا  راصنالا  شیرق و  رـشعم  ای  لاقف  مّلکت  نسحلا  اـبا  اـی  اولاـقف  تکاـس  ّیلع  مهلئاـضف و  نورکاذـتی 
لاق ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنا  نوملعت  متسل  لاق أ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحمب  انیلع  نم  هَّللا و  اناطعا  اولاق  مکریغب  وا  مکسفناب 
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مالسلا هیلع  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ۀنس  فلا  رشع  ۀعبراب  مدآ  ّلج  زع و  هَّللا  قلخی  نا  لبق  یلاعت  هَّللا  يدی  نیب  یعـسن  ارون  اّنک  یتیب  لها  ّینا و 
میهاربا بلص  یف  رانلا  یف  هب  فذق  مث  مالّسلا  هیلع  حون  بلـص  یف  ۀنیفـسلا  یف  هلمح  مث  ضرالا  یلا  هطبها  هبلـص و  یف  رّونلا  کلذ  عضو 

لاقف ّطق  حافس  یلع  انم  دحاو  نکی  مل  تاهمالا  ءابالا و  نم  ةرهاطلا  ماحرالا  یلا  ۀمیرکلا  بالصالا  نم  انلقنی  هَّللا  لزی  مل  مث  مالسلا  هیلع 
یف قوبـسملا  یلع  قباسلا  هباتک  یف  لّضف  لج  زع و  هَّللا  ّنا  نوملعت  هَّللا أ  مکدشنا  لاق  مث  هانعمـس  دق  معن  دحا  ردب و  لها  ۀـقباّسلا و  لها 

َنُوبَّرَقُْملا َِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو  تلزن  ثیح  نوملعت  هَّللا أ  مکدشناف  لاق  معن  اولاق  مالسالا  یف  ۀمالا  نم  دحا  ینقبسی  مل  ۀیآ و  ریغ 
ییصو یلع  هلـسر و  هَّللا و  ءایبنا  لضفا  اناف  مهئایـصوا  ءایبنالا و  یف  لج  ّزع و  هَّللا  اهلزنا  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اهنع  لئس 
ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تلزن  ثیح  نوملعت  هَّللا أ  مکدشنا  لاق  معن  اولاق  ءایصوالا  لضفا 

َنوُعِکار  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  تلزن  ثیح  و 
ًۀَجِیلَو َنِینِمْؤُْملا  َال  َو  ِِهلوُسَر  َو ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذِخَّتَی  َْمل  تلزن  ثیح  و 

امک ۀیالولا  نم  مهل  رّسفی  نا  مهرما و  ةالو  مهملعی  نا  هیف  ّلج  زع و  هَّللا  رما  و 
505 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يردص اهب  قاض  ۀلاسرب  ینلسرا  هلالج  لج  هَّللا  ّنا  ساّنلا  اهّیا  لاقف  مخ  ریدغب  سانلل  ینبصنف  مهّجح  مهتاکز و  مهتالـص و  نم  مهل  رّـسف 
اولاق مهـسفنا  نم  مهب  یلوا  انا  نینمؤملا و  یلوم  انا  يالوم و  لج  زع و  هَّللا  ّنا  نوملعت  لاق أ  مث  یبر  یندعواف  یبذـکم  سانلا  نا  تننظ  و 

هَّللا لوسر  ای  لاق  ناملـس و  ماقف  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا و  هالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم  يدـیب  اذـخآ  لاـقف  هَّللا  لوسر  اـی  یلب 
ْمُْکیَلَع ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  تلزنف  هسفن  نم  هب  یلوا  ّیلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  یئالوک  هؤالو  لاق  اذ  ام  ّیلع  ءـالو 

ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن 
هذـه هَّللا  لوسر  ای  اولاق  يدـعب  یلع  ۀـیالو  یتلاسرب و  ّیبر  ءاضر  ۀـمعنلا و  مامتا  نیدـلا و  لاـمکاب  ربکا  هَّللا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاـقف 

يدعب نمؤم  ّلک  ّیلو  یّیصو و  یثراو و  یخا و  یلع  لاق  انل  مهنیب  لاق  ۀمیقلا  موی  یلا  یئایـصوا  یف  هیف و  یلب  لاق  ۀّصاخ  ّیلع  یف  تایالا 
ضوحلا یلع  اودری  یتح  مهقرافی  هنوقرافی و ال  نآرقلا ال  عم  مه  مهعم و  نآرقلا  نیسحلا  دلو  نم  ۀعستلا  مث  نیـسحلا  مث  نسحلا  ینبا  مث 

ّمث انلضافا  انرایخا و  اوظفح  نیّذلا  ءالؤه  هلک و  ظفحی  مل  تلق و  ام  ّلج  انظفح  دق  مهـضعب  لاق  اندهـش و  کلذ و  انعمـس  دق  مهـضعب  لاق 
ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  لزنا  هَّللا  نا  نوملعت  لاق أ 

ام ینحرجی  مهملؤی و  ام  ینملؤی  یمحل  مهمحل  یتیب  لها  ءالؤه  مهّللا  لاق  ءاسک و  انیلع  یقلا  مث  انیسح  انـسح و  ینبا  ۀمطاف و  ینعمجف و 
انتثدـح ۀملـس  مأ  ّنا  دهـشن  اولاقف  ریخ  یلا  تنا  لاقف  هَّللا  لوسر  ای  انا  ۀملـس و  مأ  تلاقف  اریهطت  مهرّهط  سجرلا و  مهنع  بهذاف  مهحرجی 

َنِیقِداَّصلا  َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  لزنا  هَّللا  ّنا  نوملعت  هَّللا أ  مکدشنا  لاق  مث  کلذب 
هدعب نم  یئایـصوا  یلع و  یخا  ۀّصاخف  نوقداّصلا  اّما  نینمؤملا و  ۀّماعف  نوروماملا  اّما  لاق  ۀّصاخ  مأ  ۀماع  اذـه  هَّللا  لوسر  ای  ناملـس  لاقف 

ءاسّنلا و یلع  ینتفلخ  كوبت  ةوزغ  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  تلق  ّینا  نوملعت  هَّللا أ  مکدـشنا  لاقف  معن  اولاق  ۀـمیقلا  موی  یلا 
هَّللا أ مکدشنا  لاق  معن  اولاق  يدـعب  یبن  هنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  تنا  کب و  وا  یب  الا  حلـصت  ۀـنیدملا ال  ّنا  لاقف  نایبصلا 

ْمُکَّبَر  اوُُدبْعا  َو  اوُدُجْسا  َو  اوُعَکْرا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  جحلا  ةروس  یف  لزنا  هَّللا  ّنا  نوملعت 
506 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

َْریَْخلا اُولَْعفا  َو 
لعجی مل  هَّللا و  مهابتجا  سانلا  یلع  ءادهـش  مه  دیهـش و  مهیلع  تنا  نیذـلا  ءالؤه  نم  هَّللا  لوسر  اـی  لاـقف  ناملـس  ماـقف  ةروسلا  رخآ  یلا 

رشع دحاو  یلع  یخا  انا و  لاق  هَّللا  لوسر  ای  انل  مهنّیب  ناملـس  لاق  الجر  رـشع  ۀثلث  کلذب  ینع  لاق  میهاربا  ۀلم  جرح  نم  نیدلا  یف  مهیلع 
مل ۀبطخ  رخآ  یف  ةددعتم و  عضاوم  یف  هبطخ  یف  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نا  نوملعت  هَّللا أ  مکدشنا  لاق  معن  اولاق  يدلو  نم 
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ینربخا و ریبخلا  فیطّللا  ّناف  اّولـضت  نل  امهب  اوکـسمتف  یتیب  لها  یترتع  هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینا  سانلا  اـهیا  اهدـعب  بطخی 
کلذ لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  دهشن  مهّلک  لاقف  ضوحلا  ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امهنا  ّیلا  دهع 

یلیلد نا  زا  یکی  ره  هک  دوخ  قباوس  رثام و  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسحئال  حضاو و  تیادـه  اپارـس  تیاور  نیزا 
هک رانملا  ۀیلاع  رابتعالا  ةرهاظ  هریثک  ججح  رامشیب و  لئالد  تسبانج  نآ  تیمرکا  تیلضفا و  تفالخ و  تماما و  رب  عمال  یناهرب  عطاس و 
زا هک  نیرـضاح  یمامت  هک  يروطب  هدومرف  راکـشآ  رهاظ و  تسلزه  بابرا  تاسیبلت  راوع  فشاـک  لـصف و  یب  تماـما  هحیرـص  صوصن 

نیهارب هرهاز و  صوصن  نیمه  یط  رد  هک  تسادـیپ  دـندیدرگ و  نآ  رارقا  فارتعاب و  دـندیدن و  راکنا  در و  لاجم  دـندوب  باحـصا  هلجا 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  داشرا  بانج  نآ  هرهاب 

يدعب نمؤم  لک  یلو  ییصو و  یثراو و  یخا و  یلع 
نایب جایتحا  بانج  نآ  لصف  یب  تماما  رب  ییـصو  یثراو و  ظفل  تلالد  تیلـضفا و  هبجوم  تاواـسم  رب  یخا  ظـفل  تلـالد  هدومرف و  ناـیب 

هلمج نیرق  هاگ  ره  سپ  درادن 
يدعب نمؤم  لک  یلو  و 

ترـضح نآ  تفالخ  تیاصو و  رب  دش و  روکذم  تیاور  نیرد  هک  هرخاتم  همدقتم و  هلدا  رب  هوالع  بانج  نآ  تماما  رد  حیرـص  ظفل  هس 
؟؟؟ جیه لد  رد  دنکیمن و  عنم  فرـصتلاب  یلوا  ینعم  رب  ار  یلو  ظفل  تلالد  یلقاع  چیه  دـشاب  هدـش  دراو  دراد  تلالد  تحارـص  تیاهنب 

بابرا نم  دحال  بیر  ۀهبـش و ال  يرتعی  حئاللا ال  نایبتلا  حـضاولا و  نایبلا  کلذ  دـعب  يرمعلف  دـلخیمن  بایترا  کیکـشت و  راخ  یلماتم 
تسنیدقنم مظاعا  نیققحم و  رباکا  زا  یخلب  يزودنق  لضاف  هک  دنامن  یفخم  مامالا و  فرـصتلاب و  یلوالا  ینعمب  یلولا  نوک  یف  مالحالا 

خیـشلا یقتلا  عرابلا  عرولا  دـباعلا  ملاعلا  وه  باتکلا  فلؤم  تسروطـسم  نینچ  شرخافم  دـماحم و  ةدوملا  عیباـنی  هعوبطم  هخـسن  رخآ  رد 
خلب و یف  بادآلا  مولعلا و  یقارم  یقر  نیرشع و  نیتئام و  فلا و  ۀنس 1220  یف  دلو  یخلبلا  يزودنقلا  نیسحلا  نالک  هجاوخ  نب  نامیلس 

بحاص ۀیدنهلا و  ۀّیناغفالا و  دالبلا  یلا  رفاس  اهلها و  نم  تازاجالا  لان  اراخبب و  لیصحتلا  لمکا 
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رـشنی انامز  اهب  ماقا  زودنق و  یلا  عجرف  مهیلإ  عجر  اذإ  هموق  رذـنیل  نیدـلا  یف  هقفت  كولـسلا و  تاماقم  یف  لمک  ۀـقیرطلا و  خـیاشم  رابک 
هیخا نع  افلخ  داشرالا  دنـسم  یف  حالـص  دـمحم  ۀـفیلخلا  كانه  بصنی  نا  هل  ادـبف  اسردـم  اهاقناخ و  اعماج و  اـهب  ینب  بدـالا و  ملعلا و 
فرـش لان  هذـیمالت و  نیب  زیامت  دـق  ناک  ذإ  ضوع  الماد  لضفالا  ملاعلا  سیردـتلا  رمال  نالک و  هجاوخ  اـنالوم  نبا  هجاوخ  ازریم  دـمحم 

نم ابحـصتسم  زودـنق  نم  رجاهف  مویقلا  ّیحلا  هَّللا  تیب  راوج  یف  نطوتلا  موری  مورلا و  دالب  یلا  رفاسی  نا  دارأ  یلاعلا و  هبناج  نم  ةزاـجالا 
همرکا ناریالا و  قیرط  نم  نینـس  ۀعـست و  نیتئام و  فلا و  ۀنـس  یف  دادغب  لزن  كولّـسلا و  بلطلا و  لها  نم  رافنا  ۀئامثالث  وحن  نیدیرملا 

ۀفالخلا راد  یلا  اهّجوتم  دادغب  نم  ضهن  همولع و  ضویف  نم  هبیـصن  لک  ذخا  همودق و  فراعملا  لئاضفلا و  باحـصا  ّزعا  دادغبب و  یلاولا 
ثلث اهب  ماقا  ۀـّینوق و  یلا  لصو  یتح  امایا  اهریغ  بلح و  رکب و  راید  لصوم و  لثم  دالبلا  ضعب  یف  ثکملا  عقو  قیرطلا  ءانثا  یف  ۀـیلعلا و 

خیـشلا زیزعلا  اهفلؤم  طخب  تناک  یتلا  خسنلا  نم  صوصنلا  صوصفلا و  ۀـیکملا و  تاحوتفلا  هسفنب  كانه  خسنتـسا  رهـشا و  ۀتـس  نینس و 
فلا و ۀنـس  یف  هینوق  نم  جرخ  هرـس و  سدق  ریبکلا  خیـشلا  ةربقم  یف  ۀنئاکلا  بتکلا  رادب  ۀـظوفحم  ۀعـساولا و  هتمحرب  هَّللا  هدـمغت  ربکالا 

یلا ۀمیزعلل  ئیهتم  وه  امنیب  ۀیناطلـسلا و  ۀیلعلا  ةرـضحلا  نم  ۀینـسلا  فطاوعلا  فاطلالا و  لان  ۀیلعلا و  ۀفالخلا  رادب  لزن  نیعبـس و  نیتئام و 
يراجنلا دارم  خیشلا  ۀیکت  ۀخیشم  یمظعلا  ۀینـسلا  ۀنطلـسلا  بناج  نم  هّجوتف  ۀمیزعلا  ریخات  ۀّیبیغلا  بابـسالا  تضتقا  مارحلا  هَّللا  تیب  راوج 

لالخ یف  نیبلاطلل و  ریـسفتلا  ثیدحلا و  ملع  رـشن  نیدشرتسملا و  داشرا  رماب  مایقلاب  لغتـشا  هبانج و  یلا  هتردالا  بابلا  جراخ  یف  ۀنئاکلا 
ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  انیبن  تیب  لها  بقانمل  ۀـعماجلا  ةّدوملا  عیبانی  اهنم  یتلا  لئاسّرلا  بتکلا و  فیلات  نم  فلختی  ناک ال  لاوحالا  کلت 

ۀنـسلا و لها  نیب  اهتبحـص  یف  فالخ  یتلا ال  ۀتـسلا  حاحـصلا  اهنم  ةدمعلا  ةروهـشملا و  ةربتعملا  بتکلا  نم  یلاعت  هَّللا  همحر  هعمج  ثیح 
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وهف حاحصلا  ریغ  نم  نال  ام  نیملسملا و  نم  ۀعامجلا 
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نیدلا و نم  تایرورـضل  ۀفلاخم  ریغ  تایاورلا  حاحـص  تایالا و  تامکحمب  ةدضاعم  یه  ثیح  اهیف  ضّرعتلا  حدقلا و  نکمی  اّمم ال  اضیا 
مارکلا و خیاشملا  ۀّلجا  نم  ۀینیـسحلا و  تاداّسلا  نم  وه  هیلإ  راشملا  خیـشلا  نا  انملع  ام  یلع  هنا  مث  نیملـسملا  دحال  قیرط  اهراکنال  سیل 

یفنح ناک  هَّللا  ۀمحر  هدلاو  ّنا  يدـنفا  رداقلا  دـبع  دیـسلا  خیـشلا  هتفیلخ  زیزعلا  هدـلو  انیلإ  بتک  امیف  نیثدـحملا و  ءالـضفلا و  ۀـلمج  نم 
نیعبـس و نیتئام و  فلا و  ۀنـس  یف  ۀفالخلا  راد  یف  هَّللا  همحر  فلؤملا  یفوت  انملع  ام  الا  هقح  یف  دقتعن  برغملا و ال  يدنبـشقن  بهذـملا 

مالس نیرهاطلا  هتیب  لها  دمحمب و  هّبحا  نم  عم  هرـشح  هتمحر و  بیبآش  هیلع  هَّللا  لبـسا  ۀیدارملا  هاقناخلا  یف  ۀصوصخملا  هتربقم  یف  نفد 
دامتعا و تیاهن  نا  زا  هک  هتـشون  هغیلب  تراـبع  نیا  ةدوملا  عیباـنی  باـتک  ردـص  رد  نامیلـس  خیـش  هک  دـنامن  یفخم  نیعمجا و  مهیلع  هَّللا 

ْنَم َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  هبیبحل  هباتک  یف  لاق  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ّناف  دـعب  اما  تسرهاظ  نآ  تاـیورم  راـبتعا 
ٌروُکَش ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ًانْسُح  اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی 

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  هؤالآ  تلاعت  هلالج و  لج  لاق  و 
اریهطت سجرلا  نع  مهریهطت  دارأ  یلاـعت  هنا  نیملـسملا و  عیمج  یلع  مهیلع  هیلع و  هَّللا  یلـص  هیبن  تیب  لـها  هّیبن و  یبرق  ةّدوم  هَّللا  بجوا 

یلع مهتّدوم  تناک  امل  قلطملا و  لوعفملاب  ّدـکا  مهریهطت و  یلع  یلاعت  هتدارا  راـصحنال  ةدـیفم  یه  یتلا  اـمنا  ۀـملکب  أدـتبا  هنـال  ـالماک 
دمتعملا یه  یتلا  ثیداحالا  ریـسافتلا و  بتک  ۀعلاطم  یلع  ۀفوقوم  یه  مهبقانم و  مهلئاضف و  ۀفرعم  یلع  ۀـفوقوم  ةریـصبلا  قیقحتلا و  قیرط 

نیثدـحملا قاـفتاب  دواد  یبأ  يذـمرتلا و  یئاـسّنلا و  ملـسم و  يراـخبلا و  نـم  ۀتـسلا  حاحّـصلا  بـتکلا  یه  ۀـعامجلا و  ۀنـسلا و  لـها  نـیب 
ابتک اهوفلا  نیثدحملا و  ریثک  تیبلا  لها  بقانم  عمجف  فالتخالاب  اطوملا  وا  یمراّدلا  وا  ۀجام  نباف  حاحّصلا  نم  سداّسلا  اّما  نیرّخأتملا و 

تیبلا و لها  بقانم  یف  نآرقلا  لوزنب  هاّمس  یناهفصالا و  ظفاحلا  میعن  وبا  مهنم  بقانملا و  هایّمس  یئاسّنلا و  لبنح و  نب  دمحا  مهنم  ةدرفم 
نیطبسلا ءارهزلا و  یضترملا و  لئاضف  یف  نیطمسلا  دئارف  هامس  یناسارخلا و  یعفاشلا  ینیومحلا  ینیوجلا  میهاربا  نب  دمحم  خیشلا  مهنم 

509 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لها لئاضف  هاّمـس  یفنحلا  مزراوخ  ءابطخ  بطخا  دمحا  نب  قفوم  دّیؤملا  وبا  مهنم  ۀمطاف و  دنـسم  هاّمـس  ینطقرادـلا  رمع  نب  یلع  مهنم  و 

نع ثیداحالا  اوذخا  ءالؤه  هَّللا و  مهمحر  بقانملا  هاّمـس  یلزاغملا  نباب  فورعملا  یعفاشلا  هیقفلا  بیطخلا  دّـمحم  نب  یلع  مهنم  تیبلا و 
یلا ثیدـحلا  دانـسا  مهبتک  یف  اوبتکف  راـصمالا  يرقلا و  لـها  نم  ثیدـحلا  بلط  یف  دـهجلا  ّدـجلاب و  رافـسالا و  ۀحایّـسلاب و  مهخیاـشم 

درفم و باتک  یف  تیبلا  لها  لئاضف  عمج  نم  مهنم  ۀّتسلا و  حاحّصلا  باحصا  لثم  نالف  انربخا  انثدح و  مهلوقب  يوارلا  عماّسلا  یباحّـصلا 
نیثدـحملا نیرّـسفملا و  بتک  نع  اذـخآ  ادرفم  اـباتک  اـهیف  بتک  اـهعمج و  نم  مـهنم  فـّلوملا و  مـسا  رهظی  مـل  نـکل  بقاـنملا و  هاّـمس 

رئاخذ بحاص  هتاکرب و  انل  بهو  هتاجرد و  هَّللا  عفر  يرـصملا  يدوهمّـسلا  ۀـماّلعلا  فیرـشلا  وه  نیدـقعلا و  رهاوج  بحاصک  نیمدـقتملا 
هحوتف و هتاکرب و  انل  بهو  هّرس و  هَّللا  سدق  ینادمهلا  باهش  نب  یلع  دیـس  ریم  ۀثلثلا  باسنالا  عماج  وه  یبرقلا و  ةدوم  بحاص  یبقعلا و 

رجح نبا  خیـشلا  هیقفلا  لضافلا  ثدحملا  وه  ۀـقرحملا و  قعاوصلا  بحاصک  اهل  باتک  دارفا  ریغ  نم  مهبتک  یف  مه  لئاضف  رکذ  نم  مهنم 
امهمحر یعفاشلا  ینالقسعلا  رجح  نبا  ظفاحلا  خیشلا  وه  ۀباصالا و  باتک  بحاص  ۀیعفاشلا و  ءاملع  نیب  دمتعملا  ۀقثلا و  یعفاشلا  یمتیهلا 

حاحّـصلا یف  ام  هیف  عمج  يذـّلا  لوصالا  عماج  امهدـحا  نیریبکلا  نیباتکلا  نم  هیف  عمج  يذـّلا  دـئاوفلا  عمج  باتک  بحاص  یلاـعت و  هَّللا 
رون ظفاحلل  دئاوّزلا  عمجم  باتک  امهیناث  یلصوملا و  يرزجلا  ریثالا  دمحم  نب  كرابملا  تاداعّسلا  یبأ  نیّدلا  دجم  ظفاحلا  خیـشلل  ۀّتّـسلا 
رکب یبأ  یلـصوملا و  یلعی  یبأ  لبنح و  نب  دمحا  مامالا  دنـسم  یف  ام  هیف  عمج  یمثیهلا  نامیلـس  نب  رکب  یبأ  نب  یلع  نسحلا  یبأ  نیّدـلا 

خیشلا وه  ریغصلا و  عماجلا  بحاص  يرصملا و  يوانملا  فوءّرلا  دبع  خیـشلا  وه  قئاقّدلا و  زونک  بحاص  ۀثلثلا و  یناربطلا  مجاعم  راّزبلا و 
يراـقلا ّیلعک  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  يدـهملا  مئاـقلا  ماـیق  یف  ةدراوـلا  ثیداـحالا  عـمج  نم  مهنم  يرـصملا و  یطویـسلا  نیدـلا  لـالج 
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نامیلس ناّنملا  هَّللا  یلا  ریقفلا  ّفلوملاف  هریغ  يورهلا و  یناسارخلا 
510 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نوسرت دّیّـسلا  خیـشلا  نب  فورعم  دـمحم  نب  میهاربا  نب  هجاوخ  اـبابب  رهتـشملا  فورعم  دّـمحم  نبا  نـالک  هجاوـخب  فورعملا  میهاربا  نب 
بتک نم  اذـخآ  باتکلا  اذـه  ّفلا  هّنم  هفطلب و  اودـلو  نمل  مهتاهّما و  مهئابآل و  مهل و  یل و  هَّللا  رفغ  يزودـنقلا  یخلبلا  ینیـسحلا  یقاـبلا 

قدّصلا و راکنا  قحلا و  متک  بّکرملا و  لهجلا  بّصعتلا و  نم  هب  اذیعتـسم  هَّللا و  یلا  اّحلم  فورحلا  ءاملع  بتک  نم  نیروکذملا و  ءالؤه 
دـشّرلا و ةریـصبلا و  انل  بهی  قدّـصلا و  قحلا و  انمهلی  نا  يداهلا  هَّللا  یلا  ائجتلم  اعّرـضتم  الئاس  هتحت و  لئاط  ام ال  لوبق  لـطابلا و  راـهظا 
ای بیجم  ای  هبانتجا  انقزرا  الطاب و  لطابلا  انرا  هعابتا و  انقزرا  اقح و  قحلا  انرا  مهّللا  میمعلا  هّنم  میظعلا و  هلـضفب  میقتـسملا  هطارـص  انیدـهی 

هلا و یلع  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  اندّیس  مرکالا  کلوسر  مظعالا و  کمساب  کتافـص و  لیمج  کتاذ و  ّزعب  نیملاعلا  ّبر  ای  نیما  بیرق 
ۀعافـش هَّللا و  ءاضرل  ابلط  يربکلا  تاکربلا  نداعم  یمظعلا و  ةداعـسلا  لئاسو  ءابعلا و  لها  وه  یبرقلا و  يوذـل  ةّدوملا  عیبانی  هاّمـس  ملس و 

ندع تانج  یف  مهعم  نوکیل  هتیب و  لها  ۀعافش  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوسر 
ّبحا نم  عم  ءرملا  ثیدحب 

ُلیِکَْولا  َمِْعن  َو  انبسح  وه  نیمحاّرلا و  محرا  نیداوجلا و  دوجا  نیلوئسملا و  مرکا  یلاعت  كرابت و  هّللاف 
* ُریِصَّنلا َمِْعن  َو  یلْوَْملا  َمِْعن 

« يدعب نمؤم  لک  یلو   » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هدومرفب  لالدتسا  - 12

هتفگ بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  هکنآ  مهدزاود  هجو 
انربخا لاق  زاّزبلا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  انربخا  لاق  ةزاجإ  ینادمهلا  دمحم  نب  یلع  نب  کلملا  دبع  رفظملا  وبا  ۀـمئالا  بّذـهم  ینابنا 
ینثدح لاق  ظفاحلا  ورمع  نب  دمحم  رکب  وبا  انثدح  لاق  رفعج  نب  دمحم  نب  لاله  انربخا  لاق  زیزعلا  دبع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  روصنم  وبا 

نع میرم  وبا  انثدح  لاق  نابأ  نب  لیعامـسا  انثدـح  لاق  یمـشاهلا  یلع  نب  نسحلا  انثدـح  لاق  هباتک  نم  راّزجلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا 
بلاط یبأ  نب  یلع  یلا  ربیخ  موی  ۀـیاّرلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  عفد  یبأ  لاق  لاـق  یلیل  یبأ  نب  نمحّرلا  دـبع  نع  ۀـتخاف  یبأ  نب  روث 

ۀنمؤم نمؤم و  لک  یلوم  هنا  ساّنلا  ملعاف  ّمخ  ریدغ  موی  هفقوا  هیلع و  هَّللا  حتفف 
کنم انا  یّنم و  تنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  و 

لیزنّتلا و یلع  تلتاق  امک  لیواتلا  یلع  لتاقت  لاق  و 
یّنم تنا  هل  لاق 

511 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب 

کبراح نمل  برح  کملاس و  نمل  ملس  انا  هل  لاق  و 
یقثولا ةورعلا  تنا  هل  لاق  و 

يدعب مهیلع  هبتشا  ام  نیبت  تنا  هل  لاق  و 
يدعب ۀنمؤم  نمؤم و  لک  ّیلو  ۀنمؤم و  نمؤم و  لک  ماما  تنا  هل  لاق  و 

ربکالا جحلا  موی  ساّنلا  یلا  هلوسر  هَّللا و  نم  ناذا  هیف و  هَّللا  لزنا  يذلا  تنا  هل  لاق  و 
یتّلم نع  تاذلا  یتّنسب و  ذخالا  تنا  هل  لاق  و 

یعم تنا  ضرالا و  هنع  قشنی  نم  لّوا  انا  هل  لاق  و 
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یعم تنا  ضوحلا و  دنع  انا  هل  لاق  و 
ۀمطاف نیسحلا و  نسحلا و  لخدت  یعم  تنا  ۀنجلا و  لخدی  نم  لّوا  انا  هل  لاق  و 

هغیلبتب هَّللا  ینرما  ام  مهتغّلب  ساّنلا و  یف  هب  تمقف  کلضفب  موقا  ناب  ینرما  هَّللا  نا  هل  لاق  و 
نونعاّللا مهنعلی  هَّللا و  مهنعلی  کئلوا  یتوم  دعب  الا  اهرهظی  نم ال  رودص  یف  یّتلا  نئاغضلا  ّقتا  هل  لاق  و 

هتفگ ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  يزودنق  نامیلس  خیش  خلا و 
ۀیاّرلا ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  عفد  لاق  هیبا  نع  یلیل  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نع  هدنـسب  مزراوخلا  ءابطخ  بطخا  دـمحا  نب  قفوم  جرخا 
لتاقت تنا  کنم و  انا  یّنم و  تنا  هل  لاق  ۀـنمؤم و  نمؤم و  لک  یلوم  هنا  سانلا  ملعا  ّمخ  ریدـغ  یف  مث  هدـیب  هَّللا  حـتفف  یلع  یلا  ربیخ  موی 
ةورعلا تنا  کبراح و  نمل  برح  کملاس و  نمل  ملـس  انا  یـسوم و  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  تنا  لیزنّتلا و  یلع  تلتاق  امک  لـیواتلا  یلع 

هَّللا و نم  ناذا  هیف و  هَّللا  لزنا  يذـّلا  تنا  يدـعب و  ۀـنمؤم  نمؤم و  لک  یلو  ماـما و  تنا  يدـعب و  نم  مهیلع  هبتـشا  اـم  نیبت  تنا  یقثولا و 
ۀّنجلا و یف  یعم  تنا  هنع و  ضرالا  قشنت  نم  لّوا  انا  یتّلم و  نع  عدـبلا  ّباذ  یتنـسب و  ذـخالا  تنا  ربکالا و  جـحلا  موی  ساّنلا  یلا  هلوسر 

هَّللا ینرما  ام  مهنغلب  سانلا و  نیب  هب  تمقف  کلـضفب  ربخا  نا  ّیلا  یحوا  هَّللا  نا  ۀمطاف و  نیـسحلا و  نسحلا و  تنا و  انا و  اهلخدی  نم  لّوا 
َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  یلاعت  هلوق  کلذ  هغیلبتب و 

خلا نونعاّللا  مهنعلی  هَّللا و  مهنعلی  کئلوا  یتوم  دعب  الا  اهرهظی  نم ال  رودص  یف  یتلا  نئاغضلا  قتا  یلع  ای  لاق  مث  ۀیآلا  رخآ  یلا 
ره نیا  تلالد  هک  تلزنم  ثیدح  مخ و  ریدغ  ثیدح  نایب  ربیخ و  حتف  هصق  رکذ  دـعب  یلیل  وبا  هک  تسرهاظ  تیادـه  اپارـس  تیاور  نیزا 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  تعاطا و  بوجو  تفالخ و  تیاصو و  تماما و  رب  ثیدح  ود 
512 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بانج قح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  تاداشرا  رگید  ۀـلزنملا و  ریدـغلا و  دـلجم  یف  انّیب  امک  تسینیقی  یعطق و 
ترضحنا قح  رد  بانج  نآ  ندومرف  داشرا  دشابیم  ترضح  نآ  تیلضفا  تبثم  روهظ  حوضو و  تیاهنب  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

يدعب ۀنمؤم  نمؤم و  لک  ّیلو  ماما و  تنا 
ریما باـنج  تیلـضفا  تاـبثا  يارب  نا  زا  یکی  ره  هک  باـنج  نآ  تاـیآ  تغـالب  تاـملک  رگید  مهدادـساب  داـشرا  نیا  دـعب  هدومن و  ناـیب 

هچنانچ هکلب  تفرگ  ناوت  رگید  يانعمب  هدرک  فرص  رما  یلوتم  يانعم  زا  یلو  ظفل  هنوگچ  سپ  تس  یفاو  یفاک و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 
ظفل نانچمه  دراد  تلالد  دشاب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  تفالخ و  هک  مارک  قح  لها  بولطم  رب  مامت  تحارصب  ماما  ظفل 

دشاب ۀعاطالا  بجاو  فرصتلاب و  یلوا  ینعمب  زین  هدش  دراو  انرتقم  ماما  ظفل  دعب  هک  یلو 
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تسود يأ  هتفگ  بقانملا  ۀصالخ  رد  ینادمه  یلع  دیس  هفیلخ  یـشخدب  رالاس  نب  اّلم  ریمب  روهـشم  رفعج  نیدلا  رون  هکنآ  مهدزیـس  هجو 
يزاجم ّبح  أشنم  دنوش و  رگیدمه  تملظ  يوقم  دـبای  طاسبنا  رگید  هیداوس  هطقن  رد  هیداوس  هطقن  کی  دـشاب  نآ  يزاجم  ّبح  هکنادـب 

ددرگ عطقنم  هطقن  ود  ناـیم  زا  هقـالع  دـبای و  ضاـبقنا  رگید  هطقن  زا  هطقن  ود  نیزا  یکی  هک  دوب  نآ  يزاـجم  ضغب  تسا و  يأر  سفن و 
دنوش رگیدمه  رون  دمم  ددرگ و  طسبنم  رگید  هیضایب  هطقن  رد  هیضایب  هطقن  کی  هک  دشاب  نآ  یقیقح  بح  يوهلا و  کلذ  نم  هّللاب  ذوعن 
ناـیم رد  عطاـقت  دوش و  ضبقنم  رگید  هطقن  زا  هطقن  ود  نیزا  یکی  هک  دوب  نآ  یقیقح  ضغب  تسحور و  بلق و  یقیقح  ّبح  نیا  أـشنم  و 
هطقن هیداوس و  هطقن  نایم  زا  دشاب  یقیقح  یهجو  زا  دوب و  يزاجم  یهجو  زا  هک  ضغب  ّبح و  یمعلا و  کلذ  نم  هّللاب  ذوعن  دـیآ  لصاح 

هک یتقو  الا  دشابن  بجاو  ۀـقیقحلا  لوهجم  رما  رد  ناشیا  دایقنا  نکل  دـشاب و  بجاو  تاداس  میظعت  ّتبحم و  مرج  دریگ ال  دوجو  هیـضایب 
باتفآ لثم  ملاع  همه  رب  ام  ریما  تفرعم  ملع و  هک  اریز  ینادمّصلا  فطللاب  هَّللا  هّصخ  ینادمه  یلع  دیس  ریما  هکنانچ  دنشاب  ایقتا  املع و  زا 
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نیب هعماج  تبسانم  تسّرس و  زین  تقیقح  نیا  أشنم  بوبحم و  ای  دشاب  بحم  اب  یقاب  ات  یلکب  تسبجح  عافترا  بح  تقیقح  تسنـشور و 
ثروم نامیا  هک  تس  نیا  دراد  قلعت  رهاظ  هجو  هس  ار  ینعم  نیا  داـحتا و  دـیحوت و  بلاـق  رد  تسناـشیا  ینعم  غارفا  بوبحملا  بحملا و 

اُونَمآ َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  یلاعت  هَّللا  لاق  تستیالو 
تستیالو لها  ماما  نینمؤملا  ریما  و 

يدعب ۀنمؤم  نمؤم و  لک  ماما  تنا  ّیلعل  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق 
تراـبع نیزا  یهتنا  ناـمیا  مدـع  تهجب  دـنرادن  تسود  قاـفن  لـها  ناـمیا و  هطـساوب  دـنراد  تسود  ار  نینمؤـملا  ریما  تیـالو  لـها  سپ 

دورو امزج  امتح و  الم  ریما  هک  تسرهاظ 
يدعب ۀنمؤم  نمؤم و  لک  ماما  تنا  ثیدح 

هدرک تباث  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد 
513 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نمؤم و ره  تیالو  دـشاب  تباث  فیرـش  ثیدـح  نیا  صنب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  هنمؤم  نمؤم و  ره  تماما  هاـگ  ره  سپ 
ینعمب زین  تستباـث  تیـالو  ثیدـح  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يارب  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  دـعب  هنمؤم 
مخافا راخفلا و  لیلج  لضافا  مظاعا  رابک و  ياملع  هلجا  زا  رالاس  نب  الم  ریما  اضعب و  هضعب  رّسفی  ثیدحلا  نال  دشاب  ترـضح  نآ  تماما 

یلع دیـس  هفیلخ  هک  تسنآ  وا  تلابن  لضف و  تیاغ  تلالج و  فرـش و  تیاهن  تسراجنلا و  بیط  ریراحن  لـثاما  رادـقم و  یلاـع  ریهاـشم 
یناشخدب دمحم  نیدلا  ریهظ  نب  یلع  دمحم  هدوبر  ناقیا  تاماقم  نافرع و  رارـسا  تفرعم  زا  یفاک  بیـصن  یفاو و  یظح  هدوب و  ینادمه 
تسشخدب راید  رادمان  خیاشم  زا  يو  مهرارسا  یلاعت  هَّللا  سدق  تسوا  بقل  رفعج  نیدلا  رون  رالاس  نب  الم  ریما  هتفگ  لسالـسلا  عماج  رد 

ماماب هطساو  تسب  هب  يو  تدایـس  تبـسن  تسینادمه  یلع  دیـس  ریما  یناث  یلع  مود  هفیلخ  قاحـسا  هجاوخ  ینعی  گرزب  هجاوخ  زا  دعب  و 
میهاربا نب  حلاص  نب  دومحم  نب  نیسح  نب  بلاط  وبا  نب  دلاخ  نب  رفعج  نب  دمحم  نب  رالاس  نب  الم  ریما  طمن  نیاب  دسریم  مظاک  یسوم 
یـسوم ماما  نب  هَّللا  دـبع  نب  دعـس  نب  باحم  نب  میهاربا  نب  لیعامـسا  نب  عابـسلا  یمار  نب  رفعج  نب  نامیلـس  نب  یلع  نب  لیلجلا  نیع  نب 

تـسا هدوب  ادیوه  حـئال و  يو  كرابم  يور  زا  یگرزب  راثآ  تیلوفط  زا  نطاب  رهاظ و  ملع  نایم  هدوب  عماج  مهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  مظاک 
مولع بسکب  ارم  هک  الا  متشذگیمن  تشد  هوک و  بوچ و  گنـس و  راوید و  رد و  چیه  رب  رغـص  يانثا  رد  هک  دناهدومرفیم  دوخ  هچنانچ 

خیاشم رهب  نمـض  نیرد  مدوبیم  لماک  دشرم  رظتنم  متفای  غارف  لکلاب  مولع  لیـصحت  زا  نوچ  ناوخب  هک  دنتفگیم  دندرکیم و  صیرحت 
رد داد و  تسد  یتبیغ  ارم  هبقارم  رد  يزور  مدـیدیم  هناگیب  قیرط  نیزا  ار  وا  متفایردیم  ار  کی  ره  تلاـح  مدیـسریم و  هک  دوخ  رـصع 
نآ نوچ  مدوبیم  رظتنم  دوش  لزان  تشد  نالف  رد  نیمزرس  نیرب  هایس  ملع  هایس و  سابل  یـشیورد  تقو  نالف  رد  هک  دندومن  نینچ  تبیغ 
یلع دیـس  ریما  یناث  یلع  یناقح  بطق  دـندوب  هدومن  هعقاو  رد  ارم  هک  شیورد  نآ  مداتـسرف  تشد  نآب  ار  دوخ  گرزب  ردارب  دیـسر  تقو 
دومن لاوحا  نایب  هدروآ  هدژم  نا  مردارب  نوچ  دنتخاس  فرشم  دوخ  تداراب  هدومن  فرـصت  ار  وا  ههیدبلا  یف  دناهدوب  هرـس  سدق  ینادمه 

رثوک ضوح  رب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تسا و  هدـش  مئاق  تمایق  هک  دـش  هدـید  متـشگ  ریبک  ریما  لاوحا  هجوتم  مدـش و  هبقارم  رد 
هَّللا دسا  بناجب  هراشا  مدومن  بآ  سامتلا  متفگ و  مالـس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  رب  هدـش  شیپ  نم  دـهدیم  بآ  ار  مدرم  داتـسا و 
نیا تسیلع  زین  ریبک  ریما  فیرـش  مسا  نوچ  هک  دـش  ققحم  ارم  مدـش  رـضاح  نوچ  دـندومرف  ههجو  هَّللا  مرک  بلاـط  یبأ  نب  یلع  بلاـغلا 

هدزاود مدش و  فرشم  تیانا  فرـشب  متـشگ و  تمزالم  هجوتم  هظحل  نامه  وا  تداراب  ارم  تسرما  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تراشا 
مدومن تموادم  هتسیاش  تمدخب  لاس 

514 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قراوخ ار  وا  متفاـی  تمدـخ  نیزا  متفاـی  هچنآ  مدرکیم  هراومه  هدوس  یناـشیپ  هب  ار  ناـشیورد  اجنتـسا  خولک  هشیمه  لاـس  هدزاود  نیرد 
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دوش رـضاح  رفعج  نیدـلا  رون  مدـنزرف  ات  هک  دومرف  تیـصو  تفای  تافو  داوس  ریک و  تیـالو  رد  یناـث  یلع  نوچ  هک  تسلقن  تسرایـسب 
دیامنیم دیعب  هک  دنتفگ  افلخ  تشاد  فیرـشت  ناشخدب  يارق  زا  تسا  هیرق  هک  قاتـسور  رد  تقو  نا  رد  رفعج  ریما  دـنرادنرب و  ارم  شعن 

یعـس افلخ  دنچ  ره  تشادرب  دیاب  تسرایـسب  تفاسم  هچ  اریز  دوش  هتـشادرب  شعن  وا  قافتاب  سپ  نا  زا  دیایب و  قاتـسور  زا  رفعج  ریما  هک 
بیغ زا  هاگان  دنتسشنب  هتشاذگ  ياج  راچان  تشگن  ریذپجالع  نوچ  دندومن  غیلب  یعس  تبون  هس  نینچ  نیا  دشن  هتشادرب  قودنص  دندومن 
دقرم هدینارذگ  ناشخدب  زا  ناتسرفاک  هارب  دش  هتشادرب  یتکرح  كدناب  دندرب  قودنصب  تسد  وچ  دیرادرب  هک  دیسر  ناشیا  شوگب  يادن 

تقـشم ترفاسم و  رد  هک  دندرک  زارد  يو  رب  نعط  نابز  داتفا و  تاقالم  افلخ  اب  ار  رفعج  ریما  نوچ  دنتخاس  نوفدم  نالتخب  ار  وا  فیرش 
نوچ دیدوب  رّصقم  نا  زا  امش  دیآ  نم  زا  هچنآ  دومرف  تشذگ  دح  زا  تمالم  نوچ  میدوب  ریپ  تمدخ  رد  ام  تامم  تایح و  رد  تقو  همه 
دعب يو  تافو  مدروآ  اجنیاب  ات  هتـشادرب  دیرادرب و  متفگ  هک  مدوب  نم  تفرگرب  دیتسناوتن  دیدومن و  یعـس  ار  وا  دقرم  قودنـص  تبون  هس 
میظع بطاخم  دجام  دلاو  یهتنا و  تسقاتسور  رد  وا  كرابم  دقرم  هاقناخ و  باوّصلاب  ملعا  هَّللا  هدوب و  قاحـسا  هجاوخ  گرزب  هجاوخ  زا 
نامه اب  تیاده  هدومن  لقن  رالاس  نب  رفعج  نیدلا  رون  زا  دوخ  دنـسب  ینادمه  یلع  دیـس  هلـسلس  تاقوا  فئاظو  داروا و  تیفیک  دـماحملا 
هفیلخ وا  هک  هدومن  حیرصت  هدرک و  ریبعت  انالوم  ظفلب  ار  وا  هتساوخ  تلاهج  لوهذ و  يداو  ناگمیـسارس  داشرا  تلالـض و  تلفغ و  هیداب 

هَّللا ۀـمظع  خیـشلا  ینأبنا  لاق  ةزاجإ  دـلاولا  يدیـس  ینأبنا  هتفگ  هَّللا  ءایلوا  لسالـس  یف  هاـبتنا  هلاـسر  رد  هچناـنچ  هدوب  ینادـمه  یلع  دـیس 
رون رفعج  نیدلا  قحلا و  رون  انالوم  ترـضح  زا  تسلوقنم  لاق  هنا  يولهدلا  زیزعلا  دـبع  خیـشلا  نع  هدـج  نع  هیبا  نع  ةزاجإ  يدابآربکالا 

ۀلـسلس تاقوا  فئاـظو  داروا و  تیفیک  هک  دـندوب  ینادـمه  یلع  دیـس  ریما  هفیلخ  یناشخدـب  رفعج  نیدـلا  رون  اـنالوم  تلق و  هدـقرم  هَّللا 
ود دـمدب  قداص  حبـص  يدـیپس  نوچ  هک  تسنآ  زیزعلا  هرـس  هَّللا  سدـق  ینادـمه  یلع  دیـس  ریما  یناثلا  یلع  ینادمـصلا  ققحملا  لماکلا 

خلا دراذگب  دادماب  زامن  تعکر 
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هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  هکنآ  مهدراهچ  هجو 
َنِیبَْرقَْألا  َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو  ۀیآلا  هذه  تلزن  امل  لاق  یلع  نع 

مهلوا هدی  عضو  اهتورذ و  نم  لزنت  ۀکربلا  ّناف  اهبناوج  نم  هَّللا  مسب  اولک  لاقف ص  ریثکلاب  سیل  اماعط  مهل  عنـص  بلطملا و  دـبع  ینب  اعد 
مهلوا برشت  حدقب  اعد  مث  اوعیش  یتح  اولکاف 

515 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دحا هب  ئجی  مل  امب  مکتئج  ینا  بلطملا  دبع  ینب  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  مکرحس و  دقل  بهل  وبا  لاقف  اوور  یتح  اوبرشف  مهیقـس  مث 
ةرملا لاق  امک  بهل  وبا  لاقف  اهلثم  یلع  ۀـیناثلا  مهاعد  مث  اوقّرفتف  اورفف  هباـتک  یلا  هَّللا و  یلا  هَّللا و  اـّلا  هلا  ـال  نا  ةداهـش  یلا  مکوعدا  ّطـق 

تلق يدی و  تددمف  يدعب  مکّیلو  یبحاص و  یخا و  نوکی  نا  یلع  ینعیابی  نم  هدی  ّدـم  مهل و  لاق  ّمث  کلذ  لثم  اولعفف  مهاعدـف  یلوالا 
کلذ یلع  ینعیابف  نطبلا  میظع  موقلا  رغصا  ذئموی  انا  کعیابا و  انا 

َنِیبَْرقَْألا  َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو  هیآ  ریسفت  رد  یهاش  ریسفت  رد  ملاع  بوبحم  دمحم  هیودرم و  نبا  هتعنص  انا  ماعّطلا  کلذ  لاق و 
هتفگ

َنِیبَْرقَْألا  َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو  ۀیآلا  هذه  تلزن  امل  لاق  ههجو  یلاعت  هَّللا  مرک  یلع  نع  لامعلا  زنک  بختنم  یف 
مهلوا هدـی  عضو  اهتورذ و  نم  لزنت  ۀـکربلا  ناف  اهبناوج  نم  هَّللا  مسب  اولک  لاقف  ریثکلاـب  سیل  اـماعط  مهل  عنـص  بلطملا و  دـبع  ینب  اـعد 

ّینا بلّطملا  دبع  ینب  ای  لاقف  مکرحس  ام  ّدشل  بهل  وبا  لاقف  اوور  یتح  اوبرشف  مهیقس  مث  مهلوا  برـشف  حدقب  اعد  مث  اوعبـش  یتح  اولکاف 
اهلثم یلع  ۀیناثلا  مهاعد  ّمث  اوقّرفت  اورفنف و  هباتک  یلا  هَّللا و  یلا  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  ةداهـش  یلا  مکوعدا  طق  دحا  هب  ئجی  مل  امب  مکتئج  دق 
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مکّیلو یبحاص و  یخا و  نوکی  نا  یلع  ینعیابی  نم  هدی  ّدم  مهل و  لاق  مث  کلذ  لثم  اولعفف  مهاعدـف  یلوالا  ةرملا  لاق  امک  بهل  وبا  لاقف 
هیودرم نبا  هتعنص  انا  ماعطلا  کلذ  لاق و  کلذ  یلع  ینعیابف  نطبلا  میظع  موقلا  رغصا  ذئموی  انا  کعیابا و  تلق  يدی و  تددمف  يدعب  نم 

ظفل تیاور  نیا  رگید  قرط  رد  هک  اریز  تسرمالا  یف  فرصتم  نا  زا  دارم  هبش  الب  تیاور  نیرد  یلو  ظفل  هک  تسروهظ  لامک  رد 
اوعیطا هل و  اوعمساف  مکیف  یتفیلخ  ییصو و 

حان ام  ریهطتلا  باحـصا  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  ریذـن  ریـشب و  ریماـت  فالختـسا و  رودـص  دادـس  اـب  داـشرا  نیزا  نیبطاـخم  مهف  تسدراو و 
زا دارم  تیاور  نیرد  هاگ  ره  رهاظ و  زین  مهف  نیرب  ریکن  مدع  ریدقلا و  کلملا  مالس  فالآ  هیلع  ریما  بانج  قح  رد  ریبعلا  قبع  کسملا و 

يدعب مکیلو 
دوب دهاوخ  نیمه  زین  نا  ریغ  سابع و  نبا  نارمع و  هدیرب و  ثیدح  رد  یلو  ظفل  زا  دارم  دشاب  رمالا  یف  فرصتم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  دوخ  دعب  نینمؤم  تیالو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  لاؤسب  لالدتسا  - 15

هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  هکنآ  مهدزناپ  هجو 
کیف یلع  ای  هَّللا  تلأس 
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موی ضرالا  هنع  قشنت  نم  لوا  ّنا  کـیف  یناـطعا  یلع و  یباـف  یتما  کـیلع  عمجی  نا  هَّللا  تلأـس  اـعبرا  یناـطعا  ةدـحاو و  ینعنمف  اـسمخ 

يدعب نینمؤملا  یلو  ّکنا  یناطعا  نیرخآلا و  نیلوالا و  هب  قبست  يدی  نیب  هلمحت  تنا  دمحلا و  ءاول  کعم  تنا  انا و  ۀمایقلا 
هتفگ ابعلا  لآ  بقانم  یف  اجنلا  حاتفم  رد  یناشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  یلع و  نع  یعفاّرلا  بیطخلا و 

ینعنمف اـسمخ  کـیف  یلع  اـی  هَّللا  تلأـس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  لاـق  لاـق  ههجو  هَّللا  مّرک  ّیلع  نع  یعفاّرلا  بیطخلا و  جرخا 
تنا انا و  ۀـمیقلا  موی  ضرالا  هنع  قشنت  نم  لّوا  نا  کیف  یناطعا  ّیلع و  یباف  یتّما  کـیلع  عمجی  نا  هَّللا  تلاـس  ۀـعبرا  یناـطعا  ةدـحاو و 

يدعب نینمؤملا  یلو  کنا  یناطعا  نیرخآلا و  نیلّوالا و  هب  قبست  يدی  نیب  هلمحت  تنا  دمحلا و  ءاول  کعم 
هتفگ یضترملا  بقانم  یف  یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  و 

ینعنمف اسمخ  کیف  یلع  ای  هَّللا  تلاس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاـق  لاـق  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  نع  یعفارلا  بیطخلا و  جرخا 
تنا و انا و  ۀـمیقلا  موی  ضرالا  هنع  قشنت  نم  لوا  نا  کیف  یناطعا  یلع و  یباف  یتما  کیلع  عمجی  نا  هَّللا  تلاس  اعبرا  یناـطعا  ةدـحاو و 

يدعب نینمؤملا  یلو  کنا  یناطعا  نیرخآلا و  نیلوالا و  هب  قبست  ّيدی  نیب  هلمحت  تنا  دمحلا و  ءاول  کعم 
هتفگ نسحتسم  لوق  رد  رصاعم  نامز  نسح  يولوم  و 

عمجی نا  هَّللا  تلاس  اعبرا  یناـطعا  ةدـحاو و  ینعنمف  اـسمخ  کـیف  یلع  اـی  هَّللا  تلاـس  هعفر  یلع  نع  حیحـص  دنـسب  یعفارلا  بیطخلل و  و 
ّيدـی نیب  هلمحت  تنا  دـمحلا و  ءاول  کعم  تنا و  انا و  ۀـمیقلا  موی  ضرالا  هنع  قشنت  نم  لّوا  نا  کیف  یناطعا  ّیلع و  یباـف  یتّما  کـیلع 

يدعب نینمؤملا  یلو  کنا  یناطعا  نیرخآلا و  نیلوالا و  هب  قبست 
؟؟؟ نیبملا لوط  هَّللا و  لضفب  نوچ  و 

عوجر دوب  دوجوم  نیزح  بیئک  نیخیـش و  دبع  نیا  دزن  نیثدحملا  سیئر  یعفار  فینـصت  نیوزقب  ملعلا  لها  رکذ  یف  نیودت  باتک  لصا 
نب دمحم  نب  میهاربا  هترابع  هذه  هدرک و  رکذ  يروزرهش  نب  میهاربا  همجرتب  روطـسم  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  هک  متفایرد  متخاس و  ناب 

لخدی ناک  هنا  ظفاحلا  لیلخلا  رکذ  يروزرهشلا  قاحسا  وبا  ۀنیهج  نب  دیبع 
517 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نامیلس دواد  وبا  ناطقلا و  نیسحلا  وبا  هنم  هعمس  یعفاشلل  ریبکلا  باتکلا  نیوزقب  يور  قارعلا و  رصم و  ماشلاب و  عمـس  هنا  اطبارم و  نیوزق 
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نب نوراه  نع  قاحـسا  وبا  يور  نیکـسیک و  حتف  نب  نیـسحلا  نب  دمحم  حلاص و  نب  دمحا  نب  یلع  هباحـصا  نم  تکردا  لاق و  دـیزی  نب 
ایرکز نب  دمحم  نب  دمحا  دـماح  ابا  نیوزقب  عمـس  نامیلـس و  نب  عیبرلا  ریفع و  نب  ریثک  نب  دیعـس  نب  هَّللا  دـیبع  نع  ینادـمهلا و  قاحـسا 

قاحـسا وبا  دیـشر  نب  میهاربا  انث  ریفع  نب  ریثک  نب  دیعـس  نب  هَّللا  دـیبع  لاقف  نیتئام  نیعـست و  نامث و  ۀنـس  نیوزقب  ثدـح  ّيروباـسینلا و 
یناسارخلا یمشاهلا 

یبنلا نع  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع  هّدج  نع  هیبا  نع  یبأ  ینثدح  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  نب  نیـسح  نب  هَّللا  دـبع  نب  ییحی  ینثدـح 
یلع و یباف  یتما  کیلع  عمجی  نا  هَّللا  تلاس  اعبرا  یناطعا  ةدـحاو و  ینعنمف  اسمخ  کـیف  یلع  اـی  هَّللا  تلاـس  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
نیلوالا و هب  قبـست  يدـی  نیب  هلمحت  تنا  دـمحلا و  ءاول  کـعم  یعم  تنا  اـنا و  ۀـمیقلا  موی  ضرـالا  هنع  قشنت  نم  لوا  ّنا  کـیف  یناـطعا 

یهتنا يدعب  نینمؤملا  یلو  ّکنا  یناطعا  ۀنجلا و  یف  کتیب  لباقم  یتیب  ّنا  یناطعا  ةرخآلا و  ایندلا و  یف  یخا  کنا  یناطعا  نیرخآلا و 
بیطخ و تیاور  هک  ۀنملا  دمحلا و  هَّلل  ةدیدع و  یـشاوح  اهیلع  بتک  یـشخدبلا و  دمحم  ازریملا  اهعلاط  ۀخـسن  نم  تلقن  ۀخـسن  نم  القن 
هک لزج  ریغ  لوقت  عمق  لتخلا و  حضاو  مکح  عدر  لزهلا و  حیرص  مصو  عفد  لصا و  یب  مهو  عفر  يارب  لضف  تلالج و  ءاول  عفار  یعفار 
وا دعب  راهطا  عیلخ و  بطاخم  يایلواب  عینشت  سوک  عیرجت  يارب  یفاک و  هدش  رداص  لضفلا  دقاف  یلباک  رثا  ءافتقاب  لبنلا  لیلج  بطاخم  زا 

؟؟؟ عیملت قیوزت و  رس  فشک  عیدخت  لالزا و  رتس  کته  عینم و  دقن  ازج و  قیقحت  عیسو  لاجم  عیفر و  ماقم  زا 
يدـعب نینمؤملا  یلو  زا  دارم  هک  تسا  عطاس  عمال و  حـضاو و  رهاظ و  تحارـص  حوضو و  لاـمکب  تیادـه  اپارـس  تیاور  نیزا  هچ  یناد 

تلالج و تمظع و  تیاغ  رد  ام  همه  تسروکذـم  نآ  لبق  هک  رما  دـنچ  هک  اریز  تسمیخف  ریطخ و  تیاـهن  میظع و  لـیلج و  سب  ياـنعم 
دوب و دهاوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هارمه  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  لثم  تستلابن  فرش و  ياصقا 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  سپ  تمایق  زور  ضرا  وزا  دش  دهاوخ  قشنم  هک  تسیسک  لوا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج 
يایبنا رئاس  رب  مدقم  هکلب  باحصا  براقا و  عیمج  رب  قباس  بایطالا و  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  یلات  ّتیلّوا  نیرد  مالـسلا 

بانج تیلضفا  لثم  تسمالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رب  رهاب  ناهرب  رهاز و  لیلد  نیا  سپ  دشاب  باجنا  يایـصوا  نیقباس و 
هَّللا یلص  بآمتلاسر 
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مهیلع ایـصوا  نیقباس و  يایبنا  عیمج  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  هاـگ  ره  اـنثلا و  ۀـیحتلا و  مهیلع  ایـصوا  اـیبنا و  عیمج  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و 

لامکب باجتحا  افخ و  الب  بایترا و  کیکـشت و  الب  اـمتح  اـعطق و  باحـصا  عیمج  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  دـش  نیبتم  رهاـظ و  مالـسلا 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  اب  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا  زین  دوب و  دـهاوخ  ققحتلا  یعطق  توبثلا و  ینیقی  بابلا  ماهفا و  بابرا  دزن  تیولوا 

زا روهظ  رد  قلخ  عیمج  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  اب  تیقبـسا  ّتیلوا و  ینعا  تلـالج  رپ  تلاـح  نیا  رد  مالـسلا 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يوربور  تشادرب  دهاوخ  دمح  ءاول  ترـضح  نآ  دوب و  دـهاوخ  دـمح  ءاول  تمایق  زور  ضرا 
نّیل و وأ  عیمج  رب  تسترضح  نآ  تیلضفا  رب  حئال  ناهرب  حضاو و  حیرصت  نیا  ار و  نیرخآ  نّیل و  وأ  دمح  ءاولب  دش  دهاوخ  قباس  ملس و 

تیاور نیزا  زین  نیّیبن و  نیّیصو و  عیمج  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  لثم  ترضح  نآ  تیجح  زا  مدقت و  نیرخآ و 
ینعم نیا  ترخآ و  ایند و  رد  تسملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ردارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسرهاظ 

تازاوم و تاواسم و  تّوخا  نیزا  دارم  امتح  اعطق و  هدومرف و  اطع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  لاؤسب  یلاعت  قح  ار 
الب نآ  تسا و  هیماس  جرادـم  دـماحم و  هیلاع و  بقانم  لئاضف و  رد  قابطنا  طابترا و  قافتا و  داحتا و  تهباـشم و  تلثاـمم و  تلکاـشم و 

رد مهف  رصاق و  نآ  كاردا  زا  لقع  هک  تسعیفر  تیاهنب  هبترم  عینم و  سب  هجردب  لوصو  عیمج و  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  بجوم  هبش 
رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  تیب  لـباقم  ترـضح  نآ  تیب  هک  تسرهاـظ  نا  زا  زین  زئاـح و  نآ  تـقیقح  هاـنتکا 

هیلع هتیلـضفا  یلع  یـصو  عمال  ناهرب  یلج و  عطاس  لیلد  یبنلا  تیبل  ّیـصولا  تیب  ۀلباقم  نا  حئاللا  نیبلا  حضاولا و  رهاظلا  نم  تستنج و 
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تبثم اههمه  هک  همیظع  بقانم  هلیلج و  لئاضف  نیا  تابثا  دـعب  سپ  ّیبن  یـصو و  لک  نم  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  دـعب  مالـسلا 
هک يانعم  تابثا  افلخب  نیمستم  اج  هچ  اربک و  باحصا  اج  هچ  ایصوا  نیقباس و  يایبنا  رئاس  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا 

باجعتسا و بارغتسا و  تیاهن  نالطب و  فخس و  نهو و  لامک  رد  دشابن  تماما  تیلضفا و  تبثم  دشاب و  هتشادن  ترضح  نآب  صاصتخا 
یلو زا  دارم  هک  دـبال  سپ  تسناعما  دـقن و  باحـصا  دزن  اغـصا  عامتـسا و  هبترم  زا  طـباه  اـنتعا و  تاـفتلا و  هجرد  زا  طـقاس  ناجهتـسا و 

ياـنعم قابـس  قایـس و  رظنب  دـبال  دـنهد  رارق  نآ  يارب  مه  رگید  ینعم  عقاو  ریغ  ضرفب  رگا  تسا و  نینمؤم  روـما  رد  فرـصتم  نینمؤـملا 
زا مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  تبثم  هک  دوب  دهاوخ 
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رّهمت و رّحبت و  لامک  رفانتلا و  فـالتخالا و  ققحتی  ـال  رکاـنتلا و  نیاـبتلا و  مزلی  ـال  یتح  دوب  دـهاوخ  قلخ  عیمج  زا  هکلب  باحـصا  عیمج 
جرادم و ولع  ياصقا  تقاذح و  تسایک و  رخف و  تمظع  ردـق و  خومـش  تیاغ  تنازر و  قیقدـت و  فطل  قیقحت و  نسح  تیاهن  تناتم و 
رهاظ و موق  نیطاسا  تادافا  عبتتم  رب  یعفار  تبترم  تعفر  تلزنم و  تمظع  تلابن و  تلالج و  ياـهتنم  تناـید و  تناـما و  جراـعم و  ومس 

لـضفلا نب  میرکلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  هتفگ و  ۀئامتـس  نیرـشع و  ثلث و  هنـس  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربـع  رد  یبـهذ  تسرهاـب 
تامارک لاوحا و  اذ  دهاز  احلاص  ملعلا  یف  هتعارب  عم  ناک  هقئاقد و  بهذملا و  ۀفرعم  تهتنا  هیلإ  ریبکلا  حرشلا  بحاص  یعفاشلا  ینیوزقلا 

هنس رد  رشبلا  رابخا  یف  رصتخملا  ۀمتت  رد  يدرولا  نباب  ریهـشلا  رفظم  نب  رمع  هَّللا و  همحر  ۀنـسلا  رخآ  دودح  یف  یفوت  عضاوت  کسن و  و 
یلع ریغصلا  ریبکلا و  حرـشلا  فنـصم  ینیوزقلا  یعفارلا  میرکلا  دبع  نب  دمحم  نب  میرکلا  دبع  نیدلا  ماما  تام  اهیف  تلق و  هتفگ  هروکذم 

ریبکلا هحرـش  یلع  تامارک و  لاوحا و  اذ  ادهاز  احلاص  مولعلا  یف  هتعارب  عم  ناک  نیحرـشلا و  یلع  بینذـتلا  فنـصم  رّرحملا و  زیجولا و 
عماجلا ریهشلا  عرابلا  ۀمالعلا  ریبکلا  مامالا  اهیف  هتفگ و  هروکذم  هنس  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  ایندلا و  یف  ماّکحلا  نیتفملا و  دامتعا  مویلا 
میرکلا دبع  نب  دمحم  نب  میرکلا  دبع  مساقلا  وبا  تاسیفنلا  تادـیفملا  فیناصتلا  تادابعلا و  دـهزلا و  تاحلاصلا و  لامعالا  مولعلا و  نیب 

تاقباسلا و فیناصتلا  یلع  قئافلا  عماجلا  تاضماغلا  هقئاقد  بهذـملا و  ۀـفرعم  یلع  لمتـشملا  ریبکلا  حرـشلا  بحاـص  یعفاـشلا  ینیوزقلا 
نـسحلا نب  میحرلا  دبع  هتافنـصم و  ضعب  هبتک  دنع  هب  ءیـضتسی  يّذلا  جارّـسلا  یفطنا  امل  ةرجـش  هل  تءاضا  ّهنا  هتامارک  نم  تاقحاللا و 

مل يّذلا  زیجولا  حرـشلا  بحاص  ینیوزقلا  هلبق  روکذملا  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  نیدـلا  ماما  مسقلا  وبا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يونـسالا 
یف ناسللا  رهاط  اهریغ  لوصالا و  ثیدـحلا و  ریـسفتلا و  هقفلا و  یف  اماما  ناک  هریغ و  یلع  هدـلاو و  یلع  هقفت  هلثم  بهذـملا  یف  فنـصی 

هلوقب و ربع  هیف  هیلع  فقی  مل  نا  همالک و  یف  هار  اذإ  الا  بلاغ  دحا  نع  القن  قلطی  الف  تالوقنملا  یف  زارتحالا  دیدش  بدالا  ریثک  هفینصت 
ةرهاظ ةریثک  تامارک  هل  تناک  نینکمتملا و  نیحلاّصلا  نم  ناک  هنا  يوونلا  لاق  حیجرتلا و  بتارم  یف  اضیا  زارتحالا  دیدش  اذـک  نالف  نع 

یعفارلا یمجعلاب  ناعفار  نا  لوقی  ینیوزقلا  نیدـلا  لالج  ةاضقلا  یـضاق  تعمـس  یهتنا و  نیوزق  دالب  نم  ةدـلب  ناـعفار  یلا  بوسنم  وه  و 
یحاونب سیل  هنا  مث  لاق  عفار  یلا  ۀبـسن  ناعفارف  برعلا  دنع  هرخآ  یف  ۀبـسنلا  ءایک  مجعلا  دـنع  مسالا  رخآ  یف  نونلا  فلالا و  ناف  یبرعلاب 

بوسنم وه  لب  عفار  ناعفار و ال  اهل  لاقی  ةدلب  نیوزق 
520 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یعفارلا ۀبـسن  اذ  ام  یلا  نیوزق  یـضاق  نیدلا  رفظم  یـضاقلا  تلاس  لاق  هخیـش  نع  ءالـضفلا  ضعب  یکح  تلق و  عفار  هل  لاقی  هل  ّدـج  یلا 
ثلث ۀنس  رخآ  یف  یفوت  هنع  هَّللا  یضر  جیدخ  نب  عفار  یلا  بوسنم  هنا  نیوزق  رابخا  یف  نیودتلا  باتک  یف  يدنع  وه  هطخب و  بتک  لاقف 

ّتس و وحن  هرمع  ثلث و  ۀنـس  ةدـعقلا  يذ  یف  یفوت  ناکلخ  نبا  لاق  حالّـصلا و  نبا  هلاق  نیوزقب  ۀئامتـس  نیرـشع و  عبرا و  هنـس  لـئاوا  وا 
یف انیت  امیقا و ال  میحرلا  باب  یلع  امیقا  هنم  یلامالا و  هباتک  یف  اریثک  هنم  رکذ  نسح  رعش  هل  هوحنب و  ةربعلا  یف  یبهذلا  مزج  ۀنس و  نیتس 

تاوف رد  یبتکلا  دمحا  نب  رکاش  نب  دمحم  نیدلا  حالـص  امیحر و  دابعلاب  افوءر  هدجی  هباب  قدـصلا  یلع  عرقی  نم  بّرلا  وه  امیهتف  هرکذ 
حرـشلا بحاص  ینیوزقلا  یعفارلا  مسقلا  وبا  نیدـلا  ماما  ۀـماّلعلا  مامالا  لضفلا  نب  میرکلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  هتفگ  تاـیفولا 
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مل ادـلجم  رـشع  ینثا  یف  زیجولا  حرـش  فنـص  ةریـسلا  نسح  نونف  اذ  ناک  هلثم و  مجعلا  دالب  یف  نظا  ام  لاـق  حالّـصلا و  نبا  هرکذ  ریبکلا 
هَّللا دبع  وبا  لاق  ةرهاظ و  ةریثک  تامارک  هل  تناک  نینکمتملا  نیحلاّصلا  نم  یعفاّرلا  يوونلا  نیّدلا  ییحم  خیشلا  لاق  هلثمب و  زیجولا  حرشی 

اعورف و الوصا و  ۀّینیدلا  مولعلا  یف  هرصع  دحوا  ناک  ۀنسلا  رصان  نیّدلا و  ماما  انخیش  وه  هفیلات  نیعبرالا  یف  ینیارفـسالا  دمحم  نب  دمحم 
ثلث و ۀنـس 623  یلاعت  هَّللا  همحر  نیوزقب  تام  یعفاشلا و  دنـسمل  احرـش  فّنـص  ثیدـحلا  ریـسفت  ریـسفتلا و  یف  نیوزقب  سلجم  هل  ناک 

نب میرکلا  دبع  دمحم  نب  میرکلا  دبع  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يدسا  دمحا  نب  رکب  وبا  نیدلا  یقت  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀئامتـس  نیرـشع و 
هیلإ روشنملا و  ملعلاک  روهـشملا  حرـشلا  بحاص  یعفارلا  ینیوزقلا  مسقلا  وبا  نیدـلا  ماـما  ۀـمالعلا  ماـمالا  نسحلا  نب  نیـسحلا  نب  لـضفلا 

قبـسلا بصق  زاح  همدقت و  نمم  ریثک  یلع  هیف  زرب  دقل  راصمالا و  میلاقالا و  بلاغ  یف  راصعالا  هذه  یف  انباحـصا  نم  ءاهقفلا  ۀـماع  عجری 
مل ّینا  ّنظا  حالّـصلا  نبا  لاق  ۀعامج و  نم  ثیدحلا  عمـس  هریغ و  هدلاو و  یلع  هقفت  همدق  عضو  ثیح  هدی  عضو  نم  الا  هواش  كردی  الف 
لاق هلثمب و  زیجولا  حرـشی  مل  ادـلجم  ةرـشع  عضی  یف  زیجولا  حرـش  فّنـص  رمالا  لیلج  ةریـسلا  نسح  نونف  اذ  ناک  هلثم  مجعلا  دالب  یف  را 

نیعبرالا یف  ینیارفـسالا  دمحم  نب  دمحم  هَّللا  دـبع  وبا  لاق  ةرهاظ و  ةریثک  تامارک  هل  تناک  نینکمتملا و  نیحلاّصلا  نم  ناک  هنا  يوّونلا 
ۀینیدلا مولعلا  یف  هرصع  دحوا  ناک  اقدص  ۀنسلا  رصان  نیدلا و  ماما  انخیش  وه  هفیلات 

521 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
احرش فنـص  ثیدحلا  عیمـستل  ریـسفتلل و  نیوزقب  سلجم  هل  ناک  ریـسفتلا و  یف  هتقو  دیرف  بهذملا و  یف  هنامز  دهتجم  اعورف و  الوصا و 

هیلع رهظی  یبهذلا و  لاق  ریثکلا و  عمس  اعضاوتم  اعرو  ادهاز  ناک  هنم و  زجوا  فنص  مث  زیجولل  احرش  فنص  هعمـسا و  یعفاشلا و  دنـسمل 
علاطی سلجف  ۀمرک  قرع  هل  ءاضاف  ّملأتف  اهب  تاب  ۀیرق  یف  ۀعلاطملل  اتیز  دجی  مل  هنا  لیق  دنـسملا و  حرـش  یف  هنونف  ثیدحلاب و  ّيوق  ءانتعا 

ثیدـحلا و ریـسفتلا و  هقفلا و  یف  اماما  ناک  هلثم و  بهذـملا  یف  فنـصی  مل  يذـلا  زیجولا  حرـش  بحاـص  يونـسالا  لاـق  هیلع و  بتکی  و 
همالک یف  هار  اذإ  الا  ابلاغ  دحا  نع  القن  قلطی  تالوقنملا و ال  یف  زارتحالا  دـیدش  بدالا  ریثک  هفینـصت  یف  ناسللا  رهاط  اهریغ  لوصالا و 

نم حورـشملا  یلازغلا  مالک  دعب  هذخا  رثکا و  حیجرتلا و  بتارم  یف  اضیا  زارتحالا  دیدش  اذک  نالف  نع  هلوقب و  ربع  هیف  هیلع  فقی  مل  ناف 
ۀیعفاشلا بتک  تیرقتـسا  اذإ  کـلذ  عم  زازلا و  یـسخرسلا  یلاـما  جـک و  نبا  دـیرجت  لـماشلا و  بیذـهتلا و  ۀـمتتلا و  ۀـیاهّنلا و  بتک  ۀـتس 

هنم  یلامالا و  یف  هنم  رکذ  نسح  رعش  هل  همدقت و  نم  ّلک  نم  اعالطا  رثکا  یعفارلا  تدجو  ۀلّوطملا 
امیهتف هرکذ  یف  اینت  امیقا و ال  میحرلا  باب  یلع  امیقا 

امیحر دابعلاب  افوءر  هدجی  هباب  قدّصلا  یلع  عرقی  نم  برلا  وه 
ثلث ۀنس  ةدعقلا  يذ  یف  یفوت  ناکلخ  نبا  لاق  نیوزقب و  ۀئامتس  نیرشع و  عبرا و  ۀنس  لئاوا  وا  ثلث  ۀنس  رخاوا  یف  یفوت  حالّصلا  نبا  لاق 

بهذم یف  فنصی  مل  ّهنا  ملعا  هفصو و  دعب  يوونلا  هیف  لوقی  يذلا  زیجولا  حرـش  یف  زیزعلا  هفیناصت  نم  ۀنـس و  نیتس  تس و  وحن  هرمع  و 
لک داقتعا  يداقتعا و  لب  تاقیقحتلا  يذ  یعفارلا  باـتک  نم  لـمکا  هترکذ  اـم  عومجم  کـل  لـصحی  اـم  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  یعفاـشلا 
نع رخاتم  وه  ریغـصلا و  حرـشلا  تامهملا و  دـصاقملا  نم  هترکذ  امیف  تارخأـتملا  ـال  تاـقباّسلا و  بتکلا  یف  هلثم  دـجوی  مل  ّهنا  فنـصم 
ۀنس بجر  یف  هئالما  یف  تادتبا  هلوا  یف  لاق  نامخض  نادلجم  وه  دنـسملا و  حرـش  ررحملا و  يوونلا و  هیلع  فقی  مل  هبقلی و  مل  زیزعلا و 

راطخا دلجم و  یف  یلامالا  جاهنملل و  قئاقدلاک  زیجولاب  قلعتی  فیطل  دلجم  بینذتلا  ریبکلا و  حرشلا  غارف  بقع  وه  ۀئامتس و  ةرشع و  یتنث 
تادلجم یف  ةولّصلا  ءانثا  یلا  هیف  لصو  دومحملا  حرشلا  هامـس  روکذملا  نم  طسبا  زیجولا  یلع  حرـش  یف  ریبکلا  عرـش  دق  ناک  زاجحلا و 

یلا راشا  دق  هنع و  لدع  مث 
522 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاـق يووـنلا  هلاـق  نیوزق  دـالب  نم  ةدـلب  ناـعفار  یلا  بوـسنم  یعفارلا  ةریحتملا و  ۀلئـسم  یف  ضیحلا  باـتک  یف  زیزعلا  یف  ۀـعطقلا  کـلت 
دنع مسالا  رخآلا  یف  نونلا  فلالا و  ّناف  یبرعلاب  یعفارلا  لثم  یمجعلاب  ناعفار  ّنا  ینیوزقلا  نیدلا  لالج  ةاضقلا  یضاق  تعمس  يونسالا و 
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بوسنم وه  لب  عفار  ناعفار و ال  اهل  لاقی  ةدلب  نیوزق  یحاونب  سیل  هنا  لاق  عفار  یلا  ۀبسن  ناعفارف  برعلا  دنع  هرخآ  یف  ۀبسنلا  ءایک  مجعلا 
یـضاق نیدلا  رفظم  یـضاقلا  تلاس  لاق  هخیـش  نع  ءالـضفلا  ضعب  یکح  يونـسالا و  نیدـلا  لامج  خیـشلا  لاق  عفار  هل  لاقی  هل  دـج  یلا 

یـضر جیدخ  نب  عفار  یلا  بوسنم  هنا  نیوزق  رابخا  یف  نیودـتلا  باتک  یف  يدـنع  وه  هطخب و  بتک  لاقف  یعفارلا  ۀبـسن  اذ  ام  یلا  نیوزق 
دمحا نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  سمش  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلوم  عفار  یبأ  یلا  بوسنم  هنا  الوق  ریثک  نبا  یکح  هنع و  هَّللا 

ماما مساقلا  وبا  مامالا  لضفلا  نب  میرکلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  هتفگ  نیرـسفملا  تاقبط  رد  یطویـس  ذـیملت  یکلاملا  يدوادـلا 
اعورف و ۀینیدلا  مولعلا  یف  هرـصع  لها  دـحوا  ناک  ینیارفـسالا  دـمحم  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  لاق  ریبکلا  حرـشلا  بحاص  یعفارلا  نیدـلا 

دنـسمل احرـش  فنـص  ثیدحلا  عیمـستل  ریـسفتلل و  نیوزقب  سلجم  هل  ناک  ریـسفتلا  یف  هتقو  دـیرف  بهذـملا و  یف  هنامز  دـهتجم  الوصا و 
نینکمتملا و نیحلاّصلا  نم  ناک  هنا  يوونلا  لاق  ریثکلا و  عمـس  اعـضاوتم  اـعرو  ادـهاز  ناـک  هنم و  زجوا  رخآ  زیجولل و  احرـش  یعفاـشلا و 

ریثک هفینصت  یف  ناسّللا  رهاط  اهریغ  لوصالا و  ثیدحلا و  ریسفتلا و  هقفلا و  یف  اماما  ناک  يونـسالا  لاق  ةرهاظ و  ةریثک  تامارک  هل  تناک 
اذک نالف  نع  هلوقب و  ربع  هیف  هیلع  فقی  مل  ناف  همالک  یف  هار  اذإ  الا  ابلاغ  دـحا  نع  القن  قلطی  الف  تالوقنملا  یف  زارتحالا  دـیدش  بدالا 
اتیز دجی  مل  هنا  لیق  دنـسملا و  حرـش  یف  هنونف  ثیدحلاب و  يوق  ءانتعا  هیلع  رهظی  یبهذلا و  لاق  حیجرتلا  بتارم  یف  اضیا  زارتحالا  دـیدش 

هیلاما  یف  هنم  رکذ  نسح  رعش  هل  هیلع و  بتکی  علاطی و  سلجف  ۀمرک  قرع  هل  ءاضاف  کلذل  ّملأتف  اهب  تاب  ۀیرق  یف  ۀعلاطملل 
امیهتف هرکذ  یف  انیت  امیقا و ال  میحرلا  باب  یلع  امیقا 

امیحر دابعلاب  افوءر  هدجی  هباب  قدصلا  یلع  عرقی  نم  ّبرلا  وه 
هرمع ثالث و  ۀنس  ةدعقلا  يذ  یف  ناکلخ  نبا  لاق  حالصلا و  نبا  لاق  نیوزقب  ۀئامتس  نیرشع و  عبرا و  ۀنس  لئاوا  وا  ثلث  ۀنـس  رخاوا  یفوت 

بینذتلا نامخض و  نادلجم  دنسملا  حرش  ررحملا و  ریغصلا و  حرشلا  زیجولا و  حرش  یف  زیزعلا  هفیناصت  نم  ۀنس و  نیتس  تس و  وحن 
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وه ۀحتافلا و  تادرفم  یلع  ۀـحراشلا  یلامالا  زاجحلا و  راطخا  دـلجم و  یف  یلامالا  جاهنملا و  یلع  قئاقدـلاک  زیجولاب  قلعت  فیطل  دـلجم 
يونـسالا و لاق  يوونلا  هلاق  نیوزق  دـالب  نم  ةدـلب  ناـعفار  یلا  بوسنم  یعفارلا  هخایـشا و  نع  دـیناساب  ثیداـحا  اـهیف  یلمأ  اـسلجم  نوثلث 

ۀبـسنلا ءایک  مسالا  رخآ  یف  نونلا  فلالا و  ّناف  یبرعلاب  یعفارلا  لثم  یمجعلاب  ناعفار  لوقی  ینیوزقلا  نیدـلا  لالج  ةاضقلا  یـضاق  تعمس 
هل لاقی  هل  دج  یلا  بوسنم  وه  لب  عفار  ناعفار و ال  اهل  لاقی  ةدلب  نیوزق  یحاونب  سیل  هنا  مث  عفار  یلا  ۀبسن  ناعفارف  برعلا  دنع  هرخآ  یف 

بتک لاقف  یعفارلا  ۀبـسن  اذ  ام  یلا  نیوزق  یـضاق  نیدلا  رفظم  یـضاقلا  تلاس  لاق  هخیـش  نع  ءالـضفلا  ضعب  یکح  يونـسالا و  لاق  عفار 
بوسنم هنا  الوق  ریثک  نبا  یکح  هنع و  هَّللا  یـضر  جیدخ  نب  عفار  یلا  بوسنم  هنا  نیوزق  رابخا  یف  نیودتلا  باتک  یف  يدـنع  وه  هطخب و 

نب دمحم  نب  میرکلا  دبع  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلوم  عفار  یلا 
هتفگ هدرک و  يو  رکذ  حالصلا  نبا  ریبکلا  حرـشلا  بحاص  ینیوزقلا  یعفارلا  مساقلا  یبأ  نیدلا  ماما  ۀمالعلا  مامالا  لضفلا  نب  میرکلا  دبع 

هن حرـش  وا  دننام  ار  زیجو  یکی  چیه  هتـشون  دلجم  هدزاود  رد  زیجو  حرـش  تریـس  کین  نونف  بحاص  دوب  هلثم و  مجعلا  دالبلا  یف  ّنظا  ام 
وه هتشون  دوخ  نیعبرا  رد  ینیارفـسا  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  دوب و  رایـسب  تامارک  ار  وا  نینکمتملا  نیحلاصلا  نم  یعفارلا  هتفگ  يوون  هدرک و 
رب دوب  ثیدح  ریـسفت و  سلجم  نیوزق  رد  ار  وا  اعورف و  الوصا و  هینید  مولع  رد  دوب  دوخ  رـصع  دـحوا  ۀنـسل  ارـصان  نیدـلا و  ماما  انخیش 

نسح قیدص  يولوم  زین  تایفولا و  تاوف  یف  هلاق  هدومن  لاقتنا  ۀئامتس  نیرشع و  ثلث و  هنـس  رد  نیوزق  رد  هتـشون و  حرـش  یعفاش  دنـسم 
فنـص لثم  مجعلا  دالب  یف  ّنظا  ام  لاق  حالّـصلا و  نبا  هرکذ  ینیوزقلا  یعفاّرلا  مسقلا  وبا  دمحم  نب  میرکلا  دبع  هتفگ  للکم  جات  رد  ناخ 

ماما انخیـش  وه  ینئارفـسالا  دـمحم  لاق  ةرهاظ و  ةریبک  تامارک  هل  يوونلا  لاق  هلثمب  زیجولا  حرـشی  مل  ادـلجم  رـشع  ینثا  یف  زیجولا  حرش 
نونف اذ  ناـک  ۀنـس 623 و  نیوزقب  تام  حر  یعفاشلا  دنـسمل  احرـش  فنـص  ثیدحلا  ریـسفتلا و  یف  سلجم  هل  ناک  ۀنـسلا  رـصان  نیّدلا و 

صیخلتلا 5 ط هاّمس  اجیرخت  رجح  نبا  هباتکل  جّرخ  اریبک  املاع  ادهتجم 
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هتفگ ةّدوملا  عیبانی  رد  یخلبلا  يزودنقلا  نیسحلا  نالک  هجاوخ  نب  نامیلس  خیش  هکنآ  مهدزناش  هجو 
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ریما نب  نسحلا  نا  هّدـج  نع  هیبا  نع  قداّـصلا  رفعج  نع  مـهنع  هَّللا  یـضر  نیبـیطلا  تیبـلا  لـها  نـم  ۀـمئالا  یلا  بوـسنملا  ریـسفتلا  یف  و 
کلذ ضرفی  مل  ضئارفلا  مکیلع  ضرف  اّـمل  هتمحر  هـنمب و  لـج  زع و  هَّللا  نا  لاـق  رینملا و  یلع  بـطخ  مـهیلع  هَّللا  مالـس  یلع  نینمؤـملا 

مکبولق و یف  ام  صحمیل  مکرودـص و  یف  اـم  یلتبیل ؟؟؟ بیطلا و  نم  ثیبخلا  زیمیل  وه  ـالا  هلا  ـال  هنم  ۀـمحر  لـب  هیلإ  هنم  ۀـجاحل  مکیلع 
لها انل  ۀـیالولا  موصلا و  ةاکزلا و  ءاتیا  ةولّـصلا و  ماقا  ةرمعلا و  جـحلا و  مکیلع  ضرفف  ۀـنج  یف  مکلزانم  لضافتتل  هتمحر و  یلا  اوقباستتل 

يرایح ال متنکل  هءایصوا  ملس و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  ول ال  هلیبس  یلا  احاتفم  ضئارفلا و  باوبا  هب  اوحتفتل  اباب  مکل  اهلعج  تیبلا و 
َمْوَْیلا لاق  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  مکیبن  دـعب  ءایلوالا  ۀـماقاب  مکیلع  هَّللا  ّنم  اّملف  اهباب  نم  الا  اراد  نولخدـت  له  ضئارفلا و  نم  اضرف  نوفرعت 

ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ 
مکفرعی مکبراشم و  مکلکآـم و  مکلاوما و  مکجاوزا و  نم  مکروهظ  ءارواـم  مکل  لـحیل  اـهئاداب  مکرما  اـقوقح و  هئاـیلوال  مکیلع  ضرفف 

یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  لج  زع و  هَّللا  لاق  مث  بیغلاب  مکنم  هعیطی  نم  ملعیل  ةورثلا و  ءامّنلا و  ۀکربلا و  کلذب 
ِهِسْفَن  ْنَع  ُلَْخبَی  امَّنِإَف  ةدوملا  لخبی  نم  نا  اوملعا  و 

َنُونِمْؤُْملا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَسَف  متئش  ام  دعب  نم  اوملعاف  هیلإ  ءارقفلا  متنا  ّینغلا و  وه  هَّللا  نا 
َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرتَس 

* َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِبقاْعلا  َو 
َنیِِملاَّظلا  یَلَع  اَّلِإ  َناوْدُع  الَف 

یف سانلا  رئاس  مهرون و  نم  مهیبحم  قلخ  يرون و  نم  یتیب  لها  قلخ  هَّللا و  رون  نم  اـنا  تقلخ  لوقی  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  يدـج  تعمس 
رانلا

ملاع دنوادخ  هاگ  ره  هک  دومرف  داشرا  دوخ  تظعوم  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  هک  تسحئال  حضاو و  تیاده  اپارـس  تیاور  نیزا 
ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  امش  یبن  دعب  ایلوا  تماقا  ببسب  امش  رب  داهن  تنم 

دارم هک  تسرهاـظ  نوچ  امـش و  يوسب  نآ  ياداـب  ار  امـش  درک  رما  ار و  دـنچ  یقوقح  دوخ  ياـیلوا  يارب  امـش  رب  دوـمن  ضرف  سپ  ۀـیآلا 
ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  هفیرش  هیآب  جاجتحا  هنیرق  دنتسه و  افلخ  همئا و  ایلوا  زا  اج  نیا  رد  بانجنآ 

هّینس نیققحم  ياملع  هدافا  بسح  مامت  لیصفتب  ماعنملا  هَّللا  دمحب  اقباس  ریسا  لک  ریما ع  تفالخ  باب  رد  ریدغ  زور  نآ  دورو  لوزن و  هک 
ثیدحلا دافمب  دشاب  همئا  ینعمب  ایلوا  ظفل  فینم  ثیدح  نیرد  هاگ  ره  سپ  دیامنیم  ینعم  نیا  نییعت  زین  یتفایرد 
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رجح نباک  دـنیامنیم  جاجتحا  ثیداحا  قیبطت  رد  نآب  هینـس  ياملع  اجباج  مکحتـسم و  تیاغب  ملـسم و  تسیلـصا  هک  اـضعب  هضعب  رـسفی 

هکیکر و تاهبـش  دـشاب و  فرـصتلاب  یلوا  ماما و  ینعمب  زین  تیالو  ثیدـح  رد  مکیلو  ظفل  هریغ  یف  هریغ  يراـبلا و  حـتف  یف  ینالقـسعلا 
دشاپ مه  زا  دناهدییارس  صیب  صیح  دیزم  ببسب  هک  موق  هفیخس  تاکیکشت 

یفسن نیدلا  زیزع  خیش  هدافاب  لالدتسا  - 17

نب نیدلا  زیزع  خیـشلا  باتک  یف  هتفگ و  ةدوملا  عیبانی  رد  یخلبلا  يزودنقلا  نیـسحلا  نالک  هجاوخ  نب  نامیلـس  خیـش  هکنآ  مهدفه  هجو 
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ملس هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  ام  ربمغیپ  زا  شیپ  هک  دیامرفیم  هرس  هَّللا  سدق  يومحلا  نیدلا  دعس  خویشلا  خیش  هَّللا  همحر  یفـسنلا  دمحم 
ره رد  دنتفگیم و  ایبنا  ار  هلمج  دنتعیرـش  بحاص  ناثراو  هک  ار  يادـخ  ترـضح  نابرقم  دوب و  یبن  مسا  دوبن و  یلو  مسا  قباس  نایدا  رد 

وا و نیدـب  ار  قلخ  دـندوب  وا  ناثراو  هک  دـندوب  ربمغیپ  نیدـنچ  مالـسلا  هیلع  مدآ  نید  رد  سپ  دوبن  هدایز  تعیرـش  بحاص  کی  زا  ینید 
نید نوچ  مالـسلا و  مهیلع  یـسیع  نید  رد  یـسوم و  نید  رد  میهاربا و  نید  رد  حون و  نید  رد  نینچمه  دندرکیم و  توعد  وا  تعیرـشب 
ادیپ ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  نید  رد  یلو  مسا  یلاعت  يادخ  دزن  زا  دش  لزان  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحمب  هدیدج  تعیرـش  دیدج و 
هَّللا یلص  دمحم  نابئان  ار  ناشیا  دینادرگ و  وا  ناثراو  دیزگرب و  ار  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  تیبلها  زا  سک  هدزاود  یلاعت  قح  دمآ 

هک دینادرگ  وا  ناثراو  ملس و  هیلع و 
ءایبنالا ۀثرو  ءاملعلا  ثیدح 

دومرف و سک  هدزاود  نیا  قح  رد 
لیئارسا ینب  ءایبناک  یتّما  ءاملع  ثیدح 

تسوا و مان  نامزلا  بحاص  يدـهم  تسایلوا و  متاخ  دـشابیم  مهدزاود  یلو  تسنیرخآ  بئان  هک  نیرخآ  یلو  اما  دومرف  ناـشیا  قح  رد 
دنیوگیمن ایلوا  ار  ناشیا  دنابیغلا  لاجر  زا  هک  سک  هاجنپ  دصیـس و  نآ  اما  دنتـسین و  هدزاود  زا  شیپ  ملاع  رد  ایلوا  هک  دیامرفیم  خیش 

هقباس نایدا  هیضام و  مما  رد  هک  تسراکشآ  حضاو و  رانتسا  اذإ  حبصلاک  تقاشر  رسارس  ترابع  نیزا  یهتنا  دنیوگیم  لادبا  ار  ناشیا  و 
دومرف قلخ  یلو  مسا  یلاعت  قح  دش  لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  تعیرش  نوچ  دوبن و  یسک  رب  یلو  ظفل  قالطا 

ناشیا قح  رد  دومرف و  بانج  نآ  نابئان  ناثراو و  هدومرف  باختنا  افطصا و  ترضح  نآ  تیبلها  زا  ار  سک  هدزاود 
ءایبنالا ۀثرو  ءاملعلا 

مهدزاود بئان  مهدزاود و  یلو  تسنیرخآ و  بئان  هک  نیرخآ  یلو  تسققحتم و  تباث و  ناـشیارب  یلو  مسا  دومن و  داـشرا  لیئارـسا  ینب 
یلو قالطا  دنتـسین و  هدزاود  زا  شیب  ملاع  رد  ایلوا  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  تسوا و  مان  نامزلا  بحاص  يدهم  تسایلوا و  متاخ  دـشابیم 

صوصخم یلو  ظفل  هاگ  ره  سپ  دنیوگیم  لادبا  ار  ناشیا  هکلب  دنکیمن  مه  بیغلا  لاجر  رب 
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تیالو ثیدـح  رد  یلو  ظفل  دـشابن  زئاج  مه  بیغلا  لاجر  یتح  يرگید  رب  نا  قالطا  دـشاب و  مالـسلا  ۀـیحتلا و  فالآ  مهیلع  مارک  همئاـب 
لومحم دـشاب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضحب  صاصتخا  تیلـضفا و  بجوم  لقا  تماما و ال  تبثم  هک  يانعم  رب  اعطق  امتح و  انیقی و 

ۀیاوغلا بابرا  كوکـشل  ۀمـساح  ۀجح  نم  اهکنودف  دوب  دهاوخ  حیحـص  ثیدـح  يارب  حیرـص  فیرحت  رگید  يانعم  قلخ  دوب و  دـهاوخ 
عقویب ماع و  نانچ  ار  صتخم  نأشلا  لیلج  ظـفل  نینچ  تارـضح  هک  تسبجع  ۀـیالولا  ثیدـح  یف  ۀـمامالا  یلع  ـالیلد  ّیلولا  نوکل  ۀـنّیبم 

ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  فیرش و  ثیدح  نیا  تلالد  لاطبا  معزب  دنیوگیم و  یلو  ار  سکان  سک و  ره  هک  دنتخاس 
رباـکا زا  یفـسن  زیزع  خیـش  هـک  دـنامن  یفخم  دـنیوپیم و  هرباـکم  لاـمک  هار  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  تماـما  رب  نآ  لاـثما  و 

ردق نآ  دوب  هفئاط  نیا  نالماک  زا  وا  هتفگ  وا  حدمب  رارسالا  ةآرم  رد  نمحرلا  دبع  خیش  تسنیروهـشم  ءالمک  هلجا  نیفورعم و  نیحودمم 
نیا بتک  رگید  رد  تسا  هدومن  نایب  هریغ  لیزنت و  یـصقا و  دـصقم  قئاـقحلا و  فشک  رد  يو  هک  هیفوص  حالطـصا  فراـعم و  قئاـقح و 

قلخب هکنآ  مود  دناتـسیم  قـح  زا  ضیف  هکنآ  یکی  دـنکیم  راـک  ود  لوا  رهوـج  هک  دـیوگیم  یـصقا  دـصقم  باـتک  رد  تـسین  هفئاـط 
قلخب هک  لوا  رهوـج  فرط  نـیا  هدـمآ و  تیـالو  شماـن  دریگیم  قـح  زا  ضیف  هـک  لوا  رهوـج  فرط  نآ  هـک  نادـب  نوـنکا  دـناسریم 

ار توبن  تیالو و  نوچ  دنادمحم  تعنـص  ود  ره  تیالو  رهاظ  توبن  دمآ و  توبن  نطاب  تیالو  سپ  تسا  هدـمآ  توبن  شمان  دـناسریم 
هک فرط  نیا  رهظم  ملاع  نیرد  دنارهظم  ود  ار  لوا  رهوج  فرط  ود  ره  هک  دـیوگیم  يومح  نیدـلا  دعـس  خیـش  هکنادـب  نونکا  یتسناد 
يأ دراد  رایـسب  یماسا  نامزلا  بحاـص  تسناـمزلا و  بحاـص  تستیـالو  شماـن  هک  فرط  نآ  رهظم  تساـیبنالا و  متاـخ  تستوبن  شماـن 
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كاپ ملظ  زا  ار  نیمز  يور  تمامت  دـیآ  نوریب  نوچ  دـناهدرک  هارمه  يو  اب  ار  تردـق  ملع و  دراد و  لامکب  ملع  نامزلا  بحاص  شیورد 
تسا و هتخاس  اهباتک  نامزلا  بحاص  قح  رد  يومح  نیدلا  دعـس  خیـش  دنبای  شیاسآ  وا  تقو  رد  مدرم  دنادرگ و  هتـسارآ  لدـعب  دـنک و 

یهتنا هتفگ  رایسب  يو  حدم 

روما رد  فرصت  يانعم  یلو  ظفل  زا  ردابتی  لالدتسا  - 18

رگا سپ  يدعب  ظفل  مض  عماج  هچ  تسرمالا  یف  فرصتم  يانعم  قالطالا  دنع  یلو  ظفل  زا  مهفلا  یلا  قباس  ردابتم و  هکنآ  مهدجیه  هجو 
یلو ظفل  زا  ینعم  نیا  قبـس  ردابت و  مه  زاب  تسرمـالا  یف  فرـصتم  ياـنعم  رب  یلو  ظـفل  لـمح  مزلتـسم  هک  هقباـس  هلدا  زا  مینک  رظن  عطق 

هدارا یلو و  ظفل  زا  رمالا  یف  فرصتم  يانعم  قبس  ردابت و  يوعد  هک  دمحلا  هّلل  تسیفاع و  مساح و  ار  ساوسو  لها  هبش  یفاو و  یفاک و 
لّوعم دمتعم و  ملاع  حیرص  صنب  لدعم و  قثوم و  دهاشب  نهربم  نشور و  قلطم  هفیلخ  قح و  رب  ّیصو  قحب  دراو  ثیدح  رد  نآ 

527 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب دـمحم  همالع  لیدـعیب  ققدـم  ذـبهج  لیبن و  ققحم  لـضاف  لـیلج و  ریرحن  همـالع  هک  تسناد  دـیاب  سپ  میاـمنیم  لجـسم  مکحم و 

لقتنا لاطا و  هیناعم و  یلع  دیمح  هیقفلا  ملکت  هتفگ و  ریدغ  ثیدح  رب  لمتـشم  نیلقث  ثیدـح  لقن  دـعب  هبدـن  هضور  باتک  رد  لیعامـسا 
ربخا امهنع و  لاسی  نیذـلا  نیلقثلا  دـحا  مهلعج  ثیح  مهقح  ۀـیاعر  بوجو  مالّـسلا و  مهیلع  ةرتعلا  لضف  اهنم  هَّللا  همحر  لاق  کلذ  ضعب 

اهنم دیمح و  هیقفلا  نع  القن  لیعامسا  نب  دمحم  لاق  نا  یلا  مهیف  هاعدل  باجتسا  ینعی  یناطعاف  لاق  ریبخلا و  فیطللا  مهل  لاس  ّهناب 
هّیلو اذهف  هیلو  تنک  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 

دقع یف  فرصتلا  کلم  دیری  هل  یلو  نم ال  یلو  ناطلّسلا  لاق  اذهل  هریغ و  یف  لمعتـسا  نا  مهفلا و  یلا  قبـسلاب  فرـصتملا  کلاملا  یلولا 
ۀبصع ثیح ال  هیف  ۀیالولا  هل  مامالا  نا  ینعی  حاکنلا 

نییلوصا نیققحم  زا  يرایسب  ینالقاب و  رکب  وبا  یعفاش و  بهذمب  لالدتسا  - 19

دقف دـنع  كرتشم  ظفل  لـمح  یناـث  بناـج  نییلوصا  نیققحم  زا  يرایـسب  ینـالقاب و  رکب  وبا  یعفاـش و  ترـضح  دزن  هکنآ  مهدزون  هجو 
ربانب مه  زاـب  دوبیمن  دوجوم  یلیلد  چـیه  هقحـال  هقباـس و  هلدا  زا  ضرفلاـب  رگا  سپ  تسمزـال  بجاو و  نآ  یناـعم  عیمج  رب  صـصخملا 

ثیداحا رگید  فیرـش و  ثیدح  نیرد  یلو  ظفل  لمح  یناث  لوا و  بهذـم  ینابم  نیدیـشم  نیققحم و  رگید  ینالقاب و  یعفاش و  بهذـم 
رپ دشیم و  متحتم  يرورض و  مزال و  بجاو و  یناعم  عیمج  رب  هدش  تباث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  تیالو  نا  رد  هک  هریثک 

ریما بانج  تماما  لیلد  فیرش  ثیدح  نیا  مه  ریدقت  نیرب  سپ  تسماما  فدارم  هک  تسرمالا  یف  فرـصتم  یلو  یناعم  زا  هک  تسرهاظ 
وبا یعفاش و  ترضح  هکنیا  اما  هیف و  ریض  دشاب و ال  تباث  ترضح  نآ  يارب  مه  رگید  یناعم  هکنآ  رمالا  ۀیاغ  دشاب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

بتک عبتتم  رب  سپ  صّصخملا  دقف  دنع  یناعم  عیمج  رب  كرتشم  لمح  بوجوب  دنالئاق  هّینس  نییلوصا  نیققحم  زا  يرایـسب  ینالقاب و  رکب 
نب هَّللا  دیبع  نیدلا  ناهرب  هماّلع  دوشیم  روکذم  دهاوش  ضعب  ناودـع  کیکـشت و  بابرا  ناجلخ  ساوسو و  عفد  رب  انب  تسرهاظ  هیلوصا 

لمح بوجو  حر  رکب  یبأ  یـضاقلا  هنع و  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  نع  لقن  هتفگ  لوصالا  ملع  یلا  لوصولا  جاهنم  حرـش  رد  یناغرفلا  دمحم 
نا بجیف  هانرکذ  امل  عونمم  ریغ  هیناعم  عیمج  یلع  هلمح  نال  هنم  دارملا  نییعت  یلع  لدـت  هعم  ۀـنیرق  ثیح ال  هیناعم  عیمج  یلع  كرتشملا 

ضعب یلع  لمحی  وا  نالطبلا  رهاظ  وه  ۀیلکلاب و  ظفللا  لامها  کلذ  هیناعم و  نم  ءیـش  یلع  لمحی  نا ال  اماف  هیلع  لمحی  مل  ول  ذإ  لمحی 
حم اضیا  وه  ضعبلا و  ۀنیعملا  ۀنیرقلا  مدع  اهیلإ و  ۀبسنلاب  عضولا  ءاوتسال  حجرم  الب  حیجرت  کلذ  ضعب و  نود  هیناعم 

528 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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مدـع دـنع  هیناـعم  عیمج  یلع  لوـمحم  كرتـشملا  ظـفّللا  هلوـق  هیلع  اوباـع  ۀـعبارلا  ۀلئـسملا  هتفگ  یعفاـش  بقاـنم  باـتک  رد  يزار  رخف  و 
نم اریثک  نا  لوقا  ۀغّلل و  ۀفلاخم  نوکی  امهیف  هلامعتساف  طقف  نیینعملا  دحال  هعضو  عضاولا  نا  زئاج  ریغ  هنا  یلع  لیلدلا  اولاق و  صصخملا 

رذعت امل  هنا  وه  رهاظ و  هیف  هلوق  هجو  دـمحا و  نب  راّبجلا  دـبع  یـضاقلا  ینالقابلا و  رکب  یبأ  یـضاقلاک  هیلع  هوقفاو  نیققحملا  نییلوصالا 
نع هل  جارخا  لیطعتلاب  لوقل  ةدـئافلا و  نایبلل و  هرکذ  امنا  یلاعت  هنال  لیطعتلا  رذـعت  هنا  انلق  اـمنا  عمجلا و  ـالا  قبی  مل  حـیجرتلا  لـیطعتلا و 
اذه عمجلا و  الا  قبی  مل  نامسقلا  لطب  اّمل  حم و  وه  حجرم و  ریغ  نم  نکمملا  حیجرت  یـضتقی  هنال  حیجرتلا  رذعت  هنا  انلق  امنا  انایب و  هنوک 
مث هتفگ  دیمحلا  هیقفلا  نع  القن  هقباس  ترابع  دعب  هبدن  هضور  رد  لیعامسا  نب  دمحم  هب و  لوقن  اّنک ال  نا  ۀلئسملا و  یف  نسح  يوق  هجو 

ۀقیرطب نیینعم  تلمتحا  ۀـظفل  ّلک  نا  یلع  ءانب  عیمجلا  یلع  هلمح  بجی  کلذـک  وهف  هّدـح  یلع  هانرکذ  اـم  ریغل  یلولا  لاـمتحا  انملـس  ول 
صیصختلا یلع  لیلد  لدی  مل  ذإ  عیمجلا  یلع  اهلمح  بجی  هناف  ۀقیقحلا 

یکم رجح  نبا  حیرصتب  لالدتسا  - 20

اّما حـضاوف و  یناثلا  اّما  اعرـش  ۀـغل و ال  دـهعی  مل  ماـمالا  ینعمب  یلوملا  نوک  نا  یلع  هتفگ  هقرحم  قعاوص  رد  رجح  نبا  هکنآ  متـسب  هجو 
* ُراَّنلا ُمُکاوْأَم  یلاعت  هلوق  لعفا و  ینعمب  یتای  العفم  ّنا  رکذی  مل  ۀیبرعلا  ۀمئا  نم  ادحا  ّنالف  لوالا 

العفم نا  نم  عنمی  لامعتـسالاف  اـضیا  هل و  داز  ـال  نم  داز  عوجلا  مهلوـقک  ةرـصنلا  یفن  یف  ۀـغلابم  مکترـصان  وا  مکّرقم  يأ  مکـالوم  یفل 
یف فرـصتملا  هیناعم  نم  انلعج  اّمناف  ذـئنیح  امهالوم و  نود  نیلجرلا  یلوا  اذـک و  نم  یلوم  نود  اذـک  نم  یلوا  وه  لاقی  ذإ  لـعفا  ینعمب 

ۀیتالا ۀیاورلل  ارظن  رومالا 
هّیلو تنک  نم 

رد ار  یلو  ظفل  رجح  نبا  هک  تسحضاو  ترابع  نیزا 
هّیلو تنک  نم  ثیدح 

رد یلو  زا  دارم  سپ  دنکیم  لمح  رومالا  یف  فرصتم  يانعم  رب 
هیلو یلعف  هیلو  تنک  نم  ثیدح 

رد ّیلو  هاگ  ره  دوب و  دهاوخ  رومالا  یف  فرصتم  رجح  نبا  هحیرص  هدافا  بسح  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  ملعتس  امک  تسیورم  هددعتم  قرطب  هک 
هیلو تنک  نم  ثیدح 

رد یلو  زا  دارم  امتح  انیقی و  دش  رومالا  یف  فرصتم  رب  لومحم 
يدعب مکیلو  ثیدح 

مهفلا و نم  هل  سیل  نم  الا  همزتلی  يذلا ال  قاذملا  یف  عشبتسملا  قاستالا  لالتخا  قارتفالا و  مزلی  یتح ال  دوب  دهاوخ  رومالا  یف  فرـصتم 
بسح لالدتسا  جاجتحا و  تنؤم  تفلک و  الب  قح  رما  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دمحب  سپ  قالخ  بئاّصلا  سدحلا 

529 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ُۀَِغلاْبلا ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  دیسر  روهظ  حوضو و  لامکب  لامک  اب  رجح  نبا  فارتعا 

زا رومالا  یف  فرصتم  ینعم  هدارا  توبث  درجم  هک  تسرهاظ  و 
هیلو تنک  نم  ثیدح 

ثیدح نیا  توبث  دیزم  هَّللا  دمحب  تسیفاو و  یفاک و  قح  لها  بولطم  توبث  يارب  هدومن  ناب  حیرص  صنب  حیحص  فارتعا  رجح  نبا  هک 
وا دزن  هکنآ  فصو  اب  هدینادرگ  رومالا  یف  فرصتم  یلوم  یناعم  زا  نآ  دورو  ضحم  ببـسب  هک  تسرهاظ  رجح  نبا  مالک  زا  مه  فیرش 

تسین تباث  تغل  زا  ینعم  نیا 
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« هیلو یلعف  هیلو  تنک  نم   » ثیدحب لالدتسا  - 21

ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسا  هدش  دراو  نآ  ریغ  هدـیرب و  ثیدـح  قرط  زا  هلمج  رد  هکنآ  مکی  تسب و  هجو 
دومرف

هّیلو یلعف  هّیلو  تنک  نم 
هتفگ دوخ  دنسم  رد  ینابیشلا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  هچنانچ 

هیلو یلعف  هیلو  تنک  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هیبا  نع  ةدیرب  نبا  نع  ةدیبع  نب  دعس  نع  شمعالا  انث  عیکو  انث 
تسروطسم لبنح  نب  دمحا  دنسم  رد  زین  و 

انمدق اّمل  لاق  ۀیرس  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  انثعب  لاق  هیبا  نع  ةدیرب  نبا  نع  ةدیبع  نب  دعس  نع  شمعالا  انث  ۀیواعم  وبا  انثدح 
هَّللا یلـص  یبنلا  تیأرف  لاق  ابابکم  الجر  تنک  یـسار و  تعفرف  لاق  يریغ  هاکـش  وا  هتوکـش  اماف  لاق  مکبحاص  ۀباحـص  متیأر  فیک  لاـق 

هّیلو یلعف  هّیلو  تنک  نم  لوقی  وه  لاق و  ههجو  ّرمحا  دق  ملس  هیلع و 
تسروطسم لبنح  نب  دمحا  دنسم  رد  زین  و 

دق ّهنا  لاقف  مهیلع  فقوف  ّیلع  نم  نولوانتی  مه  سلجم و  یلع  ّرم  هنا  هیبا  نع  ةدـیرب  نبا  نع  ةدـیبع  نب  دعـس  نع  شمعـالا  اـنث  عیکو  اـنث 
ایبس انبصا  ّیلع و  اهیلع  ۀیرس  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ینثعبف  کلذک  دیلولا  نب  دلاخ  ناک  ءیـش و  ّیلع  یلع  یـسفن  یف  ناک 
امب هثدحا  تلعج  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  یلع  انمدق  املف  لاق  کنود  دیلولا  نب  دلاخ  لاقف  هسفنل  سمخلا  نم  ۀیراج  یلع  ذخاف  لاق 
دق ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هجو  اذاف  یـسار  تعفرف  لاق  ابابکم  الجر  تنک  لاق و  سمخلا  نم  ۀیراج  ذخا  ایلع  ّنا  تلق  مث  ناک 

هیلو یلعف  هّیلو  تنک  نم  لاقف  ّریغت 
هدومرف صئاصخ  رد  یئاسن  و 

انثعب لاق  هیبا  نع  ةدـیرب  نبا  نع  ةدـیبع  نب  دعـس  نع  شمعالا  انث  لاق  ۀـیواعم  وبا  انثدـح  لاق  یفوکلا  ءـالع  نب  دـمحم  بیرک  وبا  اـنربخا 
هاکش اما  انا و  هتوکش  اماف  مکبحاص  ۀبحص  متیأر  فیک  انلاس  انعجر  املف  اّیلع  انیلع  لمعتسا  ۀیرس و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

ابابکم الجر  تنک  یسار و  تعفرف  يریغ 
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هّیلو یلعف  هّیلو  تنک  نم  لاقف  ّرمحا  دق  ملس  و 
دیوگیم صئاصخ  رد  یئاسن  زین  و 

ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عجر  اّمل  لاق  مقرا  نبا  دیز  نع  لیفطلا  یبأ  نع  تباث  یبأ  نب  بیبح  انثدح  لاق  ینثملا  نب  دـمحم  انابنا 
نم ربکا  امهدحا  نیلقثلا  مکیف  تکرت  دق  ینا  تبجاف و  تیعد  دق  ّیناک  لاق  مث  نممقف  تاحودـب  رما  مخ  ریدـغب  لزن  عادولا و  ۀـجح  نم 
لک یلو  اناف  يالوم  هَّللا  ّنا  لاق  مث  ضوحلا  ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهناف  ینوقلخت  فیک  اورظناف  یتیب  لها  یترتع  هَّللا و  باـتک  رخـآلا 
هَّللا یلـص  هَّللا  لوسر  نم  هتعمـس  دـیزل  تلقف  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هیلو  اذـهف  هیلو  تنک  نم  لاقف  ّیلع  دـیب  ذـخا  مث  نمؤم 

هنذاب هعمس  هنیعب و  هآر  الإ  دحا  تاحودلا  یف  ناک  ام  لاق  ملس  هیلع و 
هتفگ كردتسم  رد  مکاح  و 

ینثدح دامح و  نب  ییحی  انثدح  یشاقرلا  دمحم  نب  کلملا  دبع  ۀبالق  وبا  انث  دادغبب  یلظنحلا  میمت  نب  دمحا  نب  دمحم  نیسحلا  وبا  انثدح 
دامح و نب  ییحی  انث  یبأ  ینثدح  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  انث  الاق  زازبلا  رفعج  نب  دمحا  رکب  وبا  هیوباب و  نب  دـمحا  نب  دـمحم  رکب  وبا 

داّمح نب  ییحی  انث  یموزخملا  ملاس  نب  فلخ  انثدح  يدادغبلا  ظفاحلا  دمحم  نب  حلاص  انثدح  يراخبب  هیقفلا  لهس  نب  دمحا  رـصن  وبا  انث 
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هیلع و هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  عجر  اّمل  لاق  مقرا  نب  دیز  نع  لیفطلا  یبأ  نع  تباث  یبأ  نب  بیبح  انث  لاق  شمعالا  نامیلس  نع  ۀناوع  وبا  انث 
ربکا امهدحا  نیلقثلا  مکیف  تکرت  دق  ینا  تبجاف و  تیعد  دق  یناک  لاق  مث  نممقف  تاحودـب  رما  ّمخ  ریدـغ  لزن  عادولا و  ۀـجح  نم  مّلس 

انا يالوم و  لج  زع و  هَّللا  لاق  مث  ضوحلا  ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهناف  امهیف  ینوفّلخت  فیک  اورظناـف  یترتع  هَّللا و  باـتک  رخـآلا  نم 
هالاو نم  لاو  ّمهَّللا  هّیلو  اذهف  هیلو  تنک  نم  لاقف  ّیلع  دیب  ذخا  مث  نمؤم  لک  ّیلو 

اضیا لیفطلا  یبأ  نع  لیهک  نب  ۀملس  ثیدح  هدهاش  هلوطب  هاجرخی  مل  نیخیشلا و  طرش  یلع  حیحـص  ثیدح  اذه  هلوطب  ثیدحلا  رکذ  و 
امهطرش یلع  حیحص 
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تسروکذم ینثملا  نب  دمحم  تیاورب  یئاسّنلا  ننس  نع  القن  ریثک  نبا  خیرات  رد  و 

هّیلو اذهف  هالوم  تنک  نم  لاقف  یلع  دیب  ذخا  مث  نمؤم  لک  یلو  انا  يالوم و  هَّللا  لاق 
تسا روطسم  ریرج  نبا  تیاورب  یقتم  یلع  لاّمعلا  زنک  رد  و 

هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  هّیلو  یلعف  هّیلو  تنک  نم  لاقف  یلع  دیب  ذخا  مث  نمؤم  لک  یلو  انا  يالوم و  هَّللا  نا 
ههرکی ام  هنع  عفدی  هیلو  یلعف  هّیلو  تنک  نم  هتفگ  ریغـص  عماج  حرـش  رینملا  جارـس  رد  يزیزعلا  میهاربا  نب  دـمحم  نب  یلع  نیدـلا  رون  و 

هتفگ یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  نسح و  هدانسا  ةدیرب و  نع  مح ن ك 
لاق لاق  مقرا  نب  دیز  نع  لیفطلا  یبأ  نع  یناربطلا  ةدـیرب و  نع  ءایـضلا  مکاحلا و  نابح و  نبا  دـمحا و  یئاسّنلا و  ۀبیـش و  یبأ  نبا  جرخا 

هّیلو یلعف  هیلو  تنک  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 
باـنج قح  رد  یلو  ظـفل  زا  هک  تسناـمه  هتـشگ  دراو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  قـح  رد  هک  یلو  ظـفل  زا  دارم  هک  تسرهاـظ  و 
هدومرف داـشرا  دوخ  قح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  هک  نینمؤـملا  یلو  ظـفل  زا  دارم  تسدارم و  ادـخ  لوـسر 

هتفگ ریغص  عماج  حرش  رینم  جارس  رد  يزیزعلا  میهاربا  دمحم  نب  یلع  نیدلا  رون  تسا  رومالا  یف  فرصتم 
نینمؤملا یلو  انا 

لک نذأی  مل  نا  هسفن و  نم  هریغ و  نم  ءاشی  نمم  ءاسنلا  نم  هءاش  اـم  جّوزی  نا  هل  حاـبی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ناـک  مهروما و  یلوتم  يأ 
رد یّبحم  تسنیحودـمم  مظاـعا  هلجا  نیروهـشم و  رباـکا  هزعا  زا  يزیزع  یلع  مح م ن و  نذا  ـالب  نیفرطلا  یلوتی  نا  ةأرملا و  یلولا و  نم 

رظنلا یلع  ابظاوم  نایـسنلا  دیعب  ظفحلا  عیرـس  ایکذ  انقنم  اظفاح  اثّدحم  اهیقف  اماما  ناک  یعفاشلا  یقالوبلا  يزیزعلا  یلع  هتفگ  رثالا  ۀصالخ 
اراشم ةرضاحملا  قلخلا و  نسح  ثیدحلا  لها  اصوصخ  هلهال  اّبحم  ملعلاب  لاغتشالا  ریثک  اعضاوتم  ادّدوتم  اهعیرس  ةوالتلا  ریثک  لیصحتلا  و 

ریثک یف  یسلماربشلا  رونلا  كراش  ملعلا  یف  هیلإ 
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یلع دیزی  اهیف  هلقن  ةریثک  تاّفلؤم  هل  ۀیبرعلا و  نونف  ۀیعرفلا و  ۀیلـصالا و  هسورد  یف  همزالی  ناک  هنم و  دافتـسا  هنع و  ذـخا  هخویـش و  نم 
نبال ۀیاغلا  حرش  یلع  ۀیشاح  اّیرکز و  یضاقلل  ریرحتلا  حرش  یلع  ۀیشاح  تادّلجم و  یف  یطویـسلا  ریغـصلا  عماج  یلع  حرـش  اهنم  هفرـصت 

هحتفب و يزیزعلا  نفد و  اهب  فلا و  نیعبـس و  ۀنـس  یف  قالوبب  هتافو  تناک  بیطخلل و  اهحرـش  یلع  يرخا  ۀسارک و  نیعبـس  وحن  یف  مساق 
رصمب ۀیقرشلا  نم  ۀیزیزعلل  ۀبسن  ۀیتحت  ءای  امهنیب  نیتروسکم  نیتمجعم 

« رومألا یلوتم   » يانعمب نینمؤملا » یلو  انأ  ییلو و  هّللا  نا   » ثیدحب لالدتسا  - 22

تسروکذم ثیرح  نب  نیسح  تیاورب  یئاسن  صئاصخ  رد  هکنآ  مّود  تسب و  هجو 
هرصن نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهَّللا  هیلو  اذهف  هّیلو  تنک  نم  نینمؤملا و  یلو  انا  یّیلو و  هَّللا  نا 
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یلـص بآمتلاسر  بانج  تیالو  زا  دارم  نینچمه  تسقلخ  روما  یلوتم  وا  هک  تسنآ  یلاعت  قح  ندوب  یلو  زا  دارم  هک  تسرهاظ  نوچ  و 
سپ تسرما  یلو  وا  هک  تسنآ  یلاعت  قح  ندوب  یلو  زا  دارم  هکنیا  اما  یلع  ۀیالو  اذکف  دشاب  فرصت  رما و  تیالو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

اُونَمآ َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  هتفگ  نآرقلا  بئارغ  رد  يروباسین 
ياعد حرش  رد  نیصح  نصح  حرش  نیمث  زرح  رد  يراق  یلع  الم  خلا و  لعاف  ینعمب  لیعف  مهحلاصم  لفاک  مهروما و  یلوتم  يأ 

اهّکز نم  ریخ  تنا  اهّکز و  اهاوقت و  یسفن  تا  مهّللا  ربقلا  باذع  مرهلا و  لخبلا و  نبجلا و  لسکلا و  زجعلا و  نم  کب  ذوعا  ّینا  مهّللا 
هتفگ

اهیلو تنا 
هتفگ نیصو  زرح  رد  نیدلا  رخف  يریسفت و  فطع  یفنحلا  لاق  اهمصاع و  اهرصان و  يأ  اهالوم  اهبترم و  اهحلصم و  اهیف و  فرصتملا  يأ 

اهالوم اهّیلو و  تنا 
وا تمعن  بحاص  یلو و  روما و  حلصم  یلوتم و  یئوت 
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هدیرب باطخب  يدعب » مکب  سانلا  یلوا   » مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  قح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هدومرفب  لالدتسا  - 23

ار مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هدـیرب  تیاکـش  باوجب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هکنآ  موس  تسب و  هجو 
هدومرف داشرا 

يدعب مکب  ساّنلا  یلوا  وهف  اذه  لقت  ال 
ظفل لمح  اضعب  هضعب  رّسفی  ثیدحلا  دافمب  داشرا  نیا  رب  انب  سپ  هدومرف  مه  هزمح  نب  بهو  تیاکـش  باوجب  كرابم  ظافلا  نیمه  زین  و 

نب قاحسا  نب  دمحم  ۀنس 360 و  یناربطلا  دمحا  نب  نامیلس  لثم  دناهدرک  رکذ  نیققحم  ریراحن  مزال و  بجاو و  فرـصّتلاب  یلوا  رب  یلو 
ۀنس 430 یناهبصالا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ۀنس 410 و  یناهبصالا  هیودرم  نب  یسوم  نب  دمحا  ۀنس 395 و  یناهبصالا  ةدنم  نب  ییحی 

نب یلع  ۀنس 911 و  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیّدلا  لالج  ۀنـس 630  ریثالا  نباب  فورعملا  يرزجلا  دمحم  نب  دـمحم  نب  یلع 
هتفگ یطویس  عماوجلا  عمج  بیوبت  لاّمعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  یباصولا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  ۀنس 975 و  یقتملا  نیدلا  ماسح 

یباصولا هَّللا  دبع  نب  میهاربا  ةزمح و  نب  بهو  نع  بط  اّیلع  ینعی  يدعب  مکب  ساّنلا  یلوا  وهف  اذه  لقت  ال 
هتفگ فنکالا  باتک  رد 

غلبف هقح  نم  صقتنی  اّیلع و  رکذی  ذخاف  ةوفج  هنم  يارف  بلاط  یبأ  نب  یلع  عم  جرخ  ناک  نمیلا و  نم  ةدیرب  مدق  لاق  ةزمح  نب  بهو  نع 
ریبکلا یف  یناربطلا  هجرخا  اّیلع  ینعی  يدعب  مکب  سانلا  یلوا  وهف  اذه  لقت  هل ال  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  کلذ 

هتفگ هباغلا  دسا  رد  ریثالا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  و 
نم هنع  هَّللا  یـضر  اّیلع  تبحـص  لاق  ةزمح  نب  بهو  نع  نیکد  نع  بهـص  نب  فسوی  هثیدح  يور  ۀفوکلا  لها  یف  ّدـعی  ةزمح  نب  بهو 

تیقل تمدـق  املف  هیلإ  کنوکـشال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  تعجر  نئل  تلقف  هرکا  اـم  ضعب  هنم  تیارف  ۀـکم  یلا  ۀـنیدملا 
میعن وبا  ةدنم و  نبا  هجرخا  يدعب  سانلا  یلوا  وهف  اذه  لقت  لاقف ال  اذک  اذک و  یلع  نم  تیار  تلقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 

تیبلا لهال  نیفلاـخملا  ءاـسؤر  نم  وه  هیودرم و  نب  یـسوم  نب  دـمحا  رکب  یبأ  فیلاـت  بقاـنملا  باـتک  یف  هتفگ و  فئارط  باـتک  رد  و 
قرط و ةدع  نم  ثیدحلا  اذه  مالسلا  مهیلع 

عقتل کنا  هَّللا  وف  یلع  یف  عوقولا  ترثکا  دقف  ةدیرب  ای  کیلع  هنا  ةدیربل  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یتلا  نا  یه  ةدایز و  ةدیرب  ۀـیاور  یف 
يدعب مکب  ساّنلا  یلوا  هنا  لجر  یف 
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ریهاشم زا  سپ  ةدنم  نبا  اما  يدینـش  اقباس  ریثا  نبا  میعن و  وبا  هیودرم و  نبا  یناربط و  هرهاب  دـماحم  بقانم و  هرهاز و  نساحم  لئاضف و  و 
وبا رصعلا  ثدحم  لاوجلا  ظفاحلا  مامالا  ةدنم  نبا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  تسظاقیا  هرهم  ظافح و  رودص  قابس و  ریراحن  قافآ و 
هَّللا دبع  وبا  دلو  لاق  نا  یلا  ةدنم  نب  ییحی  اّیرکز  یبأ  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبأ  ظفاحلا  نب  قاحـسا  بوقعی  یبأ  خیـشلا  نب  دمحم  هَّللا  دبع 

ناهبصاب و ۀفئاط  ةریره و  یبأ  نب  نسحلا  یلع  ابا  ییحی و  نب  نمحرلا  دبع  هیبا  مع  هابا و  عمس  اهبلت  یتلا  یف  لیق  ۀئامثالث و  ةرـشع و  ۀنس 
نب دمحم 
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ۀکمب یبارعالا  نب  دیعس  ابا  روباسینب و  اقلخ  لالب و  نب  دماح  ابا  یئادنملا و  یلع  ابا  ینامرکلا و  بوقعی  نب  هَّللا  دبع  ناطقلا و  نیسحلا  نب 
رهاطلا ابا  دادغبب و  ةدـع  رافـصلا و  لیعامـسا  يرتخبلا و  نب  رفعج  ابا  ماشلاب و  هتقبط  نامیلـس و  نب  ۀـمثیخ  دنقرمـسب و  بیلک  نب  مثیهلا  و 

نب نمحرلا  دبع  ظفاحلا  نم  ةزاجإ  هل  خیش و  ۀئامعبس  فلا و  مهنع  ذخا  عمـس و  يذلا  هخویـش  ةدع  کلذ و  ریغ  رـصمب و  هباب  ینیدملا و 
هذـه نم  ادـحا  نا  انغلب  ام  المح و  نیعبرا  تناک  اهنا  لیق  یتح  لامحا  ةدـع  هبتک  تناک  ۀـلیوطلا  ۀـلحرلا  نم  عجر  امل  هریغ و  متاح و  یبأ 

خیشلا و وبا  هخیش  هنع  ثدح  قدصلا  ۀفرعملا و  ظفحلا و  عم  نیرثکملا  درف  نیلاحرلا و  ماتخ  ناک  عمج و  ام  عمج  عمس و ال  ام  عمس  ۀمالا 
یناقرطابلا لضفلا  نب  دمحا  میعن و  وبا  یمهسلا و  ةزمح  يزارلا و  مامت  یسیردالا و  دیعـس  وبا  راجنغ و  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا و  هَّللا  دبع  وبا 

نمحرلا و دبع  هدالوا  ءاقرو و  نب  دمحا  نب  دمحم  نامثع  وبا  رادنب و  نب  دمحا  نب  نمحرلا  دـبع  لضفلا  وبا  یفقثلا و  دومحم  نب  دـمحا  و 
یف عمـس  هنا  هتیأر  ام  لوا  تلق  هناوضر  هَّللا  هاقل  ثیدحلا  یف  ۀمئالا  ماما  هَّللا  دبع  وبا  ان  یناقرطابلا  لاق  نورخآ  هَّللا و  دیبع  باهولا و  دـبع 
داز دـق  نیتس و  يدـحا و  ۀنـس  يراخبب  انیقتلا  مکاحلا  لاق  روباسین  یلا  اهیف  وا  نیثالثلا  لبق  هلاحترا  لوا  ۀـئامثالث و  ةرـشع و  نامث و  ۀـنس 

امیدق ایندلا  یف  ظافحلا  مالعا  ةدنمونب  ظفاحلا  یلع  وبا  انخیش  لاق  هنطو  یلا  ابهاذ  نیعبس  سمخ و  ۀنس  روباسین  یلا  انءاج  مث  ةرهاظ  ةدایز 
تاقبط رد  یطویـس  خـلا و  لابجلا  نم  البج  ناک  لاـقف  ةدـنم  نبا  هل  رکذ  میعن  اـبا  نا  لـیق  هَّللا و  دـبع  یبأ  ۀـحیرق  یلا  نورت  ـالا  اثیدـح  و 

هَّللا دبع  یبأ  ظفاحلا  نب  قاحسا  بوقعی  یبأ  خیشلا  نب  هَّللا  دبع  وبا  رصعلا  ثدحم  لاوجلا  ثدحملا  ظفاحلا  مامالا  ةدنم  نبا  هتفگ  ظافحلا 
ناک سیقلا و  دـبعل  هؤالو  ناهبـصا و  ۀباحـصلا  حـتف  تقو  ملـسا  يذـلا  وه  دادنتـسا و  نب  هدنـس  نب  ةدـنم  نب  ییحی  نب  اـیرکز  نب  دـمحم 

افلا و نوغلبی  اقلخ  نامیلس و  نب  ۀمثیخ  یبارعالا و  نب  دیعس  ابا  بیلک و  نب  مثیهلا  هابا و  عمس  ۀنس 310 و  دلو  يدبعلا  یناهبصالا  اّیسوجم 
عمـس و ال ام  عمـس  ۀمالا  هذه  نم  ادـحا  نا  انغلبی  مل  المح و  نیعبرا  هبتک  تناک  ۀـلحرلا  نم  عجر  امل  متاح و  یبأ  نبا  هل  زاجا  ۀـئامعبس و 

ۀفرعملا و لضفلا و  عم  نیرثکملا  درف  نیلحارلا و  ماتخ  ناک  عمج و  ام  عمج 
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دبع نبا  ۀحیرق  یلا  نورت  الا  اثیدح  امیدق و  ایندـلا  یف  ظافحلا  مالعا  ةدـنمونب  ّيروباسینلا  یلع  وبا  ظفاحلا  لاق  فیناصتلا  ةرثک  قدـصلا و 
امک ال هیف  هلوق  لبقی  یبهذلا ال  لاق  هیلاما  یف  طبخ  هرخاب و  طلتخا  میعن  وبا  لاق  ۀباحـصلا  ۀـفرعم  هل  لابجلا و  نم  لبج  وه  اضیا  لاق  هَّللا و 
ۀنـس 395 و ةدـعقلا  يذ  یف  تام  هنم  ظفحا  تیأر  ام  يرفغتـسملا  رفعج  لاق  امهنیب  ةروهـشملا  ةوادـعلل  میعن  یبأ  یف  هدـنم  نبا  لوق  لبقی 

هرقف نیا  هک  اریز  نیملسم  روما  رد  فرصتب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیولوا  رب  دراد  تلالد  مکب  سانلا  یلوا  هرقف  هک  تسرهاظ 
ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  ینعا  یهلا  مالک  زا  تسسبتقم  هفیرش 

بطاخم راکنا  تعاظف  نالطب و  تسفرصتب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  تیولوا  ینآرق  هیآ  زا  دارم  امتح  اعطق و  و 
همالع میدرک  نایب  ریدغ  ثیدح  رد  اقباس  راکشا  ادیوه و  تیاهن  نانم  دزیا  مالک  اب  ار  ینعم  نیا  تبسانم  ریدغ  ثیدح  باوجب  رابت  یلاع 
طیسو ریـسفت  رد  هدوب  دوخ  رهد  دیرف  رـصع و  دیحو  مظاعا و  هلجا  ریهاشم  مخافا و  همئا  رباکا  زا  هک  يدحاولا  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا 

نآ و نسح  رب  عامجا  هدـیدرگ و  ترهـشب  فصتم  یعفای  هدافا  بسح  تسرـضاح و  راسکاخ  نیا  شیپ  برع  طـخب  نآ  هقیتع  هخـسن  هک 
ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  هلوق  هتفگ  هدش  يدحاو  بیصن  نا  رد  تداعس  تسعقاو و  نآ  سیردتب  لاغتشا 
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تناک ءیش  یلا  مهسفنا  مهتعدو  ءیـش  یلا  یبنلا  مهاعد  اذإ  سابع  نبا  لاق  مهیلع  هتعاط  بجو  همکح و  ذفن  ءیـشب  مهیلع  مکح  اذإ  يأ 
یلْوَأ ُِّیبَّنلا  هیآ  زا  دارم  هکنآ  رب  دراد  هـیعطق  هحیرـص  هحـضاو  تلـالد  يدـحاو  تراـبع  نـیا  مهـسفنا  ۀـعاط  نـم  مـهب  یلوا  یبـنلا  ۀـعاط 

ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب 
دنک مکح  هاگ  ره  هکنآ  هب  هدومرف  حیرـصت  هیآ  نیا  ریـسفتب  يدـحاو  دوخ  هک  تعاـط  بوجو  مکح و  ذاـفن  رد  تسـالوا  یبن  هک  تسنآ 

وا هک  هدروآ  ساـبع  نبا  زا  ناـشیا و  رب  باـنجنآ  تعاـط  ددرگیم  بجاو  ترـضحنا و  مکح  دوشیم  ذـفان  يزیچب  نینمؤم  رب  ترـضحنا 
تعاط زا  ناشیاب  یلوا  یبن  تعاط  دوب  دـهاوخ  يزیچب  ناشیاهـسفن  دـنک  توعد  يزیچ و  يوسب  یبن  ار  ناشیا  دـنک  توعد  هاگ  ره  هتفگ 

حرـش و رد  ثیدح  لوصا  هلاسر  رد  بحاص  هاش  دوخ  فارتعاب  هک  يوغبلا  ءارفلا  دمحم  نب  دوعـسم  نب  نیـسح  ترابع  زا  ناشیاهـسفن و 
هیلع دمتعم  یلیخ  هیعفاش  ياملع  هلمج  زا  تخانش و  دیابیم  ار  وا  تشادرب و  دیاب  هرهب  وا  فیناصت  زا  تسدامتعا و  لحم  ثیداحا  هیجوت 

هرهاز و لئاضف  رگید  یفاش و  یفاک و  تالکـشم  هیجوت  ثیدح و  هقف  رد  ۀنـسلا  حرـش  وا  باتک  تسعقاو و  طوبـضم  نیتم و  وا  نخـس  و 
تعاط بوجو  مکح و  ذوفن  رد  بانجنآ  هک  تسرهاظ  لیزنتلا  ملاعم  ریـسفت  رد  دـناهدومرف  ناـیب  نیثدـحملا  ناتـسب  رد  وا  هرخاـف  بقاـنم 

ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هاـگ  ره  هک  دـناهدرک  حیرـصت  اـطع  ساـبع و  نبا  ناـشیا و  سوفن  زا  نینمؤمب  تسـالوا 
توعد ار و  ناشیا  دیامرف  توعد 
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هتفگ دیز  نبا  ناشیا و  سوفن  تعاط  زا  تسالوا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  تعاط  سپ  يزیچب  ناشیا  سوفن  دـنک 

شیوخ مکح  رد  دوخ  هدنب  هب  یتسه  یلوا  وت  هچنانچ  ناب  دنک  مکح  بانج  نآ  هکیزیچ  رد  ناشیاهسفن  زا  نینمومب  تسالوا  بانجنآ  هک 
هک یناسک  قحب  هیآ  نیا  لوزن  بحاص و  هاش  تفارخ  نالطب  قح و  لها  ياـعدا  تحـص  رب  تسا  هحـضاو  صوصن  تاداـفا  همه  نیا  سپ 

ریسفت بحاص  هاش  هک  هابجع  او  تسفرـصتب  یلوا  یلوا  زا  دارم  هکنآ  رد  تسحیرـص  زین  دنتـساوخیم  نذا  دوخ  تاهما  ابآ و  زا  داهج  رد 
دناهتخاون همیظع  حـئادمب  دوخ  ار  شفنـصم  تسماوعلا و  صاوخلا و  نیب  لوادـتم  فورعم و  روهـشم و  تیاـهن  هک  مه  ار  لـیزنتلا  ملاـعم 

نیدلا رصان  یضاق  لیزنتلا  راونا  ترابع  زا  دنتشادیم و  زاب  حیحـص  ریـسفت  نینچ  لاطبا  زا  ار  دوخ  هک  دندومرفن  هظحالم  تریـصب  مشچب 
وا هک  هتفگ  هدوتـس و  مالعالا  ءاملع  ملعا  ماما و  فصوب  ار  وا  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  هک  يواـضیبلا  یلع  نب  دـمحم  نب  رمع  نب  هَّللا  دـبع 

ققحم و رحب  ققدـم و  ربح  لوصالا  جاهنم  حرـش  رد  يربع  هدافا  بسح  تسهققدـم و  هدـیمح  ثحابم  هققحم و  هدـیفم  فیناصت  بحاص 
نب رکب  وبا  نیدلا  یقت  تسمانالا و  لضافا  ةوسا  ماکحلا و  ةاضقلا و  یـضقا  لوصا و  عورف و  دـعاوق  نیبم  لوقنملا و  لوقعملا و  نیب  عماج 

یلْوَأ ُِّیبَّنلا  هیآ  زا  دارم  هک  تسعمال  عطاس و  هدرک  رکذ  وا  هلیمج  دـماحم  هلیلج و  لئاضف  هیعفاـش  تاـقبط  رد  يدـسالا  دـمحم  نب  دـمحا 
ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب 

اهریقن و اهضیضق و  اهضقب و  روما  عیمج  رد  ناشیاهسفن  زا  نینمومب  تسالوا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسنآ 
سفن و فالخب  تسناشیا  حالـص  نا  رد  هچنآب  رگم  ناشیا  زا  دوشیمن  یـضار  ار و  نینمؤم  دـنکیمن  مکح  ترـضحنا  هک  اریز  اـهریمطق 
مومع و لیلد  قـالطا  دومرفن و  روما  زا  يرماـب  دـیقم  دومرف و  رکذ  ار  تیولوا  اـقلطم  یلاـعت  قح  دوب  روما  عیمج  رد  تیولوا  دارم  هکنوچ 

ياهـسفن زا  نینمؤم  يوسب  دشاب  رتتسود  ترـضحنا  هک  تسبجاو  سپ  دش  تباث  روما  عیمج  رد  ترـضحنا  تیولوا  هاگ  ره  تسلومش و 
دوخ و سوفن  رب  ناشتقفش  زا  دشاب  معا  ترضحنا  رب  نینمؤم  تقفـش  ناشـسوفن و  رما  زا  ناشیا  رد  دشاب  رتذفان  ترـضح  نآ  رما  ناشیا و 

كوبت هوزغ  داهجب  ار  ناشیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دوب  هدومرف  مکح  هک  یناسک  قح  رد  همیرک  هیآ  نیا  لوزن 
رد ترـضحنا  تیولوا  تابثا  هیآ  نیزا  دارم  هکنآ  رب  تسحـضاو  لیلد  زین  دوخ  تاهما  اـبا و  زا  منکیم  نذا  بلط  اـم  هک  دـنتفگ  ناـشیا  و 

دادـس قح و  لها  دارم  تحـص  لامک  مه  يواضیب  همالع  ناونع  تناتم  نایب  زا  هک  ۀـنملا  دـمحلا و  هّللف  تسدایقنا  عابتا و  موزل  فرـصت و 
طبریب لطاب و  ار  حیحـص  ریـسفت  نینچ  هک  دیـسر  روهظب  تلالج  اب  بطاخم  تراسج  تفارخ و  تعاظف  تعانـش و  تیاهن  دش و  حضاو 
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باب نیمه  ردص  رد  شاهدافا  بسح  هک  بطاخم  دجام  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  هک  دنامن  بجتحم  درادن و  تبـسانم  الـصا  هک  هتفگ  هتـسناد و 
رب هدرک  صئافخلا  ۀـلازا  رد  هدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یهانپ  تلاـسر  باـنج  تازجعم  زا  هزجعم  یهلا و  تاـیآ  زا  یتیآ  تماـما 

يواضیب يوغب و  يدحاو و  هکنآ 
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میظع و نارق  ریـسفت  هک  دنانیرـسفم  رابک  ماهدیناسر  ۀـیاغلا  یـصقاب  ماقمق  بطاخم  لیجخت  ماقم  نیا  رد  هثالث  تارـضح  نیا  تادافاب  هک 
هلسلس دنانیملسم و  يادتقم  دناهدوبر و  دوخ  نارقا  زا  تقباسم  يوگ  باب  نیرد  هدومن و  لوزن  بابـسا  رکذ  هیجوت و  نایب  بیرغ و  حرش 

دنیامنیم و تبث  ناشیا  لاوحا  خـیرات  رتافد  رد  دـناناسللا و  بطر  ناشیا  ریخ  رکذـب  نیملـسم  فئاوط  دـسریم و  ناشواب  ناشیا  يادـتها 
نآ و حدـم  نونظلا  فشک  یف  ام  یلع  راکبالا  دـهاون  رد  یطویـس  هک  فاشک  رد  يرـشخمز  رمع  نب  دومحم  مساقلا  وبا  هَّللا  راـج  همـالع 

زاجعالا هجو  كردی  اهب  یتلا  ۀغالبلا  مولع  یف  رظنلا  باحصا  ۀقرف  تءاج  مث  هدومن  هغیلب  تاملک  نیاب  نیرسفم  ءامدق  رکذ  دعب  شفنصم 
یّلحت دق  فصولا  اذهب  هنا  هفّنصم  ملع  امل  برغملا و  قرـشملا و  یـصقا  یف  هباتک  راط  اذهلف  ۀقیرطلا  هذه  ناطلـس  وه  فاشکلا  بحاص  و 

لهجلاف هتءارق  مزلاف  يدهلا  یغبت  تنک  نا  فاشک  لثم  يرمعل  اهیف  سیل  ددع و  الب  ایندلا  یف  ریـسافتلا  نا  ارکـش  هبر و  ۀمعنب  اثدـحت  لاق 
یف هماظن  خسر  ّرب و  قدـص و  دـقل  فاصوالا و  نم  بابلا  اذـه  یف  بجی  ام  یلا  اریـشم  هتبطخ  یف  هبن  دـق  یفاشلاک و  فاشکلا  ءادـلاک و 

َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  هتفگ  یهتنا  ّرق  بولقلا و 
ذفنا همکح  مهسفنا و  نم  مهیلإ  ّبحا  نوکی  نا  مهیلع  بجیف  دّیقی  مل  قلطا و  اذهل  مهسفنا و  نم  نیدلا و  ایندلا و  روما  نم  ءیـش  لک  یف 

لضعا و اذإ  هءادف  اهولعجی  هنود و  اهولذبی  نا  اهیلع و  مهتقفش  نم  مدقا  هیلع  مهتقفـش  اهقوقح و  نم  مهیدل  رثا  هقح  اهمکح و  نم  مهیلع 
یلـص هَّللا  لوسر  هیلإ  مهاعد  املک  اوعبتی  هنع و  مهفرـصت  ام  مهـسوفن و ال  هیلإ  مهوعدت  ام  اوعبتی  نا ال  برح و  تحقل  اذإ  هءاقو  بطخ و 

نب رکب  وبا  نیدـلا  یقت  هک  ینیوخلا  ةداعـس  نب  لیلخلا  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  ةاضقلا  یـضاق  همالع  خـلا و  هنع  مهفرـص  ملـس و  هیلع و  هَّللا 
هک هتفگ  هلیوط  یترابع  يزار  بیغلا  حیتافم  هلمکت  رد  هدرک  رکذ  وا  هیلع  بقانم  هینـس و  دماحم  هیعفاش  ياهقف  تاقبط  رد  يدسالا  دمحا 

ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  هیآ  هک  تسرهاظ  نا  زا 
دنک هدارا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبن  هاگ  ره  هک  ینعم  نیا  نییبت  رب  ارنآ  لـیلخلا  نبا  هک  اریز  تسفرـصتب  ترـضحنا  تیولوا  دـیفم 

رد یفسن  دمحا  نب  هَّللا  دبع  تسفرصتب و  تیولوا  نیع  نیا  هدومرف و  لمح  هحـضاو  تمکح  رد  ناب  ضرعت  تما  رب  دوشیم  مارح  اریزیچ 
ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  دیوگیم  لیزنتلا  كرادم 

وه وا  هءادف  اهولعجی  هنود و  هسفن  اولذبی  نا  مهیلعف  اهمکح  نم  مهیلع  ذفنا  همکح  ایندلا و  نیدـلا و  روما  نم  ءیـش  لک  یف  مهب  قحا  يأ 
بئارغ رد  ّيروباـسینلا  یمقلا  نیـسح  نب  دـمحم  نب  نسح  نیدـلا  ماـظن  ریرقت  زا  مهل و  عـفنا  مهیلع و  فـطعا  مهب و  فأرا  يأ  مهب  یلوا 

نآرقلا
538 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناشیاهـسفن زا  نینمؤمب  تسالوا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دوشیم  مولعم  همیرک  هیآ  قالطا  زا  هک  تسرهاـظ 
دناسریمن يررـض  سپ  فطعا  فأرا و  ینعمب  یلوا  ندوب  لامتحا  رکذ  اما  ۀهادب و  فرـصتلاب  ۀـّیولوالا  تبثف  نید  ایند و  روما  عیمج  رد 

تـسللعم لوا  ینعم  زین  تسلوا و  ینعمب  طبترم  هدرک  نآ  ریرقت  هک  ردـقم  لاؤس  باوج  زین  تسروکذـم و  امتح  لوا  يانعم  هکنآ  ببـسب 
تسنآ حیجرت  دیفم  لوا  لامتحا  میدقت  زین  لوا و  فالخب  تسروکذم  ضیرمت  هغیصب  یناث  يانعم  زین  یناث و  يانعم  فالخب  هیآ  قالطاب 
دمحا نب  دمحم  نیدلا  لالج  دناهدرک و  دراو  ارنآ  نییعتلاب  امزج  امتح و  دـناهدرک و  نا  رب  افتکا  نیمدـقتم  حرـش  نیرـسفم و  همئا  رگد  و 

ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  هتفگ  هدومن  نا  لیمکت  یطویس  نیدلا  لالج  هک  رصتخم  ریسفت  رد  یلحم 
تسحضاو رینملا  جارسب  یمسم  دوخ  ریسفت  رد  ینیبرـش  بیطخ  دمحا  نب  دمحم  نییبت  زا  هفالخ و  یلا  مهـسفنا  مهتعد  هیلإ و  مهاعد  امیف 
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روما زا  ءیـش  ره  رد  ناشیا  ریغ  اج  هچ  نامیالا  یف  نیخـسار  ینعی  نینمؤمب  تسالوا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک 
رد ناشیا  يابا  اج  هچ  نینمؤم  ياهسفن  زا  تسالوا  بانج  نآ  هدومرف و  هینابر  ترضح  زا  نآ  تزایح  ترضح  نا  هکنآ  ببسب  ایند  نید و 

تبثم مه  هریره  وبا  ثیدـح  هک  تسرهاـظ  وا  تراـبع  زا  زین  ناـشیا و  رب  باـنجنآ  تعاـط  بوجو  ناـشیا و  رد  ترـضح  نآ  مکح  ذوـفن 
زا نینمؤمب  بآمتلاسر  بانج  تیولوا  هیجو  هیجوت  نا  زا  زین  تشادـن و  یهجو  اج  نیا  رد  نآ  رکذ  ـالا  تسفرـصتب و  ترـضحنا  تیولوا 

هیلع هَّللا  یلص  ناک  امنا  لاق و  ثیح  تسرهاظ  حئال و  روهظ  حوضو و  لامکب  تسفرصتب  ترضحنا  تیولوا  تبثم  مه  نآ  هک  ناشیاهسفن 
ینیوخ يروباسین و  ترابع  لثم  رینم  جارـس  ترابع  زا  زین  خلا و  ۀـمکحلا  لقعلا و  یلا  الا  مهوعدـی  هنال ال  مهـسفنا  نم  مهب  یلوا  ملـس  و 
باوج ریدـقت  نیرب  هکلب  درادـن  فرـصتب  تیولوا  رب  نآ  لمحب  یتاـفانم  مه  یّنبت  هصقب  قلعت  تروص  رد  همیرک  هیآ  نیا  هک  تسحـضاو 
رباکا تادافا  زا  هچنانچ  ار  فرصت  تیولوا  همیرک  هیآ  هدافا  تحص  هک  دمحلا  هَّلل  رهاظ و  مه  هصق  نیا  اب  نا  تبـسانم  تسردقم و  لاؤس 

دبع نب  دمحا  هعرز  وبا  نیدلا  یلو  حضاو  مه  ثیدح  حارـش  هرهم  تادافا  زا  نا  تناتم  تنازر و  لامک  نانچمه  تستباث  نیرـسفم  قاذح 
تسنیا هک  ضئارفلا  باتک  زا  لوا  ثیدح  حرش  رد  دوخ  دلاو  ماکحا  حرش  رد  یقارعلا  نیسحلا  نب  میحرلا 

انید كرت  ام  مکیاف  لج  زع و  هَّللا  باتک  یف  نینمؤملاب  سانلا  یلوا  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةریره  یبأ  نع  مامه  نع 
ناک نم  هتبصع  ثرویلف  الام  كرت  ام  مکیا  هیلو و  اناف  ینوعداف  ۀعیض  وا 

قازرلا و دبع  نع  عفار  نب  دمحم  نع  هجولا  اذه  نم  ملسم  هجرخا  یلوالا  دئاوف  هیف  هتفگ 
لجرلاب یتؤی  ناک  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نا  ةریره  یبأ  نع  ۀملس  یبأ  نع  يرهزلا  قیرط  نم  دواد  ابا  الخ  ۀتـسلا  ۀمئالا  هجرخا 

ثدح ناف  الضف  هنیدل  كرت  له  لأسیف  نیدلا  هیلع  یفوتملا 
539 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم یّفوت  نمف  مهسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  انا  لاق  حوتفلا  هیلع  هَّللا  حتف  اّملف  مکبحاص  یلع  اّولص  نیملـسملا  لاق  الا  ءافو و  هنیدل  كرت  ّهنا 
ضعب دنع  وه  اذـک  الـضف و  لدـب  ءاضق  نوقابلا  لاق  يراخبلا و  ظفل  اذـه  هتثرولف  الام  كرت  ناک  نم  هؤاضق و  ّیلعف  انید  كرتف  نینمؤملا 

یف انیلاف و  الک  كرت  نم  هتثرولف و  ام ال  كرت  نم  ظفلب  ةریره  یبأ  نع  مزاح  یبأ  ۀیاور  نم  دواد  وبا  ناخیـشلا و  هجرخا  يراخبلا و  ةاور 
هتیلو ملسم  ظفل 

هیلاومل هلامف  الام  كرت  تام و  نمف  مهسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  انا  ظفلب  ةریره  یبأ  نع  حلاص  یبأ  ۀیاور  نم  یئاسّنلا  يراخبلا و  جرخا  و 
هل عدالف  هیلو  اذاف  اعایض  وا  اّلک  كرت  نم  ۀبصعلا و 

ةرخآلا ایندـلا و  یف  هب  سانلا  یلوا  اـنا  ـالا و  نمؤم  نم  اـم  ظـفلب  ةریره  یبأ  نع  ةرمع  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  ۀـیاور  نم  يراـخبلا  هجرخا  و 
ینتأیلف اعایض  وا  انید  كرت  نم  اوناک و  نم  هتبصع  هثریلف  الام  كرت  تام و  نمؤم  امّیاف  مهسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  یبّنلا  متئـش  نا  اوءرقا 

هالوم اناف 
یلوا انا  الا و  نمؤم  نم  ضرالا  یلع  نا  هدیب  دّمحم  سفن  يذـلا  ظفلب و  ةریره  یبأ  نع  جرعالا  نع  دانّزلا  یبأ  ۀـیاور  نم  ملـسم  هجرخا  و 

ۀیناثلا ناک  نم  ۀبصعلا  یلاف  الام  كرت  ام  مکیا  هالوم و  اناف  اعایض  وا  انید  كرت  ام  مکیاف  هب  سانلا 
نینمؤملاب سانلا  یلوا  انا  هلوق 

ْنِم َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  یلاـعت  هلوق  یلا  ةراـشا  لـج  زع و  هَّللا  باـتک  یف  هلوق  هنم و  مهب  یلوا  یلاـعت  هَّللا  نـال  ساـنلاب  کـلذ  دـیق  اـمنا 
ْمِهِسُْفنَأ 

نم مهب  یلوا  هنا  ۀمیرکلا  ۀیآلا  یف  يذلا  تلق  ناف  مدقت  امک  ةرمع  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  قیرط  نم  يراخبلا  ۀیاور  یف  کلذب  حرـص  دـق  و 
نم سانلا  ۀیقب  نم  مهب  یلوا  وهف  مهسفنا  نم  مهب  یلوا  ناک  اذإ  تلق  ةدایز  هیفف  سانلا  رئاس  نم  مهب  یلوا  هنا  یلع  ثیدحلا  لد  مهسفنا و 

قیرط نم  ریغلا  یلع  کلذ  یف  همدقتف  سفنلا  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  مدـقت  اذاف  هریغ  نم  هسفنب  یلوا  ناسنالا  نال  یلوالا  قیرط 
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وه كالهلا و  یلا  مهوعدت  مهسفنا  نال  مهسفنا  نم  مهب  یلوا  وه  لاق  هنا  نیفراعلا  ءاملعلا  ضعب  نع  هریسفت  یف  ۀیطع  نبا  یکح  یلوالا و 
اذه دّیؤی  ۀیطع و  نبا  لاق  ةاجنلا  یلا  مهوعدی 

شارفلا محقت  اهیف  نومحقت  متنا  رانلا و  نع  مکزجحب  ذخآ  انا  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  هلوق 
کلذ قش  نا  مهسفنا و  تاوهـش  یلع  هتعاط  راثیا  مهیلع  بجی  هنا  مهـسفنا  نم  مهب  یلوا  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  هنوک  یلع  بترتی  ثلاثلا 

مهیلع
540 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

انه نم  مهسفنال و  مهتبحم  نم  رثکا  هّوبحی  نا  و 
نیعمجا سانلا  هدلاو و  هدلو و  نم  هیلإ  بحا  نوکا  یتح  مکدحا  نمؤی  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لاق 

نیعمجا سانلا  هلام و  هلها و  نم  يرخا  ۀیاور  یف  و 
یسفن يذلا  هل ال و  لاق  یـسفن  الا  ءیـش  لک  نم  یلا  ّبحا  تنال  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  هل  لاق  امل  سنا و  ثیدح  نم  نیحیحـصلا  یف  وه  و 

ای نالا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لاقف  یـسفن  نم  یلا  ّبحا  تنال  هَّللا  نالا و  هناف  رمع  هل  لاقف  کسفن  نم  کیلإ  ّبحا  نوکا  یتح  هدیب 
هحیحص یف  يراخبلا  هاور  رمع 

یّبح یف  قدـصت  هانعمف ال  لاق  هبلق  یلا  لیبس  عبط و ال  هسفن  ناسنالا  بح  نال  رایتخالا  بح  دارأ  لب  عبطلا  بح  هب  دری  مل  یباـطخلا  لاـق 
ۀمیرکلا ۀیآلا  هذه  نم  ۀّیعفاشلا  انباحـصا  طبنتـسا  ۀعبارلا  ککاله  هیف  ناک  نا  كاوه و  یلع  ياضر  رثوت  کسفن و  یتعاط  یف  ینفت  یتح 

یلع امهیلإ و  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  جاـتحا  اذإ  اـمهیلإ  جاـتحملا  اـمهکلام  نم  بارـشلا  ماـعطلا و  ذـخای  نا  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  هل  نا 
نا هرـضح  نم  مزل  ملاظ  مالّـسلا  ةولـصلا و  هیلع  هدصق  ول  ّهنا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ۀجهمب  هتجهم  يدفی  لذبلا و  امهبحاص 

ام رکذ  امنا  ظحلا و  نم  کلذ  یف  هلام  ۀیآلا  هذه  لوزن  دنع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  رکذی  مل  حضاو و  طابنتـسا  وه  هنود و  هسفن  لذبی 
هیلع وه 

ناک نم  هتبصع  ثرویلف  ام ال  كرت  ام  مکیا  لاقف و  هظح  كرت  هیلو و  اناف  ینوعداف  اعایض  وا  انید  كرت  ام  مکیا  لاقف و 
تسرهاظ همیرک  هیآ  زا  فرصتب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  تیولوا  هدافتسا  تحص  هدیدع  هوجوب  مه  ترابع  نیزا 

دمحم وبا  نیدـلا  ردـب  همالع  رباکم و  دـئاک  ّلکل  رهاقلا  هَّلل  دـمحلا  رهاب و  نآ  زا  رابحالا  ةدـمع  بطاخم  راـسخ  رـسارس  راـکنا  تبارغ  و 
حرشب يراقلا  ةدمع  رد  هنع  لقن  ام  یلع  ینیعلا  دمحا  نب  دومحم 

ةرخآلا ایندلا و  یف  هب  یلوا  انا  هلوق و 
هرماوا و لاثتما  مهیلع  بجیف  نّیعی  مل  قلطا و  اذهل  مهسفنا و  نم  ةرخآلا  ایندلا و  روما  نم  ءیش  لک  یف  نینمؤملاب  یلوا  قحا و  ینعی  هتفگ 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  لوق  زا  دارم  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هیهاون  بانتجا 
ةرخآلا ایندلا و  یف  هب  یلوا  انا  الا و  نمؤم  نم  ام 

ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  هیآب  لالدتسا  تحص  يارب  هک 
دوب روما  عیمج  رد  تیولوا  دارم  نوچ  ناش و  ياهـسفن  زا  ترخآ  ایند و  روما  زا  ءیـش  ره  رد  تسالوا  قحا و  بانجنآ  هک  تسنآ  هدومرف 
سپ ترـضحنا  یهاون  باـنتجا  رماوا و  لاـثتما  نینمؤم  رب  تسبجاو  سپ  دومنن  نآ  نییعت  دوـمرف و  ناـیب  اـقلطم  دوـخ  تیوـلوا  ترـضحنا 

روهظ حوضو و  لامکب 
541 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

َنِینِمْؤُْملِاب یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  هیآ  هک  دـش  تباث  هّینـس  همئا  رباکا  رگید  نایب  لثم  تسا  هینـس  نیققحم  هذـباهج  نایعا  زا  هک  ینیع  همالع  نایب  نیزا 
ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم 
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رماوا لاثتما  بوجو  ترخآ و  ایند و  عیمج  رد  ترضحنا  تیولوا  رب  تلالد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  داشرا  بسح 
رب حیرـص  ّدر  درادـن  هیآب  تبـسانم  الـصا  فرـصتب  تیولوا  هَّللا  ذاعم  هک  ریرحن  بطاخم  ياعدا  سپ  دراد  ترـضح  نآ  یهاون  باـنتجا  و 

بیطخلا دـمحم  نب  دـمحا  نیدـلا  باهـش  ریبخ و  لثم  کئبنی  تسریدـق و ال  دزیا  مـالک  رییغت  عینـش و  فیرحت  ریذـن و  ریـشب و  ترـضح 
َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  هتفگ  ریسفتلا  باتک  رد  يراسلا  داشرا  رد  ینالطسقلا 

ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  اهّلک 
مهتعد ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  مهاعد  اذإ  ینعی  ءاطع  سابع و  نبا  لاق  مهیلع و  هتعاط  بوجو  همکح و  ذوفن  یف  ضعبب  مهضعب  نم 
یضری مهرمای و ال  هنال ال  کلذ  ناک  امنا  یهتنا و  مهسفنا  ۀعاط  نم  مهب  یلوا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  ۀعاط  تناک  ءیش  یلا  مهسوفن 

نب میهاربا  دارفالاب  ینثدح  لاق  هب  طقف و  ّرذ  یبأ  ۀـیاور  یف  تباث  هرخآ  یلا  یبنلا  هلوق  سفنلا و  فالخب  مهحاجن  مهحالـص و  هیف  امب  الا 
نامیلـس نب  حیلف  یبأ  انثدح  لاق  ارغـصم  ۀلمهم  ءاح  هرخآ  ماللا  حـتف  ءافلا و  مضب  حـیلف  نب  دـمحم  انثدـح  لاق  یمارخلا  یـشرقلا  رذـنملا 

میملا نوکـس  نیعلا و  حـتفب  ةرمع  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نع  ۀـماسأ  هدـج  یلا  بسنی  دـق  یندـملا و  يرماعلا  یلع  نب  لـاله  نع  یعازخلا 
ۀبحص هل  سیل  متاح  یبأ  نبا  لاق  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هدهع  یف  دلو  لیق  میجلاب  يراجنلا  يراصنالا 

نم ءیش  لک  یف  هب  مهقحا  يأ  هب  سانلا  یلوا  انا  الا و  نمؤم  نم  ام  لاق  هنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نع  هنع  هَّللا  یـضر  ةریره  یبأ  نع 
رخآلا اینّدلا و  روما 

لوسر ترضح  داشراب  ریما  ترضح  تیلضفا  هدیرب  تابثا  - 24

ملس هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  ندومن  داشرا  هدوب  ردقلا  لیلج  لداع  یباحص  هک  هدیرب  هکنآ  مراهچ  تسب و  هجو 
يدعب مکب  سانلا  یلوال  هنا  لجر  یف  عقتل 

هتـشاد بترم  یملع  یملـسا  بیـصحلا  نب  هدیرب  هک  دناهتفگ  یـضعب  هک  دـیوگ  هینغ  بحاص  مه  تسروکذـم  افـصلا  ۀـضور  رد  هچنانچ 
یباب قلخ  همه  هک  درک  باطخ  وا  اب  تفای و  فوقو  ینعم  نیاب  باطخلا  نب  رمع  هدرک  بصن  یلع  یـضترم  يارـس  رد  رب  هدروآ و  هنیدمب 

هباحـص نا  زا  دعب  مینکیمن  تعیب  يرگید  اب  تیب  نیا  بحاص  ریغب  ام  هک  داد  باوج  هدیرب  ینکیم  تفلاخم  ارچ  وت  دـناهدرک  تعیب  رکب 
لقن وت  زا  تاملک  نیا  لاثما  هک  تسیچ  وت  لاح  هک  دـندومن  راسفتـسا  يو  زا  دـش  رـضاح  هدـیرب  دـندرک و  بلط  ار  هدـیرب  هتخاس  عمجم 
بلاط یبأ  نب  یلع  هارمه  هفئاط  اب  دیلولا  نب  دلاخ  اب  ارم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  یتبوت ؟؟؟ هک  داد  باوج  هدیرب  دننکیم 

نوچ متشادیمن  تسود  وا  قارف  رب  ار  یقارف  چیه  رتنمشد و  یلع  برق  رب  ار  یبرق  چیه  رفس  نا  رد  هک  دنگوس  ادخب  داتسرف  نمی  بناجب 
لد رد  یلع  زا  هک  یترودک  رب  انب  نم  یتشاذگ  هنوگچ  ار  یلع  هک  دومرف  ترضح  نآ  متفاتش  ترضح  تمدخب  لوا  متشگزاب  رفـس  نا  زا 

هدیرب يأ  دومرف  هدش  رهاظ  ترضح  نآ  كرابم  هرشب  رد  يریغت  نم  نخس  زا  مدرک  وا  تبیغ  متشاد 
يدعب مکب  سانلا  یلوال  ّهنا  لجر  یف  عقتل 

رهاظ و ءافجلا  روجلا و  نم  دیعبلا  افولا  میظع  ءایحلا  ریثک  افصلا  لماک  بطاخم  دوخ  هدافا  زا  افصلا  ۀضور  باتک  رابتعا  هک  تسناد  دیاب  و 
لجّرلا مازلا  نم  غلبا  ۀـقیرط  يأ  هتلابن و  ساسا  مرخت  اقّدـصم ال  هب  كافک  هتلالج و  ناـینب  ملثنی  ـال  ـالداع  ادـهاش  هب  کـیهان  تسرهاـب و 

لیوست و فیرحت و  هب  هماسا  شیج  زیهجت  ۀّـصق  رکذ  دـعب  نعاطملا  باب  رد  بطاخم  هسمر  یف  هرارقا  نم  هماـحفاب  هتیطغت  هسفن و  مـالکب 
یّنس هعیش و  خیراوت  رگید  ریسلا و  بیبح  بابحالا و  ۀضور  افـصلا و  ۀضور  رد  هچنآ  تس  نیا  هتفگ  همالم  نعط و  بجوم  لیدبت  رییغت و 

ریسلا بیبح  بابحالا و  ۀضور  لثم  افـصلا  ۀضور  باتک  هک  تسحئال  حضاو و  هحـضاو  هحیرـص  تلالدب  ترابع  نیزا  یهتنا  تسدوجوم 
ام نوردی  نیذلا  نیدمتعملا  نیفصنملا  نع  الضف  مه  نیبصعتم  نیتنعتم و  زا  یسک  هک  تسرهاظ  تسا و  هدمتعم  بتک  هربتعم و  خیراوت  زا 

هینـس هربتعم  خیراوت  زا  افـصلا  ۀضور  هک  دبال  سپ  هدوشگن  هعیـش  هربتعم  خـیراوت  زا  افـصلا  ۀـضور  ندوب  ياعّداب  بل  مههاوفا  نم  جرخی 
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ةریس یف  افّـصلا  ۀضور  لاق  ثیح  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  دشاپ و  مه  زا  رکذ  اب  فلاخم  مهوت  دشاب و 
رکذ ۀئامعست  ثالث و  ۀنس 903  یفوتملا  دومحم  نب  هاش  دنواخ  نب  دّمحم  خّروملا  دناوخ  دناوخریمل  ّیـسراف  ءافلخلا  كولملا و  ءایبنالا و 

مث ءافلخلا  كولملا و  ءایبنالا و  عئاقو  مظعم  یلع  وتحم  حّقنم  باتک  فیلات  اوسمتلا  هناوخا  نم  اعمج  نل  هتجابید  یف 
549 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نوکی نا  ّدعتسی  مسق  لک  ّنا  یلع  ۀمتاخ  ماسقا و  ۀعبس  ۀمدقم و  یلع  المتشم  هرـشابف  اضیا  هیلإ  راشا  ریـش و  یلع  ریم  ریزولا  ۀبحـص  لخد 
مـسقلا خـیراتلا  ملع  یف  ۀـمّدقملا  لبجلا  رهن  یلع  ةارهب  روکذـملا  ریمالا  اهأشنا  یتلا  ۀیـصالخ  الا  هاقناخب  انکاس  هنوک  لاح  القتـسم  اـباتک 

دّیـس لاوحا  یف  یناثلا  ردنکـسا و  رکذ  لیذ  یف  ۀـینانویلا  ءامکحلا  لاوحا  مجعلا و  كولم  ءایبنالا و  صـصق  تاقولخملا و  لوا  یف  لوـالا 
كوـلملا یف  عـبارلا  ۀّیـسابعلا و  ۀـّیمأ و  ینب  لاوـحا  یف  رـشع و  ینثـالا  ۀـمئالا  لاوـحا  یف  ثلاـثلا  نیدـشارلا و  هئاـفلخ  هریــس و  ءاـیبنالا و 

یف عباسلا  هدالوا و  هلاوحا و  رومیت و  روهظ  یف  سداسلا  هدالوا و  هلاوحا و  ناخزیکنچ و  روهظ  یف  سماـخلا  ساـّبعلا و  ینبل  نیرـصاعملا 
هک تسرهاظ  ترابع  نیزا  هبئاجع  نوکسملا و  عبرلا  تادوجومل  ۀصوصخم  تالاح  ۀقّرفتم و  تایاکح  یف  همتاخلا  رقیب و  ناطلـس  لاوحا 

بیذاکا زا  یلاخ  حـقنم  باتک  هک  تسحـضاو  تسافلخ و  كولم و  ءایبنا و  عئاقو  مظعم  رب  يوتحم  حـقنم و  باتک  افـصلا  ۀـضور  باـتک 
نکل هدرک  لقن  نآ  فّنـصم  زا  افـصلا  ۀـضور  ندوب  حـقنم  نونظلا  فشک  بحاص  هچ  رگا  دوب و  دـهاوخ  تایهاو  تاقلتخم و  تاءارتفا و 
ماهفا ّریحم  باتک  نیا  مراـهچ  باـب  رد  ماـقمیلاع  بطاـخم  هداـفا  بسح  هدومن و  نآ  لـقن  دـعب  توکـس  هدرکن و  نآ  رب  يراـکنا  ّيدر و 

افصلا و ۀضور  بحاص  ننـست  ترابع  نیزا  زین  دشابیم و  لقان  رب  لالدتـسا  جاجتحا و  ببـس  لوبق و  میلـست و  لیلد  یمالک  دعب  توکس 
نا نیبتـسملا  رهاظلا  نم  هدرک و  ریبعت  نیدـشار  ءافلخب  ار  هثالث  ءاـفلخ  وا  هک  اریز  تسعمـال  عطاـس و  اـفلخ  زا  تئارب  عّیـشت و  زا  وا  تئارب 

نیدصاق و هَّللا  رون  ءافطال  نیدئاحلا و  نیطساقلا  نیغئاّزلا  نیّدلا و  ینابمل  نیملاثلا  نم  هدنع  مه  لب  نیدشارلا  نم  اوسیل  یعیـشلا  دنع  ۀثلثلا 
رتهدایز افصلا  ۀضور  باتک  ردص  هظحالم  زا  نیدناعملا و  نیلفاغلا  نم  نکت  رـصبتساف و ال  نیدماص  نیلعاف و  نیتملا  عرّـشلا  ساسا  مرخل 

باتک و نآ  هفلتخم  تاماقم  زا  تیعیش  زا  وا  تئارب  تیاهن  وا و  نّنست  نینچمه  تسراکـشا و  حضاو و  باتک  نآ  نیماضم  رابتعا  دامتعا و 
دیوگ نینچ  دعب  اما  باتکلا  ردص  یف  هترابع  هذه  دسریم و  حوضو  روهظب و  امتح  اّتب و  امزج و  اعطق و  هثالث  يافلخ  رکذ  ماقم  اصوصخ 

هاش دنواخ  نب  دـمحم  دودولا  کلملا  هَّللا  دابع  لقا  ینابملا  ۀخـسار  تارابع  دوقع و  نیا  مظان  یناعملا و  ةرهاظ  ظافلا  فورح و  نیا  مقار 
تاقوا نیرتهب  هک  یناگدنز  مایا  طساوا  یناوج و  ملاع  راهب  رد  هک  هلاعفا  تارداص  نع  زواجت  هلامعا و  تّآیـس  یلاعت  هَّللا  رفغ  دومحم  نب 

هعلاطمب ریسک  ریمض  رتاف و  رطاخ  تسنامزا  نیرتشوخ  نیرتفیرش و  و 
550 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یهاگ دوبیم و  فوغـشم  لئام و  مما  فئاوط  كولـس  تیفیک  رب  عالطا  بجوم  ملاع و  لها  عاضوا  رب  تسفوقو  ببـس  هک  خـیراوت  بتک 
فلـس و تالاح  تاحفـص  رب  رظن  يدومن  يور  دهدیم  تسد  هبترم  روخارف  ار  نامز  ءانبا  زا  کی  ره  هک  هیئزج  لغاوش  هیّلک و  هقالع  هک 
زا هّمش  تاقوا  زا  یضعب  رد  یتسویپ و  روضحب  یسانیتسا  تفلا و  نادب  ار  هدیمر  نت  زا  لد  هدیـسر و  بلب  ناج  ات  یتشامگ  فلخ  تایاور 

یتشگ و نورقم  اضترا  فرشب  هدمآ  بادآ  بابرا  نسحتـسم  هک  يدرک  ءاقلا  یهجو  رب  لئاضف  بابرا  لضافا و  عمجم  رد  تایاکح  رداون 
هک دندومرفیم  رما  لب  دندومنیم  سامتلا  افو  هیلح  تلیـضف و  رویزب  یّلحتم  افـص  ناوخا  زا  یعمج  يرخا  دـعب  ةّرک  لاوحا  نیا  لالخ  رد 

تالاح حرش  رب  يوطنم  افلخ و  کلم و  روما  يراجم  ایبنا و  عئاقو  تامظعمب  يوتحم  دئاوز و  زا  حقنم  دئاوف و  رب  لمتشم  یباتک  باب  نید 
مدع رب  انب  لاثملا  میدع  ناتـسود  فاعـساب  لابقا  هلـسلس  تکرح  دوجو  اب  دیآ و  هتخادرپ  هتخاس و  مانا  رباکا  تاعقاو  طسب  مایا و  دـیدانص 

فاشکنا داـتفایم و  قیوعت  ریخاـت و  ّزیح  رد  دوصقم  لوصح  رگید  عونتم  عناوم  رورپرنه و  ماـکح  دوجو  زا  یتیگ  هصرع  ولغ  رنه و  جاور 
هدوس و خـنز  ریز  دارم  يوزرآ  رد  یتـسد  هن  دـیاب  هدوسآ  لد  تسد و  ار  یئارآنخـس  هک  اریز  دومنیمن  يور  هجوچیهب  بوـلطم  لاـمج 

دندومرف لاغتشا  لاغشا  نیا  لاثماب  دندومن و  هویش  نیا  باکترا  هک  الـضف  زا  هفئاط  نیـشیپ  نامز  رد  هچ  هدوس  تغارف  رادید  هشیدناب  یلد 
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نیا تیاده  راونا  هعـشاب  دـندش و  زئاف  دوصقمب  تداعـس  لها  تلود و  بابرا  تیوقت  تیبرتب و  دنتفـس  داقو  نهذ  ساملاب  ینعم  ياهرد  و 
تبقاع همیخف  بقانم  همیظع و  حئادمب  هفـصو  ریـشیلع و  ریما  نیدلا  ماظن  ۀـمدخ  یلا  هلوصو  رکذ  دـعب  لاق  زا  لاد  رب  دارم  لزنمب  یپ  هقبط 

لاصحتـسا رد  هداـهن  ناـیم  رد  هعقاو  تیفیک  تسگرزب  دروخ و  ياـمنهار  هک  درخ  ریپ  اـب  هشیدـنا  لـمات و  زا  دـعب  هشیپ  ترکف  عبط  توق 
تفگ تقفـش  رـس  زا  ناج  شوگ  رد  تسریپ  انرب و  هیلإ  جاتحم  ریبدت  تباصا  رد  هک  لقع  دشرم  مدوشگ و  ترواشم  باب  يو  اب  بولطم 

راثآ لاوحا و  راضحتـسا  رابخا  ریـس و  خـیرات و  نف  رد  هکنآ  دوجو  اب  راربا  رایخا و  نالدنـشور  بولق  لوبقم  نا  راـگزور و  هلبق  نوچ  هک 
هک تسبغار  لئام و  نانچ  هتشذگ  يایاضق  عئاقو و  عامتـساب  هدمآ  قئاف  حجار و  درخ  نازیم  رد  قحال  قباس و  نامز  ناخّروم  رب  هفلاس  مما 

ایبنا تالاح  يزاجم  زا  دـشاب  ینبم  هک  تخادرپ  دـیاب  هعومجم  فیلاتب  هکنآ  هفیظو  نونک  بجعتم  ناریح و  نآ  رد  تالاح  ماهوا  لوقع و 
رهپس یشنم  ملق  هک  یهجوب  فارطا  قافا و  رباکا  فارـشا و  نایعا و  لاعفا  تارداص  تاعقاو و  زا  نآ  ریغ  نیطالـس و  افلخ و  نیلـسرم و  و 
ددرگ دابآ  ياهانب  دـینادرگ  دـناوتن  قرفتم  ارنآ  هعمتجم  قاروا  خرچ  تاـثداح  دابدـنت  دیـشک و  دـناوتن  نآ  هعـستم  تاـملک  رب  خـسن  مقر 

لوقعم لقع  راثآ  تیاده  نخـس  نوچ  دنزگ * دـباین  ناراب  داب و  زا  هک  دـنلب * يانب  نگفارب  ار  نخـس  باتفآ * شبات  زا  نارابز و  بارخ *
یلزا ملاع  يار  ضورعم  هراختسا  زا  دعب  هدومن 
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بیترتب بیـصم  دهتجم  نآ  دیدباوص  یـضتقم  رب  هک  تشگ  ذفان  یلاع  تراشب  هدمآ  شداقو  عبط  عوبطم  نسحتـسم و  ثیدح  نیا  تشگ 

ماهبا و بیع  زا  دشاب و  يراع  تیراع  هقرـس و  تمـصو  زا  یلاخ و  هراعتـسا  زاجم و  لاخ  طخ و  زا  شتارابع  هک  دـیامن  تردابم  یخیرات 
ار یمـسق  ره  هچنانچ  همتاخ  مسق و  تفه  همدقم و  رب  لمتـشم  راصتخالا  راثکالا و  نیب  روهظ  حوضو و  دح  رـس  هب  کیدزن  رود و  قالغا 

هداهن تعاطا  هدـید  رب  لوبق  تشگنا  یلاعلا  هرمأل  اباجیإ  عیطم  هدـنب  نم  درک و  ناوت  راـبتعا  هدـحیلع  هخـسن  دـناوخ و  ناوت  یباـتک  هسأرب 
خـیرات و بتک  زا  تسریطخ  رما  نیا  هیلع  فوقوم  هچنآ  فاعـساب  لاؤس  نابز  متـسب و  تمدـخ  رمک  یباتک  نینچ  ریرحت  رد  ملق  ین  دـننام 

یناحبس دییأتب  دّیؤم  نآ  لوبق  زعب  تاّینمتم  عومجم  مداشگ و  کلذ  ریغ  دومن و  ناوت  لاغتشا  قاروا  دیوستب  اجنآ  رد  لاب  غارفب  هک  یلزنم 
لبجلا رهن  رانک  رب  هیصالخا  هاقناخ  رد  تشاد  صاصتخا  شراثآ  هدنخرف  مدقم  نمیب  هک  هناخ  هتفای  نارتقا  یناطلسلا  ةرضحلا  برقم  ینعا 

هک هبترم  دنلب  نا  هعیفر  هینبا  رئاس  تارامع و  نیا  رکذ  تسا و  هدومرف  ثادحا  شقن  یلاع  تمه  رامعم  هک  هیـصالخا  هسردـم  يذاحم  رد 
نالئاس دیاین ز  ات  مشچب  دیدن  وا  يوربا  رد  مشخب ال  یلدشوخب و  لئاس  چیه  دومرف  تیانع  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دیایب  حورشم  دوخ  عضوم  رد 

مالعا و ءاملع  مارتحا  زازعاـب و  شریطخ  رطاـخ  رگا  فّلـصت  دـمآ و  شوخ  فلکت و  هغلاـبم و  یب  ریگ و  دـیوگ  زاـین  زا  شیپ  همه  ریوشت 
يدرف ناسارخ  هطخ  رد  یتشگ و  لئاز  مدـعنم و  دـیلقت  قیقحت و  تاحفـص  زا  لوقنم  لوقعم و  مولع  شقن  يدـشن  لئام  مانا  ءالـضف  ضیف 

نادنمتسم نازجاع و  لاح  رب  تافتلا  وترپ  شریثات  باتفآ  ریمض  رگا  زوجی و  ام ال  زوجی و  ام  حطس و  طخ و  نایم  يدوب  قراف  هک  يدنامن 
رد عومقم  نادوسح  نامشچ و  گنت  تسد  زا  دنشک  هدید  رد  ایتوت  هک  رادقم  نادب  ناراسکاخ  ناگداتفا و  ام  لاثما  دوجو  درگ  يدنکفین 
یب ءاعد  رب  متخ  دیاب  هدـحیلع  يدـلجم  ار  لضاوف  مومع  لئاضف و  ترثک  ّرب و  فانـصا  ریخ و  لامعا  دادـعت  نوچ  يدـیدرگ و  عبار  میلقا 

ار وا  تافّـصلا  ۀیـضرم  تاذ  دیامرف و  تمارک  یعبط  تایح  ار  یهانپ  تکلمم  بانج  هناش  لج  یهلا  ترـضح  دـیامنیم  یلوا  يایر  هبئاش 
هیبنلا و هیبن  ۀـمرحب  دانادرگ  نومام  ظوفحم و  نوملقوب  ره  تاثداوح و  قرطت  زا  دراد و  نورقم  تانـسح  هعاشا  تاریخ و  هضاـفاب  هتـسویپ 

کلام ياـمن  باوص  يار  ياـضتقم  رب  دوجلا  ضیفم  ریخلا و  بهاو  ۀـیانعب  دوصقملا  ۀـمدقملا و  یف  تعرـش  اـنا  اـه  هتّیرذ و  هترتع و  ةّزع 
تفه همدـقم و  رب  ءافلخلا  كولملا و  ءایبنالا و  ةریـس  یف  افّـصلا  ۀـضورب  موسوم  باتک  نیا  تسـشنیرفآ  هچارـس  غارچ  هک  شناد  کلامم 
داریا تسرایـسب و  دـئاوف  نّمـضتم  خـیرات  ملع  هک  دـنامن  هدیـشوپ  تربخ  بحاص  نادنمـشوه  رب  لاـق  نا  یلا  هتفاـی  بیترت  همتاـخ  مسق و 

هلک كرتی  هلک ال  كردی  ام ال  مکحب  اّما  راثکا  بانطا و  بجوم  اهنآ  عومجم 
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ملع نیا  رب  تفرعم  تبغر و  دـنراد  فیرـش  نف  نیا  هعلاطمب  لیم  هک  ار  تنطف  اکذ و  نابحاص  ات  تسین  هراچ  دـئاوف  نا  زا  یـضعب  رکذ  زا 
رد يرییغت  كدـناب  هربتعم  بتک  زا  هخـسن  نیرد  هدـئاف  هد  مقر  نیکـشم  ملق  نونکا  دـنیامن و  رتشیب  نآ  باستکا  رد  فغـش  دوش و  هداـیز 
مدآ ینب  هکنآ  لوا  هدئاف  تسیک  نآ  دروم  هک  دننادایک  زا  ددرگ  دراو  یضارتعا  رگا  هکنآ  لقنب  حیرـصت  زا  ضرغ  دنکیم و  لقن  ترابع 

نا دنوادخ  رب  تستاعومسم و  رگید  یضعب  تادهاشم و  یضعب  تاسوسحم  هلمج  زا  دوش و  رـسیم  ّسح  لقع و  قیرط  زا  ایـشا  تفرعم  ار 
هکنادنچ يرشب  دارفا  زا  دحاو  یصخش  هک  تسلاحم  زین  درک و  ناوتن  مولعم  لقع  قیرطب  یغبنی  امک  ار  ملاع  لاوحا  هک  هدش  نشور  لوقع 

ملاع و لاوحا  نتخانش  سپ  دبای  فوقو  هنیاعم  قیرط  زا  نا  رـش  ریخب و  دنک و  هدهاشم  ار  نایملاع  تالاح  تاعقاو و  تسملاع  ياقب  تّدم 
ینعم نیا  لّفکتم  ابلاغ  رگید  یملع  چیه  تستاعومـسم و  رب  ینبم  هک  خیرات  ملع  رد  دشاب  لمات  قیرط  ار  ناشیا  راوطا  عاضوا و  نایملاع و 

دـیادز و رطاخ  هنیئآ  زا  تلالم  تماس و  گنز  دـیآ و  لصاح  يو  زا  تشاـشب  یمّرخ و  هک  تسیملع  خـیرات  ملع  هکنآ  مود  هدـئاف  تسین 
دوشیم ظوظحم  هنسح  روص  هظحالم  زا  رصب  ّسح  هچنانچ  دراد  هّیلع  هبترم  یناسنا  ساوح  زا  رـصب  عمـس و  هساح  هک  دناد  درخ  بحاص 

رابخا و هچ  دیازفایم  یتّرسم  یتجهب و  ار  وا  هظحل  ره  هکلب  ددرگیمن  لولم  راثآ  رابخا و  عامتسا  زا  زین  عمـس  ّسح  دریذپیمن و  لالم  و 
ربخ و نم  عمّسلا  رظن و ال  نم  نیعلا  عیشی  هک ال  تسدراو  لاثما  رد  لوبجم و  ناب  مدآ  ینب  عابط  تسزوکرم و  يرـشب  تلبج  رد  رابختـسا 

تسین یتقشم  تفلک و  هدایز  نآ  لاصحتسا  رد  تسذخاملا و  لهـس  دئاوف  ترثک  دوجو  اب  خیرات  نف  هکنآ  موس  هدئاف  رطم  نم  ضرالا  ال 
تاقوا عبتتب  یناما  لاما و  لین  رد  ددرگ  لوغشم  نآ  هعلاطمب  دیامن و  تظفاحم  ار  ناگتشذگ  عئاقو  نوچ  سب و  تسظفح و  رب  نآ  ینبم  و 

لاوقا رب  دـهد و  تسد  ار  یـسک  نف  نیا  تسرامم  نوچ  هکنآ  مراهچ  هدـئاف  ددرگ  زئاـف  دـصاقم  بلاـطمب و  رتدوز  دـنچ  ره  دـنک  فرص 
مرج دوب ال  دهاوخ  بذاک  دودرم و  دوب  فلاخم  هچ  ره  قداص و  راتخم و  دـشاب  تاقث  تایاور  قفاوم  هچنآ  هک  دـناد  دـبای  عالطا  هفلتخم 
لها يارآ  تسمدآ و  ینب  لئاضف  زا  روما  رد  هبرجت  هک  دـناهتفگ  القع  هکنآ  مجنپ  هدـئاف  ددرگ  لـصاح  ار  وا  لـطاب  زا  قح  زاـیتما  فرش 

دناهدرک و قالطا  يورب  بسانم  یظفل  هبترم  ره  رد  تساهبترم و  ار  لقع  هک  دناهدومن  حیرـصت  زین  دـباییم و  لامک  هبرجت  هطـساوب  ملاع 
نآ ررض  عفن و  هک  دوب  يرما  رشابم  یصخش  هکنآ  لّوا  دناهدرک  تابثا  هجرد  هس  هبرجت  يارب  امکح  تسیبراجت و  لقع  هلمج  نا  زا  یکی 

نامّدقتم لاوحا  رب  هکنآ  موس  دوش  هعقاو  بحاصب  عجار  نادب  کین و  هک  دنک  هدـهاشم  هعقاو  رد  ار  يرگید  هکنآ  مود  ددرگ  يوب  دـئاع 
هجرد چـیه  هثالث  تاجرد  زا  ددرگ و  يو  مولعم  عمـس  قیرط  زا  ناشیا  تاـیلب  اـیاطع و  تاداعـس و  سحاـنم و  بابـسا  هدرک  ادـیپ  عـالطا 

دوخ هسفنب  یصخش  هک  تسین  نا  زا  رتدکوم 
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يراج بانم و  بئان  هجرد  نیا  دـشاب  لواتلاب  عفدـی  لماتلاب و  فرعی  ءیـش  هیف  هب و  قوثوم  فلـس  رابخا  لـقن  نوچ  دوب و  هعقاو  بحاـص 
هتـشگ بترتم  نا  رب  هک  ینارماـک  عاونا  بلاـطمب و  زوف  دـیاهتفگ و  هفئاـط  یناوراـک  مزح و  تیاـکح  نوچ  مرجـال  دوب  لوا  هبترم  يرجم 

رب دیامرف و  ادتقا  نادب  دنمـشوه  لقاع  دـیامن و  یّـسأت  نادـب  دنمتداعـس  درخ  بحاص  دوش  هدرک  نایب  نآ  تبقاع  نسح  ددرگ و  روطـسم 
ْهِدَْتقا  ُمُهادُِهبَف  ُهَّللا  يَدَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  یضتقم 

رکذتم دیآ  ترابع  رد  نآ  ماتتخا  ءوس  ماجنا و  تماخو  دبای و  شرازگ  یعمج  ینادان  تلفغ و  دـتفا و  تبقاع  ریخب  هک  دریگ  شیپ  يراک 
ِراْصبَْألا ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  مکحب  رایشوه 

َنوُهَتْشَی  ام  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  َلیِح  َو  نومضم  زا  دبای و  ظاقیا  تروص  نادب  راگزومآ  بّداتم  دریگ و  رابتعا  یناعم  نا  زا 
دشاب و هداد  تسد  ملاع  يالقع  اب  تروشم  هبترم  دوش  حناس  هک  هعقاو  رگا  ار  خیرات  ملع  لماتم  هکنآ  مشش  هدئاف  دنام  سورحم  نوصم و 
ار دوخ  هّصاخ  حلاصم  هدومن  يور  ار  ناشیا  هک  یعئاقو  رد  نیشیپ  رباکا  هچ  تسرهاظ  رـصع  ءانبا  ةرواشم  اب  تبـسن  هروشم  نیا  هبترم  ولع 

لاوحا بوصب  لاجر  ممه  فاـطعنا  دـنرادیم و  هاـگن  ار  دوخ  ریغ  عفاـنم  هرـضاح  هنمزا  رد  راـگزور  نیا  هروشم  لـها  دناهتـشاد و  یعرم 
هروکذـم هروشم  هک  دـش  ررقم  سپ  ریغ  روما  ظفح  زا  دنـشاب  رتنیما  شیوخ  روما  ظـفح  رد  يرگید و  لاـحب  هک  تسنا  زا  رتشیب  شیوخ 
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لقع هجیتن  دـنک  فاشکتـسا  ملع  نیزا  نآ  فشک  قیرط  دـتفا و  هعقاو  ار  یـسک  نوچ  هلاحم  تسعفنا و ال  یلوا و  یلاح  هروشم  زا  هقباـس 
شمومه رایغ  داوس  دنام و  هدیـشک  وا  ترکف  رئاخذ  جارات  زا  ثداوح  رکـشل  ياغوغ  تستهج و  نیدـب  دـشاب و  هدیـسر  ودـب  القع  هلمج 

تامهم هتسج  تءاضتسا  یتّدش  تاساقم  یب  دنشاب  هتخورفا  نارگید  هک  یغارچب  ددرگ و  هتـسش  رطاخ  حول  زا  فالـسا  لوقع  جئاتن  باب 
هراشا تسینعم و  نیا  دیؤم  هریغب  ظعو  نم  دیعّسلا  هملک  نومضم  دنامن و  هتشگرس  تریح  ترجـض و  ءدبم  رد  دیامن و  ماجنارـس  ار  دوخ 
هدئاف تسعطاق  تّجح  عطاس و  ناهرب  رما  نیرد  ار  وا  معلص  هانپ  تلاسر  ترـضح  نیـسحت  قدنخ و  رفحب  هنع  هَّللا  یـضر  یـسراف  ناملس 

تاذ هک  رهمجرذوب  اذهل  تسریبدت و  يار و  تحـص  هطـساو  لضف و  دایدزا  هلیـسو  لقع و  یتدایز  ببـس  خیرات  ملعب  روعـش  هکنآ  متفه 
يار تحـص  رد  فلـس  لاوحا  رب  ملع  هچ  تسباوص  يار  نیعم  دـّیؤم و  خـیرات  ملع  هک  دـیوگیم  دوب  تمکح  فحـص  هچابید  شمیرک 

هلکـشم ثداوح  هلئاه و  يایاضق  عوقو  رد  رایتخا  رادتقا و  باحـصا  رئامـض  هکنآ  متـشه  هدئاف  تسلـضف  یهاوگ  لدع و  يدـهاش  فلخ 
دننادرگن عطقنم  فشک  حتف و  دیما  دیامن  يور  یتبوعـص  یکلف  تایاضتقم  زا  هاگان  رگا  هچ  دـنام  رارقرب  نئمطم و  نف  نیا  هعلاطم  ببـسب 

هتشذگ یهجو  لهس  اب  راگدرک  تیانع  ضحم  زا  هداد و  تسد  يربک  هیهاو  یمظع و  هعقاو  هک  تسا  هدوب  رایسب  هفلاس  هنمزا  رد  هک  اریز 
هنیئآ رد  هکنانچ  یکی  دوبن * هنامز و  درآرب  شقن  رازه  تسا 
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هبترم ود  نیا  دوش و  دنمهرهب  زئاف و  اضر  ربص و  هبترم  لوصحب  دوب  خیراوت  رابخا و  رب  علّطم  هک  یـصخش  هکنآ  مهن  هدـئاف  تسام  روصتم 
مالسلا مهیلع  ایبنا  لسر و  مارک  تاوذ  هک  دناد  دیامن  لمات  قّمعت و  راگزور  ثداوح  رد  هک  هاگ  ره  هچ  تسایقتا  ایفصا و  بتارم  فرـشا 
هدومرف كولـس  تیفیک  هچب  ترباصم  قیرط  رد  دناهدومن و  لمحت  هنوگچ  داتفا  میدـقت  ناشیاب  تبـسن  هفلاس  مما  زا  هک  ایالب  فونـص  رد 

هداج زا  دـیامرف و  ماصتعا  نادـب  دـنز و  اـضر  نیتملا  لـبح  ربص و  یقثولا  ةورع  رد  تسد  زین  وا  دـیامن  يور  یمظع  هیهاد  نوچ  هنیئآ  ره 
تواقش زا  ددرگ و  دعـستسم  نیراد  تداعـسب  دیامن  مازتلا  ار  دومحم  تلـصخ  ود  نیا  هک  ره  کش  درادن و ال  زئاج  لودع  ناشیا  تعباتم 

تس نیا  دناهدرمـش  هدئاف  کی  ار  عومجم  خیراوت  بابرا  تسا و  هدئاف  دنچ  زا  ترابع  ۀقیقحلا  یف  هکنآ  مهد  هدئاف  دنام  سورحم  نیلزنم 
نیا هک  تالیوحت  بئاجع  تابالقنا و  بئارغ  نتسناد  زا  ار  تنکم  نایعا  تلود و  ناکرا  نید و  داد و  اب  ناهاشداب  نیطالـس و  ریطاسا  هک 

تالاح تارییغت  زا  هکنآ  ربانب  دوش و  هداـیز  عـالطا  هناطلـس  مظع  كولملا  کـلام  ترـضح  هرهاـق  تردـق  رب  تسنا  زا  ربخم  فیرـش  نف 
لولم رابوا  رتاوت  زا  رورغم و  لابقا  بقاعت  زا  تسین  ياقب  نادنچ  ار  تنحم  ّتبحم و  تمقن و  تمعن و  هک  دندرگ  رکذتم  نوچ  ناگتشذگ 

نیا بتارم  تّسخ  نادرمتم و  نالذخ  دنیامرف و  مولعم  ار  هقبط  نیا  تاجرد  فرـش  نالداع  نایجان و  تداعـس  نوچ  دـندرگن و  نوزحم  و 
دوش و رهاظ  تردق  باحـصا  يار  رب  يرادناهج  روما  رد  يرادرکدب  تاعبت  يراکوکین و  تارمث  ددرگ  ناشیا  ریمـض  نیعلا  بصن  هفئاط 
نارسخ و لها  همیش  هک  همومذم  تریس  زا  هک  دوب  نآ  رثکا  دنزاس  رهاظ  يراهق  هویش  هدرپس  يراّبج  هقیرط  يریگناهج  يدابم  رد  دنچ  ره 

راد رد  یهلا  ترضح  هک  هیبهو  بئاغ  رد  هینس  بهاوم  ات  دنیارگ  راربا  کلاسمب  هتسج  داعبتسا  رارشا  کلاهم  زا  دنیامن  لودع  تستلالض 
ِیف اُولُع  َنوُدیُِری  َنیِذَِّلل ال  اُهلَعَْجن  ُةَرِخْآلا  ُراَّدلا  َْکِلت  دنوش  فرشم  هدومرف  اّیهم  دنتسم و  دومحم  تبقاع  موق  نیا  يارب  یلعا  لزنم  یبقع و 

َنیِقَّتُْمِلل  ُۀَِبقاْعلا  َو  ًاداسَف  َو ال  ِضْرَْألا 
خیراوت رثکا  هک  دـیوگ  داتفا  میدـقتب  نف  نیا  تلیـضف  فرـش و  تابثا  رد  هک  هغلابم  دـیکات و  باب  رد  لهاج  یـضرتعم  رگا  لاـق و  نا  یلا 
جازتما اطخب  باوص  نیمـس و  اب  ثغ  بذـک و  اب  قدـص  هک  یئاج  رد  دـیاشیمن و  ار  دامتعا  تسنیلّوا و  ریطاسا  تاعوضوم و  تایرتفم و 

ملع نیا  يانب  فلخ  رباکا  فلـس و  همئا  هک  دوش  هدرک  هجونیدب  وا  ههبـش  عفد  ددرگیمن  ّبترتم  نآ  رب  هدئاف  تسراوشد و  زیمت  دوب  هتفای 
تایرتفم و لـقنب  هتخاـس  دوخ  راعـش  ار  بذـک  ارتفا و  راـیخا  ءاـملع  راـگزور و  يالـضف  هک  تسلاـحم  هچ  دـناهداهن  قدـص  یتسارب و  ار 

باّذک يرتفم  هچنانچ  رگا  دوب و  دهاوخ  هظوفحم  للز  للخ و  زا  هتبلا  دشاب  هدیـسر  رتاوت  ّدحب  ناشیزا  هچنآ  دنیامن و  تأرج  تاعوضوم 
ددنب فلس  رباک  ار  هجومان  تالماعم  ثیبخ  باذک  سفن  ياقلت  زا 
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؟؟؟ بیکرت فیصرت و  یب  فیلات  کش  مولع ال  ناداقن  دنک  شقن  قاروا  تاحفص  رب  هتخاس  اهلقن  و 

فیلات هک  دبای  حوضو  نایملاع  رب  ات  دـنزارفارب  ناباّذـک  نایرتفم و  فص  رد  شناتهب  ارتفا و  ملع  دـنزاس و  ور  هنـسا  نعط و  ماهـس  فدـه 
دوش و میظع  مثا  میمذ و  لعف  نیا  بکترم  هک  دوب  تخبدـب  مادـک  نآ  وحم  خـسن و  لـباق  رـسارس  شفینـصت  تسوشح و  رـسب  رـس  نـالف 

تاعوضوم هلمج  زا  خیراوت  تایاکح  یضعب  هک  میلـست  ریدقت  رب  هّللاب  اذایع  رگا  ددرگ و  هعـضاوم  نع  ملکلا  نوفّرحی  عمجم  نیـشنردص 
ناشیا و هک  تسیاهفئاط  هتخادرپ  هتخاس و  هکنآ  دوجو  اب  هک  اهریغ  هنمد و  هلیلک  تاـیاکح  هچناـنچ  تساـهب  دـتعم  دـئاوف  نّمـضتم  دـشاب 

رکذ ملعا  هَّللا  تسا و  یصحت  عفانم ال  دئاوف و  جتنم  هدیـسرن  روهظ  دح  رـس  هب  جراخ  رد  هلمج  نا  زا  یکی  هک  دنراد  داقتعا  زین  ناعمتـسم 
يراک ندومن  لاغتشا  فیلاتب  ندرک و  فینصت  هک  تسنـشور  ملاع  يالقع  رونا  يار  رب  تسین  هراچ  اهنا  زا  خیرات  نیودت  رد  هک  یطئارش 

یلاع تنطف  اب  يارما  رادتقالا و  يوذ  ناهاشداب  نویامه  رظنب  نف  نیا  خسن  هچ  خیرات  بیترت  عمج و  صیصختب  تسریطخ  يرما  گرزب و 
قرف هایس  زا  دیفس  دیفس و  زا  هایس  هکنآ  درجمب  هفرتحم  هیقوس و  هکلب  دسریم  فارطا  راطقا و  ءالـضف  املع و  فارـشا و  رباکا و  رادقم و 

ریت هناشن  يریـصقت  كدـناب  فدهتـسا  دـقف  فّنـص  نم  یـضتقمب  هراچیب  فّنـصم  دـنیامن  تبغر  ملع  نیا  بتک  عامتـسا  هعلاطمب و  دـننک 
رد نعط  نابز  فاصنا  نا  دنوادخ  دیاش  دوش  ققحتم  خیرات  ریرحت  رد  دـنچ  یطرـش  رگا  ددرگ و  مدآ  ینب  تاقبط  ملاع و  فئاوط  تمالم 
هک تس  نیا  لّوا  طرـش  ددرگیم  روطـسم  هک  تس  نیا  هطورـشم  روما  نآ  دـنیامرف و  اغـصا  اـضر  عمـسب  ار  خّروم  نانخـس  هدیـشک  ماـک 

راثآ صـصق و  ضفاور  تالغ  جراوخ و  ةاغط  نوچ  نابهذـم  دـب  یـضعب  هچ  دـشاب  بهذـم  كاپ  هدـیقعلا و  ملاس  هک  دـیاب  سیونخـیرات 
نوچ هداد و  بیرف  ار  مدرم  دناهدرک و  داریا  دوخ  تافیلات  رد  لوبقم  دودرم و  روجهم و  نانخس  دناهتسب و  نیعبات  هباحص و  رب  هدیدنـسپان 

تستلاسر و حابـصم  توبن و  ةاکـشم  زا  سبتقم  تعامج  نآ  تایاور  هک  درادنپ  نانچ  دوبن  عالطا  ناشیا  دـیک  عدـخ و  لصا  رب  ار  یـسک 
رد ار  تالاح  عومجم  هتشون  هعقاو  نایب  دسیون  هچ  ره  خّروم  دیاب  هکنآ  مود  طرش  دتفا  یهارمگ  تلالـض و  رد  دساف  داقتعا  نیا  هطـساوب 

ناشیا لئاذر  حباقم و  نینچمه  دشک  ریرحت  کلـس  رد  ار  نایعا  رباکا و  ناسحا  لدع و  تاریخ و  لئاضف و  هچنانچ  ینعی  درآ  تباتک  دـیق 
تراشا امیا و  هیانک و  زمر و  قیرط  الا  دـنک و  نایب  حیرـصت  لیبس  رب  ار  مود  مسق  دـناد  تحلـصم  رگا  سپ  درادـن  روتـسم  دـنک و  رکذ  ار 

درادـن و زئاج  حاحلا  دسانـش و  بجاو  زارتحا  طیرفت  طارفا و  زا  مذ  حدـم و  رد  هکنآ  موس  طرـش  ةراشالا  هیفکی  لقاعلا  دراد و  كولـسم 
دص رب  وا  رظن  حمطم  نوچ  کش  درذگن و ال  رد  اهطسوا  رومالا  ریخ  هملک  نومضم  زا  دوبن  هراچ  یترضم  عفد  ات  یتعفنم  بلج  ۀهجب  رگا 

لوسر ترضح  داشراب  ریما  ترضح  تیلضفا  هدیرب  نتسناد  - 25

هتفگ دنسم  رد  ینابیشلا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  هکنآ  مجنپ  تسب و  هجو 
لاق ةدیرب  یبأ  ینثدح  ةدـیرب  نب  هَّللا  دـبع  لاقف  ةدـیرب  نبا  زلجم و  وبا  اهیف  ۀـقلح  یلا  تیهتنا  لاق  لیلجلا  دـبع  انث  دیعـس  نب  ییحی  انثّدـح 
لیخ یلع  لـجرلا  كاذ  ثعبف  لاـق  اـّیلع  هضغب  یلع  ـالا  هّبحا  مل  شیرق  نم  ـالجر  تببحا  لاـق و  ّطـق  ادـحا  ضغبا  مل  اـضغب  اـیلع  تضغبا 

هَّللا لوسر  یلا  بتکف  لاق  ایبس  انبصاف  لاق  اّیلع  هضغب  یلع  الا  هبحصا  ام  هتبحصف 
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هـسار جرخف و  مسق  سّمخف و  یبّسلا  نم  لضفا  یف  ۀفیـصو  یبّسلا  یف  اّیلع و  انیلإ  ثعبف  لاق  هسمخی  نم  انیلإ  ثعبا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
تراص مث  سمخلا  یف  تراصف  تسمخ  تمـسق و  ّیناف  یبّسلا  یف  تناک  یتلا  ۀفیـصولا  یلا  يرت  اما  لاق  اذـه  ام  نسحلا  ابا  ای  اـنلقف  رطقی 
تلقف مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  ّیبن  یلا  لجرلا  بتک  لاق و  اهب  تعقو  یلع و  لآ  یف  تراص  مث  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  تیب  لها  یف 
هضغبت الف  لاق  معن  تلق  لاق  اّیلع  ضغبت  لاق أ  باتکلا و  يدی و  کسماف  لاق  قدص  لوقا  باتکلا و  ارقا  تلعجف  لاق  اقّدصم  ینثعبف  ینثعبا 

لوسر لوق  دعب  دحا  سانلا  نم  ناک  امف  لاق  ۀفیصو  نم  لضفا  ّیلع  لآ  بیـصنل  هدیب  دّمحم  سفن  يّذلا  وف  اّبح  هل  ددزاف  هّبحت  تنک  نا  و 
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ثیدحلا اذه  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نیب  ینیب و  ام  هریغ  هلا  يذلا ال  وف  هَّللا  دبع  لاق  ّیلع  نم  یلا  ّبحا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
ةدیرب یبأ  ریغ 

هتفگ دوخ  خیرات  رد  یقشمدلا  ریثک  نبا  فورعملا  رمع  نب  لیعامسا  و 
لاق یبأ  ینثدـح  ةدـیرب  نب  هَّللا  دـبع  لاق  ةدـیرب  نبا  زلجم و  وبا  اهیف  هقلح  یلا  تیهتنا  لاق  لیلجلا  دـبع  ابن  دیعـس  نب  ییحی  انث  دـمحا  لاق 
لاقف لیخ  یلع  لجرلا  کلذ  ثعبف  لاق  اّیلع  هضغب  یلع  الا  هّبحا  مل  شیرق  نم  الجر  تببحا  لاق و  ّطق  ادـحا  هضغبا  مل  اضغب  اـّیلع  تضغبا 
ثعبف هسمخی  نم  انیلإ  ثعبا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  لجرلا  بتکف  ایبس  انبـصاف  لاق  ایلع  هضغب  یلع  ّالا  کلذ  ام  هتبحـصف و 

یلا اورت  ملا  لاقف  اذه  ام  نسحلا  ابا  ای  انلقف  رطقی  هسار  جرخ و  مث  مسق  سمخف و  یبسلا  لضفا  نم  یه  ۀفیـصو  یبسلا  یف  لاق و  اّیلع  انیلإ 
یف تراص  مث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  تیب  لها  یف  تراص  مث  سمخلا  یف  تراصف  تمسق  تسمخ و  یبس  یف  تناک  یتلا  ۀفیـصولا 

لوقا باتکلا و  ارقا  تلعجف  لاق  اقدـصم  ینثعبف  ینثعبا  تلقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  ّیبن  یلا  لجرلا  بتک  لاق و  اـهب  تعقوف  یلع  لآ 
هل ددزاف  هّبحت  تنک  نا  هضغبت و  الف  لاق  معن  تلق  اّیلع  ضغبت  لاق أ  باتکلا و  يدـیب و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  کسماف  لاـق  قدـص 
لاق یلع  نم  ّیلا  ّبحا  کلذ  دعب  ساّنلا  نم  دحا  ناک  امف  لاق  ۀفیـصو  نم  لضفا  سمخلا  یف  یلع  لآ  بیـصنل  هدیب  یـسفن  يذـّلا  وف  اّبح 
ریغ يور  دق  دمحا و  هب  درفت  ةدـیرب  یبأ  ریغ  ثیدـحلا  اذـه  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نیب  ینیب و  ام  هریغ  هلا  يذـلا ال  وف  هَّللا  دـبع 

نب سنوی  نع  باّوجلا  یبأ  نع  ثیدحلا  اذه  دحاو 
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یبأ نع  داـّنّزلا  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  نع  يذـمرتلا  هاور  دـق  اّدـج و  بیرغ  وه  ةدـیرب و  ۀـیاور  وحن  بزاـع  نب  ءاربلا  نع  هیبا  نع  قاحـسا  یبأ 
هب باّوج  نب  صوحالا  باوجلا 

هتفگ و یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  ّبحم  نامیلس و  نب  رفعج  ثیدح  نم  الا  هفرعن  بیرغ ال  نسح  لاق  و 
هّبحت تنک  نا  هضغبت و  لاق ال  معن  لاق  اّیلع  ضغبت  ملـس أ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  لاقف  اـّیلع  ضغبی  ناـک  هنا  هنع  هَّللا  یـضر  ةدـیرب  نع 

ّیلع نم  ّیلا  ّبحا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دعب  ساّنلا  نم  دحا  ناک  امف  لاق  اّبح  هل  ددزاف 
دمحا هجرخا  يدعب  مکیلو  وه  هنم و  انا  ینم و  هناف  ّیلع  یف  عقت  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  هل  لاق  ّهنا  ۀیاور  یف  و 

هتفگ و ضفاون  رد  یجنزرب  لوسرلا  دبع  نب  دمحم  دیس  و 
هنع هَّللا  یضر  یلعل  اّبحم  راص  کلذ و  نع  ةدیرب  عجرف  هنم  انا  یّنم و  اّیلع  ّناف  یلع  یف  عقت  ةدیرب ال  ای  نیعم  نبا  ۀیاور  یف 

لاقف معن  تلقف  ةدیرب  ای  اّیلع  ضغبت  ملس أ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  لاقف  اّیلع  یکـش  ّهنا  ةدیرب  نع  داقتعالا  باتک  یف  یقهیبلا  يور  دقف 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لوق  دعب  یلع  نم  ّیلا  ّبحا  دحا  سانلا  نم  ناک  امف  ةدیرب  لاق  اّبح  هل  ددزا  هضغبت و  ال 

هداتسرف نمیب  ار  دیلو  نب  دلاخ  ترضح  هک  تسا  هتسویپ  تحصب  تسیورم و  یملسا  هدیرب  زا  هتفگ و  ةوبنلا  جرادم  رد  قحلا  دبع  خیـش  و 
زا مه  دناتسب و  دشاب  هدرک  لیصحت  دلاخ  هک  یمئانغ  سمخ  ات  داتسرف  نآ  يارب  ار  یلع  یتیاورب  داتسرف و  وا  ياجب  ار  یلع  نا  زا  دعب  دوب 

دوب یبس  ناکزینک  نیرتهب  زا  هک  ار  یکزینک  یلع  دوب  نایم  نآ  رد  ایابس  دش  ادج  سمخ  نوچ  مدوب  رکـشل  نا  رد  نم  هک  تسیورم  هدیرب 
هچ هک  ار  یلع  ینعی  ار  درم  نیا  ینیبیم  متفگ  دـلاخ  اب  دـش  ادـیپ  يراکنا  یترودـک و  يو  اب  ارم  تشاد و  تبحـص  يو  اب  دومن و  رایتخا 

دمحم لآ  مسق  رد  نا  زا  دوب  هدـش  عقاو  سمخ  رد  هک  یبس  زا  ار  هیراـج  نیا  ینیبیمن  تفگ  تسیچ  نیا  نسحلا  اـبا  اـی  متفگ  دـنکیم و 
وذ سمخ و  تمـسق  هب  تفای  نذا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  زا  ایوگ  مدرک  یکیدزن  واب  دـش  یلع  لآ  بیـصن  نا  زا  دـعب  دـش  عقاو 

ترضح نآ  دزنب  نوچ  دیوگ  هدیرب  دمآرب  يو  بیصن  رد  هیراج  نیا  درک و  تمـسق  هنع  هَّللا  یـضر  يو  سپ  تسیبیـصن  نا  رد  ار  یبرقلا 
نمشد اریو  دومرف  يرآ  متفگ  یتشاد  نمـشد  ار  یلع  رگم  هدیرب  يأ  دومرف  مدرک  ضرع  يو  رب  ار  هصق  نیا  مدمآ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 

هدمآ هدیرب  زا  یتیاور  رد  دوب و  كزینک  زا  شیب  سمخ  زا  یلع  بیـصن  هدیرب  يأ  يازفیب  يو  یتسود  رد  يراد  یتسود  يو  اب  رگا  رادـم 
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يـالوم وا  میوزا و  نم  نم و  زا  وا  هک  ربـم  دـب  ناـمگ  یلع  ناـش  رد  دومرف  تخورفارب و  راـتفگ  نیزا  ترـضح  راـسخر  گـنر  تفگ  هک 
يو هک  دوب  نآ  یلع  زا  هدیرب  تیاکش  هک  دناهتفگ  ثیدح  حارـش  زا  یـضعب  تسوا و  يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره  تسامش 

ار هیراج  تسا  هدرک  یطو 
560 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رهب دشاب و  هتفر  یئاجب  هنع  هَّللا  یضر  يو  داهتجاب  هک  دیاش  تسیداهتجا  یهقف  هلئسم  اربتـسا  هلئـسم  تسین و  راکنا  لحم  نیا  اربتـسایب و 
رد هکنانچ  دوب  يو  زا  هدیرب  تیاکـش  نیمه  نآ  رب  ثعاب  هدش  عقاو  تالاوم و  رب  بیغرت  یلع و  ناش  يالعا  زا  ریدغ  مخ  رد  هچنآ  ریدقت 

یبأ نب  یلع  زا  نم  دزن  دـشاب  رتتسود  هک  دوبن  سکچیه  نارای  نایم  رد  نا  زا  دـعب  دـیوگ  هدـیرب  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دـیایب  مخ  ریدـغ  هّصق 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  لوق  دعب  هک  هدومن  رهاظ  هدیرب  هک  دیدرگ  حضاو  هدیدع  تارابع  نیزا  یهتنا  بلاط 

خلا اّبح  هل  ددزاف  هّبحت  تنک  نا  هضغبت و  ال 
نآ تیبـحا  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ریغ  تیبـحا  یفن  هدوـبن و  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  زا  ّبحا  هدـیرب  دزن  یـسک 

رکب یبأ  تیلضفا  رکذ  رد  ینازاتفت  بیذهت  حرش  رد  يروهال  بوقعی  الم  تستیلضفا  دیفم  بیکرت  نیا  هچ  دراد  هحیرص  تلالد  ترـضح 
هتفگ و

رکب یبأ  نم  لضفا  دحا  یلع  نیلسرملا  نییبنلا و  دعب  تبرغ  سمش و ال  تعلط  ام  هَّللا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 
رخآلا و ۀیلضفا  تبث  امهدحا  ۀیلـضفا  یفن  اذاف  يواستلا  نود  لضافتلا  وه  نینثا  لک  لاح  نم  بلاغلا  ذإ  ۀیلـضفالا  نایبل  مالکلا  اذه  لثم  و 

تحت ام  يروباسین  یلع  وبا  ظفاح  لوق  وا  حیحـص  ملـسم و  ءارطا  فصو و  ءانث و  حدـم و  ماقمب  نیثدـحملا  ناتـسب  رد  بحاـصهاش  دوخ 
تافلؤم ار  وا  لاـق و  ثیح  هتـشاگنا  ثیدـح  ملع  فیناـصت  عیمج  رب  وا  لیـضفت  حـیجرت و  لـیلد  ار  ملـسم  باـتک  نم  حـصا  ءامـسلا  میدا 

درـس رد  صوصخلاب  مه  هداهن و  تعیدو  ار  نف  نیا  بئاجع  حیحـص  نیرد  اصوصخ  هداد  ناعما  قیقحت و  داد  اهنا  همه  رد  هک  تسرایـسب 
اذهل هداتفا و  ریظن  یب  راشتنا  طبـض  راصتخالا و  عم  قرط  صیخلت  تیاور و  رد  مالک  الام  يرحت  مات و  عرو  نوتم و  قایـس  نسح  دیناسا و 
یهتنا ملسم  باتک  نم  حصا  ءامسلا  میدا  تحت  ام  تفگیم  دادیم و  حیجرت  ملع  نیا  فیناصت  رب  ار  وا  حیحـص  يروباسین  یلع  وبا  ظفاح 

هدرک تیاور  كردتسم  رد  هک  مکاحلا  هَّللا  دبع  وبا  و 
دبع انث  دیربلا  نب  مشاه  نب  ییحی  انث  یمشاهلا  دواد  نب  نامیلـس  انث  زیزعلا  دبع  نب  یلع  ابنا  نسحلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نسحلا  وبا  انثّدح 

یفقثلا لیقع  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نع  یفقثلا  ۀـمقلع  نب  نمحرلا  دـبع  نع  یلاؤّسلا  ۀـفیحج  یبأ  نب  فوع  نع  یماشلا  ساّبعلا  نب  راّبجلا 
یلع تمدق  لاق 

561 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
؟؟؟ جلی انیلإ  ضغبا  لجر  ساّنلا  یف  ام  بابلاب و  انحنأ  یتح  ۀنیدملا  قرط  نم  اقیرط  انفطق  فیقث  دفو  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
هَّللا لوسر  ای  تلقف  هدـنع  نم  انجرخ  لجر  نم  انیلإ  ّبحا  لجر  سانلا  یف  ام  یتح  هدـنع  نم  انجرخ  امف  انعیاب  انمّلـس و  انلخدـف و  هنم  هیلع 

مهنمف ةوعد  هاطعا  ّالا  ایبن  ثعبی  مل  هَّللا  ّنا  نامیلس  کلم  نم  لضفا  مکبحاص  لعل  لاق  کحـضف و  نامیلـس  کلمک  اکلم  ّکبر  تلاس  الا 
ۀمیقلا موی  یتمال  ۀعافش  ّیبر  دنع  اهتابتخاف  ةوعد  یناطعا  هَّللا  نا  اهب و  اوکلهاف  هموق  یلع  اهب  یعد  نم  اهیطعاف  انید  اهب  ذختا  نم 

صایعلا نب  راّبجلا  دبع  اّماف  مهدیناسم  یف  انتمئا  هب  جتحا  دق  یباحـص  یفقثلا  لیقع  نب  نمحرلا  دـبع  مشاه و  نب  یلعب  ملـسم  جـتحا  دـق  و 
ّبحا لجر  سانلا  یف  ام  یتح  وا  لوق  زا  یفقث  نمحرلا  دبع  دارم  هک  تسرهاظ  رپ  نییفوکلا و  یف  هدیناسم  ّدـعی  هثیدـح و  عمجی  نّمم  هناف 
بانج تیبحا  توبث  ةدیرب و  لوق  یف  اذـکف  تسملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  تیبحا  تابثا  هدـنع  نم  انجرخ  لجر  نم  انیلإ 

تیلضفا لیـصفتلاب و  ریطلا  ثیدح  دّلجم  یف  لیمجلا  ءاشنا  هنایب  ءیجیـس  امک  تسترـضح  نآ  تیلـضفا  تبثم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
مکح هاگ  ره  نیبلغتم و  تفالخ  لطبم  بانج و  نآ  تماما  رگید  نیتم و  بطاخم  دلاو  تاحیرصت  بسح  نیطف و  لقاع  ره  دزن  ترـضحنا 
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ظفل دشاب  ّتیبحا  لیلد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّبح  تدایزب  ار  هدیرب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج 
يدعب مکیلو 

فازجلا لها  تاهبش  ّسال  عماق  فاش  فاک  وه  دوب و  دهاوخ  رورض  تیبحا  لیلد  دشابن  تراما  رب  تلالد  عقاو  ریغ  ضرفب  رگا 

لوسر ترضح  داشراب  ریما  ترضح  تیلضفا  هدیرب  ملع  - 26

هتفگ صئاصخ  رد  یئاسن  هکنآ  مشش  تسب و  هجو 
نم ادحا  دجا  مل  لاق  یبأ  ینثدح  لاق  ةدیرب  نب  هَّللا  دبع  انثدح  لاق  ۀّیطع  نع  لیلجلا  دبع  انربخا  لاق  هیوهار  نب  میهاربا  نب  قاحسا  انثّدح 

نم یلع  ضغبا  ساّنلا 
562 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلع ّالا  هبحـصا  ام  هتبحـصف  لیخ  یلع  لجرلا  کلذ  ثعبف  ّیلع  ضغب  یلع  ّالا  هّبحا  ـال  شیرق  نم  ـالجر  تببحا  یتح  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع 
اّیلع انیلإ  ثعبف  هسّمخی  نم  انیلإ  ثعبا  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  یلا  بتکف  ایبس  باصاف  یلع  ضغب 

مث ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  تیب  لها  یف  تراصف  سمخ  مث  سمخلا  یف  تراص  هسمخ  اّـملف  ّیبّسلا  لـضفا  نم  ۀفیـصو  ّیبّسلا  یف  و 
ّیبّنلا تیب  لها  یف  تراص  مث  سمخلا  یف  تراص  ۀفیـصولا  اورت  ملا  لاقف  اذـه  ام  اـنلقف  رطقی  هسار  اـناتاف و  ّیلع  لآ  یف  تراـصف  سمخ 

اقّدصم مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  یلا  هباتکل  اقّدـصم  انعم  ثعب  بتکف و  اهیلع  تعقوف  یلع  لآ  یف  تراص  ّمث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
تلق اّیلع  ضغبت  لاق أ  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  يدـیب  کسماف  قدـص  لوقا  قدـص و  لوقی  هیلع و  ءارقإ  تلعجف  ّیلع  لاق  امل 
دعب دحا  ناک  امف  ۀفیصو  نم  لضفا  سمخلا  یف  ّیلع  لآ  بیـصنل  هدیب  یـسفن  يّذلا  وف  اّبح  هل  ددراف  هّبحت  تنک  نا  هضغبت و  لاقف ال  معن 
هَّللا یّلـص  یبنلا  نیب  ینیب و  ثیدحلا  یف  ام  هَّللا  ةدیرب و  نب  هَّللا  دبع  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  نم  لضفا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

هیراج ذخا  رابخا  هعقاو  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  مالک  زا  هدیرب  هک  تسادیپ  تیاور  نیزا  یبأ  ریغ  ملـس  هیلع و 
هک تسرهاظ  هتـسناد و  ققحم  تباث و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  هدومرف  داشرا  مه  ار  تیالو  ثیدح  بانجنآ  نا  رد  هک 

تالیوست تحاط  نینمؤملا و  ریما  ۀیلضفا  تناب  ثیح  نیبملا  قحلا  کلملا  هّلل  دمحلاف  تسترـضح  نآ  هلـصاف  یب  تفالخ  تبثم  تیلـضفا 
نیدئاحلا نیباترملا  تالیوات  تحار  نیدحاجلا و  نیککشملا 

563 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

« ُهَّللا ُمُکُّیِلَو  امَّنِإ   » هیآ لوزن  زا  دعب  هیوبن  هبطخب  لالدتسا  - 27

تسا رومالا  یلوتم  يانعمب  یلو  هک  نآ  رد  تسحیرص  هک 
ۀّصقلا هذه  ردصل  هتفگ و  ریدغ  ثیدح  رکذ  دعب  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهـش  هکنآ  متفه  تسب و  هجو 

یتلا ۀبطخلا  هذه  یه  اهدانسا و  یّنع  تاف  مهتالاوم  ۀبطخ  یلع  ۀثحاب  ۀغیلب  ۀبطخ 
اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  تلزن  نیح  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اهبطخ 

دحاولا هَّللا  ّنا  دهشا  ةرخآلا و  تاقبوم  ایندلا و  تابکن  یلع  هنیعتسأ  یتیب و  لها  یترتع و  یف  هئالب  یسفن و  یف  هئالآ  یلع  هّلل  دمحلا  لاقف 
نم کلهیل  هقلخ  عیمج  یلع  هتلاسرب  ینلـسرا  هدیبع  نم  دبع  ّینا  ادمع و  اکیرـش و ال  ادلو و ال  هبحاص و ال  ذختی  مل  دمّـصلا  درفلا  دحالا 

همئازعب و یلع  دّکو  هنئازخ و  حیتافم  یناطعا  نیرخآلا و  نیلوالا و  نم  نیلّوالا  یلع  ینافطـصا  ۀنّیب و  نع  یح  نم  ییحی  ۀـنّیب و  نع  کله 
ُْمْتنَأ َو  اَّلِإ  َُّنتوُمَت  َو ال  هتاقت  قح  ساّنلا  اهّیا  هَّللا  اوقتا  هّللاـب  ـالا  ةوق  ـال  متاـخلا و  اـنا  حـتافلا و  اـناف  هل  ترـصباف  ینّدـما  هرـس و  ینعدوتـسا 
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َنوُِملْسُم 
ٌطیُِحم ٍءْیَش  ِّلُِکب  هَّللا  نا  اوملعا  و 

هب ینرما  ام  ّالا  مکرما  ام  قدّصلا و  الا  هرماب  قطنا  وا  ّقحلا  ّالا  لوقا  نا  هَّللا  ذاعم  مهنم و  لبقیف  ّیلع  نوبّذکی  ماوقا  يدـعب  نم  نوکیـس  ّهنا  و 
َنُوِبلَْقنَی  ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  هیلإ  الا  مکوعدا  و ال 

مهموی و نم  انل  اودعتـسا  دـق  ماوقا  لاـق  مهرذـحنل  مهاـنفرع  ءـالؤه  نم  هَّللا و  لوسر  اـی  كاذ  یتم  لاـقف و  تماّـصلا  نب  ةداـبع  هیلإ  ماـقف 
لاقف هَّللا  لوسر  ای  نم  یلاف  کلذ  ناک  اذإ  ةدابع  لاقف  هقلح  یلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یموا  انهه و  یّنم  سفنلا  تغلب  اذإ  مکل  نورهظیس 

مه ریخلا و  یلا  مکنوعدی  ّیغلا و  نع  مکنوّدصی  مهناف  یتّوبن  نم  نیذخآلا  یترتع و  نم  نیقباسلل  ۀعاطلا  عمّسلاب و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 
عم نولیمی  لطابلا و ال  لها  قحلاب  نوعمقی  ۀـعدبلا و  داحلالا و  مکنوبّنجی  ۀّنـسلا و  باـتکلا و  مکیف  نویحی  قدّـصلا  نداـعم  قحلا و  لـها 
لک انرونب  رّون  انقلخ  اّملف  هقلخ  نم  أدـتبا  نم  لّوا  انک  انریغ  اهنم  قلخی  مل  ۀـنیط  نم  یتیب  لـها  قلخ  ینقلخ و  هَّللا  ّنا  ساـّنلا  اـهّیا  لـهاجلا 

نوعاّدلا ضرالا  لها  تاداس  يّرـس و  ۀنازخ  یملع و  ۀلمح  یتما و  رابخا  ءالؤه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاق  مث  ۀـنیط  لک  انب  ایحأ  ۀـملظ و 
نم يدتهملا  نودشارلا  ۀمئالا  نودتهملا و  ةادهلا  ءالؤه  نیثکان  نیـصکان و ال  نیباترم و ال  نیّکاش و ال  ریغ  قدّصلاب  نوربخملا  قحلا  یلا 

ماکحالا يرع  ۀیداهلا و  ۀمئألا  مه  قافن  مهضغب  نامیا و  مهّبح  مهتوادعب  ینءاج  مهنم و  لدع  نم  ّلاضلا  مهتیالو و  مهتعاطب و  ینءاج 
564 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هب نولءاست  يّذلا  هَّللا  اوقتا  لوقی  ذإ  اهب  مکمسقا  یتلا  ماحرالا  نیرخآلا و  نیلوالا و  یف  هَّللا  ۀّیصو  مه  ۀحلاّصلا و  لامعالا  متی  مهب  ۀقثاولا 
یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  لاقف  مهّبح  یلا  مکبدن  مث  ابیقر  مکیلع  ناک  هَّللا  نا  ماحرالا  و 

مهیف تعمج  اوعدوتـسا  اذإ  نوظفاـحلا  اولئـس  ذإ  نولماـعلا  اوقطن  ذإ  نوقداـصلا  سّجنلا  نم  مهرّهط  سجرلا و  مهنع  هَّللا  بهذا  نیذـلا  مه 
فافعلا و ةراهطلا و  قدّصلا و  ۀعاجـشلا و  ۀحامّـسلا و  لبنلا و  ةوبّنلا و  ملعلا و  ملحلا و  یتیب  لها  یترتع و  یف  الا  عمجت  مل  رـشعلا  لالخلا 

الا مکترمأ  ام  ّیبر  لوق  نع  مّکبر و  لوق  نع  مکؤاـیلوا  مه  یقثولا  ةورعلا  یمظعلا و  ۀّـجحلا  يدـهلا و  لبـس  يوقتلا و  ۀـملک  مهف  مکحلا 
دّیـس ّهنا  اثلث  هیف  ّیبر  ّیلا  یحوا  هلذـخ و  نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم 

هَّللا رفغتسا  مکیف و  هَّللا  مهعدوتسا  ترما و  ام  یبر  نم  تغلب  دق  نیلّجحملا و  ّرغلا  دئاق  نیقتملا و  ةریخلا  ماما  نیملسملا و 
امَّنِإ هیآ  لوزن  دـعب  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دـمحا  نیدـلا  باهـش  حیرـصت  بسح  هک  هفیرـش  هبطخ  نیزا 

ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو 
ثیدح دلجم  یف  انیب  امک  تسرهاظ  هدیدس  قرط  هدیدع و  هوجوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  تماما و  هدومرف  داشرا  ۀیآلا 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  تماما و  رب  هفینم  نیهارب  هفیطل و  لئالد  رب  لمتـشم  هفیرـش  هغیلب  هبطخ  نیا  داشرا  هک  تسرهاظ  ریدـغلا 
ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  همیرک  هیآ  لوزن  دعب  مالسلا 

نیهاربلا ةرهازلا و  لئالدلا  هیلع  ّلدی  اضیا  تسرومالا و  یف  فرصتم  همیرک  هیآ  رد  یلوا  ظفل  زا  دارم  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  ۀیآلا 
ناولملا فلتخا  ام  هلآ  هیلع و  همالس  هَّللا و  تاولص  ناج  سنا و  رورس  داشرا  تقباطم  مکحب  سپ  لوالا  جهنملا  یف  اهانفلسا  یتلا  ةرهاقلا 

يّذلا ال کیکّرلا  کیکفتلا  مزل  الا  دوب و  دـهاوخ  رمالا  یف  فرـصتم  ینعم  رب  لومحم  یلو  ظفل  زین  تیالو  ثیدـح  رد  ناّنم  دزیا  مالک  اب 
کیکشتلا عدخلاب و  ّونمم  لک  ّالا  همازتلا  یلع  يرتجی 

« ریدغ ثیدح  رد  يدعب  نم  مکیلو   » اذه دوروب  لالدتسا  - 28

هدرک تیاور  لقن  ام  یلع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  یناعمس  رفظملا  وبا  هکنآ  متشه  تسب و  هجو 
مث هیلع  ینثا  هَّللا و  دمحف  اوعمتجاف  سانلاب  حّبـص  نیترجـش و  نیب  حسکف  رما  ّمخ و  ریدغب  لزنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  ّنا  ءاربلا  نع 
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نم داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  يدـعب  نم  مکیلو  اذـه  لاق  مث  هدـضعب  ذـخاف  اّیلع  اعدـف  یلب  اولاق  مهـسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  تسل  لاـق أ 
نمؤم لک  یلوم  تیسما  لاق  وا  تحبصا  بلاط  یبأ  نبا  ای  کئنهیل  لاقف  یلع  یلا  رمع  ماقف  هاداع 

دارم سپ  تسمالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  لیلد  ریدغ  ثیدح  هک  میدیناسر  تابثاب  اقباس  هرهاز  نیهارب  هرهاق و  ّهلداب  نوچ  و 
یلو ظفل  زا 

565 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يانعم دشاب و  ماما  ارب  ثیدح  رد 

يدعب نم  مکماما  اذه  يدعب  نم  مکّیلو  اذه 
بیر الب  دشاب  ماما  زین  سابع  نبا  نارمع و  هدیرب و  ثیدح  رد  یلو  ظفل  زا  دارم  سپ  دوب  دهاوخ 

نآ زا  دعب  ار  ریمأ  ترضح  تیالو  دوخ و  تلاسر  لوسر  ترضح  يرازگساپسب  نیدلا  لامج  لالدتسا  - 29

ماما تیاورب  ریدـغ  ثیدـح  رکذ  دـعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  نیعبرا  رد  ثّدـحم  نیدـلا  لامج  هکنآ  مهن  تسب و  هجو 
رعشلاب داهشتسالا  هیف  يردخلا و  دیعـس  وبا  هاور  هتفگ و  ریدغ  هعقاو  نمـضتم  ناسح  راعـشا  رب  تسلمتـشم  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج 

لاقف هریغ  نع  وری  مل  ام  نایبلا  ةدایز  خیراتلا و  نم  هیف  روکذملا و 
یتح امهعفرف  هیعبـضب  ذخاف  یلع  یلا  سانلا  اعد  ۀجحلا  يذ  نم  رـشع  نماث  سیمخلا  موی  ّمخ  ریدغب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لزن  امل 

ّبرلا یـضر  ۀمعنلا و  مامتا  نیّدـلا و  لامکا  یلع  هَّلل  دـمحلا  ربکا  هَّللا  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یطبا  ضایب  یلا  سانلا  رظن 
هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  يدعب  نم  یلعل  ۀیالولا  یتلاسرب و 

دوخ دعب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیالو  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا  ثیدحلا 
تمعن مامتا  نید و  لامکا  رـسفم  دوخ  دعب  مالـسلا  هیلع  ریما  بانج  تیالو  دوخ و  تلاسرب  ار  بر  ياضر  هدینادرگ و  دوخ  تلاسر  نیرق 

دعب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیالو  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  همه  نیا  هدروآ و  اجب  نآ  رب  یهلا  دـیمحت  ریبکت و  هدومرف و 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب  ترـضح  نآ  تیالو  سپ  ریغ  تستفالخ ال  تماما و  ینعمب  ثیدـح  نیا  رد  ترـضح  نآ 
هل نم  یلع  یفخی  ـال  اـمک  رگید  ياـنعم  هن  دـشاب  تفـالخ  تماـما و  ینعمب  زین  نآ  ریغ  ساـبع و  نبا  نارمع و  هدـیرب و  تـیاور  رد  مـلس 

ررغلا بیرلا و  يواهم  یف  جولولا  رطخلا و  لالضلا و  یف  ماحتقالا  نم  نئاّصلا  ظفاحلا  هَّللا  رصبلا و  حیحص  رظنلا و  بحاص 

نآ زا  دعب  ار  ریمأ  ترضح  تیالو  دوخ و  تلاسر  لوسر  ترضح  يرازگساپسب  یمیهاربا  ضایب  عماج  لالدتسا  - 30

صئاـصخلا یناهفـصالا و  میعن  یبأ  ظـفاحلل  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  باـتک  یف  هدوـمرف و  یمیهاربا  ضاـیب  عماـج  هکنآ  مایـس  هجو 
امهدانساب يزنطنلل  ۀّیولعلا 

مقف و كوشلا  نم  ةرجـشلا  تحت  رما  ّمخ و  ریدغ  یف  یلع  یلا  سانلا  اعد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  يردـخلا  دیعـس  یبأ  نع 
تلزن یتح  اوقّرفتی  مل  مث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یطبا  ضایب  یلا  رظن  یتح  اهعفرف  هیعبضب  ذخا  اّیلع و  اعدف  سیمخلا  موی  کلذ 

ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  تایالا  هذه 
نم بلاط  یبأ  نب  یلعل  ۀیالولا  یتلاسرب و  ّبّرلا  یضر  ۀمعنلا و  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هَّللا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف 

هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق  مث  يدعب 
هدیفس لثم  فیرش  ثیدح  نیزا 
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566 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تباث مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  دوخ  دعب  نینمؤم  تیالو  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسنشور  حبص 

رکذ دروآ و  اجب  هناش  یلاعت  وا  رکـش  ترـضح  نآ  تیالو  دوخ و  تلاسرب  یلاعت  قح  ياضر  رب  هدـینادرگ  تلاسر  نیرق  ار  نآ  هدومرف و 
رد تیالو  زا  دارم  سپ  تستفالخ  تماما و  تیالو  زا  دارم  هکنآ  رب  دراد  هحیرص  تلالد  تلاسر  رکذ  دعب  تیالو 

يدعب مکیلو  ثیدح 
تماما زین 

« هیلو یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم   » ثیدحب لالدتسا  - 31

قاذح و نیدمتعم و  نیطاسا  هلجا  رباکا و  زا  هک  یناربطلا  بویا  نب  دمحا  نب  نامیلـس  ریبک  ردـص  ریرحن و  همالع  هکنآ  مکی  یـس و  هجو 
ظفلب ار  ریدغ  ثیدح  تسنیثدحم  نیعراب  هرهم 

هّیلو ّیلعف  هسفن  نم  هب  یلول  تنک  نم 
دیامرفیم و اجنلا  حاتفم  رد  ناخ  دمتعم  نب  دّمحم  ازریم  هچنانچ  هدرک  تیاور 

هّیلو ّیلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  ظفلب  مقرا  نب  دیز  نع  لیفطلا  یبأ  نع  يرخا  ۀیاورب  یناربطلل 
یناربطلا دنع  هتفگ و  هتبطخ  یف  امک  هدرک  نا  رد  هحیحص  ثیداحا  داریا  مازتلا  هک  راربالا  لزن  رد  دمحم  ازریم  زین  و 

داع هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هّیلو  یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  ظفلب  امهنع  هَّللا  یضر  مقرا  نب  دیز  نع  لیفطلا  یبأ  نع  يرخا  ۀیاور  یف 
هاداع نم 

زا يذـبن  ءالبنلا و  فاحتا  یف  امک  دـنتفگیم  تقو  یقهیب  ار  وا  بحاص  هاش  هک  هَّللا  یلو  هاش  دیـشر  ذـیملت  یتپیناـپ  هَّللا  ءانـس  یـضاق  و 
هیلو ّیلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  هدـمآ  تایاور  یـضعب  رد  هتفگ و  لولـسم  فیـس  رد  يدینـش  اقباس  وا  هّینـس  حـئادم  هیلع و  دـماحم 

نیّدلا باهش  دیس  تسماما  رما و  یلو  هیلو  یلعف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  لوق  رد  یلو  زا  دارم  هک  تسرهاظ  رپ  یهتنا و 
یناعم زا  وا  هک  هدرک  لقن  تسا  هّینـس  بتارم  نایواح  مخافا  هلجا و  هّینـس و  نایادتقم  رباکا  مظاعا و  زا  هک  يدنجخ  نیدلا  لالج  خیـش  زا 
دهاوخ بلاط  یبأ  نب  یلع  بانج  عابتا  مارتحا و  تعاطاب و  رما  ینعم  ود  ره  نیا  رب  انب  هک  هتفگ  هدرک و  رکذ  ار  یلوا  عاـطم و  دّیـس  یلوم 

مارملا اذهل  ادییات  زاب  دوب و 
هّیلو یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  هّیلو و  تنک  نم  ثیدح 

ملعلا لها  ضعب  تعمـس  لئاضفلا و  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیـضوت  یف  دـمحا  نیدـلا  باهـش  لاق  هدرک  لقن  یناهفـصا  جرفلا  وبا  ظفاح  زا 
هانعم لوقی 

هدّیس یلعف  هدّیس  تنک  نم 
لوقلا ریدصت  هلوق و  یضم 

نینمؤملاب یلوا  ّینا  نوملعت  متسل  مّلس أ  كراب و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوقب 
رـصانلا و اهنم  ناعم  یلع  قلطی  یلوملا  هّرـس  سدق  يدنجخلا  دمحا  نیّدلا  لالج  مامالا  خیـشلا  لاق  ملعا و  هناحبـس  هَّللا  لوقلا و  اذه  دّیؤی 

امیف اهرابتعا  حلـصی  یناعملا ال  یقاب  مکب و  یلوا  يأ  مکالوم  یف  یلوالا  اهنم  عاطملا و  دّیّـسلا  اهنم  راحبلا و  ریجملا ال  ینعمب  راـجلا  اـهنم 
هل نمل  ۀیاعرلاب  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  یلعل  رمالا  نّمضتی  نیلّوالا  نیینعملا  یلعف  هددصب  نحن 
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هَّللا مرک  ّیلع  دی  مّلس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ذخا  لاق  نیرحبلا  جرمب  یمـسملا  هباتک  یف  یناهفـصالا  جرفلا  وبا  جّرخ  دق  و 
هّیلو یلعف  هسفن  نم  یلوا  هّیلو و  تنک  نم  لاق  ههجو و  یلاعت 

ترضح نآ  لوق  رد  یلو  ظفل  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
هّیلو یلعف 

هدومن مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مارتحا  عابتا و  تعاطاب و  رما  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هکنآ  رب  تسلیلد 
ثیدح سپ 

یلوالاب يدعب  مکیلو 
نیّدلا لالج  خیـش  تماما  تلالج و  تستماما و  حیرـص  لیلد  تعاطا  عابتا و  بوجو  دـشاب و  ترـضح  نآ  عابتا  تعاطا و  بوجو  دـیفم 
تمظع تلزنم و  ومـس  تبترم و  ولع  لامک  زین  نآ  ترابع  رگید  زا  نکل  تسحـضاو  لئالدلا  حیـضوت  ترابع  نیمه  زا  دنچ  ره  يدنجخ 
ۀمارکلا نافرعلا و  فشکلا و  عبنم  ۀمالعلا  فراعلا  مامالا  خیشلا  لاق  هتفگ  رگید  ماقم  رد  لئالدلا  حیضوت  رد  تسرهاظ  وا  رخف  ءانس  ردق و 

ۀقیرطلا و قدّصلا و  ۀعیرـشلا و  ۀلملا و  لالج  لوصولا  نیقیلا و  لها  نم  یمظعلا  ۀّیقیدّصلاب  هل  دوهـشملا  لوقنملا  لوقعملا و  یملع  عماج 
یف درو  دق  هنا  ملعا  هتافّنـصم  ضعب  یف  هحور  سدق  يدّمحملا  ّيوبّنلا  فیرـشلا  مرحلا  خیـش  يدنجخلا  دـمحا  نیّدـلا  ۀـقیقحلا و  قحلا و 
هَّللا یضر  یـضترملا  یلع  ربکالا  قیدّصلا  قالطا  راثالا  ضعب  یف  درو  دق  هنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  رکب  وبا  وه  ربکالا  قیدصلا  راثالا  ضعب 

ملاعلا قئافلا  مامالا  خیـشلا  لاق  هتفگ  لئالدلا  حیـضوت  رد  زین  خلا و  امهریغ  یلع  ربکالا  قیدّـصلا  قالطا  درو  ام  ههجو و  مرک  هنع و  یلاعت 
اّیلع ینعی  أشن  دق  ینس و  ماقم  لک  هل  انا  هحور و  هَّللا  حور  یندملا  مث  يدنجخلا  دمحا  نیّدلا  ۀّلملا و  لالج  قئاقحلا  قئارطلا و  عئارـشلاب و 

خیشلا لاق  هتفگ  لئالدلا  حیضوت  رد  زین  خلا و  رغصلا  نم  ملس  كراب و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبّنلا  رجح  یف  یبر  ههجو و  یلاعت  هَّللا  مرک 
باوبالا ّدسب  رما  ملس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنا  تبث  دق  یلاعت و  هَّللا  همحر  يدنجخلا  نیّدلا  لالج  ّیـضّرلا  مامالا  یـضترملا و 

لاقی يدنجخلا  نیّدلا  لالج  ۀمارکلا  فشکلا و  علطم  ۀمالعلا  لاق  هتفگ  لئالدلا  حیـضوت  رد  زین  خلا و  یلع  باب  ّالا  دجـسملا  یلا  ۀعراشلا 
حرـش تسیدـنجخ  نیّدـلا  لالج  نیمه  فیناصت  زا  خـلا و  نیفرطلا  نم  داحتالا  لامک  صاصتخالا و  ۀـیاغ  نایب  داری  هنم و  انا  ینم و  نالف 

نیّدـلا لـالج  خیـشلا  حرـش  هحراـش  نم  هتفگ و  هدرب  هدیـصق  حورـش  رکذ  رد  نوـنظلا  فـشک  رد  تسفورعم  روهـشم و  هک  هدرب  هدیـصق 
خلا مالسالا  نیدب  انمرکا  يذلا  هّلل  دمحلا  هلّوا  ۀنس  یفوتملا  مرحلا  لیزن  يدنجخلا 
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ینعمب رـشاعلا  هتفگ و  یلوم  یناعم  ناـیب  رد  ریدـغ  ثیدـح  ناـیب  رد  ۀـمالا  صاوخ  ةرکذـت  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  هکنآ  مود  یـس و  هجو 
ْمُکالْوَم  َیِه  ُراَّنلا  ُمُکاوْأَم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  َو ال  ٌۀَیِْدف  ْمُْکنِم  ُذَخُْؤی  َمْوَْیلاَف ال  یلاعت  هَّللا  لاق  یلوالا 

رـشاعلا و نیعتف  ۀصوصخملا  ۀـعاطلا  ثیدـحلا  نم  دارملا  یناعملا و  نم  یلوالا  ریغ  ةدارإ  زاوج  مدـع  رکذ  دـعب  لاق  نا  یلا  مکب  یلوا  يأ 
هباتک یف  یناهبـصالا  یفقثلا  دیعـس  نب  ییحی  جرفلا  وبا  ظفاحلا  ینعملا  اذـهب  حرـص  دـق  هب و  یلوا  یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  هانعم 

ثیدحلا اذه  يور  هناف  نیرحبلا  جرمب  یّمسملا 
هّیلو یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  هّیلو و  تنک  نم  لاق  یلع و  دیب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ذخاف  هیف  لاق  هخیاشم و  یلا  هدانساب 

اضیا هیلع  ّلد  رشاعلا و  هجولا  یلا  ۀعجار  یناعملا  عیمج  ّنا  ملعف 
مهسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  تسل  مالّسلا أ  هیلع  هلوق 

رد یلو  ظفل  هک  تسرهاظ  مامت  تحارصب  ترابع  نیزا  هتعاط  لوبق  هتماما و  تابثا  یف  حیرص  ّصن  اذه  و 
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هّیلو ّیلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  هّیلو و  تنک  نم  ثیدح 
رد یلو  ظفل  نینچمه  سپ  دنکیم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تعاطا  بوجو  تماما و  رب  تلالد 

يدعب مکیلو  ثیدح 
قراخ قرخ  قراف و  قرف  الب  درک  دهاوخ  ترضحنا  تعاطا  بوجو  تماما و  رب  تلالد 

« هیلو یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  هیلو  تنک  نم   » ثیدح تلالد  رب  ریثک  نبا  حیرصتب  لالدتسا  - 33

هتفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  دوخ  خیرات  رد  یماش  ریثک  نبا  هکنآ  موس  یس و  هجو 
نع ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  انلزن  لاق  بزاع  نب  ءاربلا  نع  تباث  نب  ناعدـج  نب  دـیز  نب  یلع  نع  رمعم  انا  قازرلا  دـبع  لاـق 

يدـعب اّیلع  ّناف  هالوم  تنک  نم  لاق  هَّللا  لوسر  ای  یلب  انلق  مکئابآ  نم  مکب  یلوا  تسل  لاق أ  انعمتجا  اـملف  يداـنی  اـیدانم  ثعبف  مخ  ریدـغ 
هاور اذـک  نمؤم و  لک  یلو  مویلا  تحبـصا  بلاط  یبأ  نبا  ای  کل  ائینه  باطخلا  نب  رمع  لاقف  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  هـالوم 

دلاخ نب  ۀبده  نع  یلصوملا  یلعی  وبا  هاور  ناعدج و  نب  دیز  نب  یلع  نع  ۀملس  نب  داّمح  ثیدح  نم  ۀجام  نبا 
یلوم و ظفل  هک  دـش  مولعم  سپ  هدرک  داشرا  قح  رب  یـصو  تینهت  رد  یلو  ظفل  یلوم  ظفل  ياجب  یناث  هفیلخ  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
زا دارم  سپ  تسماما  ریدـغ  ثیدـح  رد  یلوم  زا  دارم  هک  میدـیناسر  تابثاب  هعطاق  نیهارب  هفلاس و  هلداب  نوچ  تسلولدـملا و  دـحتم  یلو 

تارـضح ارچ  دـشاب  ماما  قح  رب  یـصو  قحب  بآمتفالخ  داشرا  رد  یلو  زا  دارم  هاگ  ره  دـشاب و  ماما  مه  بآمتفالخ  لوق  رد  یلو  ظفل 
تعاطا هقبر  دـنربیم و  ناقیا  فاصنا و  قنور  دـنروخیم و  بات  چـیپ و  رما  یلو  ماماب و  يوبن  ثیدـح  رد  یلو  ظـفل  ریـسفتب  تنـس  لـها 

دننالسگیم دوخ  قانعا  زا  بآمتفالخ 
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هتفگ دوخ  حیحص  رد  يذمرت  هکنآ  مراهچ  یس و  هجو 
هَّللا لوسر  لاق  لاق  ةرم  نب  یلعی  نع  دشار  نب  دیعـس  نع  مثیخ  نب  نامثع  نب  هَّللا  دبع  نع  شاّیع  نب  لیعامـسا  ان  ۀـفرع  نب  نسحلا  انثدـح 

یبیط طابسالا و  نم  طبس  نیسح  انیسح  ّبحا  نم  هَّللا  بحا  نیسح  نم  انا  ینم و  نیسح  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هتفگ ثیدح  نبا  حرش  رد 

نیسح نم  انا  یّنم و  نیسح  هلوق 
ۀّبحملا و بوجو  یف  دحاولا  یشلاک  امّهنا  نّیب  رکذلاب و  هّصخف  موقلا  نیب  هنیب و  ثدحیس  ام  یعولا  رونب  ملع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّهناک 

کلذ دکا  ۀبراحملا و  ضّرعتلا و  ۀمرح 
هَّللا ۀّبحم  لوسرلا  ۀبحم  لوسرلا و  ۀّبحم  هتّبحم  ناف  انیسح  ّبحا  نم  هَّللا  بحا  هلوقب 

هک تسروهظ  حوضو و  لامک  رد  یبیط  ةدافا  نیزا  اهدرق  ۀّیـضعبلا و  هب  دکا  يدالوا  دالوا  نم  وه  يأ  دـلولا  دـلو  نیـسلا  رـسکب  طبـسلا  و 
دانتلا موی  یلا  مالسلا  ةولصلا و  فالآ  هلا  هیلع و  داجما  يایبنا  رورس  بانج  داینب  تیاده  داشرا 

نیسح نم  انا  ینم و  نیسح 
روما نیرد  يزیمت  یقارتفا و  دنتـسه و  يواسم  تبراحم  ضرعت و  تمرح  ّتبحم و  بوجو  رد  راوگرزب  ود  ره  نیا  هک  تس  نیا  شلولدم 

هلمج تیالو  ثیدح  قرط  زا  يرثکا  رد  هک  یتفایرد  نوچ  تسین و  لصاح  نیب  رد 
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هنم انا  یّنم و  یلع 
تباث فرحب  افرح  مهب  ریدـقلا  کلملا  نم  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  ریما  باـنج  قح  رد  قیقحت  لـها  هدـمع  یبیط  قینا  ریرقت  نیا  تسدراو 

ضرعت و تمرح  تبحم و  بوجو  رد  بالم  باط  کسملا و  حـفن  ام  هیلع  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  اب  باـنج  نآ  تاواـسم  دـشاب و 
بانج اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاواسم  هاـگ  ره  دـسر و  ققحت  توبثب و  باـجتحا  اـفخ و  ـالب  باـیترا و  هیرم و  ـالب  هبراـحم 

نم ناک  ول  یلکشم و  کیکشت  غاسم  مالک و  ماقم  بانج  نآ  تیلضفا  تمصع و  رد  دش  تباث  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
نمیهملا نم  مالّـسلا  ةولّـصلا و  لضفا  هیلع  بآمتیالو  بانج  تیاصو  تماما و  رب  تیالو  ثیدح  تلالد  عنم  سپ  دنامن  یقاب  ماصخلا  دـلا 

بارس عدخ  لثم  ناب  ماوع  عیدخت  تسباتفآب و  لگ  ندودنأب  باهولا 
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ّمع نبا  دوخ و  موق  تیمح  هلمجنآ  زا  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رثاـم  رد  اـفخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا  یلو  هکنآ  مجنپ  یـس و  هجو 
قولخم ساـن  فارـشا  رد  تلـصخ  نیا  اـبلاغ  ندرب و  راـکب  هّیوـق  تمه  وا  ترـصن  يارب  ندرک و  وا  بصنم  ماـمتا  رد  ماـمتها  ـالثم  دوـخ 

ینعم نآ  دومن و  وا  تمدـخ  قلخ  نیا  هّیلبج  قـالخا  ناـیم  زا  تخیر  ورف  وا  سفن  رد  هَّللا  ۀـملک  يـالعا  هیعاد  یهلا  ضیف  نوـچ  دوـشیم 
یصو و ظفلب  تالاوم و  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  توخاب  نا  زا  ریبعت  هک  دیسرمهب  فرگش  یماقم  سپ  تخاس  عورش  ار  یلقع 

دوشیم هدرک  نآ  لاثما  ثراو و 
ینّالوتی مکّیا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نا  سابع  نبا  نع  مکاحلا  جرخا 

570 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ایندلا و یف  كّالوتا  انا  یلع  لاقف  مهرثکا  ّیلع  رم  یتح  لاقف  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  ینالوتی  مکّیا  مهنم  لجر  ّلکل  لاقف  ةرخآلا  ایندـلا و  یف 

ةرخآلا ایندلا و  یف  یّیلو  تنا  لاقف  ةرخآلا 
تشذگ و یضترم  ترضح  قباوس  رد  یئاسن  تیاورب  ثیدح  نیا  لیصفت 

یلَع ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَف  َأ  لوقی  هَّللا  ّنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ةایح  یف  لوقی  ّیلع  ناک  لاق  ساّبع  نبا  نع  مکاحلا  جرخا 
ْمُِکباقْعَأ 

نبا هّیلو و  هوخأل و  ینا  هَّللا  توما و  یتح  هیلع  لتاق  ام  یلع  ّنلتاقال  لتق  وا  تام  نئل  هَّللا  هَّللا و  انیدـه  ذإ  دـعب  انباقعا  یلع  بلقنی  هَّللا ال  و 
یّنم هب  قحا  نمف  هملع  ثراو  همع و 

انلوا ناک  ّهنأل  لاق  مکنود  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  ثرو  فیک  ساّبعلا  نب  مثق  تلأس  لاق  قاحـسا  یبأ  نع  مکاحلا  جرخا  و 
اقوزل هب  انّدشا  اقوحل و  هب 

يرگید تسین  صالخا  موق و  ّتیمح  ربانب  ترـصن  هک  دـیوگیم  یکی  نیطرفم  نیطرفم و  قیرف  ود  يار  داسف  دـش  حـضاو  ریرقت  نیاـب  و 
نینمؤملا ریما  بانج  هک  تسرهاظ  ساّبع  نبا  تیاور  زا  یهتنا  ملعا  هَّللا  تسا و  طرـش  تفـالخ  قاقحتـسا  رد  یبسن  توخا  هک  دـیوگیم 

ملـس هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانجب  ار  دوخ  ریغ  تیقحا  یفن  هتخاـس  عرفتم  دوخ  تثارو  تیـالو و  توخا و  رب  مالـسلا  هیلع 
نآ ّتیقحا  تبثم  دراد و  ترـضحنآب  ماـمت  صاـصتخا  نآ  هک  تسا  هدـمع  سب  ياـنعم  ترـضح  نآ  تیـالو  زا  دارم  هک  دـش  مولعم  سپ 
رب هحـضاو  تلالد  تیالو  ثیدح  هک  دش  رهاظ  حوضو  تیاهنب  سپ  دشابیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانجب  ترـضح 

نیا ّصنب  نامهب  نالف و  ّتیقحا  هک  هّلل  دـمحلا  دراد و  تماما  تفالخب و  باـنجنآ  ّتیقحا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیلـضفا 
دیسر نایعب  راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک  قح  لها  بولطم  دیدرگ و  لطاب  دساف و  فیرش  ثیدح 
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیالو  رب  ءایبنا  تثعب  لالدتسا  - 36

یلا هَّللا  یحواف  ءامّـسلا  یف  ةریره  یبأ  نع  هتفگ  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیـضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهـش  هکنآ  مشـش  یـس و  هجو 
خیـشلا هدروآ  بلاط  یبأ  نب  یلعل  ۀـیالولا  کتّوبنب و  رارقالا  یلع  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  ةداهـش  یلع  انثعب  اولاقف  متثعب  اذ  امب  دّـمحم  اـی  مهلس 

ریسفت رد  باهولا  دبع  خیش  میعن و  وبا  ظفاحلا  هاور  لاق  هفیناصت و  ضعب  یف  ینادمهلا  یلع  نیّدلا  فرش  دیّسلا  ینابّرلا  فراعلا  یضترملا 
هتفگ دوخ 

یحواف ءامسلا  یف  ءایبنالا  یلع  عمتجاف  جارعملا  ۀلیل  یب  يرسا  امل  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  ةریره  یبأ  نع 
بلاط یبأ  نب  یلعل  ۀـیالولا  کتّوبنب و  رارقالا  یلع  هَّللا و  الا  هلا  نا ال  ةداهـش  یلع  انثعب  اولاقف  متثعب  اذ  امب  دـمحم  ای  مهلـس  ّیلا  یلاعت  هَّللا 

میعن وبا  ظفاحلا  هاور 
نیدلا سمش  و 

571 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ینیطنطسقلا هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  هک  زار  نشلگ  حرـش  زاجعالا  حیتافم  رد  یـشخبرونلا  یجیهاللا  ینالیجلا  یلع  نب  ییحی  نب  دمحم  نب 

یلع نب  ییحی  نب  دمحم  نیّدلا  سمش  خیشلا  يزاریـشلا و  یلع  نیّدلا  رفظم  هحرـش  هدومن  جهن  نیاب  زار  نشلگ  حورـش  رکذ  رد  نآ  رکذ 
نینامث و عبس و  ۀنس  ۀجحلا 887  يذ  یف  هضّیب  زاجعالا  حیتافم  هاّمس  اجوزمم  اّیسراف  احرش  ۀنـس  یّفوتملا  یـشخبرونلا  ینالیجلا  یجهاللا 

دیـشروخ رود  ریـس و  زا  هچناـنچ  هتفگ  لـباقم  رگید  یکی  دـش  رخآ  رد  لـصاح * تشگ  لوا  هک  هیاـس  رهز  تیب  نیا  حرـش  رد  ۀـئامنامث 
ات دوب  هتفای  روهظ  لماک  نیعت  هیاس و  هطقن  ره  زا  توبن  قرشم  بناج  زا  عافترا  تاجرد  طاقن  رد  هیلع  هَّللا  یلص  تلاسر  ترضح  تقیقح 
رد درک  طاطحنا  بناجب  ور  تشذگرد و  اوتـسا  زا  دیـشروخ  نآ  نوچ  دش و  ناهنپ  هیاس  هدیـسر  دوب  اوتـسا  تقو  هک  ترـضح  نآ  نامزب 
زا هطقن  ره  يذاحم  لباقم و  رد  هرئاد  رد  هچ  دوب  دناوت  عقاو  ایلوا  زا  یصخشت  ینیعت و  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  صاخـشا  زا  یـصخش  ره  لباقم 

هباثمب هک  تّوبن  تاجرد  مالـسلا  هلا  هیلع و  يدّمحم  ترـضح  هنامز  اب  تبـسن  هکنآ  لاثم  دـشابیم  هتبلا  یبرغ  طاقن  زا  هطقن  یقرـش  طاقن 
هک دوبن  برقا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  زا  لسرم  یبن  چیه  دش  هدومن  ریوصت  قرشم 

ّیبن هنیب  ینیب و  سیل  ّهناف  میرم  نب  یسیعب  ساّنلا  یلوا  ّینا 
هک تشگ  یضترم  ترضح  تیالو  ّرس  روهظ  تستیالو  فرط  هک  برغم  بناج  زا  و 

نمؤم لک  یلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا 
اضیا و 

یثراو ییصو و  اّیلع  نا  ثراو و  ّیصو و  ّیبن  لکل 
اضیا و 

نآرقلا لیوات  یلع  لتاقی  یلع  نآرقلا و  لیزنت  یلع  لتاقا  انا 
اضیا و 

ءاوس لدعلا  یف  یلع  ّفک  یّفک و  رکب  ابا  ای 
اضیا و 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
اضیا و 

یتش راجشا  نم  سانلا  ةدحاو و  ةرجش  نم  یلع  انا و 
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اضیا ادحاو و  اءزج  ساّنلا  ۀعست و  یلع  یطعاف  ءازجا  ةرشع  ۀمکحلا  تمّسق  اضیا  و 
هَّللا ّیلوت  دقف  ینّالوت  دقف  هّالوت  نمف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀیالوب  ینقدص  یب و  نما  نم  یصوا 

اضیا و 
نا ال ةداهش  یلع  انثعب  اولاقف  متثعب  اذ  امب  دّمحم  ای  مهلس  یلا  یلاعت  هَّللا  یحواف  ءامّسلا  یف  ءایبنالا  ّیلع  عمتجاف  جارعملا  ۀلیل  یب  يرسا  امل 

یهتنا بلاط  یبأ  نب  یلعل  ۀیالولا  کتّوبنب و  رارقالا  یلع  هَّللا و  ّالا  هلا 
رارقا ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  توبن  رارقا  رب  دـناهدش  ثوعبم  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  هک  تسه  رهاظ  تارابع  نیزا 

هاگ ره  تستـسایر و  تماما و  تیالو  زا  دارم  تیالو  لبق  توبن  رکذ  هنیرقب  هک  تسرهاظ  رپ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیـالو 
دشاب تماما  تیالو  زا  دارم  تیاور  نیرد 

572 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تیالو رب  ایبنا  ثعب  ثیدح  رد  ار  تیالو  جاجوعا  بّصعت و  دیزمب  رگا  ریغ و  دشاب ال  تماما  تیالو  زا  دارم  زین  يدعب  مکیلو  ثیدـح  رد 

تباث مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  مه  زاب  دـنریگ  ّتبحم  ینعمب  ار  نآ  دـننادرگن و  لومحم  تماما  رب  نینمؤملا  ریما  بانج 
یلقاع چیه  توبن  هب  رارقا  یلات  بانج  نآ  ّتبحم  رارقا  دـنوش و  بانج  نآ  تبحم  رارقا  رب  ثوعبم  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  هاگ  ره  هک  دوشیم 

ار مالسلا  مهیلع  ایبنا  ثعب  ثیدح  فاستعالا و  لها  ۀفاش  لصاتسم  فاش  فاک  ۀیلضفالا  توبث  دنکن و  بایترا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  رد 
هیلع هَّللا  یلص  نییبنلا  متاخ  ياوس  مالسلا  مهیلع  ایبنا  لک  زا  تسترضح  نآ  تیلضفا  تبثم  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیالو  رب 

رد مکاحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دـبع  وبا  دـناهدرک  تیاور  مه  نارگید  یبلعث و  مزراوخ و  بطخا  مکاحلا و  هَّللا  دـبع  وبا  ملـس  هلآ و  و 
ردکنملا اّماف  هتفگ  ثیدحلا  مولع  ۀفرعم  باتک 

دّمحم نب  هَّللا  دبع  ان  ظفاحلا  رفظملا  نب  دمحم  ینثدـح  ییحی  نب  داّلخ  هنع  لیقع و  وبا  هنع  هقوس و  نب  دـمحم  ریغ  هیوری  سیلف  رباج  نع 
لاق هَّللا  دبع  نع  دوسالا  نع  میهاربا  نع  ۀقوس  نب  دمحم  ان  لیـضف  نب  دمحم  ان  هَّللا  دبع  نب  دلاخ  نب  دّـمحم  ان  رباج  نب  یلع  ان  ناوزغ  نب 
ۀیالو کتیالو و  یلع  لاق  اوثعب  ام  یلع  انلسر  نم  کلبق  نم  انلسرا  نم  لاسا  دّمحم و  ای  لاقف  کلم  یناتا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبّنلا  لاق 

بلاط یبأ  نب  یلع 
نومام ۀقث  ظفاح  اندنع  وه  رفظم و  نبا  نع  الا  بتکن  مل  لیـضف و  نب  دمحم  نع  دـلاخ  نب  دـمحم  نع  رباج  نب  یلع  هب  دّرفت  مکاحلا  لاق 

هتفگ دوخ  ریسفت  رد  یبلعث  اهننس و  اهلاثم و  یلع  يرجت  ثیدحلا  نم  فولال  لثم  اهانرکذ  یتلا  عاونالا  هذهف 
نب هَّللا  دبع  انثّدح  یلـصوملا  يدزالا  نیـسحلا  نب  دمحم  حتفلا  وبا  انثّدح  يرونیّدـلا  نیـسحلا  نب  دـمحم  نب  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  وبا  انربخا 
نع لیضف  نب  دمحم  انثدح  لاق  لیعامسا  نب  دمحم  هَّللا و  دبع  نب  دلاخ  نب  دّمحم  انثدح  رباج  نب  ّیلع  انثدح  يدادغبلا  ناوزغ  نب  دمحم 
لس دّمحم  ای  لاقف  کلم  یناتا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  نع  ۀمقلع  نع  میهاربا  نع  ۀقوس  نب  دّمحم 

بلاط یبأ  نب  یلع  ۀیالو  کتیالو و  یلع  لاق  اوثعب  ام  یلع  تلق  لاق  اوثعب  ام  یلع  انلسر  نم  کلبق  نم  انلسرا  نم 
هتفگ و بقانم  رد  مزراوخ  بطخا  و 

هَّللا دبع  انثّدح  لاق  ظفاحلا  رفظملا  نب  دمحم  انثّدح  لاق  مکاحلا  انثدح  لاق  ةزاجإ  فلخ  نب  دمحا  انربخا  لاق  ةزاجإ  اذه  رادرهش  ینربخا 
نب دمحم  انثّدح  لاق  لیـضف  نب  دمحم  انثّدح  لاق  هَّللا  دبع  نب  دلاخ  نب  دمحم  انثّدـح  لاق  رباج  نب  یلع  انثّدـح  لاق  ناوزغ  نب  دّـمحم  نب 

نع ۀقوس 
573 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم لس  دّـمحم و  ای  لاقف  کلم  یناتا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاق  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  نع  دوسـالا  نع  میهاربا 
بلاط یبأ  نب  یلع  ۀیالو  کتیالو و  یلع  لاق  اوثعب  ام  یلع  تلق  لاق  اوثعب  ام  یلع  انلسرا 
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هتفگ اجنلا  حاتفم  رد  یشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  و 
ای لاقف  کلم  یناتا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاـق  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  نع  ینعـسرلا  قازّرلا  دـبع  جرخا 

بلاط یبأ  نب  یلع  ۀیالو  کتیالو و  یلع  لاق  اوثعب  ام  یلع  تلق  لاق  اوثعب  ام  یلع  انلسر  نم  کلبق  نم  انلسرا  نم  لأسا  دّمحم و 
هتفگ اجنلا  حاتفم  رد  زین  و 

َنیِرِخْآلا  ِیف  ٍقْدِص  َناِسل  ِیل  ْلَعْجا  َو  یلاعت  هلوق  یف  هنع  هَّللا  یضر  دّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  یبأ  نع  هیودرم  نبا  جرخا 
کلذ هَّللا  لعفف  یتیرذ  نم  هلعجا  مهّللا  لاقف  میهاربا ع  یلع  هتیالو  تضرع  بلاط  یبأ  نب  یلع  وه  لاق 

هتفگ ةدوملا  عیبانی  رد  یخلبلا  يزودنقلا  نیسحلا  نالک  هجاوخ  نب  نامیلس  خیش  و 
امل ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  دوعـسم  نبا  نع  مهدیناساب  ظفاحلا  میعن  وبا  ینیومحلا و  دـمحا و  نب  قفوم 

ای مق  رومعملا  تیبلا  اذـه  لیئربج  لاقف  رمحا  توقای  نم  اتیب  تیارف  ۀـعبارلا  ءامّـسلا  یبأ  لـیئربج  عم  ریـسلا  یب  یهتنا  ءامـسلا  یلا  یب  جرع 
ّیبر دنع  نم  تآ  یناتا  تملس  اّملف  مهب  تیّلـصف  اّفـص  یئارو  اوّفـصف  نییبنلا  هَّللا  عمج  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  لاق  هیلإ  ّلصف  دمحم 
یلبق یبر  مکثعب  اذ  ام  یلع  لسّرلا  رـشاعم  تلقف  کلبق  نم  متلـسرا  ام  یلع  لسرلا  لس  کل  لوقی  مالـسلا و  کئرقی  ّکبر  دّمحم  ای  لاقف 

اِنلُسُر ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ْنَم  ْلَئْس  َو  یلاعت  هلوق  وه  بلاط و  یبأ  نب  یلع  ۀیالو  کتّوبن و  یلع  لسرلا  تلاقف 
امهنع هَّللا  یضر  سابع  نبا  نع  یملیدلا  هاور  اضیا  ۀیآلا 

ْنِم َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ْنَم  ْلَئْـس  َو  یلاعت  هلوق  یف  ۀینّـسلا  نم  ةریغ  ربلا و  دـبع  نبا  يور  رـشع  سداـسلا  هتفگ  قحلا  جـهن  رد  یلح  هماـّلع  و 
انثعب اولاق  متثعب  اذ  ام  یلع  دمحم  ای  مهلـس  هل  لاق  مث  ءایبنالا  نیب  هنیب و  هَّللا  عمج  هب  يرـسا  ۀلیل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنا  لاق  اِنلُـسُر 

بلاط یبأ  نب  یلعل  ۀیالولا  کتّوبنب و  رارقالا  یلع  هَّللا و  الا  هلا  نا ال  ةداهش  یلع 
ْنِم اْنلَسْرَأ  ْنَم  ْلَئْـس  َو  ۀیآلا  مامت  نال  اذه  نع  بآ  ۀیآلا  رهاظ  ۀّنّـسلا و  لها  ۀیاور  نم  سیل  اذه  لوقا  هدییارـس  نآ  باوجب  ناهبزور  نبا  و 

َنوُدَبُْعی  ًۀَِهلآ  ِنمْحَّرلا  ِنُود  ْنِم  اْنلَعَج  َأ  اِنلُسُر  ْنِم  َِکْلبَق 
وه يذـّلا  ّصنلا  هب  تبثی  الف  ّحـص  نا  ریکانملا و  نم  لقنلا  اذـه  كرـشلا و  یفن  دـیحوتلا و  بوجو  یلع  عقاو  ءاـیبنالا  عاـمجا  نا  دارملا  و 

ۀیالولا نا  تملع  امل  یعدملا 
574 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف ظفللا  یف  ریغت  ینداب  ةروکذـم  ۀـیاوّرلا  لوقا  هدومرف  ناهبزور  نبا  کیکر  کیکـشت  باوجب  قحلا  قاقحا  رد  ةریثک و  ناعم  یلع  قلطی 
لاق و ثیح  یبلعثلا  نع  ّيروباسینلا  ریسفت 

یلع اولاق  متثعب  ام  یلع  تلق  لاق  اوثعب  ام  یلع  انلـسر  نم  کلبق  انلـسرا  نم  لس  دـمحم  ای  لاقف  کلم  یناتا  لاـق  یبّنلا  ّنا  دوعـسم  نبا  نع 
یبلعثلا هاور  بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀیالو  کتیالو و 

اْنلَعَج َأ  هناحبس  هلوق  قباطی  هنکل ال  و 
عم یه  ّيروباسینلا و  نم  اهذخا  دق  بصانلا  اهرکذ  یتلا  ۀشقانملا  نا  ۀنـسلا و  لها  تایاور  نم  ۀیاورلا  نا  هانلقن  امب  رهظ  دق  یهتنا و  ۀـیآلا 

ۀلمجلا نوکی  ارخآ و  ّيروباسینلا  هب  حّرص  امک  مکحلا  ینعمب  ۀّیماهفتسالا  ۀلمجلا  یف  لعجلا  نوکی  نا  نکمی  ذإ  ۀفیعض  لاحتنالا  ۀمـصو 
ةداهـشلا نا  ینعملا  نوـکی  ناـب  ةروکذـملا  ةداهـشلا  یلع  مهثعبب  رارقـالا  نم  مـالکلا  یف  رمـضا  اـمل  ادـیکات  لوـسرلا و  لوـق  نع  ۀـیاکح 

اَنَأ یلاعت  هلوق  یف  نآرقلا  یف  عقاو  رامـضالا  اذـه  ریظن  نودـبعی و  ۀـهلا  نمحرلا  نود  نم  لعج  نمل  الا  اهیف  فقوتلا  نکمی  ـال  ةروکذـملا 
اِنْتفَأ ُقیِّدِّصلا  اَهُّیَأ  ُفُسُوی  ِنُولِسْرَأَف  ِِهلیِوْأَِتب  ْمُُکئِّبَنُأ 

رمالا ۀیاغ  ۀیآلا  فسوی  لاقف  هاتاف  فسوی  یلا  هولسراف  هباتعتساب  ینورم  هلأسال و  هیلإ  ینولـسراف  هریغ  ّيروباسینلا و  هرکذ  امک  دارملا  ناف 
یلع یلاعت  هَّللا  نم  قیفوتب  الا  هانعم  ملعی  يذـلا ال  تاـهباشتملا  نم  فوذـحملا  نییعت  یلع  ۀـنیرقلا  ءاـفخل  ۀـیآلا  نم  هیف  نحن  اـم  نوکی  نا 
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اْنلَعَج َأ  هناحبس  هلوق  ۀقباطم  یف  حدقی  اذه ال  هلوسر و  ناسل 
قهاز و فیز  لک  یلا  بهذی  يذلا  قهانلا  یقـشلا  اذـه  رکنملا  امنا  ریکانملا و  نم  ءیـش  ۀـشقانم و ال  الف  لوزنلا  ناش  یف  يور  امل  ۀـیآلا 

نیدلا دصاقم  یف  مالک  رخآ  هورکذ  ام  ّنا  معزی  نیرخأتملا و  تالضف  سحلی  قعان و  ّلک  عم  قعنی 

ریما ترضح  تیالو  لوسر و  ترضح  توبن  نآ  قلخ  تقو  ضرا  تاوامس و  رب  یلاعت  قح  ضرعب  لالدتسا  - 37

ظفاحلا مامالا  ینابنا  هتفگ  بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  هکنآ  متفه  یس و  هجو 
ینابنا لاق  يدادغبلا  دّـمحم  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  روصنم  وبا  نیّدـلا  مجن  لجالا  مامالا  ینادـمهلا و  راطعلا  دـمحا  نب  نسحلا  ءالعلا  وبا 

لهس انثّدح  لاق  ناذاش  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  مامالا  نع  یبنبّزلا  یلع  نب  دّمحم  نب  نیسحلا  بلاط  وبا  يدهلا  رون  دحوالا  ّلجالا  فیرشلا 
نب دـمحم  نع  دیعـس  یبأ  نب  دیعـس  نع  ماـشه  نب  دـمحم  نع  يرّـسلا  نب  داـّنه  نع  يربـطلا  ریرج  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  نـع  دـمحا  نـب 

نهاعد ضرالا  تاومّسلا و  قلخ  امل  یلاعت  هَّللا  ّنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رباج  نع  ردکنملا 
575 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یقّـشلا انب و  دعـس  نم  دیعـسلاف  نیدـلا  رما  انیلإ  ضّوف  قلخلا و  قلخ  مث  امهاتلبقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀـیالو  یتّوبن و  نهیلع  ضرعف  هنبجاف 
همارحل نومّرحملا  هلالحل و  نوّللحملا  نحن  انب  یقش  نم 

یلاـعت قح  هاـگ  ره  هک  تسنهربم  ادـیوه و  نشور و  حـضاو و  تلالـض  ساوسو و  باـبرا  تاهبـش  فشاـک  تیادـه  اپارـس  تیاور  نیزا 
ناشیا رب  دومرف  ضرع  رتسپ  دندومن  هناش  یلاعت  وا  تباجا  اهنیمز  اهنامـسآ و  همه  سپ  درک  ناشیا  توعد  درک  ادـیپ  ار  اهنیمز  اهنامـسآ و 
دندرک لوبق  سپ  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیالو  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  توبن 

هبترم یلات  هک  تسیاهبترم  تیالو  زا  دارم  هک  تسرهاظ  ۀحارـص  توبن  اب  تیالو  هلباـقم  هنیرقب  سپ  ار  تیـالو  توبن و  اـهنیمز  اهنامـسا و 
زا دارم  اضعب  هضعب  رّـسفی  ثیدـحلا  دافمب  سپ  نیملـسم  هماع  روما  رد  فرـصت  تیالو  تفالخ و  تماما و  رگم  تسین  نآ  دـشاب و  توبن 

فیرش ثیدح  رد  تیالو 
يدعب مکیلو  اّیلع  ّنا 

ریغ دشاب ال  فرصتلاب  تیالو  تفالخ و  تماما و  نیمه 

کیلا تهتنا  اذا  هیالولا  نآرقلا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هدومرفب  لالدتسا  - 38

َو ْمَُکل  ٌْریَخ  َِکلذ  ًۀَقَدَص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَقَف  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ  ریسفت  رد  يدهاز  هکنآ  متشه  یـس و  هجو 
ُرَهْطَأ

ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف 
هنع هَّللا  یـضر  یلع  دـمایب  تیآ  نیا  نوچ  ههجو  هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  رگم  دوب  هدرکن  راـک  سکچیه  هک  تستیآ  نیا  دـیامرفیم 

شدومرفب مالسلا  ةولصلا و  هیلع  لوسر  مراد  يرانید  میوگ و  زار  ات  مدمآ  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  لوسر  کیدزنب  دمآ 
زار دادیم  هقدـص  هک  یمرد  ره  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  درک  نانچ  یئوگب  يزار  یمرد  رهب  اـت  هد  هقدـص  مرد  ره  مرد و  هدـب  شورفب  راـنید 

دوب نآ  زار  هد  نا  تفگیم و 
ام لاق و  یلاعت  هّللاب  كرشلا  رفکلا و  لاق  داسفلا  ام  لاق  هَّللا  ّالا  هلا  نا ال  ةداهشب  دیحوتلا  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  لاق  ءافولا  ام  هَّللا  لوسر  ای 

لاق لوسرلا  ۀعاط  هَّللا و  ۀعاط  لاق  ّیلع  ام  لاق و  ۀلیحلا  كرت  لاق  ۀلیحلا  ام  لاق و  کیلإ  تهتنا  اذإ  ۀـیالولا  نآرقلا و  مالـسالا و  لاق  ّقحلا 
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ام لاق و  اقدص  لق  الالح و  لک  لاق  یسفن  ةاجنل  عنـصا  اذ  ام  لاق و  ۀیفاعلا  لاق  هَّللا  لاسا  اذ  ام  لاق و  نیقیلا  قدّصلاب و  لاق  هَّللا  وعدا  فیک 
هَّللا ءاقل  لاق  ۀحاّرلا  ام  لاق و  ۀّنجلا  لاق  رورسلا 

راک تیآ  نیدب  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نوچ  دش  خوسنم  تیآ  نیا  مکح  دش  غراف  نوچ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم  اب  تفگ  زار  هد  نیا 
درکن راک  هنع  هَّللا  یضر  یلع  زج  تیآ  نادب  هک  نآرق  رد  تستیآ  هک  هنع  هَّللا  یضر  تسیلع  بقانم  زا  نیا  درک 

576 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ  ریسفت  رد  لیزنتلا  كرادم  ریسفت  رد  یفسن  دمحا  نب  هَّللا  دبع  یهتنا و  دش  خوسنم  زاب 

هتفگ و
اذإ تنک  هتفرصف و  رانید  یل  ناک  يدعب  اهب  دحا  لمعی  یلبق و ال  دحا  اهب  لمع  ام  یلاعت  هَّللا  باتک  نم  ۀیآ  هذه  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  لاق 

دیحوتلا و لاق  ءافولا  ام  هَّللا  لوسر  ای  تلق  اهنع  ینباجاف  لئاسم  رـشع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تلاس  مهردـب و  تقدـصت  هتیجان 
تلق و کیلإ  تهتنا  اذإ  ۀیالولا  نآرقلا و  مالـسالا و  لاق  قحلا  ام  تلق و  هّللاب  كرـشلا  رفکلا و  لاق  داسفلا  ام  تلق  هَّللا  الا  هلا  نا ال  ةداهش 

لاسا اذ  ام  تلق و  نیقیلا  قدـصلاب و  لاق  هَّللا  وعدا  فیک  تلق و  هلوسر  ۀـعاط  هَّللا و  ۀـعاط  لاق  ّیلع  ام  تلق و  ۀـلیحلا  كرت  لاق  ۀـلیحلا  ام 
هَّللا ءاقل  لاق  ۀحارلا  ام  تلق و  ۀّنجلا  لاق  رورسلا  ام  تلق و  اقدص  لق  الالح و  لک  لاق  یسفن  ةاجنل  عنصا  ام  تلق و  ۀیفاعلا  لاق  هَّللا 

یلع رگم  هدرواین  هقدص  تاجانم  زا  شیپ  یـسک  هتفگ و  هروکذم  هیآ  ریـسفت  رد  جاوم  رحب  ریـسفت  رد  يداباتلود  نیدـلا  باهـش  اّملف و 
دیسرپ لاؤس  هد  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ربماغیپ  زا  تخاب  رد  ربماغیپ  ار  نتفگ  زار  ماگنهب  ار  نآ  تخاس و  هقدص  رانید  کی  هنع  هَّللا  یـضر 

دینش یکی  ره  باوج 
ۀیالولا نآرقلا و  مالـسالا و  لاق  قحلا  ام  لاق و  مث  هّللاب  كرـشلا  رفکلا و  لاق  داسفلل  ام  لاق  مث  دـیحوتلا  هل  لاق  ءافولا  ام  هَّللا  لوسر  ای  لاق 

قدّصلاب و لاق  هَّللا  وعدا  فیک  لاق  مث  هلوسر  ۀعاط  هَّللا و  ۀعاط  لاق  ّیلع  ام  لاق و  مث  ۀلبحلا  كرت  لاق  ۀـلبحلا  ام  لاق  مث  کیلإ  تهتنا  اذإ 
لاق و مث  ۀّنجلا  لاق  رورسلا  ام  لاق و  اقدص  لق  الالح و  لک  لاق  یسفن  ةاجنل  عنصا  اذ  ام  لاق  مث  ۀیفاعلا  لاق  هَّللا  لاسا  اذ  ام  لاق و  مث  نیقیلا 

هَّللا ءاقل  لاق  ۀحارلا  ام 
دوب هدش  بجاو  ندیسرپ  هلئسم  نتفگ و  زارب  هقدص  میدقت  تسویپ  باوجب  لاؤس  هد  تشگ و  غراف  تاجانم  زا  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نوچ 
هَّللا یـضر  یلع  زج  تاجانم  رب  هقدص  میدقتب  لمع  دومن  يور  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماغیپ  اب  نتفگ  زار  تاجانم و  قالطا  نآ و  خـسن 

هتفگ یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  تسناوتن و  یسک  هنع 
َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان  اذِإ  هلوق  یف  يدهازلا  رکذ 

لاق رانید  يدنع  کیجانأل و  کتئج  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ءاج  تلزن  اذإ  ّهنا  ۀیآلا 
ددعب ارشع  هاجان  لعفف و  ةّرم  ینجان  مهردب و  قّدصت  مهارد و  ةرشعب  هعب 
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قحلا ام  لاق و  هّللاب  كرـشلا  رفکلا و  لاق  داسفلا  ام  لاق و  هَّللا  ّالا  هلا  نا ال  ةداهـشب  دیحوتلا  لاق  ءافولا  ام  هَّللا  لوسر  ای  الّوا  لاسف  مهارّدـلا 
فیک لاق و  هلوسر  ۀعاط  هَّللا و  ۀعاط  لاق  ّیلع  ام  لاق و  ۀلیحلا  كرت  لاق  ۀلیحلا  ام  لاق و  کیلإ  تهتنا  ذإ  ۀیالولا  نآرقلا و  مالـسالا و  لاق 

ام لاق و  اقدـص  لق  الالح و  لک  لاق  یـسفن  ةاجنل  عنـصا  اذ  ام  لاق و  ۀـیفاعلا  لاق  هَّللا  لأـسا  اذ  اـم  لاـق و  نیقیلا  قدّـصلاب و  لاـق  هَّللا  وعدا 
هریغ دحا  اهب  لمعی  ملف  ۀیآلا  تخسن  ةرشعلا  يوجنلا  کلت  نم  غرف  اّملف  یلاعت  هَّللا  ءاقل  لاق  ۀحارلا  ام  لاق و  ۀّنجلا  لاق  رورسلا 

تماما تراما و  ینعمب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیالو  فیرش  ثیدح  نیا  رد  هاگ  ره  هنع و  هَّللا  یـضر  یلع  بقانم  نم  کلذ  و 
اضعب هضعب  رّـسفی  ثیدحلا  ناف  دوب  دهاوخ  ماما  ریما و  ینعم  رب  لومحم  مه  وا  ریغ  هدیرب و  ثیدح  رد  یلو  ظفل  دشاب  بانجنآ  تسایر  و 

مهبّقعی اضرح و  افند و  نیدحاجلا  نیرباکملل و  مثی  اضفر و  اعدر و  تالیوستلل  دیفی  اضقن و  تاهبـشلا  ضقنی  ثیدـحلا  قرطب  صحفلا  و 
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ثیدح نیا  نیرکنم  هوجو  رد  ار  دامر  هک  یفسن  هیهب  حئادم  بقانم و  هینس و  دماحم  لئاضف و  اضرج و  اقنخ و  مهل  میدی  اضضم و  ازلع و 
رد يوفک  تسین  یفخم  تاجرد  یلاع  نیققحم  تاداـفا  عبتتم  رب  تسفـشاک  ار  نیلوئـسم  تاـعیملت  تاـقیوزت و  بارـسا  فساـن و  فیرش 

مالـسالا و رـصان  نیدلا  ۀلملا و  ظفاح  تاکربلا  وبا  رهنلا  ءاروام  ةودـق  رهدـلا  یتفم  يرولا  ۀـمالع  يدـهلا  ملع  هتفگ  رایخالا  مالعا  باتک 
رهنلا ءارو  ام  دالب  یف  دغّسلا  دالب  نم  فسن  ۀنیدم  یلا  ۀبسن  یفسنلا  دومحم  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نیطالـسلا  كولملا و  حصان  نیملـسملا 

نیسلا و رـسکی  فسن  لیق  عبارلا و  ینع  ّدش  نادابع و  ةریزج  ماشلا و  ۀطوغ  دنقرمـس و  دغـس  عبرا  ضرالا  رایخ  لیق  دنقرمـس و  نم  بیرق 
لوصالا و یف  لیثملا  دـیقف  اسار  هنامز و  یف  ریظنلا  میدـع  الماک  اماما  ناک  حـتفلاب  یفدـص  فدـص  ۀبـسن  یف  لاقی  اـمک  حـتفب  ۀبـسنلا  یف 

نونفلا یف  ۀیهب  تالاقم  ۀیلقنلا و  مولعلا  یف  ۀینـس  تاماقم  هل  هینابم و  بدالا و  نونف  یف  ارهام  هیناعم  ثیدـحلا و  یف  اعراب  هناوا  یف  عورفلا 
ضایف رـصعلا  ناسل  نایبلا  نع  ّلجت  هعیادـب  ناکملا  عفترم  ملعلا  ریثک  ماـصخلا  لدـجلا و  یف  ۀـحاصفلا  مـالکلا و  یف  عسوتلا  هل  ۀـیلقعلا و 
لاثمالا برـضم  راص  یتح  لاجرلا  هاوفا  نا  مولعلا  ذـخا  هرـصع  لها  نم  هریغل  سیل  ام  راثآ  مولعلا  یف  هل  یناث  لصفلا  یف  هلاب  دـیرف  نانبلا 

یفاولا و حرـش  یفاکلا  عورفلا و  یف  فیطل  نتم  وه  یفاولا و  اهنم  لوصالا  عورفلا و  یف  ةدـیفم  ةروهـشم  ةربتعم  فیناصت  هل  لاق و  نا  یلا 
ئاقدلا زنک 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تیلضفا  تاواسم و  تمصع و  رب  تلالد  لوسر  ترضح  تاملکب  هدیرب  ۀیاکش  باوج  رد  - 39

نآ تمدخب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیاکش  هک  هدیربب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  مهن  یـس و  هجو 
بانجب ترضح  نآ  تاواسم  رب  تلالد  نآ  ضعب  تسترـضح و  نآ  تمـصع  تبثم  نآ  ضعب  هک  دومرف  داشرا  یتاملک  دوب  هدومن  بانج 

بانج نا  دومرف  داشرا  هک  تسرهاظ  نوچ  تسراکشآ و  حضاو و  ترضح  نآ  تیلضفا  نآ  ضعب  زا  دراد و 
يدعب نم  نمؤم  لک  یلو  اّیلع  نا 

دش رهاظ  ماقم  تبسانم  زا  سپ  تستباث  هعقاو  نیرد  مه 
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دـشابن بانج  نا  فرـصت  تیولوا  دیفم  هلمج  نیا  رگا  هچ  تسترـضحنآ  ندوب  فرـصتلاب  یلوا  تعاطا و  بوجو  دیفم  مه  هلمج  نیا  هک 
نمؤم و ملسم  لک  دنع  رهاظ  هنالطب  دیآ و  مزال  مالع  کلم  مالک  رد  ماجـسنا  قاستا و  نادقف  ماظتنا و  طابترا و  مدع  کلذ  نم  هَّللا  ذاعم 

دحاو لک  ّلدی  ام  لیصفتب  دینش و  دیاب  هدش  عقاو  اهیلإ  راشم  تاملک  نا  رد  هک  یتیاور  ظافلا  الاح  نقوم  دّحوم  لک  يدل  ۀحضاو  هتعانش 
هتفگ هدیرب  زا  تیالو  ثیدح  لقن  دعب  ءافتکالا  باتک  رد  یعفاشلا  ینمیلا  یباصولا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  دیسر  دیاب  هیلع  اهنم 

تلخد تمدقف و  عنص  ام  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  ربخاف  ةدیرب  ای  اهمنتغا  لاق  دیلولا  نب  دلاخ  ّنا  يرخا  ۀیاور  یف  هنع  هَّللا  یـضر  هنعو 
یلع هَّللا  حـتف  اریخ  تلقف  ةدـیرب  ای  ربخلا  ام  اولاـقف  هباـب  یلع  هباحـصا  نم  ساـن  لزنم و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دجـسملا و 
هَّللا یّلـص  یبّنلا  ربخاف  اولاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  ربخال  تئجف  سمخلا  نم  یلع  اهذخا  ۀیراج  تلقف  کمدـقا  ام  اولاقف  نیملـسملا 

ضغبا نم  ایلع  نوصقنی  موقلا  لاب  ام  لاقف  ابضغم  جرخف  مالکلا  عمسی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هنیع و  نم  طقسی  هناف  ملس  هیلع و 
ۀّیرذ میهاربا  نم  لضفا  انا  میهاربا و  ۀنیط  نم  تقلخ  یتنیط و  نم  قلخ  هنم  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  ینقراف  دقف  اّیلع  قراف  نم  ینضغبا و  دقف  اّیلع 

بیذهت یف  ریرج  نبا  هجرخا  يدعب  مکّیلو  ّهناف  ذخا  یتلا  ۀیراجلا  نم  رثکا  یلعل  ّنا  تملع  اما  ةدیرب  ای  میلع  عیمس  هَّللا  ضعب و  نم  اهضعب 
ءافشلا یف  یسلدنالا  عوبسا  نبا  راثالا و 

هتفگ و لآللا  رهاوج  دقع  حرش  یف  لآملا  ةریخذ  رد  یلیجع  دمحا  نب  رداقلا  دبع  و 
هنیع نم  یلع  طقسی  هربخا  هل  لیقف  سمخلا  نم  اهذخا  ۀیراجب  هتیاکش  دارأ  هیلع و  ابـضغم  مدقف  نمیلا  یف  یلع  عم  ناک  ةدیربل و  عقو  اّمم 
دقف اّیلع  ضغب  نم  اّیلع  نوضغبی  ماوقا  لاـب  اـم  لاـق  ابـضغم و  جرخف  باـبلا  ءارو  نم  مهمـالک  عمـسی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  و 
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اهـضعب ۀّیّرذ  میهاربا  نم  لضفا  انا  میهاربا و  ۀنیط  نم  تقلخ  یتنیط و  نم  قلخ  هنم  انا  ینم و  اّیلع  ّنا  ینقراف  دـقف  اّیلع  قراف  نم  ینـضغب و 
اهذخا یتلا  ۀیراجلا  نم  رثکا  ّیلعل  نا  تملع  اما  ةدیرب  ای  میلع  عیمس  هَّللا  ضعب و  نم 

هتفگ و ةدوملا  عیبانی  رد  یخلبلا  يزودنقلا  نالک  هجاوخ  نب  نامیلس  خیش  و 
هتیاکـش عاذا  ۀنیدملا  مدق  اّملف  ةوفج  هنم  يأرف  نمیلا  یلا  ّیلع  عم  جرخ  ۀـیبیدحلا  باحـصا  نم  ناک  یملـسالا و  ورمع  نع  دـمحا  جرخا 

داز یناذآ و  دقف  اّیلع  يذآ  نم  لاقف  هَّللا  لوسر  ای  کیذوا  نا  هّللاب  ذوعا  لاق  ینتیذآ  دقل  هَّللا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  لاقف 
اّیلع ضغبا  نم  ینبحا و  دقف  اّیلع  بحا  نم  ربلا  دبع  نبا 
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هَّللا يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  اّیلع  يذآ  نم  ینضغبا و  دقف 

کلذک و 
ّیلع طقـسیل  هربخا  هل  اولاقف  سمخلا  نم  اهذخا  ۀیراجب  هتیاکـش  دارأ  هیلع و  ابـضغم  ۀنیدملا  مدقف  نمیلا  یف  یلع  عم  ناک  ّهنا  ةدـیربل  عقو 
دقف اّیلع  ضغبا  نم  اّیلع  نوضغبی  ماوقا  لاـب  اـم  لاـقف  ابـضغم  جرخف  باـبلا  ءارو  نم  عمـسی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هینیع و  نم 

اهـضعب ۀیّرذ  میهاربا  نم  لضفا  انا  میهاربا و  ۀنیط  نم  تقلخ  یتنیط و  نم  قلخ  هنم  انا  یّنم و  اّیلع  نا  ینقراف  دقف  اّیلع  قراف  نم  ینـضغبا و 
یناربطلا هجرخا  اهذخا  یّتلا  ۀیراجلا  نم  رثکا  یلعل  نا  تملع  اما  ةدیرب  ای  میلع  عیمس  هَّللا  ضعب و  نم 

هدومرف داشرا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بانج  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا 
ینقراف دقف  اّیلع  قراف  نم 

یلص بآمتلاسر  بانج  تقرافم  نیع  دوش  رداص  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تبسنب  یسک  زا  یتقرافم  یندا  هک  دیسر  روهظب  سپ 
نآ تمـصع  دـشاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تقرافم  ترـضح  نآ  تقرافم  هاگ  ره  تسملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

هدومرف داشرا  بانج  نآ  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا  زین  دوش و  تباث  نیقیلا  عطقلاب و  ترضح 
هنم انا  یّنم و  اّیلع  نا 

حرـش رد  یبیط  هدافا  بسح  بانجنآب  هبراحم  ضرعت و  تمرح  تبحم و  بوجو  رد  ترـضح  نآ  تاواسم  رب  دادساب  داشرا  نیا  تلالد  و 
حرشب ةاکشم 

نیسح نم  انا  ینم و  نیسح 
هدومرف داشرا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  قح  رد  بانجنآ  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا  زین  تسروهظ و  حوضو و  تیاهن  رد 

میهاربا نم  لضفا  انا  میهاربا و  ۀنیط  نم  تقلخ  یتنیط و  نم  قلخ 
هَّللا یلص  نییبن  متاخ  بانج  ياوس  قلخ  عیمج  هکلب  هباحص  عیمج  زا  تیلضفا  بانج و  نآ  اب  ترضحنا  تاواسم  رب  تنیط  داحتا  تلالد  و 

روکذم روطـسم و  احورـشم  الّـصفم  رون  ثیدح  دلجم  رد  روفغلا  هَّللا  ءاشنا  ترـضح  نآ  رب  يدحا  مدقت  زاوج  مدـع  ملـس و  هلا و  هیلع و 
تیلـضفا تاواسم و  تمـصع و  رب  هّصان  تاملک  نیدنچ  نا  رد  هک  هعقاو  هک  درک  دهاوخن  روطخ  یلقاع  چـیه  لقع  رد  سپ  دـش  دـهاوخ 

ترـضح نآ  تیالو  رب  ّهلاد  هلمج  دوش  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  داشرا  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
هدرک جراخ  تسترـضح  نآ  تماما  تفالخ و  رب  تلالد  هک  نآ  یلـصا  لولدـم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دـعب 

اب مه  هباحـص  رگد  دـلاخ  ياوس  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا  همه  نیرب  هوالع  دـیآ و  هدرک  فیخـس  یلیوست  کیکر و  یلیوات  رب  لومحم 
نانچمه داتسرف  لیجعتب  قح  رب  یصو  تیاکش  يارب  ار  هدیرب  دشار  ریغ  دلاخ  هچنانچ  هک  دنتشاد  ضغب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

باب نیرضاح  باحصا  رگید 
581 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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دـصق راهظا  هدـیرب  هک  یفـصو  اب  هک  دنتـشاد  ترـضح  نآ  اب  هنیک  ضغب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  بابق  شرع 
هَّللا ذاعم  دـندرک و  تراـسخ  رـسارس  تیاکـش  رب  وا  يارغا  بیغرت و  ضیـضحت و  صیرحت و  هتفرگن  نآ  رب  رارق  ربص و  هدرک  دوخ  دـساف 

دنتخاس رهاظ  دوخ  یبلق  يوزرآ  یلد و  يانمت  تیاغ  نآ  ندوب  دنتـساوخ و  راهظ  تیاکن و  رابخا و  تیاکـش و  نیاـب  لوسر  سفن  طوقس 
هکرس دنزاسیم و  شرت  وربا  دنوریم و  اج  زا  هباحصب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ضغب  قح  لها  تبسنب  هّینـس  تارـضح  ارچ  سپ 

دنلانیم راز  راز  دنلامیم و  نیبجب 

يدعب مکیلو  یلع  نا  ایلع  بحأف  داشرا  تیالو و  ثیدح  قایسب  لالدتسا  - 40

تسین قایس  بسانم  تسود  رصان و  يانعم  تسماما و  رومالا و  یف  فرـصتم  یلو  زا  دارم  هکنیرب  تسلاو  ثیدح  قایـس  هکنآ  ملهچ  هجو 
هدومن باـنج  نآ  تیاکـش  هدروآ  دوخ  فرـصت  رد  ار  هیراـج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هکنآ  تهجب  نارگید  هدـیرب و  هک  اریز 
رـصان تسود و  یلع  هک  ینعم  نیا  نتفگ  نآ  باوج  رد  سپ  هدومن  راهظا  دوخ  ضغب  بانج  نآ  اـب  هدرمـش و  عینـش  ار  لـعف  نا  دـندوب و 

دوش مه  حیبق  یلعف  بکترم  صخش  نا  رگا  هک  تسین  ینعم  نیا  مزلتـسم  یـسک  ندوب  رـصان  تسود و  هک  اریز  تسین  بسانم  تسنانمؤم 
اطخ زا  تسموصعم  وا  هکنآ  رب  تسلیلد  وا و  لاعفا  عیمج  تّحص  زا  تسفشاک  تما  رما  یلو  ماما و  صخش  ندوب  دننکن و  نعط  وا  لعف  رب 

تسروکذم لاّمعلا  زنک  رد  دومن و  دیابن  وا  رب  نعط  تسناد و  دیاب  تسرد  حیحص و  وا  لعف  ره  سپ  هانگ  و 
یلع نع  یملیدلا  رمؤی  ام  لعفی  هناف  اّیلع  ّبحاف  يدعب  مکیلو  اّیلع  ّنا  هدیرب  ای 

ادـخ و رما  فالخ  تسرومام و  نآب  هچنآ  دـنکیم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  نیا  رد  تسحیرـص  رمؤی  ام  لعفی  هناف  هرقف  سپ 
ۀمـصعلا و نداعم  لضف  راکناب  ۀمقنلا  لولح  ۀمعنلا و  لاوز  نم  هّللاب  ذوعنف  ۀمـصعلا  نیع  الا  اذه  له  دزیمن و  رـس  ترـضح  نآ  زا  لوسر 

ۀّمهلدملا ملظلل  نیرّونملا  ۀّمغ و  ّلکل  نیفشاکلا  ۀمالا و  ءاعفش 

نامثع زا  دعب  نامزب  تیالو  ثیدح  لمح  لاطبا  رد  هجو   5

هراشا

بانج زا  دعب  دوب  ۀعاطلا  ضرتفم  ماما  ریما  ترـضح  تاقوا  زا  یتقو  رد  هک  تسنیمه  تنـس  لها  بهذم  تقوب و  تسدّیقم  ریغ  زین  هلوق و 
هجو دنچب  تسباجم  لوقا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ 

لوا هجو 

نیخیش هک  دوش  داشرا  سپ  تسدراو  يدعب  ۀنمؤم  نمؤم و  لک  یلو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قحب  تیالو  ثیدح  رد  هکنآ  لوا 
ریما بانج  نآ  هک  هاگ  ره  مه  زاب  دـندوبن  رگا  دـشاب و  ناشیا  یلو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  سپ  دـندوب  رگا  هن  اـی  دـندوب  نمؤم 

رد نینمؤم  صیصخت  هجو  قرخلا و  دحا  مزتلی  قرفلا و ال  كانه  روصتی  دوب ال  دهاوخ  رورـضلاب  مه  نینمؤم  ریغ  ریما  دشاب  نانمؤم  عیمج 
رد هقلطم  تیدعب  رب  ّتیدعب  لمح  سپ  دوب  دـهاوخ  یلوالاب  نینمؤم  ریغ  ریما  دـشاب  نانمؤم  عیمج  ریما  بانج  نآ  هاگ  ره  هچ  نیا  ثیدـح 

ریما بانج  نآ  هاگ  ره  هک  اریز  دشابن  نکمم  اج  نیا 
582 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هدوبن ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ياضرب  هثالث  زا  بانج  نآ  تیالو  رّخات  سپ  دشاب  ثیدح  نیا  حیرـص  دافمب  هثالث 
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دشاب

مود هجو 

لادتعالا ةداج  نع  لودع  لیلد  نودب  لاصفنالا  یلع  لمحلا  تسلاصتا و  ّتیدعب  رهاظ  هکنآ 

موس هجو 

تـسدوقفم هثالث  يافلخ  رب  صن  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  تیـالو و  رب  دـشاب  حیرـص  ّصن  ثیدـح  نیا  هاـگ  ره  هکنآ 
ثیح هدومرف  ینعم  نیاب  حیرصت  اقباس  بطاخم  دوخ  دنرامگیم و  نآ  ینابم  دییـشتب  هیلاع  ممه  دنراد و  فارتعا  نآب  هیّنـس  رباکا  هچنانچ 

صوصنم ریغ  هن  دشاب  تفالخ  ّقحتسم  هیلع  صوصنم  سپ  هظفلب  یهتنا  هیلع  صوصنم  هن  دناموصعم  هن  ّتنـس  لها  دزن  هثالث  ءافلخ  لاق و 
ندرک و ضارعا  وزا  دشاب  هدومرف  وا  تماما  تفالخ و  رب  صن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  بانج  هک  یسک  دوجو  اب  هچ  هیلع 

تسلقن لقع و  فالخ  حیرص  ندینادرگ  هفیلخ  دشابن  یّصن  وا  تفالخ  باب  رد  الصا  هک  ار  رگید  یصخش 

مراهچ هجو 

هدیدع قرط  رد  هکنآ 
هّیلو ّیلعف  هّیلو  تنک  نم 

تسلصف الب  بیقعت  دیفم  داشرا  نیرد  بیقعت  ءاف  هک  تسروهظ  لامک  رد  لیلجلا و  معنملا  هَّللا  دمحب  لیصفتلاب  هنایب  قبـس  امک  هدش  دراو 
موزل قیفوت و  عمج و  بوجو  اضعب و  هضعب  رسفی  ثیدحلا  دافمب  دش  لطاب  لحمضم و  لصاف  لصف  لامتحا  فیرش  ثیدح  نیرد  نوچ  و 
لـصف الب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب  ام  رب  لومحم  مه  ثیدح  نیا  رد  يدعب  ظفل  ثیداحالا  نیب  قیبطت  ّمض و 

رهاظ و تیاغب  نآ  نهو  فعـض و  نالطب و  تیاهن  رد  نامثع  نامز  دـعب  ام  لامتحا  ياعّدا  دـش و  دـهاوخ  لماخ  هیبن و  للخت  الب  لصاف و 
دماحم هک  یـضر  خیـش  تسرهاظ  ماخف  نیققحم  ماظع و  نییوحن  مـالک  زا  سپ  تسلـصف  ـالب  بیقعت  رب  لاد  بیقعت  ءاـف  هکنیا  اـّما  ناـیع 

رد شبانج  تاقیقحتب  ءانثتسا  تادافاب و  داهشتسا  رهاب و  رهاظ و  یطویس  ةاعولا  ۀیغب  ذإ  وا  هیهب  رثآم  هیلع و  بقانم  هیّنس و  حئادم  هیـضر و 
ۀسمخک زاوج  لمعتسا  دق  هدومرف و  هیفاک  حرـش  رد  تسراس  رئاد و  نآ  لاثما  صاوغلا و  هقرو  رب  یجافخ  حرـش  لثم  هینـس  نیطاسا  بتک 

هتیقل وا  هتربخا  تیب و  تینب  يراجوس  ۀّفک و  ۀّـفک  هتیقل  وحن  لاوحا  نیح و  نیح  ءاسم و  حابـص  موی و  مویک  فورظ  نیئزجلا  ۀـینبم  رـشع 
ۀـسمخ وحن  یف  نیعت  امک  امهیف  نیئزجلا  ءانب  نّیعتی  مل  امنا  زجعلا و  یلا  لاوحالا  فورظلا و  هذه  نم  ردـصلا  ۀـفاضا  زوجی  ةرحب و  هّرخص 

نا ال فطعلا و  فرح  ریدـقتب  اهّلک  نوکی  نا  لمتحی  ذإ  تابکرملا  هذـه  نود  رـشع  ۀـسمخ  وحن  یف  هنّیعت  فرحلا و  نمـضت  روهظل  رـشع 
ّلک موی و  ّلک  يأ  انیحف  انیح  ءاسم و  احابص و  امویف و  اموی  يأ  نیح  نیح  ءاسم و  لبـص  موی و  موی  هتیقل  ینعم  نا  انلق  اهانرّدق  اذاف  نوکت 

ءاسم حابص و 
583 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ینعملا نوکیف  بیقعتلا  ءافلا  ةدئاف  ذإ  ۀعاس  لک  یف  يأ  ۀعاسف  ۀـعاس  هترظتنا  کلوق  یف  امک  مومعلا  اذـه  ینعم  يّدؤت  ءافلا  نیح و  ّلک  و 
ِْنیَتَّرَک  َرَصَْبلا  ِعِجْرا  َُّمث  یلاعت  هلوق  یف  امک  ۀینثتلا  يأ  رّرکملا  لوا  یلع  رصتقاف  یهانتی  ام ال  یلا  لصف  الب  هبیقع  امویف  اموی 

اّلک ناک  هنم  ۀّـفک  ینم و  ۀّـفک  يوذ  نیهجاوتم  هانعم  ۀّـفک و  ۀّـفک  هتیقل  لصا  ّنا  انلق  نیح و  نیح  ءاسم و  حابـص  اذـک  هوحن و  کـیّبل و  و 
لوقت امک  ناقزتلم  ناعمتجم  يأ  هتیب  یتیب و  اقـصالم  ینعملا  تیب و  تیب  يراج  لصا  ضارعالا و  ّیلوتلا و  نع  هبحاص  ّفکی  ناک  اـمهنم 
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تسبیقعت و ءاف  فرح  هدـئاف  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  امهرد  ةاش و  ءاشلا  تعن  هلوق  یف  لاحلا  باب  یف  انرکذ  امک  هتعیـض  لجر و  لـک 
موزل ثیداحالا و  نیب  قیفوت  بوجو  اّما  دـشابیم  لصف  الب  هبیقع  امویف  اموی  نآ  ینعم  دوشیم  هدرکاف  ریدـقت  اموی  اـموی  هتیقل  رد  هاـگ  ره 

تسحئال حضاو و  هّینس  تارضح  نیدقنم  مظاعا  نیققحم و  رباکا  تادافا  زا  مهنیا  سپ  اضعب  هضعب  رّسفی  ثیدحلا  هملـسم  هّیـضق  رب  لمع 
اذه ال کلت و  فلاخ  دق  ناک  ثیداحالا  هذهب  ذخا  نم  هتفگ و  یّلحم  رد  یسلدنالا  بلاغ  نب  مرح  نب  دیعس  نب  دمحا  نب  یلع  دمحم  وبا 

اهـضعب كرت  ّلحی  ضعب و ال  یلا  اهـضعب  مض  رابخالا و  کلت  نم  حص  ام  لیوات  نم  ّدب  هذهب و ال  ذـخا  دـق  کلتب  ذـخا  نم  ناک  لحی و 
لامتحالا ۀفلتخملا  ثیداحالا  یف  ءاضقلا  باب  هتفگ  هغلابلا  هَّللا  ۀجح  رد  هَّللا  ّیلو  هاش  رخآ و  صنب  صیـصخت  وا  خـسن  وا  ةراماب  الا  ضعبل 

طقف انرظن  یف  نکل  فالتخا و  هقیقحلا  یف  سیل  هنا  ضقانتلل و  عمجلاب  لمعلا  عنتمی  نا  ّالا  ثیدح  ّلکب  لمعی  نا 

مجنپ هجو 

لب رتاوت  هناب ال  ّدر  هتفگ و  ریدغ  ثیدحب  ّقح  لها  لالدتسا  دعب  ینازاتفت  بیذهت  حرـش  رد  يروهال  بوقعی  الم  هک  يدینـش  اقباس  هکنآ 
نکل لاملا  یف  اهتوبث  ۀمامالل و  هنع  هَّللا  یضر  یلع  قاقحتسا  توبث  ثیدحلا  نم  مزل  ام  ۀیاغ  ّنا  ینعی  یلع  یف  رصح  دحاولا و ال  ربخ  وه 
ةدئاف ۀثلثلا و  ۀّمئألا  دعب  هّلعلف  الاح  ۀیالولا  هل  تبثی  مل  هنا  هحیـضوت  فّنـصملا و  نم  باوجلا  اذـه  ۀـثلثلا و  ۀـمئالا  ۀـماما  یفن  مزلی  نیا  نم 

ّلدی امک  ۀّماع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ۀیالو  تناک  امک  ّهنا  هیلع  دری  لوقا  جراوخلا  ةاغبلا و  یلع  مازلالا  ۀمامالا  هقاقحتـسال  صیـصنتلا 
مزال و هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  سکعلا  نود  رکب  یبال  یلولا  وه  یلع  نوکی  نا  بجیف  یلع  ۀـیالو  اذـکف  ۀـلوصوملا  نم  ۀـملک  هیلع 

عیمج لماش  ماع و  صوصخم و  ریغ  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ماظع  يایبنا  رورس  بانج  تیالو  هچنانچ  هک  تسبجاو 
584 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ترضح نآ  داشرا  رد  نم  هملک  تسمانا و 
هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیالو  هک  تسمزال  سپ  دراد  تلالد  میظع  ریغـص و  ّلک  یلع  ءاوتحا  هطاحا و  میمعت و  لومـش و  نیرب 
نا رد  باحـصالا  براقالا و  نم  باعیتسالا  قـالطالا و  یلع  قلخ  عیمج  دـشاب و  لـماخ  هیبن و  ره  لـماک و  رـصاق و  ره  لـماش  ّماـع و  مه 

بلق هکنیا  هن  دـشاب  مظاـعا  رغاـصا و  هبطاـق  مزاـح و  رکب  یبأ  مکاـح  یلو و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هک  تسبجاو  سپ  لـخاد 
هبترم نیزا  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هَّللا  ذاعم  عوبتم و  مکاح و  یلو و  ار  رخف  یلاع  رکب  یبأ  هدرک  عورـشم  سکع  عوضوم و 

رد نآ  لمح  دشاب  نالطبلا  حیرـص  زئاجان و  نامثع  نامز  دعب  ام  رب  ریدغ  ثیدح  رد  تیالو  لمح  هاگ  ره  سپ  دـننادرگ  عوفدـم  رّخاتم و 
غلبا یلع  ربخلا  ۀّحـص  انتبثا  ثیح  ربکالا  یلعلا  هّلل  دمحلاف  دشاب  عینـش  للعت  هرباکم و  عیظف و  لماحت  بّصعت و  ضحم  زین  تیالو  ثیدـح 

هیف یف  انمقلا  ثیح  رجح  نبا  باوج  یف  هرتاوت  انّیب  لب  رظنلا  ۀباصا  باحـصا  قیقحتلا و  بابرا  اهیلإ  نکری  رثالا و  داقن  اهیلع  لّوعی  ۀـقیرط 
هلآ هیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولـص  رـشبلا  ریخ  یـصو  ۀـماما  یلع  هتلـالد  انحـضوا  رـشالا و  دوحجلا و  هرماـخ  نم  لـک  غیز  اـنرّمد  رجحلا و 

تاکیکـشت تحاـط  ررغلا و  عدـخلا و  لـها  تاـقارخ  تقهزف  رمق  ءاـضا  سمـش و  علط  اـم  ررّدـلا  ررغلا و  سئاـفن  مکحلا  نم  نیـضیفملا 
یتح راصبتـسالا  دـقّنلا و  ۀـئف  رابتخالا و  ربّسلا و  لها  نیاـف  رطخلا  رکنا  یف  نیجلاولا  نیلّوسملا  رتس  کـتهنا  رـصبلل و  نیمداـعلا  نیهّومملا 
ذالم ۀّینّـسلا و  هردـم  بابلالا  تاـبرطمل  رهظملا  باـجعلا  بجعلا  تاشهدـمل  يدـبملا  بطاـخملا  عینـص  نم  بارغتـسالا  بجعلا و  اوضقی 

مهرامذل یماحلا  مهتعانصل و  قفنملا  مهتعامج و  یلع  مّدقملا  مهلیخ و  مهلجرل و  بلاجلا  مهلیمل و  میقملا  مهلمـشل و  بعاّشلا  مهلفح و 
تالبعزخلا قّوزملا  مهروما و  حالـصا  یف  ّدـجلا  قاس  نع  فشاکلا  مهرارـسا و  یلع  رثاعلا  مهرامغ و  یف  ضئاـخلا  مهراوعل و  رتاّـسلا  و 

کّکحملا مهلیذـج  مهدانـس  مهذـبهج و  مهداـمع  مهدـیمع و  مهروصق و  هتاـقیمنتب  طـئاللا  مهروـهظ و  هتاریوزتـب  رّزوـملا  مهروـهج و 
نیعطنتملا ذالم  نیکّوهتملا  دیحو  نیسّوهتملا  دیرف  نیفرحملا  ةودق  نیناشلا  سیئر  نیهّومملا  ماقمق  نیلحتنملا  ماما  بّجرملا  مهقتذغ ؟؟؟

مهدزاود دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 359زکرم  هحفص 355 

http://www.ghadirestan.com


585 ص : ج12 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یفه فزاج و  یغط و  هتعو و  یصع  اودناع  یب و  اوربکتسا  فیک  نیقشقشملا  لثما  نیقّدشتملا  لضفا  نیقلذحتملا  ةدمع  نیقمعتملا  أجلم 

ام قدّصلا و  رجه  یعـس و  ّقحلا و  ءافخا  یف  غلاب  ّیلوت و  لطابلا و  فکا  ّیلوت و  ّقحلا و  نع  ضرعا  یلوالا و  ةرخآلا و  باذعب  لابی  مل  و 
کلسم کلس  هساوسو و  یف  سرطغت  ّربکت و  یّطمت و  هسامـش و  یف  حمج  دّرمت و  هئالیخ و  یف  اّرمتـسم  ماه  هئاولغ و  یف  ّنتـسا  دق  یعر 

نعما طیشن و  بلقب  قدصلا  ۀیمعت  قحلا و  لامخا  یف  لبذلا  رّمش  طیسولا و  جهنملا  جاهتنا  نع  راروزالا  یـصقا  رثآ  طیبختلا و  سیمعتلا و 
تمرخ هنونج و  تیواد  هنوصح و  تمده  هعونم و  تلصف  هعومج و  هَّللا  نوعب  تلصق  دق  طیلس و  ناسلب  فئازلا  قیفنت  قهازلا و  عییشت  یف 
تدـبا همـالقا و  ترـسک  همـالعا و  تسکن  همئار و  تییعا  همئاـق و  تعرـص  هدوـقن و  تفّیز  هدودر و  تمطح  هناـنفا و  تمزج  هناـصغا و 
ناکرا تعزعزتف  هروز  تیدبا  هرون و  تططل  هردب و  تفسک  هرخف و  تلطبا  هردق و  تنهوا  هرکذ و  تسمط  هءارـضغ و  تربا  هءارـضخ و 

اروکذم ائیش  نکی  مل  ناک  هتالیوهت  ّتلظ  اروثنم و  ءابه  هتالیوست  تراص  هتاقیوزت و  ساسا  تعضعضت  هتاعیملت و 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  هرابرد 

ِمیحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
دیسر تیاهن  هب  ناسنا  رب  یهلا  تمعن  لماک و  ادخ  نید  زور  نآ  رد  هک  ارچ  ، تسادخ اب  ناسنا  ینامسآ  قاثیم  ریدغ 

. وا ةدش  لزان  ياهتمعن  ۀمه  لباقم  رد  ناسنا  يرازگ  رکش  دوبعم و  هب  لماک  نامیا  ینعی  ، نآ هب  داقتعا  ،و  تسام ِنید  هدیقع و  ِناونع  ریدغ 
َْتغََّلب اَمَف  ْلَعْفَت  ْمَّل  نِإَو  َکِّبَّر  نِم  َکـَْیلِإ  َلِزنُأ  اَـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اَـی  هفیرـش :  هیآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یفرعم  غیلبت و  هب  رما  ساـسا  رب 
بجاو نینمؤم  یمامت  رب  ، ریدغ مایپ  ندناسر  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شرافـس  ماجنا  ریدـغ و  هعقاو  ییوگزاب  غیلبت و  ؛ ُهََتلاَسِر

. یندوشخب ان  تسا  یهانگ  یهلا  بجاو  نیا  زا  یچیپ  رس  دوش و  یم 
نیا رب  خسار  داقتعا  اب  ، تسا یعافتنا  ریغ  یگنهرف و  ّتیهام  ياراد  هک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  رثوک  ناتـسریدغ  یـصصخت  زکرم 

تماما و میرح  نیتسار  عفادـم  هبناج  همه  تیامح  یهلا و  تادـییأت  اب  ، يرـشب گرتس  هعقاو  نیا  رـشن  غیلبت و  فدـه  اـب  يدـیحوت و  رواـب 
يزور هنابـش  هناصلاخ و  شالتو  تمه  راوگرزب و  نیا  تایح  نامز  رد  ، هرـس سدـق  یماما  هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  موحرم  تیالو 

هنیزه و  تسا . هداد  همادا  دوخ  ریگ  مشچ  ياه  تیلاعف  هب  نونک  اتو  هدـیدرگ  يراذـگ  هیاپ  لاس 1381  زا  رادـم  تیالو  نینمؤم  زا  یعمج 
ریخ دارفا  يرایمه  تافوقوم و  ، تاروذـن  ، ایادـه ، دـیلقت ماظع  عجارم  تازاجا  اب  ، هیعرـش تاهوجو  قیرط  زا  یمدرم و  تروص  هب  نآ  ياـه 

. ددرگ یم  نیمأت  شیدنا 
یبهذم تائیه  ، رادم تیالو  مدرم  ، فلتخم ياه  هتشر  نادنمرنه  ، هاگـشنادو هزوح  نیـصصختم  ناگتخیهرف و  زا  بکرم  یمیت  اب  زکرم  نیا 

دیناوت یم  مه  امش  . دیامن ریدغ  یلاعتم  فراعم  رشن  هب  مادقا  ، یناهج تروص  هب  غیلبت  ِفلتخم  ياه  هصرع  رد  ات  هدومن  یعس  رازاب  هبسک  و 
رظتنم دیشاب . ریدغ  نیمداخ  ءزج  هدوب و  میهـس  مهم  رما  نیا  رد  یلام  ياهکمک  ، تاداهنـشیپ تارظن و  لماش  دوخ  ۀبناج  همه  تکراشم  اب 

میتسه امش  ياهسامت 
03112206252 - 03112206253 سامت : ياه  نفلت 

03112206253 سکفلت :
09118000109 هارمه : نفلت 

www.Ghadirestan.com-www.Ghadirestan.ir تیاس : 
info@Ghadirestan.com لیمیا :

یلص یبن  رثوک  ناتـسریدغ  یـصصخت  زکرم  تلم - کناب  مود  هقبط  میکح - نابایخ  شبن  قازرلا - دبع  نابایخ  ناهفـصا - زکرم : سردآ 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  www.Ghadirestan.comهرابرد  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 359زکرم  هحفص 356 

http://www.ghadirestan.com


8147865894 یتسپ : دک  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا 
327564722005 ابیس : یلم  باسح  هرامش 

6037991146890243 یلم : کناب  تراک  هرامش 
: تسا هدش  زکرم  نیا  نیمداخ  لاح  لماش  هک  تسا  یهلا  لضف  زا  لصاح  دیراد  ور  ِشیپ  رد  زکرم  نیا  ياهدرواتسد  زا  هچنآ  و 

 : کیسالک لاتیجید و  تروص  هب  ریدغ  یصصخت  هناخباتک  سیسأت 
تروص هب  نینچمه  ناتـسریدغ و  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  رد  ریدـغ  یلاتیجید  یـصصخت - هناخباتک  نیرتعماج  نیرتگرزب و  يزادـنا  هار 

. دشاب یم  مهارف  هدافتسا  ناکما  ناتسریدغ  يزکرم  لحم  رد  نیققحم  نارگشهوژپ و  يارب  کیسالک 
: یصصخت یملع  ياهتسشنو  اهشیامه 

ياه نشج  يزیر  همانرب  یگنهامه و  فده  اب  ریدغ  زا  لبق  هام  کی  دودح  لاس 88  زا  یلاوتم  ياه  لاس  رد  ریدغ  زا  لابقتسا  ياهشیامه 
دـیدرگ و رازگرب  یهوکـشاب  تروص  هب  یگنهرف  روما  ناسانـشراک  روضح  رادـمتیالو و  مدرم  فلتخم  راـشقا  لابقتـسا  اـب  ریدـغ  ههد ي 
اب ریدغ  طابترا  نایب  نینچمه  ریدـغ و  فلتخم  تاعوضوم  رد  یـسررب  قیقحت و  فدـه  اب  ریدـغ  یـصصخت  یملع  ياه  تسـشن  نینچمه 

هناخ ریبد  هب  ار  دوخ  تـالاقم  ناگدنـسیون ،  نیققحم و  نآ  رد  هک  دـیدرگ ، رازگرب  تیودـهم  هیمطاـف و  هلمج  زا  یبهذـم  ياـه  تبـسانم 
. دیدرگ پاچ  هئارا و  تسشن  رد  هدیزگرب  تالاقم  نارواد ،  تئیه  طسوت  یسررب  زا  سپ  هدومن و  لاسرا  تسشن 

: ریدغ هباطخ  يایحا 
، نآ ياهزارف  ظفح  هب  قیوشت  هباطخ و  ياه  باتک  عیزوت  اب  هارمه   ، فلتخم ياه  ناکم  رد  ریدغ  هباطخ  حرـش  یگتفه  تاسلج  يرازگرب 

 . ریدغ هباطخ ي  جیورت  رشن و  فده  اب 
: یسانش ریدغ  ياه  هرود 

زکرم هیلاع ي  فادها  ياتـسار  رد  فلتخم ،  حوطـس  رد  یناسنا  يورین  مازعا  تهج  ریدغ ،  نیغلبم  تیبرت  بذج و  فده  اب  اه  هرود  نیا 
. ددرگ یم  رازگرب   ، یسانش ریدغ  ثحابم  اب  ، نادنم هقالع  نایوجشناد و  بالط ،  رتشیب  ییانشآ  نینچمه  و 

: ریدغ ههد  يایحا 
جیورت و ثعاب  هدوب و  یهلا  رئاعـش  میظعت  ریدغ ،  غیلبت  هفیظو ي  ماجنا  فده  اب  ههد  کی  هب  زور  کی  زا  ریدغ  ياهنـشج  يرازگرب  رییغت 

 . ددرگ یم  ریدغ  ياه  نشج  شرتسگ 
مهارف نآ  شریذپ  ریدغ و  فلتخم  تاعوضوم  هئارا  رد  ناگدننک  تکرش  نیغلبم و  يارب  ار  يرتشیب  تصرف  ریدغ  ههد ي  يایحا  نیاربانب 

. دومن
 : زکرم تادیلوت 

ناکما اب  ناتـسریدغ ،  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  بو  يور  رب  ریدـغ ، یلاتیجید  هناخباتک  يزادـنا  هار  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  رن م  دـیلوت 
 . هعیش میرح  زا  عافد  ترتعو و  نآرق  فراعم  یناسر  عالطا  رشن و  هعسوت ي  فده  اب  هارمه ،  ياه  نفلت  يور  رب  اهباتک  ناگیار  دولناد 

نادنم هقالع  يارب  تیاس  يور  زا  اهنآ  ناگیار  دولناد  ناکما  تیالو و  ریدغ و  عوضوم  اب  اهرتسوپ ،  اهروشورب و  یحارط  اهپیلک ،  دیلوت 
: زکرم ياه  تیاس  بو  يزادنا  هار 

ناسانشراک و شالت  اب  هتشاذگ و  یناهج  هصرع ي  رد  اپ  ریدغ  غیلبت  ياتساررد  دوخ  نیگنس  تلاسر  كرد  اب  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم 
يارب اعد  تیاس  وریدغ  ههد ي  تیاس  ناتسریدغ ،  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  هلمج :  زا  ییاه  تیاس  بو  يزادنا  هار  هب  مادقا  نیـصصختم 

هزیگنا اب  هعیـش  ینغ  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داجیا  ثعاب  تیلاعف  نیا  ماجنا  تسا و  هدومن  ( ، مراکملا لایکم   ) ریدـغ ثراو 
ياه رازفا  مرن  هب  نادـنم  هقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  ، بـالط نیققحم و  هب  یهد  سیورـس  ، فراـعم رـشن 
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. تسا هدش  ، هعماج رد  هرشتنم  تاهبش  زا  ماهبا  عفر  ِتلوهس  تهج  مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالسا  مولع 
: ریدغ كدوک  دهم 

ییافوکـش فده  اب  ریدـغ ،  ههد ي  تامـسارم  اهـشیامه و  يرازگرب  اب  نامزمه   ، نالاسدرخ هژیو ي  ریدـغ ، كدوک  ياهدـهم  يرازگرب 
زا یگنهرف ،  ياه  هتسب  يادها  ریدغ و  ياه  هصق  نایب   ، ابیز ياه  یشاقن  بلاق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  تبسن  نانآ  ینورد  تبحم 

. دشاب یم  زکرم  نیا  ياه  تیلاعف  هلمج 
 : نینمؤملا ریما  ناسحا  هرفس 

يواح ياهروشورب  میدقت  اب  هارمه  ، ریدغ زور  رد  نان  يادها  ماعطا و  هنـسح  تنـس  جیورت  فدـه  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناسحا  ياه  هرفس 
رازگرب  ، هدرتسگ تروص  هب  ریدـغ  غیلبت  جـیورت و  تهج  ، ریخا ياه  لاس  رد  رهـش  نیدایم  اه و  نابایخ  رد  ابیز  يا  هولج  اب  ریدـغ  فراـعم 

راهطا همئا ي  یهلا و  يایبنا  هنسح ي  تنـس  نیا  زا  مدرم  لابقتـسا  مرتحم و  نیریخ  یبهذم و  تایه  کمک  اب  هلاس  ره  هللا  دمح  هب  . دیدرگ
. دشاب یم  يرازگرب  لاح  رد  رت  هوکشاب  هچره  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هصاخ  ، مالسلا مهیلع 

 : ریدغ نیمداخ  زا  لیلجت 
ره هب  هک  يدارفا  زا  لیلجت  ریدغ و  راگدنام  هرهچ  یفرعم  اب  یهوکش  اب  تروص  هب  ریدغ  نیمداخ  زا  لیلجت  تامـسارم  هلاس  ره  يرازگرب 
 ، زکارم یبهذم ،  مرتحم  ياه  تئیه  زا  لیلجت  یفرعم و  نینچمه  دـنا و  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ریدـغ و  راذـگتمدخ  يوحن 

. زکارم نیا  نیلوئسم  هب  ایاده  ریدقت و  حول  سیدنت ، میدقت  دنا و  هتشاد  تیلاعف  ریدغ  دروم  رد  هک  ییاهداهن  اه و  داتس  اهنامزاس ، 
 : زکارم یبهذم و  مرتحم  ياه  تئیه  اب  طابترا 

ریدغ ياوتحم  اب  اهروشورب  اهپیلک و  اهحرط ، یلمع ، ياهراکهار  هئارا  اهنآ و  اب  يراکمه  زکارم و  یبهذم و  مرتحم  ياه  تئیه  اب  طابترا 
دمحم لآ  رورس  مایا  رد  ریدغ  گرزب  ياهنشج  ندش  رازگرب  رت  هوکشاب  هچره  فده  اب  اهنآ  هب  تیالو ، و 

 : زکرم هدنیآ  ياهتیلاعف 
تنرتنیا هکبش  رد  تماما  تیعوضوم  اب  ریدغ  عماج  لاتروپ  يزادنا  هار 

یجراخ یلخاد و  ناگدننک  دیدزاب  تهج  تماماو  تیالو  عوضوم  اب  ریدغ  هزوم  سیسأت 
مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  روحم  رب  ینید  ياه  هزومآ  دیلوت  شخپ و  عوضوم  اب  ریدغ  یناهج  هکبش  سیسأت 

نینس حوطس و  هیلک  يارب  تغارف  تاقوا  ندنارذگ  يارب  یئاهناکم  داجیا 
ریدغ هنیمز  رد  نالاعفو  ناگبخن  يارب  یترایزو  یتحایس  ياهودرا  یئاپرب 

ساسحو صاخ  نیدایم  زکارم و  رد  ریدغ  هب  طوبرم  ياه  تکام  يارجا  یگنهامه 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  www.Ghadirestan.comهرابرد  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 359زکرم  هحفص 358 
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