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تاقبع 32تاظیرقت 

مهدزیس 33دلج 

ریط 33ثیدح 

لوا 33تمسق 

33همدقم

ریط ثیدح  تلالد  دنس و  زا  هئطلخت  رد  هفحت ) فلؤم   ) بحاصهاش 33مالک 

هدئاف هد  نمض  بحاصهاش  نیغورد  يواعد  تاطلاغم و  فشک  34یسررب و 

34هراشا

هنس 1292 ات  هنس 150  ننست  لهأ  املع  زا  ریط  ثیدح  نایوار  رفن )  87  ) یماسأ تسرهف  یلوا  35هدئاف 

دناهدومن رکذ  ای  تیاور  ار  ریط  ثیدح  هک  هفحت ) فلؤم  ردپ   ) هللا یلو  هاش  خیاشم  هلسلس  رفن )  33  ) یماسأ هیناث  37ةدئاف 

نآ قرط  ریط و  ثیدح  نوماریپ  هلاسر  ای  باتک  نافلؤم  رفن )  7  ) یماسأ هثلاث  62هدئاف 

عوضومنیا نوماریپ  کی  ره  تاریبعت  ربمایپ و  هیحان  زا  ثیدح  رودصب  ناگدننک  فارتعا  رفن )  7  ) یماسأ هعبار  66هدئاف 

ریط ثیدح  لماش  یلاجر  یخیرات و  یثیدح ، ردصم  ( 24  ) ياهمان هسماخ  68هدئاف 

نیعبات هقبط  زا  ریط  ثیدح  نایوار  رفن )  91  ) یماسأ تسرهف  هسداس  74ةدئاف 

هباحص هقبط  زا  ریط  ثیدح  نایوار  رفن )  9  ) یفرعم لماش  هعباس  78ةدئاف 

نآ ققحت  توبث و  هناگچنپ  هوجو  ریط و  ثیدح  تحص  نایب  رد  هنماث  102هدئاف 

ننست لهأ  مالعأ  لوق  زا  ریط  ثیدح  رتاوت  ملست و  هناگچنپ  لئالد  هعسات ، 103ةدئاف 

ار ریط  ثیدح  ص )  ) مرکأ ربمایپ  داریا  تیمتح  تیعطق و  رب  هناگ  هد  لئالد  رکذ  رد  هرشاع ، 105هدئاف 

هنس 1290 ات  هنس 150  زا  ریط  ثیدحب  ناگدننک  فارتعا  ای  نالقان  رفن )  91  ) مالک لقن  ریط و  ثیدحب  جاجتحا  تحص  رب  لیصفت  110لئالد 

110هراشا

لوا 110هجو 

مود 111هجو 

موس 114هجو 

مراهچ 121هجو 
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مجنپ 122هجو 

مشش 144هجو 

متفه 146هجو 

متشه 148هجو 

مهن 148هجو 

مهد 157هجو 

مهدزای 161هجو 

مهدزاود 162هجو 

مهدزیس 163هجو 

مهدراهچ 166هجو 

مهدزناپ 168هجو 

مهدزناش 169هجو 

مهدفه 171هجو 

مهدجیه 177هجو 

مهدزون 180هجو 

متسیب 180هجو 

مکی تسب و  182هجو 

مود تسب و  183هجو 

موس تسب و  189هجو 

مراهچ تسب و  191هجو 

مجنپ تسب  192هجو 

مشش تسب و  199هجو 

متفه تسب و  201هجو 

متشه تسب و  211هجو 
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مهن تسب و  212هجو 

مایس 212هجو 

مکی یس و  213هجو 

مود یس و  216هجو 

موس یس و  218هجو 

مراهچ یس و  219هجو 

مجنپ یس و  221هجو 

مشش یس و  225هجو 

متفه یس و  225هجو 

متشه یس و  228هجو 

مهن یس و  228هجو 

ملهچ 229هجو 

مکی لهچ و  231هجو 

مود لهچ و  231هجو 

موس لهچ و  234هجو 

مراهچ لهچ و  255هجو 

مجنپ لهچ و  262هجو 

مشش لهچ و  267هجو 

متفه لهچ و  272هجو 

متشه لهچ و  274هجو 

مهن لهچ و  275هجو 

مهاجنپ 278هجو 

مکی هاجنپ و  279هجو 

مود هاجنپ و  293هجو 
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موس هاجنپ و  297هجو 

مراهچ هاجنپ و  302هجو 

مجنپ هاجنپ و  305هجو 

مشش هاجنپ و  308هجو 

متفه هاجنپ و  309هجو 

متشه هاجنپ و  313هجو 

مهن هاجنپ و  314هجو 

متصش 315هجو 

مکی تصش و  318هجو 

مود تصش و  320هجو 

موس تصش و  321هجو 

مراهچ تصش و  322هجو 

مجنپ تصش و  328هجو 

مشش تصش و  329هجو 

متفه تصش و  329هجو 

متشه تصش و  333هجو 

مهن تصش و  335هجو 

مداتفه 336هجو 

مکی داتفه و  340هجو 

مود داتفه و  350هجو 

موس داتفه و  353هجو 

مراهچ داتفه و  354هجو 

مجنپ داتفه و  354هجو 

مشش داتفه و  355هجو 
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متفه داتفه و  356هجو 

متشه داتفه و  357هجو 

مهن داتفه و  359هجو 

مداتشه 361هجو 

مکی داتشه و  367هجو 

مود داتشه و  369هجو 

موس داتشه و  369هجو 

مراهچ داتشه و  370هجو 

مجنپ داتشه و  372هجو 

مشش داتشه و  374هجو 

متفه داتشه و  375هجو 

متشه داتشه و  376هجو 

مهن داتشه و  377هجو 

مدون 382هجو 

مکی دون و  383هجو 

مود دون و  387هجو 

موس دون و  387هجو 

مراهچ دون و  388هجو 

مجنپ دون و  389هجو 

مشش دون و  390هجو 

متفه دون و  391هجو 

متشه دون و  392هجو 

مهن دون و  392هجو 

مدص 394هجو 
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مود 399تمسق 

399هراشا

ریط ثیدح  ندوب  یگتخاس  ربوا  ياعدا  بحاصهاش و  زیمآ  هعدخ  تاملک  399لقن 

نا ندوب  یگتخاس  رد  ير  زج  مالکب  وا  کسمت  در  ریط و  ثیدح  هرابرد  بحاصهاش  تمهت  غورد و  405تابثا 

وا درو  ریط  ثیدح  رد  یبهذ  حدقب  بحاصهاش  407کسمت 

هجو راهچب  وا  درو  ربمایپ  روضحب  يوشم  ریط  هدنروآ  رد  جاجتحا ) بحاص   ) یسربط یلع  وبأ  يریمح و  دیس  نیب  فالتخا  هب  ثیدح - مدق  رد  بحاصهاش - کسمت 

وا باوج  ریط و  ثیدح  حدق  رد  یسدقم  رهاط  نب  دمحم  مالکب  هفحت  فلؤم  418لالدتسا 

تاعوضوملا رد  ار  ریط  ثیدح  يروج  نبا  لقن  رب  نارگید  یناکوش و  يراق ، یلع  الم  یتارجگ ، ینارعش ، نیغورد  419يواعد 

وا رب  درو  ار  ریط  هیضق  یثیدح  رداصم  حاحص و  بابرا  لقن  مدع  رب  ینبم  هیمیت  نبا  ساسا  یب  422ياوعد 

وا رب  درو  نیقراملا  نیطساقلا و  نیثکانلا و  لتاقت  ع :)  ) یلعب ار  ربمایپ  هدومرف  بیذکت  ریط و  ثیدح  لقن  رطاخب  عییشت  هب  ار  يروباشین  مکاح  هیمیت  نبا  نداد  تبسن 

ریط ثیدح  رد  یطساو  روعأ  حدق  438در 

وا ّدرو  ریط  ثیدح  رد  یتپ  یناپ  هللا  انس  یضاق  438حدق 

وا ّدرو  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  تماما  تیلضفا و  رب  ریط  ثیدح  تلالد  زا  بحاصهاش  441هئطخت 

هجو داتفه  هب  وا  مالک  لاطبا  و  قلخ » بحا   » هن تسا  لکالا » یف  بحا   » بحا زا  دوصقم  هکنیا  رب  هفحت  فلؤم  447ياعدإ 

447هراشا

لّوا 447هجو 

مود 448هجو 

موس 448هجو 

مراهچ 449هجو 

مجنپ 449هجو 

مشش 449هجو 

متفه 450هجو 

متشه 450هجو 

مهن 452هجو 
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مهد 453هجو 

مهدزای 453هجو 

مهدزاود 453هجو 

مهدزیس 454هجو 

مهدراهچ 455هجو 

مهدزناپ 456هجو 

مهدزناش 457هجو 

مهدفه 457هجو 

مهدجه 458هجو 

مهدزون 459هجو 

متسب 459هجو 

مکی تسب و  460هجو 

مود تسب و  461هجو 

موس تسب و  461هجو 

مراهچ تسب و  462هجو 

مجنپ تسب و  462هجو 

مشش تسب و  462هجو 

متفه تسب و  463هجو 

متشه تسب و  463هجو 

مهن تسب و  464هجو 

مایس 464هجو 

مکی یس و  465هجو 

مود یس و  466هجو 

موس یس و  466هجو 
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مراهچ یس و  466هجو 

مجنپ یس و  467هجو 

مشش یس و  468هجو 

متفه یس و  470هجو 

متشه یس و  470هجو 

مهن یس و  472هجو 

ملهچ 474هجو 

مکی لهچ و  474هجو 

مود لهچ و  475هجو 

موس لهچ و  476هجو 

مراهچ لهچ و  479هجو 

مجنپ لهچ و  480هجو 

مشش لهچ و  481هجو 

متفه لهچ و  482هجو 

متشه لهچ و  483هجو 

مهن لهچ و  485هجو 

مهاجنپ 486هجو 

مکی هاجنپ و  487هجو 

مود هاجنپ و  487هجو 

موس هاجنپ و  489هجو 

موس هاجنپ و  494هجو 

مراهچ هاجنپ و  499هجو 

مجنپ هاجنپ و  500هجو 

مشش هاجنپ و  503هجو 
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متفه هاجنپ و  504هجو 

متشه هاجنپ و  504هجو 

مهن هاجنپ و  505هجو 

متصش 508هجو 

مود تصش و  510هجو 

موس تصش و  510هجو 

مراهچ تصش و  511هجو 

مجنپ تصش و  511هجو 

شش تصش و  512هجو 

تفه تصش و  513هجو 

مهن تصش و  515هجو 

مداتفه 516هجو 

ریط ثیدح  ناحراش  تالیوأت  529لاطبا 

ریط ثیدح  لاطبا  رد  ننست  لهأ  نیملکتم  لاوقأ  542در 

لیوأت مذ  564رد 

هجو هد  هب  نآ  درو  يدعب »...  نم  نیذلاب  اودتقا   » هب بحاصهاش  570کسمت 

570هراشا

571لوا

571مّود

571موس

572مراهچ

572مجنپ

572مشش

573متفه
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573متشه

586مهن

590مهد

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  594هرابرد 
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مهدزیس 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 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 16 

http://www.ghadirestan.com


. 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 »
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. 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 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 31 

http://www.ghadirestan.com


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 

مهدزیس دلج 

ریط ثیدح 

لوا تمسق 

همدقم

نیهاربلا ۀغماّدلا و  ججحلاب  رهظا  ّيوشملا و  ریّطلا  ۀّصق  یف  ّیبّنلا  یلا  هیلإ و  ّیـصولا  ۀّیّبحا  نابا  يذـّلا  هَّلل  دـمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 
هَّللا یّلـص  و  ینهلا ، غفاّرلا  شیعلا  مالّـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ةالاوم  ۀکربب  انل  ّبیط  ّینو و  رـساخ  لک  زجع  ّیند و  رـصاق  ّلک  ثیع  ۀـغباّسلا 

هلآ ّيوغ و  ّلک  لالـضا  نم  یجنملا  باوّصلا  ّقحلا و  ءافتقا  یلع  مهل  ّلاّدلا  و  يدّرلا ، لالّـضلا  كارـشا  نم  قلخلا  ذاقنإل  ماتعملا  هّیبن  یلع 
هیلإ غلبی  يذـّلا ال  هریزو  هّمع و  نبا  امّیـس  یقـش و ال  ّلک  ّالا  مهلبحب  کّسمّتلا  نع  دـیحی  ّروزی و ال  نیذـّلا ال  لایقالا  ةداقلا  ةداّـسلا  مارکلا 
یلق دّمحم  دّیّـسلا  ۀماّلعلا  نب  نیـسح  دـماح  رثاعلا  رـصاقلا  لوقیف  دـعب  ّیـشعلا و  راکبالاب و  هتاراجم  یف  یعـس  ریطم و  لک  راط  نا  ریّطلا و 

راونالا تاقبع  باتک  نم  یناثلا  جهنملا  نم  عباّرلا  دّلجملا  وه  اذه  همئاظع  نع  هتمحرب  زواجت  همئارج و  نع  هَّللا  افع  ّيروباسینلا  ّيوسوملا 
اذه هلعج  دق  ّماعلا و  ّصاخلا و  نیب  عئاّشلا  ریّطلا  ثیدح  یلع  ۀفحتلا  بحاص  تاهبش  مجاون  دصحل  سّسؤم  وه  راهطالا و  ۀّمئالا  ۀماما  یف 

ناهذالا ّریحی  ام  هنع  ۀیصفلا  یف  رکذ  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ۀماما  یلع  ّۀلادلا  ثیداحالا  نم  عباّرلا  ثیدحلا  ماقمقلا  قلذحتملا 
عورّـشلا ذخالا و  نا  اذه و  ماعنالا و  ناعمالا و  ّربدتلا و  نع  ّماّتلا  رایحنالاب  هبحاص  یلع  یـضقی  مالحالا و  یلوا  راکفا  شهدـب  ماهفالا و  و 

هَّللا نم  مارملا و  یف 
3 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ماتخلا أدبملا و  یف  ۀناعتسالا 

ریط ثیدح  تلالد  دنس و  زا  هئطلخت  رد  هفحت ) فلؤم   ) بحاصهاش مالک 

مراهچ ثیدح  ریرّحنلا  لضافلا  لاق 
یعم لکای  سانلا  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  هیلإ  يدها  هل و  خبط  دق  رئاط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  دـنع  ناک  ّهنا  کلام  نب  سنا  تیاور 

ّیلع هءاجف  ریّطلا  اذه 
يوشملا ریطلا  یف  تایاورلا  فلتخا  و 

لجح ّهنا  ۀیاور  یف  يرابح و  ّهنا  ۀیاور  یف  ماحنلا و  ّهنا  ۀیاور  یفف 
سمـش ثیدحلا  لها  ماما  لاق  يدزجلا و  نیّدلا  سمـش  ظفاحلا  هعـضوب  حّرـص  نّمم  دناهتفگ و  عوضوم  نیثدـحم  رثکا  ار  ثیدـح  نیا  و 

نا مکاحلا  نسحی  مل  ریّطلا  ثیدـح  ّنا  ّنظا  الیوط  انمز  تنک  دـقل  هصیخلت  یف  یبهّذـلا  یقـشمّدلا  دـمحا  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  نیدـلا 
تلالد هنیرق  هک  اریز  تسین  مهاعدم  دیفم  اذهعم  هیف و  یّتلا  تاعوضوملا  نم  لوقلا  تیأر  باتکلا  اذـه  تقلع  اّملف  هکردتـسم  یف  هعدوی 
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ادـخ يوسب  دوب  سانلا  بحا  فصو  نیرد  ریما  ترـضح  ههبـش  یب  دـشاب و  دارم  یبنلا  عم  لکا  رد  هَّللا  یلا  ساـنلا  بحا  هکنآ  رب  دـنکیم 
زین دشاب  دارم  اقلطم  بحا  رگا  دوشیم و  ماعط  تّذل  فعاضت  بجوم  دشاب  دنزرف  مکح  رد  هک  یـسک  ای  دنزرف  ندـش  هساک  مه  هک  اریز 

هک رادـقم  یلاع  يایبنا  رابک و  يایلوا  اسب  دـشاب  ماع  تسایر  بحاـص  هک  تسمزـال  هچ  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  هک  اریز  تسین  اعدـم  دـیفم 
نامز رد  هک  لیومش  ترضح  هکلب  ییحی  ترضح  ایرکز و  ترضح  لثم  دناهدوب  هن  هّماع  تسایر  بحاص  دناهدوب و  هَّللا  یلا  قلخلا  بحا 
صاخ اعد  دـشابن و  رـضاح  هرونم  هنیدـم  رد  تقو  نآ  رد  رکب  وبا  هک  تسلمتحم  زین  تشاد و  ماـع  تساـیر  یهلا  ّصن  هب  تولاـط  ناـشیا 
برـش لکا و  سلجم  هک  هحمل  کی  نیرد  ندروآ  رود  تفاسم  زا  ار  بئاغ  هک  اریز  ینتئا  ّمهّللا  لوق  نیا  لیلدب  نیبئاغب  هن  دوب  نیرـضاحب 

لاتق و گنج و  ّالا  رافکاب و  يّدحت  تقو  رد  رگم  دـننکیم  هن  بلط  یلاعت  قح  زا  تداع  قرخ  ایبنا  تسروصتم و  تداع  قرخ  قیرطب  دوب 
کیلإ و سانلا  ّبحا  نم  وه  نمب  دارملا  نوکی  نا  لمتحی  دـندربیم و  شیپ  زا  دوخ  راک  تداـع  قرخب  دـندرکیمن و  رهاـظ  بابـسا  هیهت 

مواقم درکیم و  اعدـم  رب  تلالد  هک  يریدـقت  رب  مهلـضفا و  سانلا و  لقعا  نالف  مهلوق  یف  اـمک  تسفورعم  جـیار و  رایـسب  لامعتـسا  نیا 
دش تسناوتیمن  دنراد  رمع  رکب و  وبا  تفالخ  رب  تلالد  حیرص  هک  حاحص  رابخا 

رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیّذلاب  اودتقا  لثم 
کلذ ریغ  و 

هدئاف هد  نمض  بحاصهاش  نیغورد  يواعد  تاطلاغم و  فشک  یسررب و 

هراشا

ثیدح لاطباب  نآ  بیقعت  تیالو و  ثیدح  لاطبا  دعب  ریط  ثیدح  نیجهت  بیذکت و  نیهوت و  لاطبا و  ریصبلا  ریبخلا  فطلب  انیعتـسم  لوقا 
رد یـصقا  دناغولب  افـصو و  لامک و ال  رب  یفاش  دهاش  یفاو و  ناهرب  یفاک و  لیلد  نآ  لاثما  رون و  ثیدح  هیبشت و  ثیدح  ملعلا و  ۀنیدم 

تراسخ و بلاج  تراسج  زا  تفاـیع  زا و  زیمـشا  تهارک و  اوتجا و  تقافـص و  زا  ماـمت  زارتحا  تعـالج و  هقبر  علخ  ءاـیح و  فاـصنا و 
لوقع تستیالو و  ناقیا و  رامضم  رد  قبـس  بصق  تزایح  تنازر و  ناقتا و  سلجم  يارآ  ردص  تیاده و  قیقحت و  دنـسم  یـشخب  تنیز 

هریخ و قارـشا  سمـشلا  مادام  هیلع  هَّللا  مالـس  قالطالا  یلع  یـصو  لئاضف  بیذـکت  رد  قارغا  هغلابم و  نیاب  فاصنا  زییمت و  لضف و  لها 
هملیسم هرذقتم  حاورا  ناریح و 

4 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هک تسبارغتسا  ياصقا  لحم  باجعتسا و  لامک  ماقم  ناداش  ناحرف و  نآ  كارداب  حارص  بذک  رد  نیکمهنم  بصاون  عیمج  حاجـس و  و 

ثیداحا یناعم  مهف  رد  اهب  دـتعم  هکلم  لوصحب  ثیدـح  لوصا  هلاسر  رد  هک  بابلا  ماهفا و  ّریحم  راختفا  همه  نآ  اب  باصن  یلاع  بطاخم 
رگید عاطم و  نآ  عابتا  رب  شیوخ  ناکم  تعفر  ناش و  تمظع  تلزنم و  ومـس  تبترم و  ولع  راهظا  داد  هداهن  زاغآ  دیناسا  قئاقد  كاردا  و 

نیدقان تاقیقحت  ماقم و  الاو  نیدّقنم  تاضافا  مالعا و  ياملع  تادافا  رب  يرورم  یعبتت و  رسیا  يروثع و  یعالطا و  یندا  هداد  عاعر  جمه 
نآنـش و دـقح و  بسابـس  ناودـع و  یغب و  هماهم  رد  لاغیا  عاضیا و  زا  دوخ  نانع  حـبک  ات  دادـن  تسد  ماـظع  نیرباـس  تادـیقنت  ماـخف و 

ناّنملا هَّلل  دـمحلا  دولآیمن و  نایذـه  رجه و  نیاب  دوخ  نامجرت  تغالب  نابز  نایبلا و  حیـصف  ناسل  دومرفیم و  نایغط  رغ و  و  یموش ؟؟؟
تیاهن رد  نآب  جاجتحا  تحص  ناقتا و  تنازر و  لامکب  فصتم  ناکرالا  دیـشم  ناینبلا  فیـصح  ربخ  نیاب  ناقیا  قح و  لها  لالدتـسا  هک 

مکح نیجهت  نیبوت و  ساسا و  تلالج  بطاخم  ساوسو  لاطبا  هلّمکم  لئالد  هلـصفم و  هوجو  رکذـب  هک  نیا  زا  لبق  تسناـعمل و  روهظ و 
رـسارس هدئاف  دنچ  میامن  ساب  سوب و  لک  نم  نیقاولا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  سانلا  ریخ  ترـضح  ثیدح  عضوب  سانلا  هابـشا  يادـتقم  نآ 
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ددرگیم روکذم  حرشم و  روبزم و  تبثم و  روطسم و  موقرم و  رونلا  قدصلا و  قئاقحل  ضیفملا  نوعب  هدئاع 

هنس 1292 ات  هنس 150  ننست  لهأ  املع  زا  ریط  ثیدح  نایوار  رفن )  87  ) یماسأ تسرهف  یلوا  هدئاف 

هتخودنا رخف  فرش و  هریخذ  ثیدح  نیا  رکذ  ای  تیاورب  هک  هّینس  هقرف  نیا  يالمک  هینس و  تارـضح  ياملع  هّلجا  هفیرـش  یماسا  رکذ  رد 
نبا ریّطلا  ثیدح  هتیاور  رکذ  یفوکلا  تباث  نب  نامعن  ۀفینح  وبا  مهنمف  دناهتخوس . بابک  ناسب  باشوا  نیرکنم  باشقا و  نیدحاج  بولق 

بوقعی نب  داـّبع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  بقاـنم  باـتک  یف  هاور  ینابیـشلا  لـبنح  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  هَّللا  دـبع  وبا  ۀـباغلا و  دـسا  یف  ریثـالا 
یف یمزراوخلا  دـّیوملا  وبا  ریّطلا  ثیدـح  هتیاور  رکذ  يزاّرلا  یلظنحلا  سیردا  نب  دّـمحم  متاـح  وـبا  ۀـفرعملا و  باـتک  یف  هاور  ینجاوّرلا 

هخیرات و یف  هاور  يرذالبلا  رباج  نب  ییحی  نب  دمحا  حیحّـصلا و  عماجلا  یف  هاور  يذمّرتلا  یـسیع  نب  دّمحم  یـسیع  وبا  بقانملا و  باتک 
دبع نب  رمع  نب  دـمحا  رکب  وبا  هدـلاو و  فینـصت  بقانملا  باتک  ۀـیواز  یف  هاور  ینابیّـشلا  لبنح  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  نمحّرلا  دـبع  وبا 
هاور ّیئاسّنلا  بیعـش  نب  یلع  نب  دمحا  نمحّرلا  دبع  یبأ  نینمؤملا و  ةآرم  یف  یلاهّـسلا  ّیلو  نا  ریّطلا و  ثیدـح  هتیاور  رکذ  زاّزبلا  قلاخلا 

يریّطلا ریرج  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  هدنـسم و  یف  هاور  یلـصوملا  یمیمّتلا  یّنثملا  نب  یلع  نب  دـمحا  یلعی  یبأ ؟؟؟ صئاصخلا و  باتک  یف 
دّمحم وبا  همجعم و  یف  هاور  يوغبلا  زیزعلا  دبع  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دـبع  مسقلا  وبا  هظافلا و  ثیدـحلا و  اذـه  قرط  هیف  عمج  هّلجم  یف  هاور 
دّمحم نب  نمحّرلا  دـبع  دّـمحم  وبا  بقاـنملا و  باـتک  یف  یمزراوخلا  دـّیؤملا  وبا  ثیدـحلا  اذـه  هتیاور  رکذ  بتاـک  نب  دـعاص  نب  ییحی 

یف هرکذ  یبطرقلا  ّهبر  دـبع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  رمع  وبا  هخیرات و  یف  یماّشلا  ریثک  نبا  ربخلا  اذـهل  هتیاور  رکذ  متاح  یبأ  نباـب  دیهّـشلا 
یف یجنکلا  بقانملا و  باتک  یف  یلزاغملا  نبا  هتیاور  رکذ  یلماحملا  یّبضلا  دّمحم  نب  لیعامـسا  نب  نیـسحلا  هَّللا  دبع  وبا  دقعلا و  باتک 

بلاّطلا ۀیافک 
5 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّیلع نب  نیـسحلا  نب  یلع  نیـسحلا  وبا  ریّطلا و  باـتک  یف  هاور  ةدـقع  نباـب  فورعملا  یفوکلا  دیعـس  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  ساـّبعلا  وـبا  و 
ینالقـسعلا نازیملا و  یف  یبهّذلا  ثیدحلا  اذهل  هتیاور  رکذ  يّدجلا  دقرف  نب  دیعـس  نب  دمحا  بهّذلا و  جورم  باتک  یف  هتبثا  يدوعـسملا 

وبا نینمؤملا و  ةآرم  یف  یلاهّـسلا  هَّللا  ّیلو  ثیدحلا  اذه  هتیاور  رکذ  یناربّطلا  بّویا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مساقلا  وبا  نازیملا و  ناسل  یف 
یبهّذلا بقانملا و  باتک  یف  یلزاغملا  نبا  ثیدحلا  اذهل  هتیاور  رکذ  اقسلا  نباب  فورعملا  یطـساولا  نامثع  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  دّمحم 

فورعملا ینیهاشلا  ظعاولا  دمحا  نب  رمع  صفح  وبا  سلاجملا و  یف  هاور  يدنق  رمّـسلا  دّـمحم  نب  رـصن  ثیّللا  وبا  ظاّفحلا و  ةرکذـت  یف 
هتبثا ینطق  راّدلا  دمحا  نب  رمع  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  بقانملا و  باتک  یف  یلزاغملا  نبا  هتیاور  رکذ  هثیدح و  نم  ءزج  یف  هاور  نیهاش  نباب 

نم ءازجا  یف  هجرخا  ّیبرحلا  ّيرکّسلا  قاحـسا  نب  میهاربا  نب  ناذاش  نب  نسحلا  نب  دّمحم  نب  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  للعلا و  باتک  یف 
ۀّطب نب  نادمح  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دیبع  هَّللا  دبع  وبا  ةرـضّنلا و  ضایرلا  یف  يربّطلا  ّبحملا  ثیدحلا  اذـهل  هتیاور  رکذ  هثیدـح و 

یف ّيربّـطلا  ّبحملا  هتیاور  رکذ  هل و  ءزج  یف  هاور  راّّـجنلا  ریکب  نـب  ریمع  نـب  دّـمحم  رکب  وـبا  ۀـنابالا و  باـتک  یف  هاور  یّطبلا  يربـکعلا 
یّبضلا دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  ۀـّیدّنلا و  ۀـضوّرلا  یف  ریمالا  لیعامـسا  نب  دّـمحم  یبقعلا و  رئاخذ  ةرـضّنلا و  ضاـیّرلا 

دبع هعس  وبا  ثیدحلا و  اذه  قرط  هیف  عمج  هل  باتک  یف  نیحیحصلا و  یلع  كردتسملا  یف  هاور  عّیبلا  نباب  فورعملا  مکاحلا  يروباسیّنلا 
باتک یف  هاور  یناهبـصالا  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دمحا  رکب  وبا  یفطـصملا و  فرـش  یف  هاور  یـشوکرخلا  يروباسیّنلا  دّمحم  نب  کلملا 
دمحا نب  دّمحم  رهاط  وبا  ریّطلا و  باتک  یف  ءایلوالا و  ۀیلح  یف  هاور  یناهبصالا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ثیدحلا و  اذه  قرط  هیف  عمج 

نبا ربخلا  اذهل  هتیاور  رکذ  یعفاشلا  هیقفلا  راّطعلا  دـمحا  نب  رفظم  نب  دـمحا  ریّطلا و  ثیدـح  قرط  باتک  یف  هاور  یناسارخلا  نادـمح  نب 
باتک یف  یمزراوخلا  دـّیؤملا  وبا  ثیدـحلا  اذـهل  هتیاور  رکذ  یقهیبلا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  دـمحا  رکب  وبا  بقانملا و  باتک  یف  یلزاغملا 
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رمع وبا  بقانملا و  باتک  یف  یلزاغملا  نبا  ثیدحلا  اذه  هتیاور  رکذ  نارـشب  نباب  فورعملا  يوّحنلا  لهـس  نب  دمحا  نب  دّمحم  بقانملا و 
بیطخلا تباث  نب  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  سلاجملا و  ۀجهب  باتک  یف  هاور  یبطرقلا  يرمّنلا  ّربلا  دـبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دـبع  نب  فسوی 

وبا بقانملا و  باتک  یف  هاور  یلزاغملا  نباب  فورعملا  ّیباـّلجلا  ّبیّطلا  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  دادـغب و  خـیرات  یف  هاور  يدادـغبلا 
یف هاور  يوغبلا  ءاّرفلا  نب  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دّـمحم  وبا  ۀنّـسلا  ییحم  ۀباحّـصلا و  لئاضف  یف  هاور  یناعمّـسلا  دّـمحم  نب  روصنم  رّفظملا 

يردبعلا ۀیواعم  نب  نیزر  نسحلا  وبا  حیباصملا و 
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دمحا نب  ّقفوم  دّیؤملا  وبا  صئاصخلا و  باتک  یف  هاور  يزنطّنلا  میهاربا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  ۀّتّـسلا و  حاحّـصلا  نیب  عمجلا  باتک  یف  هاور 
وبا نیدبعتملا و  ۀلیسو  یف  هاور  اّلمب  فورعملا  یلیبدرالا  رضخ  نب  دّمحم  نب  رمع  بقانملا و  باتک  یف  هاور  یمزراوخ  بطخاب  فورعملا 

میرکلا دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  كرابم  تاداعّـسلا  وبا  هخیرات و  یف  هاور  رکاسع  نباب  فورعملا  هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا  نب  ّیلع  مساقلا 
ریثـالا نباـب  فورعملا  میرکلا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  نسحلا  وـبا  لوصـالا و  عماـج  یف  هاور  يرزجلا  ریثـالا  نباـب  فورعملا 

هاور راّّجنلا  نباب  فورعملا  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  دومحم  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  ۀباحّـصلا و  ۀفرعم  یف  ۀباغلا  دسا  باتک  یف  هاور  يرزجلا 
رّفظملا وبا  نیّدـلا  سمـش  لوسّرلا و  لآ  بقانم  یف  لؤسلا  بلاطم  یف  هدروآ  ّیبیـصّنلا  یـشرقلا  ۀـحلط  نب  دّـمحم  ملاس  وبا  هخیراـت و  یف 

نب فسوی  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  ۀّمئالا و  ۀفرعم  یف  ۀّمالا  ّصاوخ  ةرکذت  باتک  یف  هدروآ  يزوجلا  نبا  طبـس  یفنحلا  یلعزق  نب  فسوی 
دّمحم نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیّدلا  ّبحم  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  یف  بلاطلا  ۀـباتک  یف  هاور  یعفاّشلا  یجنکلا  دّـمحم 

نب دّمحم  نب  میهاربا  یبرقلا و  يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  ةرشعلا و  لئاضف  یف  ةرـضّنلا  ضایّرلا  هباتک  یف  هتبثا  ّیکملا  یعفاّشلا  ّيربّطلا 
رخف نیطبّـسلا و  لوتبلا و  یـضترملا و  لئاضف  یف  نیطمّـسلا  دـئارف  یف  هاور  ینیومحلا  هیومح  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـّیؤملا 

وبا حیباصملا و  ةاکشم  یف  هاور  بیطخلا  يزیربّتلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیّدلا  ّیلو  قئاقحلا و  روتـسد  یف  هتبثا  يوسناهلا  نیّدلا 
نب دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  نیّدـلا  سمـش  فارطالا و  ۀـفرعمب  فارـشالا  ۀـفحت  یف  هاور  يّزملا  فسوی  نب  نمحّرلا  دـبع  نب  فسوی  جاّجحلا 

يدنرّزلا فسوی  نب  دّمحم  ثیدحلا و  اذه  قرط  هیف  عمج  فّنـصم  یف  هاور  لادتعالا و  نازیم  ظاّفحلا و  ةرکذت  یف  هرکذ  یبهّذـلا  دـمحا 
لوسّرلا و لآ  لـضف  ۀـفرعم  یلا  لوصولا  جراـعم  نیطبّـسلا و  لوتبلا و  یـضترملا و  یفطـصملا و  لـئاضف  یف  نیطمّـسلا  ررد  مظن  یف  هاور 

بّقلملا يداباتلوّدلا  یلواّزلا  رمع  نب  نیّدلا  سمش  نب  نیّدلا  باهش  لئاضفلا و  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  یف  هاور  دمحا  نیّدلا  باهش 
نب ّیلع  نازیملا و  ناسل  یف  هتبثا  ینالقـسعلا  رجح  نباب  فورعملا  دّـمحم  نب  ّیلع  نب  دـمحا  ءادعّـسلا و  ۀـیاده  یف  هرکذ  ءاـملعلا  کـلمب 

يذبیملا يدزبلا  نیّدلا  نیعم  نب  نیـسح  ۀّـمئالا و  ۀـفرعم  یف  ۀّـمهملا  لوصفلا  یف  هاور  یکلاملا  غاّبّـصلا  نباب  فورعملا  دـمحا  نب  دّـمحم 
هاور يریطملا  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  حتاوفلا و  یف  هرکذ 

7 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
باذملا ربّتلا  باتک  یف  هرکذ  یعفاشلا  ینیـسحلا  ّیفاحلا  دّـمحم  نب  دـمحا  ةرهاّطلا و  هترتع  یبّنلا و  تیب  لآ  لضف  یف  ةرهاّزلا  ضایّرلا  یف 

بختنم سلاـجملا و  ۀـهزن  یف  هتبثا  يروفّـصلا  ناـمثع  نب  نمحّرلا  دـبع  نب  مالّـسلا  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  باحـصالا و  بـیترت  ناـیب  یف 
فورعملا یطویّـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  لطابلا و  هباتک  یف  هتبثا  يزاریـشلا  یجنخلا  هَّللا  لضف  نب  ناهبزور  نب  هَّللا  لضف  سئافّنلا و 

نیّدلا ماسح  نب  یلع  ۀّیکملا و  حنملا  یف  هرکذ  یّکملا  یمثیهلا  رجح  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نب  دمحا  عماوجلا و  عمج  یف  هاور  نیّدلا  لالجب 
ّمث یناجرجلا  فیرّـشلا  ینیـسحلا  ینـسحلا  نیّدـلا  نیعم  نب  مودـخم  ازریمب  ریهّـشلا  ساّبع  لاّمعلا و  زنک  یف  هاور  یقّتملا  کلملا  دـبع  نب 

ءاطع ءافلخلا و  ۀعبرالا  لضف  یف  ءافتکالا  یف  هاور  یعفاّشلا  ینمیلا  یباّصولا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  ضفاورلا و  ضقاون  یف  هدروآ  يزاریّـشلا 
یبأ نب  يولع  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  خیـش  نیعبرالا و  یف  هاور  ثدحملا  نیّدلا  لامجب  فورعملا  ّيزاریّـشلا  هَّللا  لضف  نب  هَّللا 

یبلاعّثلا دّـمحم  نب  یـسیع  يدـهم  وبا  ۀـّیبسکلا و  نیهاربلا  زنک  یف  هتبثا  يرفعجلا  دـمحا  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  رکب 
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نب دّمحم  ازریملا  ضفاوّرلا و  ضفارم  یف  هتبثا  يروفن  راهّـسلا  دیزیاب  دّمحم  نب  نیّدلا  ماسح  یبهّذلا و  نع  القن  دیناسالا  دیلاقم  یف  هرکذ 
يذمّرتلا نع  یلعلا  جراعم  یف  هلقن  اضّرلا  یبأ  خیشلا  طبـس  ملاع  ردص  دّمحم  يذمّرتلا و  نع  اجنلا  حاتفم  یف  هلقن  یناشخدبلا  ناخ  دمتعم 

حالـص نب  لیعامـسا  نب  دّـمحم  افخلا و  ۀـلازا  یف  هرکذ  نینیعلا و  ةّرق  یف  هتبثا  بطاخملا  هلا  يرمعلا و  میحّرلا  دـبع  نب  دـمحا  هَّللا  ّیلو  و 
ۀلیسو یف  هاور  يونهکللا  ّیلاهّسلا  قحلا  دبع  دمحا  الم  نب  هَّللا  ّبحم  نب  نیبم  يولوملا  ۀّیدنلا و  ۀضوّرلا  یف  هتبثا  یناعنصلا  ّینامیلا  ریمألا 

هتبثا هدلاو و  ةدیقع  نایب  اهعوضوم  یّتلا  ۀلاسّرلا  یف  هرکذ  لیلجلا  انبطاخم  وه  يذـّلا  یلهد  لیزن  يرمعلا  هَّللا  ّیلو  نب  زیزعلا  دـبع  ةاجنلا و 
هدروآ لیبّنلا  لضافلا  كاذ  خا  نبا  يرمعلا  ینغلا  دبع  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  نیلئاّسلا و  ضعب  باوجب  هیواتف  یف  نیثّدحملا و  ناتـسب  یف 

یف هاور  روفمار  لیزن  ینامیلّـسلا  نیّدلا  رون  يذمرتلا و  نع  بابحالا  حیرفت  یف  هلقن  ثّدـحملا  یلع  نسح  يولوملا  ۀـمامالا و  بصنم  یف 
دّمحم نب  میهاربا  نب  نامیلـس  نینمؤملا و  ةآرم  یف  هاور  يونهکللا  یلاهّـسلا  هَّللا  ّبحم  نب  هَّللا  بیبح  نب  هَّللا  ّیلو  يولوملا  میتـیلا و  ّرّدـلا 

هجّرخ تاقّثلا و  ۀمئالا  هاور  دق  رئاّطلا  ثیدـح  ّنا  رهظ  انه  نم  ةّدوملا و  عیبانی  یف  هاور  يزودـنقلا  یخلبلا  ّینـسحلا  دّـمحم  نب  میهاربا  نب 
نورهاملا ءاملعلا  هیلع  لبقا  تابثالا و  داوطالا 

8 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رابغ و ال مهل  ّقشی  نیّذلا ال  نوکنحملا  هتبثا  نوعرابلا و  ۀملکلا  هب  ثبشت  نودقانلا و  ةذباهجلا  هب  کّسمت  نوفراعلا و  قاّذحلا  هیلإ  نکر  و 

یلع ۀینسلا  تاملک  تقفصا  دق  مهناکرا  عزعزی  مهناش و ال  نهوی  مهتافـص و ال  ّضری  مهتانق و ال  مهل  زمغی  راثآ و ال  یف  مهل  ینادی ؟؟؟
ۀّنّـسلا و مالعا  قاقـش  ۀـعاربلا و  دـقّنلا و  لها  ۀـفلاخم  ۀـعالجلا و  ۀـحقلا و  یف  غلاب  دـقف  مهفلاخ  نمف  مهراطخا  ۀـهابن  مهرادـقا و  ۀـمظع 

نم قورملا  راثآلا و  ّنف  یف  قبّـسلا  بصق  نیزرحملا  ةاوانم  رابتخالا و  ربّسلا و  لضفلا و  ۀّـمئا  ةّزاـعم  ۀعانّـصلا و  نیطاـسا  داـنع  ۀـعامجلا و 
یف حبّصلاک  وا  راهّنلا  ۀعبار  یف  سمّـشلاک  حضاو  وه  ام  ّطلا  راکنالا و  ّدّرلاب و  هقنع  نم  نیّدلا  ۀقبر  علخ  رابخالا و  ملع  یف  قاّذخلا  ۀعاطا 

رافسالا

دناهدومن رکذ  ای  تیاور  ار  ریط  ثیدح  هک  هفحت ) فلؤم  ردپ   ) هللا یلو  هاش  خیاشم  هلسلس  رفن )  33  ) یماسأ هیناث  ةدئاف 

دلاو هَّللا  یلو  هاش  هزاجا  خـیاشم  زا  دـناهدرک و  ریط  ثیدـح  رکذ  ای  تیاور  هک  راخف  یلاع  نیثدـحم  راـبک و  ياـملع  نآ  یماـسا  زارفا  رد 
رد هَّللا  یلو  هاش  هک  دـسریم  هعبـس  خویـش  نآ  ضعب  ای  لک  هطـساوب  ناشیاب  وا  تیاور  هلـسلس  دنتـسه و  دـماحملا  میظع  بطاخم  دـجام 

تمظع و لامک  دوخ  نیدـلقم  نیدـقتعم و  ناهذا  رد  هدروآ  اجب  یهلا  دـمح  ناشیاب  دوخ  دنـس  لاصتاب  دانـسالا  تامهم  یلا  داشرا  هلاسر 
هک هدومن  حیرـصت  هدرک و  خـسار  ناشیا  ردـق  ناحجر  رخف و  ناعمل  ناکم و  ومـس  نأش و  ولع  تلابن و  تبترم و  تعفر  تیاهن  تلالج و 
نآ زا  سپ  دنانیقفاخلا  نیب  نم  مهلـضف  یلع  عمجم  نیمرتحم و  نیرحب  نیروهـشم  هلمج  زا  مالعا و  هداق  همئا  مارک و  هّلجا  خـیاشم  ناشیا 

يذمرتلا و ةروس  نب  یـسیع  نب  دّمحم  یـسیع  وبا  ینابیـشلا و  لبنح  نب  دمحم  نب  دـمحا  یفوکلا و  تباث  نب  نامعن  هفینح  وبا  تسا  هلمج 
وبا یئاسّنلا و  بیعـش  نب  دمحا  نمحرلا  دبع  وبا  راّزبلا و  قلاخلا  دبع  نب  رمع  نب  دـمحا  رکب  وبا  ینابیـشلا و  لبنح  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع 
وبا یلماحملا و  لیعامسا  نب  نیسحلا  هَّللا  دبع  وبا  يربطلا و  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  یلصوملا و  یمیمتلا  ینثملا  نب  یلع  نب  دمحا  یلعی 

يربکعلا ۀطب  نباب  فورعملا  دمحم  نب  هَّللا  دیبع  هَّللا  دبع  وبا  ینطق و  راّدـلا  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  یناربطلا و  بویا  نب  نامیلـس  مساقلا 
وبا یقهیبلا و  نیـسحلا  نب  دمحا  رکب  وبا  یناهفـصالا و  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  يروباسیّنلا و  مکاحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  و 

ۀنـسلا ییحم  يدادـغبلا و  بیطخلا  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  یبطرقلا و  يرمّنلا  ّربلا  دـبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع 
ریثالا نباب  فورعملا  دـمحم  نب  كرابم  نیدـلا  دـجم  رکاسع و  نباب  فورعملا  هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا  نب  یلع  يوغبلا و  دوعـسم  نب  نیـسح 
یلعزق نب  فـسوی  راـجنلا و  نباـب  فورعملا  دوـمحم  نب  دـمحم  يرزجلا و  ریثـالا  نباـب  فورعملا  دـمحم  نـب  یلع  نیدـلا  زع  يرزجلا و 
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یلو ینیومحلا و  دـّیوملا  نب  دـمحم  نب  میهاربا  عماـجملا  وبا  يربطلا و  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  نیدـلا  ّبحم  يزوجلا و  نبا  طبـسب  فورعملا 
نباب فورعملا  یلع  نب  دمحا  یبهّذلا و  دمحا  نب  دمحم  يزملا و  نمحرلا  دبع  نب  فسوی  يزیربتلا و  بیطخلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نیدـلا 

نب یلع  یکملا و  رجح  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحا  یطویّسلا و  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ینالقسعلا و  رجح 
9 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بطاخم دجام  دلاو  ترابع  الوا  ام  هک  دیاب  ثدحملا و  نیدلا  لامجب  فورعملا  يزاریـشلا  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  اطع و  یقّتملا و  نیدلا  ماسح 
مینک رکذ  لاصتا  نیرب  ار  یهلا  دمح  وا  ترضح  ندروآ  اجب  ناشیاب و  وا  دنس  لاصتا  تیفیک  هعبس و  خویش  نآ  يامسا  حیرـصت  نمـضتم 

هزاجا خیاشم  زا  ناشیا  ندوب  مینکیم  تباث  نا  زا  یضعب  ای  هعبـس  خویـش  یمامت  خیاشم  زا  نیروکذم  تارـضح  ندوب  هاگ  ره  نا  زا  دعب  و 
نم ۀعبـسب  هَّلل  دـمحلا  يدنـس و  لّصتا  دـق  لصف  داشرالا  یف  بطاخملا  دـلاو  هَّللا  ّیلو  لاق  دـش  دـهاوخ  رهاـظ  تهادـب  هب  بطاـخم  دـلاو 
نب دّمحم  خیشلا  نیقفاخلا  نیب  نم  مهلضف  یلع  عمجملا  نیمرتحملا  نیمرحلاب  نیروهـشملا  نم  مالعالا  ةداقلا  ۀّمئالا  مارکلا  ۀّلجلا  خیاشملا 

نـسحلا نب  میهاربا  خیـشلا  یبرغملا و  ینادّرلا  نامیلـس  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  خیـشلا  يرفعجلا و  یبرغملا  یـسیع  خیـشلا  یلبابلا و  ءـالعلا 
ّمث يرصبلا  ملاس  نب  هَّللا  دبع  خیشلا  یّکملا و  لّخنلا  دّمحم  نب  دمحا  خیـشلا  یکملا و  یمیجعلا  یلع  نب  نسح  خیـشلا  یندملا و  يدرکلا 

بختنم یف  ام  عیمجب  ینزاجاف  یلبابلا  اّما  یّتش  مولع  یف  ۀعّونتملا  هدیناسا  اهیف  هل  عمج  وا  اهیف  وه  عمج  ۀـلاسر  مهنم  دـحاو  لکل  یّکملا و 
اندرـس نیذلا  ۀثلثلا  هخیاشم  نع  هیبا و  نع  يدرکلا  میهاربا  نب  دّمحم  رهاط  وبا  نیمالا  ۀقثلا  انخیـش  هل  یـسیع  خیـشلا  هعمج  يذلا  دیناسالا 

نع رهاط  وبا  هیف  ام  عیمج  ینزاجا  رهاط و  وبا  انخیش  هفیلات  دیناسالا  دیلاقم  ینلوانف  یسیع  خیّشلا  اّما  یلبابلا و  نع  مهّلک  هیبا  دعب  مهءامسأ 
ینزاجا هبتاکم و  فّنصملا  نع  ۀهفاشم  رهاط  وبا  انخیش  هفیلات  فلخلا  ۀلص  یف  ام  عیمجب  ینزاجاف  نامیلس  نبا  اّما  هنع  نیروکذملا  ۀعبرالا 
ّيدرکلا اّما  هنع و  هّدـج  نع  ملاـس  نب  هَّللا  دـبع  خیـشلا  تنب  نبا  رمع  دّیّـسلا  هعیمجب  ینزاـجا  هنع و  هَّللا  دـفو  دّـمحم  هدـلو  هیف  اـم  عیمجب 

طـسب ۀلاسر  ناهّدلا  نیّدلا  جات  خیـشلا  ّفلاف  ّیمیجعلا  اّما  روکذملا و  هیبا  یلع  هتءارقب  رهاط  وبا  هیلع  اعامـس  هفیلات  ممالا  عیمجب  ینربخاف 
اهلامکب ح ۀنـسلا  هیلع  أرق  هتذـمالت و  ّصخا  هسورد و  يراق  رهاط  وبا  ناک  هنع و  رهاط  وبا  یمیجعلا  هاور  ام  عیمجب  ینزاجا  هدـیناسا  اـهیف 
اهرئاسب و ینزاجا  هراثآ و  دّمحم و  اّطؤم  یمراّدلا و  دنسم  نم  ائیش  ۀّتّسلا و  لئاوا  ۀّکم  یتفم  یفنحلا  یعلقلا  نیّدلا  جات  خیشلا  نم  تعمس 

نمحرلا دبع  خیّـشلا  اهینلوان  هنع ح  رهاط  وبا  اهب  ینزاجا  هدـیناسا  اهیف  عمج  ۀـلاسر  هلف  ّیلّخنلا  اّما  یمیجعلا  نع  هتیاور  هل  ّحـصت  ام  عیمجب 
هل ّحصت  ام  عیمجب  اهب و  ینزاجا  ۀلاسر  ملاس  خیـشلا  هدـلو  ّفلاف  يرـصبلا  اّما  هیبا و  نع  اهب  ینزاجا  روکذـملا و  دـمحا  خیـشلا  نبا  لّخنلا 

هنم عمس  دق  هنع و  رهاط  وبا  ینزاجا  بتکلا  لئاوا  هنع  تعمس  روکذملا و  هَّللا  دبع  خیشلا  هّدج  نع  رمع  دّیّسلا  هتیاور 
10 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هناف ءاسّنلا  رمـس  ثیدح  ّالا  هلامکب  يذمرتلا  لئامـس  هیلع  أرق  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ربق  دنع  هلامکب  دمحا  مامالا  دنـسم  رهاط  وبا 
دـشابیم تسنیروکذـم  هعبـس  خـیاشم  زا  یکی  هک  یناروکلا  يدرکلا  نسحلا  نب  میهاربا  هزاجا  خـیاشم  زا  وا  سپ  هفینح  وبا  اّما  هنم  هعمس 

دّمحم نب  نیسحلل  هنع  هَّللا  یضر  ۀفینح  یبأ  مامالا  دنسم  هتفگ  هدومرف  عمج  دوخ  دیناسا  نا  رد  هک  ممهلا  ظاقیال  ممالا  باتک  رد  يدرک 
لبنح نب  دمحا  ماما  اّما  هفلؤم  نع  یقشمدلا  یعوشخلا  میهاربا  نب  تاکرب  رهاط  یبأ  نع  يراخبلا  نب  رخفلا  یلا  ۀنّسلاب  یخلبلا  ورـسخ  نب 

دـشابیم تسنیروکذـم  هعبـس  خـیاشم  زا  هک  یبرغملا  یکلاملا  يرفعجلا  یبلاعثلا  دـمحم  نب  یـسیع  يدـهم  وبا  هزاـجا  خـیاشم  زا  وا  سپ 
دبع نیدلا  نیز  نب  دـمحم  نیدـباعلا  نیز  نب  یلع  نیدـلا  رون  خیـش  زا  دوخ  تایورم  رد  دـیناسالا  دـیلاقم  رد  روکذـم  يدـهم  وبا  هچنانچ 

ذیهجلا مامهلا  دحوالا و  مامالا  مهنم  هدرک و  رکذ  دیلاقم  رد  هقیـشر  ترابع  نیاب  وا  هلیزج  بقانم  هلیمج و  حئادم  هک  يروهجالا  نمحرلا 
نم زئاحلا  لمالا و  لؤسلا و  یهتنم  نافرعلا  یقتنم  نم  لصحملا  جاومالا و  مطالتملا  عادـتهالا  ملیع  جاهنملا و  اطوملا  داـشرالا  ملع  درفملا 

ةریخذ نم  مهل  رـشانلا  نایبلا و  حیـضوتلا و  دئاوم  بیذهتلا  نودم  نم  تادافالا  بالطل  لذابلا  لمکالا و  لماشلا و  ناقتالا  تامّدقم  دیهمت 
داضملا نیع  قافوب  رصملا  نیع  ناسنا  فلاخملا و  فلاوملا و  فارتعاب  رصعلا  ۀمالع  نایبّتلا  رهاوجب  ملعملا  زارطلا  نیقلتلا  ۀنوعم  حیقنتلا و 
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نیع یلع  اهدـصاقم  فقاوم  اهفقاوم و  دـصاقم  نم  فقاولا  اهلاکـشا و  ۀـحازا  اهزومر و  ّکف  یف  فراـعملا  ناوید  ةروظاـن  فعاـسلل و  و 
ثراو رباکالاب و  رغاصالا  قحلم  مالقالا  ۀنـسلا  ۀنـسلالا و  مالقاب  ةروثأملا  ۀیآلا  مالعالا و  ۀّمئالا  خیاشملا  خیـش  اهلاکـشا  جئاتن  نم  ۀباصالا 

نبا یلع  نیّدلا  رون  داشرالا  وبا  قافآلا  قامعا  نم  اهیلإ  عجتنملا  تقولا  ۀـکرب  قالطالا و  یلع  ایندـلا  دنـسم  رباک  نع  ارباک  ةدایّـسلا  قالعا 
نیققحملا ءاهقفلا  ۀمتاخ  ریهـشلا  ۀماّلعلا  ریبکلا  مامالا  نب  دّمحم  نیدباعلا  نیز  هَّللا  دبع  یبأ  دنـسملا  ثدحملا  قاشملا  راّظّنلا  هیقفلا  مامالا 

مهـسب ۀیمالـسالا  نونفلا  رئاس  یف  براّضلا  بیـصن و  رفوا  رثالا  ۀـضیرف  نم  زئاحلا  نییبّتلا  قیقحتلا و  لـهاک  یلع  بهذـملا  ۀـیار  لـماح  و 
يرهاقلا رصم  فیر  نم  ۀیرق  یلا  ۀبـسن  ءاهلا  ّمض  میجلا و  نوکـس  ةزمهلا و  ّمضب  يروهجالا  نمحرلا  دبع  نیّدلا  نیز  دّمحم  یبأ  بیـصم 

یلع اـهب  أـشن  ۀئامعـست و  نیعبـس و  سمخ و  ۀنـس  رـصتب  هَّللا  همحر  دـلو  هارق  ناـنجلا  سیدارف  یف  لزجا  هارث و  ۀـمحرلا  قراوغب  هَّللا  یقس 
بئارغلا یلع  افوقو  دئاوفلل و  ادییقت  اهیف و  امّهفت  نوتملل و  اظفح  ملعلا  بلط  یلع  صرحلا  ۀمزالملا و  لاغتشالا و 

11 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ظفاحلا یعفاشلا و  یلمرلا  دمحا  نب  دّمحم  ۀمالعلا  سمشلاک  دانسالا  ّولع  مهل  نّمم  مهنم  ةزاجتـسالا  تقولا و  خویـش  یلع  عامّـسلل  رکب  و 

سمـش ۀماّلعلا  یعفاشلا و  ّیمقلعلا  رکب  یبأ  نب  یلع  نب  نمحرلا  دـبع  نب  میهاربا  ناهربلا  یعفاشلا و  یفارقلا  رکب  یبأ  نب  یلع  نیّدـلا  رون 
نیب عماجلا  هرـصع  یف  ۀیکلاملا  ماما  یکلاملا و  ۀمجعم  نیـشف  ۀّیتحت  ةانثم  اهدعب  ةروسکم  ءافب  یـشیفلا  دمحا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نیّدـلا 

ریبکلا دنسملا  یکلاملا و  یفارقلا  رمع  نب  ییحی  نب  دّمحم  نیّدلا  ردب  ۀیکلاملا  یضاق  يرفونبلا و  ۀمالـس  نب  نیّدلا  سمـش  لمعلا  ملعلا و 
یفنحلا و یخرکلا  نیـسح  نیّدلا  ردب  دّـمحم  یبأ  دنـسملا  ۀـماّلعلا  یفنحلا و  ۀـنکاس  مال  ۀمومـضم و  ةزمهب  یئاجلا  نب  رمع  نیدـلا  جارس 

هّقفت یعفاشلا و  يدابعلا  مساق  نب  دمحا  باهـشلا  ۀّیلقعلا  نونفلا  خیـش  قیقحتلا و  ۀـماّلع  یعفاشلا و  ینیقلبلا  حـلاص  خیـشلا  قّقحملا  ۀـمالع 
نیلصا ۀّیبرع و  اهقف و  نونفلا  یف  عرب  ّدج و  نیرخآ و  یف  یبرغلا  نامثع  خیشلا  يومربلا و  نیّدلا  میرک  خیشلا  یفارقلا و  ردبلا  يرفونبلاب و 

رومعملا ءاجرا  رمع  هتیـص و  راط  رهاوجلا و  رثن  رئاظّنلا و  مظن  دّیق و  حرـش و  ّفلا و  فّنـص و  یتفأ و  سرد و  اهریغ و  اقطنم و  ۀـغالب و  و 
یف درفملا  ملعلا  راص  یّتح  رمع  قالطالا و  یلع  کلام  بهذم  ۀسایر  هیلإ  بهتنا  بهاذملا و  رئاس  نم  ۀقبط  دعب  ۀـقبط  هب  هَّللا  عفن  هرکذ و 
نم هلام  عم  اذـه  دانـسالا  ّولع  ۀلیـضف  لزاّنلا  قّوط  دادـجالاب و  دافحالا  قحلاف  هنع  ذـخالل  قافآلا  رئاس  نم  هیلإ  سانلا  لحر  دانـسالا و  ّولع 

ردّصلا ۀمالس  لامتحالا و  دیزم  بناجلا و  نیل  قلخلا و  نسح  لابلا و  ۀعس  ۀنایّصلا و  ۀناصر  فّفعّتلا و  ۀقاثو  ۀهازنلا و  لامک  نیّدلا و  ۀناتم 
هرصب یف  ارخآ  بیص  ۀنسحتسملا و  هلئامـش  ۀنـسحلا و  هفاصوا  نم  کلذ  ریغ  یلا  ریقحلا  لیلجلا و  ریغّـصلا و  ریبکلا و  عم  عضاّوتلا  ۀیاهن  و 

نا قفتاف  هلاح  رهاظ  یف  حالّصلا  ۀمس  هل  نّمم  ناک  خیشلا و  سلجم  رضحی  ناک  اّرش  هب  هَّللا  دارأ  نّمم  ۀبلّطلا  ضعب  ّنا  وه  بیرغ و  ببـسب 
ّهناب هدّـعوتف  جوز  دـعب  الا  هل  ّلحت  اّهناب ال  هاتفاف  خیـشلا  یتفتـساف  مدـّنلا  هکردا  مث  ۀـثالث  اهقّلطف  ةرجاـشم  هلها  نیب  هنیب و  عقو  هتنب و  جوزت 

برضف هّلتـساف  فیـس  هتحت  ءاجف و  هتداع  یلع  سیردّتلل  سلج  یتح  اموی  خیـشلا  كرتف  همالکب  خیـشلا  ثرتکی  ملف  هل  اهدری  مل  نا  هلتقی 
خیشلا نیب  هنیب و  اولاح  یتح  لاعّنلا  بایّثلاب و  الامش  انیمی و  هولوانف  عماجلا  لها  نم  مهرضح  نم  ۀقلحلا و  لها  هیلإ  ماقف  هسار  یلع  خیشلا 
ترثاف هرادل  خیـشلا  عفر  کلذ و  ریغ  ّیـصعلا و  لاعّنلا و  يدیالاب و  ابرـض  لجرالاب و  اسود  هولتق  یّتح  هب  اولاز  ام  هسار و  یف  هجـش  دـق  و 

جاجشلا کلت 
12 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ثیدحلا و هقفلا و  یف  هنع  تذخا  ارسک  ّالا  نیتنس  ةدم  هتمزالف  فلا  نیّتس و  عبرا و  ۀنس  هیلإ  تلحر  هّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  هرـصب و ال  یف 
ثیدـحلا هظفل  نم  تعمـس  اهلیـصفت و  هَّللا  ءاـشنا  یتاـی  تاـّینیعبرا  ءازجا و  دـیناسم و  عـماوج و  ةدـع  هنع  تـیور  کـلذ و  ریغ  ۀـّیبرعلا و 

ةدـیدعلا فیناصّتلا  هل  هتیاور و  هنع  هل و  زوجی  ام  ّلـک  ةّرم  ریغ  یل  زاـجأ  رکذـلا و  یننقل  فصلا و  ةروسب  لسلـسملا  ۀـیلوالاب و  لسلـسملا 
ۀیـشاح نیدّلجم و  یف  ریغـص  ۀسمخ و  یف  طسو  وا  دلجم  رـشع  ینثا  یف  ریبک  لیلخلا  رـصتخم  یلع  ۀثلثلا  هحورـش  اهنم  ةدیفملا  ۀـمکحملا 

نبال وحنلا  ۀّیفلا  حرش  جارعملا و  یف  فیطل  دلجم  یقارعلا و  نیّزلل  ةریّسلا  ۀیفلا  حرـش  ۀلاسرلا و  ةدیقع  حرـش  ۀلاسّرلل و  یئاتتلا  حرـش  یلع 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 39 

http://www.ghadirestan.com


کـسنم رجح و  نبال  ۀبّخنلا  حرـش  یلع  ۀیـشاح  قطنملا و  یف  ینازاتفّتلا  نیّدلا  دعـسل  بیذـهّتلا  حرـش  ةّدوسملا و  نم  هجرخی  مل  کلام و 
دئاوم هتادافا و  دـئارف  نم  کـلذ  ریغ  ۀـموظنم و  ةدـیقع  ةّدوسملا و  نم  جرخت  مل  لئامّـشلا  یلع  ۀـباتک  ناخّدـلا و  ۀلئـسم  یف  ءزج  ریغص و 

رجح نبا  ظفاحلا  لاق  لبنح  نب  دمحا  مامالا  دنسم  دیامرفیم  ۀنس  نیعـست  فین و  نع  فلا  نیّتس و  ّتس و  ۀنـس  هَّللا  همحر  یف  وت  هتادادما 
دنسم ادنسم  رشع  ۀینامث  یلع  لمتـشی  وه  هَّللا و  دبع  نع  يوارلا  یعیطقلا  رکب  یبأ  تادایز  نم  ریـسی  ءیـش  هَّللا و  دبع  هدلو  تادایز  هیف  و 
دنـسم ۀثمر و  یبأ  یـصاعلا و  نب  ورمع  نب  هَّللا  دبع  دنـسم  رمع و  نبا  دنـسم  دوعـسم و  نبا  دنـسم  تیبلا و  لها  دنـسم  هعم و  ام  ةرـشعلا و 

نییندملا دنسم  نیّیکملا و  دنسم  رباج و  دنسم  دیعس و  یبأ  دنسم  سنا و  دنسم  ةریره و  یبأ  دنسم  ساّبع و  هَّللا  دبع  دنسم  هینب و  ساّبعلا و 
ءزج و ۀئام  یلع  ۀلمتشم  یه  یهتنا و  ءاسنلا  دنسم  ۀشئاع و  دنسم  راصنالا و  دنسم  نییماشلا و  دنسم  نییرصبلا و  دنسم  نییفوکلا و  دنسم  و 

عمج اّمل  هَّللا  همحر  دمحا  مامالا  ناک  رجح و  نبا  ظفاحلا  لاق  یعیطقلا  نع  يزاّرلا  بهذملا  یلع  نب  نسحلا  ۀـیزجتب  ءزج  نیعبـس  نینثا و 
ضعب هّبتر  کلذ و  وحن  یماشلا و  یف  یندملا  لعج  نم  ریثک  لافغا  هیف  عقوف  هَّللا  دبع  هدـلو  اهّبترف  نیلقملا  دـیناسا  بتری  مل  دنـسملا  اذـه 

یف مدـع  هّنظا  باوبالا و  یلع  قیرز  نب  نیّدـلا  رـصان  ظفاحلا  انرـصع  لها  نم  هّبتر  هیلع و  فقا  مل  باوبـالا و  یلع  نییناهبـصالا  ظاـفحلا 
وبا ظفاحلا  نیلقملا  ءامـسا  یف  مجعملا  فورح  یلع  هّبتر  ینغلب و  ام  یف  اـضیا  هنع  رّخاـت  نم  ضعب  هبتر  یهتنا و  قشمدـب  یمظعلا  ۀـنئاکلا 
یف هّلک  دنـسملا  فارطا  انا  تلمع  یمتیهلا و  نسحلا  وبا  ظفاحلا  انخیـش  ۀّتـسلا  بتکلا  یلع  هیف  ةدـئازلا  ثیداحالا  ّبتر  ّبحملا و  نب  رکب 

تأرق یهتنا  نیدّلجم 
13 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم هتزاجا  اّیرکز و  نع  یلمّرلا  نم  هتزاجاب  هرئاس  یل  زاـجا  مهنع و  هَّللا  یـضر  مهنم  دـحاو  دنـسم  نم  ةرـشعلا  دنـسم  نم  هتبختنا  اـم  هیلع 
يرهزالا رمع  نب  هَّللا  دـبع  یلاعملا  یبأ  یلع  هّلک  هتأرق  لاق  رجح  نب  لضفلا  وبا  ظـفاحلا  اـنربخا  اـّیرکز  وه و  لاـق  یطابنّـسلا  نع  یمقلعلا 

هیلع ئرق  امل  هعامسب  یبلحلا  رمع  نب  دّمحم  نب  دمحا  ساّبعلا  یبأ  یلع  توف  يوس  هعیمجل  هعامسل  اسلجم  نیسمخ  ۀثلث و  یف  يدوعسملا 
یبأ نب  دمحا  نب  هَّللا  دـبع  دّـمحم  وبا  هعیمجب  انربخا  لاق  ینارحلا  رـصن  نب  یلع  نب  معنملا  دـبع  نب  فیطّللا  دـبع  جرفلا  یبأ  بیّجنلا  یلع 

یخوجلا ح نب  دّمحم  نب  دمحا  ساّبعلا  یبأ  نع  تارفلا  نب  میحّرلا  دبع  دّمحم  وبا  ایلاع  انربخا  یطابنّسلا و  اّیرکز و  لاق  یبرحلا ح  دجملا 
هعامـسب هرئاسل  هتزاجا  ینمـشلا و  یقتلا  یلع  ثلثلا  وحنل  هتءارقب  یطویّـسلا  لضفلا  یبأ  ظفاحلا  نع  اضیا  یمقلعلا  عم  ۀثلثلا  نم  هتزاجاب  و 

ّمأ هب  اـنتربخا  یخوجلا  نبا  وه و  لاـق  یـضرعلا  دـمحا  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  نع  یلبنحلا  یناـنکلا  یلع  نب  هَّللا  دـبع  لاـمجلا  یلع  هعیمجل 
نع لبقم  نب  دّـمحم  دنـسملا  ایلاع  هب  ینربخا  یطویّـسلا و  لضفلا  وبا  لاـق  اعامـس ح  ۀـینارحلا  لـماک  نب  یلع  نب  یّکم  تنب  بنیز  دـمحا 

یفاصّرلا جرفلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  لبنح  یلع  وبا  انربخا  یّکم  تنب  بنیز  وه و  لاق  يراخبلا  نب  رخفلا  نع  یـسدقملا  رمع  یبأ  نب  حالّـصلا 
یلع نب  نسحلا  یلع  وبا  انربخا  لاق  ینابیّشلا  نیصحلا  نب  دحاولا  دبع  نب  دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  مساقلا  وبا  انربخا  یبرحلا  دّمحم  وبا  وه و  لاق 
لبنح نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نمحرلا  دبع  وبا  انربخا  لاق  یعیطقلا  نادمح  نب  رفعج  نب  دمحا  رکب  وبا  انربخا  لاق  ظعاولا  بهذملا  یمیمّتلا 

يراصنالا یقابلا  دبع  نب  دّمحم  رکب  یبأ  نع  يدنکلا  نمیلا  یبأ  نع  يراخبلا  نبا  یلا  دنّسلاب  یطویّـسلا و  لالجلا  لاق  یبأ ح  ینثّدح  لاق 
عیمج دانـسإلا  اذهب  يورن  ینیوزقلا  جارّـسلا  لاق  هیبا  نع  هَّللا  دبع  نع  یعیطقلا  رکب  یبأ  نع  يرهوجلا  ّیلع  نب  دّـمحم  وبا  وه  نسحلا  نع 

زا دـمحا  زین  یهتنا و  نیروکذـملا  نم  هنع  يور  نمل  خیـش  لک  نم  اهرئاسل  ةزاجإ  اهـضعبل و  اعامـس  هدـلو  تافّنـصم  مامالا و  تافّنـصم 
هَّللا یضر  ینابیّـشلا  لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحا  مامالا  دنـسم  هتفگ  ممهلا  ظاقیال  مما  هلاسر  رد  وا  هچنانچ  تسیدرک  میهاربا  هزاجا  خیاشم 
یلع وبا  انا  يراخبلا  نب  رخفلا  یلا  قباّسلا  هدنسب  هحور  هَّللا  ّحور  دمحا  نیّدلا  یفص  مامالا  انخیش  یلع  هنم  افرط  تعمس  هیعس  رکـش  هنع و 

یمیمتلا یلع  نب  نسحلا  یلع  وبا  انا  نیـصحلا  نب  دـحاولا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  ۀـبه  مساقلا  وبا  انا  ربکملا  جرفلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  لـبنح 
ءاقبلا وبا  خیـش  خیاشم  زا  لبنح  نب  دمحا  زین  یبأ و  ینث  دمحا  مامالا  نب  هَّللا  دبع  انث  یعیطقلا  رفعج  نب  دمحا  رکب  وبا  انا  ظعاولا  بهذملا 

هک دوخ  باـتک  رد  یفنح  یکم  ناّـهد  نیدـلا  جاـت  هچناـنچ  دـشابیم  نیروکذـم  هعبـس  خـیاشم  زا  مه  وا  هک  تسیمیجعلا  یلع  نب  نسح 
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ار نآ  هتخاس  موسوم 
14 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دبع یبأ  ینّابّرلا  مامالا  دنـسم  هتفگ  یفنحلا  یمیجعلا  یلع  نب  نسحلا  ۀمالعلا  انخیـش  تایورم  بلاغ  نم  یفخ  رهظ و  امل  علطتملا  ۀـیافکب 
دبع نع  يواّرلا  یعیطقلا  رکب  یبأ  تادایز  نم  ریزن  ءیـش  هَّللا و  دبع  هدلو  تادایز  نم  هیف  هنع و  هَّللا  یـضر  ینابیّـشلا  لبنح  نب  دمحا  هَّللا 
نب دّمحم  رمعملا  نع  ینارعـشلا  يزاجح  دّمحم  رمعملا  نع  یلبابلا  نیّدلا  ءالع  نب  دّمحم  هتقو  ظفاح  نع  هب  ربخأ  یلاعت  هَّللا  امهمحر  هَّللا 

دنسملا خیشلا  یلع  اسلجم  نیسمخ  ۀثلث و  یف  هرخآ  یلا  هلّوا  نم  هتأرق  لاق  ینالقسعلا  رجح  نب  دمحا  نیّدلا  باهـش  ظفاحلا  نع  سامکرا 
عضاوم يوس  هعیمجل  هعامسب  يدوعـسملا  يرهزالا  ةرهاقلا  لیزن  لصالا  يدنهلا  كرابم  نب  یلع  نب  رمع  نب  هَّللا  دبع  یلاعملا  یبأ  ریبکلا 

میج اهدعب  نّونلا  نوکـس  ءافلا و  ۀلمهملا و  حتفب  هلجنفحب  فورعملا  یبلحلا  جرفلا  یبأ  نب  رمع  نب  دّمحم  نب  دمحا  ساّبعلا  یبأ  یلع  هنم 
رصن نب  یلع  نب  معنملا  دبع  نب  فیطّللا  دبع  جرفلا  یبأ  بیّجنلا  یلع  ةزاجالابف  دیعس  یبأ  دنسم  يوس  هیلع  أرق  امل  هعامسب  ۀفیفخ  مال  ّمث 

نب كرابملا  رهاط  وبا  هضعبب  ینزحلا و  دـجملا  یبأ  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  دّـمحم  وبا  هعیمجب  انربخا  لاق  ةرهاـقلا  لـیزن  لـصالا  ینارحلا 
بهذـملا یمیمّتلا  یلع  نب  نسحلا  یلع  وبا  انربخا  لاق  نیـصحلا  نب  دـحاولا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  ۀـبه  مساقلا  وبا  اـنابنا  ـالاق  شوطعملا 

لاق لبنح  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  مامالا  نب  هَّللا  دـبع  انربخا  لاق  یعیطقلا  کلام  نب  نادـمح  نب  رفعج  نب  دـمحا  رکب  وبا  انربخا  لاق  ظعاولا 
لبنح نب  دـمحا  مامالا  نب  هَّللا  دـبع  یلع  هناف  یعطقلا  ّنا  ۀـطقن  نب  رکب  وبا  رکذ  رجح و  نبا  ظفاحلا  لاـق  هیف  نّیب  اـمک  هریغ  یبأ و  ینربخا 

ۀلاضف کلام و  نب  فوع  دنسم  یعیطقلا  یلع  هناف  بهذملا  یلع  ابا  ّنا  ةزاجالاب و  هنع  اهاورف  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  دنـسم  نم  قاروا  ۀسمخ 
دنسملا انخیـش  عامـسب  ظفاحلا و  لاق  ّمث  رباج  ثیدح  نم  اثیدح  نوثلث  ۀسمخ و  اضیا  یعیطقلا  یلع  هناف  ّهنا  ظاّفحلا  ضعب  رکذ  دیبع و  نب 

لاق یتنمزتلا  دمّـصلا  دبع  نب  میهاربا  يرعـشالا و  دیبع  نیّدلا  یقت  ظفاحلا  نب  دـمحا  میعن  یبأ  یلع  تیبلا  لها  دنـسمب  هعم و  ام  ةرـشعلا و 
نب يزاغ  یلع  هضعبل  ةّزملا و  بیطخ  نب  ییحی  نب  فسوی  نب  میحرلا  دبع  یلع  هعیمجل  اعامس  یتنمزتلا  لاق  هدنسب و  بیّجنلا  انربخا  لوالا 

تیبلا لها  دنـسمل  هعامـسب  نیـصحلا و  نبا  انربخا  لاق  ربکملا  یف  یفاصّرلا  هَّللا  دـبع  نب  لبنح  یلع  وبا  انربخا  ـالاق  يواـّلحلا  لـضفلا  یبأ 
یقرافلا و دلاخ  نب  دمحا  نب  دّمحم  نیّدلا  ردب  يریبّزلا و  رکب  یبأ  نب  دـمحا  ساّبعلا  یبأ  يرادـنرحلا و  هَّللا  دـبع  نب  کیلع  یلع  ۀّـصاخ 

هیومح نب  دّمحم  نب  دّمحم  نیّدلا  ءاهب ؟؟؟ یطایمدلا و  مجن  نب  یلاع  نب  دّمحم  صاّصّرلا و  نب  قحلا  دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نیّدلا  ّزع 
نب دّمحم  حتفلا  یبأ  نب  دّمحم  نیّدلا  حتف  ریرّضلا و 

15 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیقابلا عامسب  هدنسب و  دجملا  یبأ  نب  دّمحم  یبأ  نم  هتزاجاب  ینارحلا  معنملا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  زعلا  نم  کیلع  عامسب  یـسنالقلا  دّمحم 
ناهرب دنسملا  یشاشقلا و  دمحا  نیّدلا  یفـص  مامالا  نع  ایلاع  هب  ربخا  ةزاجالابف ح و  یـسنالقلا  هیومح و  نبا  يوس  ةّزملا  بیطخ  نبا  نم 

نع لبقم  نب  دّمحم  نع  يراصنالا  دّمحم  نب  ایرکز  یـضاقلا  نع  یلمّرلا  دمحا  نب  دّـمحم  سمّـشلا  نع  امهالک  ینومیملا  میهاربا  نیّدـلا 
دّمحم رکب  یبأ  نع  يدنکلا  نسحلا  نب  دیزی  نمیلا  یبأ  نع  يراخبلا  نب  دمحا  نب  یلع  رخفلا  نع  رمع  یبأ  نب  دمحا  نب  دّمحم  حالّـصلا 

وا هک  يرـصب  ملاس  نب  هَّللا  دبع  خیـش  هزاجا  خیاشم  زا  دـمحا  زین  یعیطقلا و  نع  يرهوجلا  یلع  نب  نسحلا  نع  يراصنالا  یقابلا  دـبع  نب 
نب هَّللا  دبع  دوخ  دلاو  تایورم  نا  رد  هک  دانسالا  ولع  ۀفرعمب  يدادما  رد  يرصب  ملاس  هچنانچ  دشابیم  تسنیروکذم  هعبـس  خیاشم  زا  مه 

باهشلا نع  يدایّزلا  ییحم  نب  یلع  نع  یلبابلا  نع  دلاولا  خیشلا  هیوریف  لبنح  نب  دمحا  مامالا  دنسم  اّما  هتفگ و  هدومن  عمج  يرصب  ملاس 
نب دمحا  ساّبعلا  یبأ  نع  یفنحلا  دّمحم  نب  میحّرلا  دبع  ّزعلا  نع  يواخّسلا  نمحّرلا  دبع  نب  دّمحم  سمّـشلا  نع  یلمرلا  دّمحم  نب  دمحا 
نب هَّللا  ۀبه  مساقلا  یبأ  نع  یفاصرلا  جرفلا  نب  هَّللا  دبع  نب  لبنح  یلع  یبأ  نع  ۀـّینارحلا  یّکم  تنب  بنیز  دـمحا  ّمأ  نع  یخوجلا  دّـمحم 
دبع یبأ  نع  یعیطقلا  نادمح  نب  رفعج  نب  دـمحا  رکب  یبأ  نع  یمیمّتلا  یلع  نب  نسحلا  یلع  یبأ  نع  ینابیّـشلا  دـحاولا  دـبع  نب  دّـمحم 

تـسیبرغم یـسیع  يدهم  وبا  هزاجا  خـیاشم  زا  مه  وا  سپ  حیحـص  عماج  بحاص  يدـنرت  اّما  لبنح  نب  دـمحا  مامالا  نب  هَّللا  دـبع  نمحّرلا 
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وا هلیزج  رخافم  هلیمج و  حئادم  هک  یـساملجسلا  دحاولا  دـبع  نب  یلع  خیـش  زا  دوخ  تایورم  رد  دـیناسالا  دـیلاقم  رد  يدـهم  وبا  هچنانچ 
یبجا همولع و  دئاوفب  لطاعلا  يدسج  یّلح  هتادادما و  دـئاوم  ینتّمع  هتادافا و  دـئاوع  ینترمغ  نم  لّوا  ّنا  هدومن  رکذ  هقیـشر  ترابع  نیاب 
هئاقلا نسحب  یل  حتف  هنایبت و  هنایب و  حضاوب  يراکفا  ناریح  يده  هنافرع و  راوناب  یکوکـش  سدانح  ّیلج  هموهف و  قفاودـب  لحاملا  یعبر 

انعاظ و هتاظحل  ینتلمـش  انطاب و  ارهاظ و  هتکرب  ّیلع  تداع  لوقعملا و  لوقنملا و  دراوش  هئالما  دـّیجب  یل  دـّیق  لوصالا و  عورفلا و  قلاـغم 
ییحم مولعلا و  قیرافت  عماج  مالـسالا  ۀّـمئا  ةدالق  ۀطـساو  مالعالا و  ظافحلا  ۀـمتاخ  ریبکلا  ردّـصلا  ریهّـشلا  مامالا  يالوم  يدّیـس و  اـنطاق 

جرختـسم عاضملا و  ۀـشحو  اهنم  هتقلاب  تبهذ  ام  سنوم  عاطقنالا و  بکانع  اهنم  هیلع  تجـسن  اـم  دّیـشم  موظنملا و  اـهنم و  روثنملا  سراد 
ۀیاهن يراّسلا و  جلادلا و  ۀیغب  دانـسالا  ۀیاوّرلا و  لها  ذبهج  داّقّنلا  ۀـماّلعلا  اهایاضق  نم  اهزومر  قئاقد  حـضوم  اهایابخ و  نم  اهزونک  نئافد 

يدّیس يراقلا  ۀیاوّرلا و  ۀبغر 
16 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب دمحا  نب  ییحی  یبأ  نب  ییحی  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  دـحاولا  دـبع  نب  یلع  خیـشلا  نسحلا  وبا  حالّـصلا و  وبا  يالوم  و 
اذکه هتبتر  ینـسالا  رقملا  سیدارف  یف  یلعا  هتبرت و  ینـسحلا  فراوعب  هَّللا  ّبیط  ۀعّجنلا  يرئازجلا  ۀعبّنلا  یـسراملجسلا  يراصنالا  جارّـسلا 
ةداـبع نب  هعـس  یلا  اـعوفرم  هبـسن  هحور  هَّللا  سّدـق  هّطخب  تیار  هباحـصا و  ءالـضف  ضعبل  اـهتبتک  ةزاـجإ  یف  هَّللا  یـضر  هبـسن  ّیلع  یلما 

مث هتظفاح  ۀـعارب  ترهظ  نوتم و  ةدـع  میظعلا و  نآرقلا  اهب  أرقف  لاغتـشالا  یلع  ۀساملجـس  ةدـلبب  هَّللا  همحر  أشن  جرزخلا  دّیـس  یباحّـصلا 
نیلـصا و اهقفوا و  ریـسفت  اثیدح و  نونـسم  اهنم و  ضورفم  یف  ضاخ  نونف و  یف  اهب  مهنع  ذخاف  ءاملعلا  ۀـّلج  اهب  كرداف  ساف  یلا  لحر 

ۀثلثلا نع  هذخا  ّلج  ناک  هتعارب و  ترهب  هتباجت و  تمجن  کلذ و  ریغ  ءاشنا و  اضیرقت و  ابدا و  اخیرات و  اریـس و  اقطنم و  ۀغالب و  ۀـّیبرع و 
رهاظ نب  یلع  نب  هَّللا  دبع  نیّدـلا  فیفع  دّـمحم  وبا  ۀّنّـسلا  دّیّـسلا  ریطخلا  فرّـشلا  ۀـبخن  ریبکلا و  داتـسالا  مهلوا  ماخفلا  ةذـباهجلا  مالعالا 

امک هنع  ذخا  یجانهّصلا  یلئالدلا  رکب  یبأ  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  فلخلا  ۀکرب  فلسلا و  ۀیقب  یلولا  ملاعلا  مهیناث  یساماجّسلا و  ینـسحلا 
هحورش عم  هظفل  نم  عامس  اهّلج  قیقدت  فشک و  قیقحت و  ثحب و  ةءارق  اهّلک  ةرم  ةرشع  يدحا  وحن  يراخبلل  حیحـصلا  عماجلا  هب  ینربخا 

نیحیحـصلا و بئارغ  یف  قراشملا  یـشکرّزلا و  ینیمامّدـلا و  یطویّـسلا و  اّیرکّزلا و  ّینالطـسقلا و  ّینامرکلا و  يراـبلا و  حـتف  هیـشاوح  و 
اّطوملا هحورش و  عم  ملسمل  حیحّصلا  دنسملا  عیمج  باحـصلا و  فیرعت  یف  باعیتسالا  لاجّرلا و  فیرعت  یف  يذابالکلا  ییحیل و  یطوملا 

يرشخمّزلل فاشکلا  ۀّیطع و  نبا  يدحاولا و  نم  لک  ریسافت  هحورشب و  ءافّشلا  راکذتسالا و  یقتنملا و  نیب  عماجلا  راتخملا  اهنم  هحورـشب 
موقلا قیرط  یف  هیلع  عمس  کلذ و  ریغ  نیلالجلا و  يواضیبلا و  یبلاعثلل و  ناسحلا  رهاوج  يزج و  نبا  يونزغلا و  هیلع و  یبیّطلا  ۀیشاح  عم 
ثلاث يدرورهّـسلل و  ةرخآلا  اینّدـلا و  دـجم  دابع و  نبال  اهحرـش  هل و  مکحلا  ریونّتلا و  هَّللا و  ءاطع  نبال  ننملا  فئاـطل  يریـشقلا و  ۀـلاسر 

هنع ذخا  یناسملتلا  ّيرقملا  دمحا  نب  دّمحم  نب  دمحا  نیّدلا  باهـش  ساّبعلا  وبا  رـصعلا  ظفاح  رثآملا  ۀّیلعلا و  بقانملا  يوذ  رباکالا  ۀّمئالا 
ۀیفلا لیلخ و  رصتخم  یعرفلا و  بجاحلا  نبا  رصتخم  ریغـصلا و  نسحلا  یبأ  دییقتب  یعذربلل  بیذهّتلا  یلوزجلا و  دییاقتب  ۀلاسّرلا  اّطوملا و 
مهّطخ بتک  هتاّفلؤم و  هتاّیورم و  عیمج  نیلّوالاک  هل  زاجا  کلذ و  ریغ  قوزرم و  نبـال  اهحرـش  ةدربلا و  یـسونّسلا و  دـئاقع  کـلام و  نبا 

هّجوت ّمث  ۀنس  نیرشع  اثالث و  همزال  ّهنا  یل  رکذ  رثکا  یناثلل  هتمزالم  تناک  کلذب و 
17 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیطاسا ۀّمالا و  مالعا  اهب  یقل  هضرغ و  بلاطملا  ینـسا  نم  غلب  هضرتفم و  يّداف  ّجـحلا  ۀـضیرف  ءادأل  ۀّیقرـشملا  رایدـلا  وحن  نیعبرالا  دـعب 
يرهاقلا يراصنالا  یمینغلا  یلع  نب  دّمحم  نب  دمحا  نیّدلا  باهش  تالکشملا  نم  اهنم  یـصاغت  ام  ّللذم  تالوقعملا و  ملاع  مهنم  ۀمئالا 

دمحا نیّدلا  باهش  ریبحتلا  هیف و  ناقتالا  داتـسا  ریـسفّتلا و  سراف  مهنم  ّفلؤم و  ّيورم و  نم  هلام  عیمج  یف  هّطخب  ةزاجإ  هل  بتک  یفنحلا 
عمج نم  داشرالا و  ملع  انخیـش  مهنم  ّفلؤم و  ّيورم و  نم  هل  امیف  ةزاجإ  هّطخب  اضیا  هل  بتک  یکلاملا  ّيرهاقلا  يرکبلا  ثراولا  دـبع  نب 

نایعألا و لوحفلا  نم  ءالؤه  ریغ  هلامب و  نیلّوالاک  ةزاجإ  يروهجالا  نمحرلا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نیّدـلا  رون  دانـسالا  ۀـیاوّرلا و  لها 
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موتحملا و مامحلا  هافاو  نا  یلا  هفراط  هدلات و  لذب  هفراطم و  رـشن  ملعلا و  ةدافال  اهب  ّرقتـسا  رئازجلا و  یلا  داع  ّمث  ناقتالا  طبّـضلا و  ناسرف 
همحر ناک  فلا و  نیسمخ و  عبس و  ۀنس  نابعش  رخاوا  نوعاّطلاب  ادیهش  هالوم  یلاعت  هَّللا  ۀمحر  یلا  لقتناف  موظنملا  دقعلا  کلذ  لمش  دّدب 

ۀقر ۀعمّدلا و  ۀعرـس  ۀیـشخلا و  عضاّوتلا و  نآرقلا و  ةوالت  یلع  نامدالا  هرـشن و  یف  ۀـبغّرلا  ملعلا و  یلع  صرحلا  نم  نیکملا  ناکملاب  هَّللا 
لاصیا یلع  صرحلا  مهیلع و  قافـشالا  ۀـبلطلا و  یلع  ونحلا  راثیالا و  ءاخّـسلا و  یلاعت و  هَّللا  یف  شاجلا  ةّوق  لاـمتحالا و  ربصلا و  بلقلا و 

یف قرغتـسا  یکب و  اهدّدر و  ریـشبت  وا  ریذـحت  ۀـیآب  ّرم  امّلک  دّـجهتب  مئاق  وه  ّالا و  لیّللا  رخآ  هیفاوی  لیّللا ال  ماـیق  یلع  اـبظاوم  مهیلإ  عفّنلا 
ریثک مهمیظعت  مهتّبحم و  یف  اغلابم  تاومالا  ءایحالا و  نیحلاّصلل  ةرایزلا  ریثک  هیلایل  بلاغ  یف  هلاـح  هذـه  هعمـسی  نم  همحری  یتح  ءاـکبلا 

ادّقفتم هباحـصال  ۀیبرتلا  نسح  جراخملا  نسحا  مهل  اسمتلم  کلذ  يوس  اّمع  اضرعم  مهنـساحمل  ارـشان  قیرّطلل  نیبستنملا  ءارقفلل  راصتنالا 
اهنادیم و سراف  ناکف  موظنملا  اهنم و  روثنملا  فراطم  رـشن  مولعلا و  ءاقلا  یف  هلاح  اّما  هلثم و  هدعب  فلخی  مل  مهئانتعال  ادـیدش  مهلاوحأل 

انیع هب  تّرق  اهعومـسم و  اهلوقعم و  هب  سّنات  دـق  اهتباصع  زارط  اهتباصا و  مهـس  اـهئاونا و  ضراـع  اـهئاوضا و  ةاکـشم  اـهناوید و  ةروظاـن 
اهریـس و اهخیراوت و  هیدـی  عوط  اهریرحت و  اهحیقنت و  هنایب  ملقل  داقنی  اهریـسفت و  اهثیدـح و  هناـسل  فرط  یلع  يرجی  اـهعورف  اـهلوصا و 

نینـس رـشع  یلع  دـیزت  ةّدـم  یلاعت  هَّللا  قیفوتب  هتمزال  هریغ  نسحی  ّهنا ال  عماّسلا  ّنظ  نونفلا  نم  اّنف  أرقا  امّلک  اهربخ  اهؤاشنا و  هینیع  بصن 
ینعّتم بارعالا و  باب  نم  ۀـفرعملا  لئاقع  یلع  ینلخدا  لاجّرلا و  کلـس  یف  ینالوا  امب  تمظتنا  لامکلا و  جوا  یلا  یـضیضح  اـهب  عفترا 

یلا رظّنلاب 
18 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تذخا نویع  راهنا و  یف  اهلالز  نیعم  نم  تعرک  نونف و  یف  نومیملا  هرظن  ۀـکربب  تکراشف  باجح  یف  تناک  نا  دـعب  ةرفـسملا  اههوجو 
مهبقانم مهریس و  رکذ  نم  هلاجر  فیرعتب  هدانسا  یلع  هیف  مالکلا  مزتلا  عیدب  ۀیارّدلا  نم  هجو  یلع  هنم  عبّرلا  وحن  یلا  يراخبلا  حیحص  هنع 

یباحّصلا و نع  یباحّصلا  وا  رغاصالا  نع  رباکالا  ۀیاور  هیف  وا  اّیندم  وا  اّیّکم  هنوک  نم  فئاطّللا  نم  دانسالا  یف  ام  مهتایفو و  مهدیلاوم و  و 
نم هیف  ام  فیرـصت و  بارعا و  نم  هیلإ  جاتحی  ام  ۀـمجرتلل و  هتقباطم  هنم و  لالدتـسالا  ّلحم  نایب  هبیرغ و  ریـسفتب  هنتم  یلع  کـلذ و  وحن 

عورفلا و نم  هیف  ام  طابنتـسا  اهنم و  ماقملا  هیـضتقی  ام  حـیجرت  بهذـملا و  ذـخا  ام  رکذ  عورفلا و  نم  اهیلع  ینتبی  ام  ۀـّیلوصالا و  دـعاوقلا 
ۀعجارمب کلذ  ّلک  لوحفلا  رباـکا  هرحب  یف  ۀحابّـسلا  نع  فقت  لوقعلا و  رهبی  اّـمم  کـلذ  ریغ  ۀـّیفوّصلا و  تاراـشالا  نم  هیف  اـمب  عاـملالا 
یسونّسلا يوامربلا و  ینیمامّدلا و  یشکرّزلا و  ینالطسقلا و  ینالقسعلا و  رجح  نبا  ینامرکلا و  ضایعل و  قراشملا  نم  هیشاوح  هحورش و 

امیف مالکلا  یلع  راصتقالا  نم  ۀیاوّرلا  ۀیارّدلا و  نیب  رصتخم  قیرط  یلع  ةّرم  ریغ  حیحّصلا  عیمج  اضیا  هیلع  تعمس  يزاغ و  نبا  قورز و  و 
هیف اهقفت  یضاقلل  ءافشلا  نم  افرط  هیلع  تعمس  هیلإ و  جاتحی  اّمم  اذه  ریغ  وا  ۀمجرتلل  ثیدحلا  ۀقباطم  نایب  وا  بیرغ  ریـسفت  نم  هنم  ّدب  ال 

اهیحرـش یف  اـهیف و  اـهقفت  یقارعلا  ۀـیفلا  ثیدـحلا  موـلع  یف  هنع  تذـخا  مهریغ و  ینمـشلا و  یجلدـلا و  یناـسمّلتلا و  هحورـش  ۀـعجارمب 
يزاغ و نبا  تاوملا و  یئآتتلا و  مارهب و  هحورـش  ۀـعلاطمب  هیف  اـهقفت  لـیلخلا  نبا  رـصتخم  هقفلا  یف  اـّیرکز و  مالـسالا  خیـش  فّنـصملل و 

نم ةذـبن  امهریغ و  نسحلا و  یبأ  یلوزجلا و  اهحورـش  ۀـعجارمب  کلذـک  اهیف  اهقفت  اـهنم  فصّنلا  وحن  یلا  ۀـلاسّرلا  مهریغ و  باـطخلا و 
یلولل هحورـش  ۀـعلاطمب  قیقحت  ثحب و  ةءارق  نیتّرم  یکبّـسلل  عماوجلا  عمج  عیمج  هقفلا  لوصا  یف  ءاضقلا و  لئاسم  یف  مصاع  نبا  ۀـفحت 

یـضاقلل هحرـش  ینابقعلل و  هحرـش  نم  ۀـحلاص  ةذـبن  عم  بجاحلا  نبا  لوصا  نم  افرط  مهریغ و  یناروکلا و  یلحملا و  لـالجلا  یقارعلا و 
اهلک دئاقعلا  هذـه  یناعم  عمجی  هلوق و  نم  اهحرـش  نیهاربلا  ّمأ  نیّدـلا  لوصا  یف  کلذ و  ریغ  هیلع و  ینازاتفّتلا  قّقحملا  ۀیـشاح  دـضعلا و 

* ُهَّللا اَّلِإ  َهلِإ  لوق ال 
علاوّطلا راـصتخا  حابـصملا  نم  اـفرط  یـسونّسلا و  قـقحملا  ماـمالل  اـهعیمج  يربـکلا  نم  اـفرط  اهحرـشب و  تامّدـقملا  عـیمج  هرخآ و  یلا 

عاملالا عم  هنم  ّفلاتی  ام  مالکلا و  ۀمجرت  یلا  اهلّوا  نم  هظفل  نم  اعامس  کلام  نب  نیّدلا  لامجل  ۀیفلالا  وّحنلا  یف  يواضیبلل و 
19 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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عیمج ۀـغالبلا  نف  یف  هفیراصت و  دّرجملا و  لعفلا  ۀـینبا  باـب  یلا  اـهلّوا  نم  هل  ۀـّیماللا  اـهتایبا و  رثکا  ةرکاذـم  ثاـحبا و  تکن و  فئاـطلب 
ۀعجارمب نیترم  یجنوخلل  لمجلا  عیمج  قطنملا  یف  قیقدت و  ثحب و  ةءارق  ینازاتفتلا  هعـسلل  رـصتخملا  هحرـشب  ینیوزقلل  حاتفملا  صیخلت 

سایقلا نم  یجوغاسیا  نم  یسونّسلل و  رـصتخملا  عیمج  ینیطنطـسقلا و  بیطخلا  نبا  دیفحلا و  قورزم  نبا  یناسمّلتلا و  فیرـشلا  هحورش 
دحاولا تیبلا  یف  ماّیالا  هیلع  ّرمت  اّمبر  بئارغلا و  بئاجعلاب و  اهیف  یتای  ناک  یهاّنلا و  رمالا  انّیبن  هلوق  یلا  اـهلوا  نم  ةدربلا  نم  هرخآ و  یلا 
خیـشلل اهحرـشب  كولّـسلا  بادآ  یف  ءاّنبلا  نبا  مظن  ۀیلـصالا  ثحابملا  فّوصّتلا  یف  هریغ و  دـیفحلا و  قوزرم  نبال  اهحرـش  ۀـعجارمب  اهنم 

مظن مسّرلا  یف  يردـیبلا و  جاحلا  نبال  اهحرـشب  ءایلوالا  تامارک  یف  سیداب  نبا  مظن  ۀّینیّـسلا  هَّللا و  ءاطع  نبـال  مکحلا  نم  اـفرط  قورز و 
نم ةروس  داریا  هتأرق  نیح  هَّللا  همحر  انل  مزتلا  ءافتکا و  اهلبق  ام  ةرـسکب  ءایلا  اوبلـس  امیف  لوقلا  هلوق و  یلا  نآـمظلا  درومب  یّمـسملا  زاّرخلا 

بلاّطلل و نیرمت  کلذ  ّلک  اهبارعا و  نع  ّمث  کلذک  اهطبـض  نع  ّمث  مسّرلا  دـعاوق  هیـضتقت  امب  اهمـسر  نع  الّوا  انل  لأسف  لّصفملا  راصق 
ۀماقم ةرشع  يدحا  مامت  یلا  اهلّوا  نم  يریرحلل  تاماقملا  بدالا  یف  عماّوللا و  ررّدلا  ۀّیبطاشلا و  نم  افرط  ةءارقلا  ملع  یف  هنهذل و  ذیحشت 
عیمج ةّرم  ریغ  هظفل  نم  تعمس  ةرکاذم و  ۀّیجرزخلا  نم  افرط  ضورعلا  یف  نودلخ و  نبا  خیرات  نم  افرط  خیراّتلا  یف  یشیرشلل و  اهحرشب 

نیّدـلا ییحم  مامالل  ظـفحلا  بزح  یلذاـشلا و  نسحلا  یبأ  يدّیـس  ثوغلا  بطقلل  اـمهالک  رحبلا  بزح  ریبکلا و  بزحلا  ۀـثلثلا  بازحـالا 
اهریرقت یف  یتای  ناک  اهایاضق و  عیمجل  اباعیتسا  اهّقفت و  هل  ۀـّیوبّنلا  ةریّـسلا  مظن  عیمج  هتاّفلؤم  نم  هنع  تذـخا  اهتءارقب و  ینرما  يوّونلا و 

مظن اهبلاغ  ةریثک  تافلؤم  هَّللا  همحر  هل  کلذ و  ریغ  سمخلا و  مالـسالا  دعاوق  یف  رارـسالا  ۀعماج  هتموظنم  نم  ریثکلا  باجعلا و  بجعلاب 
ۀنیمثلا تیقاویلا  ۀیناسملتلا و  ۀبوجالا  یف  ۀّیناسحال  حنملا  لمکی و  مل  لیلخ  رـصتخم  یلع  دییقت  مصاع و  نبال  ۀـفّحتلا  حرـش  مّدـقت  ام  ریغ 

یّمسملا مظّنلا  اضیا و  مظن  يرغّصلا  ةریّـسلا  متی و  مل  رئاظّنلا  مظن  یف  رهاوجلا  دقع  مظن و  وه  ۀنیدملا و  ملاع  هقف  یف  رئاظّنلا  دعاوقلا و  یف 
ملع یف  يرخا  نایعألا و  تایفو  خیرات  یف  ۀموظنم  هحرش و  یناسمّلتلا و  فیرشلا  لوصا  هیف  مظن  لوصالا  كرادم  یلا  لوصولا  کلاسمب 

یناعملا و یف  يرخا  فیرصّتلا و  یف  يرخا  وّحنلا و  یف  يرخا  مّدقت و  ام  ریغ  لوصالا  یف  يرخا  ثیدحلا و  حلطصم  یف  يرخا  ریـسفّتلا و 
حیرـشّتلا و یف  يرخا  بّـطلا و  یف  يرخا  فوـصّتلا و  یف  يرخا  ضئارفلا و  یف  يرخا  قـطنملا و  یف  يرخا  لدـجلا و  یف  يرخا  ناـیبلا و 

ۀّیمورجالا یلع  حرش 
20 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀلأسم مظن  یّقتا و  نم  ّربلا  نکل  یلاعت و  هلوق  یلا  هیف  غلب  نآرقلا  ریسفت  موظنم و  ناوید  يرب و  نب  نسحلا  یبال  عماوللا  ررّدلا  یلع  حرش  و 
ریبکلا عماجلا  باتک  هتفگ  هتمحرب  هَّللا  هدّـمغت  هتافلؤم  هتاـیورم و  عیمج  یف  ةرم  ریغ  ینزاـجا  کـلذ و  ریغ  نادـبالا و  داـتوالا و  بطقلا و 
دّمحم نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  نع  يزاغ  نبا  یلا  مهدنسب  ۀثلثلا  هخویـش  نع  للعلا  نم  هرخآب  ام  عم  ةزاجإ  هب  انربخا  يذمرتلا  یـسیع  یبال 

نب ییحی  نع  ةدّحوملا  دیدشت  فاقلا و  حتفب  اّبقلا  نمحّرلا  دـبع  نب  مساق  نب  دـمحا  ساّبعلا  یبأ  نع  هّدـج  نع  هیبا  نع  جاّرّـسلا  ییحی  نب 
نب رـصن  نب  یلع  نسحلا  یبأ  نع  يومالا  یـشرقلا  ناخرط  نب  قلاخلا  دبع  نب  دّمحم  نیّدلا  فرـش  نع  هیبا  نع  دیـشر  نب  رمع  نب  دّمحم 

دیفحلا قوزرم  نبا  یلا  قوزرملا  باهّـشلا  دنـسب  فیرّـشلا ح و  مرحلاب  ءاّنب  ناک  هابا  ّنأل  ءاّنبلا  نباب  روهـشملا  یکملا  يراصنالا  كرابملا 
نع نارطق  یبأ  یـضاقلا  نع  حلاص  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  نع  ینیربعلا  دمحا  ساّبعلا  یبأ  نع  یـسنّوتلا  ناولع  نب  دّـمحم  ّبیط  یبأ  نع 
نب رماع  یـضاقلا  نم  هعامـسب  اعامـس  یخورکلا  لهـس  یبأ  نب  کلملا  دـبع  حـتفلا  وبا  اـنربخا  ءاـّنبلا  نبا  وه و  لاـق  رثوک  نب  نسحلا  یبأ 
نب دمحا  نب  دّمحم  ساّبعلا  وبا  انثدح  لاق  ّيزورملا  یحارجلا  دّـمحم  نب  راّبجلا  دـبع  دّـمحم  وبا  هب  انربخا  لاق  يدزالا  مساقلا  نب  دومحم 

هزاجا خیاشم  زا  يذمرت  زین  هرکذـف و  يذـمرتلا  ةروس  نب  یـسیع  نب  دّـمحم  یـسیع  وبا  ظفاحلا  هب  انربخا  لاق  يزورملا  یبوبحملا  بوبحم 
یلع هنم  افرط  تأرق  یلاعت  هَّللا  همحر  يذمرتلا  ةروس  نب  یـسیع  نب  دّـمحم  یـسیع  یبأ  ظفاحلل  عماجلا  هتفگ  مما  رد  وا  هچنانچ  تسیدرک 

هرئاس و یل  زاـجا  و  هنـس 1061 ؟؟؟ یلاعت  هَّللا  همحر  یحاّزملا  دمحا  نب  ناطلـس  مئآزعلا  یبأ  خیـشلا  رهزالاب  ءارقإلا  ذاتـسا  حلاّصلا  هیقفلا 
دبع حتفلا  وبا  انا  دزربط  نبا  یلا  امهدنسب  هحور  هَّللا  ّحور  یندملا  دّمحم  نب  دمحا  نیّدلا  یفص  هّللاب  فراعلا  انخیش  یلع  هنم  افرط  تعمس 
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رجاتلا دمّصلا  دبع  نب  دمحا  رکب  یبأ  يدزالا و  مساقلا  نب  دومحم  رماع  یبأ  نع  یخورکلا  لهس  یبأ  نب  هَّللا  دبع  مساقلا  یبأ  نب  کلملا 
هعمـسف باتکلا  رخآ  یلا  ساّبع  نبا  بقانم  لّوا  نم  وه  ریخالا و  وزجلا  اـّلا  یقاـیّرتلا  يورهلا  دـمحا  نب  زیزعلا  دـبع  رـصن  یبأ  یجروعلا و 

یبأ نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  راّبجلا  دبع  دّمحم  وبا  انا  اعیمج  اولاق  يورهلا  ناّهّدلا  نیـسای  نب  یلع  نب  هَّللا  دیبع  رفّظلا  یبأ  نم  یخورکلا 
يذمّرتلا نع  یبوبحملا  رجاتلا  لیضف  نب  بوبحم  نب  دمحا  نب  دّمحم  ساّبعلا  وبا  نیمالا  ۀقثلا  خیشلا  انا  يزورملا  یحارجلا  حاّرجلا 

لاق هنع  هَّللا  یـضر  کـلام  نب  سنا  نع  رکاـش  نب  رمع  اـنث  یفوکلا  يدّـسلا  تنب  نبا  يرازفلا  یـسوم  نب  لیعامـسا  اـنث  يذـمّرتلا  یلا  هبو 
رباّصلا نامز  سانلا  یلع  یتای  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

21 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رمجلا یلع  ضباقلاک  هنید  یلع  مهیف 

عقو اذه  یهتنا و  ملعلا  لها  نم  دحاو  ریغ  هنع  يور  دق  يرـصب و  خیـش  رکاش  نب  رمع  هجولا و  اذه  نم  بیرغ  ثیدح  اذه  یـسیع  وبا  لاق 
یفوصلا یندملا  دّمحم  نب  دمحا  نیّدلا  یفـص  هّللاب  فراعلا  انخیـش  انا  هرثکا  یف  ۀیفوّصلاب  الـسلسم  هانیور  هدـنع و  ام  یلعا  وه  ایثالث و  هل 

دبع نب  یلع  هدـلاو  نع  یفوصلا  یندـملا  مث  يوانـشلا  یـساّبعلا  سودـقلا  دـبع  نب  یلع  نب  دـمحا  بهاوملا  یبأ  هّللاب  فراعلا  هخیـش  نع 
نیّدلا نیز  هَّللا  ّیلو  هخیـش  نع  یفوّصلا  يوارعّـشلا  دمحا  نب  باّهولا  دبع  هّللاب  فراعلا  هخیـش  نع  یفوصلا  يوانبـشلا  یـسابعلا  سودقلا 
هخیـش نع  یفوّصلا  یندملا  غارملا  ینامثعلا  نیّدلا  نیز  نب  دّمحم  حـتفلا  یبأ  هّللاب  فراعلا  نع  یفوّصلا  هیقفلا  يرهاقلا  دّـمحم  نب  اّیرکز 

نسحلا یبأ  رمعلا  دنسملا  نع  یفوّصلا  يدیبزلا  یتربجلا  یلیقعلا  یمشاهلا  دمّصلا  دبع  نب  میهاربا  نب  لیعامسا  نیّدلا  فرش  هّللاب  فراعلا 
یکملا ّمث  یسلدنالا  یئاّطلا  یمتاحلا  یبرغلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نیّدلا  یحم  هَّللا  دبع  یبأ  قیقّحتلا  داتسا  نع  یفوّصلا  یفاولا  رمع  نب  یلع 

يدادـغبلا ۀنیکـس  نب  یلع  نب  یلع  نب  باّهولا  دـبع  دادـغبب  خویـشلا  خیـش  نیمـالا  ۀـقثلا  خیـشلا  بطقلا  ماـمال  نع  یفوّصلا  یقـشمّدلا  ّمث 
دّمحم نب  هَّللا  دـبع  لیعامـسا  یبأ  ظـفاحلا  قّـقحملا  هخیـش  نع  یفوّـصلا  یخورکلا  هَّللا  دـبع  نـب  کـلملا  دـبع  حـتفلا  یبأ  نـع  یفوّـصلا 

هتفگ علطتملا  ۀـیافک  رد  ناّهد  نیدـلا  جات  تسیمیجع  خیـش  يذـمرت  زین  هدنـسب و  یحاّرجلا  راـّبجلا  دـبع  نع  یفوّصلا  يورهلا  يراـصنالا 
یفـص مامالا  هخیـش  نع  هب  ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  يذـمّرتلا  ةروس  نب  یـسیع  نب  دّـمحم  یـسیع  یبأ  ظفاحلا  مامالل  للعلا  ریبکلا و  عماجلا 

لاق اعامس  نکی  مل  نا  ةزاجإ  دهف  نب  رداقلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  خیشلا  نع  هیقابل  ةزاجإ  هضعبل و  ةءارق  یشاشقلا  دّمحم  نب  دمحا  نیّدلا 
یبأ فرـشلا  نب  دمحا  تاکربلا  وبا  نیّدلا  ّبحم  غیلبلا  بیطخلا  هتّمع  نبا  دهف و  نب  رمع  مّجنلا  نب  زیزعلا  دـبع  ظفاحلا  يدـلاو  هب  ینربخا 

دّمحم نیدـلا  یقت  ظفاحلا  انربخا  الاق  ةرم  ریغ  امهیلع  هضعبل  هعیمجل و  یناثلا  یلع  ةءارق  هعیمجل و  لوالا  ظفل  نم  اعامـس  يریونلا  مساـقلا 
ةّرم ریغ  اعامـس  ةریهظ  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  دماح  وبا  نیّدـلا  لامک  ظفاحلا  انربخا  لاق  اتاوفا  ّالا  بیطخلا  لاق  اعامـس  دـهف  نب  دّـمحم  نب 

دمحا نب  ّیلع  نیدلا  جات  مامالا  انربخا  لاق  هعیمجل  اعامـس  يروثلا  دّمحم  نب  نامثع  ورمع  وبا  نیّدلا  رخف  مامالا  انربخا  لاق  ءدب  یلع  ادوع 
لاق یقنوّدلا  بیطخلا  نیـسای  نب  دیز  نب  کلملا  دبع  مساقلا  وبا  انربخا  لاق  هعیمجل  یتءارقب  ینالطـسقلا  نیـسحلا  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب 
لاق یبوبحملا  بوبحم  نب  دمحا  نب  دّمحم  ساّبعلا  وبا  انربخا  لاق  يزورملا  حارجلا  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  راّبجلا  دـبع  دّـمحم  وبا  انربخا 
هّدج نع  ییحی  مامالا  نع  لجعلا  دمحا  خیشلا  نع  ۀجردب  ایلاع  هب  ربخأ  يذمّرتلا ح و  یسیع  نب  دّمحم  یسیع  وبا  ظفاحلا  هّفلؤم  هب  انربخا 

22 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع یتللا  رمع  نب  هَّللا  دـبع  اّجنلا  وبا  انربخا  لاق  راّجحلا  بلاط  یبأ  نب  دـمحا  ساّبعلا  وبا  اـنربخا  لاـق  یغارملا  رکب  یبأ  نیزلا  نع  ّبحملا 
نب راّبجلا  دبع  دّـمحم  وبا  انربخا  لاق  يدزالا  مساقلا  نب  دومحم  مامت  وبا  یـضاقلا  انربخا  لاق  يرجنّـسلا  یـسیع  نب  لوالا  دـبع  تقولا  یبأ 

هیوریف يذمرتلا  ننس  اّما  هتفگ و  دادما  رد  يرصب  ملاس  تسیرـصب  ملاس  نب  هَّللا  دبع  خیـش  يذمرت  زین  هدنـسب و  يزورملا  یحاّرجلا  دّمحم 
ۀلیمأ و نب  صفح  یبأ  نع  تارفلا  نب  ّزعلا  نع  اّیرکز  یـضاقلا  نع  يزغلا  ردبلا  هدلاو  نع  يزغلا  مجنلا  نع  روکذملا  یبتکملا  خیـشلا  نع 

يدزالا مساقلا  نب  دّمحم  رماع  یبأ  یضاقلا  لضفلا  نع  یخورکلا  مساقلا  نب  سورب  نب  نسحلا  یبأ  نع  نولجع  یـضاق  نب  یقتملا  هخیش 
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نع یحارجلا  دّمحم  نب  راّبجلا  دبع  دّمحم  یبأ  نع  مهّلک  دمّـصلا  دـبع  نب  دـمحا  رکب  یبأ  یقایرتلا و  دّـمحم  نب  زیزعلا  دـبع  رـصن  یبأ  و 
وا هک  یلخن  دمحم  نب  دمحا  خیـش  يذمرت  زین  يذمرتلا و  یـسیع  نب  دّمحم  یـسیع  یبأ  نع  يزورملا  یبوبحملا  دمحا  نب  دّمحم  ساّبعلا 
نب دّمحم  ینعی  دّمحم  خیـشلا  انخیـش  یلع  تعمـس  هتفگ و  دوخ  دیناسا  هلاسر  رد  یلخن  هچنانچ  دشابیم  تسا  هعبـس  خیاشم  زا  یکی  مه 

ضعب ةءارقب  یلاعت  هَّللا  همحر  يذمرتلا  مامالل  ریبکلا  عماجلا  بلاغ  هدئاوف  یلاعت  هَّللا  مادا  روکذملا  یعفاشلا  يرـصملا  یلبابلا  نیدـلا  ءالع 
نیّزلا نع  یلمّرلا  دّمحم  نب  دمحا  خیشلا  نع  يدایّزلا  ییحی  نب  یلع  نیدلا  رون  خیـشلا  هب  انربخا  لاق  هرئاس  زاجا  هفّرـشملا و  ۀکمب  انناوخا 

نب رخفلا  نع  یغارملا  نسح  نب  رمع  صفح  یبأ  نع  ۀـهفاشم  هتزاـجاب  تارفلا  نب  دّـمحم  نـب  مـیحّرلا  دـبع  ّزعلا  نـع  دّـمحم  نـب  اـّیرکز 
ءاّرلا ّمض  فاکلا و  حـتفب  یخورکلا  لهـس  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  نب  کلملا  دـبع  حـتفلا  وبا  انربخا  لاق  يدادـغبلا  دزربط  نب  رمع  نع  يراخبلا 

وبا انربخا  لاق  يدزالا  دّـمحم  نب  مساقلا  نب  دومحم  رماع  وبا  یـضاقلا  هعیمجب  اـنربخا  لاـق  دـیدشّتلاب  ملقلاـب  ینیوزقلا  هطبـض  ۀـفّفخملا و 
بوـبحم نب  دـمحا  نب  دّـمحم  ساـّبعلا  وـبا  اـنربخا  لاـق  يزورملا  یحاّرجلا  حاّرجلا  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  نـب  راـبجلا  دـبع  دّـمحم 

ةروس نب  یسیع  نب  دّمحم  یسیع  وبا  ۀّجحلا  ظفاحلا  ۀّینّـسلا  بهاوملا  ۀّیلعلا و  بقانملا  وذ  مامالا  اعامـس  هب  انربخا  لاق  يزورملا  یبوبحملا 
وبا خیش  وا  سپ  دمحا  نب  هَّللا  دبع  اما  نیمآ  نانجلا  سودرف  هنکـسا  نارفغلا و  ۀمحّرلا و  بیبآش  هیلع  یلاعت  هَّللا  لزنا  يذمرتلا  یـسوم  نبا 
افنآ دمحا  دنسم  مهتیاور  یف  ۀثلثلا  ءالؤه  تارابع  نم  هتیرد  امک  يرصب  ملاس  نب  هَّللا  دبع  یمیجع و  خیش  مه  تسیبرغم و  یـسیع  يدهم 

وه راّزبلا و  دنسم  هتفگ  يروهجا  تایورم  رد  دیناسالا  دیلاقم  رد  يدهم  وبا  هچنانچ  تسیبرغم  یـسیع  يدهم  وبا  خیاشم  زا  وا  سپ  رازب  اّما 
هلوق و یلا  امهنع  هَّللا  یـضر  رکب  یبأ  دنـسم  نم  رکب  یبأ  نع  رمع  هاور  ام  هلّوا  نم  هیلع  تأرق  ةرباـغملا  قیرط  نم  يورملا  ریبکلا  دنـسملا 

ملسم نم  ام  رکب  یبأ  نع  ّیلع  ثیدح  ینعی  ثیدحلا  اذه  ریغب  ثّدحی  مل  لوهجم  مکحلا  نب  ءامسا 
23 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یبأ ظفاحلا  نع  امهالک  یطابنسلا  نع  یناثلا  اّیرکز و  نع  لّوالا  ّیمقلعلا  یلمّرلا و  نع  هرئاس  یل  زاجأ  ثیدحلا و  ءوضولا  نسحیف  أّضوتی 
دبع نب  دّمحم  نع  یلع  نب  رفعج  نع  دعـس  نب  دّمحم  نب  ییحی  نع  ةزاجإ  یـسدقملا  رکب  یبأ  نب  دـمحا  یلعی  یبأ  نع  رجح  نب  لضفلا 
لاق ةزاجإ  فلخ  نب  نامیلـس  بّویا  وبا  یـضاقلا  انربخا  لاق  یبأ  ینثدـح  لاق  باـتع  نب  دّـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  یمرـضحلا  نع  نمحرلا 
لاق تومّـصلاب  فورعملا  یقّرلا  بیبح  نب  بویا  نب  دّمحم  انثدح  لاق  جرفم  نب  ییحی  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  یـضاقلا  انربخا 

رد ناهد  نیدلا  جات  هچنانچ  تسیمیجع  خیـش  هزاجا  خـیاشم  زا  رازب  زین  هرکذـف و  راّزبلا  رمع  نب  دـمحا  رکب  وبا  ریبکلا  مامالا  هّفلؤم  انربخا 
دمحا خیشلا  نع  هیوری  ریبکلاف  رخآلا  نم  ربکا  امهدحا  رازبلا  قلاخلا  دبع  نب  رمع  نب  دمحا  رکب  یبأ  ظفاحلل  دنـسملا  هتفگ  علطتملا  ۀیافک 

یبأ ۀـلحرلا  نع  یغارملا  نیـسحلا  نب  رکب  یبأ  نیّزلا  نع  ّبحملا  هّدـج  نع  ماقملا  ماما  یکملا  يربّطلا  مّرکم  نب  ییحی  مامالا  نع  لجعلا 
نب دّمحم  نب  نمحّرلا  دبع  نع  یمرـضحلا  نمحرلا  دبع  نب  دّمحم  نع  ینادمهلا  یلع  نب  رفعج  نع  راجحلا  بلاط  یبأ  نب  دـمحا  ساّبعلا 

یقّرلا بیبح  نب  بّویا  نب  دّمحم  انثدح  لاق  جّرفم  نب  ییحی  نب  دمحا  نب  دّمحم  هَّللا  دـبع  وبا  یـضاقلا  انربخا  لاق  یبأ  ینثدـح  لاق  باتع 
هب ربخاف  ریغّصلا  اّما  یفلّسلا و  نع  رجح  نبا  ظفاحلا  هلقن  امک  ریبکلا  وه  رصمب و  هفنـص  يّذلا  هدنـسمل  اعامـس  راّزبلا  تومـصلاب  فورعملا 

دّمحم نب  اّیرکز  ةاضقلا  یـضاق  نع  يراصنالا  یلمّرلا  دمحا  نب  دّمحم  سمـشلا  نع  یـشاشقلا  دّمحم  نب  دمحا  نیّدـلا  یفـص  مامالا  نع 
نب یلع  نع  یـسوبّدلا  میهاربا  نب  سنوی  نع  دمحا  تنب  میرم  یلع  تأرق  لاق  ینالقـسعلا  رجح  نب  یلع  نب  دـمحا  ظفاحلا  نع  يراصنالا 

خیشلا وبا  انربخا  لاق  رفعج  نب  ییحی  نب  یلع  نسحلا  وبا  انربخا  لاق  قاحسا  نب  دّمحم  نب  نمحّرلا  دبع  نع  رـصان  نب  دّمحم  نع  نیـسحلا 
وه ناهفـصاب و  هب  ثدح  يذـّلا  هدنـسمب  اعامـس  راّزبلا  رمع  نب  دـمحا  رکب  وبا  ظفاحلا  انربخا  لاق  ناّبح  نب  رفعج  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع 
رد دیناسالا  دیلاقم  رد  يدـهم  وبا  تسیبرغم  یـسیع  يدـهم  وبا  هزاجا  خیـش  وا  سپ  یئاسن  اما  یفلّـسلا  نع  اضیا  ظفاحلا  هلقن  امک  رغـصالا 
نب دـمحا  نمحّرلا  دـبع  یبأ  ظفاحلل  یبتجملاب  ةاّمـسملا  يرغّـصلا  ننّـسلا  باتک  هتفگ  یـساملجس  دـحاولا  دـبع  نب  یلع  زا  دوخ  تایورم 

هخیاشم نع  مّدـقت  ام  وحن  یلع  هب  انربخا  هنع  هتیاور  ینّـسلا و  نب  قاحـسا  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  رکب  یبأ  ظفاحلا  راصتخا  یئاـسّنلا  بیعش 
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فولخم نب  دّمحم  نب  نمحّرلا  دبع  دیز  یبأ  نم  هتزاجاب  یسدابلا  ییحی  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  نم  هتزاجاب  يزاغ  نبا  یلا  مهدنسب  ۀثلثلا 
دیدشت ةزمهلا و  ّمضب  ّیبالا  یـسنّوتلا  ماّللا  نوکـس  اهحتف و  ۀـمجعملا و  ءاخلا  رـسکب  ۀـفلخ  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  ظفاحلا  نع  یبلاعّثلا 

ةدّحوملا
24 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بلاط وبا  انربخا  لاق  راجحلا  ساّبعلا  یبأ  نع  یـسلدنالا  یـشابداولا  رباج  نب  دّمحم  ظفاحلا  نع  ۀـفرع  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  مامالا  نع 
يربّطلا نیدلا  نیز  نع  دیفحلا ؟؟ بیطخلا ؟؟ قوزرم  نبا  یلا  يرقملا  باهّشلا  دنسب  اعامـس ح و  یطیبقلا  یلع  نب  دّمحم  نب  فیطّللا  دبع 

دّمحم نب  رهاط  ۀعرز  وبا  انربخا  یطیبقلا  فیطّللا  دبع  وه و  لاق  يرصحلا  حوتفلا  یبأ  ینالقسعلا  لیلخلا  نب  نامیلس  لیلخلا  ماقم  ماما  نع 
نب دمحا  رـصن  وبا  یـضاقلا  انربخا  لاق  واولا  دعب  نونب  ینودلا  دمح  نب  نمحرلا  دبع  دّمحم  یبأ  یلع  هعیمجل  هعامـسب  اعامـس  یـسّدقملا 

نمحّرلا دبع  وبا  ۀّجحلا  ظفاحلا  لاق  یّنسلا  نب  قاحسا  نب  دّمحم  نب  دمحا  رکب  وبا  انربخا  لاق  اعامـس  يرونیّدلا  راسکلا  نیـسح  نب  دّمحم 
وه یئاسّنلا و  بیعش  نب  دمحا  نمحرلا  دبع  وبا  تبثلا  دقانلا  طباضلا  مامالا  لاق  دنّـسلاب  هرکذف و  هنع  هَّللا  یـضر  یئاسّنلا  بیعـش  نب  دمحا 
لاق دیعـس  نب  ۀـبیتق  انربخا  ِِقفارَْملا  َیلِإ  ْمُکَیِدـْیَأ  َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  یلاعت  هلوق  لیوأت  ةراهّطلا  باـتک  ننـسلا  لوا 
نم مکدحا  ظقیتسا  اذإ  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  ةریره  یبأ  نع  ۀملـس  یبأ  نع  يرهزلا  نع  نیفـس  انثدح 

هدی تتاب  نیا  يردی  مکدحا ال  ناف  اثلث  اهلسغی  یّتح  هئوضو  یف  هدی  سمغی  الف  همون 
مساقلا یبأ  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبأ  نع  يزاغ  نبا  یلإ  مهدنسب  ۀثلثلا  همالعأ  نع  اهب  انربخاف  هنع  رمحالا  نبا  ۀیاور  هل  يربکلا  ننّسلا  اّما  و 
نامیلـس نب  نسحلا  یبأ  ذاتـسالا  نع  ینیعّرلا  دیعـس  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  نع  هّدـج  نع  هیبا  نع  جارّـسلا  ییحی  اّیرکز  یبأ  نب  دّـمحم 

يرجحلا یلع  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  دّـمحم  یبأ  نع  يراشلا  یقفاغلا  دّـمحم  نب  یلع  نسحلا  یبأ  نع  ریبّزلا  نب  رفعج  یبأ  نع  یبطرقلا 
هَّللا دبع  نب  سنوی  دیلولا  یبأ  یـضاقلا  نع  عالط  نب  یلوم  جرف  نب  دّمحم  نع  یجورطب  دّمحم  نب  نمحرلا  دبع  نب  دـمحا  رفعج  یبأ  نع 

دنـسب ءاسّنلا ح و  نمحرلا  دـبع  یبأ  ظفاحلا  اهّفلؤم  نع  رمحالا  نباب  فورعملا  ۀـیواعم  نب  دّـمحم  رکب  یبأ  نع  راّفّـصلا  ثیغم  نب  دّـمحم 
نب دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  نع  ینیربعلا  دمحا  ساّبعلا  یبأ  نع  یـسنّوتلا  ناولع  نب  ّبیّطلا  یبأ  نع  دـیفحلا  قوزرم  نبا  یلا  يرقملا  باهّـشلا 
خفن یف  هطبـض  امک  ۀلمهملا  ءاحلا  حتفب  شیح  نب  مساقلا  یبأ  ظفاحلا  نع  یعالکلا  ملاس  نب  عیبرلا  یبأ  ظفاحلا  نع  رهاز  نبا  نع  حـلاص 

زین یئاسّنلا و  یلا  نویکلام  اعیمج  نیدانـسالا  لاجر  هدنـسب و  عاّلّطلا  نبا  یلوم  جرف  نب  دّمحم  نع  ثیغم  نب  دّـمحم  نب  سنوی  نع  بیّطلا 
تعمـس یلاعت  هَّللا  همحر  یئاسّنلا  بیعـش  نب  دمحا  نمحرلا  دبع  یبأ  ظفاحلا  ننـس  هتفگ  مما  رد  وا  هچنانچ  تسیدرک  هزاجا  خیـش  یئاسن 

انابنا یـسلبانلا  هَّللا  ۀمعن  نب  بّویا  یلع  هعامـسب  یخونّتلا  یلا  قباّسلا  هدنـسب  هّرـس  سّدق  دـمحا  نیّدـلا  یفـص  مامالا  انخیـش  یلع  هنم  افرط 
نب دمحا  رـصنلا  وبا  انا  ینودلا  دـمح  نب  نمحرلا  دـبع  دّـمحم  وبا  انا  ینیوقلا  لیعامـسا  نب  قازّرلا  دـبع  نع  یقارعلا  دـمحا  نب  لیعامـسا 
انا ینسلا  نباب  فورعملا  يرونیّدلا  یضاقلا  قاحسا  نب  دّمحم  نب  دمحا  رکب  وبا  ظفاحلا  انا  راسکلاب  فورعملا  يرونیّدلا  یضاقلا  نیـسحلا 

ۀّجحلا ظفاحلل  ننّسلا  باتک  هتفگ  علطتملا  ۀیافک  رد  ناهد  نیدلا  جات  تسیمیجع  نسح  هزاجا  خیش  یئاسن  زین  یئاسّنلا و 
25 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دبع ظفاحلا  نع  يربطلا  ییحی  مامالا  نع  لجعلا  دمحا  خیـشلا  نع  هب  ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  یئاسّنلا  بیعـش  نب  دـمحا  نمحرلا  دـبع  یبأ 
نیّدلا دجم  یـضاقلا  ربخا  لاق  هعیمجل  هیلع  یتءارقب  يواتفّزلا  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  نمیلا  وبا  دنـسملا  انربخا  لاق  دـهف  نب  زیزعلا 
یـسیع نب  زیزعلا  دـبع  نب  لیعامـسا  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  لیـصالا  هب  انربخا  لاق  هعیمجل  اعامـس  یفنحلا  یناـنکلا  میهاربا  نب  لیعامـسا 

لاق هعیمجل  اعامس  ۀعمـشلا  نب  هَّللا  مالغ  نب  هَّللا  رکاش  هب  انربخا  لاق  هزاجاف  لّوالا  ءزجلا  ّالا  هعیمجل  اعامـس  كولمملا  نباب  فرع  یبّویالا 
اعامس و یـسدقملا  رهاط  نب  دّمحم  نب  رهاط  ۀعرز  وبأ  انربخا  لاق  اعامـس  يدادغبلا  اقاب  نب  دمحا  نب  زیزعلا  دبع  رکب  وبا  یفیـض  هب  انربخا 
هب انربخا  لاق  راّسکلا  نیـسحلا  نب  دـمحا  رـصن  وبا  هب  انربخا  لاق  اعامـس  ینوّدـلا  دـمح  نب  نمحرلا  دـبع  دّـمحم  وبا  هب  انربخا  لاـق  ةزاـجإ 
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هرکذف یلاعت  هَّللا  همحر  یئاسّنلا  بیعـش  نب  دمحا  نمحّرلا  دبع  وبا  ظفاحلا  اهّفلؤم  اهب  انربخا  لاق  یّنّـسلا  دّمحم  نب  دمحا  رکب  وبا  ظفاحلا 
بلاط یبأ  نب  دمحا  ساّبعلا  یبأ  نع  یغارملا  نیـسحلا  نب  رکب  یبأ  نیّزلا  نع  نیّدـلا  ّبحم  مامالا  يّدـج  هب  انربخا  ییحی و  مامالا  لاق  ح 
هزاجا خیـش  یئاسن  زین  یـسّدقملا و  دّمحم  نب  رهاط  ۀعرز  یبأ  یلع  هعیمجل  اعامـس  یطیبقلا  دّمحم  نب  فیطّللا  دـبع  نع  هب  زاجاف  راّجحلا 

باهشلا نع  یلبابلا  دّمحم  خیشلا  نع  اهیوریف  یئاسّنلل  يرغصلا  ننّسلا  اّما  هتفگ و  دادما  رد  هَّللا  دبع  نب  ملاس  تسیرـصب  ملاس  نب  هَّللا  دبع 
ناهربلا نع  دّـمحم  نب  ناوضر  نیّزلا  نع  اّیرکز  نع  دـمحا  نب  دّـمحم  مّجنلا  نع  دّـمحم  نب  ملاس  اّجنلا  یبأ  یکبّـسلا و  لـیلخ  نب  دـمحا 

نع یطیبقلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  فیطّللا  دـبع  بلاط  یبأ  نع  راّجحلا  بلاط  یبأ  نب  دـمحا  ساّبعلا  یبأ  نع  یخونّتلا  دـمحا  نب  میهاربا 
رکب یبأ  نع  راّسکلا  نیـسحلا  نب  دمحا  نع  ینوّدلا  دمح  نب  نمحرلا  دبع  دّمحم  یبأ  نع  یـسّدقملا  رهاط  نب  دّمحم  نب  رهاط  ۀعرز  یبأ 

دمحا هزاجا  خیـش  ییاسن  زین  یئاسّنلا و  بیعـش  نب  دمحا  نمحّرلا  دبع  یبأ  ظفاحلا  نع  يرونیدلا  یّنّـسلا  نب  قاحـسا  نب  دّمحم  نب  دمحا 
یئاسّنلل يرغّصلا  ننّسلا  روکذملا  دّمحم  خیـشلا  انخیـش  یلع  تعمـس  هتفگ و  دوخ  دیناسا  خیاشم  هلاسر  رد  وا  هچنانچ  تسیلخن  دمحم  نب 

دّمحم نب  یسیع  خیـشلا  نیثّدحملا  ءاّرقلا و  ءاهقفلا و  عجرم  نیقّقحلا و  ظاّفحلا  ءاملعلا  ۀمتاخ  انخیـش  انالوم و  اندّیـس و  ةءارقب  هَّللا  همحر 
هضعبل اعامس  يراصنالا  اّیرکز  مالسالا  خیش  نع  یطیغلا  دّمحم  مجنلا  نع  يروهنّسلا  دّمحم  نب  ملاس  اّجنلا  یبأ  نع  هیلع  هعیمجل  یبلاعثلا 
ۀهفاشم ةزاجإ  یخونتلا  دمحا  نب  میهاربا  ناهربلا  خیـشلا  نع  دّـمحم  نب  ناوضر  نیّزلا  یلع  هعیمجل  مالـسالا  خیـش  ةءارقب  هرئاسل  ةزاجإ  و 

یطیبـقلا نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  فیطّللا  دـبع  بلاـط  یبأ  نع  هتزاـجاب  راـجحلا  بلاـط  یبأ  نب  دـمحا  ساـّبعلا  یبأ  یلع  هعیمجل  هعامـسب 
دّمحم نب  رهاط  ۀعرز  یبأ  یلع  هعیمجل  هعامسب 

26 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
راّسکلا نیسحلا  نب  دمحا  رـصن  وبا  یـضاقلا  انربخا  ینودلا  لاق  اعامـس  ینوّدلا  دمح  نب  نمحرلا  دبع  دّمحم  یبأ  نع  یـسدقملا  رهاط  نب 

یلع نب  بیعش  نب  دمحا  نمحّرلا  دبع  وبا  ظفاحلا  ۀجحلا  مامالا  هّفلؤم  هب  انربخا  لاق  ظفاحلا  يرونیّدلا  دّمحم  نب  دمحا  رکب  وبا  انربخا  لاق 
وبا هچنانچ  تسیبرغم  یـسیع  يدـهم  وبا  خیـش  وا  سپ  یلعی  وبا  اّما  نیمآ  هالعا  نانجلا  نم  هنکـسا  هارث و  دّرب  یلاـعت و  هَّللا  همحر  یئاـسّنلا 

هدـئاوز نم  هیلع  یّنم  ةءارق  هب  انربخا  یلـصوملا  یلعی  یبأ  دنـسم  هتفگ  يروهجا  دـمحم  نب  یلع  تایورم  رد  دـیناسالا  دـیلاقم  رد  يدـهم 
یمقلعلا ناهربلا  یلمرلا و  سمّـشلا  نع  هرئاسل  ةزاـجإ  ناـمیالا و  مالـسالا و  یف  باـب  یلا  ناـمیالا  باـتک  وه  هلّوا و  نم  یمتیهلا  ظـفاحلل 

یناثلا هرئاسل و  ةزاجإ  اءزج و  نیثلث  ۀّتس و  ۀیزجت  نم  ۀیلاوتم  هلّوا  نم  اءزج  رشع  ۀعبسل  هیلع  اعامـس  رجح  نب  ظفاحلا  نع  اّیرکز  نع  لّوالا 
هَّللا دبع  یبأ  نم  اهتزاجاب  ۀحلاّصلا  يداهلا  دـبع  نب  دّـمحم  تنب  ۀـمطاف  یلع  هبلاغ  تأرق  لاق  ظفاحلا  نم  هتزاجاب  یطابنّـسلا  فرـشلا  نع 

يوادرملا حتفلا  یبأ  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  هَّللا  دـبع  وبا  لاق  هضعبل  ول  اعامـس و  نکی  مل  نادارّزلا  نب  ءاجیهلا  یبأ  نب  دـمحا  نب  دّـمحم 
يروباسیّنلا ّیماّحّشلا  رهاط  نب  رهاز  مساقلا  وبا  انربخا  تلاق  رصمب  عمسن  نحن  یسلدنالا و  ریجالا  دعس  تنب  ۀمطاف  یلع  يرق  لاق  بیطخلا 

دنـسملا نع  یطویّـسلا  لـضفلا  یبأ  ظـفاحلا  نع  اـضیا  یمقلعلا  یئاـجلا و  نب  جاّرّـسلا  یخرکلا و  ردـبلا  یفارقلا و  رونلا  نم  هتزاـجاب  ح و 
یبأ نع  امهالک  رکاسع  نب  هَّللا  ۀبه  نب  دمحا  لضفلا  یبأ  يراخبلا و  نب  رخفلا  نع  یـسّدقملا  رمع  یبأ  نب  حالّـصلا  نع  لبقم  نب  دّمحم 
دبع نب  دّـمحم  نب  دعـس  وبا  اـنربخا  یماّحّـشلا  وـه و  لاـق  ینادرجلا  دیعـس  یبأ  نب  میمت  اـنربخا  لاـق  يورهلا  دّـمحم  نب  زیزعلا  دـبع  حور 
هَّللا همحر  یلـصوملا  یّنثملا  نب  یلع  نب  دمحا  یلعی  وبا  انا  لاق  نا  دـمح  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  رمع و  وبا  انربخا  لاق  يدورجنکلا  نمحّرلا 

همحر یلـصوملا  یمیمتلا  یلع  نب  دمحا  یلعی  یبأ  ظفاحلا  دنـسم  هتفگ  مما  رد  هچنانچ  تسیدرک  هزاجا  خیاشم  زا  یلعی  وبا  زین  هرکذـف و 
دّمحم نب  ّزعملا  دـبع  حور  یبأ  نع  يراخبلا  نب  رخفلا  یلا  هدنـسب  هحور  هَّللا  ّحور  دـمحا  مامالا  انخیـش  یلع  هنم  افرط  تعمـس  یلاـعت  هَّللا 

اما یلعی  وبا  انا  نادمح  نب  دمحا  نب  دّمحم  انا  يدورجنکلا  نمحّرلا  دبع  نب  دّمحم  دیعس  وبا  انا  یناجرجلا  دیعـس  یبأ  نب  میمت  انا  يورهلا 
یبأ مامالا  ریبکلا  خـیراتلا  باتک  هتفگ  عّلطتملا  ۀـیافک  رد  ناـهد  نیدـلا  جاـت  تسیمیجع  نسح  هزاـجا  خـیاشم  زا  وا  سپ  يربط  رفعج  وبا 

نع يراصنالا  اّیرکز  ةاضقلا  یـضاق  نع  یئاجلا  نب  رمع  جاّرّـسلا  نع  يروهجالا  یلع  ۀماّلعلا  نع  هب  ربخا  يربّطلا  ریرج  نب  دّـمحم  صفح 
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نب مساقلا  دّمحم  یبأ  نع  یقشمّدلا  دجملا  یبأ  نب  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  یبأ  نع  یغارلا  رکب  یبأ  یضاقلا  نب  دّمحم  حتفلا  یبأ  فرّشلا 
حتفلا یبأ  نع  يرقملا  نب  نسحلا  یبأ  نع  رکاسع 

27 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب دمحا  نب  یلع  دّـمحم  یبأ  ظفاحلا  ّربلا و  دـبع  نب  فسوی  رمع  یبأ  مامالا  نع  يدـیمحلا  حوتف  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  نع  یطبلا  نب 

هب انربخا  لاق  يرونیّدـلا  ساّبعلا  نب  لضفلا  نب  دـمحا  رکب  یبأ  نع  یبروجلا  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  رمع  وبا  هب  اـنربخا  ـالاق  مزج  نب  دـیعس 
دیناسالا دیلاقم  رد  وا  هچنانچ  تسیبرغم  یسیع  يدهم  وبا  خیـش  وا  سپ  یلماحم  اما  هرکذف  يربّطلا  ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبا  مامالا  هّفلؤم 

ءادهـشلا و ثیدـح  یف  هلوق  یلا  اهلّوا  نم  هیلع  یتءارقب  اهب  انربخا  اءزج  رـشع  ۀتـس  اهتّدـع  یلماحملا و  یلاما  هتفگ  يروهجا  تاـیورم  رد 
ام سداّسلا و  ءزجلل  هتءارقب  رجح  نبا  ظفاحلا  یلا  هدنـسب  اهرئاسل  ةزاجإ  اّنع و  یـضر  هنع و  انیـضر  دـق  نا  هربخت  مالّـسلا و  اّنم  انّیبن  ئرقت 

ءوض نع  ۀّیـسدقملا  لامکلا  تنب  بنیز  نم  هتزاجاب  اهرئاسل  ةزاجإ  يوالحلا و  رمع  نب  هَّللا  دـبع  یلاعملا  یبأ  یلع  عساتلا  رخآ  یلا  هدـعب 
یبأ یلع  اهـضعبل  هعامـسب  نابغابلا  رمع  نب  دمحا  نب  دّمحم  ریخلا  یبأ  نع  ۀـّیرادقابلا  بلاغ  یبأ  نب  رکب  یبأ  ظفاحلا  ۀـنبا  بنیز  حابّـصلا 

دیـشّرخ نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  قاحـسا  یبأ  یلع  هعامـسب  اهیقابل  ةزاجإ  ةدنم و  نب  هَّللا  دبع  یبأ  ظفاحلا  نب  باّهولا  دبع  ورمع 
یسیع يدهم  وبا  خیش  وا  سپ  یناربط  اما  اهرکذف  یلماحملا  لیعامسا  نب  نیـسحلا  دبع  یبأ  یـضاقلا  اهیلمم  نم  هعامـسب  یناهبـصالا  ۀلوق 
بّویا نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مساقلا  یبـال  ریبکلا  مجعملا  هتفگ  يروهجا  تاـیورم  رد  دـیناسالا  دـیلاقم  رد  يدـهم  وبا  هچناـنچ  تسیبرغم 

یلمّرلا و سمشلا  نع  هرئاسل  ةزاجإ  باتکلا و  رخآ  یلا  ۀبحـص  نهل  نّمم  تاّیمـسم  ریغ  ءاسن  دنـسم  لّوا  نم  هیلع  ةءارق  هب  انربخا  یناربّطلا 
هرئاسل اهتزاجا  ۀّیخونتلا و  اجنملا  نب  دمحا  نب  دّمحم  تنب  ۀمطاف  یلع  هنم  ریثکلا  هتءارقب  رجح  نبا  ظفاحلا  یلا  امهیدنسب  یمقلعلا  ناهربلا 

یطویّسلا لالجلا  نع  اضیا  یمقلعلا  یئاجلا و  نبا  یخرکلا و  یفارقلا و  رّونلا  نع  یسدقملا ح و  ءایّـضلا  انربخا  لاق  ةزمح  نب  نامیلـس  نع 
يوادـیوسلا نب  نسح  نب  دـمحا  ساّبعلا  وبا  هب  انا  لاق  هرئاـسل  ةزاـجإ  هضعبل و  هیلع  اعامـس  یتوتلملا  نصح  نب  لـضفلا  وبا  هب  اـنربخا  لاـق 

نب قاحـسا  انربخا  الاق  یلازربلا  دّـمحم  وبا  يّزملا و  جاّجحلا  وبا  ناظفاحلا  انربخا  لاق  هرئاسل  ةزاجإ  نیّـسلا و  باب  یلا  هلّوا  نم  هیلع  اعامس 
نب حالّـصلا  نع  یبلحلا  لبقم  نب  دّمحم  ایلاع  ینربخا  یطویّـسلا و  لالجلا  لاق  امهلوا ح  ةءارقب  اعامـس  یحرّدلا  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا 

ّمأ نع  ینالدیّـصلا  رفعج  وبا  اـنربخا  یـسّدقملا  ءایّـضلا  یجرّدـلا و  نبا  وه و  لاـق  یـسّدقملا  يراـخبلا  نب  رخفلا  نع  یـسّدقملا  رمع  یبأ 
مـساقلا وبا  مامالا  انربخا  لاق  ةدئاز  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  رکب  وبا  انربخا  تلاق  هعیمجل  اعامـس  ۀـّینادزوجلا  هَّللا  دـبع  تنب  ۀـمطاف  میهاربا 

وا هچنانچ  تسیدرک  هزاجا  خیاشم  زا  یناربط  زین  هرکذف و  یناربّطلا 
28 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هّللاب فراعلا  انخیـش  یلع  هنم  افرط  تعمـس  یلاعت  هَّللا  همحر  یناربّطلا  دـمحا  نب  نامیلـس  مساقلا  یبأ  ظفاحلل  ریبکلا  مجعملا  هتفگ  مما  رد 
دبع نب  دّمحم  رکب  وبا  انا  ۀّینادزوجلا  هَّللا  دبع  تنب  ۀمطاف  نع  ینالدیـصلا  رفعج  یبأ  نع  يراخبلا  نب  رخفلا  یلا  هدنـسب  هّرـس  سدق  دمحا 

بهو نبا  انا  ییحی  نب  ۀلمرح  انا  يرتسّتلا  قاحسا  نب  نیسحلا  انث  یناربّطلا  یلا  هب  یناربّطلا و  انا  یناهبصالا  ةدئاز  نب  هَّللا 
لوسر لاق  لاق  امهنع  هَّللا  یضر  رمع  نب  هَّللا  دبع  نع  یلبجلا  نمحّرلا  دبع  یبأ  نع  ینالوخلا  یناه  یبأ  نع  یمرضحلا  ةرسیم  نبا  ینربخا 

مکبولق یف  نامیالا  دّدجی  نا  یلاعت  هَّللا  اولاساف  بوثلا  قلخی  امک  مکدحا  فوج  یف  قلخیس  نامیالا  ّنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
یناربّطلا و انا  میعن  وبا  انا  داّدحلا  یلع  وبا  ینال  دیّـصلا  یلا  دنـسلا  اذهب  هحور  هَّللا  ّحور  دمحا  مامالا  انخیـش  نع  هانیور  هل  طسوالا  مجعملا 

تعمـس لاق  ةدلخ  یبأ  نع  مشاه  ینب  یلوم  دیعـس  وبا  انث  يزارلا  فالعلا  نب  رمع  نب  دمحا  انث  غئاصلا  ّیلع  نب  دّمحم  انث  یناربّطلا  یلا  هب 
هیلع و هَّللا  یّلص  یبّنلا  كردا  دق  كابا  ّناف  هیبا  نع  ثّدحی  خیـشلل ال  ام  رانید  نب  کلام  لاقف  رانید  نب  کلام  دنع  وه  يدرکلا و  نومیم 

صقنی و وا  دیزی  نا  ۀفاخم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  انثّدحی  یبأ ال  ناک  لاق  هنم  عمس  مّلس و 
راّنلا نم  هدعقم  أّوبتیلف  ادّمعتم  یلع  بذک  نم  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق 
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سدق انخیـش  یلع  هنم  افرط  تعمـس  هل  ریغّـصلا  مجعملا  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  نسح  هدانـسا  دئاوّزلا  عمجم  یف  یمتیهلا  نیّدلا  رون  ظفاحلا  لاق 
یناربّطلا و انا  میعن  یبأ  یلا  قباّسلا  هدنسب  هّرس 

نع يدرکلا  نومیم  نع  ةدلخ  یبأ  نع  مشاه  ینب  یلوم  دیعـس  وبا  انث  یکملا  داّبع  نب  دّمحم  انث  دادغبب  یقربلا  مساقلا  نب  دمحا  انث  لاق  هب 
اهیلإ يّدؤی  نا  هسفن  یف  سیل  رثک  وا  رهملا  نم  ّلق  ام  یلع  ةأرما  جّوزت  لجر  ّيأ  لوقی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  هیبا 
هعدخ هّقح  هبحاص  یلا  يّدوی  نا  دیری  انید ال  نادتسا  لجر  امّیا  ناز و  وه  ۀمیقلا و  موی  هَّللا  یقل  اهّقح  اهیلإ  ّدوی  مل  تامف و  اهعدخ  اهّقح 

قراس وه  هَّللا و  یقل  هنید  هیلإ  ّدوی  مل  تامف و  هل  ام  ذخا  یّتح 
نومیم دلاو  ناباج  میجلا  فرح  یف  ۀباصالا  یف  رجح  نبا  ظفاحلا  لاق 

هَّللا یّلـص  ّیبّنلا  عمـس  هنا  هیبا  نع  يدرکلا  ناباج  نب  نومیم  تعمـس  ةدلخ  یبأ  نع  مشاه  ینب  یلوم  دیعـس  یبأ  قیرط  نم  ةدنم  نبا  يور 
ةأرما جّوزت  نم  ارشع  غلب  یّتح  ةّرم  ریغ  مّلس  هیلع و 

ظفاحلل ۀـثلثلا  مجاعملا  هتفگ  علطتملا  ۀـیافک  رد  نیدـلا  جات  هچنانچ  تسیمیجع  هزاجا  خـیاشم  زا  یناربط  زین  ارـصتخم و  ثیدـحلا  قاس  و 
هرثکا هخویـش و  ءامـسا  یلع  طسوالا  فورحلا و  ۀباحّـصلا و  ءامـسا  یلع  بترم  ریبکلا  یه  یلاعت و  هَّللا  همحر  یناربّطلا  دمحا  نب  نامیلس 

نم
29 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم ضعبلل  ریغّـصلا و  مجعملا  نم  ریثـکلل  اعامـس  اـهب  ربـخأ  خویـشلا  ءامـسا  فورحلا و  یلع  ریغّـصلا  یحور و  وه  لوـقی  ناـک  مهبئارغ و 
يروهجالا دّمحم  نب  ّیلع  نیّدلا  رون  مالسالا  خیـش  نع  ةزاجإ  عامـس و  نیب  ام  اهل  هتیاورب  اهیقابل  هنم  ةزاجإ  ّیبرغملا و  یبلاعثلا  نیمجعملا 

ّقحلا دبع  نب  دّـمحم  نب  ّقحلا  دـبع  لئاضفلا  یبأ  فرـشلا  ۀـلحّرلا  نع  يراصنالا  یلمّرلا  دـمحا  باهـشلا  نب  دّـمحم  سمّـشلا  نع  هریغ  و 
لاق ّینال  دیّصلا  مساقلا  نب  دحاولا  دبع  مساقلا  یبأ  نع  يراخبلا  نب  دمحا  نب  دّمحم  حالّصلا  نع  لبقم  نب  دّمحم  دنـسملا  نع  یطابنّـسلا 

یناربّطلا دمحا  نب  نامیلس  اهّفلؤم  اهب  انربخا  لاق  ةدئاز  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  رکب  وبا  انربخا  تلاق  ۀّینادزوجلا  هَّللا  دبع  تنب  ۀمطاف  انتربخا 
هیوریف یناربّطلل  ریغّصلا  مجعملا  اّما  هتفگ و  دادما  رد  هَّللا  دبع  نب  ملاس  تسیرصب  ملاس  نب  هَّللا  دبع  هزاجا  خیاشم  زا  یناربط  زین  اهرکذف و 
دمحا نب  دّمحم  سمـشلا  نع  امه  يرکبلا و  نیدباعلا  نیز  مامالا  یفنحلا و  یمینغلا  دّمحم  نب  دـمحا  باهـشلا  نع  روکذـملا  خیـشلا  نع 
دمحا تنب  ۀفیفع  نع  يراخبلا  نب  رخفلا  نع  رمع  یبأ  نب  حالّـصلا  نع  لبقم  نب  دّمحم  دنـسملا  نع  دّـمحم  نب  اّیرکز  خیـشلا  نع  یلمّرلا 

اّما یناربّـطلا  دـمحا  نب  نامیلـس  مساـقلا  یبأ  ظـفاحلا  هّفلؤـم  نع  ةدـئاز  نب  رکب  یبأ  نع  ۀـّینادزوجلا  هَّللا  دـبع  تنب  ۀـمطاف  نع  ۀـیناقرافلا 
ینربخا ینطق  راّدلا  ننـس  هتفگ  يروهجا  تایورم  رد  دیناسالا  دـیلاقم  رد  يدـهم  وبا  تسیبرغم  یـسیع  يدـهم  وبا  خیـش  وا  سپ  ینطقراد 

نب دّمحم  نیّدلا  فرـش  حتفلا  یبأ  نع  اّیرکز  نع  یلمرلا  نع  اهرئاسل  ةزاجإ  اهنم و  ریخالا  ثیدحلا  تاّیـسامخلا و  عیمجل  هیلع  ینم  ةءارق 
نم اعامـس  نکی  مل  نا  هتزاجاب  يوارحلا  فسوی  نب  ّیلع  نب  دّمحم  ۀحلط  یبأ  نم  هتزاجاب  ۀـهفاشم  ةزاجإ  یغارملا  نیـسحلا  نب  رکب  یبأ 
نب میحّرلا  دـبع  لضفلا  یبأ  نع  رجح  نب  لضفلا  یبأ  ظفاحلا  نع  یطاینّـسلا  قحلا  دـبع  نع  یمقلعلا  ناهربلا  نع  یطایمدـلا ح و  فرـشلا 

یقارقلا و رونلا  یخرکلا و  یئاـجلا و  نبا  نع  یطاـّلخلا ح و  فسوی  نب  دـمحا  بحملا  یلع  هتءارقب  اـهعیمجل  هیلع  ةءارق  یقارعلا  نیـسحلا 
نب ّیلع  نسحلا  یبأ  یلع  اهعیمجل  هعامـسب  اهرئاسل  ةزاجإ  اهـضعبل و  ةءارق  ینمـشلا  نیدـلا  یقت  نع  یطویّـسلا  لالجلا  نع  اضیا  یمقلعلا 

فـسوی نب  دّـمحم  نع  ةزاجإ  لبقم  نب  دّـمحم  ینربخا  یطویّـسلا و  لالجلا  لاق  یطاـّلخلا ح  ّبحملا  لاـق  يّوفلا  میرکلا  دـبع  نب  دّـمحم 
ظفاحلا انربخا  لاق  یطاّلخلل  اعامـس  یطایمّدلا  فلخ  نب  نموملا  دبع  نیدلا  فرـش  دـمحا  وبا  ظفاحلا  انربخا  یطالخلا  وه و  لاق  يوارحلا 
دیشخالا لضفلا  نب  لیعامسا  انربخا  لاق  جرفلا  نبا  دّمحم  نب  رصان  حتفلا  یبأ  نم  هعامسب  اعامس  یقـشمّدلا  لیلخ  نب  فسوی  جاّجحلا  وبا 

بتاکلا میحّرلا  دبع  نب  دمحا  نب  دّمحم  رهاط  وبا  انربخا  لاق 
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دمحا نب  دّمحم  نب  دّـمحم  نم  اضیا  انخیـش  ةزاجاب  ماوق ح و  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  ردـبلا  ةزاجإ  ایلاع  ینربخا  رجح و  نبا  ظفاحلا  لاق  ح 
نب دّمحم  نسحلا  یبأ  نع  ةزاجإ  راّجحلا  بلاط  یبأ  نب  دـمحا  نع  ةزاجإ  ماوق  نبا  نع  يواشلا  فیرط  نبا  نع  يدابعلا  رمع  نع  یـشیفلا 

هّللاب يدـتهملا  یلع  نب  دّـمحم  نیـسحلا  یبأ  نع  ةزاجإ  يروزرهـشلا  نسحلا  نب  كرابملا  مرکلا  یبأ  نع  ةزاـجإ  یعیطقلا  رمع  نب  دـمحا 
وبا لاق  ةزاجإ و  لّوالا  لاق  هَّللا  همحر  ینطق  راّدـلا  رمع  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  ظفاحلا  اهّفلؤم  اهب  انربخا  بتاـکلا  رهاـط  وبا  وه و  لاـق  ةزاـجإ 

یناقّونلا و ۀیاور  بتاکلا و  رهاط  یبأ  ۀیاور  نارـشب و  نبا  ۀیاور  ینطق  راّدلا  نع  ةروهـشملا  تایاوّرلا  ظفاحلا و  لاق  اهرکذـف  اعامـس  رهاط 
باتک ّالا  ةافوتـسم  یهف  ثیداحالا  نود  ۀّـصاخ  ظافلالا  یف  ۀـیاوّرلا و  ضعب  بسن  یف  صقّنلا  ةدایّزلا و  ریخاّتلا و  میدـقتلاب و  توافت  اـهنیب 

ننّـسلا باتک  هتفگ  علطتملا  ۀیافک  رد  نیدلا  جات  تسیمیجع  خیاشم  زا  ینطق  راد  زین  یهتنا و  میحّرلا  دـبع  نبا  ۀـیاور  یف  سیل  ّهناف  قبّـسلا 
خیـش نع  يربّطلا  ییحی  ماـمالا  نع  لـجعلا  دـمحا  خیـشلا  نع  اـهب  ربخا  یلاـعت  هَّللا  همحر  ینطق  راّدـلا  رمع  نب  یلع  نسحلا  یبأ  ظـفاحلل 

وبا ظفاحلا  ۀّکمب و  ۀهفاشم  یغارملا  نیـسحلا  نب  رکب  یبأ  نیّزلا  نب  دّمحم  حـتفلا  وبا  دـهازلا  خیـشلا  انربخا  لاق  يراصنالا  اّیرکز  مالـسالا 
هتأرق یناثلا  لاق  يوارحلا و  فسوی  نب  یلع  نب  دّـمحم  ۀـحلط  وبا  ةءارق و  يدـلاو  هب  انربخا  لّوالا  لاق  ینالقـسعلا  رجح  نب  دـمحا  لضفلا 
بحم ۀثلثلا  خـیاشملا  انربخا  یغارملا  نیّزلا  امهالاق و  یمتیهلا  نسحلا  یبأ  یقارعلا و  نیـسحلا  نب  میحّرلا  دـبع  لضفلا  یبأ  نیظفاحلا  یلع 
اعامـس یطابنّـسلا  فسوی  نب  دّمحم  نب  نامثع  نیّدلا  رخف  راّطعلا و  دّمحم  نب  دـمحا  نیّدـلا  باهـش  یطاّلخلا و  فسوی  نب  دـمحا  نیّدـلا 

یطایمّدـلا فلخ  نب  نمؤملا  دـبع  دـمحا  وبا  ظفاحلا  انربخا  يوارحلا  اذـک  اولاق و  ریـسیلا  ّالا  هعیمجل  ثلاثلل  اعامـس  لّوالا و  ةءارقب  یناـثلل 
یبأ ّيومحلا و  نیزم  نب  سیردا  نب  دـمحا  ساـّبعلا  یبأ  نم  اـضیا  یغارملا  ةزاـجاب  اعامـس و  نکی  مل  نا  اـنذا  لاـقف  يوارحلا  اـّلا  اـعامس 

انربخا یقشمّدلا  لیلخ  نب  فسوی  جاّجحلا  یبأ  ظفاحلا  نم  یطایمّدلا  ظفاحلا  عامـس  امهلّوا و  ةزاجاب  راجحلا  بلاط  یبأ  نب  دمحا  ساّبعلا 
دّمحم نسحلا  وبا  هب  انربخا  زاجحلا  لاق  بتاکلا و  میحّرلا  دبع  نب  دمحا  نب  دّمحم  رهاط  وبا  انثدـح  لاق  دیـشخالا  لضفلا  نب  لیعامـسا  هب 

رکب یبأ  نم  یعیطقلا و  داز  يروزرهـشلا  نسحلا  نب  كرابملا  مرکلا  یبأ  نم  اضیا  نیزم  نبا  هتزاـجإب و  اـنذإ  یعیطقلا  رمع  نب  دـمحا  نب 
روصنم وبا  هب  انربخا  ینوغازلا  لاق  يدتهملا و  یلع  نب  دّمحم  نیسحلا  وبا  هب  انربخا  يروزرهشلا  لاق  ینوغاّزلا  رـصن  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم 

نم بتاکلا  نبا  عامس  امهتزاجاب و  يرکبلا  زیزعلا  دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم 
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نب نیـسحلا  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  انربخا  یطایمّدـلا  ظفاحلا  لاق  هرکذـف و  ینطق  راّدـلا  يدـهم  نب  رمع  نب  یلع  نسحلا  یبأ  ظفاحلا  اـهّفلؤم 
دادما رد  هَّللا  دبع  نب  ملاس  تسیرصب  ملاس  نب  هَّللا  دبع  خیاشم  زا  ینطقراد  زین  هدنسب و  يروزرهشلا  مرکلا  یبأ  نع  ۀهفاشم  ةزاجإ  ةریغملا 

ذاتسالا نع  هدلاو  نع  اّیرکز  نب  لامجلا  نع  یناونّشلا  لیعامسا  نب  رکب  یبأ  نع  روکذملا  خیشلا  نع  هیوریف  ینطق  راّدلا  ننّسلا  اّما  هتفگ و 
رمع نب  رـصن  نب  دّمحم  نسحلا  یبأ  نع  راّجحلا  بلاط  یبأ  نب  دمحا  نع  ماوق  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نیّدلا  ردـب  نع  رجح  نب  لضفلا  یبأ 
نبا نع  ظفاحلا  هفلؤم  نع  هّللاب  يدتهملا  نب  یلع  نب  دّـمحم  نیـسحلا  یبأ  نع  يروزرهـشلا  نسحلا  نب  كرابملا  مرکلا  یبأ  نع  یعیطقلا 

تراـبع نیاـب  ار  ناـبح  نبا  حیحـص  دوـخ  ندرک  تیاور  رکذ  دـعب  مما  رد  هچناـنچ  تسیدرک  خـیاشم  زا  ینطق  راد  زین  ینطق و  رادـل  رمع 
نیدلا یفـص  مامالا  انخیـش  یلع  هنم  افرط  تعمـس  یلاعت  هَّللا  هتمحر  یتسبلا  یمرادلا  یمیمتلا  نابح  نب  دّـمحم  متاح  یبأ  ظفاحلا  حـیحص 

نـسحلا نب  كراـبملا  مرکلا  یبأ  نع  ریقملا  نباـب  فورعملا  نیـسحلا  نب  یلع  نسحلا  یبأ  نـع  یطایمدـلا  یلا  هدنـسب  هرـس  سدـق  دـمحا 
هحیحصب نابح  نبا  نع  ینطق  رادلا  رمع  نب  یلع  نسحلا  یبأ  ظفاحلا  نع  هّللاب  يدتهملا  نب  یلع  نب  دّمحم  نیسحلا  یبأ  نع  يروزرهـشلا 

يدهم وبا  هزاجا  خیـش  سپ  هّطب  نبا  اما  هبتک  عیمجب  هب و  ینطق  رادـلا  یلا  دنـسلا  اذـهب  ینطق  رادـلا  ظفاحلا  ننـس  هتفگ  هتافنـصم  عیمجب  و 
وبا تسیطویـس و  هزاجا  خـیاشم  زا  هّطب  نبا  هک  تسرهاظ  یطویـس  ریغـصلا  تسرهفلا  یف  ریـسملا  داز  هلاـسر  زا  هک  اریز  تسیبرغم  یـسیع 

یطویس هچنانچ  دشاب  يدهم  وبا  هزاجا  خیاشم  زا  هّطب  نبا  سپ  دنکیم  تیاور  یطویس  زا  ةزاجإ  دوخ  هلـسلسب  ار  ریـسملا  داز  مامت  يدهم 
یضاق هب  ینابنا  یقرحلا  رصتخم  هتفگ  تسدوجوم  همارکلا  راد  یف  دجام  دلاو  بانج  هیفقو  بتک  رد  نآ  هخـسن  هک  ریـسملا  داز  هلاسر  رد 
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مالـسالا خیـش  نب  دّمحم  ردبلا  یلبنحلا و  هَّللا  دبع  لامجلا  نب  دمحا  باهـشلا  ۀلاخ  نبا  ینانکلا و  هَّللا  رـصن  نب  میهاربا  نیّدلا  ّزع  ۀـلبانحلا 
نب رکب  یبأ  نع  مهلک  یبویلقلا  نمحرلا  دـبع  نب  دّـمحم  لاـمکلا  یکملا و  یثراـحلا  یـسوم  نب  یلع  نب  رکب  وبا  رجح و  نب  لـضفلا  یبأ 
نب یلع  مساقلا  یبأ  نع  ساّحنلا  نب  دّمحم  یلاعملا  یبأ  نع  یناتسراملا  بوقعی  نب  دمحا  نع  راّجحلا  ساّبعلا  یبأ  نع  یغارملا  نیـسحلا 

ةزاجإ هیلإ  دنّسلا  اذهب  ۀّطب  نبا  فیناصت  اعامس  ّفلؤملا  انا  ةزاجإ  ۀّطب  نب  نادمح  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دیبع  هَّللا  دبع  یبأ  نع  يرـسبلا  دمحا 
هکنیا اّما  دیدرگ  حضاو  روهظ  لامکب  ار  هّطب  نبا  فیناصت  یطویس  ندومن  تیاور  یطویـس و  هزاجا  خیاشم  زا  هّطب  نبا  ندوب  ترابع  نیزا 

یف ریـسملا  داز  هتفگ  دـیلاقم  رد  تسرهاـظ  دـیناسالا  دـیلاقم  هظحـالم  زا  سپ  دـنکیم  تیاور  ةزاـجإ  ار  یطویـس  ریـسملا  داز  يدـهم  وبا 
ینلوان يراـخبلا و  دنـس  هنتم و  ۀـیلوالاب و  لسلـسملا  دنـس  هلّوا  نم  يروهجـالا  یلع  يأ  هیلع  تأرق  یطویّـسلا  ظـفاحلل  ریغّـصلا  تسرهفلا 
حیحـص هتفگ  دیناسالا  دیلاقم  رد  يدهم  وبا  تساسیع  يدهم  وبا  خیـش  سپ  مکاح  اما  هرکذف  هیلإ  هدنـسب  ةزاجالاب  ۀـنورقم  ۀـلوانم  هعیمج 

هیلع ینم  ةءارق  هب  انربخا  نیحیحّصلا  یلع  كردتسملا  وه  مکاحلا و  هَّللا  دبع  یبأ 
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باتک ملعلا و  باتک  نم  لک  نم  لوـالا  ثیدـحلا  قلخلا و  بوثلا  قلخی  اـمک  مکدـحا  فوج  یف  قلخیل  ناـمیالا  نا  ثیدـح  یلا  هلّوا  نم 
یبأ نم  هتزاجاب  رجح  نب  لضفلا  یبأ  یلا  هدنسب  هرئاسل  ةزاجإ  جحلا و  باتک  مایّـصلا و  باتک  ةاکزلا و  باتک  ةولّـصلا و  باتک  ةراهّطلا و 
یبأ نع  یتوتلملا  لضفلا  یبأ  نع  یطویّسلا  لالجلا  یلا  هدنسب  رّفظملا ح و  نب  مساقلا  نم  هتزاجاب  یبهّذلا  ظفاحلا  نب  نمحرلا  دبع  ةریره 
یلع نب  دّمحم  نع  یبلحلا  لبقم  نب  دّمحم  ینربخا  یطویّسلا و  لضفلا  وبا  لاق  یسوبّدلا ح  میهاربا  نب  سنوی  نونلا  یبأ  نع  يّزغلا  جرفلا 

نع ریقملا  نب  نسحلا  یبأ  نم  رّفظملا  نبا  یـسوبّدلا و  وه و  هتزاـجاب  یطایمّدـلا  فلخ  نب  نمؤملا  دـبع  فرـشلا  نع  يوارحلا  فسوی  نب 
خیاشم زا  مکاح  زین  هرکذف و  هبتک  رئاس  هب و  مکاحلا  هَّللا  دـبع  یبأ  هّفلؤم  نع  فلخ  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  یبأ  نع  ینهیملا  لضفلا  یبأ 

نع ریقملا  نبا  یلا  دنّـسلاب  ّيروباسینلا  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  ظفاحلا  وه  مکاحلل  كردتـسملا  هتفگ  مما  رد  هچنانچ  تسیدرک 
خیاشم زا  مکاح  زین  هبتک و  رئاس  هب و  مکاحلا  نع  يزاریـشلا  فلخ  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  یبأ  نع  ینهیملا  رهاط  نب  دـمحا  لـضفلا  یبأ 

یلع كردتـسملا  يروباسیّنلا  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  مکاحلا  حیحـص  هتفگ  علطتملا  ۀـیافک  رد  نیدـلا  جاـت  تسیمیجع  هزاـجا 
سمـشلا دهف و  نب  رمع  مّجنلا  نب  زیزعلا  دبع  مجنلا  نیظفاحلا  نع  يربّطلا  ییحی  مامالا  نع  لجعلا  دـمحا  خیـشلا  نع  هب  ربخا  نیحیحـصلا 

رکب یبأ  نب  دمحا  ساّبعلا  یبأ  نع  ینالقسعلا  رجح  نب  یلع  نب  دمحا  نیّدلا  باهش  ظفاحلا  انربخا  الاق  يواخّسلا  نمحّرلا  دبع  نب  دّمحم 
یبأ نب  مرکم  نب  رمع  هب  انربخا  لاق  اعامـس  نکی  مل  نا  ةزاجإ  یـسدقملا  رهاط  یبأ  نب  دّـمحم  لضفلا  وبا  هب  انربخا  لاق  دـیمحلا  دـبع  نب 

نب دمحا  رکب  وبا  هب  انربخا  لاق  انذا  رافّـصلا  روصنم  نب  دمحا  نب  رمع  هب  انربخا  لاق  هنع  ثدح  نم  رخآ  وه  هباتک و  یف  يرونیدلا  نسحلا 
یبهّذلا نب  ةریره  وبأ  هب  انابنا  ظفاحلا  لاق  هرکذف  ظفاحلا  ّيروباسینلا  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  هّفلؤم  هب  انربخا  لاق  فلخ  نب  یلع 

لاق و مکاحلا  نع  فلخ  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  یبأ  نع  ینهیملا  لضفلا  یبأ  نع  ریقملا  نب  نسحلا  یبأ  نع  رفظم  نب  مساقلا  نع  ةزاـجإ 
مکاحلل كردتـسملا  اّما  هتفگ و  دادما  رد  هَّللا  دبع  نب  ملاس  تسیرـصب  ملاس  نب  هَّللا  دبع  خـیاشم  زا  مکاح  زین  تازاجا و  هّلک  دنـسلا  اذـه 

مکاحلا و نع  يزاریـشلا  فلخ  نب  یلع  نب  دمحا  رکب  یبأ  نع  ینهیملا  رهاط  نب  دمحا  لضفلا  یبأ  نع  ریقملا  نبا  یلا  روکذملا  دنّـسلابف 
تأرق میعن  یبال  ۀیلحلا  هتفگ  يروهجا  تایورم  رد  دیناسالا  دـیلاقم  رد  يدـهم  وبا  تساسیع  يدـهم  وبا  خیـش  سپ  میعن  وبا  اما  هبتک  رئاس 

يروثلا نیفس  ۀمجرت  ضعب  کلام و  مامالا  ۀمجرت  بلاغ  هیلع 
33 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ظفاحلا یلا  هدنـسب  یغارملا ح و  ۀـلیمأ  نب  نسح  نب  رمع  صفح  یبأ  نع  يراصنالا  ایرکز  مالـسالا  خیـش  یلا  هدنـسب  اهرئاس  یل  زاـجا  و 
مراکملا یبأ  نع  يراخبلا  نب  رخفلا  انربخا  هلیما  نبا  وه و  لاق  رمع  یبأ  نب  حالـصلا  نع  ةزاـجإ  لـبقم  نب  دـمحم  نع  یطویـسلا  لـالجلا 

زا میعن  وبا  زین  اهرکذف و  ریـسی  توف  يوس  دادحلا  نسحلا  نب  دـمحا  نب  نسحلا  یلع  یبأ  یلع  اهعیمجل  هعامـسب  نابّللا  دّـمحم  نب  دـمحا 
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نبا نع  يراخبلا  نب  رخفلا  یلا  دنـسلاب  یناهفـصالا  هَّللا  دـبع  نب  میعن  یبأ  ظفاحلل  ۀـیلحلا  هتفگ  مما  رد  هچناـنچ  تسیدرک  هزاـجا  خـیاشم 
ءایفـصالا ۀقبط  ءایلوالا و  ۀیلح  باتک  هتفگ  علطتملا  ۀیافک  رد  نیدلا  جات  تسیمیجع  هزاجا  خیاشم  زا  میعن  وبا  زین  هنع و  دادحلا  نع  نابّللا 

ظفاحلا نع  يربطلا  ییحی  مامالا  نع  لجعلا  دمحا  خیـشلا  نع  هب  ربخا  هَّللا  همحر  یناهفـصالا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن  یبأ  ظفاحلا  مامالل 
دّمحم نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  نع  مارحلا  دجسملاب  سلجم  ۀئام  یف  هعیمجل  اعامس  رمع  نیدلا  مجن  ظفاحلا  هدلاو  نع  دهف  نب  قیزعلا  دبع 

يوادرملا ةراّبج  نب  دـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحا  سابعلا  یبأ  رمعملا  نع  اهعیمجل  اروضح  یلبنحلا  یـسدقملا  هَّللا  دـبع  بحملا  نب 
یلع یبأ  نع  اعامس  نابّللا  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  دمحا  مراکملا  یبأ  نع  ینارحلا  معنملا  دبع  نب  فیطللا  دبع  جرفلا  یبأ  بیجنلا  نع 
هَّللا دـبع  نب  دـمحا  میعن  وبا  ظـفاحلا  اـهفلؤم  اـهب  اـنربخا  لاـق  هزاـجأف  اـتاوفا  ـالخ  اـهعیمجل  اعامـس  دادـحلا  نسحلا  نب  دـمحا  نب  نسحلا 
میعن یبال  ۀیلحلا  اما  هتفگ و  دادما  رد  هَّللا  دبع  نب  ملاس  تسیرـصب  ملاس  نب  هَّللا  دبع  هزاجا  خـیاشم  زا  میعن  وبا  زین  اهرکذـف و  یناهفـصالا 

رد يدهم  وبا  تسا  یبرغم  یـسیع  يدهم  وبا  هزاجا  خیـش  وا  سپ  یقهیب  اما  هنع  دادحلا  نع  نابللا  نبا  نع  يراخبلا  نب  رخفلا  یلا  دنـسلابف 
ۀباجالا بلط  باب  هیلع  تأرق  اضیا  یقهیبلل  راثالا  ننـسلا و  ۀفرعم  باتک  هتفگ  يربک  ننـس  رکذ  دعب  يروهجا  تایورم  رد  دیناسالا  دیلاقم 

یطویسلا رکب  یبأ  نب  لضفلا  یبأ  ظفاحلا  یلا  هدنسب  هرئاس  یل  زاجا  ردقلا و  یف  یعفاشلا  باوج  ءاقـستسالا و  باتک  نم  ثیغلا  لوزن  دنع 
نع یناتـسرحلا  دّـمحم  نب  دمـصلا  دـبع  مساقلا  یبأ  نع  يراـخبلا  نب  رخفلا  نع  رمع  یبأ  نب  حالـصلا  نع  یبلحلا  لـبقم  نب  دـمحم  نع 
لاق دنسلاب  تازاجا و  هلک  دنسلا  یطویـسلا و  لاق  هرکذف و  هفیناصت  عیمجب  هب و  یقهیبلا  رکب  وبا  ظفاحلا  انا  لاق  يوارفلا  لضفلا  نب  دّمحم 

رـصمب راطعلا  یلع  نب  ةزمح  ینثدح  لاق  ظفاحلا  دحاولا  دـبع  نب  ریبزلا  ینثدـح  لاق  ظفاحلا  هَّللا  دـبع  وبا  انربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  یقهیبلا 
أشنأف ردقلا  نع  هنع  هَّللا  یضر  یعفاشلا  لئس  لاق  نامیلس  نب  عیبرلا  انثدح  لاق 

نکی  مل  اشت  مل  نا  تئش  ام  ءاشا و  مل  نا  ناک و  تئش  ام  لوقی 
نسملا  یتفلا و  يرجی  ملعلا  یفف  تملع  ام  یلع  دابعلا  تقلخ 

نعت  مل  اذ  تنعا و  اذه  تلذخ و  اذه  تننم و  اذ  یلع 
نسح  مهنم  حیبق و  مهنم  دیعس و  مهنم  یقش و  مهنمف 

دنـسب یقهیب  تافـص  ءامـسا و  باتک  زا  دابع  لاعفا  قلخ  ثیدـح  داریا  دـعب  مما  رد  وا  هچناـنچ  تسیدرک  هزاـجا  خیـش  یقهیب  زین  یهتنا و 
هتفگ لسلسم 

34 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زین هیلإ و  دنـسلا  اذـهب  روشنلا  ثعبلا و  ةوبنلا و  لئالد  نامیالا و  بعـش  يربکلا و  ننـسلاک  هتافینـصت  رئاس  یقهیبلل و  تافـصلا  ءامـسالا و 

نیـسحلا نب  دمحا  رکب  یبأ  ظفاحلل  نامیالا  بعـش  باتک  هتفگ  علطتملا  ۀیافک  رد  ناهد  نیدـلا  جات  تسیمیجع  نسح  هزاجا  خیـش  یقهیب 
رمعملا نع  ینارعشلا  يزاجح  دمحم  رمعملا  نع  یلبابلا  نیدلا  ءالع  نب  دمحم  خیـشلا  هرـصع  ظفاح  نع  هب  ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  یقهیبلا 

وبا ینمـشلا و  دمحم  نب  دمحا  نیدلا  یقت  مامالا  هب  ینربخا  لاق  یطویـسلا  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  لالج  ظفاحلا  نع  سامکرالا  نب  دـمحم 
ةزاجإ یقارعلا  نیسحلا  نب  میحرلا  دبع  لضفلا  وبا  ظفاحلا  انربخا  الاق  هرئاسل  ةزاجإ  هضعبل و  امهیلع  یتءارقب  یصمقلا  نمحرلا  دبع  لضفلا 

رهاط نب  رهاز  انربخا  لاق  هباتک  یف  رافصلا  دیعـس  وبا  انربخا  لاق  يراخبلا  نب  یلع  رخفلا  نع  هتانب  نب  دمحم  نب  دمحم  لامجلا  انربخا  لاق 
رد هَّللا  دبع  نب  ملاس  تسیرـصب  ملاس  نب  هَّللا  دبع  هزاجا  خیـش  یقهیب  زین  هرکذف و  نیـسحلا  نب  دمحا  رکب  وبا  ظفاحلا  هفلؤم  هب  انربخا  لاق 
نع یکملا  رجح  نب  دمحا  باهشلا  نع  یکلاملا  يروهسلا  دمحا  خیشلا  نع  روکذملا  خیشلا  هاورف  یقهیبلل  ةوبنلا  لئالد  اما  هتفگ و  دادما 
دبع نب  فسوی  جاجحلا  یبأ  ظفاحلا  نع  ینیقلبلا  رمع  نیدـلا  جارـس  مالـسالا  خیـش  نع  رجح  نبا  ظـفاحلا  نع  دّـمحم  نب  اـیرکز  خیـشلا 
نع يوارفلا  لضفلا  نب  دمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  نع  یناتـسرحلا  نب  مساقلا  یبأ  نع  يرماعلا  رکب  یبأ  نب  دّـمحم  دیـشرلا  نع  ّيزملا  نمحرلا 
ءالع خیش  نب  دمحم  خیش  رکذ  رد  دوخ  دیناسا  خیاشم و  هلاسر  رد  وا  هچنانچ  تسیلخن  هزاجا  خیـش  یقهیب  زین  یقهیبلا و  رکب  یبأ  ظفاحلا 
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نیسحلا نب  دمحا  رکب  یبأ  مامهلا  مامالل  يربکلا  ننسلا  لوا  نم  ۀعطق  روکذملا  دمحم  خیـشلا  انخیـش  یلع  تعمـس  هتفگ و  یلبابلا  نیدلا 
نیّزلا نع  یلمرلا  دمحم  سمشلا  نع  يربتشبلا  نسح  نب  ملاس  خیـشلا  نع  هرئاس  زاجا  هتنج و  حیـسف  هنکـسا  هتمحرب و  هَّللا  هدمغت  یقهیبلا 
انربخا لاق  يوارفلا  معنملا  دبع  نب  روصنم  نع  يراخبلا  نب  رخفلا  نع  رمع  نب  حالـصلا  نع  یبلحلا  لبقم  نب  دمحم  نع  يراصنالا  ایرکز 

اما ةرخآلا  ایندلا و  یف  ۀعساو  ۀمحر  یلاعت  هَّللا  همحر  یقهیبلا  رکب  وبا  مامالا  ظفاحلا  هفلؤم  هب  انربخا  لاق  یـسرافلا  لیعامـسا  نب  دّمحم  هب 
ۀفرعم یف  باعیتسالا  هتفگ  يروهجا  تایورم  رد  دیناسالا  دیلاقم  رد  يدهم  وبا  تسیبرغم  یـسیع  يدهم  وبا  هزاجا  خیـش  سپ  ربلا  دبع  نبا 
هرارز نب  دعـسا  قیدصلا و  رکب  یبأ  ۀمجرت  يربکلا و  ۀـجیدخ  ۀـمجرتل  هیلع  یتءارقب  هب  ینربخا  ربلا  دـبع  نب  رمع  یبأ  ظفاحلل  باحـصلا 

یلع هنم  فصنلا  وحنل  هتءارقب  رجح  نبا  ظفاحلا  یلا  هدنسب  هرئاس  یل  زاجا  مهنع و  هَّللا  یضر  دیرشلا  نب  ورمع  تنب  ءاسنخلا  ءابقنلا و  دحا 
ةزاجإ بئاـتلا  یبأ  نیـسحلا  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  یبأ  یلع  هرئاـسل  ةزاـجإ  یفنحلا و  یقـشمدلا  قحلا  دـبع  نب  یلع  نب  دـمحا  ساـبعلا  یبأ 

نب هَّللا  راج  تنب  ۀیسا  نم  هتزاجاب  یطویسلا  لالجلا  یلا  هدنسب  یفلسلا ح و  رهاط  یبأ  ظفاحلا  نع  یخلبلا  رکب  یبأ  نب  دّمحم  نع  ۀهفاشم 
نب مساـقلا  یبأ  نع  ینادـمهلا  یلع  نب  رفعج  نع  راـجحلا  ساـبعلا  یبأ  نع  یقـشمدلا  قیدـص  نب  دـمحم  نب  میهاربا  نع  يربـطلا  حـلاص 

یفلّسلا وه و  لاق  لاوکش 
35 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

خیاشم زازبلا  دبع  نبا  زین  هرکذـف و  ربلا  دـبع  نب  رمع  یبأ  ظفاحلا  نع  ۀـبتاکم  ةزاجإ  یفلـسلا  لاق  دـیلت  یبأ  نب  یـسوم  نا  رمع  وبا  انربخا 
يرمنلا ربلا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع  یبأ  ظفاحلل  باعیتسالا  باتک  هتفگ  علطتملا  ۀـیافک  رد  نیدـلا  جات  تسیمیجع  نسح  هزاجا 
میهاربا نب  دمحم  سمـشلا  نع  يراصحلا  دحاولا  دبع  بیطخلا  نع  یکملا  يربطلا  رداقلا  دـبع  مامالا  نب  یلع  مامالا  نع  هب  ربخا  حر ؟؟؟
ساـبعلا یبأ  یلع  رثکا  وا  هنم  فصنلا  وحن  وه  رمع و  همـسا  نم  یلا  هلوا  نم  تأرق  لاـق  ینالقـسعلا  رجح  نب  دـمحا  ظـفاحلا  نع  يرمعلا 

وه هیلع و  ةءارق  یـشابداولا  یـسیبقلا  رباج  نب  هَّللا  دـبع  یبأ  یلع  باتکلا  عیمجل  هعامـسب  هرئاسل  ینزاـجا  قحلا و  دـبع  نب  یلع  نب  دـمحا 
لاق هنم  ةزاجإ  رـضاح و  وه  هیلع و  ةءارق  یـشابداولا  یـسیبقلا  رباج  نب  هَّللا  دـبع  یبأ  یلع  باتکلا  عیمجب  انربخا  لاـق  هنم  ةزاـجإ  رـضاح و 

ةزاجإ هیلع و  اعامس  زامغلا  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلا  وبا  ۀعامجلا  یـضاق  ۀلمهملا  ءاحلا  فرح  یلا  هلوا  نم  يوس  باتکلا  عیمجب  انربخا 
یـسیقلا روهمج  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  دمحم  یبأ  یلع  هعیمج  تأرق  لاق  یعالکلا  ملاس  نب  یـسوم  نب  نامیلـس  عیبرلا  یبأ  نع  ۀـّیقبل  هنم 
یفافخلا یناّسغلا  دمحم  نب  نیسحلا  یلع  وبا  ظفاحلا  یلع  هعامـسب  عمـسا  اذإ  یـسیقلا و  رهاط  نب  دمحا  نب  دمحم  رکب  یبأ  یلع  يرق  لاق 

وبا تسیبرغم  یـسیع  يدـهم  وبا  هزاـجا  خـیاشم  زا  سپ  يدادـغب  بیطخ  اـما  يرمّنلا  ّربلا  دـبع  نب  فسوی  رمع  وبا  هفّنـصم  یلع  هتأرق  لاـق 
یناثلا ءزجلا و  لّوا  نم  هیلع  یّنم  ةءارق  هب  ینربخا  يدادغبلا  بیطخلل  دادغب  خیرات  هتفگ  دـیناسالا  دـیلاقم  رد  يروهجا  تایورم  رد  يدـهم 

نم امهیف  هَّللا  لعج  ام  تارفلا و  ۀـلجد و  دادـغب  يرهن  رکذ  یلا  اهلها  قالخا  نساـحم  نم  روثاـملا  رکذ  اهلـضف و  دادـغب و  بقاـنم  یف  هنم 
جرفلا یبأ  نع  ةزاجإ  یناجرملا  لضفلا  یبأ  نع  یطویسلا  لالجلا  یلا  هدنـسب  هرئاسل  ةزاجإ  يراخبلا و  ۀمجرت  عیمج  تاکربلا و  عفانملا و 

عیمج یف  بیطخلا  نم  هتزاـجاب  ینیارفـسالا  لهـس  نب  لـضفلا  یبأ  نع  ّریقملا  نب  نسحلا  یبأ  نع  یـسوبّدلا  میهاربا  نب  سنوی  نع  ّيزغلا 
باتکلا عبر  وحن  وه  بئذ و  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نب  دّـمحم  ۀـمجرت  یلا  هلوا  نم  تأرق  لاق  رجح  نبا  ظـفاحلا  یلا  هدنـسب  هفیناـصت ح و 
ظفاحلا نم  اعامـس  نکی  مل  نا  هتزاـجاب  هرئاـس  یل  زاـجا  يدادـغبلا و  يؤلؤللا  دمـصلا  دـبع  نب  یلع  نب  رمع  نب  دـمحا  ساـبعلا  یبأ  یلع 

دمحم نب  نمحرلا  دبع  روصنم  وبا  انربخا  لاق  يدنکلا  نسحلا  نب  دـیز  نمیلا  وبا  انا  لاق  رواجملا  نب  بوقعی  نب  فسوی  انربخا  لاق  يزملا 
خیاشم زا  بیطخ  زین  یهتنا و  هرکذف  هب  اعامـس  بیطخلا  رکب  وبا  ظفاحلا  انربخا  لاق  اریـسی  ّالا  هعیمجل  هیلع  اعامـس  زاّزقلا  دـحاولا  دـبع  نب 

يدادـغبلا بیطخلا  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  یبأ  ظفاحلل  دادـغب  خـیرات  هتفگ  علطتملا  ۀـیافک  رد  نیدـلا  جات  تسیمیجع  نسح  هزاجا 
ینومیملا یـسیع  نب  دّمحم  خیـشلا  هیبا  يروهنـسلا و  دمحم  نب  ملاس  ۀمالعلا  نع  ینومیملا  دمحم  نب  میهاربا  ۀـمالعلا  خیـشلا  نع  هب  ربخا 

نیدلا سمش  ظفاحلا  نع  دهف  نب  دمحم  نیدلا  یقت  ظفاحلا  نع  يراصنالا  ایرکز  یضاقلا  نع  یکملا  رجح  نب  دمحا  مالـسالا  خیـش  نع 
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ۀعطقل ةءارق  یغارملا  ۀلیمأ  نب  رمع  صفح  یبأ  نع  يرزجلا  نب  دمحم 
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دیز نمیلا  یبأ  نم  اعامـس  نکی  مل  نا  ةزاجإ  ّيروباسینلا  رواجملا  نب  بوقعی  نب  فسوی  مجنلا  نسحلا  یبأ  نع  هرئاـسل  ةزاـجإ  هلّوا و  نم 
دمحا رکب  وبا  ظفاحلا  هفلؤم  هب  انربخا  لاق  هعیمجل  اعامـس  امرـص  نب  دمحا  نب  دّمحم  نسحلا  یبأ  نع  هعیمجل  اعامـس  يدنکلا  نسحلا  نب 

وبا هزاجا  خیاشم  زا  يوغی  هکنآ  شنایب  تسیبرغم  یسیع  يدهم  وبا  هزاجا  خیاشم  زا  سپ  يوغب  اما  هرکذف  انذا  يدادغبلا  بیطخلا  یلع  نب 
تایورم نایب  رد  هک  دجاملا  بلاطلا  ۀیغب  دفاولا و  ۀمینغ  باتک  رد  ار  وا  دـیز  وبا  تسیبلاعثلا و  فولخم  نب  دّـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  دـیز 

وبا خویش  زا  یخیش  ره  اذهل  دنکیم  تیاور  ةزاجإ  ار  یبلاعث  دیز  وبا  دفاولا  ۀمینغ  باتک  يدهم  وبا  نوچ  هدرک و  رکذ  هدومن  فیلات  دوخ 
دـشاب يدهم  وبا  هزاجا  خیاشم  زا  مه  يوغب  سپ  دوب  دهاوخ  يدهم  وبا  هزاجا  خویـش  زا  دوش  تباث  دفاولا  ۀمینغ  زا  وا  ندوب  خیـش  هک  دیز 
دیناسا هک  یئاج  يدهم  وبا  سپ  دناروکذم  دـفاولا  ۀـمینغ  رد  هک  تسیبلاعث  نمحرلا  دـبع  دـیز  وبا  هزاجا  خـیاشم  هلمج  زا  يوغب  هکنیا  اما 
يوغبلل امهالک  ۀنسلا  حرش  حیباصملا و  هتفگ  دیامنیم  رکذ  لیـصفتب  تسا  لمتـشم  نا  رب  یبلاعث  دیز  وبا  دفاولا  ۀمینغ  باتک  هک  ار  یبتک 
يراخبلا نب  رخفلا  نع  یضرعلا  ۀجحلا  نسحلا  یبأ  نع  یقارعلا  لصفلا  یبأ  ظفاحلا  نب  ۀعرز  وبأ  ظفاحلا  امهب  انربخا  یبلاعثلا  يدیـس  لاق 

ترابع نیزا  اهرکذـف  یلاـعت  هَّللا  همحر  يوغبلا  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دـمحم  یبأ  ۀنـسلا  ییحم  نع  یناـقونلا  دعـس  یبأ  نب  هَّللا  لـضف  نع 
هَّللا لضف  زا  يراخبلا  نب  رخف  زا  یـضرع  نسحلا  وبا  زا  یقارع  هعرز  وبا  زا  ار  يوغب  ۀنـسلا  حرـش  حیباصم و  یبلاعث  دـیز  وبا  هک  تسرهاظ 

يدهم وبا  هکنیا  اما  دیدرگ  حضاو  مامت  تحارـصب  یبلاعث  دیز  وبا  هزاجا  خیاشم  زا  يوغب  ندوب  سپ  دنکیم  تیاور  يوغب  دوخ  زا  یناقون 
وبا دوخ  خیـش  زا  ار  نآ  هک  یتایورم  نمـض  رد  دیلاقم  رد  يدـهم  وبا  تسروهظ  تیاهن  رد  سپ  دـنکیم  تیاور  تزاجا  ار  دـفاولا  ۀـمینغ 

یبلاعثلا دـیز  یبأ  مامالل  دـجاملا  بلاطلا  ۀـیغب  دـفاولا و  ۀـمینغ  هتفگ  هدومن  تیاور  ینیطنطـسقلا  نوکفلا  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  دـمحم 
نامیلس نع  اهرئاسل  اهطرـشب  ۀلوانم  اهنم و  دانـسالا  يراشعلا  ثیدحلا  عیمجل  دیناسالا  رکذ  ءادتبا  یلا  اهلوا  نم  هیلع  ینم  ةءارق  هب  ینربخا 

یـسدابلا ییحی  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبأ  نع  زاع  نب  هَّللا  دبع  یبأ  ۀمالعلا  داتـسالا  نع  ریغـصلا  قورز  دـمحا  سابعلا  یبأ  نع  ناّیز  نبا  نع 
نامیلـس نب  یـسوم  نب  نمحرلا  دبع  دیز  یبأ  یناّجبلا و  یـشکیلملا  يدـهم  یبأ  نع  يوارخـصلا  دـمحم  وبا  ایلاع  ینربخا  ناّیز و  نبا  لاق 

ام عیمجب  اهب و  انربخا  يوسربلا  یـشکیلملا و  یـسدابلا و  وه و  لاق  ریبکلا  قورز  مامالا  هلبق  امع  ایلاع  ینربخا  ناّیز و  نبا  لاـق  يوسربلا ح 
دنسلاب اهرکذف و  یلاعت  هَّللا  همحر  یبلاعثلا  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  دیز  وبا  ءاملعلا  حلاص  ءاحلـصلا و  ملاع  اهعماج  هّفلا  ام  عیمج  هلمحی و 
اهتیارد اهتیاورل و  بختنا  باتکلاب و  اهنرقف  ۀّینب  ۀّنـس  عفر  يذـلا  هّلل  دـمحلا  هارث  هَّللا  ّبیط  یبلاعّثلا  دـیز  وبا  لمعلا  ملعلا و  نیب  عماجلا  لاق 

نمف رئاحلا  مهرثأ  یفتقی  امالعا  رئاسلا و  مهب  يدـتهی  امجنا  اوراصف  باسحلا  موی  اوحبرف  اوملع  اـمب  اولمعف  باـبلالا  یلوا  نم  هراـتخا  نم 
مهلبحب هلبح  لصو 
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الع ّلج و  هرکشا  هدیمحتب و  ددع  یفی  دمح و ال  غلبا  هناحبس  هدمحا  یقترا  دقف  مهکلـس  یف  مظتنا  نم  یقثولا و  ةورعلاب  کسمتـسا  دقف 
نب نمحرلا  دبع  لوقی  ملـس  هبحـص و  هلآ و  یلع  هدیبع و  نم  راتخملا  دـمحم  اندیـس  یلع  هَّللا  یلـص  هدـیزمل و  یفاکم  رکـشلا و ال  مظعا 

تناک تایورملا و  بتکلا  کلت  نییعت  تایاورلا و  نم  هلمجا  ام  یف  ةزاـجالا  ینم  نیلئاـسلا  لاؤس  ررکت  اـمل  هب  هَّللا  فطل  یبلاـعثلا  دـمحم 
نم دـیناسالا و  نم  ادرجم  مهملا  کلذ  نم  ترـصتخا  ناسنا  لکل  اهعیمج  عّبتت  ّیلع  قشی  ناـک  ةریزغ و  اهدـیناسا  قرط  ةریثک و  یتاـیورم 

تیّمـس قیقحتلا و  لیبس  كولـسل  هناحبـس  يداهلا  وه  قیفوتلا و  هّللاب  یخیاشم و  طوطخ  اهیلع  یتلا  یـسراهف  یف  اهدجو  اهدیناساب  اهدارا 
لیزنتلا ملاعم  هتفگ  مما  رد  وا  هچنانچ  تسیدرک  هزاجا  خـیاشم  زا  يوغب  زین  یهتنا و  دـجاملا  بلاطلا  ۀـیغب  دـفاولا و  ۀـمینغب  ۀـلاجعلا  هذـه 

یلا دانـسالاب  حیباصملا  ۀنـسلا و  حرـشک  هفیناصت  رئاس  ۀنـسلا و  نیدـلا و  ییحمب  بقلملا  يوغبلا  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دـمحم  یبأ  ظفاحلل 
علطتملا ۀیافک  رد  نیدلا  جات  تسیمیجع  هزاجا  خـیاشم  زا  يوغب  زین  يوغبلا و  نع  یناقونلا  دعـس  یبأ  نب  هَّللا  لضف  نع  يراخبلا  نب  رخفلا 
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نب دمحا  نیدلا  یفـص  مامالا  نع  هب  ربخا  یلاعت  هَّللا  ۀمحر  يوغبلا  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دمحم  یبأ  ۀنـسلا  ییحمل  حـیباصملا  باتک  هتفگ 
ینربخا لاق  دهف  نب  رمع  ظفاحلا  نب  زیزعلا  دبع  زعلا  نب  دمحم  هَّللا  راج  همع  نع  رداقلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  خیـشلا  نع  یـشاشقلا  دمحم 

دبع یضاقلا  نب  دمحم  یلاعملا  وبا  نیدلا  مجن  نیفیرشلا  نیمرحملاب  ةاضقلا  یضاق  زیزعلا و  دبع  نیّدلا  زع  ظفاحلا  يدلاو  مهنم  ۀعامج  هب 
دمحم جرفلا  وبا  نیدلا  رصان  ثّدحملا  ۀمالعلا  انربخا  یناثلا  لاق  هضعبل  لوالا  یلع  اعامـس  یکملا  یکلاملا  بوقعی  نب  دمحم  نب  باهولا 
يّدـج مهنم  ۀـعامج  هب  انربخا  دـلاولا  لاق  هیقابل و  ۀـلوانم  رئابکلا و  باب  هلوق  یلا  هلوا  نم  یغارملا  ینامثعلا  نیـسح  نب  رکب  یبأ  نیّزلا  نب 

يومالا یغارملا  رکب  یبأ  نیزلا  نب  دمحم  حتفلا  وبا  نیدلا  فرـش  ۀمالعلا  یمـشاهلا و  دهف  نب  دمحم  مجنلا  نب  دمحم  نیدلا  یقت  ظفاحلا 
ۀیاور یف  لاق  هعیمجل  ةءارق  حتفلا  وبا  هدلو  لاق  یغارملا  نیسحلا  نب  رکب  وبا  نیدلا  نیز  ةاضقلا  یضاق  انربخا  اولاق  اعامـس  نکی  مل  نا  انذا 

وبا انربخا  لاق  ۀّیوبنلا  ۀنیدملاب  اعامـس  يرکبلا  رمعملا  نب  هَّللا  دبع  نب  نیـسحلا  نب  نمحرلا  دبع  جرفلا  وبا  یقتلا  انربخا  ۀلزان  یه  دـلاولا و 
لاق یطساولا و  يوراقلا  رمع  نب  میهاربا  نب  دمحا  سابعلا  وبا  انربخا  لاق  یطساولا  کلملا  دبع  نب  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  ییحی  لئاضفلا 
نب دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  هب  انابنا  لاق  راّجحلا  بلاط  یبأ  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  انربخا  یلعا  یه  یکلاـملا و  مجنلا  ۀـیاور  یف  یغارملا  نیزلا 
ریغ ولعلا  اذهب  بتک  دـلاولا و  لاق  امهریغ و  يرادـقابلا و  بلاغ  نب  دّـمحم  رکب  یبأ  ظفاحلا  ۀـنبا  ۀـبیجع  يرـصحلا و  جرفلا  یبأ  نب  رـصن 

یطایمدلا و فلخ  نب  نمؤملا  دبع  نیدلا  فرش  ظفاحلا  انابنا  لاق  يوارحلا  ۀحلط  یبأ  نع  ۀعامج  نب  رمع  ۀنبا  ةراس  دّمحم  ّمأ  مهنم  دحاو 
میحرلا دبع  نیّدلا  ّزع  ةاضقلا  یضاق  ینالقسعلا و  رجح  نب  دمحا  لضفلا  یبأ  ظفاحلا  نع  اضیا  دهف  نب  زعلا  هب  ربخا 
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رکب یبأ  ۀنبا  ۀبیجع  نع  یـسدقملا  لامکلا  ۀنبا  بنیز  دـمحم  مأ  نع  یخونتلا  میهاربا  قاحـسا  یبأ  ۀـلحرلا  نع  لوالاف  یفنحلا  تارفلا  نب 

نع رمع  یبأ  نب  دمحم  حالـصلا  انربخا  لاق  ۀجردب  یلعا  وه  یناثلا و  یـسدقملا و  رکب  یبأ  نب  دمحم  یـسوم  یبأ  ظفاحلا  نع  يرادقابلا 
یطایمدـلا و یـسدقملا و  ناظفاحلا  وه و  لاق  یناقونلا  دـمحا  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  لضف  هب  انربخا  لاـق  يراـخبلا  نب  یلع  نسحلا  یبأ  رخفلا 

اعامس يورافلا  لاق  يوغبلا  دوعسم  نب  نیـسحلا  دمحم  وبا  ۀنـسلا  ییحم  ۀجحلا  مامالا  هفلؤم  هب  انربخا  يرـصحلا  اضیا و  ۀبیجع  يوراقلا و 
اما هتفگ و  دادـما  رد  هَّللا  دـبع  نب  ملاس  هدوب  يرـصب  ملاس  نب  هَّللا  دـبع  هزاجا  خـیاشم  زا  يوغب  زین  هرکذـف و  ةزاجإ  نوقابلا  لاـق  هضعبل و 
نع یلمرلا  دمحم  نب  دمحا  باهشلا  نع  يدایزلا  ییحی  نب  یلع  نع  روکذملا  یلبابلا  خیـشلا  نع  دلاولا  يدیـس  اهیوریف  يوغبلا  حیباصملا 
نب دـمحا  نب  یلع  رخفلا  نع  رمع  یبأ  نب  حالـصلا  نع  تارفلا  نب  میحرلا  دـبع  زعلا  نـع  يواخـسلا  نـمحرلا  دـبع  نـب  دـمحم  ریخلا  یبأ 

نـسح هزاـجا  خـیاشم  زا  سپ  رکاـسع  نبا  اـما  يوـغبلا  ۀنـسلا  ییحم  ظـفاحلا  هفلؤـم  نع  یناـقونلا  دعـس  یبأ  نب  هَّللا  لـضف  نـع  يراـخبلا 
رکاسع نب  هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا  نب  یلع  مساقلا  یبأ  ظفاحلا  ماـمالل  قشمد  خـیرات  هتفگ  علطتملا  ۀـیافک  رد  ناـهد  نیدـلا  جاـت  تسیمیجع 
دّمحم نب  ایرکز  مالـسالا  خیـش  نع  یخرکلا  نسح  خیـشلا  نع  یجافخلا  دمحا  ناهـشلا  ۀـمالعلا  نع  هب  ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  یقـشمدلا 

نب دّمحم  نع  ۀیـسدقملا  يداهلا  دبع  نب  دّـمحم  تنب  ۀـشیاع  هَّللا  دـبع  مأ  نع  یکملا  دـهف  نب  دّـمحم  نیدـلا  یقت  ظفاحلا  نع  يراصنالا 
دجم اما  هرکذف  رکاسع  نب  نسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبا  ظفاحلا  مامالا  هفلؤم  نع  يزاریـشلا  دّمحم  هدـج  نع  يزاریـشلا  دّـمحم  نب  دّـمحم 

ثیداحا یف  لوصالا  عماج  باتک  هتفگ  علطتملا  ۀیافک  رد  نیدلا  جات  تسیمیجع  نسح  هزاجا  خیاشم  زا  سپ  ریثالا  نباب  فورعملا  نیدـلا 
خیـشلا نع  هب  ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  يرزجلا  ریثالا  نب  دّـمحم  نب  كرابملا  تاداعـسلا  یبأ  مامالا  فیلاـت  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسرلا 

دّمحم نب  قحلا  دـبع  نیدـلا  فرـش  ۀـلحرلا  ۀـمالعلا  دـهف و  نب  زیزعلا  دـبع  ظفاحلا  نع  يربطلا  مرکم  نب  ییحی  مامالا  نع  لـجعلا  دـمحا 
لاق هرئاسل  ةزاجإ  هضعبل و  اهب  هیلع  اعامـس  یکملا  یطویـسالا  میهاربا  نب  میحرلا  دبع  نیدلا  نیز  دنـسملا  هب  انربخا  لاق  لوالاف  یطابنـسلا 
نب میهاربا  نب  دّمحم  ردبلا  ةاضقلا  یضاق  هب  انربخا  لاق  یطویسالا  میحرلا  دبع  نب  دّمحم  نب  میهاربا  نیدلا  لامج  ۀمالعلا  يدلاو  هب  انربخا 

اضیا دهف  نب  زیزعلا  دبع  ّزعلا  وه  یناثلا  لاق  اعامس و  ینادمهلا  دیز  نب  دشرم  نب  لیعامسا  ءادفلا  وبا  هب  انربخا  لاق  اعامس  ۀعامج  نب  دعس 
دّمحم هَّللا  دبع  یبأ  نع  یفنحلا  تارفلا  نب  دّمحم  نیدلا  رـصان  نب  میحرلا  دبع  نیدلا  زع  نیملـسملا  یـضاق  هب  انربخا  ۀـجردب  یلعا  وه  و 
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لاق ریثالا  نب  دّمحم  نب  كرابملا  نیدلا  دجم  مامالا  هفلؤم  انربخا  ءادفلا  وبا  وه و  لاق  يراخبلا  نب  دمحا  نب  یلع  رخفلا  انربخا  لاق  ینایبلا 
هتفگ علطتملا  ۀیافک  رد  ناهد  نیدلا  جات  تسیمیجع  نسح  خیاشم  زا  سپ  ریثالا  نباب  فورعملا  نیدـلا  زع  اما  هرکذـف  ةزاجإ  يراخبلا  نبا 

ۀفرعم یف  ۀباغلا  دسا  باتک 
39 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلع مالـسالا  خیـش  نع  اـمهب  ربـخا  يرزجلا  ریثـالا  نـب  دّـمحم  نـب  یلع  نـسحلا  یبأ  نیدـلا  زع  ماـمالل  خـیراتلا  یف  لـماکلا  ۀباحـصلا و 
یـضاقلا نع  تارفلا  نب  میحرلا  دبع  یـضاقلا  نع  يراصنالا  دّمحم  نب  اّیرکز  ةاضقلا  یـضاق  نع  یمقلعلا  میهاربا  ناهربلا  نع  يروهجالا 

دبع نب  دّـمحم  نب  یلع  نیدـلا  ّزع  مامالا  امهفلؤم  امهب  انابنا  لاـق  رکاـسع  نب  هَّللا  ۀـبه  نب  دـمحا  لـضفلا  یبأ  نع  ۀـعامج  نب  زیزعلا  دـبع 
ۀیافک رد  ناهد  نیدـلا  جات  تسیمیجع  نسح  هزاجا  خـیاشم  زا  سپ  راجنلا  نبا  اما  امهب  رکذـف  یلاعت  هَّللا  همحر  يرزجلا  ریثالا  نب  میرکلا 

هَّللا همحر  راجنلا  نب  نسحلا  نب  دومحم  نب  دّمحم  نیدـلا  ّبحم  ظفاحلل  ۀـنیمثلا  ةرّدـلاب  یمـسملا  ۀفیرـشلا  ۀـیندملا  خـیرات  هتفگ  علطتملا 
ۀفیرـشلا بنیز و  ۀفیرـشلا  امهیتخا  ینـسحلا و  يربطلا  رداقلا  دـبع  مامالا  ینبا  یلع  نیدـباعلا و  نیز  نیلیلجلا  نیمامالا  نع  هب  ربخا  یلاـعت 

نع ینالقـسعلا  رجح  نب  دـمحا  ظـفاحلا  نع  يرمعلا  میهاربا  نب  دّـمحم  سمـشلا  نع  يراـصحلا  دـحاولا  دـبع  رمعلا  نـع  مـهلک  ۀـکرابم 
هب انربخا  لاق  راّجحلا  بلاـط  یبأ  نب  دـمحا  ساـبعلا  یبأ  ۀـلحرلا  نع  یقاـبلاب  ةزاـجإ  لوـالا و  ثلثلا  وحنل  ةءارق  یغارملا  رکب  وبا  یـضاقلا 

نـسح هزاجا  خیاشم  زا  سپ  يزوجلا  نبا  طبـس  اما  هرکذف  يدادغبلا  راجنلا  نب  نسحلا  نب  دومحم  نب  دّـمحم  نیدـلا  بحم  ظفاحلا  هفلؤم 
نبا ظـفاحلا  طبـس  یلعزق  نب  فسوی  رفظملا  یبأ  ماـمالل  ناـمّزلا  ةآرم  باـتک  هتفگ  عـلطتملا  ۀـیافک  رد  ناـهد  نیدـلا  جاـت  تسا  یمیجع 
دبع ظفاحلا  يراصنالا و  دّمحم  نب  اّیرکز  ةاضقلا  یضاق  نیتمالعلا  نع  يربطلا  ییحی  مامالا  نع  لجعلا  دمحا  خیشلا  نع  هب  ربخا  يزوجلا 
لاق یکملا  یمشاهلا  دهف  نب  دّمحم  نیدلا  یقت  ظفاحلا  یبلحلا و  لبقم  نب  دّمحم  ایندلا  دنـسم  انربخا  الاق  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا 

انربخا دهف  نب  یقتلا  وه  یناثلا و  لاق  یطایمدلا و  فلخ  نب  نموملا  دبع  نیدـلا  فرـش  ظفاحلا  نع  يوارحلا  یلع  نب  دّـمحم  انربخا  لوالا 
ظفاحلا وه و  لاق  يرزجلا  نسحلا  نب  یلع  نب  دمحا  سابعلا  یبأ  ۀلحرلا  نع  یکملا  يربطلا  ّبحملا  دّمحم  نب  دمحا  نب  دّـمحم  نیزلا  اهب 

زا سپ  يربط  بحم  اما  هرکذـف  يزوجلا  نبا  ظـفاحلا  طبـس  یلعزق  نب  فسوی  رفظملا  وبا  ماـمالا  اـهفلؤم  اـنربخا  یطایمدـلا  نیدـلا  فرش 
مامالل نیعمجا  مهنع  هَّللا  یضر  ةرشعلا  لئاضف  یف  ةرـضنلا  ضایرلا  باتک  هتفگ  علطتملا  ۀیافک  رد  نیدلا  جات  تسا  یمیجع  نسح  خیاشم 

ایرکز مالسالا  خیش  نع  یلمرلا  دمحا  نب  دّمحم  سمشلا  نع  یشاشقلا  دمحا  نیدلا  یفـص  خیـشلا  نع  هب  ربخا  يربطلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا 
نب دّمحم  لضفلا  یبأ  مامالا  نع  امهالک  دهف  نب  دّمحم  مجنلا  نب  دّمحم  نیدلا  یقت  ظفاحلا  هیبا  رمع و  ظفاحلا  نع  يراصنالا  دّـمحم  نب 

لامجلا نب  دّمحم  مجنلا  هدلاو  نع  يربطلا  نب  دّمحم  مجنلا  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  ةاضقلا  یـضاق  نع  یکملا  یـشرقلا  ةریهظ  نب  دـمحا 
خیاشم زا  سپ  ینیومح  اما  هرکذف  يربطلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  بحم  ظفاحلا  ّمالل  هدج  هفلؤم  نع  يربطلا  دـمحا  بحملا  نب  دّـمحم 

ار ینیوزق  میرکلا  دـبع  نب  رافغلا  دـبع  بابل  يواح و  باتک  نآب  یمیجع  هک  هلـسلس  رد  ینیومح  هکنآ  شنایب  تسا  یمیجع  نسح  هزاجا 
تسا عقاو  هدومن  تیاور 

40 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رافغلا دبع  نیدلا  مجن  ۀـمالعلل  کلذ  ریغ  باجعلا و  هحرـش  بابللا و  يواحلا و  باتک  هتفگ  علطتملا  ۀـیافک  رد  ناهد  نیدـلا  جات  هچنانچ 

دبع ظـفاحلا  دـهف و  نب  زیزعلا  دـبع  ظـفاحلا  نع  يربطلا  ییحی  ماـمالا  نع  لـجعلا  دـمحا  خیـشلا  نع  اـهب  ربـخا  ینیوزقلا  میرکلا  دـبع  نب 
لامک یـضاقلا  ینالقـسعلا و  رجح  نب  یلع  نب  دمحا  نیدـلا  باهـش  ظافحلا  ۀـمتاخ  ۀـثلثلا  خـیاشملا  نع  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا 

لاقف و دـهف  نب  زعلا  داز  یناـجرملا  رکب  یبأ  نب  دـمحم  نیدـلا  مجن  ۀـمالعلا  ینبا  ۀـیلامک  لاـمکلا  مأ  هتخا  دـمحم و  لـضفلا  یبأ  نیدـلا 
لیلخ لاقف و  یطویسلا  ظفاحلا  داز  یسدقلا  رکب  یبأ  نب  دّمحم  نب  دمحم  نیدلا  فرـش  ثدحملا  ۀنبا  رجاه  لضفلا  مأ  ۀیلـصالا  ةدنـسملا 
ةریره وبا  نیدلا  نیز  ماشلا  دنـسم  انربخا  اعیمج  اولاق  يرـسبلا  یلع  نب  مساقلا  یبأ  تنب  ۀمطاف  یـسلبانلا و  نیدلا  لالج  نب  رداقلا  دـبع  نب 
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هفلؤم نع  ینیوجلا  هیومح  نب  دّمحم  نب  میهاربا  عماجملا  یبأ  یبهذلا  نامثع  نب  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  ظفاحلا  نع  نمحرلا  دبع 
ندوب ترابع  نیا  هظحالم  دـعب  سپ  اهرکذـف  اهـضعبل  اعامـس  نکی  مل  نا  انذا  ینیوزقلا  میرکلا  دـبع  نب  رافغلا  دـبع  نیدـلا  مجن  ۀـمالعلا 

ینالقسع رجح  نبا  یطویـس و  هزاجا  خیاشم  زا  ینیومح  هک  دش  رهاظ  نیرب  هوالع  دیدرگ و  حضاو  تیاهن  یمیجع  هزاجا  خیـش  ینیومح 
هتفگ علطتملا  ۀـیافک  رد  نیدـلا  جات  تسیمیجع  نسح  هزاـجا  خـیاشم  زا  سپ  بیطخلا  يزیربتلا  نیدـلا  یلو  اـما  دـشابیم  مه  یبهذ  هکلب 

لجعلا دمحا  خیـشلا  نع  هب  ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  يزیربتلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  نیدـلا  یلو  مامالل  حـیباصملا  ةاکـشم  باتک 
یقت ۀـلحرلا  ۀـمالعلا  ناخیـشلا  انربخا  الاق  يراصنالا  دّـمحم  نب  ایرکز  ةاضقلا  یـضاق  دـهف و  نب  زیزعلا  دـبع  ظفاحلا  نع  ییحی  مامالا  نع 

انربخا الاق  یهرجلا  میرکلا  دبع  نب  میحرلا  دبع  نیدلا  فرـش  یلاعت  هّللاب  فراعلا  مامالا  دـهف و  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  لضفلا  یبأ  نیدـلا 
هیلع اعامـس  يراوسالا  یلع  نب  نسح  نیدلا  ماسح  مامالا  انربخا  لاق  یناثلا  داز  یجواسلا  یقیدصلا  هاشکرابم  نب  یلع  نیدلا  ماما  ۀـمالعلا 

هب انربخا  یقیدصلا  وه و  لاق  ینیوزقلا  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  نیدـلا  ردـص  مامالا  هب  انربخا  لاق  هرئاسل  ةزاجإ  هلوا و  نم  ءیـشب 
زین هرکذف و  انذا  رخآلا  لاق  ةزاجإ و  ةءارق و  یقیّدصلا  لاق  ّيزیربتلا  بیطخلا  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  هَّللا  دـبع  وبا  نیدـلا  یلو  مامالا  هفلؤم 
وبا هزاجا  خـیاشم  زا  سپ  يّزم  جاّجحلا  وبا  اّما  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  بتک  نع  هعمـستس  امک  تسیرـصب  ملاس  نب  هَّللا  دـبع  هزاجا  خـیاشم  زا  وا 

دنـسم هتفگ  هدومن  یبلاعث  دیز  وبا  دفاولا  ۀمینغ  هروکذم  بتک  دیناسا  عفر  هکیاج  دیناسالا  دیلاقم  رد  يدهم  وبا  تسیبرغم  یـسیع  يدـهم 
نع قوزرم  نبا  ظفاحلا  انا  یبلاعثلا  يدیس  لاق  یلاعت  هَّللا  همحر  هَّللا  دبع  هدلو  تادایز  نم  هعم  ام  هنع و  هَّللا  یـضر  لبنح  نب  دمحا  مامالا 
نع نیصحلا  نب  مساقلا  یبأ  نع  ربکملا  لبنح  یلع  یبأ  نع  يراخبلا  نب  رخفلا  نع  يّزملا  جاجحلا  یبأ  ظفاحلا  نع  کیوکلا  نب  فرـشلا 

هرکذف لبنح  نب  دمحا  مامالا  هیبا  نع  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نع  یعیطقلا  رکب  یبأ  نع  بهذملا  نب  یلع 
41 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

خیش وا  هک  دش  تباث  ۀیاده  سپ  تسعقاو  يّزم  جاجحلا  وبا  هدومن  تیاور  نآب  یبلاعث  دیز  وبا  هک  هلـسلس  رد  هک  تسرهاظ  ترابع  نیرد 
يّزم زین  افنآ و  رم  امل  دوب  دهاوخ  مه  يدهم  وبا  هزاجا  خیـش  دـشاب  یبلاعث  دـیز  وبا  هزاجا  خیـش  يّزم  هاگ  ره  تسیبلاعث و  دـیز  وبا  هزاجا 

جاّجحلا یبأ  نیدـلا  لامج  ظفاحلل  لامکلا  بیذـهت  باـتک  هتفگ  علطتملا  ۀـیافک  رد  ناـهد  نیدـلا  جاـت  هدوب  یمیجع  نسح  هزاـجا  خـیش 
نب زیزعلا  دـبع  ظفاحلا  نع  يربطلا  ییحی  مامالا  نع  لـجعلا  دـمحا  خیـشلا  نع  هب  ربخا  هَّللا  همحر  ّيزملا  نمحرلا  دـبع  یکّزلا  نب  فسوی 

یکملا يربطلا  میهاربا  نب  دمحا  نب  دّمحم  نمیلا  وبا  مامالا  مهنم  ۀعامج  هب  انربخا  لاق  دهف  نب  دّمحم  نیدـلا  یقت  ظفاحلا  هدـج  نع  دـهف 
فـسوی نب  نمحرلا  دبع  یکزلا  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  نیدلا  لامج  ظفاحلا  هفلؤم  هب  انربخا  لاق  هعیمجل  ةزاجإ  هنم و  یقتنمل  هیلع  اعامس 

خیـش وا  سپ  تسیبلاعث  دیز  وبا  هزاجا  خیـش  یبهذ  هک  اریز  تسیبرغم  یـسیع  يدهم  وبا  هزاجا  خیـش  وا  سپ  یبهذ  اما  هرکذـف  انذا  يزملا 
هک تسعقاو  هلسلس  رد  وا  هک  ببس  نیاب  سپ  تسیبلاعث  دیز  وبا  هزاجا  خیش  یبهذ  هکنیا  اما  یـضاملا  بیرقتلل  دشاب  مه  يدهم  وبا  هزاجا 

دیناسا عفر  ماقم  رد  دیناسالا  دیلاقم  رد  يدهم  وبا  هچنانچ  دنکیم  تیاور  لضفملا  نب  نسحلا  وبا  هینیعبرا  تالـسلسم  نآب  یبلاعث  دـیز  وبا 
يدیـس لاق  لضفملا  نب  نسحلا  یبأ  ظفاحلل  ۀـینیعبرالا  تالـسلسملا  دـیوگیم  تسلمتـشم  نا  رب  یبلاعث  دـیز  وبا  دـفاولا  ۀـینغ  هک  یبتک 
ظفاحلا ناّیح و  یبأ  نیدلا  ریثا  نع  یـشابداولا  رباج  نب  هَّللا  دبع  یبأ  ظفاحلا  نع  هیبا  نع  ینایرغلا  دـحاولا  دّـمحم  وبا  اهب  ینربخا  یبلاعثلا 

یبأ ظفاحلا  نع  يرذنملا  میظعلا  دبع  نیدلا  ّیکز  ظفاحلا  نع  یطایمدلا  فلخ  نب  نمؤملا  دبع  نیدلا  فرش  ظفاحلا  نع  امهالک  یبهذلا 
خیراوت هتفگ  علطتملا  ۀیافک  رد  ناهد  نیدلا  جات  هدوب  یمیجع  نسح  خـیاشم  زا  یبهذ  زین  اهرکذـف و  یـسدقملا  لضفملا  نب  یلع  نسحلا 
رمعملا نع  یلبابلا  نیدلا  ءالع  نب  دّمحم  خیـشلا  نع  اهب  ربخا  یقـشمدلا  یبهذلا  نامثع  نب  دمحا  نب  دّمحم  نیدلا  سمـش  ریبکلا  ظفاحلا 
اهفلؤم نبا  مهنم  ۀعامج  هب  انربخا  لاق  ینالقـسعلا  رجح  نب  دمحا  ظفاحلا  نع  سامکرا  نب  دّـمحم  رمعملا  نع  ینارعـشلا  يزاجح  دّـمحم 
ةزاجإ اهـضعبل و  اعامـس  یقـشمدلا  یبهذلا  نامثع  نب  دمحا  نب  دّمحم  نیّدلا  سمـش  ظفاحلا  هدـلاو  نع  نمحرلا  دـبع  ةریره  وبا  دنـسملا 

تاـیورم رد  دـیناسالا  دـیلاقم  رد  يدـهم  وبا  تسیبرغم  یـسیع  يدـهم  وـبا  هزاـجا  خیـش  وا  سپ  ینالقـسع  رجح  نبا  اـما  اهرکذـف  اـهیقابل 
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نع امهرئاسل  ةزاجإ  امهنم و  ریثکل  ةءارق  اعامـس و  امهب  انربخاف  رجح  نب  لضفلا  یبأ  ظفاحلل  هتمدقم  يرابلا و  حتف  اما  هتفگ و  یـساملجس 
یمیدلا ح و نامثع  ورمع  یبأ  ظفاحلا  يواخسلا و  نمحرلا  دبع  نب  دّمحم  نیدلا  سمش  ظفاحلا  نع  يزاغ  نبا  یلا  مهدنسب  ۀثلثلا  همالعأ 

همحر ینالقسعلا  رجح  نب  یلع  نب  دمحا  نیدلا  باهش  لضفلا  وبا  ظفاحلا  انربخا  مهتثلث  اولاق  يراصنالا  ایرکز  مالسالا  خیش  یلا  مهدنسب 
حیحص دوخ  تیاور  رکذ  رد  ممالا  باتک  رد  وا  هچنانچ  تسیدرک  هزاجا  خیش  ینالقسع  زین  امهرکذف و  هفیناصت  عیمجب  امهب و  یلاعت  هَّللا 

هتفگ ار  يراخب 
42 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يرهزالا یحازملا  لیعامـسا  نب  ۀمالـس  نب  دـمحا  نب  ناطلـس  خیـشلا  رهزالاب  ءارقلا  داتـسا  حـلاصلا  هیقفلا  یلع  ریـسفتلا  نم  افرط  تأرق  و 
خیـشلا یلع  هعیمجل  هتءارقب  یکبـسلا  لیلخ  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  خیـشلا  یلع  هعیمجل  هتءارقب  هرئاس  ۀیاور  یل  زاجا  یلاعت و  هَّللا  همحر 

ردـبلا یکملا و  رجح  نبا  سمـشلا و  نع  هـتیاورب  دـلوملا  يرهاـقلا  لـصالا  يردنکـسلا  یطیغلا  یلع  نـب  دـمحا  نـب  دّـمحم  نیدـلا  مـجن 
لضفلا یبأ  رصعلا  ظفاح  مالسالا  خیش  نع  يرهزالا  يرهاقلا  یکبّسلا  يراصنالا  دّمحم  نب  ایرکز  نیدلا  نیز  مالسالا  خیش  نع  یقشمدلا 

نیدلا جات  هدوب  یمیجع  نسح  هزاجا  خیاشم  زا  ینالقـسع  رجح  نبا  زین  خـلا و  يرـصملا  مث  ینالقـسعلا  یناّنکلا  رجح  نب  یلع  نب  دـمحا 
ینالقـسعلا رجح  نب  یلع  نب  دمحا  لضفلا  یبأ  ظافحلا  ۀمتاخل  يراخبلا  حیحـص  حرـش  يرابلا  حتف  باتک  هتفگ  علطتملا  ۀیافک  رد  ناهد 

یلمّرلا دـمحا  باهـشلا  نب  دّـمحم  سمـشلا  نع  هریغ  ةزاـجإ و  يروهجـالا  دّـمحم  نب  یلع  مالـسالا  خیـش  نع  هب  ربـخا  یلاـعت  هَّللا  همحر 
رجح نب  یلع  نب  دمحا  لضفلا  یبأ  نیدلا  باهش  ظفاحلا  هفلؤم  نع  یطابنّـسلا  دّمحم  نب  قحلا  دبع  نیدلا  فرـش  دنـسملا  نع  يراصنالا 
دوخ دلاو  خویـش  رکذ  رد  دادما  رد  هَّللا  دبع  نب  ملاس  هدوب  يرـصب  ملاس  نب  هَّللا  دبع  هزاجا  خیاشم  زا  ینالقـسع  زین  هرکذـف و  ینالقـسعلا 

خیاشم نع  هتاعومسم  هتایورم و  عیمجب  یلاعت  هَّللا  هظفح  دلاولا  زاجاف  یکملا  ریشقاب  دیعس  خیشلا  نب  هَّللا  دبع  خیشلا  ۀمالعلا  مهنم  هتفگ و 
نب دّمحم  نیدلا  سمـش  نقتملا  ۀمالعلا  نع  یعفاشلا  یکملا  يرـصبلا  ینیـسحلا  میحرلا  دـبع  دیـسلا  نب  رمع  دیـسلا  نامزلا  ۀـمالع  مهّلجا 

يربـطلا هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  ۀـمالعلا  خیـشلا  نع  اـضیا  روکذـملا  رمع  دیـسلا  ةزمح  فورعملا  هدنـسب  یلمرلا  يراـصنالا  ةزمح  نب  دـمحا 
روکذملا رجح  نبا  خیشلا  ذخا  یلمرلا و  خیـشلا  نع  یکملا  يراصنالا  رجح  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  نیققحملا  ۀمتاخ  یعفاشلا  ینیـسحلا 

زین ینالقـسعلا و  رجح  خیـشلا  ظافحلا  ۀـمتاخ  قالطالا  یلع  مهلجا  ةذـتاسالا  نم  ۀـعامج  نع  ذـخا  وه  يراصنالا و  اـیرکز  یـضاقلا  نع 
نیدلا ءالع  نب  دّمحم  دوخ  خیـش  رب  يراخب  حیحـص  عامـس  رکذ  رد  دوخ  دـیناسا  هلاسر  رد  وا  هچنانچ  هدوب  یلحن  هزاجا  خیـش  ینالقـسع 

ملاس اجنلا  وبا  مالعالا  ةداسلا  ذبهج  مامهلا  ملاعلا  مامالا  خیـشلا  هب  انربخا  هب  یلاعت  هَّللا  انعفن  یلبابلا  دّمحم  خیـشلا  انخیـش  لاق  هتفگ  یلبابلا 
دمحا نب  دّمحم  مجنلا  دنسملا  نیثدحملا  ظافحلا و  ۀمتاخ  یلع  عیمجلل  هتءارقب  هرئاسل  ةزاجإ  هضعبل و  هیلع  اعامـس  يروهنّـسلا  دّمحم  نب 

ثیدحلا یف  نینمؤملا  ریما  یلع  هعیمجل  هتءارقب  يراصنالا  دّمحم  نب  اّیرکز  ییحی  یبأ  مالسالا  خیش  یلع  هعیمجل  هتءارقب  یطیغلا  یلع  نب 
خیاشم یمامت  هزاجا  خیش  سپ  یطویس  اما  خلا  ینالقسعلا  رجح  نب  یلع  نب  دمحا  نیدلا  ایندلا و  باهش  لضفلا  یبأ  ۀنـسلا  خیـش  ظفاحلا 

خیاشملا ءالوه  دنـس  لصف  هتفگ  هقباس  ترابع  دـعب  دانـسالا  تامهم  یلا  داشرا  رد  بطاخم  دـجام  دـلاو  هَّللا  یلو  هاش  هچناـنچ  تسهعبس 
یطویّسلا نیدلا  لالج  خیشلا  اّیرکز و  نیدلا  نیز  مالسالا  خیشب  نیریهشلا  نیتودقلا  نیظفاحلا  نیمامالا  یلا  یهتنی  ۀعبنملا 

43 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لامجلا نع  یلبابلا  مئادلا  دبع  نب  نامیلس  مهنم  اّیرکز و  نّیزلا  نع  یطیغلا  مجنلا  نع  يروهنسلا  ملاسلا  مهنم  ۀعامج  نع  يورف  یلبابلا  اما 

ایرکز و نیّزلا  نع  یلمرلا  دّـمحم  نب  دـمحا  باهـشلا  نع  يدایّزلا  ییحی  نب  یلع  زوفلا  مهنم  اّیرکز و  نیّزلا  هدـلاو  نع  اّیرکز  نب  فسوی 
یلمرلا دّمحم  نب  دمحأ  نب  دّمحم  سمـشلا  نع  یناقللا  ناهربلا  مهنم  اّیرکز و  نیّزلا  نع  یطیغلا  نع  ظعاولا  يزاجح  دّمحم  خیـشلا  مهنم 

نب رکب  وبا  مهنم  یطویـسلا و  لالجلا  نع  یفارقلا  رکب  یبأ  نب  یلع  نع  لـیمج  نب  یـسیع  نب  دـمحا  مهنم  اـّیرکز و  نیّزلا  نع  هدـلاو  نع 
نیمامالا و کنیذ  یلا  نوهتنی  ءالؤه  ریغ  نوریثک  خیاشم  یلبابلل  یطویـسلا و  لالجلا  نع  ّیمقلعلا  نمحرلا  دـبع  نب  میهاربا  نع  لیعامـسا 
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لالجلا نع  یفارقلا  رکب  یبأ  نب  یلع  نع  يروهجالا  دّـمحم  نب  یلع  نیدـلا  رون  داـشرالا  وبا  مهنم  ۀـعامج  نع  يورف  یـسیع  خیـشلا  اـما 
مهنم یطویسلا و  لالجلا  نع  یمقلعلا  رکب  یبأ  نب  میهاربا  ناهربلا  نع  یجافخلاب  ریهشلا  دّمحم  نب  دمحا  نیدلا  باهش  مهنم  یطویسلا و 
مهنم اّیرکز و  نیّزلا  مالـسالا  خیـش  نع  یطیغلا  مجنلا  نع  يروهنـسلا  ملاس  نع  يروهجالا  ریغ  وه  يرـصبلا و  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا 

نع يورف  نامیلس  نبا  اما  اّیرکز و  نیّزلا  مالسالا  خیش  نع  یطیغلا  مجنلا  نع  یکبّسلا  لیلخ  نب  دمحا  خیشلا  نع  یحاّزملا  ناطلـس  خیـشلا 
یبأ ظفاحلا  نع  يرقملا  دمحا  نب  دیعس  نامثع  یبأ  نع  ةرودقب  فرع  يرئازجلا  میهاربا  نب  دیعس  نامثع  وبا  مالـسالا  خیـش  مهنم  ۀعامج 

یبرغم و دانسا  اذه  اّیرکز و  نیّزلا  خیشلا  نع  نایفسب  ریهشلا  یمـصاعلا  دمحا  نب  یلع  نب  نمحرلا  دبع  دیز  یبأ  نوراه و  نب  یلع  نسحلا 
دّمحم نب  یلع  داـشرالا  وـبا  مهنم  اـیرکز و  نّیزلا  نـع  یطیغلا  مـجنلا  نـع  روـجنملا  نـع  یناتـسجسلا  يدـهم  وـبا  رمعملا  هخیـش  مـهنم  و 

جارـسلا مهنم  اّیرکز و  خیـشلا  نع  یلمرلا  دمحا  نب  دّمحم  سمـشلا  نع  امهالک  یجاّفخلا  دّـمحم  نب  دـمحا  ةاضقلا  یـضاق  يروهجالا و 
يدرکلا اما  یطویسلا و  لالجلا  ایرکز و  نیّزلا  نع  اعیمج  یمقلعلا  دمحا  نب  دّمحم  سمـشلا  یخرکلا و  نیدلا  ردب  خیـشلا  یماجلا و  رمع 

خیشلا نع  ۀهفاشم  اعامـس و  ةءارق و  هذخا  رثکا  اّیرکز و  نیّزلا  نع  یلمّرلا  سمـشلا  نع  ۀّماعلا  ةزاجالاب  يور  یـشاشقلا  دمحا  خیـشلا  نعف 
يوارعـشلا باهولا  دبع  خیـشلا  یکملا و  رجح  نب  دمحا  خیـشلا  نع  سودـقلا  دـبع  نب  یلع  هوبا  مهنم  ۀـعامج  نع  يور  يوانّـشلا  دـمحا 

یلمرلا دمحا  نب  دّمحم  سمـشلا  نع  اّیرکز و  نیّزلا  نع  هدلاو  نع  يرکبلا  نسحلا  یبأ  نب  دّمحم  خیـشلا  نع  اّیرکز و  نیّزلا  نع  امهالک 
نع اضیا  يدرکلا  يور  یطویسلا و  لالجلا  نع  یحیودلا  نیـسح  خیـشلا  نع  ۀطـساو و  الب  اّیرکز  نیّزلا  نع  اّیرکز و  نیّزلا  نع  هدلاو  نع 

يروهنسلا ملاس  یکبّسلا و  لیلخ  نیدلا  باهش  يدایّزلا و  یلع  نیدلا  رون  خیشلا  مهنم  ۀعامج  نع  ذخا  ۀمالس  نب  دمحا  نب  ناطلس  خیشلا 
يوانشلا نع  یشاشقلا  مهنم  مه  رهشلا  یلع  اهنم  فتکنل  رهاط و  وبا  یل  مهاّمـس  نوریثک  خیاشم  هلف  یمیجعلا  اما  یلبابلا و  نارقا  نم  وه  و 

یلزغملا و یسیع  خیشلا  یلبابلا و  مهنم  یطویـسلا و  لالجلا  نع  یهجنالا  نسحلا  نع  يوانّـشلا  نع  اّیرکز و  نع  يورعـشلا  نع  هدلاو  نع 
مامالا

44 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مهنم مهدـیناسا و  انرکذ  دـق  يدرکلا و  یـسیع و  یلباـبلا و  مهنم  ۀـعامج  نع  يورف  یلحنلا  اـما  يربطلا و  رداـقلا  دـبع  نب  نیدـباعلا  نیز 

اما مهریغ و  ۀکم و  لها  نم  ۀعامج  نع  یکملا  ناّلع  نب  دّـمحم  خیـشلا  مهنم  یحاّزملا و  ناطلـس  خیـشلا  نع  يرـصملا  یخوّطلا  روصنملا 
یکم رجح  نبا  اما  مهدیناسا  اندرـس  دق  يدرکلا و  نامیلـس و  نبا  یـسیع و  یلبابلا و  نع  ذخالا  رثکا  یلحنلا و  خـیاشم  هخیاشمف  يرـصبلا 

ققحملا داتسالا  یلع  هلوا  نم  افرط  تأرق  هتفگ و  ار  يراخب  حیحـص  دوخ  تیاور  رکذ  رد  مما  رد  هچنانچ  تسیدرک  هزاجا  خیاشم  زا  سپ 
ّحور یقیدّصلا  ّیسیودلا  يوهاّشلا  یناروکلا  نیدلا  لامک  الم  نب  دومحم  یضاقلا  نب  یـضاقلا  فسوی  الم  نب  فیرـش  دّمحم  الم  دهازلا 
خیـش رجح  نبا  زین  خلا و  ّیلملا  یمتیهلا  رجح  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  خیـشلا  نع  یمکحلا  یلع  نب  دّمحم  هیقفلا  نع  هتزاجاب  هحور  هَّللا 

رمعملا نع  هب  ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  یکملا  رجح  نب  دمحا  ۀمالعلل  ۀیزمهلا  حرـش  هتفگ  عّلطتملا  ۀـیافک  رد  نیدـلا  جات  تسیمیجع  هزاجا 
هتفگ علطتملا  ۀیافک  رد  زین  هرکذف و  یکملا  رجح  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  همال  هدـج  هفلؤم  نع  یمزمزلا  دّـمحم  نب  زیزعلا  دـبع  مرحلا  هیقف 

یقشمدلا یقابلا  دبع  خیشلا  نع  هب  ربخا  هَّللا  همحر  یکملا  یمتیهلا  رجح  نب  دّمحم  نب  دمحا  نیدلا  باهش  ۀمالعلل  لئامـشلا  حرـش  باتک 
نع یلبابلا  نیدلا  ءالع  نب  دّمحم  خیشلا  هتقو  ظفاح  ینومیملا و  میهاربا  خیشلا  ۀمالعلا  نع  هب  ربخا  یعاقبلا ح و  دمحا  خیشلا  نع  یلبنحلا 

مهلک یمزمزلا  زیزعلا  دبع  نب  دّمحم  ۀمالعلا  نب  زیزعلا  دبع  رمعملا  خیـشلا  ۀکمب  ۀیعفاشلا  یتفم  نع  هب  ربخا  يروهنـسلا ح و  دمحا  خیـشلا 
نب هَّللا  دبع  خیاشم  زا  یکم  رجح  نبا  زین  هرکذـف و  یکملا  رجح  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  نیدـلا  باهـش  ۀـماّلعلا  هّمال  ریخالا  ّدـج  هفلؤم  نع 

زاجا هناف  یعفاشلا  یمزمزلا  زیزعلا  دبع  ۀماّلعلا  خیـشلا  مهنم  هتفگ و  دوخ  دلاو  خویـش  رکذ  رد  دادما  رد  هَّللا  دبع  نب  ملاس  تسیرـصب  ملاس 
ةریهظ و نب  هَّللا  راج  نب  یلع  یضاقلا  خیشلا  نع  مساق و  نب  دمحا  باهشلا  نع  یلمرلا و  دّمحم  سمشلا  نع  هتایورم  عیمجب  دلاولا  يدّیس 

عفن روهشم  مهدنس  یمتیهلا و  رجح  نب  دمحا  نیدلا  باهش  هّمال  هّدج  نع  هدلاو  نع  ذخا  یماصعلا و  نیدلا  لامج  خیشلا  نب  یلع  خیـشلا 
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دبع خیـش  رکذ  رد  دوخ  خویـش  دیناسا و  هلاسر  رد  وا  هچنانچ  تسیلحن  خیاشم  زا  یکم  رجح  نبا  زین  مهددـمب و  انددـما  مهب و  یلاعت  هَّللا 
نیب عماجلا  مامهلا  مامالا  هخیـش  نع  هاور  ام  عیمجب  ۀّـصاخ  ۀـّماع و  ةزاجإ  یلاـعت  هَّللا  همحر  ینزاـجا  هتفگ و  یکم  هریـشقاب  دیعـس  نب  هَّللا 
یف ۀعـساو  ۀمحر  یلاعت  هَّللا  همحر  یعفاشلا  ینیـسحلا  يربطلا  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  مامالا  لوصألا  عورفلا و  یف  ۀـیاغلا  لوقنملا  لوقعملا و 

مولعلا و قیقحت  یف  يوصقلا  ۀیاغلا  غلابلا  نیققدملا  ذبهج  نیققحملا و  ۀـمتاخ  هّمال  هدـج  نع  هتاّیورم  عیمجب  هزاجا  دـق  ةرخآلا و  ایندـلا و 
یلع اما  ةرخآلا  ایندلا و  یف  ۀعـساو  ۀمحر  یلاعت  هَّللا  همحر  یمتیهلا  يراصنالا  رجح  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  خیـشلا  نیدـلا  باهـش  اهقیقدـت 

ةدایز عم  نیروکذملا  ریغصلا  ریبکلا و  عماجلل  نییوبتلا  اباتک  هتفگ  علطتملا  ۀیافک  رد  نیدلا  جات  تسیمیجع  خیاشم  زا  سپ  یقتم 
45 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀماّلعلا نع  هتافلؤم  رئاس  امهب و  ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  یقتملا  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نیدلا  رون  كولسلا  لها  ۀلبق  ۀماّلعلا  مامالل  ریبکلا  یف 
يدنهلا هَّللا  یلو  نب  باهولا  دبع  نافرعلا  لها  خیـش  هدلاو  نع  فراع  دّمحم  خیـشلا  هرهـص  نع  یکملا  يربطلا  رداقلا  دبع  مامالا  نب  یلع 

نب هَّللا  دبع  هزاجا  خیش  سپ  ثدحم  نیدلا  لامج  اما  اهرکذف  یقتملا  نیّدلا  ماسح  نب  یلع  خیـشلا  یلاعت  هّللاب  فراعلا  هداتـسا  اهفلؤم  نع 
بهاوملا یبأ  خیـشلا  نع  یـشاّشقلا  دمحا  خیـشلا  نع  اهیوریف  حیباصملا  ةاکـشم  اما  هتفگ و  دادـما  رد  هَّللا  دـبع  نب  ملاس  تسیرـصب  ملاس 

یکملا یمشاهلا  دهف  نب  زیزعلا  دبع  نب  رداقلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  نع  یناورهنلا و  رفعج  دّیسلا  نبا  رفنضغ و  دّیسلا  نع  يوانّـشلا  دمحا 
ثدحملا هدلاو  نع  هاشکرابم  نیدلا  میسن  نع  هجاوخ  انالوم  نب  نالک  ریمب  روهشملا  دیعس  دّمحم  یکملا  مرحلا  خیـش  نع  اهیوری  لوالاف 

دبع نب  نمحرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نیدلا  لیـصا  دّیـسلا  همع  نع  نمحرلا  دبع  نب  هَّللا  لضف  نیدلا  ثایغ  نب  هَّللا  ءاطع  نیدـلا  لامج  دّیـسلا 
یهرجلا میرکلا  دبع  نب  میحرلا  دبع  فرش  دیسلا  عرابلا  ثدحملا  نع  ینیسحلا  يزاریـشلا  ییحی  نیدلا  لالج  نب  فیطللا  دبع  نب  میحّرلا 

سمش ظفاحلا  ۀثلثلا  هخویـش  نع  دهف  نب  زیزعلا  دبع  نب  هَّللا  راج  لاجرلا  ثدحملا  همع  نع  دهف  نب  نمحرلا  دبع  وه  یناثلا و  یقیّدصلا و 
يرغثلا و ینادمهلا  یبعرشلا  هَّللا  دبع  نب  رمع  نب  دمحا  نیدلا  باهش  نیمرحلا و  لیزن  يواخسلا  نمحرلا  دبع  نب  دّمحم  ریخلا  یبأ  نیدلا 

دهف نب  دّمحم  لضفلا  وبا  نیدلا  یقت  ظفاحلا  ۀعبرالا  خـیاشملا  هب  ینربخا  لاق  لوالاف  يدـعلا  ۀـمرخماب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  ۀـماّلعلا  مامالا 
نب هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نیدـلا  رون  ذاتـسالا  نب  دّـمحم  نیدـلا  فیفع  فراعلا  کلـسملا  دـهازلا  یکملا و  یمـشاهلا 

یغارملا ینامثعلا  نیـسحلا  نب  رکب  یبأ  نیدلا  نیز  یـضاقلا  نب  دّمحم  حـتفلا  وبا  نیدـلا  فرـش  دـهازلا  عرولا  یجیالا و  ینیـسحلا  يداه 
تاداعـسلا وبا  فرـشلا  هب  انربخا  لوالا  لاق  یفنحلا  یکملا  لصالا  يّزغلا  میهاربا  نب  دّمحم  نب  نمحرلا  دـبع  هیجولا  نّویعفاشلا و  یندـملا 

هتأرق لاق  یقیدـصلا  یهرجلا  میحّرلا  دـبع  نب  دّـمحم  فیفعلا  یلع  همامتب  هتأرق  رخآلا  لاق  ةزاجإ و  یهرجلا  میرکلا  دـبع  نب  میحرلا  دـبع 
لاق يدرویبالا  یلع  نب  نسحلا  دّمحم  وبا  نیدلا  ماسح  مامالا  هب  انربخا  ثلاثلا  لاق  نیدلا و  رون  وه  يدلاو  هب  انربخا  یناثلا  لاق  یبأ و  یلع 
نب نمحرلا  دبع  فیرـشلا  نع  هیوری  یبعرـشلا  وه  یناثلا و  خیـشب  فرع  ینیوزقلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیدلا  ردص  مامالا  هب  ان 
نب دّمحم  نب  دعسا  هدلاو  نع  یقیّدصلا  یناودلا  دعسا  نب  دّمحم  نیدلا  لالج  هذاتـسا  نع  یجیالا  یعفاشلا  ینیـسحلا  دّمحم  نب  هَّللا  دیبع 
هَّللا ۀبه  فیرـشلا  نع  هیوری  ثلاثلا  یقیدصلا و  یهرجلا  میحرلا  دبع  نیدلا  فرـش  ثدحملا  نع  یقیدصلا  یناودلا  یلع  نب  میحرلا  دـبع 
هّمال هدج  نع  يزاریشلا  هَّللا  نیدلا ؟؟؟ رخف  نب  هَّللا  مالـس  نیدلا  زعم  نب  هَّللا  فطل  نیدلا  ماظن  نب  هَّللا  ءاطع  دیـسلا  نب  ریم  هاشب  فورعملا 

یسؤاطلا هَّللا  دبع  نب  دمحا  حوتفلا  یبأ  نیدلا  رون  ظفاحلا 
46 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب ّیلع  نیدـلا  ماـما  ۀـمالعلا  هب  اـنربخا  یجیاـّلا  دّـمحم  نیدـلا  روـن  نب  فـیفعلا  یهرجلا و  لاـق  یهرجلا  میحرلا  دـبع  نیدـلا  فرـش  نع 
يزیربتلا بیطخلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  نیدـلا  یلو  مامالا  هفلؤم  هب  انربخا  ینیوزقلا  ردـصلا  وه و  لاـق  ّیجواّـسلا  یقیدـصلا  هاـشکرابم 
ثیدـحلا اذـه  بذـک  هنا  ثیح  بترلا  لـئالجل  زئاـحلا  بسنلا  یماـسلا  بسحلا  یلاـعلا  بطاـخملا  نم  بجعلا  ّلـک  بجعلاـف  هَّللا  هـمحر 

ۀفئاط هاور  هنا  ردی  مل  لوصح و  هیلع  هل  نوکی  نا  نع  ههجوب  حاشا  لوبقلاب و  هیّقلت  نع  هبناجب  يأن  فینملا و  ربخلا  اذه  لطبا  فیرـشلا و 
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ماظنلا و دادـعلا و  یف  ةرایّـسلا  ۀعبّـسلاک  مه  نیذـّلا  ماخفلا  هتذـتاسا  ةذـتاسا  نم  ۀـعامج  هب  ثدـح  هل و  ماظعلا  هدـلاو  خـیاشم  خویـش  نم 
ۀعبـسلا ءالؤهب  هدنـس  لاصتا  یلع  ماقمقلا  سدنلا  ماهفلا و  لضافلا  کلذ  ماعنملا  هَّللا  دمح  دـق  ماعلا و  ّصاخلا و  نیب  اهراهتـشا  نورهتـشم 

تیلف نیقفاخلا  نیب  نم  مهلـضف  یلع  عمجملا  نیمرتحملا  نیمرحلاب  نوروهـشملا  مالعالا  ةداقلا  ۀمئالا  مارکلا  ۀـلجلا  مهناب  حرـص  ماظعلا و 
رهظا داجمالا و  ۀعبسلا  هخویش  یلا  هدنـس  لاصتاب  داقنلا  هدلاو  راخف  لطباف  داح  ثیدحلا و  اذه  نع  دامعلا  بطاخملا  ضرعا  فیک  يرعش 

راصبتسالا رّصبتلل و  ّقفوملا  راثعلا و  نع  نئاّصلا  وه  هَّللا  راثالا و  ثیداحالا و  ةارتفم  رابخالا و  تایاورلا و  تاعوضومل  تاور  مهخویش  ّنا 

نآ قرط  ریط و  ثیدح  نوماریپ  هلاسر  ای  باتک  نافلؤم  رفن )  7  ) یماسأ هثلاث  هدئاف 

مکحم و ربـخ  نیا  قرط  عـمج  رد  صوصخلاـب  لـئالج  لـئاس  رد  بـتک  هـک  نیدـمتعم  داـقن  لـثاما  نیمدـقتم و  ياـملع  یماـسا  زارفا  رد 
يربط ریرج  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  مهنمف  دـناهدومرف  رهاظ  دوخ  عاـب  لوط  عـالطا و  ترثک  رهمت و  رّحبت و  دـیزم  هدرک  فینـصت  صوصرم 

یف هارث  باط  بوشآرهـش  نبا  هرکذ  هدـقع  نباب  فورعملا  دیعـس  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  هخیراـت و  یف  یماـشلا  ریثک  نبا  هرکذ 
وبا ناسّللا و  یف  رجح  نبا  جاهنملا و  یف  ۀیمیت  نبا  بلاطلا و  ۀیافک  یف  یخبکلا  هرکذ  مکاحلا  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  بقانملا و 

یکملا رجح  نبا  هخیرات و  یف  ریثک  نبا  ناسللا و  یف  رجح  نبا  جاهنملا و  یف  هّیمیت  نبا  هرکذ  یناهبصالا  هیودرم  نب  یسوم  نب  دمحا  رکب 
دّمحم رهاط  وبا  ینیدملا و  یـسوم  یبأ  نع  القن  جاهنملا  یف  ۀّیمیت  نبا  هرکذ  یناهفـصالا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ۀـیکملا و  حـنملا  یف 
نیدلا سمش  ظافحلا و  تاقبط  یف  یطویسلا  هخیرات و  یف  ریثک  نبا  ظافحلا و  ةرکذت  یف  یبهذلا  هرکذ  نادمح  نباب  فورعملا  دمحا  نب 

یندا هک  یـسک  رب  هنع و  القن  دیناسالا  دیلاقم  یبلاعثلا  ّیبرغملا  یـسیع  يدـهم  وبا  ظافحلا و  ةرکذـت  یف  هرکذ  یبهذـلا  دـمحا  نب  دّـمحم 
ریط ثیدـح  قرط  عمج  رد  هصوصخم  يازجا  تارـضح  نیا  ندومن  فیلاـت  هک  دوب  دـهاوخن  یفخم  دـشاب  هتـشاد  ّربدـت  لـمات و  زا  یظح 
نیا قرط  هاگ  ره  هکنآ  لوا  هجو  دنچب  دراد  فینم  بطاخم  تالوقت  نالطب  تیاغ  فیرـش و  ثیدح  نیا  ققحت  توبث و  تیاهن  رب  تلالد 

دنیامن تافیلات  صوصخلاب  نآ  عمج  رد  هّیّنس  ماظع  نیثدحم  مالعا و  ياملع  هک  دشاب  هدیسر  ّرفوت  ترثک و  رد  يدحب  فیرش  ثیدح 
47 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تاور همه  نیا  ؤطاوت  عامتجا و  هک  اریز  تسقدص  قح و  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  ینعم  نیاب  دـش  دـهاوخ  لصاح  نیقیب  مخاتم  نظ  دـبال 
رثکت ببسب  هک  هریثک  دیناسا  هریفو و  قرط  نیاب  فیرش  ثیدح  نیا  ندوب  يورم  فصو  اب  قحلا  تسیداع  لاحم  بذک  رب  هقبط  دعب  هقبط 
هماـهم ردـق  هچ  ندوشگ  ثیدـح  نیا  حرج  حدـق و  نیهوت و  نعط و  هب  ناـبز  دـسرب  هدرفم  تافینـصت  هصوـصخم و  تاـفیلاتب  تبوـن  نآ 

دوجو رب  عالطا  فصو  اب  هک  تسداعبتـسا  لامک  رد  داژن  الاو  بطاخم  ياهیتسود  فاصنا  زا  تسندومیپ  فاصنا  كرت  يداوب  فاستعا و 
سفن تماما  ردصت و  دنسم  رب  نکمت  ببسب  نوچ  انامه  دشاب  هدومرف  ثیدح  نیا  راکنا  هقیشر  هفیطل  تافیلات  هقینا و  هفینم  تافینصت  نیا 

دبع همالع  هکنآ  مود  هتـشگن و  قیقدت  بیقنت و  قیقحت و  شیتفت و  درگ  الـصا  دوخ  نینزان  ناج  باعتاب  کلذـل  هتـشگ  بلط  مارآ  سیفن 
نبا رکذ  مث  هتفگ  مکاح  رد  رهاط  نبا  حدـق  زا  باوج  ماقم  رد  يروباسین  مکاح  همجرت  هب  هیعفاـش  تاـقبط  رد  یکبّـسلا  یلع  نب  باـهولا 

نا یلع  ّلدی  نا  ثیدحلا  اذه  عمج  ۀیاغ  تلق و  بجعتلل  هتبتک  دق  لاق و  هعمج  مخـض  ءزج  یف  ریطلا  ثیدـح  مکاحلا  طخب  يأر  هنا  رهاط 
نیرجاهملا خیش  یلع  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  میدقت  یلع  هنم  کلذ  ّلدی  كردتسملا و ال  هعدوتـسا  امل  کلذ  الول  هتحـصب و  مکحی  مکاحلا 

ّیلع و میدقت  هظفح  ۀعـس  عم  مکاحلاب  نظی  فیک  هعفد و  یلع  ردـقی  يوقا ال  ضراعم  هل  ذإ  هنع  هَّللا  یـضر  قیدـصلا  رکب  یبأ  راصنالا  و 
یکبـس هک  تسادـیوه  ترابع  نیزا  مکاـحلاب  کـلذ  نظی  نا  هَّللا  ذاـعمف  راـصنالا  نیرجاـهملا و  یلع  نعط  دـقف  رکب  یبأ  یلع  همدـق  نم 

مکاح هکنیا  رب  دـنک  تلالد  عمج  نیا  هک  تسنآ  ریط  ثیدـح  قرط  عمج  زا  مکاح  بولطم  تیاغ و  هک  دـیامرفیم  هداـفا  ماـمت  حیرـصتب 
هَّللا دمحب  سپ  درکیمن  جرد  كردتـسم  رد  ار  ریط  ثیدح  مکاح  دوب  هن  ینعم  نیا  رگا  دیامنیم و  مکح  فیرـش  ثیدـح  نیا  تحـصب 
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مکح نآ  عماج  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  نا  رد  یـصوصخم  فیلات  یثیدح و  قرط  عمج  هک  دش  روهظ  حوضو و  لامک  رد  اجنیا  زا  یلاعت 
نومکحی مانالا  یف  هرکذ  رئاطلا  ریطلا  ثیدح  قرط  نیعماجلا  مالعالا  ءالؤه  نارهظ  ثیح  ماعنملا  لضفملا  هّلل  دمحلاف  دـنکیم  شتحـصب 

میلـست رگا  لّزنتلا  لیبس  یلع  هکنآ  موس  ماعنالا  قیفوتلا و  یلو  هَّللا  ماثغالا و  نیرکنملا  روحن  یف  نؤردـی  ماصخلا و  فانآل  اـمغر  هتحـصب 
رثکت و رب  تلالد  لاح  لک  یلع  نکل  دیامنیم  ثیدح  نآ  تحـصب  مکح  شعماج  هک  درادـن  نا  رب  تلالد  یثیدـح  قرط  عمج  هک  مینک 

نـسح قرط  نآ  زا  دـحاو  ره  دـنچ  ره  دـناسریم  نسح  هبترمب  ار  ثیدـح  قرط  ددـعت  تسرهاظ  دراد و  انیقی  نآ  ترازغ  ددـعت و  رفوت و 
ياجب نآ  قرط  ددعت  نوچ  دشابن  مه  نسح  نآ  قرط  زا  دحاو  ره  هکلب  دشابن  حیحص  امیلست  ریط  ثیدح  رگا  نیا  ربانب  سپ  دشاب  هتـشادن 

یف دوب و  دهاوخن  مه  نسح  هجرد  زا  لزان  دنـشاب  هدومن  عمج  ار  نآ  هدرفم  يازجا  هصوصخم و  تافنـصم  رد  نیقباس  ظافح  هک  هدیـسر 
رب سپ  دـناسریم  نسح  هبترمب  ار  ثیدـح  قرط  ددـعت  هکنیا  اما  دویحلا  لـطبملا  ناـسل  عطق  دوحجلا و  رکنملا  ّسا  علقل  یفکی  اـم  کـلذ 

ریدقلا ضیف  رد  يدانم  فؤرلا  دبع  دوب  دهاوخن  یفخم  ماقم  یلاع  نیدقنم  تاحیرصت  صحفتم  مالعا و  نیققحم  تادافا  عبتتم 
48 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حرشب
ۀحمسلا ۀّیفینحلا  هَّللا  یلا  نایدالا  ّبحا  ثیدح 

رکنم يرافغلا  میهاربا  نب  هَّللا  دبع  هیف  یمتیهلا  لاق  هتفگ 
هرکذف هَّللا  یلا  ّبحا  نایدالا  ّيأ  هَّللا  لوسر  ای  لیق  لاق  ثیدحلا 

لاق یهتنا  ثیدحتلاب  هیف  حّرـص  امب  الا  جتحی  الف  ءافعـضلا  نع  ّسلدی  وه  يأ و  ۀنعنعلاب  هاور  قاحـسا  نب  دّمحم  هیف  یقارعلا  انخیـش  لاق  و 
ره ۀحمسلا  ۀیفینحلا  هَّللا  یلا  نایدالا  بحا  ثیدح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  اهمامضناب  نسحلا  ۀجرد  نع  لزنی  قرط ال  هل  نکل  یئالعلا 

ار نآ  هک  هتفگ  یقارع  خیـش  تسعـقاو و  دـشابیم  ثیدـحلا  رکنم  یمتیه  حیرـصتب  هک  يراـفغ  میهاربا  نب  هَّللا  دـبع  نآ  هلـسلس  رد  دـنچ 
دراد رگید  قرط  ثیدـح  نیا  نوچ  هک  هتفگ  یئالع  همه  نیا  اب  دـنکیم  سیلدـت  ءافعـض  زا  وا  هدرک و  تیاور  هنعنعب  قاحـسا  نب  دّـمحم 
لاق هتفگ  هَّللا  یلا  ماعطلا  ّبحا  ثیدح  حرـشب  ریدقلا  ضیف  رد  يدانم  زین  دوشیمن و  لزان  ندوب  نسح  هجرد  زا  قرط  نآ  مامـضنا  ببـسب 
هلعل یهتنا و  نسح  هدانـسا  یقارعلا  نیزلا  لاـق  فعـض و  هیف  داور و  یبأ  نب  دـیجملا  دـبع  هیف  یلعی  یبأ  یناربـطلل و  هازع  اـم  دـعب  یمثیهلا 

یهتنا و حیرج  نبا  نع  داور  یبأ  نب  زیزعلا  دبع  نب  دیجملا  دـبع  هب  درفت  هّصن  ام  هجیرخت  بقع  یقهیبلا  لاق  دـقف  الا  هقرط و  ددـعت  رابتعاب 
ۀیاور نم  مهلک  باوثلا  یف  خیـشلا  وبا  یناربطلا و  یلعی و  وبا  هاور  يرذنملا  لاق  نیکورتملا و  ءافعـضلا و  یف  یبهذلا  هدروآ  دـیجملا  دـبع 

دنکیم لقن  یقارع  نیز  زا  يدانم  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  یهتنا  ةراکن  ثیدحلا  یف  نکل  لاق  قثو  دـق  داور و  یبأ  نب  دـیجملا  دـبع 
دانسا هک 

يدیالا هیلع  ترثک  ام  هَّللا  یلا  ماعطلا  بحا  ثیدح 
جیرخت دعب  یقهیب  الا  دشاب و  نآ  قرط  ددعت  ببسب  ثیدح  نیا  ندوب  نسح  ینعی  ینعم  نیا  دیاش  هک  دیامرفیم  هدافا  نآ  دعب  تسنسح و 

افعـض و رد  یبهذ  زا  دیجملا  دبع  جیرج و  نبا  زا  داور  یبأ  نب  زیزعلا  دـبع  نب  دـیجملا  دـبع  نآب  تسا  هدومن  درفت  هک  هتفگ  ثیدـح  نیا 
زین دوشیم و  ثیدح  ندوب  نسح  ثعاب  قرط  ددعت  هک  دـش  رهاظ  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دـمحب  يدانم  هدافا  نیزا  سپ  هدرک  دراو  نیکورتم 

حرشب ریدقلا  ضیف  رد  يدانم 
ملسم لک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط  ناف  نیّصلاب  ول  ملعلا و  اوبلطا  ثیدح 

هک تسراکـشآ  حضاو و  ترابع  نیزا  نسحلا  یلا  اهعومجم  لصی  امبر  قرط  هل  يّزملا  لوقب  عزون  هعـضوب و  يزوجلا  نبا  مکح  هتفگ و 
ندوب عوضومب  يزوجلا  نبا  مکح 

خلا ملعلا  اوبلطا  ثیدح 
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یلاعت هَّللا  دمحب  مه  اجنیزا  سپ  دـسریم  نسح  هجردـب  نآ  عومجمب  هک  تسه  یقرط  ثیدـح  نیا  يارب  هتفگ  هک  يّزم  لوقب  تسعزانم 
لاجم نیدقنملا  ةدمع  يّزملا  ةدافا  دعب  ام  دسرب و  نسح  هجردب  ثیدح  ناب  هک  دوشیم  ینعم  نیرب  ثعاب  قرط  ددعت  هک  دیدرگ  حـضاو 

صیـصنت ریط  ثیدح  نسح  رب  صیـصختلاب  نایعا  نیققحم  زا  یـضعب  هک  نانملا  هّلل  دـمحلا  نیباترملا و  بایترا  نیدـحاجلا و  کیکـشتلا 
قرط ددعت  هک  میدرک  ضرف  هکنآ  مراهچ  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  کلذ  یلع  فقس  دناهدومرف و  رهاظ  شقرط  ترثک  نآ  ببـس  هدومن 

هک تستنـس  لها  هدهمم  هدعاق  نوچ  نکل  درادن  جاجتحا  تیلباق  ریط  ثیدح  قرط  زا  دحاو  ره  دناسریمن و  مه  نسح  هجردب  ار  ثیدح 
مه نآ  ندوب  يوق  دوب و  دهاوخن  توق  زا  یلاخ  ریط  ثیدح  زین  نیا  ربانب  سپ  دوشیم  رگید  ضعب  هب  نآ  ضعب  تیوقت  ثعاب  قرط  ددعت 

جاجتحا يارب 
49 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ثیدـح دـلجم  رد  تسنقیتم  مولعم و  سپ  دـنکیم  تیوقت  ار  رخآ  ضعب  ثیدـح  قرط  ضعب  هکنیا  اما  تسیفاو و  یفاک و  جاجل  لـها  رب 
هتفگ و تاوزغلا  باتک  زا  هدیرب  ثیدح  حرشب  يرابلا  حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  هک  یتسناد  تیالو 

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  ّیبنلا  اذاف  هرخآ  یف  ارـصتخم و  ةدیرب  نب  هَّللا  دبع  نع  ةدیبع  نب  دعـس  قیرط  نم  یئاسّنلا  اضیا و  دمحا  هجرخا  و 
الوطم هجولا  اذه  نم  مکاحلا  هجرخا  هیلو  ّیلعف  هیلو  تنک  نم  لوقی  ههجو  ّرمحا 

قرط نوچ  هک  تسرهاظ  حوضو  لامکب  ترابع  نیزا  یهتنا  ضعبب  اهـضعب  يوقی  قرط  هذه  لیلجلا و  دبع  ۀیاور  وحن  ۀیراجلا  ۀـصق  هیف  و 
یف مساب  ضور  رد  ریزولا  نباـب  فورعملا  میهاربا  نب  دـمحم  هّلل و  دـمحلا  درک و  تیوقت  ار  ضعب  نآ  ضعب  دوب  ددـعتم  تیـالو  ثیدـح 

رکذ رد  مساقلا  یبأ  ۀنس  نع  ّبذلا 
هلودع فلخ  لک  نم  ملعلا  اذه  لمحی  ثیدح 

اذه لها  مالک  فرع  نم  کلذ  فرعی  امک  ةرثکلا  ۀلقلا و  یف  فعـضلا  کلذ  بسح  یلع  نتملا  يوقیف  ۀفیعـضلا  قرطلا  رثکی  دـق  هتفگ و 
ثیدح نتم  هفیعـض  قرط  رثکت  ببـسب  هک  تسرینتـسم  رهاظ و  تیاهن  ریزولا  نبا  همالع  ترابع  نیزا  لیدعتلا  حیرجتلا و  بتارم  یف  ملعلا 

تسراکـشآ و رهاظ و  لیدـعت  حـیرجت و  بتارم  رد  ملع  نیا  لها  مـالک  زا  ینعم  نیا  ترثک و  تلق و  رد  فعـض  بسح  رب  دوشیم  يوق 
حرشب ریدقلا  ضیف  رد  يدانم  کلذب و  یفک 

هلها ریغ  هب  ثدحت  نا  هتعاضا  نایسنلا و  ملعلا  ۀفآ  ثیدح 
رمالا الولعم و  هنوکل  امهل  ۀیوقت  هرکذل  الا  هریغل و  فرعی  هنا ال  هیقیرط  نم  ۀبیـش  یبأ  نبال  هوزع ؟؟؟ یلع  فنـصملا  راصتقا  رهاظ  هتفگ و 

شمعالا و نع  لاثمالا  یف  يرکسعلا  هدنسم و  یف  یمرادلا  هجولا  اذه  نم  همامتب  هاور  دقف  هفالخب 
عیبرلا نب  سیق  نع  قیرط  نم  هاور  لهاب و  هل  سیل  نم  هب  ثدحت  نا  هتعاضا  نایـسنلا و  ملعلا  ۀفآ  ظفلب  قرط  ةدع  نم  يدـع  نبا  هنع  هاور 

هلها ریغ  دنع  هعضت  نا  هتعاضا  ظفلب و 
ثیدحلا ۀفآ  ظفلب  یلع  ثیدح  نم  هدنسم  یف  نیطم  هاور  یقارعلا و  ظفاحلا  لاق  لخدملا  یف  یقهیبلا  اضیا  دوعسم  نبا  نع  هردص  يور  و 

نایسنلا ملعلا  ۀفآ  بذکلا و 
رب فنـصم  راصتقا  رهاظ  هک  دیامنیم  هدافا  يدانم  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هتموقت  یلا  ةراشا  هیجرخم  نم  راثکالا  فلؤملل  یغبنی  ناکف 

ار نارگید  یـسک  ینعی  تسین  فورعم  هبیـش  یبأ  نبا  ریغ  يارب  ثیدـح  نیا  هک  تسنآ  وا  قیرط  ودـب  هبیـش  یبأ  نباب  ثیدـح  نیا  تبـسن 
تیاور نالف  نالف و  هک  تسنآ  فالخب  رما  هکنآ  لاح  تسلولعم و  ثیدـح  نیا  هک  ارچ  درکیم  رکذ  ار  نآ  تیوقت  هن  رو  هدرکن  تیاور 

نآ نیجرخم  رکذ  رد  راثکا  تیوقت  هراشا  يارب  هک  تسیابیم  ار  فلؤم  هک  دیوگیم  اهنآ  يامـسا  ندومن  دای  دعب  يوانم  دـناهدرک و  نآ 
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دودرم ثیدح  نا  رد  نعاط  نعط  نآ  ببـسب  هکلب  حدق  حرج و  قرطت  زا  ار  نآ  دنکیم  تنایـص  ثیدح  قرط  ددـعت  هکنآ  مجنپ  درکیم 
حرشب ریدقلا  ضیف  رد  يدانم  هکنآ  شنایب  دوشیم 

خلا تنک  امثیح  هَّللا  قتا  ثیدح 
دیدرگ راکشآ  ترابع  نیزا  هیف  نعطلا  ّدر  یلا  ةراشا  هیجرخم  نم  هَّللا  همحر  فّنصملا  رثکا  هتفگ 

50 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ریط ثیدـح  يارب  موق  رباکا  هک  هرثکتم  دـیناسا  هددـعتم و  قرط  همه  نیا  هدافا  نیا  ربانب  سپ  دوشیم  نعط  در  ثعاب  نیجرخم  ترثک  هک 

متحلاب دوشیم  رهاظ  حضاو و  ار  نآ  نیرهمتم  هلجا  نیطاسا و  همئا  زا  يرایـسب  ندرک  تیاور  نا  زا  دناهدرک و  دراو  هصوصخم  فیلات  رد 
وا ترـضح  هچنآ  ره  دـش و  دـهاوخ  هدوشگ  نیتم  فیرـش  ثیدـح  نیا  نعطب  بل  هک  نیطف  قیفا  بطاخم  نیهوت  لیجخت و  هیام  نیقیلا  و 

تـسا نیا  ظافحلا  ةرکذت  لوا  ةرکذت  رد  یبهذ  هکنآ  مشـش  دوب  دهاوخ  دورطم  مولثم و  دودرم و  عوفدم و  همه  دشاب  هتـشاگن  باب  نیرد 
نب یلع  نب  نیـسح  نب  دمحا  هعرز  وبا  همجرت  هب  ظافحلا  هتافـص  هئامـسا و  تسدقت  یلاعت و  هناحبـس و  هّلل  دـمحلا  نا  هدـحو  هّلل  دـمحلا 

يرزی امم  کـلذ  اـهلاح و  نیبی  ـال  ظاّـفحلا و  نم  هریغک  ریکاـنملا  اـهیف  يوری  ةریثکلا  فیناـصتلا  هل  تلق  هتفگ  يزارلا  مکحلا  نب  میهاربا 
ثعاـب نآ  لاـح  نییبت  یب  شیوخ  فیناـصت  رد  ار  ریکاـنم  ثیداـحا  هعرز  وبا  ندرک  تیاور  یبهذ  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  ظـفاحلاب 

رد ریکانم  تیاور  ضحم  هاگ  ره  سپ  هدومن  رکذ  وا  رییعت  دـیدنت و  ریقحت و  ارزا و  ماـقم  رد  ار  ینعم  نیا  هتـسناد  ظـفاح  نأـشب  یکاـنبیع 
راهظایب رکنم  لطاب و  ثیدح  رد  صاخ  باتک  فیلات  دـشاب  نهو  زمغ و  نعط و  بیع و  ثعاب  نآ  نییبت  لاح و  راهظا  یب  دوخ  فیناصت 

فاصنا و بابرا  زا  يدحا  زگره  دش و  دهاوخ  رانش  نیش و  تمصوب  ماستا  راع و  بیع و  قوحل  مظعا  ببس  یلوالاب  ربخ  نآ  تیعوضوم 
مکاح هدقع و  نبا  يربط و  ریرج و  نبا  نمادب  هیدرم  تراسخ  هیزخم و  تلذم  نیا  رابغ  هک  درک  دهاوخن  لوبق  فاصحا  دـقن و  باحـصا 

مالـسا و ناکرا  مالعا و  ظافح  زا  ناش  همه  هک  اریز  دسرب  نا  رد  هدرفم  يازجا  نیفنـصم  ریط و  ثیدـح  قرط  نیعماج  تارـضح  رگید  و 
رابک مظاعا  راختفالا  هب  ام  راثآ  تایاور و  بیقنت  رابخا و  ثیداحا و  دـقن  باب  رد  ناشیعاسم  هک  دنتـسه  ماقم  یلاع  نیطاسا  مارک و  همئا 
ءزج مکاح  فینصت  نا  رد  هک  هیـضام  ترابع  دعب  مکاح  همجرت  هب  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  هکنآ  متفه  تسرابتالاو  هلجا  شزان  هیام  و 

نا عم  ثیدحلا  نالطب  هداقتعا  عم  ءزجلا  اذه  هتباتک  یف  رهاط  نبا  نم  بّجعتی  نا  یغبنی  مث  هتفگ  هدومن  رکذ  ریط  ثیدح  رد  ار  صوصخم 
ترابع نیزا  هتّحـص  دـقتعی  وه  هجرخی و  نمم  مکاحلا  نم  بّجعتی  اـمم  رثکا  هب  لاّـهجلا  رارتغا  لـطابلا و  ربخلا  اذـه  عایـش  ببـس  هتباـتک 

تسرباکالا ةدمع  مکاح  حدق  رب  رساجتم  هک  ار  وا  ترضح  هتخادنا  يوق  سب  يداریا  قیضم  رد  ار  رهاط  نبا  یکبـس  همالع  هک  تسرهاظ 
نالطبب وا  داقتعا  فصو  اب  ار  مکاح  فلؤم  ءزج  رهاط  نبا  تباتک  هک  هدومرف  رهاظ  ینعی  هتخاس  بیجع  تیاـکن  بیرغ و  ضیرعت  هضرع 

ربخ نیا  عایش  ببس  ار  ءزج  نآ  رهاط  نبا  تباتک  هچ  تسبجعت  راوازس  رتشیب  تحـص  داقتعا  فصو  اب  ار  نآ  مکاح  جارخا  زا  ریط  ثیدح 
نبا ینعم  نیاب  یکبـس  دـشاب و  لاّهج  رارتغا  لطاب و  ربخ  عایـش  ببـس  ءزج  تباتک  ضحم  هاگ  ره  سپ  تسه  نآب  لاـهج  رارتغا  لـطاب و 

عویـش ببـس  یلوالاب  دنـشاب  نآ  نالطب  دقتعم  رگا  ریط  ثیدح  رد  هدرفم  يازجا  نیروکذم  تارـضح  فینـصت  دیامن  مازلا  دروم  ار  رهاط 
لاحم و لطاب و  ریغ  تعاشا  هب  ار  نیرهمتم  نیققحم  نیرّحبتم و  نیدّقنم  نیا  هک  تسنآ  بات  ارک  دوب و  دـهاوخ  لاهج  رارتغا  لطاب و  ربخ 
نیجهت و حیبقت و  نیهوت و  باوبا  دیامن و  بوسنم  لالزا  ءادرا و  رد  دکو  دک و  لالـضا و  اوغا و  رد  دهج  ّدج و  لاهج و  ریرغت  عیدخت و 

دیاشگ دوخ  يور  رب  حیضفت 
51 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لک تاهبـش  عفدل  ۀیفاک  رهاظلا  ّیلجلا  ثیدحلا  اذه  تابثال  ۀیفاو  رئاطلا  ریطلا  ثیدح  قرط  یعماج  دادع  رهاوزلا  هوجولا  نم  ۀعبـس  هذـهف 
بجعت رهابلا  قدـصلا  کلـسم  كولـس  یلع  رئاح  هئات  لکل  ۀـیداح  رخافلا و  قحلا  جـهنم  یلا  رئاج  بکاـن  لـکل  ةدـئاق  رـساخ و  باـترم 

تهابملا الا  اهناعذا  نع  صکنی  رباکملا و ال  دـحاجلا  الا  اهدـعب  غوری  رباّـسلا و ال  دـقانلا  دـنع  اـهعقوم  نسحی  رهاـملا و  قباـسلا  اـهتدوجب 
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رصاوالا فاصحا  ینابملا و  دییشتل  قفوملا  رصانلا  نیعملا  وه  هَّللا  رصاقلا و 

عوضومنیا نوماریپ  کی  ره  تاریبعت  ربمایپ و  هیحان  زا  ثیدح  رودصب  ناگدننک  فارتعا  رفن )  7  ) یماسأ هعبار  هدئاف 

متح و عطقب و  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  لضاوف  سئافن  نازئاح  لئاضف و  لئاقع  نایواح  لـثاما  رودـص  لـضافا و  هّلجا  یماـسا  زارفا  رد 
هدومن نیعمجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  نیلسرملا  دیس  بانجب  نیدحاج  ساوسو  عفاد  ربخ  نیا  تبسن  مزج  هغیصب  ای  هدرک  دراو  نیقی  مزج و 
بهذلا جورم  رد  هچنانچ  يدوعـسم  نسحلا  وبا  تسا  هلمج  نآ  زا  سپ  دناهدومرف  نیدئاح  نیدناعم  بولق  قارحا  نینمؤم و  رودص  يافش 

هتفگ هدش  صتخم  نآب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  یلئاضف  نمض  رد 
یلع لخدف  رئاطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحا  یلا  لخدا  ّمهّللا  رئاطلا  سنا  هیلإ  مدـق  دـق  مالـسلا و  هیلع  یبنلا  ینعی  هؤاعد  مث 

ثیدحلا رخآ  یلا 
ربلا دـبع  نباـب  فورعملا  فسوی  رمع  وبا  تسا  هلمج  نآ  زا  هریغ و  یف  قرفت  اـمم  لاـصخلا  نم  هیف  عمتجا  اـم  هلئاـضف و  نم  هریغ  اذـهف و 

رد هچنانچ  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  تسا  هلمج  نآ  زا  خلا و  رئاوط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل  يدـها  هتفگ  سلاجملا  ۀـجهب  رد  هچنانچ 
هتفگ لوئسلا  بلاطم 

خلا هلکایل  ریطلا  هیلإ  رضحا  دق  اموی و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 
هتفگ سلاجملا  ۀهزن  رد  هچنانچ  يوفص  تسا  هلمج  نآ  زا  و 

خلا یلا  کیلإ و  قلخلا  بحاب  ینتئا  مهّللا  لاق  ۀمقل و  لکا  یمسف و  اماعط  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلل  تمدق  هنع  هَّللا  یضر  سنا  لاق 
نکل ال ۀمیسج و  ۀبقنم  ۀمیظع و  ۀلیـضف  وه  روهـشم و  ریطلا  ثیدح  هتفگ  دوخ  لطابلا  باتک  رد  هچنانچ  ناهبزور  نبا  تسا  هلمجنآ  زا  و 

نآ زا  خلا و  ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  يده  هتفگ  نیهاربلا  زنک  رد  هچنانچ  يرفج  تسا  هلمج  نآ  زا  صّنلا و  یلع  لدـت 
خـلا و ّيوشم  خرف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  مدـق  هتفگ  نینیعلا  ةرق  رد  هچناـنچ  بطاـخم  دـجام  دـلاو  هَّللا  یلو  هاـش  تسا  هلمج 

يربخ ندوب  نسح  ای  حیحص  یب  هک  تس  نیا  تامیلستلا  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورس  رابخا  تاور  نیثدحم و  هدعاق  هک  دنامن  یفخم 
حیحص حرش  جاهنم  رد  يوون  فرش  نب  ییحی  دنیامنیمن  نآ  رب  مادقا  نآ  توبثیب  زگره  دنیامرفیمن و  مزج  هغیصب  بانجنآب  نآ  تبسن 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  انـسح  وا  احیحـص  ناک  ناف  رظنی  نا  هرکذ  وا  ثیدحلا  ۀیاور  دارأ  نمل  یغبنی  ءاملعلا  لاق  هتفگ  ملـسم 
لوقی لب  مزجلا  غیص  نم  كاذ  هبش  یهن و  وا  رما  وا  لعف  وا  لاق  لقی  الف  افیعض  ناک  نإ  مزجلا و  غیـص  نم  کلذ  وحن  وا  هلعف  وا  اذک  ملس 

املع هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  ملعا  هَّللا  ههبـشا و  اـم  وا  اـنغلب  وا  لاـقی  وا  یکحی  وا  رکذـی  وا  يوری  وا  اذـک  هنع  ءاـج  اذـک و  هنع  يور 
تیاور هدارا  هک  یسک  يارب  تسا  راوازس  هک  دناهدومرف 

52 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  دیوگب  دشاب  هدوب  نسح  ای  حیحـص  ثیدح  نآ  رگا  سپ  دنک  رظن  هک  رما  نیا  دـیامن  نآ  رکذ  ای  ثیدـح 

مزج غیـص  زا  ار  نآ  لثم  یهن و  وا  رما  وا  لعف  وا  لاق  دیوگن  سپ  دشاب  فیعـض  رگا  مزج و  ياهغیـص  زا  نآ  لثم  ای  اذک  لعف  وا  اذک  ملس 
بیردت رد  یطویـس  دشاب و  نآ  هباشم  هکیزیچ  ای  انغلب  وا  لاقی  وا  یلجی  وا  رکذی  وا  يوری  وا  اذک  هنع  ءاج  وا  اذـک  هنع  يور  دـیوگب  هکلب 

وهف نالف  رکذ  يور و  رما و  وا  لعف  وا  لاقک  مزجلا  ۀغیـصب  هنم  ناک  امف  هتفگ  نیحیحـص  تاـقیلعت  رکذ  رد  يواونلا  بیرقت  حرـش  يوارلا 
تاقیلعت زا  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  هنع  هدـنع  ّحـص  دـق  الا و  هنع  کلذـب  مزجی  نا  زیجتـسی  ّهنأل ال  هیلإ  فاضملا  نع  هتحـصب  مکح 

سک نآ  زا  قیلعت  نیاب  دـنک  مزج  هک  دـنادیمن  زئاج  يراخب  ینعی  وا  هک  اریز  هیلإ  فاـضم  زا  تستحـصب  موکحم  تسمزج  هغیـصب  هچنآ 
هچ دیامنیمن  مزج  وزا  قیلعت  نآ  تحصیب  یـصخش  هب  یقیلعت  تبـسن  رد  يراخب  هاگ  ره  سپ  دشاب  هدش  حیحـص  شدزن  وزا  هکنآ  رگم 
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نآ تحصیب  هباحص  زا  يدحاب  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانجب  ار  یثیدح  یـسک  هک  دوب  دهاوخ  زئاج  شدزن  روط 
دعب بیردت  رد  یطویس  زین  تسا و  هدرک  همیظع  تراسجب  زئاج  ریغ  رما  باکترا  وا  یلوالاب  هک  دیامن  تبـسن  مزج  متح و  هغیـصب  ثیدح 

هریـسفت یف  نیرـسفملا  نم  هرکذ  نم  أـطخا  دـق  هتفگ و  ةروس  ةروس  نآرق  لـضف  رد  بعک  نب  یبأ  زا  يورم  ثیدـح  ندوب  عوـضوم  رکذ 
یلع هرظان  لاح  اذإ  هرذـعل  طسبا  وهف  نیلوالاک  مهنم  هدانـسا  زربا  نم  نکل  یقارعلا  لاق  يواضیبلا  يرـشخمزلا و  ّيدـحاولا و  یبلعثلاـک و 

ترابع نیزا  شحفأ  هؤاـطخف  مزجلا  ۀغیـصب  هدروآ  هدنـس و  زربی  مل  نم  اـما  هیلع و  توکـسلا  هل  زوجی  ـال  ناـک  نا  هدنـس و  نع  فشکلا 
هدافا یقارع  ظفاح  تسا و  هدرک  اطخ  هدومن  دراو  دوخ  ریـسفت  رد  نیرـسفم  زا  هک  ره  ار  بعک  نب  یبأ  زا  يورم  ثیدـح  هک  تسراکـشآ 

نآ دنـس  فشک  رب  درک  هلاحا  ار  نآ  رظان  هک  اریز  دوخ  رذع  يارب  تسطـسبا  وا  سپ  هدرک  رهاظ  ار  نآ  دانـسا  ناشیا  زا  هک  ره  هک  هدومن 
هک یـسک  اما  دوب و  مزال  نآ  تیحودـقم  رب  صیـصنت  زین  دنـس  زاربا  راهظا و  فصو  اب  ینعی  دوب  هن  زئاج  نا  رب  توکـس  وا  يارب  دـنچ  ره 

يردق تاجرد  یلاع  همئا  نیا  تادافا  كرد  دعب  سپ  تسشحفا  وا  ياطخ  سپ  هدومن  رکذ  مزج  هغیـصب  ار  نآ  هدرکن و  رهاظ  ار  نآ  دنس 
ثیدح رکذ  دشاب و  نسح  حیحص و  ثیدحب  صوصخم  مزج  هغیـصب  رکذ  املع  دزن  هاگ  ره  هک  دید  دیاب  فاصنا  هدیدب  درک و  دیاب  لمات 

دنکن یسک  هب  یقیلعت  تبسن  مه  تاقیلعت  رد  ربخ  ثیدح و  زا  هتشذگ  يراخب  هکلب  دشابن  زئاج  هغیـص  نآب  عوضوم  ياج  هچ  مه  فیعض 
تـسنکمم هنوگچ  دناد  شحاف  ياطخ  مزج  هغیـصب  ار  عوضوم  ثیدح  داریا  یقارع  ظفاح  دشابن و  مولعم  شدزن  نآ  تحـص  وزا  هکنآ  ات 

هاش يرفح و  لضاف  ناهبزور و  نبا  يروفـص و  یعفاش و  هحلط  نب  دـمحم  ّربلا و  دـبع  نب  ظفاح  يدوعـسم و  همـالع  دزن  ریط  ثیدـح  هک 
متح هغیصب  نآ  تیحورجم  تینوعطم و  تیحودقم و  ّتیعوضومب و  ملع  فصو  اب  هّللاب  ذایعلا  ناشیا و  ای  دشابن  نسح  ای  حیحص  هَّللا  یلو 

ياطخ بکترم  هدرک  دراو  ار  نآ  مزج  و 
53 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

طاسبنا و راخف و  طاشن و  وا  دوخ و  راثآ  تفارخ  باتک  نیمه  مود  باب  رد  رابت  یلاع  بطاخم  لضاف  هک  هابجع  اوف  دنـشاب  هدـش  شحاـف 
نیرهاجم لاجر و  لاوحا  داقن  ار  ناشیا  هداهن  زاغآ  دوخ  رابک  ياـملع  و  ۀـیرادقملا ؟؟؟ ۀـیلاع  تاوذـب  راـک  زا  رود  راـختفا  هداد  راشبتـسا 

ماحفا تاکسا و  ضرعم  رد  ار  بلطم  نیا  مهف  نسح  دیزمب  دیامنیم و  او  هیوبن  ثیداحا  لقن  رد  طاتحم  حودقم و  حدق  حودمم و  حدمب 
رد وا  دهج  دج و  هک  درآیمن  شکرابم  لایخب  الصا  بصعت  يالیتسا  ببسب  ریط  ثیدح  ّدر  لاطبا و  تقو  رد  دیامرفیم و  تبث  قح  لها 

ترخاـفم و خاـکب  اـنف  بالیـس  دـناسریم و  بآـب  ار  وا  راـخف  ياـنب  فینم  ربـخ  نیا  تیعوضوم  وا  تاـبثا  فیرـش و  ثیدـح  نیا  لاـطبا 
رهاظ حرف  حـجبت و  لامک  هیوبن  ثیداحا  لـقن  رد  ناـشندوب  طاـتحمب  هک  شاهفئاـط  ياـملع  زا  یتعاـمج  هک  اریز  دـناودیم  وا  تخفاـجم 
دشاب عوضوم  ثیدح  نیا  رگا  سپ  دناهدرک  رهاظ  نآ  تحـص  توبث و  لامک  هدومن  دراو  متح  مزج و  هغیـصب  ار  ثیدح  نیا  دوب  هدومرف 

نت زگره  هک  ترخافم  اب  بطاخم  ترباـکم  تتهاـبم و  زا  تسین  بجع  ددرگ و  طـبخب  ضوعم  ناشطبـض  طاـبتخاب و  لدـبم  ناـشطایتحا 
زا تارـضح  نیا  جورخ  میلـست  صایتعالا ؟؟؟ دیدش  لاکـشا  نیزا  صانم  هقیرط  صالخ و  هلیح  دـنهدن و  ریط  ثیدـح  تحـص  فارتعاب 

شالاو نامزالم  ناج  زین  تروص  نیرد  نکل  دـناد  طابتلالا  ریثک  نیطباخ  طایتسا و  رپ  نیمئاه  هرمز  رد  لوخد  طایتحا و  اب  داـقن  تعاـمج 
زین وا  دجام  دلاو  تعامج  نیرد  هک  اریز  دسریم  شرـس  رب  يربک  یتبیـصم  یمظع و  یتفآ  هکلب  دهریمن  او  فینعت  رییعت و  شکاشک  زا 

یهلا تایآ  زا  یتیآ  هک  دیآیم  تسار  هنوگچ  سپ  دـشابیم  يوبن  تازجعم  زا  هزجعم  یهلا و  تایآ  زا  یتیآ  شحیرفت  بسح  هک  تسه 
هیلع هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانجب  تبسن  مزج  متحب و  ار  عونـصم  لعتفم و  یثیدح  عوضوم و  لطاب و  يربخ  يوبن  تازجعم  زا  هزجعم  و 

ياطخب تبترم  تعفر  نیا  اب  ار  شیوخ  دیامیپ و  طابتعالا  ۀـیحوم  تراسج  باکترا  طایتحا و  مزح و  تکراتم  هار  دـیامن و  ملـس  هلآ و  و 
تایآلا و ةرهبم  یعاسم  دوخ و  تافـص  یلاع  ياملع  هب  تارـضح  نیا  نایعا  تاراختفا  هنمـضتم  تارابع  ماقم  نیرد  رگا  دـیالآ و  شحاف 
میراپـسیم و نآ  زا  ضارعا  قیرط  لیوطتلا  نم  افوخ  ام  نکل  دیازفا  تریح  رب  تریح  ار  بیبل  رظان  دیاهدرک  لقن  ار  ناش  تامـسلا  ۀـبجعم 

رظن رد  هدومن  دراو  مزج  هغیـصب  ار  ریط  ثیدـح  هک  تارـضح  نیا  تلالج  تمظع و  ضحم  لماتم  فصنم  رگا  میرآیم  راکب  ار  راصتخا 
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اوعطق ۀلملل  نیدّیشملا  نیطاسالا  ۀّلجلا و  مالعالا  هذه  نا  نکمی  فیک  ّهنأل  درامگن  ثیدح  نیا  فیعـضت  نیهوت و  رب  ار  تمه  زگره  درآ 
وا هنالطبل  نیدقتعم  اوناک  مهنا  عم  رمق  علط  رجف و  عطس  ام  ربکالا  بّرلا  مالس  هلآ  هیلع و  رشبلا  دیس  نع  مزجلا  ۀغیصب  هورکذ  ربخلا و  اذهب 

مدـع میخفلا و  رـساجتلا  میظعلا و  يرجتلا  مهل  تبثا  ثیح  کـلاهملا  یف  هسفن  عـقوا  دـقف  کـلذ  مهب  ّنظ  نمف و  هناـینب  نهو  یلع  نیفقاو 
یلع بذکلا  نیلسرملا و  دیس  یلا  لطابلا  لوق  اوزع ؟؟؟ نیقیلا و  عرولا و  ۀلق  نیّدلا و  یف  ءانتعالا 

54 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیبملا ّقحلا  کلملا  مالس  نیبجنالا  هلآ  هیلع و  نیضرالا  یلع  یشم  نم  فرشا 

ریط ثیدح  لماش  یلاجر  یخیرات و  یثیدح ، ردصم  ( 24  ) ياهمان هسماخ  هدئاف 

بتک نآ  تسروطسم و  يورم و  روکذم و  جردنم و  نا  رد  ریط  ثیدح  هک  هدمتعم  هفورعم  رافـسا  هدنتـسم و  هروهـشم  بتک  نآ  رکذ  رد 
لبنح و نب  دـمحا  بقانملا  باتک  تسا  هلمج  نآ  زا  سپ  تسلماش  ار  نآ  ماخف  نیثدـحم  تازاـجا  لـخاد و  مـالعا  نیطاـسا  تاـیورم  رد 

نبا ۀنابالا  باتک  ینطقراد و  للعلا  باتک  یلعی و  وبا  دنسم  هَّللا و  دبع  وا  رسپ  تیاور  دمحا  بقانملا  باتک  دئاوز  يذمرت و  حیحـص  عماج 
يوغب حیباصم  بیطخ و  دادغب  خیرات  ربلا و  دبع  نبا  سلاجملا  ۀجهب  میعن و  وبا  ءایلوالا  ۀیلح  مکاح و  نیحیحـصلا  یلع  كردتـسم  هطب و 
یبقعلا رئاخذ  ةرضنلا و  ضایر  ریثالا و  نبا  ۀباغلا  دسا  ریثالا و  نبا  لوصالا  عماج  رکاسع و  نبا  قشمد  خیرات  نیزر و  حاحصلا  نیب  عمج  و 

رجح نبا  نازیملا  ناسل  یبهذ و  ظافحلا  ةرکذت  يّزم و  فارـشالا  ۀـفحت  بیطخلا و  نیدـلا  یلو  حـیباصملا  ةاکـشم  يربط و  نیدـلا  بحم 
تایورم زا  سپ  دـمحا  بقانم  باتک  اما  یقتم  یلع  ـالم  لاـمعلا  زنک  یکم و  رجح  نبا  هیکم  خـسم  یطویـس و  عماوجلا  عمج  ینالقـسع و 

مامالا انخیش  ینربخا  لبنح  نب  دمحا  مامالا  دنسم  هتفگ  ریسملا  داز  رد  هچنانچ  دنکیم  تیاور  ار  دمحا  تافنصم  عیمج  وا  هچ  تسیطویس 
یـضاق نب  دـمحا  تاکربلا  وبا  نیدـلا  زع  ةاضقلا  یـضاق  انخیـش  هیقابل و  ةزاجإ  هنم و  لوالا  ثلثلا  وحنل  هیلع  یتءارقب  ینمـشلا  نیدـلا  یقت 

دالوا ناوشن  فلا و  دمحا و  باهشلا  هلاخ  دالوا  یلبنحلا و  ینانکلا  هَّللا  رـصن  نیدلا  رـصان  ةاضقلا  یـضاق  نب  میهاربا  نیدلا  ناهرب  ةاضقلا 
دبع لامجلا  ان  اولاق  هرئاسل  هنم  ةزاجإ  هتایثالثل و  ۀعبرالا  یلع  اعامس  یلبنحلا  یناّنکلا  یلع  نیّدلا  ءالع  ةاضقلا  یـضاق  نب  هَّللا  دبع  لامجلا 
نب یلع  نسحلا  وبا  نیدـلا  ءالع  انا  لاق  هرئاسل  ةزاجإ  تاّیثالثلل و  اعامـس  ناوشن  فلا و  تلاق  هعیمجل و  اعامـس  ۀـثالثلا  لاق  روکذـملا  هَّللا 
نب دـمحم  ابلاغ  ینابنا  ةزاجإ ح و  يراخبلا  نب  رخفلا  اعامـس و  ۀـینارحلا  نیدـلا  ّیلع  نب  یکم  تنب  بنیز  هب  انتربخا  لاـق  یـضرعلا  دـمحا 
هَّللا ۀبه  مساقلا  وبا  انا  ربکملا  جرفلا  نب  هَّللا  دـبع  نبا  لبنح  یلع  وبا  الاق  اعامـس  يراخبلا  نب  رخفلا  انا  لاق  رمع  یبأ  نب  حالـصلا  نع  لبقم 

انث لاق  یعیطقلا  رفعج  نب  دمحا  رکب  وبا  انا  ظعاولا  بهذملا  یمیمتلا  یلع  نب  نسحلا  یلع  وبا  انا  نیـصحلا  نب  دحاولا  دـبع  نب  دـمحم  نب 
یقابلا دبع  نب  دـمحم  رکب  یبأ  نع  يدـنکلا  نمیلا  یبأ  نع  يراخبلا  نب  رخفلا  یلا  هب  یبأ ح و  هب  ینثدـح  لاق  دـمحا  مامالا  نب  هَّللا  دـبع 

دمحا و مامالا  تافّنـصم  عیمج  دانـسالا  اذهب  يورن  ینیوزقلا  جارّـسلا  لاق  یعیطقلا  رکب  یبأ  نع  ّيرهوجلا  یلع  نب  نسحلا  نع  يراصنالا 
ریسملا داز  هک  یتسناد  افنآ  نوچ  نیروکذملا و  نم  هنع  يور  نمل  خیش  لک  نم  اهرئاسل  ةزاجإ  اهضعبل و  اعامس  هَّللا  دبع  هدلو  تافنـصم 

زا سپ  يذمرت  حیحص  عماج  اما  دشاب  یبلاعث  تایورم  زا  زین  دمحا  بقانم  سپ  تسیبلاعث  يدهم  وبا  تایورم  زا 
55 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلخن و دمحا  يرـصب و  ملاس  نب  هَّللا  دبع  یمیجع و  نسح  يدرک و  میهاربا  یبلاعث و  یـسیع  يدهم  وبا  یطویـس و  نیدلا  لالج  تایورم 
اقباس یلخن  يرـصب و  یمیجع و  يدرک و  یبلاعث و  تارابع  تسبطاخم  دجام  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  یناکوش و  یلع  نب  دمحم  ریما  دـمحم و 

يواّسلا فیرط  نب  دمحم  نب  رداقلا  دبع  نب  دمحا  سابعلا  وبا  نادیـسلا  هب  ینربخا  يذمرتلا  عماجلا  هتفگ  ریـسملا  داز  رد  یطویـس  يدینش 
ةزاجإ لوالا  لاق  یخونتلا  قاحسا  وبا  هبانا  الاق  ةزاجإ  يرهزالا  نیصح  نب  رمع  نب  دّمحم  لضفلا  وبا  هیقابل و  ةزاجإ  هضعبل و  هیلع  یتءارقب 
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یلع نب  دمحم  روصنم  وبا  انا  یجیندـنبلا  عماج  نب  دومحم  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هب  انا  لاق  هیقابل  ةزاجإ  هضعبل و  اعامـس  یناثلا  و 
یبأ نب  کلملا  دبع  حتفلا  وبا  انا  رضخالا  نب  دومحم  نب  زیزعلا  دبع  دمحم  وبا  ظفاحلا  انا  یینهلا  نباب  فورعملا  يدادغبلا  دمـصلا  دبع  نب 

انا لاق  ّیخورکلا  نع  ةزاجإ  يربتـشبلا  بجنالا  نب  قلاخلا  دبع  دـمحم  وبا  ایلاع  هبانا ؟؟؟ یجیندـنبلا و  لاق  یخورکلا  مساقلا  یبأ  نب  لهس 
نب هَّللا  دبع  نب  دـمحم  نب  رابجلا  دـبع  دّـمحم  وبا  انا  الاق  یجروغلا  دمـصلا  دـبع  نب  دـمحا  رکب  وبا  يدزالا و  مساقلا  نب  دومحم  رماع  وبا 

ظفاحلل عماجلا  اما  هتفگ و  دوخ  دیناسا  هلاسر  رد  ریما  دّمحم  ّيذـمرتلا و  انا  بوبحم  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  سابعلا  وبا  انا  يزورملا  حاّرجلا 
خیشلا نع  یفوصلا  یکملا  ۀلیقع  خیشلا  هخیش  نع  یفوصلا  يدیمصلا  نع  خیشلا  انخیش  نع  ۀیفوصلاب  السلسم  هیوراف  يذمرتلا  یسیع  یبأ 

هدلاو نع  یفوصلا  يوانـشلا  یلع  نب  دـمحا  خیـشلا  هخیـش  نع  یفوّصلا  یـشاشقلا  دـمحم  نب  دـمحا  خیـشلا  نع  یفوصلا  یمیجعلا  نسح 
نع یفوصلا  هیقفلا  دمحم  نب  اّیرکز  خیشلا  نع  یفوصلا  ینارعشلا  باهولا  دبع  خیشلا  نع  یفوصلا  يوانشلا  سودقلا  دبع  نب  یلع  خیـشلا 

یفوصلا یلیقعلا  یتربجلا  میهاربا  نب  لیعامسا  نیدلا  فرش  ۀیفوصلا  داتـسا  نع  یفوصلا  ینامثعلا  یغارملا  نیدلا  نیز  یلاعت  هّللاب  فراعلا 
یئاـطلا یبرع  نب  یلع  نب  دـمحم  نیدـلا  بحم  خیـشلا  قـیقحتلا  لـها  ذاتـسا  نع  یفوـصلا  یبادـلا  رمع  نب  یلع  نسحلا  یبأ  دنـسملا  نـع 

یخورکلا هَّللا  دبع  نب  کلملا  دبع  حتفلا  یبأ  نع  یفوصلا  يدادغبلا  ۀنیکس  نب  یلع  نب  باهولا  دبع  خویشلا  خیـش  نع  یفوصلا  یمتاحلا 
یحاّرجلا راّبجلا  دبع  نع  یفوصلا  مالسالا  خیش  يورهلا  يراصنالا  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  لیعامـسا  یبأ  ظفاحلا  ققحملا  هخیـش  نع  یفوصلا 

یملـسلا كاّحـضلا  یـسوم  نب  ةروس  نب  دّمحم  یـسیع  یبأ  ّيذمرتلا  هّفلؤم  نع  یبوبحملا  بوبحم  نب  دـمحا  نب  دـمحم  سابعلا  یبأ  نع 
ۀماّلعلا دّیسلا  انخیـش  ظفل  نم  اهعیمجل  عامّـسلاب  اهیورا  يذمرتلا  ننـس  هتفگ  رتافدلا  دانـساب  رباکالا  فاحتا  رد  یناکوش  یغوبلا و  ریرـضلا 

متـسر نب  رهاز  نع  ینمیلا  یجارّـسلا  دـمحم  نب  دـمحا  نـع  یخامـشلا  یلا  یبـلعثلا  ریـسفت  یف  مدـقتملا  هدانـساب  دـمحا  نـب  رداـقلا  دـبع 
نب دمحا  نب  دمحم  نع  يزورملا  دمحم  نب  راّبجلا  دبع  نع  يدزالا  مساقلا  نب  دومحم  نع  يورهلا  لیهس  یبأ  نب  مساقلا  نع  یناهفصالا 

رصتخملا اذه  لوا  یف  مدقتملا  هدانساب  روکذملا  انخیش  نع  اهیورا  ّفلؤملا ح و  نع  يزورملا  بوبحم 
56 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لهـس یبأ  نب  کـلملا  دـبع  نع  دزربـط  نبا  یلا  اـبیرق  مدـقتملا  هدانـساب  یلمّرلا  نع  ّيداـیزلا  ییحی  نب  یلع  رونلا  نع  یلباـبلا  دـمحم  یلا 
انخیـش نع  اهیورا  فلؤملا ح و  نع  بوبحم  نب  دمحم  نع  يزورملا  دّمحم  نب  رابجلا  دبع  نع  يدزالا  مساقلا  نب  دومحم  نع  یخورکلا 

هّدج نع  ّيربطلا  مرکم  نب  ییحی  نع  لجعلا  دّمحم  نب  دمحا  نع  یغارملا  دمحم  نب  میهاربا  نع  یبرغملا  بیط  نب  دمحم  نع  روکذـملا 
يدزالا رماع  یبأ  نع  تقولا  یبأ  نع  یتلا  اجنلا  یبأ  نع  راجحلا  بلاط  یبأ  نب  دمحا  سابعلا  یبأ  نع  یغارملا  نّیزلا  نع  يربطلا  بحملا 

قباسلا هدانـساب  رماع  نب  میهاربا  نب  یلع  دیّـسلا  انخیـش  نع  اهیورا  فلؤملا ح و  نع  یبوبحملا  سابعلا  یبأ  نع  یحاّرجلا  دـمحم  یبأ  نع 
نب دـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  نع  رکاسع  نب  مساقلا  نع  یخونتلا  ناـهربلا  نع  رجح  نبا  نع  يواخـسلا  نع  عیبرتلا  یلا  دواد  یبأ  ننـس  یف 
نع یبوبحملا  دـمحا  نب  دـمحم  سابعلا  یبأ  نع  یحاّرجلا  دـمحم  یبأ  نع  يدزالا  رماع  یبأ  نع  حـلاص  نب  یلع  نب  دّـمحم  نع  دوعـسم 
نع یموحرملا  دـمحا  نب  یلع  یلا  دواد  یبأ  ننـس  یف  مدـقتملا  دانـسالاب  ّیبرغملا  لیعامـسا  نب  نسحلا  انخیـش  نع  اـهیورا  فـلؤملا ح و 
یبأ نب  دمحا  نع  یناقللا  سمشلا  نع  يراصنالا  ایرکز  نع  یلمرلا  سمشلا  نع  ّيدایزلا  رونلا  نع  یبویلقلا  باهشلا  نع  يوامدلا  میهاربا 

اهیورا فلؤملا ح و  یلا  قباسلا  هدانـساب  دزربط  نبا  نع  يراخبلا  نب  یلع  نع  یقارعلا  رمع  نع  یقارعلا  میحرلا  دـبع  نیّزلا  هیبا  نع  ۀـعرز 
یلا دواد  یبأ  ننـس  یف  مدقتملا  هدانـساب  يدرکلا  میهاربا  نع  هّدج  نع  هیبا  نع  یجاجزملا  نیّدلا  ءالع  نب  دـمحم  نب  فسوی  انخیـش  نع 

ياهتنا هعبس و  خیاشمب  دوخ  دنس  لاصتا  دعب  دانسالا  تامهم  یلا  داشرا  رد  هَّللا  یلو  هاش  فلؤملا و  یلا  انهه  روکذملا  هدانساب  دزربط  نبا 
راّجحلا بلاط  یبأ  نب  دمحا  نیدـلا  باهـشب  ود  ره  نیا  دنـس  ندیـسر  یطویـس و  نیدـلا  لالج  ایرکز و  نیدـلا  نیزب  هعبـس  خـیاشم  دـنس 

نب نمؤملا  دبع  نیدلا  فرـش  يراخبلا و  نباب  فورعملا  دـحاولا  دـبع  نب  دـمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیدـلا  رخف  هنحـش و  نباب  فورعملا 
نب هَّللا  دـبع  مساقلا  یبأ  نب  کلملا  دـبع  حـتفلا  وبا  انا  دزربط  نب  رمع  نع  يراخبلا  نبا  هاورف  يذـمرتلا  عماج  اما  هتفگ و  یطایمدـلا  فلخ 
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زیزعلا دبع  رـصن  یبأ  یجروغلا و  رجاتلا  دمـصلا  دبع  نب  دـمحا  رکب  یبأ  يدزالا و  مساقلا  نب  دومحم  رماع  یبأ  نع  یخورکلا  لهـس  یبأ 
هَّللا دیبع  رفظملا  یبأ  نم  یخورکلا  هعمـسف  باتکلا  رخآ  یلا  سابع  نبا  بقانم  لوا  نم  وه  ریخالا و  وزجلا  الا  یقایرتلا  يورهلا  دـمحا  نب 

خیـشلا انا  يزورملا  یحاّرجلا  حاّرجلا  یبأ  نب  هَّللا  دبع  دّمحم  نب  راّبجلا  دبع  دّمحم  وبا  انا  اعیمج  اولاق  يورهلا  ناهدـلا  نیـسای  نب  یلع  نب 
دمحا نب  هَّللا  دبع  بقانملا  باتک  دئاوز  اما  ّيذمرتلا  نع  یبوبحملا  رجاتلا  لیضف  نب  بوبحم  نب  دمحا  نب  دّمحم  سابعلا  یبأ  نیمالا  ۀقثلا 

ریسملا داز  ترابع  زا  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  هَّللا  دبع  تافنصم  یمامت  وا  هچ  اریز  تسیطویس  تایورم  زا  سپ 
57 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اما دشاب  وا  تایورم  زا  زین  بقانملا  باتک  دئاوز  دنکیم  تیاور  مه  یبلاعث  يدهم  وبا  ار  ریـسملا  داز  نوچ  دیدرگ و  حـئال  حـضاو و  افنآ 
یبلاعث و تارابع  تسهَّللا  یلو  هاش  یناکوش و  ریما و  دّـمحم  يدرک و  یبلاعث و  يدـهم  وبا  یطویـس و  هزاـجا  لـخاد  سپ  یلعی  وبا  دنـسم 

نب نسحلا  یبأ  نع  رمع  یبأ  نب  حالـصلا  نع  لـبقم  نب  دّـمحم  هب  یناـبنا  یلعی  یبأ  دنـسم  هتفگ  ریـسملا  داز  رد  یطویـس  يدینـش  يدرک 
یناجرجلا دیعس  یبأ  نب  میمت  انا  يورهلا  دّمحم  نب  زعملا  دبع  حور  یبأ  نع  امهالک  رکاسع  نب  هَّللا  ۀبه  نب  دمحا  لضفلا  یبأ  يراخبلا و 

دنـسم هتفگ  دوخ  دیناسا  هلاسر  رد  ریما  دمحم  هب و  یلعی  وبا  انا  نادمح  نب  ورمع  وبا  انا  يدورجنکلا  نمحرلا  دبع  نب  دّمحم  دیعـس  وبا  انا 
دّمحم نب  زعملا  دـبع  حور  یبأ  نع  يراـخبلا  نب  رخفلا  یلا  مدـقتملا  دنـسلاب  هیورا  یلـصوملا  یمیمتلا  یلع  نب  دـمحا  یلعی  یبأ  ظـفاحلا 
نادمح نب  دمحا  نب  دّمحم  انثدح  يدورجنکلا  نمحرلا  دـبع  نب  دّـمحم  دیعـس  وبا  انثدـح  یناجرجلا  دیعـس  یبأ  نب  میمت  انثدـح  يورهلا 

دبع حور  یبأ  نع  يراخبلا  نب  رخفلا  یلا  مدـقتملا  دانـسالاب  هیورا  یلعی  یبأ  دنـسم  هتفگ  رباکالا  فاحتا  رد  یناـکوش  یلعی و  وبا  انثدـح 
نادمح نب  دّمحم  نع  يدورجنکلا  نمحرلا  دـبع  نب  دّـمحم  دیعـس  یبأ  نع  یناجرجلا  دیعـس  یبأ  نب  میمت  نع  يورهلا  دّـمحم  نب  زیزعلا 

میمت انا  يورهلا  دّمحم  نب  زعملا  دبع  حور  یبأ  نع  يراخبلا  نبا  هاورف  یلعی  یبأ  دنـسم  اما  هتفگ و  داشرا  رد  هَّللا  یلو  هاش  فلؤملا و  نع 
للعلا باتک  اما  یلعی  وبا  انا  نادمح  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  انا  يدورجنکلا  نمحرلا  دـبع  نب  دّـمحم  دیعـس  وبا  انا  یناجرجلا  دیعـس  یبأ  نب 
تیاور ار  ینطقراد  فیناـصت  عیمج  وا  هک  یتـسناد  ممـالا و  باـتک  هیـضام  تراـبع  زا  اـفنآ  هک  اریز  تسیدرک  تاـیورم  زا  سپ  ینطقراد 

نم اقباس  تیرد  امک  دـنکیم  تیاور  ار  هطب  نبا  فیناصت  عیمج  وا  هچ  تسیطویـس  تاـیورم  زا  سپ  هطب  نبا  ۀـنابالا  باـتک  اـما  دـنکیم 
اما دوب  دهاوخ  یبلاعث  تایورم  زا  زین  ۀنابالا  باتک  تسلخاد  یبلاعث  يدهم  وبا  تایورم  رد  یطویـس  ریـسملا  داز  نوچ  ریـسملا و  داز  ةرابع 
یلو هاش  یناکوش و  ریما و  دّمحم  يرصب و  یمیجع و  يدرک و  یبلاعث و  یطویس و  هزاجا  لخاد  سپ  مکاح  نیحیحـصلا  یلع  كردتـسم 

دانـسالاب مکاحلل  كردتـسملا  هتفگ  ریـسملا  داز  رد  یطویـس  يدرک و  شوگ  اقباس  يرـصب  یمیجع و  يدرک و  یبلاعث و  ترابع  تسهَّللا 
هلک دنـسلا  هبتک و  رئاس  هب و  مکاحلا  نع  فلخ  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  یبأ  نع  ینهیملا  لضفلا  یبأ  نع  ریقملا  نبا  یلا  رخأتملا  قباسلا و 

عّیبلا نبا  هل  لاقی  ّيروباسینلا و  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  مکاحلل  كردتـسملا  هتفگ  دوخ  دـیناسا  هلاسر  رد  ریما  دّـمحم  تازاجا و 
یلا قباسلا  دنسلاب  هیورا  مکاحلا  ۀمجرت  نم  ةذبن  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  ۀلمهم  نیع  اهدعب  اهدیدشت  ۀیتحتلا و  ةانثملا  رسک  ةدحوملا و  حتفب 

هبتک و رئاـسب  ةزاـجإ  مکاـحلا  نع  يزاریـشلا  فلخ  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  یبأ  نع  ینهیملا  رهاـط  نب  دـمحا  لـضفلا  یبأ  نع  ریقملا  نبا 
نع هّدج  نع  هیبا  نع  یجاجزملا  نیدلا  ءالع  نب  دّمحم  نب  فسوی  انخیش  نع  هیورا  مکاحلا  كردتسم  هتفگ  رباکالا  فاحتا  رد  یناکوش 

انخیش نع  هیورا  يدرکلا ح و  میهاربا  خیشلا 
58 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

انخیـش نع  هیورا  هیبا ح و  نع  يدرکلا  میهاربا  نب  دمحم  نع  یجاجزملا  رکب  یبأ  نب  قلاخلا  دبع  هخیـش  نع  دمحا  نب  رداقلا  دبع  دّیـسلا 
انخیـش نع  هیورا  يدرکلا ح و  میهاربا  نع  هیبا  نع  نیدـلا  ءالع  نب  دـمحم  نع  یقابلا  دـبع  نب  نیدـلا  ءالع  خیـشلا  نع  روکذـملا  دیـسلا 
انخیـش نع  هیورا  يدرکلا ح و  میهاربا  نع  هیبا  نع  يرـصبلا  ملاس  نب  هَّللا  دبع  نب  ملاس  نع  يدنـسلا  تایح  دـمحم  هخیـش  نع  روکذـملا 

يرصبلا هَّللا  دبع  نب  ملاس  نع  يدنّـسلا  تایح  دّمحم  هخیـش  نع  يدنّـسلا  نسحلا  یبأ  هخیـش  نع  رماع  نب  میهاربا  نب  یلع  ۀمالعلا  دیـسلا 
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دّمحم نب  دمحا  نع  لدهالا  ییحی  نب  نامیلس  هخیـش  نع  یجاجزملا  یلع  نب  قیدص  انخیـش  نع  هیورا  يدرکلا ح و  میهاربا  نع  هیبا  نع 
سمـشلا نع  یندـملا  دّـمحم  نب  دـمحا  هخیـش  نع  هیوری  يدرکلا  میهاربا  يدرکلا و  میهاربا  نع  یلخنلا  دّـمحم  نب  دـمحا  نـع  لدـهالا 

نع یطایمدلا  فلخ  نب  نمؤملا  دـبع  نع  یجنملا  ۀـفیلخ  نب  دومحم  نع  تارفلا  نب  دّـمحم  نب  میحرلا  دـبع  نع  اّیرکز  نیزلا  نع  یلمّرلا 
داشرا رد  هَّللا  یلو  هاـش  ّفلؤملا و  نع  يزاریـشلا  فلخ  نب  یلع  نب  دـمحا  نع  ینهیملا  رهاـط  نب  دـمحا  نع  ریقملا  نب  نیـسحلا  نب  یلع 

نب یلع  نب  دمحا  رکب  یبأ  نع  ینهیملا  رهاط  نب  دـمحا  لضفلا  یبأ  نع  ریقملا  نبا  نع  یطایمدـلا  هاورف  مکاحلل  كردتـسملا  اما  هتفگ و 
دّمحم يرصب و  یمیجع و  يدرک و  یبلاعث و  یطویس و  تایورم  زا  سپ  یناهفصا  میعن  وبا  ءایلوألا  ۀیلح  اما  مکاحلا  نع  يزاریـشلا  فلخ 

هتفگ ریـسملا  داز  رد  یطویـس  روخ و  تشوگب  اقباس  يرـصب  یمیجع و  يدرک و  یبلاعث و  تارابع  تسا  هَّللا  یلو  هاـش  یناـکوش و  ریما و 
انا کلذـک  يدـمآلا  دواد  نب  میهاربا  انا  تلاق  اهرئاسل  ةزاجإ  اهـضعبل و  اعامـس  یـسدقلا  دّـمحم  تنب  رجاه  اهب  ینربخا  میعن  یبال  ۀـیلحلا 

فسوی جاّجحلا  وبا  ظفاحلا  انا  اعامس  یطایمدلا  نیدلا  فرش  ظفاحلا  انا  باتکلا  عیمجل  هیلع  اعامـس  یئازرزلا  فسوی  نب  یلع  نب  میهاربا 
نع اعامـس  ینارحلا  بیجنلا  ایلاع  انربخا  یئازرزلا  لاق  میعن ح  وبا  انا  دادـحلا  یلع  وبا  انا  نابّللا  دّـمحم  نب  دـمحا  مراکملا  وبا  انا  لیلخ  نب 

مراکملا یبأ  نع  يراخبلا  نب  رخفلا  نع  رمع  یبأ  نبا  حالّـصلا  نع  لبقم  نب  دّمحم  يرخا  ۀجردب  ایلاع  ینابنا  هب ح و  ةزاجإ  مراکملا  یبأ 
نب قاحسا  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  یبال  ملسم  حیحص  یلع  جرختسملا  ۀیلحلا و  هتفگ  دوخ  دیناسا  هلاسر  رد  ریما  دّمحم  هب و 

هتایح یف  لمح  لیق  ءایلوألا  ۀـیلح  هباتک  لثم  فنـصی  مل  هنس 328 و  یفوتملا  ناهبـصاب و  هنس 248  دلوتملا  یناهبصالا  نارهم  نب  یـسوم 
یبأ نع  يراخبلا  نب  رخفلا  یلا  دنـسلاب  هیورا  عماجلا  یف  سولجلا  نم  هوعنم  ناهبـصا و  لها  هجرخا  دـق  رانید و  ۀـئام  عبراب  عیبف  روباـسینل 
میعن یبال  ۀیلحلا  هتفگ  رباکالا  فاحتا  رد  یناکوش  میعن و  یبأ  ظفاحلا  نع  دادـحلا  نسح  یلع  یبأ  نع  رـصن  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  رفعج 

هفیناصت رئاس  عم  اهیورا 
59 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نـسحلا نع  یفقثلا  دّمحم  نب  ییحی  حرفلا  یبأ  نیدلا  دجم  نع  یلـصوملا  هیورح  نب  دّمحم  نب  ّیلع  نع  یخامـشلا  یلا  مدقتملا  دانـسالا 
دادـحلا نع  نایللا  نبا  نع  يراخبلا  نبا  هاورف  میعن  یبأ  ظفاحلل  ۀـیلحلا  اما  هتفگ و  داشرا  رد  هَّللا  یلو  هاش  ّفلؤملا و  نع  دادـحلا  یلع  نب 

هتفگ ریـسملا  داز  رد  هچنانچ  دنکیم  تیاور  ار  ربلا  دـبع  نبا  بتک  هلمج  وا  هک  اریز  تسیطویـس  تایورم  زا  سپ  سلاجملا  ۀـجهب  اما  هنع 
قیدص نب  دّمحم  نب  میهاربا  نع  ةزاجإ  يربطلا  حـلاص  نب  هَّللا  راج  تنب  ۀیـسآ  ینتربخا  هبتک  رئاس  ّربلا و  دـبع  نبال  باعیتسالا  دـیهمتلا و 

نب رمع  یبأ  نع  دـیلت  یبأ  نب  یـسوم  نارمع  یبأ  نع  لاوکـشب  نب  مساقلا  یبأ  نع  ینادـمهلا  یلع  نب  رفعج  نع  راجحلا  سابعلا  یبأ  نع 
خیرات اما  تسه  زین  یبلاعث  يدهم  وبا  تایورم  زا  باتک  نیا  یـضام  بیرقتب  اهرئاسل و  ةزاجإ  عمـس و  امل  اعامـس  هفیناصت  عیمجب  ربلا  دبع 

يدیـسرا و یمیجع و  یبلاعث و  ترابعب  تسا  هَّللا  یلو  هاش  یناکوش و  ریما و  دّمحم  یمیجع و  یبلاعث و  یطویـس و  تایورم  زا  سپ  دادغب 
سنوی نع  يّزغلا  جرفلا  یبأ  نع  ةزاجإ  یناجرملا  لضفلا  وبا  اهب  ینربخا  هبتک  رئاس  بیطخلل و  دادغب  خیرات  هتفگ  ریـسملا  داز  رد  یطویس 

دوخ دیناسا  هلاسر  رد  ریما  دّمحم  ةزاجإ و  بیطخلا  نع  ینئارفسالا  لهس  نب  لضفلا  نع  ریقملا  نبا  نسحلا  یبأ  نع  یـسوبّدلا  میهاربا  نب 
بیطخلا نع  یلماـحملا  دـمحا  نب  دّـمحم  نب  یلع  مساـقلا  یبأ  یـضاقلا  نع  یفدـصلا  قـیرط  نمف  يدادـغبلا  بیطخلا  فیلاـت  اـما  هـتفگ 

نیدـلا سیفن  یلا  یبلعثلا  ریـسفت  یف  مدـقتملا  دانـسالاب  اهیورا  بیطخلا  رکب  یبأ  تاّفلؤم  هتفگ  رباکالا  فاـحتا  رد  یناـکوش  يدادـغبلا و 
یبأ ماـمالا  نع  ّریقملا  نب  نسحلا  یبأ  نع  يربـطلا  یلع  نب  دّـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  نع  يربـطلا  دـمحا  نب  دّـمحم  نع  هیبا  نـع  يوـلعلا 

نع یطایمدـلا  اهاورف  بیطخلا  فیناصت  اما  هتفگ و  داشرا  رد  هَّللا  یلو  هاش  ّفلوملا و  نع  ینئارفـسالا  رـشب  نب  لهـس  نب  لضفلا  یلاـعملا 
یبلاعث و یطویـس و  تایورم  زا  سپ  يوغب  حیباصم  اما  ةزاجإ  اهّفلؤم  نع  ةزاجإ  ینئارفـسالا  لهـس  نب  لضفلا  یلاعملا  یبأ  نع  ّریقملا  نبا 

دش روکذم  اقباس  يرصب  یمیجع و  يدرک و  یبلاعث و  تارابع  تسا  هَّللا  یلو  هاش  یناکوش و  ریما و  دّمحم  يرـصب و  یمیجع و  يدرک و 
نع ةزاجإ  لبقم  نب  دّمحم  اهب  ینربخا  يوغبلا  فیناصت  رئاس  حیباصملا و  ۀّنـسلا و  حرـش  لیزنتلا و  ملاعم  هتفگ  ریـسملا  داز  رد  یطویـس  و 
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یناقونلا دّمحم  نب  لضف  مراکملا  یبأ  نع  هنع  يور  نم  رخآ  وه  يراخبلا و  نب  رخفلا  نع  هنع  يور  نم  رخآ  وه  رمع و  یبأ  نب  حالـصلا 
ۀّنـس و حرـش  يوغبلا  فیلات  اما  هتفگ و  دوخ  دیناسا  هلاسر  رد  ریما  دّـمحم  هنع و  يور  نم  رخآ  وه  يوغبلا و  نع  هنع  يور  نم  رخآ  وه  و 

رباکالا فاحتا  رد  یناکوش  ءارفلا و  دوعسم  نب  نیسحل  مساقلا  یبأ  ۀنسل  ییحم  نع  يرافلا  نبا  قیرط  نمف  کلذ  ریغ  ریسلا و  حیباصملا و 
نع یلمرلا  دّمحم  نب  دمحا  نع  يدایزلا  ییحی  نب  یلع  نع  یلبابلا  یلا  باتکلا  لّوا  یف  مدقتملا  دانـسالاب  اهیورا  يوغبلل  حـیباصملا  هتفگ 

يراحسلا نمحرلا  دبع  نب  دّمحم 
60 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هاش فلؤملا و  نع  یناقونلا  دیعس  یبأ  نب  هَّللا  لضف  نع  يراخبلا  نب  رخفلا  نع  رمع  یبأ  نب  حالصلا  نع  تارفلا  نب  میحرلا  دبع  زعلا  نع 
یناقونلا دعـس  یبأ  نب  هَّللا  لضف  نع  يراخبلا  نبا  اهاورف  يوغبلل  لیزنتلا  ملاعم  حـیباصملا و  ۀّنـسلا و  حرـش  اما  هتفگ و  داشرا  رد  هَّللا  یلو 

هلاسر رد  هچنانچ  تسریما  دّمحم  تایورم  زا  سپ  ۀتسلا  حاحصلا  نیب  عمج  اما  يوغبلا  ءارفلا  دوعسم  نب  نیـسحلا  ۀنّـسلا  ییحم  اهفلؤم  نع 
هتیرد امک  تسیمیجع  نسح  تایورم  زا  سپ  رکاسع  نبا  قشمد  خیرات  اما  هنع  یفلـسلا  قیرط  نم  نیزرل  لوصالا  عماج  هتفگ  دوخ  دـیناسا 
دنسبف اهریغ  نوعبرالا و  رکاسع  نبا  فیلات  اما  هتفگ و  دوخ  دیناسا  هلاسر  رد  وا  هچنانچ  تسریما  دّمحم  تایورم  زا  خیرات  نیا  زین  اقباس و 

دبع نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  يذوبنملا  نع  يریرفلا  هَّللا  دبع  یبأ  یلا  ۀـیکلاملاب  لسلـسملا  يراخبلا  حیحـصلا  یف  مدـقتملا  طاّقـسلا  انخیش 
نب نمیلا  یبأ  نع  یمرـضحلا  دّمحم  نب  نمیهملا  دـبع  دّـمحم  یبأ  نع  ءزج  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  رکب  یبأ  یـضاقلا  نع  یـسیقلا  کلملا 

عماج اما  یقـشمدلا  رکاسع  نب  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  ۀـبه  نب  نیـسحلا  نب  یلع  مساقلا  یبأ  ظفاحلا  نع  لیمـش  نب  رـضن  نع  رکاسع 
رد یناکوش  دـش  روکذـم  اقباس  یمیجع  ترابع  تسهَّللا  یلو  هاش  یناکوش و  یمیجع و  تایورم  زا  سپ  ریثالا  نب  نیدـلا  دـجم  لوصـالا 

یبأ خیـشلا  نع  يدنـسلا  ةویح  دّمحم  نع  دـمحا  نب  رداقلا  دـبع  دّیـسلا  انخیـش  نع  هیورا  ریثالا  نبال  لوصالا  عماج  هتفگ  رباکالا  فاحتا 
نع يربطلا  مرکم  نب  ییحی  مامالا  نع  لجعلا  دّمحم  نب  دمحا  خیـشلا  نع  یمیجعلا  یلع  نب  نسح  خیـشلا  نع  دّمحم  نب  دّمحم  مراکملا 

فلؤملا نع  يراخبلا  دمحا  نب  یلع  رخفلا  نع  ینایبلا  دّمحم  نع  تارفلا  نب  نیدلا  رـصان  نب  میحرلا  دبع  یـضاقلا  نع  دهف  نب  نیدلا  زع 
سپ ۀباغلا  دسا  اما  يزوجلا  ریثالا  نبا  نیدلا  دجم  مامالا  هّفلؤم  نع  يراخبلا  نبا  هاورف  لوصالا  عماج  اما  هتفگ و  داشرا  رد  هَّللا  یلو  هاش  و 

نب دباع  دّمحم  یمیجع و  نسح  تایورم  زا  سپ  ةرضن  ضایر  باتک  اما  قبس  امیف  هترابع  یلع  تعلطا  دق  تسیمیجع و  نسح  تایورم  زا 
هَّللا دابع  رقفا  لوقیف  دعب  هتفگ و  نآ  لوا  رد  هک  دراشلا  رصح  باتک  رد  يدنس  دباع  دّمحم  يدینش  اقباس  یمیجع  ترابع  تسیدنـس  یلع 

هبویع و رتس  هیدلاو و  یلع  هیلع و  یلاعت  هَّللا  بات  يدنّـسلا  یلع  دـمحا  نب  دـباع  دّـمحم  يدـیالا  هناوضر  هتمحر و  یلا  مهجوحا  یلاعت و 
نع دـجا  مل  تنک  ةربتعملا و  بتکلا  یف  يدـیناسا  نم  ائیـش  مهل  ّصخلا  نا  ینولأـس  ثیدـحلا و  ملع  ۀـبلط  ضعب  ینم  بلط  هنا  هبونذ  رفغ 
هَّللا باتک  ناک  امل  نالکتلا و  هیلع  ناعتـسم و  ریخ  وهف  هب  تنعتـسا  هنم و  دـب  ام ال  ضعب  رـصح  یف  یلاعت  هَّللا  ترختـساف  اـبرهم  مهتلاـسم 
لوح ثحابلل و ال  هتعجارم  لهسیل  مجعملا  فورح  یلع  یقابلا  تبتر  مث  تاءارقلا  ضعب  یف  يدیناسا  رکذا  نا  الا  ینعسی  مل  امدقم  یلاعت 

قاحسا یبأ  یلا  مدقتملا  دنـسلاب  هیوراف  يربطلا  بحملل  ةرـشعلا  بقانم  یف  ةرـضنلا  ضایرلا  اما  دیوگیم و  میظعلا  یلعلا  هّللاب  الا  ةوق  و ال 
رباکالا فاحتا  رد  هچنانچ  تسیناکوش  هزاجا  لخاد  سپ  یبقعلا  رئاخذ  اما  فلؤملا  انا  فلخ  نب  دمحا  نب  دّمحم  نع  یخونّتلا 

61 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةاکـشم اـما  ّفلؤملا  نع  یخامـشلا  یلا  یبلعثلا  ریـسفت  یف  مدـقتملا  دانـسالاب  هیورا  يربطلل  یبرقلا  يوذ  لـئاضف  یف  یبقعلا  رئاـخذ  هتفگ 

شوگ اقباس  يرـصب  یمیجع و  تارابع  تسیدنـس  دـباع  دّـمحم  یناکوش و  يرـصب و  ملاس  یمیجع و  نسح  تاـیورم  زا  سپ  حـیباصملا 
دّمحم نب  دـمحا  هخیـش  نع  يدرکلا  میهاربا  یلا  مدـقتملا  دانـسالاب  اهیورا  يزیربتلل  ةوکـشملا  هتفگ  رباکالا  فاحتا  رد  یناـکوش  يدرک 

میسن نع  نالک  ریمب  روهشملا  دیعس  نب  دّمحم  نع  یناورهنلا  رفعج  نب  رفنـضغ  دّیـسلا  نع  يوانـشلا  یـسابعلا  یلع  نب  دمحا  نع  یندملا 
نب میحرلا  دبع  نع  يزاریـشلا  فیطللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  دیـسلا  نع  نیدلا  ثایغ  نب  هَّللا  ءاطع  هدـلاو  نع  هاشکریم  نیدـلا 
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حیباصملا ةاکشم  اما  هتفگ و  دراشلا  رصح  رد  يدنـس  دباع  دّمحم  ّفلؤملا و  نع  یقیدصلا  هاشکرابم  نب  یلع  نع  یقیدصلا  میرکلا  دبع 
انا یجرّسلا  نیزلا  يأ  عیبرلا  نبا  یلا  يراخبلا  حیحـص  یف  ۀمدقتملا  دیناسالاب  هیوراف  يزیربتلا  یلع  نب  دّمحم  نیدلا  یلو  بیطخلا  ظفاحلل 

مامهلا نب  یلع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  حتفلا  یبأ  نیدلا  یقت  خیـشلا  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  خیـشلا  انا  يرزجلا  دّمحم  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم 
یغارملا ینامثعلا  نیـسحلا  نب  رکب  یبأ  نب  دّمحم  حتفلا  وبا  انا  يواخـسلا  سمـشلا  نع  اضیا  هیوری  عیبّرلا  نبا  ّفلوملا ح و  نع  هدلاو  نع 

اضیا هیوری  يواخسلا  هّفلؤم ح و  نع  خیشلاب  روهـشملا  ینیوزقلا  رـصن  نب  دمحا  هَّللا  دبع  وبا  انا  يدرویبالا  دّمحم  نب  نسحلا  دّمحم  وبا  انا 
نع امهالک  یسدقملا  نیدلا  سمش  یطالخالا و  نیسح  نیدلا  لامج  نع  يدابآزوریفلا  بوقعی  نب  دّمحم  نیدلا  دجم  نع  رجح  نبا  نع 

دّمحم هیبا  نع  يراصنالا  نیـسح  دّمحم  خیـشلا  یمع  نع  هیورا  اضیا ح و  ةوکـشملا  هحرـش  یبیطلا  نع  امهالک  نایوری  کلذک  هّفلؤم و 
رداقلا دبع  نب  رکب  یبأ  نب  رداقلا  دبع  خیـشلا  نع  يدنـسلا  روفغلا  دـبع  نب  مشاه  دّـمحم  خیـشلا  نع  يدنـسلا  يراصنالا  بوقعی  نب  دارم 

یناورهنلا رفعج  دیسلا  نب  رفنضغ  دّیسلا  نع  یندملا  مث  يوانّشلا  ّیسابعلا  یلع  نب  دمحا  خیـشلا  نع  ۀکمب  فاصنالا  یتفم  ابـسن  یقیدصلا 
نع هاشکریم  نیدلا  میـسن  نع  هجاوخ  انالوم  نب  نالک  ریمب  روهـشملا  دیعـس  دّمحم  رـشاعلا  نرقلا  یف  یکملا  مرحلا  خیـش  نع  یندملا  مث 

ییحم نب  فیطللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  نب  هَّللا  دـبع  نیدـلا  لیـصا  همع  نع  نمحرلا  دـبع  نب  هَّللا  لضف  نیدـلا  ثایغ  نب  هَّللا  ءاطع  هدـلاو 
ۀفحت اـما  هّفلؤـم  نع  یقیدـصلا  هاـشکرابم  نب  یلع  نع  یقیدـصلا  یهرجلا  میرکلا  دـبع  نب  میحرلا  دـبع  نع  ینیـسحلا  يزاریـشلا  نیدـلا 

دانـسالاب اهیورا  يزملل  فارطالا  هتفگ  رباکالا  فاحتا  رد  یناکوش  تسیدنـس  دـباع  دّـمحم  یناکوش و  تایورم  زا  سپ  يّزملل  فارـشالا 
دّمحم ّفلوملا و  نع  ۀیسدقملا  دّمحم  تنب  ۀشئاع  نع  ریرحلا  نبا  نع  تارفلا  نب  دّمحم  نب  میحرلا  دبع  نع  يواخـسلا  یلا  ابیرق  مدقتملا 

یلا تانیبلا  یف  مدـقتملا  دنـسلاب  اهیوراف  يزملا  ظفاحلل  فارطالا  ۀـفرعم  یف  فارـشالا  ۀـفحت  اما  هتفگ و  دراـشلا  رـصح  رد  يدنـس  دـباع 
اهّفلؤم

62 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع قحلا  دـبع  نب  یلع  نب  دـمحا  نع  رجح  نبا  ظفاحلا  یلا  یقهیبلل  روشنلا  ثعبلا و  یف  مدـقتملا  دنـسلاب  اهیورا  يّزملا ح و  جاّـجح  یبأ 

سمـش ظفاحلل  ظافحلا  ةرکذت  اما  هتفگ  دراشلا  رـصح  رد  وا  هچنانچ  تسیدنـس  دـباع  دّـمحم  تایورم  زا  سپ  ظافحلا  ةرکذـت  اما  اهّفلؤم 
سمـشلا نع  يرـصبلا  ملاس  نب  هَّللا  دبع  خیـشلا  یلا  لیلکالا  یف  ۀمدقتملا  دـیناسالاب  اهیوراف  یبهذـلا  نامثع  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نیدـلا 

نمحرلا دـبع  نب  دّـمحم  سمـشلا  نع  یلمرلا  دّـمحم  نب  دـمحا  باهـشلا  نع  يدایّزلا  ییحی  نب  یلع  نع  یلبابلا  نیّدـلا  ءـالع  نب  دّـمحم 
نع یبهذلا  نامثع  نب  دمحا  نب  دّمحم  ظفاحلا  نب  نمحرلا  دبع  ةریره  یبأ  نع  یبهذلا  دمحا  نب  یفاکلا  دبع  یلاعملا  یبأ  نع  يواخـسلا 

هیورا رجح  نبال  نازیملا  ناسل  هتفگ  رباکالا  فاحتا  رد  یناـکوش  تسیدنـس  یناـکوش و  تاـیورم  زا  سپ  نازیملا  ناـسل  اـما  ّفلؤملا  هیبا 
یلا مدقتملا  دنـسلاب  هیوراف  رجح  نبا  ظفاحلل  نازیملا  ناسل  اما  هتفگ  دراشلا  رـصح  رد  يدنـس  هل و  مارملا  غولب  یف  هیلإ  مدـقتملا  دانـسالاب 

ریغـصلا ریبـکلا و  عماـجلا  هتفگ  دوخ  دـیناسا  هلاـسر  رد  ریما  دّـمحم  تسیناـکوش  ریما و  دّـمحم  تاـیورم  زا  سپ  عماوجلا  عمج  اـما  هّفلؤم 
نع یمقلعلا  سمشلا  نع  يروهنسلا  یلا  قباسلا  دنسلاب  يدیعـصلا  انخیـش  نع  هتاّفلؤم  ۀّیقب  یطویـسلا و  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ظفاحلل 

یلبابلا یلا  عضوم  ریغ  یف  مدقتملا  دانسالاب  اهیورا  یطویسلل  ریغـصلا  عماجلا  ریبکلا و  عماجلا  هتفگ  رباکالا  فاحتا  رد  یناکوش  ّفلؤملا و 
هتفرع امک  تسیمیجع  نسح  تایورم  زا  سپ  هّیکم  حـنم  اما  ّفلؤملا  نع  ینویمدـالا  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  نع  يداـیزلا  ییحی  نب  یلع  نع 

اما هتفگ  دوخ  دـیناسا  هلاسر  رد  هچنانچ  دـنکیم  تیاور  ار  رجح  نبا  تاـّفلؤم  ماـمت  وا  هچ  تسریما  دّـمحم  تاـیورم  لـخاد  زین  اـقباس و 
نب دمحا  باهـشلا  نع  يریدبلا  نع  یفعجلا  نعف  رـصم  يرق  نم  متیه  یلا  ۀبـسن  ۀیقوفلا  ةانثملاب  یمتیهلا  رجح  نب  دّمحم  نب  دمحا  فیلأت 

زا سپ  عماوجلا  عمج  بیوبت  لامعلا  زنک  اما  اهفلؤم  نع  يروهنـسلا  دـمحا  خیـشلا  نع  یلبابلا  دّـمحم  ۀـمالعلا  نع  یـشیشبلا  فیطللا  دـبع 
ثیدـحلا اذـه  ّنا  رهام  لقاع  لک  دـنع  حـضو  ثیح  رخآلا  لوـالا  هّلل  دـمحلاف  یـضم  اـمیف  اـضیا  هتیرد  دـق  تسیمیجع و  نسح  تاـیورم 

رابکلا و ءاملعلا  اـهاور  یتلا  تافّنـصملا  لـئالج  یف  تبثم  تاـّفلؤملا  مئاـظع  یف  ّيورم  عئاذـلا  فورعملا  ربخلا  كاذ  عئاّـشلا و  روهـشملا 
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حـضاولا و نّیبلا  نم  راطخالا و  ۀـمیخفل  نوزئاحلا  قاّبّـسلا  راطقالا و  یف  فیراعملا  قاّذـحلا  اـهب  ثّدـح  راـبحالا و  نیطاـسالا  نم  ۀـلمکلا 
رافسالا بتکلا و  هذه  ۀیاور  ۀلسلس  یف  عقو  خیش  ّلک  نا  تبثف  بایترا  الب  هئزج  ۀیاور  مزلتسی  باتکلا  یف  ام  ّلکل  ۀیاوّرلا  ّنا  حئاّللا  یلجلا 

راکبالا ّیشعلا و  قارشالا و  لیصالا و  یف  دمحلا  هل  رابتعالا و  راصبتسالل و  قفوملا  وه  هَّللا  راتتسا و  باجتحا و ال  الب  ریطلا  ثیدحل  وار 
63 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیعبات هقبط  زا  ریط  ثیدح  نایوار  رفن )  91  ) یماسأ تسرهف  هسداس  ةدئاف 

وبا تسناشیزا  سپ  دناهدومن  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مانالا  ریخ  فیرـش  ثیدح  نیا  تیاور  هک  مارتحالا  یلوا  نیعبات  یماسا  رکذ  رد 
نب میهاربا  هبده  وبا  و  یلجبلا - رجاهم  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  و  يرصبلا - شایع  یبأ  نب  نابا  لیعامسا  وبا  و  یفوکلا - بلغت  نب  نابا  دعس 

یمیمتلا قرزـالا  ةریغملا  یبأ  نب  ناملـس  نب  لیعامـسا  و  يراـصنالا - یندـملا  ۀـحلط  یبأ  نـب  هَّللا  دـبع  نـب  قاحـسا  ییحی  وـبا  و  هبدـه -
یبأ نب  نمحرلا  دبع  نب  لیعامسا  و  یمشاهلا - بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  لیعامسا  و  یمیتلا - نامیلس  نب  لیعامـسا  و  یفوکلا -
هَّللا دبع  نب  ماّسب  نسحلا  وبا  ینانبلا و  نمحرلا  دبع  نب  ۀعذرب  و  یملـسالا - نایفـس  نب  هدـیرب  و  نادرو - نب  لیعامـسا  و  يّدّـسلا - ۀـمیرک 

يراصنالا کلام  نب  سنا  نب  هَّللا  دـبع  نب  همامث  و  یخلبلا - تباـث  و  يرـصبلا - یناـنبلا  ملـسا  نب  تباـت  دّـمحم  وبا  و  یفوکلا - یفریـصلا 
ةدـیبع وـبا  و  یلجبلا - مکحلا  نب  نسح  و  يرـصبلا - نسح  یبأ  نب  نسح  و  دـجم - نب  ثرح  و  یعخنلا - نامیلـس  نـب  رفعج  و  يرـصبلا -

دبع وبا  و  سنا - نع  يور  يذلا  رانید  و  يرـصبلا - یکتعلا  دیبع  نب  دلاخ  ماصع  وبا  و  يرـصبلا - یعازخلا  لیوطلا  دـیمح  یبأ  نب  دـیمح 
نب رمع  یلوم  هیما  یبأ  نب  ملاس  رـصنلا  وبا  و  یفقثلا - دّـمحم  نب  دایز  و  ناورث - نب  دایز  و  یفوکلا - یمایلا  ینادـمهلا  يدـع  نب  ریبز  هَّللا 
وبا و  یفئاطلا - جاجحلا  نب  نامیلس  و  يرکبلا - ةرسیملا  نب  دیعس  و  یموزخملا - یـشرقلا  بیـسملا  نب  دیعـس  و  یندملا - یمیتلا  هَّللا  دیبع 

یلهاکلا يدسالا  نارهم  نب  نامیلس  دّمحم  وبا  و  سابع - نب  هَّللا  دبع  نب  رماع  نب  نامیلس  و  يرصبلا - یمیتلا  ناخرط  نب  نامیلـس  رمتعملا 
رماع نب  یلعالا  دـبع  و  دمـصلا - دـبع  نب  دابع  و  یبعـشلا - لیحارـش  نب  رماع  ورمع  وبا  و  یفوکلا - هَّللا  دـبع  یبأ  نب  قیقـش  و  شمعالا -

يوری يذلا  يریشقلا  هَّللا  دبع  و  سنا - نع  يوری  يذلا  نامیلس  نب  هَّللا  دبع  و  يرصبلا - يراصنالا  کلام  نب  هَّللا  دبع  و  یفوکلا - یبلعثلا 
ةرـسیم نامیلـس  یبأ  نب  کـلملا  دـبع  و  داـیز - نب  زیزعلا  دـبع  یفوکلا و  مث  یندـملا  يراـصنالا  یلیل  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  و  اـضیا - هنع 

نب هیطع  و  یکملا - یـشرقلا  ملـسا  حابر  یبأ  نب  ءاطع  لیوطلا و  نامثع  ینوکلا و  یمخللا  دـیوس  نب  ریمع  نب  کـلملا  دـبع  و  یمزرعلا -
نب رامع  هیواعم  وبا  یمـشاهلا و  سابع  نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  و  سنا - نع  يور  يذلا  عفار  یبأ  نب  یلع  و  یلدجلا - یفوعلا  ةدانج  نب  دعس 
وبا یلجبلا و  میلـس  نب  رمع  و  یفوکلا - یفقثلا  ةرم  نب  یلعی  نب  رمع  و  یفقثلا - صفح  یبأ  نب  رمع  و  یفوـکلا - یلجبلا  ینهّدـلا  هیواـعم 

نامهط نب  یسیع  رکب  وبا  و  سنا - نع  يوارلا  مثیه  نب  نارمع  و  یئاطلا - ملسم  نب  نارمع  یعیبسلا و  ینادمهلا  هَّللا  دبع  نب  ورمع  قاحسا 
موثلک و  يرصبلا - یسودسلا  ةداتق  نب  هماعد  نب  ةداتق  باطخلا  وبا  و  یبّضلا - ریرج  نب  ناوزغ  نب  لیضف  لضفلا  وبا  و  يرصبلا - یمشجلا 

لاجرلا وبا  و  سنا - نع  يوارلا  میلـس  نب  دّمحم  و  یفقثلا - رـصتنملا  دلاخ  نب  دّـمحم  و  یفوکلا - ةداجم  نب  دّـمحم  و  يرـصبلا - ربح  نب 
بلاـط یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  ماـمهلا  ماـمالا  و  یندـملا - يراـصنالا  ۀـثراح  نب  نمحرلا  دـبع  نب  دّـمحم 

یمشاهلا
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رکب وبا  یفقثلا و  کـلام  نب  دّـمحم  و  یندـملا - یثـیللا  صاـقو  نب  همقلع  نب  ورمع  نب  دّـمحم  و  مالـسلا - ةولـصلا و  هیلع  رقاـبلاب  بقلملا 
داّربلا یئالملا  ناسیک  نب  ملسم  هَّللا  دبع  وبا  و  يرصبلا - جرعالا  درحألا  هَّللا  دبع  نب  ملسم  ناسح  وبا  و  يرهزلا - یشرقلا  ملـسم  نب  دّمحم 

و سنا - نع  يوارلا  دلاخ  نب  ریطم  و  یناسارخلا - یملسلا  قارولا  نامهط  نب  رطم  ءاجرلا  وبا  و  يراصنالا - نامیلـس  نب  بعـصم  روعالا و 
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نومیم فلخ  وبا  و  یفوکلا - يرزجلا  نارهم  نب  نومیم  بویا  وبا  یملـسلا و  رباـج  نب  نومیم  و  یفوکلا - ینهجلا  هَّللا  دـبع  نب  یـسوم  وبا 
يوارلا دـیوس  نب  لاله  سنا و  نع  يوارلا  ربنق  نب  ملاـس  نب  میعن  و  رمع - نبا  یلوم  یندـملا  عفاـن  هَّللا  دـبع  وبا  و  سنا - نع  يور  يذـلا 

دیزی مّزهملا  وبا  و  یفوکلا - يدارملا  ةورع  نب  یناه  نب  ییحی  دواد  وبا  و  یندـملا - يراصنالا  سیق  نب  دیعـس  نب  ییحی  دیعـس  وبا  و  هنع -
وبا قراط و  نب  دوراـجلا  وبا  و  یطـساولا - یمیمتلا  میهاربا  نب  فسوی  ۀبیـش  وبا  و  یفوکلا - ةرم  نب  یلعی  و  يرـصبلا - یمیمتلا  نایفـس  نب 

ندرک تیاور  سپ  بلغت  نب  نابا  اما  يدنهلا - وبا  و  یعیبسلا - دواد  وبا  و  یطـساولا - ةزمح  وبا  و  یلیقعلا - ۀـفیذح  وبا  و  كاّبّـسلا - رفعج 
مکاح و زین  ار  وا  تیاور  سپ  شایع  یبأ  نب  نابأ  اما  دناهدومن و  رکذ  یجنک  مکاح و  يروش  ثیدح  نمض  رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  وا 
ار وا  تیاور  سپ  هبدـه  نب  میهاربا  اما  هدرک و  لقن  یجنک  مکاح و  زین  ار  وا  تیاور  سپ  یلبجلا  رجاـهم  نب  میهاربا  هدومن و  رکذ  یجنک 

لقن یجنک  یلزاغملا و  نبا  میعن و  وبا  مکاح و  ار  وا  تیاور  سپ  هحلط  یبأ  نب  هَّللا  دبع  نب  قاحسا  اما  هدومن  روکذم  یجنک  مکاح و  زین 
مزراوخ و بطخا  یمـصاع و  یلزاـغملا و  نبا  مکاـح و  یقهیب و  متاـح و  وبا  ار  وا  تیاور  سپ  قرزـالا  ناملـس  نب  لیعامـسا  اـما  هدوـمن 

نب هَّللا  دبع  نب  لیعامسا  اما  دناهدرک  رکذ  ار  شندومن  تیاور  یجنک  مکاح و  سپ  یمیتلا  نامیلس  نب  لیعامـسا  اما  هدومن  حضاو  یجنک 
دناهتـشاد روکذم  ینامی  ریما  دّمحم  یجنک و  یلزاغملا و  نبا  مکاح و  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  وا  ندومن  تیاور  سپ  بلاط  یبأ  نب  رفعج 

یلزاغملا و نبا  مکاح و  یلعی و  وبا  یئاسن و  يذمرت و  هدافا  زا  ار  ثیدح  نیا  وا  ندومن  تیاور  سپ  يّدسلا  نمحرلا  دبع  نب  لیعامسا  اما 
يزوجلا و نبا  طبـس  يرزجلا و  ریثالا  نب  یلع  نب  دّمحم  مزراوخ و  بطخا  يردـبع و  نیزر  يوغب و  ۀنـسلا  ییحم  یناعمـس و  رفظملا  وبا 
ار وا  ندومن  تیاور  سپ  نادرو  نب  لیعامسا  اما  تسرهاظ  یخلب  میهاربا  نب  نامیلـس  يّزم و  جاجحلا  وبا  بیطخلا و  نیدلا  یلو  یجنک و 
ار شتیاور  یجنک  فسوی  نب  دّـمحم  یلزاغملا و  نبا  یلماـحم و  هَّللا  دـبع  وبا  سپ  نایفـس  نب  ةدـیرب  اـما  دـناهدرک  رکذ  یجنک  مکاـح و 

سپ یفوکلا  یفریـصلا  ماّسب  اما  دـناهدرک و  رکذ  ار  وا  ندومن  تیاور  یجنک  مکاح و  سپ  یناـنب  نمحرلا  دـبع  نب  ۀـعذرب  اـما  دـناهدروآ 
تسرهاظ و یجنک  مکاح و  حیرـصت  زا  زین  وا  تیاور  سپ  ینانب  ملـسا  نب  تباث  اما  هدومن و  لقن  یجنک  مکاح و  زین  ار  وا  ندومن  تیاور 

هیودرم نبا  مکاح و  ار  وا  تیاور  سپ  سنا  نب  هَّللا  دبع  نب  همامث  اما  هدومن و  رکذ  ینیومح  دـیؤملا  وبا  ار  وا  تیاور  سپ  یخلب  تباث  اما 
اما دـناهدروآ و  یجنک  مکاح و  ار  ثیدـح  نیا  وا  ندومن  تیاور  سپ  یعخن  نامیلـس  نب  رفعج  اـما  هدرک  لـقن  یجنک  یلزاـغملا و  نبا  و 

دّمحم نب  ثرح 
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رهاـظ یجنک  ریثـالا و  نبا  مکاـح و  ار  وا  تیاور  سپ  يرـصبلا  نسحلا  یبأ  نب  نسح  اـما  هدومن و  رکذ  ار  شتیاور  مزراوـخ  بطخا  سپ 
تیاور سپ  لیوطلا  دیمح  اما  تسحئال و  یجنک  هیودرم و  نبا  مکاح و  حیرـصت  زا  شندرک  تیاور  سپ  مکح  نب  نسح  اما  دـناهدومن و 

دناهدومن رکذ  یجنک  ریثالا و  نبا  یلزاغملا و  نبا  رفظم و و  نب  دمحا  مکاح و  اقـسلا و  نباب  فورعملا  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  دّمحم  وبا  ار  وا 
رکاسع و نبا  هدافا  زا  وا  ندومن  تیاور  سپ  رانید  اما  دـناهدومن  یجنک  یلزاغملا و  نبا  مکاح و  شتیاور  رکذ  سپ  دـیبع  نب  دـلاخ  اـما  و 
یلزاغملا و نبا  مکاح و  سپ  يدـع  نب  ریبز  اما  تسراکـشآ  ریمـالا  لیعامـسا  نب  دّـمحم  یباّـصو و  یقتم و  یلع  یطویـس و  راـجن و  نبا 

دّمحم نب  دایز  اما  هتخادرپ  شتیاور  راهظاب  یجنک  مکاح و  سپ  ناورث  نب  دایز  اما  دـناهدرک  رکذ  ار  وا  ندومن  تیاور  ینیومح  یجنک و 
نب دـمحا  ار  ثیدـح  نیا  وا  ندومن  تیاور  سپ  هّیما  یبأ  نب  ملاـس  اـما  هدومن  رکذ  یجنک  مکاـح و  زین  ار  وا  ندوـمن  تیاور  سپ  یفقثلا 
نب نامیلـس  ریمالا و  لیعامـسا  نب  دّمحم  یجنک و  یلزاغملا و  نبا  مکاح و  شتیاور  سپ  بیـسملا  نب  دیعـس  اما  هدومن  تباث  يّدج  دیعس 
نب نامیلـس  اـما  دـناهدرک  رکذ  ار  وا  ندومن  تیاور  یجنک  مکاـح و  سپ  يرکبلا  ةرـسیم  نب  دیعـس  اـما  دـناهدومن  حـضاو  یخلبلا  میهاربا 

نامیلس اما  دوشیم  رهاظ  ریمالا  لیعامسا  نب  دّمحم  یجنک و  یلزاغملا و  نبا  مکاح و  حیرـصت  زا  وا  ندومن  تیاور  سپ  یفئاطلا  جاّجحلا 
تیاور سپ  ساـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  رماـع  نب  نامیلـس  اـما  دـناهدومن و  رکذ  یجنک  مکاـح و  ار  شندرک  تیاور  سپ  یمیتـلا  ناـخرط  نب 

اما دـناهدروآ  یجنک  مکاح و  زین  ار  وا  ندومن  تیاور  سپ  شمعـالا  نارهم  نب  نامیلـس  اـما  هدومرف و  لـقن  یجنک  مکاـح و  ار  شندومن 
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مکاح و زین  سپ  لیحارـش  نب  رماع  اما  هتـشاد  روکذـم  یجنک  مکاح و  زین  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  وا  تیاور  سپ  هَّللا  دـبع  یبأ  نب  قیقش 
دناهدرک لقن  یجنک  مکاح و  زین  ار  وا  ندومن  تیاور  سپ  دمـصلا  دبع  نب  دابع  اما  دناهدومن  رکذ  ار  ثیدح  نیا  وا  ندرک  تیاور  یجنک 

تیاور سپ  کلام  نب  سنا  نب  هَّللا  دبع  اما  تستباث  یجنک  مکاح و  حیرصت  زا  زین  وا  ندومن  تیاور  سپ  یبلعثلا  رماع  نب  یلعالا  دبع  اما 
هدرک دراو  یلزاغملا  نبا  ار  وا  تیاور  سپ  نامیلـس  نب  هَّللا  دبع  اما  دـناهدرک  رکذ  یجنک  یلزاغملا و  نبا  مکاح و  یلعی و  وبا  ار  شندرک 

دّمحم یباّصو و  میهاربا  یقتم و  یلع  یطویس و  رکاسع و  نبا  مالک  زا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  وا  ندومن  تیاور  سپ  يریشقلا  هَّللا  دبع  اما 
سپ دایز  نب  زیزعلا  دـبع  اما  هدومن  تباث  میعن  وبا  ار  شندرک  تیاور  سپ  یلیل  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  اما  تسحـضاو  ریمـالا  لیعامـسا  نب 

نبا ار  وا  ندرک  تیاور  سپ  نامیلـس  یبأ  نب  کلملا  دبع  اما  دـسریم  حوضوب  یجنک  مکاح و  مالک  زا  ار  ریط  ثیدـح  وا  ندرک  تیاور 
سپ ریمع  نب  کلملا  دـبع  اما  دـناهدرک  رکذ  ینالقـسع  رجح  نبا  یلزاغملا و  نبا  يوحن و  نارـشب  نبا  مکاح و  ینطق و  راد  متاـح و  یبأ 

نبا مالک  زا  وا  ندرک  تیاور  سپ  لیوطلا  ناـمثع  اـما  تستباـث  ینیومح  یجنک و  یلزاـغملا و  نبا  مکاـح و  حیرـصت  زا  وا  ندرک  تیاور 
ینالقـسع رجح  نبا  یلیقع و  يدادغب و  بیطخ  ینطق و  راد  ار  شندرک  تیاور  سپ  حابر  یبأ  نب  اطع  اما  تسحـضاو  یجنک  یلزاغملا و 

دناهدرک لقن  یجنک  مکاح و  ار  وا  ندرک  تیاور  سپ  یفوعلا  دعس  نب  هّیطع  اما  دناهدرک  رکذ 
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ییحی ار  وا  تیاور  سپ  سابع  نب  هَّللا  دـبع  نب  یلع  اما  دـناهدرک  رکذ  یجنک  مکاح و  زین  ار  وا  ندرک  تیاور  سپ  عفار  یبأ  نب  یلع  اـّما 
سپ ینهدلا  ۀیواعم  نب  رامع  اما  دـناهدرک  دراو  یخلب  میهاربا  نب  نامیلـس  مزراوخ و  بطخا  دـیؤملا  وبا  بتاکلا و  دـعاص  نب  دّـمحم  نب 

مکاـح و مـالک  زا  زین  وا  ندرک  تیاور  سپ  یفقثلا  صفح  یبأ  نب  رمع  اـما  دـسریم  روـهظب  یجنک  مکاـح و  مـالک  زا  وا  ندرک  تیاور 
تیاور سپ  یلجبلا  میلـس  نب  رمع  اـما  دـناهدروآ  یجنک  مکاـح و  زین  ار  وا  ندرک  تیاور  سپ  یفقثلا  یلعی  نـب  رمع  اـما  تستباـث  یجنک 
هدومن رکذ  یلزاغملا  نبا  ار  وا  تیاور  سپ  یعیبسلا  هَّللا  دبع  نب  ورمع  قاحـسا  وبا  اما  تسرهاظ  یجنک  مکاح و  حیرـصت  زا  زین  وا  ندومن 
تیاور سپ  مثیه  نب  نارمع  اما  تسادیپ  یجنک  یناعمـس و  رفظملا  وبا  مکاح و  مالک  زا  وا  ندرک  تیاور  سپ  یئاط  ملـسم  نب  نارمع  اما 

اما دـناهدرک  رکذ  ار  وا  ندرک  تیاور  یجنک  مکاح و  سپ  یمـشج  ناـمهط  نب  یـسیع  اـما  دـناهدرک و  لـقن  یجنک  مکاـح و  ار  شندرک 
زا شندرک  تیاور  سپ  یـسودس  هماعد  نب  هداتق  اما  دـناهدرک  رهاظ  یجنک  مکاح و  زین  ار  وا  ندرک  تیاور  سپ  یّبض  ناوزغ  نب  لیـضف 
اما دـناهدومن  لقن  ار  شندرک  تیاور  یجنک  مکاح و  سپ  يرـصب  ربح  نب  موثلک  اما  تسراکـشآ  یجنک  یلزاغملا و  نبا  مکاـح و  مـالک 

تیاور سپ  یفقثلا  رـصتنملا  نب  دلاخ  نب  دّمحم  اما  دـناهدرک  رکذ  یجنک  مکاح و  زین  ار  وا  ندرک  تیاور  سپ  یفوک  هداّجح  نب  دّـمحم 
اما دسریم  توبث  هب  یجنک  مکاح و  حیرـصت  زا  زین  وا  ندرک  تیاور  سپ  میلـس  نب  دّمحم  اما  دـناهدروآ  یجنک  مکاح و  زین  ار  وا  ندرک 

مالـسلا هیلع  رقابلا  یلع  نب  دّمحم  ماما  اما  هدومن  تباث  یجنک  یلزاغملا و  نبا  مکاح و  ار  شندرک  تیاور  سپ  یندم  يراصنا  لاجرلا  وبا 
همقلع نب  ورمع  نب  دّمحم  اما  تستباث  یجنک  هیودرم و  نبا  مکاح و  حیرصت  هب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  ناشیا  بانج  ندومرف  تیاور  سپ 

مکاـح و زین  ار  وا  ندرک  تیاور  سپ  یفقثلا  کـلام  نب  دّـمحم  اـما  دـناهدومن  رکذ  یجنک  مکاـح و  ار  شندرک  تیاور  سپ  یندـم  یثیل 
یطویـس و یجنک و  راجنلا و  نبا  یلزاعملا و  نبا  مکاح و  مالک  زا  شندومن  تیاور  سپ  يرهز  ملـسم  نب  دّـمحم  اـما  هدومن  لـقن  یجنک 

ملسم اما  هدرک  رکذ  یلزاغملا  نبا  هیودرم و  نبا  ار  وا  تیاور  سپ  يرـصبلا  درحألا ؟؟؟ هَّللا  دبع  نب  ملـسم  اما  تسراکـشآ  یقتم  یلع  الم 
تیاور سپ  يراصنالا  نامیلـس  نب  بعـصم  اما  دـناهدومن  لقن  یجنک  یلزاغم و  نبا  مکاح و  ار  شندرک  تیاور  سپ  یئالملا  ناـسیک  نب 

راّجنلا و نبا  مکاـح و  حیرـصت  زا  وا  ندرک  تیاور  سپ  قارولا  ناـمهط  نب  رطم  اـجر  وبا  اـما  دـناهدرک  رکذ  یجنک  مکاـح و  ار  وا  ندرک 
تیاور سپ  ینهجلا  هَّللا  دبع  نب  یـسوم  اما  دناهدروآ  یجنک  مکاح و  ار  وا  ندومن  تیاور  سپ  دلاخ  نب  ریطم  اما  دسریم  روهظب  یجنک 

اما دـناهدرک  رکذ  ار  شندرک  تیاور  یجنک  مکاـح و  زین  سپ  یملـسلا  رباـج  نب  نومیم  اـما  هدومن  رکذ  یجنک  مکاـح و  زین  ار  وا  ندرک 
زا زین  وا  ندرک  تیاور  سپ  نومیم  فلخ  وبا  اـما  دـناهدرک  رهاـظ  ار  شندومن  تیاور  یجنک  مکاـح و  زین  سپ  يرزج  نارهم  نب  نوـمیم 
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یلزاغملا نبا  نارشب و  نبا  مکاح و  مالک  زا  ار  ثیدح  نیا  وا  ندرک  تیاور  سپ  رمع  نب  یلوم  عفان  اما  تسحضاو  یجنک  مکاح و  مالک 
ریثالا و نبا  یلزاغملا و  نبا  مکاحلا و  هَّللا  دـبع  وبا  نیهاش و  نبا  هدافا  زا  وا  ندرک  تیاور  سپ  ربنق  نب  ملاس  نب  میعن  اما  تستباث  یجنک  و 

دیوس نب  لاله  اما  تسنایامن  لیعامسا  نب  دّمحم  یجنک و 
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روهظب یجنک  مکاح و  مالک  زا  وا  ندرک  تیاور  سپ  يراصنالا  دیعـس  نب  ییحی  اما  دناهدرک  رکذ  یجنک  مکاح و  وا  ندرک  تیاور  سپ 
يرـصب یمیمت  نایفـس  نب  دیزی  اما  تسراکـشآ  یجنک  مکاح و  حیرـصت  زا  زین  وا  ندرک  تیاور  سپ  يدارم  یناه  نب  ییحی  اما  دـسریم 

رکذ یجنک  بیطخ و  مکاح و  ار  وا  ندرک  تیاور  سپ  یفوک  هّرم  نب  یلعی  اما  دـناهدومن  رهاظ  شندرک  تیاور  یجنک  مکاـح و  زین  سپ 
سپ قراط  نب  دوراجلا  وبا  اما  دناهدروآ  یجنک  یلزاغم و  نبا  مکاح و  ار  شندرک  تیاور  سپ  یطـساولا  میهاربا  نب  فسوی  اما  دناهدومن 

تیاور سپ  یلیقع  هفیذـح  وبا  اما  هدرک  لقن  ار  شتیاور  یلزاـغملا  نبا  سپ  كاّبـس  رفعج  وبا  اـما  هدومن  رکذ  یلزاـغملا  نبا  ار  وا  تیاور 
وبا اما  دـناهدومن  رکذ  یجنک  مکاح و  زین  ار  وا  ندومن  تیاور  سپ  یطـساو  هزمح  وبا  اـما  دـناهدرک  حـضاو  یجنک  مکاـح و  ار  وا  ندرک 

مالک زا  ار  ثیدـح  نیا  وا  ندومن  تیاور  سپ  يدـنهلا  وبا  اّما  دـناهدومن  حیرـصت  وا  ندومن  تیاورب  یجنک  مکاح و  زین  سپ  یعیبس  دواد 
تبترم و الاو  نیعبات  همه  نیا  هک  دنامن  رتتسم  دسریم و  روهظب  ریمالا  لیعامـسا  نب  دمحم  یجنک و  ریثالا و  نبا  یلزاغملا و  نبا  مکاح و 

مراکا حالف و  دشر و  نازئاح  دج  اما  حالص و  قدص و  نایواح  هلجا  ماخف و  مظاعا  مالعا و  رباکا  زا  تلزنم  مکاح  یماس  هباحـص  نیعبتم 
هخذاب و بصانم  هیلالتم و  بقانم  هیلاع و  بتارم  زا  يذـبن  رگا  دنـشابیم  مکاح  حاـجن  فارطا  نیعماـج  مخاـفا  حاـبرا و  رئاـخذ  نیزرحم 
زا یضعب  کلذل  دیامن  ور  لحم  بانطا  دیاهدرک  نایب  ناشیزا  دحاو  ره  رئاصبلا  ةریثم  رثآم  و  رصاوالا ؟؟؟ ۀمکحم  رخافم  هخماش و  بتارم 

هبجعم حـئادم  نیمه  رب  راصتخا  زاجیا و  رب  اـنب  دوشیم و  موقرم  روطـسم و  مولحلا  يوذ  هیبنت  ریکذـت و  يارب  مومعلاـب  ناـشهرهبم  دـماحم 
هتفگ تاقثلا  باتک  زا  نیعباتلا  باتک  لوا  رد  یتسب  نابح  نب  دمحم  متاح  وبا  دوریم  راصتقا  ءافتکا  راصبالا  یلوا 

یّلـص هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هَّللا  دبع  نع  ةدـیبع  نع  میهاربا  نع  روصنم  نع  صوحالا  وبا  انث  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  انث  نایفـس  نب  نسحلا  انا 
هتداهش هنیمی  هنیمی و  مهدحا  ةداهش  قبسی  موق  ییحی  مث  مهنولی  نیذلا  مث  مهنولی  نیذلا  مث  هیف  انا  يذلا  نرقلا  یتما  ریخ  ملس  هیلع و  هَّللا 

لوا رد  متاح  وبا  زین  ننّسلا و  نیدلا و  مهنع  ظفح  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصا  هقاش  نم  ۀباحـصلا  دعب  انرق  سانلا  ریخ  لاق 
هتفگ نیعباتلا  عابتا  باتک 

ةزمح یبأ  نع  ثدحی  دـیز  نب  نابا  تعمـس  لاق  یماشلا  جاّجحلا  نب  میهاربا  انثدـح  لصوملاب  ینثملا  نب  یلع  نب  دـمحا  یلعی  وبا  انثدـح 
مث مهنولی  نیذـّلا  مث  مهیف  تثعب  يذـلا  نرقلا  یتما  ریخ  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  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 
هترجه هثعبم و  هدلوم و  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصملا  رکذ  اذه  انباتک  یف  أدبا  ام  لّواف  هتفگ  تاقثلا  باتک  لوا  رد  ناّبح  نبا  زین  و 
بحـص رکذن  مث  هیلع  هَّللا  ۀمحر  ّیلع  لتق  نا  یلا  مهمایاب  نیبذـهملا  نیدـشارلا  ءافلخلا  هدـعب  رکذـن  مث  هتنج  یلا  یلاعت  هَّللا  هضبق  نا  یلا 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دعب  انرق  سانلا  ریخ  مه  ذإ  مجعملا  یلع  ادحاو  ادحاو  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
68 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

انرق سانلا  ریخ  مه  ذإ  مجعملا  یلع  اهلک  میلاقالا  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  اوهفاش  نیّذلا  نیعباتلا  مهدـعب  رکذـن  مث 
مه نیّذلا  عبارلا  نرقلا  رکذن  مث  نییلوالا  نیتقبطلا  انرکذ  ام  وحن  یلع  مهرکذاف  نیعباتلا  اوأر  نیذـّلا  ثلاثلا  نرقلا  رکذـن  مث  ۀباحـصلا  دـعب 

ینعا هثالث  نورق  تلیـضف  تابثا  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  ظفاح  اذـه و  اننامز  یلا  یهتنی  نرقلا  اذـه  مهلبق و  نم  لیبس  یلع  نیعباتلا  عابتا 
ۀثلثلا نورقلا  نا  یلع  ۀـمالا  تعمجا  دـق  دـیامرفیم  مکاح  نا  رد  هدومرف و  فینـصت  هلاسر  صیـصختلاب  نیعبات  عاـبتا  نیعباـت و  هباـحص و 
اورکذ نیعباتلا و  عابتا  نرق  مث  نیعباتلا  نرق  مث  لضفا  ۀباحّـصلا  نرق  ّنا  یلع  اوعمجا  اهدعب و  ام  یلع  ۀّیزم  اهل  اولعج  ۀلـصافلا و  یه  لوالا 
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ملس و هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  يار  نم  يار  هنا  یه  ۀمالا و  رئاس  یلع  اهب  زاتما  یتلا  هتلیضفل  انایب  ثیدحلا  اذه  ۀفینح  یبأ  مامالا  بقانم  یف 
لیق ناف  هتفگ  لسرم  لوبق  رب  هباحـص  عامجا  رکذ  دعب  يورزب  لوصا  حرـش  رارـسالا  فشک  رد  يراخبلا  دمحم  نب  دـمحا  نب  زیزعلا  دـبع 

یباحـص نیب  قرف  انلق ال  مهدـعب  نم  یف  مالکلا  نا  صوصنلاب و  اعطق  مهتلادـع  توبثل  مهلیـسارم  لبقن  ۀباحـصلا و  یف  کـلذ  مّلـسن  نحن 
نم حابر  یبأ  نبا  ءاطع  لثم  نیعباتلا  هوجو  نم  لاسرا  ناک  اذإ  اصوصخ  اضیأ  لوسرلا  ةداهـشب  تتبث  مهتلادـع  ّنأل  لسری  یعباـت  لـسری و 
نم نسحلا  ۀیلاعلا و  یبأ  ۀفوکلا و  لها  نم  یعخنلا  یبعشلا و  لثم  ۀعبسلا و  ءاهقفلا  ضعب  ۀنیدملا و  لها  نب  بیسملا  نب  دیعس  ۀکم و  لها 
مود باب  زا  متشه  تصش و  دیک  رد  بطاخم  دوخ  قدصلا و  الا  مهب  ّنظی  نولسری و ال  اوناک  مهناف  ماشلا  لها  نم  لوحکم  ةرصبلا و  لها 
دیؤم دـنیامن و  ادا  ار  یتیاور  تستباث  ینآرق  صوصن  هب  نامیا  رد  ناشیا  هجرد  ولع  هک  هباحـص  ياربک  تیبلها و  نوچ  هتفگ و  باتک  نیا 

هباحـص و نرق  صوصخلا  یلع  دراد  يدـب  هچ  تیاور  نآـب  ذـخا  دوش  يورم  هدیـسرن  توبث  هب  مه  ناـشیا  قاـفن  زوـنه  هک  نارگید  زا  نآ 
رد ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  ترضح  همئالا  ماما  تداهشب  هک  نیعبات 

مهنولی نیّذلا  مث  ینرق  نورقلا  ریخ  ثیدح 
نیا هک  دـیدرگ  حـضاو  وت  رب  سپ  يدروخرب  هبرطم  تاضافا  هبجعم و  تادافا  نیرب  هاـگ  ره  یهتنا و  هتـشگ  تباـث  اـهنآ  حالـص  قدـص و 
دعب ناشندوب  نورقلا  ریخ  فصو  اب  نیعبات  تارضح  همه  نیا  هک  تسنکمم  هنوگچ  هک  اریز  تسققحتم  تباث و  ههبش  الب  فیرـش  ثیدح 

ناشحالـص قدـص و  تلادـع و  توبث  نیدـجاملا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  تاولـص  نّییبـنلا  متاـخ  باـنج  تما  عاـمجاب  نیکمت  اـب  هباحـص  نرق 
نید هتخاس  انشآ  ناج  سنا و  عاطم  نآ  رب  ناتهب  بذکب و  بل  نیدلا  موی  ناید  مالـس  هلآ  هیلع و  نیرهاطلا  ۀمئالا  ماما  نآ  دوخ  تداهـشب 
یندا هل  نم  رفـصب  طیلی  نید و ال  لقع و  يذ  لک  هب  نیدی  يرمعل ال  دنـشاب و  هتخاب  شیوخ  دادس  حالـص و  قدـص و  داشر و  نامیا و  و 
ماهفا ریحم  باتک  نیمه  زا  متشه  تصش و  دیک  رد  دیز  ورمع و  عیدخت  دیک و  لتخ و  هار  زا  بطاخم  لضاف  هک  هابجعا  نیقیلا و  نم  ّظح 

هیلع نیلسرملا  دیس  بانج  تداهشب  نیعبات  حالص  قدص و  جاجتحا  نیاب  دیامرفیم و  نورقلا  ریخ  ثیدحب  جاجتحا  مارک  قح  لها  هلباقم 
نوچ دیامنیم و  او  تباث  نیملاعلا  بر  مالس  هلآ  و 
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درادیمن و راک  شیتفت  قیقحت و  اب  الـصا  دنتیم و  شیوخ  تریـصب  رـصب  رب  ّتیبصع  هواشغ  دسریم  ریط  ثیدح  حدـق  ماقم  رد  نوچ  و 

حولا زا  تاهبـش  گنز  هدومن  تیاور  ریقوت  اب  نیعبات  نرق  زا  ریثک  یعمج  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  درآیمن  كرابم  لایخب  زگره  زگره 
هنکب هدـیدن و  مارک  نیعبات  تلادـع  قدـص و  باب  رد  ماظع  همئا  تادافا  ماقم  نیرد  رگا  ماقمق  بطاـخم  سپ  هدودز  نیـضیفتسم  رئاـمض 

ضامغا و لفاغت و  یسانت و  تمصوب  ار  شیوخ  دومرفیم و  دای  دوخ  هعینم  هلاقم  هعیدب و  هدافا  شاک  دوب  هدیسرن  ناش  تلالج  تمظع و 
ۀعالخلا و نیع  نوجملا و  ضحم  ۀعامجلا  ۀّنّـسلا و  لها  لوصا  یلع  ۀعامجلا  هذه  نم  بذکلا  رودص  لامتحاف  ۀلمجلاب  دولآیمن و  للاعت 

هلا هیلع و  مانالا  ریخ  ّصنب  ۀباصعلا  کلت  دـعب  تاقبطلا  لضفا  ۀباحّـصلا و  نرق  دـعب  نورقلا  ریخ  مهنال  ۀـعاربلا  دـقنلا و  بابرا  یـضعب  ّقش 
تخال مهتلادـع و  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسرلا  ةداهـشب  تناب  دـق  مالـسالا و  ناکرا  قابطا  مالعالا و  ءاملعلا  عاـمجا  مالّـسلا و  ةولـصلا و 

درام دحاج  الا  هیف  ققاشی  دقاح و ال  دناعم  الا  هرکنی  الف  مهحالف  مهدشر و  حضو  مهحالص و  مهقدص و  رهظ  مهتلابن و  هریـشبت  هرابخاب و 
دصاقملا دصقا  دشارملا و  حجنا  یلا  يداهلا  هَّللا  و 

هباحص هقبط  زا  ریط  ثیدح  نایوار  رفن )  9  ) یفرعم لماش  هعباس  ةدئاف 

لوا و سپ  دناهدومن  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مانالا  ریخ  ترـضح  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  تیاور  هک  ماظع  هباحـص  يامـسا  رکذ  رد 
نب دـمحا  سابعلا  وبا  ار  ثیدـح  نیا  بانج  نآ  ندومرف  تیاور  دنتـسه و  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوخ  ناشیا  لـضفا 
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یناهبصالا هیودرم  نب  یسوم  نب  دمحا  رکب  وبا  مکاحلا و  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  هدقع و  نباب  فورعملا  یفوکلا  دیعس  نب  دمحم 
دّمحم مزراوخ و  بطخاب  فورعملا  یکملا  دـمحا  نب  قفوم  دـیؤملا  وبا  یلزاغملا و  نباب  فورعملا  یباّلجلا  دّـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  و 

دعاص و نب  دّمحم  نب  ییحی  حیرـصت  زا  ار  ریط  ثیدح  ناشندرک  تیاور  هک  سابع  نب  هَّللا  دبع  مود  دـناهدومن  تباث  یجنکلا  فسوی  نب 
دیعس وبا  موس  تسرهاظ  يزودنق  میهاربا  نب  نامیلس  یجنک و  فسوی  نب  دّمحم  مزراوخ و  بطخاب  فورعملا  دمحا  نب  ّقفوم  دیؤملا  وبا 

تسا و هنیفـس  مراهچ  دـناهدیناسر  تاـبثاب  یجنک  فسوی  نب  دّـمحم  مکاـحلا و  هَّللا  دـبع  وبا  ار  ثیدـح  نیا  وا  ندومن  تیاور  يردـخ و 
نبا مکاحلا و  هَّللا  دبع  وبا  یلماحم و  هَّللا  دبع  وبا  يوغب و  مساقلا  وبا  دمحا و  نب  هَّللا  دبع  لبنح و  نب  دّمحم  نب  دمحا  ار  وا  ندرک  تیاور 
وبا مجنپ  دناهدرک  رکذ  ریمالا  لیعامسا  نب  دّمحم  ینیومح و  يربط و  بحم  یجنک و  فسوی  نب  دّمحم  يزوجلا و  نبا  طبـس  یلزاغملا و 
نب دّمحم  مزراوخ و  بطخا  یلزاغملا و  نبا  هیودرم و  نبا  مکاح و  هدقع و  نبا  مالک  زا  وا  ندرک  تیاور  هک  تسا  هلثاو  نب  رماع  لیفطلا 
نبا یلعی و  وبا  یئاسن و  رازب و  متاـح و  وبا  يذـمرت و  هفینح و  وبا  ار  وا  تیاور  هک  کـلام  نب  سنا  مشـش  دوشیم  حـضاو  یجنک  فسوی 
وبا هیودرم و  نبا  مکاح و  یبرح و  يرکس  نسحلا  وبا  نیهاش و  نبا  يدنقرمـس و  ثیللا  وبا  يربط و  يّدج و  دیعـس  نب  دمحا  متاح و  یبأ 

يردبع نیزر  يوغب و  ۀنسلا  ییحم  یناعمـس و  رفظملا  وبا  یلزاغملا و  نبا  بیطخ و  نارـشب و  نبا  یقهیب و  راّطع و  رفظم  نب  دمحا  میعن و 
يرزجلا ریثالا  نب  دّمحم  نب  یلع  يرزجلا و  ریثالا  نب  دّمحم  نب  كرابم  رکاسع و  نبا  مزراوخ و  بطخا  و 
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فـسوی نب  دّـمحم  يزم و  جاـجحلا  وبا  بیطخلا و  نیدـلا  یلو  ینیومح و  يربـط و  بحم  یجنک و  يزوجلا و  نبا  طبـس  راـجنلا و  نبا  و 

ینیـسح و یفاح  يریطم و  يذبیم و  غاّبـصلا و  نبا  ینالقـسع و  رجح  نبا  يدابآتلود و  نیدلا  باهـش  دمحا و  نیدلا  باهـش  يدنرز و 
يرـصم و دّـمحم  نب  دّـمحم  ثدـحم و  نیدـلا  لاـمج  یباـصو و  مودـخم و  ازریم  یقتم و  یلع  یکم و  رجح  نبا  یطویـس و  يروـفص و 

نیبم يولوم  یناعنصلا و  ریمالا  لیعامـسا  نب  دّمحم  بطاخم و  دلاو  هَّللا  یلو  ملاع و  ردص  دّمحم  یناشخدب و  دّمحم  ازریم  يروپنراهس و 
لقن یخلبلا  يزودـنقلا  میهاربا  نب  نامیلـس  يونهکل و  هَّللا  یلو  يولوم  ینامیلـس و  نیدـلا  رون  ثدـحم و  یلع  نسح  يوـلوم  يوـنهکل و 

وا ندرک  تیاور  هک  صاعلا  نب  ورمع  متـشه  هدومن  تیاور  یناهفـصا  میعن  وبا  وزا  ار  ریط  ثیدح  هک  صاقو  یبأ  نب  دعـس  متفه  دناهدرک 
حضاو هدرک  لقن  ار  نآ  مزراوخ  بطخاب  فورعملا  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  هتـشون و  هیواعمب  وا  هک  یبوتکم  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا 
توـبث هیاـپب  یجنک  فـسوی  نب  دّـمحم  ار  ثیدـح  نیا  وا  ندرک  تیاور  هک  یفقثلا  رباـج  نب  بهو  نب  هّرم  نب  یلعی  مزارم  وـبا  مهن  تسا 

عیمج دزن  مارک  هباحص  هک  دشابیم  ةریهظلا  دادتشا  دنع  ةرینملا  سمشلا  نم  رهظا  روقـس ؟؟؟ عوطـسم و  روهظ و  حوضو و  رد  هدیناسر و 
راثآ و تایاور و  ناکرا  رابخا و  ثیداحا و  نیطاسا  نیقیلا و  ساسا  نید و  مئاعد  تعیرش و  داتوا  ّتلم و  باطقا  ماقم  الاو  هّینـس  نیققحم 

ءدبلا نم  ناشالاو  هیّنـس  ياملع  هچنآ  دنتـسه و  تابثا  نیلوبقم  مخافا  تاقث و  لودع و  مظاعا  تیاوغ و  هیفان  بهـش  تیاده و  هبقاث  موجن 
شیوخ معزب  دنربیم و  هدرب و  راکب  میخف  دصقم  نیا  قیقحت  میظع و  بلطم  نیا  تابثا  رد  هریزغ  تادـهاجم  هریفو و  یعاسم  زا  نآلا  یلا 

هن دـنروآیم  مالـسلا  ۀـیحتلا و  فالآ  هلا  هیلع و  مانا  رورـس  بانج  داـشرا و  مـالع و  کـلم  باـتک  زا  رازه  نارازه  نیهارب  رامـشیب و  هلدا 
رـشن نتـسارآ و  باب  نیرد  یفرح  دـشاب  لاونم  نینچ  رب  لاح  هاگ  ره  دـشاب و  هدوب  باجتحا  افتخا و  زیح  رد  بابلا  بابرا  رب  هک  تسنانچ 

هـصوصخم دـماحم  زا  يذـبن  ماقم  نیرد  نیا  ربانب  دوب  دـهاوخ  تاحئال  نییبت  تاحـضاو و  راهظا  لیبق  زا  نتـساوخ  ناشیا  هیمومع  لـئاضف 
میامنیم نایب  مامت  راصتخاب  مالحالا  یلوا  رطاوخ  حیرفت  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يانثتساب  ماخف  هباحـص  نیا  مایتلا  تلالج 

هب بقلم  ساسا و  تلالج  هباحـص  مظاعا  زا  سپ  سابع  نب  هَّللا  دـبع  اما  میابریم  دوخ  لـیمج  بولطم  لـیمکت  لیجـست و  زا  رفاو  ظـح  و 
نب دّـمحم  متاح  وبا  دنـشابیم  باطخلا  لصف  تمکح و  زا  علـضتم  باتکلا و  ملع  ملاع  ناقرف و  زومر  قئاقد و  رب  فقاو  نآرق و  ناـمجرت 

یّفوت سابعلا  وبا  هتینک  فانم  دبع  نب  بلطملا  دـبع  نب  مشاه  نب  بلطملا  دـبع  نب  سابع  نب  هَّللا  دـبع  هتفگ  تاقثلا  باتک  رد  یتسب  نابح 
نینس عبراب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ةرجه  لبق  دلو  ۀنس  ةرشع  عبرا  نبا  وه  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 79 

http://www.ghadirestan.com


ۀمکحلا هملع  ّمهّللا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  هل  لاق 
ضیبا رئاط  یئر  ةرفحلا  نم  یندا  املف  اعبرا  هیلع  ّربک  ۀیفنحلا و  نب  دّمحم  هیلع  یّلص  نیعبس و  ۀنس  لیق  فئاطلاب و  نیتس  نامث و  ۀنـس  تام 

هربق هرصب و  بهذ  نا  دعب  نفد  اجراخ و  ری  مل  مث  هنافکا  یف  لخد  یتح 
71 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رد یبطرقلا  يرمنلا  ربلا  دـبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع  وبا  ثرحلا و  تنب  لضفلا  مأ  سابع  نبا  ّمأ  رازی و  روهـشم  فئاطلاب 
ةرجهلا لبق  دلو  سابعلا  ابا  ینکی  یمـشاهلا  یـصق  نب  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  بلطملا  دبع  نب  سابع  نب  هَّللا  دبع  هتفگ  باعیتسالا  باتک 

لها نم  هریغ  ریبزلا و  لاق  ریبزلا  يدقاولا و  لوق  اذه  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یّفوت  ذإ  ۀنـس  ةرـشع  ثالث  نبا  ناک  نینـس و  ثالثب 
نع هوجو  نم  انیور  نینس و  ثلثب  ةرجهلا  لبق  کلذ  هنم و  مشاه  ینب  جورخ  لبق  بعشلا  یف  سابعلا  نب  هَّللا  دبع  دلو  ربخلا  ریّـسلاب و  ملعلا 
هذه لصفملا  ینعی  مکحملا  تأرق  دق  نینـس و  رـشع  نبا  انا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یفوت  لاق  سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دـیعس 

هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ضبق  لاق  سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  قاحـسا  یبأ  نع  يور  دق  ریبج و  نب  دیعـس  نع  رـشب  یبأ  ۀیاور 
ۀبعـش انثدح  دواد  نب  نامیلـس  یبأ  انثدح  لبنح  نب  دمحا  انثدح  هَّللا  دبع  انثدح  دق  ملعا و  هَّللا  حصی و  نوتخم و ال  لاق  وا  نیتخانا  ملس و 

ۀنس ةرشع  سمخ  نبا  انا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یفوت  لاق  سابع  یبأ  نع  ثدحی  ریبج  نب  دیعس  تعمس  لاق  قاحسا  یبأ  نع 
ذئموی تنک  عادولا و  ۀجح  یف  لاق  هنا  سابع  نبا  نع  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دیبع  نع  يوری  يرهزلا  لاق  باوّصلا  وه  اذه  یبأ  لاق  هَّللا  دـبع  لاق 
ةرـشع ثالث  نبا  ناک  سابع  نبا  نا  مهلوق  ملعا و  هَّللا  ّحصا و  يدنع  سانلا  مایاب  ملعلا  ریّـسلا و  لها  هلاق  ام  رمع  وبا  لاق  ملحلا  تزهان  دـق 

دق ریبزلا  نبا  ناک  ریبزلا و  نبا  مایا  یف  نیتس  نامث و  ۀنـس  فئاطلاب  سابع  نب  هَّللا  دبع  تام  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یّفوت  موی  ۀـنس 
لاق اعبرا و  هیلع  ّربک  ۀیفنحلا و  نب  دّمحم  هیلع  یّلص  ۀنـس و  نیعبـس  يدحا و  نبا  وه  اهب و  تام  فئاطلا و  یلا  هنع  جرخف  ۀکم  نم  هجرخا 

اطاطسف و هربق  یلع  برض  ۀمالا و  هذه  ینابر  تام  مویلا 
تایاورلا ضعب  یف  نآرقلا و  لـیوات  ۀـمکحلا و  هملع  مهّللا  ساـبع  نب  هَّللا  دـبعل  لاـق  هنا  هوجو  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  يور 

رخآ ثیدـح  یف  نیحلاصلا و  كدابع  نم  هلعجا  هنم و  رـشنا  هیف و  كراب  مهّللا  رخآ  ثیدـح  یف  لـیواتلا و  همّلع  نیدـلا و  یف  ههّقف  مهّللا 
اهقفو املع  هدز  مهّللا 

حاحص و ثیداحا  اهّلک  یه  و 
ۀمکحلاب ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یل  یعد  نیترم و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  دنع  لیئربج  تیأر  سابع  نبا  نع  دهاجم  لاق 

نیترم
ناسل هل  لوهکلا  هیقف  سابع  نبا  لوقی  باطخلا  نب  رمع  ناک  ۀباحصلا و  ۀلجا  عم  هرواشی  هبرقی و  هیندی و  هّبحی و  باطخلا  نب  رمع  ناک  و 

نبا لاق  لجر و  انم  هرشاع  ام  اننانـسا  كردا  ول  سابع  نبا  نآرقلا  نامجرت  معن  لاق  هنا  دوعـسم  نبا  نع  قورـسم  يور  لوقع  بلق  لوئس و 
اذه لثم  يور  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لئاق  لوقی  نا  الا  سابع  نبا  ایتف  تعمـس  ام  لاق  هتادهاجم  نع  حیجن  نبا  نع  ۀنییع 

دّمحم نب  مساقلا  نع 
72 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یتح مهرّرقی  لزی  مل  هوفلاخف  سابع  نبا  رکاذ و  اذإ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصا  نم  ۀئام  سمخ  وحن  تکردا  سؤاط  لاق  و 
ایار و دلجا  ۀنـسلاب و ال  ملعا  ناک  ادحا  تیأر  ام  لاق  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دـیبع  نع  دانزلا  وبا  لاق  باعیتسالا و  یف  لاق  نا  یلا  هلوق  یلا  یهتنی 

یف تیار  ام  دّـمحم  نب  مساقلل  لاق  نیملـسملل و  هرظن  رمع و  داهتجا  عم  تالـضعملل  هّدـعی  رمع  ناک  دـقل  سابع و  نبا  نم  ارظن  بقثا  ـال 
دیزی نب  هَّللا  دبع  لاق  ربحلا  هنوّمسی  رحبلا و  هنوّمسی  هباحصا  ناک  هاوتف و  نم  ۀّنسلاب  هبـشا  يوتف  تعمـس  ام  ّطق و  الطاب  سابع  نبا  سلجم 

یف سابع  نبا  یلا  ۀئیطحلا  رظن  ءالعلا  نب  ورمع  وبا  لاق  يدّنلا و  لضفلا و  اذ  سابعلا  ابا  تینع  هدـعب  ربحلا  لضفلا و  اندـلو  نحن  یلالهلا و 
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ینا اهنم  اتایبا  هیف  لاقف  سابع  نب  هَّللا  دبع  اولاق  هّنـسب  مهنع  لزن  هملعب و  سانلا  عرب  يّذلا  اذه  نم  لاقف  هیلع  ایلاع  باطخلا  نب  رمع  سلجم 
هیف ملت و  مل  اموی و  یتفلا  مالی  دق  ةرئاس و  ملکلا  یقبی  ینفت و  ءرملا  ممّـصلاک و  ّیعلا  تدـجو  هل و  يدـهت  ۀـلفان  ءرملا ؟؟؟ نایب  تدـجو 

يرت تامظتنمب ال  لئاقل  الاقم  كرتی  مل  لاق  اذإ  الـضف  ۀـلاوجت  لک  یف  هل  تیار  ههجو  کل  ادـب  سابع  نبا  ام  اذإ  تباـث  نب  ناـسح  لوقی 
انید و ال اهارذ ال  تلنف  ۀقشم  ریغب  ءایلعلا  یلا  تومس  الزه  اّدج و ال  لوقلا  یف  ۀبرا  يذل  عدی  ملف  سوفنلا  یف  ام  یفش  یفک و  الـصف  اهنیب 
هرـصب و هعبتاف  ملکتی  اموی  سابع  نبا  یلا  رظن  ۀـیواعم  نا  يوری  البج و  اماهک و ال  قلخت  مل  احیلم و  يدـنلا  ةّورملل و  اـقیلخ  تقلخ  ـالغو 

رظن هفاطعا  یف  رظنی  یجتنا و  اذإ  ناسللا  لوقلاب  فرـصی  رجه  یلع  ناـسللا  نثی  مل  بیـصم و  لـئاقل  ـالاقم  كرتی  مل  لاـق  اذإ  ـالثمتم  لاـق 
نب هَّللا  دیبع  رادـب  ّرم  هقفلا و  یبلاط  نم  ۀـعامج  اهیف  يارف  ۀـکمب  سابع  نب  هَّللا  دـبع  رادـب  اموی  ّرم  ناوفـص  نب  هَّللا  دـبع  نا  انیور  رقـصلا 
مل ۀـعراق  مامالا  نم  کبـصت  ناف  رعاشلا  لاق  امک  هَّللا  تحبـصا و  هل  لاقف  ریبزلا  نبا  یلع  لخدـف  ماعطلل  اهنولوانتی  اعمج  اهیف  يارف  سابع 

کل ایقبأ  امف  سانلا  معطی  رخآلا  سانلا و  هقفت  امهدـحا  سابع  انبا  ناذـه  لاقف  جرعا  ای  كاذ  ام  لاـق و  نید  ـال  اـنید و  یلع  کـنم  کـبت 
نم امکیلإ  یغـصا  نم  امتنا و  ینع  اجرخا  نینمؤملا  ریما  امکل  لوقی  امهل  لقف  سابع  ینبا  یلا  قلطنا  لاقف  عیطم  نب  هَّللا  دبع  اعدـف  ۀـمرکم 

لجر اهقف و  بلطی  لجر  نیلجر  الإ  سانلا  نم  انیتأی  ام  هَّللا  ریبزلا و  نبـال  لـق  ساـبع  نب  هَّللا  دـبع  لاـقف  تلعف  تلعف و  ـالا  قارعلا و  لـها 
لوقی  لعجف  ینانکلا  ۀلثاو  نب  رماع  لیفطلا  وبا  رضحی  ناک  عنمت و  نیذه  ياف  الضف  بلطی 

انیکبت بیجاعا و  بوطخ  اهنم  انکحضی  فیک  ّیلایللا  رد  ّرد  ال 
انیلست ایندلا  نم  ریبّزلا  نبا  یف  ریغ  نم  مایالا  ثدحی  ام  لثم  و 

انیدهی ارجا و  انبسکی  اهقف و  انیتفیف  سابع  نبا  یجن  انک 
73 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  انیکسم  افیض و  امعطم  هنافج  ۀعرتم  هَّللا  دیبع  لازی  و ال 

انیش اذإ  یغبن  يّذلا  اهنم  لانن  امهرادب  ایندلا  نیدلا و  ّربلاف و 
انیقاب انیضام و  تای  امع  هب  تطشک  يّذلا  رّونلا  وه  یبّنلا  ّنا 

انیف بجاو  ّقح  انیلع و  لضف  مهل  اننید و  یف  ۀمصع  هطهر  و 
انیذوت انیف و  مهیذوت  اّنم و  مهعنمت  مهنم و  انعنمت  میفف 

انید هب  یلوا  ریبزلا و ال  نب  ای  ابسن  امحر و ال  هل  ملعاف  تسل  و 
انیکمت رمالا  یف  الوا  ریخ  نیّدلا  یف  مهضغبب  اناسنا  هَّللا  یتؤی  نل 

هرمع و رخآ  یف  یمع  دق  امهنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  ناک  و 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لأسف  فرعی  ملف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  عم  الجر  يأر  هنا  يور 

هرمع رخآ  یف  کلذ  دعب  یمعف  كرصب  دقفتس  کنا  اما  مالّسلا  هیلع  لیئربج  كاذ  لاق  معن  لاق  هتیأر 
هوجو  نم  هنع  يور  امیف  کلذ  یف  لعافلا  وه  و 

رون امهنم  یبلق  یناسل و  یفف  امهرون  ّینیع  نم  هَّللا  ذخای  نا 
روثام فیّسلاک  مراص  یمف  یف  لخد و  يذ  ریغ  یلقع  ّیکذ و  یبلق 

نب مشاه  نب  بلطملا  دبع  نب  سابع  نب  هَّللا  دبع  هتفگ  ۀباغلا  دـسا  رد  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  نب  دّـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  خـلا و 
يربکلا ۀبابل  هّمأ  هدلو و  ربکا  وه  سابعلا و  هیباب  یّنک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مع  نبا  یمـشاهلا  یـشرقلا  سابعلا  وبا  فانم  دبع 

هَّللا یّلص  ّیبّنلا  دلو و  ۀّمالا  ربح  یمـسی  هملع و  ۀعـسل  رحبلا  یمـسی  ناک  دیلولا و  نب  دلاخ  ۀلاخ  نبا  وه  ۀّیلالهلا و  نزح  نب  ثراحلا  تنب 
ۀکم نم  بعشلاب  هتیب  لها  ملس و  هیلع و 

هقیرب هکنحف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  هب  یتاف 
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ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  دنع  لیئربج  يار  کلذ و  ریغ  لیق  نینس و  ثلثب  ةرجهلا  لبق  کلذ  و 
الاق نالیغ  نب  دومحم  رادنب و  انثدح  لاق  یملـسلا  یـسیع  نب  دّمحم  یلا  مهدانـساب  اولاق  هریغ  هیقفلا و  نارهم  نب  دّمحم  نب  میهاربا  انربخا 

هیلع و هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  هل  اعد  نیتّرم و  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  يار  ّهنا  سابع  نبا  نع  مضهج  یبأ  نع  ثیل  نع  نایفـس  نع  دمحا  وبا  انثدح 
لاق نیترم  ملس 

لاق سابع  نبا  نع  ۀمرکع  نع  ءاذحلا  دـلاخ  انثدـح  یفقثلا  باهولا  دـبع  انثدـح  راشب  نب  دّـمحم  انثدـح  لاق  یـسیع  نب  دّـمحم  انثدـح  و 
ۀمکحلا هملع  ّمهّللا  لاق  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ینّمض 

ةزاجإ دحاو  ریغ  ۀیح و  یبأ  نب  رسای  وبا  انربخا 
فسوی انثدح  دعاص  نب  دّمحم  نب  ییحی  انثدح  صلخملا  انربخا  روفنلا  نب  نیـسحلا  وبا  انربخا  دمحا  نب  لیعامـسا  مساقلا  وبا  انربخا  اولاق 
فلتخم ةّوبّنلا و  ةرجـش  تیبلا  لـها  نحن  لاـق  ساـبع  نبا  نع  كاحـضلا  نع  ربـیوج  نع  یبـنجلا  کـلام  وبا  انثدـح  قباـس  نب  دّـمحم  نب 

ملعلا ندعم  ۀمحرلا و  تیب  لها  ۀلاسّرلا و  تیب  لها  ۀکئالملا و 
انربخا مساقلا  یبأ  نب  دّمحم  وبا  انربخا 

74 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
انثدـح داّرزلا  رفعج  نب  دّـمحم  انثدـح  میهاربا  نب  دّـمحم  رکب  وبا  انربخا  یفقثلا  رهاط  وبا  انربخا  دّـمحم  تنب  ۀـمطاف  ءاهبلا  مأ  انتربخا  یبأ 

هتءاج اذإ  ناک  رمع  نا  ۀـبتع  نب  هَّللا  دـبع  نب  هَّللا  دـیبع  نع  هیبا  نع  داـنزلا  یبأ  نبا  انثدـح  ناـمعنلا  نب  حیرـش  انثدـح  دعـس  نب  هَّللا  دـیبع 
هاوس ادحا  کلذل  وعدی  ناک  ام  هلوقب و  ذخای  مث  اهلاثمال  اهل و  تناف  لضع  ۀیضقا و  انیلع  ترط  دق  اهنا  سابع  نبال  لاق  ۀلضعملا  ۀیـضقالا 

سانلا تاف  دق  سابع  نبا  ناک  ۀبتع  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دـیبع  لاق  نیملـسملل و  هّلل و  هداهتجا  هقذـح و  یف  ینعی  رمع  رمع  هَّللا و  دـیبع  لاق 
هَّللا لوسر  ثیدح  نم  هقبـس  امب  ملعا  ناک  ادحا  تیأر  ام  لیوات و  بسن و  ملح و  هیار و  نم  هیلإ  جیتحا  امیف  هقف  هقبـس و  ام  ملعب  لاصخب 

نآرقلا و ریسفتب  ۀّیبرع و ال  رعـشب و ال  ملعا  هنم و ال  يار  یف  هقفا  هنم و ال  نامثع  رمع و  رکب و  یبأ  ءاضقب  هنم و ال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
اموی لیواتلا و  اموی  هقفلا و  الا  هیف  رکذـی  اموی و ال  سلجی  ناک  دـقل  هنم و  هیلإ  جـیتحا  امیف  ایار  بقثا  هنم و ال  ۀـضیرفب  ـال  باـسحب و  ـال 

لاق املع و  هدنع  دجو  الا  هلأس  طق  الئاس  تیأر  ام  هل و  عضخ  الا  هیلإ  سلج  طق  املاع  تیأر  برعلا و ال  مایا  اموی  رعـشلا و  اموی  يزاغلل و 
ینا لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصا  نم  رباکالا  تکرت  سابع و  نبا  ینعی  مالغلا  اذه  تمزل  سواطل  تلق  میلس  یبأ  نب  ثیل 

نامیلس نب  رمتعملا  لاق  سابع و  نبا  لوق  یلا  اوراص  رما  یف  اوءرادت  اذإ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصا  نم  الجر  نیعبس  تیار 
ءاکبلا ةرثک  نم  یلابلا  كارشلا  لثم  سابع  نبا  يّدخ  نم  هیّدخ  نم  عومدلا  يرجم  یلا  أموأ  ناکملا و  اذه  ناک  لاق  مهرد  نب  بیعش  نع 

یلع عم  دهش  زاجحلا و  یلا  داع  بلاط و  یبأ  نب  یلع  لتقی  نا  لبق  اهقراف  مث  اریما  اهیلع  یقبف  ةرصبلا  یلع  بلاط  یبأ  نبا  یلع  هلمعتسا  و 
هنع يور  ّرذ  یبأ  لبج و  نب  ذاعم  یلع و  رمع و  نع  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع  سابع  نبا  يور  اهیف و  ءارمالا  دـحا  ناک  نیفص و 

سابع نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  هدلو  سابع و  نب  ریثک  هوخا  فینح و  نب  لهس  نب  ۀماما  وبا  لیفطلا و  وبا  کلام و  نب  سنا  رمع و  نب  هَّللا  دبع 
نب دیعـس  ریمع و  نب  دیبع  رانید و  نب  ورمع  ۀکیلم و  یبأ  نبا  دهاجم و  حابر و  یبأ  نب  ءاطع  ذفان و  دبعم  وبا  بیرک و  ۀـمرکع و  هیلاوم  و 

دّمحم ریبزلا و  وبا  نیسحلا و  نب  یلع  ریبزلا و  نب  ةورع  راسی و  نب  نامیلس  هبتع و  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دیبع  دّمحم و  نب  مساقلا  بیـسملا و 
ءالؤه ریغ  ریثک  قلخ  یحّضلا و  وبا  هّبنم و  نب  بهو  سواط و  بعک و  نب 

لاق جاجحلا  نب  سیق  نع  هعیهل  نبا  ثیللا و  انثدح  هَّللا  دبع  انثدح  یسوم  نب  دمحا  انثدح  لاق  یسیع  یبأ  یلا  مهدانساب  دحاو  ریغ  انربخا 
سابع نبا  نع  یناعنّـصلا  سیق  نع  دحاو  ینعملا  جاّجحلا  نب  سیق  ینثدح  ثیللا  انثدح  دیلولا  وبا  انثدح  نمحّرلا  دبع  انثدـح  يذـمرتلا و 

تامالک کمّلعا  ینا  مالغ  ای  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  فلخ  تنک  لاق 
75 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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نا یلع  تعمتجا  ول  ۀـّمألا  ّنا  ملعا  هّللاب و و  نعتـساف  تنعتـسا  اذإ  هَّللا و  لأساف  تلأس  اذإ  کهاجت  هدـجت  هَّللا  ظفحا  کظفحی  هَّللا  ظـفحا 
تعفر کیلع  هَّللا  هبتک  دق  ءیشب  ّالا  كورـضی  مل  كوّرـضی  نا  یلع  اوعمتجا  نا  کل و  هَّللا  هبتک  ءیـشب  الا  كوعفنی  مل  ءیـشب  كوعفنی 

فحصلا تفج  مالقالا و 
نع هیبا  نع  یضاقلا  یفوعلا  ةدانج  نب  دعـس  نب  ۀیطع  نب  نسحلا  نب  نیـسحلا  ینثدح  ّيدقاولا  رمع  نب  دّمحم  انربخا  دعـس  نب  دّمحم  لاق 

امهدالواب و ۀـیفنحلا  نب  دّـمحم  سابع و  نب  هَّللا  دـبع  لحترا  ناورم  نب  کلملا  دـبع  ریبزلا و  نب  هَّللا  دـبع  نیب  ۀـنتفلا  تعقو  امل  لاق  هدـج 
امهیلع ّحـلا  یباف و  كریغل  کل و ال  ضرعن  کناش ال  تنا و  الاق  ایباف و  ناعیابی  امهیلإ  ریبزلا  نب  هَّللا  دـبع  ثعبف  ۀـکم  اولزن  یتح  امهئاسن 

بدتناف لجرلا  اذه  نم  انال  انا  الاق  ۀفوکلاب و  مهتعیـش  یلا  لیفطلا  ابا  اثعبف  رانلاب  مکنقرحال  وا  نعیابتل  لوقی  امیف  امهل  لاقف  ادـیدش  احاحلا 
ۀبعکلا و راتـساب  قلعت  لاقی  ةودنلا و  راد  لخد  یتح  ابراه  قلطناف  ریبزلا  نبا  ۀکم و  لها  اهعمـس  ةریبکت  اوربکف  ۀکم  اولخدـف  فالآ  ۀـعبرا 

مهب طاحاف  بطحلا  عمج  دق  دجـسملا  نم  ۀبیرق  دود  یف  مه  امهباحـصا و  ۀیفنحلا و  نبا  سابع و  نبا  یلا  انلم  مث  لاق  تیبلاب  ذـئاع  انا  لاق 
دلب اذه  لاقف ال  هنم  سانلا  حـیرن  انرذ  سابع  نبال  انلق  باوبالا و  نع  هانرخاف  دـحا  مهنم  یئر  ام  هیف  عقت  اران  نا  ول  ردـجلا  سؤر  غلب  یتح 
یف يدانی  ایدانم  نا  اولّمحتف و  لاق  انوریجا  انوعنماف و  ۀـعاس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل  الا  دـحال  لج  زع و  هَّللا  هلحا  ام  هَّللا  همرح  مارح 

مهولزنا یتح  مهب  اوجرخف  انءامد  متمنغ  امنا  ۀضفلا و  بهذلا و  منغت  ایارّـسلا  نا  ۀّیرّـسلا  هذـه  تمنغ  ام  اهیبن  دـعب  هّیرـس  تمنغ  ام  لیخلا 
ریخ یف  توما  ینا  هضرم  یف  لاق  ذإ  هدـنع  نحن  اـمنیبف  ساـبع  نب  هَّللا  دـبع  ضرمف  فئاّـطلا  یلا  مهب  اوجرخ  مث  هَّللا  ءاـش  اـم  اوماـقاف  ینم 
اذه دعب  لایل  ینامث  الا  ثبل  امف  مه  متناف  مکیف  ّتم  ناف  یفلز  هَّللا  یلا  مهبرقا  هیلع و  مهمرکا  هَّللا و  یلا  مهّبحا  ضرالا  هجو  یلع  ۀـباصع 
املف هعم  نفد  یتح  اهنم  جرخ  امف  هنافکا  یف  لخدـف  ضیبا  رئاـط  لـبقاف  ۀـیفنحلا  نب  دّـمحم  هیلع  یّلـصف  هنع  هَّللا  یـضر  یفوت  یتح  لوقلا 
لیق ۀنس و  ةرشع  ثلث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یفوت  امل  هل  ناک  ۀمالا و  هذه  ربح  مویلا  هَّللا  تام و  ۀیفنحلا  نبا  لاق  بارتلا  هیلع  يّوس 

ۀنس لیق  نیعبس و  ۀنس  تام  لیق  ۀنس و  نیعبس  يدحا و  لیق  ۀنس و  نیعبس  نبا  وه  فئاّطلاب و  نیتس  نامث و  ۀنس  یفوت  ۀنس و  ةرـشع  سمخ 
امیسو امیسج  ةرفص  ابرشم  الیوط  ضیبا  الیمج  ناک  ءانحلاب و  بضخی  ناک  لیق  هتیحل و  رفصی  ناک  بیرغ و  لوقلا  اذه  نیعبس و  ثالث و 

کلذ  یف  لاقف  هرمع  رخآ  یف  یمع  دق  ناک  نامثع و  رصح  امل  سانلاب  ّجح  احیصف و  هجولا  حیبص 
رون امهنم  یبلق  یناسل و  یفف  امهرون  ینیع  نم  هَّللا  ذخای  نا 

76 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  روثام  فیسلاک  مراص  یمف  یف  لخد و  يذ  ریغ  یلقع  ّیکذ و  یبلق 
رصعلا ملاع  رحبلا  مامالا  بلطملا  دبع  نب  سابع  نب  هَّللا  دبع  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  ۀثلثلا و  هجرخا 

ةرشع ثلث  هَّللا  دبعل  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تام  ءافلخلا  وبا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مع  نبا  یمـشاهلا  سابعلا  وبا 
ۀنس و

ءاذحلا هلاق  لیواّتلا  هملعی  نیدلا و  یف  هَّللا  ههقفی  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هل  اعد  دق 
ان رشب  نب  بیبثلت  مصاع  وبا  ۀمکحلاب  یل  اعد  یسار و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  حسم  لاق  سابع  نبا  نع  ۀمرکع  لاق 

هَّللا دبع  لاق  اذـه  عنـص  نم  لاقف  یطغم  ءوضو  اذاف  جرخ  مث  جرخملا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لخد  لاق  سابع  نبا  نع  ۀـمرکع 
شمعالا نآرقلا  لیوات  هملع  مهّللا  لاقف  انا  تلق 

لئاو یبأ  نع  شمعالا  دحا  انم  هرشع  ام  اننانسا  كردا  ول  سابع  نبا  نآرقلا  نامجرت  معن  دوعـسم  نبا  لاق  قورـسم  نع  یحّـضلا  یبأ  نع 
اهرسفی لعجف  رونلا  ةروس  مهیلع  أرق  مث  اوملس  مورلا ال  كرتلا و  اهعمـس  ول  ۀبطخ  ذئموی  بطخف  ّجحلا  یلع  سابع  نبا  یلع  لمعتـسا  لاق 

دبع الامک  الامج و  انایب و  املع و  امـسج و  هلثم  برعلا  یف  ام  ةرـصبلا و  انیلع  ساـبع  نبا  مدـق  رکب  وبا  لاـق  صفح  نب  میعن  نع  ینئادـملا 
نع ۀملـس  هیبا  نع  ورمع  نب  دمحم  نع  شایع  نب  رکب  وبا  بعک  نب  ّیبا  یلع و  رمع و  ۀثلث  نم  سابع  نبا  ملع  ۀـماع  لاق  رمعم  نع  قازرلا 
دبع ان ؟؟؟ ةدـئاز  تلعفل  هجرختـسا  نا  تئـش  ول  هلئـساف و  جرخی  یتح  سلجاف  هیقاب  ثیدـحلا  هدـنع  لجرلاب  عمـسا  تنک  لاق  ساـبع  نبا 
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ۀلولیقلل یعجـضم  تذخا  دق  مالغلا و  ینءاج  بجعت  الا  دادش  نبا  ای  سابع  نبا  یل  لاق  داّدـش  نب  هَّللا  دـبع  ان ؟؟؟ یناهبـصالا  نب  نمحرلا 
يأ تلق  نذاتـسی  بابلاب  لجرلا  کلذ  نع  ینربخت  الا  لاقف  لخدف  لاق  هل  نذئا  ۀجاح  الا  هب  ءاج  ام  تلقف  نذاتـسی  بابلاب  لجر  اذـه  لاقف 

تلقف یقمحلا  ءالؤه  لوقی  اـمک  لوقت  كارا  ـال  لاـقف  روبقلا  یف  نم  ثعب  اذإ  هَّللا  ناحبـس  اـی  تلق  ثعبی  یتم  بلاـط  یبأ  نبا  لاـق  لـجر 
فئاطلاب سابع  نبا  یفوت  ۀلیل  ءایحا  نم  ریخ  ۀعاس  ملعلا  ةرکاذم  لوقی  سابع  نبا  تعمس  فرطم  نع  ةداتق  نع  رمعم  هتبرض  الا  هوجرخا و 

نب یلع  نب  دمحا  لضفلا  وبا  هنع و  هَّللا  یـضر  ۀـمالا  هذـه  ینّابر  تام  مویلا  لاق  ۀـیفنحلا و  نب  دـمحم  هیلع  یّلـصف  نیتس  نامث و  ۀنـس  یف 
فانم دـبع  نب  مشاه  نب  بلطملا  دـبع  نب  سابعلا  نب  هَّللا  دـبع  هتفگ  ۀـباصإلا  باتک  رد  ینالقـسعلا  رجح  نباب  فورعملا  ینانکلا  دـمحم 

بعشلاب مشاه  ونب  دلو و  هیلالهلا  ثراحلا  تنب  ۀبابل  لضفلا  ّمأ  هّمأ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  مع  نبا  سابعلا  وبا  یمشاهلا  یـشرقلا 
دق ذـئموی  انا  نانا و  رامح  یلع  بکار  انا  تلبقا و  هنع  نیحیحـصلا  یف  ام  براـقی  وه  تبثا و  لوـالا  سمخب و  لـیق  ثـالثب و  ةرجهلا  لـبق 

ثیدحلا و رادج  ریغ  یلا  ینمب  یّلصی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  مالتحالا و  تزهان 
ساّبع نبا  نع  حیحصلا  یف 

77 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رـشع نبا  انا  ضبق و  يرخا  قیرط  یف  كردی و  یتح  لجرلا  نونتخی  اوناک ال  ۀـیاور و  یف  نیتخانا و  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ضبق 

نینس
نیتّرم و مالسلا  هیلع  لیئربج  يار  هنا  سابع  نبا  نع  مضهج  یبأ  نع  ثیل  قیرط  نم  يذمرتلا  يور  روسکلا  ءاغلا  یلع  لومحم  اذه  و 

برعلا ریخ  هل  لاقی  ناک  ۀمکحلا و  هملع  مهّللا  لاق  هیلإ و  همض  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نا  هنع  حیحصلا  یف 
الا یغبنی  ام  هل  لاقف  ریجرج  عم  مّلکتف  ۀّیقیرفا  حرـس  یبأ  نب  هَّللا  دبع  عم  ازغ  دق  ناک  برغلا و  کلم  ریجرج  کلذب  هبّقل  يذـّلا  نا  لاقی  و 

ترـضح نیح  بعـشلاب  دـلو  هنا  انتمئا  دـنع  فالخ  يدـقاولا ال  لاق  هل و  ةروثنملا  رابخالا  یف  دـیرد  نبا  کلذ  رکذ  برعلا  ریخ  نوکت  نا 
نع صفح  نب  میمت  نع  ینئادملا  نسحلا  وبا  يور  ۀنـس و  ةرـشع  ثلث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  توم  دنع  هل  ناک  مشاه و  ینب  شیرق 
یبأ نبا  قیرط  نم  یناربطلا  جرخا  الامک و  الامج و  ابایث و  املع و  امسج و  هلثم  برعلا  یف  ام  ةرصبلا و  سابع  نبا  انیلع  مدق  لاق  ةرکب  یبأ 

ۀباحّـصلا و نم  ۀـعامجب  هیلإ  اهانبلطف  ۀـجاح  ءارمألا  نم  هریغ  وا  نامثع  دـنع  انل  تناک  لاق  تباث  نب  ناّسح  نع  نامعنلا  نع  هیبا  نع  دانزلا 
عماج مالکب  هعجاری  لزی  ملف  سابع  نبا  نا  الا  اوماق  هورذع و  مهنا  الا  هوعجارف  انیلع  لتعاف  ةدیدش  ۀبعـص  ۀجاح  تناک  سابع و  نبا  مهنم 
اوناک نیّذلا  کئلوا  یلع  انررمف  سابع  نبا  دـیب  ذـخا  انا  هدـنع و  نم  انجرخف  انتجاح  یـضقی  نا  نم  اّدـب  ری  ملف  ۀّـجح  ّلک  هیلع  ّدـس  یتح 
یفک الصف  اهنیب  يرت  تاطقتلمب ال  لئاقل  الاقم  كرتی  مل  لاق  اذإ  هحدما  تلقف  لجا  اولاق  اهب  مکالوا  هَّللا  دبع  ناک  تلقف  اوفعض  اورذع و 

نبا لاق  الغو  ایند و ال  اهارذ ال  تلنف  ۀقـشم  ریغب  ءایلعلا  یلا  تومـس  الزه  اّدج و ال  لوقلا  یف  ۀبرا  يذل  عدی  ملف  رودـصلا  یف  اما  یفـش  و 
حیبص امیس  امیـسج و  ةرفـص  ابرـشم  الیوط  ضیبا  ناک  ةدنم  نبا  لاق  نیرـشع و  عبـس و  ۀنـس  حرـس  یبأ  نب  هَّللا  دبع  عم  ۀّیقیرفا  ازغ  سنوی 

قاحسا یبأ  نع  نع  لیئارسا  انث  مهدا  نب  ییحی  انث  یبأ  انث  هخیرات  یف  ۀبیش  یبأ  نب  نامثع  نب  دمحم  لاق  انحلاب و  بضخی  ةرق  هل و  هجولا 
نیلجر و دعقم  ذخا  دعق  اذإ  سابع  نبا  ناک  ةزمح  یبأ  نع  ۀناوع  وبا  لاق  ۀّمج  هل  هسار و  مدقم  باش  دق  امیسج  الجر  سابع  نبا  تیأر 
هَّللا لوسر  تیأر  ّینا  لوقی  سابع و  نبا  برغی  ناک  هنا  رمع  یبأ  نع  ملسا  نب  دیز  نع  نمحرلا  دبع  نب  دواد  قیرط  نم  يوغبلا  مجعم  یف 
نب دیعـس  نع  مثیخ  نبا  هاور  لیواتلا و  هملع  نیدلا و  یف  ههقف  مهّللا  لاق  کیف و  یف  لفت  کسار و  حـسمف  كاعد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هوحن عوفرملاب  سابع  نبا  نع  ریبج 
اءوضو ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلل  بکس  هنا  سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعس  نع  لوحالا  نامیلس  قیرط  نم  یلهذلا  رهاطلا  یبأ  دئاوف  یف  و 

قیرط نم  دمحا  دنسم  یف  لیواتلا و  همّلع  نیدلا و  یف  ههقف  مهّللا  لاقف  سابع  نبا  لاقف  اذه  عضو  نم  لاق  غرف  املف  ۀنومیم  هتلاخ  دنع 
78 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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يدـیب ذـخاف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  فلخ  تیّلـص  لاق  سابع  نبا  نا  هربخا  ابیرک  نأ  رانید  نب  ورمع  نع  ةریغـص  یبأ  نب  مناغ 
یّلـصی نا  دـحال  یغبنی  وا  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  کناش  ام  یل  لاق  فرـصنا  اّملف  تسنخ  هتالـص  یلع  لبقا  اـملف  هاذـح  ینلعج  یتح  ینّرجف 

امهف املع و  هَّللا  یندیزی  نا  یل  اعدف  لاق  هَّللا  لوسر  تنا  كاذح و 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یل  اعد  سابع  نبا  نع  قراط  نع  رانید  نب  ورمع  ینثدح  ملسم  نب  لیعامسا  انث  يراصنالا  انث  دعـس  نبا  لاق  و 

باتکلا لیوات  ۀمکحلا و  هملع  مهّللا  لاق  یتیصان و  یلع  حسمف  ملس 
یّلص یبنلا  یلا  هَّللا  دبع  سابعلا  لسرا  لاق  ۀمرکع  نع  راسی  نب  بیعش  نع  دلاخ  یبأ  نب  لیعامـسا  انث  دیبع  نب  دمحم  انث  دعـس  نبا  لاق  و 

يّذلاب هربخاف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  سابعلا  ءاجف  وه  نم  يردا  الجر ال  هدنع  تیأر  لاقف  ءاج  مث  قلطناف  ملـس  هیلع و  هَّللا 
ملعلاب هل  اعد  هسار و  حسم  هرجح و  یف  هسلجاف  هاعدف  هَّللا  دبع  لاق 

مهّللا لاقف  ساّبع  نبال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  اـعد  رمع  نبا  نع  ملـسا  نب  دـیز  نع  اـطع  نب  دواد  قیرط  نم  راّـکب  نب  ریبزلا  يور  و 
هنم رشنا  كراب و 

نوکی اذه  لاق  ماقف  سابع  نبا  هدنع  ناک  لوقی و  هعمس  هنا  هیبا  نع  بعک  نب  ّیبا  نب  دّمحم  نع  دیعس  نب  رشب  قیرط  نم  دعس  نبا  يور  و 
نیدلا یف  ههقفی  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  اعد  امشح و  القع و  یفوا  ۀمالا  هذه  ریخ 

دقل هَّللا  دبع  هنبا  هل  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یلع  سابعلا  لخد  لاق  یبعـشلا  وه  رماع  نب  ایرکز  نع  ریمن  نبا  انث  دعـس  نبا  لاق  و 
لیئربج كاذ  لاقف  الجر  هدنع  تیأر 

لاق سابع  نبا  نع  ۀمرکع  نع  میکح  نب  یلعی  نع  مزاح  نب  ریرج  انا  نوراه  نب  دیزی  انث  اعیمج  امهیدنـسم  یف  ثراحلا  یمرادلا و  لاق  و 
ریثک مویلا  مهناف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصا  لأسنلف  مله  راصنالا  نم  لجرل  تلق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ضبق  امل 
لئاق وه  هباب و  یتاف  لجر  نع  ثیدحلا  ینغلبیل  ناک  ناف  لأسا  تلبقا  کلذ و  تکرتف  لاق  کیلإ  نورقتفی  سانلا  يرت  کل أ  ابجع  او  لاقف 

کیتآف ّیلا  تلـسرا  اله  کب  ءاج  اـم  هَّللا  لوسر  ّمع  نبا  اـی  لوقیف  یناریف  جرخیف  بارتلا  نم  ّیلع  حـیرلا  یفـسی  هباـب  یلع  يادر  دّـسوتاف 
یتفلا اذـه  لاقف  ینولأسی  یلوح  سانلا  عمتجا  دـق  ینآر و  یتح  يراصنالا  لجرلا  شاعف  ثیدـحلا  نع  هلاساف  کیتاء  نا  قحا  انا  لوقاف ال 

یّنم لقعا  ناک 
ناک لاق  عفار  یبأ  نب  یلع  نب  هَّللا  دیبع  نع  دئاق  نع  ضایع  نب  لیضف  انث  دایز  نب  دمحم  انث  هدنـسم  یف  ینایؤرلا  نوراه  نب  دمحم  لاق  و 
قیرط نم  ّيوغبلا  جرخا  لوقی و  ام  بتکی  سابع  نبا  ناک  اذک و  موی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  عنـص  ام  لوقیف  عفار  ابا  یتای  سابع  نبا 

ّیحلا اذه  دنع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ملع  تدجو  لاق  ۀملس  یبأ  نع  ۀمقلع  نب  ورمع 
79 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نع رمعم  انا  قازّرلا  دبع  لاق  هسفن و  بیط  کلذب  یغتبا  نکل  نذال  هیلع  یل  نذؤی  نا  تئش  ول  مهدحا و  بابب  لیق  تنک ال  نا  راصنالا  نم 
یف لاق  نا  یلا  لوقع  بلق  لوئـس و  ناسل  هل  لوهکلا  یتف  مکاذ  لاق  سابع  نبا  وعدـت  امک  انءانبأ  وعدـت  الا  رمعل  نورجاهملا  لاـق  يرهزلا 
نبا قـیرط  نم  هتنطف و  هلقعل و  قـیقر  رتـس  نم  بیغلا  یلا  رظنیل  هنا  ساـبع  نبا  یف  یلع  لاـق  ینیدـملا  قـیرط  نم  ۀـسلاجملا  یف  ۀـباصالا و 
هَّللا لوسر  مع  نبا  ای  لعفت  لاقف ال  هباکرب  سابع  نبا  ذـخاف  تباث  نب  دـیز  بکر  لاق  یبعـشلا  نع  دـنه  یبأ  نبا  وه  دواد و  نع  كراـبملا 
نع نایفـس  نب  بوقعی  جرخا  انّیبن و  تیب  لهاب  لعفن  نا  انرما  اذـکه  لاق  هدـی و  تباث  نب  دـیز  لّبقف  اـنئاملعب  لـعفن  نا  اـنرما  اذـکه  لاـقف 

ام لثم  بویا  نع  مزاح  نب  ریرج  نع  برح  نب  نامیلس 
ثیدحلا مهقرحال  نکا  مل  لاقف  سابع  نبا  غلبف  اسان  قرحا  اّیلع  نا  ۀمرکع  نع  بویا  نع  لیعامسا  نع  دمحا  جرخا 

ام اننانسا  كردا  ول  سابع  نبا  نا  اما  دوعسم  نبا  وه  هَّللا  دبع  لاق  لاق  قورسم  نع  یحضلا  وبا  وه  ملسم  نع  شمعالا  نع  نامیلـس  يور  و 
نب بوقعی  هجرخا  یقهیبلا و  هجرخا  سابع  نبا  نآرقلا  نامجرت  معن  لوقی  ناک  شمعالا و  نع  فوع  نب  رفعج  داز  دـحا ؟؟؟ اـنم  هرـشاع 
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هَّللا دبع  نا  نوثدحتی  مهتعمس  شمعالا و  لاق  داز  ۀیواعم و  یبأ  ۀیاورک  شمعالا  نع  رهـسم  نب  یلع  نع  لیلخلا  نب  لیعامـسا  نع  نایفس 
سابع نبا  نآرقلا  نامجرت  معن  هَّللا  دبع  لاق  لاق  لیهک  نب  ۀملس  نع  نسح  دنسب  دعس  نبا  جرخا  سابع و  نبا  نآرقلا  نامجرت  معنل  لاق و 

نع رمع  نبا  لاس  نم  نع  یمعثخلا  رـشب  نب  ریمع  قیرط  نم  اعیمج  یقـشمدلا  ۀـعرز  یبأ  ۀبیـش و  یبأ  نب  ناـمثع  نب  دـمحم  خـیرات  یف  و 
رباج هیف  نکل  رمع  نبا  نع  رخآ  هجو  نم  همثیخ  یبأ  نبا  هجرخا  دـمحم و  یلع  هَّللا  لزنا  امب  یقب  نم  ملعا  هناف  سابع  نبا  لس  لاقف  ءیش 
ًاْقتَر اـتَناک  یلاـعت  هلوـق  نع  رمع  نبا  لأـس  ـالجر  نا  راـنید  نب  هَّللا  دـبع  نع  دـمحم  یبأ  نب  ةزمح  قـیرط  نـم  مـیعن  وـبا  جرخا  یفعجلا و 

امُهانْقَتَفَف
اقتر ال ضرالا  اورطمت  اقتر ال  تاومـسلا  تناک  لاقف  هلأسف  سابع  نبا  یلا  بهذف  ینربخاف  یلاعت  مث  هلـسف  خیـشلا  کلذ  یلا  بهذا  لاقف 
ام لوقا  تنک  دـقل  اذـکه  قدـص  املع  سابع  نبا  یتوا  دـقل  لاقف  رمع  نبا  ربخاـف  لـجرلا  عجرف  تاـبنلاب  هذـه  رطملاـب و  هذـه  قتفف  تبنت 

يراصنالا دیعس  نب  ییحی  نع  حیحص  دنسب  دعس  نبا  جرخا  املع و  یتوا  هنا  تملع  دق  نالاف  نآرقلا  ریسفت  یلع  سابع  نبا  ةأرج  ینبجعی 
نع رمع  نبا  تلاس  یشبح  نب  ورمع  لاق  افلخ و  سابع  نبا  لعجی  نا  هَّللا  لعل  ۀمالا و  هذه  ریخ  تام  ةریره  وبا  لاق  تباث  نب  دیز  تام  امل 

قاحسا یبأ  قیرط  نم  نایفـس  نب  بوقعی  جرخا  دمحم و  یلع  یلاعت  هَّللا  لزنا  امب  یقب  نم  ملعا  هناف  هلأساف  سابع  نبا  یلا  قلطنا  لاقف  ۀیآ 
جحلاب سانلا  ملعا  وه  ۀشئاع  تلاق  لاق  بیبش  نب  هَّللا  دبع  نع 

80 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف ساـبع  نبا  لوقب  ذـخای  ناـک  رمع  ّنا  ۀـبتع  نب  هَّللا  دـبع  نب  هَّللا  دـیبع  نع  هیبا  نع  داـنزلا  یبأ  نبا  قـیرط  نم  يرقملا  نبا  دـئاوف  یف  و 

تیار ام  لاقف  سابع  نبا  نع  یبأ  تلاس  ةورع  نب  ماشه  نع  دانزلا  یبأ  نبا  قیرط  نم  نایفـس  نب  بوقعی  جرخا  رمع و  رمع  لاق و  لـضعلا 
اهقف و رثکا  سابع  نبا  سلجم  نم  مرکا  طق  تیأر  ام  اـطع  نع  درولا  نب  راـّبجلا  دـبع  قیرط  نم  يوغبلا  مجعم  یف  طـق و  ساـبع  نبا  لـثم 

میلس یبأ  نب  ثیل  قیرط  نم  دعس  نبا  دنع  عساو و  درو  نم  مهّلک  مهردصی  هدنع  رعشلا  باحـصا  هدنع و  هقفلا  باحـصا  نا  ۀیـشخ  مظعا 
نم يوغبلا  دنع  ساّبع و  نبا  لوق  یلا  اوراص  رما  یف  اوءرادت  اذإ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  نیعبـس  تیأر  سواط  نع 

تلق امک  وه  اولوقی  یتح  نوموقی  ساّبع ال  نبا  اوفلاخف  ءیش  نع  اولئس  اذإ  ۀباحّصلا  نم  نیعبس  وا  نیسمخ  تکردا  سؤاط  نع  رخآ  هجو 
تام و موی  تام  دقل  طق و  سابع  نبا  لثم  تیار  ام  حیجن  یبأ  نبا  نع  ۀنییع  نبا  نع  نیعم  نبا  نع  ّيرودلا  سابع  خیرات  یف  تقدص و  وا 

نع نایفس  نب  بوقعی  هجرخا  ورمع و  نب  دیعس  نع  ۀبیش  یبأ  نب  نامثع  نب  دمحم  میعن و  یبأ  نع  دعـس  نبا  هجرخا  ۀمالا و  هذه  ربحل  هنا 
نع تایدعجلا  یف  هملع و  ةرثکل  رحبلا  یمسی  سابع  نبا  لاق  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀماسأ  یبأ  قیرط  نم  نایفس و  نع  مهّلک  يدیمحلا 

يراخبلا و یف  هلـصا  ثیدحلا و  رحبلا  سابع  نبا  یمـسی  ناک  رمحلا و  موحل  نع  رحبلا  تلأس  دیز  نب  رباج  نع  رانید  نب  ورمع  نع  ۀـبعش 
اهتعمس اهنع و  هلأست  مل  تعجرل و  اثیدح  نونس  اهیف  ۀفیحصب  سابع  نبا  تیتا  ول  لاق  نارهم  نب  نومیم  نع  حیحص  دنسب  دعـس  نبا  جرخا 

تلق سابع  نبا  تیار  اذإ  تنک  قورسم  نع  یحضلا  یبأ  نع  شمعالا  نع  کیرش  قیرط  نم  یلوّصلا  یلاما  یف  کنوفکیف و  سانلا  لأسی 
یبأ نع  شمعالا  نع  نایفس  انث  ۀصیبق  انث  نایفـس  نب  بوقعی  لاق  سانلا و  ملعا  تلق  ثدحت  اذاف  سانلا  حصفا  تلق  قطن  اذاف  سانلا  لمجا 
قیرط نع  جارّسلا  سابعلا  یبأ  ۀیاور  یف  تملسال و  ملیدلا  اذه  تعمـس  ول  لجر  لاقف  اهرّـسفی  لعجف  رونلا  ةروس  سابع  نبا  أرق  لاق  لئاو 
مورلا سراف و  هتعمـس  ول  لوقا  تلعجف  رّـسفی  أرقی و  لـعجف  مسوملا  یلع  وه  ساـبع و  نبا  بطخ  دنّـسلا  اذـهب  شمعـالا  نع  ۀـیواعم  یبأ 

لاق لئاو  وبا  لاق  داز  ۀنـسلا و  کلت  جحلا  یلع  هرّمأ  ناک  نامثع و  لتق  ۀنـس  لئاو  یبأ  نع  مصاع  قیرط  نم  ۀبیـش  یبأ  نبا  داز  تملـسال و 
ریبج نب  دیعـس  نع  يرزجلا  میرکلا  دبع  نع  نایفـس  انث  روصنم  نب  دیعـس  لاق  همالک و  ةوالج  نم  ینعی  هسار  لّبقا  نا  یهتـشال  ینا  لجر 
نبا ناک  دیزی  یبأ  نب  هَّللا  دبع  نع  حیحص  دنسب  دعس  نبا  یمرادلا و  دنع  هسار و  تلبقل  یل  نذای  ولف  سابع  نبا  نم  ثیدحلا  عمسا  تنک 

هب ربخأ  نآرقلا  یف  ناک  ناف  لئس  اذإ  سابع 
82 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ری مل  رئاط  ءاجف  هتزانج  تدهـشف  فئاّطلاب  سابع  نبا  تام  امل  لاق  ریبج  نب  دیعـس  نع  سطفالا  ملاس  نع  عاجـس  نب  ناورم  اـنث  ۀـفرع  نب 
ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای  ۀیآلا  هذه  یلت  نفد  املف  هنم  اجراخ  ری  مل  هشعن و  یف  لخدف  هتقلخ  یلع 

نع ینئادـملا  لاـق  روهمجلا و  لوق  یف  حیحـصلا  وه  ناـمث و  لـیق  عبـس و  لـیق  نیتس و  سمخ و  ۀنـس  لاوقا  هتاـفو  یف  ةروسلا و  رخآ  یلا 
ایلات انعمـس  هربق  یف  عضو  املف  ریرّـسلا  شعنلا و  نیب  لخدف  ضیبا  رئاط  ءاجف  فئاطلاب  سابع  نب  هَّللا  دبع  یفوت  هیبا  نع  نومیم  نب  صفح 

ُۀَِّنئَمْطُْملا ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای  ولتی 
عبرا و نبا  لیق  نینثا و  نبا  لیق  نیعبس و  يدحا و  نبا  هنا  لیقف  هّنـس  یف  اوفلتخا  نیتس و  نامث و  ۀنـس  فئاطلاب  تام  هنا  یلع  اوقفتا  ۀیآلا و 

لـضف زرحم  راخفلا و  ریبک  ياملع  مظاعا  راصنا و  يابجن  لضافا و  رایخا و  هباحـص  لثاما  زا  سپ  يردـخ  دیعـس  وبا  اما  ّيوقلا  وه  لوـالا 
دج رجبالا  رجبالا و  نب  دیبع  نب  نانس  نب  کلام  نب  دعس  هتفگ  باعیتسالا  باتک  رد  یبطرقلا  يرمنلا  ربلا  دبع  نبا  ظفاح  تسراثملا  زیزع 

هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  ازغ  قدنخل و  هدهاشم  لوا  هتینکب  روهـشم  وه  يردـخلا  دیعـس  وبا  جرزخلا  نب  ثراحلا  نب  فوع  ینب  نم 
نم ۀـعامج  هنع  يور  نیعبـس و  عبرا و  ۀنـس  یفوت  مهئالـضف  مهئاـملع و  راـصنالا و  ءاـبجن  نم  ناـک  اّـمج و  اـملع  هنع  يور  اریثـک و  ملس 
نب ةرذع  وه  رجبالا و  نب  ۀبلعث  نب  دیبع  نب  نانس  نب  کلام  نب  دعس  هتفگ  هباصا  رد  ینالقسع  رجح  نبا  نیعباتلا و  نم  ۀعامج  ۀباحّصلا و 

اهدعب ام  وه  ازغ  اهب و  هوبا  دهشتسا  دحاب و  رغصتسا  هتینکب  روهشم  يردخلا  دیعس  وبا  یجرزخلا  يراصنالا  جرزخلا  نب  ثراحلا  نب  فوع 
نم هنع  يور  مهریغ  تباـث و  نب  دـیز  ّیلع و  ناـمثع و  رمع و  رکب و  یبأ  نـع  يور  ریثـکلا و  ملـس  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  یبـنلا  نـع  يور  و 

نامثع وبا  بیـسملا و  نبا  نیعباتلا  رابک  نم  لیفطلا و  وبا  لهـس و  نب  ۀماما  وبا  دیبل و  نب  دومحم  رباج و  رمع و  نبا  سابع و  نبا  ۀباحـصلا 
لکوتملا وبا  دـهاجم و  دیعـس و  نب  رـسب  حرـس و  یبأ  نبا  ضایع و  اطع و  مهدـعب  نمم  ریمع و  نب  ةدـیبع  باهـش و  نب  قراط  يدـهنلا و 

ناک هخایـشا  نع  نایفـس  یبأ  نب  ۀلظنح  لاق  ثیدحلا  نم  رثکتم  وه  نورخآ و  زریحم و  نب  هَّللا  دبع  دیزی و  نب  دیعـس  ةرـضن  وبا  یجانلا و 
دبع قیرط  نم  هدنسم  یف  بیلک  نب  مثیهلا  يور  اریثک و  اثیدح  ظفح  ۀباحّصلا و  لضافا  نم  ناک  بیطخلا  لاق  ۀباحّصلا و  ثادحا  هقفا  نم 

دمحم تماصلا و  نب  ةدابع  ّرذ و  وبا  انا و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  تعیاب  لاق  هّدج  نع  هیبا  نع  دعـس  نب  لهـس  نب  سابع  نب  نمیهملا 
نب ۀلظنح  قیرط  نم  دعس  نبا  يور  هلاقاف و  سداسلا  لاقتساف  مئال  ۀمول  هَّللا  یف  انذخأی  نا ال  یلع  سداس  يردخلا و  دیعس  وبا  ۀملس و  نب 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصا  ثادحا  نم  دحا  نکی  مل  لاق  هخایشا  نع  یحمجلا  نایفس 
83 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلع لخدـف  اراغ  لخدـف  ةرحلا  موی  دیعـس  وبا  جرخ  لاق  ریخـشلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـیزی  قیرط  نم  يردـخلا و  دیعـس  یبأ  نم  هقفا  وا  ملعا 
دیعـس وبا  تنا  لاق  کمثاب  إوب  لاق  فیّـسلا و  دیعـس  وبا  عضوف  هیلع  لخدـف  کلتقا  ّیلع  لخدـت  نا  جرخا و  ـال  لاـقف  جرخا  لاـقف  یماـش 

یل و رفغتسا  لاق  معن  لاق  يردخلا 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تیتأف  لام  ریغب  انکرت  ادیهـش و  دحا  موی  یبأ  لتق  لاق  دیعـس  یبأ  نع  ۀّیطع  قیرط  نم  هریغ  دمحا و  يور 

تعجرف هَّللا  هفعی  ففعتسی  نم  هَّللا و  هانغا  ینغتسا  نم  لاق  ینآر  نیحف  هلأسا 
ثیدحلا اذه  لصا  و 

نم هَّللا و  هفعی  ففعتسی  نم  هَّللا و  هنغی  نغتسی  نم  هظفل  هذه و  ریغ  يرخا  ۀّصقب  دیعـس  یبأ  نع  دیزی  نب  ءاطع  قیرط  نم  نیحیحـصلا  یف 
ثیدحلا هَّللا  هربصی  ربصتی 

دیعس وبا  لاق  هملع  وا  هار  اذإ  ّقحلاب  ملکتی  نا  سانلا  ۀفاخم  مکدحا  عنمی  هعفر ال  دیعس  یبأ  نع  ةرضن  ابا  تعمس  ۀملس  یبأ  نع  ۀبعـش  لاق 
تعجر مث  هینذا  تألمف  ۀیواعم  یلا  تبکر  نا  یلع  کلذ  ینلمحف 

يردخلا دیعـس  یبأ  نب  دیعـس  ۀنبا  دنه  تعمـس  يراصنالا  ذاعم  نب  ورمع  نب  دمحم  نب  ورمع  انث  نیعم  نب  ییحی  انث  ۀمثیخ  یبأ  نبا  لاق  و 
ةاش عارذ  هیلإ  انم  دقف  دیعس  یبال  ادئاع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ءاج  اهتّمع  نع 
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هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀـیؤرب  کل  ائینه  هل  انلق  دیعـس  یبأ  نع  هیبا  نع  بیـسملا  نب  ءالعلا  نع  ۀـفیلخ  نب  فلخ  انث  روصنم  نب  دیعـس  لاق  و 
نع ثدحی  ةرضن  ابا  دیزی  نب  دیعـس  نع  ۀبعـش  انث  دعجلا  نب  یلع  لاق  هدعب و  انتذخا  ام  يردت  کنا ال  یخا  ای  لاق  هتبحـص  ملـس و  هیلع و 
ۀنـس تام  ینئادملا  لاق  نیّتس و  عبرا و  لیق  نیعبـس و  عبرا و  ۀنـس  تام  يدقاولا  لاق  ثیدحلا  جیهی  ثیدـحلا  ناف  اوثّدـحت  لاق  دیعـس  یبأ 

تمدخ رد  قاشم  نیلمحتم  هلجا  مانا و  رورـس  مادـخ  صاوخ  زا  سپ  هنیفـس  اما  نیتس  سمخ و  ۀنـس  تام  يرکـسعلا  لاق  نیتس و  ثالث و 
باعیتسالا باتک  رد  یبطرقلا  ّيرمنلا  ربلا  دـبع  نبا  ظفاح  هدوب  مایقلا  ثعبلا و  موی  یلا  مالـسلا  فـالآ  هلآ  هیلع و  مـالع  کـلم  لوسر  نآ 

ۀملـس و ّمأ  هتقتعا  لـیق  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبـّنلا  جوز  ۀملـس  مأ  یلوم  لـیق  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلوم  ۀنیفـس  هتفگ 
رمع رکذ  رهشا  رثکا و  لوالا  يرتحبلا و  ابا  ینکی  لیق  نمحرلا و  دبع  ابا  ینکی  شاع  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ۀمدخ  هیلع  تطرتشا 

ینامس لاقف  کمـسا  ام  يرتحبلا  ابا  ای  ۀنیفـسل  تلق  لاق  ناهمج  نب  دیعـس  نع  هتابن  نب  رـشح ح ؟؟؟ نع  يریبزلا  دمحا  یبأ  نع  ۀبیـش  نب 
ۀنیفس نع  ناهمج  نب  دیعس  نع  ۀملس  نب  دامح  لاق  ربخلا و  مامت  رکذ  ۀنیفس و  كامس  مل  تلق و  ۀنیفس  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

لاق بارعالا  يدلوم  نم  ناک  نارهم و  ۀنیفـس  مسا  يدقاولا و  لاق  ۀلخن  نطب  نکـسی  ناک  ریمع  همـسا  لاقی  رمع  وبا  لاق  نمحرلا  دبع  یبأ 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلوم  نارهم  رمع  وبا 

85 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا لوسر  ةرجه  نم  كردا  دحا و  موی  دلو  یکملا  یثیّللا  ۀنانک  نب  یلع  نب  ةانم  دبع  نب  رکب  نب  ثیل  نب  دعـس  نب  يدـج  نب  شحج  نب 
یلا فرصنا  هنع  هَّللا  یضر  یلع  لتق  املف  اهلک  هدهاشم  یف  ههجو  هَّللا  مّرک  اّیلع  بحص  ۀفوکلاب و  لزن  نینـس  نامث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ّیبنلا يار  نمم  تام  نم  رخآ  هنا  لاقی  ملعا و  هَّللا  ّحـصا و  لوالا  اهب و  تام  ۀـفوکلاب و  ماقا  لاقی  ۀـئام و  هننـس  تام  یتح  اهب  ماـقاف  ۀّـکم 
ّیبّنلا يار  لجر  مویلا  ضرالا  هجو  یلع  ام  لاق  لیفطلا  یبأ  نع  يریرجلا  سایا  نب  دیعس  نع  دیز  نب  دامح  يور  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

وبا ینثدح  لاق  يریرجلا  انثدح  یلعالا  دبع  انثدح  هَّللا  دبع  انثدح  ریهز  نب  دمحا  انثدح  ثراولا  دبع  انثدـح  يریغ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
انثدح دمحم  نب  هَّللا  دـبع  ینربخا  يریغ و  هار  دـحا  ضرالا  هجو  یلع  موقلا  نم  قبی  مل  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  تیار  لاق  لیفطلا 
تنک لوقی  هتعمـس  يریرجلا  نع  رـضخا  نب  میلـس  نع  ینیدملا  نب  یلع  انثدـح  یـضاقلا  قاحـسا  نب  لیعامـسا  انثدـح  نامثع  نب  دـمحم 

لاق يریغ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  تیأر ؟؟؟ دـق  فرطت و  نیع  ضرالا  رهظ  یلع  یقب  ام  یل  لاقف  هثدـحا  ینثدـحف و  تیبلاب  فوطا 
رمع وبا  ۀکمب  تام  یلع و  لاق  ینانکلا  لاقی  یثیّللا و  ۀلثاو  نب  رماع  لیفطلا  وبا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  يار  نمم  یقب  نم  رخآ  ّیلع 

یـسار باش  ام  عزاون و  يوحن  جاوزالا  نم  نه  ۀبقح و  تشع  دق  اخیـش و  یننوعدـی  يرعـش أ  لئاقلا  وه  انـسحم و  ارعاش  لیفطلا  وبا  ناک 
احیصف و باوجلا  رضاح  املاع  الضاف  ناک  ۀباحّصلا و  ءارعش  یف  ۀمثیخ  یبأ  نبا  هرکذ  دق  عئاقولا و  ینتبّیش  نکل  یلع و  تعباتت  نینـس  نم 

هنع هَّللا  یضر  نامثع  یلع  محرتی  امهنع و  هَّللا  یضر  رمع  رکب و  یبأ  نیخیشلا  یلع  ینثی  هلـضفی و  ههجو و  هَّللا  مرک  یلع  یف  عّیـشتی  ناک 
هَّللا یلا  وکـشا  یـسومل و  یـسوم  ّمأ  دجوک  لاق  نسحلا  یبأ  کلیلخ  یلع  كدجو  فیک  هل  لاقف  ۀـیواعم  یلع  اموی  لیفطلا  وبا  مدـق  لیق 

ذإ هرصن  نم  کعتم  ام  تنا  لاق و  هرصن  نم  کعنم  امف  لاق  هرضح  نمیف  یّنکل  لاق ال و  نامثع  رصح  نمیف  تنک  ۀیواعم  هل  لاق  ریصقتلا و 
یلب و لاق  هل  ةرـصن  همدـب  یبلط  يرت  ام  وا  ۀـیواعم  هل  لاق  دـیرت  اـمیف  کـل  عباـت  مهلک  ماـشلا و  لـها  یف  تنک  نونملا و  بیر  هب  تّصبرت 

يرزجلا ریثالا  نباب  فورعملا  نسحلا  وبا  يداز و  ینتدّوز  ام  یتایح  یف  ینبدـنت و  توملا  دـعب  کنیفلأ  نالف ال  ینب  وخا  لاق  امک  کّنکل 
ۀنانک نب  ةانم  دـبع  نب  رکب  نب  ثیل  نب  دعـس  نب  يدـج  نب  سیمح  نب  رباج  نب  ریمع  نب  هَّللا  دـبع  نب  ۀـلثاو  نب  رماع  هتفگ  هباغلا  دـسا  رد 

ۀفوکلا نکسی  ناک  نینس و  نامث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ةایح  نم  كردا  دحا  ماع  دلو  رهـشا  هتینکب  وه  لیفطلا و  وبا  یثیللا  ینانکلا 
ۀکم یلا  لقتنا  ّمث 

ةأرما تءاجف  ۀنارعجلاب  امحل  مسقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  تیأر  لاق  لیفطلا  یبأ  نع  نابوث  نب  ةرامع  يور 
86 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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هتعضرا یتلا  هّمأ  اولاق  هذه  نم  تلقف  هءاور  طسبف 
لاق يریغ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  يأر  هنا  ضرالا  هجو  یلع  دحا  مویلا  کثدحی  لاق ال  هنا  لیفطلا  یبأ  نع  يریرجلا  دیعـس  يور  و 

احیلم ضیبا  ادّصقم  معن  لاق  هتیور  نم  تعنت  لهف  هل  تلقف 
الا امم  ریغ  رمع و  رکب و  یبأ  لضفب  فرتعی  انومام  ۀقث  ناک  اهلک و  هدهاشم  هعم  دهـش  هل و  نیّبحملا  یلع  باحـصا  نم  لیفّطلا  وبا  ناک  و 

ۀثلثلا هجرخا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  يأر  نمم  تام  نم  رخآ  وه  ۀئام و  ةرـشع و  ۀنـس  تام  لیق  ۀئام و  ۀنـس  یّفوت  اّیلع  مدقی  ناک  ّهنا 
رد ینالقسع  رجح  نبا  ملعا و  هَّللا  میجلاب و  يدج  یبلکلا  نبا  ةرهمج  یف  هتدجو  لاق و  الوکام  نبا  هلاق  ۀلمهملا  ۀمومـضملا  ءاحلاب  يدح 
نب رکب  نب  ثیل  نب  دعـس  نب  يدـج  نب  شیهج  لاقی  شحج و  نب  ورمع  نب  هَّللا  دـبع  نب  ۀـلثاو  نب  رماع  لیفطلا  وبا  هتفگ  ۀـباصإلا  باتک 

ۀبحص و هل  يدع  نبا  لاق  ثیداحا  هنع  ظفح  ّباش و  وه  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  يار  یثیللا  مث  ینانکلا  ۀنانک  نب  یلع  نب  ةانم  دبع 
يور مهریغ  مقرا و  نب  دیز  ثراحلا و  دبع  نب  عفان  سابع و  نبا  دوعـسم و  نبا  هفیذـح و  ذاعم و  یلع و  رمع و  رکب و  یبأ  نع  اضیا  يور 

ذوبرخ و نب  فورعم  بیبـح و  نب  دـیزی  راـنید و  نب  ورمع  دـلاخ و  نب  ۀـمرکع  عیفر و  نب  زیزعلا  دـبع  ةداـتق و  ریبزلا و  وـبا  یههزلا و  هنع 
هتینک همساب و  روهشم  وه  ۀئام و  نیتنثا و  ۀنـس  تام  یقربلا  نبا  لاق  ۀباحـصلا و  نم  تام  نم  رخآ  وه  ۀئام و  هنـس  تام  ملـسم  لاق  نورخآ 
ةزانج تیأرف  ۀئام  رشع و  ۀنـس  ۀکمب  تنک  هیبا  نع  مزاح  نب  ریرج  نب  بهو  لاق  ۀئام و  عبـس و  ۀنـس  تام  هلاضف  نب  كرابم  نع  اعیمج و 

هَّللا یّلـص  هنع  هعامـس  اما  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  يار  هنا  ۀتباث  تایاور  هنع  تءاج  نکـسلا  نبا  لاق  لیفطلا و  وبا  یل  لاقف  تلأسف 
نمیف ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  بلطا  تنک  لاق  لیفطلا  یبأ  نع  ناعدج  نب  دـیز  نب  یلع  نع  دعـس  نبا  رکذ  تبثی و  ملف  ملـس  هیلع و 
لـصخ زرحم و  ار  همیظع  دهاشم  روضح  لضف  کلاس و  ار  دادـس  قدـص و  قیرط  کلام و  ار  لئاضف  هّمزا  سپ  کلام  نب  سنا  اما  هبلطی 
لـصاح تمزالم  فرـش  اهتدـم  هدرپس و  دایقنا  تعواطم و  هار  هدروآ  اجب  بانج  نآ  تمدـخب  لاغتـشا  اهلاس  هدوب و  زئاح  ار  همیخف  رثاـم 

نب رـضنلا  نب  کـلام  نب  سنا  هتفگ  باـعیتسالا  باـتک  رد  یبطرقلا  يرمنلا  ربـلا  دـبع  نبا  رمع  وبا  هدومرف  تاـکرب  ضویف و  كرد  هدومن 
میلس ّمأ  هّمأ  رضنلا  نب  سنا  همع  مساب  یمس  ةزمح  ابا  ینکی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مداخ  يراّجنلا  يراصنالا  دیز  نب  مضمض 

نسحلا انثدح  مساق  نب  فلخ  انثدح  نینس  نامث  نبا  لیق  نینس و  رشع  نبا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  مدقم  ناک  ۀیراصنالا  ناحلم  تنب 
لوسر مدق  لاق  سنا  نع  يرهزلا  نع  نایفس  انثدح  الاق  يرهوجلا  دیعس  نب  میهاربا  روصنم و  نب  دمحم  انثدح  یبالودلا  انثدح  قیـشر  نب 

یلوم نع  یبأ  انثدح  يراصنالا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  لاق  ۀنس و  نیرشع  نبا  انا  یفوت و  نینس و  رشع  نبا  انا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
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لوسر عم  کلام  نب  سنا  جرخ  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  لاق  ردب  نع  تبغ  نیا  کل و  ّمأ  لاق ال  اردـب  تدهـشا  سنال  لاق  هنا  کلام  نب  سنال 
نب قاحـسا  نع  بیوذ  یبأ  نبا  ینثدح  يدقاولا  رمع  نب  دّمحم  لاق  همدخی و  مالغ  وه  ردـب و  یلا  هّجوت  نیح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

نیعـست يدحا و  ۀنـس  لیقف  هتافو  تقو  یف  فلتخا  کلذب و  ّهلذی  نا  دارأ  جاّجحلا  همتخ  هقنع  یف  اموتخم  کلام  نب  سنا  تیار  لاق  دیزی 
لیق نینس و  ثلث  ۀنس و  ۀئام  نبا  وه  نیعست و  ثالث و  ۀنس  کلام  نب  سنا  تام  ۀفیلخ  لاق  هریغ  طایخ و  نبا  ۀفیلخ  هلاق  نیعست  ۀنس  لیق  و 
عبس ۀئام و  نبا  لاقف  تام  کلام  نب  سنا  ناک  مک  نبا  يراصنالا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  تلأس  دعس  نب  دمحم  لاق  نیرشع  ۀئام و  ۀنس  تناک 

نیخسرف یلع  ّفّطلاب  هرصق  یف  کلام  نب  سنا  تام  نامثع  نب  نسحلا  لاق  یلالکلا و  کیلم  نب  نطق  هیلع  یّلص  ناظقیلا  وبا  لاق  نینس و 
دمحم نب  هَّللا  دبع  انثدح  ام  هیف  ام  ّحصا  ۀنس و  نیعست  عضب و  نبا  وه  تام و  هنا  لیق  دق  كانه و  نفد  نیعست و  يدحا و  هنس  ةرـصبلا  نم 

لاق ۀنسالا  ۀنس  ۀئام  رّمع  کلام  نب  سنا  نأ  دیمح  نع  رمعم  انثدح  یبأ  انثدح  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  انثدح  ناحلم  نب  دمحا  انثدح 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  يار  نمم  هدعب  تام  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  ةرـصبلاب  تام  نم  رخآ  هنا  لاقی  ورمع  وبا 

کلذ هتوم و  لبق  ۀئام  وحن  هدلو  دلو  هدلو و  نم  هبلص  نم  مدق  کلام  نب  سنا  نا  لاقی  لیفطلا و  وبا  ملس  و 
هل كراب  ادلو و  الام و  هقزرا  مهّللا  لاقف  هل  اعد  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا 
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ةدحاولا ناتنب  وا  رکذ  نوعبـس  ۀـینامث و  مهنم  ادـلو  نونامث  کلام  نب  سنال  دـلو  هنا  لاقی  ادـلو و  الام و  راصنالا  رثکا  نمل  یناف  سنا  لاق 
نب رـضنلا  نب  کـلام  نب  سنا  هتفگ  ۀـباغلا  دـسا  رد  يرزجلا  ریثـالا  نباـب  فورعملا  نسحلا  وبا  ورمع و  ّمأ  یّنکی  ۀـیناثلا  ۀـصفح و  یمـست 

ۀثداـح نب  جرزخلا  نب  ورمع  نب  هبلعث  نب  هَّللا  میت  همـسا  راّـجنلا و  نب  يدـع  نب  منغ  نب  رماـع  نب  بدـنج  نب  مارح  نب  دـیز  نـب  مـضمض 
ناک کلذـب و  رختفی  هب و  یمـستی  ناک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مداخ  راّجنلا  نب  يدـع  ینب  نم  يراجنلا  یجرزخلا  يراـصنالا 
رماع یف  رماع  نب  شادخ  نب  دسا  نب  دیز  نب  ورمع  تنب  یملـس  اهمـسا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ةّدج  بلّطملا  دبع  مأ  وه و  عمتجی 

اهمسا و دنع  اهبـسن  دری  ناحلم و  تنب  میلـس  مأ  هّمأ  اهینتجی و  ناک  ۀلقبب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هانک  ةزمح  ابا  ینکی  ناک  منغ و  نب 
اهّزجی نا  داراف  ۀـباوذ  هل  تناک  هب و  تناک  ضایب  ۀـعملل  قولخب  هیعارذ  قلخی  ناک  سرولاب و  لیق  ءانحلاب و  لیق  ةرفـصلاب و  بضخی  ناک 

تلاق هما و  هتهنف 
نینذالا اذ  ای  هل  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  هبعاد  اهب و  ذخای  اهّدمی و  ّیبّنلا  ناک 

اردب تدهشا  سنال  لاق  هنا  کلام  نب  سنال  یلوم  نع  یبأ  ینثدح  يراصنالا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  لاق  و 
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همدخی و مالغ  وه  ردب و  یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  سنا  جرخ  هَّللا  دبع  نب  دمحم  لاق  ردب  نع  تبغ  نیا  کل و  ّمأ  لاق ال 
سنا نع  يرهزلا  يور  نینس و  نامث  لیق  نینس و  عست  لیق  نینس و  رـشع  ارجاهم  ۀنیدملا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  مدق  امل  هرمع  ناک 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  مدخ  لیق  ۀنس و  نیرـشع  نبا  انا  یفوت و  نینـس و  رـشع  نبا  انا  ۀنیدملا و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  مدق  لاق 
لاق یـسیع  یبأ  یلا  مهدانـساب  دمحم  نب  میهاربا  رفعج و  وبا  هَّللا و  دبع  نب  لیعامـسا  انربخا  اعبـس  لیق  اینامث و  همدـخ  لیق  نینـس و  رـشع 

نالیغ نب  دومحم  انثدح 
یّلص یبّنلا  هل  اعد  نینس و  رشع  همدخ  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نم  سنا  عمـس  ۀیلاعلا  یبال  تلق  لاق  ةدلخ  یبأ  نع  دواد  وبا  انربخا 

کسملا حیر  هنم  ءیجی  ناحیر  هیف  ناک  نیترم و  ۀنسلا  یف  ۀهکافلا  لمحی  ناتسب  هل  ناک  ملس و  هیلع و  هَّللا 
کلام و نب  سنا  كردا  دق  رانید و  نب  دلاخ  همسا  هدلخ  وبا 

بلاط وبا  انربخا  دـحاولا  دـبع  نب  هَّللا  ۀـبه  مساقلا  وبا  انربخا  اولاق  هریغ  يدادـغبلا و  دزربط  نب  رمعم  نب  دـمحم  نب  رمع  صفح  وبا  اـنربخا 
الاق ریهز  یبأ  نب  ریهز  لبنح و  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  انربخا  میهاربا  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  رکب  وبا  انربخا  نالیغ  نب  دـمحم  نب  دـمحم 
یلع ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یقترا  لوقی  کلام  نب  سنا  تعمـس  لاق  نادرو  نب  ۀملـس  انربخا  بنعق  نب  ۀملـسم  نب  هَّللا  دـبع  اـنربخا 

نیمآ لق  هل  رفغی  ملف  ناضمر  كردا  نم  فنا  مغر  لاقف  لیربج  یناتا  لاقف  هَّللا  لوسر  ای  تنمآ  مالع  هل  لیقف  نیما  لاقف  ۀجرد  ربنملا 
ببـس ناک  کلذب و  ّهلذی  نا  دارأ  جاجحلا  همتخ  هقنع  یف  اموتخم  کلام  نب  سنا  تیأر  لاق  دـیزی  نب  قاحـسا  نع  بئذ  یبأ  نبا  يور  و 

هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  ۀیاورلا  یف  نیرثکملا  نم  وه  ّيدعاّسلا و  دعس  نب  لهس  ۀمجرت  یف  هانرکذ  ام  ۀباحـصلا  قانعا  جاجحلا  متخ 
لوسرل ۀیصع  هدنع  ناک  ریثک و  قلخ  يرهزلا و  يرصبلا و  نسحلا  ةداتق و  ینانبلا و  تباث  لیوطلا و  دیمح  نیریـس و  نبا  هنع  يور  ملـس  و 

یلا هدانساب  هَّللا  ۀبه  نب  باهولا  دبع  رسای  وبا  انربخا  هصیمق  هبنج و  نیب  هعم  تنفدف  هعم  نفدت  نأ  رمأ  تام  املف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
هَّللا لوسر  یب  تتاف  يدیب  میلـس  مأ  تذخا  لاق  کلام  نب  سنا  نع  لیوطلا  دیمح  انربخا  دیزی  انربخا  یبأ  ینثدح  لاق  دمحا  نب  هَّللا  دـبع 

سئب وا  تأسا  هتعنص  ّطق  ءیش  یل  لاق  امف  نینس  عست  هتمدخف  لاق  بتاک  مالغ  وه  ینبا و  اذه  هَّللا  لوسر  ای  تلاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ۀـصفح و امهدـحا  ناتنبا  وا  ارکذ  نونامث  هبلـص  نم  هل  دـلوف  دـلولا  لاملا و  ةرثکب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هل  اعد  تعنـص و  ام 

ناک ضبار و  دسا  ةروص  همتاخ  شقن  ناک  ۀئام و  وحن  لیق  ادلو و  نورـشع  ۀـئام و  هدـلو  دـلو  هدـلو و  نم  هل  تام و  ورمع و  مأ  يرخالا 
ةرثکب مهبلغیف  مهعم  یمر  اّمبر  هیدی و  نیب  اومری  نا  هدلو  رمای  نیبیصملا و  ةامرلا  دحا  ناک  بهذلاب و  هنانسا  ّدشی 
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نیعست و نیتنثا و  ۀنس  لیق  نیعست و  يدحا و  ۀنـس  یفوت  لیقف  هرمع  غلبم  هتافو و  تقو  یف  فلتخا  هب و  مّمعتی  زخلا و  سبلی  ناک  هتباصا و 
نینس عبس  ۀنس و  ۀئام  لیقف  نینس  رشع  ۀنس و  ۀئام  لیق  نینس و  ثلث  ۀنس و  ۀئام  هرمع  ناک  لیق  نیعست و  ۀنس  لیق  نیعست و  ثلث و  ۀنس  لیق 

يدنعف نینس  عبس  ۀئام و  نینس و  رشع  ۀئام و  لاق  نم  لوق  اما  ۀنس  نوعست  عست و  هرمع  سنا و  یفوت  دیمح  لاق  ۀنس  نوعـست  عضب و  لیق  و 
ۀنـس و ۀئام  اذـه  یلع  هل  نوکیف  نیعـست  ثالث و  ۀنـس  هتافو  یف  لیق  ام  رثکا  نینـس و  رـشع  ةرجفلا  دـنع  هرمع  یف  لیق  ام  رثکا  هنال  رظن  هیف 

نم رخآ  وه  ملعا و  هَّللا  انّیب و  اصقن  اذه  نع  صقنیف  نینس  نامث  وا  نینس  عبس  ةرجهلا  یف  هل  ناک  هنا  لوقی  نم  لوق  یلع  اما  نینس و  ثالث 
یلالکلا كردم  نب  نّطق  هیلع  یّلص  ةرـصبلا و  نم  نیخـسرف  یلع  كانه  نفد  فّطلاب و  هرـصقب  هتوم  ناک  ۀباحـصلا و  نم  ةرـصبلاب  یفوت 
يراّجنلا يراصنالا  ةزمح  وبا  مامالا  مضمـض  نب  رـضنلا  نب  کلام  نب  سنا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  نیدلا  سمـش  ۀـثلثلا و  هجرخا 

نا یلا  رجاه  ذنم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلل  ۀمزالم  ریثک و  ثیدح  ۀلیوط و  ۀبحص  هل  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مداخ  یندملا 
ةداتق و يرهّزلا و  نسحلا و  هنع  يور  اتوم  ۀباحّـصلا  رخآ  ناک  ارهد و  رّمع  ۀـفئاط و  ّیبا و  ناـمثع و  رمع و  رکب و  یبأ  نع  ذـخا  مث  تاـم 
اثیدح و نینامث  ملـسم  نود  يراخبلا  هل  جرخا  مهاوس  مما  يراصنالا و  دیعـس  نب  ییحی  یمیّتلا و  نامیلـس  لیوطلا و  دیمح  ینانبلا و  تباث 

نبا لیوطلا و  دیمح  هلاق  نیعست  ثالث و  ۀنس  یف  تام  اثیدح  نیرشع  ۀینامث و  ۀئام و  جارخا  یلع  هل  اقفتا  اثیدح و  نیعبـسب  ملـسم  هل  درفنا 
يدـحا و ۀنـس  تام  دـیبع  وبا  ّيدـع و  نب  مثیهلا  ةداتق و  لاق  قلخ و  ییحی و  نب  يّرـسلا  بنعق و  سـالفلا و  میعن و  وبا  یعبـضلا و  ۀـیلع و 

باجحلا نب  بیعش  نع  مزاح  نب  ریرج  يور  ّيدقاولا و  هعبات  نیعست  نیتنثا و  ۀنس  یفوت  هنا  سنالا  دلو  نع  یسیع  نب  نعم  يور  نیعست و 
مارح نب  دیز  نب  مضمض  نب  رضنلا  نب  کلام  نب  سنا  هتفگ  ۀباصإلا  باتک  رد  ینالقسع  رجح  نبا  هنع و  هَّللا  یضر  نیعست  ۀنس  یّفوت  هنا 

نیرثکملا دحاو  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مداخ  یجرزخلا  ّيراصنالا  ةزمح  وبا  راّجنلا  نب  يدـع  نب  منغ  نب  رماع  نب  بدـنج  نب 
هنع ۀیاوّرلا  نم 

امل ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  هب  تتا  میلس  مأ  هّمأ  نا  نینـس و  رـشع  نبا  انا  ۀنیدملا و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  مدق  لاق  ّهنا  هنع  ّحص 
هَّللا یّلص  ّیبّنلا  هحزام  اهینتجی و  ناک  ۀلقبب  ةزمح  ابا  هاّنک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نا  هلبقف و  کمدخی  مالغ  سنا  اذه  هل  تلاقف  مدق 

نینذألا اذ  ای  هل  لاقف  ملس  هیلع و 
یلوم نع  یبأ  ینربخا  همدخی  مالغ  وه  ردب و  یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  سنا  جرخ  يراصنالا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  لاق  و 

نم ّنس  یف  نکی  مل  هنال  نیّیردـبلا  یف  هورکذـی  مل  امنا  تلق و  کل  ّمأ  ردـب ال  نع  تبغ  نیا  لاق و  اردـب  تدهـشا  سنـال  لاـق  هنا  سنـال 
لتاقی
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همدخ لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نم  سنا  عمـسا  ۀیلاعلا  یبال  تلق  ةدلخ  یبأ  نع  دواد  وبا  انث  نالیغ  نب  دومحم  انث  يذـمرتلا  لاق  و 

حیر هنم  ءیجی  ناحیر  هیف  ناک  نیترم و  ۀنـسلا  یف  ۀـهکافلا  لـمحی  ناتـسب  هل  ناـک  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  اـعد  نینـس و  رـشع 
ناک ینیدملا  نب  ّیلع  لاق  اهب  تام  ةرـصبلا و  نطق  مث  حوتفلا  دهـش  مث  ۀنیدملاب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  دعب  هتماقا  تناک  کسملا و 

هیلع و هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  عم  سنا  ازغ  مک  سنا  نب  یسوم  تلأس  نامثع  نب  قاحسا  انث  یسوم  انث  يراخبلا  لاق  ةرصبلاب و  اتوم  ۀباحّصلا  رخآ 
ةریبه نب  ناوفص  قیرط  نم  نکّسلا  نبا  يور  تاوزغ و  ینامث  لاق  ملس 

اهتعضوف لاق  یناسل  تحت  اهعضف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  ةرعـش  هذه  کلام  نب  سنا  یل  لاق  ینانبلا  تباث  لاق  لاق  ۀّیمأ  نع 
هناسل تحت 

یتم باجحلا  نب  بیعـشل  تلق  مزاح  نب  ریرج  لاق  يریغ  نیتلبقلا  یّلـص  دـحا  قبی  مل  لوقی  کـلام  نب  سنا  تعمـس  هیبا  نع  رمعم  لاـق  و 
نیعست و يدحا و  ۀنـس  تام  نامیلـس  نب  رمتعم  ّيدع و  نب  مثیهلا  ریفع و  نب  دیعـس  لاق  نیهاش و  نبا  هجرخا  نیعـست  ۀنـس  لاق  سنا  تام 

ۀنس الا  ۀنس  ۀئام  هرمع  ناک  داز و  هلثم و  دیمح  نع  نامیلـس  نب  رمتعم  انث  لبنح  نب  دمحا  انث  لبنح  انث  دمحا  نب  نامثع  انث  نیهاش  نبا  لاق 
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تام یفوکلا و  میعن  وبا  لاق  نیعـست و  نیتنثا و  ۀنـس  کلام  نب  سنا  رـضح  هنا  یلذهلا  دیز  نب  هَّللا  دبع  نع  يدـقاولا  نع  دعـس  نبا  لاق  و 
ۀئام هل  تام و  هنا  ریکب  نب  ییحی  نع  نیهاش  نبا  یکح  نینـس و  ثلث  ۀئام و  هل  داز و  ۀفیلخ و  ینئادملا و  هخرا  اهیف  نیعـست و  ثلث و  ۀنس 

کلذک و يراصنالا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نع  ۀّبش  نب  رمع  نع  ّيوغبلا  هاور  نینس و  عبس  ۀئام و  لیق  لاق و  ۀنس  ۀنس و 
تلاق لاق  سنا  نع  ۀصفح  نع  ناّسح  نب  ماشه  نب  نیسحلا  نب  دلخم  انث  یـصیصملا  نامثع  نب  میهاربا  انث  یبایرفلا  رفعج  انث  یناربطلا  لاق 

ۀئام و يدـلو  دـلو  يوس  یبلـص  نم  تنفد  دـقلف  سنا  لاق  هیف  هل  كراب  هدـلو و  هلام و  رثکا  ّمهّللا  لاقف  سنال  عدا  هَّللا  لوسر  ای  میلـس  ّمأ 
نیترم ۀنّسلا  یف  رمثتل  یضرأ  نا  نیرشع و  ۀسمخ و 

عدا سنا  هَّللا  لوسر  ای  تلاقف  مالغ  انا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  یلا  میلـس  مأ  یب  تءاج  سنا  نع  تباث  نع  نامیلـس  نب  رفعج  لاق  و 
ۀثلاثلا وجرا  انا  نیتنثا و  تیار  دق  لاق  ۀّنجلا  هلخدا  هدلو و  هلام و  رثکا  مهّللا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاقف  هل  هَّللا 

یّلـصف ۀـّیربلا  یلا  جرخ  اّضوتف و  سنا  ماقف  لاق  انـضرا  تشطع  ةزمح  ابا  ای  لاقف  هنامرهق  ءاجف  سنا  عم  تنک  تباث  نع  اضیا  رفعج  لاـق  و 
تغلب نیا  رظنا  لاقف  هلها  ضعب  سنا  ثعب  رطملا  نکـس  املف  ءیـش  لک  تألم  یتح  ترطم  مث  لاق  مئتلی  باحّـسلا  تیارف  اعد  مث  نیتعکر 

ادحا تیأر  ام  ةریره  وبا  لاق  تباث  نع  ۀبعش  نع  دعجلا  نب  یلع  لاق  فیّصلا و  یف  کلذ  اریسی و  الإ  هضرا  دعت  ملف  رظنف 
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اسنا و ینعی  میلس  مأ  نبا  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرب  ةالص  هبشا 
ناک ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نا  کلام  نب  سنا  ینربخا  ةریره  یبأ  نع  حبـصالا  رمع و  نب  دیبع  قیرط  نم  طسوالا  یف  یناربطلا  يور 

ثیدحلا اذه  ریغ  سنا  نع  ةریره  وبا  يور  ملعن  لاق ال  ةولصلا و  یف  ریشی 
یلع نیرحبلا  یلا  ههّجویل  سنا  یلا  ثعب  فلختـسا  امل  رکب  ابأ  نا  سنا  نب  یـسوم  نع  نوع  نبا  انث  يراصنالا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  لاـق  و 
سپ صاقو  یبأ  نب  دعس  اما  اّدج  ةریثک  هلئاضف  سنا و  بقانم  هثعبف و  لاق  بتاک  بیبل  هناف  هثعبا  لاقف  هراشتـساف  رمع  هیلع  لخدف  ۀیاقّـسلا 

هّنجلاب و نیرـشبم  هرـشع  زا  یکی  مالـسلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مانالا  ریخ  بانج  دـهاشم  نیدـهاش  مالـسالا و  یلا  نیقباس  مالعا و  رباکا  زا 
لـضفا هلآ  هیلع و  تاـنئاک  رورـس  باـنج  توعد  دروم  تاوـعد و  تباجتـساب  روهـشم  ۀّنـسألا و  فویـسلا و  لـالظ  تحت  نیلتاـقم  دـحاو 

بیهو نب  کلام  صاقو  یبأ  مسا  صاقو و  یبأ  نب  دعـس  هتفگ  باعیتسالا  باتک  رد  یبطرقلا  يرمنلا  ربلا  دـبع  نبا  ظـفاح  هدوب  تاولـصلا 
ۀملس ینثدح  ّيدقاولا  لاق  ۀنس  دعب  ملسا  همالسا  یف  ۀعبس  عباس  ناک  قاحسا  ابا  ینکی  يرهزلا  یشرقلا  بالک  نب  ةرهز  نب  فانم  دبع  نب 
دهش ةولصلا و  ضرفی  نا  لبق  تملسا  لاق  هنا  هنع  يور  ۀنس و  ةرشع  عست  نبا  انا  تملـسا و  لاق  دعـس  نع  دعـس  تنب  ۀشئاع  نع  ثحب  نب 

وه یفوت و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  ربخا  يروشلا و  مهیف  رمع  لعج  نیّذلا  ۀتّـسلا  دحا  وه  دهاشملا و  رئاس  ۀیبیدحلا و  اردب و 
ۀباجا هتوعد  راهتـشالا  یجرت  هتوعد و  فاخت  کلذـب  اروهـشم  ةوعدـلا  باجم  ناـک  ۀـّنجلاب و  مهل  دوهـشملا  ةرـشعلا  دـحا  ضار و  مهنع 

کلذ مهدنع و 
هتوعد بجاو  همهس  ددس  مهّللا  هیف  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا 

ناوزغ و نب  ۀـنییع  ورمع و  نب  دادـقملا  ذـئموی  هعم  ناک  ثراحلا و  نب  ةدـیبع  ۀیّرـس  یف  کلذ  هَّللا و  لیبس  یف  مهـسب  یمر  نم  لّوا  وه  و 
هَّللا  لیبس  یف  مهسب  یمر  نم  لّوا  هنا  ینعم  یف  لاق  ادعس  ّنا  يوری 

یلبن  رودصب  یتباحص  تیمح  ینا  هَّللا  لوسر  اج  لهالا و 
لهس  لکب  ۀنوزح و  لکب  ادایذ  مهلئاوا  اهب  دوذا 
یلبق  هَّللا  لوسر  عم  مهسب  دعم  نم  مار  ّدتعی  امف 

و
امهنم دحاو  لکل  لاقف  هیوبا  ریبزلل  هل و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عمج 
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ملعا هَّللا  نولوقی و  امیف  امهریغ  دحال  لقی  مل  یما و  یبأ و  كادف  مرا  هنع  يور  امیف 
ّمهّللا صاقو  یبأ  نب  دعـس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  مزاح  یبأ  نب  سیق  نع  دلاخ  یبأ  نب  لیعامـسا  نع  ۀنییع  نبا  يور 

هتیمر دّدس  هتوعد و  بجا 
لاقف دعس  لبقاف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  دنع  تنک  لاق  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  رماع  انثدح  لاق  لداجم  انثدح  لاق  ناّطقلا  ییحی  يور  و 

یلاخ تنا 
برعلا نم  لجر  لوا  انا  لوقی  ادعس  تعمس  لاق  سیق  نع  لیعامسا  نع  عیکو  يور  و 
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هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نوسرحی  اوناک  نیّذلا  شیرق  نم  ناعجـشلا  ناسرفلا  دحا  ناک  لاتقلا و  دنع  ةازغلا  یف  هَّللا  لیبس  یف  مهـسب  یمر 

هیدی و یلع  هَّللا  حتفف  کلذ  یلع  باطخلا  نب  رمع  هرّمأ  سراف  لاتق  یلوت  مجاعالا و  یفن  ۀفوکلا و  فّوک  يذـّلا  وه  هیزاغم و  یف  ملـس  و 
هیف ترهظ  ةوعد  بذکلاب  ههجاو  يّذلا  یلع  اعدـف  لطابلاب  هومر  اهلها و  هاکـشف  ۀـفوکلا  یلع  اریما  ناک  اهریغ و  ۀیـسداقلا و  حـتف  هل  ناک 
نب راّمع  یلو  ۀفوکلا و  لها  هاکش  نیح  نیرشع  يدحا و  ۀنـس  کلذ  رمع و  هلزع  هترهـشل و  هرکذ  تکرت  روهـشم  کلذب  ربخلا  اهتباجا و 
مث ایناث  ۀفوکلا  یلع  ادعس  داعا ؟؟؟ ارامع و  لزع  مث  نیضرالا  ۀحاسم  فینح  نب  نامثع  لاملا و  تیب  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  ةولـصلا و  رـسای 
نب دیلولا  یلو  هلزع و  مث  ادیعس  یلو  اریـسی و  نامثع  هّرقاف  رمع  لتق  یتح  اهیلع  لزی  ملف  ۀبعـش  نب  ةریغملا  اهیلإ  جرخی  نا  لبق  یلو  هلزع و 

یّلـصا نا  نسحا  ینا ال  نومعزی  موق  یلع  دوعا  نا  ینورمأت  لاق أ  هیلع و  یبأ  ۀفوکلا  یلع  ادعـس  دیعی  نا  دارأ  امل  رمع  نا  لیق  دق  ۀـبقع و 
همار ۀنایخ و  زجع و ال  نم  هلزعا  مل  هناف  یلاولا  هب  نعتسیلف  الا  کلذ و  دعس  اهالو  نا  لاقف  يروشلا  لها  نم  هلعج  رمع و  نعط  املف  هکرتف 

یلع و یلا  مشاه  راص  هیلع  یبأ  املف  ۀبتع  نب  مشاه  هیخا  نبا  اضیا  همار  کلذک  یباف و  نامثع  لتق  دـعب  هسفن  یلا  وعدـی  نا  دعـس  نبا  هنبا 
هیف و ۀیواعم  عمطف  ماما  یلع  ۀمالا  عمتجت  یتح  ءیـشب  سانلا  رابخا  نم  هوربخی  نا ال  هلها  رما  ۀنتفلا و  یف  هتیب  مزل  دـعق و  نمم  دعـس  ناک 

نم هوتا  ام  نورّفکی  مّهنا ال  مهل  لوقی  نامثع و  مدب  بلطلا  یلع  هنوع  یلا  مهوعدی  مهیلإ  بتکف  ۀملـسم  نب  دمحم  رمع و  نب  هَّللا  دبع  یف 
ءاج ام  هیلع  ّدری  مهنم  دحاو  لک  هباجاف  هرکذ  تکرت  مهیلإ  هب  بتک  مّظن  رثن و  یف  ءاوس  هلذاخ  هلتاق و  نا  لاق  کلذـب و  ّالا  هنالذـخ  هلتق و 

هل  صاّقو  یبأ  نب  دعس  باوج  یف  ناک  هبلطی و  امل  لهاب  سیل  هناب  هتلاقم  هیلع  رکنی  هب و 
ءاودلا هب  ءیجت  امب  سیل  ءایعلا و  ءادلا  كؤاد  يواعم 

ءاشی امب  هیلع  ددرا  مالف  ّیلع  نسح  وبا  ینوعدیأ 
ءالولا ةوادعلا و  هب  زیمت  اریصن  افیس  ینطعا  هل  تلق  و 

ءامدلا هلقث  رهظلا  نا  اریبک و  هرغصا  ّرشلا  ناف 
ءافعلا هب  تعمط  دق  ام  یلع  اّیلع  ایعا  يذلا  یف  عمطت  أ 

ءارغلا ءرملل  تنا  اتیم  اّیح و  کنم  ریخ  هنم  مویل 
ءالبلا هبهذا  يارلا  ناف  هعدف  نامثع  رما  اماف 

نب دعس  تام  لطابلا و  اورصنی  مل  قحلا و  اولذخ  موق  ءالؤه  لاق  هعم  مایقلا  هترـصن و  هتعیب و  نع  اودعق  نیّذلا  نع  ّیلع  لئـس  رمع  وبا  لاق 
لاجرلا باقر  یلع  ۀنیدملا  یلا  لمح  ۀنیدملا و  نم  لایمأ  ةرشع  یلع  قیقعلاب  هرصق  یف  صاقو  یبأ 

93 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیتس عضب و  نبا  وه  نیسمخ و  سمخ و  ۀنـس  یفوت  يدقاولا  لاقف  هتافو  تقو  یف  فلتخا  مکحلا و  نب  ناورم  هیلع  یّلـص  عیقبلاب و  نفد  و 

یبأ نب  دعس  یفوت  ساّلفلا  یلع  نب  رمع  نامثع و  نب  نسحلا  ریبزلا و  لاق  نیسمخ و  نامث و  ۀنس  صاقو  یبأ  نب  دعـس  تام  میعن  وبا  لاق  و 
یفوت لاق  لبنح  نب  دمحا  نع  ۀعرز  وبا  رکذ  نیعبس و  عبرا و  نبا  وه  ساّلفلا و  لاق  نیعبس و  عضب و  نبا  وه  نیسمخ و  عبرا و  ۀنـس  صاقو 
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اهرکذا ملف  اداضتم  افالتخا  هتفـص  یف  فلتخا  يرخالا و  هتجح  دعب  ۀـیواعم  ةراما  یف  ۀنـس  نینامث  ثالث و  نبا  وه  صاقو و  یبأ  نب  دـعس 
لاقف فوص  نم  ۀـّبج  قلخب  یعد  توملا  هرـضح  امل  صاـقو  یبأ  نب  دعـس  نا  باهـش  نبا  نع  لـیقع  نع  دعـس  نب  ثیللا  يور  کلذـل و 

ظافحلا ةرکذـت  رد  یبهذ  نیدـلا  سمـش  اذـهل و  اهؤبخأ  تنک  امنا  ّیلع و  یه  ردـب و  موی  اهیف  نیکرـشملا  تیقل  تنک  یناف  اهیف  ینونفک 
یمر نم  لوا  ّيرـشعلا  ّيردبلا  يرهزلا  قاحـسا  وبا  نیمالا  بالک  نب  ةرهز  نب  فانم  دبع  نب  بیهو  نب  کلام  صاقو  یبأ  نب  دعـس  هتفگ 

ۀمقلع بیسملا و  نب  دیعس  مزاح و  یبأ  نب  سیق  ۀشیاع و  رمع و  میهاربا و  بعـصم و  دمحم و  رماع و  هونب  هنع  يور  هَّللا  لیبس  یف  مهـسب 
سطفا و مدآ  مسجلا  رعشلا  دعج  اظیلغ  اریصق  ناک  ۀنس و  ةرشع  عبس  نبا  وه  ملسا و  قلخ  یکملا و  دمحا  دهاجم و  يدهنلا و  نامثع  وبا  و 

تثکم لوقی  ادعس  تعمس  بیسملا  نبا  لاق  ةرعش و  یهجو  یف  ام  تملسا و  لاق  هیبا  نع  دعسل  دلو  نع  يراقلا  عفان  يور  الیوط  ناک  لیق 
مالسالا و ثلاثل  ینا  یلایل و 

یما یبأ و  كادف  مرا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یل  لاق 
یلع و عم  لتاقی  مل  ۀنتفلا و  لزتعا  نینمؤملا  سوفن  یف  عقو  رابک و  تاحوتف  میظع و  داهج  ۀّـمج و  بقانم  هل  ةوعدـلا  باجم  دعـس  ناک  و 

میظعل هنا  انسح  ناک  نئل  ریغصل و  ّهنا  ابنذ  ناک  نئل  رمع  نبا  دعـس و  هلزن  لزنم  ّرـش  لاق  هنبا  هفّنع  کلذ و  یلع  هطبغی  یلع  ناک  مث  ۀیواعم 
تناک هتکرت  لیق  اذهل و  اهتابخا  امنا  ردب  موی  اهیف  تلتاق  یناف  اهیف  ینونفک  لاق  فوص و  ۀّبج  قلخب  اعد  رضتحا  امل  ادعـس  نا  يرهزلا  لاق 

رجح نبا  عیقبلاب و  نفدف  لمح  نیـسمخ و  سمخ و  ۀنـس  قیقعلاب  هانب  رـصق  یف  لزتعا  دق  ناک  مهرد و  فلا  نیـسمخ  مهرد و  فلا  یتئام 
قاحسا وبا  يرهزلا  ّيرهفلا  بالک  نب  ةرهز  نب  فانم  دبع  نب  بیهو  لاقی  بیها و  نب  کلام  نب  دعس  هتفگ  ۀباصإلا  باتک  رد  ینالقـسع 

یّلص یبنلا  نع  يور  ۀّیمأ  نب  برح  نب  نایفـس  یبأ  ّمع  تنب  ۀّیمأ  نب  نایفـس  تنب  ةزمح  هّمأ  اتوم و  مهرخآ  ةرـشعلا و  دحا  صاقو  یبأ  نب 
نم ةرمـس و  نب  رباج  رمع و  نبا  سابع و  نبا  ۀـشئاع و  دـمحم و  رمع و  بعـصم و  رماع و  میهاربا و  هونب  هنع  يور  اریثک  ملـس  هیلع و  هَّللا 
لّوا وه  ناسرفلا و  دحا  ناک  نورخآ و  فنحالا و  ۀمقلع و  مزاح و  یبأ  نب  سیق  ّيدهنلا و  نامثع  وبا  بیـسملا و  نب  دیعـس  نیعباتلا  رابک 

هب نعتسیلف  الا  ةرمالا و  هتباصا  نارمع  لاق  يروشلا و  ۀتس  دحا  وه  هَّللا و  لیبس  یف  مهسب  یمر  نم 
94 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کلذب اروهـشم  ةوعدلا  باجم  ناک  نامثعل و  اهیلو  لزع و  مث  اهانب  يذلا  وه  ورمعل و  ۀـفوکلا  یلو  قارعلا و  حـتف  نم  سار  ناک  یلاولا و 
یف عقو  عبرا و  ۀنـس  لیق  سمخ و  ۀنـس  تام  هنا  لیق  دق  رهـشا و  یناثلا  نامث و  لیق  عبـس و  لیق  تس و  لیق  نیـسمخ و  يدحا و  ۀنـس  تام 

راذع ّیلع  ریبزلا و  ۀحلط و  وه و  ناک  رذنملا  نب  میهاربا  لاق  مالـسالا و  ثلاثل  ینا  مایا و  ۀعبـس  تثکم  دـقل  لاق  هنا  هنع  يراخبلا  حـیحص 
ادحاو و مه  مهس  ناک  يأ  دحاو  ماع 

هلاخ ءرما  ینریلف  یلاخ  اذه  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  لاقف  دعس  لبقا  لاق  رباج  ثیدح  نم  يذمرتلا  يور 
باعش نم  بعش  یف  دعس  انیبف  مهتالصب  نوفختسی  ۀکمب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحـصا  ناک  يزاغملا  یف  قاحـسا  نبا  لاق  و 
یحلب نیکرشملا  نم  الجر  دعس  برضف  مهولتاق  یتح  مهنید  مهیلع  اوباع  مهورفانف و  نوکرشملا  مهیلع  رهظ  ذإ  ۀباحّصلا  نم  رفن  یف  ۀکم 

مالسالا و یف  قیرا  مد  لوا  ناکف  هّجشف  لمج 
وعدی ناکف ال  كاعد  اذإ  دعسل  بجتسا  مهّللا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نا  دعس  نع  مزاح  یبأ  نب  سیق  ثیدح  نم  ّيذمرتلا  يور 

هل بیجتسا  الا 
دعـس ۀـنبا  هذـه  اولاقف  ّیبص  ۀـماق  اهتماق  ةأرما  تناک  لاق  هیبا  نع  ةریغم  نع  ریرج  قیرط  نع  ایندـلا  یبأ  نبال  ةوعدـلا  یباـجم  یف  اـنیور  و 

هتیب و مزل  ۀنتفلا و  لزتعا  نامثع  لتق  امل  دعب و  هتسم  امف  کیدی  هَّللا  عطق  لاقف  اهروهط  یف  اهدی  تسمغ 
نم احلاص  الجر  تیل  لاقف  قرا  ۀنیدملا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  مدق  امل  تلاق  ۀشئاع  ثیدح  نم  یئاسّنلا  يذمرتلا و  ناخیـشلا و  يور 

یّلصف ۀنیدملا  لمح  قیقعلاب و  دعس  تام  هل  اعدف  ۀیاور  یف  ماقف و  دعس  انا  لاق  اذه  نم  لاقف  حالّسلا  توص  تعمس  ذإ  ینسرحی  یباحصا 
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دجسملاب هیلع 
حتف يّذلا  وه  ریبزلا  لاق  نیسمخ و  نامث و  ۀنس  تام  میعن  وبا  لاق  نیسمخ و  سمخ و  ۀنس  اهنا  هتافو  تقو  یف  لیق  ام  تبثا  ّيدقاولا  لاق  و 
فلا ۀئام  انهه  هل  لاقف  ۀبتع  نب  مشاه  هیخا  نبا  هءاج  ۀنتفلا و  لزتعا  ۀفوکلا و  فّوک  يّذلا  وه  ةوعدـلا و  باجتـسم  ناک  يرـسک و  نئادـم 
جرخا عطق و  رفاکلا  هب  تبرض  اذإ  ائیـش و  عنـصی  مل  نم  نمؤملا  هب  تبرـض  اذإ  ادحاو  افیـس  اهنم  دیرا  لاقف  رمالا  اذهب  قحا  کنوری  فیس 

رمع ۀعبرا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصا  ّدشا  ناک  لاق  قاحسا  یبأ  نع  دّیج  دنـسب  هخیرات  یف  ۀبیـش  یبأ  نب  نامثع  نب  دمحم 
كرابم نع  رـصنلا  وبا  انث  ریخلا  یبأ  نب  لیعامـسا  انث  هخیرات  یف  جارّـسلا  سابعلا  وبا  لاق  ۀباصالا و  یف  لاق  نا  یلا  دعـس  ریبزلا و  یلع و  و 

سانلا مرکا  هتیالو  یف  هانکرت  لاـقف  صاـقو  یبأ  نب  دعـس  نع  هلأـسف  رمعی  نع  ریرج  نع  هثّدـح  نم  نع  ةدـیرب  نب  هَّللا  دـبع  نب  دیعـس  نب 
انث ریبزلا  لاق  سانلا و  یلا  شیرق  ّبحا  سابلا و  دنع  سانلا  دـشا  ةّرذـلا  عمجی  امک  مهل  عمجی  ةّربلا  مالاک  مهل  وه  ةرـسب و  مهلقا  ةرذـعم و 

هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  هثعب  نیح  ثراحلا  نب  ةدیبع  شیج و  یف  دعس  ناک  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  نب  میهاربا 
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نب دامح  نب  دـمحم  ینثدـحف  لاق  هَّللا  لـیبس  یف  مهـسب  یمر  نم  لّوا  دعـس  ناـک  لـبّنلاب و  اومارتف  شیرق  ریع  یقلف  عفار  یلا  ملـس  هیلع و 
کلذ  یف  دعس  لاق  لاق  دعس  نب  یسوم 

یلبن  رودصب  یتباحص  تیمح  ّینا  هَّللا  لوسر  اج  لهالا 
دعم نم  مار  ّدتعی  امف  لهس  لکب  ۀنوزح و  لکب  ادایذ  مهلئاوا  اهب  دوذا  اهیف  داز  لاق و 

اما ۀـثلثلا  تاـیبالا  هیف  هوحنب و  يرهزلا  نع  نمحرلا  دـبع  نب  ناـمثع  نع  هنا  داـیز  یف  ریکب  نب  سنوی  هجرخا  یلبق و  هَّللا  لـیبس  یف  مهـسب 
تیاهن لوبقلا  ّبه  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  سفن  تبراحم  زا  امیـس  الوا  لام  نارـسخ  لاح و  ءوس  دنچ  ره  سپ  صاعلا  نب  ورمع 

لامک دنیآیمن و  زاب  وا  يارب  بقانم  بئارغ  قلخ  لئاضف و  لئالج  داجیا  زا  زین  همه  نیا  اب  تنـس  لها  تارـضح  رگم  تسحئال  حـضاو و 
دیعـس نب  مشاه  نب  لئاو  نب  صاعلا  نب  ورمع  هتفگ  تاقثلا  باتک  رد  نابح  نباب  فورعملا  متاح  وبا  دنیامنیم  المرب  وا  تلالج  تمظع و 

دبع وبا  لاقی  دمحم و  وبا  هتینک  لسالّسلا  تاذ  شیج  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  هّالو  یمهسلا  بعک  نب  صیـصه  نب  ورمع  نب  مهـس  نب 
نب دیزی  ۀیالو  یف  نیتس  نیتنثا و  وا  يدحا  ۀنس  رطفلا  موی  اهیلع  ایلاو  ناک  رصمب و  تام  شیرق  تاعد  نم  ناک  ۀکم و  لها  یف  هدادع  هَّللا 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلاب  نیئزهتسملا  نم  صاعلا  وبا  ناک  دیعلا و  ةالص  سانلاب  یّلص  مث  هَّللا  دبع  هنبا  هیلع  یّلص  ۀیواعم و 
ورمع انرـضح  لاق  ۀسامـش  نبا  نع  بیبح  یبأ  نب  دیزی  ینثدح  حیرـش  نب  ةویح  نع  صاعلا  وبا  انث  میهاربا  نب  بوقعی  انث  یلعی  وبا  انثدح 
یّلـص هَّللا  لوسر  كرّـشب  اما  لاق  هاتبا  ای  کیکبی  ام  لوقی  هنبا  لعجف  رادجلا  یلا  ههجو  الیوط و  یکبی  توملا  ۀقایـس  یف  وه  صاعلا و  نب 

هَّللا و ّالا  هلا  نا ال  ةداهش  ّدعی  ام  لضفا  نا  لاقف  ههجوب  لبقاف  لاق  اذکب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  كرشب  ام  اذکب أ  ملس  هیلع و  هَّللا 
ّبحا دجا  یّنم و ال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  ّیلا  ضغبا  دحا  ام  ینتیأر و  ثلث  قابطا  یلع  ینتیأر  دـقل  هَّللا و  لوسر  ادـمحم  ّنا 

هیلع و هَّللا  یّلـص  یبنلا  تیتا  یبلق  یف  مالـسالا  هَّللا  لعج  املف  راـّنلا  یف  تنکل  کـلذ  یلع  ّتم  ولف  هتلتقف  هنم  تنکمتـسا  دـق  نوکا  نا  نم 
لاق کیلع  طرتشا  نا  تدرا  تلق  لاق  ورمع  ای  کلام  لاقف  يدی  تضبقف  هدی  یناطعاف  کعیاب  کنیمی ال  ینطعا  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  ملس 

لوسر تعیابف  لاق  اهلبق  ناک  ام  مدـهت  ةرجهلا  نا  هلبق و  ناک  ام  مدـهی  مالـسالا  نا  ورمع  ای  تملع  اما  لاـق  یل  رفغی  نا  تلق  اذ  اـم  طرتشت 
هنم ینیع  ألمأ  تنک  ام  هنم و  ینیع  یف  مظعا  ملس و ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  یلا  ّبحا  دحا  ناک  امف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
ران ۀحئان و ال  ینعبتت  الف  ّتم  انا  اذاف  اهیف  یلاح  ام  يردا  ءایشا ال  تیلو  مث  ۀنجلا  لها  نم  نوکا  نا  تدجول  کلذ  یلع  ّتم  ولف  هل  اماظعا 

اهمحل مسقی  روزج و  رخی  ام  ردق  يربق  دنع  اومیقا  مث  اّنش  باّرتلا  یلع  اّونشف  ینومتنفد  اذإ  و 
96 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّیبر لسر  هب  عجارا  اذ  ام  يردا  ام  مکب و  ّرسا 
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نب بعک  نب  صیصه  نب  رمع  نب  مهس  نب  دیعـس  نب  مشاه  نب  لئاو  نب  صاعلا  نب  ورمع  هتفگ  باعیتسالا  باتک  رد  یبطق  ربلا  دبع  نبا  و 
رازن و نب  ۀعیبر  نب  دسا  نب  ةزنع  نب  ناّلج  ینب  نم  ۀّیبس  ۀلمرح  تنب  ۀغبانلا  هّمأ  دمحم و  وبا  لیق  هَّللا و  دبع  ابا  ینکی  یمهّسلا  یشرقلا  ّيول 

تنب بنیز  رهف و  نب  ثرحلا  ینب  نم  طیقل  نب  سیق  دبع  نب  عفان  نب  ۀـبقع  ۀـشبحلا و  ةرجاهم  نم  ناک  يودـعلا  ۀـثاثا  نب  ورمع  هّمال  هوخا 
ورمع لأسی  نا  یلع  مهرد  فلا  لجرل  لعج  هنا  اورکذ  ةزنع و  نم  ۀّیبس  ۀـلمرح  یه  ةدـحاو و  ورمع  مأ  ءالؤه و  مأ  صاعلا  یبأ  نب  فیفع 
تعیبف برعلا  حامر  اهتباصا  ناّلج  ینب  نم  مث  ةزنع  ینب  نم  ۀغبانلا  بقلی  ۀلمرح  تنب  یملس  یما  لاقف  ربنملا  یلع  وه  هّمأ و  نع  صاعلا  نب 

ناک ناف  تبجناف  تدلوف  لئاو  نب  صاعلا  یلا  تراص  مث  ناعدج  نب  هَّللا  دـبع  هنم  اهارتشا  مث  ةریغملا  نب  ۀـهکافلا  اهارتشاف  ظاکعب  قوسل 
ام حیحصلا  ّحصی و  ربیخلا و ال  ۀّیبیدحلا و  نیب  ملسا  یلب  لیق  حتفلا و  لبق  نامث  ۀنس  ملسا  صاعلا  نب  ورمع  نا  لیق  هذخف  ءیش  کل  لعج 

نیملسم ۀنیدملا  ۀحلط  نب  نامثع  دیلولا و  نب  دلاخ  وه و  مدق  نامث و  ۀنس  ناک  همالسا  نا  هریغ  يدقاولا و  هرکذ 
اهدبک ذالفاب  ۀکم  مکتمر  دق  لاق  مهیلإ  رظن  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  اولخد  املف 

نب ورمع  مدق  نامث  ۀنـس  یف  لاق و  يدقاولا  رکذ  ربیخ و  ۀیبیدحلا و  نیب  نیرجاهم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  مهمودق  ناک  و 
اومدق دیلولا  نب  دلاخ  ۀحلط و  نب  نامثع  هعم  مدق  یـشاجنلا و  دنع  ملـسا  دق  لاق  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  املـسم  صاعلا 

رمع و ای  هل  لاق  ناک  یشاجنلا  نا  کلذ  مالسالل و  ادقتعم  الا  ۀشبحلا  ضرا  نم  تای  مل  هنا  لیق  ةرجهلا و  نم  نامث  ۀنس  رفـص  یف  ۀنیدملا 
لوسر یلا  ارجاهم  هدـنع  نم  جرخف  ینعطاف  هَّللا  يأ و  لاق  کلذ  لوقت  تنا  لاق  هَّللا  لوسرل  هنا  هَّللا  وف  کمع  نبا  رما  کـنع  برغی  فیک 

نامث ۀنس  رفص  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دهع  یلع  املسم  مدق  هنا  حیحصلا  ربیخ و  ماع  لبق  ملـساف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
هفارصنا نیح  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  لابقالاب  ّمه  ناک  ۀحلط و  نب  نامثع  دیلولا و  نب  دلاخ  وه و  رهشا  ۀّتـسب  حتفلا  لبق 

ای هل  لاق  ماّشلا و  وحن  ۀّیرـس  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هرّمأ  ملعا و  هَّللا  انرکذ و  يّذلا  تقولا  یلا  هل  مزعی  مل  مث  ۀـشبحلا  نم 
نم لئاو  نب  صاعلا  هیبا  لاوخا  وحن  هثعبف  ۀحلاص  ۀبغر  لاملا  نم  کل  بغرا  کمنغی و  کملـسی و  شیج  یف  کثعبا  نا  دـیرا  ینا  ورمع 

ههّجو نامث و  ۀنس  رفص  یف  ۀنیدملا  یلا  همودق  ناک  هجولا و  کلذ  یلا  ورمع  صخشف  داهجلا  یلا  مهرفنتسی  مالسالا و  یلا  مهوعدی  ّیلب 
ۀئام و ثلث  یف  ۀعاضق  دالب  نم  لسالّسلا  یلا  هریغ  ّيدقاولا و  هرکذ  امیف  نامث  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

کلذب مهفلاتسی  ةرذع  یلب و  ضرا  یلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هثعبف  یلب  نم  ورمع  دلاو  مأ  تناک 
97 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فاخ لسالسلا  تاذ  ةوزغلا  کلت  تیّمس  کلذب  لسالّـسلا و  هل  لاقی  ماذج  ضراب  ءام  یلع  ناک  اذإ  یتح  راصف  مالـسالا  یلا  مهوعدی  و 
فرـشلا لها  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  سراف  یتئام  شیجب  هّدماف  هّدمتـسی  ةوزغلا  کلت  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  بتکف 

لب ةدـیبع  وبا  لاقف  يددـم  متنا  امنا  مکریما و  انا  لاق  ورمع  یلع  اومدـق  املف  ةدـیبع  ابا  مهیلع  رمأ  امهنع و  هَّللا  یـضر  رمع  رکب و  وبا  مهیف 
رمع و یباف  یعم  نم  ریما  انا  کعیب و  نم  ریما  تنا 

کتعطا ینتفلاخ  ناف  افلتخت  اعواطتف و ال  ورمع  یلا  تمدق  اذإ  نا  ّیلا  دهع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  ةدیبع  وبا  هل  لاقف 
ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّیلو  ۀئام و  سمخ  اوناک  هلک و  شیجلا  یف  هفلخ  یّلـص  ةدـیبع و  وبا  هل  ملـسف  کفلاخا  یناف  ورمع  لاق 
مهنع هَّللا  یضر  ۀیواعم  نامثع و  رمعل و  لمع  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ضبق  یتح  اهیلع  لزی  ملف  ناّمع  یلع  صاعلا  نب  ورمع 

ءاقلبلا کبلعب و  قشمد و  ۀیواعم  یلو  ندرالا و  نیطسلف و  نایفـس  یبأ  نب  دیزی  توم  دعب  هّالو  دق  هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  ناک  و 
اهیلع لزی  ملف  اهحتتفاف  رصم  یلا  راصف  صاعلا  نب  ورمع  یلا  بتک  ۀیواعمب و  اهلک  ماشلا  عمج  مث  صمح  میذخ  نب  رماع  نب  دیعس  یلو  و 
انثدح مساق  نب  فلخ  انثدح  يرماعلا  دعس  نب  هَّللا  دبع  اهیلو  اهنع و  هلزع  مث  اهوحن  وا  نینـس  عبرا  اهیلع  نامثع  هّرقاف  رمع  تام  یتح  ایلاو 

ۀّیردنکـسالا تضقتنا  نیرـشع  سمخ و  ۀنـس  یف  لاق  هیجولا  نب  حلاص  نع  هیبا  نع  یهیجولا  رکب  وبا  انثدـح  یبالودـلا  قیـشر  نب  نسحلا 
مهل ناک  يذلا  دهعلل  مهعضاوم  یلا  يرقلا  نم  اوبـس  يّذلا  یبّسلا  درب  نامثع  رما  ۀیّرذلا و  یبس  ۀلتاقملا و  لتقف  صاعلا  نب  ورمع  اهحتتفاف 
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لزتعاف رمع  وبا  لاق  نامثع  ورمع و  نیب  رـشلا  ودب  کلذ  ناک  يرماعلا و  حرـس  یبأ  نب  دعـس  نب  هَّللا  دبع  یلو  مهـضقن و  هدنع  حصی  مل  و 
هنم ناک  هعم و  نیفص  دهش  هل و  ۀیواعم  بالجتـساب  ۀیواعم  یلا  راص  نامثع  لتق  املف  انایحا  ۀنیدملا  یتای  ناک  نیطـسلف و  ۀیحان  یف  ورمع 

رطفلا موی  کلذ  اهیلع و  اریما  اهب  تام  نا  یلا  اهیلع  لزی  ملف  رصم  هّالو  مث  مولعم  سانلا  مایاب  ملعلا  لها  دنع  وه  ام  میکحتلا  یف  نیّفـصب و 
هنبا هیلع  یّلص  ۀیحان و  نم  مّطقملاب  نفد  ۀنـس و  نیعـست  تام  موی  هل  ناک  ّحصا و  لّوالا  نیعبرا و  يدحا و  ۀنـس  لیق  نیعبرا و  ثلث و  ۀنس 
ناک دّلخم و  نب  ۀملسم  یلوف  اهوحن  وا  ۀنس  دعب  ۀبتع  تامف  نایفـس  یبأ  نب  هبتع  هاخا  یلو  دیعلا و  ةالـص  سانلاب  یّلـصف  عجر  مث  هَّللا  دبع 

دهاشم یف  ریثکلا  هنم  ظفح  رعـشلا  نسح  ارعاش  ناک  مهیف و  کلذـب  اروکذـم  ۀـیلهاجلا  یف  مهلاطبا  شیرق و  ناسرف  نم  صاعلا  نب  ورمع 
یشاجنلا  دنع  ةریغملا  نب  دیلولا  نب  ةرامع  بطاخی  هل  تایبا  یف  هرعش  نم  یّتش 

امّمی ثیح  ایواغ  ابلق  هنی  مل  هّبحی و  اماعط  كرتی  مل  ءرملا  ذإ 
امفلا ألمی  اهلاثما  ترکذ  اذإ  ۀّبس  رداغ  هنم و  ارطو  یضق 

دحا صاعلا  نب  ورمع  ناک  و 
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کقلاخ و نا  دهشا  لاق  هلقع  هیار و  یف  الجر  فعضتسا  اذإ  هنع  هَّللا  یضر  باطخلا  نب  رمع  ناک  ءاهدلا و  يارلا و  یف  نیمدقتملا  ةاهدلا 
ّلغلا عضوم  یف  هدی  عضو  رجزنا و  ملف  ینترجز  رمتئا و  ملف  ینترمأ  کنا  ّمهّللا  لاق  ةافولا  هترضح  امل  دادضالا و  قلاخ  دیری  دحاو  اهقلاخ 

نب فلخ  انثدح  تام  یتح  اهددری  لزی  ملف  تنا  ّالا  هلا  نکل ال  رفغتـسم و  لب  ربکتـسم  رذتعاف و ال  يری  رـصتناف و ال  يوق  مهّللا ال  لاق  مث 
هیلع ملسف  هضرم  یف  ورمع  یلع  سابع  نبا  لخد  لوقی  یعفاشلا  تعمس  لاق  ینزملا  انثدح  يواحطلا  انثدح  قیشر  نب  نسحلا  انثدح  مساق 

يذلا وه  تحلصا  يذلا  ناک  ولف  اریثک  ینید  نم  تدسفا  الیلق و  يایند  نم  تحلصا  دق  تحبصا و  لاق  هَّللا  دبع  ابا  ای  تحبصا  فیک  لاقف 
قینجنملاک ترصف  تبره  برها  نا  ینیجنی  ناک  ول  تبلط و  بلطا  نا  ینعفنی  ناک  ول  تزفل و  تحلصا  يذلا  وه  تدسفا  يذلا  تدسفا و 

راص هَّللا  دـبع  ابا  ای  تاهیه  سابع  نبا  هل  لاقف  یخا  نبا  ای  اهب  عفتنا  ۀـظعب  ینطغف  نیلجرب  طبها  نیدـیب و ال  یقرا  ضرالا ال  ءامّـسلا و  نیب 
نینامث عضب و  نبا  اـنا  نیح  اـهنیح  یلع  ورمع  لاـقف  میقم  وه  نم  لـیحرب  رماـی  فیک  تیکب  ـالا  یکبت  نا  ءاـشت  ـال  كاـخا و  کـیخا  نبا 

ادیدج تذخا  هَّللا  دبع  ابا  ای  تاهیه  سابع  نبا  لاقف  یـضرت  یتح  ینم  ذخف  کتمحر  نم  ینطنقی  سابع  نبا  مهّللا  هَّللا  ۀمحر  نم  ینطنقت 
نب دمحم  انثدح  دسا  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  انربخا  اهضیقن  تلسرا  الا  ۀملک  لسرا  ام  سابع  نبا  ای  کل  یل و  ام  ورمع  لاقف  اقلخ  یطعت  و 
نب دیزی  نع  ۀعیهل  نبا  انثدح  كرابملا  نبا  انثدح  يزورملا  نیسحلا  نب  نیسحلا  انثدح  بّقعم  نب  دمحم  انثدح  ناوریقلاب  لاّسعلا  رورـسم 

توملا نم  اعزج  یکبت أ  مل  هَّللا  دبع  هنبا  هل  لاقف  یکب  ةافولا  صاعلا  نب  ورمع  ترضح  امل  لاق  هثدح  ۀسامش  نمحرلا  دبع  نا  بیبح  یبأ 
ورمع لاقف  ماشلا  هحوتف  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀبحـص  رکذی  هلعجف  ریخ  یلع  تنک  هل  لاقف  هدعب  امل  نکل  هَّللا و  هل ال و  لاق 

لوا تنکف  هیف  یـسفن  تفرع  الا  قبط  اهنم  سیل  قابطا و  ۀـثلث  یلع  تنک  ینا  هَّللا  الا  هلا  نا ال  ةداهـش  کلذ  نم  لـضفا  تکرت  صاـعلا  نب 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعیاب  املف  رانلا  یلا  تبجو  ذئموی  ّتم  ولف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  ساّنلا  ّدشا  تنکف  ارفاک  ءیش 

ورمعل ائینه  سانلا  لاق  ذـئموی  تم  ولف  هنم  ءایح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  ّینیع  تألم  امف  هنم  ءایح  سانلا  دـشا  تنک  ملـس  و 
الف ّتم  اذاف  یل  مأ  ّیلع  يردا أ  ءایـشا ال  ناطلّـسلاب و  کلذ  دعب  تیلب  مث  ۀّنجلا  هل  یجرتف  هلاوحا  ریخ  یلع  تام  ریخ و  یلع  ناک  ملـسا و 
نم قحاب  سیل  نمیالا  یبنج  ناف  اّنـش  بارتلا  یلع  اّونـش  مصاخم و  یناف  يرازا  ّیلع  اودش  ران و  حدام و ال  ینعبتی  ۀـیکاب و ال  یلع  نیکبت 

ةریره و وبا  يور  مکنیب و  اهعیطقت  روزج و  رحنب  يدـنع  اودـعقاف  ینومتیراو  اذإ  ارجح و  ـال  ۀبـشخ و  يربق  یف  نلعجت  ـال  رـسیالا و  یبنج 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  اعیمج  مزح  نب  ةرامع 

99 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب لئاو  نب  صاعلا  نب  ورمع  هتفگ  هباغلا  دسا  باتک  رد  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  نسحلا  وبا  ماشه و  ورمع و  نانمؤم  صاعلا  انبا  لاق 
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هما دمحم و  وبا  لیق  هَّللا و  دـبع  ابا  یّنکی  یمهـسلا  یـشرقلا  بلاغ  نب  ّيول  نب  بعک  نب  صیـصه  نب  ورمع  نب  مهـس  نب  دیعـس  نب  مشاه 
دبع نب  عفان  نب  ۀبقع  ّيودعلا و  ۀثاثا  نب  ورمع  همال  هوخا  ةزنع و  نب  رکذن  نب  ملـسا  نب  کیتع  نب  ناّلج  ینب  نم  ۀیبس  ۀـلمرح  تنب  ۀـغبانلا 

ظاکعب تعیبف  برعلا  حامر  اهتباصا  ةزنع  ینب  نم  ۀـغبانلا  بّقلت  ۀـلمرح  تنب  یملـس  لاقف  هما  صاعلا  نب  ورمع  لجر  لاـس  يرهفلا و  سیق 
کل یلعج  ناک  ناف  تبجناف  هل  تدلوف  لئاو  نب  صاعلا  یبأ  تراص  مث  ناعدج  نب  هَّللا  دبع  هنم  اهارتشا  مث  ةریغملا  نب  ۀـهکافلا  اهارتشاف 

هل لاقف  لعفی  ملف  هعم  نم  بلاط و  یبأ  نب  رفعج  نیملسملا  نم  هدنع  نم  مهیلإ  ملسیل  یشاجنلا  یلا  شیرق  هتلـسرا  يّذلا  وه  هذخف و  ءیش 
ارجاهم هدنع  نم  جرخف  ینعطاف  هَّللا  يأ و  لاق  کلذ  لوقت  تنا  لاق  اقح  هَّللا  لوسرل  ّهنا  هَّللا  وف  کمع  نبا  رما  کنع  برعی  فیک  ورمع  ای 

یف همالسا  ناک  لیق  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  یلا  رجاه  یشاّجنلا و  دنع  ملسا  لیق  ربیخ و  ماع  ملساف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلا 
اذه یلا  فقوت  مث  یـشاجنلا  دنع  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یلا  فارـصنالاب  ّمه  دق  ناک  رهـشا و  ۀّتـسب  حتفلا  لبق  نامث  ۀنـس  رفص 

ورمع مدقت  مث  عیاب  ملسا و  دلاخ و  مدقتف  يردبعلا  ۀحلط  نب  نامثع  دیلولا و  نب  دلاخ  وه و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  یلا  مدق  تقولا و 
هلبق ناک  ام  هل  رفغی  نا  یلع  عیاب  ملساف و 

هلبق ام  مدهی  ةرجهلا  مالسالا و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف 
نب یلب  نم  هّمأ  تناک  لـئاو و  نب  یـصاعلا  هیبا  لاوخا  یلا  لسالـسلا  تاذ  یلا  ۀیّرـس  یلع  اریما  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هثعب  ّمث 

مهدالب لخد  املف  ۀـئام  ثلث  مه  شیجلا و  کلذ  یف  داسف  داـهجلا  یلا  مهرفنتـسی  مالـسالا و  یلا  مهوعدـی  ۀـعاضق  نب  فاـحلا  نب  ورمع 
ینثدح لاق  قاحسا  نبا  نع  ریکب  نب  سنوی  یلا  هدانساب  یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  وبا  انأبنا  هّدماف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دمتـسا 

یلب و ضرا  نم  لسالّسلا  تاذ  ةوزغ  نع  یمیمّتلا  نیصحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم 
نم ةأرما  لئاو  نب  صاعلا  ّمأ  نا  کلذ  مالسالا و  یلا  بارعالا  رفنتسی  صاعلا  نب  ورمع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  ةرذع 

کلت تیمس  کلذب  لسالسلا و  هل  لاقی  ماذج  ضراب  ءام  یلع  ناک  اذإ  یتح  کلذب  مهفلاتسی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هثعبف  یلب 
یف حاّرجلا  نب  ةدـیبع  اـبا  هیلإ  ثعبف  هّدمتـسی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  یلا  ثعبف  فاـخ  هـیلع  ناـک  اّـملف  لسالّـسلا  تاذ  ةازغلا 
یلا ددم  تئج  امنا  ورمع  هل  لاق  هیلع  مدـق  اذإ  یتح  ةدـیبع  وبا  جرخف  افلتخت  ةدـیبع ال  یبال  لاق  ورمع  رکب و  وبا  مهیف  نیلوالا  نیرجاهملا 

ةدیبع وبا  ناک  هیلع و  تنا  ام  یلع  تنا  هیلع و  انا  ام  یلع  انا  ینکل  ةدیبع ال و  وبا  لاقف 
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یل ال لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  ورمع  ای  ةدیبع  وبا  لاقف  یل  ددم  تنا  لب  ورمع  هل  لاقف  ایندلا  رما  هیلع  انّیه  انّیل  الهـس  الجر 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هلمعتسا  سانلاب و  ورمع  یّلصف  کنودف  لاق  کیلع  ریما  یناف  ورمع  هل  لاقف  کتعطا  ینتیـصع  نا  کنا  افلتخت و 
یبأ یلا  مهدانـساب  امهریغ  لیعامـسا و  میهاربا و  انابنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یفوت  نا  یلا  اـهیلع  لزی  ملف  ناـمع  یلع  ملـس  و 

يذمرتلا یسیع 
نمآ سانلا و  ملسا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رماع  نب  ۀبقع  نع  ناعاه  نب  حرـشم  انثدح  ۀعیهل  نبا  انثدح  ۀبیتق  انثدح  لاق 
لاق لاق  ۀکیلم  یبأ  نبا  نع  یحمجلا  رمع  نب  عفان  نع  ۀماسأ  وبا  انثدح  روصنم  نب  قاحسا  انثدح  یسیع  وبا  انثدح  لاق و  صاعلا  نب  ورمع 

شیرق یحلاص  نم  صاعلا  نب  ورمع  نا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  هَّللا  دیبع  نب  ۀحلط 
مل اهحتتفاف و  رصم  یلا  شیج  یف  رمع  هریس  مث  باطخلا  نب  رمعل  نیطسلف  یلو  هحوتف و  دهـشف  ماشلا  یلا  ریما  رکب  وبا  هریـس  اورمع  نا  مث 

لزتعاف حرس  یبأ  نب  دعـس  نب  هَّللا  دبع  لمعتـسا  اهنع و  هلزع  مث  اهوحن  وا  نینـس  عبرا  نامثع  اهیلع  هرّمأف  رمع  تام  نا  یلا  اهیلع  ایلاو  لزی 
نیفـص و هعم  دهـش  هدـضاع و  ۀـیواعم و  یلا  راس  نامثع  لتق  املف  نامثع  یلع  نعطی  ناک  انایحا و  ۀـنیدملا  یتأـی  ناـک  نیطـسلفب و  ورمع 

یلعل لماع  وه  رکب و  یبأ  نب  دمحم  دی  نم  اهذقنتساف  رصم  یلا  ۀیواعم  هریس  مث  ةروهشم  ۀّصقلا  نیمکحلا و  دحا  وه  روهشم و  اهیف  هماقم 
يدحا و ۀنس  لیق  نیعبرا و  نامث و  ۀنـس  لیق  نیعبرا و  عبـس و  ۀنـس  لیق  نیعبرا و  ثالث و  ۀنـس  تام  نا  یلا  اهیلع  ۀیواعم  هلمعتـسا  اهیلع و 
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یّلـصف رطفلا  دیع  ۀلیل  رـصمب  هتوم  ناک  مهتاعد و  مهلاطبا و  برعلا و  ناعجـش  نم  ناک  داوّسلاب و  بضخی  ناک  ّحصا و  لّوالا  نیـسمخ و 
رعش ورمعل  نایفـس و  یبأ  نب  ۀبتع  هاخا  هدعب  لمعتـسا  ۀیواعم و  هلزع  مث  هنبا  هدعب  یلو  دیعلا و  یّلـص  مث  مطقملاب  نفد  هَّللا و  دبع  هنبا  هیلع 

خیراتلا  یف  لماکلا  یف  هانرکذ  دق  ّرش  امهنیب  ناک  یشاجنلا و  دنع  دیلولا  نب  ةرامع  هب  بطاخی  ام  هنمف  نسح 
امّمی ثیح  ایواغ  ابلق  هنی  مل  هّبحی و  اماعط  كرتی  مل  ءرملا  ذإ 

امفلا ألمت  اهلاثما  ترکذ  اذإ  ۀّبس  رداغ  هنم و  ارط  یضق و 
ءيرب رصتناف و ال  ّيوق  مهّللا ال  لاق  ّلغلا و  عضوم  یلع  هدی  عضو  رجزتا و  ملف  ینترجز  رمتآ و  ملف  ینترمأ  ّمهّللا  لاق  ةافولا  هترضح  امل  و 

هثدح ۀسامـش  نب  نمحرلا  دبع  نا  بیبح  یبأ  نب  دیزی  يور  تام و  یتح  اهددری  لزی  ملف  تنا  الا  هلا  رفغتـسم ال  لب  ربکتـسم  رذتعاف و ال 
هل لاقف  توملا  دعب  امل  نکل  هَّللا و  لاق ال و  توملا  نم  اعزج  یکبت أ  مل  هَّللا  دبع  هنبا  لاقف  یکب  ةافولا  صاعلا  نب  ورمع  ترـضح  امل  لاق 

ةداهش کلذ  نم  لضفا  تکرت  ورمع  لاقف  رصم  ماشلا و  هحوتف  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرل  هتبحـص  رکذی  لعج  ریخ و  یلع  تنک 
تنکف ارفاک  ءیش  لوا  تنک  ثلث  قابطا  یلع  تنک  نا  هَّللا  الا  هلا  نا ال 
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دشا تنک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعیاب  املف  رانلا  یل  تبجو  ذئنیح  ّتم  ولف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  سانلا  ّدشا 

يردا أ الف  ءایـشا  ناطلّـسلاب و  تسّبلت  مث  ۀـّنجلا  هل  یجرتف  تام  ریخ و  یلع  ناک  ملـسا و  ورمعل  ائینه  سانلا  لاقل  ّتم  ولف  هنم  ءایح  سانلا 
یبنج ناف  باّرتلا  یلع  اّونـش  مصاخم و  ّیناف  يرازا  ّیلع  اوّدـش  ران و  ۀـحئان و ال  ینعبتت  ۀـیکاب و ال  یلع  ّنیکبت  ـالف  ّتم  اذاـف  یل  مأ  ّیلع 

روزج و رحن  ردـق  يدـنع  اودـعقاف  ینومتیراو  اذإ  ارجح و  ۀبـشخ و ال  يربق  یف  ّنلعجت  رـسیالا و ال  یبنج  نم  بارتلاب  ّقحاب  سیل  نمیـالا 
مهریغ بیوذ و  نب  ۀصیبق  يدهنلا و  نامثع  وبا  هَّللا و  دبع  هنبا  هنع  يور  یبر  لسر  عجار  اذ  ام  رظنا  مکب و  سناتسا  هعیطقت 

وبا انأبنا  نیهاش  نب  نامثع  نب  دـمحا  نب  رمع  نب  هَّللا  دـیبع  مساقلا  وبا  انأبنا  جارّـسلا  دـمحم  وبا  اـنابنا  بیطخلا  دـمحا  نب  لـضفلا  وبا  اـنابنا 
دبع انثدح  يریبزلا  هَّللا  دبع  نب  بعصم  انث  ۀبیش  یبأ  نبا  وه  نامثع  نب  دمحم  انثدح  راربلا  یـسام  نب  بویا  نب  میهاربا  نب  هَّللا  دبع  دمحم 

ورمع نع  صاعلا  نب  ورمع  یلوم  سیق  یبأ  نع  دیعـس  نب  رـشب  نع  یمیمتلا  میهاربا  نب  دمحم  نع  داهلا  نب  دیزی  انثدح  دـمحم  نب  زیزعلا 
نب رکب  ابا  ثیدحلا  اذهب  تثدحف  لاق  دحاو  رجا  هلف  أطخأف  دهتجاف  مکاحلا  مکح  اذإ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  صاعلا  نب 

هلثمب ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  ةریره  یبأ  نع  نمحرلا  دبع  نب  ۀملس  وبا  ینثدح  اذکه  لاقف  مزح  نب  ورمع  نب  دمحم 
نب ورمع  نب  مهس  نب  ریغـصّتلاب  دیعـس  نب  مشاه  نب  لئاو  نب  صاعلا  نب  ورمع  هتفگ  هباصا  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  اریـصق و  ورمع  ناک  و 

ملسا نونلا  ۀلمهملا و  حتفب  ةزنع  ینب  نم  ۀغبانلا  هما  دمحم  ابا  هَّللا و  دبع  ابا  یّنکی  رصم  ریما  یمهسلا  ّیـشرقلا  يول  نب  بعک  نب  صیـصه 
يرقاغملا رخاد  لاق  باطخلا و  نب  رمع  اهیف  دلو  یتلا  ۀلیّللا  رکذا  لوقی  ناک  ربیخ و  ۀـیبیدحلا و  نیب  لیق  نامث و  ۀنـس  رفـص  یف  حـتفلا  لبق 

وه یـشاجنلا و  دی  یلع  ناک  همالـسا  نا  امهل  نیدنـسب  ّيدقاولا  راّکب و  نب  ریبزلا  رکذ  ۀماقلا و  ریـصق  جلبا  جعدا  رینملا  یلعا  ورمع  تیأر 
انیلع مهل  موق  عم  انک  انا  لاق  کلقع  یف  تنا  تنا  مالـسالا و  نع  کب  أطبا  ام  ورمعل  لاق  ـالجر  نا  راّـکب  نب  ریبزلا  رکذ  ۀـشبحلا و  ضراـب 

انرظن و انیلإ  رمالا  راص  اوبهذ و  اّملف  مهب  انذلف  هیلع  اورکنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ثعب  املف  لابجلا  مهبولق  يزاوت  نّمم  اوناک  مّدقت و 
مهـس یلع ؟؟؟ اوثعبف  مهنوع  نم  هیف  عرـشا  تنک  اـمع  ءاـطبا  نم  یّنم  کـلذ  شیرق  تفرعف  مالـسالا  یبـلق  یف  عقوف  نّیب  ّقـح  اذاـف  انّربدـت 
نحنف لاق  يدـها  نحن  لاق  مورلا  سراف و  مأ  يدـهأ  نحن  كدـعب أ  نم  کلبق و  نم  ّبر  ّکبر و  هَّللا  كدـشنا  تلقف  کلذ  یف  ینرظانف 

عقو دق  ءیش و  لک  یف  ارصا  اهیف  انم  مظعا  مه  ایندلا و  یف  لضف ال  انل  نکی  مل  نا  مهیلع  انلـضف  انعفنی  امف  تلق  مه  لاق  مه  مأ  اشیع  عسوا 
يدامّتلا یف  ریخ  قح و ال  هتءاساب  ءیسملا  هناسحاب و  نسحملا  يزجیل  توملا  دعب  ثعبلا  نا  نم  دمحم  هلوقی  يّذلا  نا  یسفن  یف 
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ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نذاتسا  لاق  نیعباتلا  دحا  قاحسا  نب  رمع  نع  دّیج  دنسب  يوغبلا  جرخا  لطابلا و  یف 
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رکذـف هباحـصال  اذـهل و  نلقتـسال  هَّللا  تلق و  هناکم  تیأر  امل  لاق  صاعلا  نب  ورمع  ینثدـحف  ریمع  لاـق  هل  نذاـف  ۀـشبحلا  یلا  هّجوتلا  یف 
بهذف رفعج  یلا  تبهذف  ءیش  لک  ینوبلس  ینومعف و  یباحـصا  کلذ  غلب  لاق و  تملـساف  ایلاخ  ارفعج  تیقلف  لاق  یـشاجنلا  عم  مهتّـصق 

ةوزغ هالو  هتعاجش و  هتفرعمل و  هیندی  هبّرقی و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ناک  ملسا  امل  هوذخا و  ءیش  لک  یلع  اوّدرف  یشاجنلا  یلا  یعم 
یف دانجالا  ءارما  نم  ناک  مث  اهریما  وه  تامف و  ناّمع  یلع  هلمعتـسا  مث  حاّرجلا  نب  ةدیبع  یبأ  رمع و  رکب و  یباب  هّدـما  لسالـسلا و  تاذ 
نم ۀمثیخ  یبأ  نبا  جرخا  نیطسلف  رمع  هالو  ۀیکاطنا و  جبنم و  بلح و  لها  حلاص  نیرـسنق و  حتتفا  يذلا  وه  ورمع  نمز  یف  ماشلاب  داهجلا 
نع رجاهم  نب  میهاربا  لاق  اریما و  ّالا  ضرالا  یلع  یـشمی  نا  هَّللا  دـبع  یبـال  یغبنی  اـم  لاـقف  یـشمی  ورمع  یلا  رمع  رظن  لاـق  ثیللا  قیرط 

دمحم لاق  هنم و  ۀینالعب  ةریرس  هبشا  اقلخ و ال  مرکا  انآرق و ال  نیبا  الجر  تیأر  امف  صاعلا  نب  ورمع  تبحص  رباج  نب  ۀصیبق  نع  یبعشلا 
یبعشلا ناک  دحاو و  صاعلا  نب  ورمع  قلاخ  اذه و  قلاخ  ّنا  دهـشا  لوقی  همالک  یف  جلجلتی  لجرلا  يار  اذإ  رمع  ناک  یحمجلا  مالـس  نب 

مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نع  ورمع  يور  دق  تالـضعمللف و  ورمع  اماف  لاق  اورمع و  مهنم  ّدعف  ۀـعبرا  مالـسالا  یف  برعلا  تاهد  لوقی 
نب نمحرلا  دبع  ورمع و  یلوم  سیق  وبا  نمحرلا و  دبع  نب  ۀملـس  وبا  مزاح و  یبأ  نب  سیق  دمحم و  هَّللا و  دـبع  هادـلو  هنع  يور  ثیداحا 
نم دمحا  جرخا  مّدقت و  امک  هرّمأ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ّنا  هبقانم  نم  نورخآ و  بیوذ و  نب  ۀصیبق  يدهّنلا و  نامثع  وبا  ۀسامش و 

ۀحلط و ۀکیلم و  یبأ  نبا  نیب  اعاطقنا  هیف  نا  ّالا  تاقث  هدنس  لاجر  شیرق و  یحلاص  نم  صاعلا  نب  ورمع  هعفر  ةرـشعلا  دحا  ۀحلط  ثیدح 
تاقث هلاجر  دنسب  دعس  نبا  هجرخا  هَّللا و  دبع  ّمأ  هَّللا و  دبع  وبا  هَّللا و  دبع  تیبلا  لها  معن  داز  هجولا و  اذه  نم  یلعی  وبا  يوغبلا و  هجرخا 

صاعلا و نب  ورمع  نب  هَّللا  دبع  ینعی  داز  ۀحلط و  رکذی  مل  السرم  ۀکیلم  یبأ  نبا  یلا 
ینتئا مث  کحالس  کبایث و  کیلع  ذخ  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یلا  ثعب  لاق  یـصاعلا  نب  ورمع  نع  نسح  دنـسب  دمحا  جرخا 

تملـسا ام  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  ۀحلاص  ۀبغر  لاملا  نم  کل  بغرا  کمنغی و  هَّللا و  کملـسیف  شیج  یلع  کثعبا  نا  دیرا  ّینا  لاقف  هتیتاف 
حلاّصلا ءرملا  حلاّصلا  لاملاب  ام  معن  ورمع  ای  لاق  مالسالا  یف  ۀبغر  تملسا  لب  لاملا  لجا  نم 

یف ۀـفیذح  یبأ  یلوم  ملاس  یلا  ترظنف  اوقرفتف  اعزف  ۀـنیدملا  لها  عزف  لاق  یـصاعلا  نب  ورمع  نع  نسح  دنـسب  یئاسّنلا  دـمحا و  جرخا  و 
لعف امک  متلعف  الا  هلوسر  هَّللا و  یلا  مکعزف  نوکی  الا  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  بطخف  هلثم  تلعفف  ایفتخم  فیـس  هیلع  دجـسملا 

نانمؤملا نالجّرلا  نا  اذه 
ةرما ورمع  ّیلو  و 

103 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم نامثع  اخا  ناک  حرـس و  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  یلو  هلزع و  مث  ـالیلق  ناـمثع  هاـقبا  اـهحتتفا و  يذـلا  وه  باـطخلا و  نب  رمع  نمز  یف  رـضم 

ناکف ۀیواعم  قحلف  ۀیواعم  یلع و  نیب  ۀنتفلا  تناک  نا  یلا  ةرما  ریغب  ورمع  لزی  مل  مث  رهتـشا  ام  یلا  کلذ  ببـسب  نامثع  رما  لاق  ۀـعاضرلا 
نیثلث نامث و  ۀنس  رفص  نم  ۀیواعمل  اهّیلوف  رصم  یلا  ۀیواعم  هزّهج  شیج  یف  راس  مث  نیمکحلا  رما  يرج  نا  یلا  برحلا  یف  هرما  ّربدی  هعم 
لیقف اوفلتخا  مث  اهدعب  لیق  ۀنسب و  اهلبق  لبق  نینقتملا و  نم  هریغ  سنوی و  نبا  هب  مزج  يذلا  حیحصلا  یلع  نیعبرا  ثلث و  ۀنس  تام  نا  یلا 
یفوت ثیللا  نع  ریکب  نب  ییحی  نع  یقربلا  نبا  رکذ  ۀنس و  نیعست  وحن  شاع  ریکب  نب  ییحی  لاق  کلذ  نم  رثکاب  لیق  نامثب و  لیق  ّتسب و 

دق نیّتس و  اثالث و  ورمع  رمع  ناک  ۀنس و  نیعست  اعست و  شاع  یلجعلا  لاق  ۀنـس و  نیرـشع  رمع  دعب  شاع  دق  تلق  ۀنـس  نیعـست  نبا  وه  و 
حیحص یف  نینس و  عبس  رمع  دلو  امل  ناک  هرمع  ناکف  عطقنم  دنـسب  یقهیبلا  هجرخا  باطخلا  نب  رمع  دلو  ۀلیل  رکذا  لوقی  ناک  ّهنا  اورکذ 
رکذف کیکبی  ام  هنبا  ورمع  نب  هَّللا  دبع  هل  لاقف  یکب  ةافولا  صاعلا  نب  ورمع  ترـضح  امل  لاق  ۀسامـش  نب  نمحرلا  دبع  ۀـیاور  نم  ملـسم 

مکحلا دبع  نبا  اهرکذ  هیلإ و  هفرط  عفری  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  ءایحلا  دیدش  ناک  هنا  همالـسا و  ۀصق  یف  هلوطب  ثیدحلا 
متاح وبا  هدوب  راقو  اب  باحصا  دج  اما  رایخا و  هباحص  لضافا  زا  سپ  هّرم  نب  یلعی  اّما  ۀعیهل  نبا  ۀیاور  نم  ءایشا  هیف  داز  رـصم و  حوتف  یف 
نکس مزارملا  وبا  هتینک  هّرم  نب  یلعی  نب  هَّللا  دبع  نب  رمع  ّدج  يرماعملا  یفقثلا  ةّرم  نب  یلعی  هتفگ  تاقثلا  باتک  رد  نابح  نباب  فورعملا 
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يرماعلا و لاقی  یفقثلا و  رباج  نب  بهو  نب  ةّرم  نب  یلعی  هتفگ  باعیتسا  رد  ربلا  دبع  نبا  مهو و  دقف  ۀبایـس  نب  یلعی  هنا  لاق  نم  ۀـفوکلا و 
ربیخ و ۀیبیدحلا و  ماع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  دهـش  مزارملا  ابا  ینکی  ۀبایـس  نب  یلعی  لیقف  اهیلإ  بسن  اّمبرف  ۀبایـس  هّمأ  مسا 

وبا ّيرـصب و  هنا  لیق  دـق  نیّیفوکلا و  یف  ّدـعی  اـمهریغ  رمع و  نب  لاـهنملا  یلعی و  نب  هَّللا  دـبع  هنبا  هنع  يور  فئاّـطلا و  اـنینح و  حـتفلا و 
نب فوـع  نب  دعـس  نب  ورمع  نب  بعک  نب  کـلام  نب  باـتع  نب  رباـج  نب  بهو  نب  ةّرم  نب  یلعی  هتفگ  هباـغلا  دـسا  رد  ریثـالا  نبا  نسحلا 
ۀعیب عیاـب  ۀـیبیدحلا و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبـّنلا  عم  دهـش  ملـسا و  بتعم  نب  دوعـسم  نب  ةورع  ّدـج  بتعم  وخا  باـتع  یفقثلا و  فیقث 
هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  لضافا  نم  ناک  و  رمع ؟؟؟ وبا  هلاق  ّيرماع  ّهنا  لـیق  فئاـطلا و  نزاوه و  حـتفلا و  ربیخ و  دهـش  ناوضرلا و 
هلاق ۀبایس  نب  یلعی  لیق  اّمبرف  ۀبایس  هّمأ  مزارملا و  ابا  یّنکی  فیقث  بانعا  عطقب  فئاّطلا  موی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هرما  ملـس  هیلع و 

راد اهب  هل  ةرصبلا و  نکس  لیق  ۀفوکلا و  نکس  ّیلع  باحصا  نم  ةّرم  نب  یلعی  ناک  نیعم و  نبا 
صفح نب  هَّللا  دبع  هَّللا و  دبع  هنبا  هنع  يور 

104 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب دومحم  انربخا  لاق  نمحرلا  دـبع  یبأ  نع  هدانـساب  هیقفلا  یلع  نب  ۀـقدص  نب  شیعی  مساقلا  وبا  انربخا  مهریغ  دـشار و  یبأ  نب  دیعـس  و 

هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  لاق  ةرم  نب  یلعی  نع  رمع  نب  صفح  یبأ  نع  بئاسلا  نب  ءاطع  نع  ۀبعـش  اـنربخا  دواد  وبا  انثدـح  نـالیغ 
دعت مث ال  هلسغاف  بهذا  لاقف  افلختم  الجر  رصبا  ملس 

ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  جرخ  هنا  يرماعلا  یلعی  نع  دشار  یبأ  نب  دیعـس  نع  مثیخ  نبا  انثدـح  لاق  بیهو  نع  ناّفع  يور  و 
لعج هدـی و  طسب  مث  موقلا  ماما  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لتنتـساف  قیرط  یف  ناملغلا  عم  بعلی  نیـسح  اذاـف  هیلإ  یعد  ماـعط  یلا 

ۀثلثلا هجرخا  طابسالا  نم  طبس  نیسح  هّبحا  نم  ّبحا  هّبحا و  ینا  ّمهّللا  لاقف  هذخاف  انهاه  انهاه و  ّرفی  ّیبصلا 
نب فوـع  نب  دعـس  نب  ورمع  نب  بعک  نب  کـلام  نب  باـتع  نب  رباـج  نب  بهو  نب  ةّرم  نب  یلعی  هتفگ  هباـصا  رد  ینالقـسع  رجح  نـبا  و 
دهش نیعم  نب  ییحی  لاق  هما  ۀبایس  ۀبایس و  نب  یلعی  وه  فلالا و  دعب  ۀطوقنملا  ءازلا  رـسک  يارلا و  میملا و  حتفب  مزارملا  وبا  یفقثلا  فیقث 

ثیداحا و ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  يور  ۀباحـصلا  لضافا  نم  ناک  رمع  وبا  لاق  فئاطلا  نزاوه و  حتفلا و  ةرجـشلا و  ۀعیب  ربیخ و 
نورخآ کیهن و  نب  صفح  نب  هَّللا  دبع  دشار و  نب  دیعس  ّدج  دعـس  نب  دشار  اضیا  هنع  يور  نامثع و  هَّللا و  دبع  هانبا  هنع  يور  یلع  نع 

و تایالا * ةرهبملا  بقانملا  هذه  تعمـس  اذإ  تنا  یهتنا و  اهعطقف  فیقث  بانعا  عطقی  ناب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هرما  دعـس  نبا  لاق 
ۀیاغ کل  نّیبت  راثآلا * ۀلضافلا  رخافملا  کلت  تیعو  و  رانملا * ۀعطاّسلا  رثآملا  هذه  تیرد  و  تامّـسلا * ۀبجعملا  دماحملا  کلتل  تحـصأ 

ثیداحالا و تاتباث  نمل  ءاربکلا * ۀّلجلا  هذه  هب  ربخا  اربخ  و  ءامظعلا * ءالؤه  لثم  ۀباحّصلا  نم  هاور  اثیدح  ّنا  نّقیّتلا  ّلک  تنقیا  و  نیبّتلا *
دعب ام  رد  لیمکت  لییذـت و  راصبالا  رئاصبلا و  نع  یمعلا  یلاج  و  راثعلا * نع  نئاّصلا  وه  هَّللا  و  راثالا * تاـیاورلا و  تاـعئاش  و  راـبخالا *

هدروآ شیوخ  لئاضف  نمـض  رد  يروش  هعقاو  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ار  ثیدح  نیا  هک  تفایرد  یهاوخ  هتوق  هَّللا و  لوحب 
دندوب ریبز  هحلط و  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  صاقو و  یبأ  نب  دعس  نامثع و  هک  بانج  نآ  نیبطاخم  هدومرف و  دوخ  تیلـضفا  رب  جاجتحا 

یبأ نب  دعـس  رب  هوالع  سپ  دـندومنن  رهاظ  نآ  توبث  تحـص و  رد  ههبـش  یندا  دـندرک و  میلـست  بانج  نآ  لئاضف  زا  ثیدـح  نیا  ندوب 
ثیدح نیا  يوار  لزنتلا  یلع  ریبز  هحلط و  نمحرلا و  دبع  نامثع و  رگا  دـش  تباث  افنآ  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  وا  ندوب  يوار  هک  صاقو 

یفاک و قح  لها  جاجتحا  يارب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  ناـش  ندوب  مّلـسم  ضحم  دنـشابن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـم  تلاـسر  باـنج  زا 
بوحل اهبلاطل و  ّقحلا  ۀّجحم  حوضو  یلع  هّلل  دمحلاف  تسیفاو 

105 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قیرط بناج  ۀلالـضلا و  لبح  ّرج  نم  الا  روزلا  بذکلا و  یلا  ثیدحلا  زع و  روهظلا  حوضولا و  اذه  دـعب  لیختی  الف  اهبغارل  قدـصلا  ۀـنس 
ناینب صوصقم و  هسدح  حانج  سوسدـم و  همالک  یف  هسلاد  سوسحم  هنفا  سوکنم و  همهف  سوکعم و  هلقع  سوکرم و  هصخـشف  ۀـلابنلا 
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صوصرم ریغ  هنید 

نآ ققحت  توبث و  هناگچنپ  هوجو  ریط و  ثیدح  تحص  نایب  رد  هنماث  هدئاف 

نوعب دعب  ام  رد  هکنآ  لوا  تسا  هجو  دنچب  نآ  فینم و  ربخ  نیا  ققحت  توبث و  لامک  فیرـش و  ثیدح  نیا  تحـص  نایب  رد  هنماث  هدئاف 
دانتسا لیدعت و  قیثوت و  تیاهن  راهظا  فیرش و  ثیدح  نیا  قرط  ضعب  هلسلس  تیاور  لامتـشا  تلالج  لاوحا  نایب  هب  هقیفوت  نسح  هَّللا و 

هَّللا ءاشنا  دـعب  ام  رد  هکنآ  مود  دـشابن  فرح  لحم  الـصا  هک  مناسریم  تابثاب  حیحـص  فیرـش  ثیدـح  نیا  ندوب  یتیثیحب  ناشدامتعا  و 
نب دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  یلزتعملا و  دـمحا  نب  راّبجلا  دـبع  ةاضقلا  یـضاق  مکاـحلا و  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  هک  ینادیم  یلاـعت 
نب هَّللا  دبع  یکلاملا و  غاّبصلا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  يدابآتلودلا و  یلوازلا  نیدلا  سمش  نب  نیدلا  باهـش  یجنکلا و  فسوی 
نب قاحسا  فیرش  ثیدح  نیا  تحـصب  نیحرـصم  هلمج  زا  دناهدومرف و  فیرـش  ثیدح  نیا  حیحـصت  حیرـص  حیرـصتب  يریطملا  دمحم 

مامت تحارـصب  یـسابع  نومام  اب  هرظانم  تقو  یلاـعت  هَّللا  ءاـشنا  هعمـستس  اـمک  وا  هک  تسه  زین  دـیز  نب  داـمح  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا 
اهقف و مالعا  زا  سک  هن  یـس و  ای  لهچ  قاحـسا  اـب  هرظاـنم  نیرد  نوچ  هدومرف و  رهاـظ  نآ  در  ناـکما  مدـع  هدومن  نآ  تحـصب  فارتعا 

درکن ریط  ثیدح  تحصب  وا  رارقا  رب  راکنا  ناشیا  زا  یسک  دوب و  رضاح  زین  مثکا  نب  ییحی  ةاضقلا  یضاق  دندوب و  کیرش  زین  اهبن  مظاعا 
دندومرف نآ  در  ناکما  مدع  توبث و  تحـص و  میلـست  تسه ؟؟ میلـست  لیلد  توکـس  هک  دیـشر  لضاف  بطاخم و  هدافا  بسح  زین  ناشیا 

هکنیا رب  یسک  تسین  رداق  هک  ار  يزیچ  يدرک  تباث  هک  تفگ  نومامب  ۀحارص  هرظانم  نیا  رخآ  رد  مثکا  نب  ییحی  یلاعت  هَّللا  دمحب  هکلب 
ّدر رب  يدحا  تردق  مدع  دیناسر و  مامت  دحب  دوب  نوماملا  هتبثا  ام  هلمج  زا  هک  ار  ریط  ثیدح  تحـص  توبث  هدافا  نیاب  ار و  نآ  دنک  عفد 

فیرـش ثیدح  نیا  تحـصب  ماقم  الا  نیطاسا و  مارک و  مالعا  نیا  حیرـصت  صیـصنت و  زا  دـعب  هک  مرادـن  نامگ  درک و  الم  رب  نآ  عفد  و 
دومیپ دهاوخ  بارطضا  ّریحت و  دیزمب  بایترا  کیکشت و  هار  دومن و  دهاوخ  نآ  تحـص  راکنا  لقع  تمالـس  تحـص و  بابرا  زا  یـسک 
دـشاب راهظا  حاضیا و  راوازـس  هک  تسیدـحب  هن  تارـضح  نیا  تلزنم  ومـس  تبترم و  ّولع  تلانب و  تعفر و  تلـالج و  تمظع و  هک  اریز 

تـسراکشآ ادیپ و  رادومن و  حئال و  راهنلا  ۀعبار  یف  سمـشلا  لب  رافـسالا  دنع  حبّـصلاک  راشتنا  روهظ و  راهتـشا و  حوضو و  دـیزمب  هکلب 
زا یـضعب  دـنچ  ره  هکنآ  موس  حیرـصتلا  لمکا  لطابلا  ۀحـصب  اوحّرـص  وا  حیحـصب  سیل  ام  اوحّحـص  هّللاب  ذاـیعلا  مّهنا و  مهب  ّنظی  فیکف 

دندادن فیرش  ثیدح  نیا  حیحصت  هب  لد  بلق  رحو  ردص و  قیـض  ببـسب  یکم  رجح  نبا  ققحم  یئالع و  ظفاح  لثم  تنـس  لها  ياملع 
بتک نع  يردتس  امک  دندش  هن  بکترم  ار  یشوپ  قح  نیزا  هدایز  دندش و  نآ  نسحب  لئاق  رارطضا  ارابخا و  نکل 

106 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حیحص ثیدح  لثم  نسح  ثیدح  هکنآ  رب  هوالع  هک  تسناد  یهاوخ  هیبشت  ثیدح  دلجم  رد  هتوق  هَّللا و  لوحب  نوچ  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا 

دیؤم زین  ریط  ثیدح  نسحب  تارضح  نیا  حیرـصت  هدافا  نیا  رب  انب  سپ  دننادیم  حیحـص  مسق  لخاد  ار  نآ  املع  ضعب  تسجاجتحا  لباق 
ياملع هبطاخمب  یـسابع  نومام  هک  تفایرد  یهاوخ  دـعب  ام  رد  هکنآ  مراهچ  دـشاب  تسفیرـش  ثیدـح  نیا  تحـص  هک  قح  لها  بولطم 

رب مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رب  جاجتحا  ریط  ثیدحب  راّبجلا  دبع  یـضاق  حیرـصت  بسح  هَّللا  دبع  وبا  خیـش  دوخ و  تقو 
هدننک جاجتحا  دزن  ثیدح  نآ  هکنآیب  بلاطم  نیا  لثم  تابثا  رد  يربخب  جاجتحا  هک  تسحـضاو  دوخب  دوخ  دـناهدومن و  هباحـص  رگید 

دبع وبا  خیش  یـسابع و  نومام  دزن  ریط  ثیدح  هک  دیدرگ  رهاظ  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  دش  دهاوخ  مامت  هنوگچ  دشاب  تباث  حیحـص و  ناب 
یثیدح ياضتقمب  ملع  لها  لوق  هک  تسرهاظ  حـضاو و  زین  هینـس  مالعا  ياملع  تادافا  زا  یلاعت  هَّللا  نوعب  کلذـعم  هدوب  حیحـص  زین  هَّللا 

هتفگ و یمالک  دـعب  نیعبات  عابتا  نیعبات و  هباحـص و  ینعی  هثالث  نورق  تلیـضف  تابثا  هلاسر  رد  یطویـس  همـالع  تسنآ  تحـص  یـضتقم 
همالع هدافا  نیا  عامـس  دـعب  سپ  هاضتقمب  ملعلا  لها  لوق  ثیدـحلا  ۀحـص  یـضتقی  اـمم  نا  ءاـملعلا  نم  عمج  هلاـق  اـم  کـلذ  یلا  فاـضی 
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نینمؤملا ریما  بانج  تیلـضفا  هک  ریط  ثیدـح  ياضتقمب  هَّللا  دـبع  یبأ  خیـش  یـسابع و  نومام  لوق  هک  ینعم  نیرد  هدـنامن  یبیر  یطویس 
رب دراد  هحضاو  تلالد  زین  راعشا  دئاصق و  کلس  رد  رابخا  زا  يربخ  مظن  هکنآ  مجنپ  دشابیم  نآ  توبث  تحص و  دیفم  تسمالّـسلا  هیلع 

ءارعشلا هدقع  امیف  راهدزالاب  یمسم  ءزج  رد  یطویس  همالع  هک  اریز  لوا  ردص  رد  ترهـش  ثیدح و  نآ  ققحت  توبث و  تحـص و  لامک 
اهنم دئاوف  هل  راهدزالاب و  هتیمـس  راثالا  ثیداحالا و  نم  ءیـش  اهیف  دـقع  یتلا  راعـشالا  هیف  تعمج  ءزج  اذـه  هتفگ  راثالا  ثیداحالا و  نم 

دئاوف زا  هک  تسحضاو  ترابع  نیزا  نیثدحملا  نم  ۀعامجل  کلذ  عقو  دق  هتّحص و  لوالا و  ردّصلا  یف  ثیدحلا  ةرهش  یلع  هب  لالدتـسالا 
لالدتسا راعشاب  املع  زا  یتعامج  نآ و  تحص  لوا و  ردص  رد  ثیدح  ترهش  رب  تسلالدتـسا  هدرک  عمج  ار  نآ  یطویـس  هک  راعـشا  نیا 

مـساقلا وبا  زین  ار  ریط  ثیدح  هک  ینادیم  دـعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  نوعب  نوچ  دـناهدومن و  نآ  تحـص  لوا و  ردـص  رد  ثیدـح  ترهـش  رب 
قفوم دیؤملا  وبا  لثم  رابتالاو  نیدقنم  رابک و  نیققحم  تسا و  هدومن  مظن  دوخ  هدیدع  راعـشا  رد  بحاصلاب  فورعملا  دابع  نب  لیعامـسا 

تافنـصم تاحفـص  هتخادرپ  نآ  لقنب  یعفاشلا  یجنکلا  دمحم  نب  فسوی  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  مزراوخ و  بطخاب  فورعملا  دـمحا  نب 
زین هّللاب  روصنم  ماما  هدروآ و  مظنب  شیوخ  هیئاب  هدیـصق  رد  ار  ثیدح  نیا  زین  بطخا  دوخ  دناهتخاس و  نیزم  رابرهگ  راعـشا  ناب  شیوخ 
نیا هک  دـش  دـهاوخ  حـضاو  وت  رب  سپ  هدومرف  دراو  اـموظنم  هّیوـلع  هفحت  رد  ار  نآ  زین  ریمـالا  لیعامـسا  نب  دـمحم  هدوـمن و  مظن  ار  نآ 

تسبیرغ تیاغب  هّینس  تارضح  لاح  هَّللا  ناحبس  تسقدصم  لوا و  ردص  رد  فورعم  روهشم و  ققحتم و  تباث و  حیحص و  زین  ثیدح 
107 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دنـس دنچ  ره  دوش و  هن  ادیپ  نآ  يارب  يدنـس  دنچ  ره  دنکیم  تیاور  دازن  یلاع  يافلخ  ناشرد  یثیدح  ناشياملع  زا  یـسک  هاگ  ره  هک 
ناشیا نیدّقنم  نیقّقحم و  دنچ  ره  دشاب و  رهاظ  نآ  لاحتنا  لعج و  نئارق  لاعتفا و  عضو و  یعاود  دنچ  ره  دشاب و  حورجم  حودـقم و  نآ 
تماما تابثا  ضرعم  رد  هیوبن  راـبخا  زا  يربخ  قح  لـها  هاـگ  ره  ّنکل  دـننکیم  میلـست  نیعلا  سارلاـب و  دنـشاب  هدرک  نآ  عضوب  حیرـصت 

بات و چـیپ و  لامک  يالتبم  دـنزیم و  شوج  تعامج  نیا  ّتیبصع  گر  دـنرآیم  ۀـّیحتلا  مالـسلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  هّیربلا  ریخ  یـصو 
تحص باب  رد  شیوخ  همئا  تادافا  تاحیرـصت و  هب  یتافتلا  الـصا  دیناشکیم و  نآ  نعط  لاطباب و  بل  هدیدرگ  باهتلا  تقرح و  تیاهن 

لاح هک  ار  رادتقا  ثیدح  لثم  یماس  هاگ  ره  هک  دوشیم  ضرع  بدا  لامکب  ماقمق  بطاخم  تمدخب  ماقم  نیرد  دـنیامنیمن  ثیدـح  نآ 
تیحودقم و زگره  دنرامشیم و  حاحـص  رابخا  هلمج  زا  دش  دهاوخ  نیبم  یلاعت  هَّللا  لوحب  دعب  ام  رد  رابتعا  هجرد  زا  نآ  طوقـس  مقس و 

نآ تحـص  رب  صن  نیروکذم  ياملع  لثم  هک  ریط  ثیدحب  مارک  قح  لها  رگا  دـنرآیمن  كرابم  لایخب  ار  نآ  تیعوضوم  تیحورجم و 
همکحم هوجو  هنیتم و  هحیرص  صوصن  نیا  اب  ارچ  دتفایمن و  رخافملا  ندعم  نآ  رطاخ  لوبقم  ارچ  دنیامنیم  لالدتسا  جاجتحا و  دناهدرک 

رابت و الاو  خویـش  تبحم  هک  تسنآ  بلطم  نیا  یلک  ببـس  مظعا و  ثعاب  انامه  تسرثا  تقد  رظن  روظنم  نآ  حرج  حدق و  شتحـص  هنیز 
زا تاقوالا  نم  اتقو  دـنیامرفیمن و  قدـص  قحب و  یهجوت  ادـبا  هک  تسا  هدوبر  رـس  زا  شوه  ناـنچ  راـطخالا  ۀـلیلج  تارـضح  نآ  يـالو 

شارفلا نم  أطخا  وهف  کلذ  دـعب  ریطلا  ثیدـح  بذـک  نمف  ۀـلمجلا  یلع  دـنیآیمن و  زاـب  دادـل  تدـیاحم و  داـنع و  تیبصع و  لامعتـسا 
ملظلا نم  یجنملا  لّـضفتملا  کـلاملا ، یلولا  وه  هَّللا  و  کـلاهملا ، یهدا  یف  هسفن  عقوم  و  کـلاسملا ، رعوا  هیتلا  نم  کـلأس  کـلاهتملا ،

، کلاوحلا

ننست لهأ  مالعأ  لوق  زا  ریط  ثیدح  رتاوت  ملست و  هناگچنپ  لئالد  هعسات ، ةدئاف 

دنچب نآ  رابت و  الاو  نیطاسا  رابک و  ياملع  تادافا  بسح  راخفلا  لیلج  ربخ  نیا  رتاوت  راهتشا و  عایش و  هضافتسا و  لامک  رد  هعسات  ةدئاف 
رکذ دعب  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  هکنآ  لوا  تسا  هجو 

سانلاب ّلصیلف  رکب  ابا  اورم  عوضوم  ثیدح 
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دیعس و یبأ  ۀعمز و  نب  هَّللا  دبع  رمع و  نبا  سابع و  نبا  دوعـسم و  نبا  ۀشئاع و  ثیدح  نم  درو  هناف  رتاوتم  ثیدحلا  اذه  نا  ملعا  هتفگ و 
هکنآ معزب  دیامنیم  ةالـص  رد  رکب  یبأ  تماما  ثیدـح  رتاوت  ياعدا  رجح  نبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀـصفح  بلاط و  یبأ  نبا  یلع 

هباحـص زا  سک  تشه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  هوالع  ار  ریط  ثیدح  نوچ  دـناهدرک و  تیاور  ار  نآ  هباحـص  زا  سک  تشه 
هباحـص ياوس  نوچ  هکلب  دـشاب  ققحتم  تباث و  هرهاظ  ّتیولواب  رجح  نبا  هداـفا  بسح  نآ  رتاوت  سپ  اـفنآ  تیرد  اـمک  دـناهدرک  تیاور 

مود دسر  لامک  دحب  شرتاوت  ّتیولوا  دناهتخادرپ  ثیدح  نیا  میلست  هب  يروش  هعقاو  رد  ریبز  هحلط و  نمحرلا و  دبع  نامثع و  نیروکذم 
لقن دعب  ءام  عیب  زاوج  مدع  هلئسم  رد  یّلحم  رد  مرخ  نب  دمحم  وبا  هکنآ 

108 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تـسرهاظ ترابع  نیزا  هتفلاخم  ّلحت  رتاوت ال  لقن  وهف  مهنع  هَّللا  یـضر  ۀباحـصلا  نم  ۀعبرا  ءالؤهف  هتفگ  هباحـص  راچ  زا  عیب  عنم  تایاور 

رتاوتم مزجلا  متحلاب و  ریط  ثیدـح  مرخ  تریـصب و  لها  دزن  مزح  نبا  هدافا  نیا  هظحالم  دـعب  سپ  تسرتاوت  لقن  هباحـص  راهچ  لـقن  هک 
لوبقلا و میلـستلاب و  هلباق  نادـیدجلا و  ّرک  ام  مالـسلا  هلآ  هیلع و  ناجلا  سنالا و  دیـس  ۀباحـص  نم  نایعا  ۀعـست  هاور  دـق  هنال  دوب  دـهاوخ 

بقاعت ام  ۀیحتلا  فالآ  هلآ  هیلع و  ناّنملا  هَّللا  لوسر  یـصو  هب  ّجتحا  ام  نیح  نانجلاب  موقلا  معز  یلع  نیرـشبملا  نم  مهریغ  ۀعبرا  ناعذالا 
مهعبت مهعابتا و  نیعباتلا و  ۀباحـصلا و  نم  تلم  نیا  رباـکا  تنـس و  لـها  ناـیعا  زا  ریفغ  یمج  ریثک و  یعمج  هاـگ  ره  هکنآ  موس  ناولملا 

يدومن رطاخ  نیزگاج  ناشهفیرـش  یماسا  هک  نیحلا  اذـه  یلا  یلوالا  ردـصلا  نم  نیرّخأتملا  نیمدـقتملا و  ءاملعلا  نم  مهریغ  نیرباکلا و 
نیدنتسم ار  ربخ  نیا  تاور  همه  نیا  هک  اریز  دنامن  یقاب  رتاوت  لوصح  رد  هرظتنم  تلاح  دنشاب  هدش  دعستسم  فیرش  ثیدح  نیا  تیاورب 

یطاوت بذک  رب  دنـشاب و  هدـشن  قفتم  ناشیا  هک  دـنکیم  عنم  ترثک  نیا  هک  دناهدیـسر  يدـحب  ترثک  رد  دـناهدرک و  تیاور  سحلا  یلا 
رتاوت هحیحـص  طورـش  لوصا  بابرا  دزن  تسنیمه  هدیـسر و  رتاوت  ددـعب و  طسو  رخآ و  لوا و  رد  تعامج  نیا  تاـقبط  یماـمت  هدومن و 

اهلک ۀثالثف  ۀحیحصلا  طورشلا  اما  ةدساف  طورش  ۀحیحص و  طورش  رتاوتلا  یف  رکذ  دق  هتفگ  لوصالا  رصتخم  حرش  رد  یجیا  نیدلا  دضع 
نیدنتـسم مهنوک  اـهیناث  ةداـع  بذـکلا  یلع  ؤطاوتلا  مهنیب و  قاـفتالا  عنمی  نا  یلا  ةرثکلا  یف  غلبی  اددـعت  مهددـعت  اهدـحا  نیربـخملا  یف 

یف نیربخملا  تاقبط  عیمج  غولب  ینعا  ۀطساولا  نیفرطلا و  ءاوتـسا  اهثلاث  اعطق  دیفی  ملاعلا ال  ثودح  لثم  یف  هناف  ّسحلا  یلا  ربخلا  کلذل 
سپ تسین  طرش  مه  مالـسا  هکلب  تاور  تلادع  رتاوت  لوصح  رد  نوچ  هک  دابم  رتتـسم  رتاوتلا و  ددع  غلب  ام  اغلاب  طسولا  رخآلا و  لوالا و 

تمظع و لامک  هک  فیکف  دوبیم  لـصاح  دوصقم  بولطم و  دـندوبیمن  مه  نیملـسم  هکلب  نیدـمتعم  نیربتعم و  زا  تاور  همه  نیا  رگا 
تایعامجا و زا  تامّسلا  ۀعیفر  هباحص  تلادع  تستاحئال و  تاحضاو و  زا  تاجرد  یلاع  تارـضح  نیا  تلانب  تبترم و  تعفر  تلالج و 

طورشلا یه  هانرکذ  ام  هتفگ  لوصالا  رصتخم  حرـش  رد  نیدلا  دضع  سپ  تسین  طرـش  تاور  تلادع  رتاوت  لوصح  رد  هکنیا  اما  تایعطق 
ملعلا حیسملا  لتقب  يراصنلا  رابخا  دافا  الا  ةداهشلا و  یف  امک  ۀلادعلا  مالـسالا و  طرتشی  موق  لاقف  هیف  فلتخملا  ام  رتاوتلا  یف  اهیلع  قفتملا 

وا یلوالا  ۀبترملا  یف  رتاوتلا  ددع  نع  نیلقانلا  روصق  يأ  طسولا  وا  لصالا  یف  لالتخال  رتاوتلا  طئارش  لوصح  عنم  باوجلا  لطاب و  هنا  هب و 
هب ملعلا  لصح  مهکلم  لتقب  اوربخا  ول  ۀنیطنطسق  لها  ّنا  ملعی  کلذل  رتاوتلا و  ددع  نم  انیلإ  نیلقانلا  نیب  مهنیب و  امم  ءیش  یف 
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رتاوتم فیرـش  ثیدح  نیا  رگا  هک  دیارـسب  رتاوتلل  اداعبتـسا  دنک و  ناجلخ  بایترا  راخ  رهام  ریغ  یباترم  رـصاق و  یکّکـشم  رطاخب  رگا  و 

یلع تداهش  نیا  هکنآ  لّوا  تسهجو  دنچب  شباوج  سپ  سیلف  سیل  ذإ  دندومنیم و  نآ  رتاوتب  حیرـصت  القا  املع  زا  یـضعب  دبال  دوبیم 
رب یـسک  رگا  دوجولا  مدع  یلع  لدـی  نادـجولا ال  مدـع  تسا  هملـسم  هیـضق  هکنآ  مود  لوبقم  ریغ  لوحف  حیرـصت  بسح  نآ  تسیفنلا و 

لوبق ام  میلستلا  یلع  هکنآ  موس  دومیپ  ناوتن  داعبتسا  هار  ببـس  نیاب  درک و  ناوتن  حیرـصت  دوجو  مدعب  مکح  دوش  هن  علطم  رتاوت  حیرـصت 
تسمهف نسح  لامک  لیلد  ندروآ  دوخ  دیئات  رد  ار  بلطم  نیا  نکل  هدرکن  نآ  رتاوت  هب  حیرـصت  تنـس  لها  ياملع  زا  یـسک  هک  میدرک 

نیا دشاب  هتشاد  نایب  راهظا و  تجاح  هک  تسنانچ  هن  مالسلا  مهیلع  تیبلها  بقانم  امیس  هقح  روما  متک  رد  تارـضح  نیا  بّصعت  هک  اریز 
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زا یـضعب  هک  ینیبیمن  دـسر  هچ  نآ  رتاوـت  حیرـصت  هب  اـت  دـنهدیم  لد  رتـمک  مالـسلا  مـهیلع  تیبـلها  لـضف  تـیاور  ضحمب  تارـضح 
هداد انف  داب  رب  ار  دوخ  ناقیا  نامیا و  يانب  هداهن  زاغآ  حرج  حدـق و  تستاّیهیدـب  يالجا  زا  شرتاوت  هک  ریدـغ  ثیدـح  رد  ناـشنیبّصعتم 

هدیدزد نآ  حیرصت  زا  لد  هدومن و  نآ  متک  هتسناد  هدید و  ریط  ثیدح  رتاوت  طئارـش  لوصح  فصو  اب  هک  تسباجعتـسا  ماقم  مادک  سپ 
ار نآ  رتاوت  ریط  ثیدح  قرطب  هجوت  مدع  ببسب  هک  تسنکمم  دنراد  فاصتا  فاصناب  تنـس  لها  ياملع  هک  انملـس  هکنآ  مراهچ  دنـشاب 

یـسوم نب  ضاـیع  لـضفلا  وبا  یـضاق  تسین  يرگید  دزن  نآ  لوـصح  عناـم  ار  يربـخ  رتاوـت  یـسک  ملع  مدـع  نکل  دنـشاب  هدرکن  موـلعم 
رثکا ناف  رخآ  دنع  لصحی  دحاو و ال  دـنع  رتاوتلاب  ملعلا  لصحی  نا  دـعبی  هتفگ و ال  یفطـصملا  قوقح  فیرعتب  افـش  باتک  رد  یبصیحلا 

نع الـضف  اهمـسا  نوملعی  سانلا ال  نم  داحآ  ۀفالخلا و  ۀـمامالا و  راد  ۀـمیظع و  ۀـنیدم  اهنا  ةدوجوم و  دادـغب  نوک  ربخلاب  نوملعی  سانلا 
درفنملل و ةولـصلا  یف  نآرقلا  مأ  ةءارق  باجیا  هبهذـم  نا  هنع  لقنلا  رتاوت  ةرورـضلاب و  کلام  باحـصا  نم  ءاهقفلا  ملعی  اذـکه  اهفـصو و 

سارلا ضعب  یلع  حسملا  یف  راصتقالا  ۀلیل و  لک  ۀّینلا  دیدجت  يری  یعفاشلا  نا  هاوس و  ام  نع  ناضمر  نم  ۀلیل  لوا  یف  ۀیّنلا  ءازجا  مامالا و 
هنع هَّللا  یـضر  ۀفینح  ابا  نا  حاکنلا و  یف  یلولا  طارتشا  ءوضولا و  یف  ۀـّینلا  باجیا  هریغ و  ددـحملاب و  لتقلا  یف  صاصقلا  امهبهذـم  نا  و 

هکنآ مجنپ  هاّوس  نّمع  الضف  مهبهاذم  نم  اذه  فرعی  مهلاوقا ال  يور  مهبهاذمب و ال  لغتشی  نمم ال  مهریغ  لئاسملا و  هذه  یف  امهفلاخی 
لباق یک  راصبتسا  بابرا  رابتعا و  لها  دزن  شنخـس  دنک  مه  رتاوتم  ربخ  رتاوت  راکنا  دیدسان  یتّنعتم  دینع و  یبّصعتم  رگا  هک  تسرهاظ  رپ 

هدیسر حوضوب  هرهاب  نیهارب  هرهاق و  هلداب  شرتاوت  هکنآ  لاح  يربخ  رتاوت  هب  یـسک  حیرـصت  مدع  سپ  تسانتعا  تافتلا و  قئال  اغـصا و 
هک يدینشن  رگم  دوشجلاب  لبقا  اذإ  حبّـصلا  ۀلزنمب  روهظلا  نم  کلذ  تخادنا و  دهاوخن  یللخ  یـصقن و  نآ  رتاوت  توبث  رد  یلوالاب  دشاب 

دسر هچ  شرتاوت  راکناب  ات  هدومن  رمق  قش  توبث  راکنا  بطاخم  دلاو  لثم  وا  عابتا  یمیلح و 
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یضاق تفاین  هار  نآ  ّتیعطق  ققحت  نآ و  رتاوت  توبث  رد  یللخ  زگره  راسخ  رـسارس  رکنم  راکناب  ماظع  نیدقنم  ماخف و  نیققحم  دزن  نکل 
نا قحلاب  اعدص  لوقا  نا  هتفگ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  بام  تلاسر  بانج  تازجعم  باب  رد  املع  ضعب  هدافا  لقن  دعب  افش  رد  لضفلا  وبا 
نع لدعی  هدوجو و ال  نع  ربخا  هعوقوب و  صن  نآرقلاف  رمقلا  قاقـشنا  اما  عطقلاب  ۀـمولعم  مالّـسلا  هیلع  هنع  روثاملا  تایالا  هذـه  نم  اریثک 
یلا تفتلی  نیدـلا و ال  يرع  ّلحنم  قرخا  فالخ  انمزع  نهوی  الف  ةریثک  قرط  نم  رابخالا  حیحـص  هلامتحا  عفرب  ءاج  لیلدـب و  ـالا  هرهاـظ 
همعن نم  يذـلا  هّلل  دـمحلاف  یهتنا  هفخـس  ءارعلاب  انذـبنی  هفنا و  اذـهب  مغری  لـب  نینمؤملا  ءافعـض  بولق  یلع  کـشلا  یقلی  عدـتبم  ۀـفاخس 
مهولا ءاطغ  حازنا  کیکـشتلا و  مالظ  باجنا  رـصب و  يذ  مهف  نع  بیغی  ثیحب ال  ربخلا  اذه  رتاوت  رهظ  دق  نا  ةرفاضتملا  هئالآ  ةرتاوتملا و 

ارون و اءوض و  سمـشلا  تقرـشا  اروفـس و  اعوطـس و  حبّـصلا  جـلبنا  حارـصلا و  قدـصلا  عماول  ترانأ  حالفلا و  ریـشایت  تحال  کیکرلا و 
دیدح مویلا  كرصبف  كءاطغ  کنع  انفشکف  دیدسلا  باوّصلا  قحلا و  مقل  نابتسا 

ار ریط  ثیدح  ص )  ) مرکأ ربمایپ  داریا  تیمتح  تیعطق و  رب  هناگ  هد  لئالد  رکذ  رد  هرشاع ، هدئاف 

زا رورـس  عاونا  بلاـج  رون  رپ  فیرـش  ثیدـح  نیا  رودـص  توبث و  هب  مزج  عطق و  متح و  نیقی و  روهظ  حوـضو و  رکذ  رد  هرـشاع  ةدـئاف 
رورحلا و لظلا و  یلاوت  ام  روزلا  نیملا و  بابرا  غیزل  نیفانلا  رورغلا و  لها  ساسال  نیعماقلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  روفغ  بر  لوسر  بانج 
نیقیرف و ناـکرا  هک  دوـب  دـهاوخ  هچ  نیزا  هداـیز  فیرـش  ثیدـح  نیا  تیعطقب  مزج  لوـصح  يارب  هکنآ  لوا  تسا  هـجو  دـنچب  شناـیب 
رب دنیامنیم  فرش  راخّدا  رانملا  ۀعطاس  تبقنم  نیا  راهظا  رادقملا و  ۀیلاع  تلیـضف  نیا  تابثا  رد  یهتنملا  یلا  ءدتبملا  نم  نیبناج  نیطاسا 

توبث هجرد  هچب  ناشیا  دزن  فیرش  ثیدح  نیا  هک  دوب  دهاوخ  روهظ  لامک  رد  دشاب  هدومن  ناقیا  قح و  لها  تادافا  عبتت  یندا  هک  یسک 
تنازر تقاـثو و  تناـتم و  لاـمک و  زا  هیاـپ  مادـکب  نآ  هرثاـکتم  هریفو  دـیناسا  هرفاـضتم و  هریثک  قرط  تسا و  هدیـسر  تیعطق  ققحت و  و 
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رباکا تعامج و  تنـس و  لها  همئا  هک  دیدرگ  راکـشآ  حضاو و  راهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک  افنآ  ام  ناهربلا  ّرین  نایب  زا  هدـیدرگ و  لصاو 
تیاورب و نیرخأتملا  مهنم و  نیمدقتملا  نینقتملا  ءاملعلا  نم  مهریغ  نیعباتلا و  ۀباحصلا و  نم  فلخ و  نع  افلـس  تعارب  نیزئاح  نایادتقم 

یبیر ثیدح  نیا  رتاوت  رد  ناشنیدقنم  مظاعا  نیققحم و  هلجا  تادافا  بسح  هک  هدیـسر  يدحب  رثکت  رد  دناهدومن و  داعـستسا  نآ  تابثا 
کـش لحم  یک  نآ  تیعطق  تیمزج و  تیمتح و  دشاب  هباثم  نیاب  ربخ  نیا  تابثا  رد  نیتباصع  قافترا  نیقیرف و  قافتا  هاگ  ره  سپ  دـنامن 

نیحداق یـضعب  رکذ  یککـشم  رگا  دوعـسلا و  جراعم  جورعل  قفوملا  وه  دومحملا  دودولا  هَّللا  دوب و  دـهاوخ  بابلا  باـبرا  دزن  باـیترا  و 
ءاشنا دعب  ام  رد  هک  اریز  دشابن  انتعا  قئال  اغصا و  لباق  شفرح  درامگرب  نیقیرف  قافتا  مدع  تابثا  رب  ار  تمه  درآ و  نایمب  ار  ریط  ثیدح 

رب دیقنت  قیقحت و  زا  یظح  ادبا  دناهتـساک  ار  دوخ  ناقیا  نامیا و  هتـساخرب  فیرـش  ثیدح  نیا  حرج  حدقب و  هک  یناسک  هک  ینادیم  هَّللا 
تحاقو مالعا  هکلب  هتشادن 
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ور رب  ناشیزا  یـضعب  دوب  ءایلوا  طاطلا  تایهیدب و  راکنا  لیبق  زا  فیرـش  ثیدح  نیا  حدق  نوچ  هتـشارفا و  دادل  دانع و  رد  دیلقت  ضحمب 

مظعا داوسب  نیرختفم  تنس  لها  تارضح  ابلاغ  هک  هدیسر  يدحب  تلق  رد  ناشددع  کلذعم  دناهداد و  نآ  توبث  میلـستب  نت  ارخآ  هداتفا 
هکنآ لاح  دروآ  دـهاوخن  رامـش  رد  ّتلم  نیطاسا  نیلقان  نیتبثم و  بنجب  تلذ  تلق و  نیا  اب  ار  ناشیا  لقاع  چـیه  دـننکن و  ناشیاب  مهرظن 

يزخلل و ابلج  نآ  حرج  حدـق و  هار  مه  نیثدـحم  رثکا  دـندوبیم و  مه  رتشیب  نآ  نیتبثم  نیرکاذ و  زا  ریط  ثیدـح  نیدـحاج  نیفان و  رگا 
نیحداق لاوقا  تفاییمن و  هار  یللز  ینهد و  یللخ و  یـصقن و  لامک  اب  قح  لها  لالدتـسا  تحـص  رد  زین  همه  نیا  اب  دندومیپیم  راسخلا 

رورس یصو  لئاضف  باب  رد  تارضح  نیا  تیبصع  هک  اریز  دوبیمن  تافتلا  انتعا و  لباق  زین  ترثک  فصو  اب  نیفشفتم  نیحراج  نیتنعتم و 
ثیدحلا و ال اذـهل  نیتبثملا  لاوقا  یلع  مهلاوقا  حـجرتی  الف  تسا  تاحئال  نیبا  تاحـضاو و  حـضوا  زا  تایحتلا  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک 

ِثِیبَْخلا  ُةَْرثَک  َکَبَجْعَأ  َْول  َو  ُبِّیَّطلا  َو  ُثِیبَْخلا  يِوَتْسَی 
تفر هراشا  نادـب  هک  هباثمب  ریط  ثیدـح  تاـبثا  رکذ و  تیاور و  باـب  رد  تعاـمج  تنـس و  لـها  ياـملع  رثکت  رگا  ضرفلاـب  هکنآ  مود 
تحص رد  ههبش  ناقیا  قح و  لها  زا  یـسک  نوچ  کلذعم  دندوبیم  مه  لداعتم  فیرـش  ثیدح  نیا  یفن  تابثا و  رد  نیفلتخم  دوبیمن و 
تماما رب  هیلقع  لـئالد  ناـیب  ماـقم  رد  باـب  نیمه  رد  بطاـخم  هک  اریز  دوبیم  هیلع  قفتم  فیرـش  ثیدـح  نیا  توبث  درادـن  ثیدـح  نیا 

يافلخ زا  یکاش  ملظتم و  هشیمه  هنع  هَّللا  یـضر  ریما  ترـضح  هکنآ  مراهچ  لیلد  هتفگ  نا  زا  باوج  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
قداص نینمؤملا  ریما  ذإ  هریغ  نود  هقح  ۀمامالا  نوکیف  هنع  ۀـمامالا  بصغل  الا  کلذ  ام  دومن و  نایب  روهقم  مولظم و  ار  دوخ  دـنام و  هثالث 

تقفاوم و تیاور  هکلب  هدیـسرن  باب  نیرد  تیاور  چـیه  تنـس  لها  دزن  هک  اریز  تستایاور  نیا  تحـص  عنم  لیلد  نیزا  باوج  عامجالاب 
لها تایاور  قفاوم  يرثکا  دش  هتفای  فلتخم  ار  هیماما  تایاور  هدیماجنا و  رتاوتب  دادما  تنواعم و  رگدمه و  قح  رد  اعد  انث و  تحصانم و 

زا هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  هصق  رد  هچنانچ  دادیم  کین  هروشم  ةویحلا و  نیح  دوب  حـصانم  قفاوم و  ناشیا  اب  ترـضح  هک  تنس 
هّلل رد  هچنانچ  داد  تاجن  تیریخب و  تداهـش  دیدنـسپ و  ار  ناشیا  لامعا  دومرف و  انث  ناشیا  رب  توم  دعب  زین  هدـش و  لوقنم  ۀـغالبلا  جـهن 

ار هیلع  قفتم  تنس  لها  سپ  دش  هتفای  زین  نیا  فلاخم  هعیش  تایاور  رثکا  هدش و  لوقنم  ۀغالبلا  جهن  زا  زین  ۀبطخلا  رخآ  یلا  رکب  یبأ  دالب 
ذخای لقاعلا  نال  دندرک  حرط  دـننکیم  تیاور  ناشیا  تاور  لاح  ندوب  مولعم  فصو  اب  هعیـش  ضحم  هک  ار  هیف  فلتخم  دـندومن و  ذـخا 

تایاور رتاوت  ياعدا  ملظت و  تاـیاور  تحـص  عنم  دـعب  بطاـخم  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  یهتنا  هیف  فلتخملا  كرتی  هیلع و  قفتملاـب 
قدص اب  تقفاوم  لامک  زا  تسیشان  هک  دادما  تنواعم و  رگدمه و  قح  رد  اعد  انث و  تحصانم و  تقفاوم و 

112 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لها تایاور  قفاوم  يرثکا  تسفلتخم  هیماما  تایاور  هک  هدومن  معز  دادـل  دانع و  تکراتم  ایح و  الوب و  فاصتا  نیهرد و  وا  تحـصانم  و 

اب دـش و  هتفای  زین  نیا  فلاخم  هعیـش  تایاور  رثکا  دوب و  حـصانم  قفاوم و  هثالث  يافلخ  اـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هک  تستنس 
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هیف فلتخم  دندومن و  ذخا  ار  هیلع  قفتم  تنس  لها  هتفگ و  هدومن  دای  رثکا  ظفلب  ار  ود  ره  هک  تایاور  زا  مسق  ود  ره  لداعت  راهظا  فصو 
رد رگید  هقرف  لها  دنـشاب و  قفتم  نا  رب  هقرف  کی  لها  هک  يرما  هک  دیدرگ  رهاظ  سپ  دندرک  حرط  دـننکیم  تیاور  هعیـش  ضحم  هک  ار 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ار  هفیرـش  ثیدح  نیا  هکنآ  موس  تسا  هقرف  ود  ره  هیلع  قفتم  دنـشاب  هتـشاد  فالتخا  مه  لداعتب  رگا  نا 
ههبـش و الب  باجنا  نیققحم  بایطا و  ياملع  تادافا  بسح  بانج  نآ  نوچ  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  دـعب  امیف  هیلع  علطتـس  امک  هدومرف  تیاور 

مالک زا  ترـضح  نآ  تمـصع  صوصخلاب  نعاطملا و  دییـشت  هباتک  یف  مالّـسلا  راد  هَّللا  هلحا  مالعلا  دـلاولا  هنیب  امک  تسموصعم  باـیترا 
ندومرف تیاور  درجم  سپ  تسحئال  حضاو و  زیزعلا  حتف  ریـسفت  باتک و  نیرد  بطاخم  دوخ  تادافا  تامیهفت و  رد  بطاخم  دجام  دلاو 

ار فیرش  ثیدح  نیا  هکنآ  مراهچ  دشاب  ناعذا  مزج و  ناقیا و  متح و  لوصح  ثعاب  نامیا  راصبتسا و  لها  دزن  ار  ریط  ثیدح  بانج  نآ 
جاجتحا و ضرعم  رد  باحـصا  هیقب  باطخب  يروش  هعقاو  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  یلاـعت  هَّللا  ءاـشنا  دـعب  اـمیف  یتایـس  اـمک 

تامسلا ۀیلاع  تلیـضف  نیا  راصحنا  میلـست  هب  ناشیا  هدومرف و  نایب  ناشیا  رب  دوخ  تیلـضفا  تماما و  تفالخب و  دوخ  تیقحا  رب  لالدتـسا 
یف رونلا  ملعلا و  یلع  رانلا  روهظک  تسرهاـظ و ال  دـنداد و  قح  لوبق  فاـصنا و  داد  دـنداهن و  ندرگ  باـنج  نآ  تاـیآ  یـسدق  تاذ  رد 

تفار همه  نآ  اب  بام  تفالخ  هک  دندوب  هدیسر  هبترمب  رخف  ّومس  ردق و  ولع  ناکم و  تعفر  ناش و  تلالج  رد  يروش  باحصا  هک  ملظلا 
رد ار  وا  هک  هّمات  تریـصب  تشاد و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  باـنج  هموحرم  تما  رب  هّینـس  موعزم  بسح  هک  تقفـش  و 
نآ تابثا  رد  هضیرع  ریماوط  دنتـسه و  نآ  هدادـلد  فلـس  نع  افلخ  تنـس  لها  تارـضح  دوب و  لصاح  دالب  تراما  دابع و  تسایـس  روما 

ار تفالخ  رما  ضیوفت  دومرف و  دنـسپ  فالختـسا  يارب  ار  ناشیا  هریغ  ءافخلا و  ۀـلازا  باتک  عالط  نم  یلع  یفخی  امک ال  دـننکیم  هاـیس 
رد دومرف  تافو  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  بانج  هک  دومن  حضاو  حیرـص  حیرـصت  هب  تشادنپ و  يرحا  یلوا و  ناشیا  يارب 

لقع رد  سپ  تسیفاو  یفاک و  تفالخ  رما  يارب  مه  ناشیا  وا  هباحـص  راهچ  قاـفتا  هک  دومن  رهاـظ  زین  ناـشیا و  زا  دوب  یـضار  هک  یلاـح 
دیامرف رایتخا  میظع  رما  نینچ  يارب  ار  ناشیا  یناث  هفیلخ  دـسر و  هباـثم  نیاـب  ناشرادـقم  تلـالج  هک  هباحـص  هک  دـسریم  یلقاـع  مادـک 

هَّللا یلص  بام  تلاسر  بانج  زا  تقیقح  رد  دشاب و  هتشاد  مهنم  دحا  تیلضفا  تفالخب و  قلعت  هک  ار  يربخ 
113 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رما يارب  يروش  بابرا  زا  هباحص  راهچ  قافتا  هاگ  ره  هک  تسحوضو  تیاهن  رد  دنیامن و  لوبق  میلـست و  دوشن و  تباث  ملـس  هلآ و  هیلع و 
حیرـص قح  متحلا  عطقلاب و  دـنیامن  رایتخا  نییعت و  تفالخ  يارب  يروش  بابرا  زا  ارک  ره  دوش و  یفاک  یناث  هفیلخ  داشرا  بسح  تفالخ 

رد ضایع  یـضاق  هکنآ  مجنپ  دوب  دهاوخ  قدص  قح و  امزج  امتح و  یلوالاب  دشاب  تارـضح  نیا  ملـسم  هک  يربخ  دشاب  حیـصن  قدص  و 
نع ریثکلا  ددـعلا  تاقثلا و  اهاور  ماعطلا  ریثکت  ءاـملا و  عبتن  ۀـصق  کلذـک  هتفگ و  رمق  قاقـشنا  ّتیعطقب  قلعتم  هقباـس  تراـبع  دـعب  اـفش 
نا مهرایخا  ۀباحّـصلا و  ۀلمج  نم  اهب  ثّدح  نّمع  الـصتم  ۀّفاکلا  نع  ۀـّفاکلا  هاور  ام  اهنم  ۀباحـصلا و  نم  ریثکلا  ددـعلا  نع  ریفغلا  ءاّمجلا 

لفاـحم نم  اـهلاثما  كوبت و  ةوزغ  ۀـیبیدحلا و  ةرمع  طاوب و  ةوزغ  یف  قدـنخلا و  موـی  یف  مهنم  ریثـکلا  عاـمتجا  نطاوـم  یف  ناـک  کـلذ 
هاور امک  هوور  مهنا  مهنع  رکذ  امل  راکنا  هاکح و ال  اـمیف  يوارلل  ۀـفلاخم  ۀباحـصلا  نم  دـحا  نع  رثؤی  مل  رکاـسعلا و  عمجم  نیملـسملا و 
ۀبهر ۀـبغر و ال  كانه  سیل  بذـک و  یف  ۀـنهادملا  لطاب و  یلع  توکـسلا  نع  نوهزنملا  مه  ذإ  قطاـنلا  قطنک  مهنم  تکاـسلا  توکـسف 

ریّـسلا و ننـسلا و  نم  اهوور  ءایـشا  ضعب  یلع  مهـضعب  رکنا  امک  اورکنال  مهیدل  فورعم  ریغ  مهدنع  ارکنم  هوعمـس  ام  ناک  ول  مهعنمت و 
ناف اضیا  هانّیب و  امل  هتازجعم  نم  ّیعطقلاب  قحلی  امم  هّلک  عونلا  اذهف  مولعم  وه  امم  کلذ  یف  همهو  اضعب و  مهضعب  أطخ  نآرقلا و  فورح 

لومخ اهفعـض و  فاشکنا  نم  ثحبلا  لها  سانلا و  لوادـت  نامزالا و  رورم  عم  دـب  لطاب ال  یلع  تینب  اهل و  لصا  ـال  یتلا  راـبخالا  لاـثما 
رورم عم  دادزت  داحآلا ال  قیرطلا  نم  ةدراولا  هذـه  انّیبن  مالعا  ۀـیراطلا و  فیجارـالا  ۀـبذاکلا و  راـبخالا  نم  ریثک  یف  دـهاشی  اـمک  اـهرکذ 

الإ اهرون  ءافطا  یلع  دحلملا  داهتجا  اهلـصا و  فیعـضت  اهنیهوت و  یلع  هصرح  ّودعلا و  نعط  ةرثک  قرفلا و  لوادـت  عم  اروهظ و  الإ  نامزلا 
ۀلمجلا یلع  هتاـیآ  نم  مولعم  ناـک  نوکی و  اـمب  هؤاـبنا  بویغلا و  نع  هراـبخا  کلذـک  ـالیلغ و  ةرـسحالا و  اـهیلع  نعاـطلل  ـالوبق و  ةوق و 
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لئاقلا لوق  بجوا  يدنع  ام  هَّللا و  مهمحر  امهریغ  رکب و  وبا  ذاتسالا  یـضاقلا و  انتمئا  نم  هب  لاق  دق  هیلع و  ءاطغ  قح ال  اذه  ةرورـضلاب و 
ینتعا نمف  الإ  فراعملا و  نم  کلذ  ریغب  هلغـش  اهتیاور و  رابخالل و  هتعلاطم  ۀـلق  ـالإ  دـحاولا  ربخ  باـب  نم  ةروهـشملا  صـصقلا  هذـه  نا 

هک تسرهاظ  ترابع  نیزا  هانرکذ  يذلا  هجولا  یلع  ةروهـشملا  صـصقلا  هذه  ۀحـص  یف  بتری  مل  ریّـسلا  ثیدـحلا و  علاط  لقنلا و  قرطب 
تیمتح ّتیعطق و  کلذل  دناهدرک  تیاور  هباحـص  ریثک  ددع  زا  ریفغ  ءامج  زا  ریثک  ددـع  تاقث و  ار  نآ  نوچ  ماعط  ریثکت  ءام و  عبن  هصق 

ماقم و یلاع  تاقث  ياملع  هکرابم  يامـسا  رب  عالطا  لوصح  هرهاز و  هلاـقم  هرهاـب و  هداـفا  نیا  كاردتـسا  دـعب  سپ  تسا  هدومن  لـصاح 
ۀیحتلا فالآ  هلآ  هیلع و  مانالا  ریخ  بانج  زا  ریط  ثیدح  تیاور  هک  مارک  هباحص  لودع  مارتحالا و  یلوا  تابثا  نیعبات 

114 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتـشاد فاصنا  زا  یظح  یندا  هک  بیبل  یلقاع  رطاخ  نوماریپ  یبایترا  ههبـش و  فیرـش  ثیدـح  نیا  تیعطق  رد  زگره  دـناهدومن  مالـسلا  و 
تلاسر بانج  تازجعم  نیا  هک  دـناهدومن  ینعم  نیا  رابخا  ماظع  هباحـص  نوچ  هک  تسرهاظ  تراـبع  نیزا  هکنآ  مشـش  دـسریمن  دـشاب 

كوبت و هوزغ  هیبیدح و  هوزغ  طاوب و  هوزغ  قدنخ و  موی  لثم  هباحـص  زا  يرایـسب  عامتجا  نطاوم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم 
هدرک تیاور  هک  يزیچ  نا  رد  يوار  تفلاخم  یباحص  چیه  زا  دشن  لوقنم  هدیدرگ و  رهاظ  رکاسع  عمجم  نیملـسم و  لفاحم  زا  نآ  لاثما 

زا هک  یـسک  سپ  درک  تیاور  وا  هکناـنچ  دـندرک  تیاور  مه  ناـشیا  هک  دوـب  هدرک  رکذ  ناـشیزا  يوار  نآ  هک  هـچنآ  راـکنا  هـن  تـسا و 
دنشابیم و هّزنم  بذک  رد  تنهادم  لطاب و  رما  رب  توکس  زا  هباحص  هک  ارچ  تسا  قطان  قطن  لثم  وا  توکس  هدیزرو  توکس  ناشهلمج 

هچنانچ دندرکیم  نآ  راکنا  هنیئآ  ره  دوبیم  رکنم  ناشدزن  دـندوب  هدینـش  هچنآ  رگا  سپ  دـشاب  ناشعنام  هک  تسین  یتبهر  تبغر و  چـیه 
تبـسن باب  نیرد  ار  يرگید  یکی  دـناهدرک و  تیاور  نآرق  فورح  ریـس و  ننـس و  زا  هک  ار  اهزیچ  دـندومن  راکنا  ضعب  رب  ناشیا  ضعب 

نوچ هک  دـیدرگ  رهاظ  اـجنیزا  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  سپ  تسباـنج  نآ  هّیعطق  تازجعمب  قحلم  روما  هنوگ  نیا  یماـمت  دومن و  مهو  اـطخب و 
ۀـفالخلاب و مالـسلا  هیلع  هتّیقحال  اجاجتحا  باحـصا  یقاب  هلباقمب  يروش  هعقاو  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لـثم  ار  ریط  ثیدـح 
ّمهّللا ال لوقب  هکلب  هدینابنجن  نآ  ّدر  راکنا و  ياج  هچ  نا  رد  کیکشت  بایتراب و  بل  ناشیزا  کی  چیه  يروش  لها  دومرف و  نایب  ۀمامالا 

رافغلا کلملا  مالسلا  مهیلع  هیلع و  راهطالا  ۀمئالا  وبا  بانج  راخفلا  ۀیلاع  تاذ  رد  راثملا  ةزیزع  رانملا  ۀعطاس  تلیضف  نیا  راصحنا  میلـست 
نیا یلوالاب  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  دعب  امیف  هیلع  فقتـس  امک  دندومیپ  لوبقلا  ّبهام  مالـسلا  هلآ  هیلع و  لوسر  سفن  لوق  لوبق  هار  دـندومن و 

دوشن و لوقنم  نآ  راکنا  تفلاخم و  يروش  باحصا  زا  یباحص  چیه  زا  هکنآ  ياجب  هک  اریز  دشاب  تایمتح  تایعطق و  زا  فیرـش  ثیدح 
ار باحصا  نیا  تستباث و  ار  ثیدح  نیا  يروش  باحـصا  یحیرـص  میلـست  یلاعت  هَّللا  دمحب  اجنیا  دیاهدرک  ضرف  قطن  لثم  ناش  توکس 
رب توکس  زا  ةرهاظلا  ۀیولوالاب  ناشیا  سپ  هدومن  ققحم  نارگید  زا  لضفا  ناش  دندوب  هدومرف  باختنا  رایتخا و  بآم  تفالخ  بانج  نوچ 

يروش باحصا  هک  تسروهظ  لامک  رد  دوخ  نیا  دنتسه و  رود  هّزنم و  روز  بذک و  رد  تنهادم  نآ و  میلست  ياج  هچ  روجهم  لطاب  رما 
ریما لک  ریما  تماما  هلدا  لئاضف و  در  یعاود  هوجو و  ار  ناشیا  هکلب  دـشاب  قح  رماب  ملکت  زا  ناش  عناـم  هک  دوبن  تبهر  تبغر و  چـیه  ار 

هچ دوبیمن  تباث  حیحـص و  ربخ  نیا  کلذ  نم  هَّللا  ذاعم  ناشیا  دزن  رگا  سپ  ریبخلا  رهاملا  یلع  یفخی  اـمک ال  ریثک  دوب و  رایـسب  تیاـغب 
روفغلا کلملا  هّلل  دـمحلا  دـنتخاسیم و  نآ  میلـست  دـنتخادرپیمن و  نآ  ّدرب  هریفو  هوجو  هریثک و  یعاود  همه  نیا  اـب  هک  دوب  نکمم  روط 

رودّصلا یعطق  توبثلا و  یمتح  رودصلا ، بولقلل و  حراشلا  ثیدحلا  اذه  نا  روهظلا  ۀیاغب  تبث  ثیح 
115 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رابخالا لاثما  ناف  اضیا  وا و  لوق  زا  هکنآ  متفه  روشج  حبصلل  رون و  سمـشلل  ماد  ام  روکـشلا  دمـصلا  ةالـص  هلآ  هیلع و  روبحلا  یبنلا  نم 
نیا ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانج  زجاعم  تیعطق  تابثا  ماقم  رد  ضایع  یـضاق  هک  تسرهاظ  خـلا  اـهل  لـصا  ـال  یّتلا 

نآ فعـض  ثحب  لها  مدرم و  لوادـت  نامزا و  رورمب  هک  تسدـبال  تسلطاب  رب  ینبم  لصا و  یب  هک  يراـبخا  هک  دـنکیم  رهاـظ  ار  ینعم 
تازجعم و نیا  هدیـسر و  هدـهاشمب  هیراـط  فیجارا  هبذاـک و  راـبخا  زا  يرایـسب  رد  ینعم  نیا  هکناـنچ  دوش  لـماخ  نآ  رکذ  فـشکنم و 
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نعط ترثک  قرف و  لوادـت  فصو  اب  دوشیم و  دـئاز  شروهظ  نامز  رورم  اب  هدـش  دراو  داحآ  قیرطب  هک  تانئاک  رورـس  بانج  تاـمارک 
دریگیمن و داـیدزا  لوبق  توق و  زج  نآ  رون  ياـفطا  رب  هدـحالم  ندومن  شـشوک  نآ و  لـصا  فیعـضت  نیهوـت و  رب  وا  صرح  نمـشد و 

تایآ زا  ناک  نوکی و  امب  شندومرف  هاگنآ  بویغ و  زا  بانج  نآ  رابخا  نینچمه  دیازفایمن و  هودنا  شزوس  ترـسح و  زج  ار  نآ  نعاط 
لئاضف و نوچ  هک  تفگ  ناوتیم  نیققحملا  ةدـمع  ضاـیع  یـضاق  نیتم  ریرقت  نیمهب  سپ  تسمولعم  ةرورـضلاب  هلمجلا  یلع  باـنج  نآ 

فـصو اب  راهنلا  فارطا  لیللا و  ءانا  مهیلع  هیلع و  هَّللا  مالـس  راهطالا  ۀمئالا  وبا  بانج  راثملا  هزیزع  رثام  رخافم و  رادـقملا و  ۀـیلاع  بقانم 
راشتنا عویش و  لامک  رد  راثآ  نیا  يافخا  راونا و  نیا  ءافطا  رد  راجف  نیرتاس  روکـشم  اندهج  ّدج و  رارـشا و  نینعاط  روصحم  ریغ  صرح 

مزج و عطق و  راصبتسا  رّـصبت و  بابرا  رابتعا و  دقن و  لها  دزن  دبال  دشاپیم  رون  رودص  بولق و  رب  راهنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  دشابیم و 
نعط نآ و  يافخا  رد  نیتنعتم  نیبّصعتم و  زا  هلمج  دـهج  لذـب  فصو  اب  هک  ریط  ثیدـح  امّیـس  دـش ال  دـهاوخ  لصاح  نآـب  متح  نیقی و 

يورم ملسم و  هکلب  رتاوتم  ضیفتسم و  هکلب  ربتعم  حیحص و  رهتـشم و  عئاش و  هبترم  ياصقاب  نآ  توبث  رد  نیفـشقتم  نیعّطنتم و  زا  همذرش 
داّبع نب  بحاصلا  داجمالا  ءابدالا  نیز  لاق  ام  معنل  تسرصاح و  رصح  زا  جراخ  رثاکتم  روفوم  عمج 

دهشت یه  هءادعا و  هل  تماق  هرکذ و  راط  ام  ریطلا  یف  هل  ّیلع 
همطاف هک  دناهتفگ  هچنآ  هتفگ و  رکب  یبأ  نعاطم  زا  مهدزاود  نعط  باوجب  هفحت  باتک  نیزا  نعاطملا  باب  رد  بحاصهاش  هکنآ  متـشه 

نب ریبز  نامیلا و  نب  هفیذح  تیاورب  تنس  لها  بتک  رد  ربخ  نیا  هک  اریز  تسـضحم  غورد  داد  باوج  دوب  شدوخ  هک  سک  کی  زجب  ار 
هلجا اهنیا  تستباث و  حیحـص و  صاقو  یبأ  نب  دعـس  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  ناـمثع و  یلع و  ساـبع و  هریره و  وبا  ادرد و  وبا  ماوعلا و 

هک هدروآ  ربمغیپ  ثیدح  قحلا  راهظا  رد  يدهشم  هَّللا  دبع  الم  هفیذح  قح  رد  دناتشهب و  هب  رشبم  ناشیا  زا  یضعب  دناهباحص و 
هوقّدصف ۀفیذح  هب  مکثدح  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 
سابعلا یلع و  مهیف  ۀباحصلا  نم  رضحمب  لاق  باطخلا  نب  رمع  نا  يرـصنلا  ناثدحلا  نب  سوا  نب  کلام  نع  يراخبلا  جرخا  تسین  رابتعا 

دعس ماوعلا و  نب  ریبزلا  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  نامثع و  و 
116 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نوملعت ضرالا أ  ءامسلا و  موقت  هنذاب  يّذلا  هّللاب  مکدشنا  صاقو  یبأ  نب 

ۀقدص هانکرت  ام  ثرون  لاق ال  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا 
ّمهّللا الاق  کلذ  لاق  دق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  ناملعت  له  هّللاب  امکدشنا  لاق  سابعلا و  ّیلع و  یلع  لبقا  مث  معن  ّمهّللا  اولاق 

دیفم ناـشیزا  یکی  ربخ  دـش  روکذـم  اـهنیا  ماـن  هک  تعاـمج  نیا  هک  اریز  تیعطق  رد  تستیآ  ربارب  مه  ربـخ  نیا  هک  دـش  مولعم  سپ  معن 
رد تسنآرق  ربارب  موصعم  تیاور  دـناموصعم و  هعیـش  دزن  هک  یـضترم  یلع  ترـضح  صوصخلا  یلع  ریثک  عمج  نیا  یلاـح  هچ  تسنیقی 

ناشماظع يامس  ماقم  یلاع  بطاخم  هک  تعامج  نیزا  یکی  ربخ  هک  تسرهاظ  مامت  تحارـصب  ترابع  نیزا  یهتنا  ناشیا  دزن  نیقی  هدافا 
دـشابیم ماوعلا  نب  ریبز  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  نامثع و  صاقو و  یبأ  نب  دعـس  ناشهلمج  زا  هدروآ و  دوخ  ناـمجرت  قئاـقح  ناـبز  رب 

ریط ثیدـح  تیاورب  صاقو  یبأ  نب  دعـس  هک  تفایرد  یهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  نوچ  تسنیبم و  باـتک  هیآ  يواـسم  نیقی و  متح و  دـیفم 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  هلیلج  تلیضف  نیا  توبث  میلست  ماوعلا  نب  ریبز  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  نامثع و  اب  وا  هکلب  هتسج  داعستسا 

هیآ يواسم  نیقی و  متح و  دیفم  مامت  تیولواب  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  هدوب  کیرش  میلـست  نیرد  ناشیا  اب  زین  هحلط  هکلب  هدومن  مالـسلا 
ناشلاثما سابع و  هریره و  وبا  ادرد و  وبا  ینعا  بحاص  هاـش  مـالک  رد  نیروکذـم  رگید  ربخ  هک  یهجو  رهب  هکنآ  مهن  دـشاب  نیبم  باـتک 

تیاور ار  ریط  ثیدـح  هک  هباحـص  یقاب  تیاور  هدافا  يارب  نا  زا  یلوا  ای  هجو  نامه  دوب  دـهاوخ  هینآرق  هیآ  اب  نآ  تاواسم  نیقی و  دـیفم 
ترـضح نآ  تیاور  هدافا  هدومرف و  ریط  ثیدـح  تیاور  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  مه  دـش و  دـهاوخ  ققحتم  دـناهدرک 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 109 

http://www.ghadirestan.com


عطق تیاهن  دیفم  ینآرق و  هیآ  يواسم  زین  هجو  نیاب  ریط  ثیدح  سپ  تسرهاظ  بطاخم  مالک  زا  ینآرق  هیآ  اب  ار  تاواسم  ربخ و  ّتیعطق 
رد ار  نیملاعلا  بر  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیـصوصخ  تیزم و  دـیحو  بطاخم  دـییقت  اما  دـشاب  ناعذا  متح و  تیاغ  رمثم  ناقیا و  و 
هک اریز  تسا  دیدس  ریغ  سپ  قح  لها  داقتعاب  نیقلاخلا  نسحا  نیبم  مالک  اب  تاواسم  نیقی و  عطق و  يارب  ترـضح  نآ  تیاور  هدافا  باب 
نآ تمصع  زین  تسراکشآ و  حضاو و  ریسفت  باتک و  نیرد  وا  دوخ  تادافا  تامیهفت و  رد  وا  دجام  دلاو  مالک  زا  ترضح  نآ  تمـصع 
دزن ترضح  نآ  تیصوصخ  سپ  دییشتلاب  یمـسملا  هباتک  یف  دیجملا  ریرحنلا  دجاملا  دلاولا  هتبثا  امک  رهاظ  هّینـس  رگید  تادافا  زا  بانج 
ربدا ّیلوت و  کلذ و  دعب  هنع  ضرعا  ربخلا و  اذه  لوبق  نع  فکنتـسا  نم  ّنا  يرمعل  دشاب و  تباث  مه  نارگید  وا و  دوخ  بطاخم و  دـلاو 

قیرحلا بهل  یلا  باّهذ  قیرطلا  دـصق  نع  عاّور  ّرما  یه و  اوهام  تاقبوملا  نم  بلاج  رطخلا  ۀـمیظعلا  ۀـماهملا  یف  لالـضلا  نم  مئاـه  وهف 
یمعلا و هرـصب  یّطغ  يوهلا و  هبلق  یلع  نأ  ردق  هیتلا  نع  هجرخی  دشر  دئاق  هیدهی و ال  رـصب  هل  سیل  هریح  یف  جومی  هرمغ و  یف  برـضی 

تاجلو یف  محتقا  ّیغلا و  یف  لغوا  یغبلا و  یف  نعما  اطباخ و  ّلص  اطغال و  رجهف  حیصّنلا  قدصلا  نع  داح  حیحّصلا و  قحلا  نع  راج 
117 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مما نع  بّکنت  حامجلا و  غیزلا و  یف  عضوا  نیّرلا  لافقا  هتدئفا  یلع  تقلغتـسا  نیحلا و  ۀـّمزا  هتداق  لهجلا و  كارـشا  یف  کبترا  لّذـلا و 
رومالا و تاحـضاو  هیلع  تیمع  رورغلا و  تالتاف  هتلتفف  هّیبالا  هّیمحلا  باوّصلا  نع  هب  تفدـص  ۀـّیبصعلا و  ساسا  عضو  حالفلا و  دـشرلا و 

اهاری دکی  مل  هدی  جرخا  اذإ  ضعب  قوف  اهضعب  تاملظ  یف  لالضلا  نم  وهف  اهابر  تاکلهملا  تایدرملا و  نم  یقترا 

هنس 1290 ات  هنس 150  زا  ریط  ثیدحب  ناگدننک  فارتعا  ای  نالقان  رفن )  91  ) مالک لقن  ریط و  ثیدحب  جاجتحا  تحص  رب  لیصفت  لئالد 

هراشا

داس لاق و  لیق و  داوم  مساح  هک  لایقا  ّقح  لها  لالدتـسا  جاجتحا و  تحـص  هلـصفم  هوجو  لاضفملا  نمیهملا  لاعتملا  هَّللا  نوعب  لاحلا  و 
نییبت و حیضوت و  راهظا و  زجب  دشاب  لاحم  لطاب و  باحصأ  تاکیکشت  عفاد  لادج و  بابرا  تاریوزت  ساسا  عناق  لایتحا و  دیک و  باوبا 

تشاد دنهاوخن  ندز  مد  بات  الصا  تشاگنا و  دنهاوخ  ولگب  همرس  ار  نآ  هظحالم  دعب  نیذبانم  نیفلاخم و  هَّللا  ءاشنا  هک  مرآیم  حیرـشت 
تاعیملت و ّداوم  همه  نآ  اب  تفای و  دـنهاوخن  هراچ  دنـشک  نـالطب  طـخ  رـسکی  دوخ  تاوفه  رب  دنـشک و  تمادـن  بیجب  رـس  هکنآ  زجب  و 

یهجوب نآ  ضقن  لاطباب و  تسارآ و  دـنناوتن  نآ  باوج  رد  یفرح  تفای و  دـنهاوخن  هلیح  دـنراد  هک  تالیوهت  تاـقیفلت و  تـالیوست و 
ضرعلا موی  یلا  اذه  انموی  نم  تاهبشلا  ماتق  ةراثا  یف  اولغوا  ضرالا و  یف  اوضاحلا  وا  ءامسلا  یلا  اوراط  ول  تساخرب و  دنناوتیمن  نیتم 

لوا هجو 

بانج همجرت  هب  ۀباغلا  دسا  رد  يرزجلا  ریثالا  نبا  هچنانچ  هدومرف  تیاور  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یفوکلا  تباث  نب  نامعن  هفینح  وبا  هکنآ 
هتفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

انثدح يزاوهالا  میهاربا  نب  قاحسا  نب  دمحم  انث  ظفاحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نب  نسحلا  انثدح  یسیع  نب  نسحلا  انابنا  یفقثلا  حرفلا  وبا  انا 
نع میهاربا  نع  دامح  نع  رعسم  نع  ۀفینح  یبأ  نع  قاحسا  نب  بیعش  نع  بویا  نب  یسوم  انث  عدیمسلا  نب  نسحلا  انث  یـسیع  نب  نسحلا 

یهتنا ۀفینح  یبأ  نع  بیعش  هب  درفت  هعم  لکاف  یلع  ءاجف  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  ریط  یبنلا  یلا  يدها  لاق  سنا 
دحاج لک  لخد  يدبا  تفاهتم و  رکنم  ّلک  غیز  رهظاف  تباثلا  حیحـصلا  فیرـشلا  ثیدحلا  اذه  يور  دق  تباث  نب  نامعن  ۀـفینح  وبا  اذـهف 
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ۀفینح ابا  فینملا  ثیدحلا  ّدرب  هجاوی  روفـسلا و  ولالتلا و  كاذ  بغ  هلطبی  وا  روهظلا  اذه  دـعب  ریطلا  ثیدـح  دـحجی  يذـلا  اذ  نمف  تقام 
ناعذالل و قفوملا  هَّللا  ناکرالا و  دحا  نامعنلا  ۀیاور  نع  هجولا  حیـشیف  نایغطلا  هفـسلا و  همعلا و  یف  غلابی  فینحلا و  نیدـلا  ۀـعاشاب  میقلا 
عویـش و تیاهن  ببـسب  سیبق و  یبأ  لثم  خومـش  خوسر و  رد  مظعا  ماما  بقارم  ّومـس  بتارم و  ولع  ناکم و  تعفر  ناش و  تلـالج  نوچ 

رباکا بتک  رب  ار  رهام  رظان  میآیمن و  نآ  حاضیا  نییبت و  رـس  رب  ماـقم  نیرد  اـم  کلذـل  تسـسیل  ـال و  قرطت  زا  نوصم  ظوفحم و  عویذ 
قارع هیقف  هفینح  وبا  زا  هک  قاحـسا  نب  بیعـش  یلب  میامنیم  تلاوح  هدـش  فینـصت  یلعالا  ۀـمئالا  ماما  نیا  بقانم  رد  هک  ماظع  نیققحم 

ذیمالت رباکا  زا  هدومن و  ریط  ثیدح  تیاور 
118 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا یـضعب  تسقابـس  نیدـقان  قثوم  دنتـسم و  قاذـح و  نیطاسا  قدـصم  دـمتعم و  قالفا و  تعارب و  نیزئاح  هلجا  قالطالا و  یلع  ماما  نآ 
قاحسا و هنع  ورمع  نب  هَّللا  دیبع  ةورع و  نب  ماشه  نع  یقـشمدلا  قاحـسا  نب  بیعـش  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  دینـش  دیاب  وا  رثام  رخافم و 

نب نمحرلا  دبع  نب  قاحـسا  نب  بیعـش  هتفگ  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ۀنـس 189 و  یفوت  یجزم  ۀـقث  دواد  وبا  لاق  میحد 
حیرج و نبا  هل و  بهذمت  ۀـفینح و  یبأ  هیبا و  نع  يور  ةرـصبلا  نم  هلـصا  نامثع  تنب  ۀـلمر  یلوم  يومالا  یقـشمدلا  دـشار  نب  هَّللا  دـبع 

نب دمـصلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  هیبا  نبا  هنع  مهریغ و  يروثلا و  ةورع و  نب  ماشه  رمع و  نب  هَّللا  دیبع  ۀبورع و  یبأ  نب  دیعـس  یعازوالا و 
هیوهار و نب  قاحسا  يزارلا و  یسوم  نب  میهاربا  نوع و  نب  ورمع  یسیدارفلا و  رصنلا  وبا  یـسوم و  نب  مکحلا  دیـشر و  نب  دواد  بیعش و 

نبا لاق  هخویـش  دادـع  یف  وه  دعـس و  نب  ثیللا  هنع  ثدـح  مهریغ و  رامع و  نب  ماشه  ءالعلا و  نب  دـمحم  بیرک  وبا  دیعـس و  نب  دـیوس 
قشمد و یف  هرخاب  ۀبورع  یبأ  نب  دمحا  نم  عمـس  لوقی  دمحا  تعمـس  یجرم  وه  ۀقث و  دواد  وبا  لاق  هقثوا و  هثیدح و  ّحصا  ام  ۀـقث  رهاط 

نب دیلولا  لاق  قودـص و  متاح  وبا  لاق  ۀـقث و  یئاسّنلا  میحد و  نیعم و  نبا  لاق  ۀنس 44 و  دیبع  نم  تعمس  بیعـش  نع  رامع  نب  ماشه  لاق 
ریغ هخّرا  اهیف  بجر و  یف  داز  یفـصم و  نبا  هخّرأ  اذک  هنس 189 و  تام  هنس 108 و  دلو  میحد  لاق  هیندی  هبرقی و  یعازوالا  تیار  ملـسم 
لاق متاح  یبأ  نع  یجابلا  دـیلولا  وبا  لقن  تاقثلا و  یف  ناـّبح  نبا  هخّرا  هنـس 189  یف  تلق و  مه  وه و  ۀنـس 98 و  مالکلا  یف  عقو  دحاو و 

نومام ۀقث  قاحسا  نب  بیعش 

مود هجو 

نینمؤملا ریما  بانج  بقانم  باتک  رد  تسا  هّینـس  هعبرا  همئا  زا  یکی  زین  وا  هک  ینابیـش  لبنح  نب  دمحا  ماما  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هکنآ 
هدرک لقن  هرضن  ضایر  باتک  رد  يربط  نیدلا  بحم  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع 

هَّللا یلـص  لاقف  نیریطلا  هیلإ  تمدـقف  نیفیغر  نیب  نیریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  راصنالا  نم  ةأرما  تدـها  لاق  ۀنیفـس  نع 
هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  عم  لکاف  هرخآ  یف  لاق  راجنلا و  ثیدح  ینعم  رکذ  مث  کلوسر  یلا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  ملـس  هیلع و 

بقانملا یف  دمحا  هجرخ  اینف  یتح  نیریطلا  نم  یلع  ملس  هیلع و 
رئاطلا و ثیدح  هتفگ  هّمالا  صاوخ  هرکذت  رد  يزوجلا  نبا  طبس  و 

نارهم همسا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلوم  ۀنیفـس  یلا  هدنـساف  دمحا  اماف  ننـسلا  یف  يذمرتلا  لئاضفلا و  یف  دمحا  هجرخا  دق 
ینتئا مهّللا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  نیفیغر  نیب  نیریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  راصنالا  نم  ةأرما  تدها  لاق 

ّیلع لخدف  حتفی  بابلاب  اذاف  کیلإ  کقلخ  ّبحاب 
119 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هعم لکاف 
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ریما بانج  لئاضف  باتک  نامه  نا  زا  دارم  هدرک و  تیاور  لـئاضف  رد  ار  ریط  ثیدـح  لـبنح  نب  دـمحا  ماـما  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا 
رد ثیدـح  نیا  لبنح  نب  دـمحا  ماما  هکنیا  هب  دـنراد  فارتعا  مه  بحاص  هاـش  دوخ  هک  ۀـنملا  دـمحلا و  هّلل  تسمالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا 
زا ریط  ثیدح  لقن  دـعب  دوشیم  لوقنم  مامتلاب  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دـعب  ام  رد  هک  یلئاس  لاؤس  باوج  رد  هچنانچ  تسا  هدرک  تیاور  بقانم 
نب دمحا  تیاور  درجم  هک  دنامن  یفخم  خـلا و  دـناهدروآ  ار  ثیدـح  نیا  زین  هنیفـس  تیاورب  بقانم  رد  دـمحا  ماما  دـناهدومرف و  يذـمرت 

بانج بقانم  ردـص  رد  مزراوخ  بطخا  تسلوحف  نیققحم  دزن  نآ  لوبق  رابتعا و  دامتعا و  دـیزم  ققحت و  توبث و  لیلد  ار  یثیدـح  لبنح 
ءالعلا وبا  ینابنا  هتفگ  بـالم  باـط  کـسم و  حـفن  اـم  ةولـصلا  هلآ  هیلع و  باـنج  نآ  لـئاضف  ترثک  ناـیب  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

نب یلع  انثدح  ناجرهملا  نب  بوقعی  نب  دمحا  انثدح  ظفاحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  انربخا  يرقملا  دـمحا  نب  نسحلا  انربخا  لاق  اذـه  ظفاحلا 
نبال لجر  لاق  لاق  هدج  نع  هیبا  نع  هَّللا  دبع  نب  یسیع  نع  نیـسحلا  نب  نسح  انثدح  مکحلا  نب  نیـسحلا  انثدح  یـضاقلا  یعخنلا  دمحم 

یـضر لاق  برقا  افلا  نیثلث  یلا  اهنا  لوقت  وا ال  سابع  نبا  لاقف  فالآ  ثلث  اهبـسحال  ینا  هلئاضف  یلع و  بقانم  رثکا  ام  هَّللا  ناحبـس  سابع 
عیرق ثیدحلا  ملع  یف  ثیدحلا  باحـصا  فرع  امک  وه  لبنح و  نب  دمحا  ظفاحلا  مامالا  نع  يوری  ام  اضیا  کلذ  یلع  ّکلدی  هنع و  هَّللا 

هنع هَّللا  یـضر  هیف  هتیاور  هنادـیم و  یف  ظاّفحلا  ناسرف  ّبکی  يذـّلا  سراـفلا  هناـّبا و  یف  ّنفلا  اذـه  یف  هب  يدـتقملا  هناـمز و  ماـما  هنارقا و 
یف بطح  هلاونم و  یلع  جسن  هلاثما و  یلع  يذـتحا  نم  لبنح و  نب  نب  دـمحا  مامالا  نا  ملع  امل  ۀـلومحم  قیدـصتلا  لهاک  یلع  ۀـلوبقم و 

ام وه  حارلاب و  هرتس  نکمی  حابصلا ال  دومعک  هیف  هتیاور  تءاجف  امهیلع  هَّللا  ناوضر  نیخیشلا  لیـضفت  یلا  اولام  هلفح  یلا  يوضنا  هلبح و 
رـسارس ترابع  نیزا  خـلا  یلاعت  هَّللا  همحر  یمزراوخلا  يدـنب  رفحلا  نمحرلا  دـبع  نب  لـضفلا  وبا  ۀـمئالا  رخف  دـهازلا  ماـمالا  خیـشلا  هاور 
دمحا تیاور  هک  تسراکشآ  ادیوه و  رایشوه  لّماتم  رابتعالا و  میلـس  رظان  رب  راثد  تناتم  تراشب  اپارـس  تراشا  راعـش و  تغالب  تقاشر 

زا وا  عایـشا  عابتا و  لبنح و  نب  دمحا  هک  اریز  تسلومحم  قیدـصت  لهاک  رب  لوبقم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  باب  رد  لبنح  نب 
نینمؤملا ریما  بانج  قح  رد  وا  تیاور  سپ  تسین  ماهوا  سواسو و  باحـصا  ماهتا  بایترا و  لحم  ماـمه  ماـما  سپ  دنانیخیـش  نیلـضفم 

فسوی نب  دمحم  حارب و  نآ  رتس  تسین  نکمم  هک  تسحاصفا  حوضو و  لامک  رد  حابـص  دومع  لثم  مالعلا  کلملا  هَّللا  نم  مالّـسلا  هیلع 
دمحا نب  نسحلا  ءالعلا  یبأ  ظفاحلا  نع  لصوملاب  ّیبتکلا  ۀکرب  نب  فسوی  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  انربخا  هتفگ  بلاطلا  ۀـیافک  رد  یجنک 

نب یلع  انثدـح  ناجرهملا  نب  بوقعی  نب  دـمحا  نب  نیـسحلا  انربخا  ظفاحلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  انربخا  يرقملا  دـمحا  نب  نیـسحلا  انربخا 
لاق هّدج  نع  هیبا  نع  هَّللا  دبع  نب  یسیع  نع  نیسحلا  نب  نسح  انثدح  مکحلا  نب  نیسحلا  انثدح  یضاقلا  یعخنلا  دمحم 

120 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
افلا نیثلث  یلا  اهنا  لوقت  وا ال  سابع  نبا  لاقف  فالآ  ۀـثلث  اهبـسح  ّنا ال  هلئاضف  ّیلع و  بقانم  رثکا  ام  هَّللا  ناحبـس  سابع  نبـال  لـجر  لاـق 

وه لبنح و  نب  دـمحا  ثیدـحلا  لها  ماما  نع  انیور  ام  کـلذ  یلع  کلدـی  تلق و  هبتک  یف  ۀـمئالا  ساـبع  نبا  نع  رثـالا  اذـه  جّرخ  برقا 
ناسرف ّبکی  يذـّلا  سرافلا  هنّابا و  یف  ّنفلا  اذـه  یف  هب  يدـتقملا  هنامز و  ماما  هنارقا و  عیرق  ثیدـحلا  ملع  یف  ثیدـحلا  باحـصا  فرعا 

رکب و یبأ  نیخیـشلا  لیـضفتب  لوقی  هنا  کشی  هنید و ال  یف  مهتیالو  ۀلومحم  قیدصتلا  لهاک  یلع  ۀـلوبقم و  هتیاور  هنادـیم و  یف  ظاّفحلا 
نب دمحم  نب  هَّللا  ۀبه  نب  دمحم  رصن  وبا  ماشلا  یتفم  ۀماّلعلا  انربخا  ام  وه  حاّرلاب و  هرتس  نکمی  حابّـصلا ال  دومعک  هیف  هتیاور  تءاجف  رمع 

حاضیا زا  ینغتسم  روهظ  دیزمب  تسراکشآ و  حضاو و  تیاهن  هقباس  ترابع  نیماضم  رب  هقراش  ترابع  نیا  تلالد  خلا و  يزاریشلا  لیمج 
تاخاوم ثیدـح  حدـق  باوجب  هّمـالا  صاوخ  هرکذـت  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  یلعزق  نب  فسوی  راـبتعالل و  قفوملا  هّلل  دـمحلا  راـهظا و  و 

هناوأ و ملاع  هنامز و  ماما  هنال  هتیاور  یلا  ریصملا  بجو  اثیدح  يور  یتم  بابلا  یف  دلقم  دمحا  هتفگ و  یلهابلا  دیز  نب  حودجم  زا  يورم 
باتکلا ثیداحا  یف  بابلا  یف  دری  ام  عیمج  نع  باوجلا  وه  اذه  هنادیم و  یف  يراجی  يذـّلا ال  سرافلا  هنارقا و  یلع  لقنلا  ملع  یف  زّربملا 
باجنالا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانج  راثآ  رابخا و  باب  رد  بانج  یلاع  دمحا  ماما  هک  تسحوضو  ياصقا  رد  ترابع  نیزا 

اریز دشاب  مّتحتم  تباث و  مزال و  بجاو و  نآب  عوجر  دنک  یتیاور  هاگ  ره  هک  تسعابتالا  بجاو  يادتقم  عاطم و  دلقم و  باحس  رمهنا  ام 
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يزوجلا نبا  طبـس  تسناـهر و  نادـیم  زاـتهکی  سراـف  نارقا و  لاـثما و  رب  زربـم  لـقن  ملع  رد  ناوا و  ملاـع  ناـمز و  ماـما  وا  ترـضح  هک 
یفاو یفاک و  دـنیامن  دراو  باتک  نیا  ثیداحا  رب  هک  باوص  زا  نیفرحنم  تاداریا  عیمج  باوج  يارب  ار  ناشن  قئاقح  ناـیب  نیا  نأـشیلاع 
ءافـش رد  یکبـس  باهولا  دـبع  دـناهریماو و  نیحراج  نیحداق و  لاضعا  لاکـشا و  قیـضم  زا  ار  نیدیفتـسم  قینا  قیقحت  نیاب  دـنادیم و 

دنس قیثوت  ماقم  رد  مانالا  ریخ  ةرایز  یف  ماقسالا 
یتعافش هل  تبجو  يربق  راز  نم  ثیدح 

ّهنا هیف  يزارلا  متاح  یبأ  لوق  اما  هب و  ساـب  ـال  ّهنا  وجرا  يدـع  نبا  لاـق  لـاله  نب  یـسوم  هتفگ و  تسباـتک  لوا  باـب  زا  لوا  ثیدـح  هک 
اذه یف  نأّشلا  اذه  لها  حالطـصا  بلاغ  وه  نیعلا و  ۀـلاهج  دارأ  ناف  فصولا  ۀـلاهج  وا  نیعلا  ۀـلاهج  دـیری  نا  اما  هناف  هّرـضی  الف  لوهجم 
ۀّیمأ وبا  یـسمحالا و  لیعامـسا  نب  دـمحم  یبراحملا و  رباج  نب  دـمحم  لبنح و  نب  دـمحا  هنع  يور  دـق  هنال  هنع  عفترم  کلذـف  قالطالا 
ۀلاهج یفتنی  نینثالا  ۀـیاورب  يزورملا و  دـمحم  نب  رفعج  لهـس و  نب  لضفلا  قاّرولا و  دـمحم  نب  دـیبع  یـسوسرطلا و  میهاربا  نب  دّـمحم 

هناش نم  عفری  هنع  دمحا  ۀیاورف  فصولا  ۀلاهج  دارأ  نا  ۀعبس و  ۀیاورب  فیکف  نیعلا 
121 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مل هَّللا  همحر  دمحا  ینیفیرـصلا و  قاحـسا  وبا  يزوجلا و  نبا  جرفلا  وبا  دمحا  خـیاشم  یف  هرکذ  نّمم  هیف و  يدـع  نبا  هلاق  ام  عم  امّیـس  ال 
هنم سیرارک  رـشع  دعب  ّيرکبلا  یلع  درلا  یف  هفّنـص  يذلا  باتکلا  یف  کلذب  ۀیمیت  نبا  ینعی  مصخلا  حرـص  دق  ۀقث و  نع  الا  يوری  نکی 
دبع دیعـس و  نب  ییحی  ۀبعـش و  کلامک و  هدنع  ۀقث  نع  الا  وری  مل  نم  مهنم  ناعون  ثیدحلا  ءاملع  نم  لیدعتلا  حرجلاب و  نیلئاقلا  نا  لاق 
نع الا  يوری  دمحا ال  نا  نییبت  ۀنوئم  مالکلا  اذهب  مصخلا  انافک  دق  هلاثما و  يراجنلا و و  کلذک  لبنح و  نب  دمحا  يدـهم و  نب  نمحرلا 

هقث و زا  رگم  دـنکیمن  تیاور  لبنح  نب  دـمحا  ماما  ۀـّیمیت  نبا  فارتعا  بسح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هیف  نعطم  هل  یقبی  ۀـقث و ح ال 
يارب یفاو  قیثوت و  تنؤم  یفاـک  ار  نآ  هدرک و  لـاله  نب  یـسوم  قوثو  رب  لالدتـسا  جاـجتحا و  ۀـّیمیت  نبا  فارتعا  نیاـب  یکبـس  همـالع 
تاور دامتعا  قوثو و  توبث  رد  سپ  هقث  زا  رگم  دـنکیمن  تیاور  لبنح  نب  دـمحا  هک  دـش  تباث  هاگ  ره  هتـسناد و  قیقحت  قیرط  كولس 

هک تسنیا  ای  هقث  زا  رگم  لبنح  نب  دمحا  تیاور  مدع  زا  دارم  هک  اریز  دنامن  یقاب  یبیر  هدرک  نآ  تیاور  لبنح  نب  دمحا  هک  ریط  ثیدح 
دش دهاوخ  تباث  ههبش  الب  ریط  ثیدح  تاور  عیمج  قوثو  نیرب  انب  سپ  دنکیمن  تیاور  هقث  ریغ  زا  هطساوب  هطساو و  یب  لبنح  نب  دمحا 

دمحا تیاور  كرت  ببـس  هک  یهجو  ره  نیا  رب  اـنب  سپ  دـنکیمن  تیاور  هقث  ریغ  زا  هطـساویب  لـبنح  نـب  دـمحا  هـک  تـسنآ  دارم  اـی  و 
عیمج قوثو  مه  زاـب  سپ  دوب  دـهاوخ  مه  هطـساوب  هقث  ریغ  زا  دـمحا  تیاور  كرت  ثعاـب  هجو  ناـمه  دوب  دـهاوخ  هقث  ریغ  زا  هطـساویب 
لئالج رخافم و  حئادم و  سئافن  هظحالم  دعب  نیرب  هوالع  دـش و  دـهاوخ  ققحتم  هدرک  نآ  تیاور  ناشیزا  دـمحا  هک  ریط  ثیدـح  تاور 

میظع نکر  مانا و  ماما  نینچ  تیاور  هکنآ  رب  درک  دـناوتیمن  تراسج  ایح  بابرا  القع و  زا  یـسک  زگره  لبنح  نب  دـمحا  رثام  لـئاضف و 
متاح وبا  تاقثلا  باتک  زا  لبنح  نب  دـمحا  دـماحم  بقانم و  زا  يذـبن  دـهد و  رارق  ماثغا  نیباّذـک  تافلتخم  تایرتفم و  لـیبق  زا  ار  مالـسا 
نباب فورعملا  هَّللا  ۀبه  نب  یلع  رـصن  وبا  لامکالا  باتک  یناهفـصا و  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ءایلوالا  ۀـیلح  یتسبلا و  ناّبح  نب  دـمحم 

يوونلا و فرـش  نب  ییحی  ءامـسالا  بیذـهت  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  یناعمـس و  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  باسنالا  باـتک  ـالوکام و 
ربغ نم  ربخ  یف  ربع  یبهذ و  ءالبنلا  ریس  ظافحلا و  ةرکذت  یبویالا و  یلع  نب  لیعامسا  ءادفلا  وبا  فینصت  رشبلا  رابخا  یف  رصتخملا  باتک 
نبا بیذهتلا  بیرقت  بیذهتلا و  بیذهت  بیطخلا و  نیدلا  یلو  ةاکشم  لاجر  يدرولا و  نبا  رـصتخملا  ۀمتت  یعفای و  نانجلا  ةآرم  یبهذ و 

ریدـقلا ضیف  يوفک و  رایخالا  مالعا  بئاتک  یطویـس و  نیدـلا  لالج  ظافحلا  تاقبط  يدـسا و  رکب  وبا  هیعفاش  تاقبط  ینالقـسع و  رجح 
هاش فاصنا  قحلا و  دبع  خیـش  ةاکـشم  لاجر  یناقرز و  یقابلا  دبع  نب  دمحم  هیندـل  بهاوم  حرـش  يوانم و  نیفراعلا  جات  نب  فؤرلا  دـبع 

تارضح نیا  تارابع  ضعب  تسرهاظ و  هَّللا  یلو 
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يانث حدم و  تیاهن  دش و  دهاوخ  نیبم  هیبشت  ثیدح  دلجم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  نآ  رثکا  دش و  روکذم  ریدغ  ثیدح  دـلجم  مود  وزج  رد 
هک ثراحلا  نب  میهاربا  هک  تسرهاظ  ءامـسألا  بیذهت  رد  يوون  هدافا  زا  هچنانچ  دنزاسیم  تباث  وا  يارب  ایبنا  ماقم  مایق  هک  تسنآ  دـمحا 

دوبیم بوخ  تفگ  دمحا  هچنآ  یتفگیم  يدشیم و  مئاق  مه  وت  رگا  هک  دنتفگ  یفاح  رـشب  هب  هک  تفگ  دوب  تماصلا  نب  ةدابع  دالوا  زا 
مئاق هک  یـصخش  تیاور  هک  تسنکمم  هنوگچ  سپ  ایبنا  ماقم  دش  مئاق  دـمحا  هک  قیقحتب  متـسین  رداق  رما  نیرب  نم  هک  تفگ  یفاح  رـشب 

رد دـنیوگ  هکنآ  رگم  اهلإ  راب  دـشابن  لالدتـسا  جاجتحا و  قئال  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لضف  رد  دـشاب  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  ماقم 
ماقم مئاق  هک  ار  یـسک  تیاور  هنوگچ  سپ  دنکیمن  لوبق  ار  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  دوخ  داشرا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لضف  باب 

زا زین  مینک و  رب  دوخ  خیاشم  هتوحنم  بقانم  هعونـصم و  لئاضف  داینب  خـیب و  مینک و  لوبق  لوسر  سفن  لضف  رد  دـشاب  مالـسلا  مهیلع  ایبنا 
لیضفت حیجرت و  قیتع  خیش  قیدص و  ترضح  رب  ار  قیفا  لبنح  نب  دمحا  قیقحتلا  یلع  هّینس  همئا  ماما  ینیدملا  نبا  هک  تسنآ  عئادب  عئاور 

یف دحا  ماق  ام  ّینومیم  ای  ۀنحملا  دعب  ةرصبلاب  ینیدملا  نبا  یل  لاق  لاق  ینومیملا  لاق  هتفگ  ةاکشم  لاجر  رد  قحلا  دبع  خیش  هچنانچ  هداد 
ارـصان دجی  مل  دمحا  نا  اراصنا و  دجو  رکب  ابأ  ّنا  لاق  ءیـش  ياب  تلق  ةدّرلا  یف  ماق  دق  رکب  وبا  اذـه و  نم  تبجعف  دـمحا  ماق  ام  مالـسالا 
هلباقمب دراد  حـیجرت  راع  رانـش و  عاونا  زا  شکنماد  راغ  رای  ترـضح  رب  هک  گرزب  نینچ  تیاور  رگا  تسندز  گنـس  رب  رـس  ياج  سپ 

ّنا يرمعل  دـنیابر و  مرزآ  مرـش و  فاصنا و  ایحتـسا و  لامک  زا  رفاو  ظح  دـنیامناو و  يرتفم  بوذـکم و  قلتخم و و  عوضوم و  قح  لـها 
هتیاور نا  ءاربکلا  ةدقنلا  ءامظعلا و  ۀمئالا  حیرـصتب  حال  ثیح  فاصنالا  نع  دعبلا  لک  دیعب  فاکنتـسالا  مامالا و  اذه  ۀیاور  نع  ةدیاحملا 

مزل هیلإ و  ریـصملا  بجو  اثیدـح  يور  یتم  هنا  حاّرلاب و  هرتس  نکمی  ـال  خابّـصلا  دومعک  اـهنا  ۀـلومحم و  قیدـصتلا  لـهاک  یلع  ۀـلوبقم و 
تابثالا و نیدمتعملا  نع  الا  ثدحی  تاقثلا و ال  نع  الا  يوری  هنا ال  نیحراجلا و  حدق  نیحداقلا و  نعط  یفنی  هتیاور  درجم  هیلع و  لابقالا 

ناسرف ّبکی  يذـّلا  سرافلا  هنّابا و  یف  ّنفلا  اذـه  یف  هب  يدـتقملا  هنارقا و  یلع  لقنلا  ملع  یف  زربملا  هناوا و  ملاع  هناـمز و  ماـما  هسفنب  وه 
نم کلذ  ریغ  یلا  ءافلخلا  لّوا  یلع  ةرباصملا  یف  حّجرت  ءایبنالا و  ماقم  ۀنحملا  یف  ماق  دق  هناهر  یف  راجم  هیراجی  هنادـیم و ال  یف  ظافحلا 

فیلاتلاب دارفالا  ّدـح  ةرثکلا  نم  تغلب  راـبحالا و  ءاـملعلا و  رتاـفد  نوطب  اـهتوح  رافـسألا و  بتکلا و  رودـص  اـهب  تنّیزت  يذـّلا  نساـحملا 
فینصتلا عمجلاب و  ۀلمکلا  اهاصحاف 

موس هجو 

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  بقاـنم  رد  هک  هفرعملا  باـتک  رد  ار  ریط  ثیدـح  يدـسالا  ینجاورلا  بوقعی  نب  داـبع  دیعـس  وبا  هکنآ 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  هچنانچ  هدرک  تیاور  هدومن  فیلات 

هیبا نع  یبأ  ینثدح  یلع  نب  رمع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نع  یسیع  انث 
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عفرف هبجحی  کلام  نب  سنا  ناک  هیدـی و  نیب  عضوف  يرایحلا  هل  لاقی  ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدـها  لاـق  یلع  هّدـج  نع 
نذاتـساف یلع  ءاجف  سنا  لاق  ریطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  بحاب  ینتئا  مهّللا  لاق  مث  هَّللا  یلا  هدی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا 

سنا هدرف  یلع  ءاجف  ءاعدلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  داعا  مث  عجرف  ۀجاح  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  سنا  هل  لاقف 
ابا ای  تلق  سنا  لاق  یلع  جرخ  مث  هعم  لکاف  ّیلاو  مهّللا  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هار  اّملف  هلخداف  ءاجف  ثلاثلا  اـعد  مث  عجرف 

یل و رفغتسا  هَّللا و  دمحف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  ءاعد  نم  ناک  امب  هتربخاف  ةراشب  يدنع  نا  ابنذ و  کیلإ  یل  ّناف  یل  رفغتـسا  نسحلا 
هاّیا یتراشب  هدنع  یبنذ  بهذا  یّنع و  یضر 

لباق وا  تیاور  تسدامتعا و  رابتعا و  رامـضم  نیقباس  زا  داژن  الاو  نیققحم  داجما و  نیدقنم  داقن و  نیطاسا  تادافا  بسح  داّبع  ثدحم  و 
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يراع راع  بیع و  ره  زا  هک  يراخب  ترضح  خیش  داتسا و  وا  هکنآ  لوا  هجو  دنچب  تسجاجل  ارم و  لها  ناسل  عطاق  جاجتحا و  لالدتسا و 
يراج و رئاد و  ملاع  مامت  رد  یقلتم و  میخفت  میظعت و  لامکب  يرابلا و  هَّللا  باتک  دـعب  بتکلا  حـصا  موق  نیطاـسا  همئا و  دزن  وا  باـتک  و 

هذه نونلا  اهرخآ  یف  میجلا و  رـسک  واولا و  ءارلا و  حتفب  ینجاورلا  هتفگ  باسنا  رد  یناعمـس  میرکلا  دـبع  هچنانچ  هدوب  تسیراس  عئاش و 
خیش بوقعی  نب  داّبع  دیعـس  یبأ  ۀبـسن  اذه  لاقف  ناهبـصاب  ظفاحلا  لضفلا  نب  دمحم  نب  لیعامـسا  مساقلا  وبا  يذاتـسا  اهنع  تلاس  ۀبـسنلا 

ءارلاب و نجاورلا  سانلا  اهلعجف  رادلا  یف  نمـست  یّتلا  ةاشلا  وه  نجاد و  عمج  یه  ۀلمهملا و  لاّدلاب  نجاوّدلا  ۀبـسنلا  هذه  لصا  يراخبلا و 
يراخب خیـش  زین  ملعا و  هَّللا  لئابقلا و  نوطب  نم  نطب  نجاوّرلا  نا  یّنظ  دـحا و  یلا  ۀـیاکحلا  دنـسی  مل  لاق و  اذـکه  کلذ  یلا  دابع  بسن 

باب و تسروطسم  دیمح  حیحـص  نیا  دیحوتلا  باتک  رد  هچنانچ  بوجحم  ریغ  رهاظ و  وا  حیحـص  لصا  هعلاطم  زا  بوقعی  نب  داّبع  ندوب 
المع و ةولصلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبنلا  یمس 

باتکلا ۀحتافب  أرقی  مل  نمل  ةالص  لاق ال 
دیلولا نع  ینابیّشلا  نع  ماوعلا  نب  دابع  انربخا  لاق  لاق  يدسالا  بوقعی  نب  دابع  ینثدح  دیلولا ح و  نع  ۀبعـش  انثدح  لاق  نامیلـس  ینثدح 

ّرب اهتقول و  ةولصلا  لاق  لضفا  لامعالا  ّيأ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا  لأس  الجر  نا  دوعـسم  نبا  نع  ینابیّـشلا  ورمع  یبأ  نع  رازیعلا  نب 
هَّللا لیبس  یف  داهجلا  مث  نیدلاولا 

دوصقم و باب  ردص  ار  نآ  هدومن و  يدـسا  بوقعی  نب  دابع  زا  يوبن  ثیدـح  لقن  يراخب  ترـضح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیا  هظحالم  زا 
بوصقم ریغ  حدق  ینداب  مهدنع  وه  يّذلا  يراخبلا  خیش  بوقعی  نب  داّبع  نوک  تبثف  هدینادرگ  دومحم  مارم  لوا 
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نیذلا ال نیطاسالا  رابک  نم  وه  بوهرم و  قفاخ  هرکذ  دنع  ریبک  ریغـص و  لک  بلق  بولثم و  نعط  رـسیاب  بویعم و ال  حرج  فعـض  ایالو 

کسمتی يراخبلا  نا  حضو  بوسیح و  هرخافم  ءافیتسا  هرثام و  ءاصقتسا  عیطتـسی  بوسحم و ال  دودعم و  مهراثآ  قحلی  مهرابغ و ال  قشی 
ۀلالد هب  کیهان  رهابلا و  هءوض  نم  ءیـضتسی  رخازلا و  هرحب  نم  فرتغی  هبادآب و  بداتی  هبادهاب و  ثبـشتی  هلین و  ضئاف  حیمتـسی  هلیذـب و 

طاطلا یف  نیکمهنملا  تالیوست  ینابم  مادـهنا  قورملا و  دوحجلا و  باـبرا  كوکـش  قوهز  قوثولا و  راـبتعالا و  داـمتعالا و  لاـمک  یلع 
دادس قیقحت و  کلسم  کلاس  داقن  يذمرت  داتـسوا  خیـش و  دابع  لضاف  هکنآ  مود  قوقعلا  ۀفنالا و  لها  سواسو  ساسا  مارخنا  قوقحلا و 
هریزغ لئاضف  لئالج  عامتـسا  داهتجا و  هقف و  لها  ردص  نآ  هریثک  حئادم  ریثا و  بقانم  كاردا  دعب  هدوب و  داشر  دیقنت و  جـهنم  جـهتنم  و 
رابتعا دامتعا و  دیزم  رد  فّلـصتم  لداجم  فسعتم و  رباکم  چیه  تسءاحنالا ؟؟؟ راوغالا و  یف  عئاذ  دالبلا و  راطقا  یف  عئاش  هک  وا  حیحص 

درک دـناوتیمن  باوص  زا  رود  بایترا  بیر و  تسرابکلا  ةدـمع  يذـمرت  داتـسا  هک  رابت  یلاع  خیـش  نینچ  تیاور  راخف  تلالج  تیاهن  و 
هجام نبا  خیش  تیاور  لوبق  زا  فاکنتسا  ابا و  سپ  تسنیدقنملا  رخف  هجام  نبا  داتسا  خیش و  نیثدحملا  ةدمع  بوقعی  نب  دابع  هکنآ  موس 

اهراهظا یلا  سیل  ۀجام  نبا  ذبهجلا  ققحملا  ردق  ۀلالج  نال  دشاب  فاستعا  غیز و  نیع  فاصحالا  دقنلا و  باحـصا  سیئر  فاصنالا  ریثک 
زا يرایسب  هکنآ  مراهچ  هجاجع  ماتق و  همتکی  ثیحب ال  رهاظ  ۀجاجزلاک  عشعـشتملا  قلاتملا  هحیحـص  یف  هناعما  هناقتا و  ۀجاح و  ۀقاف و ال 

دناهدومرف وزا  راـثآ  ثیداـحا و  ذـخا  هدومن و  راـبخا  تیاور  بوقعی  نب  داـبع  زا  هینـس  همئا  تلزنم  یلاـع  ناـکرا  تبترم و  ـالاو  نیطاـسا 
دیعـس وبا  بوقعی  نب  دابع  هتفگ  لاجرلا  ۀـفرعم  یف  لامک  باـتک  رد  یلبنحلا  یلیعاـمجلا  یـسدقملا  دـحاولا  دـبع  نب  ینغلا  دـبع  هچناـنچ 

لضف و نب  دمحم  دیربلا و  نب  مشاه  نب  یلع  روث و  یبأ  نب  دـیلولا  لیعامـسا و  نب  متاح  کیرـش و  نع  يور  يدـسالا  یفوکلا  ینجاورلا 
هَّللا دیبع  نب  دـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  سودـقلا و  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  شاّیع و  نب  لیعامـسا  یلع و  نب  دـیز  نب  نیـسحلا  تباث و  نب  ورمع 

لولهبلا نب  قاحسا  نب  دمحا  دواد و  یبأ  نب  رکب  وبا  همیزخ و  نب  قاحسا  نب  دمحم  هجام و  نبا  يذمرتلا و  يراخبلا و  هنع  يور  یمرزعلا 
نیسمخ و هنس 250  تام  یفوکلا  يرازفلا  کلام  نب  دمحم  نب  رفعج  قاحـسا و  نب  نیـسحلا  خیـش و  یفوک  لاقف  هنع  لئـس  متاح و  وبا  و 
یعخنلا و کیرش  نع  يور  یفوکلا  دیعس  وبا  يدسالا  ینجاورلا  بوقعی  نب  دابع  هتفگ  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  نیتئام و 
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دیلولا یلع و  نب  دیز  نب  نیـسحلا  شاّیع و  نب  لیعامـسا  ییحی و  یبأ  نب  دمحم  نب  میهاربا  سودقلا و  دبع  نب  هَّللا  دبع  مالکلا و  نب  دابع 
ادـحاو اثیدـح  يراـخبلا  هنع  مهریغ و  بوقعی و  یبأ  نب  سنوی  دـیربلا و  نب  مشاـه  نب  یلع  هیطع و  نب  لـضفلا  نب  دـمحم  روث و  یبأ  نب 

انورقم
125 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دمحم نب  حلاص  يذمرتلا و  میکحلا  یلع  نب  دمحم  يزارلا و  رشب  نب  دیعس  نب  یلع  رازبلا و  رکب  وبا  متاح و  وبا  هجام و  نبا  يذمرتلا و  و 
حـضاو و تارـضح  نیا  همئا  تاداـفا  عـبتتم  رب  قـلخ و  زرطملا و  اـیرکز  نب  مساـقلا  دواد و  یبأ  نبا  دـعاص و  نـبا  ۀـمیزخ و  نـبا  ةرزج و 

رخف ولع  ردـق و  ّومـس  ناکم و  تعفر  ناش و  تلالج  روهظ  ثعاب  یـسک  زا  مخافا  هلجا و  ذـخا  مظاعا و  رباـکا و  تیاور  هک  تسراکـشآ 
باتک رد  دـیجمت  اب  یبهذ  ینعا  دـیقنت  بابرا  هدـمع  هک  یتفایرد  تیالو  ثیدـح  رد  اقباس  تسقیقحتلاب  وا  لیدـعت  قیثوتلاـب و  ّربعم  هکلب 

نب دـمحا  هدومناو و  وا  تلالج  تبثم  یئالد  یـسلدنا  ثاهلد  نب  سنا  نب  رمع  نب  دـمحا  زا  مزح  نبا  ربلا و  دـبع  نبا  ندومن  تیاور  ربعلا 
هتسناد و وا  راختفا  ثعاب  یجاب  دیلولا  وبا  زا  يدادغب  بیطخ  ربلا و  دبع  نبا  تیاور  بیطلا  حفن  باتک  رد  یبرغملا  يرقملاب  ریهشلا  دمحم 

زارتحا تبناجم و  تیاهن  هدومن  فیلات  هیواغ  هیواعم  تاماحم  لئاضف و  بقانم و  رد  هک  ناسللا  نانجلا و  ریهطت  هلاـسر  رد  یکم  رجح  نبا 
داهتجا و رد  وا  تعارب  لامک  لیلد  هیواعم  زا  نیعبات  هباحص و  تیاور  درجم  هدومرف  رهاظ  بلصت  فسعت و  بصعت و  فّیحت و  زا  شیوخ 
هبعـش و نیعم و  نب  ییحی  هفینح و  وبا  کلام و  تیاور  تسا  هیومت  نیع  هک  هیبنت  رد  یناتلم  هَّللا  دـسا  نب  هَّللا  فیـس  هدـینادرگ و  تهاـقف 

بنجب هدرک و  ریبعت  بانج  نآ  قیثوتب  قراش  رذ  ام  هَّللا  مالس  نیرهاطلا  هئانبا  هئابآ و  یلع  هیلع و  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ماما  زا  نینایفس 
هدروآ نامجرت  تفارخ  نابز  رب  ائیش  یسفن  یف  هنم  دجا  هثیبخ  هملک  بانج  نآ  قح  رد  هک  ار  ناقیا  یب  ناطق  ترضح  نا  زا  ناشیا  تیاور 
هدومن هدافا  داعملا  داز  رد  هیزوجلا  میق  نباب  فورعملا  رکب  یبأ  نب  دـمحم  هتخادرپ و  وا  نیجهت  نیهوت و  لامکب  هتخاس  رهاـظ  زریم  چـیه 

نیا دنکن و  هنع  يورم  لیدـعتب  حیرـصت  يوار  هچ  رگا  تسریغ  نآ  لیدـعت  دوخ  ریغ  زا  لدـع  تیاور  درجم  هک  تسنیا  نیلوقلا  دـحا  هک 
هلیلج تاضافا  هلیثا و  تادافا  نیا  كاردا  دـعب  بیرا  ینطف  بیبل و  یفـصنم  هک  مرادـن  نامگ  سپ  تسیورم  لـبنح  نب  دـمحا  زا  بهذـم 

دناسریم دوخ  رطاخ  نوماریپ  بوقعی  نب  دابع  تلادـع  قوثو و  تلانب و  تلالج و  تعارب و  تماما و  رد  یبایترا  موق  نیدـقنم  نیققحم و 
يزارلا یلظنحلا  سیردا  نب  دمحم  متاح  وبا  هکنآ  مجنپ  دنادرگیم  كولـسم  وا  تاثدحم  تایورم و  لوبق  زا  ضارعا  فاکنتـسا و  هار  ای 

روث یبأ  نب  دیلولا  نع  دلج  یعیش  دیعس  وبا  ینجاورلا  بوقعی  نب  دابع  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  هچنانچ  هدومن  حیرص  حیرـصت  هب  وا  قیثوت 
همجرتب ینالقسع  رجح  نبا  هنس 250 و  یفوت  متاح  وبا  هقثو  قلخ  دعاص و  نبا  ۀمیزخ و  نبا  انورقم و ت ق و  هنع خ  ةدع و  کیرـش و  و 

وبا یفوکلا  ینجاورلا  بوقعی  نب  دابع  هتفگ  يرابلا  حتف  همدقم  رد  ینالقسع  رجح  نبا  زین  هقث و  خیش  متاح  وبا  لاق  هتفگ  بیذهت  رد  دابع 
و ارفلا ؟؟؟ فوج  یف  دیّـصلا  لک  قادصم  ءاربکلا  ةدمع  متاح  وبا  قیثوت  خلا و  متاح  وبا  هقث  اقودص و  ناک  هنا  الا  روهـشم  یـضفار  دیعس 

يداولا يرجف  تسارم  جاجوعا و  لها  ربا  عطاق و  ارتفا و  جاجل و  بابرا  روهظ  رساک 
126 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رد ینالقـسع  رجح  نبا  هدومن  وا  قیثوت  ّيروباـسینلا  یملـسلا  ۀـمیزخ  نب  قاحـسا  نب  دـمحم  رکب  وبا  هکنآ  مشـش  يرقلا  لیّـسلا  ّمط  یتح 
رجح نبا  زین  بوقعی و  نب  دابع  هنید  یف  مهتملا  هتیاور  یف  ۀـقثلا  انثدـح  لوقی  ۀـمیزخ  نبا  ناک  مکاحلا  لاق  هتفگ  دابع  همجرت  هب  بیذـهت 

ود نیزا  بوقعی  نب  دابع  هنید  یف  مهتملا  هتیاور  یف  ۀقثلا  انثدح  لوقی  هنع  ثدح  اذإ  ۀمیزخ  ناک  مکاحلا  لاق  هتفگ  يرابلا  حتف  همدقم  رد 
تفگیم درکیم  ثیدـحت  داژنالاو  دابع  زا  هک  یتقو  داّقنلا  ةدـمع  همیزخ  نبا  هک  دـیدرگ  رهاب  رهاظ و  رجح  نبا  حیرـصت  بسح  تراـبع 

موی یلا  هتالـص  دابعلا و  بر  مالـس  هلآ  هیلع و  داجما  يایبنا  رورـس  تیاور  رد  دابع  قوثو  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  سپ  هتیاور  یف  ۀـقثلا  انثدـح 
ءیجیـسف نیدلا  یف  بوقعی  نبا  ماهتا  باوج  اما  دش و  ققحتم  تباث و  قرط  حضوا  غلباب و  دادـسلا  يذ  همیزخ  نبا  هحیرـص  هدافا  زا  دانتلا 

بیقنت و ریقنت و  باحـصا  هوسا  قیقحت و  دـیقنت و  ریـس و  باـبرا  هدـمع  همیزخ  نبا  نیعملا و  هَّللا  ءاـشنا  نیبـملا  رهاـظلا  ناـیبلاب  بثک  نع 
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هتفگ ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  تسین  راتتسا  افتخا و  رد  رابک  رابحا  رافسا  رظان  رب  وا  هرهاز  هلیلج  دماحم  هرهاب و  هیلع  مراکم  تسقیقدت و 
ّيروباسینلا یملسلا  رکب  نب  حلاص  نب  ةریغملا  نب  ۀمیزخ  نب  قاحسا  نب  دمحم  رکب  وبا  مالسالا  خیش  ۀمئالا  ماما  ریبکلا  ظفاحلا  ۀمیزخ  نبا 

امهنع ثدحی  مل  دیمح و  نب  دمحم  هیوهار و  نب  قاحـسا  نم  عمـس  ۀثادحلا و  یف  نأشلا  اذـهب  ینع  نیتئام و  نیرـشع و  ثلث و  ۀنـس  دـلو 
قاحسا یلمتسملا و  نابا  نب  دمحم  يزورملا و  يدمحیلا  هَّللا  دبع  نب  هبتع  نالیغ و  نب  دومحم  نم  عمس  كاذ و  ذإ  هناقتا  صقن  هرغصل و 

مهتقبط ءالعلا و  نب  رابجلا  دبع  بیرک و  ابا  ذاعم و  نب  رشب  یسخرّسلا و  ۀمادق  ابا  عینم و  نب  دمحا  رجح و  نب  یلع  یمیظحلا و  یسوم  نب 
دمحم امهحیحص و  جراخ  ناخیشلا  هنع  ثّدح  ناسارخب  هرصع  یف  ظفحلا  ۀمامالا و  هیلإ  تهتنا  همـسا و  رهتـشا  فّنـص و  دّوج و  رثکاف و 

نب قاحـسا  ّيروباسینلا و  یلع  وبا  بلاط و  یبأ  نب  میهاربا  یلمتـسملا و  كرابملا  نب  دمحا  هخویـش و  دـحا  مکحلا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب 
نب دمحا  نب  دمحم  يرقملا و  نارهم  نب  دمحا  رکب  وبا  هیولاب و  نب  دـمحم  نب  دـمحا  دـماح  وبا  نادـمح و  نب  ورمع  وبا  یئاسّنلا و  دـیعس 

فّنـصا نا  تدرا  اذإ  تنک  لاق  ۀمیزخ  نبا  انثدح  يریحلا  نامثع  وبا  لاق  نوصحی  قلخ ال  دمحم و  نب  لضفلا  نب  دمحم  هدـیفح  ریـصب و 
ۀمیزخ نباب  روباسین  لها  نع  ءالبلا  عفدیل  هَّللا  نا  دهازلا  نامثع  وبا  لاق  مث  يدتبا  مث  اهیف  یل  عقی  یتح  اریختسم  ةولصلا  یف  تلخد  ءیـشلا 

رکب ابا  ۀمئالا  ماما  تعمـس  کنـسح  دمحا  وبا  لاق  ۀـمیزخ و  نبا  لثم  را  مل  ّيروباسینلا  یلع  وبا  لاق  هتفگ  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  زین  و 
یسار و یلع  ینبرضف  خیـشلا  ظفحی  مکف  رکب  یبال  تلقف  ثیدح  فلا  نیعبـس  ظفحا  لاق  هنا  هیوهار  نبا  نع  مرـشخ  نب  یلع  نع  یکحی 

هترعا انا  الا و  ضایب  یف  داوس  تبتک  ام  ّینب  ای  لاق  مث  کلوضف  رثکا  ام  لاق 
127 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هرـصع دـیرف  ناک  مامالا  اذـه  تلق  ةروسلا  يراقلا  ظفحی  امک  هثیدـح  نم  تایهقفلا  ظـفحی  ۀـمیزخ  نبا  ناـک  ّيروباـسینلا  یلع  وبا  لاـقف 
انا یبأ  انا  حلاص  نب  دمحم  نب  دـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  انا  يراصنالا  لیعامـسا  وبا  انا  تقولا  وبا  انا  یتللا  نبا  انا  یلع  نب  نسحلا  ینربخاف 

یتح اهتادایز  حاحّـصلا و  اهظافلا  ظفحی  ننّـسلا و  ۀعانـص  نسحی  نم  ضرالا  هجو  یلع  تیأر  ام  لاق  یمیمتلا  نابح  نب  دـمحم  متاـح  وبا 
اتبث اماما  ۀمیزخ  نبا  ناک  ینطق  رادلا  لاق  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  زین  طقف و  ۀمیزخ  نب  قاحسا  نب  دمحم  الا  هینیع  نیب  ننّسلا  ناک 
نبا ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  انّیبن  ةروص  هیلع  احول  ناک  ملعلا  لها  نم  ۀـمیزخ  نبال  راج  يار  لاق  ناطقلا  رـشب  وبا  یکح  ریظنلا و  مودـعم 
لاقف ۀـمیزخ  نبا  رکذ  حیرـش و  نب  سابعلا  وبا  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ۀنـس  ییحی  لجر  اذـه  ربعملا  لاـقف  هلقـصی  ۀـمیزخ 
باتک یف  مکاحلا  لاق  هتفگ و  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  زین  شاقنملاب و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثیدـح  نم  تکنلا  جرختـسی 

لئاسملا لئاسملا و  يوس  اباتک  نیعبرا  ۀئام و  یلع  دیزت  هتافنـصم  ةریثک و  قاروا  یف  يدـنع  ۀـعومجم  ۀـمیزخ  نبا  لئاضف  ثیدـحلا  مولع 
لئس لوقی  یناهبـصالا  دلاخ  نب  هَّللا  دبع  تعمـس  لدعملا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  لاق  ءازجا  ۀثلث  یف  ةدیرب  ثیدح  هقف  هل  ءزج و  ۀئام  ۀفنـصملا 

نب دمحم  رکب  وبا  هیقفلا  لاق  هب و  يدتقی  ماما  وه  هنع  لأسن  اّنع و ال  لأسی  وه  مکحی و  لاقف و  ۀمیزخ  یبأ  نع  متاح  یبأ  نب  نمحرلا  دبع 
دری هنا  ینزملل  لیق  مکحلا  دـبع  نبا  ینزملا و  نیب  عقو  امل  هنا  ینغلب  يرقملا  شاقنلا  رکب  وبا  هل  لاـقف  ۀـمیزخ  نبا  ترـضح  یـشاّشلا  یلع 

براضملا دـمحم  نب  میهاربا  قاحـسا  یبأ  نع  ناک و  اذـک  رکب  وبا  لاقف  ّيروباسینلا  قاحـسا  نب  دـمحمب  الا  هنکمی  لاقف ال  ّیعفاشلا  یلع 
نبا ةریـس  مکاحلا  بعوتـسا  دق  ءامّـسلا  یف  لیئربج  یل  لاق  اذک  لاقف  اریخ  مالـسالا  نع  هَّللا  كازج  تلقف  مونلا  یف  ۀمیزخ  نبا  تیار  لاق 
هعم نورداـبی  ساـنلا و  یلع  مزعی  روباـسین و  قاوسا  یف  ّرمی  هیلإ  جرخ  ناتـسب  یف  ریظنلا  ۀـمیدع  ةوعد  لـمع  هنا  قاـس  هلاوحا و  ۀـمیزخ و 

ملاـع ال عمتجا  کـلذ و  نم  ائیـش  ۀـنیدملا  یف  اوکرتـی  مل  یتـح  تاـبّیّطلا  يوـلحلا و  ءاوـشلا و  نم  مهنکما  اـم  نیلماـح  نیرورـسم  نیحرف 
یف ۀـمیزخ  نبا  ۀـمئالا  ماما  فلاخ  دـق  هلامک  هملع و  عم  یفقثلا  یلع  وبا  مامالا  ناک  ناطلـسل و  ـالا  اـهلثم  أـّیهتی  مل  ةوعد  هذـه  نوصحی و 
تام نا  یلا  یفقثلا  ینعا  تیبلاب  مزلا  روهمجلا و  هیلع  ماقف  نآرقلاب  ظفللا  ۀلئسم  نامیالا و  ۀلئـسم  نالذخلا و  قیفوتلا و  ۀلئـسم  اهنم  لئاسم 

ءاجتلالاب هَّللا  همـصع  نم  موصعملا  رابکلا و  راغـصلا و  لئاسملا  یف  نوفلتخی  ءاملعلا  لاز  ام  نأـشلا و  ریبک  یفقثلا  ناـک  نحم و  هل  تّمت  و 
ضوخلا نع  توکسلا  ۀّنّسلا و  باتکلا و  یلا 
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128 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
* ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُهَّللا  َو  هینعی  ام ال  یف 

عست و یف  وه  ۀئام و  ثلث  ةرشع و  يدحا  هنس 311  ةدعقلا  يذ  یناث  یف  هتافو  تناک  ۀمیزخ و  نبا  یلاوع  نم  ءازجا  ةدع  ةزاجالاب  یل  عقو 
ۀمئالا مامالا  ۀمیزخ  نب  قاحسا  نب  دمحم  هتفگ و  ۀئام  ثلث  ةرشع و  يدحا  هنس  عئاقو  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  زین  ۀنـس و  نینامث 

رـصم و قارعلا و  ماشلا و  زاجحلا و  یلا  لحر  هتقبط و  رجح و  نب  یلع  نع  يور  فیناصتلا  بحاص  ظفاحلا  ّيروباـسینلا  یملـسلا  رکب  وبا 
لوقی ۀمیزخ  نبا  تعمس  يربنعلا  ایرکز  وبا  لاق  قاحـسا و  نب  دمحم  لثم  را  مل  ّيروباسینلا  یلع  وبا  ظفاحلا  لاق  هریغ  ینزملا و  یلع  هّقفت 

امک هثیدح  نم  تایهقفلا  ظفحی  ۀمیزخ  نبا  ناک  ظفاحلا  یلع  وبا  لاق  هنع و  ربخلا  حص  اذإ  لوق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  عم  سیل 
متفه ریظنلا  مودـعم  اماما  ناک  ینطق  رادـلا  لاق  نتملا و  دانـسالا و  ظفح  یف  ۀـمیزخ  نبا  لثم  ری  مل  ناّبح  نبا  لاق  ةروسلا و  يراقلا  ظفحی 
ّیعیـش ینطق  رادـلا  لاـق  هتفگ  بیذـهت  رد  وا  همجرت  هب  ینالقـسع  رجح  نبا  هچناـنچ  تسقودـص  وا  هـکنآ  رب  هدرک  صن  ینطق  راد  هـکنآ 

فتـشمل و ءافـش  اقودص  بوقعی  نبا  نوک  یلع  رخفلا  فرـشلا و  عاونا  زئاج  ربّسلا  دقنلا و  راد  نطاق  ینطق  رادلا  صن  یف  یهتنا و  قودص 
ًاقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاج  فتکمل ف  ءافک 

الاو بوقعی  نبا  هیورم  رابخا  راثآ و  لوبق  مدع  ببس  رابتعا و  زا  طاقسا  حرج و  حدق و  بجوم  سپ  عیـشت  هب  ار  وا  ینطق  راد  تبـسن  اما  و 
هب ینالقـسع  رجح  نبا  بیذهت  رد  هکنآ  متـشه  رابکلا  نیطاسالا  تاحیرـصت  نم  ۀـیالولا  ثیدـح  یف  اقباس  رهظ  امک  دـش  دـناوتیمن  رابت 

میهاربا بوقعی و  نب  دابع  ثیدح  مهل  حص  ام  ۀعیشلا  نم  نالجر  ول ال  ۀبیش  یبأ  نب  رکب  یبأ  نب  میهاربا  نبا  لاق  تسروکذم و  وا  همجرت 
يارب یثیدح  دـندوبیمن  نومیم  نب  دـمحم  نب  میهاربا  بوقعی و  نب  دابع  هعیـش  رد  رگا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  نومیم  نب  دـمحم  نب 

ّدر ناک  احیحص  هب  اقوثوم  الوبقم  بوقعی  نبا  ثیدح  ناک  اذاف  حیحص  بوقعی  نبا  ثیدح  ّنا  حیرصتلا  اذهب  تبثف  دشیمن  حیحص  ناشیا 
هسفنل ال اشاغ  هلقنل  دـحاجلا  رکنملا و  احیبر و  ۀـیاورلا  لهال  امنغم  هیلإ  دانتـسالا  هیلع و  دامتعالا  ناک  احیـضف و  امثا  احیبق و  اـمرج  هتیاور 

نونلا ةروسکملا و  میجلاـب  واوـلا  فـیفختب  ینجاورلا  بوـقعی  نب  داـبع  هتفگ  بیذـهتلا  بیرقت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هکنآ  مهن  احیـصن 
نیسمخ ۀنس  تام  ةرشاعلا  نم  كرتلا  قحتسی  لاقف  ناّبح  نبا  غلاب  نورقم  يراخبلا  یف  هثیدح  یـضفار  قودص  یفوکلا  دیعـس  وبا  ۀفیفخلا 

دـشاب قودـص  بوقعی  نبا  هاگ  ره  سپ  تسقودـص  قورم  لها  سور  رـساک  رجح  نبا  ّصنب  بوقعی  نب  دابع  هک  تسرهاظ  تراـبع  نیزا 
تسرهاظ نا  زا  زین  دشاپ و  مه  زا  ماصخ  نیدناعم  ماهوا  سواسو 

129 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نبا هاـگ  ره  سپ  تسناـیغط  قارغا و  ناودـع و  هغلاـبم و  ضحم  ار  نارجه  كرت و  ناـشالاو  بوـقعی  نبا  قاقحتـساب  ناـبح  نبا  لوـق  هک 

ماـقم مادـک  هدرک  تیاور  بوقعی  نبا  هک  ریط  ثیدـح  تیاور  لوبق  رد  دـشاب  كولـسم  وا  تاـیاور  لوبق  قـیرط  كورتـم و  ریغ  بوـقعی 
* ٍداه ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  داشرالا  قیفوتلا و  یلو  هَّللا  داعبتسا و  تسفاکنتسا و 

دابع هتفگ  يرابلا  حتف  همدقم  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هکنآ  مهد  بیرق  نع  بیـصملا  هباوج  عمـستسف  هدوب  یـضفار  بوقعی  نبا  هکنیا  اما 
نبا ندوب  قودص  مه  نایعألا  ةدمع  ینالقسع  ترابع  نیزا  خلا  متاح  وبا  هقث  اقودص و  ناک  هنا  الا  روهـشم  یـضفار  ینجاورلا  بوقعی  نب 
لها سواسو  مجاونل  دـصح  نافرعلا و  دادـسلا و  بابرال  ۀـیاده  ناقیالا و  داشرلا و  لهال  ۀـیافک  هیف  تسنایع و  رهاظ و  ناـشالاو  بوقعی 

رب اهراع  کنع  رهاظ  ةاکـش  کلتف  بوقعی  نبا  ندوب  یـضفار  اما  ناودـعلا و  بیرلا و  باحـصا  سجاوه  ساـسال  عمق  نائنّـشلا و  غیزلا و 
يدینـشن رگم  تسعطنت  روهت و  كوهت و  قمعت و  نیع  عّیـشت  ضفر و  ببـسب  يدـحا  تیاور  كرت  هک  تسنایع  رهاظ و  ناش  نیا  سرامم 

ۀیار بحاص  لـیفطلا  وبا  ۀـضفارلا  نم  ۀـیلاغلا  ءامـسا  هتفگ  فراـعملا  باـتک  رد  فئاـطل  نساـحم  فیارـش و  لـئاضف  يواـح  هبیتق  نبا  هک 
یفعجلا رباج  نیعا و  نب  ةرارز  یلدـجلا و  هَّللا  دـبع  وبا  راتخملا و  اتوم و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  يار  نم  رخآ  ناک  راـتخملا و 

دابع رگا  سپ  هدوب  ضفاور  تالغ  زا  دوب  باحـصا  متاخ  هک  یباحـص  لیفطلا  وبا  هک  تسراکـشآ  حضاو و  تراشب  رـسارس  ترابع  نیزا 
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نـشور رـصب  يذ  هّبنتم  ربخ و  اب  ظّقیتم  ره  رب  اـجنیزا  ددرگ  بولثم  مومذـم و  نوعطم و  ارچ  دـش  مهتم  ولغ  ـالب  ضفر  ضحمب  بوقعی  نب 
هک هباحـص  عیمج  تلادع  يوعد  ساساب  انف  بالیـس  نتـسناد  حدق  مذ و  حرج و  نعط و  ثعاب  ار  ضفرلا  یف  ولغ  هکلب  ضفر  هک  دـیدرگ 

لیزنت رد  هک  ار  هرفاوتم  رثام  دماحم و  هرثاکتم و  رخافم  بقانم و  یمامت  ندیناود و  دـنزانیم  نآ  تابثاب  هینـس  تارـضح  فلـس  نع  افلخ 
یطخغراف بوقعی  نب  دابع  نیحراج  نیحداق و  رگا  اجنیا  تسنداد  داـب  رب  دـننکیمن  هک  هروکـشم  ریغ  یعاـسم  اـهچ  هباحـص  لـک  رب  نآ 

حرفب و میراذگیم و  وا  نیحداقب  ار  وا  میرادیم و  رب  دابع  قیثوت  زا  تسد  مه  ام  دنیامرف  تیانع  هباحـص  عیمج  تلادع  يوعد  زا  حـیرص 
: فیطل رعش  ماقمقلا  بطاخملل  اعبت  مامت  رورس 

دشاب هتفر  داب  رب  مه  ام  كاخ  تشوگ  یتشذگ  ناشک  نماد  نابیقر  زا  هک  مداش 
میلـست انامه  دـنزاس  نورقم  حاجنا  فاعـساب و  ار  قح  لها  بولطم  هک  تارـضح  نیا  ياهیزغم  رادـیب  زا  مرادـن  نامگ  میرآیم و  نابز  رب 

رهب نکل  داد  دـنهاوخ  لد  نآ  رارقا  راهظاب و  تسناد و  دـنهاوخ  تسامقف  هبئان  امهد و  هیهاد  هک  رگید  رما  زا  یلوا  لهـس و  ار  دابع  قوثو 
تناتم رسارس  ترابع  نیا  هظحالم  دعب  تسلئاو و  عجار  ناشیا  بناجب  رفظ  حتف و  لصاح و  قح  لها  مارم  دوصقم  تروص 
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هک اریز  دـش  رهاـظ  تسبوصقم  بنذ  ریغ  نم  هک  بوقعی  نبا  حرج  بلث و  حدـق و  نعط و  هوـجو  عـیمج  زا  باوـج  تلـالج  اـب  هبیتـق  نبا 

ینالقـسع رجح  نبا  هچنانچ  تسـضفر  تابثا  هضوفرم  تاشدخ  هضوقنم و  بابـسا  هضوحدم و  للع  هضوضرم و  هوجو  عیمج  نآ  لصاح 
هنا یلا  هبسن  هقّسف و  امهدحا  وا  امهنا  يرّـسلا  داّنه  وا  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  یبأ  نع  رکذی  نا  دبع  تعمـس  يدع  نبا  لاق  هتفگ و  بیذهت  رد 
ناک دمحم  نب  حلاص  لاق  بلاثملا و  لئاضفلا و  یف  هیلع  ترکنا  ثیداحا  يور  عیـشتلا و  یف  ّولغ  هیف  دابع  يدع و  نبا  لاق  فلّـسلا  متـشی 

زّرطملا ایرکذ  نب  مساقلا  لاق  هالتاق و  مث  اّیلع  اعیاب  امهنال  ۀنجلا  ریبزلا  ۀحلط و  لخدـی  نا  نم  لدـعا  هَّللا  لوقی  هتعمـس  لاق و  نامثع  متـشی 
رفعج نم  یل  لاقف  هنم  عمـسی  نم  نحتمی  ناک  هیلع و  تلخد  تغرف  اّـملف  بوقعی  نب  داـبع  اـّلا  مهلک  اهخویـش  نم  تبتکف  ۀـفوکلا  تدرو 
عسو راهنالا و  يرجا  هَّللا  تلق  هارفا  نم  لاق  مث  یلع  لاق  خیـشلا  رکذی  تلق  هرفعج  نم  نکل  کلذک و  وه  لاق  رحبلا  قلخ  هَّللا  تلقف  رحبلا 
اقلعم افیس  هتیب  یف  تیار  افوفکم و  ناک  لاق و  نیسحلا  اهارجا  لاق  خیـشلا  رکذی  تلق  اهارجا  نم  اهارفا و  نم  نکل  کلذک  وه  لاق  نویعلا 

نم لاقف  ینلأسف  هیلع  تلخد  رفّـسلا  یلع  تمزع  تدرا و  ام  عامـس  نم  تغرف  املف  لاق  ّيدهملا  عم  هب  لتاقال  هتددعا  لاق  اذـه  نمل  تلقف 
یف تام  يراخبلا  لاق  هولتقاف  هَّللا  ودع  قسافلا  اوکردا  حیـصی  لعجف  تبث  مث و  صاعلا  نب  ورمع  هارجا  ۀیواعم و  هرفعج  تلقف  رحبلا  رفعج 
للع هوجو و  همه  نیا  لصاح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیا  هظحـالم  زا  هنس 250  ةدعقلا  يذ  یف  ّیمرـضحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  لاق  لاوش و 

قاّبّـسلا ةدبز  نآ  لقن  قیدـصت  قادـخلا و  ةدـمع  نآ  تیاور  لوبقب  يررـض  نآ  تسلامکاب و  بوقعی  نبا  ضفر  تابثا  لالتخالا  ۀـحیرص 
نبا ّنا  بیطخلا  رکذ  هتفگ  بوقعی  نبا  همجرت  هب  ینالقـسع  هچنآ  اما  دـنادرگیمن  دـئاع  نیدـحاج  نیرکنم و  لاـحب  یعفن  دـناسریمن و 

هب وا  حیرـصت  دـعب  بوقعی  نبا  زا  ار  تیاور  همیزخ  نبا  كرت  میلـست  ریدـقت  رب  هک  تسنآ  شباوـج  سپ  ارخآ  هنع  ۀـیاورلا  كرت  ۀـمیزخ 
قیثوت هک  اریز  تسناش  نیا  نیدقنم  يانتعا  تافتلا و  مدـع  قئال  نارجه و  كرت و  لباق  كرت  نیا  تسا  هقث  تیاور  رد  بوقعی  نبا  هکنیا 

افنآ نیرب  هوالع  تسناقیالاب  بوقعی  نبا  ندوب  قودصب  ناکملا  عیفر  نیققحم  رگید  حیرـصت  ناشالاو و  متاح  وبا  قیثوت  ددسم  دیؤم و  وا 
رگا سپ  تسا  هروجهم  تاقارغا  تاغلابم و  هلمج  زا  ندومناو  كرت  قحتـسم  ار  دابع  هک  یتفایرد  بیرقت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هدافا  زا 

همـالع هداـفا  بسح  ینعم  نیا  مه  زاـب  دـشیم  تباـث  اـسار  وزا  تیاور  كرت  ضحم  دیـسریمن و  توـبث  هب  داـبع  قـیثوت  هـمیزخ  نـبا  زا 
اّیضفار ناک  نابح  نبا  لاق  هتفگ  بوقعی  نبا  همجرت  هب  ینالقسع  رجح  نبا  هچنآ  اما  دشیمن  تافتلا  هجوت و  لباق  ینالقسع 
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كرتلا قحتساف  ریهاشملا  نع  ریکانملا  يوری  کلذ  عم  ۀیعاد 

هولتقاف يربنم  یلع  ۀیواعم  متیأر  اذإ  فوع  نب  هَّللا  دبع  نع  ّرز  نع  مصاع  نع  کیرش  نع  يور 
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هک تسنآ  شباوج  سپ  هدوب  هیعاد  وا  هکنیا  اّما  دـش  هدرک  راصبتـسا  داشر و  لها  راذـگ  شوگ  افنآ  ضفرب  ضوفرم  نعط  زا  باوج  سپ 
نابح نبا  هلوقم  لقن  دعب  باسنا  رد  یناعمـس  هچنانچ  هدومن  نیقیلا  متحلاب و  نیثدحملا  ةدمع  بوقعی  نبا  ندوب  هیعاد  یفن  نیطف  یناعمس 
اقباس هکنآ  اب  هاوه  یلا  ۀیعاد  نکی  مل  ّهنأل  يراجنلا  لیعامـسا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبأ  لثم  ۀمئالا  ریهاشم  نم  ۀعامج  هنع  يور  تلق  هتفگ 

فاکنتسا ابا و  ثعاب  تیاور و  لوبق  مدع  ببـس  فاصنا  اب  نیققحم  تاحیرـصت  بسح  يوار  ندوب  هیعاد  هک  يدینـش  تیالو  ثیدح  رد 
معز اما  تسریکن  بیع و  بجوتـسم  رییعت و  دیدنت و  قحتـسم  يوعد  درجم  سپ  ریهاشم  ماوقا  زا  ریکانم  تیاور  تبـسن  اّما  دش  دناوتیمن 

قافآلا یف  عئاش  بیرقت  رد  قادخلا  ةدـمع  ینالقـسع  دوخ  هدافا  زا  قاقحتـسا  نیا  نالطب  سپ  تسکرت  قحتـسم  بوقعی  نبا  هک  نابح  نیا 
بوقعی نبا  هکنیا  اـما  هدومرف  نأـشلا  میظع  ناـسحا  تنم و  نیهر  ار  قح  لـها  هدوـمناو  قارغا  هغلاـبم و  نیع  ار  نآ  هک  تسرهاـب  رهاـظ و 

عطاس و حـضاو و  رهاظ و  سپ  هدومن  رمقلا  ءاضا  ام  مالـسلا  هلآ  هیلع و  رـشبلا  ریخ  ربنم  رب  وا  تیؤر  تروص  رد  هیواعم  لتق  مکح  تیاور 
حئاضف و بلاثم و  نعاطم و  هک  اریز  دـش  دـناوتیمن  نیبئاع  بیع  نیبلاث و  بلث  نیحراج و  حرج  نیحداق و  حدـق  ببـس  نیا  هک  تسعمال 

ریگنماد تیاکح  نیا  یتسار  تیاور و  نیا  قدـص  رد  داعبتـسا  نآ  هظحالم  دـعب  ار  یفـصنم  هک  تسنآ  زا  رتنوزفا  هیواع  هیواـعم  بیاـعم 
نع يوری  ۀـفوکلا  لها  نم  ینجاورلا  بوقعی  نب  دابع  نابح  نب  متاح  وبا  لاق  هتفگ  هقباس  ترابع  دـعب  باسنا  رد  یناعمـس  هچنآ  اـما  دوش 

ماوقا نع  ریکانملا  يوری  کلذ  عم  ضفرلا و  یلا  ۀیعاد  ایـضفار  ناک  لاوش و  یف  نیتئام  نیـسمخ و  ۀنـس  تام  انخویـش  هنع  انثدح  کیرش 
كرتلا قحتساف  هریهاشم 

هولتقاف يربنم  یلع  ۀیواعم  متیأر  اذإ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  فوع  نب  هَّللا  دبع  نع  ّرز  نع  مصاع  نع  يور 
هَّللا رارکتلا و  ةداعالا و  یلا  ۀـجاح  الف  دـش  هدروآ  نایب  ضرعمب  نانملا  هَّللا  نوعب  افنآ  نابح  نبا  نالطب  رـسارس  تراـبع  نیزا  باوج  سپ 
نم ۀعامج  هنع  يور  تلق  هتفگ  افنا  تعمس  امک  ناّبح  نبا  ترابع  نیا  رکذ  دعب  ناشالاو  یناعمس  دوخ  راصبتسالا و  داشرتسالل و  قفوملا 

در تقیقح  رد  تناتم  رسارس  ترابع  نیا  سپ  هاوه  یلا  ۀیعاد  نکی  مل  هنال  يراجنلا  لیعامـسا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبأ  لثم  ۀمئالا  ریهاشم 
لیعامـسا نب  دـمحم  لثم  نایعا  همئا  ریهاشم  زا  یتعامج  ندرک  تیاور  ناشالاو  یناعمـس  هک  تسناـبح  نبا  ناودـع  تفزاـجم و  لاـطبا  و 

تباث ناش  نیا  دقان  ذبهج و  تعانص و  نیا  تیار  لماح  يراجنلا 
132 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیاب لّجـسم  نیبم و  للعم و  نهربم و و  ار  نآ  هدومرف و  رهاظ  تمارک  اـب  بوقعی  نبا  تلاـنب  تعفر و  تلـالج و  تمظع و  تیاـهن  هدرک 
یناث همالع ال  هک  تسنیا  ماقم  فئاطل  زا  ناسّللا و  طیلّـسلا  نابح  نبا  رذهلا  رّمدـم  هب  کیهان  هدوب و  هن  هیعاد  بوقعی  نبا  هک  هدومن  ینعم 
دقاح دساح  دناعم  دئاح  دلاخ  دشار  لیبن  لیصفلا  وبا  رما  تبثم  ثیدح  هقباس  ترابع  دعب  یناعمس  ترـضح  ینعا  یناسنا  تالامک  يواح 
دماص دصاق و  ّلک  حاجنلا  ریخلا و  حالفلا و  حالـصلا و  ّمأ  ام  دجاولا  دحاولا  کلملا  مالـس  فالآ  هلآ  هیلع و  دجامالا  ۀـمئالا  وبا  لتقب  ار 

هدومن و نا  تومص  توکس و  هدرک و  لقن  داجمالا  ةدمع  ینیسحلا  میهاربا  نب  رمع  فیرـش  زا  دادساب  هفلاخ  داشرا  دارم  نیبم  ریـسفت  عم 
نیمه مراهچ  باب  رد  بحاص  هاش  هک  تسنآ  میلست  لیلد  یمالک  ای  یتیاور  لقن  دعب  توکس  هک  تسرهاظ  تارضح  نیا  تادافا  عبتتم  رب 

ءوس رب  لالدتسا  جاجتحا و  ناب  مهف  نسح  دیزمب  هتسناد  میلست  لیلد  یبهذ  نازیم  ترابع  رب  ار  نینمؤملا  سلاجم  بحاص  توکـس  باتک 
دربیم نامگ  دنادیم و  میلـست  لیلد  لقن  دعب  ار  توکـس  نیخیـشلا  قافن  هلاسر  باوج  رد  زین  دیـشر  لضاف  هدومن و  نیعا  نب  ةرارز  لاح 

دزن هک  دـیدرگ  راکـشآ  رهاظ و  سپ  دـنزادرپیم  شراکنا  ّدرب و  لقن  دـعب  دـشابیم  یـضرم  ریغ  هک  یلقن  هک  تسنآ  القع  مامت  باد  هک 
روهظ و حوضو و  دینـش و  دـیاب  یناعمـس  ترابع  الاح  تسا  هدوب  لوبقم  مّلـسم و  تراشب  رـسارس  تیاور  نیا  لوقعلا  لها  ۀـبخن  یناعمس 

لاق ّهنا  هنع  هَّللا  یضر  رکب  یبأ  ثیدح  هنع  يور  ۀفلاسلا و  ةرابعلا  دعب  یناعمسلا  لاق  دید  دیاب  نیب  تقیقح  مشچب  قح  رما  روفس  عوطس و 
نا دیلولا  نب  دـلاخ  رما  ناک  لاقف  رثالا  اذـه  ینعم  نع  ۀـفوکلاب  ینیـسحلا  میهاربا  نب  رمع  فیرـشلا  تلأس  هب  کترمأ  ام  دـلاخ  ای  لعفت  ال 

کلذ نع  یهنف  کلذ و  دعب  مدن  مث  اّیلع  لتقی 
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مراهچ هجو 

بقاـنملا باـتک  رد  مزراوـخ  بطخا  هچناـنچ  هدرک  تیاور  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  يزارلا  یلظنحلا  سیردا  نب  دـمحم  متاـح  وـبا  هـکنآ 
دیامرفیم

دمحا نب  لیعامسا  ةاضقلا  خیـش  مامالا  یـضاقلا  انربخا  لاق  یمزراوخلا  یمـصاعلا  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ظفاحلا  دهازلا  خیـشلا  انربخا 
رکب وبا  انربخا  لاق  يرابدورلا  یلع  نب  دمحم  نب  نیسحلا  یلع  وبا  انربخا  لاق  یقهیبلا  نیسحلا  نب  دمحا  رکب  وبا  يدلاو  انربخا  لاق  ظعاولا 

نع قرزألا  لیعامسا  انربخا  لاق  یسوم  نب  هَّللا  دیبع  انثدح  لاق  يزارلا  متاح  وبا  انثدح  لاق  يزارلا  نانـس  نب  سابع  نب  هیورهم  نب  دمحم 
اذـه نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هَّللا  لوسرل  يدـها  لاق  کـلام  نب  سنا 

نا تلقف  ءاج  مث  بهذف  لاق  ۀجاح  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  تلقف  یلع  ءاجف  راصنالا  نم  الجر  هلعجا  مهّللا  تلقف  ریطلا 
لاقف لخد  مث  تحتفف  حتفا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ءاج  مث  بهذف  لاق  ۀجاح  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 

133 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تعمـس لاق  سنا  ای  تعنـص  ام  یلع  کلمح  ام  لاق  ۀـجاح  یلع  کنا  معزی  سنا  ینّدری  تاّرک  ثلث  رخآ  هذـه  لاـق  یلع  اـی  کـسبح  اـم 

یهتنا هموق  ّبحی  دق  لجرلا  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لاقف  یموق  نم  لجر  یف  نوکی  نا  تببحاف  كءاعد 
زییمتب روهـشملا  مخافالا ، ةذـباهجلا  نیب  ثیدـحلا  ۀـفرعمب  فورعملا  متاخلاک  رابخالا  راثالا و  دـقنل  حبـصا  يذـلا  متاـح  وبا  ماـمالا  اذـهف 
ۀفرجع يدیاف  محاقتم  لطابلا  یلع  کلاهتم  لک  فنال  مغارلا  فیرـشلا  ثیدـحلا  اذـه  يور  دـق  مظاعالا ، ۀـّلجلا  نیب  میقّـسلا  حیحـصلا و 
قئالعل دناعم  الا  هنع  ضرعی  و ال  مزاح ، کلذ  دعب  ثیدحلا  یف  باتری  الف  مراجلا ، دناعملا  دحاجلا  ۀـقرخم  رهظا  مراعلا و  رباکملا  رکنملا 
نیعماج لثاما  زا  يزار  متاح  وبا  همـالع  ندوب  دـنچ  ره  و  مصاـخم ، لداـجم  لـک  تیکبتل  قفوملا  مصاـعلا ، نیعملا  هَّللا  و  مزاـج ، ناـمیالا 

رد نیمّلـسم  ریراحن  دانـسا و  نتم و  رد  نیع  راب  هلجا  دالبلا و  یف  نیفوطم  رباـکا  مناـغم و  حـبارم و  نیزئاـح  لـضافا  مراـکم و  نساـحم و 
هَّللا ءاشنا  هیبشت  ثیدح  دلجم  رد  هیبن  يادتقم  نیا  نساحم  لئالج  رگید  لیلعت و  حیحـصت و  جرادـم  نیفراع  ریهاشم  لیدـعت و  حـیرجت و 

میرکلا دـبع  دوشیم  روکذـم  راظتنالا  ةرارمل  اـعفر  راـصتخالاب  نآ  ضعب  زین  اـج  نیا  رد  نکل  تفاـیرد  یهاوخ  لیـصفت  نییبتب و  لـیلجلا 
نب دمحم  متاح  وبا  اهنم  ناهبـصا  يرق  نم  ۀیرق  زج  یلا  ۀبـسنلا  هذـه  ةددـشملا  ءازلا  رـسک  میجلا و  حـتفب  يزجلا  هتفگ  باسنا  رد  یناعمس 

اوعطقنا مث  یبأ  ةایح  انیلع  نومدقی  اهلها  ناک  لاق و  ّزج  ۀیرق  نم  ناهبـصا  لها  نم  نحن  لوقی  ناک  يزارلا و  یلظنحلا  رذـنملا  نب  سیردا 
ملاع ال میکح و  نب  ورمع  وبا  هنع  يور  قارعلا  رـصم و  ماشلا و  یلا  ۀـلحر  هل  ءاملعلا  ریهاشم  نم  امهف  اـظفاح  اـماما  ناـک  متاـح  وبا  اـّنع و 

عبس هنس  رد  لماک  خیرات  رد  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیتئام و  نیعبس و  عبـس و  ۀنـس  یفوت  ةرثک  نوصحی 
یبهذ زین  ملـسم و  يراخبلا و  نارقا  نم  وه  ردنملا و  نب  سیردا  نب  دمحم  همـسا  يزارلا و  متاح  وبا  یفوت  اهیف  هتفگ و  نیتئام  نیعبـس و  و 

یف يزارلا  یلظنحلا  سیردا  نب  دمحم  متاح  وبا  قرشملا  ظفاح  یفوت  اهیف  هتفگ  نیتئام  نیعبـس و  عبـس و  هنـس  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد 
اقلخ ال رهسم و  ابا  يراصنالا و  هَّللا  دبع  نب  دمحم  عمـس  ملعلا  ۀیعوا  نم  ۀلحرلا  عساو  ظفحلا  عراب  ناک  نیعـستلا و  رـشع  یف  وه  نابعش و 
نیعبس و عبـس و  يأ  عبـس  ۀنـس  یف  هتفگ و  مالـسالا  لود  رد  یبهذ  زین  يزارلا و  ۀعرز  یبأ  يراخبلا و  رامـضم  یف  ایراج  ناک  نوصحی و 

یبأ رامـضم  یف  ایراج  ناک  نیعـستلا و  رـشع  یف  وه  نابعـش و  یف  يزارلا  یلظنحلا  سیردا  نب  دـمحم  متاح  وبا  هنامز  ظفاح  تام  نیتئاـم 
يراصنالا یـسوم  نب  هَّللا  دبع  نع  ظفاحلا  يزارلا  متاح  یبأ  رذنملا  نب  سیردا  نب  دمحم  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  زین  يراخبلا و  ۀـعرز و 

شرشع قئالخ و  و 
134 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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هیوهار و نبا  دـعب  تیأر  ام  ۀملـس  نب  دـمحا  لاق  هنم و  ظفحا  تیأر  اـم  يراـصنالا  قاحـسا  نب  یـسوم  لاـق  قلخ  یلماـحملا و  هدـلو و  و 
ةآرم رد  یعفای  ینمی  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  دـمحم  وبا  هنـس 277 و  نابعـش  یف  تام  متاح  یبأ  نم  هیناعمب  ملعا  ثیدحلل و ال  ظفحا  یلهذـلا 
عراب ناک  نابعش و  یف  يزارلا  یلظنحلا  سیردا  نب  دمحم  متاح  وبا  قرـشملا  ظفاح  یفوت  اهیف  نیتئام  نیعبـس و  عبـس و  ۀنـس  هتفگ  نانجلا 
هتفگ بیذـهتلا  بیرقت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  يزارلا و  ۀـعرز  یبأ  يراخبلا و  رامـضم  یف  ایراج  ملعلا  ۀـیعوا  نم  ۀـلحرلا  عساو  ظـفحلا 

نیعبس عبس و  ۀنس  تام  رشع  ۀیداحلا  نم  ظافحلا  دحا  يزارلا  متاح  وبا  یلظنحلا  رذنملا  نب  سیردا  نب  دمحم 

مجنپ هجو 

بتک تاهما  هینـس و  هتـس  حاحـص  زا  هک  دوخ  حیحـص  رد  يذمرتلا  یملـسلا  ةروس  نب  یـسیع  نب  دمحم  یـسیع  وبا  ار  ریط  ثیدـح  هکنآ 
ثیح هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  تسا  ناشیا  هیمالسا 

یلص ّیبنلا  دنع  ناک  لاق  کلام  نب  سنا  نع  يّدّسلا  نع  رمع  نب  یـسیع  نع  یـسوم  نب  هَّللا  دیبع  ان ؟؟؟ عیکو  نب  نایفـس  انثدح  باب  لاق 
هعم لکاف  یلع  ءاجف  ریطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  ریط  ملس  هیلع و  هَّللا 

همـسا ّيدّـسلا  سنا و  نع  هجو  ریغ  نم  ثیدـحلا  اذـه  يور  دـق  هجولا و  اذـه  نم  ـالا  ّيدّـسلا  ثیدـح  نم  هفرعن  ـال  بیرغ  ثیدـح  اذـه 
دنـسب ار  ریط  ثیدح  يذمرت  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یلع  نب  نیـسحلا  يار  کلام و  نب  سنا  كردا  دق  نمحرلا و  دـبع  نب  لیعامـسا 

دوخ و لوقب  زین  هدومرف و  سنا  زا  ریط  ثیدح  قرط  ددعت  هدافا  زین  هدومن و  لخاد  دوخ  حیحـص  رد  ار  نآ  هدرک و  تیاور  سنا  زا  لصتم 
ناک اذإ  هدومرف و  فیرـش  ثیدح  نیا  ینابم  دییـشت  هدومن و  تباث  يدس  ندوب  یعبات  یلع  نب  نیـسحلا  يار  کلام و  نب  سنا  كردا  دق 

ریقنتلا بیقنتلا و  لخنلا و  ربسلا و  دـیقنتلا و  قیقحتلا و  نم  نیذـخآلا  قئـالخلا  یف  نیفورعملا  نیروهـشملا  ۀتّـسلا  ناـکرالا  دـحا  يذـمرتلا 
ۀیاهن هدامتعا و  لامک  یف  باتری  قداصلا ال  فیرشلا  ثیدحلا  اذهل  ایوار  قئاقدلا  ضماوغل  نیفـشاکلا  قئاقحلا  رارـس  نع  نیبقانلا  قئاثولاب 

زا و  قلازملا ، یف  للزلا  نع  نئاصلا  ظفاحلا  قئاضملا و  نع  صالخلل  قیفوتلا  یلو  هَّللا  قئاملا و  بصعتملا  وا  قراـملا ، دـناعملا  ـالا  هراـبتعا 
هدومن و رکذ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  تیؤر  کـلام و  نب  سنا  زا  يّدـس  عامـس  يذـمرت  هک  تسرهاـظ  يزوجلا  نبا  طبـس  هداـفا 

نیبصعتم ماهوا  باب  ّدس  يّدس  لیدعتب  هدومن  لقن  ناشیا  ریغ  ناطقلا و  دیعس  نب  ییحی  هبعش و  يروث و  نایفس  زا  وا  قیثوت  مامت  تحارصب 
اما رئاطلا و  ثیدح  رکذ  یف  ۀّمالا  ّصاوخ  ةرکذت  یف  يزوجلا  نبا  طبس  ةرابع  هذه  هدومرف و  دناهتساوخ  فیرش  ثیدح  نیا  لاطبا  هک 

رمع نب  یسیع  نب  یسوم  نب  هَّللا  دیبع  نع  عیکو  نب  نایفس  انث  لاقف  ّيذمرتلا 
135 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اذه نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  دنع  ناک  لاق  کلام  نب  سنا  نع  ّيدّسلا  نع 
هعم لکاف  ّیلع  ءاجف  رئاطلا 

ۀبعش و يروثلا و  نایفس  هقثو  یلع و  نب  نیـسحلا  يار  کلام و  نب  سنا  نم  عمـس  نمحرلا  دبع  نب  لیعامـسا  همـسا  ّيدّسلا  يذمرتلا  لاق 
هلّدعف ثیدحلا  اذه  اولطبیل  هیلع  اوبـصعت  ۀـعامج  ّنأل  يّدّـسلا  لیدـعت  یف  اذـه  يذـمرتلا  رکذ  امنا  تلق  مهریغ  ناطقلا و  دیعـس  نب  ییحی 

دانع و باحـصا  تالّلعت  جاجل و  ارم و  لها  تاکیکـشت  یفاو و  یفاک و  لیبن  يدس  لیدعت  قیثوت و  رد  يذمرت  هدافا  دـنچ  ره  يذـمرتلا و 
مرادیم روکذم  مارم  بولطم و  نیا  دیؤم  ماظّنلا  ۀـنیتم  هوجو  ضعب  ماربا  دییـشت و  دـیزم  يارب  نکل  تسیفان  لصاتـسم و  اسار  ار  جاجوعا 

هتفگ شاهمجرت  هب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هچنانچ  هدومرف  وا  قیثوت  ینابیـش  لبنح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ماما  هکنآ  لوا 
یـسک زا  دـمحا  تیاور  ضحم  هاگ  ره  هک  اریز  تسیدـس  دامتعا  رابتعا و  لامک  تبثم  دـمحا  ماما  قیثوت  ۀـقث و  دـمحا  نع  بلاط  وبا  لاق 

هکنآ مود  دش  دهاوخ  وا  تقاثوب  متح  مزج و  لوصح  ثعاب  یلوالاب  سک  نآ  قیثوت  هب  حیرـصت  دشاب  هتـشاد  وا  دامتعا  قوثو و  رب  تلالد 
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مالعا ریـس  باتک  یناعمـس و  باسنالا  باتک  زا  تیالو  ثیدح  دلجم  رد  وا  هرهاز  یلاعم  هرهاب و  نساحم  هک  یلجعلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا 
ۀقث یلجعلا  لاق  دیامرفیم  شاهمجرت  هب  بیذهت  رد  رجح  نبا  هچنانچ  هدومن  يدـس  قیثوت  یتفایرد  یبهذ  ربع  ظافحلا و  ةرکذـت  ءالبنلا و 

، دیجملا بّرلا  مالک  ریـسفتب  املاع  هنوکب  حیرـصتلا  و  دیـشرلا ، دیدسلا  يدسلل  دـیمعلا  یلجعلا  قیثوت  یف  یهتنا و  هل  ۀـیاور  ریـسفتلاب  ملاع 
نب دمحا  هکنآ  موس  دیهش ، وه  عمـسلا و  یقلا  نمع  برغی  امک ال  دیمحلا ، بولطملا  دومحملا و  دوصقملل  دییـشتلا ، ۀیاهن  دییاتلا و  لامک 
لاـق هتفگ  وا  همجرت  هب  بیذـهت  رد  رجح  نبا  هچناـنچ  ساـب  هب  سیل  هتفگ  وا  قـح  رد  زین  حـلاص و  هتفگ  يدـس  قـح  رد  یئاـسّنلا  بـیعش 

بایترا ساسا  عمق  علق و  يارب  سانش  قح  یئاسن  هدافا  ود  نیا  هک  تسرهاظ  ساب  هب  سیل  رخآ  عضوم  یف  لاق  حلاص و  ینکلا  یف  یئاسّنلا 
یف تعمس  امک  هیاردلا  دقنلا و  بابرا  تادافا  بسح  هک  اریز  تسیفاو  یفاک و  سایکالا  ةدمع  يدس  ناش  تلالج  رد  ساوسو  اب  نیباترم 
دح نیاب  لاجر  باب  رد  وا  طایتحا  هک  يدقان  هاگ  ره  سپ  تسلالجا  اب  نیخیش  طرش  زا  ّدشا  لاجر  رد  یئاسن  طرش  ۀیالولا  ثیدح  دلجم 

دامتعا تقث و  تیاغ  ثعاب  دانتـسا و  نوکر و  تیاهن  بجوم  دبال  زا و  ساب  یفن  یـسک و  ندوب  حـلاصب  وا  حیرـصت  دـشاب  هدیـسر  لامک 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  فرعتـس  دشاب و  تباث  شیوخ  حیحـص  رد  وا  ثیدح  جارخا  سک و  نیرب  وا  دوخ  دامتعا  هک  یتقو  اصوصخ  دوب  دـهاوخ 

ذالم اجلم و  لاوحا  صحف  لاجر و  دقن  رد  هک  يدع  نباب  فورعملا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  هکنآ  مراهچ  یئاسّنلا  حیحـص  ةاور  نم  ّيدّسلا  ّنا 
ریثالا نبا  لماکلا  باتک  زا  وا  همیخف  حئادم  همیظع و  دماحم  تستنس و  لها  ذاعم  لئوم و  و 

136 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هدافا تسراکـشآ  ادـیپ و  يوانم  ریدـقلا  ضیف  یطویـس و  ظافحلا  تاقبط  یعفای و  نانجلا  ةآرم  یبهذ و  ربعلا  باتک  ظاـفحلا و  ةرکذـت  و 
يدـس همجرت  هب  بیذـهت  رد  رجح  نبا  هچنانچ  هتفگ  هب  ساب  ـال  وا  قح  رد  زین  تسقودـص و  ثیدـحلا و  میقتـسم  وا  دزن  يدـس  هک  هدرک 

نبا حیرـصت  نیا  دعب  سپ  هب  ساب  قودص ال  ثیدحلا  میقتـسم  يدنع  وه  خویـش و  ةدـع  نع  اهیوری  ثیداحا  هل  يدـع  نبا  لاق  دـیوگیم 
وبا هکنآ  مجنپ  دنک  رب  ادتعا  ملظ و  افج و  روج و  لداعمب  فاصنا  ّدس  دنک و  يدس  ثیدـح  زا  ضارعا  هک  تسین  یلقاع  چـیه  راک  يدـع 
نب رـصن  یبأ  لامکالا  باتک  زا  تیالو  ثیدح  دـلجم  رد  وا  ناینبلا  ۀـعیفر  بقانم  نأشلا و  ۀـلیلج  لئاضف  هک  یتسب  نابح  نب  دـمحم  متاح 

یکبـس و هیعفاش  تاقبط  یعفای و  نانجلا  ةآرم  یبهذ و  ربع  ینارح و  هّیمیت  نبا  جاهنم  یناعمـس و  میرکلا  دـبع  باسنالا  باـتک  ـالوکام و 
ناخ نسح  قیدص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  بطاخم و  دوخ  نیثدحملا  ناتـسب  قحلا و  دـبع  ةاکـشم  حرـش  همدـقم  يونـسا و  هیعفاش  تاقبط 

یلوم روعالا  يدـسلا  بیوذ  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نب  لیعامـسا  هتفگ  هچنانچ  هدومرف  دراو  تاـقثلا  باـتک  رد  ار  يّدـس  يدینـش  رـصاعم 
تام ةدئاز  ۀبعـش و  يروثلا و  هنع  يور  رمع  نبا  يأر  دق  کلام و  نب  سنا  نع  يوری  فانم  دبع  ینب  نم  ۀـمزحم ؟؟؟ نب  سیق  تنب  بنیز 

هک یـسک  ره  هدرکن و  رکذ  تاقث  زا  زج  تاقثلا  باتک  رد  نابح  نبا  هک  تسنـشور  رپ  ةریبه و  نبا  ةراما  یف  ۀـئام  نیرـشع و  عبـس و  ۀـنس 
نیلهاذ هیبنت  يارب  نکل  تسروهظ  لامک  رد  شردـص  هظحالم  زا  ینعم  نیا  دـنچ  ره  دـشابیم و  هقث  ههبـش  الب  تسروکذـم  باتک  نیرد 

اذه یف  رکذا  هتفگ و ال  تاقثلا  باتک  ردص  رد  نابح  نبا  هک  دـنامن  یفخم  سپ  دوشیم  لوقنم  نا  زا  بلطم  نیا  هحرـصم  تاملک  ضعب 
زوجی قودـص  وهف  لوالا  باتکلا  اذـه  یف  هرکذا  نم  ّلکف  هتفگ  نا  رد  زین  مهربخی و  جاجتحالا  زوجی  نیذـّلا  تاتـشلا  الا  لوـالا  باـتکلا 

دق خیـشلا و  دعب  خیـشلا  باتکلا  اذه  یف  رکذا  امنا  هتفگ و  سمخ  لاصخ  رکذ  دعب  سمخ و  لاصخ  نع  هربخ  يدعق  ذإ  هربخب  جاجتحالا 
اذه یف  هتلخدا  ۀلقنلا  نیب  لصفلا  باتک  یف  اهتنیب  یتلا  ةّرینلا  لئالدلاب  ۀقث  هنا  مهنم  يدنع  ّحص  نمف  مهضعب  هقثو  خیاشملا و  ضعب  هفّعض 
مل ۀلقنلا  نیب  لصفلا  باتک  یف  اهترکذ  یتلا  ۀحـضاولا  نیهاربلاب  فیعـض  ّهنا  مهنم  يدـنع  حـص  نم  هربخب و  جاجتحالا  زوجی  هنال  باتکلا 

يدعت اذإ  اذه  یباتک  یف  هترکذ  نم  ّلکف  هربخب  جاجتحالا  زوجی  هنال ال  لدعلاب  ءافعـضلا  باتک  یف  هتلخدا  یّنکل  باتکلا  اذـه  یف  هرکذا 
حیرص حیرـصتب  یناعمـسلا  دمحم  نب  میرکلا  دبع  هکنآ  مشـش  هربخب  جاجتحالا  زوجی  لدع  وهف  اهترکذ  یتلا  سمخلا  لاصخلا  نع  هربخ 

روهـشملا هتفگ و  يدس  تبـسن  رد  باسنالا  باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  دوخ  باتک  نییزت  وا  هرهاب  لئاضف  ضعب  رکذب  هدومن  يّدـس  قیثوت 
روعالا يّدسلا  ۀمیرک  یبأ  نبا  لیق  بیوذ و  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نب  لیعامسا  ۀبسنلا  هذهب 
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137 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یبأ ریخ و  دـبع  کلام و  نب  سنا  نع  يوری  ۀـفوکلا  نکـس  لصالا  يزاـجح  فاـنم  دـبع  ینب  نم  ۀـمزحم ؟؟؟ نب  سیق  تنب  بنیز  یلوم 

دلاخ و یبأ  نب  لیعامسا  برح و  نب  كامس  ةدئاز و  ۀبعش و  يروثلا و  هنع  يور  نومام  ۀقث  ریبکلا  يّدّسلا  وه  ورمع  نبا  يار  دق  حلاص و 
نم نآرقلاب  ملعا  يّدّـسلا  لوقی  دـلاخ  یبأ  نب  لیعامـسا  ناک  ةریبه و  نبا  ةراـما  یف  ۀـئام  نیرـشع و  عبـس و  ۀنـس  تاـم  یمیّتلا و  ناـمیلس 

یمـس امنا  ریـسفتلا  بحاص  دمحم  ابا  ینعی  يّدّسلا  نمحرلا  دبع  نب  لیعامـسا  ظفاحلا  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دـمحا  رکب  وبا  لاق  یبعـشلا 
کلام نب  سنا  نع  يور  ناورم  ینب  ۀیالو  یف  ۀئام  نیرشع و  عبس و  ۀنس  یفوت  ناهبـصا  لها  رابک  نم  هوبا  ناک  ةّدّسلاب و  لزن  ّهنأل  يّدّسلا 

نبا ةریره و  وبا  ورمع  نبا  يردخلا و  دیعـس  وبا  صاقو و  یبأ  نب  دعـس  مهنم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  باحـصا  نم  ۀعامج  كردا  و 
بنیز یلوم  روعالا  يدّسلا  نمحرلا  دبع  نب  لیعامسا  متاح  یبأ  نبا  لاق  حلاص  نب  نسحلا  ۀناوع و  وبا  ۀبعش و  يروثلا و  هنع  ثدح  سابع 
ءیـش لک  تبتک  نوکا  نا ال  هتیقل  لجر  یلع  تمدن  ام  لوقی  کیرـش  ناک  نیّیفوکلا و  یف  دعی  يزاجح  هلـصا  ۀـمزحم ؟؟؟ نب  سیق  تنب 
بحاص يریشق  جاجح  نب  ملسم  هکنآ  متفه  دحا  هکرت  ام  ریخب و  الا  ّيدّسلا  رکذی  ادحا  تعمس  ام  دیعس  نب  ییحی  لاق  يّدّسلا  الا  هب  ظفل 

لیعامسا همسا  نمم  ملسم  دارفا  رد  نیحیحص  لاجرلا  ءامـسا  باتک  رد  یـسدقم  رهاط  نب  دمحم  هچنانچ  هدومرف  تیاور  يدس  زا  حیحص 
نب سیق  تنب  بنیز  یلوم  يزاجح  هلـصا  یفوکلا  روعالا  يّدّـسلاب  فورعملا  یمـشاهلا  ۀـمیرک  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نب  لیعامـسا  هتفگ 

ۀناوع وبا  هنع  يور  دابع  نب  ییحی  ةدابع و  نب  دعـس  هَّللا و  دبع  یقل  کلام و  نب  سنا  عمـس  دمحم  وبا  یّنکی  بلطملا  دبع  ینب  نم  ۀمزحم 
جیرخت هک  ملعلا  یلع  رانلا  روهظک  تسرهاظ و ال  ۀـئام و  نیرـشع و  عبـس و  ۀنـس  تام  لیئارـسا  ةدـئاز و  حـلاص و  نب  نسحلا  يروثلا و  و 
هدومرف هدافا  نیحیحص  لاجرلا  ءامسا  باتک  نیمه  ردص  رد  یسدقم  رهاط  نب  دمحم  هک  اریز  تسوا  تقاثو  لئالد  ّلدا  زا  يدس  زا  ملسم 

رهاط نب  دمحم  تقو  ات  نیخیـش  دـعب  هک  ناشیا  نیقحال  نیقباس و  مکاح و  هدـنم و  نبا  ینطق و  راد  يدـع و  نبا  لثم  ثیدـح  ظافح  هک 
ببـسب تستجح  وا  ثیدح  دناهدرک  نیحیحـص  رد  وا  ثیدـح  جارخا  نیخیـش  هک  یـسک  ره  هک  هدـش  تباث  حیحـص و  ناشیا  دزن  دـندوب 

زا ار  عامـس  وا  دلوم  وا و  نس  دنک  لامتحا  هک  ظفاح  لدع  هقث  زا  رگم  دناهدرکن  جارخا  نیخیـش  هک  اریز  حیحـص  رد  وزا  نیخیـش  تیاور 
نب دمحم  نامز  ات  نیخیـش  دعب  هک  هینـس  همئا  دزن  يّدس  ثیدح  هک  دوشیم  رهاظ  اعطق  انیقی و  نیا  رب  انب  سپ  تسوا  رب  مدـقم  هک  یـسک 

یـسدقم ترابع  لصا  تسظفاح و  لدـع و  هقث و  وا  دوخ  تستجح و  مکاح  هدـنم و  نبا  ینطق و  راد  يدـع و  نبا  اصوصخ  دـندوب  رهاـط 
رد ینالقـسع  رجح  نبا  همالع  دینـش و  یهاوخ  قازرلا  دـبع  قیثوت  ماقم  رد  هیبشت  ثیدـح  دـلجم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  بلطم  نیا  نمـضتم 

ناک وار  ّيال  حیحصلا  بحاص  جیرخت  ّنا  ملعی  نا  فصنم  لکل  یغبنی  هتفگ  يرابلا  حتف  همدقم 
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نیباـتکلا ۀیمـست  یلع  ۀـمئالا  روهمج  قاـبطا  نم  کـلذ  یلا  فاـضنا  اـم  امیـس  ـال  هتلفغ و  مدـع  هطبـض و  ۀحـص  هدـنع و  هتلادـعل  ضتقم 
ترابع نیزا  امهیف  رکذ  نم  لیدعت  یلع  روهمجلا  قابطا  ۀباثمب  وهف  حیحـصلا  یف  هنع  جرخ  نم  ریغل  لصحی  مل  ینعم  اذـه  نیحیحـصلاب و 

مدع وا و  طبـض  تحـص  حیحـص و  بحاص  دزن  يوار  نآ  تلادع  یـضتقم  دشاب  هک  ار  يوار  ره  حیحـص  بحاص  جـیرخت  هک  تسرهاظ 
يارب هک  تسه  يانعم  نیحیحصب  ملسم  حیحص  يراخب و  حیحص  ینعی  باتک  ود  ره  هیمـست  رب  همئا  روهمج  قابطا  امیـس  تسوا ال  تلفغ 
یلاعت هَّللا  دمحب  سپ  هدش  رکذ  نا  رد  هک  یـسک  لیدعت  رب  تسروهمج  قابطا  هباثمب  ینعم  نیا  هدـشن و  لصاح  باتک  ود  نیا  تاور  ریغ 

یلع الم  تسعقاو و  وا  لیدعت  رب  روهمج  قابطا  تهج  کی  زا  دیامنیمن و  تلفغ  هک  تسطبـضلا  حیحـص  لدع  يّدس  هک  دیدرگ  حضاو 
ینعی ال ةرطنقلا  زاج  اذـه  حیحـصلا  یف  امهدـحا  جّرخ  نمیف  لوقی  یـسدقملا  نسحلا  وبا  ناک  دـق  هتفگ و  ةاکـشم  حرـش  ةاـقرم  رد  يراـق 

حدقی هتفگ و ال  ةاقرم  رد  يراق  زین  للعلا و  حیحـصلا و  ۀفرعم  یف  امهدعب  نم  امهرـصع و  ۀمئا  یلع  نامدقم  امهنال  هیف  لیق  ام  یلا  تفتلی 
هتلفغ مدع  هطبض و  ۀحص  هتلادعل و  ضتقم  ناک  وار  ّيال  حیحصلا  بحاص  جیرخت  نال  هیف  نعط  نمل  امهجارخا  نیحیحصلا  یف  يأ  امهیف 

فـصو لوصح  عم  هریغ  طبـضلا و  یف  ۀـبراقتم  هتاجرد  تناک  قیلاعتلا  دـهاوشلا و  تاعباتملا و  یف  هل  جرخ  ناـف  لوصـالا  یف  هل  جرخ  نا 
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هطبـض یف  وا  اقلطم  هطبـض  وا  هتلادع  یف  حدقی  امب  ارـسفم  الا  حرجلا  لبقی  الف  هلیدـعتل  لباقم  امهدـحا  هل  جرخ  نمیف  نعطلاف  هل  قدـصلا 
وبا هک  تسرهاظ  حضاو و  ترابع  ود  نیزا  حدقی  ام  اهنم  حدقی و  ام ال  اهنم  ذإ  حرجلا  یلع  ۀـمئالل  ۀـلماحلا  بابـسالا  توافتل  هنیعب  ربخلا 

ینعی ةرطنقلا  زاج  اذه  هک  دومرفیم  هدافا  دنشاب  هدومن  جارخا  حیحص  رد  وزا  ملسم  يراخب و  زا  یکی  هک  یسک  باب  رد  یـسدقم  نسحلا 
هک یـسک  دوخ و  رـصع  همئا  رب  للع  حیحـص و  تفرعم  رد  ملـسم  يراخب و  هک  اریز  تسین  تافتلا  لباق  تسا  هدش  هتفگ  وا  باب  رد  هچنآ 

تلفغ مدع  طبض و  تحص  تلادع و  یضتقم  وا  دزن  دشاب  هک  ییوار  ره  يارب  ناشیزا  یکی  جیرخت  دنتـسه و  قئاف  مدقم و  دشاب  ناشدعب 
نوعطم ریغ  طبضلا  حیحـص  لدع  وهف  زاح  زرحا و  حیحـصلا  بحاص  ۀیاور  فرـش  زاج و  ةرطنقلا و  ربع  دق  يّدسلا  نا  تبثف  تسیوار  نآ 

زا هچنانچ  تسا  هجام  نبا  حیحـص  یئاسن و  حیحـص  يذمرت و  حیحـص  دواد و  یبأ  حیحـص  تاور  زا  يدس  هکنآ  متـشه  طبخلا  ۀلفغلاب و 
هدافا بسح  تیالو  ثیدح  دلجم  رد  اقباس  تسراکشآ و  رهاظ و  تسموقرم  نآ  ریغ  بیرقت و  بیذهتلا و  بیذهت  رد  شمان  رب  هک  زمر 4 

تناید و لها  یکزم و  لّدعم و  همه  تنس  لها  حاحص  تاور  هک  یتفایرد  یناتلم  هَّللا  دسا  نب  هَّللا  فیس  ینعا  یناث  بطاخم ال  یماح ؟؟؟
سوردم روکذم و  ربانم  رس  رب  سلاجم و  لفاحم و  رد  فورعم و  روهـشم و  هقبط  ره  رـصع و  ره  رد  تنـس  لها  تایاور  دناهدوب و  يوقت 

لها هلمج  زا  یّکزم و  لّدعم و  زین  تسملـسم  هجام  نبا  يذمرت و  یئاسن و  دواد و  وبا  يراخب و  ملـسم و  تاور  زا  وا  ندوب  هک  يدس  سپ 
روکذـم و رباـنم  رـس  رب  سلاـجم و  لـفاحم و  رد  فورعم و  روهـشم و  هقبط  ره  رـصع و  ره  رد  وا  تاـیاور  دـشاب و  هدوب  يوقت  تناـید و 

هکنآ مهن  سوردم 
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مه زاب  مینادن  تباث  دـش  رهاظ  يزوجلا  نبا  طبـس  هلقن  ام  یلع  يذـمرت  مالک  زا  هک  يدـس  تقاثوب  هبعـش  حیرـصت  رگا  ضرفلا  لیبس  یلع 
یتفایرد یکبس  ماقسالا  ءافـش  ترابع  زا  اقباس  هک  اریز  دشابیم  هقث  هبعـش  دزن  وا  هک  دش  دهاوخ  تباث  دراد  تیاور  يدس  زا  هبعـش  نوچ 

ناسل ردـص  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هدافا  زا  هقث و  زا  رگم  دـننکیمن  تیاور  هک  تسه  یناسک  هلمج  زا  هبعـش  هیمیت  نبا  هداـفا  بسح  هک 
هبعـش تیاور  ضحم  هک  دیدرگ  تباث  حوضو  لامکب  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  هعلاط  نم  یلع  یفخی  امک ال  تسرهاظ  ینعم  نیا  زین  نازیملا 

نب نسح  يروث و  نایفس  هناوع و  وبا  لثم  اهبن  مخافا  املع و  مظاعا  زا  يرایسب  هکنآ  مهد  تسدنـسب  یفاک و  بولطم  تابثا  يارب  يّدس  زا 
تیاور يدس  زا  شایع  نب  رکب  وبا  یمیت و  نامیلـس  دلاخ و  یبأ  نب  لیعامـسا  برح و  نب  كامـس  هبعـش و  لیئارـسا و  هدـئاز و  حـلاص و 
توبث ثعاب  دح  هچب  یسک  زا  تلزنم  یلاع  هلجا  ثیدحت  تبترم و  الاو  رباکا  تیاور  هک  یتسناد  بوقعی  نب  دابع  هجو  رد  افنا  دناهدرک و 

ینعم نیا  كرد  دعب  سپ  تسلیدـعت  نیع  مالعا  ضعب  هدافا  رب  انب  هکلب  دوشیم  ربعم  قیثوت  هب  هکنآ  ات  تسه  سک  نآ  تمظع  تلالج و 
نایاپیب و بصعت  همه  نآ  اب  یلباک  هَّللا  رصن  هکنآ  مهدزای  دنامیمن  یقاب  وا  تلادع  قوثو و  يّدس و  ناش  تلالج  تیاهن  رد  یبیر  الصا 

ناشالاو يدس  ندوب  هقث  هب  حیرص  فارتعا  هداشگ  هیّنس  نایعا  زا  یعمج  حرج  حدقب و  ار  نابز  هک  نائنشلا  راوعلا و  حیرـص  عطنت  قمعت و 
بتک ضعب  نع  رابخا  لقن  نورـشعلا  ۀـسداسلا و  هتفگ  باتک  لوا  دـصقم  زا  دـیاکم  نایب  رد  سداس  بلطم  رد  عقاوص  رد  هچناـنچ  هدومن 
زیمی ام  كرت  بوذک و  رخآلا  قودص و  امهدحا  امهیلک  وا  هبقل  وا  همسا  یف  هریغ  هکراشی  لجر  نع  مهیثّدحم  ضعب  هاور  امم  ۀّنـسلا  لها 
رخآلا ۀـقث و  امهنم  لّوالا  ریغـصلا و  رخآلا  ریبکلا و  امهدـحا  نیلجر  نیب  كرتشم  هناف  يدـسلاک  حیحـص  هنا  ملعیل  رخـآلا  نع  امهدـحا  هب 

نیربتعم و زا  ار  يّدـس  مه  بحاص  هاش  دوخ  هکنآ  مهدزاود  ۀـبرد  هل  سیل  رمالا و  ۀـقیقح  فرعی  نم ال  عدـخنیف  یـضفار  عاّضو  باذـک 
لها نیربتعم  لاجر  باقلا  ءامـسا و  رد  هکنآ  مهدزون  دـیک  دـنیامرفیم  هفحت  باتک  نیا  مود  باب  رد  هچنانچ  دـننادیم  تنـس  لها  تاقث 

مان و داحتا  تهجب  دنهد  تبسن  ینس  ناب  ار  وا  تیاور  ار و  وا  ثیدح  دنبای  وا  بقل  مان و  کیرش  دوخ  لاجر  زا  ارک  ره  دننک و  رظن  تنس 
دنرامش رابتعا  لحم  رد  ار  وا  تیاور  دننک و  داقتعا  دوخ  همئا  زا  یماما  ار  وا  فقاو  ان  ناینس  سپ  دوشن  لصاح  ود  ره  نایم  رد  زایتما  بقل 
یضفار تسنیباذک و  نیعاضو و  زا  ریغص  تستنـس و  لها  تاقث  نیربتعم و  زا  ریبک  ریغـص  يّدس  ریبک و  يّدس  دناسک  ود  هک  يدس  لثم 

هدرکن و لقن  ار  نآ  يزوجلا  نبا  طبس  الوا  سپ  تسروکذم  يذمرت  هرضاح  هخـسن  رد  هک  تبارغب  ریط  ثیدح  فصو  اما  یهتنا  تسیلاغ 
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ریغ حیحـص و  زا  تسماع  بیرغ  سپ  دشابیم  مه  حیحـص  بیرغ  ثیدح  هک  اریز  درادن  نآ  تحـص  مدع  رب  تلالد  ثیدح  تبارغ  ایناث 
ضرغب مه  نآ  يوار  يدس  قیثوت  هدومرف و  دراو  دوخ  حیحص  رد  ار  ثیدح  نیا  يذمرت  نوچ  هکلب  ّصاخلا  یلع  ّماعلل  ۀلالد  حیحص و ال 

ثیدح نیا  هکنآ  رب  دراد  هحیرص  تلالد  ینعم  نیا  هدومن  فیرش  ثیدح  نیلطبم  بصعت  ّدر 
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تحـص مدع  رب  تلالد  تبارغب  فاصتا  ضحم  دشابیم و  مه  حیحـص  بیرغ  هک  يو  رد  نمی ؟؟؟ قدص  دـشاب و  بیرغ  وگ  تسحیحص 
نامثع ورمع  وبا  نیدلا  یقت  ظفاح  دوشیم  روکذم  دهاوش  ضعب  نیرصاق  مهوت  عفد  يارب  تسین  یفخم  تیارد  بتک  عّبتتم  رب  سپ  درادن 

نم زیزعلا  بیرغلا و  ۀـفرعم  نوثالثلا  يداـحلا و  عونلا  هتفگ  ثیدـح  مولع  باـتک  رد  حالـصلا  نباـب  فورعملا  یعفاـشلا  نمحرلا  دـبع  نب 
نمم امههابـشا  ةداتق و  يرهزلا و  ثیدحک  ثیدـحلا  نم  بیرعلا  لاق  هنا  یناهبـصالا  ظفاحلا  ةدـنم  نب  هَّللا  دـبع  یبأ  نع  تیور  ثیدـحلا 

اذاف ازیزع  یّمـسی  ثیدح  یف  اوکرتشا  ۀـثلث و  وا  نالجر  مهنع  يور  اذإ  ابیرغ و  یّمـسی  ثیدـحلاب  مهنم  لجرلا  درفنا  اذاف  مهثیدـح  عمجی 
ثیدحلا کلذک  بیرغلاب و  فصوی  مهـضعب  هب  درفتی  يذلا  ثیدحلا  حالـصلا  نبا  ینعی  لاق  اروهـشم  یّمـسی  اثیدح  مهنع  ۀعامجلا  يور 

بیرغلا عاونا  نم  دودعم  دارفالا  عاونا  نم  دـعی  ام  لک  سیل  هدانـسا و  یف  وا  هنتم  یف  اما  هریغ  هیف  هرکذـی  رمال ال  مهـضعب  هیف  درفتی  يذـلا 
ریغ یلا  حیحـصلا و  یف  ۀـجرخملا  دارفالاک  حیحـص  یلا  مسقنی  بیرغلا  نا  مث  هحرـش  قبـس  ام  یلع  دـالبلا  یلا  ۀـفاضملا  دارفـالا  یف  اـمک 

اهناف بئارغلا  ثیداحالا  هذه  اوبتکت  ةرم ال  ریغ  لاق  هنا  هنع  هَّللا  یـضر  لبنح  نب  دمحا  نع  انیور  بئارغلا  یلع  بلاغلا  وه  کلذ  حیحص و 
میلـستلا ریدقت  یلع  يذمرت  ترابع  رد  تبارغب  ریط  ثیدح  فصو  هک  دوشیم  تباث  هجو  ودب  ترابع  نیزا  ءافعـضلا  نم  اهتماع  ریکانم و 

ثیدح يذمرت  نوچ  تسحیحـص و  رد  هجرخم  دارفا  لثم  حیحـص  بیرغ  هک  تسروکذـم  نا  رد  هکنآ  لوا  درادـن  نآ  تحـص  اب  تافانم 
زا لبنح  نب  دمحا  ماما  هک  تسرهاظ  نآ  زا  هکنآ  رگید  دشاب  مه  بیرغ  وگ  دشاب  حیحـص  نآ  سپ  هدومرف  دراو  دوخ  حیحـص  رد  ار  ریط 

هنوگچ دوبیم  حیحـص  ریغ  ریط  ثیدـح  رگا  سپ  هدومرف  عنم  ار  دوخ  عایـشا  عابتا و  ررکم  تسحیحـص  ریغ  هک  بئارغ  ثیداـحا  تباـتک 
ام َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هدومرف  داشرا  هک  ریبخ  دزیا  رییعت  خیبوت و  قحتسم  ار  دوخ  درکیم و  تیاور  ار  نآ  لبنح  نب  دمحا  ماما 

َنُولَعْفَت  ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت  ال 
ْمُکَسُْفنَأ  َنْوَْسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمَْأت  َأ  و 

ریکانم هحیحـص و  ریغ  بئارغ  ثیداحا  تباتک  زا  ار  ناـشیا  هک  ریراـحن  عاـبتا  ریگ و  راد و  هذـخاؤم  شکمـشک  رد  ار  دوخ  تخاـسیم و 
هجولا یف  تملع  امک  هدرک  تیاور  ار  ریط  ثیدح  لبنح  نب  دمحا  نوچ  تخادنایم و  تسا  هدومرف  ریذحت  عنم و  رارکتب  افعـض  زا  هیورم 

تسحیحص ثیدح  هکلب  تسین  افعض  زا  هیورم  ریکانم  هحیحص و  ریغ  بئارغ  هلمج  زا  فیرش  ثیدح  نیا  هک  دش  مولعم  انیقی  سپ  یناتلا 
حئال حـضاو و  تاـجرد  یلاـع  همئا  تاداـفا  عبتت  زا  همه  نیرب  هوـالع  تاـفتلا و  اغـصا و  لـباق  ریغ  نآ  حرج  حدـق و  تاـقث و  زا  يورم  و 

تعاظف تعانـش و  تیاهن  ریط و  ثیدح  رابتعا  دامتعا و  دـیزم  رب  تلالد  دوخ  حیحـص  رد  ار  ثیدـح  يذـمرت  تیاور  هک  ضحم  دوشیم 
لاطبا بیذکت و 

141 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀمئالا دحا  ناک  یسیردالا  دیعـس  وبا  لاق  هتفگ  يذمرت  همجرتب  ءافحلا  تاقبط  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  هکنآ  لوا  هدیدع  هوجوب  دراد  نا 
ظفحلا یف  لثملا  هب  برـضی  ناک  نقتم  ملاع  لجر  فینـصت  خیراتلا  للعلا و  عماجلا و  باتک  فنـص  ثیدحلا  ملع  یف  مهب  يدتقی  نیذـلا 

لها ةودق  سیئرلا  مهلماک  دیجملا و  مهریرحت  دیفملا و  مهذبهج  دـیمحلا و  مهقذاح  دیعـسلا و  مهملاع  یـسیردالا  دیعـس  وبا  اذـهف  یهتنا 
ایرح ناقتالا  ماکحالاب و  اـفوصوم  هنوک  رهظی  ناـیعألا و  هنع  لوبقملا  يذـمرتلا  حیحـصلل  نأـشلا  ۀـلالج  ۀـیاهن  دـیفی  سیردـتلا  ةداـفالا و 

رد یناعمـس  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  هکنآ  مود  نایغطلا  لها  نعاطم  نم  اظوفحم  نا  دـعلا و  لها  بلاثم  نع  انوصم  ناـعذالا  داـمتعالاب و 
ملع یف  مهب  يدتقی  نیذلا  ۀمئالا  دـحا  ریرـضلا  يذـمرتلا  دادـش  نب  ةروس  نب  یـسیع  نب  دـمحم  یـسیع  وبا  هتفگ  يذـمرت  تبـسنب  باسنا 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 126 

http://www.ghadirestan.com


ترابع نیزا  خلا  طبضلا  ظفحلا و  یف  لثملا  هب  برضی  ناک  نقتم و  ملاع  لجر  فینصت  للعلا  خیراتلا و  عماجلا و  باتک  فنـص  ثیدحلا 
هحیحـص نا  تبثف  نقتم  ملاـع  درم  فینـصت  هدرک  فینـصت  تـسوا  حیحـص  نا  زا  دارم  هـک  دوـخ  عماـج  باـتک  يذـمرت  هـک  تسحـضاو 

دمحا هکنآ  موس  نامرحلا  همعلاب و  ونضا  نارـسخلا و  يزخلاب و  یلتبملا  الا  هثیدح  بیذکت  یلع  مدقی  الف  نأشلا  ولع  ناقتإلاب و  فوصوم 
ریرضلا یملسلا  كاحضلا  نب  یسوم  نب  ةروس  نب  یـسیع  نب  دمحم  یـسیع  وبا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نباب  فورعملا  دمحم  نب 
برـضی هب  نقتم و  لجر  فینـصت  للعلا  عماجلا و  باتک  فنـص  ثیدحلا  ملع  یف  مهب  يدتقی  نیذلا  ۀمئالا  دحا  ظفاحلا  يذـمرتلا  یغوبلا 

ناقتالاب و يذـمرتلا  عماج  فاصتا  یلع  ناهرب  يأ  ناهرب  حـضاو و  لیلد  ناعمـس  ققحم  ةرابع  لثم  ناکلخ  نبا  ةراـبع  هذـه  خـلا و  لـثملا 
مراهچ ناردجلا  داهنم  ناصغالا  عورفلا و  مرخنم  ناینبلا  یهاو  ناکرالا  عزعزتم  مهمعز  نوک  نائنـشلا و  دـقحلا و  لها  معز  ۀـعاظف  روهظ 

لیلد هراثآ و  ۀیّجح  هرابخا و  ۀحص  تابثال  ۀیافک  اذه  یف  تسحیحص و  يذمرت  باتک  هک  هدرک  حیرصت  لوصالا  عماج  رد  ریثا  نیا  هکنآ 
ریثا نب  هکنآ  مجنپ  هراکنا  ۀعانـش  ۀـیاهن  بطاخملا و  بیذـکت  ۀجامـس  ۀـیاغ  یلع  حـئال  ناهرب  هراونا و  غوزب  هرامثا و  عاـنیا  یلع  حـضاو 

بابلالا و یلوا  نم  دحا  يرتجی  فیک  رافـسالا  لضفا  بتکلا و  نسحا  يذـمرتلا  حیحـص  ناک  اذاف  هتفگ  بتک  نسحا  ار  يذـمرت  حـیحص 
راوبلا راسخلا و  كارـشا  یف  كابتـسالا  نم  نئاصلا  ظفاحلا  راصبتـسالا و  قیفوتلا و  یلو  هَّللا  راکنالا و  ّدرلاب و  هثیدح  ۀلباقم  یلع  راصبالا 

مک هدومن  هدافا  ریثا  نبا  هکنآ  مشش 
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ۀیاهن یلع  کلدـی  اضیا  اذـه  رارکت و  يور  زا  تسنا  لـقا  بیترت و  يور  زا  تسنا  نسحا  هدـئاف و  يور  زا  تسبتک  رثکا  يذـمرت  حـیحص 
راقتحالا راغـصلا و  لامک  هثیدح  بّذکمب  قحلی  رابتعالا و  دامتعالا و  یـصقا  یلا  كدـشری  راهزالا و  یلع  يرزملا  ءانثلا  ۀـیاغ  حدـملا و 
ثیدحلا عاونا  نییبت  لالدتسالا و  هوجو  بهاذملا و  رکذ  نم  هریغ  یف  سیل  ام  هیف  هتفگ و  يذمرت  حیحـص  قح  رد  ریثا  نبا  زین  هکنآ  متفه 

ۀمئا بتک  نم  هریغ  یف  سیل  ام  هیف  نا  لیضفتلا و  حیجرتلا و  یف  حیرص  اذهف  یهتنا  لیدعت  حرج و  هیف  بیرغلا و  نسحلا و  حیحصلا و  نم 
بیذکت موری  نعاط  ساوسو  کلذ  دعب  جوری  فیکف  لیدعتلا  حرجلا و  تابثا  لیمجلا و  ثیدحلا  عاونا  نییبت  هیف  نا  لیلجلا و  نأشلا  اذـه 

ۀنسح دئاوف  هیف  عمج  دق  للعلا  باتک  هرخآ  یف  هتفگ و  يذمرت  حیحص  قح  رد  ریثا  نبا  هکنآ  متشه  لیوستلا  عیدختلاب و  فیرـشلا  هثیدح 
میخف ۀـبترملا  لیلج  لـلعلا  ماقـسالا و  نییعت  یلع  المتـشم  نوکی  اـباتک  ّنا  نیبلا  حـضاولا  نم  یهتنا  هیلع  فقو  نم  یلع  اهردـق  یفخی  ـال 
ۀنـسح دئاوف  هیف  عمج  دق  ریثا و  نبا  لوق  هکنآ  مهن  لحم  کحم و  دـناعم  لک  لوقت  هقح  یف  قفنی  للج و ال  هبطخ  میظع و  هناش  لحملا و 
تمظع هک  هلیمج  همیخف  دئاوع  هلیلج و  هنسح  دئاوف  رب  للعلا  باتک  لامتـشا  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  هیلع  فقو  نم  یلع  اهردق  یفخی  ال 

نم نا  یفـص  نهذ  یکذ و  مهف  هل  نم  یلع  یلجلا  رهاظلا  نم  تسین و  باجتحا  افع و  زیح  رد  باتک  نآ  فقاو  رب  شرخف  تلالج  ردق و 
ماحقا لیئـض و  بذاک  ءارتفا  داریاب  هباتک  مصو  رثؤی  لیجبتلا ال  میظعتلاب و  ۀیرح  ۀنـسح  دئاوف  لیدعتلا  حرجلا و  لیلعتلا و  دقنلا و  یف  نیبی 
یهتنا هب  اوضرف  زاجحلا  ءاملع  یلع  هتضرع  باتکلا و  اذه  تفنص  هک  هدرک  لقن  يذمرت  زا  ریثا  نبا  هکنآ  مهد  لیلذ  سیسخ  حضاو  ناتهب 

باتکلا اذـهب  زاجحلا  ءاملع  ءاـضر  نا  زاـیحنا  جاـجللا  نع  جاـجوعالا و  نع  بنجت  زاـیتما و  ۀـیارد و  هل  نم  یلع  نیبتـسملا  رهاـظلا  نم  و 
زرحا هزاج و  باوصلا  نع  قحلا و  نع  بکنت  نم  الا  زاجحلا  لها  ءاملعل  امغر  هثیدـح  لاطباب  هوفتی  الف  زازعالا  فیرـشتلا و  ۀـیاغ  زاتمملا 
قارعلا ءاملع  یلع  هتضرع  هدومرف و  هدافا  ریثالا  نبا  هلقن  ام  یلع  يذمرت  هکنآ  مهدزای  ناح  دادللا  عاونا  دانعلا و  رامضم  یف  قبّـسلا  بصق 

لیلد قارو  لوقعلا  رهبا  يذلا  باتکلا  اذهب  قارعلا  ءاملع  ءاضر  زاجحلا  ءاملع  ءاضر  دعب  یهتنا و  هب  اوضرف 
143 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةروثاملا رابخالا  هتالج  ۀیاغ  یلع  قابّـسلا  ةرهملا  قاذحلا و  ةذباهجلا  نم  قافـصالا  قابطالا و  ققحت  قافتالا و  عامجالا  لوصح  یلع  رهاب 
الف قارشالا  ةءاضالاب و  ۀئیضملا  سمشلا  قالتیالا و  جالتبالاب و  حبصلا  فصو  ام  هیلع  همالـس  هَّلل و  تاولـص  قالخلا  برلا  بیبح  نم  هیف 

ظفاحلا وه  قافرالا و  قیفوتلا و  یلو  هَّللا  قالخالا و  ۀساکـش  قاذـملا و  ةرارمب  ونمملا  قـالخلا  سوکوملا  لوذـخملا  ـالا  هثیدـح  بذـکی 
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قافولا نامیالا و  نع  صکن  نم  یلع  الا  قافن  مهتاعیملتل و ال  جاور  نیذـلا ال  قاـفنلا  باحـصا  قاقـشلا و  باـبرا  تـالیوست  نم  نئاـصلا 
دعب نأشلا  میظعلا  باتکلا  اذـهب  ناسارخ  ءاملع  ءاضرف  یهتنا  هب  اوضرف  ناسارخ  ءاملع  یلع  هتـضرع  هدومرف و  يذـمرت  زین  هکنآ  مهدزاود 

سنالا و دیـس  نع  ۀـیورملا  ثیداحالا  نم  هیف  ام  ردـق  ّومـس  یلع  ناهرب  ّلجا  لیلد و  حـضوا  نایعألا  قارعلا  ءاملع  زاجحلا و  ءاملع  ءاضر 
نائنـشلا و ضغبلا و  یف  کمهنملا  کفعالا  الا  ناتهبلا  بذـکلاب و  اهیمری  الف  ناولملا  فلتخا  ام  هلآ  هیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولـص  ناـجلا 

هناش ناش  نیذـلا  ناهملا  جوجللا  الا  ناسارخ  ءاملع  قارعلا و  ءاملع  زاـجحلا و  ءاـملع  عیمج  فلاـخی  ـال  ناـیغطلا و  یف  کـبترملا  جوجللا 
تردـق تمظع  تلالج و  لضف و  همه  نیا  تابثا  رب  يذـمرت  هکنآ  مهدزیـس  ناعتـسملا  وه  قفوملا و  هَّللا  نامیالا و  ناقیالا و  لبح  مرـصب 

اذهل هتیب  یف  ناک  نم  هدومرف و  دوخ  باتک  قح  رد  دوخ  فرط  زا  هدومرفن  افتکا  دوخ  رـصع  لها  هلجا  رباکا و  دزن  دوخ  باطتـسم  باتک 
نا قئاف  كاردا  بئاص و  مهف  هل  يذلا  قذاحلا  ربدتملا  یلع  حئاللا  نیبلا  حـضاولا و  یلجلا  نم  یهتنا و  ملکتی  یبن  هتیب  یف  امناکف  باتکلا 
وه يذـلا  دـناعملا  قفانملا و  عداخلا  قذاـمملا و  لـحاملا  قئاـملا و  رباـکملا  ـالا  هثیدـح  بذـکی  ـال  قطاـنلا  ملکتملا  یبنلاـک  نوکی  اـباتک 

قرام میوقلا  نیدلا  نع  قراخ و  فاصنالا  بوثل  وهف  قئاقحلا  رارسا  یف  نعمی  قلاخلا و ال  طخس  باکترا  فاخی  قرافم و ال  بونملا ؟؟؟
دمحم یسیع  وبا  وه  يذمرتلا  لوصالا  عماج  یف  ریثالا  نبا  لاق  دینـش  دیاب  دوش  رهاظ  هوجو  نیاب  قیدصت  نا  زا  هک  ریثالا  نبا  ترابع  الاح 

نیتئام و نیعبس و  عست و  ۀنس  رشع  ثلاثلا  نینثالا  ۀلیل  ذمرتب  یفوت  دلو و  يذمرتلا  یملـسلا  كاحـضلا  نب  یـسوم  نب  ةرونم  نب  یـسیع  نب 
خیاشملا نم  لوالا  ردصلا  یقل  ثیدحلا و  ۀمئا  نم  ۀعامج  نع  ثیدحلا  ذخا  ۀـحلاص  دـی  هقفلا  یف  هل  مالعالا و  ظافحلا  ءاملعلا  دـحا  وه 

نب دبعم  نالیلغ و  نب  دومحم  يوم و  نب  قاحسا  دیعس و  نب  ۀبیتق  لثم 
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يراخبلا و لیعامـسا  نب  دمحم  عیکو و  نب  نیفـس  ینثملا و  نب  دمحم  عینم و  نب  دمحا  رجح و  نب  یلع  راشب و  نب  دمحم  نمحرلا و  دـبع 
هل عماـجلا و  هباـتک  اـنیور  هقیرط  نم  يزورملا و  بوبحملا  نب  دـمحم  مهنم  ریثک  قلخ  هنع  ذـخا  ةرثک و  نوصحی  ـال  قلخ  نع  ءـالوه  ریغ 
یف سیل  ام  هیف  ارارکت و  اهلقا  ابیترت و  اهنـسحا  ةدـئاف و  اهرثکا  بتکلا و  نسحا  حیحـصلا  هباتک  اذـه  ثیدـحلا و  ملع  یف  ةریثک  فیناـصت 

هرخآ یف  لیدـعت و  حرج و  هیف  بیرغلا و  نسحلا و  حیحـصلا و  نم  ثیدـحلا  عاونا  نییبـت  لالدتـسالا و  هوجو  بهاذـملا و  رکذ  نم  هریغ 
یلع هتـضرعف  باتکلا  اذه  تفنـص  هَّللا  همحر  يذمرتلا  لاق  اهیلع  فقو  نم  یلع  اهردـق  یفخی  ۀنـسح ال  دـئاوف  هیف  عمج  دـق  للعلا  باتک 

باتکلا اذـه  هتیب  یف  ناک  نم  هب و  اوضرف  ناسارخ  ءاملع  یلع  هتـضرع  هب و  اوضرف  قارعلا  ءاملع  یلع  هتـضرع  هب و  اوضرف  زاجحلا  ءاـملع 
نیدقنملا و ةدمع  ۀمالع  هکنآ  مهدراهچ  رایـس  نب  ثیللا  مایا  ورم  نم  لقتنا  ایزورم  يدج  ناک  يذـمرتلا  لاق  ملکتی و  ینب  هتیب  یف  امناکف 

برع طخب  نآ  هقیتع  هخسن  هک  فارطالا  ۀفرعمب  فارـشالا  هفحت  ردص  رد  يزملا  یکزلا  نب  فسوی  نیدلا  لامج  ظفاح  نیققحملا  دحوا 
دهشا نیرخآلا و  نیلوالا و  هلا  هل  کیرش  هدحو ال  هَّللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  هتفگ  تسرضاح  رثاع  رصاق  رظن  شیپ 

نیرهاطلا نیبیطلا  نیعمجا  هبحص  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  نیعمجا  هقلخ  نم  هتریح  نییبنلا و  متاخ  نیقتملا و  ماما  هلوسر  هدبعا و  دّمحم  نا 
نیـضرالا و تاومـسلا و  لها  نم  نیحلاصلا  هَّللا  دابع  رئاس  نیدلا و  موی  یلا  ناسحاب  مهل  نیعباتلا  نیلـسرملا و  نییبنلا و  نم  هناوخا  یلع  و 

لها بتک  ةدـمع  یه  یتلا  ۀتـسلا  بتکلا  فارطا  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  باتکلا  اذـه  یف  عمجا  نا  یلع  تمزع  دـق  یناف  دـعب  اـما  امیلـست  ملس 
دواد یبأ  ننس  ّيروباسینلا و  جاجحلا  نب  ملسم  حیحص  يراخبلا و  لیعامسا  نب  دمحم  حیحص  یه  ماکحالا و  ۀماع  دادم  اهیلع  مالـسالا و 

نم اهارجم  يرجی  ام  ینیوزقلا و  ۀجام  نب  هَّللا  دبع  یبأ  ننس  یئاسّنلا و  نمحرلا  دبع  یبأ  ننس  يذمرتلا و  یسیع  یبأ  عماج  یناتـسجسلا و 
باتک هل و  لئامشلا  باتک  عماجلا و  باتک  رخآ  یف  يذلا  وه  يذمرتلا و  للعلا  باتک  دواد و  یبال  لیسارملا  باتک  ملسم و  باتک  ۀمدقم 

نیحیحـصلا و ثیداحا  یف  یطـساولا  فلخ  باتک  یقـشمدلا و  دوعـسم  یبأ  باتک  یلع  کلذ  ۀماع  یف  ادـمتعم  یئاسنلل  ۀـلیل  موی و  لمع 
هتبتر اهعم و  هرکذ  مدقت  ام  ننسلا و  بتک  یف  رکاسع  نب  مسقلا  یبأ  باتک  یلع 
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اهلفغا وا  اهولفغا  یتلا  تادایزلا  نم  یل  عقو  ام  ضعب  کـلذ  یلا  تفـضا  اـبیترت و  لـکلا  نسحا  هناـف  مساـقلا  یبأ  باـتک  بیترت  وحن  یلع 
فارـشالا ۀـفحت  هتیمـس  طلغ و  وا  مهو  نم  کلذ  یف  هیلع  ترثع  ام  تحلـصا  اهیلع و  مـالکلا  نم  ثیداـحالا و  نم  هل  عقی  مل  وا  مهـضعب 

هجرخا ام  ۀمالع  ۀتـسلا ع و  ۀعامجلا  هیلع  قفتا  ام  ۀمالع  باتکلا  اذـه  یف  ةروکذـملا  موقرلا  حرـش  یف  لصف  لاق  نا  یلا  فارطالا  ۀـفرعمب 
یف يذـمرتلا  هجرخا  ام  ۀـمالع  دواد د و  وبا  هجرخا  ام  ۀـمالع  ملـسم م و  هجرخا  ام  ۀـمالع  تخ و  اقیلعت  هب  دهـش  ام  ۀـمالع  يراخبلا خ و 

ۀلیل س موی و  لمع  باتک  یف  هجرخا  ام  ۀمالع  ننسلا س و  یف  یئاسّنلا  هجرخا  ام  ۀمالع  مت و  لئامـشلا  یف  هجرخا  ام  ۀمالع  عماجلا ت و 
هتکردتـسا امم  وهف  یبأ  هتلابق  ام  انا و  هتدز  امم  وهف  ثیداحالا  یلع  مالکلا  نمف  هلوا د  یف  ام  ینیوزقلا ق و  ۀجام  نبا  هجرخا  ام  ۀـمالع  و 

ثلاثلا یف  متخ  ۀئامتس و  نیعست و  تس و  ۀنس  اروشاع  موی  عورـشلا  ناک  نیعمجا و  مهیلع  هَّللا  ۀمحر  رکاسع  نب  مساقلا  یبأ  ظفاحلا  یلع 
زا وا  حیحص  ینعی  يذمرت  عماج  ماقم  یلاع  يزم  هدافا  بسح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀئامعبس  نیرـشع و  نیتنثا و  ۀنـس  رخآلا  عیبر  یف 

كرت ایح و  زا  هرهب  یندا  هک  یفصنم  یلقاع و  هنوگچ  سپ  ماکحا  هماع  رادم  نا  رب  تسمالسا و  لها  هدمع  نآ  هک  تسا  هتس  بتک  هلمج 
نکل درک  دـناوت  تسروکذـم  يذـمرت  حیحـص  رد  هک  نآ  لاثما  تیالو و  ثیدـح  ریط و  ثیدـح  بیذـکت  رب  تراسج  دـشاب  هتـشاد  افج 
دیلقتب ماکحا  هماع  رادـم  مرخ  مالـسا و  لها  دامع  مدـه  هدـیدرگ  نآ  راکنا  بیذـکت و  لاـطبا و  راـخ و  رپ  رامـضم  رپس  یب  بحاـصهاش 
مالسا نامیا و  لها  تیامح  تیاهن  یسرتادخ و  یتسرپ و  قح  عروت و  نیدت و  لامک  راهظا  هتـساوخ و  ماثعأ  نیبصعتم  ضعب  لها  دیدسان 

یبأ نع  هتفگ  يذـمرت  همجرتب  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  نیدـلا  سمـش  هکنآ  مهدزناپ  هتخادرپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يالو  ياـصقا  و 
نم هب و  اوضرف  ناسارخ  قارعلا و  زاجحلا و  ءاملع  یلع  هتضرعف  باتکلا  اذه  تفنص  یسیع  وبا  لاق  لاق  يدلاخلا  هَّللا  دبع  نب  روصنم  یلع 

یبهذـلا حیرـصتب  رهظ  ثیح  ناکم  هیوحی  يذـلا ال  هَّلل  دـمحلاف  یهتنا  ملکتی  ینب  هتیب  یف  امناکف  عماجلا  ینعی  باتکلا  اذـه  هتیب  یف  ناـک 
قارعلا زاجحلا و  ءاملع  یلع  ناینبلا  قیثولا  حیحصلا  عماجلا  ضرع  نأشلا  یلعلا  يذمرتلا  نا  نایغطلا  یف  اضیرع  بهاذلا  نائنـشلا  یف  غلابلا 

داز یتح  ناهذالل  رهبملا  حدملا  اذـه  یلع  يذـمرتلا  فتکی  مل  نأشلا و  اذـهب  ةرهملا  کلت  هنـسحتسا  نایعألا و  ءالؤه  هاضتراف  ناسارخ  و 
؟؟؟ رفسلا اذه  هتیب  یف  ناک  نم  نا  ناودعلا  داومل  امسح  هسفن  ءاقلت  نم 

نع برعی  نایبت و  حضو  نایب و  حصفاب  ملکتی  نایدلا  کلملا  ءایبنا  نم  یبن  امناکف  ناصملا 
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هل هتفگ و  يذمرت  همجرت  هب  ةاکـشم  لاجر  ءامـسا  رد  بیطخلا  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  نیدـلا  ّیلو  هکنآ  مهدزناش  ناطلـس  نم  هل  هَّللا  لزنا  ام 
رکذ نم  هریغ  یف  سیل  ام  هیف  ارارکت و  اـهلقا  اـبیترت و  اهنـسحا  بتکلا و  نسحا  حیحـصلا  هباـتک  اذـه  ثیدـحلا و  ملع  یف  ةریثک  فیناـصت 

دق للعلا  باتک  هرخآ  یف  لیدعت و  حرج و  هیف  بیرغلا و  نسحلا و  حیحـصلا و  نم  ثیدـحلا  عاونا  نییبت  لالدتـسالا و  هوجو  بهاذـملا و 
هتـضرع هب و  اوضرف  زاجحلا  ءاملع  یلع  هتـضرعف  باتکلا  اذه  تفّنـص  يذمرتلا  لاق  فقو  نم  یلع  اهردق  یفخی  ۀنـسح ال  دئاوف  هیف  عمج 

تلالد ملکتی و  ینب  هتیب  یف  امناکف  باتکلا  اذـه  هتیب  یف  ناک  نم  هب و  اوضرف  ناسارخ  ءاملع  یلع  هتـضرع  هب و  اوضرف  قارعلا  ءاملع  یلع 
ولع رابتعا و  دامتعا و  ياصقا  رابت و  یلاع  يذـمرت  حیحـص  رابخا  تبترم  تماخف  تیاهن  راثآ و  تلـالج  تمظع و  لاـمک  رب  تراـبع  نیا 
رخآ رد  بیطخ  نیدلا  یلو  هدافا  زا  هکنآ  مهدـفه  تسرهاب  رهاظ و  هدـش  روکذـم  افنآ  هک  یهوجوب  رابحا  ياملع  دزن  نآ  راخف  فرش و 

ضرع تاـقث و  همئا  بتک  رب  رگم  ار  نآ  هدرک  داریا  هک  يزیچ  نآ  لـقن  رد  هدرکن  داـمتعا  روکذـم  بیطخ  هک  تسرهاـظ  ةاکـشم  لاـجر 
هچناـنچ ار  نآ  دومن  ناسحتـسا  سپ  وا  رب  ار  ةاکـشم  درک  ضرع  هچناـنچ  یبـیط  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  نیـسح  رب  ار  باـتک  نیا  هدوـمن 

روهظ و لامک  هبترمب  ناسحتسا  هداجتسا و  نیا  ربانب  سپ  ار  ةاکشم  درمش و  دیج  هچنانچ  ار  نآ  درمـش  دیج  ار و  ةاکـشم  دومن  ناسحتـسا 
تسلوبقم نسحتـسم و  دیج و  زین  لوحفلا  ةدمع  یبیط  همالع  دزن  يذمرت  حیحـص  ءارطا  فصو و  انث و  حدم و  هوجو  نیا  هک  دیـسر  نایع 

ّربلا و دبع  نبال  باعیتسالا  لثم  تاقثلا  ۀمئالا  بتک  یلع  الا  هتدروا  ام  لقن  یف  تدمتعا  ام  ینا  مث  ةوکـشملا  لاجر  رخآ  یف  بیطخلا  لاق 
یقشمدلا یبهذلا  هَّللا  دبع  یبال  فشاکلا  يرزجلا و  تاداعسلا  یبال  رایخالا  بقانم  لوصالا و  عماج  یناهفصالا و  میعن  یبال  ءایلوالا  ۀیلح 
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هنارفغ هَّللا و  وفع  یجارلا  دابعلا  فعـضا  انا  هبیذشت و  هبیذـهت و  هعمج و  نم  ۀـئام  عبـس  عبرا و  هنـس  بجر  نیرـشع  ۀـعمجلا  موی  تغرف  و 
نب هَّللا  دبع  نب  نیسحلا  نیملسملا  یلع  هَّللا  ۀجح  نیدلا  ۀلملا و  فرش  نیرسفملا  ناطلس  يالوم  یخیش و  رماب  بیطخلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم 
امک هداجتسا  اهنسحتسا و  امک  هنسحتساف  ةوکـشملا  تضرع  امک  هیلع  هتـضرع  مث  هتنج  حیـسف  هنکـسا  هتمحرب و  هَّللا  هدمغت  یبیطلا  دمحم 

تلالج و تمظع و  تیاهن  تسباصن و  یلاع  نیققحم  لثاما  باجنا و  هلجا  بایطا و  رباکا  زا  یبیط  همـالع  هک  دـنامن  یفخم  اهداجتـسا و 
او دوخ  يالوم  خیـش و  ار  وا  هک  تسنیبتـسم  رهاـظ و  نیطف  بیبل ؟؟؟ بیطخ  تراـبع  نیمه  زا  وا  رخف  ومـس  ردـق و  ولع  تلاـنب و  فرش و 

بقانم هرهاظ و  لئاضف  زا  يذبن  نکل  دیاتسیم  نیملسملا  یلع  هَّللا  ۀجح  نیدلا و  ۀلملا و  فرش  نیرـسفملا و  ناطلـس  فصوب  دیامنیم و 
نب دمحم  نب  نیـسحلا  هتفگ  ۀنماثلا  ۀئاملا  نایعا  یف  هنماک  ررد  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  دینـش  دـیاب  زین  نایعا  رباکا  رگید  نابز  رب  وا  هرهاب 

لزی ملف  ةراجتلا  ثرالا و  نم  ةورث  اذ  ناک  ءالضفلا  ضعب  طخب  تأرق  هریغ  ةوکشملا و  حرش  بحاص  روهشملا  مامالا  یبیطلا  هَّللا  دبع 
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ۀفـسالفلا و یلع  ّدرلا  دـیدش  دـقتعملا  نسح  اعـضاوتم  امیرک  ناک  لاق و  اریقف  هرمع  رخآ  یف  ناک  نا  یلا  تاریخلا  هوجو  یف  کـلذ  قفنی 
مولعلا یف  ۀبلطلا  لاغـشال  امزالم  ءایحلا  ریثک  هلوسر  هّلل و  بحلا  دیدش  ذئنیح  نیملـسملا  دالب  یف  مهئالیتسا  عم  مهحئاضف  رهظم  ۀعدتبملا 

نمل اّبحم  فرعی  نم ال  فرعی و  نم  نادلبلا  لها  نم  مهریغ  هدلب و  لهال  ۀسیفنلا  بتکلا  ریعی  مهنیعب و  مهمدخی و  لب  عمط  ریغب  ۀیمالسالا 
امع باجا  وا  ریبک  احرـش  فاشکلا  حرـش  ننـسلا  نآرقلا و  نم  قئاقدلا  جارختـسا  یف  ۀیآ  ملعلا  رـشن  یلع  البقم  ۀعیرـشلا  میظعت  هنم  فرع 

راصتخاب هتذمالت  ضعب  رما  هحرـش و  نایبتلا و  نایبلا  یناعملا و  یف  فنـص  هعلاط و  نم  هلـضف  فرعی  باوج  نسحا  ۀنـسلا  بهذـم  فلاخ 
امیظع اسلجم  دقع  ریـسفتلا و  یف  باتک  عمج  یف  عرـش  مث  الفاح  احرـش  وه  اهحرـش  ةوکـشملا و  هامـس  هل و  اهجهن  ۀقیرط  یلع  حیباصملا 

نم غرف  تام  موی  ناک  نا  یلا  يراخبلا  عامسال  رـصعلا  یلا  مث  نم  رهظلا و  یلا  ةرکب  نم  ریـسفتلا  یف  لغتـشی  ناکف  يراخبلا  باتک  ةءارقل 
هبحن یـضقف  ۀضیرفلل  ۀماقالا  رظتنی  سلج  ادعاق و  ۀلفانلا  یلـصف  هتیب  دـنع  ادجـسم  لخدـف  ثیدـحلا  سلجم  یلا  هجوت  ریـسفتلا و  ۀـفیظو 

رد یطویـسلا  رکب  یبأ  نیدلا  لامک  نب  نمحرلا  دبع  نیدـلا  لالج  هنس 743 و  نابعـش  يرـشع  ثلاث  ءاثلثلا  موی  کلذ  ۀلبقلا و  یلا  اهجوتم 
ۀـیبرعلا و لوقعملا و  یف  ۀـمالعلا  روهـشملا  مامالا  ءاطلا  رـسکب  یبیطلا  هَّللا  دـبع  نب  نسحلا  هتفگ  ةاحنلا  نییوغللا و  تاقبط  یف  ةاعولا  ۀـیغب 

دیدش دقتعملا  نسح  اعضاوتم  ملعلا  رشن ؟؟؟ یلع  البقم  ننسلا  نآرقلا و  نم  قئاقدلا  جارختـسا  یف  ۀیآ  ناک  رجح  نبا  لاق  نایبلا  یناعملا و 
یف ۀـبلطلا  لاغـشال  امزالم  ءایحلا  ریثک  هلوسر  هّلل و  بحلا  دـیدش  ذـئنیح  مهئالیتسا  عم  مهحئاـضف  ارهظم  ۀـعدتبملا  ۀفـسالفلا و  یلع  ّدرلا 
نمل اـّبحم  فرعی  ـال  نم  فرعی و  نم  مهریغ  هدـلب و  لـهال  ۀـسیفنلا  بتکلا  ریعی  مهنیعی و  مهمدـخی و  لـب  عمط  ریغ  نم  ۀیمالـسالا  مولعلا 
فّنـص اریقف  هرمع  رخآ  یف  راص  یتح  تاریخلا  هوجو  یف  هقفنی  لزی  ملف  ةراـجتلا  ثرـالا و  نم  ةورث  اذ  ناـک  ۀعیرـشلا و  میظعت  هنم  فرع 

نم رهظلا و  یلا  ةرکب  نم  ریسفتلا  یف  لغتشی  ناک  ةوکـشملا و  حرـش  هحرـش و  نایبلا و  یناعملا و  یف  نایبتلا  ریـسفتلا و  یف  فاشکلا  حرش 
ۀماقالا رظتنی  سلج  ۀلفانلا و  یلـصف  ثیدحلا  سلجم  یلا  هجوت  ریـسفتلا  ۀفیظو  نم  غرف  امل  هناف  تام  موی  یلا  ثیدحلا  یف  رـصعلا  یلا  مث 

یلع هحرش  یف  رکذ  تلق  ۀئامعبس  نیعبرا و  ثالث و  ۀنس  نابعش  يرـشع  ثلاث  ءاثلثلا  موی  کلذ  ۀلبقلا و  یلا  اهجوتم  هبحن  یـضقف  ۀضیرفلل 
هلوان دق  مونلا و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  يار  حرـشلا  اذه  یف  عورـشلا  لیبق  هنا  يدرورهـسلا و  صفح  یبأ  نع  ذـخا  هنا  فاشکلا 

بتکلا نسحا  عماجلا  هباتک  هتفگ و  يذمرت  همجرت  هب  ةاکشم  لاجر  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیش  هکنآ  مهدجیه  هنم  برشف  نیللا  نم  احدق 
هریغ یف  سیل  ام  هیف  ارارکت و  اهلقا  ابیترت و  اهنسحا  ةدئاف و  اهرثکا  اهعمجأ و  و 
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لیدعت و حرج و  هیف  بیرغلا و  نسحلا و  حیحصلا و  نم  ثیدحلا  عاونا  نییبت  لالدتـسالا و  هوجو  بهاذملا و  رکذ  نم  ثیدحلا  بتک  نم 

یلع هتـضرعف  باتکلا  اذه  تفنـص  يذمرتلا  لاق  اهیلع و  فقو  نم  یلع  اهردق  یفخی  ۀنـسح ال  دـئاوف  هیف  عمج  دـق  للعلا  باتک  هرخآ  یف 
رب هلاد  هوجو  دـلقملل و  نغم  دـهتجملل و  فاک  وه  هباتک  ناش  یف  ءاملعلا  لاق  هب و  اوضرف  ناسارخ  ءاملع  قارعلا و  ءاملع  زاجحلا و  ءاـملع 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 130 

http://www.ghadirestan.com


بیطخ نیدـلا  یلو  تراـبع  لوصـالا و  عماـج  تراـبع  هوجو  لـثم  هجو  کـی  ياوـس  يذـمرت  باـتک  ياـنث  حدـم و  تلـالج و  تمظع و 
دلقم يارب  تسینغم  دهتجم و  يارب  تسیفاک  نآ  هک  دناهتفگ  يذـمرت  حیحـص  ناش  رد  املع  هک  تسرهاظ  نا  زا  نا  رب  هوالع  تسلوبقم و 
کلم بر  تاولـص  هیلع  نینمؤملا  ریما  ۀماما  یلع  هیف  روکذـملا  ثیدـحلاب  نیقیلا  قحلا و  لها  لالدتـسال  فاک  نیدـهتجملل  ایفاک  هنوکف 

بر دمحلا هللا  نیلغدملا و  نیلطبملا  نم  رداصلا  حدقلا  ّدرلا و  لاطبا  یف  نیرـصبتسملا  نیدشرتسملل و  نغم  نیدلقملل  اینغم  هنوک  نیبملا و 
مامالل حیحـصلا  عماجلا  هتفگ  نونفلا  بتکلا و  یماسا  نع  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  هکنآ  مهدزون  نیملاـعلا 

لاق هنا  يذـمرتلا  نع  لقن  ثیدـحلا  یف  ۀتـسلا  بتکلا  ثلاث  وه  نیتئام و  نیعبـس و  عست و  هنس 279  یفوتملا  يذمرتلا  یـسیع  یبأ  ظفاحلا 
نیزا مّلکتی  هتیب  یف  یبـنلا  اـمناکف  هتیب  یف  ناـک  نم  هب و  اوضرف  ناـسارخ  قارعلا و  زاـجحلا و  ءاـملع  یلع  هتـضرعف  باـتکلا  اذـه  تفنص 
یمرف حـیبقلا  بذـکلا  یلع  المتـشم  هنوک  نکمی  حیحـصلا ال  باتکلا  نا  نیبلا  نم  تسا و  حیحـص  يذـمرت  عماج  هک  تسا  رهاظ  ترابع 

نیا ناسارخ  قارع و  زاجح و  ياملع  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  زین  حیرـص و  ناودع  حیـضف و  تهب  عضولا  بذکلاب و  ۀیالولا  ثیدـحلا 
نأشلا و لیلجلا  حیحـصلا  اذه  لوبق  یلع  ناسارخ  قارعلا و  زاجحلا و  ءاملع  عامجا  تبثف  دندید  اضر  رظن  هب  ار  نآ  دندیدنـسپ و  ار  باتک 

نیا هیبشت  تسرهاظ  ترابع  نیزا  زین  نائنـشلا و  ۀـیرفلا و  باـبرا  تاـفلتخم  یلع  ءاوطنـالا  ناـتهبلا و  بذـکلا و  یلع  لامتـشالا  نم  هتءارب 
ضحادـملا و نم  صلختلا  قئاقحلا و  كاردـال  قفوملا  هَّللا  قداـص و  لـمات  بئاـص و  مهف  هل  نمل  ۀـیافک  هیف  قطاـن و  یبن  هب  قئاـف  باـتک 

نا نم  رثـکا  ثیدـحلا  ملع  یف  ۀفنـصملا  بتکلا  هتفگ و  نونظلا  فشک  رد  زین  هکنآ  متـسب  قلازملا  سجادـملا و  نم  لّـصنتلا  قئاـضملا و 
مث ملـسم  حیحـص  مث  يراخبلا  حیحـص  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  باتک  دعب  بتکلا  حصا  نا  یلع  اوقبطا  دق  فلخلا  فلـسلا و  نا  الا  یـصحت 

ترابع نیزا  ةروهـشملا  تادنـسملا  ینطقرادلا و  ۀجام و  نبا  یئاسّنلا و  يذمرتلا و  دواد و  یبأ  ننـس  یه  ۀتـسلا و  بتکلا  ۀـیقب  مث  اّطوملا 
نوک تبثف  فلخ  فلـس و  قافتا  قاـبطاب و  تسنیحیحـص  اـطوم و  دـعب  بتک  حـصا  هجاـم  نبا  یئاـسن و  دواد و  یبأ  ننـس  هک  تسرهاـظ 

الا فرشلا  ۀیلاعلا  لئاضفلا  نم  هیف  رکذ  امم  امهلثام  ام  ریطلا و  ۀیالولا و  ثیدح  رکنی  فرشلا و ال  ۀیاهن  ۀمظعلا و  ۀیاغ  یف  يذهتلا  حیحص 
نب یسیع  يدهم  وبا  هکنآ  مکی  تسب و  فلکلاب  ۀیبصعلا  یف  ونمملا ؟؟؟ تنعتملا  دحاجلا  فلصلا و  ةرباکملا و  یف  کمهنملا 
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ءاملع یلع  هتـضرع  هب و  اوضرف  زاجحلا  ءاملع  یلع  هتـضرع  باتکلا و  اذه  تفنـص  يذمرتلا  لاق  هتفگ  دیناسالا  دیلاقم  رد  یبلاعثلا  دـمحم 

ام لاـق و  یهتنا  ملکتی  یبـن  هتیب  یف  اـمناکف  باـتکلا  اذـه  هتیب  یف  ناـک  نم  هب و  اوضرف  ناـسارخ  ءاـملع  یلع  هتـضرع  هب و  اوـضرف  قارعلا 
باتک ندیدنـسپ  رب  ناسارخ  قارع و  زاجح و  ياملع  قافتا  عامجا و  مه  ترابع  نیزا  ءاهقفلا  ضعب  هب  لمع  دق  الا و  اثیدـح  هیف  تجرخا 
هکنآ رگم  تسین  یثیدح  وا  باتک  رد  يذمرت  صنب  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  مولعم و  حـضاو و  موصعم  ملکتم  یبن  هب  نآ  هیبشت  يذـمرت و 

يذمرت باتک  هک  تسرهاظ  هدرک  لقن  نییـسلدنا  یـضعب  زا  يدهم  وبا  هک  هدیـصق  زا  هکنآ  مود  تسب و  اهقف  ضعب  ناب  تسا  هدرک  لمع 
رهزل ۀیکاحلا  راهزالا  نم  امهلاثما  ریطلا و  ثیدـح  ۀـیالولا و  ثیدـح  ّنا  تبثف  ار  موجن  رهز  نآ  راهزا  هدرک  تیاکح  هک  تسملع  ضایر 
تنابا يذمرت  باتکب  هک  تسحضاو  هدیـصق  نیزا  زین  هکنآ  موس  تسب و  موجرم  تهب  مومذم و  بذک  عضولا  بذکلاب و  امهیمرف  موجنلا 
ۀناهملا حـضاولا  ناتهبلا  بذـکلا و  لاخدا  نا  نّیبلا  حـضاولا  نم  هدـیدرگ و  مولعم  تباث و  موسر  لثم  هتباث  باقلاب  راـبخا  حاـضیا  راـثآ و 
ثیدـح هک  تسرهاظ  هدیـصق  نیزا  هکنآ  مراچ  تسب و  ۀناعتـسالا  هب  قفوملا و  هَّللا  ۀـنایخلا و  شغلا و  نیع  هناف  ۀـنابالا  حاضیالل و  فاـنم 

يذـمرتلا هرکذ  يذـلا  ریطلا  ثیدـح  نا  تبثف  هدومن  مومع  صوـصخ و  يارب  موـجن  هراـنا  هک  تسحاحـص  ثیداـحا  یلاـت  يذـمرت  نسح 
لوقت مومحم و  رذـه  هیلع  نعطلاف  مومعلا  صوصخلل و  موجنلا  ةرینملا  حاحـصلل  لاق  نسح  وهف  احیحـص  نکی  مل  ول  موهفلا  لها  يدـتقم 

ادج میقـس  زا  حیحـص  يذمرت  باتک  زا  هک  تسرهاظ  هدیـصق  نیزا  هکنآ  مجنپ  تسب و  مولعلا  لها  نم  دحا  هیلإ  یغـصی  مولم ال  فیخس 
میمذلا بصعتلا  یفاک  امعن ؟؟؟ میلعلا  بطاخملا  همعز  امک  میقسلا  ضیرملا  نم  میقتسملا ال  حیحـصلا  نم  ریطلا  ثیدح  نا  تبثف  هدیدرگ 

نم ریطلا  ثیدـح  ّنا  حـضوف  هدومن  مولع  بابرا  يارب  دوخ  باتک  ملاعم  تناـبا  يذـمرت  هک  تسرهاـظ  هدیـصق  نیزا  هکنآ  مشـش  تسب و 
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تسب و موشملا  یلباکلل  ادیلقت  بطاخملا  همعز  امک  موسوم  هجنلا  دّرلاب و  وه  يذلا  ناتهبلا  بذکلا و  نم  مولعلا ال  بابرال  ۀنیبملا  ملاعملا 
زا میلس  رظن  بابرا  ار  نآ  دناهدیدنسپ  هک  حاحص  راثآب  ار  دوخ  باتک  يذمرت  تسا  هدرک  زرطم  هک  تسحضاو  هدیـصق  نیزا  هکنآ  متفه 

بکنتم میلسلا  رظنلا  بابرا  نع  جراخ  ریطلا  ثیدحل  بذکملاف  میوق  جهن  باحـصا  لضف و  لها  ار  نآ  دناهدیدنـسپ  امیدق و  اهقف  املع و 
قحلل و لوم  امدر و  باوصلا  نیب  هنیب و  لعاج  امدـق و  ءاـهقفلا  ءاـملعلا و  یلع  فلاـخم  میوقلا  جـهنلا  باـبرا  لـضفلا و  لـها  ۀـقیرط  نع 

بذکی الف  مولع  بابرا  نا  رد  دناهدرک  ننفت  هک  تسیسیفن  قلع  يذمرت  باتک  تسرهاظ  هدیصق  نیزا  هکنآ  متشه  تسب و  امضه  قدصلا 
جراخ وه  سیبلتلا و  عیملتلاب و  علوم  سیسدتلا  عیدختلا و  یف  کمهنم  سیـسخ  بصعتم  الا  سیفنلا  قلعلا  اذه  یف  روکذملا  ریطلا  ثیدح 

سابتقا مولع  بابرا  هک  تسرهاظ  هدیـصق  نآ  زا  هکنآ  مهن  تسب و  نینقتملا  نیدـقنملا  ۀـعامج  یـصع  ّقاـش  نیننفتملا  مولعلا  باـبرا  نع 
ملع نآ  دنکیم  هدافا  هک  ار  ملع  سیفن  نا  زا  دننکیم 
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ءالیتساب ملعلا  سیفن  نع  ضرعم  ساـبتقالا  ةدافتـسالا و  نع  مورحم  وهف  ریطلا  ثیدـح  بذـک  نمف  موسر  يانـسأ  ار  نیـسبتقم  نیا  سوفن 

هدیـصق نیزا  هکنآ  مایـس  ساـق  نم  لوا  لـالزال  عباـت  ساوـسولا  طـبخلاب و  هئـالتبال  موـسرلا  ینـسا  نع  هسفن  عناـم  ساـبتلالا  هابتـشالا و 
مینستلا نم  يوری  ریطلا ال  ثیدح  بذک  نمف  تسمیعن  راد  رد  مینست  زا  یباریس  ببس  نآ  تیاور  يذمرت و  حیحص  باتک  هک  تسحضاو 

یناـعم رحب  رد  رکف  درک  صوـغ  هک  تسرهاـظ  هدیـصق  نیزا  هکنآ  مکی  یـس و  میجحلا  یف  ههجو  یلع  اـبوبکم  یقلی  لـب  مـیعنلا  راد  یف 
دئارفب نوحـشملا  رحبلا  اذه  صوغ  نع  دیعب  وهف  ریطلا  ۀیالولا و  ثیدح  لطبا  نمف  ار  میقتـسم  ینعم  ره  درک  كاردا  سپ  يذـمرت  باتک 

فینـصت هکنآ  مود  یـس و  ررغلا  يدرلا و  يواهم  یف  طباه  رظنلا  یف  حیحـص  رثـالا  میقتـسم  ینعم  لـک  كاردا  نع  ههجوب  حیـشم  رردـلا 
ثیدح بذک  نمف  دـشابیم  يذـمرت  يارب  ریخ  دـعب  ریخ  بلاط  یلاعت  قح  زا  هدیـصق  بحاص  هک  تسمیرک  لعف  ار  دوخ  باتک  يذـمرت 

دیاب هدیـصق  نیا  ترابع  الاح  میمذـلا  حرجلا  میلملا و  نعطلا  قحتـسا  میقـسلا و  بیعلاب  میرکلا  لعفلا  لدـب  دـقف  امهلثم  ۀـیالولا و  ریطلا و 
ةدیصق نم  هیف  نییسلدنالا  ضعبل  هتفگ و  هقباس  ترابع  دعب  یسیع  يدهم  وبا  هک  تسناد  دیاب  سپ  دینش 

موجنلا  رهز  هراهزا  تکح  ملع  ضایر  يذمرتلا  باتک 
موسرلاک  تمیقا  باقلاب  تنیبا  ۀحضاو  راثالا  هب 

مومعلل  صوصخلل و  اموجن  ترانأ  دق  حاحصلا و  اهالعأف 
میقسلا  نم  حیحصلا  ناب  دق  بیرغ و  اهیلی و  نسح  نم  و 

مولعلا  بابرال  هملاعم  انیبم  یسیع  وبا  هّللعف 
میلسلا  رظنلا  لوا  اهّریخت  حاحص  راثآب  هزرط  و 

میوقلا  جهنلا  لضفلا و  لها  امدق و  ءاهقفلا  ءاملعلا و  نم 
موعلا  بابرا  هیف  نّنفت  اسیفن  اقلع  هباتک  ءاجف 

موسرلا  ینسا  مهسوفن  دیفی  ملع  سیفن  هنم  نوسبتقی  و 
میعنلا  راد  یف  مینستلا  نم  يورنل  هانیور  هانبتک 

میقتسم  ینعم  ّلک  كرداف  یناعملا  رحب  یف  رکفلا  صاغ  و 
میرکلا  لعفلا  یلع  یسیع  ابا  ریخ  دعب  اریخ  نمحرلا  يزج 

رصاق رظنب  همظعم  هکم  مرح  هناخ  بتک  رد  نآ  هخسن  هک  يذمرت  یـسیع  یبأ  عماج  متخ  رد  يرـصبلا  ملاس  نب  هَّللا  دبع  هکنآ  موس  یس و 
لـصالا وه  يراخبلا  يأ  یفعجلا  باتک  نا  مکتدئفا  هَّللا  رانا  اوملعا  يذمرتلا  حرـش  لوا  یف  یبرعلا  نب  رکب  وبا  یـضاقلا  لاق  هتفگ  هدیـسر 

یف سیل  هنوعنـصی و  اوففط  ام  امهنود  نمف  يذمرتلا  ّيریـشقلاک و  عیمجلا  ینب  امهیلع  بابللا و  لوالا و  وه  اطؤملا  بابلا و  اذه  یف  یناتلا 
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دنسا و لمعلا و  یلا  برقا  کلذ  فّنـص و  املع  رـشع  ۀعبرا  هیف  عرـشم و  ۀبوذع  عزنم و  ۀسافن  عطقم و  ةوالح  هلثم  یـسیع  یبأ  باتک  ردق 
ءاملعلا فالتخا  نّیب  كورتملا و  هب و  لومعملا  حضوا  عطق و  لصو و  ینکا و  یمـسا و  لّدع و  حرج و  قرّطلا و  دّدـع  مقـسا و  حـحص و 

هباصن یف  درف  هباب و  یف  لصا  مولعلا  هذه  نم  ملع  لک  اهیلیوات و  یف  مهفالتخا  رکذ  هراثآل و  لوبقلا  دّرلا و  یف 
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يذمرتلا فنصم  حرـش  یف  اتایبا  دبع  نب  بویا  ربّصلا  یبأ  خیـشلا  اطخی  تدجو  لاق و  ۀقفتم  مولع  ۀقنوم و  ضایر  یف  لازی  هل ال  يراقلا  و 
هذه  یه  ۀبوسنم و  ریغ 

موجنلا  رهز  هراهزأ  تکح  ملع  ضایر  ّيذمرتلا  باتک 
موسّرلاک  تمیقا  بابقلاب  تنیبا  ۀحضاو  راثالا  هب 

مومعلل  صوصخلل و  اموجن  ترانأ  دق  حاحّصلا و  اهالعاف 
میقّسلا  نم  حیحّصلا  ناب  دق  بیرغ و  وا  اهیلی  نسح  نم  و 

مولعلا  باّلطل  هملاعم  انیبم  یسیع  وبا  هّللعف 
میلّسلا  رظّنلا  ولوا  اهّریخت  حاحص  راثآب  هزّرط  و 

میوقلا  جهنلا  لضفلا و  لها  امدق و  ءاهقفلا  ءاملعلا و  نم 
مولعلا  بابرا  هیف  سفانی  اسیفن  اقلع  هباتک  ءاجف 

موسّرلا  ینسا  مهسوفن  دیفی  ملع  سیفن  هنم  نوسبتقی  و 
رگا سپ  هدرک  تباث  عرـشم  تبوذـع  عزنم و  تسافن  عطقم و  توالح  يذـمرت  باتک  يارب  یبرعلا  نب  رکب  وبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

ترارمب و لدبم  تبوذع  تسافن و  توالح و  نیا  دشاب  عونـصم  لوحنم و  عوضوم و  بوذکم و  هَّللا  ذاعم  تیالو  ثیدح  ریط و  ثیدـح 
تیبلا لها  نم  ّضغلا  ءارزإلا و  نم  غلب  دق  يّذلا  یکلاملا  یبرعلا  نبا  نا  بجعلاف  هلثم  موزلملاف  لطاب  مزاللا  ددرگ و  ترودک  تساسخ و 

هنا لوذخملا  یقـشلا  دی  یلع  دیهـشلا  لوتبلا  خرف  لوسرلا و  ۀناحیر  قح  یف  لاق  یّتح  ءادـن  هرـصقی  ءادر و ال  هغلبی  اغلبم ال  مالّـسلا  مهیلع 
يذمرتلا حیحـص  یلع  میخف  ءانث  میظع و  حدم  همالک  نم  رهظی  امهریغ  ۀیکملا و  خملا  ریدقلا و  ضیف  یف  امک  هّدج  فیـسب  نیـسحلا  لتق 

شحفا کلـسی  کـلذ و  یلع  جرعی  ـال  قلذـحتملا  بطاـخملا  ةدـیدع و  قرط  یّتـش و  هوـجو  نم  ریطلا  ثیدـحلا  راـبتعا  هـب  تـبثی  ثـیح 
ریطلا و ثیدح  یمری  ثیح  فاجلا  فّسعتملا  بصعتملا  یبرعلا  نبا  بصعتلا  یف  زواجی  کلاهملا و  شحوا  یف  هسفنب  يوهی  کلاسملا و 

یـضری دیزیل و ال  یماحملا  یبرعلا  نبا  یلع  دیزی  کلذب و  وبریف  فاجرالا  عضولا و  بذکلاب و  يذمرتلا  حیحـص  یف  نیروکذملا  ۀیالولا 
هنم رجفنی  دولجلا و  هنم  رعـشقی  امب  هّوفت  يّذلا  دونکلا  رـساخلا  يذـبلا  دونعلا و  رـساجتملا  بصانلا  اذـه  هب  یـضر  امب  ّیـصولا  ۀلیـضف  نم 
نب رفعج  لضفلا  وبا  نیدلا  لامک  هکنآ  مراهچ  یس و  ّدتحت  قرتحت و  ناوکالا  قشنت و  ضرالا  ّدهنت و  رطفنت و  تاومسلا  داکت  دوملجلا و 

بیدالا يوفدالا  لـضفلا  وبا  یلع  نب  رفعج  نب  بلغت  نب  رفعج  هدومن  ظاـفلا  نیاـب  وا  ياـنث  هنماـک  ررد  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هک  بلغت 
لغتشا يدفصلا  لاق  هَّللا  دعو  یمسی  ناک  هنا  یکبّسلا  نیدلا  یقت  خیـشلا  طخب  تأرق  ۀئام و  ّتس  نینامث و  ۀتـس و  دعب  دلو  یعفاشلا  هیقفلا 

هدـلبب و هل  ناتـسب  یف  میقی  ناک  وا  ریثک  هنع  لمح  ناّیح و  وبا  مهنم  ۀـعامجب  بدأـت  دـبعلا و  قیقد  نبا  مزـال  نونفلا و  یف  رهمف  هدـالب  یف 
عامسلا ماکحا  یف  عاتمالا  فّنص 
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طخ نم  لاق و  نا  یلا  نسحلا  رثنلا  مظنلا  هل  ةدیج و  هعیماجم  لک  رفاسملا و  ۀفحت  یف  رفاسلا  ردـبلا  دیعـصلا و  خـیرات  یف  دیعـسلا  علاطلا  و 

طخب تأرق  هنـس 748  لئاوا  یف  تام  ۀـبّیطلا  لکأملا  نم  ولخی  ناکف ال  کلذ  عم  ایندـلا و  نم  اللقتم  الـضاف  اـملاع  ناـک  یـسلبانلا  ردـبلا 
یبهذـلل صتخملا  مجعملا  نم  نامثع  نب  دّـمحم  نب  میهاربا  ۀـمجرت  رخآ  یف  ۀنـسلا و  نم  لوالا  عیبر  یف  کلذـب  ربخلا  درو  لاق  یکبّـسلا 
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وبا جـحلا و  نم  هعوجر  دـعب  ۀنـس  نیتس  فین و  نع  بلغت  نب  رفعج  نیدـلا  لامک  ملاعلا  بیدالا  مایاب  هلبق  تام  هنس 48 و  رفـص  یف  تام 
نونفلا وذ  عرابلا  بیدالا  ۀمالعلا  مامالا  یلع  نب  رفعج  نب  بلغت  نب  رفعج  هدومن  ناونع  نیاب  وا  حدم  هیعفاش  ياهقف  تاقبط  رد  يدسا  رکب 
ةرهاقلا صوقب و  ثیدحلا  عمس  ۀئام و  تس  نیعبس و  نیسمخ و  لیق  نینامث و  سمخ و  ۀنـس  نابعـش  یف  يوفدالا  لضفلا  وبا  نیدلا  لامک 

ۀعامج و نب  نیدلا  ردب  یـضاقلا  ّيونوقلا و  نیدلا  ءالع  خیـشلا  دیعلا و  قیقد  نبا  مهنم  رـصعلا  کلذ  ءاملع  نع  مولعلا  بهذملا و  ذـخا  و 
یف رکذ  هتافو و  نیح  یلا  ةرشع  نامث  ۀنس  نم  هبحص  ءایـشا و  هنع  لمح  ناّیح و  وبا  مهنم  ۀعامجب  بدات  يرزجلا و  نیدلا  سمـش  خیـشلا 

علاّطلا هتجرخ و  ثیدـح  ءزج  ینم  عمـس  لاق و  ۀـیمال  ۀـیئار و  نیتدیـصقب  هحدـتما  ناّیح  ابا  نا  ناّیح  یبأ  ۀـمجرت  یف  رفاسلا  ردـبلا  هباـتک 
ةورم اذ  فلکتلل  احراط  امیرک  اّیکذ  ارعاش  ابیدا  ةددـعتم  مولع  یف  اکراشم  ناک  يونـسالا  لاـق  هیلع  اـصرح  ملعلل و  اـّبح  یفینـصت  دیعـسلا 

عمس و هرضحی  اریثک و  الیم  کلذ  یلا  لیمی  ناک  هناف  ریثک  عالطا  نع  هیف  أبنا  عاتمالاب  هامـس  اسیفن  اباتک  عامـسلا  ماکحا  یف  فّنـص  ةریثک 
اخیرات فّنص  ملعلا  لها  ءالضف  نم  ناک  یقارعلا  لضفلا  وبا  لاق  هدنع و  کلذ  ۀیعاد  نادقفل  رّسیت  مل  جوزتی و  مل  دافا و  سرد و  ثدح و 
علاطلا عامسلا و  ماکحا  یف  عاتمالا  فنـص  يدفـصلا  حالّـصلا  لاق  کلذ و  ریغ  عانقلا و  فشک  هامـس  عامّـسلا  لح  یف  افّنـصم  دیعـصلل و 

بولـسا یلع  مجارت  هیف  نیدّلجم  یف  رفاسلا  ردب  هباتک  یهتنا و  خـیراتلا  یف  رفاسملا  ۀـفحت  یف  رفاسلا  ردـبلا  دیعـصلا و  خـیرات  یف  دیعـسلا 
نم ضعب  ۀثلاثلا و  ۀـئاملا  یف  ناک  نمم  ةریثک  مجارت  هیف  ۀـعباسلا و  ۀـئاملا  یف  ناک  نمم  هیف  مجرت  نم  بلاغ  ناکّلخ و  نبا  نایعألا  تایفو 
هیف عومجم  یلع  هل  تفقو  ۀّمهم  ءایـشا  داز  ۀنـسح و  ءایـشا  بذهملا  حرـش  ۀمدقم  یلع  بتک  دق  بئارغ و  دئاوف و  هیف  ۀسماخلا و  یف  ناک 

یفوت هنا  لیق  ةروثنملا  ۀموظنملا و  رردلا  ةروثاملا و  ررغلا  هامـس  ءزج  هسفنل  عمج  ۀنـسح و  ثحابم  اهیف  هل  لقنلاب و  هیف  ینتعا  ۀّیهقف  دـئاوف 
هرمع نیعبرا و  عست و  ۀنس  یف  عقاولا  نوعاطلا  لیبق  يونسالا  لاق  ۀیتالا و  ۀنسلا  یف  لیق  ۀئام و  عبس  نیعبرا و  نامث و  ۀنس  رفص  یف 
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ۀتـسلا ۀسمخلا و  بتکلا  ۀمالا  تقلت  دق  دیامرفیم  عامـسلا  ماکحا  یف  عاتمالا  باتک  رد  ۀـّیفوصلا  رباقمب  نفد  نیعبـسلا و  نیتنـسلا و  نیب  ام 
ننسلا باتک  یباطخلا  دمحا  نامیلس  وبا  لاق  هریغ  ملسم و  باتک  یلع  اهضعب  مهضعب  حّجر  حیحـصلا و  مسا  ۀعامج  اهیلع  قلطا  لوبقلاب و 
تاقبط ءاملعلا و  قرف  نیب  امکح  راصف  ۀـفآک  لوبقلا  سانلا  نم  قزر  دـق  هلثم و  باـتک  نیدـلا  یف  فّنـصی  مل  فیرـش  باـتک  دواد  یبـال 

نب دمحم  لضفلا  وبا  ظفاحلا  لاق  ملسم و  يراخبلا و  باتک  نم  اهقف  رثکا  اعـضو و  نسحا  ننّـسلا  باتک  مهبهاذم و  فالتخا  یلع  ءاهقفلا 
هباتک يذمرتلا و  یسیع  یبأ  رکذ  هیدی  نیب  يرج  دق  لوقی و  ةارهب  يراصنالا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  لضفلا  ابا  مامالا  تعمس  یـسدقملا  رهاط 

یف اطرش  یئاسّنلا  نمحرلا  دبع  یبال  نا  یناجنزلا  یلع  نب  دعس  مساقلا  وبا  مامالا  لاق  ملسم و  يراخبلا و  باتک  نم  عفنا  يدنع  هباتک  لاقف 
سانلا يدیا  یف  اذه  عقو  نا  ّنظا  هباتک  ننّـسلا  ۀجام  نبا  هیلع  ضرع  امل  يزارلا  ۀعرز  وبا  لاق  ملـسم و  يراخبلا و  طرـش  نم  دـشا  لاجّرلا 

زا عفنا  يذـمرت  باتک  ندوب  رب  صن  يراصنا  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  اـهرثکا  لاـق  وا  اـهلک  عماوجلا  هذـه  تلطعت 
عفنا و ملـسم  يراخبلا و  باتک  نم  يذـمرتلا  باتک  نوک  تبث  اذاف  هدومرف  رهاظ  نیحیحـص  رب  نآ  حـیجرت  هدومن  ملـسم  يراخب و  باـتک 

مجنپ یـس و  عظفا  راکناب  ریطلا  ثیدح  در  یف  یتای  عنـشا  رباکم  لداجم  مالک  ۀیعفنالا  کلت  دـعب  عفنی  فیک  عسوا  هماقم  حـجرا و  هلـضف 
ءاملع یلع  هتضرعف  باتکلا  اذه  تفّنـص  لاق  هنـس 279  ذمرتب  يذمرتلا  یفوت  هتفگ  دوخ  دـیناسا  هلاسر  رد  ریمالا  دـمحم  نب  دـمحم  هکنآ 
نسحا یـسیع  یبأ  باتک  ریثالا  نبا  لاق  هب  اوضرف  ناسارخ  ءاملع  یلع  هتـضرع  هب و  اوضرف  قارعلا  ءاملع  یلع  هتـضرع  هب و  اوضرف  زاجحلا 

نم ثیدـحلا  عاوـنا  نییبـت  لالدتـسالا و  هوـجو  بهاذـملا و  رکذ  نم  هریغ  یف  سیل  اـم  هیف  ارارکت  اـهلقا  ةدـئاف و  اـهرثکا  اـبیترت و  بتکلا 
حنملا یف  نینس و  اریرـض  یقب  دهزلا و  عرولا و  ظفحلا و  ملعلا و  یف  یـسیع  یبأ  لثم  يراخبلا  فلخی  مل  بیرغلا و  نسحلا و  حیحـصلا و 

هیلإ دنسلاب  دحاو  ثیدح  الإ  یثالث  هل  عقی  مل  همکا و  دلو  هنا 
ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  کلام  نب  سنا  نع  رکاش  نب  رمع  انثدح  لاق  یـسوم  نب  لیعامـسا  انثدـح  لاق 

یسرمجلا یلع  ضباقلاک  هنید  یلع  مهنم  رباصلا  نامز  سانلا  یلع  یتای 
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قحلا و داقتعالا  لیبس  انمیهفت  لجال  طخ  يأ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّطخ  هتفگ  ةاکـشم  حرـش  فشاک  رد  یبیط  هکنآ  مشـش  و 
ردقلا و ربجلاک و  طیرفتلا  طارفالا و  نیب  طسو  هلیبس  نا  یلا  ةراشا  هلامش  هنیمی و  نع  اطوطخ  طخ  مث  هؤاحنا  ددعتی  اذ ال  حلاّصلا و  لمعلا 

هیلع اهنا  یعّدت  ۀقرف  لک  ناف  میقتسملا  طارّـصلا  یلع  کنا  کقوثو  ام  تلق  ناف  ۀقرف  نیعبـس  نیتنثا و  ءاوهألا  لها  بهاذم  طوطخلا  کلت 
لاوحا یف  هلاـعفا و  هلاوحا و  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هروـما  یف  ثیداـحالا  حاحـص  اوـعمج  نیذـّلا  نیثدـحملا  تاـقثلا  نع  لـقنلاب  تلق 

قرشلا قفتا  یتلا  ۀّتّسلا  حاحصلا  لثم  ۀباحصلا 
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مهرثا یفتقا  مهیدهب و  کسمت  يّذلا  نم  رظنی  هتظحالم  دعبف  هیلع  اوقفتا  يوونلا  يوغبلا و  یباطخلاک و  اهحاّرش  اهتحـص و  یلع  برعلا  و 
دناهدرک عمج  هک  دنانیثدحم  تاقث  نآ  نیفنصم  هدش و  عقاو  برغ  قرش و  لها  قافتا  هّتس  حاحص  تحص  رب  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

لیلد تارـضح  نیا  لقن  ترـضح و  نآ  لاعفا  لاوحا و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانج  روما  رد  ار  ثیداـحا  حاـحص 
هلیلج فاصوا  همه  نیاب  تسا  هّتس  حاحص  زا  هک  يذمرت  حیحص  سپ  تسه  میقتسم  طارـص  رب  ناشیا  ندوب  تنـس و  لها  بهذم  تحص 

امهبیذکت و نا  برغلا و  قرـشلا و  لها  هتّحـص  یلع  قفتا  امم  امهریغ  ۀیالولا و  ریطلا و  ثیدح  نا  تبثف  دـشاب  فوصوم  هلیمج  دـماحم  و 
طخ هتفگ ط  ططخ  تغل  رد  راحبلا  عمجم  رد  یتارجگ  رهاط  دـمحم  هکنآ  متفه  یـس و  بصّنلا  طبخلا و  بابرا  نم  الا  ردـصی  اـمهّدر ال 
نع اطوطخ  ّطخ  مث  هؤاحنا  ددعتی  اذ ال  حلاّصلا و  لمعلا  ّقحلا و و  داقتعالا  لیبس  انمیهفت  لجال  طخ  يأ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

نیعبـس نیتنثا و  ءاوهالا  لها  بهاذـم  طوطخلا  کلت  ردـقلا و  ربجلاک و  طیرفتلا  طارفالا و  نیب  طسو  هلیبس  نا  یلا  ةراـشا  هلامـش  هنیمی و 
اوعمج نیذـّلا  نیثدـحملا  تاقثلا  نع  لقنلاب  تلق  هیلع  اهنا  یعّدـت  ۀـقرف  لک  ناف  میقتـسملا  طارّـصلا  یلع  کنا  کقوثو  ام  تلق  ناف  ۀـقرف 
برغلا قرشلا و  قفتا  یتلا  ۀّتسلا  حاحصلا  لثم  ۀباحصلا  لاوحا  یف  هلاعفا و  هلاوحا و  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هروما  یف  ثیداحالا  حاحص 

یـس و مهرثا  یفتقا  مهادهب و  کّسمت  نیّذلا  نم  رظنی  هتظحالم  دـعبف  هیلع  اوقفتا  يوونلا  ّيوغبلا و  ّیباطخلاک و  اهحاّرـش  اهتّحـص و  یلع 
کقوثو ام  لیق  ناف  هتفگ  هقرف  هس  داتفه و  رب  ترضح  نآ  تما  قارتفا  ثیدح  حرـش  رد  ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  فؤرلا  دبع  هکنآ  متـشه 
ّثبشتلا ءاعدالاب و  کلذ  سیل  انلق  هریغ  نود  یه  هنا  معزی  قرفلا  نم  دحاو  لک  نا  عم  ۀعامجلا  ۀنـسلا و  لها  یه  ۀیجانلا  ۀقرفلا  کلت  ناب 

روما یف  ثیداحالا  حاحـص  اوعمج  نیّذلا  ثیدحلا  ۀمئا  ۀعنـصلا و  لها  ةذـباهج  نع  لقّنلاب  لب  معازلا  لوقلا  رـصاقملا و  مهولا  لامعتـساب 
تاقثلا نم  امهریغ  نیخیـشلاک و  نیعباتلا  بحّـصلا و  لاوحا  هتانکـس و  هتاکرح و  هلاـعفا و  هلاوحا و  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصملا 

یباطخلاک و اهتالکـشم  فشک  اهیناعم و  طابنتـساب  فلکت  نم  مهبتک و  یف  ام  ۀحـص  یلع  برغملا  قرـشملا و  لها  قفتا  نیّذلا  ریهاشملا 
دمحم هکنآ  مهن  یـس و  مه  مهناب  مکحیف  عورفلا  لوصالا و  یف  مهتریـسب  يدتها  مهرثا و  یفتقا  نم  اریخ و  هَّللا  مهازج  ّيوونلا  ّيوغبلا و 
حیحـص نآ  هلمج  زا  هک  حاحـص  دیناسا  رکذ  دعب  ۀیناونـشلا  دـیناسالا  نم  الع  امیف  هّینـس  ررد  رد  یناونـش  روصنم  خیـش  نب  یلع  خیـش  نب 
نیتملا لضفلاب  نیثدحملا  نیب  ةروهـشملا  ۀتـسلا  بتکلا  یه  هدعب  رکذ  ام  يراخبلا و  ینعا  ةروکذـملا  بتکلا  هذـه  هیبنت  هتفگ  تسیذـمرت 

دواد یبأ  ننسف  ملسمف  يراخبلا  روکذملا  اهبیترت  یلع  اهاّقلتی  نا  ثیدحلا  بلاطل  یغبنی  اولاق و 
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یتالا اهبیترت  یلع  یقلتی  اهرکذ  یتالا  ۀمئالا  بتک  اذک  هنم و  ةزاجإ  وا  هخیش  نم  اعامـس  وا  هخیـش  یلع  هنم  ةءارق  یقلتلا  کلذ  ناک  ءاوس 
بلاط يارب  تسروهشم و  نیتم  لضفب  نیثدحم  نایم  رد  تسیذمرت  حیحص  نآ  هلمج  زا  هک  هّتـس  بتک  هک  دسریم  حوضوب  ترابع  نیزا 

نیدـقنملا و نیب  ۀـعئاشلا  ةروثاملا  راـثالا  نیثدـحملا و  نیب  ةروهـشملا  ثیداـحالا  نم  ریطلا  ثیدـح  نا  رهظف  رورـض  رپ  نآ  یقلت  ثیدـح 
هکنآ ملهچ  لومام  فرشا  دصقم و  ینسا  هیّقلت  دعی  لوبقلاب و  هاقلتی  نا  ثیدحلا  بلاطل  یغبنی  نیبملا و  فرشلا  نیتملا و  لضفلاب  فصتم 
عجرم نآ  ثیداـحا  تنـس و  لـها  نیثدـحم  عزفم  يذـمرت  حیحـص  هک  هدرک  هداـفا  ریزوـلا  نباـب  فورعملا  یناعنـصلا  میهاربا  نـب  دـمحم 

عماج يراخب و  حیحص  دمحا و  دنسم  هک  هدرک  هدافا  هدینادرگ و  نآ  لثامم  يراخب و  حیحص  نیرق  ار  يذمرت  حیحـص  وا  زین  تسناشیا و 
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نآ رب  ار  مـیظعت  دـنزاسیم  روـصقم  نآ و  صوـصن  يارب  تنـس  لـها  نیثدـحم و  ینعی  دـننکیم  عوـضخ  هـک  تـسه  بـتک  نآ  يذـمرت 
ۀیحد نبا  هرکذ  امیف  هتفگ و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  باب  رد  هیحو  نبا  ترابع  رکذ  دعب  مساب  ضور  رد  هچنانچ  نآ  صوصخب 

فیک و نیسحلا و  هلتق  بیوصت  دیزیل و  عیشتلا  یلا  مهتبسن  نم  ضرتعملا  مهیلع  هارتفا  امیف  ۀّنّسلا  لها  نیثدحملا و  ةءارب  یلع  لیلد  حضوا 
مهعزفم و یه  بتکلا  هذه  اهلاثما و  يذمرتلا و  عماج  يراخبلا و  حیحص  دمحا و  دنـسم  یف  هاّنّیب  امک  کلذ  ّدضب  ۀحـصفم  مهتایاور  هذه 

حیحـص لثم  يذـمرت  حیحـص  هاگ  ره  سپ  اهـصوصخب  اهیلع  میظعتلا  نورـصقی  اهـصوصنل و  نوعـضخی  یتلا  یه  مهعجرم و  اـهیف  اـم  یلا 
داجما و نیققحم  عجرم  لئوم و  عزفم و  اجلم و  داّفن و  همئا  عوشخ  عوضخ و  بجوتـسم  نآ  صوصن  داـیقنالا و  عاـبتالا و  بجاو  يراـخب 

ثیدـح دانتـسا  قوثو و  ياصقا  دامتعا و  رابتعا و  لامک  توبث  رد  دـشاب  میرکت  میخفت و  تیاهن  هب  صوصخم  میظعتلا و  لـیجبتلا و  مزـال 
نآ رکذب  بطاخم  هدزرـس و  شوک  قحان  نیبّصعتم  ضعب  زا  هک  نآ  بیذـکت  لاطب و  تجامـس  حـبق و  تعاظف و  تعانـش و  لامک  ریط و 

ریرحن ریزولا  نبا  هرهاب  دـماحم  هرخاف و  لئاضف  کلذ و  یلع  دـمحلا  هَّلل  دـنامن و  یقاب  هدیـشک  دوخ  يور  رب  نیدـت  فاصنا و  لامک  لین 
نب دّمحم  دّیّـسلا  هتفگ  علاط  ردب  رد  یناکوش  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  دوریم  افتکا  نآ  ضعب  رب  تسریرحت  ریرقت و  هطاحا  زا  رتنوزف 
نب مساـقلا  نب  ییحی  نب  یلع  نب  جاّـجحلا  نب  لـضفم  نب  فـیفعلا  نب  دـمحم  نب  روـصنملا  نب  لـضفم  نب  یـضترملا  نب  یلع  نب  میهاربا 

لیعامـسا نب  میهاربا  نب  مساقلا  نب  نیـسحلا  نب  ییحی  يداهلا  نب  دمحا  رـصانلا  نب  ییحی  هّللاب  روصنملا  مامالا  نب  فسوی  یعادـلا  مامالا 
ۀمجرت یف  مدقت  دـق  ناک  نا  انهه و  هبـسن  تدرـس  دـق  اعیمج و  مهنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  میهاربا  نب 

نب يداهلا  نب  یضترملا  نب  یلع  نب  میهاربا  نب  دّمحم  لاق  هبسن و  یف  طلخف  همجرت  يواخسلا  تیأر  ینکل  ریزولا  یلع  نب  هَّللا  دبع  دّیّسلا 
نیسحلا و نب  ییحی  نبا  يداهلا  لعج  يداهلا و  نبا  یضترملا  لعجف  ههجو  هَّللا  مّرک  یلع  یلا  بسنلا  رکذ  مساقلا و  نب  نیسحلا  نب  ییحی 

ۀمجرتلا بحاص  نیب و  طلغ  اذه 
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دلو هنا  يواخسلا  لاق  و  بطش ؟؟؟ یف  رهظلا  ةرجهب  هنس 775  بجر  رهش  یف  دلو  ریزولا  نباب  فورعملا  قلطملا  دهتجملا  ریبکلا  مامالا  وه 
ةزمح نب  دّمحم  ۀمالعلا  یلع  میهاربا و  نب  يداهلا  ۀمالعلا  هیخا  یلع  ۀیبرعلا  یف  أرق  لوالا  باوصلا  دیعب و  بیرقتلا  اذه  هنس 765 و  ابیرقت 
هیّوتم نبا  ةرکذت  ۀصایغلا و  ۀصالخلا و  لوصالا و  حرشک  ریخلا  یبأ  نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  ۀمالعلا  یضاقلا  یلع  مالکلا  ملع  أرق  رفظم و  نب 

ۀمالعلا یضاقلا  یلع  عورفلا  أرق  ریـسفتلا و  ملع  اضیا  هیلع  أرق  مساقلا و  یبأ  نب  دمحم  نب  یلع  ۀمالعلا  دیّـسلا  یلع  هقفلا  لوصا  ملع  أرق  و 
ملع أرق  رهطملا و  نینمؤملا  ریما  نب  دمحا  نب  رصانلا  ۀمالعلا  دیـسلا  هخیاشم  نم  ةدعـص و  خیاشم  نم  هریغ  يراودلا و  نسحلا  نب  هَّللا  دبع 

رباکا یلع  أرق  هنا  لصاحلا  ةدع و  ۀعامج  یلع  يولعلا و  نیدلا  سیفن  یلع  اهریغ  یف  ةریهظ و  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  یلع  ۀکمب  ثیدـحلا 
یف هملع  راط  هرکذ و  دعب  هتیص و  رهتـشا  نارقالا و  قاف  مولعلا و  عیمج  یف  رّحبت  ۀکم و  هینمیلا و  نئادملا  رئاس  ةدعـص و  ءاعنـص و  خیاشم 

ۀنماکلا و رردلا  یف  ینالقسعلا  رجح  نبا  هل  مجرت  فلاخملا  فلاوملا و  هل  رقا  فئاوطلا و  هل  مجرت  دق  رودبلا و  علطم  بحاص  لاق  راطقالا 
اهیف هل  مجرتی  مل  هناف  هل  لصا  الف  رردلا  یف  هل  مجرت  رجح  نبا  نا  نم  هرکذ  ام  یهتنا و  ۀکمب  هتقو  ۀمالع  یقارعلا  ةریـس  فنـصم  هل  مجرت 

ینیقلبلا و یقارعلاک و  هخیاشم  رباکا  یتح  عساّتلا  نرقلا  یلا  هتوم  رّخات  نمل  مجرتی  مل  نماثلا و  نرقلا  یف  تام  نمل  ۀّصتخم  یه  لب  الـصا 
لب هل  مجرتی  فیکف  ۀنـس 840  یلا  هتوم  رّخأت  وهف  ۀمجرتلا  بحاص  اما  کلذ و  مدقت  امک  عساتلا  نرقلا  لوا  یف  اوتام  مهنا  عم  نّقلملا  نبا 

همجعم یف  دهف  نب  یقّتلا  هل  مجرت  کلذ و  یلا  ةراشالا  تمدقت  امک  يواخـسلا  هل  مجرتف  هئابنا  یف  ینالقـسعلا  رجح  نبا  ظفاحلا  هل  مجرت 
یف هرصتخا  مساقلا و  یبأ  ۀّنس  نع  ّبّذلا  یف  مصاوقلا  مصاوعلا و  ۀّیدیّزلا  یلع  ّدرلا  یف  فّنص  هیف و  عربف  مظنلا  یلاعت  هنا  يواخـسلا  لاقف 

هلوق  همجعم  یف  ۀمجرتلا  بحاصل  دشنا  هنأ  دهف  نب  یقّتلا  نع  يور  مسابلا و  ضورلا 
هثاّرو  مه  ءاملعلا  ّصّنلا و  یف  یتا  اذک  یبنلا  ثاریم  ملعلا 

هثاریم  ام  تفرع  هثاّرو و  نمل  يردت  ۀقیقح  تدرا  اذاف 
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هثاثا  هعاتم و  كاذ  انیف و  هثیدح  ریغ  راتخملا  ّثرو  ام 
هثادحا  ۀعدب  ثدحم  لکل  ۀّیونب و  ۀثارو  ثیدحلا  انلف 

مظن دق  هنـس 816 و  یف  ناک  هل  هءاقل  نال  تاجردب  هنم  عفرا  وه  ام  ۀمجرتلا  بحاص  رعـش  یف  نا  عم  رعـشلا  اذه  ۀیاور  یلع  رـصتقا  امنا  و 
ناک ۀمجرتلا  بحاص  نال  يداهلا  هیخا  ۀمجرت  یف  هئابنا  یف  هرکذ  هناف  رجح  نبا  اذکه  ملعلا و  یف  هتقبط  تعفترا  ادّیج و  امظن  کلذ  دـعب 
هیقل ول  یهتنا و  هتیب  لها  فالخب  ۀّنّـسلا  یلا  لیملا  دـیدش  ثیدـحلاب  لاغتـشالا  یلع  لبقم  دـمحم  هل  لاـقی  خا  هل  لاـقف و  اریغـص  كاذ  ذإ 

هیلإ و هرابخا  غلبت  مل  اهّلعل  لحارمب و  هنود  وه  نم  یلع  ینثی  هناف  هیلع  ءانثلا  یف  هملق  نانع  لاطال  مولعلا  یف  رّحبت  نا  دعب  رجح  نبا  ظفاحلا 
مّدقت امک  ۀنس  رشع  ینثا  یلع  ةدایز  ۀمجرتلا  بحاص  دعب  شاع  دق  رجح  نباف  الا 
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نکل هتمجرت و  یف  هملق  نانع  لاطال  هبلق و  هینیع و  ألمی  ام  اهیف  يأرل  مصاوقلا  مصاوعلا و  یلع  فقو  ول  يواخـسلا  کلذک  هتمجرت و  یف 

ملع أرق  ۀـکم و  یلا  لحترا  امل  ۀـمجرتلا  بحاـص  نا  دـیلقتلا  داـهتجالا و  هیف  رکذ  مـالک  دـعب  لاـق  نا  یلا  یّمـسملا  نود  مسـالا  هغلب  هّلعل 
یلا تجتحا  ول  لاق  بضغف و  ۀفینح  یبأ  وا  یعفاشلا  مامالا  یلا  تبـستنا  ول  انالوم  ای  نسحا  ام  دّیـسلل  لاق  ةریهظ  نبا  هخیـش  یلع  ثیدـحلا 

فیرعتلا نع  ملقلا  رـصقی  نمم  ۀمجرتلا  بحاصف  ۀلمجلاب  يداهلا و  هدیفح  وا  میهاربا  نب  مساقلا  ریغ  ترتخا  ام  تادـیلقتلا  بسنلا و  هذـه 
ۀمئا قیاضی  مهتاداهتجا و  یف  نیدـهتجملا  ۀـمئالا  نم  مهدـعب  نمف  ۀـعبرالا  بهاذـملا  ۀـمئا  محازی  نم  لاـح  حرـش  نکمی  فیک  هلاـحب و 
لاجر لاوحال  هتفرعم  نوتملا و  بلاغ  ظفحب  هتطاحا  عم  نیربتعملا  هتمئا  مـالکب  ثیدـحلا  یف  ملکتی  مهتـالاقم و  یف  ۀـلزتعملا  ۀیرعـشالا و 

هلاح و فرعی  نا  مار  نم  فصولا و  هنع  رصقی  ّدح  یلع  ۀّیلقنلا  ۀیلقعلا و  مولعلا  عیمج  یف  هرّحبت  اناکم و  انامز و  الاح و  اصخش و  دیناسالا 
هعلاطم و ّبل  رهبی  ام  هوجولا  نم  ةدحاولا  ۀلئـسملا  یف  درـسی  هناف  هتقبط  ّولع  یلع  لدـع  دـهاش  اّهناف  هتافّنـصم  ۀـعلاطمب  هیلعف  هملع  رادـقم 

یبأ نب  دّمحم  نب  یلع  ۀماّلعلا  دّیسلا  هخیش  مالک  دروی  هناف  مصاوقلا  مصاوعلا و  یف  هلعف  امک  مامالا  اذه  ملع  یلا  ۀبسنلاب  هعاب  رصقب  هفرعی 
جارختسا هتوق  یف  ریبکلا  ملاعلا  دجی  یتلا ال  ةریثکلا  ججحلا  نم  هب  هفیزی  ام  داریاب  افسن  هفسنی  مث  هیلع  اهب  ضرتعا  یتلا  هتلاسر  یف  مساقلا 

ریغ یلا  باتکلا  اذه  جرخ  ول  بتکلا و  نم  ءیش  یف  دجوت  مولعلا ال  نم  عاونا  یف  دئاوف  یلع  لمتـشی  تادّلجم  عبرا  یف  وه  اهنم و  ضعبلا 
مهلضافا بقانم  نفد  ضعبل و  مهـضعب  نساحم  طمغ  نم  هیلع  اولبج  ام  مهل  کلذ  یبأ  نکل  هلها و  نمیلا و  رخافم  نم  ناکل  ۀّینمیلا  رایدلا 

هلثم یلع  ردقی  عرتخم ال  بولـسا  یلع  ةداجالا  ةدافالا و  ۀیاغ  یف  باتک  وه  نانویلا و  بیلاسا  یلع  نآرقلا  بیلاسا  حیجرت  هتافّنـصم  نم  و 
هباب یف  دیفم  بولـسالا  بیرغ  وه  قلخلا و  یلع  ّقحلا  راثیا  باتک  مصاوعلا و  نم  هرـصتخا  دّلجم  یف  مسابلا  ضورلا  باتک  اهنم  هلثم و  الإ 

رـش یلع  نایعألا  رـصن  هامـس  يّرعملا  یلع  ّدرلا  یف  ّفلؤم  ۀلزعلا و  ۀبرغلا و  حدـم  یف  ّفلؤم  اهنم  يوبّنلا و  ریـسفتلا  یف  هعمج  باتک  هل  و 
وه فینـصتلاب و  اهدرفا  لئاسم  هذه و  ریغ  تاّفلؤم  هل  ثیدحلا و  مولع  یف  حـیقنتلا  باتک  هل  عناصلا و  یف  عطاقلا  ناهربلا  باتک  نایمعلا و 

ددع یلع  فینـصتلاب  اهدرفا  یّتلا  هلئاسم  نم  تفقو  دق  تناک و  ملع  ّيأ  نم  هریغ  یف  رظنلا  یلا  هدـعب  رظانلا  جاتحی  ۀلئـسم ال  یف  مّلکت  اذإ 
مالک طمن  نم  وه  لب  هدعب  نم  مالک  هرصع و ال  لها  مالک  هبشی  همالک ال  هیلع و  تفقو  امم  رثکا  هیلع  فقا  مل  ام  دّلجم و  یف  نوکی  ریثک 

یف هبلاغ  هرعـش  دـّلجم و  هرعـش  ناوید  ناک و  نم  انئاک  هریغ  اهب  تای  مل  دـئاوفب  ثحاـبملا  نم  ریثک  یف  یتاـی  دـق  ۀـّیمیت و  نبا  مزح و  نبا 
دراوشلا دییقت  قئاقّرلا و  تالّسوتلا و 

158 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف دئاصقلا  نومظنی  ةروث و  دعب  ةروث  هیلع  نوروثی  اوناک  لزالز و  لقالق و  مهعم  هل  ناف  هرصع  لها  نم  هب  نحتما  نمل  ۀبواجملا  ۀّیملعلا و 

مهلواصی و مهبواجی و  ناک  مدقت و  امب  اهباجاف  ۀلقتـسم  ۀلاسرب  هرکذ  مدقتملا  هخیـش  هیلع  ضرتعا  نا  یلا  کلذ  یـضفا  هیلع و  ضارتعالا 
بلغی يّذلا  هیرـصاعم و  نع  الـضف  هخویـش  نم  دحا  اهیف  سیل  ۀقبط  یف  هنوکل  هل  موقی  نم  هنمز  یف  نکی  مل  ۀجحلاب و  مهرهقیف  مهلواحی 

یلع لبقا  عمجلا  اذـه  دـعب  مث  اذـهب  کـیهان  هملع و  رادـقم  یلا  مهملع  غلبی  مل  ةدـحاو  تاذ  یف  اـعیمج  اوعمج  ول  هخویـش  نا  نظلا  یلع 
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کلت یف  هرمع  نم  یـضم  اـم  یلع  فّساـت  کـلذ و  ریغب  هلغـش  هل  قبی  مل  ساـنلا و  نع  عطقنا  تاوـلفلا و  یف  شحوـت  حـسمت و  ةداـبعلا و 
رباکا ضارعا  نع  عفدلا  ۀّنّسلا و  نع  ّبّذلا  سیردتلا و  فینصتلاب و  لوغـشم  اهعیمج  یف  هنا  عم  هیرـصاعم  نیب  هنیب و  ترج  یتلا  كراعملا 

یف امّیـس  کلذ ال  اهلها  فلای  مل  ضرا  یف  ۀّیعرـشلا  مولعلا  رئاس  ثیدـحلا و  ملع  رـشن  عدـبلا و  لهال  ۀلـضانملا  ۀـمالا و  لضافا  ءاملعلا و 
رغصف قحلا  بانج  یلا  عاطقنالا  ةّذل  معط  ةدابعلا و  ةوالح  قاذ  هّنکل  نیدهتجملا و  نیدهاجملا  رجا  نیلماعلا و  ءاملعلا  رجا  هلف  مایالا  کلت 
همجرت هّقحب و  ایفاو  نکی  مل  دـّلجم  یف  همجرت  ول  هلاوحا و  یفوتـسا  سیرارکب و  ریزولا  ینب  ضعب  همجرت  دـق  کـلذ و  يوس  اـم  هنیع  یف 

دقعلا هباتک  یف  یکلاملا  یـسافلا  فیرـشلا  ینمیلا و  باطعلا  هجولاک  هرکذ  انمّدـق  نم  ریغ  مهریغ  نم  ۀـیدیزلا و  ءاملع  نم  ۀـعامج  اـضیا 
سیل رغاصالا و  هلهج  رباکالا و  هفرع  لجر  هنا  لصاحلا  ءاملعلا و  نایعا  نم  دحاو  ریغ  هحدم  یهبربلا و  ۀّکمل و  اخیرات  هلعج  يّذلا  نیمثلا 

اذه یف  باوّصلا و  نع  دعی  مل  هلثم  بجی  مل  نمیلا  نا  تلق  ول  اذه و  انرصع  یلا  روصعلا  نم  هدعب  امیف  نئاک  وه  لب  هرصعب  اّصتخم  کلذ 
هرکذ  مّدقتملا  هخیش  ۀبتاعم  یف  هلوق  نسحا  ام  هریغ و  یلا  هعم  جاتحی  ام ال  فصولا 

ادب اّمم  هّللاب  يدع  امف  هترکنا  ّمث  يردق  تفرع 
اذالا ءوس  مویلا  انثلا و  یسما  ادب  ءوسب  لوقلا  یف  تفرسا  فقوم  یب  کل  موی  ّلک  و 

هتقو  یف  ةرتعلا  ۀبیش  ای  ادغ  یحضی  فیک  يرعش  تیل  ای 
يدهلا  ءادر  ملعلا  علخ  دق  ادتهالا  میلعتلا و  فصنم  و 

امهرّهط کیءادر و  نصف  ءادّرلا  اءدر  بیّشلا  کیلع و 
ناخ نسح  قیدص  يولوم  هنس 740 و  مرحم  رهش  نم  نیرشع  عباس و  یف  هنارفغب  هَّللا  هدمغت  هتافو  تناک  ءادتعالا و  فارسالا و  سند  نع 

ینمیلا يوداـهلا  یمـساقلا  ینـسحلا  لّـضفملا  نب  یـضترملا  نب  ّیلع  نب  میهاربا  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وـبا  هتفگ  ـالبّنلا  فاـحتا  رد  رـصاعم 
ۀئام عبس  نیعبس و  سمخ و  ۀنس  بجر  رهش  یف  دلوتملا  مامالا  نبا  مامالا  ریمالا و  نبا  ریمالا  فیرشلا و  نب  فیرشلا  ریزولا  نباب  فورعملا 

فاـصنا رفاو و  ملع  ار  وا  یلاـعت  قـح  نوـچ  اـبآ  هقیرط  رب  دوـب  بهذـملا  ّيدـیز  تسنمز  ياـملع  مـلعا  نـمی و  ياعنـص  كوـلم  زا  یکی 
رد لوصا  هقف و  ملع  رد  دوب  ماما  لوقنم و  لوقعم و  رد  دوب  سار  دیدرگ  قلطم  داهتجا  هبتر  لصاو  تشگ و  عبتم  یّنس  دیشخب  رثاکتم ؟؟؟

غیلبلا هیقفلا  مّلکتملا  ّيوحنلا  ّیلوصالا  ثّدحملا  ۀماّلعلا  مامالا  دنّسلا  دّیّسلا  دناهتفگ  وا  قح 
159 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فاشک دانع  فالخ و  الب  داهتجالا  لها  هّیقب  دانـسالا  ءاول  لماح  داّقنلا  ۀـمتاخ  رهّدـلا  ةردان  رـصعلا  دـیرف  یفوّصلا  یّنّـسلا  ۀّـجحلا  ۀـلحرلا 
لصافم قبطم  هراظنا و  ذفاونب  تالکشملا  لکاوش  بیـصم  فئارظلا  لافنا  حنام  فئاطللا  لافقا  حتاف  دئاوفلا  راهزا  فاّطق  دئارفلا  فادصا 

دّیـس ۀّنـس  ییحم  نیّدلا  زع  هرداصم  هدراوم و  یف  فرّظلا  رظاون  حـتفم  هرداون و  نم  تکنلا  مئامک  کحـضم  هراکفا  مراوصب  تالـضعملا 
هلمجنآ زا  تسراگدای  يو  زا  هدیفم  هعیدب  هلیلج  فیناصت  هدوب  تسنمی  رد  یلاع  یلبج  هک  بظـش  رد  بجر  هام  رد  وا  تدالو  نیلـسرملا 

لماح هّیوبن  ّتنس  هب  لمع  راصتنا  داهتجا و  متخ  هلئـسم  رد  هّیدیز  در  رد  دلجم  راهچ  تسمـساقلا  یبأ  ۀنـس  نع  بذلا  یف  مصاوعلا  باتک 
یف هفنـص  عئارـشلا  هب  تءاج  ام  عیمج  عناّصلا و  ۀفرعم  یف  عطاقلا  ناهربلا  باتک  هدشن و  هدید  رگید  یباتک  رد  نآ  لثم  هک  دئارف  دـئاوف و 

راثآلا مولع  یف  راظنالا  حیقنت  رجح و  نبا  ظفاحلل  رکفلا  ۀبخن  یلع  عالطالا  دـعب  هّفلا  رثالا  ملع  یف  لیلج  رـصتخم  نینامث و  يدـحا و  ۀـنس 
ۀلزعلاب رمالا  باتک  بئارغ و  بئاجع و  هیف  رـصتخم و  باتک  وه  یتوکلملا و  بیداتلا  باتک  نینامث و  ةرـشع و  ثلث  هنـس  رخاوا  یف  هفنص 

مامالا نع  ّبّذـلا  یف  روهـشملا  ماسحلا  يرـسیلل و  ریـسیتلا  یف  يرـشبلا  لوبق  ناـیعلا و  رـشن  یلع  ناـیعألا  رـصن  باـتک  ناـمزلا و  رخآ  یف 
قئالخلا ّبر  حدامم  یف  قئاقرلا  قئاقحلا و  عمجمب  یمسم  هرعـش  ناوید  قلخلا و  یلع  قحلا  راثیا  باتک  ماکحالا و  تایآ  عمج  روصنملا و 

رد ناشیا  یبرع  ياشنا  هتـشگ  دیفتـسم  هدید و  برع  رایدـب  ار  یـضعب  تسدوجوم و  روطـس  ررحم  دزن  یـضعب  بتک  نیزا  کلذ و  ریغ  و 
ءایبنالا و قطنم  ناـیدالا  ءاـیلوالا و  قطنم  تسنیا  وا  راعـشا  زا  تسا  ینادـمه  عیدـب  يریرح و  تاـماقم  زا  رتهب  تعارب  تغـالب و  ّتقد و و 
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لثم ۀتـسلا  حاحـصلا  رابخا  سیل  هتفگ و  قحلا  جهن  باوج  رد  ناهبزور  نب  لضف  هکنآ  مکی  لهچ و  هراعـشا  نم  رکذ  ام  رخآ  یلا  نآرقلا 
هتـس حاحـص  تحـص  رب  تما  همئا  عامجا  ناهبزور  نبا  فارتعا  بسح  هاگ  ره  یهتنا  اهتحـص  یلع  ۀمئالا  عامجا  عقو  دقف  ضفاورلا  رابخا 
هبترم تیاهن  رد  هکلب  تسین  قالتخا  لاـعتفا و  عضوب و  مهتم  نوعطم و  حورجم و  حودـقم و  ضفاور  راـبخا  لـثم  نآ  راـبخا  هدـش و  عقاو 

تباث و تسا  همئا  عامجاب  نآ  لاثما  تیالو و  ثیدح  ریط و  ثیدح  تحـص  هَّللا  دمحب  سپ  تسدانتـسا  جاجتحا و  لباق  دامتعا و  رابتعا و 
لامک سپ  تسین  روز  ءارتفا و  بذکب و  فوصوم  روجهم و  كورتم و  نوعطم و  ضفاور  رابخا  لثم  نآ  هک  دـش  رهاظ  دـیدرگ و  ققحتم 

يذـمرت حیحـص  رد  ود  ره  هک  تیـالو  ثیدـح  ریط و  ثیدـح  بیذـکت  رب  تراـسج  ریوزت  عدـخ و  دـیزمب  ریرحن  بطاـخم  هک  تسبجع 
تاجرد يـالعا  رد  ار  دوخ  هدومرف و  همظعم  هفیرـش  تلم  رباـکا  تفلاـخم  همرکم و  هموحرم  تما  همئا  عاـمجا  قرخ  هدومن  تسروکذـم 

ِِهلُْـصن َو  یَّلََوت  ام  ِهِّلَُون  َنِینِمْؤُْملا  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  َو  يدُْهلا  َُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدـَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاُشی  ْنَم  َو  هفیرـش  هیآ  قادـصم  هدـیناسر و  تاکرد 
ًاریِصَم ْتَءاس  َو  َمَّنَهَج 

ّيدوهی تاعوضوم  نم  اهنا  ۀّنسلا  دنع  رهتشا  یتلا  ۀعیشلا  بتکک  سیل  انحاحص  هتفگ و  قحلا  جهن  باوج  رد  ناهبزور  نبا  زین  هدینادرگ و 
قداّصلا رفعج  مامالا  دنع  ۀعیدو  اهلعج  اهلمعف و  مالسالا  ءانب  بیرخت  دیری  ناک 
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لب تاروهشملاب  ۀّنّـسلا  لهال  ۀقث  دهعم ال  تاروهـشملا و  نم  اذه  مالکلا و  اذه  ۀقیقحب  ملعا  هَّللا  همالک و  نم  هنا  سانلا  بسح  یفوت  املف 

حاحّـصلا یف  تاقیلعتلا  يوس  حاحـصلا  نم  ّدع  ام  لک  ّنا  ءاملعلا  قفتا  دقف  انحاحـص  اما  ۀیاوّرلا و  ّحصت  یتح  حیحـصلا  دانـسإلا  نم  دـبال 
تراـبع نیزا  ثنحی  مل  قـالطلا و  عـقی  مل  هریرقت  هلعف و  نم  وا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  لوـق  نم  هنا  قـالطلا  فـلح  وـل  ۀتـسلا 

نآ توبث  رب  دنک  فلح  یسک  رگا  هک  تسزئاف  رابتعا  دامتعا و  زا  هبترمب  تاقیلعت  ياوس  تسروکذم  هتس  حاحص  رد  هچنآ  هک  تسرهاظ 
يذمرت حیحص  رد  هک  تیالو  ثیدح  ریط و  ثیدح  هک  تسرهاظ  دوشیمن و  ثناح  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانج  زا 

لامک سپ  دش  دهاوخن  ثناح  زین  نآ  تحص  رب  فلاح  سپ  تسیورم  نا  رد  لصتم  دانساب  هکلب  تسین  نآ  تاقیلعت  هلمج  زا  تسروکذم 
ود ره  نیا  بیذکت  لاطباب و  هدرک  رس  رد  مالسا  لها  رباکا  تدناعم  مالعا و  ياملع  تفلاخم  ياوه  روط  هچ  ماقمق  بطاخم  هک  تسبجع 
مود لهچ و  هدومرف  رهاظ  ناعذا  میلـست و  نافرع و  ناقیا و  نامیا و  مالـسا و  رد  دوخ  تلزنم  ّومـس  تبترم و  ّولع  لامک  فیرـش  ثیدـح 

احیحـص اهنم  اهلوبقب  ۀـّمالا  تقفتا  یتلا  حاحّـصلا  ثیداحال  بتک  مهراکنا  رـشاعلا  هتفگ  ضقاون  باـتک  رد  یفیرـش  مودـخم  ازریم  هکنآ 
دح امهتاکرب  امهنمایم و  یف  رکذ  اّـمم  كرتشملا  ردـقلا  غلب  دـق  لاـق و  نا  یلا  اـمهیلع  هَّللا  ناوضر  اـمهرکذ  ّرم  نیذـّلا  ملـسم  يراـخبلا و 

نیحیحـصلا نورکنی  مهئاـیح  ۀـّلق  مـهلهج و  ةرثـک  نـم  ءـالؤهف  مـیظعلا  نآرقلا  مـیرکلا و  فحـصملا  یقیفر  مالــسالا  یفراـص  رتاوـتلا و 
حیحص هک  تسرهاظ  نوچ  هدش و  عقاو  حاحص  ثیداحا  بتک  لوبق  رب  تما  قافتا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  انحاحص  رئاس  نیروبزملا و 

ةرثـک نم  ءـالؤهف  وا  لوق  زا  زین  دـشاب و  ققحتم  تباـث و  مه  يذـمرت  حیحـص  لوـبق  رب  تما  قاـفتا  سپ  تسحاحـص  هلمج  زا  زین  يذـمرت 
لاطبا بیذکت و  سپ  دشابیم  ایح  تلق  لهج و  ترثک  زا  یـشان  هّینـس  حاحـص  رگید  نیحیحـص و  راکنا  هک  تسرهاظ  هرخآ  یلا  مهلهج 

هدافا بسح  مورقلا  سیئر  بطاخم  يایح  تدش  ملع و  ترثک  لیلد  تسروکذم  يذمرت  حیحص  رد  هک  نآ  لاثما  تیالو و  ریط و  ثیدح 
يادتقم یلباک  تسا و  هنیس  تارـضح  نیدنتـسم  نیدمتعم  هلجا  نیملکتم و  رباکا  زا  مودخم  ازریم  هک  دنامن  یفخم  دشاب و  مودخم  ازریم 

شیوخ هلحن  لها  لیجخت  هیام  نآ  رکذب  هتشادنپ  سیفن  قلع  ار  وا  تاوفه  زا  يذبن  هتخومآ و  وزا  عقاوص  فینـصت  قیرط  لوحفلا  مودخم 
ۀمالعلا دیـسلا  انالوم  هدوتـس و  همیخف  بقانم  همیظع و  حئادم  نیاب  ار  وا  ضفاون  رد  ار  وا  یجنزرب  لوسرلا  دبع  نب  دمحم  دیـس  هتخودنا و 

نیدلا رون  ۀمالعلا  ققحملا  دنّسلا  دّیسلا  دیفح  ینیسحلا  ینسحلا  مودخم  ازریمب  ریهشلا  فرـشا  نیدلا  نیعم  نیمرتحملا  نیمرحلاب  یـضاقلا 
مهلک مهناف  هفالـسا  همحر  یلاعت و  هَّللا  همحر  ةدـیفملا  تاقیقحتلا  ةدـیدعلا و  تاّفلوملا  بحاص  هریغ  فقاوملا و  حراـش  یناـجرجلا  یلع 

دـشابیم روقعلا  مولحلا و  لها  مظاعا  فوصوم  لوحف و  رباکا  حودمم  لوسرلا  دبع  نب  دمحم  ۀعامجلا و  فهک  ۀّنـسلا و  ّزع  ملعلا و  تیب 
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لوسرلا دبع  نب  یجنزربلا  دمحم  هتفگ  رشع  یناثلا  نرقلا  نایعا  یف  رردلا  کلس  رد  يدارم  لیلخ  دمحم  هچنانچ 
161 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هنع یلاـعت  هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  اندیـسب  بسنلا  لـصتملا  دّیـسلا  دـبع  نب  ردـنلق  نب  لوسرلا  دـبع  نب  دیـسلا  دـبع  نب 
نیعبرا ۀنس  لوالا  عیبر  رـشع  یناث  ۀعمجلا  ۀلیل  روز  رهـشب  دلو  مامهلا  دحوالا  ریرحنلا  ققدملا  ققحملا  دلوملا  لصالا و  یجنزربلا  یعفاشلا 
فیرـش دّـمحم  الملا  مهنم  ۀـعامج  یلع  هدـالب  یف  أرق  مولعلا و  ۀـیقب  یف  جرخت  هب  هدـلاو و  یلع  هدّوج  نآرقلا و  أرق  اـهب و  أـشن  فلا و  و 

یشاشقلا و دمحا  یفّصلا  دی  یلع  موقلا  قیرط  کلـس  هتبحـصب و  عفتنا  یناروکلا و  نسحلا  نب  میهاربا  نیققحملا  ۀمتاخ  مزال  یناروکلا و 
یبأ نع  بلحب  یحالّـسلا و  دمحا  نع  نیدرامب  ذخاف  ءاملعلا  نم  اهب  نمع  ذـخا  رـصم و  ۀّینیطنطـسق و  قشمد و  دادـغب و  نادـمه و  لخد 

دّمحم نع  رصمب  جلدم و  خیشلا  نع  دادغبب  ّيوفصلا و  رداقلا  دبع  یلبنحلا و  یقابلا  دبع  نع  قشمدب  یبکاوکلا و  دمحم  یضرعلا و  ءافولا 
نب قاحـسا  خیـشلاک  امهیلإ  نیدـفاولا  نع  نیمرحلاب  ّیمجعلا و  دـمحا  یبانعلا و  دـمحم  یحازملا و  ناطلـس  یـسلماربشلا و  یلع  یلبابلا و 

ۀفیرشلا و ۀیندملا  نطوت  مث  هریغ  یـساملجّسلا و  کلملا  دبع  يرفعجلا و  یـسیع  يرغتلا و  ّیبیقعلا  یلع  یعیبرلا و  یلع  يدیبزلا و  نامعج 
طارشا یف  ۀعاشالا  يواضیبلا و  ریـسفت  حرـش  یف  لیبسلـسلا  راهنا  اهنم  ۀبیجع  فیناصت  فلا  اهئاسؤر و  ةارـس  نم  راص  سیردّتلل و  رّدصت 

حاتفملا و صیخلت  رصتخم  صیخلتلا  صلاخ  لمکی و  مل  ۀیفاشلا  حرش  ۀیفاعلا  حلطصملا و  ۀیفلا  یلع  احرش  ضفاوّرلل و  ضفاونلا  ۀعاسلا و 
رادتقا ةوق  هل  تناک  ةولصلا و  یف  ۀلمسبلاب  رهجلا  یف  ۀلاسر  يواضیبلا و  ۀحتاف  حبص  یلع  يواضلا  دوقعلا و  لئاوا  ریسفت  یف  دوعّصلا  ةاقرم 

املع و ملاعلا  دارفا  نم  ناک  دقف  ۀلمجلاب  هلمکا و  هزجوا و  هلهـسا و  ظفل و  بذعا  تقو و  عرـسا  یف  ۀلکـشملا  لئاسملا  نع  ۀـبوجالا  یلع 
دجام دلاو  هَّللا  یلو  هاش  هکنآ  موس  لهچ و  یلاعت  هَّللا  همحر  ۀنیدملاب  نفد  فلا و  ۀئام و  ثالث و  ۀنـس  مّرحم  ةّرغ  یف  هتافو  تناک  المع و 

قوثولاب و نیفورعم  اهوفّنصم  ناک  اهولتی  اهنکل  نیحیحصلا و  اّطوملا و  غلبم  غلبت  مل  بتک  ۀیناثلا  ۀقبطلا  هتفگ  هغلابلا  هَّللا  ۀجح  رد  بطاخم 
لوبقلاب و مهدعب  نم  اهّقلتف  مهـسفنا  یلع  اوطرتشا  امیف  لهاستلاب  هذه  مهبتک  یف  اوضری  مل  ثیدحلا و  نونف  یف  رّحبتلا  ظفحلا و  ۀلادعلا و 

طابنتـسا اهلاجر و  نع  اصحف  اهبیرغل و  احرـش  موقلا  اهب  قلعت  سانلا و  نیب  امیف  ترهتـشا  ۀقبط و  دعب  ۀقبط  ءاهقفلا  نوثدحملا و  اهب  ینتعا 
ینعا یلوالا  ۀقبطلا  عم  بتکلا  هذه  یئاسّنلا و  یبتجم  يذمرتلا و  عماج  دواد و  یبأ  ننـسک  مولعلا  ۀـّماع  ءانب  ثیداحالا  کلت  یلع  اهقفل و 

هلعج دمحا  مامالا  ناف  ۀقبطلا  هذه  ۀلمج  نم  نوکی  دمحا  دنسم  داک  لوصالا و  عماج  یف  ریثالا  نبا  حاحّصلا و  دیرجت  یف  نیزر  اهثیداحاب 
ظفح و تلادع و  قوثوب و  فورعم  يذـمرت  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هولبقت  الف  هیف  سیل  ام  لاق و  میقّـسلا  حیحـصلا و  هب  فرعی  الـصا 

ار وا  باتک  هدومن  یقلت  هدشن و  یضار  هدرک  طرش  دوخ  سفن  رب  هکیزیچ  رد  لهاستب  دوخ  باتک  رد  هدوب و  ثیدح  نونف  رد  رهمت 
162 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دندرک قلعت  مدرم و  نایم  رد  تسا  هدش  رهتـشم  ۀقبط و  دعب  ۀقبط  اهقف  نیثدـحم و  نآب  دـناهدومن  انتعا  لوبقب و  دـندوب  وا  دـعب  هک  ياملع 
هماـع ياـنب  نآ  لاـثما  يذـمرت و  باـتک  نیا  ثیداـحا  رب  نآ و  هقف  طابنتـسا  نآ و  لاـجر  زا  صحف  نآ و  بیرغ  حرـش  يور  زا  موـق  نآـب 
هدـلاو قوقعل  اسفن  باط  فیک  لاـحتنالا  قارتسـالا و  دـی  ّداـملا  لاـتحملا  سرطغتملا  لاـتخملا  روخفلا  بطاـخملا  نم  بجعلاـف  تسمولع 

مل هئادـن و  یلع  جرعی  مل  هحاصفا و  هحـصنب و  نتعی  مل  هحاضیا و  هظعو و  یلا  غصی  ملف  لامکلا  رامـضم  یف  قباـسلا  دـق  اـنل  دـجاملا ؟؟؟
الها هری  ملف  هدـیدست  هفیقثتب و  رثاتی  مل  هدـیقنت و  هقیقحتب و  ثرتکی  مل  هحیرـصتب و  لفتحی  مل  هحیولت و  یلا  تفتلی  مل  هئانب و  یلع  لوعی 

الع و هدادل  نسا  هداّنع و  نجآ  نم  برش  الهس و  هردص  یف  عفدلا  هرحن و  یف  ءردلا  هفتح و  بلج  هفنا و  مغر  ذختا  ءافتقالا و  ءادتقالل و 
یلع ءارطالا  ظیرقتلا و  ءانثلا و  حدـملاب و  هتریقع  دـماحملا  ینـسال  هتفارز  دـنع  هدـنع و  دـشاحلا  دـجاملا  هدـلاو  عفری  فیک  يرت  الا  الهن 

هیلع و نا  نیعرابلا و  ءاهقفلا  ذالم  نیثدحملا و  نیدقنملا  يدتقم  هنوک  تبثی  رخافلا و  هباتک  نع  حماستلا  لهاستلا و  یفنی  رهاملا  يذمرتلا 
دسفا همالک و  بطاخملا  درف  موهفلا  باحـصا  مولحلا و  بابرا  دنع  لوبقلا  ۀلالجلا و  فرـشلا و  ۀیاغ  یف  هنا  مولعلا و  ۀّماع  ءانب  هلاثما  یلع 

هقوقـش و قش  هقوقح و  قع  هجابثا و  ضیغ  هجادوا و  عطق  هنانفا و  مزح  هناصغا و  مرـص  هناردج و  مزج  هناش و  طح  هناینب و  مدـه  هماظن و 
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لواب عیذا و ال  روح  لواب  عیـشا و ال  روج  لواب  ترـصه و ال  ةرمث  لّواب  ترـسک و ال  ةروراق  لواب  اذه  سیل  هرینم و  ملظا  هریمن و  ردـک 
هنّیبن اقباس و  هیلع  انهّبن  امک  عقاوملا  نم  ریثک  یف  هّزاع  عضاوم و  ةدـع  یف  عرابلا  هدـلاو  فلاخ  لب  عرتخا  فسخ  لواـب  ـال  عدـتبا و  فسع 
سدق دـجام  دـلاو  ترـضح  ترابع  لقن  اج  نیا  رد  هدومرف  ثیدـح  لوصا  هلاسر  رد  بطاخم  دوخ  هکنآ  مراهچ  لهچ و  اقحال  هَّللا  ءاشنا 

ترهـش و تحـص و  رابتعاب  ثیداحا  بتک  هک  تسناد  دیاب  دنیامرفیم  ناشیا  ددرگ  حـضاو  بیترت  هب  ثیداحا  بتک  بتارم  ات  میامن  هّرس 
دراو اجنآ  رد  نآ  ریغ  هنسح و  ای  هحیحـص  ثیداحا  داریا  دنک  مازتلا  فنـصم  هک  تسنآ  تحـص  زا  ام  دارم  دنوشیم و  هقبط  دنچ  رب  لوبق 
حدـق نآ  لاح  نایب  اب  لولعم  بیرغ و  فیعـض و  داریا  هک  اریز  ذوذـش  تلع و  تبارغ و  فعـض و  زا  نآ  لاح  ناـیب  هب  نورقم  رگم  دـنکن 

نآ ثیداحا  جیورت  لکشم و  طبـض  تیاور و  قیرطب  دنوش  لوغـشم  هقبط  دعب  هقبط  ثیدح  لها  هک  تسنآ  ترهـش  زا  ام  دارم  دنکیمن و 
مکح دـننکن و  ضارتعا  نآ  رب  دـننک و  تابثا  ار  باتک  نآ  ثیدـح  داقن  هک  تسنآ  لوبق  زا  ام  دارم  دـنامن و  نیبم  ریغ  نآ  زا  زیچ  چـیه  ات 
هقبط سپ  راکنا  فالتخایب و  دنیامن  کسمت  ثیداحا  نآب  اهقف  دنیامن و  ریرقت  بیوصت و  باتک  ثیداحا  لاح  نایب  رد  ار  باتک  بحاص 
باتک هس  نیا  حرش  يارب  ار  راوثالا  قراشم  باتک  ضایع  یضاق  ملسم و  حیحص  يراخب  حیحص  أّطوم  دناباتک  هس  ثیدح  بتک  زا  یلوا 
هدومن عمج  هصق  دانـسا و  فذـحب  نا  رد  نیحیحـص  ثیداحا  هک  تسیتافـص  راونالا  قراشم  ریغ  راونالا  قراـشم  نیا  هتـشون و  صوصخم 

يارب هلمجلاب 
163 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لصا ایوگ  أّطوم  هک  تسنآ  بتک  هس  ره  نیرد  تبـسن  تسیفاش و  یفاک و  ضایع  یـضاق  راونالا  قراشم  باتک  هس  ره  نیا  حرـش  طبض و 
دمحم و ماما  یعفاش و  لثم  دناهدرک  تیاور  ار  أّطوم  کلام  ماما  رصع  ياملع  زا  سک  رازه  هدیسر  ترهش  لامک  رد  تسنیحیحـص و  ماو 

عمجم باـتک  نیا  لاـجر  طبـض  تلادـع و  یبنعق  بعـصم و  وبا  ریکب و  نب  ییحی  یمیمت و  ییحی  نب  ییحی  يدومـصم و  ییحی  نب  ییحی 
کلام و ماما  نامز  رد  تسنآ و  رب  راصما  ياهقف  يانب  هدـش و  روهـشم  برغم  رـصم و  نمی و  ماش و  قارع و  هکم و  هنیدـم و  رد  تسهیلع 

طبـض بیرغ و  حرـش  رد  دـندومن و  غیلب  یعـس  نآ  ثیداحا  دـهاوش  تاعباتم و  رکذ  أّطوم و  رب  جـیرخت  رد  املع  زین  ناـشیا  ناـمز  زا  دـعب 
دنچ ره  ملسم  حیحص  يراخب و  حیحص  تسین و  روصتم  نا  رب  هدایز  هک  دناهدومن  مامتها  ردق  نآ  نایب  هوجو  رئاس  هقف و  نایب  تالکشم و 

دناهتخومآ و اطوم  زا  طابنتـسا  رابتعا و  هار  لاجر و  زییمت  ثیداحا و  تیاور  قیرط  نکیل  دنـشاب  أّطوم  دنچ  هد  ثیداحا  ترثک  طسب و  رد 
وبا یلیعامـسا و  لثم  دناهتـشون  اهنیا  يارب  تاجرختـسم  هقرف  دنامالـسا  ياملع  عیمج  مانا و  فئاوط  مودـخم  زین  باتک  ود  ره  نیا  اذـهعم 
ایلع هجردـب  لوبقلاب  یقلت  ترهـش و  رد  دـناهدش و  اهنآ  ةاور  لاوحا  هقف و  نایب  لکـشم و  طبـض  بیرغ و  حرـش  يدـصتم  هفئاـط  هناوع و 

صلخ دنراد  عامس  سک  رازه  دون  هطساو  الب  يراخب  زا  يراخب  حیحـص  هک  تسا  هدرک  لقن  يربرف  زا  لوصالا  عماج  بحاص  دناهدیـسر 
رگا دنـشاب و  ضعب  زا  رتحیحـص  باتک  هس  ره  نیا  ثیداحا  یـضعب  هچ  رگا  دـناثیداحالا  حـصا  باتک  هس  ره  نیا  ثیداحا  هکنآ  مـالک 

رابتعاب أّطوم  رب  تسلمتـشم  يراخب  حیحـص  سپ  دـنادوجوم  يراـخب  حیحـص  رد  اـبلاغ  أّـطوم  هعوفرم  ثیداـحا  دوش  هدـید  صحفت  رظنب 
هیناـث هقبط  تشاد و  دـیاب  یلوا  هقبط  رد  ار  باـتک  هس  ره  نیا  سپ  تسا  هداـیز  أّـطوم  رد  نیعباـت  هباحـص و  راـثآ  يرآ  هعوفرم  ثیداـحا 

عماج ثیداحا  نآ  تافـص و  نیرد  دنانیحیحـصب  بیرق  نکل  دناهدیـسرن  نیحیحـص  ثیداحا  هجردـب  تفـص  هس  ره  نیرد  هک  یثیداـحا 
نونف رد  رّحبت  طبض و  ظفح و  تلادع و  قوثوب و  دنافورعم  روهشم و  بتک  نیا  نافنصم  هک  تسییاسن  ننـس  دواد و  وبا  ننـس  يذمرت و 
ياملع نیب  امیف  اذهل  دناهدومن و  نایب  ناکما  ردقب  ار  نآ  تلع  ثیدح و  لاح  دناهدشن و  یضار  حماست  لهاستب و  اهباتک  نیرد  ثیدح و 

دلاو هدافا  دقان  بطاخم  دوخ  هک  تستریح  بجع و  لامک  سپ  یهتنا  دنمان  هّتس  حاحص  ار  باتک  شـش  نیا  سپ  دناهتفای  ترهـش  مالـسا 
نیدقتعم ریکذت  ظاقیا و  ریصبت و  هیبنت و  يارب  دماحم  يواح  يذمرت  حیحص  شیاین  دارطا و  شیاتس و  حدم و  لامک  نمضتم  دوخ  دجام 

ثکن زا  قح  لها  هلباقم  رد  دزاسیم و  رهاظ  نآب  دوخ  ناعذا  قیدصت و  ناقیا و  نامیا و  دنکیم و  لقن  دوخ  ریقوت  اب  مادخ  نیدشرتسم  و 
ماحقا ررغ و  لـلز و  رد  نیدـقتعم  عاـقیا  رذـه و  نوجم و  راـثیا  رفخ و  اـیح و  كرت  رفخ و  یـصع و  قش  رکم و  دـهع و  ضقن  ردـغ و  و 
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تیالو و ثیدح  بیذـکت  لاطبا و  در و  قیرط  قیـضم  الم  رب  دـسارهیمن و  ررـض  شحوا  رد  نیعجتنم  جالیا  رطخ و  شحفا  رد  نیدـلقم 
نییبت و ریوزت و  بذک و  روهظ  حوضو  زا  لوه  فوخ و  دراپسیم و  دناروکذم  يذمرت  حیحـص  رد  هفنا  مغر  یلع  ود  ره  هک  ریط  ثیدح 

برق تسرهاظ  هداجا  اپارـس  هدافا  نیزا  هک  دـنارذگیم  هن  لایخب  درآیم و  لزنم  تراسج  لد  رد  ریوشت  بجوم  ضقانت  تفاـهت و  ققحت 
نیحیحصب يذمرت  حیحص 

164 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ار نا  ثیداحا  ثیدح  داقن  هکنآ  رب  باتک  لوبق  تلالد  لوبق و  ترهش و  تحص و  ینعا  همیخف  هدیدع  دماحم  همیظع و  هثالث  تافـص  رد 

اهقف هدومن و  ریرقت  هدومرف و  بیوصت  نآ  ثیداـحا  لاـح  ناـیب  رد  ار  باـتک  بحاـص  مکح  هدومنن و  نآ  رب  ضارتـعا  دـناهدرک و  تاـبثا 
تلادـع و قوثوب و  يذـمرت  دوخ  ندوب  فورعم  روهـشم و  تسحـضاو  نا  زا  زین  راکنا و  فالتخایب و  دـنیامنیم  کـسمت  نآ  ثیداـحاب 
ثیدح و لاح  هدشن و  یضار  حماست  لهاستب و  دوخ  حیحـص  رد  يذمرت  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  ثیدح و  نونف  رد  رّحبت  ظفح و  طبض و 

تابثا نیاف  هدیدرگ  حیحـصب  موسوم  هتفای و  ترهـش  مالـسا  ياملع  نیب  امیف  باطتـسم  باتک  نیا  هدومن و  نایب  ناکما  ردـقب  ار  نآ  تلع 
اذه نیا  ریرقتلا و  بیوصتلا و  لوبقلا و  نم  اذه  نیا  رورغلا و  لهاستلا و  حماستلا و  یفن  نم  روحدملا  عضولا  ناتهبلا و  روزلا و  بذـکلا و 

ٌریِسَح َوُه  َو  ًائِساخ  ُرَصَْبلا  َْکَیلِإ  ِْبلَْقنَی  ِْنیَتَّرَک  َرَصَْبلا  ِعِجْرا  َُّمث  ریکن  راکنا و  فالتخا و  الب  ریهامجلا  ءاهقف  کسمت  نم 
ٍرِیبَخ ُْلثِم  َُکئِّبَُنی  َو ال 

نب یـسوم  نب  هروس  نب  یـسیع  نب  دـمحم  یـسیع  وبا  ینعی  يذـمرت  ریبک  عماج  هتفگ  نیثدـحملا  ناتـسب  رد  بطاخم  هکنآ  مجنپ  لـهچ و 
تفاسمب ذمرت  تاهید  زا  تسیهید  نآ  غوب  هب  تبسن  همجعم  نیغ  نا  زا  دعب  واو  نوکس  هدحوم و  ياب  مضب  یغوب  ریرض  یملس  كاحضلا 

نیمه دارم  رهنلا  ءاروام  ظفل  رد  دنیوگ و  زین  خلب  رهن  نوحیج و  ار  نآ  هک  هیوم  بآ  رانک  رب  میدق  يرهش  مان  ذمرت  نا و  زا  گنسرف  شش 
مدرم نابز  رب  لوادتم  مومـضم و  ار  ود  ره  یـضعب  دنزاس و  حوتفم  ار  میم  ات و  یـضعب  تسرایـسب  فالتخا  ذـمرت  ظفل  رد  دـشابیم و  رهن 

هتخومآ ار  وا  شور  تسیراخب  دیشر  درگاش  يذمرت  دننک و  ملکت  میم  رـسک  ات و  حتفب  یتعامج  تسود و  ره  رـسک  قئالخ  رگید  اجنیا و 
ثیدح ملع  بلط  رد  اهلاس  زاجح  ناسارخ و  ير و  طساو و  هفوک و  هرصب و  رد  دراد  تیاور  زین  ناشیا  خویش  دواد و  یبأ  زا  ملسم و  زا  و 

زا تایثیح  هوجو و  یـضعب  هب  هکلب  تسا  بتک  نآ  نیرتهب  عماج  نیا  تسراگدای و  يو  زا  فیرـش  نف  نیرد  رایـسب  فیناصت  هدرب و  رـسب 
لها زا  کـی  ره  لالدتـسا  هوجو  ءاـهقف و  بهاذـم  رکذ  مود  رارکت  مدـع  بیترت و  تهج  زا  لوا  هدـش  عقاو  رتـبوخ  ثیدـح  بتک  عـیمج 

اهنآ و ياهتینک  باقلا و  ةاور و  يامسا  نایب  مراهچ  للعب  للعم  بیرغ و  فیعض و  نسح و  حیحـص و  رد  ثیدح  عاونا  نایب  موس  بهاذم 
هک تشاد  يدحب  فوخ  دبز و  عّروت و  دناهتفگ و  يراخب  هفیلخ  ار  وا  دـننز و  لثم  ظفح  رد  ار  يذـمرت  لاجر و  ملعب  هقلعتم  دـئاوف  رگید 
اب هکم  هار  رد  هک  تسنآ  وا  ظفح  رد  هحیحـص  تایاکح  زا  دـش و  انیبان  درک و  يراز  هیرگ و  اـهلاس  یهلا  فوخب  تسین  روصتم  نآ  قوف 

خیـش زا  تقو  نیرد  هتفاـین  تئارق  ضرع و  تصرف  هـتفرگ و  هتـشون  ثیدـح  وزج  ود  خیـش  نا  زا  قباـس  درک و  تاـقالم  خویـش  زا  یخیش 
ود نآ  اقافتا  نک  هلباقم  ار  نآ  مناوخب و  نم  ات  رادب  تسد  رد  رایب و  هموقرم  يازجا  هک  تفگ  درک و  لوبق  خیـش  دومن  عامتـسا  ياعدتـسا 

خیش تسشن و  هذمالت  روتسدب  خیش  روضحب  هدروآ  دیفس  رگید  وزج  ود  ثیدح  نآ  عامس  قوش  لامک  ببـسب  يذمرت  دوب  هدرک  مک  زج 
ازهتـسا نم  اـب  اـیوگ  هک  هدومرف  هدـش  كانبـضغ  رایـسب  دنادیفـس  يازجا  وا  تسد  رد  هک  دـید  هدرک  رظن  خیـش  هاـگان  دومن  تئارق  زاـغآ 
ناوخب هک  تفگ  خیـش  هتـشون  زا  رتـهب  مراد  ظوفحم  ار  ثیداـحا  نکیل  مدرک  مگ  ار  هبوتکم  يازجا  نم  خیـش  اـی  تفگ  يذـمرت  ینکیم 

دئاز خیش  بجعت  دناوخب  دای  ار  ثیداحا  نآ  همه  يذمرت 
165 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناحتما تفگ  يذمرت  یشاب  هتشاد  دای  قباس  زا  یشاب  هتفرگ  دای  راب  کی  ندینـش  درجمب  هک  دیآیمن  رواب  ارم  هک  تفگ  داعبتـسا  زا  دش و 
روفلا یف  دـیناسا  عم  ار  ثیداحا  نآ  يذـمرت  تقر  هدـناوخ  دوب  هن  يرگید  دزن  هک  دوخ  بئارغ  زا  رگید  ثیدـح  لهچ  خیـش  دومرف  دـیاب 
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فینـصت زا  هاگ  ره  نم  هک  تسا  هتفگ  يذـمرت  هدـش  عقاو  اهراب  وا  ظفح  باب  رد  تاناحتما  مسق  نیا  داتفین و  اطخ  اج  چـیه  دومن و  هداعا 
زین ناشیا  مدرب  قارع  ياملع  شیپ  نآ  زا  دعب  دندومرف  دنـسپ  همه  ناشیا  مدومن  فیرـش  زاجح  ياملع  هب  ار  نآ  لوا  مدش  غراف  عماج  نیا 

ریهـشت جیورت و  ار  نآ  نآ  زا  دعب  دندش  دنماضر  زین  ناشیا  مدرک  ضرع  ناسارخ  ياملع  رب  نآ  زا  دعب  دندرک  حدـم  ار  نآ  ۀـملکلا  قفتم 
رد سلدنا  ءاملع  زا  یـضعب  دـنکیم و  ملکت  هک  تسیربمغیپ  ایوگ  وا  هناخ  رد  سپ  دـشاب  باتک  نیا  وا  هناخ  رد  هک  ره  هتفگ  زین  مدومن و 

دوشیم موقرم  هک  دنراد  یمظن  باتک  نیا  حدم 
موجنلا  رهز  هراهزا  تکح  ملع  ضایر  ّيذمرتلا  باتک 

موسرلاک  تمیقا  ظافلاب  تنیبا  ۀحضاو  راثالا  هب 
مومعلل  صوصخلل و  اموجن  ترانأ  دق  حاحصلا و  اهالعا  و 

میقّسلا  نم  حیحّصلا  ناب  دق  بیرغ و  وا  اهیلی  نسح  نم  و 
مولعلا  بابرال  هملاعم  انیبم  یسیع  وبا  هّللعف 

میلّسلا  رظنلا  ولوا  اهّریخت  حاحص  راثآب  هزّرط  و 
میوقلا  جهنلا  لضفلا و  لها  امدق و  ءاهقفلا  ءاملعلا و  نم 

مولعلا  بابرا  هیف  ننفت  اسیفن  اقلع  هباتک  ءاجف 
موسرلا  ینما  مهسوفن  دیفی  ملع  سیفن  هنم  نوسبتقی  و 

میعّنلا  راد  یف  مینستلا  نم  يورنل  هانیور  هانبتک 
میقتسم  ینعم  ّلک  كرداف  یناعملا  رحب  یف  رکفلا  صاغ  و 
میرکلا  لعفلا  یلع  یسیع  ابا  ریخ  دعب  اریخ  نمحّرلا  يزج 

لامکب ناتسب  ترابع  نیرد  نأشیلاع  بطاخم  یهتنا  تسا  هدوب  هن  داتفه و  دص و  ود  لاس  بجر  مهدفه  هبنشود  بش  ذمرت  رد  وا  تافو 
انث حدم و  لیجبت و  میظعت و  تیاهن  هّیلب  هّیذا و  فوخ  الب  هّیقت و  قافن و  الب  راختفا  روبح و  رورس و  تیاغ  راشبتـسا و  جاهتبا و  تشاشب و 

هفلؤم بتک  عیمج  رب  نآ  لیـضفت  دـعب  الوا  هداهن  زاغآ  هعونتم  قرط  یتش و  هوجوب  يذـمرت  حیحـص  ءارطا  فصو و  لـالجا و  میرکت و  و 
او نامجرت  قئاقح  نابز  تسه  لخاد  نا  رد  مه  ملـسم  حیحـص  يراخب و  حیحـص  هک  بتک  عیمج  رب  هعبرا  هوجوب  نآ  حـیجرت  هب  يذـمرت 

ياملع ندش  دنماضر  نآ و  حدم  رب  قارع  ياملع  هملک  قافتا  ار و  نآ  زاجح  لها  عیمج  ندومرف  دنـسپ  يذمرت  دوخ  زا  نا  دـعب  هداشک و 
لقن ملکتم  ّیبن  هب  ار  دوخ  حیحص  يذمرت  دوخ  هیبشت  زین  انث و  لوبق و  اضر و  حدم و  نیا  دعب  باتک  نیا  ریهشت  جیورت و  نا و  زا  ناسارخ 

رد راعشا  بوغرم  نانیمطا  تیاغ  ءادبا  بولطم و  قوثو  لامک  راهظا  بویع و  نیـسّسجتم  تاهبـش  عفد  بولق و  حیرفت  يارب  زین  هدومرف و 
رکذ يدینـش  اقباس  باتک  نیا  تلالج  تمظع و  لامک  رب  نآ  تلالد  هوجو  هک  رابت  یلاـع  نییـسلدنا  ضعب  راـکفا  زا  راعـش  تغـالب  راـهب 

قح لها  هلباقمب  باطتسم  باتک  نیا  حدم  فصو و  رد  بانطا  باهـسا و  همه  نیا  بانج  یلاع  بطاخم  هک  تسفیح  لامک  نکل  هدومرف 
نایسن قاط  رب  بایطا 

166 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
جّرحت و مثات و  نیدت و  عرو و  لامک  دنتـشاد و  رظن  شیپ  ریط  ثیدح  تیالو و  ثیدح  لاطبا  بیذـکت و  رد  قارغا  هغلابم و  دنتـشاذگ و 

نامیا ربدت و  باحـصا  ناقیا و  فاصنا و  بابرا  رب  دوخ  تلانب  الو و  افـص و  ياصقا  تراهم و  قذـح و  تیاغ  تلالج و  قدـص و  تیاهن 
هیولع و لئاضف  زا  فارحنا  هیددـع و  هیمیت و  خـیاشم  تیدوبع  بهذـم  افـص  اب  لضاف  ایح و  اب  بطاـخم  هک  تسنآ  قح  دـنتخاس و  رهاـظ 
مالعا و فالـسا  تدـناعم  تقاشم و  تفلاـخم و  در و  يارب  ینز  الـصا و  نآ  تهجب  هک  تسا  هدـیرخ  نارگ  نادـنچ  هّیوبن  ترتع  بقاـنم 
يزخ و روهظ  تفآ  زا  تفاخم  الب  هداهنن  شیوخ  ماقم  یلاع  مادـخ ؟؟؟ تادافا  هکلب  دوخ  ماـقمق  دـجام  دـلاو  ماـخف و  هذـتاسا  خـیاشم و 
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نآ راگزور و  هناگی  نآ  دوخ  تاذ  تاداشرا  تاقیقحت و  راخفلا و  لیلج  دـلاو  رابک و  نیطاسا  تادافا  زا  راغـص  ثبخ و  حوضو  راـسخ و 
راهطالا ۀمئالا  وبا  بقانم  لئاضف و  رگید  نیهوت  در و  ریط و  ثیدح  تیالو و  ثیدـح  بیذـکت  لاطبا و  نابایب  رد  رـس  رارکت  راثکاب و  مه 

هذه روسجلا  قلذحتملا  بطاخملا  تبثی  نا  روهدـلا  بئاجع  نم  ۀـلمجلاب  هداد و  راهنلا  لیّللا و  لّصتا  ام  مهیلع  هیلع  همالـس  هَّللا و  تاولص 
یسنی مث  يذمرتلا  حیحصل  ةرهابلا  یلاوعلا  ةرهازلا و  دماحملا  ۀعـصانلا و  لئاضفلا  ۀعرابلا و  رخافملا  ۀلیمجلا و  بقانملا  ۀلیلجلا و  حئادملا 

یف نیروکذملا  ۀیالولا  ریطلا و  ثیدح  بذـکی  لمجلا و  صقر  صقری  للاعتی و  لفاغتی و  لهذـی و  لفغی و  لهاستی و  یـسانتی و  وا  کلذ 
یف مادقالا  ضحد  نم  مصاعلا  هَّللا  لطخلا و  ءارهلا و  رکنم  للزلا و  شحاف  رامضم  یف  ایرج  للخلا  نع  هتدافا  بسح  ءيربلا  حیحصلا  اذه 

لمعلا لوقلا و 

مشش هجو 

هدومرف بقانم  باتک  رد  هارث  باط  بوشآرهـش  نبا  هماّلع  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  ریط  ثیدح  يرذالبلا  رباج  نب  ییحی  نب  دـمحا  هکنآ 
نب ییحی  نب  دـمحا  اذـهف  خـلا  هخیرات  یف  يرذالبلا  ءایلوألا و  ۀـیلح  یف  میعن  وبا  هعماج و  یف  ّيذـمرتلا  مهنم  ۀـعامج  ریطلا  ثیدـح  يور 

يوری رباسلا  دّـقنملا  ّيرابخالا  رهاملا و  ظفاحلا  ۀـمالعلا  رثاملا  لضاوفلا و  نساحال  ینتقملا  رخاـفملا و  یلاـعملا و  لـئالجل  زئاـحلا  رباـج 
رباخلا يرذالبلا  ۀیاور  دعب  ثیدحلا  اذه  رکنی  الف  رـساخ  لک  ۀفاشل  احایتجا  هخیرات  یف  هتبثی  رباکملا و  دحاجلا  فنال  امغر  ریطلا  ثیدـح 

نیفورعم و ظافح  نیمدقتم و  هلجا  زا  يرذالب  هک  دنامن  یفخم  رثاخلا و  دابزلاب  هیلع  طلتخا  نم  ّالا  هبذـکی  رهاجتملا و ال  دـینعلا  دـیلبلا  الا 
یـسوطلا میهاربا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  دـمحم  وبا  رکذ  دـعب  ظاـفحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  هدوب  راـگزور  همـالع  روهـشم و  خـیرات  بحاـص 

دواد وـبا  ۀـقبط  نم  روهـشملا  خـیراتلا  بحاـص  ییحی  نب  دـمحا  هناـف  ریبـکلا  اـّماف  ریغـصلا  يرذـالبلا  اذـه  تلق  هـتفگ  ظـعاولا  يرذـالبلا 
دمحا دمحم  وبا  عرابلا  ظفاحلا  مامالا  يرذالبلا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویس  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ّيرابخا و  ظفاح  یناتـسجسلا 

یف طلغ  هیلع  دهعی  مل  ظعولا  ظفحلا و  یف  هرـصع  دحاو  ناک  مکاحلا  هَّللا  دـبع  وبا  لاق  ظعاولا  يرذالبلا  یـسوطلا  میهاربا  نب  دـمحم  نب 
ریبکلا ریغّصلا و  ّيرذالبلا  اذه  هنس 339  نا  رهاّطلاب  دهشتسا  ملسم  باتک  عضو  یلع  احیحص  جرخ  ثیدح و  مسا  وا  دانسا 

167 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ار هارث  باط  بوشآرهـش  نبا  هک  دنامن  یفخم  ۀمالع و  يرابخا  ظفاح  یناتـسجسلا  دواد  یبأ  ۀـقبط  یف  خـیراتلا  بحاص  ییحی  نب  دـمحا 

تلزنم ولع  تبترم و  تمظع  ناش و  تلالج  تیاغ  نآ  زا  هک  هرهاب  هیلع  بقانم  هرهاز و  هّینـس  دـماجمب  هینـس  نیققحم  لثاما  املع و  رباکا 
نیاب هنماک  ررد  رد  وا  شیاتس  حدم و  ینالقسع  رجح  نبا  هک  يدفصلا  هَّللا  دبع  نب  کیبا  نب  لیلخ  هچنانچ  دناهدوتس  تسرهاظ  وا  بانج 

ابیرقت و ۀئام  تس  نیعست و  عبس و  وا  تس  ۀنـس  دلو  افـصلا  وبا  يدفّـصلا  نیدلا  حالـص  بیدالا  هَّللا  دبع  نب  کیبا  نب  لیلخ  هدومن  ناونع 
یتح لاغتـشالا  نم  هنکمت  مل  هابا  نا  هسفن  نع  رکذ  دـّیجلا و  ّطخلا  بتک  هب و  علوف  بدـالا  هیلإ  ببح  مث  اـهیف  رهمف  مسرلا  ۀعانـص  یلاـعت 

دومحم و باهشلا  نع  ذخا  عیقاوتلا و  لّسرتلا و  رثنلا و  مظنلا و  نم  اّدج  رثکا  مث  نسحلا  رعشلا  لاق  مث  هسفنب  بلطف  ۀنـس  نیرـشع  یفوتـسا 
عم فاطف  ۀعامج  يزملا و  نم  قشمدب  هعم و  نم  یسوبّدلا و  سنوی  نم  رـصمب  عمـس  مهوحن و  ناّیح و  یبأ  ۀتابن و  نبا  سانلا و  دیـس  نبا 

مجعملا و فورح  یلع  ةدّلجم  نیثلث  وحن  یف  تایفولاب  یفاولا  هامـس  يّذلا  ریبکلا  هخیرات  عمجف  فیلاتلا  یف  ذخا  مث  قابطلا  بتک  ۀبلطلا و 
عجاوّسلا ناحلا  دئاوفلا و  ریثک  مجعلا  ۀّیمال  حرش  هل  تادّلجم و  ّتس  یف  رصعلا  نایعا  رصنلا و  ناوعا  هامس  باتک  یف  هرـصع  لها  هنم  درفا 

فـشک حیـشرلا و و  حیـشوت  لیخلا و  فصو  یف  لیذلا  رج  ۀبیتکلا و  یلع  ۀبیقنلا  فاطللا  هفیناصت  نم  نادـلجم و  عجارملا  يدانملا و  نیب 
اتقو و بلحب  رّـسلا  هباتک  رـشاب  ةرهاقلاب و  مث  دفـصب  جردـلا  ۀـباتک  یلو  ام  لوا  کلذ و  ریغ  سانجلا و  ناـنج  لاـخلا و  فصو  یف  لاـحلا 
هعمس و لقث  دق  رخآلا  یف  ناک  ةدوملا و  لیمج  ةرشاعملا  نسح  سانلا  یلا  ابیجم  ناک  لاملا و  تیب  ۀلاکو  قشمدب و  عیقوتلا  اتقو و  ۀبحّرلاب 
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عرابلا بیدالا  هقح  یف  یبهذلا  لاق  مهریغ  یبیـشجلا و  ریثک و  نبا  یبهذلا و  هخایـشا  نم  هنم  عمـس  دق  عماجلاب و  ةدافالل  يّدصت  دـق  ناک 
لاق ۀغالب و  بتک و  فیلاوت و  هل  هنم و  تعمـس  ینم و  عمـس  اضیا  لاق  فنـص و  عمج و  ءاشنإلا و  یف  مدقت  نونفلا و  یف  كراش  بتاکلا 

عمج و ثیدـحلا و  أرق  لئاسرلا و  یف  داس  لئاضفلا و  یف  كراش  ملعلا و  بلط  لماکلا  غیلبلا  بیدالا  ملاـعلا  ماـمالا  صتخملا  مجعملا  یف 
لاق میشلا و  نساحم  قالخالا و  مراکم  یف  یهتنملا  هیلإ  ناک  یبیشجلا  لاق  یکبـسلا و  هل  مجرت  دق  ۀغالب و  بتک و  فیلاوت و  هل  فّنص و 

براقی ام  يدـیب  تبتک  هطخب  دـجو  رایخالا و  ءاسؤرلا  ایاقب  نم  ناـک  دعـس  نبا  لاـق  تادـلجملا و  نم  نیتس  براـقی  اـم  بتک  ریثک و  نبا 
ضعب بتک  ثیدـحلا و  نم  ائیـش  هسفنب  أرق  عفار  نبا  لاق  کلذ و  افعـض  ءاـشنإلا  ناوید  یف  هتبتک  يذـّلا  لـعل  لاـق و  ةدـلجم  ۀـئام  سمخ 

ةرکاذملا و ةولخ  مادختسالا و  هیروتلا و  یلع  مادخلا  ضیف  هفیناصت  نم  ةدم و  همزال  دومحم و  باهـشلا  انخیـش  یلع  بدالا  أرق  قابطلا و 
نم عیطاقم  ةدع  عفار  نبا  هنع  دشنا  همجعم و  یف  هرکذ  هرعش و  نم  یبهذلا  هنع  بتک  کلذ و  ریغ  مجعملا و  ۀّیمال  حرش  مسابلا و  ضورلا 

اهنم همظن 
168 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  هنیب  هرجه و  نم  تبذ  ینامر و  هنافجا  مهسب 

هنیعب  یلتاق  هنال  مصخ  هاوس  یل  ام  تم  نا 
رفعج وبا  ۀلمهم  نیـسب  ۀـیباتلا  بوشآرهـش  نب  یلع  نب  دـمحم  دـیوگیم  تایفولاب  یفاو  رد  ۀنـس 764  لاوش  رـشاع  ۀلیل  یف  قشمدـب  تام 

ناک ۀعیشلا  لوصا  یف  ۀیاهنلا  غلب  نینس و  نامث  هل  نآرقلا و  رثکا  ظفح  بیعشلا ؟؟؟ خویش  دحا  یعیشلا  نیدلا  دیشر  یناردنزاملا  ّيورسلا 
یهب ناک  هیلع و  علخ  هبجعاف و  دادـغبب  یفتقملا  مایا  ربنملا  یلع  ظعو  وحنلا و  بیرغلا و  نآرقلا و  ملع  یف  مدـقت  ّمث  دالبلا  نم  هیلإ  لحری 
ینثا ءوضو  یلع  الا  نوکی  دّجهّتلا ال  ةدابعلا و  عوشخلا و  ریثک  ملعلا  عساو  ةرواحملا  حـیلم  ۀـجهّللا  قودـص  ۀبیـشلا  هجولا و  نسح  رظنملا 

رد یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  لالج  ۀـئام و  سمخ  نینامث و  نامث و  ۀنـس  یفوت  اریثک  ءانث  هخیرات  یف  یط  یبأ  نبا  هیلع 
ملع یف  امدقم  ناک  ّيدفصلا  لاق  یعیـشلا  نیدلا  دیـشر  یناردنزاملا  ّيورـسلا  رفعج  وبا  بوشآرهـش  نب  یلع  نب  دمحم  هتفگ  ةاعولا  ۀیغب 
یبأ لآ  بقانم  نآرقلا  هباشتم  نآرقلا  لوزن  بابـسا  وحنلا  یف  لوصفلا  فلا  عوشخلا  ةداـبعلا و  ریثک  ملعلا  عساو  وحنلا  بیرغلا و  نآرقلا و 

نب یلع  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  همالع  ۀئام و  سمخ  نینامث و  نامث و  ۀنـس  تام  دئاوفلا  رداونلا و  یف  ةدئافلا  ةدـئاملا و  نونکملا  بلاط 
ّیناردنزاملا ّيورـسلا  رفعج  وبا  رـصن  یبأ  نب  بوشآرهـش  نب  یلع  نب  دمحم  هتفگ  نیرـسفملا  تاقبط  رد  یطویـس  ذیملت  يدوادلا  دـمحا 

راص یتح  لوصالا  یف  غبن  هبهذم و  لها  هقف  یف  ۀیاهنلا  غلب  هقفت و  مث  لاجرلا  یقل  ثیدحلاب و  لغتـشا  ۀعیـشلا  خویـش  دـحا  نیدـلا  دیـشر 
نآرقلا و ملع  هیلع  بـلغ  فیلاـتلا  هرهد و  دـحاو  هرـصع و  ماـما  ناـک  وـحنلا و  ریـسفتلا و  تاءارقلا و  نآرقلا و  مـلع  یف  مدـقت  مـث  ۀـلحر 

یلا هقرتفم  هقفتم و  هلیـسارم و  هلاجر و  ثیدحلا و  تاقیلعت  یف  هفیناصت  یف  ۀنـسلا  لهال  يدادغبلا  بیطخلاک  ۀعیـشلا  دنع  وه  ثیدـحلا و 
بلحی ال سانلا  لاز  ام  یط  یبأ  نبا  لاق  ۀـئام  سمخ  نینامث و  نامث و  ۀنـس  نابعـش  یف  تام  نونفلا  ریثک  ملعلا  عساو  هعاونا  نم  کلذ  ریغ 

رجح نبا  ّمّضلاـب و  یعیـشلا  حـتفلاب و  یلبنحلا  هّطب  نبا  لاـقف  دیـشرلا  مدـق  یتـح  ّیعیـشلا  ۀـطب  نبا  یلبنحلا و  ۀّـطب  نبا  نیب  قرفلا  نوـفرعی 
یف یط  یبأ  نبا  لاق  ۀعیـشلا  ةاعد  نم  یناردـنزاملا  يورّـسلا  رفعج  وبا  بوشآرهـش  نب  یلع  نب  دـمحم  هتفگ  نازیملا  ناسل  رد  ینالقـسع 

بیرغلا و ةءارقلا و  یف  مدـقت  مث  لوصـالا  یف  عبتت  تیبلا و  لـها  هقف  یف  ۀـیاهنلا  غلب  هّقفت و  مث  لاـجرلا  یقل  ثیدـحلاب و  لغتـشا  هخیراـت 
لصفلا و فلتخملا و  فلتوملا و  قرتفملا و  قفتملا و  یف  فّنـص  یناـعملا و  یلع  ضرعلا  حـیلم  ةروّصلا  لوبقم  ناـک  ۀـّیبرعلا و  ریـسفتلا و 

نیدلا دجم  هنس 588 و  نابعش  یف  تام  عوشخلا  ریثک  ناک  ۀعیـشلا و  ۀنّـسلا و  لها  ینعی  ۀّماعلا  لاجر  ۀصاخلا و  لاجر  نیب  قرف  لصولا و 
یعیشلا نیّدلا  دیـشر  یناردنزاملا  رفعج  وبا  بوشآرهـش  نب  یلع  نب  دّمحم  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  هغلب  رد  يدابآزوریف  بوقعی  نب  دمحم 

ۀیاهنلا غلب 
169 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مئاد ةدابعلا  ریثک  ملعلا  عساو  ناـک  هیلع  علخ  هبجعاـف و  یفتقملا  ماـیا  ظـعو  وحنلا و  ۀـغللا و  نآرقلا و  ملع  یف  مّدـقت  ۀعیـشلا و  لوصا  یف 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 145 

http://www.ghadirestan.com


مالعالا باتک  نآرقلا و  هباشتم  باتک  نآرقلا و  لوزن  بابـسا  باتک  نوزخملا و  نونکملا و  باتک  وحنلا و  یف  لوصفلا  باتک  هل  ءوضولا 
نامث و هنـس 588  تام  رهـشا  ةرـشع  الا  ۀنـس  ۀئام  شاع  ۀّمج  دئارف  دئاوف و  اهیف  عمج  ةدیدحلا  باتک  قئاقحلا و  دودـحلا و  یف  قئارطلا  و 

ۀئام سمخ  نینامث و 

متفه هجو 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  دـئاوز  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  ریط  ثیدـح  ینابیـشلا  لبنح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  هکنآ 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  دوخ  دجام  دلاو  فینصت  مالسلا 

ۀنیفـس نع  یلجبلا  نع  دلاخ  نب  ریطم  انثدح  لاق  مقرا  نب  سنوی  انثدح  لاق  رمع  نب  هَّللا  دبع  انثدح  لاق  کلام  نبا  انربخا  لاق  یبأ  ینثدح 
هیلإ تمدقف  نیفیغر  نیب  نیریط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  راصنالا  نم  ةأرما  تدها  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلوم 
هَّللا لوسر  لاقف  هتوص  عفرف  یلع  ءاجف  کلوسر  یلا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاـب  ینتئا  ّمهّللا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف  نیریطلا 

اینف یتح  نیریّطلا  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  عم  لکاف  هل  تحتفف  هل  حتفاف  لاق  یلع  تلق  اذه  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 
هتفگ هّیدن  هضور  رد  لیعامسا  نب  دمحم  و 

نیب نیریط  راصنالا  نم  ةأرما  تدـها  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلوم  ۀنیفـس  ثیدـح  نم  لبنح  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  جرخا 
هیلع هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هتوص  عفرف  یلع  ءاجف  کلوسر  یلا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  نیریطلا  هیلإ  تمّدقف  نیفیغر 

یهتنا اینف  یتح  نیریطلا  نم  الکاف  هل  تحتفف  هل  حتفاف  لاق  یلع  تلق  اذه  نم  مّلس  و 
دعب یقب  امف  دحج  هرکنا و  نم  رحن  یف  أرد  درس  فیرشلا و  ثیدحلا  اذه  يور  دق  دمحا  هیقفلا  مامالا  لجن  دّدسملا  ذبهجلا  هَّللا  دبع  اذهف 

؟؟؟ تاعیملت جاور  درجأ و  رکنم  لک  تالیوست  ذافنل  لاجم  دشرالا  دقنملا  دجمملا و  ثدحملا  کلذ  ۀیاور 
قدصلا ۀعیرش  یتا  دصق و  ّقحلا و  ّمأ  نمل  قیفوتلا  ّیلو  هَّللا  دهج و  هئافطا و  یف  دکو  ّدک و  هلامخا و  یف  یعس  ّدر و  ثیدحلا و  لطبا  نم 

رابک همئا  رافـسا  رد  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  هخماش  هیلالتم  رثآم  هخذاب و  هیلاع  رخافم  هرهاز و  هبرطم  بقانم  هرهاـب و  هبجعم  دـماحم  درو و  و 
هَّللا دبع  هتفگ  لاجرلا  ۀفرعم  یف  لامک  رد  یسدقم  یلبنح  دحاولا  دبع  نب  ینغلا  دبع  ظفاح  همالع  تسدضنم  روثام و  ّدرتسم و  روطـسم و 

نا یلا  ۀمثیخ  یبأ  ۀبیش و  یبأ  ینبا  نامثع  رکب و  ابا  نیعم و  نب  ییحی  هابا و  عمـس  يدادغبلا  ینابیـشلا  نمحرلا  دبع  وبا  لبنح  نب  دمحا  نب 
نب نیـسحلا  وبا  لاق  ذبهج و  نبا  ذبهج  دمحا  نب  هَّللا  دبع  يدادـغبلا  ردـب  یبأ  نب  ردـب  لاق  امهف و  اتبث  ۀـقث  ناک  بیطخلا  رکب  وبا  لاق  لاق 
افلا نینامث  اهنم  عمس  افلا  نورشع  ۀئامب و  وه  ریسفتلا و  افلا و  نوثلث  وه  دنسملا و  عمـس  هنال  هنم  هیبا  نع  يورا  ایندلا  یف  نکی  مل  يدانملا 

خوسنملا خسانلا و  ةداج و  یقابلا و  و 
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خویشلا ثیدح  ریغصلا و  ریبکلا و  کسانملا  نآرقلا و  یف  تاباوجلا  یلاعت و  هَّللا  باتک  یف  رخؤملا  مدقملا و  ۀبعش و  ثیدح  خیراتلا و  و 
بلط یلع  ۀـبظاوملا  ینکلا و  ءامـسالا و  ثیدـحلا و  للع  لاجرلا و  ۀـفرعمب  هل  نودهـشی  انخویـش  رباکا  يرن  اـنلز  اـم  لاـق و  کـلذ  ریغ  و 

عامسلا ةدایز  ۀفرعملاب و  هایا  هظیرقت  یف  فرسیل  مهـضعب  نا  یتح  کلذب  هل  رارقالا  مهفالـسا  نع  نورکذی  اهریغ و  قارعلا و  یف  ثیدحلا 
تدجو لاق  ءاّرفلا  نیـسحلا  نب  دـمحم  یلعی  وبا  ینثدـح  بیطخلا  رکب  وبا  ابنا  روصنم  وبا  ابنا  يدـنکلا  نمیلا  وبا  انربخا  هیبا  یلع  ثیدـحلل 

دبع ینبا  لبنح  نب  دمحا  یل  لاق  لاق  هنا  ۀعرز  یبأ  نع  ینغلب  لاق  یبطخلا  لیعامـسا  نع  يدرجنـسوّسلا  نسحلا  وبا  هاور  باتک  رهظ  یلع 
ّيروصلا یلع  نب  دمحم  ینثدح  بیطخلا  أبنا  هب  ظفحا و  امب  الا  ینرکاذـی  داکی  ثیدـحلا ال  ظفح  نم  وا  ثیدـحلا  ملع  نم  ظوظحم  هَّللا 

اموی تنک  لوقی  يرودلا  اسابع  تعمس  لاق  دّمحم  نب  میهاربا  ینثدح  یمحلملا  قاحـسا  نب  دمحم  انث  يرـصملا  رمع  نب  نمحرلا  دبع  ابنا 
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دبع لاق  اریثک و  املع  یعو  دق  نمحرلا  دبع  ابا  نا  سابع  ای  دـمحا  یل  لاقف  هَّللا  دـبع  هنبا  هیلع  لخدـف  لبنح  نب  دـمحا  هَّللا  دـبع  یبأ  دـنع 
نب هَّللا  دبع  يدع  نب  دمحا  وبا  لاق  ثیدـحلا و  للعب  هیبا و  لئاسمب  یلا  بتک  کلام و  نب  میهاربا  نم  هعم  تعمـس  متاح  یبأ  نب  نمحرلا 

هأرقی ملف  اصوصخ  هوبا  هیلع  هأرق  يذلا  هدنسم  نم  هیبا  ملع  ییحاف  ملعلا  یف  ّلحم  هسفن  یف  هل  هیباب و  لبن  نمحرلا  دبع  وبا  لبنح  نب  دمحا 
وبا لاق  هنع و  بتکی  نا  هوبا  هرما  نم  الا  دـحا  نع  بتکی  مل  هریغ و  هلأسی  مل  ام  هب  هربخاـف  ثیدـحلا  ةاور  نع  هاـبا  لأـس  اّـمم  هریغ و  یلع 
نب ریهز  هیلع  یّلص  یبطخلا  لیعامسا  لاق  نیتئام و  نیعـست و  ۀنـس  تام  نیتئام و  ةرـشع و  ثلث  ۀنـس  دمحا  نب  هَّللا  دبع  دلو  فاّوّصلا  ّیلع 
نب هَّللا  دبع  هتفگ  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  رادقملا و  قوف  اریثک  عمجلا  ناک  نیّتلا و  باب  رباقم  یف  نفد  هیخا و  نب  حلاص 
نب دمحا  یماّسلا و  جاّجحلا  نب  میهاربا  هیبا و  نع  يور  يدادغبلا  نمحرلا  دبع  وبا  ینابیّـشلا  دسا  نب  لاله  نب  لبنح  نب  دـمحم  نب  دـمحا 

عیبّرلا یبأ  دیشر و  نب  دواد  یسوم و  نب  مکحلا  ةداّجـس و  داّمح  نب  نسحلا  ّینامجرتلا و  میهاربا  نب  لیعامـسا  میهاربا  یبأ  يوغبلا و  عینم 
ۀبیش یبأ  نب  رکب  یبأ  سنوی و  نب  حیرش  يربنعلا و  ذاعم  نب  هَّللا  دیبع  یسرنلا و  دامح  نب  یلعالا  دبع  یبّضلا و  ورمع  نب  دواد  ّینارهزلا و 
رفعج نب  دـمحم  محازم و  یبأ  نب  روصتم  يدـهملا و  نبا  یلوم  هیودـبع  نب  ییحم  ۀـجراخ و  نب  مثیهلا  يردـحجلا و  ۀـحلط  نب  لـماک  و 
رکب وبا  نیثیدح و  یئاسّنلا  هنع  يور  ریثک  قلخ  نیعم و  نب  ییحی  یبالودلا و  حابّـصلا  نب  دمحم  یناکدولا و  رفعج  نب  دمحم  یناکرولا و 

وبا دمحا و  نب  جلعد  دلخم و  نب  دمحم  دعاص و  نب  ییحی  يوغبلا و  مسقلا  وبا  یلماحملا و  لماک و  نب  دمحا  راجنلا و  رکب  وبا  دایز و  نب 
ۀناوع وبا  یناهبـصالا و  لاّسعلا  دـمحا  وبا  یناریطلا و  مساقلا  وبا  يداـنملا و  نب  نیـسحلا  وبا  ناـطقلا و  داـیز  نب  لهـس  وبا  یعفاـشلا و  رکب 

فاوصلا ّیلع  وبا  ینیارفسالا و 
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لاق ۀعرز  یبأ  نع  ینغلب  ّیبطخلا  لاق  اریثک و  املع  هَّللا  دبع  یعو  دق  لوقی  دمحا  تعمس  يرودلا  سابع  لاق  ۀعامج  یعیطقلا و  رکب  وبا  و 
ّلک دمحا  نب  هَّللا  دبع  لاق  فاّوّصلا  یلع  وبا  لاق  ظفحا و  امب  الا  رکاذی  داکی  ثیدـحلا ال  ملع  نم  ظوفحم  هَّللا  دـبع  ینبا  دـمحا  یلا  لاق 
مل يدانملا  نب  نسحلا  وبا  لاق  ثیدحلا و  للعب  هیبا و  لئاسمب  ّیلا  بتک  متاح  یبأ  نبا  لاق  ۀثلث و  وا  نیترم  هتعمس  دقف  یبأ  لاق  لوقا  ءیش 

افلا و نینامث  هنم  عمـس  افلا  نورـشع  ۀئام و  وه  ریـسفتلا و  افلا و  نوثلث  وه  دنـسملا و  هنم  عمـس  هنال  هنم  هیبا  نع  يور  دحا  ایندـلا  یف  نکی 
خویشلا ثیدح  فیناصتلا و  نم  کلذ  ریغ  کسانملا و  نآرقلا و  تاباوج  ۀبعش و  ثیدح  خیراتلا و  خوسنملا و  خسانلا و  ةداج و  یقابلا و 
مهضعب نا  یتح  بلّطلا  یلع  ۀبظاوملا  ینکلا و  ءامـسالا و  ثیدحلا و  للع  لاجّرلا و  ۀفرعمب  هل  نودهـشی  انخویـش  رباکا  يرن  انلز  ام  لاق و 

الا دحا  نع  بتکی  مل  ملعلا و  یف  لحم  هسفن  یف  هل  هیباب و  لبن  يدع  نبا  لاق  هیبا و  یلع  عامّـسلا  ةدایز  ۀفرعملاب و  هایا  هظیرقت  یف  فرـسا 
لاق امهف و  اتبث  ۀقث  ناک  بیطخلا  لاق  ذبهج و  یبأ  ذبهج  دمحا  نب  هَّللا  دبع  يدادغبلا  ردـب  یبأ  نب  ردـب  لاق  هنع و  بتکی  نا  هوبا  هرما  نم 
لاق ۀـقث و  یئاسّنلا  لاق  تلق و  ةرخآلا  يدامج  یف  داز  یبطخلا و  لیعامـسا  هخّرا  اذـک  هنس 90 و  تام  هنـس 213 و  دلو  فاّوّصلا  یلع  وبا 

احلاص الجر  هَّللا  دبع  ناک  لالخلا  رکب  وبا  لاق  نالیبن و  ناتقث  لاقف  قاحسا  نب  لبنح  دمحا و  نب  هَّللا  دبع  نع  ینطق  رادلا  تلأس  یملّـسلا 
نب دمحا  نب  هَّللا  دبع  نمحرلا  دبع  وبا  ظفاحلا  یفوت  اهیف  هتفگ و  نیتئام  نیعست و  ۀنس  عئاقو  رد  ربع  رد  یبهذ  ءایحلا و  ریثک  ۀجهللا  قداص 

هیف و امدقم  هّللع  ثیدحلاب و  اریبخ  اماما  ناک  هیباک و  ۀنس  نوعبس  عبس و  هل  ةرخآلا و  يدامج  یف  دادغبب  ینابیشلا  یلهذلا  لبنح  نب  دمحم 
نیعست ۀنس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  هدلاو و  دنسم  ّبتر  يّذلا  وه  هیبا و  خویش  راغص  نم  عمس  دق  هیبا و  نع  سانلا  يورا  نم  ناک 

هّللع ثیدـحلاب و  اریبخ  اماما  ناک  ینابیّـشلا  لبنح  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  نمحرلا  دـبع  وبا  ظفاحلا  ةروکذـملا  ۀّنـسلا  یف  هتفگ و  نیتئام  و 
هنع قلخ و  نیعم و  نبا  هیبا و  نع  يور  ظفاحلا  يدادـغبلا  لـبنح  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  هتفگ  ظاّـفحلا  تاـقبط  رد  یطویـس  هیف و  امّدـقم 

لبنح نب  دمحا  یل  لاق  ۀعرز  وبا  لاق  قلخ  یعفاشلا و  رکب  وبا  یعیطقلا و  راجنلا و  رکب  وبا  یناربطلا و  ۀـناوع و  وبا  دـعاص و  نبا  یئاسّنلا و 
ییحاف ملعلا  یف  ّلحم  هسفن  یف  هل  هیباب و  لبن  يدـع  نبا  لاق  ظفحا و  امب  الا  ینرکاذـی  داکی  ثیدـحلا ال  ملع  نم  ظوظحم  هَّللا  دـبع  ینبا 

ۀنس تام  نیتئام و  ةرشع و  ثلث  ۀنس  دلو  امهف  اتبث  ۀقث  ناک  بیطخلا  لاق  هنع و  بتکی  نا  هوبا  هرما  نّمع  الا  دحا  نع  بتکی  مل  هیبا و  ملع 
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نیتئام نیعست و 

متشه هجو 

هَّللا بیبـح  نب  هَّللا  یلو  يوـلوم  هچناـنچ  هدوـمن  تیاور  رازبلاـب  فورعملا  قلاـخلا  دـبع  نب  رمع  نب  دـمحا  رکب  وـبا  ار  ثیدـح  نیا  هـکنآ 
هتفگ نینمؤملا  ةآرم  رد  يونهکل 

ۀیاور یف  عقر  لاق و  نا  یلا  هعم  لکاف  ّیلع  ءاجف  ریطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق 
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یلص ّیبّنلا  هل  لاقف  ۀعبارلا  یف  وا  ۀثلاثلا  یف  لخدف  هتددرف  ءاج  مث  هتددرف  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  ءاجف  هلوق  دعب  رازبلا  یلعی و  یبأ  یناربطلا و 
ام یلع  کلمح  ام  سنا  ای  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاقف  سنا  ینّدرف  تئج  لاق  ّیلع  ای  کب  أـطبأ  اـم  وا  یّنع  کـسبح  اـم  ملـس  هیلع و  هَّللا 

ّیلع نم  لضفا  وا  یلع  نم  ریخ  راصنالا  یف  وا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاقف  راصنالا  نم  الجر  نوکی  نا  توجر  لاق  تعنص 
تعفر ناکم و  ّومـس  ناش و  تلالج  تسراطقالا و  راصمالا و  یف  نیروهـشم  همئا  راخف و  یلاع  نیطاسا  رابک و  نیثدحم  زا  رازب  رکب  وبا  و 

نب رمع  نب  دمحا  رکب  وبا  ظفاحلا  رازبلا  ننـس  هتفگ  دوخ  دیناسا  هلاسر  رد  ریما  دمحم  راهتـشا  حوضو و  تیاغ  رد  وا  تبترم  ّولع  تلزنم و 
مالـسالا ناکرا  نم  نکر  وه  ۀمثیخ  یبأ  نبا  لاق  ۀلمّرلاب  ۀنس 292  یّفوتملا  يرـصبلا  ۀفّفخملا  ءاتلا  نیعلا و  حتفب  یکتعلا  رازبلا  قلاخلا  دبع 

ماشلا نم  ۀلمّرلاب  تام  هملع و  رشن  ناهبصا و  ماشلا و  یلا  هرمع  رخآ  یف  لحر  ریبکلا  دنسملا  هل  هعرو  هدهز و  یف  لبنح  نباب  هبشی  ناک  و 
دمحا رکب  وبا  ریهـشلا  ۀمالعلا  ظفاحلا  راّزبلا  هتفگ  ظاّفحلا  تاقبط  رد  یطویـس  نیدلا  لامک  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  خـلا و 

ۀنـس ۀلمّرلاب  تام  هملع  رـشن  ماشلا و  ناهبـصا و  یلا  هرمع  رخآب  لحر  لّلعملا  ریبکلا  دنـسملا  بحاص  يرـصبلا  قلاخلا  دـبع  نب  نوراه  نب 
قلاخلا دبع  نب  رمع  نب  دمحا  هتفگ  هدیسر  رصاق  رظنب  هرونم  هنیدم  مرح  بتک  رد  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  ناهبـصا  خیرات  رد  میعن  وبا  292 و 

* قئاقدلا فراع  قئاقحلا  فشاک  قلاخلا  دبع  نب  رمع  نب  دـمحا  رکب  وبا  اذـهف  یهتنا  نیترم  ناهبـصا  مدـق  ظفاحلا  رازبلا  رکب  وبا  يرـصبلا 
ضحادـملا و یف  قیقّحتلا  دـقنلا و  یلع  تبثتملا  قباسلا * رّحبتملا  ریرحنلا  قذاـحلا * رباـسلا  رهاـملا  قلاـخلا  هبر  نم  فوخلا  قح  فئاـخلا 

نم قداصلا  ۀـقّثلا  قدـصل  قراـفلا  لـّیزملا  زیمملا  قراوبلا * عماول  دـئاوعلا  نم  ءیـضملا  قراوّشلا * سئاـفن  دـئاوفلا  نم  رهظملا  قئاـضملا 
ّلک ّسال  احایتجا  و  قرام * سّبلم  ّلک  ۀفاشل  الاصیتسا  قذامم و  نحاش  ّلک  فنال  امغر  ریطلا  ثیدـح  يور  دـق  قئاملا * بذاکلا  بذـک 

نوکی فیک  بجعلا  ّلک  بجعلاف  قفانم * دحاج  لک  تاعیملتل  ءادرا  و  ققاشم * دـئاح  لک  تاسیبلتل  ةرابا  و  قراخ * ۀفـصنلا  ءادر  دـناعم 
هباشملا مالسالا * ناکرا  نم  نکر  هاور  ّهنا  عم  ماغطلا  نیقلتخملا  تالوحنم  و  ماثغالا * نیرتفملا  بیذاکا  نم  ابوذکم  اعوضوم و  ثیدحلا 

نیدلا نع  نیدترملا  ۀفاش  لاصیتسا  یف  دهاجلا  دـهاجملا  مهقیتع  یلع  حـجارلا  قئافلا  مالّـسلا  مهیلع  ءایبنالا  ماقم  مئاقلا  لبنح  نب  دـمحال 
هیلع هَّللا  یلص  مانالا  ریخ  نیدب  ءارزالا  دصق  مالسالا و  ناکرا  نم  میظع  نکر  ّده  مار  دارأ و  امناف  فیرشلا  ثیدحلا  بّذک  نمف  داتعملا ،

ماری هلضف ال  يّذلا  قیتعلا  ثلث  یلع  ءّرجت  و  مارکلا ، ءایبنالا  نم  ّضغلا  دمص  ماظعلا و  هلآ  و 

مهن هجو 

هتفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صئاصخ  هلاسر  رد  یئاسّنلا  بیعش  نب  دمحا  نمحرلا  دبع  وبا  هکنآ 
ییحی نب  ایرکز  ینربخا 
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هیلع و هَّللا  یلـص  ّیبنلا  نا  کلام  نب  سنا  نع  يّدّسلا  نع  رمع  نب  یـسیع  نع  کلملا  دبع  نب  رهـسم  انث  لاق  دامح  نب  نسحلا  انربخا  لاق 
ّیلع ءاج  مث  هّدرف  رمع  ءاج  مث  هّدرف  رکب  وبا  ءاجف  رئاطلا  اذـه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  بحاب  ینتئا  ّمهَّللا  لاقف  رئاط  هدـنع  ناـک  ملس 

هل نذاف 
ناکرا مخافا  تاجرد و  یلاع  نیطاسا  هلجا  تابثا و  نیدنتـسم  مظاعا  تاقث و  نیدمتعم  رباکا  زا  همه  دنـس  نیا  لاجر  هک  دـنامن  یفخم  و 

هلیبن و بقانم  هلیثا و  لئاضف  بصانم و  خومـش  بتارم و  ولع  ناکم و  ّومـس  ناش و  تلـالج  سپ  یئاـسن  همـالع  اـما  دنتـسه  تافـص  ـالاو 
یضاق دوشیم  روکذم  نآ  ضعب  جذومنا  روطب  اما  دوش  هدرک  نآ  ياصحا  هطاحا و  هک  تسنآ  زا  دئاز  وا  همیظع  حئادم  همیخف و  نساحم 

نب یلع  نب  بیعـش  نب  یلع  نب  دـمحا  نمحرلا  دـبع  وبا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نباـب  فورعملا  دـمحم  نب  دـمحا  نیدـلا  سمش 
لاق سانلا  هنع  ذخا  هفیناصت و  اهب  ترشتنا  رصم و  نکس  ننّسلا و  باتک  هل  ثیدحلا و  یف  هرـصع  ماما  ناک  ظفاحلا  یئاسّنلا  رحب  نب  نانس 
لخد قشمد و  یلا  جرخ  هرمع و  رخآ  یف  رـصم  قراف  نمحرلا  دبع  ابا  ّنا  نولوقی  رـصمب  انخیاشم  تعمـس  یناهبـصالا  قاحـسا  نب  دمحم 

ۀلیـضف هل  فرعا  ام  يرخا  ۀیاور  یف  لّضفی و  یتح  سأرب  اسار  جرخی  نا  ۀیواعم  یـضری  اما  لاقف  هلئاضف  نم  يور  ام  ۀیواعم و  نع  لئـسف 
هنیـضح و یف  نوعفدی  يرخا  ۀـیاور  یف  دجـسملا و  نم  هوجرخا  یتح  هتیـصخ  یف  نوعفدـی  اولاز  امف  عیـشتی  ناک  کنطب و  هَّللا  عبـشال  الا 

اهیلإ لمحف  ۀکم  یلا  ینولمحا  لاق  قشمدب  یئاسّنلا  نحتما  امل  ینطقرادـلا  نسحلا  وبا  ظفاحلا  لاق  اهب و  تامف  ۀـلمرلا  یلا  لمح  مث  هوساد 
هوساد امل  یناهبـصالا  میعن  وبا  ظفاحلا  لاق  ۀئامثالث و  ثلث و  هنـس  نابعـش  یف  هتافو  تناک  ةورملا و  افـصلا و  نیب  نوفدـم  وه  اهب و  یفوتف 

هنع و هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لضف  یف  صئاصخلا  باتک  فّنـص  دـق  ناک  لاق و  لوقنم  وه  سودـلا و  کلذ  ببـسب  تام  قشمدـب 
لاقف مهنع  هَّللا  یـضر  ۀباحـصلا  لئاضف  یف  اباتک  فّنـصت  الا  هل  لیقف  یلاعت  هَّللا  همحر  لبنح  نب  دـمحا  نع  هیف  هتایاور  رثکا  تیبلا و  لـها 

اموی و رطفی  اموی و  موصی  ناک  باـتکلا و  اذـهب  یلاـعت  هَّللا  مهیدـهی  نا  تدراـف  ریثک  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  نع  فرحنملا  قشمد و  تلخد 
و يرارـس ؟؟؟؟ نهل و  مسقی  تاجوز  عبرا  هل  ناک  یقـشمدلا  رکاسع  نباب  فورعملا  مساقلا  وبا  ظفاحلا  لاق  عاـمجلا  ةرثکب  اـفوصوم  ناـک 

ۀئامثالث ثلث و  ۀنـس  رفـص  نم  تلخ  ۀلیل  رـشع  ثالثل  نینثالا  موی  یفوت  یلاعت  هَّللا  همحر  ةداهـشلا  كرداف  قشمدب  نحتما  ینطقرادلا  لاق 
یف رـصم  خـیرات  بحاص  سنوی  نب  دـمحا  نب  نمحرلا  دـبع  دیعـس  وبا  لاق  نیطـسلف و  ضرا  نم  ۀـلمّرلاب  لیق  یلاعت و  هَّللا  اهـسرح  ۀـکمب 
ۀنس ةدعقلا  يذ  یف  رصم  نم  هجورخ  ناک  اظفاح و  اتبث  ۀقث  ثیدحلا  یف  اماما  ناک  امیدق و  رـصم  مدق  یئاسّنلا  نمحرلا  دبع  ابا  ّنا  هخیرات 
أسن یلا  هتبسن  ملعا و  هَّللا  نیتئام و  ةرشع و  عبرا  لیق  ةرشع و  سمخ  ۀنس  یف  إسنب  هدلوم  یف  هتادوسم  یف  هطخب  تیأر  ۀئام و  ثلث  نیتنثا و 

نونلا حتفب 
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رد يّزم  نمحرلا  دـبع  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  نایعألا و  نم  ۀـعامج  اهنم  جرخ  ناـسارخب  ۀـنیدم  یه  ةزمه و  اهدـعب  ۀـلمهملا و  نیـسلا  و 
ننّسلا باتک  بحاص  ظفاحلا  یضاقلا  یئاسّنلا  نمحرلا  دبع  وبا  رانید  نب  رحب  نب  نانس  نب  یلع  نب  بیعش  نب  دمحا  هتفگ  لامکلا  بیذهت 

قارعلا و ناسارخب و  عمس  دالبلا و  فاط  نیروهشملا  مالعالا  نینقتملا و  ظافحلا  نیزربملا و  ۀمئالا  دحا  ةروهشملا  تافنـصملا  نم  هریغ  و 
دبع وبا  نیدلا  یلو  خلا و  اذه  انباتک  نم  مهمجارت  یف  مهنع  هتیاور  انرکذ  دق  مهرکذ  لوطی  ۀعامج  نم  ةریزجلا  ماشلا و  رـصم و  زاجحلا و 

یئاسّنلا بیعـش  نب  دمحا  نمحرلا  دبع  وبا  وه  یئاسّنلا  بیعـش  نب  دمحا  هتفگ  ةاکـشم  لاجر  ءامـسا  رد  بیطخلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  هَّللا 
نع ثیدحلا  ذخا  رابکلا و  خیاشملا  یقل  ءاهقفلا  ءاملعلا  ظاّفحلا و  ۀمئالا  دحا  وه  اهب و  نوفدـم  وه  ۀـئامثالث و  ثالث و  ۀنـس  ۀـکمب  تام 

ظافحلا و خیاشملا  نم  ءالؤه  ریغ  ثعشا و  نب  نامیلس  دواد  یبأ  نالیغ و  نب  دمحم  راّشب و  نب  دمحم  يرسلا و  نب  دانه  دیعـس و  نب  ۀبیتق 
یف ةریثک  بتک  هل  ظفاحلا و  یفـسنلا  قاحـسا  رکب  وبا  يواحطلا و  رفعج  وبا  یناربطلا و  نب  مساقلا  وبا  مهنم  ریثک  قلخ  هنع  ثیدـحلا  ذـخا 

مالـسالا خیاشم  نم  ۀعامج  عمتجاف  سوطرط  یلا  نمحرلا  دبع  یبأ  عم  انجرخ  ظفاحلا  يرـصملا  نومام  لاق  کلذ  ریغ  للعلا و  ثیدحلا و 
دبع یلع  اوعمجاف  خویـشلا  یلع  مهل  یقتنی  نم  اورواشتف  امهریغ  میهاربا و  نب  دمحم  لبنح و  نب  دمحا  نب  هَّللا  دـبع  ظافحلا  نم  عمتجا  و 
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نم رکذی و  نا  نم  رثکاف  ثیدحلا  هقف  یلع  نمحرلا  دـبع  یبأ  مالک  اما  ّيروباسینلا  مکاحلا  لاق  هباختناب و  مهلک  اوبتک  یئاسّنلا و  نمحرلا 
نم لک  یلع  مدـقم  نمحرلا  دـبع  وبا  لوقی  ةرم  ریغ  ظفاحلا  رمع  نب  یلع  تعمـس  لاق  مـالکلا و  نسح  یف  ریحت  هل  ننّـسلا  باـتک  یف  رظن 

ّدملاب و ۀلمهملا و  نیّـسلا  فیفخت  نّونلا و  حتفب  یئاسّنلا  هَّللا  همحر  ارّحبتم  اعرو  ناک  بهذملا و  یعفاش  ناک  هنامز  یف  ملعلا  اذـهب  رکذـی 
ثلث و ۀتس  عئاقو  رد  رشبلا  لاوحا  یف  رـصتخملا  ۀمتت  رد  يدرولا  نباب  ریهـشلا  رّفظم  نب  رمع  ناسارخ و  نم  أسن  ۀنیدم  یلا  بوسنم  ةزمهلا 

ةورملا افّـصلا و  نیب  نفد  ۀکمب و  ننّـسلا  باتک  بحاص  یئاسّنلا  بیعـش  نب  یلع  نب  دـمحا  نمحرلا  دـبع  وبا  یفوت  اهیف  هتفگ و  ۀـئام  ثلث 
ائیـش يوری  نا  هنم  بلط  ۀیواعم و  یف  نحتماف  قشمد  یلا  داع  رـصم و  ماشلا و  یلا  مث  قارعلا  یلا  مث  روباسین  یلا  لحر  ثدحم  ظفاح  ماما 
لیلخ نیدلا  حالـص  ۀّکم و  یلا  لمحف  هورکم  هقح  یف  عقو  هنا  لیقف  لضفی  یتح  سأرب  اسار  نوکی  نا  ۀیواعم  یـضری  ام  لاقف  هلئاضف  نم 

ننّسلا و فنصم  یضاقلا  یئاسّنلا  نمحرلا  دبع  وبا  رحب  نب  نانس  نب  یلع  نب  بیعش  نب  دمحا  هتفگ  تایفولاب  یفاو  رد  يدفـصلا  کبیا  نب 
رامع نب  ماشه  قاحسا و  هیوهار و  نبا  ۀبیتق و  عمس  ۀئام  ثالث  ثالث و  ۀنس  یفوت  نیتئام و  نیرشع و  سمخ  ۀنـس  دلو  مالعالا  ۀّیقب  اهریغ 

بیرک و ابأ  رصن و  نب  دیوس  يزورملا و  رصن  نب  دّمحم  ةرارز و  نب  رمع  ّيروباسینلا و  یملّسلا  روصنم  نب  نیـسحلا  دامح و  نب  یـسیع  و 
ماشلا قارعلا و  ناسارخب و  نیتئام  نیعبرالا و  دعب  مهاوس  اقلخ 
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ینسلا و نب  دمحا  رکب  وبا  ینانکلا و  دمحم  نب  ةزمح  ّيروباسینلا و  نیسحلا  یلع  وبا  یبالودلا و  رشب  وبا  هنع  يور  ةریزجلا و  زاجحلا و  و 

ربک عم  مّدلا  رهاظ  هجولا  حیلم  ناک  رصم و  یف  لیدانقلا  قاقزب  نکس  مهاوس و  قلخ  یناربطلا و  مساقلا  وبا  هیوبح و  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم 
ۀیرس نم  کلذ  عم  ولخی  نهل و ال  مّسقی  تاجوز  عبرا  هل  موی و  راطفا  موی و  موص  عم  عامجلا  رثکی  رـضخلا و  هیبوتلا  دوربلا  سبلی  ّنّسلا و 

باـتک هموق  هیلع  رکنا  ههجو و  یف  یتـلا  ةراـضنلل  ذـیبنلا  برـشی  ـالا  هّنظا  اـم  ۀـبلطلا  ضعب  لاـق  ۀنمـسملا  راـبکلا  كویدـلا  لـکا  رثـکی  و 
ریثـک یلع  نع  اـهب  فرحنملا  قشمد و  تلخد  لاـقف  کـلذ  هل  رکذـف  نیخیـشلا  لـئاضف  هفینـصت  هکرت  هنع و  هَّللا  یـضر  ّیلعل  صئاـصخلا 
ءیـش ّيأ  لاقف  ۀیواعم  لئاضف  جرخت  الا  هل  لیقف  ۀباحـصلا  لئاضف  کلذ  دعب  فنـص  مث  یلاعت  هَّللا  مهیدـهی  نا  ءاجر  صئاصخلا  تفّنـصف 

هل ۀلیضف  اذه  ّلعل  نیدلا  سمش  خیشلا  لاق  لئاسلا  تکسف  هنطب  عبشت  ّمهّللا ال  جرخا 
ۀمحر ةاکز و  هتببس  هتنعل و  نم  لعجا  ّمهّللا  یبنلا  لوقل 

ثدح امف  هنع  ۀبیتق  نع  ینعی  ۀمجرت  ۀعیهل  نبا  ثیدح  هدنع  ناک  یئاسّنلا  هیلع  ربصی  نم  یلع  ربصی  ظفاحلا  رصن  نب  دمحا  بلاط  وبا  لاق 
یلع نب  دعـس  تلأس  یـسدقملا  رهاط  نبا  لاق  هرـصع و  نم  ملعلا  اذهب  رکذی  نم  لک  یلع  مدـقم  نمحرلا  دـبع  وبا  ینطق  رادـلا  لاق  اهب و 
لاق ملسم و  يراخبلا و  طرش  نم  ّدشا  لاجرلا  یف  اطرش  نمحرلا  دبع  یبال  نا  ّینب  ای  لاقف  یئاسّنلا  هفّعـض  تلقف  هقثوف  لجر  نع  یناجنزلا 
نم جرخ  امل  هَّللا و  نیب  ینیب و  ۀجح  هب  تیـضر  دق  لاق  یئاسّنلا و  ریغ  نع  ثدحی  مل  ثیدحلا و  ریثک  رکب  وبا  دادح  نبا  ناک  ینطق  رادلا 
اولاز امف  لضفی  یتح  سأرب  اسار  یـضری  لاقف ال  هلئاضف  نم  نود  اـم  هنع و  هَّللا  یـضر  ۀـیواعم  نع  لئـس  هرمع  رخآ  یف  قشمد  یلا  رـصم 

نینثالا موی  لیق  نابعـش و  یف  هتافو  تناک  اهب و  یفوت  ۀـلمرلا و  لـیق  ۀـکم و  یلا  لـمح  مث  دجـسملا  نم  جرخا  یتح  هیتیـصخ  یف  نونعطی 
اهیف هتفگ و  ۀئامثالث  ثلث و  هنـس  عئاقو  رد  ربع  رد  یبهذ  دمحا  نب  دمحم  حیحـصلا و  وه  روکذـملا و  خـیراتلا  یف  رفـص  نم  رـشع  ثالثل 

نونامث نامث و  هل  رفـص و  رـشع  ثلاث  یف  یئاسّنلا  یلع  نب  بیعـش  نب  دمحا  نمحرلا  دبع  وبا  فیناصتلا  بحاص  مالعالا  دحا  مامالا  یفوت 
ردقلا و ریبک  ةّزبلا  نسح  الیبن  اسیئر  ناک  ةریزجلا و  رـصم و  قارعلا و  ماشلا و  زاجحلا و  ناسارخب و  امهتقبط  قاحـسا و  ۀبیتق و  عمـسف  ۀنس 

ظفاحلا رفظملا  نبا  لاق  دّـجهتی  دواد و  موص  موصی  ناکف  کـلذ  عم  عتمتلا و  یف  هتمهنل  ۀیرـس  نم  ولخی  ـال  ّنهل و  مّسقی  تاـجوز  عبرا  هل 
ننّسلا هتماقا  هتماهش و  نم  فصوف  رـصم  ریما  عم  ةازغلا  یلا  جرخ  هنا  راهنلا و  لیللاب و  ةدابعلا  یف  یئاسّنلا  داهتجا  نوفـصی  رـصمب  مهتعمس 

ۀکم یلا  ینولمحا  لاقف  ةداهـشلا  كردا  قشمدب و  نحتماف  اجاح  جرخ  ینطقرادلا  لاق  ریمالا و  سلاجم  نع  هزارتحا  نیملـسملا و  ءادف  یف 
ینمیلا یعفایلا  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  ثیدحلاب و  مهملعا  هرـصع و  یف  رـصم  خیاشم  هقفا  ناک  لاق و  نابعـش  یف  اهب  یفوت  لمحف و 
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تافنصملا بحاص  مالعالا  ۀمئالا  دحا  ظفاحلا  یفوت  اهیف  هتفگ  روکذم  هنس  رد  نانجلا  ةآرم  رد 
176 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ذخا هفیناصت و  اهب  ترشتنا  رصم و  نکس  هریغ  ننسلا و  باتک  هل  ثیدحلا و  یف  هرـصع  ماما  ناک  یئاسّنلا  یلع  نب  دمحا  نمحرلا  دبع  وبا 
یف لّضفی و  یتح  سأرب  اسار  جرخی  نا  ۀـیواعم  یـضری  اما  لاقف  هلئاضف  نم  يور  اـم  ۀـیواعم و  نع  لئـسف  قشمد  یلا  جرخ  ساـنلا و  هنع 

ۀیاور یف  دجسملا و  نم  هوجرخا  یتح  هیتیصخ  یف  نوعفدی  اولاز  امف  عیشتی  ناک  کنطب و  هَّللا  عبـش  ّالا ال  ۀلیـضف  هل  فرعا  ام  يرخا  ۀیاور 
لاق قشمدب  یئاسّنلا  نحتما  امل  ینطق  رادـلا  نسحلا  وبا  ظفاحلا  لاق  اهب و  تامف  ۀـلمّرلا  یلا  لمح  مث  هوساد  هینـضح و  یف  نوعفدـی  يرخا 

کلذ ببـسب  تام  قشمدب  هوساد  امل  میعن  وبا  ظفاحلا  لاق  ةورملا و  افّـصلا و  نیب  نوفدـم  وه  اهب و  یفوتف  اهیلإ  لمحف  ۀـکم  یلا  ینولمحا 
یف اباتک  فّنـصت  الا  هل  لیقف  تیبلا  لها  هنع و  هَّللا  یـضر  یلع  لضف  یف  صئاصخلا  باـتک  فّنـص  دـق  ناـک  لاـق و  لوتقم  وه  سودـلا و 

اموی و موصی  ناک  باتکلا و  اذهب  یلاعت  هَّللا  مهیدهی  نا  تدراف  اریثک  یلع  نع  فرحنملا  تدـجو  قشمد و  تلخد  لاقف  ۀباحـصلا  لئاضف 
كردا ینطق  رادـلا  لاق  يرارـس و  ّنهل و  مّسقی  تاجوز  عبرا  هل  ناک  رکاسع  نب  ظفاحلا  لاـق  عاـمجلا  ةرثکب  اـفوصوم  ناـک  اـموی و  رطفی 

مامالا هتفگ  ۀیعفاش  تاقبط  رد  يونسالا  نسح  نب  میحرلا  دبع  نیدلا  لامج  خیش  ناسارخب و  ۀنیدم  أسن  یلا  هتبسن  ۀکمب و  یفوت  ةداهشلا و 
ذخا رصم و  نکـس  هقفلا  ثیدحلا و  نیب  عماجلا  هباتک  همـسا و  ثیدحلا  یف  روهـشملا  یئاسّنلا  یلع  نب  بیعـش  نب  دمحا  نمحرلا  دبع  وبا 

ریثک ةّزبلا  نسح  اریبک  اسیئر  ناک  ثیدحلاب و  مهملعا  هرـصع و  یفرـصم  خـیاشم  هقفا  ناک  یعفاشلا و  بحاص  یلعالا  دـبع  نب  سنوی  نع 
إـسنب دلو  ّنهل  مسقی  ةوسن و  عبرا  عم  يرارـس  ذـختا  یتح  عامجلا  ةرثکب  افوصوم  ناک  اموی و  رطفی  اموی و  موصی  ناک  ةدابعلا و  دـجهتلا و 

ۀنس نابعـش  یف  اهب  تامف  ۀکم  یلا  هولمحف  ةداهـشلا  كردا  قشمدب و  نحتماف  ّجحلل  جرخ  ةدودمم و  ریغ  ةروصقم  ةزمهب  ناسارخب  ۀنیدم 
نم جرخاف  ۀـیواعم  نولّـضفی  نیذـّلل  قشمد  یف  ۀـکوشلا  تناک  اّیلع و  هیلع  لّـضفف  ۀـیواعم  نع  لئـس  هنا  ۀـنحملا  ببـس  ۀـئامثالث و  ثلث و 

نمحرلا دبع  وبا  لیلجلا  مامالا  رحب  نب  نانس  نب  یلع  نب  بیعـش  نب  دمحا  هتفگ  ۀیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  ۀلمّرلا و  یلا  لمح  دجـسملا و 
هیوهار نب  قاحسا  دیعس و  نب  ۀبیتق  عمس  نیتئام و  ةرشع و  سمخ  ۀنس  دلو  هباتک  همسا و  روهشملا  ثیدحلا و  یف  اینّدلا  ۀمئا  دحا  یئاسّنلا 

نب دیوس  يزورملا و  رضن  نب  دمحم  ةرارز و  نب  ورمع  ّيروباسینلا و  یملّـسلا  روصنم  نب  نیـسحلا  دامح و  نب  یـسیع  رامع و  نب  ماشه  و 
یلعألا دبع  نب  دیزی  یبرحلا و  دیزی  ابا  رجح و  نب  یلع  عفان و  نب  دمحم  بیرک و  ابا  رصن و 
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ةزمح ّيروباسینلا و  نیسح  یلع  وبا  یبالودلا و  رـشب  وبا  هنع  يور  ةریزجلا  زاجحلا و  رـصم و  ماشلا و  قارعلا و  ناسارخب و  مهاوس  اقلخ  و 

وه ۀبیتق و  یلا  لحر  مهاوس  قلخ  یناربطلا و  مساقلا  وبا  هیوبح و  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  یّنـسلا و  نب  دـمحا  رکب  وبا  ساّنکلا و  دـمحم  نب 
ناک اموی و  رطفی  اموی و  موصی  ناک  لیدانقلا و  قاقزب  نکسی  ناک  رصم و  نکس  نیرهش و  ۀنس و  هدنع  تمقا  لاق  ۀنس و  ةرشع  سمخ  نبا 
هیلع لّضفف  هنع  هَّللا  یـضر  ۀیواعم  نع  لئـسف  قشمد  لخد  يرارّـسلا و  نم  کلذ  عم  ولخی  ّنهل و ال  مّسقی  تاجوز  عبرا  هل  عامجلا و  ریثک 

هل لاق  هنع و  هَّللا  یضر  یلعل  صئاصخلا  باتک  هفینـصت  مهـضعب  هیلع  رکنا  ۀلمّرلا و  یلا  لمح  دجـسملا و  نم  جرخاف  ههجو  هَّللا  مّرک  اّیلع 
نا ءاـجر  صئاـصخلا  باـتک  تفّنـصف  ریثـک  اـهب  یلع  نع  فرحنملا  قشمد و  یلا  تلخد  لاـقف  نیخیـشلا  لـئاضف  فینـصت  تکرت  فـیک 
یف مامالا  انثدـح  هنامز  یف  ناسارخ  ظفاح  ّيروباسینلا  یلع  وبا  لاق  مهنع  هَّللا  یـضر  ۀباحّـصلا  لئاضف  کلذ  دـعب  فّنـص  مث  هَّللا  مهیدـهی 

رادلا لاق  نیملـسملا و  ۀمئا  نم  ماما  یئاسّنلا  حر  يواحطلا  رفعج  وبا  هیقفلا و  روصنملا  لاق  یئاسّنلا و  نمحرلا  دبع  وبا  ۀعفادم  الب  ثیدحلا 
نع یناجنزلا  یلع  نب  دعس  تلأس  ّیـسدقملا  رهاط  نبا  لاق  هرـصع و  لها  نم  ملعلا  اذهب  رکذی  نم  لک  یلع  مدقم  نمحرلا  دبع  وبا  ینطق 
نب دّمحم  لاق  ملسم و  يراخبلا و  طرش  نم  دشا  لاجرلا  یف  اطرش  نمحرلا  دبع  یبال  نا  ّینب  ای  لاقف  یئاسّنلا  هفعـض  دق  تلقف  هقثوف  لجر 
نم فصوف  رصم  ریما  عم  ةازغلا  یلا  جرخ  هنا  راهّنلا و  لیّللاب و  ةدابعلا  یف  یئاسّنلا  داهتجا  نوفصی  رـصمب  انخیاشم  تعمـس  ظفاحلا  رفظملا 
مل هنا  لکاملا و  یف  طاسبنالا  هعم و  جرخ  يذـلا  ناطلّـسلا  سلاجم  نع  هزارتحا  نیملـسملا و  ۀـظفاحم  یف  ةروثاملا  ننـسلا  هتماقا  هتماهش و 
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ریغ نع  ثدحی  مل  ثیدحلا و  ریثک  رکب  وبا  دادحلا  نبا  ناک  ینطقرادلا  لاق  جراوخلا و  ۀهج  نم  قشمدب  دهـشتسا  نأ  یلا  هباد  کلذ  لزی 
جاّجحلا نب  ملسم  ظفحا  امهیا  هتلاس  ظفاحلا و  یبهذلا  هَّللا  دبع  ابا  انخیش  تعمس  تلق  هَّللا  نیب  ینیب و  امیف  ۀّجح  هب  تیـضر  لاق  یئاسّنلا و 

ناکم یف  اوفلتخا  دـق  هیلع و  قفاوف  هتمحرب  هَّللا  هدـمغت  دـلاولا  مامالا  خیـشلل  کلذ  ترکذ  مث  یئاسّنلا  لاقف  یئاسّنلا  وا  حیحـصلا  بحاـص 
یلا لمح  مث  دجـسملا  نم  جرخا  یتح  هینـضح  یف  نوعفدی  اولاز  ام  لیق  ّیلع  لئاضف  رکذ  امل  قشمد  نم  جرخا  حیحـصلا  یئاسّنلا و  توم 
یلا لمح  لیق  ۀئامثالث و  ثلث و  ۀنس  رفـص  نم  تلخ  ةرـشع  ثالثل  نینثالا  موی  نیطـسلفب  یفوت  سنوی  نب  دیعـس  وبا  لاق  اهب  یفوتف  ۀلمّرلا 

وبا ظفاحلا  رحب  نب  یلع  نب  بیعش  نب  دمحا  هتفگ  نیمث  دقع  رد  یساف  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  یقت  ةورملا و  افّـصلا و  نیب  اهب  نفدف  ۀکم 
قلخ دیعس و  نب  ۀبیتق  داّمح و  نب  یسیع  هیوهار و  نب  قاحسا  نع  يور  اهریغ  ننّـسلا و  فلؤم  مالعالا و  ۀمئالا  دحا  یئاسّنلا  نمحرلا  دبع 

نیریثک
178 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهرثکا ردقلا و  ظفللا و  یف  فالتخا  مهتایاور  نیب  ینانکلا و  ةزمح و  یطویسالا و  هیویح و  نبا  رمحالا و  نبا  ینسلا و  نبا  هننس  هنع  يور 
ّنأ ظفاحلا  رمع  نب  یلع  ینثّدح  مکاحلا  هَّللا  دبع  وبا  لاق  یبارعالا  نبا  يربطلا و  يواحطلا و  مهنم  ریثک  قلخ  هنع  يور  رمحالا  نبا  ۀـیاور 

افـصلا و نیب  نوفدـم  وه  اهب و  یفوت  لمحف و  ۀـکم  یلا  ینولمحا  لاقف  ةداهـشلا  كردا  قشمدـب و  نحتماف  اّـجاح  جرخ  نمحرلا  دـبع  اـبا 
املف لاجّرلا  ثیدحلاب و  مهملعا  هرصع و  یف  رصم  خیاشم  هقفا  ناک  ینطقرادلا  لاق  نیثالث  ثالث و  هنـس  نابعـش  یف  هتافو  تناک  ةورملا و 

هوجرخاف ۀکم  یلا  ینوجرخا  لاقف  عماجلا  یف  هوبرـضف  هنع  کسماف  ۀیواعم  لئاضف  نع  لئـسف  ۀلـصرلا  یلا  جرخف  هدسح و  غلبملا  اذه  غلب 
اظفاح و اتبث  ۀقث  ثیدحلا  یف  اماما  ناک  یئاسّنلا  نمحرلا  دبع  وبا  سنوی  نب  دیعس  وبا  لاق  ادیهش و  الوتقم  اهب  یفوت  لیلع و  وه  ۀکم و  یلا 
ثلث و ۀنس  رفص  نم  تلخ  ۀلیل  ةرشع  ثالثل  نینثالا  موی  یف  نیطسلفب  یفوت  ۀئام  ثلث  نیتنثا و  ۀنس  ةدعقلا  يذ  یف  رـصم  نم  هجورخ  ناک 

هلاق نیطسلفب  رفص  یف  لیقف  اهعضوم  هتافو و  ۀنس  یف  فلتخا  هنا  اذه  نم  صخلت  رفص  یف  نیطسلفب  یفوت  اضیا  يواحطلا  لاق  ۀئام و  ثلث 
اموی رطفی  اموی و  موصی  ةدابعلا  ریثک  هَّللا  همحر  ناک  ینطق و  رادلا  هلاق  ۀکمب  ۀئامثالث  ثلث و  هنس  نابعش  یف  لیق  سنوی و  نبا  يواحطلا و 

دوربلا سابل  رثؤی  ناک  عامجلا و  باب  یف  ۀعفنم  کلذ  نأ  رکذی  نمست و  هل و  يرتشت  كویّدلا  لکا  رثکی  ناک  عامجلا و  رثکی  کلذ  عم  و 
نمحرلا دـبع  وبا  ظفاحلا  لیلجلا  ماـمالا  رحب  نب  نانـس  نب  ّیلع  نب  بیعـش  نب  دـمحا  هتفگ  هیعفاـش  تاـقبط  رد  يدـسا  رکب  وبا  رـضخلا و 

ناک یلعالا و  دبع  نب  سنوی  نع  ذخا  ریثکلا و  عمـس  نیتئام و  سمخ و  ۀنـس  دلو  مالعالا  دحاو  فیناصتلا  نم  اهریغ  ننّـسلا و  فنـصملا 
یلع مدقم  نمحّرلا  دبع  وبا  ینطق  رادلا  لاق  اموی  رطفی  اموی و  موصی  ةدابعلا  دجهتلا و  ریثک  ناک  ثیدـحلاب و  مهملعا  رـصم و  خـیاشم  هقفا 
لاقف یئاسّنلا  وا  جاّجحلا  نب  ملسم  ظفح  امهیا  یبهّذلا  انخیش  تلأس  یکبّسلا  نیّدلا  جات  یضاقلا  لاق  هرـصع  لها  نم  ملعلا  اذهب  رکذی  نم 

وه هل و  تلصح  ۀنحم  بقع  ۀئامثالث  ثلث و  هنس  نابعش  یف  لیق  رفـص و  یف  نیطـسلفب  یّفوت  هیلع  قفاوف  يدلاول  کلذ  ترکذ  مث  یئاسّنلا 
نب نانـس  نب  یلع  نب  بیعـش  نب  دمحا  هتفگ  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هتافو و  ترّخات  نکل  ۀیناثلا  ۀـقبطلا  لها  ءارظن  نم 

باتکلا و اذه  یف  مهرثکا  یتای  نوصحی  قئالخ ال  نم  عمس  ننسلا  باتک  بحاص  ظفاحلا  یضاقلا  یئاسّنلا  نمحرلا  دبع  وبا  رانید  نب  رحب 
نب قاحـسا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  رکب  وبا  میرکلا و  دـبع  هنبا  هنع  یـسوسلا و  بیعـش  یبأ  ّيروباسینلا و  رـصن  نب  دـمحا  نع  ةءارقلا  يور 
وبا ظفاحلا و  ینانکلا  یلع  نب  دمحم  نب  ةزمح  مساقلا  وبا  يرکسعلا و  قیشر  نب  نسحلا  یطویسالا و  رضخلا  نب  نسحلا  یلع  وبا  ینّسلا و 

يواحطلا و رفعج  نب  یلع  یـسلدنالا و  مساق  نب  دمحم  رمحالا و  نب  ۀیواعم  نب  دمحم  هیوبح و  نب  اّیرکز  نب  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  نسحلا 
دمحا رکب  وبا 
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يواحطلا و رفعج  وبا  هحیحص و  یف  ۀناوع  وبا  هنارقا و  نم  وه  یبالودلا و  رشب  وبا  هنع و  ننّـسلا  باتک  ةاور  ءالؤه  سدنهملا  نب  دمحم  نب 

تعمس يدع  نبا  لاق  نوصحی  مما ال  ظفاحلا و  ّيروباسینلا  یلع  وبا  نوراه و  نب  یلع  وبا  یلیقعلا و  رفعج  وبا  هیقفلا و  داّدحلا  نب  رکب  وبا 
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يدروابلا دیعـس  نب  دمحم  لاق  نیملـسملا و  ۀمئا  نم  ماما  نمحرلا  دبع  وبا  نالوقی  يواحطلا  ۀمالـس  نب  دمحم  نب  دـمحا  هیقفلا و  روصنم 
ۀمئا نم  ناـک  یئاـسّنلا و  تلأـس  ّيروباـسینلا  یلع  وبا  لاـق  اـماما و  نوـکی  نا  قحتـسی  وا  ماـما  وـه  لاـقف  زّرطملا  مساـقلا  یئاـسّنلا  ترکذ 

یف ۀعبرأ  ثیدحلا  ۀـمئا  نم  تیار  رخآ  عضوم  یف  لاق  ۀـعفادم و  الب  مامالا  یئاسّنلا  نأ  رخآ  عضوم  یف  لاق  هیفن و  یف  لوقت  ام  نیملـسملا 
يرـصملا نومام  لاق  زاوهالاب و  نا  دـبع  رـصمب و  یئاسّنلا  بلاط و  یبأ  نب  میهاربا  قاحـسا و  نب  دّـمحم  روباسینب  نانثا  يرافـسا  ینطو و 

لاق یئاسّنلا و  باختناب  مهلک  اوبتکف  مهریغ  ۀجلیک و  ناذالا و  وبا  عبرم و  دـمحا و  نب  هَّللا  دـبع  ظاّفحلا  نم  عمتجا  سوطرط و  یلا  انجرخ 
ةدابعلا یف  هداهتجا  نم  نوفـصی  ۀمامالا و  مدـقتلاب و  یئاسّنلا  نمحرلا  دـبع  یبال  نوفرتعی  رـصمب  انخیاشم  تعمـس  رّفظملا  نب  نیـسحلا  وبا 

نا یلا  هباد  لزی  مل  کلذ  نا  ناطلـسلا و  سلاجم  نع  هزارتحا  ةروثاملا و  ننّـسلا  ۀـماقا  داـهجلا و  جـحلا و  یلع  هتبظاوم  راـهّنلا و  لـیّللاب و 
هرصع و لها  نم  ملعلا  اذهب  رکذی  نم  لک  یلع  مدقم  نمحرلا  دبع  وبا  لوقی  ةّرم  ریغ  ظفاحلا  رمع  نب  یلع  تعمس  مکاحلا  لاق  دهشتسا و 

اذه علب  املف  لاجّرلاب  مهملعا  میقّـسلا و  حیحـصلاب و  مهفرعا  هرـصع و  یف  رـصم  خیاشم  هقفا  یئاسّنلا  لوقی  رمع  نب  یلع  تعمـس  ةّرم  لاق 
لیلع وه  هوجرخاف و  ۀکم  یلا  ینوجرخا  لاقف  عماجلا  یف  هوبرضف  هنع  کسماف  ۀیواعم  لئاضف  نع  لئـسف  ۀلمّرلا  یلا  جرخف  هودسح  غلبملا 
هدـنع ناک  نمحرلا  دـبع  وبا  هیلع  ربصی  ام  یلع  ربصی  نم  لوقی  ظفاحلا  بلاط  ابا  تعمـس  اـضیا  ینطقرادـلا  لاـق  ادیهـش و  ـالوتقم  یّفوت  و 

داّدحلا نب  رکب  وبا  ناک  ینطق  رادلا  لاق  ۀعیهل و  نبا  ثیدحب  ثدـحی  نا  يری  ناک ال  اهب و  ثدـح  امف  همجرت  ۀـمجرت  ۀـعیهل  نب  ثیدـح 
رکب وبا  لاق  یلاعت و  هَّللا  نیب  ینیب و  ۀجح  هب  تیضر  لاق  طقف و  یئاسّنلا  نمحرلا  دبع  یبأ  ریغ  دحا  نع  ثدحی  مل  ثیدحلا و  ریثک  هیقفلا 

نا ءاجر  صئاصخلا  باتک  تفنـصف  ریثک  یلع  نع  اهب  فرحنملا  قشمد و  تلخد  لاـقف  صئاـصخلا  باـتک  هفینـصت  نع  هتلأـس  ینوماـملا 
ءیش ّيأ  لاقف  ۀیواعم  لئاضف  جرخت  الا  رضاح  انا  هل و  لیق  سانلا و  یلع  اهأرق  ۀباحصلا و  لئاضف  باتک  کلذ  دعب  فّنص  مث  هَّللا  مهیدهی 
تناک ۀبیتق  یلا  لوالا  یتلحر  نال  هنس 215  یف  يدلوم  نوکی  نا  هبشی  یئاسّنلا  لاق  لئاسلا و  تکس  تکس و  هنطب و  عبـشت  ّمهَّللا ال  جرخا 
اظفاح اتبث  ۀقث  ثیدحلا  یف  اماما  ناک  هنع و  بتک  اهب و  بتک  امیدق و  رصم  مدق  سنوی  نبا  لاق  نیرهش و  ۀنـس و  هدنع  تمقا  ۀنس 25  یف 

یبهذلا لاق  تلق  ۀنس 303  رفص  نم  تلخ  ةرشع  ثالثل  نینثالا  موی  نیطـسلفب  یفوت  ۀنس 252 و  ةدعقلا  يذ  یف  رـصم  نم  هجورخ  ناک  و 
اینامث شاع  هرصتخم  یف 
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نب بیعـش  نب  دمحا  نمحرلا  دبع  وبا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـس  بیرقت و  وهف  هدلوم  نم  مدـقت  ام  یلع  هانب  هناک  ۀنـس و  نینامث  و 

مالعالا نیقتملا و  ظافحلا  نیزربملا و  ۀمئالا  دحا  مالسالا  خیش  ظفاحلا  مامالا  یضاقلا  یئاسّنلا  یناسارخلا  رانید  نب  رحب  نب  نانس  نب  یلع 
ّيروباسینلا یلع  وبا  يواحطلا و  یبارعالا و  نب  دیعس  وبا  ینسلا و  نبا  اصوج و  نبا  هنع  يور  قئالخ  نم  عمـس  دالبلا و  فاط  نیروهـشملا 

يرافـسا ینطو و  یف  ۀعبرا  ثیدـحلا  ۀـمئا  نم  تیأر  یلع  وبا  لاق  نورخآ  هناوع و  وبا  مرخالا و  نبا  یلیقعلا و  سنوی و  وبا  ّيدـع و  نبا  و 
یئاسّنلا ناک  مکاحلا  لاق  زاوهالاب و  نادبع  رصمب و  یئاسّنلا  نمحرلا  دبع  وبا  بلاط و  یبأ  نب  میهاربا  قاحـسا و  نب  دمحم  روباسینب  نانثا 

هل جاّجحلا  نب  ملسم  نم  ظفحا  وه  یبهذلا  لاق  لاجرلاب و  مهفرعا  راثالا و  نم  میقّسلا  حیحّصلاب و  مهفرعا  هرـصع و  یف  رـصم  خیاشم  هقفا 
ادیهـش و ۀئام  ثالث  ثالث و  ۀنـس 303  تام  کلذ  ریغ  کلام و  دنـسم  ّیلع و  دنـسم  ّیلع و  صئاـصخ  يرغّـصلا و  يربکلا و  ننّـسلا  نم 

دلو یناسارخلا  یعفاشلا  بیعش  نب  دمحا  مامالا  یئاسّنلا  هتفگ و  ریغص  عماج  حرش  ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  فوءّرلا  دبع  هنس 215 و  هدلوم 
دـشا لاجرلا  یف  طرـش  هل  ّیناجنزلا  لاق  اناقتا و  اظفح و  اثیدح و  اهقف و  درفنا  نا  یلا  دهتجاف  لجر  نیتئام و  ةرـشع و  سمخ  وا  عبرا  ۀـنس 

باـعیتسا یف  دواد  یبـال  ریبزلا  نبا  رفعج  وبا  لاـق  ملـسم و  نم  ظـفحا  یئاـسّنلا  یبهذـلا  هیبا و  نع  یکبـسلا  جاـتلا  لاـق  نیحیحـصلا و  نم 
کلاسملا کلت  ضمغا  یئاسّنلا  کلس  دق  هریغ و  هیف  هکرشی  مل  ام  ۀّیثیدحلا  ۀعانصلا  نونف  یف  يذمّرتلل  هریغب و  سیل  ام  ماکحالا  ثیداحا 

نا هافک  ام  لاق  ۀیواعمف  هل  لیقف  ّیلع  لئاضف  رکذـف  قشمد  لخد  دـّبعتلا  ةرثک  عم  ءاسنلا  عامجلا و  ریثک  لکاملا  یف  اطـسبم  ناک  اهّلجأ و  و 
ثلث و ۀنـس  نیطـسلف  وا  ۀـلمرلا  یف  تامف  جرخاف  توملا  یلع  فرـشا  یتح  هتیـصخ  یف  عفدـف  لئاضف  هل  رکذـی  یتح  سأرب  اـسار  بهذـی 
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اّلئل نیّسلاب  هل  زمری  مل  هتینک و  همـسا و  نم  رهـشا  هتبـسن  نال  نّونلاب  هل  زمر  ةورملا و  افـصلا و  نیب  نفدف  ۀکم  وا  سدقملل  لمح  ۀئامثالث و 
یئاسّنلا نانس  نب  رحب  نب  بیعش  نب  دمحا  نمحرلا  دبع  وبا  وه  یئاسّنلا  هتفگ  ةاکشم  لاجر  رد  قحلا  دبع  خیش  ۀبیش و  یبأ  نباب  فّحـصتی 

راشم ةودق و  امدقم و  ناک  ءاهقفلا و  ءاملعلا  ظافحلا  ۀمئالا  دحا  ۀئامثالث  ثالث و  ۀنـس  ۀکمب  تام  نیتئام و  ةرـشع و  سمخ  ۀنـس  یف  دلو 
دیمح میهاربا و  نب  قاحـسا  دیعـس و  نب  ۀبیتق  نع  ثیدحلا  ذخا  رباکالا و  خیاشملا و  یقل  لیدعتلا  حرجلا و  ثیدحلا و  باحـصا  نیب  هیلإ 

دواد یبأ  نیکـسم و  نب  ثرحلا  نالیغ و  نب  دومحم  راشب و  نب  دمحم  يرّـسلا و  نب  داّنه  یلعا و  نب  دمحم  مرـشخ و  نب  یلع  دعـس و  نب 
هنارقا و نم  ناک  یبالودلا و  رشب  وبا  مهنم  ریثک  قلخ  ثیدحلا  هنم  ذخا  ظاّفحلا و  خیاشملا  نم  مهریغ  یناتـسجّسلا و  ثعـشالا  نب  نامیلس 

ّيروباسینلا هَّللا  دـبع  وبا  مکاحلا  لاق  نیثدـحملا  نم  مهریغ  بیعـش و  نب  نوراه  نب  دـمحم  يواـحطلا و  رفعج  وبا  یناریطلا و  مساـقلا  وبا 
مکاحلا نم  اضیا  لقن  نمحرلا و  دبع  یباب  أدبف  نیملسملا  ۀمئا  نم  ۀعبرا  رکذی  ةرم  ریغ  ظفاحلا  ّيروباسینلا  یلع  ابا  تعمس 
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ثیدـحلا و ملعب  رکذـی  نم  لک  یلع  مدـقم  نمحرلا  دـبع  وبا  لاـق  هنا  ةرم  ریغ  ینطق  رادـلا  رمع  نب  یلع  نسحلا  یبأ  نع  تعمـس  لاـق  هنا 

انا هیلع و  ئرق  لوقی  نیکـسم  نب  ثرحلا  نع  هننـس  یف  يور  اذإ  هنا  يرت  الا  يرحتلا  عرولا و  ۀیاغ  یف  ناک  اننامز و  یف  لیدـعتلا  حرجلا و 
دبع یبأ  نیب  هنیب و  ناک  رصمب و  ءاضقلا  یلوتم  ناک  ثرحلا  نا  کلذ  هخیاشم و  یقاب  نع  لوقی  امک  انربخا  وأ  انثدح  هیف  لوقی  عمسا و ال 

انربخا وا  انثدح  لقی  ملف  يّرحت  عّروت و  کلذلف  هاری  ثیح ال  عمسی  عضوم و  یف  رتتسی  ناکف  هسلجم  روضح  هل  نکمی  مل  ۀنوشخ  نمحرلا 
لیوط و ءابق  هیلع  ناک  اولاق  رکنا و  ّيز  یف  هیلع  لخدـف  نمحرلا  دـبع  وبا  مدـقف  ناطلـسلاب  قلعتی  روما  نم  افئاخ  ناـک  ثراـحلا  ّنا  لـیق  و 

عمسی بابلا و  فلخ  دعقیف  ءیجی  ناکف  هیلع  لوخدلا  نم  هعنمف  ناطلسلا  سیـساوج  ضعب  نم  نوکی  نا  فاخ  هّیز و  رکناف  هلیوط  ةوسنلق 
ثیدحلا و قرط  عیمج  یف  هلثم  فّنصی  مل  نأشلا  لیلج  باتک  وه  هل و  ریبکلا  ننّسلا  الوا  فّنـص  دق  ناک  جراخ و  نم  هیلع  سانلا  هأرقی  ام 

عیمج نا  هلأس  هتقو  ءارما  نم  ادـحا  نا  هباختنا  ببـس  نونلاـب و  ینتجملا  هامـس  خویـشلا و  نم  ۀـفئاط  ساـمتلاب  هرـصتخا  مث  هجراـخم  ناـیب 
نوثدحملا للع و  هیف و  ملکت  ثیدح  لک  هنم  طقسا  هبختناف و  درجم  حیحص  باتکب  ریمالا  کلذ  رماف  لاق ال  ۀحیحـص  کباتک و  ثیداحا 

هقف یلع  نمحرلا  دـبع  یبأ  مالک  اما  مکاحلا  لاـق  ریبکلا و  باـتکلا  نود  رـصتخملا  باـتکلا  اذـه  ینتجملا  دارأ و  یئاـسّنلا  هاور  اولاـق  اذإ 
بهذم یلع  اهّفلا  کسانم  هل  بهذملا و  یعفاش  ناک  همالک و  نسح  یف  ریحت  هل  ننّسلا  باتک  یف  رظن  نم  رکذی و  نا  نم  رثکاف  ثیدحلا 
بیعـش نب  دـمحا  نمحرلا  دـبع  وبا  هخیرات  یف  رکذ  هنا  یعفایلا  هَّللا  دـبع  مامالا  خیـشلا  نع  ثدـحملا  نیدـلا  لامج  ریمـالا  لاـق  یعفاـشلا 

ۀیواعم و یف  لوقت  ام  دجسملا  یف  اموی  ۀیحانلا  کلت  لها  هل  لاقف  قشمدب  ءاج  مث  رصم  نکس  هنامز  يدتقم  تافّنصملا و  بحاص  یئاسّنلا 
هنطب هَّللا  عبشا  الا ال  ۀلیضف  هل  فرعا  لاق ال  ۀیاور  یف  لضفی و  یتح  سأرب  اسار  ینع  جرخی  نا  ۀیواعم  یضری  اما  باجاف  هلضف  یف  درو  ام 

ضرمف و ۀکمب  هوبهذا  ۀیاور  یف  کلذب و  تامف  ضرمف  ۀـلمرب  هوبهذا  دجـسملا و  نم  هوّرج  اوبرـض و  هوناها و  هیف و  اوعقو  سانلا و  ماقف 
ۀیحتلا مهیلع  تیبلا  لها  یلع و  نینمؤملا  ریما  لئاضف  یف  اباتک  یئاسّنلا  فّنص  یعفایلا  لاق  اضیا  ةورملا و  افّـصلا و  نیب  هونفد  ۀکمب و  تام 

نع نیفرحنم  هلها  تدـجوف  قشمد  یلا  تلحر  ینا  کلذ  یلع  ینثعب  لاقف  ۀباحّـصلا  یقاب  لئاضف  یف  فّنـصت  مل  فیک  هل  اولاقف  مالـسلا  و 
ةددعتم يرارس  ةوسن و  عبرا  هل  عامجلا  ریثک  ناک  اموی و  رطفی  اموی و  موصی  هَّللا  همحر  ناک  باتکلا و  اذه  تفلاف  مهیدها  نا  تدراف  یلع 

نب دمحا  هتفگ  ظافحلا  مجارت  رد  یـشخدب  ناخدمتعم  نب  دمحم  ازریم  ۀـئامثالث و  ثلث و  ۀنـس  تام  نیتئام و  ةرـشع و  سمخ  ۀنـس  دـلو 
ةزمهلا اهدعب  ۀلمهملا  نیّسلا  نّونلا و  حتفب  لاق  یئاسّنلا و  ۀبسن  یف  هرکذ  مالسالا  ۀمئا  دحا  ننّـسلا  بحاص  نمحرلا  دبع  وبا  یئاسّنلا  بیعش 

ناسارخب ةدلب  یلا  ۀبسنلا  هذه  ةروسکملا 
182 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لوقی ناهبـصاب  ظفاحلا  لضفلا  نب  دّـمحم  نب  لیعامـسا  تعمـس  یئاسّنلا و  يوسّنلا و  ةدـلبلا  هذـه  یلا  ةروهـشملا  ۀبـسنلا  اسن و  اـهل  لاـقی 
خیرات یف  ءازجا  عمج  بیدالا  ناک  یئاسن و  ةدلبلا  هذه  یلا  ۀحیحّصلا  ۀبـسنلا  لوقی  يدرویبالا  دمحا  نب  دّمحم  رّفظملا  ابا  بیدالا  تعمس 
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دبع وبا  اهنم  لاق و  نا  یلا  اهیلإ  نیبوسنملا  نم  ۀعامج  رکذ  مث  اهب  ۀـعامج  نع  تبتک  اموی و  نیعبرا  اهب  تمقا  اهتلخد و  انا  درویبا و  أسن و 
ثدح هفیناصت  اهب  رشتنا  ةدم و  رصم  نکس  هرصع  ماما  ننّسلا  باتک  بحاص  یئاسّنلا  نانس  نب  رحب  نب  یلع  نب  بیعـش  نب  دمحا  نمحرلا 

نم یئاسّنلا  دمحا  نب  میرکلا  دبع  هنبا  ۀلمرلاب و  لیق  ۀکمب و  لیق  ۀئامثالث  ثلث و  ۀنـس  یفوت  امهریغ  رجح و  نب  یلع  دیعـس و  نب  ۀبیتق  نع 
ۀمجرت نم  رصتقا  امنا  تلق و  یهتنا  ۀئامثالث  نیعبرا و  عبرا و  ۀنس  اهب  یفوت  نیتئام و  نیعبس و  عبس و  ۀنس  رفـص  یف  رـصمب  دلو  رـصم  لها 

یف اهدوجو  ةرثک  اهترهـش و  دیزمب  ءانغتـسا  ثیدحلا  ناکرا  مه  نیّذلا  ۀتـسلا  ۀمئالا  دحا  هنا  عم  ردقلا  اذه  یلع  یئاسّنلا  نمحرلا  دبع  یبأ 
هتفگ دیناسالا  دیلاقم  باتک  رد  دمحم  نب  یسیع  يدهم  وبا  ظافحلا و  تاقبط  یف  نیّدلا  رصان  نبا  یبهذلا و  هرکذ  دق  ةروهشملا و  بتکلا 

نمحرلا دبع  وبا  ۀجحلا  ظفاحلا  مامالا  وه  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  درفملا  ملعلا  دحوالا و  مامالا  اذه  فیرعت  نم  فرط  دئار  ۀیغب  دراو و  ۀبغن 
ۀنیدـم أسن  یلا  ۀبـسن  ةروسکم  ةزمه  اهدـعب  ۀـلمهملا  نیـسلا  نّونلا و  حـتفب  یئاسّنلا  رانید  نب  نانـس  نب  رحب  نب  یلع  نب  بیعـش  نب  دـمحا 

لیق ةرـشع و  سمخ  ۀنـس  دلو  ثیدحلا  ناکرا  نیّدلا و  مالعا  دحا  رهـشا  لوالا  سایقلا و  وه  ةزمهلا و  لدب  واولاب  يوسن  لاقی  ناسارخب و 
نبا وه  ۀبیتق و  یلا  لحر  اهریغ  رصم و  ماشلا و  ةریزجلا و  قارعلا و  زاجحلا و  ناسارخ و  دالبلا  نم  ةدعب  قئالخ  عمـس  نیتئام  ةرـشع و  عبرا 
نم ّلک  یلع  مّدقم  نمحرلا  دبع  وبا  لوقی  ةّرم  ریغ  ینطق  رادلا  تعمـس  مکاحلا  لاق  نیرهـش  ۀنـس و  هدنع  تمقا  لاق  ۀنـس و  ةرـشع  سمخ 

نمحرلا دبع  یباب  أدبیف  مهآر  نیملـسملا  ۀمئا  نم  ۀعبرا  رکذی  ةرم  ریغ  ّيروباسینلا  یلع  ابا  تعمـس  اضیا  لاق  هنامز و  یف  ملعلا  اذهب  رکذی 
تاجوز عبرا  هل  عامجلا و  ریثک  ناک  اموی و  رطفی  اموی و  موصی  ناک  یعفاشلا و  بهذـم  یلع  اـهّفلا  کـسانم  هل  بهذـملا  یعفاـش  ناـک  و 

لاق یئاسّنلا و  ریغ  نع  ثدحی  مل  ثیدحلا و  ریثک  دادحلا  نب  رکب  وبا  ناک  ینطق  رادلا  لاق  يرارّـسلا و  نم  کلذ  عم  ولخی  ّنهل و ال  مّسقی 
جاجحلا نب  ملسم  ظفحا  امهّیا  یبهذلا  ظفاحلا  هَّللا  دبع  ابا  انخیـش  تلأس  یکبّـسلا  جاتلا  لاق  یلاعت و  هَّللا  نیب  ینیب و  امیف  ۀجح  هب  تیـضر 

ءارمألا ضعب  هلأس  ریثالا و  نبا  لاق  یهتنا و  هیلع  قفاوف  هتمحرب  هَّللا  هدـمغت  دـلاولا  مامالا  خیـشلل  کلذ  ترکذ  مث  یئاسّنلا  لاقف  یئاسّنلا  وا 
لک كرت  ننّـسلا  نم  ینتجملا  وهف  ینتجملا  عنـصف  ادّرجم  هنم  حیحـصلا  انل  بتکاف  لاـق  ـال  لاـقف  حیحـص  هّلک  ریبکلا أ  ننّـسلا  باـتک  نع 

هدانسا یف  مّلکت  امم  ننّسلا  یف  هدروآ  ثیدح 
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اولاز ام  دجـسملا و  نم  جرخاف  ههجو  هَّللا  مّرک  اّیلع  هیلع  لّـضفف  اـمهنع  هَّللا  یـضر  یلع  ۀـیواعم و  نع  لئـس  قشمد  لـخد  اـمل  لـیلعتلاب و 
ۀئامثالث ثلث و  ۀنس  رفص  نم  تلخ  ةرشع  ثالثل  نینثالا  موی  حیحصلا  یلع  اهب  یفوتف  ۀلمّرلا  یلا  لمح  جرخا و  یتح  هتیـصخ  یف  نوعفدی 

حرـش رد  یکلاملا  یناقرزلا  یقابلا  دبع  نب  دمحم  هیلع و  یلاعت  هَّللا  ۀمحر  ةورملا  افّـصلا و  نیب  نفدف  هنم  ةراشاب  ۀـکم  یلا  لمح  هنا  لیق  و 
مالعالا نیزربملا و  ۀمئالا  دـحا  ظفاحلا  يرـصملا  مث  یناسارخلا  یلع  نب  بیعـش  نب  دـمحا  نمحرلا  دـبع  وبا  یئاسّنلا  هتفگ  هیندـل  بهاوم 

قابـس و تاقث  زا  سپ  ییحی  نب  ایرکز  اما  ۀئامثالث  ثلث و  ۀنـس  تام  ملـسم  نم  ظفحا  وه  یبهذـلا  لاق  یتح  نینقتملا  ظافحلا  نیفاّوطلا و 
تـسراونالا ۀعطاس  رثام  بحاص  رانملا و  ۀیلاع  نساحم  عماج  طابتخا و  طلخ و  زا  نیزرتحم  طایتحا و  عرو و  نیزرحم  قاذـح و  نیرحبتم 

و ( 195  ) دلو ۀقث  یناربطلا  هقیفر و  هنع س  ۀبیتق و  نابیش و  نع  نمحرلا  دبع  وبا  ظفاحلا  يزجسلا  ییحی  نب  ایرکز  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ 
رد رجح  نبا  ۀقث و  ظفاح  دیعـس  نب  ینغلا  دبع  لاق  تاقثلا و  دـحا  نم  لاق  ۀـقث و  لاق س  تسروکذـم  فشاک  هیـشاح  رد  و  ( 289  ) تام
نع يور  قشمد  نکـس  ۀنّـسلا  طاّیخب  فورعملا  نمحرلا  دـبع  وبا  يرجنـسلا  ۀملـس  نب  سایا  نب  ییحی  نب  ایرکز  هتفگ  بیذـهتلا  بیذـهت 
یبأ نبا  حلاص و  نب  ناوفص  یعیطقلا و  رمعم  یبأ  دیشر و  نب  دواد  يرهوجلا و  دیعس  نب  میهاربا  مکحلا و  نب  رـشب  هیوهار و  نب  قاحـسا 

يردحجلا و لماک  یبأ  سالف و  رادـنب و  یـسوم و  یبأ  یندـعلا و  رمع  یبأ  نب  ییحی  نب  دـمحم  داصم و  نب  هَّللا  دـیبع  نب  میحد  ۀـبیش و 
میهاربا نب  قاحـسا  اصوج و  نب  نسحلا  وبا  دعاص و  نبا  هنارقا و  نم  وه  یئاسّنلا و  هنع  يور  مهریغ و  دلاخ و  نب  ۀـبده  لامجلا و  نوراه 

دیعـس نب  ینغلا  دبع  لاق  ۀقث و  یئاسّنلا  لاق  مهریغ  یلجبلا و  نومیملا  یبأ  بقعلا و  یبأ  نب  مساقلا  وبا  یناربطلا و  مساقلا  وبا  یقینجنملا و 
هدلوم ناک  نوراه  نب  یلع  وبا  لاق  نیتئام و  نینامثلا و  دـعب  قشمدـب  یفوت  جرخ و  هنع و  بتک  رـصم و  مدـق  سنوی  نبا  لاق  ۀـقث و  ظفاح 
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نوکس ۀلمهملا و  رسکب  يرجنسلا  ۀملـس  نب  سایا  نب  ییحی  نب  اّیرکز  هتفگ  بیرقت  رد  رجح  نبا  زین  ۀنس 289 و  هتافو  تناک  هنس 195 و 
عبرا هل  نیتئام و  نینامث و  عست و  ۀنس  تام  ةرـشع  ۀیناثلا  نم  ظفاح  ۀقث  ۀنّـسلا  طایخب  فرعی  قشمد  لیزن  نمحرلا  دبع  وبا  ءاز  اهدعب  میجلا 

دانتسا نکر  داجما و  نیققحم  دامتعا  ّلحم  داشر و  قدص و  نیزئاح  لثاما  دادس و  لها  نیقثوم  هّلجا  زا  سپ  دامح  نب  نسح  اما  نوعست  و 
لاقی يذـّلا  یلع  وبا  یفوکلا  یّبّضلا  دامح  نب  نسحلا  هتفگ  تاقثلا  باتک  رد  نابح  نباب  فورعملا  یتسبلا  متاح  وبا  تسداقتنا  اب  نیققدـم 

يدحا و هنس 241  بجر  نم  نیقی  نامثل  تبّـسلا  موی  تام  انخویـش  نم  ۀعامج  یلعی و  وبا  هنع  انث  ةدلب  لها  عیکو و  نع  يوری  ةداّجـس  هل 
جارـسلا و س یلعی و  وبا  هنع  یبراحملا و  دایز  نب  بلطملا  نع  یفوکلا  یّبّضلا  دامح  نب  نسح  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  نیتئام و  نیعبرا و 

تسروطسم فشاک  هیشاح  رد  و  ( 238  ) یفوت ۀقث  ۀطساوب 
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یف اثیدـح و  هل س  يور  ۀـقث  یفوک  یفقثلا  قاحـسا  نب  دـمحم  لاق  نومام و  ۀـقث  لاقف  هنع  قاحـسا  نب  یـسوم  تلأس  متاح  یبأ  نبا  لاق 
نع يور  یفریـصلا  یفوکلا  قارولا  یلع  وبا  یبضلا  دامح  نب  نسحلا  هتفگ  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  اثیدـح و  صئاصخلا 
نب رهسم  يرقبعلا و  دّمحم  نب  ورمع  نامیلس و  نب  ةدبع  یبراحملا و  دّمحم  نب  نمحرلا  دبع  رمحالا و  دلاخ  یبأ  ۀماسأ و  یبأ  ۀنییع و  نبا 
وبا یلعی و  وبا  يزورملا و  دیعس  نب  یلع  نب  دمحا  مصاع و  یبأ  نبا  هنع  مهریغ و  ریرضلا و  ۀیواعم  یبأ  ینادمهلا و  علـس  نب  کلملا  دبع 
نب نسحلا  نب  دمحا  نایفس و  نب  نسحلا  يزجسلا و  ییحی  نب  ایرکز  یمرضحلا و  هَّللا  دبع  نب  دمحم  جارسلا و  قاحسا  نب  دمحم  ۀعرز و 
هنـس دادغب  مدق  ۀقث  یفوک  جارّـسلا  لاق  نومام و  ۀقث  لاقف  هنع  قاحـسا  نب  یـسوم  تلأس  متاح  یبأ  نبا  لاق  ۀعامج  یفوصلا و  رابجلا  دبع 

تاقثلا و یف  نابح  نبا  هرکذ  تلق و  رمع  فاکتعا  یف  دحاو  ثیدح  ننـسلا  یف  هل  هنـس 238  بجر  یف  تام  نیطم  لاق  اهب و  ثدح  35 و 
رهسم اما  نیثلث  نامث و  ۀنس  تام  ةرشاعلا  نم  ۀقث  یفوکلا  یف  ریـضلا  قاّرولا  یلع  وبا  یبّضلا  دامح  نب  نسح  هتفگ  بیرقت  رد  رجح  نبا  زین 

بیهذـت رد  یبهذ  نیدـلا  سمـش  تسریراحن  مورق  ریهاشم و  رودـص  ظافح و  تاقث  مخافا  ظاقیا و  تابثا  رباکا  زا  سپ  کلملا  دـبع  نب 
نسحلا هیوهار و  نبا  هنع  يرافلا و  رمع  نب  یسیع  شمعالا و  هیبا و  نع  یفوکلا  ینادمهلا  علس  نب  کلملا  دبع  نب  رهـسم  هتفگ  بیذهتلا 
نسحلا هقثو  ۀعامج  یموزخملا و  كرابملا  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  یماطسبلا و  یسیع  نب  نیسحلا  جشالا و  دیعـس  وبا  یناولحلا و  یلع  نب 

تلانب و نایوام  يارق  ياهبن  تلالج و  اب  نیقثوم  يامظع  زا  سپ  يراق  رمع  نب  یـسیع  اما  تاقّثلا  یف  نابح  نبا  هرکذ  قارولا و  داـمح  نب 
ینادمهلا يراقلا  رمع  نب  یسیع  هتفگ  تاقثلا  باتک  رد  نابح  نباب  فورعملا  یتبلا  متاح  وبا  تسنیرهتشم  همئا  نیربتعم و  تاقث  هلمج  زا 

نب یسیع  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  عیکو و  ریرج و  كرابملا و  نبا  هنع  يور  نییفوکلا  یبعشلا و  نع  يوری  ۀفوک  لها  نم  یمعالا  رمع  وبا 
رمع اطع و  نع  یفقثلاب  فورعملا  يوحنلا  يرصبلا  رمع  نب  یسیع  ینادمهلاب ال  فرعی  فورحلا و  بحاص  يرقملا  یفوکلا  يدسالا  رمع 

هنس تام  ساب  هب  سیل  دمحا  لاق  قلخ  ییحی و  نب  دالخ  یـسوم و  نب  هَّللا  دیبع  یبایرفل و  هنع  ۀقبطلا و  ریخ و  دبع  نب  بیـسملا  ةرم و  نب 
ۀقث و بیطخلا  رکب  وبا  لاق  ۀقث و  ةرم  لاق  ساب و  هثیدحب  سیل  متاح  وبا  لاق  ۀقث و  نم  ییحی و  لاق  تسروطسم  فشاک  هیشاح  رد  156 و 

يراقلا یفوکلا  رمع  یبأ  ینادمهلاب  فورعملا  يدسالا  رمع  نب  یـسیع  هتفگ  بیذهتلا  بیذهت  رد  رجح  نبا  تاقثلا و  یف  نابح  نبا  هرکذ 
لیعامـسا ملـسا و  نب  دـیز  بئاسلا و  نب  اطع  حّابر و  یبأ  نب  اـطع  الـسرم و  دـقرف  نب  ۀـبتع  نب  رمع  نع  يور  فورحلا  بحاـص  یمعـالا 

دمحا وبا  سنوی و  نب  یـسیع  عیکو و  كراـبملا و  نبا  هنع  ۀـعامج و  یفقثلا و  نوع  یبأ  ةرم و  نب  ورمع  فرـصم و  نب  ۀـحلط  يّدـسلا و 
يریبزلا

185 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاق مهریغ  ییحی و  نب  دالخ  یـسوم و  نب  هَّللا  دـیبع  یبایرفلا و  میعن و  وبا  دـیمحلا و  دـبع  نب  ریرج  علـس و  نب  کلملا  دـبع  نب  رهـسم  و 

یفوکلا رمع  نب  یـسیع  نیعم  نبا  نع  يرودـلا  لاـق  ۀـقث و  نیعم  نبا  نع  روـصنم  نب  قاحـسا  لاـق  ساـب و  هب  سیل  دـمحا  نع  ینوـمیملا 
نب لتاقم  انث  اضیا  لاق  ساب و  هثیدحب  سیل  متاح  وبا  لاق  ۀقث و  ّیئاسّنلا  لاق  يرـصب و  يوحنلا  نب  یـسیع  ینادمه و  وه  فورحلا  بحاص 
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یسیع تام  یمرـضحلا  لاق  تاقثلا  یف  نابح  نبا  هرکذ  ۀقث و  ناک  بیطخلا  لاق  ۀقث  ناک  ینادمهلا و  رمع  نب  یـسیع  نع  عیکو  انث  دمحم 
رکب وبا  لاق  نآرقلا و  یف  اسار  ۀفوکلا  ءارق  دحا  ناک  حلاص  لجر  ۀقث  یفوک  یلجعلا  لاق  تلق و  هنس 156  دسا  ینب  یلوم  يراقلا  رمع  نب 

یئاسکلا هنع  ذخا  شمعالا و  دوجنلا و  یبأ  نب  مصاع  نع  ءارقلا  دحا  ینادلا  لاق  ریمن و  نبا  هقثو  نوفلخ و  نبا  لاق  ساب و  هب  سیل  رازبلا 
رمع وـبا  میملا  نوکـسب  ینادـمهلا  يدـسالا  رمع  نب  یـسیع  هتفگ  بیرقت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  زین  اـمهریغ و  بعـصم و  نب  ۀـجراخ  و 

تعارب تقاثو و  تعانم و  تلادع و  هلیبن و  رثام  هلیلج و  دماحم  سپ  يدس  اما  نیـسمخ  تس و  ۀنـس  تام  ۀعباسلا  نم  ۀقث  يراقلا  یفوکلا 
هیلع و هَّللا  یلـص  مانا  لوسر  صاصتخا  اب  نامداخ  مارک و  هباحـص  زا  کلام  نب  سنا  نوچ  دمآ و  نایب  ضرعمب  لیمج  لیـصفت  هب  افنآ  وا 

حئادـم هبجعم و  رخافم  کلذ  عم  تسا و  راکـشآ  حـضاو و  راهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک  وا  تلادـع  تقاثو و  دوخب  دوخ  تسا  مارکلا  هلآ 
هَّللا دـمحب  اجنیزا  سپ  يدیـسر  او  وا  تلانب  تعفر و  تلالج و  تمظع و  هنکب  يدینـش و  اـفنا  وا  هریفو  نساـحم  هریزغ و  بقاـنم  هبرطم و 

ار ناشیا  لاجر  ملع  نیدقنم  دنراد و  تلادع  تقاثوب و  فاصتا  اعیمج  دنس  نیا  هلسلس  تاور  مامت  هک  دیدرگ  رهاظ  مامت  حوضوب  ماعنملا 
قینالا و فیرـشلا  ثیدحلا  اذه  يور  قیقدتلا  ربسلا و  بابرا  ةودق  قیقحتلا و  لها  ةدـمع  یئاسّنلا  ناک  اذاف  دنرامـشیم  لودـع  تاقث و  زا 

ةءارإ قیقح و  ناـعذالاب  وه  يذـّلا  ّقحلل  اراـهظا  قیرع  ۀـقاثولا  یف  نیتم  دنـس  قیثو و  حیحـص  قیرطب  قیـشرلا  فیطللا  ربـخلا  کـلذ  جرخ 
اهبذـعی قیـضملا و  قـلح  یف  هسفن  یقلی  قـیزمتلا و  ّهدر و  هلاـطبا و  یلا  قـیفا  ریـصب  ربـخ  وذ  نکری  فـیک  قـیرطلا  يوـس  مقّللا و  حـضاول 

عیدـب یف  نیـضئاخلا  نیرکنملا  راـکنا  قیدـحتلا و  بیرغ  یف  نیغلاـبلا  نیلطبملا  لاـطبا  نا  اـنه  نم  تبثف  قیرحلا  میلا  بصاولا و  باذـعلاب 
قیقد لیلج و  ّلکب  ملاعلا  وه  قیفوتلا و  قافرالا و  ّیلو  هَّللا  قیهن و  رکنا  ءاوع و  عظفا  قیهش و  جمسا  ءارم و  عنشا  قیقشتلا 

مهد هجو 

لامکاب نیققحم  لاجر  بتک  زا  نآ  هلسلس  تاور  تلادع  تقث و  هک  هدومن  تیاور  يدنـسب  ار  ریط  ثیدح  یئاسن  هکنآ  زا  رظن  عطق  هکنآ 
اریز تسیفاو  یفاک و  نآ  لاطبا  ّدر و  لاضع  ءاد  يافش  يارب  صئاصخلا  باتک  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  یئاسن  داریا  درجم  تسرهاظ 

186 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مائل و نیفرحنم  يادتها  يارب  ار  باتک  نیا  یئاسن  هک  تسراکـشآ  حـضاو و  مارک  هّمئا  مالعا و  ياملع  هّمئا  مالعا و  ياملع  تادافا  زا  هک 

دنتـشاد فارحنا  لوکن و  فاکنتـسا و  ضارعا و  نیبـملا  قحلا  کـلملا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  زا  هک  ماـثغا  نیرکنم  راصبتـسا 
یکبس نانجلا و  ةآرم  رد  یعفای  تایفولاب و  یفاور  يدفص و  نایعألا و  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  همالع  هدافا  زا  افنآ  هچنانچ  هدومرف  فینصت 

نب فسوی  جاجحلا  وبا  یتفای و  رد  هاکـشم  لاجرلا  ءامـسا  رد  قحلا  دبع  بیذهتلا و  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هیعفاش و  تاقبط  رد 
بحاص یمـشاهلا  نوما  نب  بوقعی  نب  یـسوم  نب  دمحم  نع  القن  یئاسن  همجرت  رد  لاجرلا  ءامـسا  یف  لامکلا  بیذهت  رد  يزملا  یکزلا 
یـضر نامثع  رمع و  رکب و  یبأ  لئاضف  فینـصت  هکرت  هنع و  هَّللا  یـضر  یلعل  صئاصخلا  باتک  هیلع  نورکنی  اموق  تعمـس  هتفگ  یئاسّنلا 

باتک تفّنصف  ریثک  اهب  ّیلع  نع  فرحنملا  قشمد و  یلا  انلخد  لاقف  تعمـس  ام  هل  تیکحف  اهفّنـص  تقولا  کلذ  یف  نکی  مل  مهنع و  هَّللا 
هل و لیق  ساّنلا و  یلع  اهأرق  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصا  لئاضف  کلذ  دعب  فّنـص  ّمث  هَّللا  مهبذه  نا  ءاج  صئاصخلا ؟؟؟

بیذهت نم  ۀخسن  نع  القن  یهتنا  لئاّسلا  تکس  تکس و  هنطب و  عبـشت  ّمهّللا ال  جرخا  ءیـش  ّيأ  لاقف  ۀیواعم  لئاضف  جرخت  الا  رـضاح  انا 
نماث ءاعبرالا  موی  ةدـیدح  یف  اهتیرتشا  ۀحّـصلا و  ۀـقاثولا و  ۀـیاغ ؟؟؟ یف  یه  هیلع و  تئرق  فّنـصملا و  يّزملا  ّطـخ  نم  تخـسن  لاـمکلا 

بیهذـت رد  یبهذ  دـمحا  نب  دـمحم  کلذ و  یلع  هّلل  دـمحلا  جـحلا و  نم  یعوجر  دـنع  فلالا  دـعب  نیتئام  نیناـمث و  ثلث و  ۀنـس  مّرحم 
یلعل صئاصخلا  باتک  هیلع  نورکنی  اموق  تعمـس  هتفگ  یئاسّنلا  بحاص  ینوماملا  یـسوم  نب  دـمحم  نع  ـالقن  یئاـسن  همجرتب  بیذـهتلا 

قشمد و انلخد  لاـقف  تعمـس  اـم  هل  تیکحف  اهفّنـص  تقولا  کـلذ  یف  نکی  مل  مهنع و  هَّللا  یـضر  ۀـثلثلا  لـئاضف  كرت  هنع و  هَّللا  یـضر 
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هتفگ ینوماملا  نع  القن  ظاّفحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  زین  هَّللا و  مهیدـهی  نا  ءاـجر  صئاـصخلا  باـتک  تفّنـصف  ریثک  اـهب  ّیلع  نع  فرحنملا 
لاقف کلذ  هل  ترکذـف  نیخیّـشلا  لـئاضف  هکرت  هنع و  هَّللا  یـضر  ّیلعل  صئاـصخلا  باـتک  نمحّرلا  دـبع  یبأ  یلع  نورکنم  اـموق  تعمس 

ینیطنطـسقلا هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  هَّللا و  مهیدـهی  نا  توجر  صئاـصخلا  باـتک  تفّنـصف  ریثک  اـهب  ّیلع  نع  فرحنملا  قشمد و  تلخد 
نمحّرلا دـبع  یبأ  مامالل  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لئاضف  یف  صئاصخ  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  هفیلخ  یجاحب  روهـشملا 

قشمد و یلا  تلخد  لاق  نیخیّشلا  لئاضف  یف  تفّنص  مل ال  هل  لیق  ّهنا  رکذ  ۀئامثالث  ثلث و  ۀنـس  یّفوتملا  ظفاحلا  ّیئاسّنلا  بیعـش  نب  دمحا 
یلا قشمد  نب  مث  دجـسملا  نم  هوجرخا  هیلع و  اورکناـف  هب  یلاـعت  هناحبـس و  هَّللا  مهیدـهی  نا  ءاـجر  هتفّنـصف  ریثک  اـهب  ّیلع  نع  فرحنملا 
لبنح نب  دـمحا  مامالل  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  یلع  بقاـنم  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  هفیلخ  یجاـح  زین  اـهب و  تاـمف  ۀـلمّرلا 

یمزراوخلا دمحا  نب  قفوملا  دّیؤملا  یبال  ةرشعلا و  لئاضف  یف  اهرکذ 
187 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نبا نع  ۀیاورلا  هیف  رثکا  دق  ۀـئام و  ثلث  ثالث و  ۀنـس  یفوتملا  ظفاحلا  یئاسّنلا  بیعـش  نب  دـمحا  نمحرلا  دـبع  یبال  ۀنس 568 و  یفوتملا 
یئاسن همالع  هاگ  ره  اذـهب  یلاعت  هَّللا  مهیدـهی  نا  داراف  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  یلع  نع  نیفرحنملا  دـجوف  قشمد  لـخد  هنا  هیبس  لـبنح و 

رب دراد  تلالد  تحارص  ینعم  نیا  سپ  دشاب  هدرک  فینصت  باشوا  بصاون  داشرا  باشقا و  نیفرحنم  تیاده  ءاج  رب  ار  صئاصخ  باتک 
هدیـسر هباثمب  نآ  تمظع  تلالج و  هدرک و  دراو  دـشاب  دنتـسم  لوبقم و  تیاغب  دـمتعم و  ربتعم و  تیاهن  هک  یثیداحا  باتک  نیرد  هکنآ 

دادل تیبصع و  رکـس  زا  نآ  هعلاطمب  نیدرام  نیدـحاج  نیفرحنم  رادـیب و  تلاهج  تلفغ و  باوخ  زا  نیدـناعم  بصاون  نآ  هظحالمب  هک 
هنوگچ دشاب  جمدنم  نا  رد  هبویعم  هعونـصم  تایاور  جردـنم و  نا  رد  هبوذـکم  هعوضوم  ثیداحا  هَّللا  ذاعم  رگا  سپ  دـش  دـنناوت  رایـشه 

هبعلم نیئزهتـسم و  هکحـضم  هَّللا  ذاـعم  باطتـسم  باـتک  نآ  تروص  نیرد  هکلب  دوش  لـصاح  ناـب  نیفّـسعتم  داـشرا  نیفرحنم و  تیادـه 
ریط و ثیدح  تیالو و  ثیدح  هک  دش  تباث  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دمحب  سپ  دیدرگیم  نیتنتعم  بیع  هضرع  نیدناعم و  نعطم  نیفلاخم و 
بصاون و رب  لالدتـسا  جاجتحا و  دانتـسا و  لباق  هک  يدـحب  تسربتعم  دـمتعم و  تیاهن  تسروکذـم  یئاـسن  صئاـصخ  رد  هک  نآ  لاـثما 

ثیداحا نیاب  جاجتحا  لالدتـسا و  رد  حرج  حدـق و  لاجم  جاجوعا  دادـل و  جاجل و  دانع و  همه  نآ  اب  ناـشیا  تسلالـض و  لـها  نیفرحنم 
لوصح ياعّدا  رابک و  تخوخیـش  تیثدـحم و  همه  نیا  اب  راقو  اب  بطاخم  هک  فیح  دـص  تسفیح و  رگم  دـنرادن  جاهنملا  ۀـیوس  هربتعم 

بیذکت راخ  رپ  يداو  راحسالا  یلایللا و  يدم  مالسلا  مهیلع  راهطا  تیبلها  يالو  افـص و  لامک  يوعد  مه  رابخا و  قیقحت  دقن و  رد  هکلم 
ماقم زا  رتالاب  دوخ  ماشتحا  یلاع  مادـخ  ماقم  دراپـسیم و  راخفلا  لـیلج  یلباـک  دـیلقتب  ریط  ثیدـح  تیـالو و  ثیدـح  راـکنا  لاـطبا و  و 

یئاسنلل ابطاخم  هلاح  ناسل  لوقیف  دـنادرگیم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  لاطبا  نیهوت و  رد  ماثغا  نیفرحنم  مازقا و  بصاون 
بطاخملا ياوه  نکل  ماشلا و  لها  نم  مالـسلا  هیلع  یلع  نع  نیفرحنملا  هب  هَّللا  يدهی  نا  صئاصخلا  فینـصتب  توجر  نا  کنا و  دیحولا 

مهذقنأ بصاونلا و  عفن  نا  کباتکف و  هلاکن  فخی  هلاوز و ال  یجری  ثیحب ال  فاسفسلا  لطابلا و  بح  فاستعالا و  فارحنالا و  نم  غلب 
یلا ءاضغبلا  دقحلا و  ءافجلا و  يوهلا و و  نم  بهاذلا  اذـه  عفنی  نکل ال  بهاولا و  کلم  مالـس  فالآ  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ضغب  نم 

ۀیادـهل فّنـصملا  صئاصخلا  یف  رکذ  اـمم  اـمهلثام  اـم  ریطلا و  ثیدـح  ۀـیالولا و  ثیدـح  ناـشب  يرزأ  نم  ۀـلمجلاب  بهاذـملا و  یـصقا 
صقار و ۀهیـضعلا  هیت  یف  لتاخم  لداجم  ّتنعتم  صقاو و  قحلل  نغاض  رباکم  نحاشم و  دـناعم  وهف  صئاقنلا  عئاـظفل  نیزرحملا  بصاونلا 

بیذهت عورش  رد  ینالقسع  رجح  نبا  همالع  صکان و  قدصلا  عابتا  نع  ثکان و  ناقیالا  دقعل  رصاق  جوجل  رساخ و  تهابم  رئاح و  رباکم 
ۀعبرالل ع ۀتسلل ع و  لاقف  موقرلا  ّيزملا  ینعی  فلؤملا  رکذ  دق  هتفگ و  بیذهتلا 

188 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
درفملا بدالا  یف  تخ و  قیلاعتلا  یف  يراخبلل  ۀـجام ق و  نبال  یئاسنلل س و  يذـمرتلل ت و  دواد د و  یبال  ملـسملل م و  يراخبلل خ و  و 

یف دواد  یبال  قم و  هباتک  ۀمدقم  یف  ملـسمل  مامالا ر و  فلخ  ةءارقلا  ءزج  یف  خع و  دابعلا  لاعفا  قلخ  یف  نیدیلا ي و  عفر  ءزج  یف  خب و 
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دنـسم یف  لئاسملا ل و  یف  راصنالا ص و  لئاضف  یف  درفتلا ف و  باتک  یف  دخ و  خوسنملا  خسانلا و  یف  دق و  ردقلا  یف  دم و  لیـسارملا 
یلع دنسم  یف  یلع ص و  صئاصخ  یف  نک و  کلام  دنسم  یف  یـس و  ۀلیللا  مویلا و  یف  یئاسنلل  مت و  لئامـشلا  یف  يذمرتلل  دک و  کلام 

ثیداحالا نال  ادـمع  خـیراوتلا  یف  مهفیناصت  كرت  هنا  رکذ  مهفیلاوت و  نم  ّفلؤملا  هرکذ  يذـلا  اذـه  قف  ریـسفتلا  یف  ۀـجام  نبال  سع و 
باـتک يراـخبلل و  نیدـلاولا  ّرب  اـهنم  بتک  ةدـع  باوبـالا  یلع  یتلا  مهفیناـصت  نم  هیلع  یقب  جاـجتحالاب و  ةدوصقم  ریغ  اـهیف  دروت  یتـلا 

مل هناک  دواد و  یبأ  فیناصت  نم  جراوخلا  رابخا  یحولا و  ءادتبا  ءاعدلا و  ةّوبنلا و  لئالد  دـهزلا و  باتک  ملـسمل و  عابـسلا  بهاب  عافتنالا 
راّیـس و نبا  رمحالا و  نبا  ۀـیاور  یف  ننـسلا  باتک  ۀـلمج  نم  وه  ننـسلا و  نع  یئاسنلل  ۀـلیل  موی و  لمع  درفا  قفوملا و  هَّللا  اـهیلع و  فقی 

باتک هدـحو و ال  ةزمح  ۀـیاور  یف  وه  ریـسفتلا و  درفی  مل  راّیـس و  نبا  ۀـیاور  یف  بقاـنملا  ۀـلمج  نم  وه  یلع و  صئاـصخ  درفا  کلذـک 
مویلا لمع  صئاصخلا و  هدارفا  هجو  یل  نیبت  امف  یئاسّنلا  نع  وار  نود  وار  کلذب  دّرفت  دق  کلذ و  ریغ  بلطلا و  ةذاعتـسالا و  ۀکئالملا و 

تـسجاجتحا ناب  دوصقم  هک  بتک  رگید  لثم  ار  یئاـسن  صئاـصخ  باـتک  يّزم  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  یهتنا  قفوملا  هَّللا  ۀـلیّللا و  و 
دوصقم ناب  جاجتحا  دوشیم  هدرک  دراو  نا  رد  هک  یثیداحا  هکنیا  هب  خیراوت  رد  ار  هّینس  نیطاسا  فیناصت  كرت  يّزم  لیلعت  زا  هچ  هتسناد 

نیزا زین  یئاسن  صئاصخ  نوچ  تسلالدتـسا و  جاجتحا و  نآ  ثیداـحا  زا  دوصقم  هدرک  رکذ  يّزم  هک  ار  یفیناـصت  هک  تسرهاـظ  تسین 
زا یئاسن  صئاصخ  باتک  هک  تسرهاظ  رجح  نبا  هداـفا  زا  زین  دـشاب و  لالدتـسا  جاـجتحا و  مه  نآ  ثیداـحا  زا  دوصقم  سپ  تسا  هلمج 

همئا یعامجا  حاحص  ناکم  تعفر  ناش و  تمظع  تسحاحـص و  زا  دوخ  یئاسن  ننـس  تسرایـس و  نبا  تیاورب  یئاسن  ننـس  بقانم  هلمج 
عبتتم رب  صیصختلاب  یئاسن  ننس  لئاضف  بقانم و  دماحم و  نیرب  هوالع  قبـس  امیف  ةرهبملا  اهلئاضف  نم  ةذبن  ّرم  دق  تستنـس و  لها  نیطاسا 
جرخا دـق  هتفگ  يراخب  حیحـص  حرـش  يرابلا  حـتف  رد  ینالقـسع  زین  یئاـسّنلا و  ۀـمجرت  یف  اهـضعب  قبـس  دـق  تسین و  یفخم  صّحفتم  و 

نم حیحـص  دـهاش  هل  ةرقبلا و  ریـسفت  یف  یتایـس  اناضقا و  ّیلع  رمع  ثیدـح  اهنم  عضوملا  اذـه  ریغ  یف  ءایـشا  ّیلع  بقاـنم  نم  فنـصملا 
عبتتلاب و فرعی  امم  کلذ  ریغ  ةوبنلا و  تامالع  یف  دیعس  یبأ  ثیدح  یف  وه  ةاغبلا و  هلاتق  ثیدح  اهنم  مکاحلا و  دنع  دوعسم  نبا  ثیدح 

یهتنا صئاصخلا  باتک  یف  یئاسّنلا  دایجلا  ثیداحالا  نم  هبقانم  عمج  یف  بغر 
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بقانم عمج  یف  بغر  دادّسلا  کلسم  کلاّسلا  یئاسّنلا  نا  داقنلا  رجح  نبا  حیرـصتب  تبث  ثیح  داهولا  لّیـسم  داهملا و  حطاس  هّلل  دمحلاف 
دّیج هیف  روکذملا  ریطلا  ثیدح  نا  رهظف  دامتعالاب  ۀیّرحلا  راثالا  دایجلا و  ثیداحالا  نم  دابعلا  ّبر  مالس  مهیلع  هیلع و  داجمالا  ۀمئالا  یبأ 

تحب دانعلا  طبخلا و  ضحم  داّرلا  ربخلا و  اذـهل  لطبملا  دامعلا  بطاخملا  نم  ردـص  اـم  دانتـسالا و  جاـجتحالاب و  نیمق  دانـسالا  ثیح  نم 
زین باب  نیرد  دـنیوگ  بقانملا  ملع  ار  بلاثم  بقانم و  ثیداحا  هتفگ و  ثیدـح  لوصا  هلاسر  رد  بحاـص  هاـش  دوخ  دادـّللا و  ۀـّیبصعلا و 

هک یـضرغ  يارب  دناهتـشون  ادج  ار  باحـصا  لآ و  زا  یـضعب  بقانم  صوصخلاب  نیثدحم  یـضعب  هدش و  عقاو  هعّونتم  هدّدعتم و  فیناصت 
بقانم یف  هرضنلا  ضایرب  یمسم  تسیربط  بحم  فینصت  هک  هرشبملا  ةرشعلا  بقانم  راصنالا و  بقانم  شیرق و  بقانم  لثم  ناب  دش  قلعتم 

رد رایـسب  بتک  جاوزالا و  بقانم  یف  جابیدـلا  تیبلا و  لها  بقاـنم  یف  تیمکلا  ۀـبلح  یبرقلا و  يوذ  بقاـنم  یف  یبقعلا  رئاـخذ  ةرـشعلا و 
بقانم یف  یلجلا  لوقلا  باطخلا و  نب  رمع  نینمؤملا  ریما  بقانم  یف  باوّصلا  لوقلا  صیـصختلاب  هدش و  فّنـصم  نیدـشار  يافلخ  بقانم 

بصعت و طرف  تهجب  ماـش  بصاون  هتـشون و  زارد  هلاـسر  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نینمؤملا  ریما  بقاـنم  رد  یئاـسن  تسیلع و  نینمؤـملا  ریما 
هاش هک  یئاسن  صئاصخلا  باتک  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  یهتنا  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  دـنتخاس  دیهـش  لـمع  نیرب  قشمد  رد  ار  وا  توادـع 

نیرد هک  هدش  رقتسم  رما  نیرب  بحاص  هاش  تداع  نوچ  تسبقانم و  ملع  رد  هفنصم  بتک  هلمج  زا  دناهدومرف  ریبعت  هلاسرب  ار  نآ  بحاص 
الصا دنیامنیم و  او  حودقم  حورجم و  یناسفن  سجاوه  درجمب  دشابیمن  ناشبانج  رطاع  رطاخ  عوبطم  هک  ار  یبتک  ثیدح  لوصا  هلاسر 

دنروآیمن كرابم  لایخب  زگره  دنیامرفیمن و  نیدـقان  رگید  تادافا  نیدانع و  رودـص و  رد  نآ  نیفنـصم  تاحیرـصتب  یتافتلا  یئانتعا و 
رابخا راثآ و  زا  بذـک  یفن  ثیدـح و  نف  رد  ناـشیا  رهمت  رّحبت و  دناهدیـسر و  تلـالج  تمظع و  زا  هیاـپ  هچ  رد  بتک  نآ  نیفنـصم  هک 
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زارفا لطاب و  زا  قح  زیمت  رد  هک  ار  ناش  ياهتمحز  لاجر  بابرا  نیققحم  تسا و  هبترم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج 
ثیداحا هک  دوشیم  حئال  حضاو و  راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک  ینعم  نیا  ظاحلب  هدومن  رهاظ  هلیزج  تارابع  هچب  دناهدیشک  لطاع  زا  نیمث 

بتک حدـق  حرج و  رد  هک  یقـشم  هنهک  یتسدهریچ و  همه  نآ  اـب  ار  بحاـص  هاـش  هک  هدـش  زئاـف  هیلاـع  سب  هجردـب  صئاـصخلا  باـتک 
دنیارآ و نآ  فیعضت  نیهوت و  رد  رصتخم  ول  ینخـس و  دنیامرف و  مذ  نعط و  قشم  ریز  ار  باتک  نیا  هک  دشن  نکمم  تسلـصاح  ثیداحا 
بقانملا و ثیداحا  هتفگ و  بحاـص  هاـش  هیـضام  تراـبع  بیرعتب  ۀّتـسلا  حاحّـصلا  رکذ  یف  هّطح  رد  رـصاعم  ناـخ  نسح  قیدـص  يولوم 
لآلا و بقانم  امّیـس  ضعب  نع  مهـضعب  بقانم  نیثدحملا  ضعب  زرفا  دق  ۀعّونتم و  ةدیدع  فیناصت  اضیا  اهیف  بقانملا  ملع  یمـست  بلاثملا 

راصنالا بقانم  شیرق و  بقانمک  هب  قلعت  ضرغل  باحصالا 
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ۀبلح یبرقلا و  يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  ّيربطلا و  بحملل  ةرـشعلا  بقانم  یف  ةرـضنلا  ضاـیّرلاب  ةامـسملا  ةرّـشبملا  ةرـشعلا  بقاـنم  و 
یف باوّصلا  لوقلاک  نیدـشارلا  ءافلخلا  بقانم  یف  ةریثک  بتک  تفّنـص  جاوزـالا و  بقاـنم  یف  جابیدـلا  تیبلا و  لـها  بقاـنم  یف  تیمکلا 
یف ةداهـشلا  لان  اهیلع  ههجو و  هَّللا  مّرک  هبقانم  یف  لیذـلا  ۀـلیوط  ۀـلاسر  یئاسنلل  یلع و  بقاـنم  یف  یلجلا  لوقلا  باـطخلا و  رمع  بقاـنم 

هفحت باـتک  نیمه  مود  باـب  رد  بحاـص  هاـش  زین  هنع و  هَّللا  یـضر  هـعم  مهتوادـع  مهبّـصعت و  طرفل  ماـشلا  بصاوـن  يدـیا  نـم  قـشمد 
هـضیب ردقب  وا  لد  رد  هکنآ  ات  دوشیمن  ینـس  یـصخش  هک  دنیوگیم  ناشیا  هک  ّتنـس  لها  رب  دـننک  ارتفا  هکنآ  مداتفه  دـیک  دـنیامرفیم 

نب ردب  نب  مهجلا  نب  یلع  زا  ار  ظفل  نیا  ناشیا  ياملع  یضعب  هک  تسنیا  ارتفا  نیا  لصا  دریگ و  اج  نینمؤملا  ریما  ضغب  نایکام  ای  کبک 
دوب ات  وا  دـصقم  دومنیم و  ّرتست  درکیم و  رهاظ  نّنـست  تحلـصم  رباـنب  هک  دوب  بصاون  رارـشا  زا  وا  دـناهدرک و  تیاور  یـشرقلا  مهجلا 

ار وا  تیاور  نیا  دـناقیقحت  یب  زیمت و  یب  یلیخ  هک  ناـشیا  نیرخأـتم  تسین و  رود  دـشاب  هتفگ  رگا  دوب  نینمؤـملا  ریما  زا  مدرم  فـیرحت 
تـسا هدرک  مزج  روکذـم  باتک  رد  نینمؤملا  سلاجم  بحاص  امّیـس  دـننکیم ال  ییارـسنایذه  ّتنـس  لها  قح  رد  هدومن  لوبقلاـب  یقلت 

دوخ نیفلاخم  فوخب  ار  بانج  نآ  لئاضف  یضعب  هکنآ  رگم  دشابیم  ّتنس  لها  لد  رد  کش  الب  ههبـش و  الب  نینمؤملا  ریما  ضغب  هکنآب 
سیقی ءرملا  مکحب  دـیامنیم و  تسادـخ  هصاخ  هک  بولق  ملع  ياعدا  دـنادیم و  لـقاع  ار  دوخ  هک  درم  نیزا  تسبجع  دـننکیم و  رکذ 

هملظ كافس و  يارما  اب  ّتنس  لها  ياملع  هک  دشاب  هدید  اج  رازه  خیراوت  رد  دنکیم و  تبـسن  تنـس  لها  رب  ار  هیقت  فوخ و  هسفن  یلع 
زا هک  یئاسن  دـناهداد  نتـشک  هب  نت  هدرک  ینب  نادـناخ  راثن  ار  دوخ  ناج  دـناهدومن و  راکناب  هرهاجم  دـیلو  جاجح و  لثم  بصاون  كاـبیب 
هک ریبج  نب  دیعـس  هدیـشچ و  تداهـش  تبرـش  ماش  لها  تسد  زا  نینمؤملا  ریما  بقانم  هلاسر  ریرحت  تهجب  تستنـس  لها  نیثدحم  هدمع 

ِهِمْوَق  یلَع  َمیِهاْربِإ  اهاْنیَتآ  اُنتَّجُح  َْکِلت  َو  هیآ  زا  داد و  مازلا  هلئسم  نیرد  ار  جاجح  تفگیم و  لوسر  تیرذ  ار  نینح 
لها رگا  ندرک و  هدینشان  ار  هدینش  هدیدان و  ار  هدید  تساجیب  بصعت  الب  هچ  هدیدرگ  ورخرس  تداهش  هنوگلگب  دومن  ینعم  نیا  طابنتسا 

هک دـننکیمن  نایب  ار  رمع  رکب و  وبا  بلاثم  نعاطم و  نیفلاخم  فوخب  ارچ  دـنیامنیم  نینمؤملا  ریما  لـئاضف  رکذ  نیفلاـخم  فوخب  تنس 
رد رابت  یلاع  بطاخم  هک  تسبجع  لامک  یهتنا  دـشابن  وا  هارمه  همیمذ  همیمـض  نیا  ات  دـنرادن  تعانق  ریما  لئاضف  رکذـب  ناشیا  نیفلاخم 

هلدا باوج  ماقمب  هاگ  ره  و  دناهدرک ؟؟؟ راخف  شزان و  هیام  ار  نآ  دزادنا و  یئاسن  باتکب  تسد  دوخ  رابک  فالسا  زا  تیبصان  عفد  ماقم 
درامگ و دوجوم  روکذم و  یئاسن  صئاصخ  باتک  رد  ود  ره  هک  ریط  ثیدح  تیالو و  ثیدـح  لاطباب  ار  تمه  اباحم  یب  دـسر  قح  لها 

عاعر جـمه  هرمز  نویع  رارقا  عادـخ و  رورغ و  لها  بصاون  روهظ  ریز  ات  عاطم و  نید  عابتا  باـبرا  مالـسا و  لـها  بولق  عاـجیا  مـالیاب و 
حیرص دناعت  حیضف و  رکانت  حیبق و  نئابت  عیظف و  ضقانت  عینش و  تفاهت  روهظ  زا  دزادرپ و 
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وبا لئاضف  نیرکنم  تفآ  اپارس  تفارز  رد  جولو  باشوا و  نیتنعتم  یناتـسادمه  ینابزمه و  باشقا و  همزمز  نتخاون  زا  درادن و  رب  یباسح 

دـنکن و يایحتـسا  راهنلا  لیّللا و  فلتخا  ام  مهیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  راهطا  تیبلها  بقانم  نیلطبم  همذ  رـشب  قوحل  بایطالا و  ۀـمئالا 
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راختفا و دیهـش  یئاسن  حور  مـالیا  دـینع و  موق  نآ  دـیدس  دـییات  نیا  هظحـالمب  رارـشا  بصاون  هاـگ  ره  هک  دـساره  هن  دـسرت و  هن  زگره 
نیاب درک و  دنهاوخ  مالم  مول و  عینـشت و  نعط و  رارـشا  بصاون و  دییات  نیاب  ثبـشت  قح  لها  داهن و  دـنهاوخ  زاغآ  دـیمح  ریغ  راشبتـسا 

اوف درک  دهاوخ  کسمت  هلیح  مادکب  داد و  دهاوخ  باوج  هچ  درک  دـنهاوخ  وا  ّتیبصان  رب  لالدتـسا  لئالد  لئاخم و  زا  نآ  لاثما  ببس و 
لها ءالو  یلع  داجنالا  راوغالا و  یف  عئاشلا  صئاصخلا  باتک  هفینصت  داغوالا و  بصاونلا  يدی  یلع  یئاسّنلا  ةداهـشب  دهـشتسی  ةرم  هابجع 

بیذـکتب داقنلا  قذاحلا  اذـه  حور  يذؤی  یئاسّنلا و  ققاشی  ةرم  دانتلا و  موی  یلا  مهیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  داـجمالا  تیبلا  لـهال  هتلحن 
نیابت شهاد و  تفاهت  شحاف و  عفادت  ّالا  اذه  له  دانعلا و  بصنلا و  لها  بولق  ّرسی  ریطلا و  ثیدح  بیذکتب  يرخا  ةّرم و  ۀیالولا  ثیدح 

لهاجتلا حضافلا و  لفاغتلا  حئاللا و  رکانتلا  حضاولا و  رفانتلا  اذه  لثم  رثؤی  داترم و ال  قحلل  ریصب  لک  هنم  فکنتسی  رکنم  ضقانت  جمس و 
حاضیا باتک  رد  نأشیلاع  بطاخم  دیـشر  ذیملت  ناخ  نیدـلا  دیـشر  لضاف  داو و  ّلک  یف  ماهف  ماهـسالاب  هبلق  یلع  برـض  نم  الا  حدافلا 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  لئاضف و  رد  هک  نیفلاخم  بتک  رکذ  نمـضتم  نیزح  یلع  خیـش  ترابع  لقن  دـعب  لاـقملا  ۀـفاطل 
تراهط تیبلها  لئاضف  رد  هدرفنم  لئاسر  تنـس  لها  يامظع  زا  رگید  ياملع  نیروکذـم  صاخـشا  ياوس  دـیامرفیم و  دـناهدومن  فیلات 

لزن ابعلا و  لآ  بقانم  یف  اجنلا  حاتفم  يدابآتلود و  رمع  نب  نیدـلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  زا  تاداسلا  بقانم  هلاـسر  لـثم  هدومن  فیلاـت 
ینـسا ینادـمه و  یلع  دیـس  زا  یبرقلا  ةدوم  یـشخدب و  ناخ  دـمتعم  نب  دـمحم  ازریم  زا  راهطالا  تیبلا  لها  بقانم  نم  حـص  اـمب  راربـالا 
یلعلا مهفرـش  یبنلا و  تیبلها  لـضف  یف  نیدـقعلا  رهاوج  رازب و  زا  تیبـلها  لـئاضف  يرزج و  زا  بلاـط  یبأ  نب  یلع  بقاـنم  یف  بلاـطملا 

ره نیفنصم و  زا  ناشیا  ياوس  تافنـصم و  زا  اهنیا  ریغ  هدش و  وا  تداهـش  بجوم  هک  یئاسن  ماما  هلاسر  يدوهمـسلا و  یلع  دیـسلا  مامالل 
هک رگید  تافلؤم  رکذب  دابعلا  رقحا  داد  دـنهاوخ  ناشن  دوخ  قیرط  زا  راهطا  تیبلها  لئاضف  رد  هفلؤم  بتک  لئاسر  نیا  هلباقمب  بانج  هاگ 

هفحت بحاص  هتفگ و  حاضیا  رد  دیشر  لضاف  زین  تخادرپ و  دهاوخ  هتخودنا  تداعس  هیامرس  هدرک  فیلات  باب  نیرد  تنـس  لها  ياملع 
هرهاجم دـیلو  جاجح و  لثم  بصاون  كابیب  هملظ  كاّفـس و  يارما  اب  تنـس  لها  ياـملع  هک  دـیامرفیم  مداـتفه  دـیک  عفد  رد  دـیاکم  رد 

یئاسن دناهداد  نتشکب  نت  هدرک  یبن  نادناخ  راثن  ار  دوخ  ناج  دناهدومن و  راکناب 
192 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریبج نب  دیعس  دیشچ و  تداهـش  تبرـش  ماش  لها  تسد  زا  نینمؤملا  ریما  بقانم  هلاسر  ریرحت  تهجب  تستنـس  لها  نیثدحم  هدمع  زا  هک 
ِهِمْوَق  یلَع  َمیِهاْربِإ  اهاْنیَتآ  اُنتَّجُح  َْکِلت  َو  هیآ  زا  داد و  مازلا  هلئسم  نیرد  ار  جاجح  تفگیم و  لوسر  ۀیرذ  ار  نینسح  هک 

ایف یهتنا  ندرک  هدینشان  ار  هدینش  هدیدان و  ار  هدید  تساجیب  بصعت  الب  هچ  دیدرگ  ورخرس  تداهـش  هنوگلگب  هدومن  ینعم  نیا  طابنتـسا 
قیقحتلا لها  ءامظع  تافنـصم  نم  هّدعی  دیفملا و  یئاسنلل  صئاصخلا  باتکب  دیجملا  ریرحنلا  اذه  رختفی  دیـشرلا و  لضافلا  یهابی  بجعلل 
رافـسالا نم  هریغ  صئاصخلا و  یف  نیدورـسملا  ریطلا  ثیدح  ۀیالولا و  ثیدح  لاطباب  راختفالا  اذه  لطبا  دق  دیدنـصلا  هخیـش  دیقنتلا و  و 

هل لاق  عرابلا و  هداتسا  هخیش و  سلجم  یف  رضح  دیشرلا  تیلف  رابکلا  قاّیّسلا  رابحالا و  قاّذحلا  ۀنسلا  یلع  ۀحودمملا  رابتعالاب  ةروهـشملا 
كراوع و قلخلا  یف  يدـبی  يراخف و  كراخف و  اینب  مدـهی  کلذ  ّناب  یلابت  نیثیدـحلا و ال  نیذـه  لشبت ؟؟؟ فیک  عشاـخ  حـصان  ۀـلاقم 

ۀیّنّسلا فارحنا  یف  مهاوعدل  تبثم  هناطب  عم  هّنکل  ةرخافلا و  ۀعیشلا  لالدتـسال  احداق  احراج  کمعزب  ناک  نا  اذه و  کلاطبا  نا  يراوع و 
و ّضغ ؟؟؟ بلث و  ةرقاعلا و  ۀحبانلا  بالکلل  ءالشا  ءارغا و  ةرـساخلا و  ۀبـصانلا  ماهوال  دییـشت  دییات و  وه  فیک ال و  ةرهاطلا و  ةرتعلا  نع 

ةرهازلا بقانملل  نیزئاحلا  مالعالا  نم  هریغ  نیفرحنملا و  ۀیاده  دماصلا  یئاسّنلا  دضع  یف  ّتف 

مهدزای هجو 

لقن ام  یلع  دوخ  دنسم  رد  هچنانچ  هدومرف  تیاور  حیحص  دنسب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  یلـصوملا  یمیمتلا  ینثملا  نب  دمحا  یلعیوب  هکنآ 
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هتفگ هنع 
لوسر نا  کلام  نب  سنا  نع  يّدسلا  لیعامسا  نع  رمع  نب  یسیع  انث  ۀقث  علـس  نب  کلملا  دبع  نب  رهـسم  انث  قاّرولا  داّمح  نب  نسحلا  انث 

رمع ءاج  مث  هّدرف  رکب  وبا  ءاجف  ریطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  رئاط  هدنع  ناک  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا 
هل نذاف  یلع  ءاج  مث  هّدرف  نامثع  ءاج  مث  هدرف 

هتفگ نسحتسم  لوق  رد  رصاعم  نامز  نسح  يولوم  و 
نع يّدّـسلا  نع  رمع  نب  یـسیع  نع  کلملا  دـبع  نب  رهـسم  انا  دامح  نب  نسحلا  انث  ییحی  نب  ایرکز  ینربخا  صئاصخلا  یف  یئاسّنلا  لاـق 
وبا ءاجف  ریطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  رئاط  هدـنع  ناک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا  نا  کلام  نب  سنا 

ان هقث  علـس  نب  کلملا  دـبع  نب  رهـسم  ان  دامح  نب  نسحلا  ان  هدنـسم  یف  یلعی  وبا  لاق  هل و  نذاف  یلع  ءاج  مث  هّدرف  رمع  ءاـج  مث  هّدرف  رکب 
هب هرکذف  يّدسلا  لیعامسا  نع  رمع  نب  یسیع 

نیدقنم تاقیقحت  لاجر و  ملع  نیققحم  تادافا  زا  ناشقیثوت  افنآ  هک  دنتسه  تاور  نامه  هلمج  زا  دنس  نیا  هلسلس  تاور  هک  تسرهاظ  و 
تسدوجوم دودولا  هَّللا  دمحب  یلعی  یبأ  دنسم  ترابع  نیمه  رد  کلملا  دبع  نب  رهسم  قیثوت  کلذعم  تسا  هتشذگ  مهن  هجو  رد  لامکاب 

الع لضف و  نایواح  همئا  زا  سپ  یلعی  وبا  دوخ  اما  دورسم  و 
193 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هرینم هیلالتم  رثام  هقنوم و  هبجعم  هیلاع  دـماحم  تسماقم  ـالاو  نیعروتم  تاـقث  مـالعا و  هلجا  نیطاـسا  ءـالتعالا و  رخفلا و  يوذ  ظاـفح  و 
ةرکذت یتسب و  نابح  نب  دمحم  متاح  وبا  تاقثلا  باتک  زا  تیالو  ثیدح  دـلجم  رد  اقباس  وا  بصانم  ّومـس  بتارم و  ولع  لامک  هقرـشم و 

یطویس و نیدلا  لالج  ظافحلا  تاقبط  یعفای و  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  نانجلا  ةآرم  يدفـص و  حالـص  تایفولاب  یفاو  یبهذ و  ربع  ظافحلا و 
نیثدحملا ناتـسب  یبلاعث و  يدهم  وبا  دیناسالا  دیلاقم  یناقرز و  یقابلا  دـبع  نب  دـمحم  بهاوم  حرـش  يدانم و  فؤرلا  دـبع  ریدـقلا  ضیف 

يدینش رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  بطاخم و  دوخ 

مهدزاود هجو 

هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  دوخ  دنسم  رد  یلعی  وبا  زین  هکنآ 
هیلع و هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  سنا  نع  سنا  نب  هَّللا  دبع  انث  یّنثم  نب  هَّللا  دبع  انث  یعبضلا  نامیلس  نب  رفعج  انث  ریـسن  نب  نطق  انث 

ّمهّللا ۀشئاع  تلاقف  ماعطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  ّيوشم  لجح  ملس 
ملـسف یلع  اذاف  بابلا  ۀکرح  تعمـس  سنا  لاق  ةدابع  نب  دعـس  هلعجا  مهّللا  انا  تلقف  سنا  لاق  یبأ  هلعجا  ّمهّللا  ۀـصفح  تلاق  یبأ و  هلعجا 

هیلع و هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  عمسف  یلع  مّلسف  بابلا  ۀکرح  تعمـسف  مث  فرـصناف  ۀجاح  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  تلقف 
لاقف لخدف  هل  تنذاف  هل  نذئا  لاقف  هتربخاف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  تئجف  یلع  اذاف  تجرخف  اذه  نم  رظنا  لاقف  هتوص  ملس 

ّیلا ّمهّللا و  ّیلا  ّمهّللا و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 
ۀمیظع تافلؤم  راطخالا و  ۀعیفر  تافنصم  هفورعم و  هلوبقم  رافسا  هروهشم و  هحودمم  دیناسم  هلمج  زا  یلعی  وبا  دنسم  هک  دنامن  یفخم  و 

لخاد رادـقم  ّومـس  ناشّولع و  ببـسب  راهنالا و  عمتجم  راثآ  ثیداحا و  عمج  رد  راّخز و  رحب  لثم  رابخا  تایاور و  تطاـحا  رد  راـخفلا و 
یلو هاش  یناکوش و  ریما و  دمحم  يدرک و  میهاربا  یبلاعث و  يدهم  وبا  یطویس و  تایورم  زا  نآ  ندوب  تسرابک  همئا  تایورم  تازاجا و 
یلع نب  دمحا  ةریزجلا  ثدحم  ۀقثلا  ظفاحلا  یلـصوملا  یلعی  وبا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  یتفایرد و  قبـس  ام  رد  بطاخم  دـلاو  هَّللا 

یناعمّسلا لاق  هتفگ  یلعی  وبا  همجرت  هب  ظافحلا  ةرکذت  رد  زین  ریبکلا و  دنـسملا  بحاص  یمیمتلا  لاله  نب  یـسیع  نب  ییحی  نب  ینثملا  نب 
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یلعی یبأ  دنسم  راهنالاک و  یه  عینم و  یبأ  دنسم  یندعلا و  دنـسمک  دیناسملا  تأرق  لوقی  ظفاحلا  لضفلا  نب  دمحم  نب  لیعامـسا  تعمس 
زین يراجنلا و  نبال  ولعب  هثیدـح  نم  عقی  ۀـیلاعلا و  ةزاجالاب  ءزج  فصن  توفب  یلعی  یبأ  دنـسم  انعمـس  تلق  راهنالا  عمتجم  نوکی  رحبلاک 

دنسملا بحاص  ظفاحلا  یمیمتلا  ییحی  نب  یّنثملا  نب  یلع  نب  دمحا  یلصوملا  یلعی  وبا  هتفگ  ۀئامثالث  عبس و  هنـس  عئاقو  رد  ربع  رد  یبهذ 
یّنثملا نب  یلع  نب  دمحا  هتفگ  تایفولاب  یفاو  رد  يدفص  حالص  خلا و 

194 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀئام ثلث  عبـس و  هنـس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  خـلا و  دنـسملا  بحاص  ظفاحلا  یلـصوملا  یمیمتلا  لـاله  نب  یـسیع  نب  ییحی  نب 

ظفاحلا یلـصوملا  یلعی  وبا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـس  دنـسملا و  بحاص  ظفاحلا  یمیمتلا  یلـصوملا  یلعی  وبا  یفوت  اـهیف  هتفگ و 
نبا هنع  نیعم و  نبا  عمـس  ریبکلا  دنـسملا  بحاص  یمیمتلا  لاله  نب  یـسیع  نب  ییحی  نب  یّنثملا  نب  یلع  نب  دمحا  ةریزجلا  ثدحم  ۀـقثلا 

دیناسملا تأرق  لوقی  ظفاحلا  لضفلا  نب  دـمحم  نب  لیعامـسا  تعمـس  یناعمّـسلا  لاق  یلیعامـسإلا  رکب  وبا  ّيروباسینلا و  یلع  وبا  ناّبح و 
هب دیناسالا  دیناقم  رد  یبلاعث  يدهم  وبا  خلا و  راهنالا  عمتجم  نوکی  رحبلاک  یلعی  یبأ  دنسم  راهنالاک و  یه  عینم و  نبا  یندعلا و  دنـسمک 
یه عینم و  نبا  دنسم  ّیندعلا و  دنـسمک  دیناسملا  تأرق  لوقی  ظفاحلا  لضفلا  نب  لیعامـسا  تعمـس  یناعمّـسلا  لاق  هتفگ  یلعی  وبا  همجرت 

لضفلا نب  دمحم  نب  لیعامسا  ظفاح  هتفگ و  یلعی  وبا  همجرت  هب  نیثدحملا  ناتسب  رد  بطاخم  دوخ  رحبلاک و  یلعی  یبأ  دنسم  راهنالاک و 
یبأ دنـسم  متفای و  راهنا  لثم  ار  دیناسم  همه  نکیل  کلذ  ریغ  عینم و  نبا  دنـسم  یندع و  دنـسم  لثم  ماهدناوخ  رایـسب  دیناسم  نم  هک  هتفگ 
انتم ادانـسا و  نقتملا  ثیدـحلا  اذـه  يور  یلعی  ابا  ۀـقثلا  ظفاحلا  ّنا  رهظ  ثیح  یلعالا  یلعلا  هّلل  دـمحلاف  یهتنا  راّخز  يایرد  لثم  ار  یلعی 
لب یفوا  حدمب  مالعالا  هحدم  يّذلا  یهشالا  فینملا  هباتک  یف  هجّرخ  یهبالا و  فیرـشلا  هدنـسم  یف  هجردا  ینـسا و  حیحـص  نیتم  دنـسب 

فزاج و یبأ و  ربکتسا و  فیک  یجحلا  بابرا  ةدمع  یهّنلا و  یلوا  سار  بطاخملا  نم  بجعلا  یفشا و  ءارطإب  اضیا  بطاخملا  هیلع  ینثا 
يربکلا و ۀـشطبلا  هَّللا  نم  فخی  مل  یلوألا و  ةرخآلا و  يرجت  لابی  مل  يأنا و  هبناـج و  بکن  ّیلوت و  ثیدـحلا و  اذـه  نع  ضرعا  یغط و 
هب وه  امب  هفصو  يّذلا  دنـسملا  یف  يرخا  دعب  ةّرم  رکذ  ّهنا  يذه  ربخلا و  اذه  ّدرب  رجه  ام  نیح  هرکذی  ملف  یـسانت  وا  یـسن  ّهنا  هنم  بجعا 

يرحا

مهدزیس هجو 

قح لها  رب  میظع  تنم  هدومرف  فینـصت  نآ  ظافلا  ریط و  ثیدـح  قرط  عمج  رد  صاـخ  يدـلجم  يربط  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا  هکنآ 
ثیدح رکذ  رد  دوخ  خـیرات  رد  یماش  ریثک  نبا  هچنانچ  هداد  نیدـئاح  نیلطبم  رودـص  عاجیا  نیدـناعم و  نیرکنم  بولق  قارحا  داد  هداهن 

هیودرم و نب  رکب  وبا  مهنم  ةدرفم  تافنـصم  ثیدـحلا  اذـه  یف  سانلا  عمج  دـق  هتفگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لـئاضف  رد  ریط 
نب دمحم  رفعج  یبال  هظافلا  هقرط و  عمج  یف  ادلجم  هیف  تیار  یبهذلا و  انخیـش  هاور  امیف  نادمح  نب  دـمحا  نب  دـمحم  رهاط  وبا  ظفاحلا 

همیخف و رخافم  همیظع و  دماحم  هرهاب و  نساحم  هرهاز و  بقانم  هرخاف و  لئاضف  نوچ  یهتنا ص و  خیراتلا  بحاص  رّسفملا  يربطلا  ریرج 
زا تیالو  ثیدح  دلجم  رد  نا  زا  يذبن  درک و  ناوت  نآ  ياصقتـسا  ءاصحا و  هک  تسرتالاب  ریرحن  ریرج  نبا  هلیمج  حئادم  هلیلج و  مراکم 

یناعمـسلا و دمحم  نب  میرکلا  دـبع  باسنالا  باتک  يدادـغب و  هلزج  نبا  زا  دادـغب  خـیرات  رـصتخم  راتخم  يومح و  توقای  ءابدالا  مجعم 
ربغ نم  ربخ  یف  ربع  ظافحلا و  ةرکذت  ینارح و  هیمیت  نبا  جاهنم  يوونلا و  فرش  نب  ییحی  نیدلا  ییحم  ءامسالا  بیذهت 

195 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دیلولا وبا  رظانملا  ضور  یکبـسلا و  یلع  نب  باهولا  دبع  هیعفاش  تاقبط  یعفای و  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  نانجلا  ةآرم  یبهذ و  نیدـلا  سمش 

يدرولا و نباب  فورعملا  رفظم  نب  رمع  رـصتخملا  ۀّـمتت  يدـسالا و  رکب  یبأ  نیدـلا  یقت  هیعفاـش  تاـقبط  هنحـش و  نب  دـمحم  نب  دـمحم 
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نب یلع  نب  دمحم  نیرـسفملا  تاقبط  یطویـسلا و  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  لوقعلا  یهتنم  ۀئبنتلا و  باتک  ظافحلا و  تاقبط 
یناقرز و یقابلا  دبع  نب  دمحم  زا  هیندل  بهاوم  حرش  يوانملا و  نیفراعلا  جات  نب  فؤرلا  دبع  ریدقلا  ضیف  یطویس و  ذیملت  يدواد  دمحا 

ۀنـسحلا ةوسالا  یف  هّنج  یکم و  نیدلا  بطق  خیـش  فینـصت  مارحلا  هَّللا  دلب  مالعاب  مالعالا  باتک  یجافخ و  نیدلا  باهـش  ضایرلا  میـسن 
تلانب و فرـش و  لامک  زا  یبنم  رعـشم و  هک  تارابع  ضعب  اج  نیا  رد  کلذل  يدینـش  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  فیلات  ۀنّـسلاب 

يومح توقای  هک  تسناد  دیاب  سپ  دیآیم  نایب  ضرعمب  دـشاب  وا  تبترم  ولع  ياهتنم  تلزنم و  ومـس  تیاهن  تلالج و  تمظع و  ياصقا 
بجوم نآ  مامت  لقن  نوچ  هتـشون  وا  بتک  وا و  لاح  وا و  شیاتـس  ظیرقت و  اـنث و  حدـم و  رد  لـیوط  قرو  هدزاـی  بیرق  يربط  همجرت  هب 

نم رفعج  وبا  ناک  يربطلا  دـمحم  نب  زیزعلا  دـبع  دـمحم  وبا  لاـق  مجعملا  یفف  دوشیم  هتـشون  وا  تراـبع  ضعب  اذـهل  تسرایـسب  باـنطا 
بتک نم  رهظ  ۀمالا و ال  هذه  نم  دحال  عمتجا  هملعن  مل  ام  مولع  نم  هعمجل  هفرع  دحا  هلهجی  ام ال  یلع  ظفحلا  ءاکذلا و  ملعلا و  لضفلا و 

كولملا ءافلخلا و  لسرلا و  نم  خیراتلا  ملع  نآرقلا و  نآرقلا و  مولع  یف  احجار  ناک  هل و  رشتنا  ام  نیفلؤملا  بتک  نم  رشتنا  نیفّنـصملا و 
تازاجالا تالوانملا و  یلع  لیوعت  ریغ  نم  تاءارقلا  ماکحا  بیذهتلا و  طیـسبلا و  هباتک  یف  ام  یلع  کلذل  ۀـیاورلا  عم  ءاهقفلا  فالتخا  و 

ریـسفتلا و باتک  یف  هرکذ  ام  یلع  ۀغللا  وحنلا و  ملع  یف  هلـضف  ناب  دق  ةروهـشملا و  دیناسالاب  کلذ  رکذی  لب  لاوقالا  یف  لیق  ام  یلع  ّالاد 
یتا ام  یناعمل  نیـضراعملا  یلع  هبتک  یف  هتاضقانم  کلذ  یلع  ّلدی  لدجلا  ملع  یف  مدق  هل  ناک  دق  هیف و  هلاح  نع  اربخم  بیذـهتلا  باتک 

سوفنلا بادآ  یف  هباتک  هیلع  لد  ام  لاعفالا  قئاقح  ۀینلا و  قدص  لامعالا و  ۀیفصت  ۀنامالا و  عوشخلا و  عرولا و  دهزلا و  نم  هیف  ناک  هب و 
هک تسرهاظ  مه  نیا  تما  عیمج  زا  وا  تیلـضفا  يربط و  تناید  تناما و  سدـقت و  عرو و  تلالج و  لـضف و  لاـمک  يارو  تراـبع  نیزا 
زین هدومنن و  دامتعا  تازاجا  تالوانم و  رب  هدرک و  لـقن  هروهـشم  دـیناساب  ار  نآ  هدروآ  نآ  ریغ  خـیرات و  رد  دوخ  تافنـصم  رد  وا  هچنآ 

عمجی وه  ۀـناتم و  الـضف و  ایندـلا  یف  دارفالا  نم  باتکلا  اذـه  هتفگ و  نآ  لاح  نایب  دـعب  يربط  خـیرات  رکذ  رد  مجعم  رد  يومح  توقاـی 
ناک يربطلا  دمحم  نب  زیزعلا  دبع  لاق  هتفگ  مجعم  رد  يومح  توقای  زین  ۀقرو و  فلا  ۀسمخ  وحن  یف  وه  ایندلا و  نیدلا و  مولع  نم  اریثک 

هیلع ادیدش  ننّسلاب  نیکسمتملا  ملعلا  لها  قیرط  فلسلا و  نم  ۀعامجلا  هیلع  ام  یلا  هبهاذم  ّلج  یف  بهذی  رفعج  وبا 
196 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ وا  هک  هدروآ  روکذم  زیزعلا  دبع  زا  يومح  توقای  زین  مئال و  ۀمول  ءیش  یف  کلذ و ال  یف  هذخای  مهجاهنم ال  یلع  ایضام  مهتفلاخم 
نم رفکی  ناک  لیـضفتلا و  یف  ثیدحلا  باحـصا  هیلع  ام  ّیلع و  نامثع و  رمع و  رکب و  یبأ  ۀـماما  یلا  ۀـمامالا  یف  بهذـی  رفعج  وبا  ناک 
نم ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  رّفک  نم  لوق  ردـقلا و  یف  لوقلاک  عفدـت  لوقعلا  ۀـّلدا  تناک  اذإ  بهذـم  لـک  یف  هفلاـخ 
زین لیذملا و  لیذ  لوا  یف  ۀلاسرلا و  یف  تاداهـشلا و  یف  هباتک  یف  کلذ  رکذ  مهتاداهـش و  مهرابخا و ال  لبقی  جراوخلا و ال  ضفاورلا و 
هیلع هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحصا  ّبس  رهظ و  دق  ضفرلا  دجوف  ناتسریط  یلا  يربطلا  يأ  عجر  ناک  دق  هتفگ و  مجعم  رد  يومح  توقای 

دمحا سابعلا  وبا  کلذ و  لجال  اهنم  جرخف  ههرکی  ام  هیلع  يرجی  نا  فاخ  یتح  رمع  رکب و  یبأ  لئاضف  یلماف  رشتنا  دق  اهلها  نیب  ملس  و 
شوه دنرآیم  نابز  رب  موق  ياملع  هک  وا  حئادم  بقانم و  تسناینس و  مالسالا  خیـش  مظعا و  ماما  هک  هّیمیت  نباب  فورعملا  میلحلا  دبع  نب 

مل هلوق و  اما  هتفگ و  جاجللا  جاجوعالا و  جاهنم  رد  امهریغ  ۀـنماکلا و  ررّدـلا  تایفولا و  تاوف  رظان  یلع  یفخی  اـمک ال  دـیابریم  رـس  زا 
لثم اذـه  یف  ۀعیـشلا  ّنا  اهدـحا  هوجو  نم  اذـه  یلع  مالکلاف  ناسحتـسالا  سایقلاب و  ذـخألا  اومرح  داهتجالا و  يارلاب و  لوقلا  یلا  اوتفتلی 

يورت کلذب و  لوقت  ۀّیدیّزلاف  کلذ  یف  عازنلا  ۀعیشلا  یف  امک  ناسحتسالا  سایقلا و  داهتجالا و  يأّرلا و  یف  عازنلا  ۀّنسلا  لها  یفف  مهریغ 
لاق ۀـثلثلا  ءافلخلا  ۀـماماب  لاق  نم  ّلک  سیلف  سایقلاب  لوقت  ۀّـصاخلا ال  ۀـّماعلا و  ۀّنّـسلا  لـها  نم  اریثک  نا  یناـثلا  ۀـمئالا  نع  تاـیاورلا  هیف 
ناک نا  سایقلا و  كرت  ۀّنـسلا و  لها  یف  لوخدلا  نکما  الطاب  سایقلا  ناک  ناف  سایقلاب و ح  نولوقی  نّویدادـغبلا ال  ۀـلزتعملا  لب  سایقلاب 

فرعی نم  هلقنی  امب  ذخالا  نم  ریخ  سایقلا  داهتجالا و  ياّرلاب و  لوقلا  لاقی  نا  ثلاثلا  سایقلاب  ذخالا  ۀّنسلا و  لها  یف  لوخّدلا  نکما  اقح 
نبا بئذ و  یبأ  نبا  کلام و  لـثم  عوجر  نا  ّکـشی  ـال  موصعم و  ریغ  لـئاق  نع  قدـصم  ریغ  لـقن  یطخی  بیـصی و  نمع  بذـکلا  ةرثکب 
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رفز و نسحلا و  نب  دـمحم  فسوی و  یبأ  ۀـفینح و  یبأ  کیرـش و  یلیل و  یبأ  نبا  يروـثلا و  یعازوـالا و  دعـس و  نب  ثیللا  نوشجاـملا و 
نامثع يراخبلا و  یبرحلا و  میهاربا  یناتسجسلا و  دواد  یبأ  لبنح و  نب  دمحا  ینزملا و  یطیوبلا و  یعفاشلا و  يولؤللا و  دایز و  نب  نسح 

مهرابتعا مهداهتجا و  یلا  ءالؤه  ریغ  يزورملا و  رـصن  نب  دمحم  يربطلا و  ریرج  نب  دـمحم  ۀـمیزخ و  نب  رکب  یبأ  یمرادـلا و  دیعـس  نب 
نا نم  مهل  ریخ  اهجیرخت  اهحیقنت و  ماکحالا و  طانم  قیقحت  یف  اودـهتجی  هنع و  ۀـتباثلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا  ۀنـس  اوملعی  نا  لـثم 

هاتفا ولف  امهـسفنا  نییرکـسعلا  نم  هلوسر  هَّللا و  نیدـب  ملعا  ءالؤه  نم  دـحاولا  ناـف  اـمهلاثما  نیّیرکـسعلا و  نع  ضفاورلا  لـقنب  اوکـسمتی 
هعوجر نم  یلوا  هداهتجا  یلا  هعوجر  ناک  ایتفب  امهدحا 

197 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اومّلعتی نا  امهلاثما  نیّیرکـسعلا و  لثم  یلع  بجاولا  ۀـضفارلا و  لثم  نم  امهنع  القن  ناک  اذإ  فیکف  هیلع  بجاولا  وه  لب  امهدـحا  ایتف  یلا 

دانع بصن و  ران  لاغتشا  تراسخ و  تراسج و  تیاغ  ببسب  هعینصب  هَّللا  هازج  هّیمیت  نبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ءالؤه  نم  دحاولا  نم 
ترضح زا  وا  لوسر  ادخ و  نیدب  رتملاع  هّللاب  اذایع  ار  دوخ  فاصنا  ان  فالسا  رگید  يربط و  ریرج  نب  دمحم  شاهنیغض  رپ  هنیـس  نوناکب 

چیهب هک  حیرص  حیرـصت  دنادیم و  مالـسلا  ۀّیحتلا و  فالآ  امهئابآ  یلع  امهیلع و  يرکـسع  نسح  ماما  یقن و  یلع  ماما  ینعی  نییرکـسع 
دیزمب دیامنیم و  حاوب  لالض  حارص و  رفک  نیرب  تسین  یغاسم  نآ  رد  ار  تارضح  فیرحت  لیوست و  هیجوت و  لیوات و  هوجو  زا  یهجو 

نیزا یکی  دـهد  يوـتف  رگا  هک  تسنیا  شلـصاح  هچنآ  هتفگ  ینعی  هتخاـس  بترم  نآ  رب  عینـش  عـیرفت  دـیعب  لالـض  نـیا  دییـشت  دـیکات و 
وا عوجر  زا  دوب  دهاوخ  یلوا  دوخ  داهتجاب  نیروکذم  نیزا  یکی  عوجر  يوتف  یمادکب  مالـسلا  امهیلع  نییرکـسع  زا  یکی  ار  نیروکذـم 

امهیلع نییرکـسع  ءاتفاب  انتعا  اغـصا و  ینعی  دوب  دهاوخ  بجاو  دوخ  داهتجاب  عوجر  هکلب  مالـسلا  امهیلع  نییرکـسع  زا  یکی  يوتف  يوسب 
یب گنابب  تراسخ  رـسارس  ترابع  رخآ  رد  هدادـن  تسد  شرارق  ربص و  مه  رادـقم  نیرب  دوب و  دـهاوخ  مارح  زئاجان و  هَّللا  ذاـعم  مالـسلا 

هک تسنآ  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  همئا  رگید  ینعی  ناشیا  لاثما  مالـسلا و  امهیلع  نییرکـسع  لثم  رب  بجاو  هّللاب  ذایعلا  هک  هدییارـس  ماگنه 
تارـضح زا  یلعا  حـجرا و  ریرج  نبا  لامک  ملع و  لضف و  هیاپ  ادـخب  هانپ  هک  بجعلا  ّلک  بجعلاـف  نیروکذـم  نیزا  یکی  زا  دـننک  ملعت 

فلخت بجاو و  تارضح  نیا  لویذب  کسمت  دناتاجن و  نفس  موق  تاحیرصت  بسح  هک  تراهط  تمصع و  تیبلها  رگید  نییرکـسع و 
ثیدح ظافلا  قرط و  رد  صاخ  يدـلجم  وا  ندرک  فینـصت  هب  انتعا  هینـس  نیبصعتم  زاب  لاکن و  لالـض و  كاله و  راوب و  ثروم  ناشیزا 

َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  دنوش و  حرج  حدق و  راخ  رپ  يداو  رپس  یب  دننکن و  تسثیدح  نآ  تحص  دیفم  هک  ریط 
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 

لطابلا هباتک  یلا  عجار  نم  یلع  یفخی  امک ال  دوراج  زا  شتیاورب  لالدتسا  جاجتحا و  رب  دیامرف و  ینازرا  ضفرب  ار  وا  ینعی  دنادرگ  دوخ 
خیراتلا و ریـسفتلا و  بحاص  يربطلا  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  مامالا  رحبلا  ربحلا  اهیف  هتفگ و  ۀـئام  ثلث  رـشع و  هنـس  رد  ربع  رد  یبهذ  و 

نبا ۀمئالا  ماما  لاق  ادحا  دلقی  الا  دهتجم  ناک  امهتقبط و  يزارلا و  دیمح  نب  دمحم  لیئارسا و  یبأ  نبا  قاحسا و  عمس  ةریبکلا  تافنـصملا 
یتح نیّـصلا  یلإ  لجر  رفاس  ول  ینیارفـسالا  دـماح  وبا  لاق  ۀـلبانحلا  هتملظ  دـقل  ریرج و  نب  دـمحم  نم  ملعا  ضرالا  یلع  ملعا  ام  ۀـمیزخ 
دهز اذ  ناک  لاوش و  نم  ایقب  نیمویل  یّفوت  نیتئام و  ةرشع و  عبرا  ۀنس  ناتـسربطب  لمآب  هدلوم  تلق  اریثک  نکی  مل  ریرج  نبا  ریـسفت  لصحی 

ریرج نبا  زا  ریط  ثیدح  دلجم  رکذ  دعب  ریثک  نبا  هچنآ  اما  دادغبب  یّفوت  ۀعانق و  و 
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هبترم هکنآب  تسشودخم  سپ  ملکتملا  ینالقابلا  رکب  یبأ  یضاقلل  انتم  ادنـس و  هفیعـضت  هدر و  یف  ریبک  دلجم  یلع  تفقو  مث  هتفگ  يربط 
یـصحلا و نم  رّدـلا  نیا  يّرثلا و  نم  اّیرثلا  نیا  دـسریمن و  يربط  ریرج  نبا  بتارم  یندا  رد  لاجر  ثیدـح و  تفرعم  رد  ینالقاب  رکب  وبا 
یفـصنم و دـهنیمن و  يربط  همالع  اب  ینالقاب  هضراعم  يارب  ینزو  لامک  اب  نیدـقنم  تادافا  رظان  لاجر و  ثیدـح و  نفب  یـسرامم  یندا 

دجام دـلاو  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسحئال  حـضاو و  هبترمب  فیرـش  ثیدـح  نف  اـب  ینـالقاب  تسراـمم  ّتلق  دـهدیمن و  نآـب  شوگ  ینّیدـتم 
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نیا تیّنظ  رب  دـنکیم  تلالد  ناملکتم  زا  يرایـسب  لاوقا  هلوق  هدومرف  نینیعلا  ةرق  رد  هچناـنچ  هدرک  نآـب  هراـشا  دـماحملا  میظع  بطاـخم 
هّیرعشا ناملکتم  دنچ  ره  لوا  هجو  درک  ریرقت  ناوتیم  هجو  درب  لاکشا  نیزا  باوج  هک  تسناد  دیاب  نیخیش  لیـضفت  هلئـسم  ینعی  هلئـسم 

فلـس زا  لیـضفت و  لصا  رب  دـناقفتم  همه  هکنآ  رب  تسلدـع  دـهاش  ناشیا  فالتخا  نیا  نکل  هلئـسم  نیا  تیّنظ  ّتیعطق و  رد  دـنافلتخم 
تاهبش نیا  زا  يرایسب  ّدر  رد  ّریحت  نافلاخم و  بناج  زا  تاهبـش  دورو  دوجو  اب  هک  دناهدید  هلئـسم  نیرد  حیرـصت  دیکات و  ردق  نآ  دوخ 
نسحلا وبا  خیـش  هکنآ  مود  هجو  دنالئاق  نادب  اّنظ  وا  اعطق  ادیلقت  الالدتـسا و  اربج  اهرک و  برـشم  نا  زا  لودع  ار  ناشیا  دوشیمن  نکمم 

نا یف  ءاـملعلا  فلتخا  يووـنلا و  لاـق  هتفر  ّتیعطقب  نیعباـت  هباحـص و  قـیرطب  تسناـشیا  مزلا  تستنـس و  لـها  سیئر  سار و  هک  يرعـشا 
ّهناب لاق  نمم  ۀـمامالا و  یف  مهبیترت  یلع  لضفلا  یف  مه  لاق  ّيرعـشالا و  نسحلا  وبا  عطقلاـب  لاـق  نمم  ـال و  مأ  یعطق  روکذـملا  لیـضفتلا 

ترسک ةروراق  لوا  اذه  سیل  وا و  نود  امب  میرادن  تالابم  دش  ام  بناجب  يرعشا  خیـش  نوچ  یهتنا و  ینالقابلا  نب  رکب  وبا  ینظ  يداهتجا 
نیمه زا  هّیمـالک  لـئاسم  زا  يرایـسب  هکلب  دـنراد  تعزاـنم  نا  رد  مه  اـب  نیرّخأـتم  نسحلا و  وبا  خیـش  هک  اـهنت  تسا  هلئـسم  کـی  هن  نیا 

نیا همه  رد  ام  مالکلا و  ملع  یعبتتم  یلع  یفخی  امک ال  نآ  ریغ  تافص و  هلئسم  تیهام و  اب  دوجو  تینیع  مالک و  تیور و  لثم  تسسنج 
میارسیم  يردیح  زجر  ریگ  راد و  هکرعم  رد  زیزع و  زع  وا  لیلذ  لذب  منکیم  خیش  راتخم  تابثا  هتوق  هَّللا و  لوحب  لئاسم 

ةردنّسلا لیک  عاصلاب  مهیف  وا  هردیح  یما  ینتّمس  يّذلا  انا 
ثیدح رد  اما  تسناشیا  بیصن  یلعا  مهس  همصاخم  هرظانم و  رد  هک  ناملکتم  دنامسق  ود  هرعاشا  هک  تسنآ  سنج  نیزا  يرایسب  ببس  و 

ثیدح و رد  هک  نیثدحم  دعـس و  الم  دضع و  یـضاق  يواضیب و  یـضاق  يزار و  ماما  ینالقابلا و  رکب  وبا  لثم  دـنرادن  یعـسوت  يرحبت و 
زا مدرم  ام  همه  نیزا  دـعب  یقهیب و  يرجا و  لثم  دـناهدومنن  روغ  هعجارم  همـصاخم و  هرظانم و  رد  اما  دـناهتفای  یفوا  حدـق  تایاور  عسوت 
ره رد  هک  دوش  رهاظ  يرما  عامتجا  تروص  رد  هک  تسین  بجع  سپ  میاهدیـسیل  قیرف  درپس و  هساک  میاهدومن و  لوانت  ناوخ  ود  ره  هزیر 

نیهوت و تیاهن  یناعملا  ۀبرطم  ینابملا  ۀمکحم  هجو  دنچب  ینابحـس ؟؟؟ تغالب  يازفا  کشر  ترابع  نیزا  یهتنا  دوبن  دوجوم  اهنت  دحاو 
رد اما  تسناشیا  بیـصن  یلعا  مهـس  همـصاخم  هرظانم و  رد  هک  ناـملکتم  وا  لوق  زا  هکنآ  لوا  تسرهاـب  رهاـظ و  ینـالقاب  رکب  وبا  نیجهت 

تسحضاو ینالقابلا  رکب  وبا  لثم  دنرادن  یعسوت  يرّحبت و  ثیدح 
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زا ضامغا  ضارعا و  فیرـش و  نف  نیا  اب  تسرامم  تلق  هکلب  هتـشادن  یعـسوت  يرحبت و  ثیدح  رد  دوخ  لاثما  دننام  ینالقاب  رکب  وبا  هک 
زع وا  لیلذ  لذـب  منکیم  خیـش  راتخم  تابثا  هتوق  هَّللا و  لوحب  لـئاسم  نیا  همه  رد  اـم  وا  لوق  زا  هکنآ  مود  هتـشاد  نا  رد  لاـمک  لیـصحت 

دنادرگیم و رییعت  عینشت و  ضرعم  ریقحت و  لیلذ و  ار  ینالقاب  دوخ  هقینا  تاقیقحت  هقیـشر و  تادافا  رد  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسرهاظ  زیزع 
رد وا و  لوق  رد  هکنآ  موس  انیبم  انارسخ  هب  یفک  دیامنیم و  نیطف  ینالقاب  نیجهت  نیهوت و  رد  تناعتـسا  هناش  یلاعت  وا  توق  هَّللا و  لوحب 

: مییارسیم يردیح  زجر  ریگ  راد و  هکرعم 
ةردنّسلا لیک  عاّصلاب  مهیفوا  هردیح  یما  ینتّمس  يّذلا  انا 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  يزج  رب  هدروآرد  ریگ  راد و  هکرعم  رد  ار  ریزع  ینالقاب  ریرحن  همـالع  نیا  هک  تسرینتـسم  رهاـظ و 
هتخادنا ریقحت  رییعت و  ریعس  لفسا  كرد  رد  ار  وا  هتخاس  بطاخم  هدومرف  ءاشنا  رارشا  رافک  هلباقمب 

مهدراهچ هجو 

ثیح هدرک  تیاور  هنع  لقن  ام  یلع  دوخ  مجعم  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  يوغبلا  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  مساقلا  وبا  هکنآ 
هیلع و هَّللا  یلص  ّیبّنلا  یلا  نیفیغر  نیب  نیرئاط  راصنالا  نم  ةأرما  تدها  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلوم  ۀنیفـس  نع  القن  لاق 
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ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  هئادغب  اعدف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ءاجف  سنا  ریغ  يریغ و  تیبلا  یف  نکی  مل  ملس و 
یبأ نب  یلع  ءاجف  کلوسر  یلا  کیلإ و  کقلخ  بحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  نیرئاطلا  هیلإ  تمدـقف  ۀـیده  راصنالا  نم  ةأرما  کل  تدـها  دـق 

نم ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هتوص  عفر  بابلا و  برض  مث  نسحلا  وبا  لاقف  اذه  نم  تلقف  افیفخ  ابرـض  بابلا  برـضف  بلاط 
اینف یتح  نیریطلا  نم  هعم  لکاف  هل  تحتفف  هل  حتفا  لاق  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  تلق  اذه 

نـساحم هدیدس و  بقانم  هدیمح و  رخافم  هدوب  دوخ  رهد  ثدحم  رـصع و  دنـسم  دـیرف و  ظفاح  دـیحو و  ملاع  يوغب  هک  دـنامن  یفخم  و 
وبا هتفگ  يوغب  تبـسن  رد  باسنالا  باـتک  رد  یناعمـس  میرکلا  دـبع  دعـس  وبا  تسرهاـظ  داـقن  هرهم و  بتک  زا  وا  هلیلج  دـماحم  هلیمج و 

يوغبلا هل  لیق  امنا  يوغبلا و  عینم  نب  دمحا  تنب  نبا  يوغبلا  هاشنهاش  نب  روباس  نب  نابزرملا  نب  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  مساقلا 
سانلا لحر  یتح  لیوطلا  رمعلا  رمع  هرـصع  یف  قارعلا  ثدحم  ناک  أشن و  اهب  دادغبب و  دـلو  وه  غب و  نم  هلـصا  عینم  نب  دـمحا  هّدـج  نال 

مجعملا فّنـص  عجر و  مث  الوا  قروی  ناک  ثیدحلاب و  افراع  امهف  ارثکم  ۀقث  ناک  دالوالا و  ءابآلا و  دافحالا و  دادجالا و  هنع  بتک  هیلإ و 
ماشه و نب  فلخ  دعجلا و  نب  یلع  ینیدـملا و  نب  یلع  لبنح و  نب  دـمحا  عمـس  هریغ  دـعجلا و  نب  یلع  ثیدـح  عمج  ۀباحـصلل و  ریبکلا 
ۀبیـش و یبأ  نب  رکب  ابا  خورف و  نب  نابیـش  دیـشر و  نب  دواد  یّبضلا و  ورمع  نب  دواد  رامّتلا و  رـصن  ابا  ینوراهلا و  باهولا  دبع  نب  دمحم 
دعاص و نب  دـمحم  نب  ییحی  هنع  يور  ءالؤه  يوس  ملـسم  يراخبلا و  خویـش  نم  مهرکذ  لوطی  اقلخ  ینامحلا و  دـیمحلا  دـبع  نب  ییحی 

ّیقابلا دبع  ّيدرواملا و  يرتحبلا  نب  قاحسا  نب  ّیلع 
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رکب وبا  ظـفاحلا و  يدـع  نب  دـمحا  وبا  یتـسبلا و  متاـح  وبا  یباـعجلا و  نب  رمع  نب  دـمحم  رکب  وبا  ءاّرغلا و  نسحلا  نب  بیبـح  عناـق و  نب 
ریثک قلخ  رفظملا و  نب  دـمحم  ینطقرادـلا و  نسحلا  وبا  ّيرقملا و و  نب  رکب  وبا  یناربطلا و  دـمحا  نب  نامیلـس  مساـقلا  وبا  یلیعامـسالا و 
لاقف لمتـسم  توص  عمـسف  دجـسم  باب  یلع  تولاط  رهنب  يوغبلا  مساقلا  وبا  زاتجا  لاق  يزاریـشلا  نادبع  نب  دـمحا  یکح  ءالؤه و  يوس 

لبق ینابیـشلا  لبنح  نب  هَّللا  دبع  انث  لاق  انهه  یلما  یتح  یعـضوم  حربا  هَّللا ال  لاق و  معن  اولاق  یبّصلا  کلذ  لاقف  دعاص  نبا  اولاقف  اذه  نم 
نع اثیدح  رشع  ۀتس  یلماف  نوثدحملا  دلوی  نا  لبق  راّمتلا  رـصن  وبا  انث  نوثدحملا و  دلوی  نا  لبق  دابع  نب  تولاط  انث  نوثدحملا و  دلوی  نا 

تنب نبا  مساقلا  وبا  ناک  ینطق  رادلا  نسحلا  وبا  لاق  مهریغ  ةدع  نع  يور  سلج و و  ۀـکدلا و  دعـصف  ایندـلا  ناکرا  نم  اخیـش  رـشع  ۀـتس 
رطفلا دیع  ۀـلیل  تام  هنـس 213 و  هتدالو  تناک  جاّسلا و  یف  رامـسملاک  همالک  ناک  ملکت  اذاف  ثیدـحلا  یلع  ملکتی  ام  لق  عینم  نب  دـمحا 

وبا ملاعلا  دنـسم  ریبکلا  ۀقثلا  ظفاحلا  يوغبلا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  دـمحا  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  ۀـئامثالث و  رـشع و  عبـس  ۀـنس 
ةرشع عبرا  ۀنـس  ناضمر  یف  هدلوم  عینم  نب  دمحا  تنب  نبا  يدادغبلا  لصالا  يوغبلا  نابزرملا  نب  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  مساقلا 
رصن یبأ  لبنح و  نب  دمحا  ینیدملا و  نب  یلع  دعجلا و  نب  یلع  نم  عمسف  هدجو  زیزعلا  دبع  نب  ّیلع  هّمع  ءانتعاب  عامسلاب  رکب  نیتئام و  و 

خیش ۀئامثالث  نم  دیزا  اریثک  اقلخ  دیعس و  نب  دیوس  یناّمحلا و  دیمحلا  دبع  نب  ییحی  یبضلا و  ورمع  نب  دواد  خورف و  نب  نابیش  راّمتلا و 
یلیعامسالا و یعیطقلا و  یباعجلا و  دعاص و  نبا  هنع  ثدح  ایندلا  یف  درفت  هرمع و  لاط  تایدعجلا و  ۀباحصلا و  مجعم  فّنـص  عمج و  و 

حیرش یبأ  نب  نمحرلا  دبع  صلخملا و  رهاط  وبا  ۀبابح و  نب  مساقلا  وبا  ینطق و  رادلا  رفظملا و  نبا  ینانکلا و  رمع  نیهاش و  نب  رفعج  وبا 
سمخ و ۀنس  ثیدحلا  تبتک  ام  لوا  هتزانج و  تیأر  دیبع و  ابا  تیار  لوقی  ناک  ۀیاغلا و  یلا  نوریثک  قلخ  بتاکلا و  ملسم  وبا  يورهلا و 

یلا تجرخف  ردصلا  قیض  تنک  لوقی  ّيوغبلا  تعمـس  ظفاحلا  نادبع  نب  دمحا  لاق  یلع  نب  مصاع  سلجم  یّمع  عم  ترـضح  نیرـشع و 
نیعم نب  ییحی  نع  ءزج  تلق  کـعم  شیا  لاـقف  نوراـه  نب  یـسومب  اذاـف  هیف  رظنا  نیعم  نب  ییحی  نـع  ءزج  يدـی  یف  تربـع و  طـشلا و 

وبا متاح  یبأ  نبا  لاق  ینیدملا  نب  یلع  نیعم و  نب  ییحی  لبنح و  نب  دمحا  نیب  عمجت  نا  دـیرت  لاق  ۀـلجد و  یف  هامر  يدـی و  نم  هذـخاف 
جاّسلا یف  رامسملاک  همالک  ناک  ملکت  اذاف  ثیدحلا  یلع  ملکتی  نا  ّلق  يوغبلا  ناک  ینطق  رادلا  لاق  حیحصلا و  یف  لخدی  يوغبلا  مساقلا 

ذخا تقو و  لکا  هسفن  لصا  عیبی  ناک  امهریغ و  همع و  هدج و  یلع  قروی  ناک  اقاّرو  ناک  ثیدـح و  بحاص  يوغبلا  ناک  يدـع  نبا  لاق 
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اوجاتحا هرمع و  لاط  لاق  هاوق و  رخآلا  یف  مث  هفعضی  يدع  نبا 
201 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حیحصلا جرخ  نم  ۀماع  هب  جتحا  دق  تلق و  هرکذا  تنک ال  الا  هترکذ و  ملکتم  هیف  ملکت  نم  لک  نا  تطرـش  ینا  ول ال  سانلا و  هلبق  هیلإ و 
تلأس یملسلا  لاق  افراع و  امهف  اتبث  ۀقث  ناک  رکب  وبا  بیطخلا  لاق  نینس  ثالث  ۀنس و  ۀئام  شاع  یناقربلا و  ینطق و  رادلا  یلیعامـسالاک و 

مهب درفت  خیـش  ۀئام  دنع  رـضح  رمعم  يوغبلا  یلیلخلا  یلعی  وبا  لاق  ءاطخ و  خیاشملا  لقا  ماما  لبج  ماما  ۀقث  لاقف  يوغبلا  نع  ینطق  رادـلا 
یف هودسح  دق  همع و  دنسم  فّنـص  فراع  ظفاح  وه  لاق و  نا  ینا  مثیهلا  نب  میعن  دابع و  نب  تولاط  یـسوم و  نب  مکحلا  مهنم  هنامز  یف 
یف ربع  رد  یبهذ  زین  خلا و  خیـش  فلال  تقرو  لوقی  يوغبلا  تعمـس  مکاحلا  دمحا  وبا  لاق  هیف و  حدـقی  ءیـشب ال  هیف  اوملکتف  هرمع  رخآ 

دادغبب رطفلا  دیع  ۀلیل  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  مساقلا  وبا  يوغبلا  اهیف  هتفگ و  هئام  ثلث  ةرشع و  عبـس  هنـس  عئاقو  رد  ربغ  نم  ربخ 
هّمال هّدج  ۀیانعب  رغصلا  یف  عمس  هنا  اینّدلا و  یف  دانسالا  ولع  هیلإ  یهتنا  افنصم  ادّوجم  اظفاح  اثدحم  ناک  رهش و  نینـس و  ثالث  ۀئام و  هل  و 
رصن یبأ  یناّمحلا و  ییحی  دعجلا و  نب  یلع  نع  ریثکلا  يور  یلع و  نب  مصاع  سلجم  رـضح  زیزعلا و  دبع  نب  یلع  همع  عینم و  نب  دمحا 

هسفنل و ریثکلا  خسن  طخلا  حیلم  اخـسان  ناک  نیتئام و  نیرـشع و  سمخ و  ۀنـس  ثیدحلا  بتک  ام  لوا  قلخ و  ینیدملا و  نب  یلع  راّمتلا و 
نب هَّللا  دبع  مساقلا  وبا  ملاعلا  دنـسم  ۀقثلا  ریبکلا  ظفاحلا  يوغبلا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـس  هسفن و  لوصا  عیبی  ناک  همع و  هّدجل و 

دمحا دعجلا و  نبا  عمس  هنـس 214 و  ناضمر  یف  دلو  عینم  نب  دمحا  تنب  نبا  يدادغبلا  لصالا  يوغبلا  نابزرملا  نب  زیزعلا  دبع  نب  دمحم 
یف لخدـی  مساقلا  وبا  متاح  یبأ  نبا  لاق  ایندـلا  یف  درفت  هرمع و  لاـط  تایدـعجلا و  ۀباحـصلا و  مجعم  فنـص  اـقلخ و  ینیدـملا و  نبا  و 
أطخ خیاشملا  لقا  ماما  لیلج  ۀقث  جاّسلا  یف  رامسملاک  همالک  ناک  ملکت  اذاف  ثیدحلا  یلع  ملکتی  نا  لق  ناک  ینطق  رادلا  لاق  حیحّـصلا و 
ناب ثیح  لئاس  لک  ۀیغبل  حجنملا  هّلل  دمحلاف  یهتنا  نینـس  ثالث  ۀئام و  نع  هنـس 317  رطفلا  دیع  ۀلیل  یفوت  فراع  ظفاح  بیطخلا  لاق  و 

نیزرحملا لضافالا ، ۀلجلا  نم  هاور  امم  لضافلا ، فیرشلا  ثیدحلا  اذه  نا  لفاحلا ، مجلا  هلـضف  لماکلا و  ماتلا  هفطل  و  لماّشلا ، ماعلا  هّنمب 
هجو نع  وه  يّذلا  لحاملا ، رباکملا  دونعلا  لماحتملا و  دویحلا  الا  هلوبق  نع  غوری  الف  لثامالا ، ةرهملا  ةدبز  يوغبلا  لثم  لئاضفلا ، لئالجل 
لکب لضفتملا  يداهلا  هَّللا  لفآ و  ءوض  لئاز و  لظ  یلا  بهذـی  امناف  هنع  داح  نم  لئآ و  ریغ  لوبقلاب  قیقحلا  قحلا  یلا  و  لـئام ، باوصلا 

لئاصالا رکبلا و  تاحورلا و  تاودغلا و  یف  دمحلا  هل  لئان و 

مهدزناپ هجو 

بقانملا باتک  رد  مزراوخ  بطخا  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  ریط  ثیدح  يدادغبلا  بتاک  نب  دعاص  نب  دـمحم  نب  ییحی  دـمحم  وبا  هکنآ 
هتفگ

202 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ینثدـح لاق  یفـسنلا  نسحلا  نب  رکب  وبا  نیدـلا  دامع  انربخا  لاق  یمزراوخلا  مارـصلا  دـمحا  نب  نامثع  ناّفع  وبا  ۀـمئالا  ماصمـص  اـنربخأ 
یضاقلا نسحلا  وبا  انثدح  لاق  نیسحلا  نب  لیعامسا  دمحم  وبا  دهازلا  خیشلا  انثدح  لاق  ینومیملا  یلع  نب  نومیم  مساقلا  وبا  هیقفلا  خیـشلا 

وبا انثدح  لاق  يرهوجلا  دیعـس  نب  میهاربا  انثدـح  لاق  دـعاص  نب  ییحی  انثدـح  لاق  دادـغبب  یحاّرجلا  فرطم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  یلع 
دبع هدج  نع  هیبا  نع  سابع  نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  نب  دواد  نع  بیعش  نب  دمحم  نع  مرق  نب  نامیلس  انثدح  لاق  دمحم  نب  نیـسحلا  دمحا 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  هءاجف  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  رئاطب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبّنلا  یتا  لاق  هنع  هَّللا  یضر  سابع  نب  هَّللا 
ناقتا و ظفح و  رد  یـصقا  دما  غولب  راثآ و  تایاور و  دقن  رد  وا  رّهمت  ياهتنم  رابخا و  ثیداحا و  ملع  رد  دعاص  نبا  همالع  رحبت  لامک  و 

هتفگ ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  نیدلا  سمـش  تسحئال  نیبتـسم و  تیاغب  حـضاو و  رهاظ و  تیاهن  ناعما  تیارد و  رد  ایلع  هورذـب  لوصو 
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نامث و ۀنـس  دـلو  يدادـغبلا  یمـشاهلا  دـمحم  وبا  ۀـقثلا  مامالا  ظـفاحلا  روصنملا  رفعج  یبأ  یلوم  بتاـک  نب  دـعاص  نب  دـمحم  نب  ییحی 
راوس عینم و  نب  دمحا  نیول و  نم  عمس  نیثلث و  عست و  ۀنس  سجامرـس  نب  یـسیع  نب  نسحلا  نع  ثیدحلا  تبتک  لاق  نیتئام و  نیرـشع و 

ابا لامحلا و  هَّللا  دـبع  نب  نوراه  ینوکـسلا و  مامه  ابا  ةداجـس و  دامح  نب  نسحلا  ۀلـضن و  نب  نامیلـس  نب  ییحی  یـضاقلا و  هَّللا  دـبع  نب 
همدقت و عم  يوغبلا  مساقلا  وبا  هنع  ثدح  نوصحی  قلخ ال  روبنز و  نب  دمحم  يذـئاعلا و  نارمع  نب  هَّللا  دـبع  ثیرح و  نب  نیـسحلا  رامع 
بتاکلا و ملسم  وبا  حیرش و  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  صلخملا و  رهاط  وبا  ۀبابح و  نبا  ینطق و  رادلا  رفظملا و  نبا  یباعجلا و  رمع  نب  دمحم 

رثکا وه  يزاریشلا  نادبع  نب  دمحا  لاق  ظفاح و  تبث  ۀقث  ینطق  رادلا  لاق  دمحا  فسوی و  ناوخا  هل  ریثک و  قلخ  دمحم و  نب  رامع  رذ  وبا 
یف دحا  دعاص  نبا  نارقا  یف  قارعلاب  نکی  مل  ّيروباسینلا  یلع  وبا  لاق  ۀیاردلا  یف  دحا  همدقتی  يدنغابلا و ال  دمحم  نب  دمحم  نم  اثیدـح 

مّسبتف و ظفحی  دعاص  نبا  ناک  له  یباعجلا  نبا  لئـس  ظفحلا و  مهفلا و  یف  دواد  یبأ  نبا  قوف  وه  ظفحلا و  نم  لجا  اندنع  مهفلا  همهف و 
ام تلاقف  ةأرما  تءاجف  دـعاص  نبا  دـنع  تنک  يرهبالا  رکب  وبا  هیقفلا  یل  لاق  ینارعبلا  لاق  يردـی  ناک  ظفحی  دـمحم  یبال  لاـقی  ـال  لاـق 

ریغت ءاملا  نکی  مل  نا  اهل  تلقف  اهتیّطغ  الا  تعقو  فیک  کحیو  لاقف  رهاط  وا  سجن  ءاملا  له  تتامف  ۀـجاجد  اهیف  تطقـس  رئب  یف  لوقت 
ۀلئـسملا ناف  اعروت  ةأرملا  بجی  مل  هلعل  ماکحالا و  ننـسلا و  یف  فیناصت  هل  ملعلا و  نم  لحم  اذ  دـعاص  نبا  ناک  بیطخلا  لاق  رهاط  وهف 

ۀنس ةدعقلا  يذ  یف  تام  هرّحبت  یلع  ّلدی  للعلا  لاجرلا و  یف  نیتم  مالک  دعاص  نبال  تلق  فالخ  اهیف 
203 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ظفاحلا دعاص  نب  دمحم  نب  ییحی  اهیف  هتفگ و  ۀئام  ثلث  ةرشع و  نامث و  هنس  عئاقو  رد  ربعلا  باتک  رد  یبهذ  زین  ۀئامثالث و  ةرشع و  نامث 
قارعلا و ماشلا و  یلا  لحترا  فّنص و  عمج و  رثألاب و  ینع  ۀنـس  نوعـست  هل  ةدعقلا و  يذ  یف  مشاه  ینب  یلوم  يدادغبلا  دمحم  وبا  ۀجحلا 

ّلجا اندنع  مهفلا  همهف و  یف  دحا  دعاص  نبا  نارقا  یف  قارعلاب  نکی  مل  ّيروباسینلا  یلع  وبا  لاق  هتقبط  نیول و  نع  يور  زاجحلا و  رصم و 
ةرـشع و نامث  ۀنـس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  ظفحلا و  مهفلا و  یف  دواد  یبأ  نب  رکب  یبأ  قوف  وه  ظفحلا و  نم 

قارعلاب نکی  مل  ّيروباسینلا  یلع  وبا  لاق  مشاه  ینب  یلوم  يدادغبلا  دعاص  نب  ییحی  نب  دـمحم  ۀـجحلا  ظفاحلا  یفوت  اهیف  هتفگ  ۀـئامثالث 
هتفگ ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـس  امهیف و  دواد  نب  رکب  یبأ  قوف  وه  دعاص و  نبا  نم  ظفحلا  مهفلا و  یف  ّلجا  دحا  دـعاص  نبا  نارقا  یف 
عمس ۀنـس 228 و  دلو  يدادغبلا  یمـشاهلا  دمحم  وبا  ۀقثلا  مامالا  ظفاحلا  روصنملا  رفعج  یبأ  یلوم  بتاک  نب  دعاص  نب  دـمحم  نب  ییحی 

نم اثیدـح  رثکا  وه  يزاریـشلا  نا  دـبع  نب  دـمحا  لاق  ظفاح و  تبث  ۀـقث  ینطق  رادـلا  لاق  يوغبلا  مساقلا  وبا  ینطق و  رادـلا  هنم  عینم و  نبا 
ظفحلا نم  لجا  اندنع  مهفلا  همهف و  یف  دحا  هنارقا  نم  قارعلاب  نکی  مل  ّيروباسینلا  یلع  وبا  لاق  ۀیاردلا و  یف  دحا  همدقتی  يدـنغابلا و ال 

دمحم یبال  لاقی  لاق ال  مسبتف و  ظفحی  دعاص  نبا  ناک  له  یباعجلا  رمع  نب  دـمحم  لئـس  ظفحلا و  مهفلا و  یف  دواد  یبأ  نبا  قوف  وه  و 
ۀنس 318 ةدعقلا  يذ  یف  تام  ماکحالا  ننـسلا و  یف  فیناصت  هل  هرجت و  یلع  لدی  للعلا  لاجرلا و  یف  نیتم  مالک  هل  يردی و  ناک  ظفحی 
دیلا و غوبصم  ۀعانصلا  هذه  یف  دعاصملا و  جرادملا و  یلعا  یلع  دعاص  قیقحتلا  دقنلا و  نم  وه  يذلا  دعاص  نب  ییحی  مامالا  اذهف  یهتنا 

لک فناب  مغرا  دحاج و  رکنم  لک  بارتلا  یف  ّسدف  دئاوعلا  رثدلا  ربخلا  كاذـب  ثّدـح  دـئاوفلا و  مجلا  ثیدـحلا  اذـه  يور  دـق  دـعاسلا 
رحبتملا دـجاملا و  بطاخملا  نم  بجعلا  لک  بجعلاف  دـئاح  لک  لیوات  ساسا  لزلز  و  دـقاح ، ّلک  لیوست  ناـکرا  عزعز  دـناعم و  رباـکم 

و دراحلا ، ضعتمملاک  هلاطباب  ضهنف  دجامالا  نیثدـحملا  تایورم  نم  هنأ  ردـی  مل  دـئارفلا و  ررغ  نم  وه  ربخلا و  اذـه  لطبا  فیک  دـقانلا 
ّلکل يداهلا  هَّللا  دـئاصحلا و  نم  هناسل  يدـبا  ام  لاب  قاذ و  دـیاصملا و  يوقا  یف  ۀـیدرملا  هتالوقت  هتعقواف  دراملا ، تنعتملاـک  دّرلاـب  هلباـق 

دصاق قیرط  بحال و  مقل  یلا  دصاق 

مهدزناش هجو 
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تیاور مکاح  دانـسا  زا  دوجا  دانـساب  ار  ریط  ثیدح  يزارلا  متاح  یبأ  نباب  ریهـشلا  سیردا  نب  دـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  دـمحم  وبا  هکنآ 
رکذ رد  دوخ  خیرات  رد  یماش  ریثک  نباب  فورعملا  رمع  نب  لیعامسا  هچنانچ  هدرک 

204 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع قرزالا  قاحسا  نع  یطساولا  دلاخ  نب  رامع  نع  متاح  یبأ  نبا  هاور  هتفگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  ریط  ثیدح 

رباکا مخافا و  نیطاسا  هلجا  زا  متاح  یبأ  نبا  مکاـحلا و  دانـسا  نم  دوجا  اذـه  ثیدـحلا و  رکذـف  سنا  نع  نامیلـس  یبأ  نب  کـلملا  دـبع 
متحتم و وا  قیقحت  دقن و  لامکب  ناقیا  داقتعا و  هینـس  همئا  تادافا  بسحب  مراکملا و  نساحملا و  يوذ  نیققحم  ریهاشم  مظاعا و  نیدقنم 

تاقبط یعفای و  نانجلا  ةآرم  یبهذ و  فینصت  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  ظافحلا و  ةرکذت  ءالبنلا و  ریـس  زا  وا  هبجعم  رثآم  هبرطم و  رخافم  مزال 
یطویـس و نیدلا  لالج  ظافحلا  تاقبط  يدسا و  نیدلا  یقت  هیعفاشلا  تاقبط  يونـسا و  میحرلا  دـبع  ۀـیعفاشلا  تاقبط  یکبـس و  ۀـیعفاشلا 

روکذم اج  نیا  رد  رخآ  ضعب  دش و  تبث  ریدغ  ثیدح  دّلجم  رد  تارابع  ضعب  تسحئال  حضاو و  یناشخدب  دمحم  ازریم  ظافحلا  مجارت 
نب دمحم  متاح  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  یفوت  اهیف  هتفگ و  ۀئام  ثلث  نیرـشع و  عبـس و  هنـس  عئاقو  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  دوشیم 
ابا عمـسف  نیتئام  نیـسمخ و  سمخ و  ۀنـس  یف  هوبا  هب  لحر  نیعـستلا  براق  دق  ءارلاب و  يزارلا  یمیمتلا  عماجلا  ظفاحلا  رذنملا  نب  سیردا 

فنـص لاجرلا  ۀفرعم  مولعلا و  یف  ارحب  ناک  ۀعرز  یبأ  هیبا و  نع  ذخا  یلیلخلا  یلعی  وبا  لاق  امهتقبط  ۀـفرع و  نب  نسحلا  ّجـشالا و  دـیعس 
هنـس عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  لادـبالا و  نم  ّدـعی  ادـهاز  ناک  لاق و  مث  راصمألا  ءاملع  نیعباتلا و  ۀباحـصلا و  فالتخا  هقفلا و  یف 

دق اولاق و  ءارلاب  يزارلا  یمیمتلا  رذـنملا  نب  سیردا  نب  دـمحم  عماجلا  ظفاحلا  نب  نمحرلا  دـبع  ملاعلا  ظفاحلا  یفوت  اـهیف  هتفگ  هروکذـم 
فالتخا هقفلا و  یف  فّنـص  لاـجرلا  ۀـفرعم  مولعلا و  یف  ارحب  ناـک  ۀـعرز و  یبأ  هیبا و  ملع  ذـخا  یلیلخلا  یلع  وبا  لاـق  نیعـستلا و  براـق 

نب نمحرلا  دبع  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  باهولا  دبع  لادبالا و  نم  ّدـعی  ادـهاز  ناک  لاق و  راصمالا  ءاملع  نیعباتلا و  ۀباحـصلا و 
ناک اهظفاح  نبا  ّيرلا و  ظفاح  مامالا  نب  مامالا  یلظنحلا  یمیمتلا  دـمحم  وبا  نارهم  نب  دواد  نب  رذـنملا  نب  سیردا  نب  دـمحم  متاح  یبأ 

دمحا هفرع و  نب  نسحلا  ۀعرز و  ابا  ةراو و  نبا  هابا و  عمس  اریبک و  هسفنب  اریغص و  هیبا  عم  لحر  ةروهشملا  تافّنـصملا  هل  ملعلا و  یف  ارحب 
هنع يور  هریزجلا  لابجلا و  قارعلا و  رـصم و  ماشلا و  زاجحلاب و  قئالخ  یلعالا و  دـبع  نب  سنوی  ّجـشالا و  دیعـس  اـبا  ناـطقلا و  نانـس  نب 
وبا هیقفلا و  دسا  نب  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  مساقلا  وبا  كردـم و  نب  زیزعلا  دـبع  نب  یلع  خیـشلا و  وبا  یمیمتلا و  کنیـسح  یلع  نب  نیـسحلا 
نع ذخا  یلیلخلا  یلع  وبا  لاق  نورخآ  راصقلا و  دمحم  نب  یلع  يدابآریـصنلا و  دمحم  نب  میهاربا  یناهبـصالا و  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  یلع 
ناک لاق و  راصمالا  ءاملع  نیعباـتلا و  ۀباحـصلا و  فـالتخا  هقفلا و  یف  فنـص  لاـجرلا  ۀـفرعم  مولعلا و  یف  ارحب  ناـک  ۀـعرز و  یبأ  هیبا و 

یعفاشلا بقانم  باتک  للعلا و  باتک  ۀیمهجلا و  یلع  ّدرلا  باتک  تادلجم و  عبرا  یف  ریسفت  هتافنصم  نم  تلق  لادبالا  نم  ّدعی  ادهاز 
205 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حرجلا و ۀمدقت  باتک  نییزارلا و  دئاوف  ریبکلا و  دئاوفلا  ینکلا و  باتک  ءزج و  فلا  یف  دنسملا  متاح  یبأ  نبا  فنـص  ةدنم  نب  ییحی  لاق 
نب یلع  تعمس  متاح  یبأ  نبا  ۀمجرت  یف  فنصم  هل  ۀکمب و  رواجملا  بیطخلا  يزارلا  میهاربا  نب  یلع  نسحلا  وبا  لاق  ءایـشا و  لیدعتلا و 
ةریت یلع و  ۀنس  نینامث  نم  لجر  بجعب  وه  ام  ءامّسلا و  نم  نمحرلا  دبع  ةوسنلق  لوقی  متاح  یبأ  نبا  ةزانج  یف  رضح  يرصملا و  نسحلا 

فرعا نمحرلا ال  دبع  ةدابع  یلع  يوقی  نم  لاق و  متاح  ابا  نا  ینغلب  لوقی  دمحا  نبا  سابعلا  تعمـس  لاق و  قیرطلا  نع  فرحنی  مل  دحاو 
ناذاش نب  لضفلا  یلع  نآرقلا  تأرق  یتح  ثیدـحلا  یف  لغتـشا  یبأ  ینعدـی  مل  لوقی  متاح  یبأ  نبا  تعمـس  لاق و  اـبنذ و  نمحرلا  دـبعل 

هَّللا دبع  ابا  تعمـس  لاق و  هیلإ  رظن  نم  هب  ّرـسی  ارون  ءاهب و  هَّللا  هاسک  دقف  نمحرلا  دـبع  ناک  نسحلا و  وبا  لاق  ثیدـحلا  تبتک  مث  يزارلا 
انثدـح يورهلا  دـهازلا  میهاربا  نب  رمع  لاق  ءاشی و  ام  اهب  لـمعی  هیلإ  کـسفن  ملـسف  نمحرلا  دـبع  عم  تیّلـص  اذإ  لوقی  ظـعاولا  ینیوزقلا 

هتعبف ناهبـصا  نم  ابوبح  اقدصا  ضعب  ذـفناف  ءالغلا  اندـنع  عقو  لوقی  متاح  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  تعمـس  لاق  رافـصلا  دـمحا  نب  نیـسحلا 
تیرتشا تلق  تلعف و  ام  هیلإ  تبتک  ءارقفلا و  یلع  اهتقفناف  اهیف  لزن  انیلع  لزن  اذاف  اندـنع  اراد  هل  يرتشا  نا  ینلاـس  مهرد و  فلا  نیرـشعب 
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دعت تنمض و ال  امب  انیف  دق و  مانملا  یف  تیأرف  تلقف  لاق  اّکص  کسفن  یلع  بتکاف  یل  کلذ  تنمض  نا  تیضر  لاق  ۀّنجلا  یف  ارـصق  اهب 
تعمس دینجلا  نب  نیسحلا  نب  یلع  تعمس  يزارلا  هیورهم  نب  دمحم  رکب  ابا  تعمـس  یخلبلا  لضفلا  نب  دمحم  عیبرلا  وبا  لاق  اذه و  لثمل 

متاح و یبأ  نبا  یلع  تلخدف  هیورهم  نبا  لاق  ۀنس  یتئام  نم  ۀنجلا  یف  مهلاحر  اوّطح  دق  مهّلعل  ماوقا  یلع  نعطنل  ّانا  لوقی  نیعم  نب  ییحی 
یکبی ۀیاکحلا و  یف  دیعتسی  لعج  باتکلا و  طقـس  یتح  هادی  تدعترا  یکبف و  اذهب  هتثدحف  لیدعتلا  حرجلا و  باتک  سانلا  یلع  أرقی  وه 

سار مامالا  نبا  مامالا  متاح  یبأ  نبا  اذهف  یهتنا  ۀئامثالث  نیرـشع و  عبـس و  ۀنـس  مّرحملا  یف  نیعـستلا  رـشع  یف  وه  متاح و  یبأ  نبا  تام 
نیقارلا مالـسالا ، مولع  یف  نیرحبتملا  مانالا  یف  رهمتلا  لضفلا و  لامکب  نیفورعملا  مارکلا  ظافحلا  ۀـّلجلا  فرـش  مالعالا و  داـقنلا  ۀـلمکلا 

رینملا ریطلا  ثیدـح  يور  ثیح  ماهفالا  ناهذالا و  بابرال  قدـصلا  رون  مالحالا و  لوقعلا و  يوذـل  قحلا  ناـبا  دـق  مانـسلا  یلعا  یلا  اـهنم 
كولـسلا و ّمأ  نمل  فصنلا  قیرط  بحل  مأ و  وا  ۀلغ و  ّلک  نیدیفتـسملا  نم  يوراف  مامهلا  مکاحلا  دانـسا  نم  دوجا  دانـساب  مامتلا  ردبلاک 

مالّظلا نم  نیقیلا  رون  یلا  جرخملا  و  ماهوالا ، كابش  یف  كابترالا  نع  نئاّصلا  هَّللا  و  مار ،

مهدفه هجو 

هعوبطم هخسن  دیجم  ّبر  تیانعب  هک  دیرف  دقع  باتک  رد  یبطرقلا  هبر  دبع  نب  دمحم  نب  دمحا  رمع  وبا  هکنآ 
206 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا نآ  ءارطا  حدم و  لامک  تسا و  هعتمم  بتک  زا  امهریغ  یقینزا و  ناکلخ و  نبا  حیرـصتب  تسرـضاح و  دیمع  دبع  نیا  شیپ  رـصمب  نآ 
هدرک و رهاظ  ةابـشلا  فهرم  ةانقلا و  فقثم  ار  نآ  شفنـصم  هک  دقن  تارثع  زا  تسظوفحم  وا  هدافا  بسح  هک  دینـش  یهاوخ  نیدلا  ناسل 

نب قاحـسا  یلع  لضف  یف  ءاهقفلا  یلع  نوماملا  جاجتحا  هتفگ  باب  ره  رد  رحـس  نا  زا  دوشیم  هظحالم  باـبلا و  بقاوث  نا  زا  تسرـصاق 
ریما نا  لاقف  ةاضقلا  یـضاق  ذـئموی  وه  یباحـصا و  نم  ةّدـع  یلا  مثکا و  نب  ییحی  ّیلا  ثعب  لاـق  دـیز  نب  داـمح  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا 

امل حلـصی  هنونظت  نم  اوّمـسف  باوجلا  نسحی  هل و  لاقی  اـم  هقفی  هیقف  مهّلک  ـالجر  نیعبرا  رجفلا  عم  ادـغ  یعم  رـضحا  نا  ینرما  نینمؤملا 
یلا ثعب  رحـسلا و  یف  روکبلاب  رما  موقلا و  ۀیمـست  بتک  دارأ و  يذلا  ددعلا  مت  یتح  ةدع  وه  رکذ  ةدـع و  هل  انیّمـسف  نینمؤملا  ریما  بلطی 
یلا انرـص  یتح  هعم  انبکر  بکرف و  انرظتنی  سلاج  وه  هبایث و  سبل  دق  هاندجوف  رجفلا  عولط  لبق  هیلع  انودغف  کلذـب  هرماف  رـضحی  مل  نم 
جرخ یتح  اهمتتـسن  ملف  اهیف  انذخاف  ةالـصلاب  انرماف  انلخداف  كرظتنی  نینمؤملا  ریما  دمحم  ابا  ای  لاق  انیلإ  رظن  املف  فقاو  مداخب  اذاف  بابلا 

مالـسلا ّدرف  انمّلـس  انفقوف و  هتمامع  ۀلیوطلا و  هناسلیط و  هداوس و  هیلع  هشارف و  یلع  سلاج  نینمؤملا  ریما  اذاف  انلخدف  اولخدا  لاقف  لوسرلا 
متیار ام  تلعف  اّمنا  لاقف  انیلع  لبقا  مث  هتوسنلق  عضو  هناسلیط و  هتمامع و  عزن  هشارف و  نع  رّدحت  سلجملا  انبرقتسا  املف  سولجلاب  انل  رما  و 

اوعزنا لاق  هلجر و  ّدـم  اهب و  هفرعأسف  اهفرعی  مل  نم  اهفرع و  دـقف  مکنم  اهفرع  دـق  نم  ۀـلع  هعلخ  نم  عنمف  ّفخلا  اما  کلذ و  لثم  اولعفتل 
انتـسلایط و انفافخا و  انعزنف  انیحنتف  نینمؤملا  ریما  هب  مکرما  ام  یلا  یهتنا  ییحی  انل  لاقف  انکـسماف  لاـق  مکتـسلایط  مکفاـفخ و  مکـسنالق و 
هسفنب و عفتنی  مل  نیثبخلا  نم  ءیش  هب  ناک  نمف  ةرظانملا  یف  موقلا  رشعم  مکیلإ  تثعب  امنا  لاق  سلجملا  انبرقتسا ؟؟؟ املف  انعجر  انسنالق و 

نم موقلا  لقیل  لق و  دـمحم  ابا  ای  لاقف  هقفلا  نم  ۀلئـسم  یقلا  مث  هل  انوعدـف  هدـیب  راشا  كانهف و  ءالخلا  مکنم  دارأ  نمف  لوقی  ام  هقفی  مل 
عطقنا اذإ  یتح  ملکتی  قرطم ال  وه  ۀـلعلا و  ۀـلع  ۀـلعلا و  یف  انرخآ  باـجا  یّتح  هیلی  يذـّلا  مث  ییحی  یلی  يذـّلا  مث  ییحی  هباـجاف  كدـعب 
یطخی هتلاقم و  اّنم  دحاو  لک  یلع  ّدری  لزی  مل  مث  ۀّلعلا  یف  باوّصلا  تکرت  باوجلا و  تبـصا  دـمحم  ابا  ای  لاقف  ییحی  یلا  تفتلا  مالکلا 

دارأ نینمؤـملا  ریما  نا  مکطـسبا  نا  تببحا  ینّنکل  اذـهل و  مـکیف  ثـعبا  مـل  ّینا  لاـق  مـث  اـنرخآ  یلع  یتا  یتـح  انـضعب  بوـصی  انـضعب و 
ّیلع نا  یلع  هَّللا  نیدی  نینمؤملا  ریما  نا  لاقف  هَّللا  هقفو  نینمؤملا  ریما  لعفیلف  انلق  هب  هَّللا  نیدی  يّذلا  هیلع و  وه  يّذلا  هبهذم  یف  مکترظانم 

هیلع هَّللا  یلص  هلوسر  دعب  هَّللا  ءافلخ  ریخ  بلاط  یبأ  نب 
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ریما اناعد  دـق  یلع و  یف  نینمؤملا  ریما  رکذ  ام  فرعی  نم ال  انیف  نا  نینمؤملا  ریما  ای  تلقف  قاحـسا  لاق  هل  ۀـفالخلاب  سانلا  یلوا  مّلـس و  و 

ای کلأسا  لب  تلقف  هنم  اهتمنتغاف  قاحسا  لاق  لقف  لأست  نا  تئش  نا  کلأس و  کتلأس  تئـش  نإ  رتخا  قاحـسا  ای  لاقف  ةرظانملل  نینمؤملا 
ای لاق  هدعب  ۀـفالخلاب  مهّقحا  هَّللا و  لوسر  دـعب  ساّنلا  لضفا  بلاط  یبأ  نب  یلع  ّنا  نینمؤملا  ریما  لاق  نیا  نم  تلق  لس  لاق  نینمؤملا  ریما 

لـضف نّمع  ینربخاف  لاق  تقدـص  لاق  ۀـحلاصلا  لامعالاب  تلق  نالف  نم  لضفا  نالف  لاقی  یتح  نولـضافتی  امب  سانلا  نع  ینّربخ  قاحـسا 
لوسر دهع  یلع  لضافلا  لمع  نم  لضفاب  هَّللا  لوسر  ةافو  دعب  لمع  لوضفملا  ّنا  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دهع  یلع  هبحاص 

اّجح و اداهج و  هنم  رثکا  وه  نم  اذه  انرهد  یف  کتدجوا  معن  تلق  نا  کناف  معن  لقت  قاحـسا ال  ابا  ای  یل  لاقف  تقرطاف  لاق  هب  قحلی  هَّللا 
ای لاق  ادـبا  لضافلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـهع  یلع  لوضفملا  قحلی  نینمؤملا ال  ریما  ای  لجا  تلقف  ۀـقدص  ةالـص و  امایص و 

كوتا ام  اهیلع  سقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  لئاضف  نم  کتودق  مهتلعج  کنید و  مهنع  تذخا  نم  کباحصا و  کل  هاور  ام  رظناف  قاحـسا 
کل يور  ام  هلئاضف  یلا  سقف  نکل  هَّللا و  هنم ال و  لضفا  هنا  لقف  ّیلع  لئاضف  لکاشت  رکب  یبأ  لئاضف  تیأر  یناف  رکب  یبأ  لئاضف  نم  هب 

لئاضف هلئاضف  یلا  سق  نکل  هَّللا و  هنم ال و  لضفا  امهنا  لقف  هدـحو  یلعل  ام  لئاضفلا  نم  اـمهل  تدـجو  ناـف  رمع  رکب و  یبأ  لـئاضف  نم 
لوسر مهل  دهـش  نیّذلا  ةرـشعلا  لئاضفب  سق  نکل  هَّللا و  هنم ال و  لضفا  مهنا  لقف  یلع  لئاضف  لثم  اهتدجو  ناف  نامثع  رمع و  رکب و  یبأ 

هَّللا ثعب  موی  لضفا  تناک  لامعالا  يأ  قاحـسا  ای  لاق  هنم  لضفا  مهنا  لقف  هلئاضف  لکاشت  اهتدجو  ناف  ۀنجلاب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا 
َنوُِقباَّسلا َنوُِقباَّسلا  َو  لوقی  یلاعت  هَّللا  باتک  یف  کلذ  أرقا  لاق  معن  تلق  مالـسالا  یلا  قبّـسلا  سیل  لاق أ  ةداهـشلاب  صالخالا  تلق  هلوسر 

َنُوبَّرَقُْملا  َِکئلوُأ 
هیلع زوجی  ّنّسلا ال  ثیدح  وه  ملسا و  اّیلع  نا  نینمؤملا  ریما  ای  تلق  مالـسالا  یلا  اّیلع  قبـس  ادحا  تملع  لهف  مالـسالا  قبـس  نم  ینع  امنا 
تلق لامکلا  ۀثادحلا و  یف  هدـعب  نم  كرظانا  مث  لبق  ملـسا  امهیا  ینربخا  لاق  مکحلا  هیلع  زوجی  لمکتـسم  وه  ملـسا و  رکب  وبا  مکحلا و 

هیلع هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نوکی  نا  نم  ولخی  ملسا ال  نیح  یلع  مالسا  نع  ینربخاف  معن  لاقف  ۀطیرـشلا  هذه  یلع  رکب  یبأ  لبق  ملـسا  یلع 
هیلع و هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  همدقتف  اماهلا  لقت  قاحـسا ال  اب  یل  لاقف  تقرطاف  لاق  هَّللا  نم  اماهلا  نوکی  وا  مالـسالا  یلا  هاعد  ملـس  و 

لهف قاحـسا  ای  لاق  مالـسالا  یلا  هَّللا  لوسر  هاعد  لب  لجا  تلق  یلاـعت  هَّللا  نع  لـیربج  هاـتا  یتح  مالـسالا  فرعی  مل  هَّللا  لوسر  نـال  ملس 
هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  ولخی 

208 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا لوسر  بسنت  قاحسا ال  ای  لاقف  تقرطاف  لاق  هسفن  نم  کلذ  فلکت  وا  هَّللا  رماب  هاعد  نوکی  نا  نم  مالسالا  یلا  اعد  نیح  ملس  هیلع و 

َنیِفِّلَکَتُْملا  َنِم  اَنَأ  ام  َو  لوقی  هَّللا  ّناف  فلکتلا  یلا 
ذوعا تلق  مکح  هیلع  زوجی  نم ال  ءاعد  هلسر  فّلکی  نا  هرکذ  لج  رابجلا  ۀفـص  نم  لهف  لاق  هَّللا  رماب  هاعد  لب  نینمؤملا  ریما  ای  لجا  تلق 

ءاعد نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  فّلک  دق  مکحلا  هیلع  زوجی  اّیبص ال  ملـسا  اّیلع  نا  قاحـسا  ای  کلوق  سایق  یف  هارتفا  لاقف  هّللاب 
لوسرلا مکح  مهیلع  زوجی  ءیـش و ال  مهدادترا  یف  مهیلع  بجی  الف  ۀـعاس  دـعب  نوّدـتری  ۀـعاسلا و  مهوعدـی  لهف  نوقیطی  ام ال  نایبصلا 
تدصق امنا  كاراف  قاحسا  ای  لاق  هّللاب  ذوعا  تلق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  هبـسنت  نا  كدنع  ازئاج  اذه  يرت  مالّـسلا أ  هیلع 
نایبصلا ءاعدـب  هرما  هَّللا  ناک  ول  هلـضف و  اوفرعیل  مهنم  اهب  هنابا  قلخلا  اذـه  یلع  اّیلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اهب  لـضف  ۀلیـضفل 

نا لوقت  الئل  هتبارق  هلها و  نم  نایبصلا  نم  ادـحا  اعد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسّرلا  نا  کغلب  لهف  لاق  یلب  تلق  اّیلع  اعد  اـمک  مهاعدـل 
دق ام  عدف  لاق  تلق ال  هنع  لأست  له  هملعت  مل  هردت و  مل  ام  تیأر  قاحـسا أ  ای  لاق  لعفی  مل  وا  لعف  يردا  ملعا و ال  تلق ال  هّمع  نبا  اّیلع 

دحال دجت  لهف  تقدص  لاق  هَّللا  لیبس  یف  داهجلا  تلق  مالـسالا  یلا  قبـسلا  دعب  لضفا  تناک  لامعالا  ّيأ  مث  لاق  کنع  اّنع و  هَّللا  هعـضو 
دیرا لاق ال  ردب  تلق  تئش  تاقوالا  ّيأ  یف  لاق  تقو  يأ  یف  تلق  داهجلا  یف  یلعل  دجت  ام  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم 
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ّیلع لتق  مکف  لاق  نیکرـشملا  نم  الجر  نوتـس  فین و  تلق  ردب  یلتق  مک  ینربخا  ردـب  موی  یلعل  دـجت  ام  نودالا  دـحال  دـجت  لهف  اهریغ 
یلص هَّللا  لوسر  عم  رکب  وبا  ناک  نینمؤملا  ریما  ای  تلق  سانلا  رئاسل  نوعبرالا  نیرشع و  نینثا و  وا  نیرـشع  ۀثلث و  لاق  يردا  تلق ال  هدحو 
هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  نم  اراقتفا  مأ  اکیرش  هعم  وا  هَّللا  لوسر  نود  ّربدی  کحی  لاق و  ّربدی  تلق  اذ  ام  عنصی  لاق  هشیرع  یف  ملس  هیلع و  هَّللا 

وا اکیرش  هعم  نوکی  وا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نود  رکب  وبا  ّربدی  نا  هّللاب  ذوعا  تلق  کیلإ  بحا  ثلثلا  ّيأ  هیار  یلا  ملس  هیلع و 
نیب هفیسب  برض  نم  سیل  کلذک أ  رمالا  ناک  اذإ  شیرعلاب  ۀلیضفلا  امف  لاق  هیار  یلا  راقتفا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرب  نوکی  نا 

فیّسلاب براّضلا  ّنکل  دهاجم و  لک  تقدص  لاق  ادهاجم  ناک  شیجلا  لک  نینمؤملا  ریما  ای  تلق  سلاج  وه  نمم  لضفا  هَّللا  لوسر  يدی 
نینمؤملا نم  نودعاقلا  يوتـسی  هَّللا ال  باتک  تأرق  اما  سلاجلا  نم  لضفا  سلاجلا  نع  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نع  یماحملا 

تاقبع ًۀَجَرَد  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  َنیِدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  مهـسفنا  مهلاوماب و  هَّللا  لیبس  یف  نودهاجملا  ررـضلا و  یلوا  ریغ 
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ینْسُْحلا  ُهَّللا  َدَعَو  الُک  َو 
نم یلع  لضف  رمع  رکب و  یبال  ناک  لهف  لاق  نیدـهاجم  رمع  رکب و  وبا  ناک  تلق و  امیظع  ارجا  نیدـعاقلا  یلع  نیدـهاجملا  هَّللا  لّضف  و 
معن تلق  نآرقلا  ارقت  له  قاحسا  ای  لاق  لجا  تلق  رمع  رکب و  یبأ  لضف  هسفن  لذابلا  قبس  کلذکف  لاق  معن  تلق  دهشملا  کلذ  دهشی  مل 

ًاروُکْذَم ًاْئیَش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدلا  َنِم  ٌنیِح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه  یلع  أرقا  لاق 
ًارُوفاک اهُجاِزم  َناک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْشَی  تغلب  یتح  اهنم  تارقف 

ًاریِسَأ َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  هلوق  یلا 
ْمُکُمِعُْطن امَّنِإ  لاق  ریسالا  میتیلا و  نیکسملا و  معطا  نیح  اّیلع  نا  کغلب  لهف  لاق  ّیلع  یف  تلق  تایالا  هذه  تلزنا  نمیف  کلـسر  یلع  لاق 

ِهَّللا  ِهْجَِول 
تـسل قاحـسا أ  ای  هتریـس  فرع  هؤانث  لج  هَّللا  نال  تقدص  لاق  تلق ال  اّیلع  هب  فصو  ام  لثمب  ادـحا  هباتک  یف  فصو  هَّللا  تعمـس  له  و 

نا يردا  مأ ال و ال  حیحص  ثیدحلا  اذه  يردا  ام  هَّللا  لاق و  الجر  نا  ول  تیأر  لاق أ  نینمؤملا  ریما  ای  یلب  تلق  ۀّنجلا  یف  ةرشعلا  نا  دهشت 
ناک مأ ال  هَّللا  باتک  نم  ةروسلا  هذه  يردا  ام  لاق  ّهنا  ول  تیأر  لاق أ  هّللاب  ذوعا  تلق  ارفاک  كدـنع  ناک  هلقی أ  مل  مأ  هلاق  هَّللا  لوسر  ناک 

هب ینثدحف  لاق  معن  تلق  ریطلا  ثیدح  فرعت  لهف  لاق  معن  تلق  ثیدحلا  يورت  قاحسا أ  ای  اقرف  امهنیب  يرا  قاحسا  ای  لاق  معن  تلق  ارفاک 
اذه نا  نقوت  کنا  كدانع  یل  ناب  دـقف  نالا  اماف  قحلل  دـناعم  ریغ  کنظا  انا  کمّلکا و  تنک  ینا  قاحـسا  ای  لاقف  ثیدـحلا  هتثدـحف  لاق 
یلع نم  لضفا  ادحا  نا  معز  مث  حیحـص  ثیدحلا  اذه  نا  نیقیلا  نم  ّنا  تیأرف  لاق أ  ّهدر  یننکمی  نم ال  هاور  معن  تلق  حیحـص  ثیدـحلا 

هقلخ و نم  لضافلا  فرع  لوقی  نا  وا  هیلع  ةدودرم  هدـنع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ةوعد  نوکی  نا  نم  ۀـثلث  يدـحا  نم  اولخی  ال 
لاق مث  تقرطاف  لوقت  نا  کیلإ  بحا  ۀـثلثلا  ّياف  لوضفملا  نم  لضافلا  فرعی  مل  لج  زع و  هَّللا  نا  لوقی  نا  وا  هیلإ  ّبحا  لوضفملا  ناـک 

ملعا و تلق ال  هلقف  هجوالا  ۀثلثلا  هذه  ریغ  لیوات  كدنع  ثیدحلل  ناک  نا  کتبتتسا و  ائیش  اهنم  تلق  نا  ّکناف  ائیش  اهنم  لقت  قاحسا ال  ای 
َِیناث لج  زع و  هَّللا  لوق  تلق  ۀعاّسلا  هل  تدصق  يّذلا  هلـضف  امف  هنم  لضفا  اّیلع  نا  لیق  امل  الـضف  هل  ّنا  ول ال  لجا  لاق  الـضف  رکب  یبال  نا 

انَعَم َهَّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت  ِِهبِحاِصل ال  ُلوُقَی  ْذِإ  ِراْغلا  ِیف  امُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا 
یضر هیضر و  نم  هتبحص  یلا  بسن  یلاعت  هَّللا  تدجو  ینا  کقیرط  نم  رعولا  یلع  کلمحا  ینا ال  اما  قاحسا  ای  لاق  هتبحـص  یلا  هبـسنف 

َو یِّبَر  ُهَّللا  َوُه  اَّنِکل  اًلُجَر  َكاَّوَس  َُّمث  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  َکَقَلَخ  يِذَّلِاب  َتْرَفَک  َأ  ُهُرِواُحی  َوُه  َو  ُُهبِحاص  َُهل  َلاق  هلوق ف  وه  ارفاـک و  هنع 
ًادَحَأ یِّبَِرب  ُكِرْشُأ  ال 

هتبحص یلا  بسنی  نا  زاج  اذاف  لاق  نمؤم  رکب  وبا  ارفاک و  ابحاص  کلذ  ّنا  تلق 
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ۀیآلا ردـق  نا  نینمؤملا  ریما  ای  تلق  ثلاثلا  یناثلا و ال  نینمؤملا و ال  لضفاب  سیل  انمؤم و  هّیبن  ۀبحـص  یلا  بسنی  نا  زاج  ارفاـک  هیـضر  نم 
انَعَم َهَّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت  ِِهبِحاِصل ال  ُلوُقَی  ْذِإ  ِراْغلا  ِیف  امُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناث  لوقی  هَّللا  ّنا  میظع 

امنا رکب  ابا  نا  تلق  اطخـس  مأ  اضر  ناک  رکب أ  یبأ  نزح  نع  ینربخا  کیلع  ءاصقتـسالا  یلا  کجرخا  نا  الا  نـالا  یباـت  قاحـسا  اـی  لاـق 
امنا یباوج  اذـه  سیل  لاق  هورکملا  نم  ءیـش  هَّللا  لوسر  یلا  لصی  نا  اّمغ  هیلع و  افوخ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لـجا  نم  نزح 

لج و زع و  هَّللا  اضر  نع  یهنی  الوسر  انیلإ  ثعب  هرکذ  ّلج  هَّللا  ناک  لاق و  هّلل  اضر  ناک  لـب  تلق  طخـس  مأ  یـضر  لوقت  نا  یباوج  ناـک 
دهشی نآرقلا  نا  دجت  مل  لاق أ و  یلب  تلق  هّلل  اضر  رکب  یبأ  نزح  نا  تمعز  دق  سیل  وا  لاق  هّللاب  ذوعا  تلق  هتعاط  نع 

نزحت لاق ال  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نا 
ام ةرثکل  لطابلا  نع  کب  لدـعی  قحلا و  یلا  كّدری  هَّللا  لـعل  کـب  قفرلا  یبهذـم  ّنا  قاحـسا  اـی  لاـق  هّللاـب  ذوعا  تلق  نزحلا  نع  هل  اـیهن 

ِْهیَلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  هَّللا ف  لوق  نع  ینثدح  هب و  ذیعتست 
ْمُْکتَبَجْعَأ ْذِإ  ٍْنیَنُح  َمْوَی  َو  ّلـج  زع و  هَّللا  لوق  نع  ینثدـحف  لاـق  تقدـص  لاـق  هَّللا  لوسر  لـب  تلق  رکب  وبا  مأ  هَّللا  لوسر  کلذـب  ینع  نم 

ْمُُکتَْرثَک 
َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأ  مث  هلوق  یلا 

لوسر عم  قبی  ملف  نینح  موی  اومزهنا  اعیمج  سانلا  لاق  نینمؤملا  ریما  ای  يردا  تلق ال  عضوملا  اذه  یف  هَّللا  دارأ  نیّذلا  نینمؤملا  نم  ملعت  أ 
ماجلب ذخا  سابعلا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّيدی  نیب  هفیسب  برضی  ّیلع  مشاه  ینب  نم  رفن  ۀعبس  الا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا 

عضوملا اذه  یف  نونمؤملاف  رفظلا  هلوسرل  هَّللا  یطعا  یتح  ءیـش  موقلا  حارج  نم  هلانی  نا  نم  افوخ  هب  نوقدحم  ۀسمخلا  هَّللا و  لوسر  ۀلغب 
هنع مزهنا  نم  مأ  تقولا  کلذ  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  عم  ناک  نم  لضفا  نمف  لاق  مشاه  ینب  نم  هرـضح  نم  مث  ۀّصاخ  یلع 

هشارف و یلع  مان  نم  مأ  راغلا  یف  هعم  ناک  نم  لضفا  نم  قاحسا  ای  لاق  ۀنیکسلا  هیلع  تلزنا  نم  لب  تلق  هیلع  اهلزنیل  اعـضوم  هَّللا  هری  مل  و 
ةرجهلا نم  دارأ  ام  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرل  ّمت  یتح  هسفنب  هاقو 

یلص هَّللا  لوسر  هرماف  هسفنب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یقی  نا  هشارف و  یلع  مونلاب  اّیلع  رمای  نا  هلوسر  رما  یلاعت  كرابت و  هَّللا  نا 
لاق ال و توملا  نم  اعزج  یلع أ  ای  کیکبی  ام  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  یکبف  کلذب  ملس  هیلع و  هَّللا 

لوسر ای  کل  ءادفلاب  یسفن  ۀبیط  ۀعاط و  اعمس و  لاق  معن  لاق  هَّللا  لوسر  ای  ملستف  کیلع أ  افوخ  نکل  هَّللا و  لوسر  ای  ّقحلاب  کثعب  يّذلا 
دق ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هنا  نوکشی  هب ال  اوفحف  شیرق  نم  نوکرشملا  ءاج  هبوثب و  یجست  عجطضا و  هعجضم و  یتا  مث  هَّللا 

لک نم  هبرضی  نا  اوعمجا 
211 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مل هسفن و  فالت  نم  هیف  موقلا  ام  عمـسی  یلع  همدـب و  انطب  نوطبلا  نم  نّویمـشاهلا  بلطی  اّلئل  فیّـسلاب  ۀبرـض  لجر  شیرق  نوطب  نم  نطب 
حبصا یتح  شیرق  یکرشم  نم  هتعنمف  هتکئالم  هَّللا  ثعبف  ابستحم  ارباص  ّیلع  لزی  مل  راغلا و  یف  هبحاص  عزج  امک  عزجلا  یلا  کلذ  هعدی 

یلع لزی  ملف  انتلیل  ذنم  کسفنب  اررغم  الا  كارن  الف  اولاق  وه  نیا  دمحمب  یملع  ام  لاق و  دـمحم  نیا  اولاقف  هیلإ  موقلا  رظنف  ماق  حبـصا  املف 
هیلإ هَّللا  هضبق  یتح  صقنی  دیزی و ال  هب  ادب  ام  لضفا 

یبأ یلع  بجوا  له  ثیدحلا  اذه  تیأر  قاحـسا أ  ای  لاق  تلعفف  هورا  لاق  نینمؤملا  ریما  ای  معن  تلق  ۀیالولا  ثیدح  يورت  له  قاحـسا  ای 
رکنا یلع و  نیب  هنیب و  يرج  ءیـشل  ۀثراح  نب  دیز  ببـسب  ناک  امنا  ثیدحلا  نا  اورکذ  سانلا  نا  تلق  هیلع  امهل  بجوی  مل  ام  رمع  رکب و 

لاق عضوم  ّيأ  یف  لاق  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  یلع  ءـالو 
تیأر ول  ینربخا  اذهب  کسفنل  تیـضر  فیک  ریدغلا  لبق  ۀثراح  نب  دیز  لتق  ناف  لاق  لجا  تلق  عادولا  ۀجح  نم  هفرـصنم  دـعب  سیل  اذـه 

ام ال سانلا  هفیرعت  هیلع  کلذ  ارکنم  تنک  کلذ أ  اوملعاف  سانلا  اهّیا  یمع  نبا  یلوم  يالوم  لوقی  ۀنس  رشع  ۀسمخ  هیلع  تتا  دق  کل  انبا 
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اولعجت مکحیو ال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هنع  هزنت  امع ال  کنبا  هّزنتف  قاحـسا أ  ای  لاـق  معن  ّمهّللا  تلقف  نولهجی  ـال  نورکنی و 
ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  َو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَخَّتا  هباتک  یف  لاق  هرکذ  لج  هَّللا  نا  مکبابرا  مکءاهقف 

يورت قاحسا أ  ای  مهرما  اوعاطاف  مهورما  نکل  بابرا و  مّهنا  اومعز  اوماص و ال  مهل و ال  اولصی  مل  و 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ثیدح 

تلق هدحج  نم  وا  هحّحصف  هنم  تعمـس  نم  كدنع  قثوا  نمف  لاق  هدحج  هحّحـص و  نم  تعمـس  هتعمـس و  دق  نینمؤملا  ریما  ای  معن  تلق 
فقوی الف  هل  ینعم  الوق ال  لاقف  لاق  هّللاب  ذوعا  تلق  لوقلا  اذهب  حزم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسّرلا  نوکی  نا  نکمی  لهف  لاق  هححـص  نم 

سیل وا  لاق  تلق ال  هما  هیبال و  هَّللا  لوسر  ّیلعف  لاق  یلب  تلق  هما  هیبال و  یـسوم  اخا  ناک  نوراه  نا  ملعت  اـمف  لاـق أ  هّللاـب  ذوعا  تلق  هیلع 
ینعم امف  نوراه  یف  اناک  دق  ّیلع و  یف  نامودعم  نالاحلا  ناذهف  لاق  یلب  تلق  یبن  ریغ  یلع  اّیبن و  نوراه 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  هلوق 
لاـق هل  ینعم  ـال  لوقب  هسفن  ّبیطی  نا  داراـف  لاـق  هل  الاقثتـسا  هفّلخ  ّهنا  نوقفاـنملا  لاـق  اـمل  یلع  سفن  کلذـب  بیطی  نا  دارأ  اـّمنا  هل  تلق 
ِهیِخَِأل لاق  هنا  یـسوم  نع  ۀـیاکح  ّلج  زع و  هلوق  لاق  نینمؤملا  ریما  ای  وه  ام  تلق و  نّیب  هَّللا  باـتک  یف  ینعم  هل  قاحـسا  اـی  لاـق  تقرطاـف 

212 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ِینُْفلْخا  َنوُراه 
َنیِدِسْفُْملا  َلِیبَس  ِْعبَّتَت  َو ال  ِْحلْصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف 

اّیلع فلخ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  هبر و  یلا  یـضم  ّیح و  وه  هموق و  یف  نوراـه  فـلخ  یـسوم  نا  نینمؤـملا  ریما  اـی  تلق 
نم دـحا  هبر  یلا  بهذ  نیح  هعم  ناک  له  نوراه  فّلخ  نیح  یـسوم  نع  ینربخا  تلق  امک  سیل  اّلک  لاـق  هتازغ  یلا  جرخ  نیح  کلذـک 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نع  ینربخاف  لاق  معن  تلق  مهتعامج  یلع  هفلختسا  سیل  وا  لاق  تلق ال  لیئارسا  ینب  نم  دحا  وا  هباحـصا 
یلع لدـی  هَّللا  باتک  نم  رخآ  لیوات  يدـنع  هل  کلذ و  لثم  نوکی  ّیناف  نایبّصلا  ءاسنلا و  ءافعـضلا و  الا  فّلخ  لـه  هتازغ  یلا  جرخ  نیح 
هلوق لاق  نینمؤملا  ریما  ای  وه  ام  تلق و  هَّللا  نم  اقیفوت  نوکی  نا  وجرأ  هب و  جتحا  دحا  ملعا  هیف و ال  جتحی  نا  دحا  ردـقی  هاّیا ال  هفالختـسا 

َو ًارِیثَک  َکَحِّبَُسن  ْیَک  يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْشا  یِخَأ  َنوُراه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  هلوق  یـسوم  نع  یکح  نیح  لج  زع و 
ًاریَِصب اِنب  َْتنُک  َکَّنِإ  ًارِیثَک  َكَرُکْذَن 

هرکذن اریثک و  هَّللا  حّبـسن  یک  يرما  یف  هکرـشا  يرزا و  هب  هَّللا  دش  یخا  یلها و  نم  يریزو  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یلع  ای  ینم  تناف 
لاطف لاق  هل  ینعم  نوکی ال  نا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لوق  لطبیل  نکی  مل  اذه و  ریغ  ائیـش  اذه  یف  لخدی  نأ  دحأ  ردقی  لهف  اریثک 

دحأ ردقی  ام ال  تبثا  ریخلا و  هب  هَّللا  دارأ  نمل  قحلا  تحـضوا  دـق  نینمؤملا  ریما  ای  یـضاقلا  مثکا  نب  ییحی  لاقف  راهنلا  عفترا  سلجملا و 
هَّللا یلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  ول ال  هَّللا  لاقف و  هَّللا  هّزعا  نینمؤملا  ریما  لوقب  لوقن  انلک  انلقف  نولوقت  ام  لاق  انیلع و  لبقاف  قاحـسا  لاق  هعفدی  نأ 

یقنع نم  رمالا  تجرخا  دـق  ّینا  مهّللا  لوقلا  مهل  تحـصن  دـق  مهّللا  لوقلا  مکنم  لبق  تنک ال  ام  سانلا  نم  لوقلا  اولبقا  لاـق  ملـس  هیلع و 
هک درک  مکح  ار  مثکا  نب  ییحی  نومام  هک  تسحـضاو  تراـبع  نیا  هظحـالم  زا  هتیـالو  یلع و  ّبحب  کـیلإ  برقتلاـب  کـنیدا  ینا  مهّللا 
رفن لهچ  ییحی و  سپ  دنیوگ  وکین  باوج  دنمهفب و  دوش  هتفگ  ناشیاب  هکیزیچ  دنـشاب و  اهقف  همه  هک  ار  سک  لهچ  وا  دزن  دنک  رـضاح 

نومام دـندمآ و  رـضاح  نومام  دزن  دوب  دـیز  نب  دامح  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  نب  قاحـسا  ناشیا  رب  هوالع  اـی  ناـشهلمج  زا  هک  اـهقف  زا 
نیرب هرهاق  هلدا  درک و  رهاظ  تفالخب  ترـضح  نآ  ّتیولوا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تلیـضف  اـب  دوخ  داـقتعا  ناـشیا  باـطخب 

درک نآ  تفرعمب  فارتعا  قاحـسا  سپ  ار  ریط  ثیدح  یـسانشیم  ایآ  هک  دیـسرپ  میهاربا  نب  قاحـسا  زا  هکنآ  هلمج  زا  دومن  تماقا  ینعم 
وا باتع  ریط  ثیدحب  قاحسا  ثیدحت  عامس  دعب  نومام  درک و  نایب  ار  ریط  ثیدح  قاحـسا  ناب و  ارم  نک  ثیدحت  هک  تفگ  نومام  سپ 
نم يارب  دش  رهاظ  نالا  نکل  یتسه  قح  يارب  دناعم  ریغ  وت  هک  مدرکیم  نامگ  ارت و  مدرکیم  مالک  نم  هک  یتسردب  تفگ  داهن و  زاغآ 

هک تفگ  باوـجب  قاحـسا  تسحیحـص  ثیدـح  نیا  هک  یتسردـب  ینکیم  ناـقیا  وـت  هک  یتسردـب  هک  تفگ  مـالک  نیا  دـعب  وـت و  داـنع 
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هک یسک  رب  همیظع  عئانش  هس  زا  یکی  موزل  نومام  نیا  دعب  وا  ّدر  ارم  تسین  نکمم  هک  یسک  ار  نآ  تسا  هدرک  تیاور  یسدق ؟؟؟
213 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وگب تفگ  قاحساب  درک و  نایب  دناد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  لضفا  ار  رگید  یسک  نآ  دعب  ریط و  ثیدح  تحـصب  دنک  ناقیا 
زا جورخ  ّتدر و  بجوـم  رما  هس  ره  نـیا  ینعی  درک  مهاوـخ  وـت  تباتتـسا  ار  يرما  زیچ  هـس  نـیزا  یتـفگ  رگا  ار و  يزیچ  رما  هـس  نـیزا 

دیزمب قاحسا  سپ  ار  نآ  وگب  سپ  دشاب  رما  هس  نیا  ریغ  یلیوات  وت  دزن  ثیدح  نیا  يارب  رگا  هک  تفگ  قاحساب  نومام  زین  تسمالـسا و 
حیحـص و تیاهن  ریط  ثیدح  هک  دش  تباث  ناینبلا  عینم  نایب  نیزا  سپ  دـباییمن  ریط  ثیدـح  يارب  یلیوات  وا  هکنآب  درک  فارتعا  يراچان 
ّدر ناکما  مدع  هتفاین و  نآ  ّدر  تردق  هدومن و  نآ  توبث  تحصب و  فارتعا  میهاربا  نب  قاحسا  هک  دوب  فورعم  روهـشم و  تیاغب  تباث و 

لهچ قاحـسا  عم  هک  هیّنـس  ياهقف  رگید  مثکا و  نب  ییحی  زین  هتفاین و  مه  نآ  لیوات  يارب  یغاسم  يرفم و  هدرک و  نایب  ۀحارـص  هاور  نم 
نآ اب  هک  هتفاین  یب  رهم  یصانم و  مه  مثکا  نب  ییحی  دنتشادن و  نآ  لیوات  فیرـش و  ثیدح  نیا  در  رب  تردق  وا  رب  هوالع  ای  دندوب  سک 

ثیدح تحص  رد  مالک  درآ و  نآب  عوجر  تسرهاظ  رجح  نبا  قعاوص  زا  نآ  هنومن  هک  مالسلا  مهیلع  داجما  تیبلها  اب  دانع  ضغب و  همه 
ریخ هدارا  ادخ  هک  یـسک  يارب  ار  قح  يدرک  حضاو  هک  هتفگ  نومام  باطخب  رخآ  رد  هکلب  دنک  ادـیپ  نآ  يارب  یلیوات  ای  دـهن  زاغآ  ریط 

ثیدح عفد  رب  یسک  هک  دومن  رهاظ  احیرص  نایب  نیاب  ار و  نآ  دنک  عفد  هکنیا  رب  یسک  تسین  رداق  هک  هچنآ  يدرک  تباث  دنک و  وا  يارب 
ياهقف يامظع  رگید  وا و  دوخ  ینعی  همه  ام  هکنآب  درک  حیرـصت  رخآ  رد  قاحـسا  زین  تسین و  رداق  تسنوماملا  هتبثا  اـم  هلمج  زا  هک  ریط 

سان و لضفا  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هینس  ياهقف  رگید  وا و  ینعی  نومام  لوقب  دنتسه  لئاق  دندوب  هن  یـس و  ای  لهچ  هک  هینس 
نیرکنملا یلع  کلذ  دـعب  تدـس  دـق  يرمعل  راکنا و  ّدر و  لباق  ریغ  تباث و  حیحـص و  ار  نومام  هلدا  دـننادیم و  تفـالخب  ناـش  يـالوا 

مل و  بئاخ * مهـسب  اوعجر  بهال و  سبقب  اوعبتا  و  بقاث * باهـشب  اومر  بزاوحلا و  مهیلع  تلاوت  بهاذـملا و  مهیلع  تیمع  براهملا و 
* بلاغلا مقتنملا  هَّللا  و  بلاوجلا * رقاوفلاب  مهفوتح  تلجع  و  بلاـخملا * ترـسک  ریفاـظالا و  مهنم  تیفح  بئاذـلا و  رثاـخلا و  نیب  اوزیمی 

مظاعا ریهاشم و  هلجا  هیوما و  يالـضف  لثاما  هیّنـس و  ياملع  رباکا  زا  هبر  دـبع  نبا  هک  دـنامن  یفخم  و  بلاغم * لواصم  دوحج  لـک  یلع 
یلوم ملاس  نب  ریدح  نب  بیبح  نب  ّهبر  دـبع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  هدومرف  لامکالا  باتک  رد  الوکام  نب  یلع  رـصن  وبا  ظفاح  تسریراحن 

ریثک هرعـش  رابخالا و  یف  دـقعلا  باتک  بحاص  وه  رعـشلا و  بدالا و  ملعلاب و  روهـشم  یـسلدنا  رمع  وبا  ناورم  نب  کلملا  دـبع  نب  ماشه 
نب ماشه  یلوم  یبطرقلا  ملاس  نب  ریدح  نب  بیبح  نب  ّهبر  دبع  نب  دمحا  رمع  وبا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  دـیجم و  وه  اّدـج و 

عالطالا تاظوفحملا و  نم  نیرثکملا  ءاملعلا  نم  ناک  يومـالا  مکحلا  نب  ناورم  نب  کـلملا  دـبع  نب  ماـشه  نب  ۀـیواعم  نب  نمحرلا  دـبع 
خلا ءیش  ّلک  نم  يوح  ۀعتمملا  وه  بتکلا و  نم  دقعلا  هباتک  فّنص  سانلا و  رابخا  یلع 

214 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مهالوم يومالا  هبر  دـبع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  رمع  وبا  اهیف  هدومرف و  ۀـئامثالث  نیرـشع و  نامث و  هنـس  عئاقو  رد  ربعلا  باـتک  رد  یبهذ  و 

حاضو نب  دمحم  دلخم و  نب  یقب  نم  عمس  ءایلعلا  ةورّذلا  یف  هرعش  ۀنس و  نونامث  ناتنثا و  هل  دقعلا و  فنصم  ۀمالعلا  يرابخالا  یسلدنالا 
بیبح نب  هبر  دـبع  نب  دـمحا  رمع  وبا  یفوت  اهیف  هتفگ و  ۀـئامثالث  نیرـشع و  ناـمث و  هنـس  رد  رـشبلا  راـبخا  یف  رـصتخم  رد  ءادـفلا  وبا  و 

دقعلا و باتک  فّنص  تاظوفحملا و  نم  نیرثکملا  ءاملعلا  نم  ناک  يومالا و  سلدنالا  یلا  لخادلا  نمحرلا  دبع  نب  ماشه  یلوم  یبطرقلا 
یف رـصتخملا  ۀـمتت  رد  يدرولا  نباب  فورعملا  رمع  نب  رفظم  نب  رمع  نیتئام و  نیعبرا و  تس و  ۀنـس  یف  هدـلوم  ۀـسیفنلا و  بتکلا  نم  وه 
دبع نب  ماشه  یلوم  یبطرقلا  بیبح  نب  ّهبر  دـبع  نب  دـمحا  رمع  وبا  یفوت  اهیف  هتفگ و  ۀـئامثالث  نیرـشع و  ناـمث و  هنـس  رد  رـشبلا  راـبخا 

یعفای دعـسا  نب  هَّللا  دبع  نیتئام و  نیعبرا و  تس و  ۀنـس  هدلوم  ۀسیفنلا و  بتکلا  نم  دقعلا  هباتک  نیرثکملا و  ءاملعلا  نم  لخادـلا  نمحرلا 
ناک مهالوم  يومالا  دقعلا  بحاص  یبطرقلا  ّهبر  دبع  نب  دمحم  نب  دمحا  اهیف  هتفگ و  ۀئامثالث  نیرشع و  نامث و  هنـس  رد  نانجلا  ةآرم  رد 

هرعش  نم  دّیج و  رعش  ناوید  هل  ءیش و  لک  نم  هباتک  يوح  سانلا  رابخا  یلع  عالطالا  نیرثکملا  ءاملعلا  نم 
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الاصو کنع  نیوط  بابشلا  درب  ایواط  کنیأر  ول  یناوغلا  نا 
الابخ نهدنع  كدیزی  بسن  هناف  نهّمع  کنوعد  اذإ  و 

نب دمحم  نب  دمحا  هتفگ  ةاعولا  ۀیغب  رد  یطویـس  اهتکلمم و  راد  یه  سلدنالا و  دالب  نم  ةریبک  ۀنیدم  یه  ۀـبطرق و  یلا  ۀبـسن  یبطرقلا  و 
رابخالاب سلدنالا  ملاع  یـضرفلا  نبا  لاق  یبطرقلا  رمع  وبا  ۀیواعم  نب  نمحرلا  دبع  نب  ماشه  یلوم  ملاس  نب  ریدح  نب  بیبح  نب  ّهبر  دـبع 

ةرشع یتنثا  دحالا  موی  تام  ینشخلا  حاضو و  نبا  دلخم و  نب  یقب  نم  عمـس  هرعـش  هفینـصت و  سانلا  بتک  اهرعاش  اهبیدا و  راعـشالا و  و 
هتفگ مولعلا  ۀنیدم  رد  یقینزا  رهـشا و  ۀینامث  ۀنـس و  نینامث  يدحا  نبا  وه  ۀئام و  ۀـثالث  نیرـشع و  نامث و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  نم  تیقب 

نب کلملا  دـبع  نب  ماشه  نب  ۀـیواعم  نب  نمحرلا  دـبع  نب  ماشه  یلوم  هبر  دـبع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  رمع  وبا  وه  هبر و  دـبع  نبال  دـقعلا 
بتکلا نم  وه  دقعلا و  باتک  فنـص  سانلا و  رابخا  یلع  عالطالا  تاظوفحملا و  نم  نیرثکملا  ءاملعلا  نم  ناک  يومالا  مکحلا  نب  ناورم 

وبا هک  تسنآ  همه  زا  رتالاب  خلا و  حیـصف  ظفل  ّلک  حیلم و  ینعم  لک  هراعـشا  لمتـشی  دّیج  رعـش  ناوید  هل  ءیـش و  لک  نم  يوح  ۀعتمملا 
ۀناحیر زا  وا  هّینـس  دماحم  هّیهب و  لئاضف  روهـشم و  وا  تقاذح  تماما و  تسایر و  تلانب و  تلالج و  هک  يرقملا  دمحم  نب  دمحا  سابعلا 

هَّللا بحم  نب  هَّللا  لضف  نب  دمحم  رثالا  ۀصالخ  یجافخلا و  نیدـلا  باهـشب  بقلم  ةاضقلا  یـضاق  رمع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  خیـش  ءاّبلألا 
دقعلا بحاص  ۀمجرت  یف  نیدلا  ناسل  ینعی  لاق  هتفگ و  بیطرلا  سلدنالا  نصغ  نع  بیطلا  حفن  رد  تسحضاو  یبحملا 

215 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قرـشملا یلا  راس  یتح  سلدنالاب  رهـش  سابتقا و  امیا  ةوطخلا  نم  هب  سبتقا  سار و  ملعلاب و  داس  ملاع  هبر  دـبع  نب  رمع  یبأ  ملاعلا  هیقفلا 

هتجل ماهفالا  ترمغ  هب  هتجح و  ناک  وهف  بدالا  اما  ۀقستم و  هل  ۀیاور  ۀقث و  ملعلاب و  ۀیانع  هل  تناک  هرکف و  ءاکذلا  ررشب  راطتـسا  هرکذ و 
فهرم ةانقلا  فقثم  هزربا  هنال  دـقنلا  تارثع  نع  هامح  دـقعلاب و  هامـس  يذـلا  روهـشملا  فیلاتلا  هل  عرکف و  اـهءام  در  عرو و  ۀنایـص و  عم 

خلا هامس  ناسحالا و  كامس  زواجت  هاهتنم و  یهتنا  رعش  هل  باب و  لک  یف  هنم  رحسلا  رصبی  بابلالا و  بقاوث  هنع  رصقت  ةابشلا 

مهدجیه هجو 

باتک رد  یلزاغملا  نبا  هچناـنچ  هدومن  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  یلماـحملا  يدادـغبلا  لیعامـسا  نب  دـمحم  نب  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  وبا  هکنآ 
هتفگ بقانملا 

انثدح لاق  ّهنا  رکب  یبأ  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  انث  اطـساو  انیلع  مدـق  هَّللا  همحر  يدادـغبلا  عّیبلا  دـمحا  نب  یلع  نب  دـمحم  بلاط  وبا  انربخا 
ناک ۀنیفس و  نع  نایفـس  نب  ةدیرب  نع  بیعـش  نب  لهـس  انث  مالـس  نب  نوع  انث  لصاو  نب  یلعالا  دبع  ان  یلماحملا  لیعامـسا  نب  نیـسحلا 
هتتا حبصا  اّملف  اهضعب  نمیا  ّمأ  هل  تعفرف  لاق  رئاوط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  امداخ 

مهّللا لاق  مث  هقزر  دـغ  لکل  نا  اماعط  دـغل  یعفرت  نا  کهنا  مل  وا  لاق  سما  کیلإ  يدـها  ام  ضعب  اذـه  تلاقف  نمیا  مأ  ای  اذ  ام  لاقف  اـهب 
مهّللا لاقف  ّیلع  لخدف  رئاطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  بحا  لخدا 

ثیدح يأ  هاور  دق  هتفگ و  بلاطلا  ۀیافک  رد  یعفاشلا  یجنکلا  فسوی  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  قیرطلا و  اذه  نم  بیرغ  ثیدح  اذه  ّیلا  و 
امک ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلوم  ۀنیفس  اضیا  ریطلا 

وبا ظفاحلا  مامالا  اهنع  ینثدح  ةزاجإ و  یسونبالا  یلع  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نسحلا  یبأ  مامالا  ۀنبا  ءاسنلا  فرش  ۀحلاّصلا  ۀخیـشلا  انتربخا 
نب یلع  نب  دمحم  مئانغلا  وبا  انربخا  نسحلا  وبا  يدلاو  انربخا  تلاق  ۀظفل  نم  ینغلا  دـبع  ظفاحلا  نب  هَّللا  دـبع  ظفاحلا  نب  نیـسحلا  دـمحم 
نب لهـس  انثدح  مالـس  نب  نوع  انثدح  لصاو  نب  یلعالا  دبع  انثدـح  یلماحملا  هَّللا  دـبع  وبا  انربخا  عیبلا  نب  دـمحم  انربخا  قاقدـلا  نسحلا 

رئاوط ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرل  امداخ  ناک  ۀنیفس و  نع  نایفـس  نب  ةدیرب  نع  بیعش 
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نا کهنا  مل  وا  لاق  سما  کل  يدـها  ام  ضعب  اذـه  تلاقف  نمیا  مأ  ای  اذـه  ام  لاـقف  اـهب  هتتا  حبـصا  اـملف  اهـضعب  نمیا  ّمأ  هل  تعفرف  لاـق 
مهّللا و لاقف  ّیلع  لخدف  رئاطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحا  لخدا  مهّللا  لاق  مث  هقزر  دغ  ّلکل  نا  اماعط  دغل  وا  دـحال  یعفرت 

ّیلا
حـضاو و رابخا  تیار  لماح  یلماحم  راهتـشا  داـمتعا و  ياـصقا  راـبتعا و  تقث و  تیاـغ  رّهمت و  قیقحت و  تیاـهن  رحبت و  دـقن و  لاـمک  و 

ۀقث انّید  اتبث  اقداص  الضاف  ناک  یلماحملا  لیعامـسا  نب  نیـسحلا  هَّللا  دبع  وبا  هتفگ  باسنا  رد  یناعمـس  میرکلا  دبع  دعـس  وبا  تسراکـشآ 
اقودص

216 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀنس نیتس  ۀفوکلا  ءاضق  یلو  ۀنس  نورشع  هل  ةاضقلا و  دنع  دهش  نینس و  رشع  هل  نیتئام و  نیعبرا و  عبرا و  ۀنس  یف  ثیدحلا  هعامـس  لوا  و 

سالفلا و یلع  نب  ورمع  رازبلا و  حابّـصلا  نب  نسحلا  یقرودلا و  دـمحا  نب  بوقعی  یعافرلا و  ماشه  ابا  ناطقلا و  یـسوم  نب  فسوی  عمس 
مه دعب  نم  ۀقبطلا و  هذه  نم  اقلخ  يراخبلا و  لیعامـسا  نب  دمحم  یلجعلا و  مادـقملا  نب  دـمحا  ثعـشالا  ابا  يزنعلا و  ینثملا  نب  دـمحم 

نـسحلا وبا  يرقملا و  نب  رکب  وبا  یناربطلا و  مساقلا  وبا  رفظملا و  نب  دمحم  یباعجلا و  نب  رکب  وبا  يزجـسلا و  دمحا  نب  جـلعد  هنع  يور 
رـضحی ناک  عیبلا و  نب  هَّللا  دـیبع  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  یبلهملا و  نب  رمع  وبا  هنع  يور  نم  رخآ  نیهاش و  نب  صفح  وبا  ینطق و  رادـلا 
ۀئامثالث نیثلث و  ۀنس  رخآلا  عیبر  رهش  یف  تام  نیتئام و  نیثلث و  تس و  وا  سمخ  ۀنس  یف  هتدالو  ناک  لجر و  فالآ  ةرشع  هئالما  سلجم 

دمحم نب  لیعامسا  نب  نیسحلا  هَّللا  دبع  وبا  یضاقلا  یفوت  اهیف  هتفگ و  ۀئامثالث  نیثلث و  هنس  عئاقو  رد  لماک  خیرات  رد  يرزج  ریثالا  نبا  و 
ءاضق یلع  ناک  نیتئام و  نیثلث و  سمخ و  ۀنـس  هدـلوم  ناـک  ثیدـحلا و  یف  نیرثکملا  نم  وه  یعفاـشلا و  هیقفلا  یلماـحملا  لیعامـسا  نب 

یـضاقلا یلماحملا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  دمحا  نب  دمحم  هیلإ و  بیجاف  کلذ  یف  حـلا  ءاضقلا و  نم  یفعتـساف  سراف  ۀـفوکلا و 
سمخ و ۀنـس  لوا  یف  دلو  يدادغبلا  یبّضلا  دمحم  نب  لیعامـسا  نب  نیـسحلا  هَّللا  دبع  وبا  اهثدـحم  دادـغب و  خیـش  ظفاحلا  ۀـمالعلا  مامالا 
سالفلا و یلع  نب  ورمع  کلام و  بحاص  یمهسلا  لیعامسا  نب  دمحا  ۀفاذح  ابا  عمس  نیعبرا  عبرا و  ۀنس  یف  هعامس  لوا  نیتئام و  نیثلث و 

نب نمحرلا  دـبع  ماـشه و  اـبا  يزنعلا و  ینثملا  نب  دـمحم  یقروّدـلا و  میهاربا  نب  بوقعی  یلجعلا و  مادـقملا  نب  دـمحا  بوـیا و  نب  داـیز 
نب میهاربا  عیمج و  نبا  ینطق و  رادلا  جـلعد و  هنع  يور  عمج  فنـص و  رثکاف و  مهدـعب  نم  مهتقبط و  راّکب و  نب  ریبزلا  جارّـسلا و  سنوی 

دهـش اقداص  انید  الـضاف  ناک  بیطخلا  لاق  نورخآ  عیبلا و  نب  دمحم  وبا  يدهم و  نب  ورمع  وبا  يزاوهالا و  تلّـصلا  نبا  یجابلا و  ۀلورج 
نب نایفس  باحصا  نم  اسفن  نوعبس  یلماحملا  دنع  یناّسغلا  عیمجلا  نبا  لاق  ۀنس و  نیتس  ۀفوکلا  ءاضق  یلو  ۀنس  نورـشع  هل  ةاضقلا و  دنع 

ۀئامثالث و نیرـشع و  ۀنـس  لبق  ءاضقلا  نم  یفعتـسا  لجر و  فالآ  ةرـشع  یلماحملا  سلجم  رـضحی  ناک  يدروارّدلا  رکب  وبا  لاق  ۀـنییع و 
نب دمحم  لاق  هیلإ  نوفلتخی  رظنلا  ملعلا و  لها  لزی  ملف  هقفلل  اسلجم  هراد  یف  نیتئام  نیعبـس و  ۀنـس  ۀفوکلاب  دـقع  هتیالو  یف  ادومحم  ناک 

صفح ابا  تعمـس  رهاط  نب  دمحم  نب  ةزمح  لاق  یلماحملاب  ءالبلا  دادـغب  لها  نع  عفدـیل  هَّللا  نا  لوقی  الئاق  ناک  مونلا  یف  تیار  نیـسحلا 
نا دـیری  هتبّیغ  ّالا  دـعاص  نب  دـمحم  یبأ  نم  انمدـع  ام  صفح  ابا  ای  یل  لاقف  یلماـحملا  سلجم  رفظملا  نبا  اـنعم  رـضح  لوقی  نیهاـش  نب 

ۀقثلا ّولعلا و  یف  دعاص  نبا  ریظن  یلماحملا 
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ربع رد  یبهذ  زین  اموی و  رشع  دحا  دعب  تام  ضرم و  مث  ۀئامثالث  نیثلث و  ۀنس  نم  رخآلا  عیبر  رشع  یناث  یف  هتداعک  اسلجم  یلماحملا  یلما 
هل رخآلا و  عیبر  یف  يدادغبلا  یبّضلا  یلیعامـسا  نب  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  وبا  یـضاقلا  یلماحملا  اهیف  هتفگ و  ۀـئامثالث  نیثلث و  هنـس  عئاقو  رد 

کلام بحاص  یمهّسلا  لیعامسا  نب  دمحا  هل  خیش  مدقا  یعافرلا و  ماشه  یبأ  نم  نیعبرا  عبرا و  ۀنس  هعامس  لوا  ۀنس و  نوعـست  سمخ و 
نیثلث ۀنس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفایلا  دعسا  نب  هَّللا  دبع  لجر و  فالآ  ةرشع  یلماحملا  سلجم  رضحی  ناک  يدروارّدلا  رکب  وبا  لاق 

نیعست اسمخ و  شاع  يدادغبلا  یبّضلا  لیعامسا  نب  نیـسحلا  ریهـشلا  یلماحملا  هَّللا  دبع  وبا  یـضاقلا  ریبکلا  مامالا  اهیف  هتفگ و  ۀئامثالث  و 
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ظافحلا تاقبط  رد  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  لجر و  فالآ  ةرـشع  یلماحملا  سلجم  رـضحی  ناک  يدرواردلا  رکب  وبا  لاق  ۀنس 
دلو يدادغبلا  یبضلا  دمحم  نب  لیعامـسا  نب  نیـسحلا  هَّللا  دبع  وبا  اهثدحم  دادغب و  خیـش  ظفاحلا  ۀمالعلا  مامالا  یـضاقلا  یلماحملا  هتفگ 

ینطق و رادلا  جلعد و  هنع  يور  عمج  فنص و  کلام و  بحاص  یمهّسلا  لیعامسا  نب  دمحا  راّکب و  نب  ریبزلا  ساّلفلا و  عمس  هنس 235 و 
هنس 330 رخآلا  عیبر  یف  تام  لجر  فالآ  ةرشع  هسلجمب  رضحی  ناک  یفعتسا و  مث  ۀنس  نیتس  ۀفوکلا  ءاضق  یلو  اقودص  انّید  الـضاف  ناک 

دمحم نب  لیعامسا  نب  نیـسحلا  لیق  لیعامـسا و  نب  دمحم  نب  نیـسحلا  هتفگ  ظافحلا  مجارت  رد  یـشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  و 
یف نیدلا  رصان  نبا  یبهذلا و  هرکذ  تلق  یناعمّـسلا  ةرابع  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  یلماحملا  ۀبـسن  یف  هرکذ  ۀمئالا  دحا  یلماحملا  يدادغبلا 

دادغب خیش  ظفاحلا  ۀمالعلا  وه  یبهذلا  لاق  هفیرعت  نم  عمل  هتفگ  دیناسالا  دیلاقم  رد  یبلاعث  دمحم  نب  یسیع  يدهم  وبا  ظافحلا و  تاقبط 
ۀنس یف  هعامس  لوا  نیتئام و  نیثالث و  سمخ و  ۀنس  لوا  یف  دلو  يدادغبلا  یبّضلا  دمحم  نب  لیعامسا  نب  نیـسحلا  هَّللا  دبع  وبا  اهثدحم  و 

بوقعی یلجعلا و  مادقملا  نب  دمحا  سالفلا و  یلع  نب  ورمع  کلام و  بحاص  یمهّسلا  لیعامسا  نب  دمحا  ۀفاذح  ابا  عمس  نیعبرا  عبرا و 
رادلا جلعد و  هنع  يور  عمج  فّنـص و  رثکاف و  مهدعب  نم  مهتقبط و  راّکب و  نب  ریبزلا  يزنعلا و  ینثملا  نب  دـمحم  یقرودـلا و  میهاربا  نب 
ءاضق یلو  ۀنـس و  نورـشع  هل  ةاضقلا و  دنع  دهـش  اقداص  انّید  الـضاف  ناک  بیطخلا  لاق  نورخآ  ۀـلوق و  دیـشّرخ  نبا  عیمج و  نبا  ینطق و 

ناک يدرواردـلا  رکب  وبا  لاق  ۀـنییع و  نب  نایفـس  باحـصا  نم  اسفن  نوعبـس  یلماحملا  دـنع  یناّسغلا  عیمج  نبا  لاق  ۀنـس و  نیتس  ۀـفوکلا 
هقفلل اسلجم  هراد  یف  ۀـفوکلاب  دـقع  هتیالو  یف  ادومحم  ناک  اریخا و  ءاضقلا  نع  یفعتـسا  لجر و  فالآ  ةرـشع  یلماحملا  سلجم  رـضحی 
ءالبلا دادـغب  لـها  نع  عفدـیل  هَّللا  نا  لوقی  ـالئاق  ّنأـک  مونلا  یف  تیأر  نیـسحلا  نب  دـمحم  لاـق  هیلإ  نوفلتخی  رظنلا  ملعلا و  لـها  لزی  ملف 

دعاص نب  دمحم  یبأ  نم  انمدع  ام  صفح  ابا  ای  لاقف  یلماجملا  سلجم  رفظملا  نبا  انعم  رضح  نیهاش  نب  صفح  وبا  لاق  یلماحملاب و 
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ۀئامثالث نیثلث و  ۀنـس  نم  رخآلا  عیبر  یناث  یف  هتداعک  اسلجم  یلماحملا  یلما  ۀقثلا  ّولعلا و  یف  دعاص  نبا  ریظن  یلماحملا  نا  دـیری  هتبّیغ  الا 
خیاشم دادغب و  ناثدحم  زا  مه  یلماحم  هتفگ  نیثدحملا  ناتـسب  رد  بطاخم  دوخ  هیلع و  هَّللا  ۀمحر  اموی  رـشع  دحا  دـعب  تام  ضرم و  مث 

اریز دنیوگ  زین  نیسح  یضاق  ار  وا  تسیدادغب و  یبض  دمحم  نب  لیعامسا  نب  نیـسح  وا  مان  هَّللا و  دبع  وبا  وا  تینک  تسداینب  كرابم  نآ 
تسراهچ لهچ و  لاس  رد  وا  بلط  يادتبا  تسجنپ و  یس و  دص و  ود  لاس  لوا  رد  وا  دلوت  دنام  لاس  تصـش  تدم  ات  هفوک  ءاضق  رب  هک 

نب دـمحا  سالف و  یلع  نب  رمع  زا  هدرک و  ملع  نیا  ذـخا  تسکلام  ماـما  نادرگاـش  زا  اـطوم و  هخـسن  بحاـص  هک  یمهـس  هفاذـح  وبا  زا 
نبا ینطق و  راد  هدرک و  تیاور  هقبط  نآ  ياـملع  رگید  راّـکب و  نـب  ریبز  يزنع و  ینثم  دـمحم  یقرود و  مـیهاربا  نـب  بوـقعی  مادـقملا و 

ثیدح ملع  خیـش  ۀـنییع  نب  نایفـس  باحـصا  زا  سک  داتفه  بیرق  ار  وا  دـناهدومن و  وزا  سابتقا  هدـمع  ناثدـحم  رگید  جـلعد و  عیمج و 
دومحم دوب  اضق  تمدخ  رد  هک  مادام  دومن  افعتسا  اضق  زا  اهرخآ  دندشیم و  رـضاح  سک  رازه  هد  بیرق  وا  يالما  سلجم  رد  دناهدوب و 

لغش يارب  مدرم  زور  ره  دوب  هتخاس  ملع  لها  عمجم  ار  دوخ  هناخ  هفوک  رد  هداهنن و  يورب  ماهتا  ضارتعا و  تشگنا  سکچیه  دوب  قئالخ 
هک تسا  هتفگ  دوب  دهع  نآ  ناگرزب  زا  یکی  هک  نیسحلا  نب  دمحم  دنتفرگیم  اههدئاف  دندشیم و  عمج  وا  هناخ  رد  فیرـش  ثیدح  نیا 
لاس یناثلا  عیبر  مود  رد  دنکیم  عفد  ار  الب  یلماحم  تکربب  دادغب  لها  زا  یلاعت  قح  هک  دیوگیم  ياهدنیوگ  ایوگ  هک  مدـید  باوخب  نم 

یهتنا تفای  تاـفو  زور  هدزناـپ  زا  دـعب  دـش و  ضیرم  تساـخرب و  دوخ  تداـع  قفاوم  ثیدـح  سرد  سلجم  زا  غارف  دـعب  یـس  دـصیس و 
رحبتملا رباخلا  هیقفلا  مامالا  یلماحملا  هاور  هنا  عم  رخافلا ، ثیدـحلا  اذـه  یلع  هلماحت  نع  عدـتری  فیک ال  رباکلا  بطاخملا  نم  بجعلاـف 
رباکملا بطاخملا  عینص  یلا  رظانلا  رظنیلف  رثاملا  مئاظعب  هناتـسب  یف  روکذملا  رخافملا  لئالجب  هناسل  یلع  فوصوملا  رباّسلا ، بقانلا  دقانلا 

یفایف یف  ماه  رـساخلا و  راکنالا  دوحجلاب و  یلتبا  رهاظلا و  قحلا  طاطلال  يّدصت  ام  نیح  رهاملا  یلماحملا  ۀلالج  نم  هدافا  ام  یـسن  فیک 
رهازلا قدصلا  دییاتل  ددسملا  رهابلا و  قحلا  قاقحال  قفوملا  هَّللا  رئابلا و  لیوستلا 

ا
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مهدزون هجو 

نبا هچناـنچ  هدومرف  فینـصت  ریط  ثیدـح  قرط  رد  صاـخ  یباـتک  هدـقع  نباـب  فورعملا  دیعـس  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ساـبعلا  وـبا  هکنآ 
يدفـص و همالع  یفاو  زا  وا  بانج  هلیـصا  رخافم  هلیثا و  رثام  هلیزج و  لئاضف  هلیلج و  دـماحم  هلیمج و  بقانم  هک  هارث  باـط  بوشآرهش 

یتفایرد یطویس  دیشر  ذیملت  يدواد  نیرـسفملا  تاقبط  یطویـس و  ةاعولا  ۀیغب  ینالقـسع و  نازیملا  ناسل  يدابآزوریف و  نیدلا  دجم  هغلب 
هخیرات و یف  يرذالبلا  ءایلوالا و  ۀـیلح  یف  میعن  وبا  هعماـج و  یف  يذـمرتلا  مهنم  ۀـعامج  ریطلا  ثیدـح  يور  هدومرف  بقاـنملا  باـتک  رد 
دنسملا و یف  یلعی  وبا  حیحصلا و  یف  عّیبلا  نبا  ۀیالولا و  یف  يربطلا  ۀباحصلا و  لئاضف  یف  یناعمسلا  یفطصملا و  فرـش  یف  یـشوکرخلا 

هّطب نبا  هاور  لاق و  نا  یلا  صاصتخالا  یف  يزنطنلا  لئاضفلا و  یف  دمحا 
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اذهف خلا  ریطلا  باتک  دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحا  فّنـص  دق  قرط و  ۀعبـس  نم  دادغب  خیرات  یف  رکب  وبا  بیطخلا  نیقیرط و  نم  ۀـنابالا  یف 
نیدحاجلا ماحفإل  هدمع و  بابلا  یف  وه  ام  ریطلا  باتک  هفینصتب  تبثا  دق  هدقع  ّلک  ثیدحلا  ملع  نم  ّلح  يذلا  هدقع  نبا  لیلجلا  ظفاحلا 

ناک ام  حایرلا  جاردا  بهذف  هّدم  لک  اوفرـص  ول  لاکنلا و  نع  صلختلا  مهنکمی  ثیحب ال  هّدع  لمکا  نیرکنملا  لیجختل  هدـبز و  ةوفص و 
زا یـضعب  هک  دنامن  یفخم  هّدج و  هدـهج و  هیف  لذـب  ام  عاضو  هّدـش  هدّیـش و  ام  مصفنا  هّدـع و  هنّیب و  ام  لطب  هّدـعا و  هعمج و  بطاخملا 

تسنیا ریط  باتک  رد  هدقع  نبا  تایاور 
لوسرل يدها  لاق  سنا  نع  ریمع  نب  کلملا  دـبع  انث  یفوکلا  راتخملا  نب  دامح  انث  يدـع  نب  فسوی  انث  نسحلا  نب  دـمحا  نب  دـمحم  انث 

اذ نم  لاقف  بابلا  قدف  یلع  ءاجف  لاق  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  هیدی  نیب  عضوف  رئاط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا 
خلا یلع  انا  لاقف 

هیلع فقتس  امک  تسحـضاو  رهاظ و  زین  یلزاغملا  نبا  هدافا  زا  يروش  ثیدح  نمـض  رد  ار  ریط  ثیدح  هدقع  نبا  ظفاح  ندومن  تیاور  و 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف 

متسیب هجو 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  زا  امزج  امتح و  ار  ریط  ثیدح  يدوعـسملا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نیـسحلا  وبا  هکنآ 
هتفگ بهذلا  جورم  رد  هچنانچ  هدومناو  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هصوصخم  لئاضف  هلمج  زا  ار  همیظع  تلیضف  نیا  هتـسناد  تباث 
یلص هَّللا  لوسرل  ةرصنلا  ةرجهلا و  نامیالا و  یلا  قبّسلا  یه  لضفلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحـصا  اهب  قحتـسا  یتلا  ءایـشالا  و 

ءاضقلا و دـهزلا و  عرولا و  هَّللا و  لیبس  یف  داهجلا  لیزنتلا و  باتکلاب و  ملعلا  هل و  سفنلا  لذـب  ۀـعانقلا و  هنم و  یبرقلا  ملـس و  هیلع و  هَّللا 
نم هب  درفنی  ام  یلا  ربکالا  ّظحلا  رفوالا و  بیصّنلا  هنم  هنع  هَّللا  یضر  یلعل  کلذ  لک  ملعلا و  ۀفعلا و  مکحلا و 

ّدن هل و ال  دض  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  وه  یخا و  تنا  هباحصا  نیب  یخا  نیح  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لوق 
يدعب ّیبن ال  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق  و 

مهّللا رئاطلا  سنا  هیلإ  مّدق  دق  مالسلا و  هیلع  هؤاعد  ّمث  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  مالسلا  هیلع  هلوق  و 
ثیدحلا رخآ  یلا  مالّسلا  هیلع  یلع  هیلع  لخدف  رئاّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحا  ّیلا  لخدا 

اذـه ّدر  یلع  يردـلا  بطاخملا  يرتجی  فیک  يردا  الف  یهتنا  هریغ  یف  قرفت  امم  لاـصخلا  نم  هیف  عمتجا  اـم  هلئاـضف و  نم  هریغ  اذـهف و 
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عطقلاب هّدعف  دیدسلا  ثیدحلا  اذه  تابثاب  دعستسا  ثیح  دیعسلا ، يدوعسملا  یلا  تفتلی  رشالا و ال  ررغلا و  یصقا  یف  هکابترا  يدبیف  ربخلا 
نیدجاملا ّرغلا  هلآ  امهیلع و  هَّللا  یلص  نیلسرملا  دّیس  نع  اهب  ّصخ  یّتلا  نینمؤملا  ریما  صئاصخ  نم  نیبتـسملا  مزجلا  متحلا و  و  نیقیلا ، و 

ۀحصلا لامک  ربخلل  رهظاف  نیدلا  موی  یلا 
220 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دادّسلا دشرلا و  لیبس  نع  داح  بطاخملا و  غار  دق  دامع  ریغ  نم  دادشلا  عبسلا  کمس  يذلا  وف  دانتسالا  قوثولا و  ۀیاهن  نابا  دامتعالا و  و 
داهـشالا و سور  یلع  ۀمیقلا  موی  هیزخم  داعملا و  موی  هبیـسح  هّللاف  دانعلا  دقحلا و  رامغ  یف  سمغنا  دادـللاب و  لطابلا  رـصن  یف  کمهنا  و 

نیدلا حالـص  دناهدوتـس  هلیلج  بقانم  هلیمج و  حئادم  هّیهب و  لئاضف  هّینـس و  دماحمب  هّینـس  نیدوعـسم  همئا  ار  يدوعـسم  هک  دنامن  یفخم 
نب هَّللا  دبع  ۀیرذ  نم  خّروملا  يدوعسملا  نیسحلا  وبا  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  هتفگ  تایفولا  تاوف  رد  نزاخلا  دمحا  نب  رکاش  نب  دمحم 

حلم و بئارغ و  بحاص  ۀماّلع  ایرابخا  ناک  ةدم و  رـصمب  ماقا  نییدادغبلا و  یف  هدادـع  نیدـلا  سمـش  خیـشلا  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  دوعـسم 
خلا و كولملا  فارشالا و  فحت  یف  رهوجلا  نداعم  بهذلا و  جورم  باتک  فیناصتلا  نم  هل  ۀئامثالث و  نیعبرا و  تس و  هنـس  تام  رداون 

جورم باتک  خـیراوتلا  بحاص  يدوعـسملا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  هتفگ  هیعفاش  ياهقف  تاـقبط  رد  یکبـس  باـهولا  دـبع  نیدـلا  جاـت 
رابخا باتک  ممالا و  رابخا  یف  خـیراتلا  باتک  راصعالا و  نم  ّرم  امل  راکذتـسالا  باتک  مولعلا و  رئاخذ  باـتک  اینّدـلا و  راـبخا  یف  بهذـلا 

هَّللا یـضر  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دبع  ۀـّیرذ  نم  لیق  کلذ  ریغ  لئاسرلا و  باتک  تانایدـلا و  لوصا  یف  تالاقملا  باتک  جراوخلا و 
یضاقلا و ربز  نبا  هیوطفن و  نم  عمس  بئارغ  حلم و  بحاص  ۀماّلع  انّنفم  ایرابخا  ناک  رثکا و  رصمب  انامز و  اهب  ماقا  دادغب و  نم  هلـصا  هنع 

نیعبرا سمخ و  ۀنس  تام  ةدیقعلا  یلزتعم  ناک  هنا  لیق  رکذ و  ام  یلع  رمعی  مل  یحمجلا و  ۀفیلخ  ابا  اهب  یقلف  ةرـصبلا  یلا  لخد  امهریغ و 
سمخ وحن  يدنع  ۀلاسرلا  هذه  ماکحالا و  لوصا  نع  نایبلا  ۀلاسر  حیرش  نب  سابعلا  یبأ  نع  قلع  يّذلا  وه  ۀئامثالث و  نیعبرا و  تسوا و 
رـضح دـق  ۀـئامثالث و  تس و  ۀنـس  اهب  تام  یتلا  هتلع  یف  دادـغبب  ساـبعلا  یبأ  سلجم  رـضح  هنا  اـهلوا  یف  يدوعـسملا  رکذ  ۀـقرو  ةرـشع 

وبا امنیبف  نیفلاخملا  باحـصا  نم  مهریغ  نیّیدوادلا و  نیّیفوکلا و  نییکلاملا و  نیّیعفاشلا و  قاّذح  نم  ۀعامج  سابعلا  یبأ  ةدایعل  سلجملا 
نم وه  اذاف  ۀعامجلا  یلع  هأرقف  سابعلا  یبأ  یـضاقلا  یلا  هعفدـف  موتخم  باتک  هعم  لجر  هیلع  لخد  ذإ  نییکلاملا  نم  الجر  مّلکی  سابعلا 

نمم راصمالا  ءاهقف  لوصا  یف  نوفلتخم  ۀـناغرف  ساش و  وخرأ  وا  مهتیحان  یف  سانلا  نا  هنوملعی  ساـشلا  دـالبب  نیمیقملا  ءاـهقفلا  ۀـعامج 
یلع نب  دواد  هیبحاص و  ۀفینح و  یبأ  يروثلا و  نایفس  کلام و  یعفاشلا و  لوصا  اهیف  رکذی  ۀلاسر  هنولأسی  ایتفلا و  ۀفنصملا و  بتکلا  مهل 
زجع اهضعب و  مهیلع  ّيدوعسملا  رکذ  امیف  الما  مث  ۀلاسرلا  هذه  یضاقلا  بتکف  ّیّماعلا  همهفی  حضاو  مالکب  کلذ  نوکی  نا  یناهبـصالا و 
غابـص دمحم  لضاف  رـصم  عوبطم  بهذلا  جورم  باتک  رخآ  رد  هک  تسناد  دـیاب  عمـسی  يدوعـسملا  هیلع و  أرقف  یقابلا  ءالما  نع  هفعـضل 

تلالج دیزم  نا  زا  هک  تسا  هتشون  یظیرقت 
221 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دوجولا و ماظن  متا  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  هعابط  لامکلاب  هَّللا  لّمک  ۀـعابطلا  راد  ححـصم  لاق  اذـه  وه  تسرهاب و  رهاظ و  باتک  نآ  تمظع  و 
هلآ یلع  اهنـسحا و  مکحلا  نم  اهـسفنا و  رابخالا  نم  هیلع  ّصق  يذـّلا  مانالا  دیـس  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  دوجوم و  لک  یلع  همعن  لضافا 

نداعم بهذلا و  جورمب  یمسملا  رهزالا  باتکلا  اذه  عبطب  همعن  هناحبس  هَّللا  ّمتا  دقف  دعب  هریـس و  اوخّرأ  نیّذلا  هبحـص  هرثا و  اوعبتا  نیّذلا 
رـضاح هناک  یتح  ناک  امع  ربخا  تانّیبلا و  تایالا  یلع  ّلد  تابخملا و  نع  ربخا  دقلف  هانعم  ققحت  ظفل  هامـسم و  قباط  مسا  وه  رهوجلا و 

ۀمکحلا عیبانی  نع  ترجفت  ۀسارفلا  ۀیفیک  مّلعت  یلا  ۀسایّسلا و  نسح  یلا  كولملا  رابخا  یلا  راشا  ربتعم و  هیف  ام  ریّـسلا  نم  یکح  نایعلل و 
تباط هراهزا و  هلئامـش  نسحب  تّحتفت  هراـیطا و  تحدـص  هراـطما و  تاـکربلاب  تمجـسنا  هراـحب و  فراـعملا  فراوعب  تضاـف  هراـهنا و 

دـجملا و فیلح  ةداعـسلا و  بحاصم  مایا  یف  اهرورـس  جـهتبا  اهروهظ و  مت  یتلا  نساحملا  ۀـلمج  نم  وه  هرامثا و  هتریـس  فرع  تاحفنب 
یلعلا ّهبر  ۀیانعب  سورحملا  انیدنفا  ةداعس  ۀّیلعلا  هفطاوع  رشن  اهئاجرا  یف  رشتنا  ۀیرصملا و  ۀموکحلا  یف  هتلادع  سمش  تقرشا  نم  ةدایّـسلا 
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ظفح امک  هتلود  هَّللا  ظفح  هبکاوک  دوعـسب  اقطان  قفالا  مف  هبکاوم و  دوقعب  ایلاح  رهدلا  دـیج  لاز  یلع ال  دـمحم  نب  میهاربا  نب  لیعامـسا 
رادب فیطّللا  عضولا  فیرظلا و  عبّطلا  اذه  نا  مث  ماّیالا  نیبج  یف  ةّرغ  مهلعج  مارکلا و  هلابـشا  سرح  هدمح و  دـّلخ  هدـجم و  مادا  هتّیعر و 

یف داهتجالا  دجلا و  دعاس  نع  رمشملا  اهرظان  رظنب  ۀظوحلم  ةرهازلا  نساحالا  ةرهابلا و  ةرهـشلا  تاذ  ةرهاقلا  رـصم  قالوبب  ةرماعلا  ۀعابطلا 
یناثلا ءزجلا  اذه  نم  ینابملا  هذه  حیحـصت  لامک  نا  مث  ینـسح  کب  نیـسح  ةرـضح  ینثت  فطّللاب  هقالخا  هیلع  لازت  نم ال  اهراضن  ریبدت 

نم لوالا  رشعلا  یف  هماظن  کلس  مت  هماتخ و  فرع  عوضت  غابسا و  متا  معّنلا  هیلع  هَّللا  غبـسا  غاّبـصلا  دمحم  هناحبـس  هَّللا  یلا  ریقفلا  ۀفرعمب 
ام هبزح  هراصنا و  هبحص و  هلآ و  یلع  مالّسلا و  ةولّصلا و  هیلع  هترجه  نم  نیتئاملا  فلالا و  دعب  نینامث  ثلث و  ماع  نم  مارحلا  ةدعقلا  يذ 

تاکرح تأده  تامسن و  تبه 

مکی تسب و  هجو 

تحص يالعا  هجردب  فیرش  ثیدح  ثیدح  نیا  غولب  هدومن  لقن  نیحیحص  دانساب  ار  ریط  ثیدح  يّدج  دقرف  نب  دیعـس  نب  دمحا  هکنآ 
نیفداص و نیدـحاج و  نیرکنم و  نیجهت  ءارزا و  نیهوت و  لیجخت و  رد  قبـسلا  بصق  هدومرف  رهاـظ  دانتـسا  ققحت و  توبث و  داـمتعا و  و 
قحلا و نع  بهاذ  یبهذ  نکل  هدومیپ  لـحا  بذـک  قاـبیا  لـطاب و  روز و  قاـهزا  قدـص و  راـهظا  قح و  حاـضیا  قیرط  هدوبر و  نیدـئاح 

قارتحا جاعزناب و  التبم  ونمم و  بالم  باط  کسم و  حفن  ام  مهیلع  هیلع و  هَّللا  تاولص  بایطالا  ۀمئالا  وبا  تلیضف  نیا  هظحالمب  باوّصلا 
رابت و دقح و  راوب و  ناوه و  راسخ و  يزخ و  روهظب  تالابم  فوخ و  الب  هدیدرگ  بارطـضا  يدوخیب و  یگمیـسارس و  قلق و  باهتلا و  و 

نیدقان دزن  موشم  بلصت  مومذم و  بصعت  حوضو  يوسب  تافتلا  انتعا و  الب  راغص و  دسح و 
222 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رـسارس تراسج  لامک  مالعا  هتخاس  لاحتنا  ءارتفاب و  یمرم  لاـعتفا و  قـالتخا و  عضوب و  مهتم  ار  دیعـس  نب  دـمحا  دیعـس  ثدـحم  راـبک 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  مانا  رورـس  بانج  رابخا  نیلماح  تاور و  مالعا  خیـش  ماهتا  بیع و  رد  ماقتنالا  دیدش  زا  فوخ  مدع  رـشن  تراسخ و 

ار وا  مالم  رسارس  ماهتا  نبا  بقعتب  هتـشاذگن  شلابند  ینالقـسع  رجح  نبا  ینعا  یناسنا  تاکلم  يواح  یناث  همالع ال  نکل  هتخارفا  مارکلا 
نیمه زا  حلاص  نب  دمحم  زا  مکاح  ار  ریط  ثیدح  هک  هدومرف  هدافا  الوا  ینعی  هتخادـنا  ریکن  تیاهن  باجیتسا  رییعت و  دـیدنت و  يواهم  رد 
ضغب لها  بولق  قرحم  رظن و  لها  نویع  رونم  رصب و  لها  ددسم  هدافا  نیزا  رظحلا  لیلج  رجح  نبا  ضرغ  هدومرف و  لقن  دیعس  نب  دمحا 

الا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مارک  يایبنا  دیـس  راثآ  ملاعم  دّیـشم  مزاح  مکاح  هاگ  ره  هک  تسنآ  ررغ  عدـخ و  بابرا  رودـص  عجوم  رغو و  و 
صخش و نینچ  ماهتا  رب  مادقا  دشاب  هدرک  دیعـس  نب  دمحا  زا  حلاص  نب  دمحم  حلاص  ثدحم  هطـساوب  ریط  ثیدح  تیاور  مظاعالا  دجام 

نب دمحا  هک  هدومن  داشرا  ایناث  صقن و  لهج و  تادهو  رد  تسوا  طوقس  روهظ  بجوم  صقولا  عفدلا و  بجاو  يارتفا  عضوب و  وا  تبسن 
وا یمر  دشاب  فوصوم  یناربط  همالع  لثم  ّتیخیـش  هبترمب  فورعم و  روهـشم و  دیعـس  نب  دمحا  هاگ  ره  سپ  تسیناربط  خویـش  زا  دیعس 

تبثم قاقـش و  دانع و  ياصقا  رهظم  قاّبـس و  نیدـقان  لوقع  هشهدـم  بئارغ  قاذـح و  مالعا  ماـهفا  هریحم  بئاـجع  زا  قـالتخا  يارتفاـب و 
نظ اما  تسقالطالا و  یلع  نیلوبقم  هذـباهج  دزن  هلوبقم  بقانم  قافآلا و  یف  هعئاـش  لـئاضف  رب  دـقح  تیاـغ  نیبم  قاـفن و  دادـل و  ياـهتنم 
ریغ مجر  بئاع و  دساف  نظ  يواهم  رد  لوخد  سپ  داژن  الاو  خیش  نینچ  رب  دانسا  رد  دانسا  لوخد  یناث  لوا و  ّبحب  التبا  ببسب  ینالقسع 
قح عابتا  زا  لودع  لوکن و  داشر و  قیرط  كولـس  زا  ضارعا  ناهرب  داسف و  زا  باوص  زیمت  مدع  لیلد  داقحا و  ناغـضا و  فشاک  بئاص 
یلا دحال  ام  لیلضت و  لالزا و  ثعاب  لیلدیب  ياعدا  لیوست و  عدخ و  ضحم  لثاما  خویشب  لطاب  رما  تبـسن  هک  تسرهاظ  تسدادس و  و 

ناـقیالا باوّصلا و  قراوشب  ةءاضتـسالا  نع  بهاذـلا  یبهذـلا  لاـق  لیئـض  عداـخ  لـک  دـیک  نع  نئاّـصلا  يداـهلا  هَّللا  و  لـیبس ، نم  هلوبق 
نمحرلا ءانمأ  بقانم  قیدصت  نع  دئاحلا  ضعتمملا  دساحلا  دقاحلا  ناجلا  سنالا و  دیـس  نع  ۀیورملا  ۀقحلا  راثالا  لوبقل  فئاعلا  يوتجملا 
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باتک یف  نائنـشلا  ءانحـشلا و  لاـمک  رهظملا  ناـیغطلا  ةرباـکملا و  یماوم  یف  عضوملا  لـغوملا  ناودـعلا  ۀـفزاجملا و  یف  نعمملا  غلاـبملا 
هعـضوب مهّتملا  وهف  نیحیحّـصلا  دانـساب  ریطلا  ثیدح  رکذف  یناربطلا  هنع  ۀّمج و  یبأ  نع  يور  يّدجلا  دقرف  نب  دیعـس  نب  دـمحا  نازیملا 

ۀّمج یبأ  نع  اذه  دمحا  نع  یسلدنالا  حلاص  نب  دمحم  نع  مکاحلا  هجرخا  تلق  نازیملا  ةرابع  لقن  دعب  ناسّللا  یف  ینالقـسعلا  لاق  یهتنا 
خویش نم  فورعم  دیعس  نب  دمحا  سنا و  نع  رضنلا  یبأ  ملاس  نع  ۀبقع  نب  یـسوم  نع  قراط  نب  یـسوم  هرق  یبأ  نع  فسوی  نب  دمحم 

ینالقسع رجح  نبا  هک  ینیبیم  سپ  دانسا  یف  دانسا  هیلع  لخد  هّنظا  یناربطلا و 
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مهس هتخاس  انشآ  ناینبلا  ۀنیتم  راثآ  نیرکنم  هوجو  رب  دامر  فسان  ناشالاو و  يّدج  تلالج  فشاک  مالکب  نامجرت  قئاقح  ناسل  ناسل  رد 
نوکر هچ  رگا  مالعا  لوحف  لوبقم  ماجـسنالا  عیدب  ماظنلا  نیتم  مالک  نیا  رخآ  رد  هتخادنا و  کلاوح  ملظ  نیمحتقم  يوسب  کتاف  بئاص 

كابترا راجفنا و  ضضم و  زا  ار  ناشیا  دناسریمن و  لطاب  بابراب  یعفن  نآ  نکل  هدرک  حوضفلا  حضاو  دساف  نظ  يوسب  حونج  لیم و  و 
رب تلالد  ثیدح  لها  حالطصا  رد  اقلطم  دشابن  ناشیا  میظع  صخـشب  بوسنم  هچ  رگا  خیـش  ظفل  دناهریمن و  رامـشیب  ضرج  زلع و  رد 

داتسوا خیـش  هکلب  دننکیمن  دشابن  زئاف  ثیدح  ملع  رد  هعیفر  هبترمب  هک  سک  ره  رب  قالطا  دنکیم و  تلانب  تعفر و  تلالج و  تمظع و 
یخیش تفگ  ظفاحلا  خیشلا  لاق  هتفگ  يذمرت  لئامش  حرش  رد  ینادمه  یلع  دیـس  هفیلخ  یخلب  دمحم  یجاح  هچنانچ  دنیوگیم  ار  لماک 

رازه دـصب  وا  ملع  دـشاب  طیحم  هک  دـنیوگ  ار  یـسک  ظفاح  دـنیوگ و  ار  لماک  داتـسوا  ثیدـح  لها  حالطـصا  رد  خیـش  تسظفاح و  هک 
نآ قالطا  سپ  دنیوگیم  ار  لماک  داتسوا  ثیدح  لها  حالطصا  رد  خیش  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  دانـسا  نتم و  يور  زا  ثیدح 
درک ناوتن  دشاب  لصاو  ریغ  ماظع  قاذح  لامک  تزایح  ماقم و  تلالج  ناکم و  ولع  ناش و  تمظع  هبترمب  لماک و  ریغ  صقان  صخـش  رب 

کش و سپ  لصاح  مظاعا  تلالج  تمظع و  ار  وا  لثاما و  مخافا  هبترمب  لصاو  لضاف و  ملاع  لماک و  داتـسوا  يدـج  هک  دـش  تباث  سپ 
قافن زا  تسیبذـک  ارتفا  عضوب و  وا  ماهتا  لصاح و  بصعت ال  ضحم  وا  تیاور  لوبق  رد  بات  چـیپ و  لئاز و  وا  دامتعا  رابتعا و  رد  بایترا 

نالذخلا نارجهلا و  ۀیواز  یف  هسفن  ۀلوئضل  لفاغ و  رباکم  لهاذ و  دناعم  وهف  جحی  سرطغتی و  نم  الا  هیلإ  جحی  نکری و ال  لطاع ال  جاور 
ءایبنالا دیـس  رابخا  رـشن  یف  داهتجالا  دـجلا و  وذ  يدـج  ندوب  لقاع و  روعـش  وذ  هیلإ  تفتلی  هنأـشب و ال  لـمتحی  ـال  لـخاد و  نارـسخلا  و 

الاو یناعمس  هدافا  زا  نینچمه  تسحضاو  ینالقسع  حیرصت  زا  هچنانچ  داقن  یناربط  خویش  زا  دانتلا  موی  یلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  داجمالا 
نب دمحم  ۀّمج  یبأ  نع  يوری  يدجلا  دقرف  نب  دیعس  نب  دمحا  هتفگ و  يدج  تبسن  رد  باسنا  باتک  رد  هچنانچ  تسحضاو  رهاظ و  داژن 

تراـبع نیزا  هّدـج  ۀـنیدمب  هنم  عمـس  هنا  رکذ  یناربـطلا و  بویا  نب  نامیلـس  مساـقلا  وـبا  هنع  يور  ةرق و  یبأ  بحاـص  يدـیبزلا  فـسوی 
هذمالت زا  یناربط  هاگ  ره  سپ  هدومن  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مانا  رورس  ثیدح  عامس  ذخا و  هّدج  رد  يّدج  زا  یناربط  هک  تسرهاظ 

رابتعا رصبت و  لها  راکفا  ّریحت  بجوم  عرش  فالخ  باکترا  عضوب و  وا  ماهتا  دشاب  نیطف  يدج  زا  نیدیفتـسم  نیدشرتسم و  نیذخآ و  و 
ۀمظعلا یصقاب  نذؤم  ۀلابنلا و  فرشلا و  لامک  یلع  لیلد  ماخفلا  نیطاسالا  ذخا  مالعالا و  رباکالا  ۀیاور  نا  نم  اقباس  نّیبت  امل  دوب  دهاوخ 

لیبّسلا دصق  یلا  لیلدلا  يداهلا و  هَّللا  لیلجلا و  نأشلا  اذه  ۀمئا  ضعب  دنع  لیدعتلا  قیثوتلا و  نیع  لب  ۀلالجلا  و 

مود تسب و  هجو 

تیاور حیحـص  دنـسب  یناربطلا  یمخللا  دمحا  نب  نامیلـس  مساقلا  وبا  یناسنا  تاکلم  يواح  ریرحن  ثدـحب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هکنآ 
ان هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  هچنانچ  هدرک 

دیعس نب  دمحا 
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یلوم ملاس  رضنلا  یبأ  نع  ۀبقع  نب  یـسوم  نع  قراط  نب  یـسوم  ةرق  وبا  ان  لاق  ینامیلا  فسوی  نب  دمحم  ۀّمج  وبا  ان  لاق  يّدجلا  دقرف  نب 
ّبحاب ینتئا  مهّللا  لاقف  ریط  هیلإ  يده  اذإ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دنع  فقاو  انا  انیب  لاق  کلام  نب  سنا  نع  هَّللا  دـیبع  نب  رمع 

مهّللا و ّیلاو  مهّللا  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  لخدـف  ءاج  مث  ۀـجاح  یلع  هَّللا  لوسر  تلقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ءاجف  یعم  لـکای  کـیلإ  کـقلخ 
افنآ هعم ص  لکاف  یلا ؟؟؟

هتفگ نینمؤملا  ةآرم  رد  يونهکل  هَّللا  یلو  يولوم  هک  يدینش 
ۀیاور یف  عقو  لاق و  نا  یلا  هعم  لـکاف  یلع  ءاـجف  ریطلا  اذـه  یعم  لـکای  کـیلإ  کـقلخ  ّبحاـب  ینتیا  مهّللا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاـق 

هیلع و هَّللا  یلـص  یبنلا  هل  لاقف  ۀـعبارلا  یف  وا  ۀـثلاثلا  یف  لخدـف  هتددرف  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ءاجف  هلوق  دـعب  رازبلا  یلعی و  یبأ  یناربطلا و 
ام سنا  ای  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاقف  سنا  یندرف  تئج  مث  سنا  ینّدرف  تئج  لاقف  یلع  ای  ینع  کـب  أـطبا  اـم  وا  ینع  کـسبح  اـم  ملس 
نم لضفا  وا  یلع  نم  ریخ  راصنالا  یف  وا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاقف  راصنالا  نم  الجر  نوکی  نا  توجر  لاـق  تعنـص  اـم  یلع  کـلمح 

یهتنا یلع 
، دیرم باوصلل  وه  نمل  قدصلا  جهن  نابا  و  دیدسلا ، قحلا  هجو  نع  رفسا  دق  دیرفلا  ۀقثلا  هرصع  دنسم  دیمعلا  ملعلا  ظفاحلا  یناربطلا  اذهف 

مادخ یلع  دیزم  اهل  سیل  ۀّنم  ّنمف  دیرـشت  غلبا  یفن و  متاب  دیرطلا  رکنملا  غیز  یفن  دیرملا و  دوقحلا  نحاشلا  نم  دیرو  لک  كاذـب  عطقف 
لئاضف دیدج و  لکب  نادیدجلا  یتا  ام  دیجملا  کلملا  هَّللا  مالس  دیجمتلا  نداعم  مکحلا و  عیبانی  هلآ  هیلع و  دیمحلا  دومحملا  یبنلا  رابخا 

مدـقت و تعارب و  ناقتا و  تقاذـح و  دـقن و  تراهم و  ظفح و  لامک  یناربط و  هخداب  حـئادم  هخماش و  بقانم  هعـصان و  دـماحم  هعراب و 
بویا نب  دمحا  نب  نامیلس  مساقلا  وبا  هتفگ  باسنا  رد  یناعمس  میرکلا  دبع  دعـس  وبا  دشاب  نییبت  هب  جاتحم  هک  تسنآ  زا  رتالاب  وا  تماما 

خویـشلا و كردا  قارعلا و  ةریزجلا و  نمیلا و  زاجحلا و  رـصم و  راید  یلا  لحر  ۀـلحرلا  بحاص  هرـصع  ظفاح  ّیناربطلا  یمخللا  ریطم  نب 
نیّذلا هخویش  عمج  یناعنصلا و  ّيریدلا  میهاربا  نب  قاحسا  نع  يوری  فیناصتلا  فنص  هرمع و  رخآ  یلا  ناهبـصا  نکـس  ظافحلا و  رکاذ 
ۀیربطب نیتئام  نیتس و  ۀنس  دلو  ملاعلا  ظفاحلا و  میعن  وبا  یناجرجلا و  يدع  نب  هَّللا  دبع  دمحا  وبا  هنع  يور  خیـش  فلا  اوناک  مهنم و  عمس 

سمش یضاق  نیتئام و  نیعست و  ۀنس  ناهبصا  تمدق  ام  لوا  لوقی  ناک  ناهبـصاب و  ۀئامثالث  نیتس و  ۀنـس  ةدعقلا  يذ  نم  اتیقب  نیتلیلل  تام 
ظفاح ناک  یناربطلا  یمخللا  ریطم  نب  بویا  نب  دمحا  نب  نامیلـس  مساقلا  وبا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نباب  فورعملا  دمحا  نیدلا 

ۀنس نیثلث  اثلث و  ۀلحرلا  یف  ماقا  ۀیتارفلا و  ةریزجلا  دالب  رـصم و  نمیلا و  زاجحلا و  قارعلا و  یلا  ماشلا  نم  ثیدحلا  بلط  یف  لحر  هرـصع 
ریغصلا و طسوالا و  ریبکلا و  ۀثلثلا  مجاعملا  اهنم  ۀبیرغلا  ۀعفانلا  ۀعتملا  تافّنـصملا  هل  خیـش و  فلا  هخویـش  ددع  ریثکلا و  ثیدحلا  عمـس  و 

رهشا یه 
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تبّسلا موی  اهب  یفوت  نا  یلا  ناهبصا  نکـس  ماشلا و  ۀّیربطب  نیتئام  نیتس و  ۀنـس  هدلوم  ریثکلا و  قلخلا  میعن و  وبا  ظفاحلا  هنع  يور  هبتک و 
نفد ملعا و  هَّللا  لاوش و  یف  یفوت  هنا  لیق  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀنـس  ۀئام  اریدقت  هرمع  ۀـئامثالث و  نیتس و  ۀنـس  ةدـعقلا  يذ  نم  اتیقب  نیتلیلل 

فلالا دعب  ءارلا و  ةدحوملا و  ءابلا  ۀلمهملا و  ءاطلا  حتفب  یناربطلا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  بحاص  یـسودلا  ۀـمح  بناج  یلا 
ۀبسنلا هذه  میم  اهدعب  ءاخلا و  نوکـس  ماللا و  حتفب  یمخللا  کلذ و  مدقت  دق  ناتـسربط و  یلا  ۀبـسن  يربطلا  ۀیربط و  یلا  ۀبـسنلا  هذه  نون 

رد یبهذ  رطم و  ریغصت  ریطم  ناک و  مل  نیمسالا  نیذهب  امهتیمست  یف  لوقلا  مدقت  دق  ماذج و  وخا  وه  يدع و  نب  کلام  همسا  مخل و  یلا 
يذ یف  یمخللا  بویا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مساقلا  وبا  رـصعلا  دنـسم  ملعلا  ظفاحلا  یناربطلا  اـهیف  هتفگ و  ۀـئامثالث  نیتس و  هنـس  رد  ربع 
لّوا فیناصتلا و  ریثک  باوبالا  لاجرلا و  للعلاب و  اریـصب  ظفحلا  عساو  اقودص  ۀقث  ناک  رهـشا و  ةرـشع  ۀنـس و  ۀئام  هل  ناهبـصاب و  ةدـعقلا 

عمسف نیعبس  سمخ و  ۀنس  ۀیراسیق  یلا  لحر  مث  نیعبس  عبرا و  ۀنس  سدقلا  یلا  الوا  لحر  ۀیربطب  نیتئام  نیعبس و  ثلث و  ۀنـس  یف  هعامس 
رصم یلا  در  نمیلا و  لخد  جح و  ماشلا و  نئادم  ۀلبج و  صمح و  یلا  لحر  مث  یبایرفلا  فسوی  یمخللا و  بویا  نب  دمحم  باحـصا  نم 
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هنـس رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  امهتقبط و  يریدلا و  قاحـسا  یقـشمدلا و  ۀـعرز  یبأ  نع  يور  سراف و  ناهبـصا و  قارعلا و  یلا  لحر  مث 
هل ناهبـصاب و  ةدعقلا  يذ  یف  یناربطلا  یمخللا  بویا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مساقلا  وبا  رـصعلا  دنـسم  ملعلا  ظفاحلا  اهیف  هتفگ و  هروکذـم 

لحر مث  ۀیربطب  هتاعامس  لوا  فیناصتلا و  ریثک  باوبالا  لاجرلا و  للعلاب و  اریصب  ظفحلا  عساو  اقودص  ۀقث  ناک  رهـشا  ةرـشع  ۀنـس و  ۀئام 
يور سراف و  ناهفـصا و  قارعلا و  یلا  لحر  مث  رـصم  یلا  در  نمیلا و  لخد  ّجح و  ماّشلا و  نئادم  ۀـلبج و  صمح و  یلا  مث  سدـقلا  یلا 

ۀمالعلا مامالا  یناربطلا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـس  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  ۀـقبطلا و  کلت  نم  هریغ  یقـشمدلا و  ۀـعرز  یبأ  نع 
ۀنس رفص  یف  اکعب  دلو  نأشلا  اذه  ناسرف  دحاو  ایندلا  دنسم  یماشلا  یمخللا  ریطم  نب  بویا  نب  دمحا  نب  نامیلـس  مساقلا  وبا  ظافحلا  ۀیقب 

ثدح کلذ و  ریغ  ةریزجلا و  ناهبصا و  ةرـصب و  ۀفوکلا و  دادغب و  رـصم و  نمیلا و  زاجحلا و  ماشلا و  نئادمب  ۀنس 273  یف  عمس  260 و 
ةریره و وبا  اّماف  رمع  نبا  سابع و  نبا  الا  نیرثکملا  دنسم  نم  هیف  قسی  مل  دنـسملا و  وه  ریبکلا  مجعملا  فنـص  نودیزی  وا  خیـش  فلا  نع 

مجعملا هل  هتّماع و  نع  ینغتـساف  ادنـسم  لکل  درفا  هنال  نیطـسوتملا  نم  ۀـعامج  ثیدـح  دـب و ال  ـالف  ۀـشئاع  دیعـس و  وبا  رباـج و  سنا و 
هیلع و بعت  هناف  یحور  باتکلا  اذه  لوقی  ناک  ینطقرادلل و  دارفالا  ریظن  وهف  بئارغلا  نم  هل  امب  خیش  لک  نع  یتاف  هخویش  یلع  طسوالا 

ءاعدلا ثیدح و  هل  خیش  لک  نع  وه  ریغصلا و  مجعملا 
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ۀباحصلا ۀفرعم  ةرشعلا و  دنسم  ریبکلا و  ریسفتلا  لئاوالا و  نیّیماشلا و  دنسم  نایفس و  دنسم  ۀبعش و  دنـسم  رداونلا و  ةوبنلا و  لئالد  دلجم و 
ملعلا و ّرذ و  یبأ  دنسم  شمعالا و  ثیدح  بّویا و  ثیدح  یعازوالا و  ثیدح  ۀنّسلا و  تالاوطلا و  ۀشئاع و  دنـسم  ةریره و  یبأ  دنـسم  و 
سنا و نع  نسحلا  رباج و  نع  ردـکنملا  نبا  سنا و  نع  يرهزلا  يور  ام  نسحلا و  ریـسفت  قالخالا و  مراکم  ناضمر و  لـضف  ضئارفلا و 

یلع مانا  تنک  لاقف  هثیدح  ةرثک  نع  لئس  ادج  ةریثک  ءایشا  ۀلدابعلا و  دنسم  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  رابخا  رامع و  همسا  نم  اطع و  همسا  نم 
دحا ةدنم  نبا  لاق  ۀنـس  نیثلث  دیمعلا  نبا  ریزولا  ةرـضحب  یباعجلا  وه و  رکاذت  نیروکذملا  ظافحلا  دحا  ةدـنم  نبا  لاق  ۀنـس  نیثلث  يراوبلا 

تعفترا یتـح  هتنطفب  یباـعجلا  هظفح و  ةرثـکب  یناربـطلا  بلغف  دـیمعلا  نبا  ریزولا  ةرـضحب  یباـعجلا  وـه و  رکاذـت  نیروکذـملا  ظاـفحلا 
ثیدحب ثّدح  بویا و  نب  نامیلـس  انث  ۀفیلخ  وبا  انثدح  لاق  تاه  لاقف  يدنع  الا  ایندلا  یف  سیل  ثیدـح  يدـنع  یباعجلا  لاقف  امهتاوصا 

نع تبتک  يزاریـشلا  سابعلا  وبا  لاـق  یباـعجلا  لـجخف  اـیلاع  یّنم  هعمـساف  ۀـفیلخ  وبا  هعمـس  یّنم  بویا و  نب  نامیلـس  اـنا  یناربطلا  لاـقف 
ثالثل یناربطلا  تام  یناوکذلا  نب  نمحرلا  دبع  ةزاجالاب  هدعب  ةدبز و  نب  رکب  وبا  هباحصا  رخآ  ۀقث  وه  ثیدح و  فلا  ۀئام  ثلث  یناربطلا 
دمحم نب  دمحم  ثیدحب و  دّرفتی  مل  هتیاور  ۀعس  عم  نازیملا و  یف  یبهذلا  لاق  رهشا  ةرـشع  ماع و  ۀئام  نع  ۀنس 360  ةدعقلا  يذ  نم  نیقب 

یلع نم  اعامس  ةءارقلا  يور  مجاعملا  بحاص  ملاعلا  مامالا  یناربطلا  مساقلا  وبا  بویا  نب  دمحا  نب  نامیلـس  هتفگ  ارقلا  تاقبط  رد  يرزج 
ۀـئامثالث و نیتس و  ۀنـس  یفوت  ظـفاحلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن  وبا  هیوکدـبع و  نب  ییحی  یلع  اعامـس  هنع  اـهاور  يوغبلا  زیزعلا  دـبع  نب 

تاومسلا ۀکئالم  هب  یهاب  یلاعت  هَّللا  ّنا  یف  نورشعلا  يداحلا و  بابلا  هتفگ  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش 
هئاقترا بتارملا و  بکانم  هئاطتما  بقانملا و  براوغ  هئالتعا  نم  هئاقل  یلا  نوقاتشم  ءایبنألا  مهنا و  یلعلا و 

مکل رفغ  مکب و  یهاب  لج  زع و  هَّللا  نا  ملـس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  تلاق  مالّـسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀـمطاف  نع 
یف اّیلع  ّبحا  نم  دیعسلا  لک  دیعسلا  نا  ینربخی  لیئربج  اذه  یتبارقل  ماحف  یموق و ال  نع  بئاه  ریغ  هَّللا  لوسر  ّنا  ۀّصاخ و  یلعل  ۀّماع و 

هنامز ماما  هدروآ  لاق  یناحلاّصلا و  هاور  هتافو  دعب  هتایح و  یف  اّیلع  ضغبا  نم  یقشلا  لک  یقشلا  نا  هتافو و  دعب  هتایح و 
رد یناقرز  یقابلا  دبع  نب  دمحم  هدانـساب و  همجعم  یف  یناربطلا  بویا  نب  دمحا  نب  نامیلـس  مساقلا  وبا  ظفاحلا  هنارقا  رئاس  یلع  مدقملا  و 

بحاص رثکملا  ظفاحلا  ایندـلا  دنـسم  یماّـشلا  ّیمّخللا  بویا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مساـقلا  وبا  ماـمالا  یناربطلا  هتفگ  هیندـل  بهاوم  حرش 
ظفحلا عساو  قودص  ۀقث  یبهذلا  لاق  هریغ  میعن و  وبا  هنع  هتقبط و  يزارلا و  ۀـعرز  یباک  خیـش  فلا  نم  رثکا  نع  ذـخا  ةریثکلا  فیناصتلا 

باوبالا لاجرلا و  للعلاب و  ریصب 
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نامثع نب  دمحم  نب  دمحا  نب  فسوی  رهشا و  ةرشع  ۀنس و  ۀئام  نع  ۀئامثالث  نیتس و  ۀنـس  رـصمب  تام  همولع  ثیدحلا و  یف  یهتنملا  هیلإ 

دوب دوخ  رـصع  ثدـحم  یناربط  یمخل  ریطم  نب  بویا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مساـقلا  وبا  هتفگ  ناـیعألا  تاـیفو  همجرت  ناـسنالا  رظنم  رد 
زا درک و  تماقا  لاس  هس  یـس و  تلحر  رد  درک و  هیتارف  هریزج  دالب  رـصم و  نمی و  زاجح و  قارع و  ماش و  تلحر  ثیدح  بلط  تهجب 

طسوا ریبک و  مجعم  نا  زا  یضعب  تسرایسب  هبیرغ  هعفان  هدیفم  تافنصم  ار  وا  داتسوا و  رازه  وا  ناداتسا  ددع  دینش و  ثیداحا  املع  رایـسب 
نیتئام و نیتس و  هنـس  ماش  هیربطب  وا  دـلوم  دـننک و  تیاور  وزا  یقلخ  میعن و  وبا  ظـفاح  تسوا  بتک  رهـشا  هثـالث  مجاـعم  نیا  ریغـص و  و 
رد یتیاورب  دوب و  هدنز  هلاس  دص  تفای  تافو  هئام  ثلث  نیتس و  هنس  ةدعقلا  يذ  هام  متفه  تسب و  هبنشود  زور  هکنآ  ات  ناهفصا  وا  نکسم 
وبا یناربط  تینک  هتفگ  نیثدحملا  ناتسب  رد  بطاخم  دوخ  یهتنا  تشگ  نوفدم  یباحـص  یـسود  هممح  کیدزن  تفای و  تافو  لاوش  هام 
هام رد  تصش  دص و  ود  هنس  رد  هدش  دلوتم  ماش  دالب  زا  اکع  رد  تسیناربط و  یمخل  ریطم  نب  بویا  نب  دمحا  نب  نامیلس  وا  مان  مساقلا و 

ناهفصا هرصب و  هفوک و  دادغب و  رصم و  نمی و  نیمرح و  رد  ماش و  ياهرهش  رثکا  رد  درک  عورـش  ملع  بلط  هس  داتفه و  هنـس  رد  رفص و 
زیزعلا دبع  نب  یلع  یئاسن و  نمحرلا  دـبع  وبا  زا  هدومن  هدافتـسا  هدایز  هکلب  خیـش  رازه  زا  دـیدرگ و  مالـسا  ياهرومعم  رگید  هریزج و  و 
ثیدـح ملع  بلط  رب  دـیکات  صیرحت و  وا  ردـپ  دراد و  عامـس  ناشیا  نارقا  یفقث و  هعرز  وبا  راطع و  سیردا  یـسوم و  نب  ریـشب  يوغب و 

تنحم و ثیدح  ملع  بلط  رد  وا  لاق و  نا  یلا  دراد  رایسب  فیناصت  دیناسریم  هذتاسا  روضحب  تشگیم و  اهرهـشب  هتفرگ  ار  وا  دومنیم 
ملع رد  تسروهشم و  ریزو  هک  دیمعلا  نبا  داتسوا  زا  هتشادن  اور  دوخ  رب  مارآ  تحار و  هتفخ و  ایروب  رب  لاس  یس  ات  هدومن  رایـسب  تقـشم 

نآ ریزو  مه  هک  دابع  نبا  بحاـص  هتـشذگن و  تیلباـق  نیاـب  يریزو  هملاـید  تلود  رد  دوب و  دوخ  تقو  دـمآ  رـس  تغل  رعـش و  تیبرع و 
ایند رد  دـشابیمن و  هبترم  یبصنم و  ملاع  رد  ترازو  لثم  هک  دوب  نامگ  نینچ  ارم  هک  تسلوقنم  دوب  وا  هتفای  تیبرت  درگاـش و  دوب  تلود 

هکنآ ات  مدوب  قئالخ  نوگاـنوگ  مدرم و  تاـقبط  عجرم  هک  اریز  متفاـییم  بصنم  نیرد  هک  متفاـین  توـالح  ردـق  نآ  ذـئاذل  زا  يزیچ  رد 
مدید ار  یناربط  دش  عقاو  ثیدح  هرکاذـم  یناربط  مساقلا  وبا  تسنیروهـشم و  نیثدـحم  زا  هک  یباعج  رکب  وبا  نایم  رد  نم  روضحب  يزور 
نیفرط زا  دیـشک  رید  ات  تام  درب و  نیا  دربیم و  تقبـس  اکذ  تنطفب و  هک  متفاـی  ار  یباـعج  درکیم و  هبلغ  دوخ  تاـظوفحم  ترثکب  هک 

وبا بویا  نب  نامیلـس  انثدح  لاق  ۀـفیلخ  وبا  انثدـح  هک  تفگ  یباعج  رکب  وبا  انثا  نیرد  تشگ  رهاظ  شورخ  شوج و  دـش و  دـنلب  اهزاوآ 
ار ثیدح  نیا  نم  زا  ارچ  سپ  هدومن  ثیدح  تیاور  نم  زا  تسنم و  درگاش  ۀـفیلخ  وبا  منم و  بویا  نب  نامیلـس  هک  تفگ  یناربط  مساقلا 
تسین و روصتم  نآ  لثم  ایند  رد  هک  دیشک  یتلاجخ  یباعج  رکب  وبا  هک  مدید  تقو  نا  رد  دوش  لصاح  دانسا  ولع  ارت  هک  ینکیمن  تیاور 
هک مدوبیمن  ریزو  نم  دشیم و  لصاح  ارم  دش  یناربط  بیـصن  هک  هبلغ  یتحرف و  مدوبیم و  یناربط  نم  شاک  هک  متفگ  دوخ  لد  رد  نم 

مسق نیزا 
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ياملع الا  دوب و  وا  تسایر  ترازو و  يایاقب  زا  مه  وزرآ  انمت و  نیا  دـیوگ  فورح  مقار  مدـنام  مورحم  هاـج  بابـسا  لـئاضف و  لیـصحت 
عـسوت رد  یناربط  هلمجلاب  هسفن  یلع  سیقی  ءرملا  نکل  دـیآیمن و  تکرحب  ناشیا  سفن  دوشیمن و  يریغت  اههبلغ  نیا  ببـسب  ار  نیّیناـبر 

ههکل هس  یناربـط  زا  نم  هک  تسا  هتفگ  يزاریـش  روصنم  نب  دـمحا  ساـبعلا  وبا  دوـب  ینثتـسم  زاـتمم و  نآ  تیاور  ترثـک  ثیدـح و  ملع 
بهذم هکنآ  تهجب  دندوب  تنس  لها  يادعا  نامز  نا  رد  هک  هّیلیعامسا  زا  هطمارق  هقرف  ینعی  هقدانز  رمع  رخآ  رد  ار  وا  ماهتشون و  ثیدح 

دـص و یـس  لاس  هدـعقلا  يذ  متـشه  تسب و  تشگ  يراع  يرهاظ  تراصب  زا  مشچ  ود  ره  دـندرک  رحـس  دـندرکیم  ور  ثیداحاب  ناشیا 
يولوم تسوا و  رمع  هام  ود  لاس و  دص  هدرازگ  هزانج  زامن  يورب  ءایلوألا  ۀیلح  بحاص  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  تسوا و  تافو  تصش 

دالب زا  هکع  رهش  رد  یناربطلا  یمخللا  ریطم  نب  بویا  نب  دمحا  نب  نامیلس  مساقلا  وبا  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص 
نیفیرش و نیمرح  ماش و  دالب  رثکا  رد  هدرک  عورش  ملع  بلط  هس  داتفه و  هنـس  رد  هدش و  ادیپ  رفـص  هامب  تصـش  دص و  ود  هنـس  رد  ماش 
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تعامـس و هداـیز  هکلب  خیـش  رازه  زا  دـیدرگ و  مالـسا  ياـهرومعم  رگید  هریزج و  ناهفـصا و  هرـصب و  هفوک و  دادـغب و  رـصم و  نمی و 
دنادودعم وا  خویش  رد  ناشیا  نارقا  یفقث و  هعرز  وبا  راطع و  سیردا  یسوم و  نب  رشب  يوغب و  زیزعلا  دبع  نب  یلع  یئاسن و  دومن  هدافتسا 

فیناصت دیناسریم  هذـتاسا  روضحب  تشگیم و  اهرهـش  هتفرگ  دوخ  اب  ار  وا  دومنیم و  ثیدـح  ملع  بلط  رب  دـیکات  صیرحت و  شردـپ 
نـصح بحاص  هک  وا  هفلؤم  ءاعدـلا  باتک  تسیوار و  يو  زا  ریثک  یقلخ  میعن و  وبا  ظفاح  دـنابتک  رهـشا  وا  هثـالث  مجاـعم  دراد  رایـسب 

ار وا  ةوـبنلا و  لـئالد  باـتک  رداوـنلا و  باـتک  ءاـسنلا و  ةرـشع  باـتک  کـلاسملا و  باـتک  تسنـالک و  يدـلجم  تسلقاـن  نا  زا  نیــصح 
ملع بلط  رد  ار  وا  هدومن و  رکذ  ار  همه  نآ  هدـنم  نبا  ظفاح  دوشیمن و  هتفای  لـعفلاب  هک  تسرگید  فیلاوت  نـالک و  رایـسب  تسیریـسفت 
نبا بحاص  ریزو و  دیمعلا  نبا  هدرک  مارح  دوخ  رب  مارآ  تحار و  هتفخ و  ایروب  رب  لاس  یـس  ات  دومن  ور  رایـسب  تنحم  تقـشم و  ثیدـح 

روکذـم دابع  نبا  زا  وا  هتفای  تیبرت  دـنیوا و  درگاش  دـندوب  دوخ  تقو  دمآرـس  تغل  رعـش و  تیبرع و  ملع  رد  هملاـید  تلود  رد  هک  داـبع 
متفاین توالح  ردق  نآ  ایند  زا  يزیچ  چیه  دشابیمن و  هبترم  بصنم و  ملاع  رد  ترازو  لثم  هک  دوب  نآ  نامگ  ارم  تفگ  هک  تسا  لوقنم 

ثدحم یباعج  رکب  وبا  نایم  رد  نم  روضحب  يزور  هکنآ  ات  مدوب  قئالخ  نوگانوگ  مدرم و  تاقبط  عجرم  هک  اریز  متفای  بصنم  نیرد  هک 
هک متفای  ار  یباعج  درکیم و  هبلغ  دوخ  تاظوفحم  ترثکب  هک  مدـید  ار  یناربط  دـش  عقاو  ثیدـح  هرکاذـم  یناربط  مساقلا  وبا  روهـشم و 

رکب وبا  انثا  نیرد  تشگ  رهاظ  شورخ  شوج و  دش و  دنلب  زاوآ  نیفرط  زا  دیـشک و  رید  ات  تام  درب و  نیا  دومنیم  تقبـس  اکذ  تنطفب و 
ثیدح نیا  ارچ  سپ  هدومن  ثیدح  تیاور  نم  زا  تسنم و  درگاش  هفیلخ  وبا  منم و  بویا  نب  نامیلـس  انث  ۀـفیلخ  وبا  انثدـح  تفگ  یباعج 

یتلاجخ یباعج  هک  مدید  تقو  نآ  دوش  لصاح  دانسا  ولع  ارت  هک  ینکیمن  تیاور  نم  زا  ار 
229 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ارم دـش  وا  بیـصن  هک  هبلغ  یتـحرف و  یمدوب و  نم  یناربـط  شاـک  متفگ  دوخ  لـح  رد  نم  تسین و  روصتم  نآ  لـثم  اـیند  رد  هک  دیـشک 
وزرآ انمت و  نیا  هتفگ  نیثدحملا  نا  ناتسب  رد  مدنام  مورحم  هاج  بابسا  لئاضف و  لیـصحت  مسق  نیزا  هک  مدوبیمن  ریزو  يدش و  لصاح 
نکل دـیآیمن و  تکرحب  ناشیا  سفن  دوشیمن و  يریغت  اهبلغ  نیا  ببـسب  ار  نیینابر  ياملع  الا  دوب و  وا  تسایر  ترازو و  يایاقب  زا  مه 

روصنم نب  دـمحا  ساـبعلا  وبا  دوب  ینثتـسم  زاـتمم و  نآ  تیاور  ترثک  ثیدـح و  ملع  عسوت  رد  یناربـط  هلمجلاـب  هسفن  یلع  سیقی  ءرملا 
يادعا هنامز  نآ  رد  هک  هیلیعامـسا  هطمارق  بهاذـم  در  تهجب  رمع  رخآ  رد  ار  وا  ماهتـشون  ثیدـح  کل  هس  یناربط  زا  نم  هتفگ  يزاریش 

هدوب تصـش  دص و  هس  هنـس  هدعق  يذ  متـشه  شتافو  تشگ  يراع  يرهاظ  تراصب  زا  وا  رـصب  ود  ره  دندرک و  رحـس  دـندوب  تنـس  لها 
ّدلوم هتـشون  ناکلخ  نبا  حر  دوب  هام  هد  لاس و  دصکی  شرمع  هدرازگ  هزانج  زامن  يو  رب  ءایلوالا  ۀیلح  بحاص  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح 

بناجب درمب و  لاوش  ای  هدعق  يذ  هام  هبنش  زور  دنیوگ  تافو  ات  تشاد  ناهفـصا  تنوکـس  دوب و  ماش  هیربط  رد  نیتئام  نیتس و  هنـس  رد  وا 
مال و حـتفب  یمخل  هیربط و  يوسب  تستبـسن  اب  اط و  حـتفب  یناربط  دـش  نوفدـم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  بحاص  یـسود  هممح 

ناخ نسح  قیدص  يولوم  زین  تسرطم و  ریغـصت  ریطم  ماذـج و  وخا  وه  تسیدـع و  نب  کلام  شمان  مخل و  يوسب  تستبـسن  ءاخ  نوکس 
نم ثیدـحلا  بلط  یف  لحر  هرـصع  ظفاح  ناک  یناربطلا  یمخللا  بویا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مساـقلا  وبا  هتفگ  مولعلا  دـجبا  رد  رـصاعم 

خیش و فلا  هخویش  ددع  ریثکلا و  عمس  ۀنس و  نیثالث  اثالث و  ۀلحرلا  یف  ماقا  ةریزجلا و  دالب  رصم و  نمیلا و  زاجحلا و  قارعلا و  یلا  ماشلا 
ریثکلا قلخلا  میعن و  وبا  ظفاحلا  هنع  يور  هبتک  رهشا  یه  ریغـصلا و  طسوالا و  ریبکلا و  ۀثالثلا  مجاعملا  اهنم  ۀعفانلا  ۀعتمملا  تافنـصملا  هل 

رثام و لئاضف و  همه  نیا  هاگ  ره  ناتـسربط و  یلا  ۀبـسن  يربطلا  ۀـیربط و  یلا  ۀبـسن  ءارلا  ءابلا و  ءاـطلا و  حـتفب  یناربطلا  هنس 360 و  یفوت 
کـسمت دوخ  رافـسا  بتک و  رد  یناربط  تایاورب  اجباج  موق  ياملع  همئا و  هک  تسناد  دیاب  مه  نیا  سپ  یتسناد  یناربط  رخافم  دماحم و 

میقلا نباب  فورعملا  رکب  یبأ  نب  دمحم  دنیامرفیم  رهاظ  وا  تقاثو  تناتم و  لامک  هدروآ  جاجتحا  ضرعم  رد  ار  وا  تایورم  دـنیامنیم و 
یلع هتماخف  هتلالج و  يدانی  لیلج  ثیدح  اذه  هتفگ  قفتنملا  ینب  ثیدـح  رکذ  دـعب  دابعلا  ریخ  يدـه  یف  داعملا  داز  رد  یلبنحلا  هیزوجلا 

يریبزلا و ةزمح  نب  میهاربا  هنع  هاور  یندملا  نمحرلا  دبع  نب  ةریغملا  نب  نمحرلا  دبع  ثیدح  نم  الا  فرعی  ةوبنلا ال  ةاکشم  نم  جرخ  هنا 
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ۀمئا هاور  يراخبلا  لیعامـسا  نب  دـمحم  ثیدـحلا  لها  ماما  امهب  جـتحا  حیحـصلا  یف  امهب  جـتحی  ناتقث  ۀـنیدملا  لها  ءاملع  رابک  نم  امه 
مامالا نب  مامالا  هاور  نممف  هتاور  نم  دحا  یف  هیف و ال  مهنم  دحا  نعطی  مل  دایقنالا و  میلستلاب و  هولباق  لوبقلاب و  هوقلت  مهبتک و  یف  ۀنّـسلا 

ةزمح نب  دمحم  نب  ةزمح  نب  میهاربا  یلا  بتک  لاق  ۀّنّسلا و  باتک  یف  هیبا و  دنسم  یف  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نمحرلا  دبع  وبا 
230 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ظفاحلا مهنم  ینع و  هب  ثدحف  کیلإ  هب  تبتک  ام  یلع  هتعمـس  هتـضرع و  دق  ثیدحلا و  اذـهب  کیلإ  تبتک  يریبزلا  ریبزلا  نب  بعـصم  نب 
ناملـس نب  میهاربا  نب  دمحا  نب  دمحم  دمحا  وبا  ظفاحلا  مهنم  هل و  ۀنـسلا  باتک  یف  لیبنلا  مصاع  یبأ  نب  ورمع  نب  دمحا  رکب  وبا  لیلجلا 

مهنم هبتک و  نم  ریثک  یف  یناربطلا  بویا  نب  دمحا  نب  نامیلـس  مساقلا  وبا  هناوا  ثدـحم  هنامز و  ظفاح  مهنم  ۀـفرعملا و  باتک  یف  لاّسعلا 
نب دمحم  هَّللا  دبع  وبا  ظفاحلا  نبا  ظفاحلا  مهنم  ۀّنّـسلا و  باتک  یف  یناهبـصالا  خیـشلا  وبا  ناّیح  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دـمحم  وبا  ظفاحلا 

میعن وبا  هرـصع  ظفاح  مهنم  هیودرم و  نب  یـسوم  نب  دمحا  رکب  وبا  ظفاحلا  مهنم  ناهبـصا و  ظفاح  ةدنم  نب  ییحی  نب  دـمحم  نب  قاحـسا 
تسیلجنم ءامسلا  دبک  یف  سمشلاک  ترابع  نیزا  مهرکذ  لوطی  مهاوس  ظافحلا  نم  ۀعامج  یناهبصالا و  قاحـسا  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا 

ار ثیدـح  نیا  وا  تیاورب  میقلا  نبا  هک  تسرایخا  ظاقیا  مخافا  راثآ و  ظافح  لثاما  تلم و  خویـش  هلجا  تنـس و  همئا  رابک  زا  یناربط  هک 
توبن ةاکـشم  زا  نآ  جورخ  ققحت و  توبث و  رابتعا و  دامتعا و  رب  لالدتـسا  جاجتحا و  نیروکذـم  همئا  رگید  تیاور  لثم  دوخ  باـتک  رد 

ام هدعب  هدلوم و  دنع  هتوبن  تامالع  نم  رهظ  امم  هتفگ و  يرابلا  حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  دیامنیم و 
تلاق ضاخملا  اهبرـض  امل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  مأ  ۀـنمآ  ترـضح  اهنا  هّمأ  نع  یفقثلا  صاعلا  یبأ  نب  نامثع  نع  یناربطلا  جرخا 

تیبلا هل  ءاضا  رون  اهنم  جرخ  تدلو  اّملف  ّیلع  نعقتل  لوقا  یتح  یلدت  موجنلا  یلا  رظنا  تلعجف 
مالسلا و هیلع  یسیع  نمز  یف  ناندع  ناک  هتفگ و  نوماملا  نیمالا  ةریـس  یف  نویعلا  ناسنا  رد  یبلحلا  میهاربا  نب  یلع  نیدلا  رون  رادلا و  و 

ام لوالا  فعضی  امم  يأ و  یلوا  وه  رجح و  نبا  ظفاحلا  لاق  مالسلا  هیلع  یسوم  نمز  یف  لیق 
ناندع نب  دعم  دلو  غلب  امل  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  یلهابلا  ۀماما  یبأ  نع  یناربطلا  یف 

هیلإ ال یلاعت  هَّللا  یحواف  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  یسوم  مهیلع  اعدف  هوبهتناف  مالّـسلا  ةولـصلا و  هیلع  یـسوم  رکـسع  یف  اوعقو  الجر  نیعبرا 
ثیدحلا ریشبلا  ریذنلا  یمالا  یبنلا  مهیف  ناف  مهیلع  عدت 

هتفگ ضفاون  رد  لوسرلا  دبع  نب  دمحم  مالسلا و  ةولصلا و  هیلع  یسیع  نمز  یلا  دعم  ءاقب  دعبی  ذإ 
لذرا رخآلا  مهنولی و  نیّذلا  مث  مهنولی  نیّذلا  مث  هیف  انا  يذلا  ینرق  سانلا  ریخ  اعوفرم  ةریبه  نب  ةدعج  نع  مکاحلا  یناربّطلا و  يور 

هتفگ ضفاون  رد  زین  و 
لبقی نیعمجا ال  سانلا  ۀکئالملا و  هَّللا و  ۀنعل  هیلعف  یباحصا  ّبس  نم  اعوفرم  ةدعاس  نب  میومع  نع  مکاحلا  یناربطلا و  یلماحملا و  يور 

الدع افرص و ال  ۀمیقلا  موی  هنم  هَّللا 
هتفگ ضفاون  رد  زین  و 

يراهـصا يراصنا و  یباحـصا و  یف  ینوظفحا  اعوفرم  يراصنالا  ضایع  نع  رکاسع  نبا  ۀفرعملا و  یف  میعن  وبا  یناربطلا و  يوغبلا و  يور 
ذخای نا  کشوی  هنم  هَّللا  یلجت  نم  هنم و  هَّللا  یلجت  ینظفحی  مل  نم  ةرخآلا و  اینّدلا و  یف  هَّللا  هظفح  مهیف  ینظفح  نمف 

هتفگ ضفاون  رد  زین  و 
هنع هَّللا  یضر  یلع  نع  یناربطلا  يور 

231 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دلج یباحصا  ّبس  نم  لتق و  ءایبنالا  بس  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق 

هتفگ و ضفاون  رد  زین  و 
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یلا امهدری  نا  امهب  الأس  امهیلع و  ضرعف  کمع  كابا و  ایحأ  هَّللا  نا  هلوسر  هَّللا و  نم  ةراـشبب  كرـشبا  ـالا  رباـج  اـی  یناربطلا  ۀـیاور  یف 
ایندلا

نوعجری مهنا ال  ینع  قبس  ّهنا  لاق  ۀحیحصلا  مکاحلا  ۀیاور  یف  و 
هتفگ باتک  همدقم  رد  عقاوص  رد  یلباک  هَّللا  رصن  و 

لها نم  تنک  هتلعف  اذإ  لمع  یلع  کلدا  الا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  هنا  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع  يوغبلا  یناربطلا و  جرخا 
رمع رکب و  ابا  نّوبسی  مهنا  لاق  کلذ  ۀمالع  ام  تلق  لاق  نوکرشم  مهناف  مهلتقاف  مهتکردا  اذإ  ۀضفارلا  مهل  لاقی  ماوقا  يدعب  نوکیس  ۀنجلا 

هتفگ زین  و 
یل راـتخا  ینراـتخا و  هَّللا  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  ةدـعاس  نب  میومع  نع  یلماـحملا  مکاـحلا و  یناربـطلا و  جرخا 

ۀمیقلا موی  هنم  هَّللا  لبقی  نیعمجا ال  ساّنلا  ۀـکئالملا و  هَّللا و  ۀـنعل  هیلعف  مهّبـس  نمف  اراهـصا  اراصنا و  ءارزو و  مهیف  یل  لـعج  انباحـصا و 
الدع افرص و ال 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  اهالص  دق  یحضلا  ةالص  هتفگ  رشع  هسداس  تدیکم  رد  دیاکم  رکذ  رد  عقاوص  رد  زین  و 
ترما ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  ءاعدـلا  یف  یناربطلا  حیحـصلا و  لاجر  هلاـجر  دانـساب  دـمحا  جرخا  دـقف 

یحّضلا ةالصب 
نـسحا ام  لزعمب و  ۀقادصلا  نع  وهف  اودع  بحا  نم  تیبلا و  لها  ءادعا  نوبحی  ۀنـسلا  لها  نا  ۀئاملا  رـشع و  عبارلا  هتفگ  دـیاکم  رد  زین  و 

رعاشلا لوق 
بزاعل  کنع  كونلا  نا  کقیدص  یننا  معزت  مث  يودع  ّدوت 

مهنا یلع  ۀّـصان  میکحلا  رکذـلا  تایآ  ناف  تیبلا  لهال  هضغب  ءافلخلا  نکی  مل  تیبلا و  لـها  ءادـعا  نوضغبی  ۀّنـسلا  لـها  نـال  لـطاب  وه  و 
مهلعج امنا  اهریغ و  تاولـصلا و  یف  مهیلع  نولـصی  مهیلع و  نونثی  مهنوحدـمی و  ریخب و  ّالا  مهنورکذـی  ۀباحـصلا ال  کـلذ و  نع  نوربم 

تیبلا و لها  ءادعا  نوضغبی  اوناک  مهناف  میظع  ناتهب  کلذ  مهل و  نیضغاب  ۀضفارلا 
نم عمج  هجرخا  ماـص  یلـص و  نا  راـنلا و  لـخد  دـمحم  لـآل  ضغبم  وه  تاـم و  نم  نا  لاـق  هنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  نووری 

مکاحلا یناربطلا و  مهنم  ظافحلا 
قفانم وهف  تیبلا  لها  انضغبا  نم  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنا  اضیا  یناربطلا  جرخا  و 

راّنلا نم  طایسب  ضوحلا  نع  ۀمیقلا  موی  دیز  دحا ال  اندسحی  دحا و ال  تیبلا  لها  انضغبی  لاق ال  مالّسلا  هیلع  هنا  و 
اما ۀینزل و  اما  قفانم و  اما  ثلث  دحا  وهف  یترتع  یتح  فرعی  مل  نم  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنا  بعـشلا  یف  یقهیبلا  يدع و  نبا  جرخا  و 

سوالا یف  یناربطلا  جرخا  ۀّیغل و 

موس تسب و  هجو 

ناودع یفایف  رد  طساق و  قحلا و  نع  رئاج  هک  طساو  لها  رب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  اقسلا  نباب  ریهـشلا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  هکنآ 
نیا عامس  لمحت  نامحر  ءانمأ  اب  نانـش  دانع و  تیاغ  نایغط و  تفزاجم و  دیزم  ببـسب  ناشیا  هثیبخ  سوفن  درک و  الما  دندوب  طباخ  رئاح 
لیلج ملاع  نیرب  هکنآ  ات  دومنن  دوب  ردـغ  بابرا  تاعیملت  ناینب  علاق  رکم و  لها  تاریوزت  ساسا  مداه  هک  هلیمج  تبقنم  هلیلج و  تلیـضف 

سولج ماقم  تواقش  ثبخ و  تیاغ  توادع و  بصن و  تیاهن  ببـسب  دنتـسخ و  وا  ماقم  زا  وا  ندینازیخرب  هب  ار  وا  لد  دنتـسج و  رب  نأشلا 
نآ دادـل  دانع و  نیزا  ءاقّـسلا  نبا  سپ  دنتـسش  ار  نآ  دنتـشادنپ و  سجن  ار  نآ  ینعی  دنتـسناد  ریهطت  لسغ و  لـباق  ار  ریرحن  ثدـحم  نیا 
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نیا ثیدحت  تطلاخم و  درک و  رایتخا  ردـغ  بصن و  لها  رجه  دوخ و  هناشاک  تدافا  هناخ  تمزالم  تفر و  دـش و  شوخان  داقحا  نداعم 
یفلّـسلا لاق  هتفگ  وا  همجرت  رد  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  دومرف  كرت  باّصن  سانـش  قحان  تعامج  نیا  تداـفا  باـشقا و  عاـعر  جـمه 

ةورثلا و يوذ  نییطساولا و  هوجو  نم  هل  بقل  لب  ءاّقس  نکی  مل  رـصم و  ۀبترم  نم  وه  لاقف  ءاقّـسلا  نبا  نع  يزوجلا  اسیمخ  ظفاحلا  تلأس 
قفتا هملع و  هّنـس و  یف  هَّللا  كراب  يدنجلا و  نب  لضفملا  یلجبلا و  نادیز  نبا  یلعی و  یبأ  ۀفیلخ و  یبأ  نم  هعمـساف  هوبا  هب  لحر  ظفحلا 

ّلق اذهلف  نییطساولا  نم  ادحا  ثدحی  مل  هتیب و  مزل  یضمف و  هعضوم  اولسغ  هوماقاف و  هب  اوبثوف  مهـسوفن  هلمحت  ملف  ریطلا  ثیدح  یلما  هنا 
تیاور زین  یلزاغملا  نبا  همالع  هدافا  زا  یلزاغملا و  نسحلا  وبا  انخیـش  هب  ینثدح  ۀئامثالث  نیعبـس و  يدحا و  ۀنـس  یفوت  مهدنع و  هثیدـح 
هطساوب ار  ثیدح  نیا  قرط  ضعب  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  هملعتس  امک  وا  ترضح  هک  اریز  تسرهاظ  ار  ریط  ثیدح  اقسلا  نبا  ظفاح  ندومن 

یف رئاطلا  ثیدحلا  اذه  يرکنم  یقس  دق  فاصوالا ، عرابلا  ءاقّسلا  نبا  اذهف  هدومن  تیاور  ءاقّسلا  نبا  زا  راطعلا  رفظم  نب  دمحا  نسحلا  وبا 
فاص عرـشم  یلع  قیقحتلا  نم  هدروآ  و  فاصم ، قحلل  بلاط  لک  ۀلغ  هتـضافا  هتدافاب و  عقن  و  فاعذـلا ، مسلاب  ۀـحودجم  اساک  فانکالا 

فاجرالا و بیذکتلاب و  ثیدحلا  لطبی  و ال  فالخلاب ، قحلا  لباقی  فاصتا ال  لدـعلا  ۀفـصنلاب و  هل  ناک  فاصنالا و  ءام  نم  يوترا  نمف 
ثرتکم فاجحالا و ال  لیملاب و  لابم  ریغ  هدـحجی  و ال  فازجلا ، یهـشتلا و  ضحمب  هرکنی  و ال  فاسفـسلا ، رذـهلا و  یفاک  امهنا  هدری  ال 

هماهم نع  ذاقنالاب  فاعـسالا  حجنلا و  یلو  هَّللا  فارطالا و  بناوجلل و  لماتم  فارـسالا و ال  ءادـتعالاب و  نتعم  و ال  فاحجالا ، فیحلاب و 
وا ءالتعا  تعفر و  انس و  تمظع و  لامک  هدوب  نینعمم  مالعا  هلجا  نینقتم و  ظافح  رابک  زا  ءاقسلا  نبا  ظفاح  فالتالا و  ۀعیرـسلا  لالـضلا 

یلعی وبا  هفیلخ و  وبا  زا  ار  وا  شردپ  هدوب و  ظفح  تورث و  نابحاص  زا  وا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیمه  زا  درادن و  نایب  راهظاب و  یجایتحا 
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رد یبهذ  زین  هدومرف و  اطع  تکرب  ار  وا  ملع  نس و  رد  یلاـعت  قح  هدیناونـش و  هیوبن  ثیداـحا  يدـنجلا  نب  لـضفم  یلجب و  نادـیز  نبا  و 
هفیلخ ابا  عمـس  یطـساولا  نامثع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دـمحم  وبا  طساو  ثدـحم  مامالا  ظفاحلا  اّقـسلا  نبا  هتفگ  ترابع  نیا  لبق  هرکذـت 

يرتستلا ییحی  نب  دمحا  یطساولا و  دمحم  نب  دومحم  یلـصوملا و  یلعی  ابا  یجاّسلا و  ایرکز  يرـسابلا و  هیولاخ  نب  قاحـسا  وا  یحمجلا 
نب یلع  زازرلا و  دمحا  نب  یلع  یـضاقلا و  یلع  نب  دمحم  ءالعلا  وبا  ساوقلا و  فسوی  حتفلا  وبا  ینطقرادلا و  هنع  يور  مهتقبط  ظفاحلا و 

یعفاشلا یلع  نب  دیعس  نب  یلع  رصن  وبا  يولعلا و  لیعامـسا  نب  دمحم  رفعج  وبا  یـضاقلا  بیطخلا و  یمـشاهلا  هَّللا  دیبع  نب  دمّـصلا  دبع 
نولوقی ینطق  رادلا  رفظملا و  نب  ءالعلا  وبا  لاق  نورخآ  یناهبصالا و  میعن  وبا  هباحصا و  ۀمتاخ  ۀئام  عبرا  نیعبرا و  سمخ و  ۀنـس  یفوتملا 
ظافحلا نییطساولا و  ۀمئا  نم  ءاقّسلا  نبا  هخیرات  یف  یباّلجلا  بیطلا  نب  دمحم  نب  یلع  لاق  اظفح و  انثدح  امنا  اباتک و  ءاقّسلا  نبا  عمرن  مل 

ۀئامثالث نیعبس و  ثلث و  ۀنس  ةرخآلا  يدامج  یف  یفوت  نینقتملا 
میهاربا نب  دمحم  میعن  وبا  انا  اصوج  نب  یلع  انا  ۀئام  تس  ةرـشع و  نامث  ۀنـس  هیقفلا  دمحا  نب  هَّللا  دـبع  انا  دـیمحلا  دـبع  نب  دـمحا  انربخا 

رمع نبا  تلأس  ریبج  نب  دیز  نع  ۀـناوع  وبا  انددـسم  ان  ۀـفیلخ  وبا  ان  نامثع  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  ان  راطعلا  رفظم  نب  دـمحا  انا  يرامحلا 
انرق دجن  لهال  ۀفحجلا و  ماشلا  لهال  ۀفیلحلا و  اذ  ۀنیدملا  لهال  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  اهضرف  لاق  رمتعا  نا  زوجی  نیا  نم  تلق 

قبس ام  رخآ  یلا  یفلّسلا  لاق 
راتخملا نامثع  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دّمحم  وبا  هب  رهتشا  هتفگ و  اقس  تبـسن  رد  باسنا  رد  یناعمـس  میرکلا  دبع  دعـس  وبا  و 

اّیرکز یحمجلا و  بابحلا  نب  لضفلا  ۀفیلخ  ابا  عمس  ثیدحلاب  ۀفرعملا  ظفحلا و  مهفلا و  لها  نم  ءاقّسلا  نباب  فورعملا  یطـساولا  ّیبرملا 
سابعلا نب  یلع  ینوجلا و  لهس  نب  یسوم  يرتستلا و  ریهز  نب  یلعی  نب  دمحا  یلعی  ابا  يزاوهالا و  دمحا  نب  نا  دبع  یجاّسلا و  ییحی  نب 

نب فسوی  ینطق و  رادـلا  نسحلا  وبا  هنع  يور  ءابرغلا  نم  اریثک  اقلخ  یناتـسجّسلا و  دواد  یبأ  نب  رکب  ابا  يوغبلا و  مساقلا  ابا  یعناـقملا و 
وبا یطـساولا و  بوقعی  نب  یلع  نب  دمحم  ءالعلا  وبا  یـضاقلا  ظفاحلا و  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  جاّلثلا و  نب  مساقلا  وبا  ساّوقلا و  رمع 

ءاقّـسلا نبا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  ۀئام و  ثلث  نیعبـس و  ثلث و  ۀنـس  یفوت  ظفاحلا و  رفظملا  نب  دـمحم  نیـسحلا 
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نم ناک  میعن و  وبا  ینطق و  رادلا  هنم  یلعی و  ابا  ۀفیلخ و  ابا  عمـس  نامثع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  طساو  ثدـحم  مامالا  ظفاحلا 
دمتعم نب  دـمحم  ازرم  هنـس 373 و  ةرخآلا  يدامج  یف  تام  اظفح  ثدحی  ۀهاجولا  ةورملا و  يوذ  نینقتملا و  ظافحلا  نییطـساولا و  ۀـمئا 
فاقلا ۀـلمهملا و  نیّـسلا  حـتفب  لاق  ءاقّـسلا و  یف  هرکذ  یطـساولا  نامثع  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  هتفگ  ظافحلا  مجارت  رد  یـشخدب  ناـخ 

ءاملا سانلا  یقسی  نمل  اذه  ةدّدشملا 
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ۀفرعملا ظفحلا و  مهفلا و  لها  نم  ءاقّـسلا  نباب  فورعملا  یطـساولا  یبرملا  راتخم  نب  نامثع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  هب  رهتـشا  و 
یلع نب  دمحا  یلعی  ابا  يزاوهالا و  دمحا  نب  نا  دبع  یجاّسلا و  ییحی  نب  اّیرکز  یحمجلا و  بابجلا  نب  لضفلا  ۀفیلخ  ابا  عمـس  ثیدحلاب 

نب رکب  ابا  يوغبلا و  مساقلا  ابا  یعناقملا و  ساـبعلا  نب  یلع  ینوجلا و  لهـس  نب  یـسوم  يرتستلا و  ریهز  نب  ییحی  نب  دـمحا  یلـصوملا و 
وبا جاّّلثلا و  نب  مساـقلا  وبا  ساوقلا و  رمع  نب  فسوی  ینطق و  رادـلا  نسحلا  وبا  هنع  يور  ءاـبرغلا  نم  اریثک  اـقلخ  یناتـسجسلا و  دواد  یبأ 

یفوت ظفاحلا و  رفظملا  نب  دمحم  نیسحلا  وبا  یطساولا و  بوقعی  نب  یلع  نب  دمحم  ءالعلا  وبا  یـضاقلا  ظفاحلا و  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن 
تاقبطلا یف  نیدلا  رصان  نبا  ّیبهذلا و  هرکذ  تلق  یهتنا  ۀئامثالث  نیعبس و  ثلث و  ۀنس 

مراهچ تسب و  هجو 

رد نآ  هقیتع  هخسن  هک  دوخ  سلاجم  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  فیرش  ثیدح  نیا  یفنحلا  يدنقرمسلا  دمحم  نب  رـصن  ثیللا  وبا  هکنآ 
هتفگ هدیسر  قاتفم  دبع  رظنب  قارع  رفس 

بلاط یبأ  نب  یلع  مکلضفا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لاق 
لاق یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحا  یلا  قس  مهّللا  لاقف  رئاوط  ثلث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدـها  لاـق  کـلام  نب  سنا  نع  و 

تناف یلع  ای  لک  هَّللا  لوسر  لاقف  هل  تنذاف  یلع  ءاـج  مث  راـصنالا  نم  لـجر  ءیجی  نا  ءاـجر  هتددرف  یلع  ءاـجف  باـبلا  یلع  تنکف  سنا 
هیلإ هقلخ  ّبحا  قوسی  نا  توعد  دق  هیلإ و  هَّللا  قلخ  ّبحا 

عیفر هیقف  نأشلا و  ریبک  ماـما  تساـیر و  هقفب و  فوصوم  تماـما و  مدـقتب و  فورعم  روفوم و  لـبن  روهـشم و  لـضف  بحاـص  ثیللا  وبا  و 
هک تارضح  موعزم  وا  ناش  تمظع  هبترم و  تلالج  رد  تسدنسب  تسا و  هدیدس  هدیمح  فیناصت  فلؤم  هدیفم و  لاوقا  بحاص  ناکملا 
نب دومحم  هدومرف  حالـصا  ار  وا  نیلفاغلا  هیبنت  باتک  هدومن و  هیقفب  بقلم  ار  وا  ادـخب  هاـنپ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  باـم  تلاـسر  باـنج 

ماماب فرعی  ناک  يدنقرمـسلا  میهاربا  نب  دـمحم  نب  رـصن  هیقفلا  ثیللا  وبا  مامالا  خیـشلا  هتفگ  رایخالا  مالعا  بئاتک  رد  يوفکلا  ناـمیلس 
نیلفاغلا هیبنتب  یمـسملا  هباتک  فّنـص  امل  هنا  يور  امل  اهیقف  ّیبنلا  هامـس  لیق  ۀمّدقملا  ۀمدقت  یف  هیقفلا و  ۀینکلاب و  اروهـشم  ناک  يدهلا و 

هبتناف هیقف  ای  کباتک  اذه  لاقف  هباتک  هلوانف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبّنلا  يارف  ۀلیّللا  تاب  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  ۀضور  یلع  هضرع 
ناتـسب هقفلا و  ۀـنازخ  يواتفلا و  نویعلا و  لزاونلا و  نآرقلا و  ریـسفت  هل  هب و  رهتـشاف  هیقفلا  مساب  كّربتی  ناـکف  ةوّحمم  عضاوم  هیف  دـجوف 

ۀمدقملا و حرـش  اذه و  لیبق  ةروکذملا  ۀمدقتلا  ةولّـصلا و  ۀـمدقم  سانلا  نیب  ةروهـشملا  ۀـمدقملاک  تافینـصتلا  نم  کلذ  ریغ  نیفراعلا و 
یبأ نع  هنع  ذخا  یناودنهلا و  رفعج  نبا  یلع  هقفت  ۀئامثالث  نیعبـس و  ثالث و  ۀنـس  تام  ۀـیاورلا  فلتخم  باتک  رئاظنلا و  سیـسات  باتک 

ۀعامس نب  دمحم  نع  ییحی  نب  رصن  نع  راّفصلا  مساقلا 
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رهاوج رد  یشرقلا  هَّللا  رصن  نب  دمحم  نب  رداقلا  دبع  نیّدلا  ییحم  ریغصلا و  عماجلا  حرـش  هل  هَّللا و  همحر  ۀفینح  یبأ  نع  فسوی  یبأ  نع 
هیقفلا یلع  هقفت  يدهلا  ماماب  فورعملا  ثیللا  وبا  هیقفلا  ّيدنقرمسلا  میهاربا  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  رـصن  هتفگ  هّیفنحلا  تاقبط  یف  هیـضم 
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ةرـشع يدحال  ءاثلثلا  ۀلیل  یلاعت  هَّللا  همحر  یفوت  ةروهـشملا  فیناصتلا  ةدیفملا و  لاوقالا  بحاص  ریبکلا  مامالا  وه  یناودنهلا و  رفعج  یبأ 
یف یتای  مدقتملا  نمّزلا  یف  اذه  لبق  يدنقرمسلا  ثیللا  وبا  هل  لاقی  رخآ  انل  ۀئام و  ثالث  نیعبـس و  ثالث و  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  نم  تلخ 
یلع ناتسبلا و  باتک  نیلفاغلا و  هیبنت  هقفلا و  ۀنازخ  هقفلا و  یف  لزاونلا  تادلجم و  عبرا  نآرقلا  ریسفت  اذه  رـصنل  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  ینکلا 
یبأ یلع  هقفت  يدهلا  ماماب  فورعملا  ثیللا  وبا  هیقفلا  يدنقرمسلا  دمحا  نب  دمحم  نب  رـصن  هتفگ  هیفنحلا  ءامـسا  یف  هیّنج  رامثا  رد  يراق 

هقفلا ۀنازخ  هقفلا و  یف  لزاونلا  تادلجم و  عبرا  نآرقلا  ریـسفت  اهنم  ةدیمحلا  فیناصتلا  ةدیفملا و  لاوقالا  بحاص  وه  یناودـنهلا و  رفعج 
تام ةروهشملا  ۀمدقملا  هل  فالخلا و  لئاسم  هیف  رکذ  فلتخملا  هاّمس  باتک  اضیا  هل  نیفراعلا و  ناتـسب  باتک  نیلفاغلا و  هیبنت  دلجم و  یف 

رد يدزالا  نیسحلا  نب  دمحم  حتفلا  وبا  همجرت  رد  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  دمحا  نب  دمحم  ۀئامثالث و  نیعبس و  تس و  هنـس  خلب  ةروکب 
جات نیلفاغلا و  هیبنت  بحاص  یفنحلا  هیقفلا  يدنقرمّـسلا  دمحم  نب  رـصن  ثیللا  وبا  هتفگ و  ۀـئام  ثلث  نیعبـس و  سمخ و  هنـس  نیفوتم  رکذ 

یلاعت هَّللا  همحر  يدنقرمّـسلا  دـمحم  نب  رـصن  ثیللا  یبأ  ریبکلا  مامالل  نیلفاغلا  هیبنت  باتک  هتفگ  عّلطتملا  ۀـیافک  باتک  رد  ناـهد  نیدـلا 
نمحرلا دبع  نب  دمّـصلا  دـبع  نع  یطویـسلا  نمحرلا  دـبع  ظفاحلا  نع  یفارقلا  یلع  رونلا  نع  يروهجالا  یلع  مالـسالا  خیـش  نع  هب  ربخا 

دبع نع  یمـشاهلا  رباج  نب  یلع  نسحلا  یبأ  نع  يزغلا  جرفلا  یبأ  نع  امهالک  یلیقعلا  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  لضفلا  یبأ  یناسرهلا و 
تقولا خیش  نع  حتفلا  یبأ  نب  نیسحلا  یبأ  نب  رمع  نع  يرـصبلا  رفعج  نب  دمحم  نب  دمحم  دوعّـسلا  یبأ  نع  رفظملا  نب  میمت  نب  میحرلا 
مامالا هفلؤم  هب  انربخا  لاق  یخلبلا  يزارلا  ۀعرز  نب  یلع  نب  میمت  کلام  یبأ  بیطخلا  نع  یفاریسلا  رمع  نب  دمحا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبأ 
مامالا خیشلل  نیفراعلا  ناتسب  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  هرکذف و  يدنقرمسلا  دمحا  نب  دمحم  نب  رصن  ثیللا  وبا  ریبکلا 

ۀئام و یلع  دـیفم  رـصتخم  باتک  وه  ۀـئامثالث و  نیعبـس و  سمخ و  هنـس  یفوتملا  یفنحلا  يدنقرمّـسلا  دـمحم  نب  رـصن  ثیللا  یبأ  هیقفلا 
خـسن ثلث  هنا  يوری  ۀـّیعرفلا  ماکحالا  ضعب  قالخالا و  لاـصخلا و  ۀیعرـشلا و  بادـآلا  یف  ةدراولا  راـثالا  ثیداـحالا و  یف  اـباب  نیـسمخ 

یهتنا يرغّصلا  وه  موّرلا  برعلا و  دالب  یف  دوجوملا  يرغصلا و  یطسولا و  يربکلا و 
237 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دـشری هیبش  لیثم و  هل  ّزع  يّذلا  هیونتلا ، نع  ینغلا  تبثلا  ۀقثلا  هیبن  لماخ و  لک  دـنع  يدـهلا  ماماب  فورعملا  هیقفلا ، ثیللا  وبا  مامالا  اذـهف 
هیبنتلا و ال نع  جرخی  فیک ال  هیجولا  بطاخملا  نم  بجعلاف  هیفـس  باترم  لک  لـصا  هب  مذـجی  هیدـهی و  فصنم و  ّلـک  ثیدـحلا  اذـهب 

هیزاجم هبیسح و  هّللاف  هیبنتلا  ظاقیالا و  يداوه  هیجوتلا  لک  هیلإ  هّجوی  هنا  عم  هیومتلا  نع  فقی 

مجنپ تسب  هجو 

امتح و نآ  ققحت  تحص و  لامک  هدومرف  مظن  دوخ  هغیلب  راعشا  رد  ار  ریط  ثیدح  بحاصلاب  بقلملا  دابع  نب  لیعامـسا  مساقلا  وبا  هکنآ 
بحاصلا  لاق  هتفگ  بقانملا  باتک  رد  یمزراوخلا  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  هدومن  تباث  ادکوم  اررکم و  امزج 

انیف اهیار  تءاسا  بوطخلا  ذإ  يدمتعم  تیبلا  لها  یبنلا و  ّبح 
انییمشاهلا ساس  مانالا و  داس  نم  لضفا  هَّللا  لوسر  مع  نبا  ایا 

انید مکلیضفت  يری  یلوم  حدمل  خصأ  نامزلا  درف  ای  نیدلا  هردم  ای 
انیفکت ءاّرغلا  ۀلصخلا  هذه  اوفرع و  ول  مالسالا  یف  کقبس  لثم  له 

انیدهت تحبصا  امک  تیده  دق  اونهو و  نا  اّولز و  نا  کملع  لثم  له 
انییبت الیوات و  ینعم و  اظفل و  هفرعت  نآرقلل  کعمج  لثم  له 

انیّلصملا نود  اهتلن  ةوعدب  هرضحت  ریطلا  دنع  کلاح  لثم  له 
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انیکسم تیطعا  دق  ریغّصلا و  لفطلل  ریسالا و  یفاعلل  کلذب  لثم  له 
انیّفص موی  یف  يرج  ام  يرج  یتح  اورتخ  ذإ  اوناخ و  ذإ  كربص  لثم  له 

انیواتف یف  انکله  یلع  ول ال  ةرهاجم  اولاق  ذإ  كاوتف  لثم  له 
انیطلا کلذ  يوهت  یحور  ناف  مهدهاشم  یتارایز  لّهس  ّبر  ای 

انیما نیمآ  مهعم  يرشحم  مهتّبحم و  یف  یتایح  ّریص  ّبر  ای 
یفاک  بحاصلل  هتفگ و  بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  زین  و 

افقو دق  مکدنع  یبلق  نا  یضترملا  نینمؤملا  ریما  ای  ةافکلا 
افلّسلا ّبسی  بصنلا  وذ  لاق  مکیف  یحدم  تدّدج  املک 

یفو  اثالث و  ایندلا  قلط  ادهاز  یلع  يالومک  نم 
یفتکم  اذه  لثم  یف  انل  هلکای و  ذإ  ریطلل  یعد  نم 

یفطصی  یفطصملا  یصوف  مکدنع  یفطصملا  یصو  نم 
هتفگ  بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  زین  و 

اهاظل یمحی  یغولا  یلع و  انالومک  نم  ةافکلا  یفاک  بحاصلل  و 
اهاضتنا نیح  یبظلاب  اهیف  دیصلا  دیصی  نم 

اهاضتراف مهیلع  اه  اضما  مث  اهاضتنا 
یهاضت  تاعقو ال  موی  لک  یف  هل  نم 

اهاف ماصمصلاب  ّدس  ماقع  برح  مک  مک و 
اهاوس ام  یغبا  تسل  ردب  لاعفا  ارکذا 

اهاحض سمش  هنا  دحا  ةوزغ  ارکذا 
اهاجد ردب  هنا  نینح  برح  ارکذا 

اهارش ثیل  هنا  ملعت  بازحالا  رکذا  و 
اهالت نم  یناقدصا  ةءارب و  رما  ارکذا  و 
اهاجت اهانفا  فیک  ورمع  ۀجهم  ارکذا  و 

یهابتی  امیک  ءارهزلا  جوز  نم  ارکذا  و 
اهابن راط  دقلف  ریط  ةرکب  ارکذا  و 

اهارذ ّلح  نم  ملعلا و  للق  یل  ارکذا  و 
اهامهفاف یسومل  نوراه  ۀلاح  هلاح 

اهافس موقلا  ینم  یلع ال  ّبح  یلعا 
اهاضتقم اوطخت  الهج و  هابرق  اولمها 

238 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  اهانس  باغ  ام  دعب  هیلع  سمشلا  ّتدر 
اهالح يوقتلا  لعج  ةالص  سانلا  لوا 

یلع  حدم  یف  ةافکلا  یفاک  بحاّصلا  لاق  هتفگ و  بقانم  رد  بطخا  زین  و 
دعرت فیّسلا  هرکذ  نم  هصئارف  هریغ  ردب و  ءاجیه  یف  ردبلا  وه 
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دّرشت ماعنلا  لثم  مکنکل  متیور و  دق  ربیخ  یف  ربخ  مک  و 
دّوسم وه  رفکلا و  هجو  ّدوسی  هفیس  لاجر و  ّیلو  دحا  یف  و 

دهشت یه  هؤادعا و  هب  تماق  هرکذ و  راط  ام  ریطلا  یف  هل  ّیلع 
دّدست هنع  كاذ  ذإ  مهباوبأ  هباب و  دجاسملا  ریخ  نع  ّدس  ام  و 

دحجب سیل  اهلضف  میرک  ریخل  ۀمیرک  ریخ  ءارهزلا  هتجوز  و 
اضیا لاق  و 

وه الا  هلا  يّذلا ال  هابشا ال و  یلعلا  ّیلعل  ام 
هانبا  رخافتلا  دنع  هانبا  هفرعت و  یبنلا  ینبم  هانبم 

هاقرم  ّلز  مهولا  همار  ول  فرش  یلع  الع  اّیلع  نا 
هاسکت  ذإ  هایلع  حرش  نع  ینهت  ءاسکلا ال  ةادغ  ایا 

هاصقا  لانی  هب ال  زاف  افرش  ینّیب  ریّطلا  ةوحض  ای 
هّالوت  نم  هنع و  دعقا  نم  كءادا  یملعتسا  ةارب 

هایقس  تهرک  ام  یبّظلا  ّرح  نم  کقاذا  دق  رفکلا  بحرم  ای 
هاقلت  نیح  فتحلا  همراص  نم  کل  انا  يّذلا  اذ  نم  ورمع  ای 

هّابر  هطاح و  دق  هیلع  ابدح  ادمحم  متیأر  اما 
هاخا  اصلخم و  هماتعا  هرثآ و  اعفای و  هّصتخا  و 

هاقتا  ئرما و  ریخ  هار  ذإ  ةوبنلا  ۀعضب  هجّوز 
یبال هتوبثب  امزاج  همظن  ثیح  دادـس  يذ  ّلکل  ثیدـحلا  اذـه  ۀحـص  نابا  دـق  داس  لضفلا و  یف  قاف  يذـلا  دابع  نب  بحاصلا  اذـهف  یهتنا 

لک مف  یف  رجحلا  مقلا  دانعلا و  ةرباکملا و  ّسا  علق  دادّللا و  تهبلا و  لصا  مزجف  دابعلا ، بر  نم  مالّسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  داجم  الا  ۀمئالا 
داقن و رباکا  حودمم  دابع  نب  لیعامـسا  و  داشرالا ، ۀـیادهلاب و  لضفتملا  هَّللا  داقحالا و  نئاغـضلا و  نماوک  یلع  وطنم  دادـتحا  يذ  نحاش 
هینـس و حـئادم  هلیلج و  مراکم  هلیمج و  رثام  هرهاب و  نساحم  هرخاف و  رخافم  هرهاز و  لئاضف  هک  تسا  هینـس  ياملع  داجما  مظاـعا  لوبقم 

باتک ماسقا  زا  ثلاث  مسق  رد  رهدلا  ۀمیتی  رد  یبلاعث  لیعامـسا  نب  دـمحم  نب  کلملا  دـبع  روصنم  وبا  دـننکیم  تباث  وا  يارب  هّیلع  رخافم 
ةرابع ینرـضحت  تسیل  هرثن  همظن و  رزع  هرابخا و  نم  عمل  داریا  دابع و  نب  لیعامـسا  مساـقلا  یبأ  بحاّـصلا  رکذ  یف  ثلاـثلا  باـبلا  هتفگ 

رخافملا تاتـشا  هعمج  نساحملا و  تایاغب  هدرفت  مرکلا و  دوجلا و  یف  هناش  ۀـلالج  بدالا و  ملعلا و  یف  هلحم  ولع  نع  حاـصفالل  اـهاضرا 
قرشملا ردص  وه  لوقا  ینکل  هیعاسم و  هلضاوف و  رسیا  نع  رصقی  یفص  دهج و  هیلاعم و  هلئاضف و  یندا  غولب  نع  ضفخنت  یلوق  ۀمه  نال 

یف لضفلل  تماق  ام  هالول  قولخم و  هب  حدمی  ام  لکب  هحدـم  یف  جرح  نم ال  ناسحالا و  لدـعلا و  عوبنی  نامّزلا و  ةّرغ  دـجملا و  خـیرات  و 
هلاوما مهلامآ و  عرتم  مهئالـضف و  مسوم  مهلاحر و  طحم  هترـضح  ءارعـشلا و  ءاـبدالا و  ءاـملعلا و  ۀـیولعلل و  هماـیا  تناـک  قوس و  اـنرهد 

امل هعمسی و  وا  هعنصی  نسح  مالک  هعنطصی و  لضاف  هددجی و  ماعنا  هدّیـشی و  دجم  یف  هتمه  مهیلع و  ةروصقم  هعئانـص  مهیلإ و  ۀفورـصم 
ۀغالبلا یف  دراطع  ةردان  ناک 

239 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
عئاورل اعرشم  هترضح  تراص  لصف و و  لاوق  لزج و  باطخ  لک  دالبلا  یصاقا  قافآلا و  نم  هیلإ  بلج  ۀحامسلا  یف  رهدلا  دقع  ۀطـساو  و 

رحسلا و یف  دعی  ام  ۀغالبلا  نم  غلبف  حئارقلا  ررد  مولعلا و  بوذ  لوقعلا و  بوصل  اعمجم  هسلجم  رطاوخلا و  رامث  ماهفالا و  عئادب  مالکلا و 
رصعلا و دارفا  ضرالا و  موجن  نم  هب  ّفتحا  برغلا و  قرـشلا و  یتیحان  مظن  سمـشلا و  ریـسم  همالک  راس  زاجعالا و  ّدح  یف  لخدی  داکی 
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هناف یناعملا  قر  کلم  یفاوقلا و  باقرب  ذخالا  یف  مهنع  نورصقی  دیشرلا و ال  ءارعـش  یلع  مهددع  یبری  نم  رعـشلا  ناسرف  لضفلا و  ءانبا 
ۀـیهاتعلا و یبأ  ساون و  یباک  نیروکذـملا  ءارعـشلا  ۀـلوحف  نم  دیـشرلا  بابب  عمتجا  ام  لثم  كولملا  ءافلخلا و  نم  دـحا  باـبب  عمتجی  مل 

يّرلا ناهبصاب و  بحاصلا  ةرضح  تعمج  رذانم و  نب  دمحم  ۀصفح و  یبأ  نب  ناورم  صیّشلا و  یبأ  دیلولا و  نب  ملسم  يرمنلا و  یباتعلا و 
یبأ یمتـسرلا و  دعـس  یبأ  یهیدبلا و  نسحلا  یبأ  ینوماملا و  بلاط  یبأ  یمزراوخلا و  رکب  یبأ  یمالـسلا و  نیـسحلا  یبأ  لثم  ناجرج  و 
یبأ نزاخلا و  دمحم  یبأ  ءالعلا و  یبأ  نبا  مساقلا  یبأ  یناجرجلا و  زیزعلا  دـبع  نب  نسحلا  یبأ  یبّضلا و  ساّبعلا  یبأ  ینارفعزلا و  مساقلا 
یبأ یـشاشلا و  لیعامـسا  ینادـمهلا و  لـضفلا  یبأ  یناـشاقلا و  نبا  کـباب و  نبا  مجنملا و  ینب  يرهوجلا و  نسحلا  یبأ  يولعلا و  مشاـه 

يربطلا ضایفلا  یبأ  یلیعامسإلا و  رمعم  یبأ  يروز و  رهـشلا  صفح  یبأ  یجرزخلا و  فلد  یبأ  يریوغلا و  نسحلا  یبأ  يدسالا و  ءالعلا 
نبا جاجح و  نبا  یباضلا و  قاحسا  وبا  یضرلا و  يوسوملا  فیرشلا  ۀبتاکم  هحدم  همسا و  ینع  بهذ  وا  مهرکذ  ینغلبی  مل  نمم  مهریغ  و 

بحاّصلا  لوق  قدصا  نسحا و  ام  رخاتم و  وا  مدقتم  اما  باتکلا  اذه  نم  ناکم  ءالؤه  نم  لک  رکذل  ۀتابن و  نبا  ةرکس و 
يدان  لک  یف  دالبلا  ءارعش  هتحدم  نم  حادملا  ریخ  ّنا 

رکذ هتفگ  هئام  ثلث  نینامث و  سمخ و  هنـس  عئاقو  رد  دوخ  خیرات  رد  یلع  نسحلا  یبأ  نیدلا  رون  نب  لیعامـسا  ءادـفلا  وبا  نیدـلا  دامع  و 
ناهفصا یلا  لقن  يّرلاب و  هلوّدلا  نکر  نب  یلع  ۀلودلا  رخف  ریزو  دابع  نب  لیعامسا  مساقلا  وبا  بحاصلا  تام  ۀنسلا  هذه  یف  دابع  نبا  ةافو 

مل ام  بتکلا  نم  عمج  مولعلا و  عاوناب  املاع  ناک  امرک و  اریبدـت و  الـضف و  اـملع و  هناـمز  دـحوا  روکذـملا  بحاـصلا  ناـک  اـهب و  نفد  و 
هیلع قلطا  مث  دـیمعلا  نبا  بحاص  هل  لیقف  دـیمعلا  نب  لضفلا  ابا  بحـصی  ناک  هنال  ءارزولا  نم  بحاصلاب  بّقل  نم  لوا  وه  هریغ و  هعمجی 
تام اّملف  ۀلوّدلا  نکر  نب  ۀلوّدلا  دّیؤملا  ریزو  الوا  ناک  ةرازولا و  ّیلو  نم  لک  هب  یمـس  مث  هیلع  املع  یقب  ةرازولا و  ّیلوت  امل  بقّللا  اذه 

ةدع بحاّصلا  فّنـص  هدنع و  هتلزنم  تمظع  هترازو و  یلع  دابع  نب  بحاّصلا  ّرقا  هتکلمم  یلع  ۀلودلا  رخف  هوخا  یلوتـسا  ۀـلودلا و  دـّیؤم 
لئاضف نمضتی  ۀمامالا  باتک  لئاسرلا و  یف  یفاکلا  ۀغّللا و  یف  طیحملا  اهنم  بتک 
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رخطصاب و ۀئامثالث  نیرـشع و  ّتس و  ۀنـس  ةدعقلا  يذ  یف  هدلوم  ناک  دّیجلا و  مظنلا  هل  ةرازولا و  باتک  همدقت و  نم  ۀماما  ۀّحـص  ّیلع و 
سمخ و وا  عبرا  ۀنـس  یف  دابع  یفوت  ۀلودلا و  نکر  ریزو  بحاصلا  وبا  دابع  ناک  ناسارخ و  ناقلاط  نیوزق ال  ناقلاط  یه  ناقلاطلاب و  لیق 

مـساقلا وبا  بحاّصلا  تام  اهیف  هتفگ و  هروکذم  هنـس  عئاقو  رد  رـصتخملا  ۀمتت  رد  يدرولا  نباب  ریهـشلا  رفظم  نب  رمع  ۀـئامثالث و  نیثلث و 
بّقل نم  لّوا  امرک  اریبدـت و  املع و و  هنامز  دـحوا  ناک  ناهبـصاب  نفدـف  لقن  يرلاب و  هیوب  نب  یلع  ۀـلودلا  رخف  ریزو  داـبع  نب  لیعامـسا 

املع راص  ةرازولا و  ّیلوت  امل  بقّللا  اذـه  هیلع  قلطا  مث  دـیمع  نبا  بحاص  هل  لیقف  دـیمعلا  نب  لضفلا  اـبأ  بحـص  ءارزولا  نم  بحاّـصلاب 
لئاسرلا و یف  یفاکلا  ۀغللا و  یف  طیحملا  هل  ۀلودلا و  رخفل  هدعب  ۀلودلا و  دّیوملا  اریزو  الوا  ناک  ةرازولا و  یلو  نم  لک  هب  یمـس  مث  هیلع 

ۀنـس ةدعقلا  يذ  یف  دلو  دّیجلا  مظنلا  هل  ءارزولا و  باتک  مهنع و  هَّللا  یـضر  همّدقت  نم  ۀماما  ۀحـص  ّیلع و  لئاضف  نمـضتی  ۀمامالا  باتک 
ۀئام ثالث  نینامث و  سمخ و  وا  عبرا  ۀنس  یفوت  ۀلودلا و  نکر  ریزو  هوبا  دابع  نیوزق و  ناقلاطب  لیق  رخطصاب و  ۀئامثالث  نیرشع و  ّتس و 

نب دابع  نیـسحلا  یبأ  نب  لیعامـسا  مساقلا  وبا  بحاصلا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحا  نیدلا  سمـش  و 
یبأ نع  بدالا  ذـخا  همرک  همراکم و  هلئاضف و  یف  رـصعلا  ۀـبوجعا  رهّدـلا و  ةردان  ناک  یناـقلاطلا  سیردا  نب  دـمحا  نب  داـبع  نب  ساـبع 

یبلاعثلا روصنم  وبا  لاق  امهریغ و  دیمعلا و  نبا  لضفلا  یبأ  نع  ذخا  ۀغللا و  یف  لمجملا  باتک  بحاص  يوغللا  سراف  نب  دـمحا  نیـسحلا 
مرکلا و دوجلا و  یف  هناش  ۀـلالج  بدالا و  ملعلا و  یف  هلحم  ّولع  نع  حاصفالل  اهاضرا  ةرابع  ینرـضحت  تسیل  هّقح  یف  ۀـمیتیلا  هباـتک  یف 

رـصقی یفـص  دهج و  هیلاعم و  هلئاضف و  یندا  غولب  نع  ضفخنت  یلوق  ۀـمه  نال  رخافملا  تاتـشا  هعمج  نساحملا و  یف  تایاغلا  یف  هدّرفت 
نم أشن  بحاصلا  هقح  یف  یمزراوخلا  رکب  وبا  لاق  هلاوحا و  نم  فرط  هنـساحم و  ضعب  حرـش  یف  عرـش  مث  هیعاـسم  هلـضاوف و  رـسیا  نع 

ثرو وه  هقح و  یف  یمتـسرلا  دیعـس  وبا  لاق  امک  هئابآ  نع  اـهثرو  اـهّرد و  قیواـفا  عضر  اـهرکو و  یف  جرد  ّبد و  اـهرجح و  یف  ةرازولا 
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بحاّصلاب بّقل  نم  لوا  وه  و  دابع * نع  لیعامسا  هتر و  ازو * دابع  سابعلا  نع  يوری  دانـسالاب * دانـسالا  ۀلوصوم  رباک  نع  ارباک  ةرازولا 
املع یقب  ةرازولا و  یلوت  امل  مسالا  اذـه  هیلع  قلطا  مث  دـیمعلا  نبا  بحاص  هل  لیقف  دـیمعلا  نب  لضفلا  ابا  بحـصی  ناـک  هنـال  ءارزولا  نم 
هیلع ّرمتساف  بحاّصلا  هاّمس  ابّصلا و  ذنم  هیوب  نبا  ۀلودلا  دّیؤم  بحص  ّهنأل  بحاّصلا  هل  لیق  امنا  هنا  یجاتلا  باتک  یف  یباّصلا  رکذ  هیلع و 

ۀلودلا دّیؤم  ریزو  الوا  ناک  هدعب و  ةرازولا  یلو  نم  لک  هب  یمس  مث  هب  رهتشا  بقّللا و  اذه 
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هیبا ۀمجرت  یف  روکذملا  دیمعلا  نب  لضفلا  یبأ  نب  یلع  حتفلا  یبأ  دـعب  هترازو  یلوت  یملیدـلا  هیوب  نب  ۀـلودلا  نکر  هیوب  نب  روصنم  یبأ 
یلع نسحلا  وبا  ۀلودلا  رخف  هوخا  هتکلمم  یلع  یلوتسا  ناجرجب  ۀئامثالث  نیعبـس و  ثلث و  ۀنـس  نابعـش  یف  ۀلودلا  دّیؤم  یفوت  املف  دمحم 

اهتلمج نم  ۀینون  اتایبا  اموی  ینارفعزلا  مساقلا  وبا  دشنا  رمالا و  ذفان  امظعم  هدنع و  الجبم  ناک  هترازو و  یلع  بحاصلا  ّرقاف 
اند وا  يأن  نم  یتحار  یلا  ینغلا  يدهت  هایاطع  نم  ایا 

انکمم اهلثم  لخن  مل  اسک  نیرئازلا  نیمیقملا و  توسک 
انا ّالا  زخلا  نم  فونص  یف  نوشمی  رادلا  ۀیشاح  و 

ۀیراج رامح و  لغب و  سرف و  ۀـقانب و  هل  رماف  ریمالا  اهیا  ینلمحا  هل  لاق  الجر  نا  ینابیـشلا  ةدـئاز  نب  نعم  رابخا  یف  تأرق  بحاصلا  لاـقف 
لیوارس و ۀعارد و  ۀمامع و  صیمق و  ۀبجب و  ّزخلا  نم  کل  انرما  دق  هیلع و  کتلمحل  اذه  ریغ  ابوکرم  قلخ  یلاعت  هَّللا  ّنا  تملع  ول  لاق  مث 

مل ام  ءارعـشلا  نم  هدـنع  عمتجا  هکاـنیطعال و  ّزخلا  نم  ذـختی  رخآ  اـسابل  اـنملع  ول  سیک و  بروج و  ءاـسک و  ءادر و  فرطم و  لیدـنم و 
نیبارـضلاب ۀمجرتم  ۀملظم  یف  ۀعقر  هیلإ  برـضلا  راد  نم  نوبارـضلا  عفر  ۀبوجالا  نسح  ناک  حئادملا و  برغب  هوحدم  هریغ و  دـنع  عمتجی 

انیلإ و ّتدر  انتعاضب  هذه  اهیف  عقوف  هظافلا  نم  ۀلمج  قرـس  هلئاسر و  یلع  اهیف  راغا  ۀقرو  هیلإ  مهـضعب  بتک  دراب و  دیدح  یف  اهتحت  عقوف 
ءاوس یف  هآرف  علطاف  هتوص  یلعاب  سوبحملا  هادانف  هآرف  هیلع  علطاـف  اـموی  حطّـسلا  دعـص  مث  هراوجب  ّقیـض  ناـکم  یف  هلاـمع  ضعب  سبح 
یلع هبتر  تادلجم  عبس  یف  وه  طیحملا و  هامس  اباتک  ۀغللا  یف  فنص  ةریثک و  هرداون  نومّلکت و  اهیف و ال  اوئـسخا  بحاصلا  لاقف  میحجلا 

لئاضف دایعالا و  باتک  لئاسرلا و  یف  یفاکلا  باتک  رفوتم و  ءزج  یلع  ۀغللا  نم  لمتـشاف  دهاوشلا  لّلق  ظافلالا و  هیف  رثک  مجعملا  فورح 
نع فشکلا  باـتک  ءارزولا و  باـتک  همّدـقت و  نم  ۀـماما  تبثی  هنع و  هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  لـئاضف  هیف  رکذـی  باـتک  زورینلا و 

هلوق  هنمف  دّیج  مظن  ۀعیدب و  لئاسر  هل  هتافص و  یلاعت و  هَّللا  ءامسا  باتک  یّبنتملا و  رعش  يواسم 
یتفص  هنع  رصقی  هلامج  نداش  و 

یتفش  لّبق  تلقف  يدی  لیبقتل  يوها 
رمخلا ۀقر  یف  هل  و 

رمالا لکاشتف  اهباشت  رمخلا و  تقر  جاجزلا و  قر 
رمخ حدق و ال  امناک  حدق و  رمخ و ال  امناکف 

وه یلع و  وبا  هتینک  ریزولا و  دمحا  نب  ریثک  یثری  هل  و 
لیلج  یلع  عورزم  کلذ  دمحا و  نب  ریثک  يدوا  یل  نولوقی 
لیلق  لاجّرلا  یف  ریثک  لثمف  اعم  هکبن  یلعلا  ینوعد و  تلقف 

هیعدتسی رّـسلا  یف  ۀقرو  هیلإ  بتک  ناماس  ینب  كولم  دحا  روصنم  نب  حون  نا  يوحنلا  یـسرافلا  نیـسحلا  نب  دمحم  نیـسحلا  وبا  یکح  و 
قیلی امب  ّنظلا  امف  لمج  ۀئام  عبرا  یلا  ۀّصاخ  هبتک  لقن  یف  جاتحی  هنا  هیلإ  هراذعا  ۀلمج  نم  ناکف  هتکلمم  رما  ریبدـت  هترازو و  هیلإ  ضّوفیل 

لّمجتلا نم  هب 
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لیق رخطـصاب و  ۀئامثالث  نیرـشع و  تس و  ۀنـس  ةدعقلا  يذ  نم  تیقب  ۀلیل  ةرـشع  عبر  هدلوم ال  ناک  ۀیافک و  هرابخا  نم  ردقلا  هذـه  یف  و 
یلاعت و هَّللا  همحر  ناهبصا  یلا  لقن  مث  يرلاب  ۀئام  نامث  نینامث و  سمخ و  ۀنس  رفص  نم  نیرـشعلا  عبارلا و  ۀعمجلا  ۀلیل  یفوت  ناقلاطلاب و 

رعاشلا ءالعلا  نب  مّیقلا  نب  مساقلا  وبا  لاق  ضییبتلاب  اهنودـهاعتی  هتنب  دالوا  نالا و  یلا  ةرماـع  یه  هیرذ و  باـنب  فرعت  ۀـلحمب  ۀـبق  یف  نفد 
اهنم و ادبا  امب  ردا  ملف  هنساحم  ةرثک  ینتمجلا  تلقف  كرعش  کلـضف و  عم  بحاّصلا  ثرت  ملا  مل  لوقی  الئاق  مانملا  یف  تیأر  یناهبـصالا 

لاق  لق  تلقف  هلوقا  ام  زجأ  لاقف  اهل  ءافیتسالا  یب  ّنظ  دق  رصقا و  نا  تفخ 
تلقف  ةریفح  یف  اعم  یفاکلا  دوجلا و  يوث 

لاقف  هیخاب  امهنم  لک  سنایل 
تلقف  اقفاوت  مث  نیّیح  ابحطصا  امه 
لاقف  هیرذ  بابب  دحل  یف  نیعیجض 

تلقف  مهرقتسم  نع  نوواثلا  لحترا  اذإ 
بحاّصلا ریغ  هتایح  یف  ناک  امک  هتافو  دعب  دحا  دعـسی  مل  هنا  هرابخا  یف  تیأر  هتـسامح و  یف  یـسایبلا  اذه  رکذ  هیف  ۀمیقلا  موی  یلا  اماقا 

الوا و روکذملا  ۀلودلا  رخف  همودخم  رضح  هتزانج و  جورخ  نورظنی  هرـصق  باب  یلع  سانلا  عمتجا  يرلا و  ۀنیدم  هل  تقلغا  یفوت  امل  ّهناف 
ماما ۀلوّدلا  رخف  یشم  ضرالا و  اولبق  ةدحاو و  ۀحیحـص  مهعمجاب  سانلا  حاص  بابلا  نم  هشعن  جرخ  املف  مهـسابل  اوّریغ  دق  داّوقلا و  رئاس 

هلوقب  یمتسرلا  دیعس  وبا  هاثرو  امایا  ءازعلل  دعق  سانلا و  عم  ةزانجلا 
داوج حامتسی  وا  لماوخ  يرثلا أ  یلا  شهی  دابع  نبا  دعبا 

داعم داعملا  یتح  امهل  امف  هتومب  اتومی  نا  الا  هَّللا  یبأ 
هیوب و نبا  ۀلودلا  نکر  ریزو  ناک  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀئامثالث  نیثلث و  سمخ و  وا  عبرا  ۀنس  یف  سابعلا  نب  دابع  نسحلا  وبا  هدلاو  یفوت  و 

ۀئامثالث نینامث و  عبس و  ۀنس  نابعش  یف  ۀلودلا  رخف  یفوت  یبنتملا و  حودمم  ورـسخانف  ۀلودلا  دضع  دلاو  روکذملا و  ۀلوّدلا  رخف  دلاو  وه 
ۀیناثلا فلالا  دعب  فاق و  ۀحوتفم و  مال  فلالا  دعب  ۀلمهملا و  ءاطلاب  یناقلاطلا  ۀئامثالث و  نیعبرا و  يدحا و  ۀنس  هدلوم  یلاعت و  هَّللا  همحر 
ناقلاط نم  هلـصا  روکذملا  بحاصلا  نیوزق و  لامعا  نم  يرخالا  ناسارخب و  امهادحإ  نیتنیدمل  مسا  وه  ناقلاطلا و  یلا  ۀبـسنلا  هذه  نون 

بحاّصلا هتفگ و  ۀـئامثالث  نینامث و  سمخ و  هنـس  عئاقو  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  دـمحا  نب  دـمحم  ناسارخ و  ناقلاط  نیوزق ال 
بدالا هنع  ذخا  دیمعلا و  نب  لضفلا  ابا  ریزولا  بحص  ۀلودلا  رخف  ۀلودلا و  نکر  نب  هیوب  ۀلودلا  دّیؤم  ریزو  دابع  نب  لیعامـسا  مساقلا  وبا 

نفد لقن و  يرلاب و  یفوت  الدـع  الاضفا و  ۀمـشح و  ءاخـس و  البن و  اددوس و  امزع و  امزح و  ریبدـتلا  لاجر  نم  ناک  لّـسرتلا و  رعـشلا و  و 
دابع و نباب  فورعملا  بحاّصلا  یفوت  اهیف  ۀئام  ثالث  نینامث و  سمخ و  ۀنـس  هتفگ  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  ناهبـصاب و 

رصعلا ۀبوجعا  رهّدلا و  ةردان  ناک  یناقلاطلا  سیردا  نب  دمحا  نب  دابع  نسحلا  یبأ  نب  لیعامسا  مساقلا  وبا  وه 
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نب لضفلا  یبأ  نع  ذخا  ۀغللا و  یف  لمجملا  باتک  بحاص  يوغّللا  سرافلا  نب  دمحا  نیـسحلا  یبأ  نم  بدالا  ذـخا  همراکم  هلئاضف و  یف 
ملعلا و یف  هلحم  ولع  نع  حاصفالل  اهاضرا  ةرابع  ینرـضحت  تسیل  هقح  یف  ۀمیتیلا  باتک  یف  یبلاعثلا  روصنم  وبا  لاق  امهریغ و  دـیمعلل و 

غولب نع  ضفخنت  یلوق ؟؟؟ ۀـمه  نال  رخافملا  تاتـشا  هعمج  نساحملا و  یف  تایاغلاب  هدرفت  مرکلا و  دوجلا و  یف  هناـش  ۀـلالج  بدـالا و 
وبا لاق  هلاوحا و  نم  فرط  هنساحم و  ضعب  حرش  یف  عرـش  مث  هیعاسم  هلئاضف و  رـسیا  نع  رـصقی  یفـص  دهج و  هیلاعم و  هلـضاوف و  یندا 
لاق امک  هئابآ  نع  اهثرو  اهّرد و  قیوافا  عضر  اهرکو و  نم  جرد  ّبد و  اهرجح و  یف  ةرازولا  نم  أـشن  بحاـصلا  هقح  یف  یمزراوخلا  رکب 

هقح  یف  یمتسرلا  دیعس  وبا 
دانسالاب دانسالا  ۀلوصوم  رباک  نع  ارباک  ةرازولا  ثرو 
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دابع نع  لیعامسا  هتر و  ازو  دابع  سابعلا  نع  يوری 
عمتجا ّيرلا و  ۀنیدم  تقلغا  یفوت  امل  هناف  بحاصلا  ریغ  هتایح  یف  ناک  امک  هتافو  دعب  دحا  دعـسی  مل  ّهنا  هرابخا  یف  تیأر  مهـضعب  لاق  و 

دحا دعـسی  مل  ینعی  تلق  مهـسابل  اوریغ  دق  داّوقلا و  رئاس  ۀلودلا و  رخف  همودخم  رـضح  هتزانج و  جورخ  نورظتنی  هرـصق  باب  یلع  سانلا 
وه بطاعم و  یلاعت  هَّللا  مّلـسی  مل  نا  یه  یّتلا  بصانملا  نم  هب  نورختفی  ام  اینّدلا و  تایالو  بابرا  نم  هریغ  هتایح  یف  ناک  امک  هتوم  دعب 
امل بقّللا  اذـه  هیلع  قلطا  مث  دـیمعلا  نبا  بحاص  هل  لیقف  دـیمعلا  نب  لضفلا  ابا  بحـصی  ناـک  ّهنـأل  ءارزولا  نم  بحاّـصلاب  بقل  نم  لّوا 

هامـس یبّصلا و  ذـنم  ۀـلوّدلا  دـیؤم  بحـص  ّهنأل  بحاّصلا  هل  لیق  امنا  هنا  یجاتلا  باتک  یف  یباّصلا  رکذ  هیلع و  اـملع  یقب  ةرازولا و  یلوت 
هیوب روصنم  یبأ  ۀلودلا  دّیؤم  ریزو  الوا  ناک  دعب و  ةرازولا  ّیلوت  نم  لک  هب  یّمـس  مث  هب  رهتـشا  هیلع و  بقّللا ؟؟؟ اذـه  ّرمتـساف  بحاّصلا 
ّیلع حتفلا  یبأ  دعب  هترازو  ّیلوت  یملیدلا  ۀلودلا  نکر  نبا  ۀنکاس  ءاه  هرخآ  یف  تحت و  نم  ةانثملا  نوکـس  واولا و  حتف  ةدّـحوملا و  ّمضب 
ّرقاف نسحلا  وبا  ۀلودلا  رخف  هوخا  هتکلمم  یلع  یلوتسا  ۀئامثالث  نیعبس و  ثلث و  ۀنس  یف  ۀلوّدلا  دیؤم  یفوت  املف  دیمعلا  نب  لضفلا  یبأ  نب 
قرـس هلئاسر و  یلع  اهیف  راغا  ۀـعقر  هیلإ  مهـضعب  بتک  ۀـنطفلا  نسح  ناک  رمالا و  ذـفان  امّظعم  هدـنع  الّجبم  ناک  هترازو و  یلع  بحاصلا 
هآرف هیلع  علطاف  اموی  حطّسلا  دعص  مث  هراوجب  ّقیـض  ناکم  یف  هلامعا  ضعب  سبح  انیلإ و  ّتدر  انتعاضب  هذه  اهتحت  عقوف  هظافلا  نم  ۀلمج 

نم باطخب  انتبطاخ  کنا  ینعی  تلق  نوملکت  اهیف و ال  اوئـسخا  بحاّصلا  لاقف  میحجلا  ءاوس  یف  هآرف  علّطاف  هتوص  یلعاب  سوبحملا  هادانف 
تادّلجم و عبـس  وه  ۀغّللا و  یف  طیحملا  باتک  اهنم  ةریثک  فیناصت  رداون و  هل  راّنلا و  لها  هب  باجی  يّذلا  باوجلاب  كانبجاف  بّذـعم  وه 

هلوق هتلمج  نم  دّیج  مظن  ۀعیدب و  لئاسر  هل  يرخا و  بتک  هتافص و  هَّللا و  ءامسا  باتک  یّبنتملا و  رعش  يواسم  نع  فشکلا  باتک 
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رمالا لکاشت  اهباشتف و  رمخلا  تقر  جاجّزلا و  قر 
رمخ حدق و ال  امناک  حدق و  رمخ و ال  امناکف 

سدق يدرورهّسلا  نیّدلا  باهش  هرهد  ماما  هرصع و  خیش  امهب  لثمتی  نمم  ۀهباشتملا و  ۀلمتحملا  رومالا  یف  امهب  لثمتی  ناتیبلا  اذه  تلق و 
هیعدتسی ۀقر  هیلإ و  بتک  ناماس  ینب  كولم  دحا  روصنم  نب  حون  ّنا  يوحنلا  یـسرافلا  نیـسحلا  نب  دمحم  نسحلا  وبا  یکح  هحور و  هَّللا 

هب قیلی  امب  نظلا  امف  لمج  ۀئام  عبرا  ۀـصاخ  هبتک  لقنل  جاتحی  هنا  هیلإ  هراذـتعا  ۀـلمج  نم  ناکف  هتکلمم  لها  ریبدـت  هترازو و  هیلإ  ضوفیل 
نبا ینالقابلا و  رکذ  یلا  یهتنا  اذإ  ناک  دابع  نب  بحاّصلا  نا  هب  قثا  نم  یل  یکح  رکاسع  نب  مساقلا  وبا  ظفاحلا  مامالا  لاق  لـمجتلا و  نم 
نبا قرغم و  رحب  ینالقابلا  لاق  يرعشالا  نسحلا  یبأ  خیـشلا  باحـصا  نم  نیرـصاعتم  اوناک  ینیارفـسالا و  قاحـسا  یبأ  ذاتـسالا  كروف و 
نع ربخا  ثیح  هعور  یف  ثفن  سدـقلا  حور  ناک  رکاسع و  نب  مساقلا  وبا  ظـفاحلا  لاـق  قرحم  راـن  ینئارفـسالا  قرطم و  لـیم ؟؟؟ كروف 
دابع نب  سابعلا  نب  دابع  نب  لیعامـسا  هتفگ  ةاعولا  ۀیغب  رد  یطویـس  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  مهیف و  لاحلا  ۀقیقح  وه  امب  ۀـثالثلا  ءالؤه 
نبا نع  بدالا  ذـخا  ۀـئامثالث و  نیرـشع و  عبرا و  ۀنـس  ةدـعقلا  يذ  یف  دـلو  ةافکلا  یفاک  بحاّصلاب  بقلملا  ریزولا  مساقلا  وبا  یناـقلاطلا 

رـضح ءالمالل و  دـعق  ثدـح و  مالکلا  لئاضفلا و  یف  هرهد  ۀـبوجعا  هرـصع و  ةردان  ناک  ۀـعامج  هیبا و  نم  عمـس  دـیمعلا و  نبا  سراف و 
موی و لک  یف  ارانید  هتدلاو  هیطعت  أرقیل  دجسملا  یلا  یضملا  دارأ  اذإ  رغـصلا  یف  ناک  نیلمتـسم و  ۀتـس  هل  ناک  ثیحب  هدنع  ریثکلا  سانلا 

تحت حرطا  ۀـلیل  لـک  شاّرفلل  لوقی  راـص  ربک و  نا  یلا  هبابـش  یف  هباد  اذـه  ناـکف  هاـقلت  ریقف  لوا  یلع  اذـهب  قّدـصت  هل  لوقت  اـمهرد و 
یّلـص و هبتناف و  رانیّدلا  مهرّدلا و  هل  حرطی  نا  یلایّللا  نم  ۀلیل  یـسن  شاّرفلا  نا  مث  ةّدم  اذـه  یلع  یقبف  هاسنی  اّلئل  امهرد  ارانید و  حرطملا 

اوطعا شارفلا و  نم  انه  ام  اوذـخ  نیـشاّرفلل  لاقف  هلجا  برقل  هنا  نظ  کلذ و  نم  ریطتف  امهدـقفف  رانیدـلا  مهردـلا و  ذـخایل  حرطملا  بلق 
جابید و حرطم  اولاق  وه  ام  لاقف  اذه  لّبقت  اولاقف  ةأرما  دی  یلع  یکّتی  اّیمـشاه  یمع  اوقلف  اذه  ریخاتل  ةرافک  نوکی  یتح  هنوقلت  ریقف  لّوالا 

اولاقف ینوقدـصت  مل  نا  ةأرملا  هذـه  اولأسا  لاقف  هلاس  قافا  املف  ءام  هیلع  ّشر  هرـضحاف و  هرماب  بحاّصلا  اوملعاف  هیلع  یمغاف  جابید  ّداخم 
هب اهل  يرتشا  انتوق  نع  لضفی  يّذلا  ردقلا  ذخا  نینـس  یلو  هانجّوزف  لجر  اهبطخ  ةأرملا  هذه  نم  ۀـنبا  یل  فیرـش  لجر  انا  لاقف  حرـشا  هل 
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یلا ۀموصخ  اهنیب  ینیب و  يرج  کلذ و  یل  نیا  نم  اهل  تلقف  جابید  ّداحم  جابید و  حرطم  هل  تیهتـشا  اهما  تلاق  ۀـحرابلا  ناک  اّملف  ازاهج 
نوکی لاقف ال  ّیلع  یـشغی  نا  یل  ّقح  مالکلا  اذـه  ءـالؤه  یل  لاـق  اّـملف  یهجو  یلع  یـضما  یتح  ینجرخت  يدـیب و  ذـخات  نا  اـهتلاس  نا 

ازاهج هل  يرتشا  مث  هب  قیلی  ام  عم  الا  جابیدلا 
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نکر نب  ۀلوّدلا  دّیومل  ارهش  ۀنس و  رشع  ۀینامث  ةرازولا  بحاّصلا  یلو  ۀّینـس  ۀعاضب  هیلإ  عفد  ۀیبصلا و  جوز  رـضحا  حرطملا و  کلذب  قیلی 
بلغف بحاّصلا  هامس  ابّـصلا و  نم  ۀلودلا  دّیؤم  بحـص  ّهنأل  ءارزولا  یف  بحاّصلا  یّمـس  نم  لوا  وه  ۀلوّدلا و  رخف  هیخا  هیوب و  نب  ۀلودلا 
عمتجا ام  رباـکالا  ءارعـشلا و  ءاـملعلا و  نم  دـحا  ةرـضحب  عمتجی  مل  ۀـلوّدلا و  رخف  همظعا  اـم  همودـخم  اریزو  مظعی  مل  بقللا و  اذـه  هیلع 

هلوقب  یناهبصالا  یمتسرلا  دیعس  وبا  ینّرس  امک  رعاش  ینّرس  ام  ۀیسراف  ۀیبرع و  ةدیصق  فلا  ۀئامب  تحدم  لاق  ّهنا  هنع  هترضحب و 
دانسالاب دانسالا  ۀلوصوم  رباک  نع  ارباک  ةرازولا  ثرو 

دابع نع  لیعامسا  هتر و  ازو  دابع  سابعلا  نع  يوری 
یف یلما  هناف  يدیحوتلا  نایح  وبا  اما  ناک و  نم  انئاک  کلذ  یف  هنم  دحا  عمطی  مایقلا و ال  یلا  ریـشی  سانلا و ال  نم  دحال  موقی  نکی  مل  و 
رشع ۀغّللاب  طیحملا  فیناصتلا  نم  بحاصلل  هل و  حئابق  اهیف  ددع  هنم و  هلان  ّظح  صقنل  نیریزولا  بلثب  اهاّمس  ةدلجم  دیمعلا  نبا  مذ  هّمذ و 

نم نیرـشعلا  عبارلا و  ۀعمجلا  ۀلیل  تام  کلذ  ریغ  و  هرعـش - ناوید  ةرهمجلا - ةرهوج  یّبنتملا  رعـش  يواسم  نع  فشکلا  هلئاسر  تادـلجم 
حاص هشعن  جرخ  املف  هتزانج  نورظتنی  هرـصق  باب  یلع  ساـنلا  عمتجا  يّرلا و  ۀـنیدم  هل  تقلغا  ۀـئامثالث و  نیناـمث و  سمخ و  ۀنـس  رفص 

هرعش  نم  کلذب و  بانطالا  نع  ینغت  هترهش  ناهبصا و  یلا  کلذ  دعب  لقن  مث  ضرالا  اوّلبق  ةدحاو و  ۀحیص  مهعمجاب  سانلا 
هرادف  قلخلا  ئیس  یبیقر  نا  یل  لاق 

نب لیعامـسا  مساقلا  وبا  بحاّصلا  هتفگ  مولعلا  دجبا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  هراکملاب و  تفح  ۀـّنجلا  کهجو  ینعد  تلقف 
امهریغ دیمعلا و  نبا  يوغللا و  سراف  نبا  نع  بدالا  ذخا  همرک  همراکم و  هلئاضف و  یف  رصعلا  ۀبوجعا  رهدلا و  ةردان  ناک  یناقلاطلا  دابع 

ّبد اهرجح و  یف  ةرازولا  نم  أشن  یهتنا  بدالا  ملعلا و  یف  هلحم  ّولع  نع  حاصفالل  اهاضرا  ةرابع  ینرضحت  تسیل  ۀمیتیلا  یف  یبلاعثلا  لاق 
یف فّنـص  حئادملا  ررغب  هوحدم  هریغ و  دـنع  عمتجی  مل  ام  ءارعـشلا  نم  هدـنع  عمتجا  یملیدـلا و  هیوب  نبا  ریزو  ناک  اهرکو و  یف  جرد  و 

رعش هلوق  هنمف  دّیج  مظن  ۀعیدب و  لئاسر  هل  رفوتم و  ءزج  یلع  ۀغللا  نم  لمتشا  تادلجم  عبس  یف  وه  طیحملا و  هاّمس  اباتک  ۀغّللا 
یتفص  هنع  رصقت  هلامج  نداش  و 

یتفش  لّبق  تلقف  يدی  لیبقتل  يوها 
رعش رمخلا  ۀقر  یف  هل  و 

رمالا لکاشت  اهباشتف و  رمخلا  تقر  جاجّزلا و  ّقر 
رمخ حدق و ال  امناک  حدق و  رمخ و ال  امناکف 

نیوزق و لامعا  نم  يرخالا  ناسارخب و  امهادـحا  نیتنیدـمل  مسا  ناقلاطلا  ناهبـصا و  یلا  لقن  مث  يرلاـب  ۀنـس 385  یفوت  هنس 326 و  دلو 
يرخالا نم  بحاّصلا 

مشش تسب و  هجو 

بقانم باتک  رد  یلزاغملا  نبا  هدومن  تیاور  ار  ریط  ثیدـح  ظـعاولا  نیهاـش  نباـب  فورعملا  ناـمثع  نب  دـمحا  نب  رمع  صفح  وبا  هکنآ 
نب دمحم  ان  مهثدح  ظعاولا  نیهاش  نب  دمحا  نب  رمع  صفح  ابا  نا  ةزاجإ  یلع  نب  دـمحم  انربخا  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
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ملاس نب  میعن  ان  ۀقدص  نب  میهاربا  ان  ینراوحلا  نیسحلا 
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دمحم نب  بلاط  وبا  انربخا  هتفگ  بقانم  رد  یلزاغملا  نبا  زین  ثیدحلا و  رکذ  رئاط و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  سنا  ان 
ان یـضرفلا  مساقلا  نب  رـصن  ان  لاق  مهثدح  نیهاش  نب  دمحا  نب  رمع  صفح  ابا  نا  یلا  هب  بتک  امیف  يدادـغبلا  ّیبرحلا  حـتفلا  نب  یلع  نب 

ۀنس ۀئام  ةرشع و  ینثا  یل  ملاس  نب  میعن  لاق  ۀئام و  نیعست و  ۀنس  هتیقل  ربنق و  نب  ملاس  نب  میعن  یل  لاق  لاق  يرهوجلا  رواسم  نب  یسیع 
ّبحاب ینتیا  مهّللا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ّيوشم  ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  يدها  کلام  نب  سنا  یل  لاق 

یلـص یبنلا  هل  لاقف  ۀعبارلا  یف  وا  ۀثلاثلا  یف  لخدف  هتددرف  ّیلع  ءاجف  يرهوجلا  رواسم  نب  یـسیع  نم  کّشلا  هّبحت  نمب  وا  کیلإ  کقلخ 
ام سنا  ای  لاق  سنا  یندرف  تئج  مث  سنا  یندرف  تئج  مث  سنا  ینّدرف  تئج  لاق  یلع  ای  یّنع  کب  أطبأ  ام  وا  کسبح  اـم  ملـس  هیلع و  هَّللا 

ّیلع نم  لضفا  راصنالا  یف  وا  سنا  ای  لاقف  معن  تلقف  راصنالا  نم  الجر  نوکی  نا  توجر  تعنص أ  ام  یلع  کلمح 
هتفگ و ریط  ثیدح  رکذ  رد  هرضن  ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  و 

مث هتددرف  یلع  ءاجف  هلوق  دـعب  لاق  یبرحلا و  ةدایز  رکذـی  مل  هثیدـح و  نم  ءزج  یف  نیهاش  نب  نامثع  نب  رمع  صفح  وبا  ظـفاحلا  هجرخ 
تئج لاق  یلع  ای  یّنع  کب  أطبا  ام  وا  یّنع  کسبح  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  هل  لاقف  ۀـعبارلا  یف  وا  ۀـثلاثلا  یف  لخدـف  هتددرف  ءاـج 

راصنالا نم  الجر  نوکی  نا  توجر  لاق  تعنـص  ام  یلع  کلمح  ام  سنا  اـی  لاـق  سنا  یندرف  تئج  مث  سنا  یندرف  تئج  مث  سنا  یندرف 
ّیلع نم  لضفا  وا  ّیلع  نم  ریخ  راصنالا  یفوا  لاقف 

ّیبرحلا بلاط  یبأ  نع  يربکعلا  شداک  زیزعلا  وبا  ینثدـح  هدومرف و  ریط  ثیدـح  رکذ  رد  بقانم  باتک  رد  هارث  باـط  بوشآرهـش  نبا  و 
يرهوجلا یـسیع  دمحم  وبا  انربخا  لاق  یـضئارفلا  مساقلا  نب  رـصن  ینثدـح  لاق  هدنـس  برق  ام  هباتک  یف  ظعاولا  نیهاش  نبا  نع  يراشعلا 

ریهاشم نینومام و  تابثا  نیقثوم و  همئا  نیثدـحم و  رباکا  زا  نیهاش  نبا  ربخلا و  کلام  نب  سنا  لاق  لاـق  ربنق  نب  ملاـس  نب  میعن  لاـق  لاـق 
نیرد قبـس  بصق  تزایح  رد  قباس و  هینـس  نیرخأتم  نیمدقتم و  هذباهج  عیمج  رب  فیلاوت  ددعت  فیناصت و  ترثک  باب  رد  تسنیدیفم و 

وا يارب  فیناصت  ترثک  ياهتنم  موق  همئا  هکنآ  ات  دـشابیم  قئاف  تارـضح  نیا  نیرهام  نیعراب و  لک  رب  هلیلج  تمرکم  هلیمج و  تلیـضف 
ناهرب لیلد و  ماقم  رد  دنزاونیمن و  میخف  دجم  میظع و  فرـش  نیاب  شیوخ  همئا  نیطاسا و  زا  ار  يرگید  دـنزاسیم و  تباث  صوصخلاب 

یط تمارک  لـیبق  زا  ار  بیرغ  رما  نیا  دنـسیونیم و  راـطنق  تفه  تسب و  رازه و  هتـشون  دوخ  فیناـصت  گرزب  نیا  واـب  هک  يدادـم  نزو 
ءاشنا هچنانچ  هدیـسر  مهب  ردقلا  ۀلیل  ءارـسالا و  ۀلیل  زا  تثاروب  ار  وا  تمارک  نیا  هک  دـنربیم  نامگ  دـننادیم و  ناکم  تمارک  لثم  نامز 

نب میرکلا  دـبع  باـسنالا  باـتک  زا  هک  وا  هریثک  دـماحم  هریزغ و  نساـحم  هقنوم و  بقاـنم  هقرعم و  لـئاضف  رگید  ینعم و  نیا  یلاـعت  هَّللا 
یمزراوخلا دومحم  نب  دمحم  زا  هفینح  یبأ  دنسم  لاجرلا  ءامـسا  ریثالا و  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  لماک  خیرات  یناعمـسلا و  دمحم 

ربغ نم  ربخ  یف  ربع  يرزجلا و  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  سمش  ءارقلا  تاقبط  و 
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تاقبط یطویـسلا و  نیدلا  لالج  لوقعلا  یهتنم  ظافحلا و  تاقبط  یعفایلا و  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  نانجلا  ةآرم  یبهذلا و  دمحا  نب  دمحم  زا 
نب دمحم  هیندل  بهاوم  حرش  يرکبرایدلا و  دمحم  نب  نیسح  سمخ  خیرات  یکلاملا و  يدوادلا  یلع  نب  دمحم  نیدلا  سمش  نیرسفملا 

رهاظ و رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  زا  هنسلاب  ۀنـسحلا  ةوسالا  یف  هنج  ریمالا و  دمحم  نب  دمحم  دیناسا  هلاسر  یناقرزلا و  یقابلا  دبع 
ریطلا ثیدحلا  مامالا  ظفاحلا  نیهاش  نبا  ۀـیاور  یلع  مالعلا  زیزعلا  کلملا  هّلل  دـمحلاف  تفایرد  یهاوخ  هیبشت  ثیدـح  دـلجم  رد  تسرهاب 
مهنا يدب  و  ماحفالا ، دئاصم  مهیلع  تکبتـشا  و  مازلالا ، بلاخم  مهب  تبـشن  ماصخلا و  هوجو  هب  تهاش  ثیح  ماتلا  ققحتلا  جوا  یلا  یقارلا 

یلو هَّللا  ماعنالا و  ناعمالا و  رـصبتلا و  نع  نوحزان  مالحالا ، ثاغـضاب  مهیواعد  یف  نوکـسمتم  ماـطترا ، دـشا  زجعلا  لـحو  یف  نومطترم 
ماعنالا لضفتلا و 
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متفه تسب و  هجو 

بوتکم نآ  ثلاث  ءزج  هراپ  هک  للعلا  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  تباث  ار  ریط  ثیدح  ینطق  رادـلا  دـمحا  نب  رمع  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  هکنآ 
ریطلا ثیدح  سنا  نع  حابر  یبأ  نب  ءاطع  ثیدح  نع  ینطق  رادلا  ینعی  لئس  تسروکذم و  هداتفا  ریقح  نیا  تسدب  قیتع  سب  برع  طخب 

کلملا دبع  نع  هیوبح  نب  لیعامسا  نب  قاحسا  نع  دیمح  نبا  نع  لضفلا  نب  لیعامسا  هاورف  هنع  فلتخا  يزارلا و  دیمح  نبا  هیوری  لاقف 
هبشا وه  کلملا و  دبع  نع  قاحسا  یخا  يزارلا  نامیلس  نب  لیعامـسا  نع  دیمح  نبا  نع  هیوری  هریغ  سنا و  نع  اطع  نع  نامیلـس  یبأ  نب 

ار نآ  هکلب  تسین  بویعم  حودـقم و  بوذـکم و  عوضوم و  ینطق  راد  دزن  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  تسرهاظ  ماـمت  حوضوب  مـالک  نیزا 
ریغ هدرک و  تیاور  سنا  زا  اطع  زا  نامیلـس  یبأ  نب  کلملا  دبع  زا  هیوبح  نب  لیعامـسا  نب  قاحـسا  زا  دیمح  نبا  زا  لضفلا  نب  لیعامـسا 
راد دزن  تسقحب  برقا  باوصب و  هبشا  نآ  کلملا و  دبع  زا  يزارلا  نامیلس  نب  لیعامسا  زا  دیمح  نبا  زا  ار  نآ  دنکیم  تیاور  لیعامـسا 

هباتک یف  لزن ، ناقتالا و  راد  نطق  يذلا  لجالا ، مامالا  ینطق  رادلا  دافا  ثیح  لمش ، هلـضف و  ّمع  ّلج و  هناش و  زع  يذلا  هّلل  دمحلاف  ینطق 
یلع و  لمعلا ، لوقلا و  یف  دـشرلا  ّمأ  نمل  ۀـعفان  لخد ، لکل  ۀـلیزم  للعلا ، عیمجل  ۀـیفاش  ةدافا  للخ  بیع و  ّلـک  نم  يربلا  لـلعلا ، باـتک 

له يرعـش  تیلف  لهم ، یلع  ناعمالا  قیرط  یف  یـشم  لجو و  یلع  دوحجلا  يزخ  نم  ناک  نمل  ۀعجان  لصح ، رکفلا  ۀباصا  يأرلا و  دادس 
عاونا زرحیف  لغنلا ، ناودعلا و  ةوهـص  یطتمی  و  للزلا ، راثعلا و  نتم  بکری  مأ  لحملا  عیفرلا  ثیدحلا  اذه  ّدر  نع  لدـبلا ، بطاخملا  فقی 

للجلا و رمالا  میظعلا و  بطخلا  یف  هسفن  عقوی  و  لمهلاک ، ددس  ریغ  یف  لسری  و  لمک ، نع  ۀّیبصعلا  فونص  بعوتسی  لطخلا و  ءاطخلا و 
قوثو و ظفح و  ناقتا و  ياهتنم  تسایر و  قوفت و  ياصقا  تماما و  مدـقت و  لامک  تلاـنب و  تمظع و  تیاـهن  تلـالج و  لـضف و  تیاـغ 

باسنا رد  یناعمـس  میرکلا  دبع  دعـس  وبا  درادن  حیـضوت  نییبت و  هب  تجاح  ینطقراد  دانتـسا  لوبق و  رابتعا و  راهتـشا و  يادامح  دامتعا و 
فاقلا ءارلا و  مث  فلالا  اهدعب  ۀلمهملا  لادلا  حتفب  ینطق  رادلا  هتفگ 
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تنک ۀعاسلا  تبرخ  ةریبک  دادغبب  ۀلحم  تناک  یه  نطقلا و  راد  یلا  ۀبـسنلا  هذه  نّونلا  اهرخآ  یف  ۀـنکاّسلا و  ۀـلمهملا  ءاطلا  ۀمومـضملا و 

نب رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  اهنم  نطقلا  راد  یف  هدجـسم  يرقملا  دـمحم  نب  هَّللا  دعـس  خیـشلا  انبحاص  ینارا  ّیبرغلا و  بناجلاب  اـهب  زاـتجا 
نیرثکملا و نینقتملا  ظاّفحلا  دحا  ناک  دادغب  لها  نم  ینطق  رادلا  ظفاحلا  هَّللا  دبع  نب  رانید  نب  نامعنلا  نب  دوعـسم  نب  يدـهم  نب  دـمحا 

یضاقلا مثیهلا  نب  دیز  دعاص و  نب  دمحم  نب  ییحی  یناتـسجّسلا و  دواد  یبأ  نب  رکب  ابأ  يوغبلا و  مساقلا  ابا  عمـس  ظفحلا  یف  لثملا  ناک 
وبا یخونتلا و  مساقلا  وبا  لالخلا و  دـمحم  وبا  یناهبـصالا و  میعن  وبا  یناقربلا و  رکب  وبا  هنع  يور  ۀـقبطلا  هذـه  نم  اریثک  اـقلخ  يدزـالا و 
نب مئانغلا  وبا  هّللاب و  يدـتهملا  نب  نیـسحلا  وبا  نافیرـشلا  مهرخآ  يراشعلا و  بلاط  وبا  يربطلا و  ّبیطلا  وبا  یـضاقلا  يرهوجلا و  دـمحم 

هرصع و دیرف  ناک  ینطق  رادلا  نسحلا  وبا  لاق  خیراتلا و  یف  بیطخلا  تباث  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دمحا  رکب  وبا  هرکذ  نویمشاهلا  نوماملا 
ۀمامالا قدّصلا و  عم  ةاورلا  لاوحا  لاجرلا و  ءامـسا  ثیدحلا و  للعب  ۀفرعملا  رثالا و  ملع  هیلإ  یهتنا  هتقو  ماما  هدحو و  جیـسن  هرهد و  عیرق 

اباتک اهیف  عمج  ةءارقلا  اهنم  ثیدحلا  ملع  يوس  مولعب  عالطضالا  بهذملا و  ۀمالـس  داقتعالا و  ۀحـص  ةداهـشلا و  لوبق  ۀلادعلا و  ۀقثلا و  و 
یلا نسحلا  وبا  قبـسی  مل  لوقی  نآرقلا  مولعب  ینتعی  نم  ضعب  تعمـس  باتکلا و  لوا  یف  اهدقع  باوبا  یف  لوصالا  عمج  ازجوم  ارـصتخم 
اهنم هوذح و  نوذحی  مهفیناصت و  یف  هتقیرط  نوکلـسی  هدعب  ءارقلا  راص  ةءارقلا و  لوا  یف  ۀمدقملا  باوبالا  دـقع  یف  اهکلـس  یتلا  هتقیرط 
کلذ نّمـضت  ام  عمج  یلع  ردقی  هنال ال  هقفلاب  ینتعا  نمم  ناک  هنا  یلع  لدـی  هفنـص  يذـّلا  ننّـسلا  باتک  ناف  ءاهقفلا  بهاذـمب  ۀـفرعملا 
هقفلا سرد  لب  لیق  يرخطـصالا و  دیعـس  یبأ  یلع  یعفاشلا  هقف  سرد  هنا  ینغلب  ماکحالا و  یف  فالتخالاب  هتفرعم  تمدقت  نم  ّالا  باتکلا 
ۀعامج نیواود  ظفحی  ناک  هنا  لیق  رعشلا و  بدالاب و  ۀفرعملا  اضیا  اهنم  هسفن و  دیعس  یبأ  نع  ثیدحلا  بتک  دیعس و  یبال  بحاص  یلع 
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ام ۀـلمج  یف  يریمحلا  دیـسلا  ناوید  ظفحی  ینطق  رادـلا  نسحلا  وبا  لاـق  لوقی  قاقدـلا  رهاـط  نب  دـمحم  نب  ةزمح  تعمـس  ءارعـشلا و  نم 
ۀنیدـملا لها  نم  يولع  خیـش  اهب  ناک  رـصم  لخد  امل  نسحلا  ابا  نا  يرهزالا  ینثدـح  لاق و  کلذـل  عیـشتلا  یلا  بسنف  رعـشلا  نم  ظفحی 

ۀحاصفلاب نیفوصوملا  دحا  ملـسم  ناک  راّکب و  نب  ریبزلا  نع  دواد  نب  رـضخلا  نع  بسنلا  باتک  هدـنع  ناک  هَّللا و  دـبع  نب  ملـسم  هل  لاقی 
یف عمتجا  کلذ و  یلا  مهباجاف  هتءارقب  هعامـس  یف  اوبغر  بسنلا و  باتک  هیلع  أرقی  نا  نسحلا  اـبا  ساـنلا  لأـسف  ۀـّیبرعلا  یلع  نیعوبطملا 

ردقی ملف  ۀطقسب  هنم  اورفظی  وا  ۀنحل  نسحلا  یبأ  یلع  اوظفحی  نا  یلع  اوجرخف  لضفلا  بدالا و  ملعلا و  لها  نم  رصمب  ناک  نم  سلجملا 
امالک سانلا  نسحا  لوقی  دیعس  نب  ینغلا  دبع  ناک  اضیا و  ۀیبرع  هل و  لوقی  بجعتی و  ملسم  لعج  یتح  کلذ  یلعا  و 
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یف ینطق  رادلا  رمع  نب  یلع  هتقو و  یف  نوراه  نب  یسوم  هتقو و  یف  ینیدملا  نب  یلع  ۀثلث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثیدح  یلع 

ول لاقف  رکذـلا  ّسم  نم  ءوضولا  یف  اهعمج  یّتلا  ثیداحالا  هیلع  تئرق  دـق  ینطق و  رادـلا  نسحلا  ابا  ترـضح  يربطلا  بیطلا  وبا  لاق  هتقو 
نینامث و سمخ و  ۀنس  ةدعقلا  يذ  یف  تام  ۀئامثالث و  ّتس و  ۀنس  ینطق  رادلا  دلو  ثیداحالا  هذه  دافتـسال  ارـضاح  لبنح  نب  دمحا  ناک 

تایفو رد  ناکلخ  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحا  نیدلا  سمش  یضاق  یخرکلا و  فورعم  ربق  نم  ابیرق  ریدلا  باب  ةربقمب  نفد  ۀئامثالث و 
بهذم یلع  اهیقف  اظفاح  املاع  ناک  روهـشملا  ظفاحلا  ینطق  رادـلا  يدادـغبلا  يدـهم  نب  دـمحا  نب  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  هتفگ  نایعألا 
ةءارقلا ذخا  دیعس و  یبال  بحاص  نع  هذخا  لب  لیق  یعفاشلا و  هیقفلا  يرخطصالا  دیعس  یبأ  نع  هقفلا  ذخا  هنع  هَّللا  یضر  یعفاشلا  مامالا 

رکب یبأ  نم  عمس  مهتقبط و  یف  نم  يربطلا و  نیسحلا  نب  دمحم  زاّزقلا و  دیعـس  نب  یلع  شاّقنلا و  نسحلا  نب  دمحم  نع  اعامـس  اضرع و 
دّیـسلا ناوید  اهنم  برعلا  نیواود  نم  اریثک  ظـفحی  ءاـهقفلا و  فـالتخاب  اـفراع  ناـک  دادـغبب و  ءارقـالل  ردـصت  ریغـص و  وه  دـهاجم و  نب 

نبا یـضاقلا  لـیق  ةریثـک و  ۀـعامج  ءاـیلوالا و  ۀـیلح  بحاـص  یناهبـصالا  میعن  وبا  ظـفاحلا  هنع  يور  کلذـل  عّیـشتلا  یلا  بسنف  يریمحلا 
يدارفناب ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  یلوق  لبقی  ناک  لاق  کلذ و  یلع  مدنف  ۀئامثالث  نیعبس و  ّتس و  ۀنس  یف  هتداهش  فورعم 

ابا ادصاق  رصم  یلا  دادغب  نم  جرخ  امهریغ و  فلتوملا و  فلتخملا و  ننّـسلا و  باتک  فّنـص  رخآ و  عم  الا  لعف  یلع  یلوق  لبقی  راصف ال 
یلع مزاع  لضفلا  ابا  نا  هغلب  ّهناـف  میجلا  فرح  یف  روکذـملا  يدیـشخالا  روفاـک  ریزو  ۀـبازنح  نباـب  فورعملا  لـضفلا  نب  رفعج  لـضفلا 

لصح اریثک و  ائیش  هاطعا  ۀعساو و  ۀقفن  هیلع  قفنا  همارکا و  یف  لضفلا  وبا  غلاب  ةدم و  هدنع  ماقا  هیلع و  هدعاسی  هیلإ  یـضمف  دنـسم  فیلات 
جیرخت یلع  هرکذ  مدـقملا  دیعـس  نب  ینغلا  دـبع  ظفاحلا  وه و  عمتجی  ناک  دنـسملا و  نم  غرف  یتح  هدـنع  لزی  مل  لیزج و  لاـم  هببـسب  هل 

ۀثلث ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثیدح  یلع  امالک  سانلا  نسحا  روکذـملا  ینغلا  دـبع  ظفاحلا  لاق  رخن و  نا  یلا  هتباتک  دنـسملا و 
هسفن لثم  خیشلا  يار  له  هباحـصا  اموی  ینطق  رادلا  لأس  هتقو و  یف  ینطق  رادلا  هتقو و  یف  نوراه  نب  یـسوم  هتقو و  یف  ینیدملا  نب  یلع 

ْمُکَسُْفنَأ  اوُّکَُزت  الَف  یلاعت  هَّللا  لاق  لاق  هباوج و  نم  عنتماف 
مولع یف  انّنفم  ناک  الف و  ّیف  عمتجا  ام  لثم  هیف  عمتجا  نم  ناک  نا  یّنم و  لضفا  وه  نم  تیار  دـقف  دـحاو  نف  یف  ناک  نا  لاقف  هیلع  ّحـلأف 

نم نولخ  نامثل  ءاعبرالا  موی  یّفوت  ۀـئامثالث و  تس و  ۀنـس  ةدـعقلا  يذ  یف  روکذـملا  ظفاحلا  ةدالو  تناک  نآرقلا و  مولع  یف  اماما  ةریثک 
دادغبب ۀئامثالث  نینامث و  سمخ و  ۀنس  ۀجحلا  يذ  لبق  ةدعقلا و  يذ 
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ریدـلا باـب  ةربـقم  یف  یخرکلا  فورعم  نم  اـبیرق  نفد  هرکذ و  مدـقملا  روهـشملا  هیقفلا  ینیارفـسالا  دـماح  وـبا  خیـشلا  هیلع  هَّللا  یّلـص  و 
ۀبـسنلا هذه  نون  مث  ۀنکاس  ۀلمهم  ءاط  اهدعب  ۀمومـضم و  فاق  مث  ۀحوتفم  ءار  فلالا  دعب  ۀلمهملا و  لادلا  حتفب  ینطقرادلا  هَّللا و  امهمحر 

یلع نسحلا  وبا  نامزلا  ظفاح  مالـسالا  خیـش  مامالا  ینطق  رادلا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  دادغبب  ةریبک  ۀلحم  تناک  نطقلا و  راد  یلا 
نبا دواد و  یبأ  نبا  يوغبلا و  عمـس  ۀئامثالث  تس و  ۀنـس  هدـلوم  ننّـسلا  بحاص  ریهـشلا  ظفاحلا  يدادـغبلا  يدـهم  نب  دـمحا  نب  رمع  نب 

نامیلـس نب  دـمحم  یلع  ابا  یبراحملا و  مساقلا  نب  دـمحم  رـشبم و  نب  هَّللا  دـبع  نب  یلع  دوریی و  نبا  دـیرد و  نبا  یمرـضحلا و  دـعاص و 
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ابا یـضئارفلا و  مساقلا  نب  دمحا  یـضاقلا و  مثیه  نب  ردـب  ّيروباسینلا و  دایز  نب  لولهب  نب  دـمحا  رفعج  ابا  یـضاقلا و  رمع  ابا  یکلاملا و 
مکاحلا هنع  ثدح  فیناصتلا  فنص  ماشلا و  رصم و  یلا  هتلوهک  یف  لحترا  طساو و  ۀفوکلا و  ةرـصبلا و  دادغبب و  قئالخ  ظفاحلا و  بلاط 

دمحم وبا  یناهبصالا و  میعن  وبا  يورهلا و  ّرذ  وبأ  یناقربلا و  رکب  وبا  يدزالا و  ینغلا  دبع  ظفاحلا  يزارلا و  مامت  ینیارفسالا و  دماح  وبا  و 
یمهسلا ةزمح  مساقلا  وبا  نارشب و  نب  رکب  وبا  يربطلا و  ّبیطلا  وبا  یضاقلا  میحرلا و  دبع  نب  رهاط  وبا  نسحملا و  نب  مساقلا  وبا  لاّلخلا و 
مکاحلا لاق  مهاوس  مما  هّللاب و  يدتهملا  نب  نیـسحلا  وبا  نوماملا و  نب  دمـصلا  دبع  یـسونبالا و  نب  نیـسحلا  وبا  يرهوجلا و  دمحم  وبا  و 

رهشا و ۀعبرا  دادغبب  نیتس  عبس و  ۀنس  یف  تمقا  نیّیوحنلا و  ءارقلا و  یف  اماما  عرولا و  مهفلا و  ظفحلا و  یف  هرصع  دحوا  ینطق  رادلا  راص 
ضرالا میدا  یلع  فلخی  مل  هنا  دهشاف  اهرکذ  لوطی  تافنصم  هل  خویشلا و  للعلا و  نع  هتلاس  یل و  فصو  ام  قوف  هتفداصف  انعامتجا  رثک 

ۀحـص ۀـقثلا و  قدـصلا و  عم  لاجرلا  ءامـسا  للعلاب و  ۀـفرعملا  رثالا و  ملع  هیلإ  یهتنا  هتقو و  ماما  هرـصع و  دـیرف  ناک  بیطخلا  لاق  هلثم و 
کلذ نم  هدعب و  ءارقلا  یـسات  فورحلا و  شرف  لبق  باوبالا  دقع  یلا  هیف  قبـس  افّنـصم  اهیف  هل  ّناف  تاءارقلاک  مولع  نم  ذخالا  داقتعالا و 

نیواود ظفحی  ناک  لیقف  رعـشلا  بادآلاب و  ۀـفرعملا  اهنم  يرخطـصالا و  دیعـس  یبأ  یلع  هقفلا  سرد  هنا  ینغلب  ءاهقفلا  بهاذـمب  ۀـفرعملا 
نم هدعب  ام  یبهّذلا  نبا  لاق  عیـشت  یلا  بسن  اذـهل  يریمحلا و  دیـسلا  ناوید  ظفحی  ناک  هنا  رهاط  نب  دـمحم  نب  ةزمح  ینثدـح  ۀـعامج و 

رافّصلا اءزج و  خسنی  دعق  راّفصلا و  لیعامسا  سلجم  هتثادح  یف  رضح  ینطق  رادلا  نا  ینغلب  لاق  يرهزالا  ینثدح  بیطخلا و  لاق  عیـشتلا 
یلمأ لاق  يردا  لاق ال  خیـشلا  یلمأ  مک  ظفحت  کمهف أ  فالخ  ءالمالل  یمهف  لاقف  خـسنت  تنا  کعامـس و  حـصی  لـجر ال  لاـقف  یلمی 

نالف نع  نالف  نع  لوالا  ثیدحلا  ثیدح  رشع  ۀینامث 
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لاق امک  وا  هنم  ساّنلا  بجعتف  ثیداحالا  یلع  یتا  یتح  کلذ  یف  ّرم  اذک و  اذک و  هتتم  نالف و  نع  نالف  نع  یناثلا  اذـک و  اذـک و  هنتم  و 
ْمُکَسُْفنَأ  اوُّکَُزت  الَف  یلاعت  هَّللا  لاق  لاقف  کسفن  لثم  تیأر  له  ینطقرادلل  تلق  لدعملا  دمحم  نب  اجر  لاق 

لثم ری  مل  وه  لاقف  ینطقرادـلا  لثم  تیأر  له  مکاحلل  تلق  ظفاحلا  رذ  وبا  لاق  تعمج و  اـم  عمج  ادـحأ  رأ  مل  لاـقف  هیلع  تححلاـف  لاـق 
لاق يذاتـسا  لاق  ینطق  رادـلا  رکذ  اذإ  ینغلا  دـبع  ناک  ّرذ و  یبأ  نع  یجابلا  دـیلولا  یبأ  نع  هخیرات  یف  بیطخلا  اـهاور  اـنأ  فیکف  هسفن 

اذإ اّیکذ  ینطق  رادلا  ناک  يرهزالا  مساقلا  وبا  یل  لاق  بیطخلا  لاق  ثیدـحلا و  یف  نینمؤملا  ریما  ّینطق  رادـلا  يربطلا  ّبیطلا  وبا  یـضاقلا 
يرجف ةوعد  ینطق  رادلا  عم  رـضح  هنا  یلاغبلا  ۀحلط  نب  دمحم  ینثدح  دقل  رفاو  بیـصن  هنم  هدنع  دـجو  ناک  عون  يأ  ملعلا  نم  ائیـش  رکذ 

سراوفلا یبأ  نبا  باجا  ینطق  رادلا  تیأر  يرهزالا  لاق  کلذـب  هتلیل  رثکا  عطق  یتح  ۀـلکالا  رداون  دروی  ینطق  رادـلا  عفدـناف  ۀـلکالا  رکذ 
تلاس ینطق  رادـلا  ۀـمجرت  یف  بیطخلا  لاق  يریغ  اذـه  فرعی  نم  برغلا  قرـشلا و  نیب  سیل  حـتفلا  ابا  ای  لاـقف  مسا  وا  ثیدـح  ۀـلع  نع 

یقیتعلا ینثدـح  یتخـسن و  نم  سانلا  اهأرق  اهتعمج و  يذـلا  انا  معن و  لاق  هظفح  نم  لـلعلا  کـیلع  یلمی  نسحلا  وبا  ناـک  لـه  یناـقربلا 
دیزی اسلجم  هظفح  نم  هیلع  یلماف  ثیداحا  هیلع  یلمی  نا  هلاس  بیرغ و  لجرب  يواضیبلا  نسحلا  وبا  هءاج  ینطق و  رادـلا  سلجم  ترـضح 
یلما هیلإ و  هبرقف  ائیش  هل  يدها  دق  دعب و  هءاج  مث  لجرلا  فرـصناف  ۀجاحلا  ماما  ۀیدهلا  ءیـشلا  معن  اهعیمج  نوتم  نیرـشعلا  یلع  هثیداحا 

ۀظفاحلا و ةوقل  عماجلا  هظفح  ۀعسل  ینطق و  رادلل  عضخی  انه  تلق  هومرکاف  موق  میرک  مکءاج  اذإ  اهنوتم  اثیدح  رشع  ۀعبـس  هظفح  نم  هیلع 
ربخ یف  ربع  رد  یبهذ  زین  خلا و  کّبجعت  لوطی  شهدنت و  ّکناف  للعلا  علاطف  مامالا  اذه  ۀعارب  نیبت  نا  تئـش  اذإ  ۀـفرعملا و  مهفلا و  ةوقل 

نونامث هل  ةدعقلا و  يذ  یف  فیناصتلا  بحاص  روهـشملا  ظفاحلا  يدادغبلا  دمحا  نب  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  ینطق  رادـلا  هتفگ و  ربغ  نم 
قوف هتفداص  ةاّحنلا  ءاّرقلا و  یف  اماما  عرولا و  مهفلا و  ظفحلا و  یف  هرـصع  دـحوا  راص  لاقف  مکاحلا  هرکذ  هتقبط  يوغبلا و  نع  يور  ۀـنس 

رثالا و ملع  هیلإ  یهتنا  هتقو  ماما  هدحو و  جیسن  هرهد و  عیرق  هرصع و  دیرف  ناک  بیطخلا  لاق  اهرکذ و  لوطی  تافنـصم  هل  یل و  فصو  ام 
اهیف فّنـص  دق  ةءارقلا و  اهنم  ثیدـحلا  ملع  يوس  مولع  نم  حالطـصالا  داقتعالا و  ۀحـص  قدـصلا و  عم  لاجرلا  ءامـسا  للعلاب و  ۀـفرعملا 
لیقف رعـشلا  بدالاب و  ۀفرعملا  اهنم  يرخطـصالا و  دیعـس  یبأ  یلع  یعفاشلا  هقف  سرد  هنا  ینغلب  ءاهقفلا و  بهاذمب  ۀفرعملا  هنم  ۀفّنـصم و 
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انا و فیکف  هسفن  لثم  ری  مل  ماما  وه  لاقف  ینطق  رادـلا  لثم  تیأر  له  مکاحلل  تلق  يورهلا  ّرذ  وبا  لاق  ۀـعامج و  نیواود  ظفحی  ناـک  هنا 
دبع ثیدحلا و  یف  نینمؤملا  ریما  ینطق  رادلا  يربطلا  بیطلا  وبا  یـضاقلا  لاق  هظفح و  نم  للعلا  ّیلع  یلمی  ینطق  رادـلا  ناک  یناقربلا  لاق 

رمع نب  یلع  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبس  باهولا 
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بحاص روهشملا  ظفاحلا  يدادغبلا  ینطق  رادلا  نسحلا  وبا  لیلجلا  مامالا  هَّللا  دبع  نب  رانید  نب  نامعنلا  نب  دوعـسم  نب  يدهم  نب  دمحا  نب 
نب رکب  یبأ  يوغبلا و  مساقلا  یبأ  نم  عمس  ۀئامثالث  ّتس و  ۀنس  یف  هدلوم  ثیدحلا  لها  خیش  هرصع و  لها  دیس  هنامز و  ماما  تافنـصملا 

یـضاقلا و فسوی  نب  دمحم  رمع  یبأ  یطـساولا و  رـشبم  نب  هَّللا  دـبع  نب  یلع  یمرـضحلا و  نوراه  نب  دـمحم  دـعاص و  نبا  دواد و  یبأ 
نب قاحـسا  نب  دـمحا  مثیه و  نب  ردـب  یلحارلا و  قور  یبأ  ّيروباسینلا و  دایز  نب  رکب  یبأ  یلماحملا و  نب  نیـسحلا  مساـقلا و  نب  دـمحم 
یف لحر  طساو و  ةرـصبلا و  ۀـفوکلا و  دادـغبب و  ریثک  قلخ  ظفاحلا و  رـصن  نب  دـمحا  بلاط  یبأ  یـضئارفلا و  مساـقلا  نب  دـمحا  لولهب و 
هَّللا دبع  وبا  هیقفلا و  ینیارفـسالا  دماح  وبا  خیـشلا  هنع  يور  ۀقبطلا  هذـه  یلهذـلا و  رهاطلا  ابا  یـضاقلا  عمـسف  رـصم  ماشلا و  یلا  ۀـلوهکلا 

دمحم وبا  یناهبـصالا و  میعن  وبا  دـمحا و  نب  دـبع  دواد  وبا  یناقربلا و  رکب  وبا  يزارلا و  مامت  يرـصملا و  دیعـس  نب  ینغلا  دـبع  مکاحلا و 
یمهّـسلا و ةزمح  یعبـضلا و  نسحلا  وبا  يربطلا و  بیطلا  وبا  یـضاقلا  بتاکلا و  میحرلا  دبع  نب  رهاط  وبا  یخونتلا و  مساقلا  وبا  لالخلا و 

یف هرـصع  دحا  ینطق  رادلا  راص  مکاحلا  لاق  ریثک  قلخ  يرهوجلا و  دمحم  وبا  هّللاب و  يدـتهملا  نب  نیـسحلا  وبا  نوماملا و  نب  مئانغلا  وبا 
راـهنلا لـیللاب و  اـنعامتجا  رثک  رهـشا و  ۀـعبرا  دادـغبب  تمقا  نیتس  عبـس و  ۀنـس  یف  ةاـحنلا و  ءارقلا و  یف  اـماما  عرولا و  مهفلا و  ظـفحلا و 

ینطق رادلا  ناک  بیطخلا  لاق  هلثم و  ضرالا  میدا  یلع  فلخی  مل  ّهنا  دهشا  لاق و  خویشلا  للعلا و  نع  هتلاس  یل و  فصو  ام  قوف  هتفداصف 
ۀقثلا و قدصلا و  عم  لاجرلا  ءامـسا  ثیدحلا و  للعب  ۀفرعملا  رثالا و  ملع  هیلإ  یهتنا  هتقو  ماما  هدحو و  جیـسن  هرهد و  عیرق  هرـصع و  دـیرف 

لوا یف  اهدقع  باوبا  یف  لوصالا  عمج  ارصتخم  افنصم  اهیف  هل  ناف  ةءارقلا  اهنم  ثیدحلا  ملع  يوس  مولع  نم  عالطـضالا  داقتعالا و  ۀحص 
راص ةءارقلا و  لوا  یف  ۀمدقملا  باوبالا  دقع  یف  اهکلس  یّتلا  هتقیرط  یلا  نسحلا  وبا  قبـسی  مل  لوقی  ةءارقلاب  ینتعی  نم  تعمـس  باتکلا و 
یبأ یلع  یعفاشلا  هقف  سرد  هنا  ینغلب  کلذ و  یلع  لدـی  ننّـسلا  هباتک  ناف  ءاهقفلا  بهاذـمب  ۀـفرعملا  اهنم  کلذ و  نوکلـسی  هدـعب  ءارقلا 

ینغلب لاق  يرهزالا  ینثدح  لاق و  ۀعامج  نیواود  ظفحی  ناک  هنا  لیقف  رعشلا  بدالاب و  ۀفرعملا  اهنم  هریغ و  یلع  لیق  يرخطصالا و  دیعس 
خسنت تنا  کعامس و  حصی  لجر ال  لاقف  یلمی  رافصلا  اءزج و  خسنی  سلجف  راّفّصلا  لیعامـسا  سلجم  هتثادح  یف  رـضح  ینطق  رادلا  نا 

نع نالف  نع  لوالا  ثیدحلا  اثیدح  رـشع  ۀـینامث  یلمأ  لاق  لاق ال  خیـشلا  الما  مک  ظفحت  کمهف  فالخ  ءالمالل  یمهف  ینطق  رادـلا  لاقف 
امک وا  هنم  سانلا  بجعتف  ثیداحالا  یلع  یتا  یتح  کلذ  یف  رم  مث  اذـک  هنتم  نالف و  نع  نالف  نع  یناـثلا  ثیدـحلا  اذـک و  هنتم  نـالف و 

ْمُکَسُْفنَأ  اوُّکَُزت  الَف  یلاعت  هَّللا  لاق  لاقف  کسفن  لثم  تیار  له  ینطق  رادلل  تلق  لدعملا  دمحم  نب  اجر  لاق  لاق و 
هیلع تححلاف 

253 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هـسفن لثم  ری  مل  وه  لاقف  ینطق  رادلا  لثم  تیأر  له  عّیبلا  نب  مکاحلل  تلق  دمحا  نب  دبع  رذ  وبا  لاق  تعمج و  ام  عمج  ادـحأ  رأ  مل  لاقف 

ملعلا نم  ءیش  رکذ  اذإ  ایکذ  ینطق  رادلا  ناک  يرهزالا  لاق  ثیدحلا و  یف  نینمؤملا  ریما  ینطق  رادلا  یـضاقلا  بیطلا  وبا  لاق  انا و  فیکف 
عفدناف ۀلکالا  رکذ  يرجف  ةوعد  ینطق  رادلا  عم  رـضح  هنا  لاغبلا  ۀحلط  نب  دمحم  ینثدح  دقل  رفاو و  بیـصن  هنم  هدنع  دـجو  ناک  عون  ّيأ 

نع سراوفلا  یبأ  نبا  باجا  ینطق  رادـلا  تیار  يرهزالا  لاـق  کلذـب و  هتلیل  رثکا  عطق  یتح  مه  رداون  مهراـبخا و  دروی  یبأ  ینطق  رادـلا 
نم للعلا  یلمی  ینطق  رادلا  ناک  یناقربلا  لاق  يریغ و  اذه  فرعی  نم  برغلا  قرـشلا و  نیب  سیل  حتفلا  ابا  ای  هل  لاق  مث  مسا  وا  ثیدح  ۀلع 

کلذ ردـق  فرعی  نا  دارأ  نمف  شهدـم  بیجع  ءیـش  اذـه  یبهذـلا و  انخیـش  لاق  یتخـسن  نم  سانلا  اهارق  اهتعمج و  يذـلا  اـنا  هظفح و 
يدادغبلا دمحا  نب  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يونـسا  میحرلا  دبع  نیدلا  لامج  ینطق و  رادـلل  للعلا  باتک  علاطیلف 
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ملعب ءاهقفلا و  بهاذمب  افراع  يرخا  مولعب  املاع  ثیدـحلا  ملع  یف  هرـصع  دـیرف  ناک  بیطخلا  لاق  لیلجلا  مامالا  ینطق  رادـلاب  فورعملا 
یلع سرد  هنا  ینغلب  لاق و  ءارعشلا  نم  ۀعامج  نیواود  ظفحی  رعشلا  بدالاب و  افراع  بیجع و  بیترت  یلع  ارـصتخم  اهیف  فنـص  ةءارقلا و 

یناثلا یف  لیق  ةدعقلا و  يذ  نم  نولخ  نامثل  ءاعبرألا  موی  دادغبب  یفوت  هسفن  لثم  ینطق  رادلا  يار  ام  مکاحلا  لاق  يرخطصالا و  دیعس  یبأ 
نم ابیرق  نفد  دماح و  وبا  خیشلا  هیلع  یّلص  نیّسلاب و  ۀیناثلا  الوا و  ءاتلاب  یلوالا  ۀنس  نیعبس  عست و  نع  ۀئامثالث  نینامث و  سمخ و  ۀنس  هنم 
هنع لقن  دادغبب  ةریبک  ۀلحم  یه  نطق و  رادلا  یلا  ۀبسن  ۀمومـضم  فاق  ۀحوتفم و  ءارب  ینطق  رادلا  لاق و  ناکلخ  نبا  لاق  یخرکلا  فورعم 

دمحا نب  رکب  وبا  حیحـصلا و  وه  زیجی و  نا  هل  زوجی  زاـجملا  نا  ةزاـجالاب  ۀـیاورلا  یلع  مـالکلا  یف  ءاـضقلا  باـتک  ءاـنثا  یف  ۀـضورلا  یف 
رادلا يدادغبلا  نسحلا  وبا  هَّللا  دبع  نب  رانید  نب  نامعنلا  نب  دوعـسم  نب  يدهم  نب  دمحا  نب  رمع  نب  یلع  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يدـسا 
دیعـس یباب  هقفت  دارفالا  باتک  هنف و  یف  هلثم  ری  مل  يذـلا  للعلا  ننّـسلا و  باتک  اـهنم  ةدـیفملا  تافنـصملا  بحاـص  ریبکلا  ظـفاحلا  ینطق 

مل هنا  دهـشا  ةءارقلا و  وحنلا و  یف  اماما  عرولا و  مهفلا و  ظفحلا و  یف  هرـصع  لها  دـحوا  راص  مکاحلا  لاق  هریغ  یلع  لـیق  يرخطـصالا و 
ری مل  وه  لاقف  ینطق  رادـلا  لثم  تیأر  له  مکاحلل  تلق  ّرذ  یبأ  نع  یجابلا  دـیلولا  یبأ  نع  بیطخلا  لاق  هلثم و  ضرالا  میدا  یلع  فلخی 

ةدعقلا يذ  یف  یفوت  ثیدحلا  یف  نینمؤملا  ریما  ینطق  رادلا  لوقی  يربطلا  بیطلا  ابا  یـضاقلا  تعمـس  بیطخلا  لاق  انا و  فیکف  هسفن  لثم 
لاق یخرکلا  فورعم  نم  ابیرق  نفد  دادغبب و  یفوت  ۀئامثالث  تس و  ۀنس  هدلوم  ّناف  ۀنس  نیعبس  عست و  نع  ۀئامثالث  نینامث و  سمخ و  ۀنس 

مانملا یف  تیأر  الوکام  نبا 
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مالکلا یف  ءاضقلا  باتک  ءانثا  یف  ۀضورلا  یف  هنع  لقن  مامالاب  ۀنجلا  یف  یعدی  كاذ  یل  لیقف  ةرخآلا  یف  ینطق  رادـلا  لاح  نع  لأسا  ناک 
ظفاحلا مامالا  دوعسم  نب  يدهم  نب  دمحا  نب  رمع  نب  یلع  هتفگ  ءاّرقلا  تاقبط  رد  يرزج  دمحم  نب  دمحم  خیـش  ةزاجالاب و  ۀیاورلا  یلع 

نب دمحا  نسحلا  یبأ  شاقنلا و  رکب  یبأ  یلع  تاءارقلا  ضرع  تاقثلا  مالعالا  دحاو  فیناصتلا  بحاص  يدادغبلا  ینطق  رادـلا  نسحلا  وبا 
ساک دـمحم  نب  یلع  مساقلا  یبأ  دـمحا و  نب  رمع  هیبا  یبرحلا و  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  يربطلا و  نیـسحلا  نب  دـمحم  يوانملا و  نب  رفعج 

نب نسحلا  یبأ  یلیبّدلا و  دمحم  نب  نیسحلا  نب  دمحم  رکب  یبأ  نطق و  نب  دمحا  نب  دمحم  رامتلا و  نارمع  نب  دمحم  رکب  یبأ  یعخنلا و 
ّفلا هرمع و  رخاوا  یف  ةءارقلل  رّدصت  دهاجم و  نبا  نم  ۀعبّسلا  باتک  عمس  هنادود و  دیعـس  نب  یلع  یجابیّدلا و  دمحم  نب  دمحا  نایوب و 

هیلع فقو  نم  الا  باتکلا  اذه  رادـقم  فرعی  مل  شرفلا و  لبق  لوصالا  باوبا  عضو  نم  لوا  وه  هلثم و  ّفلؤی  مل  الیلج  اباتک  تاءارقلا  یف 
دق دـمحا و  نب  میهاربا  نب  دـمحم  اذـه  هباتک  نم  فورحلا  هنع  يور  هلاونم و  یلع  جـسن  هنوکل  الا  نایبلا  عماج  باتک  نسح  لـمکی  مل  و 
هَّللا دبع  یبأ  يورهلا و  رذ  یبأ  ینیارفـسالا و  دماح  یبأ  ۀمالعلا  لثم  رابک  ۀـمئا  قلخ و  هنع  يور  دافاف  ریبک  وه  ماشلا و  رـصم و  یلا  لحر 
یبأ يربطلا و  ّبیطلا  یبأ  لالخلا و  دمحم  یبأ  یناهبـصالا و  میعن  یبأ  يزارلا و  مامت  يدزالا و  ینغلا  دـبع  یناقربلا و  رکب  یبأ  مکاحلا و 
هتلاس نییوحنلا  ءارقلا و  یف  اماما  عرولا و  مهفلا و  ظفحلا و  یف  هنامز  لها  دـحوا  ینطق  راّدـلا  راص  مکاحلا  لاق  هّللاب  يدـتهملا  نب  نسحلا 

هتقو ماما  هدحو و  جیـسن  هرهد و  عیرق  هرـصع و  دـیرف  ینطق  راّدـلا  ناک  بیطخلا  لاق  یل و  فصو  ام  قوف  هتفداص  خویـشلا و  للعلا و  نع 
اهنم تاءارقلا و  اـهنم  ثیدـحلا  يوس  مولع  نم  عالطـضالا  داـقتعالا و  ۀحـص  ۀـقثلا و  قدّـصلا و  عم  لـلعلا  ۀـفرعم  رثـالا و  ملع  هیلإ  یهتنا 

نیواود ظفحی  ناک  ّهنا  لیقف  رعـشلا  بدالاب و  ۀفرعملا  اهنم  يرخطـصالا و  یلع  یعفاشلا  هقف  سرد  هنا  ینغلب  ءاهقفلا و  بهاذـمب  ۀـفرعملا 
سمخ و ۀنس  ةدعقلا  يذ  نماث  یفوت  تعمج  ام  عمج  ادحا  را  مل  لاق  کسفن  لثم  تیار  له  هیلع  حلا  لجر و  هلأس  دق  لاق و  یتح  ۀعامج 

وبا وه  ینطق  رادلا  هتفگ  ةاکشم  دوخ  باتک  لاجر  ءامسا  رد  بیطخلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  یلو  ۀنـس و  نینامث  نع  ۀئامثالث  نینامث و 
ثیدحلا و ملع  هیلإ  یهتنا  هتقو  ماما  هرهد و  دیحو  هرـصع و  دـیرف  ناک  روهـشملا  ۀـماّلعلا  مامالا  ظفاحلا  ینطق  رادـلا  رمع  نب  یلع  نسحلا 

مولعب مایقلا  بهذملا و  ۀمالـس  داقتعالا و  ۀّحـص  ۀلادعلا و  ۀقثلا و  ۀـنامالا و  قدّـصلا و  عم  ةاورلا  ۀـفرعم  لاجرلا و  ءامـسا  هللعب و  ۀـفرعملا 
ثیدحلا هنع  بتک  يرخطصالا و  دیعس  یبأ  یلع  یعفاشلا  هقف  سرد  ءاهقفلا  بهاذم  ۀفرعم  نآرقلا و  ملع  اهنم  ثیدحلا  يوس  يرخا 
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وبا ظفاحلا  هنع  يور  اریثک و  اقلخ  عمـس  ثیدـحلا  یف  نینمؤملا  ریما  ینطق  رادـلا  ناک  بیطلا  وبا  لاق  رعـشلا  بدالا و  ۀـفرعم  اهنم  اـضیا و 

نامثل ءاـعبرألا ؟؟؟ موی  تاـم  ۀـئامثالث و  سمخ و  ۀنـس  دـلو  مهریغ  يربطلا و  بیطلا  وبا  یـضاقلا  يرهوجلا و  یناـقربلا و  رکب  وبا  میعن و 
تناک ۀلحم  نطقلا  راد  یلا  بوسنم  نونلا  فاقلاب و  ینطق  رادـلا  یلاعت  هَّللا  همحر  ۀـئامثالث  نینامث و  سمخ و  ۀنـس  ةدـعقلا  يذ  نم  تلخ 

فاقلا و مض  نکـست و  ءارلا و  حـتفب  ینطق  رادـلا  رمع  نب  یلع  نسحلا  یبأ  هتفگ و  ةاکـشم  حرـش  ةاـقرم  رد  يراـق  یلع  امیدـق و  دادـغبب 
اهریغ للعلا و  ننّـسلا و  بحاص  هرهد  ظفاح  هرـصع و  ماما  وه  دادـغبب و  ةریبک  ۀـلحم  تناک  نطق و  راد  یلا  ۀبـسن  نون  هدـعب  ءاطلا  نوکس 

داقتعالا و ۀحـص  ۀلادعلا و  ۀقثلا و و  ۀنامالا و  قدّصلا و  عم  ةاورلا  لاوحا  لاجرلا و  ءامـسا  ثیدحلا و  للعب  ۀفرعملا  رثالا و  ملع  هیلإ  یهتنا 
ّيروباسینلا و هَّللا  دـبع  یبأ  مکاـحلا  میعن و  یباـک  ۀـمئالا  هنم  دـحا ؟؟؟ هلثم  یلا  قبـسی  مل  باـتک  اـهیف  هل  ةءارقلاـک و  یّتش  مولعب  علـضتلا 

دادغبب تام  ۀئامثالث و  سمخ و  ۀنس  دلو  ءالؤه  ریغ  يرهوجلا و  يربطلا و  ّبیطلا  یبأ  یضاقلا  ینیارفسالا و  دماح  یبأ  خیـشلا  یناقربلا و 
وبا نامزلا  ظفاح  مالـسالا  خیـش  مامالا  ینطق  رادـلا  هتفگ  ظافحلا  تاـقبط  رد  یطویـس  نیدـلا  لـالج  ۀـئامثالث و  نیناـمث و  سمخ و  ۀـنس 
عمس هنـس 306 و  دلو  کلذ  ریغ  دارفالا و  للعلا و  ننّـسلا و  بحاص  ریهـشلا  ظفاحلا  يدادغبلا  يدـهم  نب  دـمحا  نب  رمع  نب  یلع  نسحلا 

وبا مکاحلا و  هنع  ثدح  ماّشلا  رـصم و  طساو و  ۀفوکلا و  ةرـصبلا و  دادـغبب و  قئالخ  دـیرد و  نبا  دـعاص و  نبا  دواد و  یبأ  نبا  يوغبلا و 
عرولا ظفحلا و  مهفلا و  یف  هرصع  دحوا  مکاحلا  لاق  قئالخ  بیطلا و  وبا  یـضاقلا  میعن و  وبا  یناقربلا و  ینغلا و  دبع  ینیارفـسالا و  دماح 

رثـالا و ملع  هیلإ  یهتنا  هتقو و  ماـما  هرـصع و  دـیرف  ناـک  بیطخلا  لاـق  هلثم و  ضرـالا  میدا  یلع  فـلخی  مل  نیثدـحملا  ءارقلا و  یف  ماـما 
دقع یلا  هیف  قبـس  افنـصم  اهیف  هل  ناف  تاءارقلاک  مولعلا  نم  ذخالا  داقتعالا و  ۀحـص  ۀقثلا و  قدصلا و  عم  لاجرلا  ءامـسا  للعلاب و  ۀفرعملا 

رعـشلا بدالاب و  ۀفرعملا  يرخطـصالا و  یلع  هقفلا  سرد  ءاهقفلا  بهذمب  ۀـفرعملا  هدـعب و  ءارقلا  هب  یّـسات  فورحلا و  شرف  لبق  باوبالا 
رادلل تلق  لدعملا  دـمحم  نب  اجر  لاق  هنم  هدـعبا  ام  عّیـشتلا و  یلا  بسنا  اذـهل  يریمحلا و  دیّـسلا  مهنم  ۀـعامج  نیواود  ظفحی  ناک  لیقف 

ْمُکَسُْفنَأ  اوُّکَُزت  الَف  یلاعت  هَّللا  لاق  لاقف  کسفن  لثم  تیأر  له  ینطق 
فیکف هسفن  لثم  ری  مل  وه  لاقف  ینطق  رادلا  لثم  تیأر  له  مکاحلل  تلق  ظفاحلا  رذ  وبا  لاق  تعمج و  ام  عمج  ادحأ  را  مل  لاقف  تححلاف 

نیدلا رخف  خلا و  ثیدحلا  یف  نینمؤملا  ریما  ینطق  رادـلا  ّبیطلا  وبا  یـضاقلا  لاق  يذاتـسأ  لاق  ینطق  رادـلا  يار  اذإ  ینغلا  دـبع  ناک  انا و 
یف اقیقحت  مهّدشا  ةوق و  مهاوقا  املع و  مهرثکاف  نیثدحملا  نم  نورّخأتملا  اما  هتفگ و  وا  بهذم  حیجرت  یعفاش و  لئاضف  هلاسر  رد  يزار 

ءالؤه ثیدحلا  ملع 
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دبع رکب  وبا  مامالا  یقهیبلا و  رکب  وبا  ظفاحلا  یناهفـصالا و  میعن  وبا  خیـشلا  ظفاحلا و  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  ینطق و  رادلا  نسحلا  وبا  مه  و 
یف ارحب  ناک  يذـّلا  یباّطخلا  مامالا  دادـغب و  خـیرات  بحاص  بیطخلا  مامالا  قفتملا و  باتک  بحاص  یقزوجلا  اـیرکز  نب  دـمحم  نب  هَّللا 

هیلع و هَّللا  یلـص  یبنلا  دواد  نونعی  نامیلـس  یبال  دیدحلا  لعج  امک  نامیلـس  یبال  ثیدحلا  لعج  هفـصو  یف  لیق  ۀغللا و  ثیدـحلا و  ملع 
َدیِدَْحلا َُهل  اََّنلَأ  َو  هیف  یلاعت  هَّللا  لاق  ثیح  ملس 

مهنم دحاو  لکل  هیلع و  ءانثلا  یف  ۀـغلابملا  یعفاشلا و  میظعت  یلع  نوقفتم  مهرـساب  مه  نیخیـشلا و  دـعب  ملعلا  اذـه  رودـص  ءاملعلا  ءالؤهف 
همدقتب و نیفرتعم  یعفاشلل  نیمظعم  اوناک  اثیدح  امیدق و  ثیدحلا  ءاملع  نا  یلع  لدی  هانرکذ  ام  لک  هلئاضف و  هبقانم و  یف  درفم  فینـصت 

يور زا  ناشدشا  توق و  يور  زا  ناش  ياوقا  ملع و  يور  زا  نیرخاتم  نیثدـحم  رثکا  هلمج  زا  ینطق  راد  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هدرفت 
يزار هدوب و  نیخیـش  دـعب  ملع  نیا  رودـص  زا  یباـطخ  بیطخ و  یقزوج و  یقهیب و  میعن و  وبا  مکاـح و  لـثم  ثیدـح و  ملع  رد  قـیقحت 

رد يوونلا  فرـش  نب  ییحی  نیدلا  ییحم  دـیامنیم و  ار  یعفاش  وا  لاثما  ینطق و  راد  لیجبت  میظعت و  حدـمب و  یعفاش  ناش  تلالج  تابثا 
عافتنالا مظع  مهتافنصم و  ترهتشا  نیّذلا  ظافحلا  نم  ۀعامج  یف  عبارلا  عونلا  هتفگ  ریذنلا  ریشبلا  ننس  ۀفرعم  یف  ریسیتلا  بیرقتلا و  باتک 
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نینامث و سمخ و  ۀنـس  دادغبب  یفوت  ۀئامثالث و  ّتس و  ۀنـس  ةدعقلا  يذ  یف  دلو  ینطق  رادلا  يدادـغبلا  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  مهنم  مهب 
یفوت ةدعقلا  يذ  یف  اهیف  هتفگ و  لماک  رد  ۀئامثالث  نینامث و  سمخ و  هنـس  عئاقو  رد  ریثالا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  خلا و  ۀئامثالث 

نـسحلا نب  دـمحم  نب  نیـسح  خیـش  روهـشملا و  ماـمالا  ینطق  رادـلاب  فورعملا  يدـهم  نـب  دـمحا  نـب  رمع  نـب  یلع  نـسحلا  وـبا  ماـمالا 
نب یلع  نسحلا  وبا  رـصعلا  ظفاح  تاـم  ۀـئامثالث  نیناـمث و  سمخ و  ۀنـس  یف  هتفگ و  سیفنلا  سفنلا  لاوحا  یف  سیمخ  رد  يرکبرایدـلا 

ظفاحلا مامالا  وه  ینطق  رادلا  هتفگ و  ثیدحلا  ۀّیفلا  حرـش  رد  يروهنـس  ملاس  ۀنـس و  نونامث  هل  ةدعقلا و  يذ  یف  دادغبب  ینطق  رادـلا  رمع 
راد یلا  بوسنم  هتقو  ماما  هدحو و  جیـسن  هرـصع و  دیرف  ناک  يدادـغبلا  دوعـسم  نب  يدـهم  نب  دـمحا  نب  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  ریبکلا 

هلاثما ال یبلعثلا و  هتفگ  جاهنم  رد  ۀّیمیت  نبا  ۀئامثالث و  نینامث و  سمخ و  ۀنس  مظنلا  یف  یتایـس  امک  یفوت  دادغبلا  لاحم  نم  ۀلحم  نطقلا 
سیل هوعمـس و  ام  نونّودـی  بتکلا و  یف  هودـجو  ام  نولقنی  نکل  کلذ  نم  مهعنم  ام  نیّدـلا  حالّـصلا و  نم  مهیف  لـب  بذـکلا  نودـمعتی 

نب یلع  لبنح و  نب  دمحا  يدهم و  نب  نمحرلا  دبع  ناطقلا و  دیعـس  نب  ییحی  ۀبعـشک و  ثیدحلا  ۀمئال  ام  دیناسالاب  ةربخلا  نم  مهدـحال 
یبأ متاح و  یبأ  یئاسّنلا و  دواد و  یبأ  ملـسم و  يراخبلا و  یلهذلا و  ییحی  نب  دمحم  هیوهار و  نب  قاحـسا  نیعم و  نب  ییحی  ینیدـملا و 

هماکح هداّقن و  ثیدحلا و  ۀمئا  نم  ءالؤه  لاثما  دیعس و  نب  ینغلا  دبع  ینطق و  رادلا  ةدنم و  نب  هَّللا  دبع  یبأ  نایزارلا و  ۀعرز 
257 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلع و هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  نع  ثیدحلا  ملعلا و  لقن  نم  لاوحا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  لاوقاب  ۀّمات  ۀفرعم  ةربخ و  مهل  نیّذلا  هظافح  و 
راثالا و اولقن  نیّذلا  لاجّرلا  ۀفرعم  یف  ةریثکلا  بتکلا  اوفّنـص  دق  ملعلا و  ۀلقن  نم  ءالؤه  دـعب  نم  مهیعبات و  نیعباتلا و  ۀباحّـصلا و  نم  ملس 

یلع ناطقلا و  دیعس  نب  ییحی  نع  لاجرلا  ءامسا  للعلا و  باتک  لثم  مهنع  ذخا  نم  هنع و  اوذخا  نم  رابخا  مهرابخا و  اورکذ  مهءامـسا و 
يدع نب  دمحا  یبأ  ّيذمرتلا و  یئاسّنلا و  متاح و  یبأ  ۀعرز و  یبأ  ملـسم و  يراخبلا و  نیعم و  نب  ییحی  لبنح و  نب  دمحا  ینیدملا و  نب 
ثیدح همئا  زا  ینطق  راد  هک  تسحـضاو  ۀحارـص  هّیمیت  نبا  مالک  نیزا  مهریغ  ینطق و  رادلا  يدزالا و  حتفلا  یبأ  ناّبح و  نب  متاح  یبأ  و 

ملع نیلقان  لاوقا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانج  لاوقاب  همات  تفرعم  تربخ و  وا  يارب  هک  تسنآ  ظافح  ماـکح و  داـقن و  و 
نب دمحا  يدهم و  نب  نمحرلا  دبع  دیعس و  نب  ییحی  هبعش و  لاثما  زا  تسلصاح و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانج  زا  ثیدح 

مالک نیزا  زین  تسدودـعم و  ناکرا  مظاعا و  رگید  یئاسن و  دواد و  وبا  ملـسم و  يراخب و  نیعم و  نب  ییحی  ینیدـملا و  نب  یلع  لـبنح و 
تیاور دـنباییم  هچنآ  هیمیت  نبا  راهظا  بسح  هک  دنتـسین  هریغ  یبلعث و  لـثم  هدومن  اـج  نیا  رد  ناشحدـم  هک  تعاـمج  نیا  هک  تستباـث 

رد قحلا  دـبع  خیـش  دـنامن و  یقاب  هریغ  یبلعث و  ناشیا و  نایم  رد  هقرفت  دـشاب  جردـنم  تاعوضوم  مه  اـهنیا  بتک  رد  رگا  سپ  دـننکیم 
لـضاف ظـفاح  ۀـمالع  دادـغب  نم  ةریبک  ۀـلحم  نطق  راد  یلا  هتبـسن  ینطق  رادـلا  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  ینطق  رادـلا  هتفگ  ةاکـشم  لاـجر 
ءامـسا هللع و  ۀفرعم  ثیدحلا و  ملع  یف  ریظنلا  میدـع  هتقو  ماما  هدـحو و  جیـسن  هرـصع و  دـیحو  هرهد و  دـیرف  لماع  ملاع  لماک  ثدـحم 

اذه هیلع  متخ  دق  هب و  ّدتعی  نم  نأشلا  اذه  یف  هدعب  تای  مل  لاقی  بهذم  ۀمالس  داقتعا و  ۀحص  ۀلادع و  ۀقث و  ۀناما و  قدص و  عم  لاجرلا 
ماسقا رعـشلا و  بدـالا و  هقفلا و  ریـسفتلا و  ملع  یف  لاـمکلا  غلب  هنع و  ساـنلا  باـجا  ملـسم و  يراـخبلا و  یلع  ثیداـحا  دـقن  دـق  نفلا و 

یبأ نب  رکب  یبأ  يوغبلا و  مساقلا  یبأ  لثم  ءاملعلا  نم  ریثک  قلخ  نع  هنع و  ثیدـحلا  يور  يرخطـصالا و  دیعـس  یبأ  یلع  هقفت  لئاضفلا 
دیعـس یبأ  لولهب و  نب  قاحـسا  نب  دـمحا  یـضاقلا و  میهاربا  نب  دـیزی  دـعاص و  نب  ییحی  ظـفاحلا و  رـصن  نب  دـمحا  بلاـط  یبأ  دواد و 

وبا ظفاحلا  هنع  يور  یـضاقلا و  دامح  نب  میهاربا  قارولا و  سابعلا  نب  لیعامـسا  یمرـضحلا و  نوراه  نب  دـمحم  دـماح  یبأ  يرودـقلا و 
له هولأس  مهریغ و  ّيروباـسینلا و  هَّللا  دـبع  وبا  مکاـحلا  يربطلا و  بیطلا  وبا  یـضاقلا  يرهزـالا و  يرهوجلا و  یناـقربلا و  رکب  وبا  میعن و 
لیق نولخ و  نامثل  ءاعبرألا  موی  یفوت  ۀـئامثالث و  تسوا و  سمخ  ۀنـس  دادـغبب  دـلو  انا  فیکف  هلثم  ری  مل  وه  لاق  ینطق  رادـلا  لـثم  تیار 

رادلا ناک  يربطلا  بیطلا  وبا  لاق  ۀئامثالث و  نینامث و  سمخ و  ۀنـس  حصا  لوالا  ۀـجحلا و  يذ  یف  لیق  ةدـعقلا و  يذ  نم  نیرـشع  نینثا و 
هتفگ دیناسالا  دیلاقم  باتک  رد  یسیع  يدهم  وبا  همالع  ثیدحلا و  یف  نینمؤملا  ریما  ینطق 
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258 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لیلجلا مامالا  هَّللا  دبع  نب  رانید  نب  نامعنلا  نب  دوعسم  نب  يدهم  نب  دمحا  نب  رمع  نب  یلع  وه  هحور  هَّللا  سدق  هفیرعت  فیرط  نم  فرط 

هنامز و ماما  روهـشملا  ظفاحلا  يدادغبلا  یعفاشلا  دادغبب  ةریبک  ۀلحم  نطق  راد  یلا  ۀبـسن  فاقلا  ّمض  يارلا و  حتفب  ینطق  راّدـلا  نسحلا  وبا 
دعاص و نبا  دواد و  وبا  يوغبلا و  مساقلا  یبأ  نم  عمـس  ۀـئامثالث و  ّتس و  ۀنـس  دـلو  عفادـم  الب  ثیدـحلا  لها  خیـش  هرـصع و  لها  دـّیس 
مکاحلا و هَّللا  دبع  وبا  هنع  يور  اهریغ  رـصم و  طساو و  ماشلا و  ةرـصبلا و  ۀفوکلا و  دادـغبب و  نوصحی  قئالخ ال  یلماحملا و  نب  نیـسحلا 
مهفلا و ظفحلا و  یف  هرصع  دحوا  ینطق  رادلا  راص  مکاحلا  لاق  نیرخآ  یف  میعن  وبا  ظفاحلا  يزارلا و  مامت  ظفاحلا و  دیعس  نب  ینغلا  دبع 

عیرق هرـصع و  دـیرف  ینطق  رادـلا  ناک  بیطخلا  لاـق  هلثم و  ضرـالا  میدا  یلع  فلخی  مل  هنا  دهـشا  نییوحنلا و  ءارقلا و  یف  اـماما  عرولا و 
داقتعالا و ۀحـص  ۀقثلا و  قدـصلا و  عم  لاجرلا  ءامـسا  ثیدـحلا و  للعب  ۀـفرعملا  رثالا و  ملع  هیلإ  یهتنا  هتقو  ماما  هدـحو و  جیـسن  هرهد و 

ظفحی ناک  هنا  لیقف  رعشلا  بدالاب و  ۀفرعملا  اهنم  ءاهقفلا و  بهاذمب  ۀفرعملا  اهنم  ةءارقلا و  اهنم  ثیدحلا  ملع  يوس  مولع  نم  عالطـضالا 
تنا کعامس و  حصی  لجر ال  هل  لاقف  یلمی  رافّصلا  اءزج و  خسنی  سلجف  راّفصلا  لیعامـسا  سلجم  هتثادح  یف  رـضح  ۀعامج و  نیواود 

نع لوالا  ثیدحلا  اثیدـح  رـشع  ۀـینامث  یلما  لاق  لاق ال  خیـشلا  یلما  مکظفحت  کمهف  فالخ  ءالمالل  یهف ؟؟؟ ینطق  رادـلا  لاقف  خـسنت 
هنم سانلا  بجعتف  ثیداحالا  یلع  یتا  یتح  کلذ  یف  ّرم  مث  اذک  هنتم  نالف و  نع  نالف  نع  یناثلا  ثیدـحلا  اذـک و  هنتم  نالف و  نع  نالف 

ْمُکَسُْفنَأ  اوُّکَُزت  الَف  یلاعت  هَّللا  لاق  لاق  هباوج و  نم  عنتماف  کسفن  لثم  تیأر  له  هباحصا  ضعب  هلأس  و 
نب دیع  رذ  وبا  لاق  الف و  ّیف  عمتجا  ام  لثم  هیف  عمتجا  نمم  ناک  نا  ینم و  لضفا  وه  نم  تیار  دقف  دـحاو  نف  یف  ناک  نا  لاقف  هیلع  ّحـلأف 

بیرغب يواضیبلا  نسحلا  وبا  هءاج  بیطخلا  لاق  انا و  فیکف  هسفن  لـثم  ری  مل  وه  لاـقف  ینطق  رادـلا  لـثم  تیار  لـه  مکاـحلل  تلق  دـمحا 
دیزت اسلجم  هظفح  نم  نسحلا  وبا  هیلع  یلماف  ثیداحا  هیلع  یلمی  نا  هلأس  بیرغ و  لجر  اذه  لاقف  للعلا  ضعبب  ّلتعا  عنتماف و  هنع  عمسیل 
یلما هبّرقف و  ائیش  هل  يدها  دق  دعب و  هءاج  لجرلا و  فرصناف  ۀجاحلا  ماما  ۀیدهلا  ءیشلا  معن  اعیمج  اهثیداحا  نوتم  نیرشعلا  یلع  هثیداحا 

یلع امالک  سانلا  نسحا  دیعس  نب  ینغلا  دبع  ظفاحلا  لاق  هومرکاف و  موق  میرک  مکاتا  اذإ  اهعیمج  نوتم  اثیدح  رشع  ۀعبـس  هظفح  نم  هیلع 
هتقو یف  ینطق  رادلا  رمع  نب  یلع  هتقو و  یف  نوراه  نب  یسوم  هتقو و  یف  ینیدملا  نب  یلع  ۀثلث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثیدح 

ریـشب يراقلا  لاقف  نونلاب  ریـسن  هیف  ثیدح  ّرمف  لفنتی  وه  هیلع و  أرقی  يراقلا  اموی و  ینطق  رادـلا  دـنع  انک  لدـعملا  دـمحم  نب  اجر  لاق  و 
ۀیتحتلا مضب  ریسی  لاقف  حّبسف  ةدحوملا  حتفب  ریشب  لاقف  ینطق  رادلا  حّبسف  اهّمض  عم  ءابلاب 

259 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
َنوُرُطْسَی  ام  َو  ِمَلَْقلا  َو  ینطق ن  رادلا  یلتف 

نب ورمع  لاقف  بیعش  نب  ورمع  بتاکلا  نب  هَّللا  دبع  وبا  هیلع  أرقف  لّفنتی  مئاق  وه  ینطق و  رادلا  دنع  تنک  رهاط  نب  دمحم  نب  ةزمح  لاق  و 
موی یفوت  یهتنا  بیعـش  نبا  لاقف  كرتن  نا  كرمات  کتاولـص  بیعـش أ  ای  ینطقرادلا  رادلا  یلتف  فقو  هداعاف و  ینطق  رادلا  حّبـسف  دیعس 

رادلا لاح  نع  لاسا  ینأک  مانملا  یف  تیار  الوکام  نب  رصن  وبا  لاق  ۀئامثالث  نینامث و  سمخ و  ۀنـس  ةدعقلا  يذ  نم  نولخ  نامثل  سیمخلا 
نب رمع  نب  یلع  وا  بسن  مان و  دناهتفگ  نیثدحملا  ناتـسب  رد  بحاص  هاش  دوخ  مامالا و  ۀّنجلا  یف  یعدی  كاذ  یل  لیقف  ةرخآلا  یف  ینطق 

تسینطق و راد  يدادغب  نکـسم  رد  تسیعفاش و  بهذم  رد  نسحلا  وبا  وا  تینک  تسهَّللا و  دبع  نب  رانید  نب  دوعـسم  نب  يدهم  نب  دـمحا 
نبا دواد و  وبا  نب  رکب  وبا  يوغب و  مساقلا  وبا  زا  هدـش و  دـلوتم  شـش  دـص و  هس  لاس  رد  دادـغب  رد  تسینالک  هلحم  فاـق  مضب  نطق  راد 
رگید رـصم و  طساو و  ماش و  هرـصب و  هفوک و  دادغب و  رد  هدرک و  لصاح  ثیدـح  عامـس  رایـسب  املع  رگید  یلماحم و  نیـسح  دـعاص و 

یناهفـصا میعن  وبا  هروهـشم و  دئاوف  بحاص  يزار  مامت  بیهرت و  بیغرت و  بحاص  يرذنم  ینغلا  دبع  مکاح و  هدیدرگ و  مالـسا  نادـلب 
ثیدح و للع  تفرعم  نف  رد  تشاد و  مامت  هاگتـسد  دیوجت  تأرق و  ملع  رد  دـناهدرک و  يدرگاش  ذـملت و  يو  زا  ءایلوالا  ۀـیلح  بحاص 

بهاذم دناهداد و  یهاوگ  وا  قوفتب  تفص  نیا  همئا  رگید  مکاح و  بیطخ و  هچنانچ  دوب  دوخ  رصع  هناگی  تقو و  ریظن  یب  لاجرلا  ءامسا 
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سلجم رد  یناوجون  رد  تشادیم و  دای  ارعـش  زا  ار  ریثک  تعاـمج  نیواود  هک  دـنیوگ  دوب  هدـیزرو  وکین  زین  ار  رعـش  بدا و  ملع  اـهقف و 
حیحص وت  عامس  هک  تفگ  واب  رافص  درکیم  الما  رافـص  تشونیم و  يزیچ  روکذم  رافـص  ءالما  زا  يزور  تسـشنیم  رافـص  لیعامـسا 

دناهدومرف الما  ثیدح  دنچ  هک  تسدای  ار  ترـضح  تفگ  ینطق  راد  ینکیمن  بوخ  ثیدـح  مهف  یلوغـشم و  نتـشون  رد  هک  اریز  تسین 
اذک و هنتم  دنـس و  رخآ  ات  نالف  زا  وا  خیـش و  نالف  زا  لوا  ثیدح  دناهدومرف  الما  ثیدـح  هدژیه  لاح  ات  تفگ  ینطق  راد  هن  تفگ  رافص 

سلجم لها  مامت  دناوخ  رب  زا  دای  زا  دیناسالا  قرطلا و  عم  ار  ثیداحا  نآ  مامت  سایقلا  اذه  یلع  و  اذک ؟؟؟ اذک و  وا  نتم  یناث و  ثیدـح 
الَف دناوخ  رب  ار  هیآ  نیا  تفگن و  باوج  چیه  هدید  ار  يرگید  دوخ  دننام  هک  دندیسرپ  يو  زا  يزور  داد  ور  بجعت  وا  هظفاح  توق  زا  ار 

ْمُکَسُْفنَأ  اوُّکَُزت 
دروآ و وا  روضحب  دوب  هدـمآ  ثیدـح  بلط  يارب  رود  زا  هک  ار  يدرم  يواـضیب  نسحلا  وـبا  يزور  هک  تسنآ  وا  فـئارظ  فئاـطل و  زا  و 

مرادن تصرف  تغارف و  نم  تفگ  دومن و  للعت  ینطق  راد  ییامرف  الما  يورب  ثیدح  دنچ  هک  دـیاب  هدـمآ  رود  زا  تسبیرغ  درم  نیا  تفگ 
دوب ثیدح  نیمه  همه  نآ  نتم  درک و  الما  دنس  تسبرب  هدایز  يو  رب  ینطق  راد  دش  دجب ؟؟؟ رپ  يواضیب  نسحلا  وبا  هکنآ  ات 

ۀیدهلا ءیشلا  معن 
نآ نتم  دومرف و  الما  دنـس  هدـتفه  يو  رب  دـیناشن و  دوخ  کیدزن  ار  وا  سپ  دروآ  بسانم  هیدـه  رگید  زور  بیرغ  درم  نآ  ۀـجاحلا  ماـما 

دوب ثیدح  نیا  همه 
هومرکاف میرک  مکاتأ  اذإ 

دناوخیم لفاون  يزور  هک  تسنآ  وا  فئاطل  زا  زین  و 
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نا ارغصم  نیس  ندوبن و  دوب  هدش  عقاو  ریسن  ةاور  ضعب  يامـسا  رد  هخـسن  نا  رد  دناوخیم و  ثیدح  هخـسن  هتـسشن  وا  لصتم  یـصخش  و 
ینطق راد  زاب  اربکم  دناوخ  ریـشب  هبنتم  هدنناوخ  هَّللا  ناحبـس  تفگ  زامن  رد  ینطق  راد  همجعم  نیـش  هدحوم و  يابب  هدناوخ  ریـشب  هدـنناوخ 

َو ِمَلَْقلا  َو  دناوخ ن  دنلب  زاوآب  دربیمن  حیحـص  ظفلب  یپ  هک  دید  ینطق  راد  نوچ  هیتحت  يای  مضب  دناوخ  ریـسی  هدنناوخ  تفگ  هَّللا  ناحبس 
َنوُرُطْسَی  ام 

ثیدح هدنناوخ  تفگ  هَّللا  ناحبـس  ینطق  راد  دناوخ  دیعـس  نب  ورمع  ار  بیعـش  نب  ورمع  ثیدح  هدـنناوخ  هک  دوب  لفاون  رد  يزور  زین  و 
َكُُرمَْأت  َُکتالَص  َأ  ُْبیَعُش  ای  دومن  توالت  تیآ  نیا  ینطق  راد  دش  فقوتم  ظفل  نیرد  هدومن  دنس  هداعا 

هک مدید  باوخ  رد  نم  هک  تسا  هتفگ  الوکام  نب  رصن  وبا  تسدص  هس  زا  دعب  جنپ  داتشه و  لاس  هدعق  يذ  متشه  هبنـشجنپ  زور  وا  تافو 
نـسح قیدص  يولوم  یهتنا و  دـنیوگیم  ماما  تنج  رد  دـنتفگ  ارم  دـش  نوچ  ترخآ  رد  هک  مسرپیم  ینطق  راد  لاح  ناگتـشرف  زا  ایوگ 

هیقف ظفاح  ملاع  روهشملا  ظفاحلا  ینطق  رادلا  يدادغبلا  يدهم  نب  دمحا  نب  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رصاعم  ناخ 
نب دمحم  زا  اعامس  اضرع و  تأرق  یعفاش و  هیقف  يرخطصا  دیعـس  یبأ  زا  هقف  هدش  دلوتم  ۀئامثالث  نیتس و  هنـس  رد  دوب  یعفاش  بهذم  رب 

یلاح رد  دومن  دهاجم  نب  رکب  یبأ  زا  تعامس  تفرگ و  ناشیا  هقبط  يربطلا و  نیـسحلا  نب  دمحم  زازقلا و  دیعـس  یبأ  زا  شاقنلا و  نسح 
نبا يوغب و  مساقلا  وبا  زا  ثیدح  عامس  هدیدرگ و  مالسا  نادلب  رگید  رـصم و  طساو و  ماش و  هرـصب و  هفوک و  دادغب و  رد  دوب  ریغـص  هک 
ارقا يارب  رمع  رخآ  رد  دوب  عزانم  الب  درفنم  ثیدح  ملع  رد  تماماب  دوخ  رصع  رد  هدومن  رایـسب  ياملع  رگید  یلماحم و  نیـسح  دعاص و 

تهج نیاب  يریمحلا و  دیّـسلا  ناوید  اهنم  تشاد  دای  رب  زا  برع  نیواود  زا  يرایـسب  اهقف و  فـالتخاب  دوب  فراـع  هدـش  ردـص  دادـغب  رد 
يزار و مامت  يرذنم و  ظفاح  يرصم و  ینغلا  دبع  مکاح و  ءایلوألا و  ۀیلح  بحاص  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  تشگ  عیـشت  يوسب  بوسنم 
بیطخ و هکنانچ  دوب  دوخ  رـصع  هناگی  ریظنیب و  لاجرلا  ءامـسا  للع و  تفرعم  ثیدـح و  نف  رد  دـنراد و  تیاور  يو  زا  هریثک  تعامج 

نبا یـضاق  دوب  هدـیزرو  کـین  ار  بدا  ملع  اـهقف و  بهاذـم  دـناهداد و  یهاوگ  موـلع  نیرد  وا  قوـفت  هب  تفـص  نیا  همئا  رگید  مکاـح و 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 209 

http://www.ghadirestan.com


ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  رب  نم  لوق  تفگ  دـش و  مدان  درک و  لوبق  هئام  ثالث  نیعبـس و  تس و  هنـس  رد  وا  تداهـش  فورعم 
فینـصت امه  ریغ  فلتوملا و  فلتخملا و  ننـسلا و  باتک  دوشیمن و  اریذپ  يرگید  نودب  نم  لقن  رب  نم  لوق  الاح  دشیم  لوبقم  دارفناب 
يدیـشخا روفاک  ریزو  نباب ؟؟؟ فورعم  لضفلا  نب  رفعج  لضفلا  وبا  هک  دیـسر  ربخ  نیا  ار  وا  هک  تهج  نیاب  دمآ  رـصمب  دادغب  زا  تسوا 

اطعا قافنا و  رد  دومن و  هغلابم  وا  مارکا  رد  يو  دـنام و  وا  دزن  یتدـم  دـنک  وا  تدـعاسم  باب  نیرد  هک  تساوخ  دراد  دنـسم  فیلات  مزع 
هکنآ ات  دومنیم  ینغلا  دبع  ظفاح  قافتاب  دنـسم  جیرخت  دنام و  میقم  شدزن  دنـسم  زا  غارف  ات  دمآ  وا  تسدـب  لیزج  لام  دومرف و  تعـسو 

ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ثیدح  یلع  امالک  سانلا  نسحا  هتفگ  ینغلا  دبع  ظفاح  دش  مامت 
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رد هریثک  مولع  رد  نقتم  نارق و  مولع  رد  دوب  ماما  يو  هتقو  یف  ینطق  رادلا  هتقو و  یف  نوراه  نب  یـسوم  هتقو و  یف  ینیدملا  نب  یلع  ۀـثلث 
رافص تشونیم  يو  درکیم و  الما  رافـص  يزور  تسـشنیم  رافـص  لیعامـسا  سلجمب  یناوجون  رد  ینطق  راد  هتـشون  نیثدحملا  ناتـسب 

دنچ هک  تسد  ای  ار  ترضح  تفگ  ینطق  راد  ینکیمن  بوخ  ثیدح  مهف  یلوغشم و  نتشون  رد  هک  اریز  تسین  حیحـص  وت  عامـس  تفگ 
دنـس رخآ  ات  نالف  نع  وه  نالف و  نع  لوا  ثیدح  دناهدیناسیون  ثیدح  هدجیه  لاح  ات  تفگ  ینطق  راد  هن  تفگ  دناهدومرف  الما  ثیدـح 
لها مامت  دـناوخرب  دوخ  دای  زا  دـیناسالا  قرطلا و  عم  ثیداحا  همه  نآ  مامت  ات  اذـک  اذـک و  وا  نتم  یناث و  ثیدـح  اذـک و  اذـک و  هنتم  و 

الَف دناوخب  هیآ  نیا  تفگن و  باوج  چیه  هدید  ار  يرگید  دوخ  دـننام  هک  دندیـسرپ  يو  زا  دـندنام  تریح  رد  شاهظفاح  توق  زا  سلجم 
ْمُکَسُْفنَأ  اوُّکَُزت 

رد هک  دیسرپیم  یسک  زا  رگا  ماهدید و  دوخ  زا  لضفا  سپ  دیـسرپیم  دحاو  نف  رد  تفگ  دندرک  حاحلا  رتهدایز  نوچ  هتفگ  ناکلخ  نبا 
وبا يزور  هک  تسنیا  وا  فـئارظ  فئاـطل و  زا  هتفگ  ناتـسب  رد  ماهدـیدن  سپ  دـشاب  هدـش  مهارف  تسا  هدـش  عـمتجم  نم  رد  هچنآ  ره  يو 

هک دیاب  هدمآ  رود  زا  تسبیرغ  درم  نیا  تفگ  دـندروآ و  وا  روضحب  دوب  هدـمآ  ثیدـح  بلط  يارب  رود  زا  هک  ار  يدرم  يواضیب  نسحلا 
هدایز ینطق  راد  دش  دجب  رپ  نسحلا  وبا  نوچ  تسین  تغارف  تصرف و  ارم  تفگ  دومن و  للعت  ینطق  راد  ییامرف  الما  يو  رب  ثیدـح  دـنچ 

دوب نیمه  هلمج  نتم  درک و  الما  يو  رب  دنس  تسبرب 
ۀجاحلا ماما  ۀیدهلا  ءیشلا  معن 

دوب نیا  همه  نتم  هک  درک  الما  يو  رب  ثیدح  هدفه  دیناشنب و  دوخ  دزن  ار  وا  دروآ  بسانم  هیده  رگید  زور  بیرغ  درم  نآ 
هومرکاف موق  میرک  مکاتا  اذإ 

دوب هدش  عقاو  ریسن  تاور  ضعب  يامسا  رد  هخـسن  نا  رد  دناوخیم و  ثیدح  هتـسشن  وا  لصتم  یـصخش  دناوخیم  لفاون  يزور  نینچمه 
زاب هدش  هبنتم  هدنناوخ  تفگ  هَّللا  ناحبس  زامن  رد  ینطق  راد  همجعم  نیش  هدحوم و  يابب  دناوخ  ریشب  هدنناوخ  ریغصت  هغیـصب  نیـس  نونب و 

زاوآب دربیمن  حیحص  ظفلب  یپ  هک  دید  ینطق  راد  نوچ  هیتحت  يای  مضب  دناوخ  ریسی  هدنناوخ  تفگ  هَّللا  ناحبس  زاب  ینطق  راد  دناوخ  ریشب 
َنوُرُطْسَی  ام  َو  ِمَلَْقلا  َو  دناوخ ن  دنلب 

دنـس هداعا  هدـنناوخ  تفگ  هَّللا  ناحبـس  ینطق  راد  دـناوخ  دیعـس  نب  ورمع  ار  بیعـش  نب  ورمع  ثیدـح  هدـنناوخ  دوب  لفاون  رد  يزور  زین 
َكُُرمَْأت  َُکتالَص  َأ  ُْبیَعُش  ای  دومن  توالت  تیآ  نیا  ینطق  راد  دش  فقوتم  ظفل  نیرد  هدومن 

نینامث و سمخ و  هنـس  هجح  يذ  ای  هدـعق  يذ  مود  ای  متـشه  هبنـشراهچ  زور  تافو  هدوب و  ۀـئامثالث  تسهنـس و  رد  ظفاح  تدـالو  یهتنا 
نوفدم برح  باب  هربقم  رد  یخرک  فورعم  بیرق  دراذگ و  زامن  يورب  روهشم  هیقف  ینیارفـسا  دماح  وبا  داتفا  قافتا  دادغب  رد  هئام  ثالث 

تنج رد  دنتفگ  دـش  نوچ  ترخآ  رد  هک  مسرپیم  وا  لاح  هکئالم  زا  ایوگ  مدـید و  باوخ  رد  ار  وا  نم  هتفگ  الوکام  نبا  ظفاح  دـیدرگ 
زین دوب و  دادغب  رد  نالک  هلحم  هک  نطقلا  راد  يوسب  تستبـسن  همومـضم  فاق  هحوتفم و  يار  لاد و  حتفب  ینطق  راد  دـنیوگیم  ماما  ار  وا 

رصاعم ناخ  نسح  قیدص  يولوم 
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هرـصع یف  ثیدحلا  ملع  یف  ۀمامالاب  درفنا  اظفاح  املاع  ناک  ینطق  رادلا  ظفاحلا  دمحا  نب  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  هتفگ  مولعلا  دـجبا  رد 
نیواود نم  اریثک  ظفحی  ءاهقفلا و  فالتخاب  افراع  ناک  دادـغبب و  ءارقالل  همایا  رخآ  یف  ردـصت  هئارظن و  نم  دـحا  کـلذ  یف  هعزاـنی  مل  و 

لبقی ناک  لاق  کلذ و  یلع  مدنف  هتداهش  فورعم  نبا  یـضاقلا  لبق  ءایلوالا و  ۀیلح  بحاص  یناهفـصالا  میعن  وبا  ظفاحلا  هنع  يور  برعلا 
فلتخملا و ننّـسلا و  باتک  فّنـص  رخآ  عم  ـالا  یلقن  یلع  یلوق  لـبقی  ـال  راـصف  يدارفناـب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  یلوق 
هنس 385 و یف  یفوت  ۀنس 306 و  دلو  نآرقلا  مولع  یف  اماما  ةریثک  مولع  یف  انّنفتم  ناک  رـصم و  یلا  دادغب  نم  جرخ  امهریغ و  فلتوملا و 

دادغبب ةریبک  ۀلحم  نطقلا  راد  یخرکلا و  فورعم  نم  ابیرق  نفد 

متشه تسب و  هجو 

تیاور ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یبرحلا  يرکـسلا  قاحـسا  نب  میهاربا  نب  ناذاـش  نب  نسحلا  نب  دـمحم  نب  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  هکنآ 
هتفگ هرضن  ضایر  رد  يربط  بحم  هک  يدینش  افنآ  هچنانچ  هدومن 

نب یلع  ءاجف  ریطلا  اذـه  لکای  کیلإ  کقلخ  بحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  دـنع  ناک  لاق  کلام  نب  سنا  نع 
ناسحلا یف  حیباصملا  یف  ّيوغبلا  بیرغ و  لاق  يذمرتلا و  هجرخ  هعم  لکاف  بلاط  یبأ 

یبأ نب  یلع  ءاجف  هلوق  دعب  داز  هلکا و  هبجعی  امم  ناک  ریط و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدـها  هلوق  دـعب  داز  یبرحلا و  هجرخ  و 
راصنالا نم  الجر  نوکی  نا  ّبحا  تنک  نذا و  هیلع  ام  تلقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  نذاتسا  لاقف  بلاط 

هتفگ و نسحتسم  لوق  رد  رصاعم  نامز  نسح  يولوم  و 
نب یلع  نسحلا  وبا  ظفاحلا  يأ  ّیبرحلا  هجّرخ  ناسحلا و  یف  حـیباصملا  یف  يوغبلا  هل و  يذـمرتلا  جـیرخت  رکذ  دـعب  ةرـضنلا  ضاـیرلا  یف 

هلکا و هبجعی  امم  ناک  ریط و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدها  دعب  داز  هثیدـح و  نم  ءازجا  یف  یبرحلا  يرکّـسلا  نسحلا  نب  رمع 
نوکی نا  ّبحا  تنک  نذا و  هیلع  اـم  تلقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  نذاتـسا  لاـقف  بلاـط  یبأ  نب  یلع  ءاـجف  هلوق  دـعب  داز 

راصنالا نم  الجر 
رد یناعمـس  هدوب  عامـسلا  حیحـص  نومام  قودـص و  هقث و  ناـیعا  نیثدـحم  نأـشلا و  عیفر  همئا  تاداـفا  بسح  یبرح  هک  دـنامن  یفخم  و 

هرکذ يریمحلا  يرکّسلا  قاحـسا  نب  میهاربا  نب  ناذاش  نب  نسحلا  نب  دمحم  نب  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  هتفگ  يرکـس  تبـسن  رد  باسنا 
ّیفریـصلاب و يرکّـسلاب و  فرعی  لبج و  یلا  تومرـضح  نم  ۀیحان  هلـصا  يریمحلا  نسحلا  وبا  لاق  خیراتلا و  یف  ظفاحلا  بیطخلا  رکب  وبا 

فلخ نب  مثیهلا  یئارجرجلا و  حابّـصلا  دـمحم  نب  دـمحا  نب  رفعج  یفوصلا و  رابجلا  دـبع  نب  نسحلا  نب  دـمحا  عمـس  یبرحلاب  لاّیکلاب و 
؟؟؟ ابا يدنغابلا و  نب  نامیلس  نب  دمحم  نب  دمحم  يروّدلا و 

نب نسحلا  وبا  یخونتلا و  مساقلا  وبا  لاّلخلا و  دـمحم  وبا  يرهزـالا و  مساـقلا  وبا  يربطلا و  بیطلا  وبا  یـضاقلا  هنع  يور  مهریغ  يوغبلا و 
مّلکت زازبلا و  روقبلا  نب  نسحلا  وبا  مهرخآ  ۀعامج  یف  ّیسرنلا  نب  نونسح 

263 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
باحـصا ضعب  نکل  هیخا  بتک  یف  هعامـس  ناک  قودـص و  وه  يرهزالا  مساـقلا  وبا  لاـق  اـسلف و  يواـسی  ـال  لاـق  یناـقربلا و  رکب  وبا  هیف 

هسفن یف  ناکف  خیشلا  اما  هورکنا و  قاحلالا و  اوکحف  نورخآ  ءاج  عامّـسلا و  هیف  قحلا  هعامـس و  هیف  نکی  مل  اهنم  ائیـش  هیلع  أرق  ثیدحلا 
یف هل  بنذ  هعامـس و ال  هیف  نکی  مل  ائیـش  هیلع  ۀبلطلا  ضعب  أرق  ّرـضا  اّمل  عامّـسلا و  حیحـص  ناک  ّیبرحلا  یجزالا  زیزعلا  دـبع  لاق  ۀـقث و 
تام نیتئام و  نیعست و  تس و  ۀنس  نم  مرحملا  لهتسم  هتدالو  تناک  انومام و  ۀقث  ناک  یقیتعلا  لاق  هرمع و  رخآ  یف  هرـصب  فک  کلذ و 
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اضیا فرعی  يدادغبلا و  يریمحلا  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  ّیبرحلا  هتفگ و  ربع  رد  یبهذ  دادغبب و  ۀئامثالث  نینامث و  تس و  هنس  لاوش  یف 
تس و ۀنـس  دـلو  مهتقبط  يدـنغابلا و  ینیریـسلا و  یلع  نب  دابع  ّیفوصلا و  نسحلا  نب  دـمحا  نع  يور  لاّیکلاب  یفریـصلاب و  يرکّـسلاب و 

عئاقو رد  لماک  رد  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  دمحم  لاوش و  یف  یفوت  هیخا و  ءانتعاب  ۀـئامثالث  ثالث و  ۀنـس  عمـس  نیتئام و  نیعـست و 
ّیبرحلاب يرکّسلاب و  فورعملا  يریمحلا  قاحـسا  وبا  نسحلا  نب  دمحم  نب  رمع  نب  یلع  یفوت  اهیف  هتفگ و  هئام  ثلث  نینامث و  تس و  هنس 

قحلا نم  بحل  دق  لیبنلا  درفلا  قودصلا  ۀقثلا  لیثملا  میدـعلا  مامالا  یبرحلا  اذـهف  یهتنا  نیتئام  نیعـست و  تس و  ۀنـس  هدـلوم  لایکلاب و  و 
ریخ یصو  ۀلیضف  یلع  لیلد  یلجا  یه  ۀبجعم  ةدایزب  لیمجلا  فیرـشلا  ثیدحلا  يورف  لیونتلا  ةدافالل و  قدصلا  قیرط  نّیب  لیبس و  حضوا 

راکنالا و دّرلاب و  لیلجلا  یبرحلا  ۀـیاور  لباقی  الف  لیـصالا  قارـشالا و  یلاوت  ام  امهلآ  امهیلع و  هَّللا  یلـص  لیلخلا  میهاربا  لسن  نم  لـیلس 
ههجوب حاشا  لیلکلا و  ئـساخلا  هفرطل  هنع  یمع  لیلـضتلا و  یعیملتلل و  هاور  هذـبان  لیلعلا و  لوخدـملا  هیارب  قحلا  براح  نم  ـالا  لـیلعتلا 

لینملا قفوملا  هَّللا  لیکنتلا و  مئادلا و  باقعلا  اهل  يرتشا  لیبولا و  باذعلا  یف  هسفنب  یمرف  لیوستلا  عیدختلل و 

مهن تسب و  هجو 

هنابالا باتک  رد  ار  ریط  ثیدح  هطب  نباب  فورعملا  یطبلا  يربکعلا  ۀطب  نب  نادمح  نب  دمحم  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـیبع  هَّللا  دـبع  وبا  هکنآ 
هعماج یف  يذمرتلا  مهنم  ۀعامج  ریطلا  ثیدح  يور  دق  هتفگ  بقانم  رد  هارث  باط  بوشآرهش  نبا  همالع  هک  يدینش  اقباس  هدومن  تیاور 
هیقفلا لضافلا  مامالا  لاّوجلا  ثدحملا  ۀطب  نبا  اذهف  یهتنا  نیقیرط  نم  ۀنابالا  یف  ۀـطب  نبا  هاور  لاق و  نا  یلا  ءایلوالا  ۀـیلح  یف  میعن  وبا  و 

هیلع و هَّللا  یلـص  لاعتملا  بّرلا  لوسر  ثیدح  بلط  یف  لاوهالا  قاشملا و  یـساق  دـباک و  لاجرلا و  لوحف  نع  ملعلا  فقل  يذـّلا  لاحرلا 
نیقیرط نم  لابقالاب  قیقحلا  قحلل  ۀـنابا  ۀـنابالا  باتک  یف  لامکلا  یف  عئاـبلا  ثیدـحلا  اذـه  يور  دـق  لامـشلا  يرج  لوبقلا و  بهاـم  ملس 

نم ۀتبلا  وهف  لایقالا  ةدمع  ۀّـطب  نبا  ۀـیاور  دـعب  هیف  باترا  نمف  لالزالا  عدـخلا و  بابرا  فانآل  امغر  لامکالا و  قیقحتلا و  قیرطلا  اکولس 
يـالمک مظاـعا  زا  هطب  نبا  هک  دـنامن  یفخم  لاـضفالا و  ماـعنالا و  یلو  هَّللا  لاـم و  ـال  عجترم و  قـحلا  یلا  هل  سیل  لاـبخلا  نفـالا و  لـها 

وا هقنوم  رثام  نساحم و  هقرشم و  رخافم  دماحم و  هدوب  راثآ  تایاور و  هذباهج  رابخا و  ثیداحا و  داقن  نیدقنم و  ياهقف  رباکا  نیثدحم و 
يارب تسیفاک  دینـش و  یهاوخ  هیبشت  ثیدـح  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  یناشخدـب  دـمحم  ازریم  ظافحلا  مجارت  یناعمـس و  باسنالا  باـتک  زا 

دجام دلاو  هعبس  خیاشم  نآ  خویش  هلمج  زا  وا  هک  هطب  نبا  تلزنم  تعفر  تبترم و  تلالج 
264 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تمظع و هرهاق  لئالد  هلمج  زا  قبـس و  اـمیف  هتیرد  اـمک  هدروآ  اـجب  یهلا  دـمح  ناـشیاب  دوخ  دنـس  لاـصتاب  وا  ترـضح  هک  تسبطاـخم 
هچنانچ هدش  کسمتسم  وا  تیاورب  بلصت  بصعت و  همه  نآ  اب  هیمیت  نبا  ینعا  هینس  تارضح  مالـسالا  خیـش  هک  تسنآ  هطب  نبا  تلالج 

نب دیز ؟؟؟ نب  هَّللا  دبع  نع  نایفـس  نع  ریرج  انث  دیمح  نب  دـمحم  انث  قورـسم  نب  سابعلا  یبأ  هخیـش  نع  ۀـطب  نبا  يور  هتفگ  جاهنم  رد 
دحا سیل  ۀفوکلا و  قاحـسا ؟؟؟؟؟ وبا  لاقف  اوثدحتف  هیلع  اومدقف  ۀیطع  نب  رمـش  انل  لاق  ۀـفوکلا  نم  یعیـشلا  قاحـسا  وبا  مدـق  لاق  ریدـح 
ۀماسأ وبا  انث  يروباسینلا  انث  لاق  نولوقی و  ام  يردا  هَّللا و ال  نولوقی و  مه  نالا و  تمدـق  امهمیدـقت و  رمع و  رکب و  یبأ  لضف  یف  کشی 

رکب و یبأ  یلع  نولـضفی  ام  یلوالا و  ۀعیـشلا  تکردا  لوقی  میلـس  یبأ  نب  ثیل  تعمـس  لاق  یح  نب  دیعـس  نع  ةرمـض  انث  یبأ  انث  یبلحلا 
ادحا رمع 

مایس هجو 
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هتفگ و هرضن  ضایر  رد  يربط  بحم  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  ریط  ثیدح  راجنلا  ریکب  نب  ریمع  نب  دمحم  رکب  وبا  هکنآ 
یلاو کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهَّللا  لاق  ۀمقل و  لکاف  یمـسف  ارئاط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  تمدـق  لاق  هنع و  راّجنلا  هجّرخ 

لوالا لثم  لاق  ۀـمقل و  لکا  مث  ۀـجاح  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  تلق  یلع  لاق  تنا  نم  تلقف  باـبلا  برـضف  ّیلع  یتاـف 
برـضف لاق  کلذ  لثم  لاق  ۀـمقل و  لکا  مث  ۀـجاح  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  تلق  یلع  لاق  تنا  نم  تلقف  یلع  برـضف 

لاق مّسبت و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا  هار  املف  لخدف  لاق  بابلا  حتفا  سنا  ای  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هتوص  عفر  یلع و 
ینا اّیبن  ّقحلاب  کثعب  يذـلا  وف  لاق  تنا  تنکف  یلا  هیلإ و  قلخلا  بحاب  هَّللا  ینیتای  نا  ۀـمقل  لک  یف  وعدا  یناف  کـلعج  يذـلا  هّلل  دـمحلا 

راصنالا نم  الجر  هعم  ّبحا  تنک  لاـق  هتددر  مل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف  لاـق  سنا  یندری  تارم و  ثلث  باـبلا  برـضال 
هموق ّبح  یلع  لجرلا  مالی  ام  لاق  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  مّسبتف 

دمحم لئالدلا و  حیـضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهـش  دیـس  یبقعلا و  رئاخذ  رد  يربط  بحم  هدافا  زا  ار  ریط  ثیدـح  يراخب  ندومن  تیاور  و 
دق راجنلا  بیطلا  دجاملا  راجنلا  رکب  وبا  اذهف  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  هیلع  علطتـس  امک  تسرهاظ  زین  هیدن  هضور  رد  ریمالا  لیعامـسا  نب 
مات جـهن  و  راضنلا ، کئابـسک  ولجم  لماک  هجو  یلع  راونالا  عطاسلا  ربخلا  اذـه  جرخ  راـهزالا و  حـئاوف  یلع  يرزملا  ثیدـحلا  اذـه  يور 
یف رامغنالا  سامغنالا و  نع  یقاولا  هَّللا  رامذـلا و  رفخ  بابرا  نیحل  اقوس  راکنالا و  دوحجلا و  لها  فتحل  ابلج  راـصبالا ، رئاـصبلا و  ولجت 

رابتلا یلا  ةدئاقلا  ۀیبصعلا  راّیت 

مکی یس و  هجو 

گرب بیجع  يرتشین  هدیناسر  تابثاب  فیرـش  ثیدح  نیا  تحـص  مامت  مامتهاب  مکاحلاب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  هکنآ 
رب ثیدح  نیا  هک  هدرک  حیرـصت  هتخورفا و  راب  ررـش  ران  ناشیا  قارحا  يارب  هتخوس  بابک  ناسب  نیرکنم  بولق  هدـینالخ  نیدـحاج  ناج 
زا تیاور  نیا  هکنیرب  هدومرف  صن  زین  دـناهدرک و  تیاور  وا  باحـصا  زا  سک  یـس  زا  هدایز  سنا  زا  ار  نآ  تسحیحـص و  نیخیـش  طرش 

يرخا دعب  ةرم  ةرهج  ّقحلا  حوضو  یلع  دمحلا  هّلل  هدش و  حیحص  مه  هنیفس  يردخ و  دیعس  وبا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
265 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بـصعت نیرکنم و  راکنا  رب  دینـش و  دـیاب  مکاح  ترابع  الاح  ارط  اّلک و  هئاـفطا  هئاـفخا و  یف  اوغلاـب  نودـناعملا  نودـحاجلا و  ناـک  نا  و 
كردتسملا یف  لاق  دیزگ  دیاب  ریحت  نادندب  بجعت  تشگنا  نیدحاج 

نب دمحم  انث  الاق  تاّیزلا  بوقعی  نب  فسوی  نب  دـیمح  راّفّـصلا و  بویا  نب  دـمحا  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  انابنا  ظفاحلا  یلع  وبا  ینثدـح 
تنک لاق  هنع  هَّللا  یضر  کلام  نب  سنا  نع  دیعـس  نب  ییحی  نع  لالب  نب  نامیلـس  نع  ناسح  نب  ییحی  انث  ۀبیط  یبأ  نب  ضایع  نب  دمحا 
لکای کیلإ  کقلخ  بحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  يوشم  خرف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرل  مدقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مدخا 

یلع ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  تلقف  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ءاجف  راصنالا  نم  الجر  هلعجا  مهّللا  تلقف  لاق  رئاـطلا  اذـه  نم  یعم 
تلقف تعنص  ام  یلع  کلمح  ام  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  لخدف  حتفا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  ءاج  مث  ۀجاح 

اذـه هموق  بحی  دـق  لجرلا  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  یموق  نم  ـالجر  نوکی  نا  تبجاـف  كاـعد  تعمـس  هَّللا  لوسر  اـی 
ثیدح

یلع و نع  ۀیاورلا  تحـص  مث  اسفن  نیثلث  یلع  ةدایز  هباحـصا  نم  ۀعامج  سنا  نع  هاور  دق  هاجرخی و  مل  نیخیـشلا و  طرـش  یلع  حـیحص 
امک ظافلا  ةدایز  سنا  نع  ینانبلا  تباث  ثیدح  یف  ۀنیفس و  يردخلا و  دیعس  یبأ 

ۀفوکلاب ینوکـسلا  دلاخ  نب  ۀیلع  نب  لضفلا  نب  دمحم  نب  لیعامـسا  نب  نیـسحلا  نب  دمحم  نب  نسحلا  مساقلا  وبا  نوماملا  ۀقثلا  هب  انثدـح 
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انث یمرـضحلا  نامیلـس  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  انث  مساقلا  وبا  انثدح  سیبد و  نب  نمحرلا  دبع  انث  يرماعلا  ریثک  نب  دـیبع  انث  هباتک  لصا  نم 
ایکاش ناک  هنع  هَّللا  یضر  کلام  نب  سنا  نا  ینانبلا  تباث  انث  راّصقلا  ّيرصبلا  تباث  نب  میهاربا  انث  الاق  حلاص  نب  نابأ  نب  رمع  نب  هَّللا  دبع 

نم سنا  لاقف  جاّجحلا  نب  دمحم  هصّقنتف  هنع  هَّللا  یـضر  اّیلع  اورکذ  یتح  ثیدحلا  يرجف  هل  باحـصا  یف  هدوعی  جاّجحلا  نب  دمحم  هاتاف 
تنک دقل  قحلاب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادمحم  ثعب  يّذلا  بلاط و  یبأ  نب  یلع  صّقنت  كارا  جاّجحلا  نبا  ای  لاقف  هودعقاف  ینودعقا  اذه 

راصنالا ءانبا  نم  مالغ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  يدی  نیب  مدخی  موی  لک  ناک  هیدی و  نیب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مداخ 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  يدی  نیب  هتعـضوف  ریطب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ةالوم  نمیا  مأ  تتاف  یموی  مویلا  کلذ  ناک  و 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  کل  هتعنصف  هتبصا  رئاطلا  اذه  تلاق  رئاطلا  اذه  ام  نمیا  مأ  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف 
نم رظنا  سنا  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  بابلا  برـض  رئاطلا و  اذه  نم  یعم  لکای  ّیلا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاب  ینئج  مهّللا 
یتح تئجف  ۀجاح  یل  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  تلق  بابلاب  یلع  اذاف  تبهذف  راصنالا  نم  الجر  هلعجا  مهّللا  تلقف  بابلا  یلع 

بابلاب یلع  اذاف  تبهذـف  راصنالا  نم  الجر  هلعجا  مهّللا  تلقف  بابلا  یلع  نم  رظنا  سنا  ای  لاـقف  باـبلا  برـض  نا  ثبلا  ملف  یماـقم  تمق 
ۀجاح یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نا  تلق 

266 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بحا لجر  لّواب  تسلف  هلخداف  بهذا  سنا  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  بابلا  برـض  نا  ثبلا  ملف  یماقم  تمق  یتح  تئجف 
الکاف ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  يدـی  نیب  هتعـضوف  لاق  ریطلا  هیلإ  بّرق  سنا  ای  لاقف  هتلخداف  تبهذـف  راصنالا  نم  وه  سیل  هموق 

ملعا اذه و ال  یماقم  دعب  اّیلع  صقتنا  نا ال  ادهع  هّللاب  یطعا  لاق  معن  لاق  کنم  رـضحمب  اذه  ناک  سنا  ای  جاجحلا  نب  دـمحم  لاق  اعیمج 
ههجو هل  تبشا  الا  هصقتنی  ادحا 

قح لها  هلباقمب  بحاص  هاش  يایلوا  هک  تسین  لاجم  هددعتم  قرطب  فیرـش  ثیدـح  نیا  تحـص  رب  مکاح  زا  حیرـص  صن  عامـس  دـعب  و 
دنشاب هتشاد  ایح  زا  هراپ  رگا  دنزادنا  تسد  هّیربلا  ریخ  یصو  هلیلج  تلیـضف  نینچ  لاطبا  رد  نیدحاج  تاوفهب  دنزاس و  زارد  ندرگ  گر 

كاذ دـعب  ثیدـحلا  ۀـلباقم  نال  دـندرگن  مهیلع  هَّللا  مالـس  راهطا  همئا  راونا  ناسبتقم  هلباقم  هملاکم و  درگزاـب  دـندرک و  مرـش  قرع  قرغ 
و دونع ، نغطضم  و  دونک ، نحاش  الإ  هرثاتسی  دودمم ال  لجا  هتعانـشل  دودحم و  ّدح  هتعاظفل  سیل  دودصلا  ضارعالاب و  هکرت  دوحجلاب و 

موی لاوها  فاخی  دومخلا و ال  هتوابغ و  نع  برعی  و  دومجلا ، هدلبت و  يدبیف  دویم  نعاط  دویح و  قرام  دوسح و  دـناعم  و  دوقح ، حـشاک 
قیقحت رد  رادقم و  یلاع  نیدقنم  همئا  رابک و  ظافح  هلمج  زا  مکاحلا  هَّللا  دبع  وبا  هک  دنامن  یفخم  و  دوقولا ، تاذ  رانلا  تابهل  دوعوملا و 

هک یتسناد  يزار  رخف  حیرصتب  افنآ  تسرابتعا  باحصا  اجلم  لئوم و  میقس  زا  حیحص  لیبزت  رد  راصبتـسا و  بابرا  ذالم  عجرم و  دیقنت  و 
راد لثم  ثیدـح و  ملع  رد  قیقحت  يور  زا  ناشدـشا  توق و  يور  زا  ناش  ياوقا  ملع و  يور  زا  نیرخاـتم  نیثدـحم  رثکا  هلمج  زا  مکاـح 

میظعت و هب  یعفاش  ناش  تلالج  تابثا  يزار  هدوب و  نیخیـش  دـعب  ملع  رودـص  زا  یباطخ  بیطخ و  یقزوج و  یقهیب و  میعن و  وبا  ینطق و 
بیذـهت ریثا و  نب  نیدـلا  دـجم  لوصالا  عماج  زا  مکاح  هیلاغ  رثام  هیلاع و  دـماحم  رگید  دـیامنیم و  ار  یعفاش  وا  لاثما  مکاـح و  لـیجبت 

یعفای نانجلا  ةآرم  يدرولا و  نبا  رصتخملا  ۀمتت  ءادفلا و  یبأ  رـصتخم  خیرات  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  يوون و  نیدلا  ییحم  ءامـسالا 
قحلا و دبع  زا  ةاکشم  لاجرلا  ءامـسا  بیطخ و  نیدلا  یلو  زا  ةاکـشم  لاجرلا  ءامـسا  يونـسا و  هیعفاش  تاقبط  یکبـس و  هیعفاش  تاقبط  و 

ناخ نسح  قیدص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  یناشخدب و  دمحم  ازرم  ظافحلا  مجارت  یناقرز و  یقابلا  دـبع  نب  دـمحم  زا  هیندـل  بهاوم  حرش 
زا مکاح  هک  تفایرد  یهاوخ  بطاخم  دجام  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  هدافا  زا  دینـش و  یهاوخ  هیبشت  ثیدح  دـلجم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  رـصاعم 

هئام رد  دـشابیم و  هداد  تراشب  ناشدوجوب  ترـضح  نآ  هک  نیعمجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  نیلـسرملا  متخ  باـنج  نید  نیددـجم  هلمج 
تاراـبع ضعب  زین  اـج  نیا  رد  هدوب  مدـقم  وا  ریغ  یقهیب و  رب  هدومن و  ثیدـح  ملع  ناـقتا  ماـکحا و  باـنج و  نآ  نیبم  نید  ياـیحا  هعبار 

هنع لقن  ام  یلع  روباسین  خیرات  لیذ  رد  لیعامـسا  نب  رفاغلا  دبع  لیلج  ربح  لیبن و  همالع  دوشیم  روکذم  وا  ناعما  رهمت و  رحبت و  هرعـشم 
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مکاحلا هَّللا  دبع  وبا  هتفگ 
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ةدـلاو یبّضلا و  نمحرلا  دـبع  نب  یـسیع  ۀطبـس  یه  هتّدـج  ّنأل  یبّضلا  هل  لاقی  هتفرعم  قح  هب  فراعلا  هرـصع  یف  ثیدـحلا  لها  ماـما  وه 
ابا یفقثلا و  هَّللا  دـبع  ابا  یقل  مالـسالا  یف  نیداـهلا  عرولا و  حالّـصلا و  تنب  هتنب  هیقفلا و  ناـمهط  نب  میهاربا  تنب  ۀـیوثم  یه  اذـه  یـسیع 

هفیناصت امهنم و  هعومـسمب  عفتنی  مل  ناطقلا و  رکب  یبأ  يدابآدـمحملا و  رهاـطلا  یبأ  نم  عمـس  اـمهنم و  عمـسی  مل  یقرـشلا و  نب  دـمحم 
یبّضلا رکب  یبأ  هتقو  ماما  ۀبحصب  ّصتخا  ذاتسالا و  لهس  یبأ  دیلولا و  یبأ  یلع  هقفت  هنامز  ءارق  یلع  أرق  هخویش و  رکذب  حفطت  ةروهشملا 

هلعل ام  فیناصتلا  نم  هل  قفتا  یـسخرساملا و  یلع  یبأ  یباعجلا و  لثم  رکاذ  لـیلعتلا و  لیدـعتلا و  حرجلا و  نع  لاؤّسلا  یف  هعجاری  ناـکف 
باتک حیحّـصلا و  ملع  یلا  لخدـملا  رابخالا و  یکزم  باتک  روباـسین و  خـیرات  نیحیحّـصلا و  یلع  جـیرختلا  نم  ءزج  فلا  نم  اـبیرق  غلبی 

نبا مامالا  یکولعّـصلا و  لثم  هرـصع  یمدقم  نا  نوکحی  همایا و  نورکذی  انخیاشم  تعمـس  دقل  کلذ و  ریغ  یعفاشلا و  لئاضف  لیلکالا و 
هذه هتفگ  وا  میظعت  رد  بانطا  دـعب  ةدـیکالا و  ۀـمرحلا  هل  نوفرعی  هتلیـضف و  قح  نوعاری  مهـسفنا و  یلع  هنومدـقی  ۀـمئالا  رئاس  كروف و 

نعذا ثیدـحلا  قرط  یف  هرظن  هیلاما و  یف  هفرـصت  هفیناصت و  یف  همالک  لـمات  نم  هلاوحا و  هتریـس و  ضیف  نم  ضیغ  وه  هریـسی و  لـمج 
هلثم و هتقو  یف  فلخی  مل  ادیمح و  شاع  هناش  غولب  نع  نیقحاللا  هزیجعت  هدعب و  نم  هباعتا  همدقت و  نم  یلع  ۀـیزملاب  هل  فرتعا  هلـضفب و 

ینامهطلا یبضلا  مکحلا  نب  میعن  نب  هیودمح  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـسلا  یلع  نب  باهولا  دـبع 
دوعا يدنع  وه  روباسین و  خیرات  اهنم  ثیدـحلا  مولع  یف  فیناصتلا  بحاص  عیبلا  نباب  فورعملا  مکاحلا  هَّللا  دـبع  وبا  ظفاحلا  ّيروباسینلا 
باـتک ثیدـحلا و  مولع  نیحیحّـصلا و  یلع  كردتـسملا  هل  اـهعیمج و  موـلعلا  یف  لـجّرلا  ننفت  فرع  هرظن  نم  ءاـهقفلا و  یلع  خـیراوتلا 
ۀمظع هتلالج و  هتماما و  یلع  قفتا  الیفح  اظفاح  الیلج و  اماما  ناک  کلذ  ریغ  ّیعفاشلا و  لئاضف  باتک  لیلکالا و  باتک  راـبخالا و  یّکزم 
هعامس لواف  هلاخ  هدلاو و  ءانتعاب  رغّصلا  نم  ملعلا  بلط  ۀئام و  ثلث  نیرشع و  يدحا و  ۀنس  لوالا  عیبر  رهـش  نم  ثلاثلا  ۀحیبص  دلو  هردق 

لیعامسا توم  دعب  نیعبرا  يدحا و  ۀنـس  قارعلا  یلا  روباسین  نم  لجر  نیثلث و  عبرا و  ۀنـس  نابح  نب  متاح  یبأ  یلع  یلمتـسا  نیثلث و  ۀنس 
خیش و فلا  نم  وحن  اهدحو  روباسینب  مهنم  عمـس  نیّذلا  هخویـش  رثکا و  رهّنلا و  ءارو  ام  ناسارخ و  دالب  یف  لاج  ّجح و  رهـشاب و  راّفّـصلا 

دمحا نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  مرخـالا و  نب  بوقعی  نب  دـمحم  ّمصـالا و  بوقعی  نب  دـمحم  روکذـملا و  یلع  نب  دـمحم  نع  يور  اـضیا 
نب دمحم  نب  دمحم  رصنلا  یبأ  هیقفلا و  یعبضلا  قاحسا  نب  رکب  یبأ  يرقملا و  هیونسح  نب  دماح  یبأ  روباسین و  لیزن  راّفّصلا  یناهبصالا 

ظفاحلا ّيروباسینلا  یلع  یبأ  داجنلا و  رکب  یبأ  كاّمّسلا و  نب  نامثع  ورمع  یبأ  هیقفلا و  فسوی 
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نسحلا وبا  هنع  يور  ادنـس و  انـس و  هنم  رغـصا  دحاو  ریغ  نع  بتک  قلخ و  ظفاحلا و  عناق  نب  یقابلا  دبع  هیقفلا و  دیلولا  یبأ  جرخت و  هب  و 
حلاص وبا  يریـشقلا و  مساقلا  وبا  داتـسالا  یقهیبلا و  رکب  وبا  يورهلا و  ّرذ  وبا  سراوفلا و  یبأ  نب  حتفلا  وبا  هخویـش و  نم  وه  ینطقرادلا و 

یبأ ةریره و  یبأ  یلع  یبأ  یلع  هقفت  ریثـک و  قلخ  یلع  بختنا  يزاریـشلا و  فلخ  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  مهرخآ  ۀـعامج  نّذؤـملا و 
دلق هَّللا  دبع  ابا  ظفاحلا  نا  ظفاحلا  يودبعلا  میهاربا  نب  دمحا  نب  رمع  مزاح  وبا  لاق  لاق  نا  یلا  ّيروباسینلا  دیلولا  یبأ  یکولعّصلا و  لهس 

أنه لاقف  یبتعلا  رفعج  یبأ  یلع  یضاقلا  يرجنسلا  دمحا  نب  لیلخلا  لخدف  یبتعلا  ةرازو  ۀیناماسلا و  مایا  یف  نیسمخ  عست و  ۀنس  أسن  ءاضق 
ناجرج ءاضق  کلذ  دعب  دـّلق  لاق و  ههجو  لّلهتف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  ثیدـح  فلا  ۀـئامثالث  أسن  یلا  زهج  دـقف  خیـشلا  هَّللا 

یف مکاحلا  هَّللا  دـبع  یبأ  یلا  ناعجری  ّيروباـسینلا  دـیلولا  وبا  قاحـسا و  نب  رکب  وبا  خیـشلا  ناـک  نولوقی  انتخیـشم  تعمـس  لاـق و  عنتماـف 
نینس و ثلث  نم  ابیرق  یمصعلا  هَّللا  دبع  یبأ  خیـشلا  دنع  تمقا  لاق و  همیقـس  هحیحـص و  ثیدحلا و  للع  لیدعتلا و  حرجلا و  نع  لاؤّسلا 

هیلع درو  اذإ  هَّللا و  دـبع  یبأ  مکاحلا  یلا  بتکا  نا  ینرما  ءیـش  هیلع  لکـشا  اذإ  ناکف  اریقنت  رثکا  هنم و ال  یقتا  انخیاشم  ۀـلمج  یف  را  مل 
یف ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبـّنلا  يار  هنا  یکح  نیحلاّـصلا  نم  اخیـش  نا  يریحلا  رکب  وبا  یـضاقلا  یکح  هلوقب و  عـطق  هب و  مکح  هباوـج 
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اذه لاقف  ثیدحلا  اذه  نم  هَّللا  دبع  ابا  مکاحلا  تلأس  ینا  لداعلا و  کلملا  نمز  یف  تدلو  تلق  کنا  ینغلب  هَّللا  لوسر  ای  تلق  لاق  مانملا 
نب ملـسم  مامالا  دعب  روباسینب  هللع  ثیدـحلا و  ظفحب  رهتـشا  نم  لوا  مزاح  وبا  لاق  هَّللا  دـبع  وبا  قدـص  لاقف  هَّللا  لوسر  هلقی  مل  بذـک و 

ّيروباسینلا دایز  نب  رکب  وبا  هلباقی  ناک  یف و  رّسلا  نبا  دماح  وبا  مث  یبایرفلا  رفعج  یئاسّنلا و  هلباقی  ناک  بلاط و  یبأ  نب  میهاربا  جاّجحلا 
وبا جاّجحلا و  نیسحلا  وبا  ناخیشلا  مث  ةزمح  نب  میهاربا  یناّسغلا و  دمحا  وبا  هلباقی  ناک  ظفاحلا و  یلع  وبا  مث  دیعس  یبأ  نب  سابعلا  وبا  و 

هلباقی نا  ریغ  نم  انرصع  یف  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  درفت  ینطق و  رادلا  رفظملا و  نبا  يدع و  نبا  امهرصع  یف  امهلباقی  ناک  مکاحلا و  دمحا 
هرکذ مزاح  یبأ  مالک  ضعب  اذه  رهنلا  ءاروام  اهرساب و  ناسارخ  سموق و  ناتسربط و  يّرلا و  لابجلا و  نیقارعلا و  ماشلا و  زاجحلاب و  دحا 

ینقزری نا  هَّللا  تلاس  مزمز و  ءام  تبرـش  لوقی  هعمـس  هنا  رکذ  نیرکاشلا و  نم  ۀـمعنلا  هذـهل  هَّللا  انلعج  هرخآ  یف  لاق  مکاحلا و  ةاـیح  یف 
یف هعجاری  ناک  هنا  یعبّضلا و  قاحسا  نب  دمحا  رکب  یبأ  هتقو  ماما  ۀبحصب  صتخا  مکاحلا  نا  یـسرافلا  رفاغلا  دبع  لاق  فینـصتلا و  نسح 

نورکذی انخیاشم  تعمـس  کلذ و  یف  هفاقوا  ۀـیلوت  هیلإ  ضّوف  ۀنّـسلا و  راد  ۀـسردم  روما  یف  هیلإ  یـصوا  هنا  للعلا و  لیدـعتلا و  حرجلا و 
یمدقم نا  نوکحی  همایا و 
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ۀمرحلا هل  نوفرعی  هلضف و  قح  نوعاری  مهسفنا و  یلع  هنومدقی  ۀمالا  رئاس  كروف و  نبا  مامالا  یکولعّصلا و  لهـس  یبأ  مامالا  لثم  هرـصع 

بیطت هترـضاحمب و  مهـسنؤی  رودـص  خـیاشم و  یلع  وتحم  عامـس  سلجم  رـضح  اذإ  ناک  لاـق و  هتفرعم  هظفحب و  هدّرفت  ببـسب  ةدـیکالا 
یناجنزلا دعـس  ظفاحلا  تیقل  رهاـط  نب  دـمحم  لاـق  هروضحب و  نوسناـیف  نیرـضاحلا  یلع  همـالک  ءافـص  رهظی  ثیحب  هتاـیاکحب  مهتاـقوا 

ةدنم نب  هَّللا  دبع  وبا  رصمب و  ینغلا  دبع  دادغبب و  ینطق  رادلا  لاق  نم  لاقف  ظفحا  مهّیا  اورصاعت  ظاّفحلا  نم  ۀعبرا  هل  تلق  ۀکمب و  ظفاحلا 
باسنالاب و مهملعاف  ینغلا  دبع  اما  للعلاب و  مهملعاف  ینطقرادلا  اما  لاقف  هیلع  تححلاف  تکـسف  روباسینب  مکاحلا  هَّللا  دبع  وبا  ناهبـصاب و 

ۀجاحلا ردقب  یهتنا  افینصت  مهنسحاف  مکاحلا  اما  ۀّمات و  ۀفرعم  عم  اثیدح  مهرثکاف  ةدنم  نبا  اما 

مود یس و  هجو 

سنا زا  سک  شـش  داتـشه و  هک  هدومن  تباث  نا  رد  هدرک و  فینـصت  ریط  ثیدح  قرط  عمج  رد  صاخ  یباتک  مکاحلا  هَّللا  دبع  وبا  هکنآ 
لوا یف  هتردص  يذلا  سنا  ثیدح  هتفگ و  بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  فسوی  نب  دـمحم  هچنانچ  دـناهدرک  تیاور  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا 

مجعملا فورح  یلع  مهبیترت  اذـه  سنا و  نع  هوور  مهلک  الجر  نینامث  ۀتـس و  نع  ّيروباسینلا  ظفاحلا  هَّللا  دـبع  وبا  مکاحلا  هجرخ  بابلا 
دبع نب  لیعامـسا  بلاط و  یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  لیعامـسا  یلبجلا و  قاحـسا  وبا  رجاهم  نب  میهاربا  ۀـبده و  وبا  ۀـیده  نب  میهاربا 
لها نم  بوسنم  ریغ  لیعامسا  نامیلس و  نب  لیعامسا  نادرو و  نب  لیعامسا  قرزالا و  ةریغملا  نب  نامیلس  نب  لیعامـسا  يّدسلا و  نمحّرلا 

ّیفوکلا و ّیفریّصلا  ماّسب  لیعامسا و  وبا  شاّیع  یبأ  نب  نابا  ۀحلط و  یبأ  نب  هَّللا  دبع  نب  قاحسا  ّیمیتلا و  نامیلـس  نب  لیعامـسا  ۀفوکلا و 
يرصبلا نسح  یبأ  نب  نسح  یعخنلا و  نامیلس  نب  رفعج  سنا و  نب  هَّللا  دبع  نب  ۀمامث  ناینانبلا و  ملسا  نب  تباث  نمحرلا و  دبع  نب  ۀعذرب 

نب دایز  یفقثلا و  دمحم  نب  دایز  يدـع و  نب  ریبزلا  ماصع و  وبا  دـیبع  نب  دـلاخ  لیوطلا و  هیوریت  نب  دـیمح  یلجبلا و  مکحلا  نب  نسح  و 
نب رماع  نب  نامیلس  شمعالا و  نارهم  نب  نامیلس  ّیمیّتلا و  ناخرط  نب  نامیلس  يرکبلا و  ةرـسیم  نب  دیعـس  بیـسملا و  نب  دیعـس  ناورث و 
دبع ریمع و  نب  کلملا  دبع  کلام و  نب  سنا  نب  هَّللا  دبع  هَّللا و  دبع  یبأ  نب  قیقـش  یفئاّطلا و  جاّجحلا  نب  نامیلـس  سابع و  نب  هَّللا  دـبع 
رمع یلجبلا و  میلس  نب  رمع  یفقثلا و  صفح  یبأ  نب  رمع  یبلعثلا و  رماع  نب  یلعالا  دبع  دایز و  نب  زیزعلا  دبع  نامیلـس و  یبأ  نب  کلملا 

نب ۀیطع  مثیه و  نب  نارمع  یئاطلا و  ملسم  نب  نارمع  یبعشلا و  لیحارش  نب  رماع  عفار و  یبأ  نب  یلع  لیوطلا و  نامثع  یفقثلا و  یلعی  نب 
ربح نب  موثلک  ۀماعد و  نب  ةداتق  ناوزغ و  نب  لیضف  ینهدلا و  ۀیواعم  نب  رامع  نامهط و  نب  یسیع  دمـصلا و  دبع  نب  دابع  یفوعلا و  دعس 
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دبع نب  دـمحم  ۀـمقلع و  نب  ورمع  نب  دـمحم  يرهزلا و  ملـسم  نب  دـمحم  رقابلا و  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  و 
نمحرلا
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دلاخ و نب  ریطم  ةداحج و  نب  دمحم  یفقثلا و  کلام  نب  دـمحم  میلـس و  نب  دـمحم  یفقثلا و  رـصتنملا  نب  دـلاخ  نب  دـمحم  لاجرلا و  وبا 

نب ملـسم  نارهم و  نب  نومیم  قارولا و  نامهط  نب  رطم  یئالملا و  ملـسم  بوسنم و  ریغ  نومیم  فلخ و  یبأ  نب  نومیم  لـاله و  نب  یلعم 
وبا عفان  رمع و  نب  هَّللا  دبع  یلوم  عفان  يراصنالا و  نامیلس  نب  بعـصم  ینهجلا و  هَّللا  دبع  نب  یـسوم  یمـسلا و  رباج  نب  نومیم  ناسیک و 

دیزی دـحاو و  امه  لیق  هبیـش و  وبا  فسوی  میهاربا و  نب  فسوی  یناه و  نب  ییحی  يراصنالا و  دیعـس  نب  ییحی  دـیوس و  نب  لاله  زمره و 
لجر یلیقعلا و  ۀفیذح  وبا  یطساولا و  ةزمح  وبا  یعیبّسلا و  دواد  وبا  حیلم و  وبا  يدنهلا و  وبا  ملاس و  نب  میعن  ةّرم و  نب  یلعی  نایفـس و  نب 

رب تسلمتـشم  هک  تسيروـش  ثیدـح  هدوـمن  دراو  ریط  باـتک  رد  مکاـح  هک  تاـیاور  هلمج  زا  بوـسنم و  ریغ  خیـش  لـیقع و  لآ  نـم 
هحلط و نامثع و  ندومن  میلست  تفالخب و  دوخ  تیّقحا  رب  ریط  ثیدحب  يروش  موی  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  جاجتحا  لالدتـسا و 

هتفگ بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  فسوی  نب  دمحم  هچنانچ  ار  ثیدح  نآ  فوع  نب  نمحرلا  دبع  صاقو و  یبأ  نب  دعس  ریبز و 
ةّدعب نمحرلا  دبع  ادعـس و  ریبزلا و  ۀحلط و  نامثع و  دشانی  یلع  بابلا و  یلع  يروشلا  موی  تنک  لاق  لیفطلا  یبأ  ۀلثاو  نب  رماع  نع  يور 

مراد یبأ  نب  رکب  وبا  انربخا  مکاحلا  فلخ  نب  رکب  وبا  انربخا  ۀعرز  وبا  انربخا  نزاخلا  نب  رکب  وبا  انربخا  امک  سمـشلا  ّدر  اهنم  هلئاضف  نم 
ۀلثاو نب  رماع  نع  بلغت  نب  نابا  نع  یبأ  انثدح  یمع  انثدح  یبأ  انثدح  رذنم  نب  دمحم  نب  رذنم  انثدـح  هباتک  لصا  نم  ۀـفوکلاب  ظفاحلا 

تعطا و تعمـسف و  هنم  اـهب  قحا  یـسفن  یف  اـنا  رکب و  وبا  فلختـسا  لوقی  هتعمـسف  تیبلا  یف  ّیلع  يروشلا و  موی  باـبلا  یلع  تنک  لاـق 
یف رمع  لعج  عیطا  عمـسا و ال  اذإ ال  نامثع  اوفلختـست  نا  نودـیرت  متنا  تعطا و  تعمـسف و  هنم  اـهب  قحا  یـسفن  یف  اـنا  ورمع  فلختـسا 

رکنی نا  كرشملا  مهنم و  دهاعملا  مهّیمجع  مهّیبرع و ال  عیطتـسی  لاصخب ال  مهّنّجاحأل  هَّللا  اما و  لضف  مهل  فرعی  مهـسداس ال  انا  ۀسمخ 
ةزمح یمع  لثم  ّمع  هل  دحا  مکنما  لاق  اولاق ال  يریغ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  وخا  مکنما  ۀسمخلا  اهیا  هّللاب  مکدشنا  ۀلـصخ  اهنم 
اولاق ۀّنجلا  یف  ۀکئالملا  عم  ریطی  نیحانجلاب  نیزملا  یخا  لثم  خا  هل  دحا  مکنما  لاق  اولاق ال  يریغ  هلوسر  دسا  هَّللا و  دسا  ّبلطملا  دبع  نب 

یطبـس نیـسحلا  نسحلا و  لثم  ناطبـس  هل  دحا  مکنما  لاق  اولاق ال  يریغ  ۀمالا  ءاسن  ةدیـس  ۀمطاف  یتجوز  لثم  ۀجوز  هل  دحا  مکنما  لاق  ال 
ّتدر دحا  مکنما  لاق  اولاق ال  یلبق  شیرق  یکرـشم  لتق  دحا  مکنما  لاق  اولاق ال  يریغ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ینبا  ۀـمالا  هذـه 
ریطلا هیلإ  برق  نیح  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  دحا  مکنما  لاق  اولاق ال  يریغ  رـصعلا  یلـص  یتح  اهبورغ  دعب  سمـشلا  هیلع 

تئجف ریطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  هبجعاف 
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هباتک یف  مکاحلا  هاور  اذکه  اولاق ال  يریغ  ّبر  ای  ّیلا  ّبر و  ای  ّیلا  لاق و  تلخدف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبنلا  لوق  نم  ناک  ام  ملعا  انا  و 
ریطلا ثیدح  قرط  عمجب 

حیحـصلا ربخلا  اذـه  یف  ادرفم  اءزج  میلعلا ، مکاحلا  فینـصت  نم  تبث  ثیح  میکحلا  ریبخلا  کلملا  هّلل  دـمحلاف  یهتنا  ایوار  هب  کـیهان  و 
میرکتلا لامکب  نیّقلتملا  نیعباتلا  نم  الجر  نونامث  ۀنـس و  هاور  دـق  میظعلا  ققحتلا  توبثلا و  تاـجرد  یلعا  یلا  قار  ثیدـحلا  نا  میلـسلا 

ِیُْحی يّذلا  وف  میمذ  ریوزت  لک  ساسال  عطاقلا  يروشلا  ربخ  میرکلا  ءزجلا  اذه  تایاور  ۀلمج  نم  و  میخفلا ، لضفلل  زئاحلا  سنا  نع  مهلک 
ٌمیِمَر  َیِه  َو  َماظِْعلا 

لییزتل قفوملا  هَّللا  میرّصلاک و  مهتاهبش  غزاون  تحبـصا  میلا و  بصا  باذعب و  اولکن  و  میمع ، لماش  ّلذ  یف  كاذب  نودحاجلا  حبـصا  دق 
میقّسلا نم  حیحّصلا 
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موس یس و  هجو 

هدرک تیاور  یفطـصملا  فرـش  باتک  رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یـشوکرخلا  ّيروباسینلا  دـمحم  نب  کلملا  دـبع  دعـس  وبا  ظفاح  هکنآ 
میعن وبا  هعماج و  یف  يذمرتلا  مهنم  ۀعامج  ریطلا  ثیدح  يور  دق  هدومرف  بقانم  رد  هارث  باط  بوشآرهش  نبا  هک  یتفایرد  اقباس  هچنانچ 

دماحم هلیمج و  حئادم  هرهاب و  بقانم  هرهاز و  لئاضف  خلا و  یفطصملا  فرش  یف  یـشوکرخلا  هخیرات و  یف  يرذالبلا  ءایلوالا و  ۀیلح  یف 
تبـسن رد  باسنا  رد  یناعمـس  تسنایب  فشکب و  جاتحم  ریغ  نایع و  حـضاو و  تیاهن  یـشوکرخ  هیماس  یلاـعم  هیماـن و  نساـحم  هلیلج و 

ادـهاز اماما  ناک  روباسین  لها  نم  یـشوجرخلا  ظعاولا  میهاربا  نب  دـمحم  نامثع  یبأ  نب  کـلملا  دـبع  دیعـس  وبا  اـما  هتفگ و  یـشوجرخ 
ةریثک ۀعامج  یملّـسلا و  دـیجن  نب  ورمع  ابا  هدـلبب  عمـس  مهیلإ  عفنلا  لاصیا  ساّنلا و  حـلاصمب  مایقلا  ریخلا و  لامعا  ربلا و  هل  املاع  الـضاف 
رهاط نب  دّـمحم  لضفلا  وبا  هرکذ  ةدـیفملا و  فیناـصتلا  فّنـص  خویـشلا و  كردا  رـصم و  راـید  زاـجحلا و  قارعلا و  یلا  لـحر  مهاوس و 

ۀکـسب هاقناخ  یف  اذه  یـسدقملا  لاق  اذکه  ناسارخب  ۀـیرق  یلا  بوسنم  ۀیـسرافلا  فاکلاب  لاقی  یـشوجرخلا و  دعـس  وبا  لاقف  ّیـسدقملا 
ۀئام و عبرا  عبس و  ۀنس  یلوالا  يدامج  یف  یفوت  دعس و  یبأ  یلا  تبسن  ۀکسلا  وا  ۀکّسلا  هذه  یلا  بسن  اذه  دعس  وبا  يردا  شوکرخ و ال 

یلا ۀبسنلا  هذه  نیشلا  اهرخآ  یف  فاکلا و  مض  ءارلا و  نوکس  ۀمجعملا و  ءاخلا  حتفب  یشوکرخلا  هتفگ  یشوگرخ  تبسن  رد  یناعمس  زین 
میهاربا نب  دـمحم  ناـمثع  یبأ  نب  کـلملا  دـبع  دعـس  یبأ  لـثم  ریهاـشملا  نم  ۀـعامج  اـهب  ناـک  ةریبـک  روباـسینب  ۀکـس  یه  شوـکرخ و 

رـصم و راید  زاجحلا و  قارعلا و  یلا  لحر  الـضاف  ادهاز  املاع  ناک  ریخلا و  ربلا و  لامعاب  نیروهـشملا  دـحا  ظعاولا  دـهازلا  یـشوکرخلا 
نب لیعامسا  ورمع  ابا  کلملا و  دبع  نب  روصنم  نب  ییحی  دمحم  ابا  یـضاقلا  عمـس  ةدیفملا  فیناصتلا  فّنـص  خویـشلا و  ءاملعلا و  كردا 

یلع ینیارفسالا و  دمحا  نب  رشب  لهس  ابا  ءافّرلا و  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  دماح  یلع  ابا  یملسلا و  دیجن 
272 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا دبع  وبا  مکاحلا  لالخلا و  دمحم  نب  نسحلا  دمحم  وبا  هنع  يور  مهنارقا  ینابیـشلا و  نیـسحلا  نب  دمحم  دمحا  ابا  یفوصلا و  رادنب  نب 
نب یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  مهرخآ  مهاوس  ۀـعامج  یخونتلا و  مساقلا  وبا  یخرالا و  یلع  نب  زیزعلا  دـبع  يرهزالا و  مساقلا  وبا  ظـفاحلا و 

داـبعلا نم  هدـعب  نم  ۀـعامجلا  فـلخ  هَّللا  هلعج  نا  یلا  نـیدّرجملا  داّـهزلا و  سلاـج  دّـهزت و  نّـسلا و  ۀـثادح  یف  هـقفت  يزاریـشلا  فـلخ 
یلا جرخ  مث  ۀئامثالثلا  نیعبّـسلا و  دعب  قارعلاب  عمـس  یـسخرساملا و  نسحلا  یبأ  یلع  یعفاشلا  هقفب  هقفت  نیعناقلا و  داهزلا  نیدهتجملا و 
مزل روباسین و  یلا  فرـصنا  نیدراولا و  اهلها و  نم  ثیدحلا  عمـس  نیحلاّصلا و  دابعلا  هب  بحـص  ۀـکم و  ۀـنمأ  هَّللا و  مرح  رواج  زاجحلا و 
مهل ۀـمیدقلا  رودـلا  تبرخ  نا  دـعب  یـضرملل  اراد  ینب  مهنم و  نیعطقنملا  ءارقفلا  ءابرغلا و  نم  نیروتـسملل  لاـملا  سفنلا و  لذـب  هلزنم و 
لئالد ۀعیرشلا و  مولع  یف  فنص  ۀیودالا و  ءارش  ءابطالا و  یلا  مههایم  لمح  مهضیرمتل و  نیروتسملا  هباحـصا  نم  ۀعامج  لک  روباسینب و 
ّفلا نیملسملا و  دالب  یف  تافنصملا  کلت  تراس  هنم و  اهوعمس  ثیدحلا و  لها  نم  ۀعامج  اهخسن  ابتک  داهّزلا  دابعلا و  ریـس  یف  ةوبنلا و 

ربع رد  یبهذ  ةرم و  ریغ  هربق  تدز  روباسینب و  ۀئام  عبرا  تس و  ۀنس  یف  هتافو  تناک  نیقابلا و  مهنم و  نیـضاملا  اهئاملع  روباسینل و  اخیرات 
فّنـص یـشوکرخلاب  فورعملا  ةودقلا  ظعاولا  ّيروباسینلا  دعـس  یبأ  نامثع  یبأ  نب  کلملا  دبع  هتفگ و  ۀـئام  عبرا  عبـس و  هنـس  عئاقو  رد 

اقیفوت و هَّللا  هداز  هَّللا  یلا  اداشرا  اعـضاوت و  ادـهز و  املع و  هنم  عمجا  را  مل  مکاحلا  لاق  کلذ  ریغ  ةوبنلا و  لئالد  باـتک  دـهّزلا و  باـتک 
نب دـمحا  تافو  رکذ  دـعب  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  زین  یلوالا و  يدامج  یف  یفوت  هتقبط و  ءافرلا و  دـماح  نع  يور  تلق  همایاب  اندعـسا 

دمحا هَّللا  دبع  وبا  دادغبب  تام  اهیف  تلق  هتفگ  ۀئامعبرا  عبس و  هنس  رد  باقلالا  باتک  بحاص  يزاریشلا  یسرافلا  یـسوم  نب  نمحرلا  دبع 
دعـس وبا  ظعاولا  روباسین  خیـش  يربطملا و  رفعج  نب  دمحم  عمـس  ظفح  نم  یلمی  ناک  رازبلا و  فالعلا  تسود  نب  فسوی  نب  دـمحم  نب 

دبع یفوت  اهیف  هتفگ و  هروکذم  هنس  رد  لماک  رد  ریثا  نبا  فیناصتلا و  ریـسفتلا و  بحاص  دهازلا  یـشوکرخلا  نامثع  یبأ  نب  کلملا  دبع 
هیقتلی و موقی و  نیکتکبـس  نب  دومحم  یلع  لخد  اذإ  ناک  اریخ و  احلاص  ناک  ّيروباسینلا و  ظعاولا  یـشوکرخلا  ناـمثع  یبأ  نب  کـلملا 
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لاق فیک  لاقف و  يردـص  قاض  ساّنلا و  يّدـکت  کنا  ینغلب  یـشوکرخلا  هل  لاقف  مهنم  هذـخای  ام ال  روباسین  یلع  طسق  دـق  دومحم  ناک 
نب کلملا  دـبع  هتفگ  هّیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  باهولا  دـبع  هقلطا و  طسقلا و  كرتف  ۀـبذک  هذـه  ءافعـضلا و  لاوما  ذـخات  کـنا  ینغلب 
مث ۀنکاس  واو  مث  فاکلا  مض  ءارلا و  نوکـس  ۀمجعملا و  ءاخلا  حتفب  شوکرخ  یـشوکرخلا و  نامثع  یبأ  نب  دعـس  وبا  میهاربا  نب  دـمحم 

ۀکس ۀمجعم  نیش 
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نب ورمع  یبأ  دیجن و  نب  لیعامـسا  یـضاقلا و  روصنم  نب  ییحی  ءافرلا و  دمحم  نب  دماح  نع  يور  ّيروباسینلا  دعـس  وبا  روباسین  ۀـنیدمب 
دمحم نب  یلع  یخونتلا و  یلع  وبا  یجزـالا و  زیزعلا  دـبع  لـالخلا و  دّـمحم  نب  نسحلا  هنم و  ربکا  وه  مکاـحلا و  هنع  يور  مهریغ  رطم و 

يزاریـشلا و فلخ  نب  یلع  نب  دـمحا  هّللاب و  يدـتهملا  نب  دـمحم  نسحلا  وبا  یقهیبلا و  رکب  وبا  ظـفاحلا  يزاوهـالا و  یلع  وبا  ياـنحلا و 
یف هقفت  دهازلا  نبا  دهازلا  ظعاولا  هنا  مکاحلا  هیف  لاق  هرکذب  ۀمحرلا  یجرت  نینمؤملا  مالعا  نیدلا و  ۀمئا  نم  ادـهاز  اهیقف  ناک  نورخآ و 
لاق نیعناقلا  داهّزلا  نیدهتجملا و  دابعلا  نم  همّدقت  نمم  ۀعامجلا  فلخ  هَّللا  هلعج  نا  یلا  نیدّرجملا  داّهزلا و  سلاج  دّهزت و  هّنس و  ۀثادح 
هَّللا یلـص  هیبن  ناسل  یلع  هدـعو  هل  هَّللا  زجنا  دـق  روباسین و  هنطو  یلا  داع  مث  هَّللا  مرحب  رواج  لاق و  یـسخرساملا  نسحلا  یبأ  یلع  هقفت  و 

هسلجم هلزنم و  مزلف  ضرالا  یف  لوبقلا  هل  عضوی  مث  ءامسلا  لها  هبحتف  ءامسلا  یف  کلذب  لیئربج  يدان  ادبع  ّبحا  اذإ  هَّللا  نا  ملـس  هیلع و 
نب میهاربا  نع  انوثدـح  امک  هسلاجم  یف  ءارقفلا  راص  یتح  ءارقفلا  نیعطقنملا و  ءابرغلا و  نم  نیروتـسملل  هاجلا  لاـملا و  سفنلا و  لذـب  و 

دـجاسملا و ةرامعل  قفو  دـقف  ءارما  يروثلا  نایفـس  سلجم  یف  ءارقفلا  ناـک  لاـق  ناـمیلا و  نب  ییحی  اـنث  نوع  نب  ورمع  اـنث  لاـق  نیـسحلا 
روباسینب و ۀمیدقلا  رودلا  تبرخ  نا  دعب  یضرملل  اراد  ینب  یتح  ۀیدلبلا  ءابرغلا و  نم  ةارعلا  ءارقفلا  ةوسک  بوردلا و  رطانقلا و  ضایحلا و 

نب دمحم  نامثع  یبأ  نب  کلملا  دبع  دعـس  وبا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يونـسا  مههایم و  لمح  مهـضیرمتل و  هباحـصا  نم  ۀـعامج  لکو 
لماکلا ذاتسالا  روباسینب  ۀّکس  شوکرخ  ۀمجعم و  نیش  ۀمومـضم و  فاک  ۀنکاس و  ۀلمهم  ءارو  ۀحوتفم  ۀمجعم  ءاخب  یـشوکرخلا  میهاربا 

رواج زاجحلا و  یلا  جرخ  مث  قارعلا  ناسارخب و  عمـس  یـسخرّسلا و  نسحلا  یبأ  یلع  هقفت  ناـسارخ  دارفا  نم  ظـعاولا  دـهازلا  نب  دـهازلا 
هتعنـص و نم  اهنا  يردـی  ثیحب ال  اهعیب  رمای  سنالقلا و  لمعی  ناک  لـمعلا و  دـهزلا و  مزل  هاـجلا و  كرت  ناـسارخ و  یلا  عجر  مث  ۀـکمب 
دـهزلا و ملعلل و  هنم  عمجا  را  مل  مکاحلا  لاـق  دـالبلا  یف  ةرئاـس  ةریثک  اـبتک  فّنـص  ناتـسرامیب و  ۀـسردم و  ینب  هدـی و  بسک  نم  لـکای 

ربعلا یف  یبهذلا  هخیرات و  یف  یبلعثلا  هرکذ  ۀـئام  عبرا  عبـس و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  یف  روباسینب  یفوت  یلاعت و  هَّللا  یلا  داشرالا  عضاوتلا و 
لک لئاضفلا  نم  مض  و  دـبا ، لک  یلع  مراکملا  نم  يوح  يذـلا  دـباعلا ، نیّدـلا  ّریخلا  ّربلا  دـهازلا  ملاـعلا  ماـمالا  یـشوکرخلا  اذـهف  یهتنا 
نم هاقـس  و  دراو ، لک  هتـضافاب  يورا  و  دئار ، باوصلل  بلاط  لک  هتدافاب  لاناف  دئاقلا  قحلا و  یلا  ّرطـضملا  ثیدحلا  اذه  يور  دق  دراش ،

درابلا لالزلا  بذعلا  قیقحتلا 

مراهچ یس و  هجو 

نبا هچنانچ  هدرک  فینصت  صاخ  یباتک  ریط  ثیدح  قرط  عمج  رد  یناهبصالا  هیودرم  نب  یسوم  نب  دمحا  رکب  وبا  نیثدحملا  زارط  هکنآ 
ۀعامج و مکاحلا و  هیودرم و  نبا  ریطلا  ثیدح  قرط  عمج  دق  هتفگ  راصقلا  تباث  نب  میهاربا  همجرت  رد  نازیملا  ناسل  رد  ینالقـسع  رجح 

قیرط اهنم  ءیش  نسحا 
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ریما باـنج  لـئاضف  رد  هک  ریط  ثیدـح  رکذ  رد  دوـخ  خـیرات  رد  یماـش  ریثـک  نبا  هک  يدینـش  اـقباس  صئاـصخلا و  یف  یئاـسّنلا  هـجرخا 
رد هّیمیت  نبا  هیودرم و  نبا  رکب  وبا  مهنم  ةدرفم  تافنـصم  ثیدـحلا  اذـه  یف  ساـنلا  عـمج  دـق  هتفگ و  هدرک  دراو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا 
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ّيروباسینلا مکاحلاک  ۀفرعملا  رابتعالل و  ریطلا  ثیدح  قرط  ظافحلا  نم  دحاو  ریغ  عمج  دق  ینیدـملا  یـسوم  وبا  ظفاحلا  لاق  هتفگ  جاهنم 
قرط ةرثک  ياهقرط  ةرثک  نا  قبس  ام  قحلاف  هتفگ  ریط  ثیدح  رکذ  رد  هّیزمه  هدیصق  حرـش  رد  یکم  رجح  نبا  هیودرم و  نبا  میعن و  یبأ  و 

هدیدع قرط  ریط  باتک  رد  هیودرم  نبا  اءزج و  اهیف  هیودرم  نب  رکب  وبا  ظفاحلا  جرخا  اّدج  اهترثکل  هب و  جتحی  انسح  هتّریـص  ریطلا  ثیدح 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  روکذم  باتک  رد  هیودرم  نبا  دوشیم  روکذم  اج  نیا  رد  قیرط  دنچ  نآ  هلمج  زا  هدرک  جارخا  فیرش  ثیدح  نیا 

ان
نع مکحلا  نب  نسحلا  نع  حلاص  نب  لضفم  ان  لاق  فیرط  نب  دـمحم  ان  لاق  مکحلا  نب  دـیلخ  نب  دـمحم  ان  لاق  دامح  نب  میهاربا  نب  ّیلع 

لخدف هل  حتفا  سنا  ای  لاقف  ّیلع  ّقدف  اثلث  کیلإ  کقلخ  بحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  ریطب  یتا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبّنلا  نا  کلام  نب  سنا 
ان هتفگ  هیودرم  نبا  زین  و 

نب ۀـمامث  همع  نع  يراصنالا  ینثملا  نب  هَّللا  دـبع  ان  لاق  یبضلا  راّکب  نب  سابعلا  ان  لاق  اّیرکز  نب  دـمحم  ان  لاق  يرـصبلا  میهاربا  نب  دـهف 
لاق هیدی  نیب  عضو  اّملف  هیلإ  هب  تثعبف  اعابضا  وا  اریط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  تعنـص  ۀملـس  ّمأ  ّنا  کلام  نب  سنا  نع  هَّللا  دبع 
ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  سنا  هل  لاقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ءاجف  رئاّطلا  اذـه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاـب  ینئج  مهّللا 
یبأ نب  یلع  ءاجف  رئاّطلا  اذـه  نم  یعم  لکای  کقلخ  ّبحاب  ینئج  مهّللا  لاـقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  اعدـف  ّیلع  عجرف  ۀـجاح  یلع 

بحاب ینئج  مهّللا  لاق  ءاعدـلا  یف  یبنلا  دـهتجا  و  یلع ؟؟؟ عجرف  ۀـجاح  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  سنا  هل  لاـقف  بلاـط 
زکوف هدی  یلع  عفرف  سنا  لاق  ۀـجاح  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  سنا  هل  لاقف  یلع  ءاجف  كدـنع  مهجوا  کیلإ و  کقلخ 

ای کب  أطبا  ام  یلا  بر و  ای  ّیلا  بر و  ای  لاق  هیلإ  هّمـضف  امئاق  ماق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هیلإ  رظن  املف  لـخد  مث  يردـص  یف 
ای لاق  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هجو  یف  بضغلا  تیأرف  سنا  لاق  سنا  ینّدری  کلذ  لک  اثلث  تئج  دـق  هَّللا  لوسر  ای  لاق  یلع 

یبأ هموق  بحا  لجر  لّواب  تسل  لاق  راصنالا  یف  ةوعّدـلا  نوکت  نا  تبجاف  وعدـت  کتعمـس  هَّللا  لوسر  ای  تلق  ّهدر  یلع  کلمح  ام  سنا 
بلاط یبأ  نبا  نوکی  نا  الا  سنا  ای  هَّللا 

هتفگ هیودرم  نبا  زین  و 
نب نسحلا  نب  دمحم  ینثدـح  لاق  یلاّمّـسلا  نسحلا  نب  یلع  ان  لاق  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  انثدـح  لاق  نیـسحلا  نب  دـمحم  ان 

ّیبّنلا لاقف  هبجعاف  ریط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  سنا  نع  هیبا  نع  دمحم  نب  رفعج  نع  نومیم  نب  هَّللا  دبع  نع  مهجلا 
کیلإ کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 
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یلص ّیبنلا  تلقف  هتدسح  هتیأر  نا  اّملف  یلع  اذاف  لاق  هب  فرـشن  یتح  اّنم  الجر  هلعجا  مهّللا  تلق  سنا  لاق  ریطلا  اذه  نم  یعم  لکای  ّیلا  و 

هیلع و هَّللا  یلص  ّیبّنلا  لاقف  طایّسلاب  برضی  امناک  یلع  لبقاف  ۀیناثلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  اعدف  لاق  عجرف  لوغـشم  ملـس  هیلع و  هَّللا 
ریطلا کلذ  نم  هعم  لکا  یتح  ّیلا  مهّللا و  لوقی  هتعمسف  لخدف  حتفا  حتفا  ملس 

بطخا هدافا  زا  تسریط  ثیدحب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  جاجتحا  رب  لمتـشم  هک  ار  يروش  ثیدح  هیودرم  نبا  ندومن  تیاور  و 
فلا دق  ظاقیالا  ةرهملا  تابثالا  هجو  ظافحلا و  نیثدحملا و  زارط  هیودرم  نبا  اذـهف  تفایرد  یهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دـعب  ام  رد  مزراوخ 

ججللا نم  نیباترملا  جرخا  و  حلفلا ، نیفـصنملل  رهظا  ججحلا و  ماقا  و  جهنملا ، حـضواف  رثکا  هقرط و  هیف  عمجف  ربخلا  اذـه  یف  ادرفم  اءزج 
حانجلا و رزولا و  میظع  بکترا  حامجلا و  قحلا و  نع  غیزلا  رثاف  هیلع  لابولل  اـبلج  درم  نم  ـالا  هیودرم  نبا  تاـبثا  دـعب  ثیدـحلا  دری  ـالف 

ْنَم َو  الیق  هَّللا  نم  قدـصا  نم  لاعتملا و  هَّللا  لاق  ام  لاقی  نا  هقح  یف  قحف  هئاهیت  همعلا و  ۀـیداب  یف  ارئاـح  ّلـض  هئاولغ و  یف  ارداـس  بهذ 
* اًلِیبَس َُهل  َدَِجت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِِللُْضی 

راصبا لها  هبجعم  رخافم  زا  همش  راکفا و  هرهبم  رثام  زا  يذبن  تسمالعا و  نیتبثتم  ظاقیا  ماظع و  ظافح  زا  هیودرم  نبا  هک  دنامن  یفخم  و 
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یکبـس هیعفاش  تاقبط  میقلا و  نبا  داعملا  داز  یبهذ و  ربع  ظافحلا و  ةرکذت  زا  اقباس  تسوا  رخف  ولع  ردق و  مظع  زا  ینم ؟؟؟ رعـشم و  هک 
يدیسرا مه و  تیالو  ثیدح  دلجم  رد  نا  زا  هصالخب  يدینش و  یناقرز  هیندل  بهاوم  حرش  یطویس و  ظافحلا  تاقبط  و 

مجنپ یس و  هجو 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  تابثا  رد  ریط  ثیدحب  هَّللا  دـبع  وبا  خیـش  عوجر  ینادـمه  دـمحا  نب  رابجلا  دـبع  ةاضقلا  یـضاق  هکنآ 
یـضاق فینـصت  لصا  رد  هک  فیلکتلاب  طیحملا  عومجملا  باتک  رد  هیّوتم  نب  دـمحا  نب  نسحلا  دـمحم  وبا  هچناـنچ  هدرک  تباـث  مالـسلا 

لمعتـسی دق  هنا  باتکلا  یف  ةاضقلا  یـضاق  ینعی  رکذ  دق  دیوگیم و  هدرک  عمج  ار  نآ  دـمحم  وبا  تسه و  دـمحا  نب  رابجلا  دـبع  ةاضقلا 
بـسن هل  نم  لیـضفت  هریغ و  یلع  عاجـشلا  لیـضفت  هریغ و  یلع  لقاعلا  لیـضفت  وحنک  هرایتخا  دـبعلا و  لعفب  قلعتی  ـال  اـمیف  لـضفلا  ظـفل 

یف امیظعت  احدم و  یضتقی  يذلا  لضفلا  یف  ملکتن  اناف  ۀلئـسملا  هذهب  دوصقملا  وه  اذه  سیل  بسنلا و  کلذ  هل  سیل  نم  یلع  صوصخم 
و لوالا ؟؟؟ نود  ءاملعلا  نیب  فالخلا  عوقو  زوجی  ۀّصاخ  بابلا  اذه  یف  هلعف و  یلع  هفوقو  لضافلا و  رایتخاب  هقّلعت  نم  ّدب  اذـهف ال  نیّدـلا 

لضفا هتابثا  یف  عوجرلا  حصی  اذه ال  یلع  هیف و  لقعلل  لاجم  هنال ال  هب  دراو  عمـس  یلع  لضفالا  یلع  عطقلاب  ملعلا  فقو  کلذک  ناک  اذإ 
نکمی الف  بیغم  انع  وه  امم  کلذ  دوصقلا و  تاینلا و  نم  اهیلع  فاضنی  ام  بسحب  اهعقاوم  فلتخت  لاعفالا  کلت  ّنـأل  لـئاضفلا  ّدـع  یلا 

هَّللا دبع  وبا  خیشلا  عجر  اذهلف  عمّـسلا  یلع  کلذ  یف  دامتعالا  بجیف  هریغ  یلع  هلیـضفت  نع  الـضف  هباوث  یلع  عطقلا  دحا و  لضفب  ءاضقلا 
لضفا هتوبث  یلع  هرهاظب  لد  دق  هنال  ریطلا  ربخ  یلا 
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لـصتی ام  اهب  دری  مل  اذإ  اّهنال  ۀـلزنملا  ربخ  اذـکه  هیف و  ۀیـضقلا  هذـه  رارمتـساب  یـضق  لضفا  لاحلا  کـلت  یف  هتبثا  نم  لـک  لاـحلا و  یف 
تاراما یلا  عوجرلاب  ّنظلا  بلاغ  یف  هتابثا  مهـضعب  دارأ  مالـسلا و  امهیلع  یـسوم  هیف  نوراه  یلی  يّذلا  لضفلا  هب  دیرن  نا  بجیف  ۀمامالاب 

بهذ هیلإ  عونمم و  ریغ  اذهف  کلذ  ریغ  مالـسالا و  یلا  قبّـسلا  برحلا و  یف  ءانعلا  ةدابعلا و  دهزلا و  نم  هنع  رـشتنا  ام  وحن  نم  ۀـصوصخم 
هرکذی هَّللا  دبع  وبا  خیشلا  ناک  ام  ةدمع  كانه  یکح  هنال  ینغملا  باتک  یلع  باتکلا  یف  لاحا  دق  ۀنزاوملا و  اورثآ  نیذلا  خویـشلا  ضعب 

عوجر ریط  ثیدحب  هَّللا  دبع  وبا  خیش  اذهل  تسمزال  عمـس  رب  تیلـضفا  تابثا  رد  دامتعا  نوچ  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  بابلا  اذه  یف 
يرصب هَّللا  دبع  وبا  خیش  هکنآ  رد  تسحیرص  ینعم  نیا  هدومن و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رب  لالدتـسا  ناب  ینعی  هدروآ 

هدومن و نآب  کسمت  هدروآ و  عوجر  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  تابثا  رد  نآب  هک  دنادیم  ققحم  تباث و  ار  ریط  ثیدح 
بقانملا باتک  رد  هارث  باط  بوشآرهـش  نبا  همالع  تسنادیم  تباث  حیحـص و  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  ةاضقلا  یـضاق  دوخ  نیرب  هوالع 

رابخالا حیحصت  یف  یئابجلا  یلع  یبأ  ۀقیرط  نا  يرـصبلا  هَّللا  دبع  وبا  لاق  ریطلا و  ثیدح  يدنع  حص  دق  رابجلا  دبع  یـضاقلا  لاق  هدومرف 
سیل ارسک  نیدناعملا  رسک  دق  رابجلا  دبع  ةاضقلا  یضاق  اذهف  یهتنا  دحا  رکنی  ملف  يروشلا  موی  هداری  ربخلا ال  اذه  ۀحصب  لوقلا  یـضتقی 
تبثا ثیح  رامغالا ، نیلطبملا  تاعزن  یلع  مدمد  و  رابا ، نیلغدـملا و  تاهبـش  رّمد  و  رابجلا ، ردـهلاک  نیدـحاجلا  یعـس  ّریـص  رابجنا و  هل 

به ام  هَّللا  مالـس  هلآ  هیلع و  راهطالا  ۀمئالا  یبأ  ۀّیلـضفا  تابثا  یف  راطقالا ، یف  رئاطلا  ریطلا  ثیدح  یلا  رابکلا  خیـش  هَّللا  دـبع  یبأ  عوجر 
ظفاحلا مامالا  هنع  لقن  ام  یلع  رابتعالا  دامتعالل و  اّیرح  احیحص  هدنع  ربخلا  نوکب  رابغ  هیلع  سیل  احیرصت  حرص  مث  راحسالا  یف  میـسنلا 

راخف و یلاع  ریهاشم  رابحا و  مظاعا  زا  رابجلا  دبع  یـضاق  هک  دـنامن  بجتحم  راردـملا و  ّبیّـصلاب  هارث  هَّللا  یقـس  بوشآرهـش  نبا  راظنلا 
نیوزقب ملعلا  لها  رکذ  یف  نیودـتلا  باتک  رد  عیفارلا  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  مساقلا  وبا  تسرادـقملا  لیلج  نیققحم  نیطاسا و  حودـمم 
ءاضقلا یلوت  نسحلا  وبا  ةاضقلا  یـضاق  يدابآدسألا  هَّللا  دبع  نب  لیلخ  نب  دمحا  نب  رابجلا  دـبع  نب  دـمحا  نب  رابجلا  دـبع  سماخلا  هتفگ 

بحاّصلا هأشنا  دالبلا  هذـه  یف  یـضقتسا  نیح  هدـهع  ۀخـسن  هذـه  اهریغ و  دـنوابند و  مق و  درورهـس و  ناجنز و  رهبا و  نیوزق و  يرلاب و 
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روصنملا لجالا  دیسلا  کلملا  ۀفیلخ  نینمؤملا  ریما  یلوم  یلع  یبأ  ۀلودلا  نکر  نب  روصنم  وبا  ۀلودلا  دّیؤم  دهع  ام  اذه  دابع  نب  لیعامسا 
ةاضقلا ءاضق  هالو  نیح  نب  دمحا  نب  راّبجلا  دبع  یلا  نینمؤملا  ریما  یلوم  یلع  یبأ  ۀلوّدلا  نکر  نب  عاجـش  یبأ  ۀلودلا  دـضع  ۀـمعنلا  یلو 

عرو هئاوضاب و  يدـتهی  ملع  نم  هیدـل  امب  املع  اهارجم  يرجی  اـم  دـنوابند و  ةواـس و  مق و  درورهـس و  ناـجنز و  رهبا و  نیوزق و  يّرلاـب و 
نیّدلا ۀّیلع  یف  عقوم  یقّتلا و  کسنلا و  اهثعبی  ۀناما  یجحلا و  ملعلا و  اهفنکی  ۀیافک  هئاوناب و  یقستسی 
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یلاعت و هَّللا  يوقتب  هرما  دایترالا  نسح  یلع  ۀـنوعملا  داشرالا و  ّیلو  هَّللا  رـصانخلا و  هدـقعت  نیملـسملا  ةوفـص  یف  ناـکم  رظاونلا و  هقمرت 

هاتاو هفراصم و  یف  قیفوتلا  هاتا  اهیلإ  أجل  نم  ۀـحبارلا  لامعالا  ماما  ۀـحلاصلا و  لاعفالا  مامز  يوقتلا  نا  هتبقاعم  هتوطـس و  فّوخت  هتبقارم و 
ُْرمَأ َِکلذ  ًارُْـسی  ِهِْرمَأ  ْنِم  َُهل  ْلَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  هئارآ  یف  باوّصلا  هاطخت  هئاحنا و  یف  داشرلا  هاماحت  اهنع  لاـم  نم  هفقاوم و  نم  دادّـسلا 

ًارْجَأ َُهل  ْمِظُْعی  َو  ِِهتائِّیَس  ُْهنَع  ْرِّفَُکی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  ْمُْکَیلِإ  َُهلَْزنَأ  ِهَّللا 
ارّـصبتم هیلع  بظاوی  اّربدتم و  هب  ولخی  ایراق و  هل  بصنی  ایلات و  هیلإ  ّبصنیف  هیغابم  هبلاطم و  ۀهجو  هیعاسم و  ۀـلبق  نآرقلا  لعجی  نا  هرما  و 

هرئاخذ یلا  عزف  نم  ماهبتـسالا  ءاضعالا و  تالکـشم  یف  ءایّـضلا  ماجعتـسالا و  هابتـشالا و  دنع  ءالجلا  ممالا و  يداه  مکحلا و  يداح  وهف 
ام تعّدصتل  داوطالا  یلع  وا  تعشخل  لابجلا  یلع  لزنا  ول  رسعا  دماحملا و  نم  يوقا  هرئاصب  نع  لدع  نم  رهظتـسا و  دشارملا و  نم  يرثا 

ّدریف اعجنتسم  ادارم و  هب  یضری  اعجرم و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ۀنس  ذّختی  نا  هرما  دیمح و  میکح  نم  لیزنت  ءیـش  نم  هیف  طّرف 
ام لیـصفت  اهیف  روهمجلا و  تفلتخا  اذإ  ةدهعلا  رومالا و  تمهبتـسا  اذإ  ةدمعلا  تناک  اذإ  همارح  نیّدلا و  لالح  اهیف  سمتلی  ماکحا و  اهیلإ 

ءاّرغ اهتّجح  ۀـعطاس و  ءاضیب  اهتجحم  ۀّـمغلا  اهعم  نمؤی  ۀهبـشلا و  اهعم  فشکنی  صوصخلا  مومعلا و  هروتعا  ام  ناـیبت  صوصنلا و  هتلمجا 
ًاظیِفَح ْمِْهیَلَع  َكاْنلَسْرَأ  امَف  یَّلََوت  ْنَم  َو  َهَّللا  َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  ۀعطاق 

حابتـسی يذـّلا ال  دودـمملا  هّلظ  هارع و  ثکتنی  دوقعملا ال  هَّللا  لبح  ناک  ذإ  عاـبتالا  عامتـسالا و  نسحب  عاـمجالا  فلاـس  یّقلتی  نا  هرما  و 
یلع یشخی  طلغلا ال  أطخلا و  نم  اهیف  اننمآ  طسولاب و  هباتک  یف  انمسو  یتح  ملکلا  قوف  انتملک  لعج  ممالا و  یلع  انتّما  هب  هَّللا  لضف  هامح 

ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  هَّللا  اهلعج  دقف  سابتلالا  ضراوع  اهقافتا 
ءافتقالا و میلـستلا و  هیلع  لب  ۀـمئألا  هیلإ  تقبـس  ۀـّمالا و  هیلع  تقبطا  اـم  فلاـحی  نا  ربخ  ۀـیآ و  لـیواتب  ذـخا  رظن و  مکح و  يذـل  سیلف 

ًاریِصَم ْتَءاس  َو  َمَّنَهَج  ِِهلُْصن  َو  یَّلََوت  ام  ِهِّلَُون  َنِینِمْؤُْملا  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  نم  ءادتقالا و  ضیوفتلا و 
ضّیقی الیوط و  هداهتجا  هیف  لمعی  نا  انیقی  عامجالا  هب  قبس  انییبت و ال  رثألا  هنع  فشک  انییعت و ال  باتکلا  هیلع  لمتشی  مل  ام  ّنع  اذإ  هرما  و 

طبنتـسی رئاـظنلا و  هابـشالاب و  سیقت  هاـضتقم و  رثـالا و  بجوـم  دجنتـسی  هاوـحف و  ّصنلا و  عدوـم  دهـشتسی  الیــصا و  ةرکب و  هداـیترا  هـل 
ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  یلاعت  هَّللا  لاق  دق  هنوکلسی و  حلاّصلا  فلسلا  ناک  يذلا  ددجلا  کلذف  لئالّدلا  تارامالاب و 

ءاهقفلا و ال ءارآ  نم  ذـخای  ّدمتـسی و  ءاملعلا و  لثاما  ریـشتسی  نا  هجاتر  مهبتـسی  هجارختـسا و  لـضعی  اـم  ماـکحالا  یف  ضرع  اذإ  هرما  و 
اِمب ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  ملکلا  هعم  نمای  ام  مکحلا  نم  یضما  ةراختسالا و  نمیب  ةراشتـسالا  لصف  لمکا  ۀّیـضقلا  هل  تحـضو  اذإ  یتح  ّدبتـسی 

َنوُِملاَّظلا  ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ 
ذخالا موصخلا و  نیب  رظنلا  لصاوی  ناب  هرما  و 
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نیب ترج  اذإ  ظافلالا  تفرصنا و  ذإ  ظاحلالا  ترجتـشا و  اذإ  ۀموصخلا  یف  ایوتـسم  هباجح و  انیلم  هباب و  کلذل  احتاف  مولظملل  ملاظلا  نم 

لئاسولا فعضت  ءاوقالاب  عفترت و ال  لزانملا و  فرشت  ءارثلاب  سیلف  رقحتـسملا  فیعـضلا  رقوملا و  يوقلا  ّيوقملا و  ریقفلا  يرثملا و  ینغلا 
ْمُکاْقتَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  هلدع  مهلمشی  همکح  یف  عرش  هلضف و  مهعسی  هَّللا  دابع  ّلکلاف  دعب  عضّتی و  و 

اهنهویف و ال اهّللختی  فنعلا  ةریسب ال  ریسی  الالج و  هیعرتسا  ام  یّفوی  الامج و  هیفکتسا  ام  یشغیل  ۀنیکـسلا  راقولا و  ۀبیهلا و  عّردی  نا  هرما  و 
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هناش و رغـص  هرثک و  هرما و  ّلق  یف  ّهبر  یلع  لکوتی  نعاطملا و  نع  ۀسورحم  نساحملاب  ۀفوفکم  هلاوحا  ّرمتـستل  اهّنجهیف  اهّللختی  فعّـضلا 
ُُهبْسَح  َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو  هربک 

هایاضق ردـصیل  رجـضلا  ةرواسم  رطولا و  ۀـعزانم  اهعم  نم  ای  هبرا و  اهیف  کلمی  هّبل و  اهل  عمتجی  یتلا  تاقوالا  هماـکحال  ّریختی  ناـب  هرما  و 
ٍمِیلَس  ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  اَّلِإ  َنُوَنب  َو ال  ٌلام  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  ءاضقلا  دنع  ارکاذ  هحازم  للع  هحارم و  سفن  عسّتم و  ردص  عمتجم و  يار  نع 

قوقحلا و غلبم  نیبستحملا  رکذ  هتاـنّیب و  هججح و  تباـثم  هتاّلجـس و  هرـضاحمب و  هلبق  ناـک  یلوتملا  نم  ءاـضقلا  ناوید  مّلـستی  نا  هرما  و 
يدیالا نع  هطوحی  نم  هتاقث  نم  اهب  لکوی  ۀمهم و  ادوقع  ۀّمج و  اقوقح  نیملـسملل  عماج  وهف  هدـقعی  تسرهفل  هضرعت  موصخلا و  ءامـسا 

َنیِمِحاَّرلا  ُمَحْرَأ  َوُه  َو  ًاِظفاح  ٌْریَخ  ُهَّللاَف  ةّدتشملا  عامطالا  ةّدتمملا و 
یلا عمجی  نم  هتهج  نم  یلوتی  ام  رئاس  هتباـتکل و  هدـهع و  یف  ةروکذـملا  هدـی  یف  ةررقملا  نادـلبلا  اـیاضق  یلع  هتفـالخل  راـتخی  نا  هرما  و 

اعدر و اریذحت و  ارجز و  هفرـص  یبقعلا  میخو  شخی  مل  یلثملا و  ۀقیرطلا  نع  غاز  نمف  مهراثآ  فراشی  مهرابخا و  علاطی  ۀّـفعلا و  مولعلا 
اَّلِإ ِناسْحِْإلا  ُءازَج  ْلَه  هیعـسب  ءادـتقالا  هیدـهب و  ذـخالا  یلع  هلثمل  اـثعب  هرقا  یطـسولا  ۀّـجحملا  کلـس  ینـسحلا و  یلع  رقتـسا  نم  اریکن و 

ُناسْحِْإلا 
هافلا نمف  ماربالا  ضقنلا و  رارقتسا  مهب  ماکحالا و  رادم  مهیلعف  اهفرعتی  یتح  اهیف  غلابی  اهفشکتسی و  دوهـشلا و  لاوحا  فشتـسی  نا  هرما  و 

نا یلا  هباب  یف  فقو  هرتس  یف  يرتما  هرما و  یف  باترا  نم  الاوقا و  نیلوبقملا  الامعا  نیکزملا  لحم  هّلحا  ادیـشر  املـسم  اّرح  ادیدس  ادـیس 
هحرج نیملـسملا  یلع  اهتّرعم  هب  رثکی  روز  ةداهـش  وا  نیّدـلا  یلع  ةّرـضم  اهعم  نمؤی  هّنظ ال  نع  هل  فشکنا  نم  هباـیترا و  ۀـهج  رـسحنی و 

ِناثْوَْألا  َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف  لاق  ناثوالا  ةدابعب  ناتهبلا  لوق  یلاعت  هَّللا  نرق  دقف  ارهاجم  هرش  سانلا  یفک  ارهاظ و  احرج 
نقحت و  قاط ؟؟؟ ام  تاهبـشلاب  اهأردـی  نا  تمظتنا و  تانّیبلا و  اهب  تماق  تمزل و  تبجو و  اذإ  اهقحتـسم  یلع  ّدـحلا  ۀـماقاب  هرما  ۀـیآلا و 

َو ال لاقف  رجازلا  هیهنب  کلذ  یلع  یلاعت  هَّللا  هبن  دقف  ۀعفاد  ۀمالم  ۀعنام و ال  ۀـفار  اهقح  یلع  اهئاضما  یف  هذـخای  قاریالا و ال  زاج  ام  مّدـلا 
ِرِخْآلا ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  ٌۀَْفأَر  امِِهب  ْمُکْذُخَْأت 

نوفکی معاطملا و  ۀثبخ  نع  نوّفعی  ءانمأ  یلع  اهیف  دمتعی  هاقوا و  اهل و  امل  هظفحا  هافوا و  طایتحالا و  دـشا  فوقولا  یلع  طاتحی  نا  هرما  و 
قفنت اهباحصا و  یلا  اهتارمث  لصتل  مثآملا  ۀطخ  نع 
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ِهَّللا َْدنِع  ام  َو  هَّللا  دنع  ۀفلزلا  کلذـب  لصحی  مّرحتلا و  فیحلا و  يدـیا  ضقنی  و  نزحتلا ؟؟؟ يداوع  نمؤیل  اهبابرا  نع  ةرداصلا  اهلبـس  یف 

یْقبَأ  َو  ٌْریَخ 
اوحم و لطبی  اهلثم و  یف  ۀنـسلا  یلع  ۀنـس  لک  نم  مرحملا  یف  دّدـجیل  ککّـسلا  لاوحا  ۀـعلاطم  راصمالا و  هذـه  یف  دابعلا  ةاـعارمب  هرما  و 

َنِیِنئاْخلا  َْدیَک  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنَأ  الغد  لمعی  وا  اشغ  عقوی  نمم  ظفحتلاب  دابعلا  بحاص  یلا  رغوی  اهلبق و  اشوقنم  ناک  ام  ارسک 
یلاعت هَّللا  لاق  امک  لثملا  قادص  لذب  دقعلا و  لح  وفکلا و  دجو  اذإ  ّنهلـضع  ءایلوالا  دیری  وا  نهتیالو  هیلإ  یتاللا  یمایالا  جیوزتب  هرما  و 

ْمُْکنِم  یمایَْألا  اوُحِْکنَأ  َو 
نیب ازیمم  ملحلا  غلب  اذإ  یتح  ادـصق  اقافنا  هیلع  قفنی  نا  هرما و  ریبدـت  هل  مزاللا  هرجح  یف  لصاحلا  میتیلا  لاـم  یف  طاـیتحالاب  هرما  ۀـیآلا و 

یماتَْیلا  اُولَْتبا  َو  یلاعت  لاق  هیلع  هب  دهشا  هلام و  ملس  هدشارم  ّهلاضم و  هدسافم و  هحلاصم و 
وا هبجاو  یلع  هنم  جرخی  وا  هب  سبح  امم  أربی  نا  یلا  هقح  ۀیفوت  یلع  هسبح  مصخلا  بلاطی  هتمذ و  یف  قحلا  تبثی  نم  سبحب  هرما  ۀیآلا و 

ٍةَرْسُع ُوذ  َناک  ْنِإ  َو  یلاعت  لاق  امک  هراظنا  یف  هَّللا  مکحب  ذخویل  هراسعا  یلع  ۀنّیبلا  موقی 
نع جرخ  دق  ام  دجو  اذاف  اقرافم  ۀمالا  ناسلل  اقراخ و  عامجالل  ناک  اذإ  الا  همربا  ام  صقنی  همدقت و ال  نم  مکح  خسفی  نا ال  هرما  ۀـیآلا و 

* ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُهَّللا  َو  هضحدیف  هبقعتی  هضقنی و  نا  هلف  نیفلتخملا  لوق  نیلواتملا و  لیوات 
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وه لّوعن و  هیلع  ضّوفن و  هیلإ  كدّدسی  کنعی و  هفکتسا  كدشری و  كدهی و  هَّللا  دهتسا  هلیثمت و  ذتحا  هلیلد و  فتقاف  کیلإ  اندهع  اذه 
رفعج نب  هَّللا  دبع  ناطقلا و  نسحلا  ابا  یضاقلا  عمس  ۀئامثالث و  نیتس و  عبس و  ۀنـس  مرحملا  یف  دابع  نب  لیعامـسا  بتک  یفک و  انبـسح و 

ناک ۀئام و  عبرا  عست و  ۀنـس  نیوزقب  اهـضعب  يرلاب و  اهـضعب  هنم  عمـس  ةریثک  لاما  هل  يدابآدـسألا و  دـحاولا  دـبع  نب  ریبزلا  دـمحا و  نب 
وبا خلا و  امهریغ  مالکلا و  ریسفتلا و  یف  ریثکلا  فّنـص  لوصالا و  یف  ۀلزتعملا  دعاوق  عورفلا و  یف  هنع  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  بهذم  لحتنی 
نب دمحا  نبا  رابجلا  دبع  بیطخلا  لاق  رابجلا  دبع  ةاضقلا  یـضاق  هتفگ  هفینح  یبأ  دیناسم  عماج  رد  یمزراوخ  دومحم  نب  دـمحم  دـیوملا 
نب مساقلا  یناهفـصالا و  دـمحا  نب  رفعج  نب  هَّللا  دـیبع  ینیوزقلا و  ۀملـس  نب  میهاربا  نب  یلع  عمـس  يدابآرتسألا  نسحلا  وبا  راـّبجلا  دـبع 

دمحا نب  رکب  وبا  نیدلا  یقت  کلذ و  یف  هل  لوصالا و  یف  ۀلزتعملا  بهذم  عورفلا و  یف  یعفاشلا  بهذم  لحتنی  ناک  ینادـمهلا و  حـلاص 
ّيرلا و یـضاق  ینادمهلا  نسحلا  وبا  یـضاقلا  لیلخلا  نب  دمحا  نب  رابجلا  دبع  نب  دمحا  نب  رابجلا  دـبع  هتفگ  هّیعفاش  تاقبط  رد  يدـسالا 

یف ریثک  نبا  لاق  هقفلا  لوصا  یف  مهتقیرط و  یف  ةریثکلا  تافنـصملا  هل  لازتعالا و  خیـش  کلذ  عم  وه  بهذـملا و  یعفاش  ناک  اـهلامعا و 
نم هیلإ  سانلا  لحر  هرمع و  لاط  دق  ةدیمح و  ةریـصب  ملع و  نع  هیف  نابا  نیدّلجم  یف  ةوبنلا  لئالد  اهمظعأ  هتافّنـصم و  ّلجا  نم  هتاقبط و 

یکعلا يولعلا  میهاربا  نب  رافغلا  دبع  ۀئام و  عبرا  ةرشع و  سمخ  ۀنس  ةدعقلا  يذ  یف  تام  هب  اودافتسا  راطقالا و 
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یضاقلا دمحا  نب  رابجلا  دبع  هتفگ  هدیسر  رصاق  نیا  رظنب  همظعم  هکم  مرح  هناخبتک  رد  نآ  هخـسن  هک  بکاّرلا  ۀلاجع  باتک  رد  یناندعلا 
یف مهتقیرط و  یف  ةریثکلا  تافنصملا  هل  لازتعالا  خیـش  کلذ  عم  وه  بهذملا و  یعفاش  ناک  اهلامعا  يّرلا و  یـضاق  ینادمهلا  نسحلا  وبا 
دبع هتفگ  هّیعفاش  تاقبط  رد  یکبس  باهولا  دبع  ةدیمح و  ةریصب  ملع و  نع  هیف  نابا  ةوبنلا  لئالد  باتک  هتافنـصم  ّلجا  نم  هقفلا و  لوصا 

ۀلزتعملا هبّقلت  يّذلا  وه  يدابآدسألا و  ینادمهلا  نیـسحلا  وبا  یـضاقلا  هَّللا  دبع  نب  لیلخلا  نب  دـمحا  نب  راّبجلا  دـبع  نب  دـمحا  نب  رابجلا 
بهذم لحتنی  ناک  هنامز و  یف  لازتعالا  لها  ماما  ناک  هریغ  قالطالا  دنع  هب  نونعی  هاوس و ال  یلع  بقّللا  اذه  نوقلطی  ةاضقلا و ال  یـضاق 
تلحر هتیص و  دعب  باحـصالا و  هل  رهظ  یّتح  الیوط  ارهد  رّمع  نییلوصالا  نیب  عئاشلا  رکذلا  ةرئاّسلا و  فیناصتلا  هل  عورفلا و  یف  یعفاشلا 

هَّللا دبع  باّلجلا و  نادمح  نب  نمحرلا  دبع  ناطقلا و  ۀملـس  نب  نسحلا  یبأ  نع  ثیدـحلا  عمـس  اهلامعا  يّرلا و  ءاضق  ّیلو  بالطلا و  هیلإ 
فـسوی نب  دـمحم  نب  مالّـسلا  دـبع  فـسوی  وـبا  یـضاقلا  هنع  يور  مهریغ  يدابآدـسألا و  دـحاولا  دـبع  نب  ریبزلا  سراـف و  نب  رفعج  نب 

ۀنـس ةدـعقلا  يذ  یف  یفوت  یخّونتلا  نسحلا  نب  یلع  مساـقلا  وبا  يرمیّـصلا و  یلع  نب  نسحلا  هَّللا  دـبع  وـبا  یلزتـعملا و  رّـسفملا  ینیوزقلا 
لک هنا  عباّرلا  هتفگ و  نامیا  باب  رد  بهاذـم  رکذ  رد  هیعفاـش  تاـقبط  رد  یکبـس  زین  هراد و  یف  نفد  يّرلاـب و  ۀـئام  عبرا  ةرـشع و  سمخ 

یـضاق هنوبّقلی  يّذلا  دمحا  نب  راّبجلا  دبع  یـضاقلا  مهنم  ۀلزتعملا  نم  ۀـفئاط  تبهذ  هیلإ  جراوخلا و  يار  وه  الفن و  مأ  تناک  اضرف  ۀـعاط 
نب راّبجلا  دـبع  نیـسحلا  وبا  یـضاقلا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يونـسالا  نسح  نب  میحرلا  دـبع  رظنلا و  عساو  اققحم  الجر  ناـک  ةاـضقلا و 

کلذ یف  هـل  لوصـالا و  یف  ۀـلزتعملا  يار  یلع  عورفلا و  یف  یعفاـشلل  ادـّلقم  ناـک  ۀـلزتعملا  ماـما  يداـبآرتسألا  راـّبجلا  دـبع  نـب  دــمحا 
سمخ ۀنـس  ةدـعقلا  يذ  یف  یفوت  نیریثک و  ۀـعامج  نع  اهب  ثّدـح  اّجاح و  دادـغب  درو  يّرلاب  ةاضقلا  ءاـضق  ّیلوت  ةروهـشملا  فیناـصتلا 

دبع یضاقلا  ۀلزتعملا  خیش  هتفگ و  ۀئام  عبرا  هرشع و  سمخ  هنس  عئاقو  رد  مالسالا  لود  رد  یبهذ  حالّصلا و  نبا  هرکذ  ۀئام  عبرا  ةرـشع و 
رد یطویس  نیدلا  لالج  ذیملت  یکلاملا  يدوادلا  دمحا  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  فیناصتلا و  بحاص  ینادمهلا  دمحا  نب  رابجلا 

خیـش يدابآرتسألا  ینادـمهلا  نیـسحلا  وبا  یـضاقلا  لیلخلا  نب  دـمحا  نب  رابجلا  دـبع  نب  دـمحا  نب  رابجلا  دـبع  هتفگ  نیرّـسفملا  تاـقبط 
ۀملـس نب  نسحلا  یبأ  نم  عمـس  بهذـملا  یعفاش  اهیقف  ناک  هرکذ و  راس  الیوط و  ارهد  شاع  ریـسفتلا  اهنم  فیناصتلا  بحاص  ۀـلزتعملا و 

دبع دمحم  وبا  هیقفلا و  يریمّصلا  یلع  نب  نیسحلا  یخونتلا و  نیسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبا  هنع  يور  سراف  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  ناطقلا و 
هریسفت تیار  هنس 415  ةدعقلا  يذ  یف  تام  ۀبلطلا  هیلإ  تلحر  اهلامعا و  يّرلا و  ءاضق  یلو  نورخآ  یلزتعملا و  رـسفملا  ینیوزقلا  مالـسلا 

مجحلا فیطل 
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مشش یس و  هجو 

یباتک ریط  ثیدـح  قرط  نیودـت  عمج و  رد  یناهفـصالا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن  وبا  نیثدـحملا  جات  ریبک  ثدـحم  ریرحن و  همالع  هکنآ 
ۀّیمیت نبا  هک  يدینش  افنا  هداد  نیرکنم  راکنا  نیهوت  نیدحاج و  دحج  فیخست  لطاب و  قاهزا  قح و  قاقحا  وا  هدومرف و  فینـصت  صاخ 

مکاـحلاک ۀـفرعملا  راـبتعالل و  ریّطلا  ثیدـح  قرط  ظاـفحلا  نم  دـحاو  ریغ  عمج  دـق  ینیدـملا  یـسوم  وـبا  ظـفاحلا  لاـق  هتفگ  جاـهنم  رد 
تسنیا ریط  ثیدح  باتک  رد  میعن  وبا  تایاور  هلمج  زا  هیودرم و  نبا  میعن و  یبأ  ّيروباسینلا و 

نم تعمـس  لاق  ةرامع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  ان  لاق  نارهم  نب  حلاص  نب  دمحم  ان  لاق  لهـس  نب  ملـسا  ان  لاق  یطـساولا  دـیمح  نب  یلع  ان 
ریعش نم  ۀفغرا  هعم  يوشم و  ریطب  هَّللا  لوسر  یلا  میلـس  مأ  ینتثعب  لاق  سنا  نع  ۀحلط  یبأ  نب  هَّللا  دبع  نب  قاحـسا  نم  سنا ح  نب  کلام 

نم لجر  الا  ۀمه  یب  نکی  ملف  تجرخف  کقلخ  ریخب  انتئا  مهّللا  ریطلا  اذه  انعم  لکای  نم  انل  عدا  سنا  ای  لاقف  هیدـی  نیب  هتعـضوف  هب  هتیتاف 
کلذ لعفف  اّیلع  الا  ادحا  دجا  ملف  ترظنف  رظنا  لاق  تلقف ال  ادحا  تدجو  اما  لاقف  تلخدـف  بلاط  یبأ  نب  یلعب  انا  اذاف  هوعداف  هیتآ  یلها 

یهتنا ّیلا  مهّللا و  ّیلا  مهّللا و  هل  نذئا  لاقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  اذه  تلقف  تعجرف  تارم  ۀثلث 
کلذب ناباف  روهـشملا  ربخلا  اذه  یف  ادرفم  اءزج  فّنـص  دق  روثاملا ، ملعلاک  هلـضف  فورعملا  رودـصلا  ةرهملا  رخف  ظفاحلا  میعن  وبا  اذـهف 
حبّـصلا لبقا  ام  روفغلا ، کلملا  مالـس  هلا  هیلع و  روبحملا  یبّنلا  ثیدـح  یلع  روبعلا ، رحبتلا و  لامک  نع  برعا  و  روثعلا ، عالطالا و  ۀـیاهن 

ُِّیلَو ُهَّللا  و  رورـشلا ، عئادـخلا و  باحـصا  نم  روزلا ، تهبلا و  يرع  عطق  رورغلا و  رکملا و  بابرا  نم  روهظلا ، نوتملا و  رـسکف  روشجلاـب ،
ِروُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

متفه یس و  هجو 

ثیدـح هلوسر و  هَّللا و  بحی  الجر  ادـغ  ۀـیارلا  نیطعال  ثیدـح  اب  ار  ریط  ثیدـح  صاقو  یبأ  نب  دعـس  تابثا  دوخ  دنـسب  میعن  وبا  هکنآ 
رابخا و ضعب  لقن  وا و  لئاضف  دماحم و  زا  يذـبن  رکذ  دـعب  یلیل  یبأ  نبا  همجرت  هب  ءایلوالا  ۀـیلح  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  ریدـغ 

هتفگ وزا  راثآ 
نب نامیلـس  انث  لاق  رذنملا  وبا  دوراجلا  نب  ءاجر  ان  لاق  میمحلا  نب  دمحم  نب  دمحا  انث  لاق  دمحم  نب  دیز  انث  لاق  رفظملا  نب  دمحم  انثدح 

صاقو یبأ  نب  دعس  نع  یلیل  یبأ  نبا  نع  مکحلا  نع  ۀبعـش  انث  لاق  اریخ  هیلع  ینثا  یناعنـصلا و  ریرج  نب  دمحم  انث  لاق  یکرابملا  دمحم 
هلوسر هَّللا و  ّبحی  الجر  ادغ  ۀیارلا  ّنیطعأل  لاصخ  ثالث  بلاط  یبأ  نب  یلع  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق 

طخب ۀـقیتع  ۀخـسن  نع  القن  یهتنا  هجولا  اذـه  نم  الا  هانبتک  اـم  مکحلا  ۀبعـش و  ثیدـح  نم  بیرغ  ّمخ  ریدـغ  ثیدـح  ریطلا و  ثیدـح  و 
وبا تافّنـصم  هلمج  زا  هدنتـسم و  هروهـشم  بتک  لئاقع  هدمتعم و  ۀفورعم  رافـسا  لئالج  زا  ءایلوالا  ۀیلح  باتک  هک  دنامن  یفخم  برعلا و 

دشابیم لماش  لخاد و  رابک  مظاعا  تایورم  تازاجا و  رد  لضاف و  قباس و  تسراطقالا  یف  ترهشب  فصتم  هک  میعن 
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میعن یبأ  همجرت  هب  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  یتسناد و  اقباس  يرـصب  یمیجع و  يدرک و  یبلاعث و  یطویـس و  تایورم  زا  ار  وا  ندوب 
هتفگ میعن  یبأ  همجرت  هب  هفینح  یبأ  دیناسم  عماج  لاجر  ءامـسا  رد  یمزراوخ  دومحم  نب  دمحم  بتکلا و  نسحا  نم  ۀیلجلا  هباتک  هتفگ و 

یف ةروهـشملا  رابکلا  فیناصتلا  فنـص  هتفگ  وا  رکذ  رد  ربع  رد  یبهذ  دابعلا و  اـهب  تعفتنا  دـالبلا و  یف  تراـس  اـبتک  ثیدـحلا  یف  بتک 
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میعن وبا  یقب  نولوقی  ثیدـحلا  باحـصا  ناک  يولعلا  سابعلا  نب  ةزمح  لاق  هتفگ  میعن  یبأ  همجرت  هب  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  راطقالا و 
لاح روباسین  یلا  لمح  ۀـیلحلا  باتک  فّنـص  امل  نولوقی  اوناک  ظفحا و  هنم و ال  ادانـسا  یلعا  ابرغ  اقرـش و ال  ریظن ال  الب  ۀنـس  ةرـشع  عبرا 

نینامث وحن  مه  هنع و  ثدح  نم  رکذ  میعن و  یبأ  رابخا  یفلسلا  انخیش  عمج  دق  ظفاحلا  لضفلا  نبا  لاق  رانید و  ۀئام  عبراب  هورتشا  هتایح و 
رد نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  ریـسی و  هنع  توف  يوس  هنع  یناساقلا  رفظملا  یبأ  یلع  هانعمـس  ءایلوالا  ۀیلح  هباتک  لثم  فّنـصی  مل  لاق و  الجر 

یلوق  باب  نم  وهف  اهل  هصیقنت  اهیف و  يزوجلا  نبا  نعط  اما  تلق  بتکلا  نسحا  نم  ۀیلحلا  باتک  هتفگ  میعن  یبأ  رکذ 
یلحلا  یف  اهالح و  یف  الامج  باع  رئارض و  اهتاراج و  اهّمذ  نئل 
لطبم  ةوادع  نم  قح  بحاص  دساح و  مذ  نم  ءانسح  تملس  امف 

یلما هتفگ  میعن  یبأ  همجرت  هب  تایفولاب  یفاو  رد  يدفص  یلاعلا و  همالک  هفیناصت و  یلازغلا و  دماح  یبأ  مامالا  حدم  یف  يرخا  تایبا  عم 
یلع جرختـسملا  ءایلوالا و  ۀـیلح  اهنم  ةریثک  تافّنـصم  فّنـص  لاق و  نا  یلا  دابعلا  اهب  عفتنا  دالبلا و  یف  تراـس  اـهبتک  ثیدـحلا  نونف  یف 
ناک اثیدـح  امهیف  رکذ  هنم و  اهاعمـس  امهنأک  اهیف  امهیلع  الع  ثیداحا  ملـسم و  يراخبلا و  اهیف  يواـس  ثیداـحا  اـمهیف  رکذ  نیحیحـصلا 

يدسا نیدلا  یقت  رانید و  ۀئامعبراب  عیب  روباسین  یلا  لمح  ۀیلحلا و  باتک  بتک  امل  لاق و  نا  یلا  هنم  هعمس  نمم  هاعمس  ملسم  يراخبلا و 
ضیف رد  يدانم  لیفح و  لیلج  باـتک  وه  ۀـیلحلا و  باـتک  اـهنم  ةروهـشملا  فیناـصتلا  هل  هتفگ و  میعن  یبأ  همجرت  هب  هیعفاـش  تاـقبط  رد 

نیقفاخلا یف  تلع  هتکرب و  ترهتشا  رانید و  ۀئام  عبراب  هتایح  یف  عیب  هفنص  امل  اولاق  هتفگ  ءایلوالا  ۀیلح  رکذ  رد  ریغص  عماج  حرـش  ریدقلا 
لخدـی ـال  میعن  یبـال  ءاـیلوالا  ۀـیلح  هیف  تیب  لـک  هریغ  ءوّضلا و  یف  هنع  هلقن  اـمک  ینوباّـصلا  ناـمثع  یبأ  ماـمالا  لوقب  کـیهان  هتجرد و 

هَّللا دـبع  نب  دـمحا  میعن  یبأ  ظـفاحلل  ثیدـحلا  یف  ءاـیلوالا  ۀـیلح  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسق  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  ناطیـشلا و 
ۀعامج ءامسا  نمضتی  ربتعم  نسح  باتک  وه  خلا و  ناوکالا  ثدحم  هّلل  دمحلا  هلوا  مخض  دلجم  ۀئامعبرا  نیثلث و  هنس  یفوتملا  یناهبصالا 
فـشک رد  زین  مهمالک و  مهثیداحا و  ضعب  كاسنلا و  ۀفوصتملا و  نیققحملا و  مالعالا  ۀـمئالا  نم  مهدـعب  نم  نیعباتلا و  ۀباحّـصلا و  نم 

لاطتسا مث  اهحدم  یناهبصالا و  میعن  یبأ  ۀیلح  هیف  رکذ  هتفگ  رابخالا  عمجم  رکذ  رد  نونظلا 
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ةدایز عم  ایواط  کلذ  ءارو  امل  ایواح و  هنـساحمل  نوکی  اـباتک  عمجا  نا  تببحا  لاـقف  يزوجلا  نبا  راـصتخا  لقتـسا  رارکتلا و  دـیناسالا و 
وا بتک  رداون  زا  هتفگ و  میعن  یبأ  همجرت  هب  نیثدـحملا  ناتـسب  رد  بطاـخم  دوـخ  ۀـیلحلا و  رثا  هبیترت  یف  یفتقا  ثیدـحلا و  ۀـمئا  مجارت 

جاور ترهش و  نآ  وا  روضح  رد  ءایلوألا  ۀیلح  باتک  هتفگ و  ناتسب  رد  زین  هدشن و  فینصت  مالسا  رد  نآ  ریظن  هک  تسایلوالا  ۀیلح  باتک 
نأشلا و لیلج  ظافح  زا  میعن  وبا  هک  تسنایع  حـضاو و  نیعبتتم  هرهم  رب  یهتنا و  دـش  هدـیرخ  رانید  دـص  راهچب  روباسین  رد  هک  درک  ادـیپ 

هریزغ رثام  هریفو و  رخافم  هریثک و  نساحم  هریثا و  یلاعم  تسناش  نیا  قاذح  نیدنتـسم  ناکرا و  نیثدحم  نیدمتعم  نایعا و  نیقباس  داقن 
نایعألا تایفو  يزارلا و  رمع  نب  دمحم  نیدلا  رخف  زا  یعفاشلا  لئاضف  باتک  يرزجلا و  ریثالا  نباب  فورعملا  نیدلا  زع  لماک  خیرات  زا  وا 

زا هفینح  یبأ  دـیناسم  عماج  لاجرلا  ءامـسا  میقلا و  نباب  فورعملا  رکب  یبأ  نب  دـمحم  داعملا  داز  هیمیت و  نبا  ۀنـسلا  جاهنم  ناـکلخ و  نبا 
رفظملا نب  رمع  رـصتخملا  ۀـمتت  ةامح و  بحاـص  یبویـالا  یلع  نب  لیعامـسا  ءادـفلا  یبأ  رـصتخم  خـیرات  یمزراوخ و  دومحم  نب  دـمحم 

یفاو یکبـسلا و  یلع  باهولا  دبع  هیعفاشلا  تاقبط  یبهذ و  نیدلا  سمـش  مالـسالا  لود  ربغ و  نم  ربخ  یف  ربع  يدرولا و  نباب  فورعملا 
نب میحرلا  دـبع  نیدـلا  لامج  هیعفاشلا  تاقبط  یعفای و  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  نانجلا  ةآرم  يدفـصلا و  کبیا  نب  لیلخ  تاـیفولاب 

تاقبط دمحا و  نیدلا  باهش  دیس  لئالدلا  حیضوت  بیطخلا و  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  یلو  زا  ةاکشم  لاجرلا  ءامسا  يونـسالا و  نسحلا 
دمحم نب  نیـسح  سیمخ  خیرات  ینارعـش و  باهولا  دبع  راونالا  حقاول  یطویـس و  نیدلا  لالج  ظافحلا  تاقبط  يدسا و  رکب  وبا  هیعفاشلا 
نـسح يولوم  نسحتـسم  لوق  بحاص و  هاش  دوخ  نیثدحملا  ناتـسب  یبلاعثلا و  دمحم  نب  یـسیع  يدهم  وبا  دیناسالا  دـیلاقم  يرکبراید و 

یقاب میامنیم و  رکذ  اج  نیا  رد  ار  تارابع  زا  یـضعب  تسرهاب  رهاظ و  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  رـصاعم و  نامز 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 226 

http://www.ghadirestan.com


نیثدـحم رثـکا  هلمج  زا  میعن  وبا  هک  يدینـش  يزار  حیرـصتب  اـفنآ  تشاد  مهاوـخ  روکذـم  هیبـشت  ثیدـح  دـلجم  رد  یلاـعت  هَّللا  ءاـشنا  ار 
یقزوج یقهیب و  مکاح و  ینطق و  راد  لثم  ثیدـح و  ملع  رد  قیقحت  يور  زا  ناشدـشا  توق و  يور  زا  ناشیاوقا  ملع و  يور  زا  نیرخاتم 

ار یعفاش  وا  لاثما  میعن و  وبا  لیجبت  میظعتب و  یعفاش  ناش  تلالج  تاـبثا  يزار  هدوب و  نیخیـش  دـعب  ملع  رودـص  زا  یباـطخ  بیطخ و  و 
نب دمحا  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ۀنـسلا  هذه  یفوت  هتفگ و  هئامعبرا  نیثلث و  هنـس  ثداوح  رد  لماک  خـیرات  رد  ریثا  نبا  دـیامنیم و 

یناهبصالا هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  یفوت  اهیف  هتفگ و  هروکذم  هنس  عئاقو  رد  رصتخم  خیرات  رد  ءادفلا  وبا  ظفاحلا و  یناهبصالا  قاحسا 
یبهذ ظفاحلا و  یناهبصالا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  یفوت  اهیف  هتفگ و  هروکذم  هنس  عئاقو  رد  رـصتخملا  ۀمتت  رد  يدرولا  نبا  ظفاحلا و 

لوحالا یفوصلا  یناهبصالا  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ناهبصا  ظفاح  تام  اهیف  هتفگ و  هروکذم  هنس  عئاقو  رد  مالسالا  لود  رد 
رخآ رد  هک  حیباصملا  ةاکشم  لاجر  رد  بیطخلا  نیدلا  یلو  ۀنس و  نوعست  عبرا و  هل  مرحملا و  یف  ۀیلحلا  بحاص 
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هچناـنچ ار  نآ  درک  ناسحتـسا  سپ  یبیطلا  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  نیـسح  دوخ  خیـش  رب  ار  نآ  هدرک  ضرع  هکنیا  هب  هدرک  حیرـصت  نآ 

دبع نب  دمحا  میعن  وبا  وه  یناهفصالا  میعن  وبا  هتفگ  دومن  هراجتسا  ار  ةاکـشم  هچنانچ  ار  نآ  دومن  هداجتـسا  ار و  ةاکـشم  دومن  ناسحتـسا 
نیثلث و عبرا و  ۀنس  دلو  ردقلا  ریبک  مهلوق  یلا  عوجرملا  مهثیدحب  لومعملا  تاقثلا  ثیدحلا  خیاشم  نم  وه  ۀیلحلا  بحاص  یناهفصالا  هَّللا 
رد دمحا  نیدلا  باهش  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀنـس  نوعـست  ۀتـس و  رمعلا  نم  هل  ناهفـصاب و  ۀئامعبرا  نیثلث و  ۀنـس  رفـص  یف  تام  ۀئامثالث و 
یف لضفلا  يرارد  هل  قستملا  لامعالا  مولعلا و  یف  هناش  ولع  یلع  قفتملا  مامهلا  مامالا  لاق  هتفگ  لـئاضفلا  حـیجرت  یلع  لئالدـلا  حیـضوت 
هَّللا دـبع  نب  دـمحا  میعن  وبا  ۀـیرم  کش و  الب  لـماکلا  فراـعلا  لـماعلا  ملاـعلا  عرادـلا  عرولا  ظـفاحلا  لاـمکلا  لـها  ۀنـسلاب  مظنلا  کـلس 

هتفگ و لئالدلا  حیضوت  رد  نیدلا  باهش  زین  خلا و  ۀیلحلاب  یّمسملا  قئاللا  قئافلا  هباتک  یف  یناهفصالا 
ماق ام  لثم  ّلج  زع و  هَّللا  دبع  ادبع  ّنا  ول  هل  لاق  هنا  ملس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  نع  هنع  هَّللا  یـضر  نینمؤملا  ریما  یلع  نع 

افّـصلا و نیب  امولظم  لتق  مث  هیمدـق  یلع  ماع  فلا  جـح  یتح  هرمع  یف  دـم  هَّللا و  لیبس  یف  هقفناف  ابهذ  دـحا  لثم  هل  ناک  هموق و  یف  حون 
رصن یبأ  نب  لیعامسا  نب  دمحم  خیشلا  نع  یناحلاصلا  هاور  اهلخدی  مل  ۀنجلا و  ۀحئار  مشی  مل  یلع  ای  کلاوی  مل  ةورملا و 

میعن یبأ  عرابلا  ماـمالا  عرولا و  ظـفاحلا  نع  دـمحا  نب  نسحلا  یلع  یبأ  هناوا  هرـصع و  عروا  هناـمز و  هتقو و  دیـس  نع  دابکنادـب  فورعم 
نیعمجا مهنع  هنع و  یلاعت  هَّللا  یضر  یلع  نع  هدج  نع  هیبا  نع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نع  هدانساب  یناهفـصالا 

یناهفـصالا نارهم  نب  یـسوم  نب  قاحـسا  نب  دمحا  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  و 
یـس و دص و  هس  هنـس  رد  تسنیقتم  هیفوص  تاقث  نید و  ظافح  رباکا  نیثدحم و  مالعا  زا  ءایلوألا  ۀـیلح  باتک  بحاص  روهـشملا  ظفاحلا 

نب ۀمثیخ  مصا و  سابعلا  وبا  تساهنآ  زا  دنداد  تزاجا  ار  وا  كربت  قیرطب  ثیدح  هدمع  خیاشم  وا  یگلاس  شـش  رد  دـش و  دـلوتم  شش 
هّلجا زا  دـش  ناوج  نوچ  تستیـصوصخ و  نیاـب  درفتم  يو  بذوش و  رمع  نب  هَّللا  دـبع  رمعم  خیـش  يدـلاخ و  رفعج  یـسلبارط و  ناـمیلس 

وبا یناربط و  زا  دروآ  راب  گرب و  دوب  هدش  هدناشفا  یلفط  زا  وا  دادعتسا  نیمز  رد  هک  یمخت  دومن و  لصاح  ثیدح  درک و  عامـس  خیاشم 
تخوخیـشب نوچ  هدومن و  همات  هدافتـسا  یباطخ  ریبکلا  دـبع  نب  یبیـصن  دالخ  نبا  يرجا و  رکب  وبا  فاوص و  یلع  وبا  یباعج و  خیـشلا و 

دانـسا و ولع  تهجب  دندومن و  اهدافتـسا  دندرک و  موجه  وا  رد  رب  دندروآ و  عوجر  وا  يوسب  ثیدح  نف  ظافح  دش  هدافا  هجوتم  دیـسر و 
وبا ینیلاـم و  دیعـس  وبا  تسوا و  هذـمالت  ّصخا  زا  يدادـغب  بیطخ  دوب  يو  نارقا  زا  هداـیز  وا  باـنجب  مدرم  تبغر  وا  ظـفح  ملع و  روفو 

رگید یطورـش و  هَّللا  دبع  نب  دمحم  روصنم  وبا  زرطملا و  نب  دمحم  نب  دمحم  دیعـس  وبا  دادح و  دمحا  نب  نسح  یلع  وبا  نذؤم و  حلاص 
رایسب نیثدحم 
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خلا دوب  هن  اذغ  نآ  فینصت  ثیدح و  عامس  زا  ریغ  ار  وا  هک  دوب  هدیسر  يدحب  ثیدح  ملعب  لاغتشا  رد  وا  تبون  دنیوا و  درگاش 
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متشه یس و  هجو 

بولق قارحا  هدومرف و  فینـصت  صاخ  یباـتک  ریط  ثیدـح  قرط  عمج  رد  نادـمح  نب  یلع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  رهاـط  وبا  ظـفاح  هکنآ 
همئا رباکا  نایعا و  نیطاسا  نأشیلاع و  ظافح  زا  نادمح  نبا  هدـیناسر و  يوصق  تیاغب  نیدـحاج  هلهج  فانآ  ماغرا  نیدـناعم و  بصاون 

ةرکذـت رد  تسثیدـح  لها  ماما  ثیدـح  نیمه  باوجب  بحاص  هاش  هدافا  بسح  هک  یبهذـلا  دـمحا  نب  دـمحم  ریرحن  همالع  تسناسارخ 
ابا بحـص  نیفنـصملا  نیلاجرلا  دحا  یناسارخلا  نادمح  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  رهاط  وبا  دّوجملا  ظفاحلا  نادـمح  نبا  هتفگ  ظافحلا 

ۀـمیزخ و نب  رهاط  یبأ  يرطنقلا و  نسحلا  یبأ  یقزوجلا و  رکب  یبأ  ظـفاحلا  يزارطلا و  رکب  یبأ  نم  عمـس  هب  جرخت  مکاـحلا و  هَّللا  دـبع 
نب یلع  نب  دمحا  ظفاحلا  يرلاب و  یکانف  نب  رفعج  روباسینب و  مهوحن  یـسخرّسلا و  یـسوم  نب  دمحم  نب  میهاربا  هیقفلا و  دمحا  نب  رهاز 
یبأ يرلاب و  هیقفلا  رمع  نب  دـمحم  نب  یلع  دنقرمـسب و  یـسیردالا  دیعـس  یبأ  يراخبب و  راجثغلا  دـمحا  نب  دـمحم  دـنکیبب و  ینامیلـسلا 

نیسح نب  دمحا  نب  دمحم  دیعس  وبا  هنم  عمس  ریطلا  ثیدح  قرط  میکح و  نب  زهب  دنسم  هل  ورمب  يداّدحلا  نیسحلا  یبأ  نب  دّمحم  لضفلا 
ۀئام عبرا  نیعبرا و  يدحا و  هنس  یفوت  ّيروباسینلا 

نب دمحم  انا  ّيرلاب  زاّزقلا  روصنم  یبأ  نب  دمحم  انربخا  یفلّـسلا  رهاط  وبا  انا  برح  نب  رـصن  انا  یقالعالا  نب  میرکلا  دبع  نب  دـمحا  انربخا 
ۀنییع نب  نایفـس  ان  یلع  نب  فسوی  انا  لدعلا  رجاتلا  میهاربا  نب  قاحـسا  ان  ورمب  یـضاقلا  نیـسحلا  نب  دمحم  انا  ظفاحلا  نادمح  نب  دمحا 

هلام و هلها و  ثلث  تیملا  عبتی  لاق  هنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا  نع  ثدحی  اسنا  عمـس  هنا  مزح  نب  ورمع  نب  رکب  یبأ  نب  هَّللا  دیبع  نع 
هلمع یقبی  هلام و  هلها و  عجری  هلمع و 

نیلاجرلا دحا  یناسارخلا  نادمح  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  رهاط  وبا  دّوجملا  ظفاحلا  نادـمح  نبا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـس  و 
اذهف یهتنا  هنس  تام  ریطلا  ثیدح  قرط  میکح و  نب  زهب  دنـسم  هل  یقزوجلا و  یناربطلا و  عمـس  هب و  جرخت  مکاحلا و  بحـص  نیفنـصملا 

میظعلا ثیدحلا  اذه  قرط  عمجی  نابا ، رهظا و  دـق  نأّشلا  اذـه  یف  مهـسفنا  نیبعتملا  نیلاحرلا  دـحا  و  نادـمح ، نبا  دّوجملا  ظفاحلا  مامالا 
، ناهر لکب  ّدبتـسملا  نادیم  لک  یف  قباّسلا  هّیـصو  لضف  یف  ّناجلا  سنالا و  دیـس  نع  ةدراولا  ثیداحالا  حاحـص  نم  ثیدحلا  نا  ناکملا 

دعب ربخلا  اذه  دـحجب  نامیالا ، ۀـقبر  علخی  الف  نارـصعلا ، فلتخا  ام  هَّللا  مالـس  نمحرلا ، ءانمأ  امهلا  امهیلع و  ناسحالا ، فونـصب  درفتملا 
، ناطیشلا غزاون  رحد  یلع  ناعتسملا  هَّللا  و  ناش ، هنید  هسفنب و  يرزأ  ناخ و  ردغ و  نم  الا  ناهربلا ، كاذ 

مهن یس و  هجو 

یلزاغملا نبا  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یعفاشلا  هیقفلا  یطـساولا  راطعلا  دمحا  نب  رفظملا  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  هکنآ 
رفظملا نب  دمحا  نسحلا  وبا  انربخا  دیامرفیم  بقانملا  باتک  رد 
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دمحم نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  مکربخا  تلق  ۀئام  عبرا  نیثلث و  عبرا و  هنـس  هب  ّرقاف  هیلع  یتءارقب  هَّللا  همحر  یعفاشلا  هیقفلا  راطعلا  دـمحا  نب 

هَّللا همحر  یطساولا  ظفاحلا  ءاقّسلا  نباب  بقلملا  ینزملا  نامثع  نب 
دیمح ان  يدبعلا  دیود  نب  ایرکز  نب  دمحم  ان  ۀئامثالث  ثلث و  ۀنـس  هَّللا  همحر  یطـساولا  يرهوجلا  ۀقدص  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ان 

یلا کیلإ و  کقلخ  بحا  ّیلا  ثعبا  مهّللا  لاقف  ۀیوشم  ۀـمامحب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  یلا  يدـها  لاق  کلام  نب  سنا  نع  لیوطلا 
کنع یبنلا  تلقف  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  یل  نذاتـسا  سنا  ای  لاقف  یلع  یتاف  لاق  ةدـئاملا  هذـه  نم  انعم  لکای  کیبن 
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عجرف لوغشم  کنع  ّیبّنلا  تلقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبّنلا  یلع  یل  نذاتسا  سنا  ای  لاقف  عجر  نا  الیلق  الا  ثبلی  مل  یلع و  عجرف  لوغشم 
یناثلا لوالا و  یلوق  لـثم  لوقا  نا  تمهف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  یل  نذاتـسا  سنا  اـی  لاـقف  عجر  نا  ـالیلق  ـالا  ثبلی  مل  و 

هذـه هَّللا  لوسر  ای  تئج  لاق  ینع  کب  اطبا  ام  نسحلا  ابا  ای  لخدا  لاقف  یلع  مالک  ةرجحلا  لخاد  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا  عمـسف 
نا تببحاف  ةوعدلا  تعمـس  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  اذه  یلع  کلمح  ام  سنا  ای  لاقف  لوغـشم  کنع  ّیبّنلا  لوقی  سنا  یندری  کلذ  لک  ۀثلاثلا 

هموق ّبحی  لک  سنا  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبّنلا  لاقف  یموق  نم  الجر  نوکی 
رد یبهذ  دمحم  نب  دمحا  هَّللا  دبع  وبا  نیدـلا  سمـش  تسراثآ  رابخا و  نیلماح  هلجا  رابک و  همئا  زا  راطع  رفظملا  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  و 

دنسم يوار  نسحلا  وبا  راطعلا  یطساولا  دواد  نب  دمحا  نب  رفظملا  نب  دمحا  هتفگ و  ۀئامعبرا  نیعبرا و  يدحا و  ۀنس  عئاقو  رد  ربعلا  باتک 
دق رابخالا ، ثیداحالا و  ۀیوار  ثدحملا  هیقفلا  راطعلا ، رفظملا  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  اذـهف  یهتنا  نابعـش  یف  یفوت  ءاقّـسلا  نبا  نع  ددـسم 

، ّراغ ثئابخلا  یف  لعجلاک  وه  نم  الا  هلوبق  نع  لکنی  الف  راهزالا ، اب  يررملا  ثیدـحلا  اذـه  جـیراب  راصبتـسالا ، رّـصبتلا و  لها  ماشم  رّطع 
و رابتلا ، رـسخلا و  یلا  ۀیبصعلا  هتداق  و  راسخلا ، روجلا و  عاونا  راکنالا ، دوحجلا و  ةرجاتم  یف  حبر  دق  راع ، ۀـحقلا  ۀـعالجلا و  یف  هل  سیل 

ٍراه ٍفُرُج  افَش  یلَع  راّنلا  ةّوه  نم  وهف  راوبلا ، کلهلا و  يواهم  یلا  ۀفنالا  هتقاس 

ملهچ هجو 

هیلع و هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانجب  نآ  دانـسا  لثم  واب  ار  ثیدح  دانـسا  ةاکـشم  بحاص  هک  یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دـمحا  رکب  وبا  هکنآ 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  مزراوخ  بطخاب  فورعملا  دمحا  نب  قفوم  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  ریط  ثیدح  دنادیم  ملس 

هتفگ
دمحا نب  لیعامـسا  ةاضقلا  خیـش  مامالا  یـضاقلا  اـنربخا  یمزراوخلا  یمـصاعلا  دـمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ظـفاحلا  دـهازلا  خیـشلا  اـنربخا 

نب دمحم  رکب  وبا  انربخا  يرابذورلا  یلع  نب  دمحم  نب  نیـسحلا  یلع  وبا  انربخا  یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دمحا  رکب  وبا  يدـلاو  انربخا  ظفاحلا 
یسوم نب  هَّللا  دیبع  انثدح  يزارلا  متاح  وبا  انثدح  يزارلا  نانس  نب  سابع  نب  هیورهم 
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لکای کیلإ  کقلخ  بحاب  ینتئا  ّمهَّللا  لاقف  ریط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  کلام  نب  سنا  نع  قرزالا  لیعامسا  انربخا 

مث بهذف  لاق  ۀجاح  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  تلقف  یلع  ءاجف  راصنالا  نم  الجر  هلعجا  مهّللا  تلقف  ریطلا  اذه  نم  یعم 
لخد مث  تحتفف  حتفا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  ءاج  مث  بهذف  ۀجاح  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  تلقف  ءاج 

لاق سنا  ای  تعنـص  ام  یلع  کلمح  ام  لاق  ۀـجاح  یلع  کنا  معزی  سنا  ینّدری  تارک  ثلث  رخآ  هذـه  لاـقف  یلع  اـی  کثیدـح  اـم  لاـقف 
یهتنا هموق  بحی  دق  لجرلا  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبنلا  لاقف  یموق  نم  لجر  یف  نوکت  نا  تببحاف  كءاعد  تعمس 

لحملا و بابرا  غزاون  يدرا  و  قهزا ، غیزلا و  لها  سواس  رابا و  قحلا و  دّیا  قدصلا و  دّیش  دق  قهیب ، ماما  نیسحلا  نب  دمحا  رکب  وبا  اذهف 
َقَسَو ام  َو  ِْلیَّللا  َو  ِقَفَّشلِاب  ُمِْسقُأ  الَف  ّقد ، ّلج و  ام  یلع  مهتاقیوزت  نم  مدمد  قدلا و  مهسوءر و  رـسکب  رکملا  باحـصا  ۀّنم  نهوا  و  قبوا ،

َقَسَّتا  اَذِإ  ِرَمَْقلا  َو 
ّقر و هلقع و  فعض  نم  الا  هنع  دیحی  قرم و ال  جرخ و  نم  الا  هنع  غوری  و ال  قبط ، نع  اقبط  لالضلا  نم  بکر  نم  ّالا  ثیدحلا  دحجی  ال 

یـصع یغب و  حـمج و  قع و  یـصع و  یغط و  فلاـخ و  و  قفـص ، ّربدـتلا و  باـب  قلغا  و  قرخ ، فـصنلا و  ءادر  کـته  نم  ـالا  هرکنی  ـال 
ام لـک  ّرـش  نع  هفطلب  ذـیعملا  وه  قلفلاـک و  قحلل  حـضوملا  هَّللا  و  قلحلا ، یف  قیـضملا  نم  عقو  و  قبّرلا ، هقنع  نع  علخ  و  قش ، نیملـسملا 

حیرـصت هب  اقباس  تسروفوم  لبن  نیزئاح  لثاما  هبخن  رودص و  نیرهام  رباکا  هدـمع  روهمج و  سیئر  روهـشم و  ماما  یقهیب  همالع  و  قلخ ،
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ملع رد  قیقحت  يور  زا  ناشدـشا  توق و  يور  زا  ناشیاوقا  ملع و  يور  زا  نیرخأتم  نیثدـحم  رثکا  هلمج  زا  مکاـح  هک  یتسناد  يزار  رخف 
ناش تلالج  تابثا  يزار  هدوب و  نیخیـش  دـعب  ملع  رودـص  یباـطخ  بیطخ و  یقزوج و  میعن و  وبا  مکاـح و  ینطق و  راد  لـثم  ثیدـح و 

زا یلاعت  هَّللا  ءاشنا  وا  همیخف  هرثد  نساحم  همیظع و  همج  مراکم  رگید  دـیامنیم و  ار  یعفاش  وا  لاثما  مکاح و  لیجبت  میظعت و  هب  یعفاـش 
ةرکذـت ءالبنلا و  ریـس  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  يرزج و  ریثا  نبا  لماک  یناعمـس و  باـسنالا  باـتک  يومح و  توقاـی  نادـلبلا  مجعم 

يدرولا و نبا  رـصتخملا  ۀمتت  ّیبویا و  لیعامـسا  ءادـفلا  وبا  رـصتخم  یعفای و  نانجلا  ةآرم  یبهذ و  مالـسالا  لود  ربعلا و  باتک  ظافحلا و 
ظافحلا تاقبط  بیطخ و  نیدـلا  یلو  ةاکـشم  لاجرلا  ءامـسا  يدـسا و  هیعفاش  تاقبط  يونـسا و  هیعفاش  تاقبط  یکبـس و  هیعفاش  تاـقبط 
دیناسالا دیلاقم  یناقرز و  بهاوم  حرش  يراق و  یلع  الم  ةاقرم  يوانم و  ریدقلا  ضیف  قحلا و  دبع  خیـش  ةاکـشم  لاجرلا  ءامـسا  یطویس و 

رـصاعم ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  لـلکم و  جاـت  مولعلا و  دـجبا  بطاـخم و  دوخ  نیثدـحملا  ناتـسب  یبلاـعث و  يدـهم  وبا 
یـسوم نب  هَّللا  دـبع  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  دـمحا  ۀـیعفاشلا  تاقبط  یف  لاق  دوریم  یکبـس  ترابع  رب  اـفتکا  اـج  نیا  رد  دینـش  یهاوخ 

نیّسلا نوکس  ۀمجعملا و  ءاخلا  مضب  يدرج  رسخلا و  ّيروباسینلا  یقهیبلا  رکب  وبا  ظفاحلا 
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دحا یقهیبلا  مامالا  ناک  قهیب  ۀیحان  نم  ۀیرق  ۀلمهملا  لادلا  اهرخآ  یف  ءارلا و  نوکس  میجلا و  رسک  واولا و  نوکـس  ءارلا و  حتف  ۀلمهملا و 
ةرـصنب مئاق  هَّللا  تناق  عرو  دـهاز  ریرحن  یلوصا  ریبک  ظفاح  لیلج  هیقف  نیتملا  هَّللا  لبح  یلا  ةاعدـلا  نینمؤملا و  ۀـیاده  نیملـسملا و  ۀـمئا 

نا دعب  فینصتلاب  لغتشا  مث  یلع  مالکلا  ملعت  دق  يرمعلا و  رصان  نع  هقفلا  ذخا  لاق  نا  یلا  ملعلا  لابج  نم  البج  اعورف  الوصا و  بهذملا 
دحال اّیهتی  مل  ءزج و  فلا  هفیناصت  تغلب  ۀحیرق و  مهدوجا  امهف و  مهعرـسا  انهذ و  نیثدحملا  قذحا  هنادیم و  سراف  هنامز و  دـحوا  راص 
هیقف هنع  ینغتـسی  الف  راثالا  ننّـسلا و  ۀفرعم  ۀفرعملا  اما  ةدوج و  ابیترت و  ابیذهت و  هلثم  ثیدحلا  ملع  یف  فّنـص  امف  ریبکلا  ننّـسلا  اما  اهلثم 
هعون یف  فّنـص  امف  یعفاشلا  صوصن  یف  طوسبملا  اما  راثالا و  ننّـسلاب و  یعفاشلا  ۀـفرعم  هدارم  لوقی  هر  مامالا  خیـشلا  تعمـس  یعفاش و 
بقانم باتک  نامیالا و  بعش  باتک  ةوبنلا و  لئالد  باتک  داقتعالا و  باتک  اما  اریظن و  هل  فرعا  الف  تافصلا  ءامـسالا و  باتک  اما  هلثم و 
ۀقیرط وه  هلثم و  فّنـصی  مل  هعون و  یلا  قبـسی  ملف  تایفالخلا  باتک  اما  ریظن و  اهنم  دـحاول  ام  مسقاف  ریبکلا  تاوعدـلا  باتک  یعفاـشلا و 
باتک یعفاشلل و  نآرقلا  ماکحا  باتک  دمحا و  مامالا  بقانم  باتک  اضیا  هل  ثیدحلا و  هقفلا و  یف  زربم  الا  اهیلع  ردقی  ۀیثیدح ال  ۀلقتـسم 

ننـسلا باتک  رارـسالا و  باتک  بادآلا و  باتک  داـقتعالا و  باـتک  ریبکلا و  دـهزلا  باـتک  روشنلا و  ثعبلا و  باـتک  ریغـصلا و  تاوعدـلا 
نم دهشی  ةدئافلا  ةریثک  بیذهتلا  بیترتلا و  ۀحیلم  فاطل  تافنصم  اهلک  کلذ و  ریغ  تاقوالا و  لئاضف  باتک  نیعبرالا و  باتک  ریغصلا و 
وه لب  کلذک  سیل  یعفاشلا و  صوصن  عمج  نم  لوا  ّهنا  یبهذلا  انخیـش  مالک  یف  نیقباّسلا و  نم  دـحال  ّأیهتی  مل  اهناب  نیفراعلا  نم  اهاری 

هدـعب و نم  یلع  بابلا  ّدـس  هنال  صوصنلا  عمج  هدـعب  ادـحا  فرعا  نیقباسلا و ال  بتک  یف  ام  رثکا  بعوتـسا  کلذـل  اـهعمج و  نم  رخآ 
اهیلع مهئانث  روباسین و  ءاملع  ةرضحب  هیلع  هأرق  رـضحف و  ۀفرعملا  باتک  هیلع  أرقیل  روباسین  یلا  هاعدتـسا و  یعدتـسا  مث  قهیب  هتماقا  تناک 
هتافو تناک  هرمع و  رخآ  یف  ۀیحانلا  یلا  داع  هعرو  هدهز و  یف  الّمجتم  ریـسیلاب  ایندلا  نم  اعناق  ءاملعلا  ةریـس  یلع  ناک  رافغلا و  دـبع  لاق 

یف هل  كروب  لب  ةریبک  تسیل  ثیدـحلا  یف  هترئاد  لاق و  هناوا  ظـفاح  هنارقا و  درف  هناـمز و  دـحاو  یقهیبلا  ناـک  یبهذـلا  انخیـش  لاـق  اـهب 
هناف یقهیبلا  الا  ۀنم  هیلع  یعفاشلل  الا و  یعفاش  نم  ام  نیمرحلا  ماما  لاق  لاجرلا و  باوبالاب و  هتربخ  هقذحل و  اهیف  هفّرـصت  نسح  هتایورم و 

تادـتبا نیح  لاق  يدـلاو  انثدـح  یقهیبلا  دـلو  یلع  وبا  ةاضقلا  خیـش  لاـق  هلیواـقا و  ۀـیهدمل و  هترـصن  یف  هفیناـصتل  هنم  یعفاـشلا  یلع  هل 
دمحم ابا  هیقفلا  تعمس  هنم  ءازجا  بیذهت  نم  تغرف  راثالا و  ننّسلا و  ۀفرعم  ینعی  باتکلا  اذه  فینصتب 
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نم ءازجا  هدـی  یف  مانملا و  یف  یعفاشلا  تیار  لوقی  ۀـجهل  مهقدـصا  ةوالت و  مهرثکا  یباحـصا و  یحلاص  نم  وه  لوقی و  یلع  نب  دـمحا 
نم رخآ  هیقف  يار  مویلا  کلذ  حابـص  یف  لاق و  اهتأرق  لاق  ءازجا  ۀعبـس  دـمحا  هیقفلا  باتک  نم  مویلا  تبتک  دـق  لوقی  وه  باتکلا و  اذـه 
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باتک نم  مویلا  تدفتـسا  لوقی  وه  درجورـسخب و  عماجلا  دجـسم  یف  ریرـس  یلع  ادعاق  یعفاشلا  همانم  یف  دـمحم  نب  رمعب  فرعی  یبازحا 
تعمس لوقی  ظفاحلا  يدنقرمّسلا  دمحا  نب  نیسحلا  دمحم  ابا  هیقفلا  تعمـس  لاق  يدلاو  انثدح  ةاضقلا  خیـش  لاق  اذک  اذک و  دمحا  هیقفلا 

لیقف اذـه  اـم  تلقف  رون  هوـلعب  ءامـسلا  یف  ـالع  اـتوبات  ناـک  ماـنملا  یف  تیار  لوـقی  يدرجوـنجلا  يزورملا  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحم  هیقفلا 
نم رـشاعلا  یف  روباسینب  هنع  هَّللا  یـضر  یقهیبلا  یفوت  ۀنـس  نیثالثب  تومی  نا  لبق  نم  رهدـلا  موصی  یقهیبلا  ناک  لیق و  یقهیبلا  فیناـصت 

كانه نفدف  قهیب  دالب  ربکا  یه  درج و  رسخ و  یلا  لمح  ۀئامعبرا و  نیسمخ و  نامث و  ۀنس  یلوالا  يدامج 

مکی لهچ و  هجو 

نـسحلا وبا  هچناـنچ  هدومن  تیاور  ار  ریط  ثیدـح  يوحنلا  یطـساولا  نارـشب  نباـب  فورعملا  لهـس  نب  دـمحا  نب  دـمحم  بلاـغ  وبا  هکنا 
هتفگ بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا 

ان رامـسم  نب  حلاص  ان  دقانلا  یـسیع  نب  دمحا  ان  ۀئامعبرا  ۀنـس  رفـص  یف  ءالمإ  مهثّدح  زازبلا  هیودرم  نب  لهـس  نب  دمحا  نب  دمحم  انربخا 
ینتئا مهّللا  لاقف  ریّطلا  هیلإ  برق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  کلام  نب  سنا  نع  عفان  نع  هَّللا  دبع  نب  نسحلا  ان  کیدف  یبأ  نبا 

هعم لکاف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ءاجف  ریطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کقلخ  ّبحاب 
رد هک  یناسک  رکذ  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  دـمحا  نب  دـمحم  تسناشلا  لیلج  ياهقف  مظاعا  نایعا و  همئا  رباکا  زا  نارـشب  نبا  و 

یفنحلا و لدعلا  لهس  نب  دمحا  نب  دمحم  ۀغللا  بحاص  یطساولا  نارـشب  نب  بلاغ  وبا  هتفگ و  دنتفای  تافو  هئامعبرا  نیتس و  نیتنثا و  هنس 
دمحم نب  رداقلا  دبع  هتقبط و  يرهب و  نب  دمحا  نع  يور  ۀغللاب  هنم  ملعا  قارعلاب  نکی  مل  ۀنـس و  نونامث  ناتنثا و  هل  ۀـلاخلا و  نباب  فرعی 

ۀلاخلا و نباب  فرعی  یطساولا  بلاغ  وبا  يوغللا  لهـس  نب  دمحا  نب  دمحم  هتفگ  هیفنحلا  تاقبط  یف  هیـضم  رهاوج  رد  یـشرقلا  دمحم  نب 
دمحم نب  هَّللا  لضف  هنع  يور  ضّرح  ثّدـح و  عمـس و  ۀـئام  ثالث  نینامث و  ۀنـس  هدـلوم  ۀـغللا  یف  ۀـمئالا  دـحا  نارـشب  نباب  اضیا  فرعی 

نیتنثا و ۀنـس  یلاعت  هَّللا  همحر  تام  هتقو  یف  ۀغللا  یف  قارعلا  خیـش  اعراب  ارثکم  الـضاف  ۀّیوغللا  ۀمئالا  دحا  هلیذ  یف  یناعمـسلا  لاق  یقارعلا 
نب بلاغ  وبا  يوغللا  مامالا  اهیف  هتفگ و  ۀـئامعبرا  نیتس و  نیتنثا و  هنـس  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفایلا  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  ۀـئامعبرا و  نیتس و 
نب دمحا  نب  دمحم  هتفگ  ۀّیفنحلا  ءامسا  یف  ۀّیبص  رامثا  رد  يراقلا  دمحم  ناطلس  نب  یلع  ۀلاخلا و  نباب  فرعی  یفنحلا و  یطساولا  نارشب 

دهزلا یف  رعش  هل  ۀئامعبرا و  نیتس و  نیتنثا و  ۀنس  تام  ۀلاخلا  نباب  فرعی  یطساولا  بلاغ  وبا  يوغللا  لهس 
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تامملا  یتفلا  رصقف  رصقا  الهم  روصقلل  ادئاش  ای 
تاتشلا  مهل ؟؟؟ راصقالا  رصق  لها  لمش  عمتجی  مل 

تابث  هلام  لقتنم  لظ  لثم  شیعلا  امنا  و 
، نافرعلا نیقیلا و  لهالا  ریشبت  نانجلل ، رونملا  ثیدحلا  اذه  يور  دق  نامزلا ، هتقو و  یف  قارعلا  خیش  نارشب ، نبا  عرابلا  ۀمالعلا  اذهف  یهتنا 

نمف ناودـعلا ، یغبلا و  ساسال  اعلق  و  نایغطلا ، غیزلا و  داوملا  امـسح  و  نائنـشلا ، بابرا  دـیکلا  ّدر  و  نارـسخلا ، باحـصا  روحن  یف  أرد  و 
ةدرو نوکت  و  ناخّدلاب ، ءامّـسلا  یتای  موی  نوفاخی  نیّذلا ال  ناهدالا ، لک  نینهدملا  نم  ّدـع  ناعذالا ، ثیدـحلا و  اذـهل  دایقنالا  نع  لکن 

، نارینلا تابهل  یلع  طارّصلا  بصنی  و  نازیملا ، موقی  موی  ناهّدلاک ،

مود لهچ و  هجو 
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لئاـضف بقاـنم و  زا  هدرک و  تیاور  ار  ریط  ثیدـح  یبطرقلا  يرمنلا  ربـلا  دـبع  نباـب  فورعملا  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع  وبا  همـالع  هکنآ 
باتک رد  هدومن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانجب  نآ  تبـسن  امزج  امتح و  هدرمـش و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 
ۀجهب هتفگ  نوـّنظلا  فـشک  رد  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  هچناـنچ  تسا  هربـتعم  بتک  زا  هک  سلاـجلا  سنا  سلاـجملا و  ۀـجهب 

وه ۀئامعبرا و  نیتس و  ثلث و  هنـس  یفوتملا  یبطرقلا  يرمنلا  ّربلا  دبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع  یبأ  ظفاحلل  سلاجلا  سنا  سلاجملا و 
ریما بانج  لئاضف  رد  خلا  یلوا  ّناف  دـعب  اما  هلوا  اباب  نیرـشع  ۀـعبرا و  ۀـئام و  یلع  بترم  تارـضاحملا  یف  ةربتعملا  بتکلا  نم  دـلجم  یف 

دیامرفیم و هنع  لقن  ام  یلع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
یلع ای  لک  لاقف  هنع  هَّللا  یضر  یلع  ءاجف  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحا  قس  ّمهَّللا  لاقف  رئاوط  ثلث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلل  يدها 

هیلإ هَّللا  قلخ  ّبحا  تناف 
مظاعا رابخا و  راثآ و  نیدـقنم  نیطاسا  رابک و  نیققحم  نیثدـحم  رادـقملا و  رخفلا و  لیلج  يامظع  راخف و  یلاع  ءاملع  زاربلا  دـبع  نبا  و 

دلجم رد  اقباس  وا  هنیتم  نساحم  هنیزر و  یلاعم  زا  يذبن  تسرابتعا  دامتعا و  لامکب  نیفوصوم  تابثا  خیاشم  راطقالا و  یف  نیفورعم  تاقث 
خیرات یبهذ و  ربعلا  باتک  ظافحلا و  ةرکذـت  ءالبنلا و  ریـس  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  یناعمـس و  باـسنالا  باـتک  زا  تیـالو  ثیدـح 

نباب فورعملا  دمحم  نب  دمحم  رظانملا  ضور  یعفای و  نانجلا  ةآرم  يدرولا و  نبا  رصتخملا  ۀمتت  یبویا و  لیعامـسا  ءادفلا  یبأ  رـصتخم 
یبلاعث يدهم  وبا  دیناسالا  دیلاقم  یناقرز و  بهاوم  حرش  دمحا و  نیدلا  باهش  دیس  لئالدلا  حیـضوت  یطویـس و  ظافحلا  تاقبط  هنحش و 

هتفگ مولعلا  دجبا  رد  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  دینش  دیاب  تارابع  ضعب  زین  اج  نیا  رد  يدینش  بطاخم  دوخ  نیثدحملا  ناتـسب  و 
ۀنسلا و ملع  یف  هلثم  سلدنالا  یف  نکی  مل  امهب  قلعتی  ام  رثالا و  ثیدحلا و  یف  هرصع  ماما  یبطرقلا  يرمنلا  دمحم  نب  ّربلا  دبع  نب  فسوی 

اطؤملا یف  فلا  سلدنالا و  لاجر  نم  همدـقت  نم  اهیف  قاف  ۀـعارب  عرب  هب و  نتفا  ملعلا و  بلط  یف  بأد  هنامز  یف  برغملا  لها  ظفحا  ناک 
مالکلا یف  ملعا  مزح ال  نبا  لاق  دیهمتلا  باتک  اهنم  ةدیفم  ابتک 
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هلضف ملعلا و  نایب  عماج  باتک  باعیتسالا و  باتک  راصعالا و  بهاذمل  كاردتسالا  باتک  هل  هنم و  نسحا  فیکف  هلثم  ثیدحلا  هقف  یلع 
قراف بسنلا و  ملع  یف  ةریثک  ۀطـسب  هل  ناک  هب و  هَّللا  عفن  هیلع  اناعم  فیلاتلا  یف  اقفوم  ناک  کـلذ و  ریغ  هلمح و  هتیاور و  یف  یغبنی  اـم  و 

ۀنس یف  یفوت  نیرتنش  ۀنوبشالا و  ءاضق  یلوت  ۀفلتخم و  تاقوا  یف  ۀبطاش  ۀیـسنلب و  ۀیناد و  نکـس  مث  ةّدم  سلدنالا  برغ  یف  لاج  ۀبطرق و 
ةدحاو و ۀنـس  یف  اتام  دق  قرـشملا و  ظفاح  يدادغبلا  بیطخلا  ناک  امک  برغملا  ظفاح  وه  ۀنـس 368 و  هدلوم  ناک  ۀبطاش و  ۀنیدمب   463

ًاروُدْقَم ًارَدَق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  نفلا  اذه  یف  ناماما  امه 
ظفاحلا یبطرقلا  يرمنلا  مصاع  نب  ربلا  دبع  نب  دمحم  نب  ربلا  دبع  نب  فسوی  هتفگ  للکم  جات  رد  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  زین  و 

دبع ظفاحلا و  مساقلا  نب  فلخ  مساقلا  یبأ  نع  ۀـبطرقب  يور  اـمهب  قلعتی  اـم  رثـالا و  ثیدـحلا و  یف  هرـصع  ماـما  رمع  وبا  نیّدـلا  لاـمج 
یضرفلا و نب  دیلولا  یبأ  یکنملطلا و  رمع  یبأ  یجابلا و  ورمع  یبأ  نمؤملا و  دبع  نب  دمحم  یبأ  رصن و  دیعـس  یبأ  نایفـس و  نب  ثراولا 

ساحنلا دـمحم  وبا  يورهلا و  ّرذ  وبا  ظفاحلا و  دیعـس  نب  ینغلا  دـبع  یّکملا و  یطقـسلا  مساقلا  وبا  قرـشملا  لـها  نم  هیلإ  بتک  مهریغ و 
نب ورمع  یبأ  لثم  سلدنالاب  نکی  مل  لوقی  یحابلا  دیلولا  ابا  یضاقلا  انخیش  تعمـس  ةرکـس  نب  یلع  وبا  یـضاقلا  لاق  مهریغ  يرـصملا و 
نم اریثک  ذخا  ّربلا  دـبع  نبا  ّنا  یـسلدنالا  یناّسغلا  یلع  وبا  لاق  برغملا و  لها  ظفحا  ورمع  وبا  اضیا  یجابلا  لاق  ثیدـحلا و  یف  ّربلا  دـبع 

ةدیفم ابتک  اطؤملا  یف  فلا  سلدنالا و  لاجر  نم  همدقت  نم  اهیف  قاف  ۀعارب  عرب  هب و  نتفا  ملعلا و  بلط  یف  بأد  ثیدحلا و  بدالا و  ملع 
همدقتی مل  باتک  وه  مجعملا و  فورح  یلع  کلام  خویـش  ءامـسا  یلع  هّبتر  دـیناسالا و  یناعملا و  نم  اطوملا  یف  امل  دـیهمتلا  باتک  اهنم 

باـتک عنـص  مث  هنم  نسحا  فیکف  هلثم  ثیدـحلا  هقف  یلع  مـالکلا  یف  ملعا  ـال  مزح  نب  دـمحم  وبا  لاـق  ءزج  نوعبـس  وه  هلثم و  یلا  دـحا 
ءامـسا یف  عمج  هباوبا  قسن  ههجو و  یلع  اطوملا  هیف  حرـش  راثالا  يارلا و  یناعم  نم  اّطوملا  هنمـضت  امیف  راـصعالا  بهاذـمل  كاردتـسالا 
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ریغ هلمح و  هتیاور و  یف  یغبنی  ام  هلـضف و  ملعلا و  نایب  عماج  باتک  هل  باعیتسالا و  هاّمـس  الیلج  ادـیفم  اـباتک  مهنع  هَّللا  یـضر  ۀباحـصلا 
هطسب هل  ثیدحلا  یناعم  هقفلاب و  هرصب  رثالا و  ملع  یف  همدقت  عم  ناک  هب و  هَّللا  عفن  هیلع و  اناعم  فیلاتلا  یف  اقفوم  ناک  هفیلات و  نم  کلذ 

؟؟؟ ۀنوبشالا ءاضق  یلوت  بسنلا  ملع  یف  ةریثک 
سلدنالا قرش  نم  ۀبطاش  ۀنیدمب  ۀنس 463  رخآلا  عیبر  رهش  نم  موی  رخآ  ۀعمجلا  موی  یفوت  سطفالا  نب  رفظملا  اهکلم  ماّیا  یف  نیرتنـش  و 

نب یلع  نب  دمحا  رکب  یبأ  بیطخلا  ۀمجرت  یف  مدـقت  ۀنـس 368 و  رخآلا  عیبر  رهـش  نم  نیقب  سمخل  بطخی  مامالا  ۀعمجلا و  موی  دلو  و 
يرمنلا ّنفلا و  اذه  یف  ناماما  امه  ةدحاو و  ۀنـس  یف  اتام  برغملا و  ظفاح  ربلا  دبع  نبا  قرـشملا و  ظفاح  ناک  هنا  ظفاحلا  يدادغبلا  تباث 

ۀلیبق یه  طساق و  نیرمن  یلا  ۀبسن  حتفلاب 
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دبع نب  دمحم  نب  ربلا  دـبع  نب  فسوی  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  زین  یلاعت و  هَّللا  همحر  ةروهـشم  ةریبک 
دوب هبطخ  رد  ماما  هک  هعمج  زور  امهب  قلعتی  ام  رثا و  ثیدح و  رد  دوب  رصع  ماما  تسبرغم  ياملع  رابک  زا  یبطرقلا  يرمنلا  مصاع  نب  ربلا 
دلوت زا  لبق  ار  ثیدح  ملع  شبلط  اما  تسیدادغب  بیطخ  رصاعم  هچ  رگا  يو  دش  دلوتم  لوالا  عیبر  رد  ۀئام  ثلث  نیتس و  نامث و  هنـس  رد 
ورمع یبأ  نمؤملا و  دبع  نب  دمحم  یبأ  رصن و  دیعس  یبأ  نایفـس و  نب  ثراولا  دبع  ظفاحلا و  مساقلا  نبا  فلخ  مساقلا  یبأ  زا  تسبیطخ 

ار وا  تسد  رود  ياـملع  هدوـمن و  تیاور  ملع و  ذـخا  هبطرق  رد  ناـشیا  نارقا  یـضرفلا و  نب  دـیلولا  یبأ  یکنملطلا و  رمع  یبأ  یجاـبلا و 
يرـصملا و ساحنلا  دمحم  وبا  يورهلا و  رذ  وبا  ظفاحلا و  دیعـس  نب  ینغلا  دـبع  یکملا و  یطقـسلا  مساقلا  وبا  قرـشم  زا  دنتـشون  اهتزاجا 
رد تفگیم  مدینـش  ار  یجاب  دیلولا  وبا  دوخ  خیـش  هتفگ  هرکـس  نب  یلع  وبا  یـضاق  دوب  دوخ  نامز  لها  دمارـس  ناقتا  ظفح و  رد  مهریغ 
رد هتفرگ و  ارف  ثیدـح  بدا و  ملع  زا  يرایـسب  يو  هتفگ  یناسغ  یلع  وبا  تسبرغم و  لها  ظفحا  يو  هدوبن  ثیدـح  رد  يو  لثم  سلدـنا 

دیهمتلا باتک  تسا  هلمجنآ  زا  دومن  فیلات  هدیفم  بتک  اطؤم  رد  سلدنا و  نیمدقتم  لاجر  رب  دش  عراب  داد و  يوتف  دوب  بدؤم  ملع  بلط 
نا دهتجم  هیامرس  راگزور و  هردان  زا  باتک  نیا  اءزج  نوعبس  وه  هلثم و  یلإ  دحأ  همدقتی  مل  باتک  وه  کلام و  خویـش  يامـسا  رب  بترم 

لیلج دـیفم  یباتک  هباحـصا  يامـسا  عمج  رد  دـلجم و  هدزناپ  کلام  بهذـم  رد  یفاک  تسوا  فیناصت  زا  تسراصبالا و  يدـیالا و  یلوا 
نآ رب  ناعم  فیلات  رد  قفوم  دوب  کلذ و  ریغ  هلمح و  هتیاور و  یف  یغبنی  ام  هلضف و  ملعلا و  نایب  عماج  باتک  هل  باعیتساب و  یمسم  هتشون 

دالب رد  تشاد  بسن  ملع  رد  ریثک  یطسب  ثیدح  یناعم  هقفب و  رـصبت  رثا و  ملع  رد  دوخ  مدقت  اب  هدیـشخب و  قلخب  عفن  نادب  یلاعت  قح  و 
ياملع زا  ار  سک  داتفه  ءزج  هدمآرب و  هن  سلدنا  زا  هک  دناهتـشون  نیخرؤم  رثکا  هکلب  هدینارذگ  سلدنا  رد  رمع  رتشیب  هدیدرگ و  برغم 

اهزیچ ضعب  هکلب  تسین  مزح  نبا  هکلب  یقهیب  بیطخ و  زا  رتـمک  ملع  رد  همه  نیا  اـب  هتخوماـین و  ملع  ناـشیا  ریغ  زا  هدـیدن و  دوخ  تقو 
هدش يزور  املع  زا  ار  یـسک  مک  دوب  بیـصن  ار  وا  هک  تنـس  عابتا  داقتعا و  نسح  تناید و  قدص و  تسین و  نارگید  دزن  هک  تسوا  دزن 

تیاور فنـصم  دواد  وبا  زا  يو  هساد و  نبا  زا  يود  نمؤـملا  دـبع  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  زا  هک  تسدواد  وـبا  ننـس  شدانـسا  یلاوـع  زا 
باتک رّسلا و  يزاغملا و  راصتخا  یف  رردلا  باتک  دراد  مه  یعفاش  هقفب  نالیم  اذهعم  هدش و  یکلام  هدعب  دوب  يرهاظ  رما  لوا  رد  دنکیم 
یلیم رعـش  ياشناب  تسوا  فینـصت  اهریغ  سلاجملا و  ۀـجهب  باتک  باسنالا و  ةرهمج  باتک  مهفاصوا و  یف  ءاـج  اـم  ءـالقعلا و  لـقعلا و 

راعشا تسوزا  تشاد 
ریخلا نیدلاب و  ملعلا  الا  را  ملف  اموادم  ّیلع  یکبی  نم  ترکذت 

رثالا ۀحص  عم  هَّللا  لوسر  نع  تتا  یتلا  ننسلا  هَّللا و  باتک  مولع 
رظنلا ياّرلاب و  ملعلا  یف  اوفلتخا  هل  ام  مهف  هیدقان و  نم  یلوالا  ملع  و 

اهعامتسا ناک  بابلالا  يوذ  نم  اذإ  دئاوف  تاذ  حصت و  يذ  ۀلاقم  هل  و 
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اهعابتا داشرلا  لامعا  لضفا  نم  هناف  یبنلا  راثآب  مکیلع 
راعشا تفگ  دیدن  دقفت  كولس و  نسح  رهش  نآ  لها  زا  دش و  لخاد  تسبرغم  دالب  ریهاشم  زا  هک  صمح  رهش  رد  نوچ 

السلس ناک  ام  دعب  اقاعز  راص  هبرقب و  رسن  انک  نم  رکنت 
الوحتی نأ  رادلا  هتمیال  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 
ۀئام عبرا  نیتس و  ثلث و  هنس  رخآلا  عیبر  زا  موی  رخآ  هعمج  زور  دوب  هدش  نیرتنش  هنوبشا و  ياضق  یلوتم  سطفالا  نب  رفظم  کلم  مایا  رد 
ماما نف  نیرد  قرـشم و  ظفاح  وا  دوب و  برغم  ظفاح  نیا  تسلاس  نیمه  رد  زین  يدادغب  بیطخ  لاقتنا  ورمب  سلدنا  یقرـش  هبطاش  ۀنیدمب 

قحلا و مقل  حوطـس  یلع  هّلل  دـمحلاف  یهتنا  تسا  روهـشم  هریبک  هلیبـق  هک  طـساق  نب  رمن  يوسب  تستبـسن  حـتفب  يرمن  دـندوب  دوخ  تقو 
رابخالا نم  ریطلا  ثیدـح  ّنا  ربلا  دـبع  نبا  ظفاحلا  ّربلا  ۀـقثلا  ۀـیاورب  تبث  ثیح  هجاجف ، روفـس  قدـصلا و  بحال  حوضو  هجاهنم ، جـالتبا 
حرـشب مالقالا ، یفت  يّذلا ال  مالعلا ، بقنملا  دقنملا  ثدـحملا  کلذ  لثمب  ّنظی  هناف ال  ۀـقدصملا ، ةریهـشلا  ثیداحالا  و  ۀـققحملا ، ۀـتباثلا 

عاضا نمک  نوکیف  عونـصم ، رثا  جارخا  یف  حماستی  عوضوم و  ربخ  ۀـیاور  یف  لهاستی  نا  مالحالل ، ۀـشهدملا  و  ماهفالل ، ةّریحملا  هحئادـم 
هذه هل  تراص  بلاثملا و  بئاعملا و  حضفا  بقانملا  رثاملا و  کلت  هل  تداعف  ناوهلا  ةءامقلا و  راغصلاب و  هثّید ؟؟؟ و  نأشلا ، اذه  یف  هیعس 

نئاّصلا راثعلا و  نع  ظفاحلا  هَّللا  نئاشملا و  نعاطملا و  عنشا  نساحملا  رخافملا و 

موس لهچ و  هجو 

اقباـس هچناـنچ  هدرک  تیاور  هددـعتم  قرطب  ار  ریط  ثیدـح  دادـغب  خـیرات  رد  يدادـغبلا  بیطخلا  تباـث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  هکنآ 
وبا بیطخلا  نیقیرط و  نم  ۀنابالا  یف  ۀـطب  نبا  هاور  هدومرف و  ریط  ثیدـح  رکذ  رد  بقانملا  باتک  رد  بوشآرهـش  نبا  همالع  هک  يدـینش 

تسنیا لقن  ام  یلع  هدومن  ثیدح  نیا  تیاور  نآب  بیطخ  هک  قرط  هلمج  زا  قرط و  ۀعبس  نم  دادغب  خیرات  یف  رکب 
مـصاع نب  دمحم  ان  لاق  راّرجلا  یلع  نب  دمحا  انا  لاق  يراصنالا  دمحم  نب  یـسوم  نوراه  وبا  انا  لاق  یلـصوملا  دـمحم  نب  رهاقلا  دـبع  انا 

نع اطع  نع  نامیلس  نب  کلملا  دبع  نع  يزاّرلا  نامیلس  نب  لیعامـسا  نع  ریـشب  نب  مجنلا  ان  لاق  یناقرهملا  رمع  نب  صفح  ان  لاق  يزارلا 
نب یلع  ءاجف  رئاطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  رئاطب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  یتا  لاق  کلام  نب  سنا 

ثیدحلا بابلا  قدف  بلاط  یبأ 
دمحم وبا  انا  تسنیا  لقن  ام  یلع  نآ  هلمج  زا  زین  و 

میهاربا نب  نسحلا  نب  یلع  ینثدح  لاق  دلخم  نب  دمحم  ان  لاق  عیمج  نب  دمحا  نب  دمحم  انربخا  لاق  یـضاقلا  ضایع  نب  یلع  نب  هَّللا  دبع 
ینعی حابّصلا  ان  لاق  هلحنر  نب  لهس  ان  لاق  ناطقلا  ۀلبج  نب  ۀبیتق  نب 

294 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ریط ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  کلام  نب  سنا  نع  هّدج  نع  هیبا  نع  ةّرم  نب  یلعی  نب  هَّللا  دبع  نب  رمع  نع  براحم  نبا 

ثیدحلا ریطلا  اذه  ینلکاوی  کیلإ  یباحصا  ّبحا  یلا  ثعبا  مهّللا  لاقف  يرابح  الإ  هارن  ام 
هیلع فقتس  امک  هدومن  تیاور  ار  فیرش  ثیدح  نیا  بیطخ  هک  تسحضاو  زین  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهـش  دیـس  هدافا  زا  و 

ّنا تبث  ثیح  بیبستلا ، قیفوتلاب و  مرکتملا  بیرقتلا ، ءاندالاب و  لضفتملا  بیقرلا  نمیهملا  ظفاحلا  هّلل  دـمحلاف  یلاعت  هَّللا  ءاـشنا  دـعب  اـمیف 
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حـضوا بیـصم و  لقاع  لکل  قحلا  رهظاف  بیطرلا  لدـنملاک  عوضتملا  بیطلا ، حـئافلا  ثیدـحلا  اذـه  يور  دـق  بیطخلا  رکب  اـبا  ظـفاحلا 
نیدحاجلا ساسا  یفع  و  بیضق ،؟؟؟ رتاب  مراصب  بیرم  ککشم  لک  غیز  جادوأ  مرص  و  بیـصن ، رـسیا  فصنلا  نم  هل  ناک  نمل  قدصلا 

، بیکنتلا ّلـفلا و  رـسکلاب و  بیجاـعالا  تاـماطلاب و  نیتـآلا  نیدـناعملا  عوـمج  قرف  و  بیرختلا ، مرخلا و  علقلاـب و  بیذاـکالل ، نیقفلملا 
ریغ مه  داز و  ام  ّکبر و  رما  ءاج  امل  هَّللا  نود  نم  نوعدـی  یتلا  مهتهلآ  مهنع  تنغا  ام  و  بیرثتلا ، بیناتلا و  عراـقمب  نیعومقم  اوحبـصاف 

رافـسا داجنالا و  راوغـالا و  یف  هفورعم  تاـفلؤم  دانتـسالا و  لـک  هدنتـسم  تافنـصم  زا  دادـغب  خـیرات  باـتک  هک  دـنامن  بجتحم  بیبتت و 
تیاهن هب  فوصوم  صوصخلاب  تسداـقن  مظاـعا  حودـمم  همه  هک  داژن  ـالاو  بیطخ  فیناـصت  هلمج  زا  تسدـالبلا و  راـطقا  یف  هروهـشم 

یف يأ  کلذ  یف  سانلا  فنـص  دق  هتفگ و  دادغب  خیرات  رـصتخم  راتخم  رد  يدادـغبلا  ۀـلزج  نب  یـسیع  نب  ییحی  یلع  وبا  دامتعا  رابتعا و 
هعقوم دمحا  هتدئاف و  مظعا  ام  ّيوقلا و  نم  فیعّـضلا  مهّتملا و  نم  ۀـقثلا  ّزیم و  اوغلاب و  اونع و  اورثکا و  لاجرلا و  ۀـفرعم  ثیدـحلا و  ملع 

اهعامـس دنع  ّرغلا  دقتعا  سانلا و  نم  قلخ  اهعامـسب  دسف  یّتلا  ةرفنملا  ۀعـشبلا  ۀعوضوملا  ثیداحالا  نم  ۀقدانزلا  ةدحلملا و  ّسد  ام  ةرثکل 
هفّنـص يّذلا  باتکلا  اذـه  ءالبلا و  ءاقـشلا و  نم  هّللاب  ذوعن  ۀـعالخلا  یلا  لام  بذـکلا و  یلا  عّرـست  کلهف و  عرـشلا  بحاص  لوق  نم  اّهنا 

دق سیفن  ملعلا  اذه  یف  لیلج  باتک  دادغب  خیرات  هامـس  هَّللا و  همحر  يدادـغبلا  ظفاحلا  بیطخلا  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  خیـشلا 
دق كرتلا و  ۀـیعاد  للملا  للملا و  اهبرقا  تاـفا  ۀـلاطالل  لـیوط و  هنا  ـالا  هیلإ  نسحی  هبیثی و  یلاـعت  هَّللا  ناـمزلا و  لاـطا  رهـس و  هیف و  بعت 

ثیدح رعـش و  ۀـیاکح و  ربخ و  نم  هتنـسحتسا  ام  هبیترت و  یلع  مهرکذ  نیذـلا  لاجرلا  ءامـسا  ترکذ  هترـصتخا و  یلاعت و  هَّللا  ترختـسا 
لوقع و هرهبم  لئاضف  لئالج  رگید  بیرقنع  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  نیرب  هوالع  خـلا و  ملعت  ةریرـس ال  بولقلا  يوه  فلتخت و  ضارغـالاف  هتلقن 

اما لوماملا  بولطملا و  یلا  لوصولل  اـبقرتم  نکتلف  دوشیم  لوقنم  روطـسم و  لوبقم  خـیرات  نیا  يارب  لوحف  ماـهفا  هّریحم  بقاـنم  بئارغ 
بیبل دقان  تبث  قذاح  بیرا و  رهام  هقث  ظفاح  سپ  بیطخ  دوخ 
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نیثدحم رثکا  هلمج  زا  بیطخ  هک  یتسناد  يزار  رخف  حیرـصت  هب  اقباس  تسبیرغ  رثام  دـماحم و  زئاح  بیجع و  رخافم  نساحم و  يواح  و 

یقهیب میعن و  وبا  مکاح و  ینطقراد و  لثم  ثیدح و  ملع  رد  قیقحت  يور  زا  ناشدشا  توق و  يور  زا  ناش  ياوقا  ملع و  يور  زا  نیرخاتم 
ار یعفاش  وا  لاثما  بیطخ و  لیجبت  میظعت و  هب  یعفاش  ناشتلالج  تابثا  يزار  هدوب و  نیخیـش  دعب  ملع  نیا  رودص  زا  یباطخ  یقزوج و  و 

نب دمحا  نب  تباث  نب  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  مامالا  هتفگ و  یتباث  تبسن  رد  باسنالا  باتک  رد  یناعمس  میرکلا  دبع  دعـس  وبا  دیامنیم و 
لحر رکذی  نا  نم  رهشا  دادغب  مالّـسلا  ۀنیدم  خیرات  باتک  اهنم  ثیدحلا  یف  فیناصتلا  بحاص  يدادغبلا  یتباثلا  ظفاحلا  بیطخلا  يدهم 
یفوت هباحـصا و  نم  اسفن  رـشع  ۀـسمخ  نم  ابیرق  تکردا  ءاصحالا  توفت  هخویـش  ماشلا و  ناـسارخ و  ناهبـصا و  زاـجحلا و  قارعلا و  یلا 

ءایلا اهدـعب  ۀـلمهملا و  ءاطلا  رـسک  ۀـمجعملا و  ءاخلا  حـتفب  بیطخلا  هتفگ  باسنالا  باـتک  رد  یناعمـس  زین  هنـس 463 و  لاوش  یف  دادغبب 
نیثدحملا ءاملعلا و  نم  ةرثک  مهیف  ربانملا و  یلع  ۀباطخلا  یلا  ۀبـسنلا  هذه  ةدحاوب  ۀطوقنملا  ءابلا  اهرخآ  یف  اهتحت و  نم  نیتنثاب  ۀطوقنملا 

ۀعفادم و الب  هرـصع  ماما  ناک  دادغب و  لها  نم  ظفاحلا  بیطخلا  يدـهم  نب  دـمحا  نب  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  مهنم  روهـشملا  و 
هدلبب عمس  دادغب  مالّسلا  ۀنیدمل  ریبکلا  خیراتلا  اهنم  ثیدحلا  باحصال  ةدمع  تراص  فّنصم  ۀئام  نم  ابیرق  فّنـص  ۀعزانم  الب  هتقو  ظفاح 
رـشع ۀسمخ  نم  ابیرق  هباحـصا  نم  تکردا  رکذـی و  نا  نم  رثکا  هخویـش  ماشلا و  زاجحلا و  ناسارخ و  ناهبـصا و  ةرـصبلا و  یلا  لحر  مث 

یفاحلا ثراحلا  نب  رـشب  بنجب  نفد  ۀـئامعبرا و  نیتس و  ثالث و  ۀنـس  یف  هتافو  ۀـئامثالث و  نیعـست و  نیتنثا و  ۀنـس  هتدالو  تناک  اـسفن و 
ییحیک رابکلا  ۀمئالا  ظافحلا و  نم  ءامدقلا  ۀجرد  یف  بیطخلا  هتفگ و  هنع  لقن  ام  یلع  دادغب  خیرات  لیذ  رد  یناعمـس  زین  هَّللا و  امهمحر 

ناک ةراضن و  ۀجهب و  ةراضغ و  نأّشلا  اذه  هب  یستکا  رـصعلا  ۀمالع  ناک  مهتقبط و  ۀمثیخ و  یبأ  نب  دمحا  ینیدملا و  نب  یلع  نیعم و  نب 
ثیدحلل ایراق  طبضلا  لکـشلا و  ریثک  ّطخلا  لقّنلا و  نسح  هعمجی  هلوقی و  هفنـصی و  امیف  ۀّجح  ارّحبتم  اقودص  ۀقث  اریطخ  الیلب  اروقو  ابیهم 

مهمحر ظافحلا  هب  متخ  هظفح و  ثیدحلا و  ملع  هیلإ  یهتنا  ارظنم  ۀئیه و  اقلخ و  اقلخ و  ءایلعلا  ۀبترلا  لامکلا و  ۀـجرد  یف  ناک  احیـصف و 
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تایفو رد  ناکلخ  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحا  هرمع و  نم  ۀنـس  ةرـشع  يدحا  غلب  دق  ۀئامعبرا و  ثلث و  ۀنـس  ثیدحلا  عامـسب  أدب  هَّللا 
نم هریغ  دادغب و  خیرات  بحاص  بیطخلاب  فورعملا  يدادغبلا  يدهم  نب  دمحا  نب  تباث  نب  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  ظفاحلا  هتفگ  نایعألا 

خیراتلا يوس  هل  نکی  مل  ول  نیرّحبتملا و  ءاملعلا  نینقتملا و  ظافحلا  نم  ناک  ةدیفملا  تافنصملا 
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یلماحملا و نسحلا  یبأ  نع  هقفلا  ذخا  فصوی و  نا  نم  رهشا  هلضف  فنـصم و  ۀئام  نم  ابیرق  فّنـص  میظع و  عالطا  یلع  لدی  هناف  هافکل 
ۀئامثالث نیعست و  نیتنثا و  ۀنس  ةرخآلا  يدامج  یف  دلو  خیراتلا  ثیدحلا و  هیلع  بلغف  اهیقف  ناک  امهریغ و  يربطلا و  ّبیطلا  یبأ  یـضاقلا 

لاق یلاعت و  هَّللا  همحر  دادغبب  ۀئام  عبرا  نیتس و  ثلث و  ۀنـس  ۀجحلا  يذ  عباس  نینثالا  موی  یف  یّفوت  رهـشلا و  نم  نیقب  ّتسل  سیمخلا  موی 
ناک اریثک و  هب  عفتنا  هنال  هشعن  لمح  نم  ۀلمج  نم  ناک  هَّللا  همحر  يزاریـشلا  قاحـسا  ابا  خیـشلا  ّنا  تعمـس  لاوش و  یف  یفوت  یناعمّـسلا 

برغملا و ظفاح  باعیتسالا  باتک  بحاص  ّربلا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبا  قرـشملا و  ظفاح  هتقو  یف  ناک  هنا  بجعلا  هفیناصت و  یف  هعجاری 
لیعامسا تاکربلا  ابا  نا  دادغب  خیرات  یف  راجنلا  نب  نیدلا  بحم  رکذ  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  ءایلا  فرح  یف  یتایس  امک  ةدحاو  ۀنس  یف  اتام 

ناک یلاعت و  هَّللا  همحر  یفاحلا  رشب  ربق  بناج  یلا  اربق  هسفنل  دعا  دق  ناک  یفوّصلا  ءارهز  نب  رکب  ابا  خیشلا  نا  لاق  یفوصلا  دعـس  یبأ  نب 
رشب ربق  بناج  یلا  نفدی  نا  یصوا  دق  ناک  بیطخلا و  رکب  وبا  تام  املف  هّلک  نآرقلا  هیف  أرقی  هیف و  مانی  ةرم و  عوبسا  لک  یف  هیلإ  یضمی 

عنتماف هب  هرثؤی  نا  هسفنل و  هّدعا  ناک  يذـلا  ربقلا  یف  بیطخلا  نفدـی  نا  هولأس  ءارهز و  نب  رکب  یبأ  یلا  ثیدـحلا  باحـصا  ءاجف  یفاحلا 
رکذ و دعس و  یبأ  خیشلا  يدلاو  یلا  اؤاج  کلذ  اوأر  املف  یّنم  ذخؤی  نینس  ذنم  یـسفنل  هتددعا  دق  عضوم  لاق  ادیدش و  اعانتما  کلذ  نم 

تنا ءایحالا و  یف  یفاحلا  رـشب  ّنا  ول  کل  لوقا  نکل  ربقلا و  مهطعا  کل  لوقا  انا ال  هل  لاق  ءارهز و  نب  رکب  اـبا  خیـشلا  رـضحاف  کـلذ  هلا 
یغبنی اذکهف  لاق  یناکم  هسلجا  موقا و  تنک  لب  لاق ال  هنم  یلعا  دعقت  نا  کب  نسحی  ناک  کنود  دعقی  بیطخلا  رکب  وبا  ءاجف  هبناج  یلا 

اتئام وه  هلام و  عیمجب  قّدصت  دق  ناک  برح و  بابب  هبناج  یلا  هونفدف  هنفد  یف  هل  نذا  رکب و  یبأ  خیشلا  بلق  باطف  لاق  ۀعاّسلا  نوکی  نا 
هبتک عیمج  فقو  بایثلا و  نم  هیلع  ام  عیمجب  هنع  قدـصتی  نا  یـصوا  هضرم و  یف  ءارقفلا  ءاهقفلا و  ثیدـحلا و  باـبرا  یلع  اـهقرف  راـنید 
دلو هنا  لیق  هتزانج و  لمح  نم  دحا  يزاریشلا  قاحسا  وبا  خیشلا  ناک  اباتک و  نیّتس  نم  رثکا  فنص  بقع و  هل  نکی  مل  نیملـسملا و  یلع 
هتقو یف  هظفح  ثیدحلا و  ملع  هیلإ  یهتنا  دق  ناک  هتوم و  دعب  ۀحلاص  تبانم  هل  تیؤر  ملعا و  هَّللا  ۀئامثالث و  نیعـست و  يدـحا و  ۀنـس  یف 

دحوالا مامالا  بیطخلا  هتفگ  ءالبنلا  ریـس  رد  یبهذ  نامثع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  راـجنلا و  نبا  باـتک  نم  هتلقن  اـم  رخآ  اذـه 
ۀمتاخ فیناصتلا و  بحاص  يدادغبلا  يدهم  نب  دمحا  نب  تباث  نب  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  تقولا  ثدـحم  دـقانلا  ظفاحلا  یتفملا  ۀـمالعلا 

ابیطخ نسحلا  وبا  هوبا  ناک  ۀئامثالث و  نیعست و  نیتنثا و  ۀنس  دلو  ظافحلا 
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ۀنس و ةرشع  يدحا  نبا  وه  عمسف و  هقفلا  عامّسلا و  یلع  دمحا  هدلو  ّضحف  ینانکلا  صفح  یبأ  یلع  نآرقلا  یلت  نّمم  ناجیز و  رد  ۀیرقب 
کلذ و ریغ  ۀکم و  یلا  لهک و  وه  ماشلا و  یلا  ۀنس و  نیرشع  ثلث و  نبا  وه  روباسین و  یلا  ۀنـس و  نیرـشع  نبا  وه  ةرـصبلا و  یلا  لحترا 

یلع هرصع  لها  اظفح  اراص  حضوا و  لّدع و  حرج و  لّلع و  ححص و  فّنص و  عمج و  نارقالا و  ّذب  نأشلا و  اذه  یف  مدقت  ریثکلا و  بتک 
یلماحملا و نسحلا  یبأ  یلع  هّقفت  ۀـّیعفاشلا  رابک  نم  ناک  هنع و  ةاورلا  بیطخلا و  خویـش  ءامـسا  رکذ  دـعب  یبهذـلا  لاق  نا  یلا  قـالطالا 

ۀنس مرحملا  یف  عمـس  ام  لوا  هنـس 392 و  ةرخآلا  يدامج  یف  دـلو  هنا  بیطخلا  ان  نوریخ  نب  روصنم  وبا  لاق  يربطلا  بیطلا  یبأ  یـضاقلا 
هیلع ضبق  اـملف  ءاـسؤّرلا  سیئر  نـم  برق  لـحترا و  تاءارقلاـب و  أرق  بـیطخلا و  هـقفت  یلبنحلا  حـلاص  نـب  دـمحا  لاـق  ۀـئامعبرا  ثـلث و 
هیلإ یهتنا  افّنـصم و  نیـسمخ  افین و  لمع  اریثک  ام ال  هاطعاف  داوجالا  دوجا  ۀـلوّدلا  زع  اهب  روص و  یلا  جرخ  بیطخلا و  رتتـسا  يریـساسبلا 
یف یناقربلا  ترشتسا  بیطخلا  لاق  ۀنس و  نیسمخب  هدعب  اهنم  ریثک  قرحا  هبتک و  فقوا  رانید و  یتئامب  قدصت  میظع و  قلخ  هعّیـش  ظفحلا 

کتاف نا  دـحاو  یلا  جرخت  امنا  رـصم  یلا  تجرخ  نا  کنا  لاقف  ّمصـالا  یلا  روباـسین  یلا  وا  رـصمب  ساـحنلا  نب  دّـمحم  یبأ  یلا  ۀـلحرلا 
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هخیرات یف  بیطخلا  لاق  روباسین  یلا  تجرخف  یقب  نم  تکردا  دحاو  کتاف  نا  ۀـعامج  اهیفف  روباسین  یلا  تجرخ  نا  کتلحر و  تعاض 
دمحا نب  یـسیع  ینثدـح  دـقل  عمـسا و  اـنا  یّنع و  ثدـح  هعوـمج و  اهنمـضی  یّنع و  اـهبتکیف  ثیداـحالاب  یناـقربلا  رکب  اـبأ  رکاذا  تنک 

اثیدح رکذف  مصالا  ان  یفریصلا  یـسوم  نب  دمحم  ان  تباث  نب  یلع  نب  دمحا  ان  ۀئام  عبرا  نیرـشع و  ۀنـس  یمزراوخلا  رکب  وبا  انا  ینادمهلا 
انّنفت ملس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثیدحل  اطبـض  اناقتا و  اظفح و  ۀفرعم و  هاندهاش  نّمم  نایعألا  رخآ  رکب  وبا  ناک  الوکأم  نبا  لاق 

ابا تلاس  هلثم  ینطق  رادلا  نسحلا  یبأ  دعب  نییدادغبلل  نکی  مل  هحورطم و  هرکنم و  هدرف و  هبیرغ و  هحیحـصب و  املع  هدیناسا و  هللع و  یف 
دادـغب تجرخا  ام  یجاّسلا  نمتؤملا  لاق  انّیب  الیـضفت  بیطخلا  لّضفف  ظفحا  امهّیا  يرجنّـسلا  رـصن  یبأ  بیطخلا و  نع  يروصلا  هَّللا  دـبع 

دّمحم نب  ملسم  نیلوقلاب  ینأبنا  هسفن  لثم  ری  مل  بیطخلا  لعل  ینادربلا  یلع  وبا  لاق  بیطخلا و  رکب  یبأ  نم  ظفحا  ینطق  رادلا  دعب 
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رادلا هبـشی  بیطخلا  رکب  وبا  هیقفلا  يزاریـشلا  قاحـسا  وبا  لاق  امهنع و  یفلّـسلا  رهاط  وبا  ان  هَّللا  ۀـبه  یخا  ان  یبأ  ان  رکاسع  نب  مساقلا  نع 
بیسنلا مساقلا  وبا  لاق  هلثم  تیأر  ام  ۀعنّـصلا  هذه  ماما  بیطخلا  ناک  ظفاحلا  نایتفلا  وبا  لاق  هظفح و  ثیدحلا و  ۀفرعم  یف  هئارظن  ینطق و 

هَّللا هدّیا  رکب  وبا  انوخا  كدنع  ام  یلا  لحر  دـق  هیف و  لوقی  ظفاحلا  میعن  یبأ  یلا  اباتک  یناقربلا  رکب  وبا  یعم  بتک  لوقی  بیطخلا  تعمس 
ام هنم  هل  لصح  هبلط و  یف  هیف و  لحر  دق  تباث و  مدق  ۀنسح و  ۀقباس  نأّشلا  اذه  یف  هل  نّمم  هَّللا  دمحب  وه  کمولع و  نم  سبتقیل  همّلس  و 

دمحا نب  زیزعلا  دـبع  لاق  هعقوم  کیدـل  نسحی  ام  ظفحلا  عروتلا و  عم  کلذ  نم  عامتجالا  دـنع  هنم  رهظیـس  هلاثما و  نم  ریثکل  لصحی  مل 
هنع و يور  یناقربلا و  هخیش  هنع  بتک  ۀئام و  عبرا  ةرشع و  یتنثا  ۀنس  یف  يرهزالا  هَّللا  دیبع  مساقلا  وبا  هخیـش  بیطخلا  نم  عمـس  ینانکلا 

دقف قدـص  تلق  هَّللا  همحر  يرعـشالا  نسحلا  یبأ  بهذـم  یلا  بهذـی  ناـک  غاّبـصلا و  نب  رـصن  یبأ  يربطلا و  بیطلا  یبأ  نع  هقفلا  قلع 
ۀقث اروقو  ابیهم  بیطخلا  ناک  لیذلا  یف  یناعمّسلا  دعس  وبا  ظفاحلا  لاق  لیوات  الب  تءاج  امک  ّرمت  اهنا  تافّـصلا  رابخا  یف  بیطخلا  حّرص 
یف حیحصل  أرق  یعاضقلا و  هَّللا  دبع  ابا  روصب  یقل  اّجاح و  ماشلا  یلا  لحر  ظافحلا  هب  متخ  احیصف  طبضلا  ریثک  طخلا  نسح  ۀّجح  اّیرحتم 

نیـسمخ يدحا و  ۀنـس  ماشلا  یلا  تقولا  شوشتل  يریـساسبلا  ۀنتف  دعب  اهنم  جرخ  مث  دادغب  یلا  عجر  ۀّیزورملا و  ۀـمیرک  یلع  مایا  ۀـسمخ 
نیتس نیتنثا و  ۀنـس  یلا  روص  یلا  دوعی  سدقملا و  تیب  روزی  ناک  اهب و  ماقاف  روص  یلا  جرخ  نیـسمخ و  عبـس و  ۀنـس  رفـص  یلا  اهب  ماقاف 

تعمـس یناعمـسلا  اهریغ  بلحب و  ثّدـح  ۀّـجحلا و  يذ  یف  اهلخدـف  دادـغب  یلا  مث  ۀـبحرلا  یلا  مث  بلح  یلا  اهنم  مث  سلبارط  یلا  هّجوتف 
هّمک یف  يولع و  لخدـف  بیطخلا  رکب  یبأ  دـنع  روص  عماـجب  تنک  لوقی  يوسنلا  نب  لـضفلا  تعمـس  ورمب  دـمحم  نب  دوعـسم  بیطخلا 

ةداجس یلع  هّمک  نم  هلسرا  هلقتـست و  کناک  لاقف  هیف  یل  ۀجاح  لاق ال  ههجو و  یف  بطقف  کتامهم  یف  هفرـصت  بهذلا  اذه  لاقف  ریناند 
يولعلا و ّلذ  هّرغ و  یسنا  امف  حار  ریناندلا و  یمر  هتداّجس و  ذخا  ههجو و  ارّمحم  الجخ  بیطخلا  ماقف  رانید  ۀئامثالث  هذه  لاق  بیطخلا و 

عماجلاب هتقلحب  بیطخلا  یلع  أرقا  تنکف  قشمد  تلخد  لاق  يوغّللا  يزیربتلا  اّیرکز  وبا  انرـصان  نبا  ریـصحلا  قوقـش  نم  ریناندلا  طقتلی  وه 
لاق ۀقرو و  جرخا  مث  ۀعاس  انثدحتف  کتیب  یف  كروزا  نا  تببحا  لاق  ّیلا و  دعـصف  عماجلا  ةرانم  نکـسا  تنک  ۀعومـسملا و  بدالا  بتک 

ثیدحلا أرق  اذإ  ناک  کلذ و  نم  اوحن  عضو  يرخا و  ةرم  دعـص  مث  ۀیرـصم  ریناند  ۀسمخ  اذاف  ضهن  امالق و  اذهب  يرتشت  ۀّبحتـسم  ۀیدهلا 
اسفن رشع  ۀتس  نم  تعمس  یناعمّسلا  لاق  احیحص  ابرعم  أرقی  ناک  عماجلا و  رخآ  یف  هتوص  عمس  قشمد  عماج  یف 
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املک لوقی  بیطخلا  عمس  یسونبالا  نب  دمحم  ابا  تعمـس  یبأ  طخب  تأرق  رابنالاب  هنم  عمـس  بیطخلا  یلع  نب  ییحی  هنع  ان  هباحـصا و  نم 
جرخ عفاش  نبا  لاق  ۀمجرتلا  هب  تمتخ  ترخا و  ام  یلع  لیوعتلاف  لیدعتلا  حرجلا و  یف  سانلا  لیواقا  هیف  فلتخا  الجر  خیراتلا  یف  ترکذ 

ناقتالا ظفحلا و  هیلإ  یهتنا  لاق و  اریثک  الام  هاطعا  هب و  عفتناف  هنم  برقتف  مرکلاب  فوصوملا  ۀلودلا  زع  اهب  اهدصق و  روص و  یلا  بیطخلا 
ّجح امل  هنا  رکذ  بیطخلا  نا  هریغ  وا  نوریخ  نبا  نع  یکحی  دمحم  نب  نیـسحلا  تعمـس  رکاسع  نبا  ظفاحلا  لاق  ثیدـحلا  مولعب  مایقلا  و 
نا روصنملا و  عماجب  ثیدحلا  یلمی  نا  اهب و  دادغب  خیراتب  ثدـحی  نا  تاجاح  ثلث  یلاعت  هَّللا  لأس  تابرـش و  ثالث  مزمز  ءام  نم  برش 
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موی لک  متخی  ناک  ّجحلا و  یف  انعم  بیطخلا  ناک  لاق  ینئارفسالا  جرفلا  وبا  ان  یلع  نب  ثیغ  لاق  ثلثلا  هل  تیضقف  یفاحلا  رشب  دنع  نفدی 
یجنّـسلا نسحملا  دبع  تعمـس  نمتؤملا  لاق  لاق  امک  وا  مهثدحیف  انثدح  نولوقی  بکار و  وه  هیلع و  سانلا  عمتجی  مث  لیترت  ةءارق  ۀـمتخ 

دمحا نب  لیعامـسا  ۀـمجرت  یف  بیطخلا  لاق  ۀـمتخ  ۀـلیل  موی و  لک  هل  ناک  دادـغب و  یلا  قشمد  نم  بیطخلا  رکب  یبأ  لیدـع  تنک  لوقی 
ینهیمشکلا نم  هعمـس  يراخبلا  حیحـص  هنم  رواجیل  بتک  لمح  هعم  ناک  ّجح  امل  ناک و  خیـشلا  معن  ثدح و  حّجری و  رـضلا  ّيروباسینلا 

مل یتلا  ةءارقلا  هَّللا  هذـه و  تلق  رجفلا  عولط  غرفف  لیّللا  یلا  راـهنلا  لوا  نم  ثلاـثلا  سلجملا  ناـکف  سلاـجم  ۀـثلث  یف  هعیمج  هیلع  تارقف 
ءاسؤرلا سیئر  ناک  دق  هتافوب و  ملعلا  تام  اذک و  یف  بیطخلا  یفوت  ینادمهلا  کلملا  دبع  نب  دمحم  خیرات  یف  اهنم و  عرساب  طق  عمـست 

اباتک دوهیلا  ضعب  رهظا  هورکذـی و  مل  ّهدر  ام  هودروا و  هحّحـص  امف  هیلع  هوضرعی  یتح  اثیدـح  اووری  نا ال  ظاعولا  ءاـبطخلا و  یلا  مدـقت 
هَّللا یضر  یلع  طخ  نا  اورکذ  ۀباحـصلا و  ةداهـش  هیف  ربیخ و  لها  نع  ۀیزجلا  طاقـساب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  باتک  هنا  یعدا 

ملـسا وه  ۀـیواعم و  ةداهـش  هیف  لاق  نیا  نم  لیق  رّوزم  اذـه  لاق  هلّماتف و  بیطخلا  یلع  هضرعف  ءاسورلا  سیئر  یلا  باتکلا  لـمح  هیف و  هنع 
یناعمّـسلا لاق  هنم  کلذ  نسحتـساف  نیتنـسب  ربیخ  لبق  ۀظیرق  ینب  موی  تام  ذاعم و  نب  دعـس  ةداهـش  عبـس و  ۀنـس  ربیخ  تحتف  حتفلا و  ماع 

مث ءاقسلا  ریثک  نب  رحب  ۀیاور  نم  اثیدح  قاحسا  وبا  يورف  قاحسا  یبأ  انخیـش  سرد  بیطخلا  رـضح  لوقی  ورمب  بویا  نب  فسوی  تعمس 
هلاوحا حرـش  هلاوحا و  بیطخلا  عرـش  ذـیمّلتلاک و  دـعق  قاحـسا و  وبا  فرحناف  هلاح  ترکذ  یل  تنذا  نا  لاقف  هیف  لوقت  اـم  بیطخلل  لاـق 

هّنظا هلثم و ال  تیأر  ام  بیطخلا و  رکب  وبا  هتقو  ظفاح  ان  ینادربلا  یلع  وبا  لاق  انرصع  ینطق  راد  اذه  لاق  هیلع و  خیـشلا  ینثاف  انـسح  احرش 
كردی مل  ظفاح  فنصم  ماما  لاقف  بیطخلا  نع  یلهذلا  اعاجش  تلأس  یفلسلا  لاق  هسفن و  لثم  يار 
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نبا لاـق  ینطق  رادـلا  یلا  ظـفحلا  یهتنا  لاـق  رکب  وبا  ظـفاحلا  تنا  یمودـق  دـنع  بیطخلا  رکب  یبـال  تلق  لاـق  بدؤملا  دیعـس  نع  هلثم و 
قبط یلع  هلقع  لعج  دـقف  فّنـص  نم  لوقی  بیطخلا  ناک  نمتؤملا  لاق  هعلاطی و  ءزج  هدـی  یف  یـشمی و  بیطخلا  ظفاحلا  ناک  یـسونبالا 

فلتخی ناک  هنا  روص  یلا  قشمد  نم  بیطخلا  جورخ  ببـس  ناک  لاق  یلیمرلا  مالـسلا  دبع  نب  یکم  ان  رهاط  نب  دمحم  سانلا  یلع  هضرعی 
هتطرش بحاص  رماف  هب  کتفلا  یلا  اببس  کلذ  لعجف  ۀّصقلا  هتغلبف  ابّصعتم  اّیضفار  دلبلا  ریما  ناک  کلذ و  یف  سانلا  ملکتف  حیلم  یبص  هیلإ 

دق لاق  هذخاف و  رمالا  فلاخی  نا  هنکمی  مل  ۀعامج و  یف  ۀلیللا  کلت  هدصقف  اّینـس  ۀطرـشلا  بحاص  ناک  هلتقیف و  لیللاب  بیطخلا  ذخای  نا 
یناف ال لخد  اورقفا  رادلا  تیذاح  اذاف  نسحلا  یبأ  نب  فیرـشلا  راد  دنع  کب  ربعا  ینا  الا  ۀلیح  کل  دـجا  اذـک و ال  اذـکب و  کیف  ترما 

ریمالا اهیا  ای  لاقف  هب  ثعبی  نا  فیرـشلا  یلا  ریمالا  لسراف  فیرـشلا  راد  لخد  کلذ و  لعفف  ۀّـصقلاب  هربخا  ریمـالا و  یلا  عجرا  کـبلطا و 
دهاشملا تبرخ  ۀعیـشلا و  نم  ۀعامج  هب  لتق  هتلتق  نا  قارعلاب  روهـشملا  اذـه  ۀحلـصم  هلتق  یف  سیل  هلاثما و  یف  هیف و  يداقتعا  فرعت  تنا 

نیـسح بیطخلاب  یعـس  رکاسع  نب  مساقلا  وبا  لاق  ةدماهب  یقب  روص و  یلا  حارف  هجارخاب  رماف  كدـلب  نم  حزنی  نا  يرا  لاق  يرت  امف  لاق 
هرکذ نمع  رکاسع  نبا  يور  عماجلا و  یف  سابعلا  لئاضف  ۀباحصلا و  لئاضف  يوری  یبصان  وه  لاقف  شویجلا  ریما  یلا  یـسیسمدلا  یلع  نب 

یف ریبک  لجر  اذه  ۀفیلخلا  لاقف  هتءارق  یف  نذالا  بلط  ۀفالخلا و  راد  دـصق  هذـخاف و  هَّللا  رماب  مئاقلا  عامـس  هیف  ءزج  هیلإ  عفد  بیطخلا  نا 
عماجب یلما  نا  نذؤی  نا  یتجاح  لاقف  هتجاح  ام  هولأسف  کلذب  اهیلإ  لصوتی  نا  دارأ  ۀجاح  هل  لعلف  ۀجاح  عامـسلا  یف  هل  سیل  ثیدحلا و 

اذإ انک  لاق ال  ظفحلا  یف  هفیناصتک  بیطخلا  ناک  له  يزاریـشلا  ثراولا  دـبع  نب  هَّللا  ۀـبه  تلاس  رهاط  نبا  لاـق  یلماـف  هل  نذاـف  روصنملا 
نب نیـسحلا  وبا  لاق  هفیناصت و  ردق  یلع  هظفح  نکی  مل  ۀشحو و  ةرداب  هل  تناک  بضغ  هیلع  انححلا  نا  مایا و  دعب  انباجا  ءیـش  نع  هانلاس 

اهوخا فلخ  روصب  تخا  هل  تناک  اهب و  أدتبا  يروصلا  ناک  ّيروصلا  بتک  نم  ةدافتسم  دادغب  خیرات  يوس  بیطخلا  بتک  رثکا  يرویطلا 
بیطخلا ام  تلق  ائیش  نیثلث  فین و  یف  هتاقوا  مّسق  دق  يروصلا  ناک  ءایـشا و  هبتک  نم  بیطخلا  لّصحف  بتکلا  نم  الدع  رـشع  ینثا  اهدنع 

انا یفلّـسلا  رهاط  وبا  انا  ینادمهلا  لضفلا  وبا  ان  لالخلا  نب  یلع  وبا  انربخا  ۀفرعم  اثیدـح و  ۀـلحر و  عسوا  ظفحا و  وه  يروصلا  یلا  رقتفمب 
فلّـسلا بهذـم  حاحـصلا  ننّـسلا  یف  يور  ام  ناف  تافّـصلا  یف  مالکلا  اما  لاق  بیطخلا  رکب  وبا  ظـفاحلا  اـن  ینارفعزلا  قوزرم  نب  دـمحم 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 238 

http://www.ghadirestan.com


ۀّیفیکلا یفن  اهرهاوظ و  یلع  اهؤارجإ  اهتابثا و 
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دصقلا فییکتلا و  هیبشتلا و  نم  برـض  یلا  کلذ  یف  اوجرخف  نیتبثملا  نم  موق  اهققح  هَّللا و  هتبثا  ام  اولطباف  موق  اهافن  دق  اهنع و  هیبشتلا  و 
تافصلا یف  مالکلا  نا  اذه  یف  لصالا  هنع و  رـصقملا  هیف و  یلاغلا  نیب  یلاعت  هَّللا  نید  نیرمالا و  نیب  ۀطـسوتملا  ۀقیرطلا  كولـس  وه  امنا 

ۀیفیک تابثا  دوجو ال  تابثا  وه  امنا  نیملاعلا  ّبر  تابثا  نا  مولعملا  ناک  اذاف  هلاثم  هوذـح و  کلذ  یف  يذـتحی  تاذـلا و  یف  مـالکلا  عرف 
هسفنل و هَّللا  اهتبثا  تافص  وه  امناف  رصب  عمـس و  دی و  هّلل  انلق  اذاف  فییکت  دیدحت و  تابثا  دوجو ال  تابثا  وه  امنا  هتافـص  تابثا  کلذکف 

یتلا راصبالا  عامـسالا و  يدیالاب و  اههّبـشن  حراوج و ال  اهنا  لوقن  ملعلا و ال  رـصبلا  عمّـسلا و  ینعم  نا  ةردقلا و ال  دـیلا  ینعم  نا  لوقت  ال 
ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  یلاعت  هلوقل  اهنع  هیبشتلا  یفن  بجو  اهب و  درو  فیقوتلا  نال  اهتابثا  بجو  امنا  لوقن  لعفلل و  تاودا  حراوج و  یه 

ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو 
هّقفت تایاورلاب و  تاءارقلا  أرق  دادغبب و  وه  أشن  ناجیز و  ردب  ابیطخ  هوبا  ناک  کلملا و  رهن  لامعا  نم  ۀیرقب  بیطخلا  دلو  راجنلا  نبا  لاق 

ینزوزلا دمحم  نب  دمحا  دعـس  وبا  نوریخ و  نب  کلملا  دبع  نب  دمحم  هنع  يور  لاق و  نا  یلا  فالخلا  نم  ائیـش  هنع  قلع  يربطلا و  یلع 
یکم لاق  یبهذلا و  لاق  نا  یلا  عامّـسلاب  ینعی  هنع  ثدح  نم  رخآ  وه  يومرالا و  رمع  نب  دمحم  یـضاقلا  یمودـلا و  دـمحا  نب  حـلفم  و 

هدی و یلع  هبتک  فقوا  نوریخ و  نبا  یلا  یـصوا  ۀـجحلا و  يذ  ةّرغ  یف  هب  لاحلا  دتـشا  نا  یلا  ناضمر  فصن  یف  بیطخلا  ضرم  یلیمرلا 
جرخا مث  نیتس  ثلث و  ۀنـس  نم  ۀـجحلا  يذ  عباس  نینثالا  موی  نم  ۀـعاس  عبار  یف  یفوت  نیثدـحملا و  یلع  ربلا و  هوجو  یف  هلام  عیمج  قرف 

هّربک هّللاب و  يدتهملا  نب  نیسحلا  وبا  ۀمامالا  یف  مدقت  قلخلا و  فارشالا و  ةاضقلا و  هرـضح  ّیبرغلا و  بناجلا  یلا  هب  اوربع  اثالثلا و  ةرکب 
یـصوا رانید و  اتئام  وه  هلامب و  قدـصت  برح و  بابب  نفد  نینثالا و  ةوحـض  تام  نوریخ  نبا  لاق  یفاحلا و  رـشب  ربق  بنجب  نفد  اـعبرا و 

عماـج یلا  هولمح  قلخلا و  ءاـهقفلا و  هعّیـش  ۀـّیماظنلا و  یلت  ةرجح  نم  هتزاـنج  تجرخا  هبتک و  عیمج  فقو  هباـیث و  عـیمجب  قّدـصتی  ناـب 
ظفحی ناک  يذلا  اذه  بذکلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  نع  بذی  ناک  يذلا  اذـه  نودانی  ۀـعامج  ةزانجلا  يدـی  نیب  ناک  روصنملا و 

ابا ظفاحلا  نا  ۀعامج  بتک  در  تایفولا و  یف  ینانکلا  نبا  لاق  تامتخ و  ةّدع  هربق  یلع  متخ  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثیدـح 
تاکربلا وبا  لاق  افـصنم  اّیرحتم  انقتم  اـظفاح  ۀـقث  ناـک  يزاریـشلا و  قاحـسا  وبا  ماـمالا  هتزاـنج  لـمح  ۀـجحلا و  يذ  عباـس  یف  یفوت  رکب 

هیلإ یضمی  ناک  یفاحلا و  رـشب  ربق  بناج  یلا  اربق  هسفنل  ّدعا  دق  یفوصلا  ءارهز  نب  رکب  وبا  خیـشلا  ناک  یفوّصلا  دعـس  یبأ  نب  لیعامـسا 
یصوا دق  ناک  بیطخلا  رکب  وبا  تام  املف  هلک  نآرقلا  هیف  ولتی  هیف و  مانی  ةرم و  عوبسا  لک 

302 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
عضوم لاق  عنتماف و  هب  هرثؤی  نا  هربق و  یف  بیطخلا  اونفدی  نا  هولاس  ءارهز و  نبا  یلا  ثیدحلا  باحـصا  ءاجف  رـشب  ربق  بنج  یلا  نفدی  نا 

انا لاقف  یسلبارطلا  یلع  نب  دمحا  نب  رکب  وبا  وه  ءارهز و  نبا  رضحاف  کلذ  هل  اورکذ  يدلاو و  یلا  اوءاجف  ینم  ذخؤی  یـسفنل  هتددعا  دق 
ناک کنود أ  دـعقیل  بیطخلا  رکب  وبا  ءاجف  هبناج  یلا  تنا  ءایحالا و  یف  یفاحلا  رـشب  نا  ول  کـل  لوقا  نکل  ربقلا و  مهطعا  کـل  لوقا  ـال 
نب لضفلا  وبا  لاق  نذاف  هبلق  باطف  لاق  ۀعاّسلا  نوکی  نا  یغبنی  اذـکهف  لاق  یناکم  هسلجا  تنک  لب  لاق ال  هنم  یلعأ  دـعقت  نا  کب  نسحی 

میعن ۀـّنج  ناحیر و  حور و  یف  انا  لاق  کلاح  فیک  هل  لاقف  مونلا  یف  هار  ّهنا  بیطخلا  تام  امل  ینربخا  نیحلاصلا و  ضعب  ینءاج  نوریخ 
یل لاقف  بیطخلا  رکب  یبأ  نع  هلاسا  نا  تدراف  يادخب  امئاق  اصخش  ناک  توملا  دعب  تیار  ءاّذحلا  نب  نیسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا  لاق  و 

امئان تنک  یلیمّرلا  یکم  لاق  يزانمرالا  ثیغ  لاق  هنع  تامانملا  باتک  یف  ینادربلا  اهاور  راربالا  فراـعتی  ثیح  ۀـنجلا  طـسو  لزنا  ءادـتبا 
ّنأکف ةداعلا  یلع  خیراتلا  ةءارقل  هلزنم  یف  بیطخلا  رکب  یبأ  دنع  انعمتجا  اناک  تیأرف  ۀئامعبرا  نیتس و  ثالث و  ۀنـس  لوالا  عیبر  یف  دادغبب 

هَّللا لوسر  اذه  لیقف  هنع  تلأسف  هفرعا  مل  لجر  رصن  نیمی  نع  هنیمی و  نع  یسدقملا  میهاربا  نب  رصن  حتفلا  وبا  خیـشلا  سلاج و  بیطخلا 
تلق هسلجم و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  رضحی  ذإ  رکب  یبال  ۀلالج  هذه  یسفن  یف  تلقف  خیراتلا  عمسیل  ءاج  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 239 

http://www.ghadirestan.com


حلاّصلا هیقفلا  ینثدـح  ینارفعزلا  قورزم  نب  دـمحم  نسحلا  وبا  لاـق  ماوقا  یلع  ـالماحت  هیف  نا  رکذـی  خـیراتلا و  بیعی  نم  لوقل  ّدر  اذـه 
هَّللا لعف  ام  تلق  يردا  الف  مّسبتی  ناحرف  وه  ۀـمامع و  ناسح و  ضیب  بایث  هیلع  مانملا و  یف  بیطخلا  تیار  لاق  يرـصبلا  دـمحا  نب  نسح 
دعب کلذ  اورـشباف و  هل  رفغی  وا  همحری  هیلإ  دـیحوتلاب  ینعی  هنا  یل  عقوف  ءیجی  نم  لک  ینمحر و  وا  یل  هَّللا  رفغ  لاقف  ینادـی  وه  وا  کـب 

نم ّضغ  دـق  هَّللا  همحر  يزوجلا  نبا  ناب  دـکاتی  تلق  هیلإ  لام  ام  یلا  لام  یتح  بیطخلا  یلع  ۀـلبانحلا  تلماحت  نمتؤملا  لاق  ماـیاب  هتاـفو 
یناعمّسلا دعس  وبا  لاق  هوری  ملف  رابکلا  یلع  ّطحلا  ضعب  كرت  بیطخلا  تیل  تلق  ۀلبانحلا  انباحصا  یلع  بّصعتی  ّهنا  یلا  هبـسن  بیطخلا و 

ۀثلث ۀیافکلا  اءزج  رشع  ۀسمخ  عماجلا  ءازجا  ۀثالث  ثیدحلا  باحصا  فرش  ءازجا  ۀتس  ءزج و  ۀئام  خیراتلا  افّنصم  نوسمخ  ۀتس و  بیطخلل 
ءازجا ۀعست  لصولل  لصفلا  اءزج  رشع  ۀتس  هباشتملا  صیخلت  اءزج  رشع  ۀینامث  قرتفملا  قفتملا و  ءازجا  ةرـشع  قحاّللا  قباّسلا و  اءزج  رـشع 

رـشع ۀعبرا  حضوملا  دلجم  ۀمهبملا  ءامـسالا  هیبا  مسا  هتینک  تقفاو  نم  سبتلملا  زییمت  یف  سبتقملا  ۀـینغ  ءازجا  ۀتـس  لمهملا  یف  لمکملا 
لـصتم زییمت  دـلجم  هقفتملا  هیقفلا و  ءازجا  ۀتـس  کـلام  نع  ةاوّرلا  ءازجا  ۀـثلث  تونقلا  ءازجا  ۀـثلث  لـیفطتلا  ءزج  یـسن  ثدـح و  نم  اءزج 
ۀلمکت یف  فنتوملا  ءازجا  ۀعبرا  یف  ءالخبلا  ءزج  یعفاشلاب  جاجتحالا  ءزج  ۀلحرلا  ءزج  ءانبالا  نع  ءابنالا  ءازجا  ۀثلث  لیخلا  دلجم  دـیناسالا 

نازج ۀلمسبلاب  رهجلا  ۀحتافلا  نم  اهنا  ۀلمسبلا و  باتک  فلتوملا 
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موجنلا یف  لوقلا  ءازجا  ۀثلث  ملعلا  دییقت  لمعلا  ملعلا  ءاضتقا  نیـسلدملا  ءامـسا  اءزج  دهاشلا  عم  نیمیلا  دـلجم  باسنالا  ءامـسالا و  بولقم 
لوهجملا مودـعملا و  ةزاجإ  کشلا  موص  نع  یهنلا  ءزج  دامح  نب  میعن  دنـسم  ءزج  حـیبستلا  ةالـص  ءزج  یعبات  نع  ۀباحّـصلا  ۀـیاور  ءزج 

فلتوملا و ءازجا  ۀینامث  ۀبعش  نع  ةاورلا  مجعم  هل  اضیا  داز  بیطخلا و  فیلاوت  ءامسا  راجنلا  نبا  درـس  دق  ءزج و  نّویعبات  ۀتـس  هیف  ام  ءزج 
ۀثلث ملعلا  ضبق  قرط  ءازجا  ۀثلث  تاّیعابرلا  ءازجا  ۀثلث  تالـسلسملا  ءازجا  ۀعبرا  ةروس  نب  دمحم  ثیدـح  اءزج  نورـشع  ۀـعبرا و  فلتخملا 

هسفنل  یفلّسلا  اندشنا  رینم  نب  رفعج  اندشنا  ظفاحلا  نیسحلا  وبا  یندشنا  لوهجملل  ةزاجالا  ءازجا  ۀثلث  ۀعمجلا  لسغ  ءازجا 
بیطرلا  ّضغلا  یبّصلا  نم  ّذلأ  بیطخلا  تباث  نبا  فیناصت 

بیبللا  ظقیلا  یتفلل  اضایر  اهاوح  نم  اهاور  ذإ  اهارت 
بیرالا  نطفلا  ظفاحلا  بلقب  اهنم  غاص  دق  ام  نسح  ذخای  و 

ملسم مئانغلا  وبا  انربخا  یفلّسلا  نع  نودعس  نب  ییحی  نع  هخیرات  یف  یناعمّسلا  اهاور  بیط  ّيأ  لب  اهبتک  يزاوی  شیع  میعن  ۀحار و  ۀّیا  و 
انا يزاوهالا  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  انا  بیطخلا  رکب  وبا  انا  زازقلا  روصنم  وبا  انا  نسحلا  نب  دـیز  انا  الاق  دـمحم  نب  لّمؤم  دـمحم و  نب 
نب كارع  نع  دـیز  نب  هماسا  نع  رمع  نب  هَّللا  دـبع  نع  ةدـئاز  یبأ  نع  اّیرکز  نب  ییحی  ان  ۀـفرع  نب  نسحلا  انا  يریطملا  رفعج  نب  دـمحم 

ان بیطخلا  لاق  هیورطفلا  ۀقدص  قیقرلا  یف  ّنا  ّالا  ةاکز  قیقرلا  لیخلا و  یف  سیل  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  نع  ةریره  یبأ  نع  کلام 
سنا نع  هیبا  نع  رمتعم  ان  نیتئام  نیعبرا و  عبـس و  ۀنـس  یلع  نب  ورمع  صفح  وبا  ان  یبارهلا  قور  وبأ  ان  هظفح  نم  دهاشلا  مساقلا  نب  یلع 

هیلع و هَّللا  یلـص  یبنلا  هادانف  ۀشحلا  هل  لاقی  مهیداح  ناک  رفـس و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  ءاسن  نم  ةوسن  عم  میلـس  مأ  تناک  لاق 
ریراوقلاب کقوس  ۀشحل  ای  ادیور  ملس 

: اهنم تایباب  بیطخلا  یثری  يرقملا  حارجلا  نب  باطخلا  وبا  لاق 
ابتکلا هفینصت  یف  سانلا  زجعا  ۀفرعم و  اقدص و  يرولا  بیطخلا  قاف 

ابذکلا سیلدتلا و  یفن  هفصوب و  اهّسندی  واغ  نم  ۀعیرشلا  یمح 
ابستحم هّلل  اصلخم  هخیرات  اهعدواف  دادغب  نساحم  الح 

ابیّرلا کشلا و  لازا  يوهلا و  نع  افرحنم  ساطسقلاب  سانلا  یف  لاق  و 
ابرشلا فکاولا  ّحست  ماکر  نوج  أمظ  یلع  رکب  ابا  كارث  یقس 
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ابرتقا هَّللا و  دعو  قّقحت  اذإ  ةرفغم  اناوضر و  ازوف و  تلن  و 
ابقتحم رازوالاب  کیناش  ءاب  اعجطضم و  تبط  یلع  نب  دمحا  ای 

هسفنل  هنع  يرویطلا  نب  لزانملا  يورف  دیج  مظن  بیطخلل  و 
رمقلا کلذ  اّرط  قلخلا  نم  یبسح  رمق  يوس  ینیع  نع  قلخلا  بیغت 

ربطصم هنع  یل  امف  یحور  زاح  هکّلمت و  دق  يداوف  یف  دّلخم 
رظن يرولل  هنم  ّظحلا  ۀیاغ  اهلوانت و  یف  هنم  برقا  سمشلا  و 

رثا هّدخ  یف  يرطاخ  نم  راصف  ۀسلاخم  اموی  هلیبقت  تددو 
رشب ّهنا  هیف  رکفلا  ددر  اکلم و  هّنظ  هار  میلح  مک  و 

هسفنل  بیطخلا  اندشنا  یلع  نب  ثیغ  لاق 
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داعملا كایند و  رمال  اضحم  داشرلا  یغبت  تنک  نا 
داسفلا عماج  يوهلا  ّنا  اهاوه  یف  سفنلا  فلاخف 

هسفنل  بیطخلا  رکب  وبا  اندشنا  بیسنلا  مساقلا  وبا 
احرف تلجع  تقو  ةّذّلل  اهفرخزل و ال  اینّدلا  اخا  نطبغت  ال 
احضو دق  قلخلل  نّیب  هلعف  هبّلقت و  یف  ءیش  عرسا  رهدلاف 
احبذ هب  نم  افیس  دلقت  مک  هتینم و  هیف  السع  براش  مک 

نب دمحا  نب  تباث  نب  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  قارعلا  ماشلا و  ثدـحم  مامالا  ریبکلا  ظفاحلا  بیطخلا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  زین  و 
عمس نمم  قارعلا  داوس  نم  ناجیز  رد  ۀیرق  بیطخ  هدلاو  ناک  ۀئامثالث و  نیعست و  نیتنثا و  ۀنـس  دلو  فیناصتلا  بحاص  يدادغبلا  يدهم 
یلا هیف  لحر  نأشلا و  اذـه  بلط  مهلا  مث  ۀـئام  عبرا  ثلث و  ۀنـس  رغّـصلا  یف  هعمـسا  اذـه و  یلع  هدـلو  ضرحف  ینانکلا  یلع  نآرقلا  أرق  و 

بیطخلا و خویـش  ءامـسا  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  ثیدحلا  نونف  ۀماع  یف  مّدقت  نابکرلا و  هفیناصتب  تراس  عمج و  فّنـص و  عرب و  میلاقالا و 
ثلث و ۀنـس  مرحملا  یف  تعمـس  ام  لوا  لاق  ّبیطلا و  یبأ  یـضاقلاب  یلماحملا و  نب  نسحلا  یباب  هقفت  ۀّیعفاشلا  رابک  نم  ناک  هنع و  ةاوّرلا 

لجر یلا  جرخت  امنا  رـصم  یلا  تجرخ  نا  لاقف  روباسین  یلا  جرخا  رـصمب و  ساحنلا  نب  نمحرلا  دـبع  یلا  ۀـلحّرلا  یف  یناقربلا  ترـشتسا 
ثیداحالاب یناقربلا  رکاذا  اریثک  تنک  روباسین و  یلا  تجرخف  تعامج  اهیفف  روباسین  یلا  تجرخ  نا  کتلحر و  تعاض  کتاف  ناف  دحاو 

ۀـفرعم و هاندـهاش  نّمم  نایعألا  رخآ  بیطخلا  رکب  وبا  ناک  الوکام  نبا  لاق  عمـسا  اـنا  ینع و  ثّدـح  تعاـمج و  اهنمـضی  ینع و  اـهبتکیف 
هرکنم و هدرف و  هبیرغ و  هحیحصب و  املع  هدیناسا و  هللع و  یف  اشیتفت  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثیدحلل  اطبـض  اناقتا و  اظفح و 
بیطخلا و لّـضفف  يرجنـسلا  رـصن  وـبا  بیطخلا و  نع  يروـصلا  تلأـس  هلثم و  ینطق  رادـلا  دـعب  نییدادـغبلل  نکی  مل  لاـق و  مث  هحورطم 

هـسفن لثم  ری  مل  بیطخلا  لعل  ینادربلا  یلع  وبا  لاق  بیطخلا و  لثم  ینطق  رادلا  دعب  دادغب  تجرخا  ام  یجاّسلا  نمتؤم  لاق  انّیب و  الیـضفت 
ناک یناعمسلا  دعـس  وبا  لاق  هظفح  ثیدحلا و  ۀفرعم  یف  هئارظن  ینطق و  رادلاب  هبـشی  بیطخلا  رکب  وبا  هیقفلا  يزاریـشلا  قاحـسا  وبا  لاق  و 

مایا و ۀسمخ  یف  حیحّصلا  ۀمیرک  یلع  ۀکمب  أرق  لاق و  ظافحلا  هب  متخ  احیصف  طبّـضلا  ریثک  طخلا  نسح  اّیرحتم  ۀقث  اروقو  ابیهم  بیطخلا 
يوسنلا رمع  نب  لضفلا  تعمـس  ورمب  دمحم  نب  دوعـسم  بیطخلا  تعمـس  ماشلا  یلا  لاحلا  شوشتل  يریـساسبلا  ۀنتف  دعب  دادـغب  نم  جرخ 

ۀجاح لاق ال  بّطقف و  کتاّمهم  یف  هفرـصت  بهذلا  اذه  لاقف  ریناند  هّمک  یف  يولع و  هیلع  لخدف  بیطخلا  دـنع  روص  عماجب  تنک  لوقی 
امف حار  هتداّجس و  ذخا  ماق و  بیطخلا و  لجخف  رانید  ۀئامثالث  یه  لاق  بیطخلا و  ةداّجس  یلع  هّمک  ضفن  هّلقتـست و  کناک  لاقف  هیف  یل 

قشمد عماجب  هتقلحب  بیطخلا  یلع  أرقا  تنک  يزیربتلا  اّیرکز  وبا  لاق  رینانّدلا  عمجی  وه  يولعلا و  ّلذ  هجورخ و  زع  یسنا 
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ۀیدهلا لاق  ۀقرو و  جرخا  مث  ۀعاس  انثدـحف  كروزأ  نا  تببحا  لاق  ّیلا و  دعـصف  عماجلا  ةرانم  نکـسا  تنک  هل و  ۀعومـسملا  بدالا  بتک 

رخآ یف  هتوص  عمـسی  ثیدحلا  أرق  اذإ  ناک  کلذ و  نم  اوحن  عضو  يرخا و  ۀـبون  دعـص  مث  ریناند  ۀـسمخ  اذاف  امالقا  هذـهب  رتشا  ۀّبحتـسم 
هنم هعامسف  یصیصملا  هَّللا  رصن  يوس  دادغبب  هنم  اوعمس  هباحصا  نم  رشع  ۀتس  نم  تعمس  یناعمّسلا  لاق  احیحـص  ابرعم  أرقی  ناک  عماجلا 

سانلا لیواقا  هیف  ترکذ  نم  لک  لوقی  بیطخلا  تعمس  یسونبآلا  دمحم  وبا  رابنالاب  هنم  هعامـسف  بیطخلا  یلع  نب  ییحی  يوس  قشمدب و 
عفتناف هنم  بّرقت  داوجالا و  دحا  ۀلوّدلا و  ّزع  اهب  روص و  دـصقف  بیطخلا  جرخ  عفاش  نبا  لاق  ترّخا  ام  یلع  لیوعتلاف  لیدـعت  حرج و  نم 

لـضفلا یبأ  نع  ثدحی  دمحم  نب  نیـسحلا  تعمـس  رکاسع  نبا  لاق  ثیدحلا  مولع  یف  ناقتالا  ظفحلا و  هیلإ  یهتنا  اریثک  الام  هاطعا  هب و 
امل مزمز  ءام  ثیدحلاب  اذخا  تاجاح  ثلث  هَّللا  لأس  تابرـش و  ثلث  مزمز  ءام  نم  برـش  ّجـح  امل  هنا  رکذ  بیطخلا  ّنا  هریغ  وا  نوریخ  نب 

یـضقف یفاحلا  رـشب  دنع  نفدی  نا  ۀثلاثلا  روصنملا  عماجب  ثیدحلا  یلمی  نا  ۀیناثلا  اهب  دادغب  خیراتب  ثدـحی  نا  یلوالا  ۀـجاحلاف  هل  برش 
لیترت ةءارق  بایغلا  بیرق  موی  لک  متخی  ناکف  جحلا  یف  انعم  بیطخلا  ناک  لاق  ینیارفسالا  جرفلا  وبا  ان  يزانمرالا  ثیغ  لاق  کلذ  هل  هَّللا 

هل ناکف  دادغب  یلا  قشمد  نم  بیطخلا  تلداع  یجنـسلا  نسحملا  دـبع  لاق  ثدـحیف و  انثدـح  نولوقیف  بکار  وه  سانلا و  هیلع  عمتجی  مث 
دلجم ثیدحلا  باحصأ  فرش  قحاّللا  قباّسلا و  ۀیافکلا  عماجلا  خیراتلا  افنصم  نوسمخ  ۀتـس و  هل  یناعمّـسلا  لاق  ۀمتخ  ۀلیل  موی و  ّلک  یف 
دلجم لمهملا  یف  لمکملا  دـلجم  لصولل  لـصفلا  ءازجا  یف  صیخلتلا  یلاـت  ریبک  دـلجم  هباـشتملا  صیخلت  ریبک  دـلجم  قرتفملا  قفتملا و 
زییمت یف  سبتقملا  ۀـینغ  نازج  اهب  رهجلا  ءزج  ۀـحتافلا  نم  اّهنا  ۀلمـسبلا و  باتک  دـلیجم  نونفلا  دـلیجم  ءالجنلا  لـیفطتلا  دـلجم  حـضوملا 

نع ءانبالا  ۀـیاور  ءزج  ۀـمهبملا  ءامـسالا  ءازجا  ۀـثلث  لیحلا  ءزج  یـسن  ثدـح و  نم  ءازجا  ۀـثلث  هیبا  مسا  هتینک  تقفاو  نم  دـلجم  سبتلملا 
بولقم دلجم  لیـسارملا  مهبم  ءزج  یعفاشلاب  جاجتحالا  ءزج  ملعلا  ءاضتقا  ءزج  ۀلحرلا  فلتخملا  فلتوملا و  ۀـلمکتل  فتوملا  ءزج  مهئابآ 

نع ۀباحصلا  يور  ام  ءزج  موجنلا  یف  لوقلا  ءازجا  ۀثلث  ملعلا  دییقت  ءازجا  ۀعبرا  نیّسلدملا  ءامسا  ءزج  نیمی  دهاشب و  لمعلا  دلجم  ءامسالا 
نب دمحم  دنـسم  ریبک  دلجم  فلتخملا  فلتوملا و  ۀبعـش  نع  ةاورلا  مجعم  تلق و  ءزج  کشلا  موی  موص  ءزج  حیبستلا  ةالـص  ءزج  نیعباتلا 

یندشنا کلذ  ریغ  ءازجا و  ۀثلث  ۀعمجلا  لسغ  ءازجا  ۀثلث  ملعلا  ضبق  قرط  ءازجا  ۀثلث  تاّیعابرلا  ءازجا  ۀثلث  تالـسلسملا  ءازجا  ۀعبرا  ۀـقوس 
یفلّسلا  نع  نودعس  نب  ییحی  نع  لیذلا  یف  یناعمسلا  هاور  دق  هسفنل و  یفلّسلا  اندشنا  ینادمهلا  لضفلا  وبا  اندشنا  ینینویلا  نسحلا  وبا 

بیطرلا  ّضغلا  ابّصلا  نم  ّذلأ  بیطخلا  تباث  نبا  فیناصت 
بیبللا  ظقیلا  یتفلل  اضایر  اهاوح  نم  اهاور  ذإ  اهاری 

اهنم غاص  دق  ام  نسح  ذخای  و 
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شیع  میعن  ۀحار و  ۀّیاف  بیرالا  نطفلا  ظفاحلا  بلقب 
باّطخلا ظاّعولا و  یلا  مدقت  ءاسؤّرلا  سیئر  ناک  دق  بیطخلا و  ةافوب  ملعلا  اذه  تام  ینادـمهلا  نسحلا  وبا  لاق  بیط  يأ  لب  اهبتک  يزاوت 

هیف ةربایخلا و  نع  ۀیزجلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  طاقـساب  اباتک  دوهیلا  ضعب  رهظا  رکب و  یبأ  یلع  هوضرعی  یتح  اثیدح  اووری  نا ال 
ربیخ دعب  حتفلا  ماع  ملسا  وه  ۀیواعم و  ةداهـش  هیف  لاق  اذه  تلق  نیا  نم  لیق  روزم  اذه  لاقف  رکب  یبأ  یلع  ریزولا  هضرعف  ۀباحّـصلا  ةداهش 

بدؤملا دیعس  لاق  هلثم  كردی  مل  ظفاح  فّنصم  ماما  بیطخلا  یلهذلا و  عاجش  لاق  نیتنسب  ربیخ  لبق  تام  ذاعم و  نب  دعـس  ةداهـش  هیف  و 
ناک یـسونبالا  نبا  لاق  ینطق  رادـلا  یلا  ظفحلا  یهتنا  بیطخلا  یلع  نب  دـمحا  انا  لاقف  رکب  وبا  ظفاحلا  تنا  هل  یئاـقل  دـنع  بیطخلل  تلق 
رهاط نبا  لاق  سانلا  یلع  هضرعی  قبط  یلع  هلقع  لعج  دقف  فّنـص  نم  لوقی  بیطخلا  ناک  لیق  هعلاطی و  ءزج  هدـی  یف  یـشمی و  بیطخلا 
دلبلا ریما  ناک  هیف و  ساّنلا  مّلکتف  حـیلم  ّیبص  هیلإ  فلتخی  ناک  هنا  قشمد  نم  بیطخلا  جورخ  ببـس  ناک  لاق  یلمرلا  یکم  اـن  روثنملا  یف 
ۀلیّللا کلت  هدصقف  اّینس  ناک  هلتقی و  لیّللاب و  بیطخلا  ذخای  نا  هتطرش  بحاص  رماف  بیطخلاب  کتفلل  اببـس  کلذ  لعجف  ابّـصعتم  اّیـضفار 
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کبلطا اناف ال  ّيولعلا  نسحلا  یبأ  نب  فیرشلا  راد  مجهت  اّنم و  ّرفت  کنا  ّالا  ۀلیح  کل  دجا  لاق ال  هب و  رما  امب  هل  لاق  هذخاف و  ۀعامج  یف 
هلاثما و یف  هیف و  يداقتعا  فرعت  تنا  ریمالا  اهّیا  هل  لاقف  هب  ثعبی  نا  فیرـشلا  یلا  ریمالا  لسراف  کلذ  لـعفف  هربخاـف  ریمـالا  یلا  عجرا  و 

نم هجرخت  نا  يرا  لاق  يرت  اذ  امف  لاق  دهاشملا  تبرخ  ۀعیـشلا و  نم  ۀعامج  هب  لتق  هتلتق  نا  قارعلاب  روهـشم  وه  ۀحلـصم و  هلتق  یف  سیل 
روص و دصقف  نیسمخ  عبـس و  ۀنـس  رفـص  یف  قشمد  نم  جرخ  یناعمّـسلا  نبا  لاق  ةّدم و  اهب  ماقا  روص و  یلا  بهذف  هجارخاب  رماف  كدلب 

بیطخلاب یعـس  رکاسع  نبا  لاق  هیلإ و  لام  ام  یلا  لام  یتح  بیطخلا  یلع  ۀـلبانحلا  تلماحت  یجاّسلا  نمتؤملا  لاق  امایأ و  اـهب  روزی  ناـک 
دادغب و مدـق  بیطخلا  نا  لیق  قشمد و  عماج  یف  سابعلا  ۀباحـصلا و  لئاضف  يوری  یبصان  وه  لاق  شویجلا و  ریما  یلا  یـسیسمدلا  نیـسح 

اورظناف عامسلا  هضرغ  سیل  ریبک و  لجر  اذه  ۀفیلخلا  لاقف  ءزجلا  ةءارق  یف  نذاتسی  ۀفالخلا  راد  یتاف  هَّللا  رماب  مئاقلا  عامـس  هیف  ءزجب  رفظ 
ثراولا دـبع  نب  هَّللا  ۀـبه  تلأس  رهاط  نبا  لاق  ۀـصقلا  رکذ  روصنملا و  عماجب  یلما  نا  یلا  نذؤی  نا  لاق  هتیکاح  ام  هولأـسف  ۀـجاح  هل  لـه 

ةرداب هل  تناک  بضغ  هیلع  انححلا  نا  مایا و  دـعب  انباجا  ءیـش  نع  انلأس  اذإ  اّنک  لاق ال  ظفحلا  یف  هفیناصتک  بیطخلا  ناک  له  يزاریـشلا 
اّما لاق  بیطخلا  رکب  وبا  ظفاحلا  ان  ینارفعزلا  قوزرم  نب  دـمحم  انثدـح  ظفاحلا  رهاط  وبا  انا  رفعج  اـنا  لـالخلا  نب  یلع  وبا  اـنربخا  ۀـشحو 

اهنع و هیبشتلا  ۀیفیکلا و  یفن  اهرهاوظ و  یلع  اهؤارجا  اهتابثا و  فلّسلا  بهذم  حاحّصلا  ننـسلا  یف  اهنم  يور  ام  ناف  تافّـصلا  یف  مالکلا 
اهاقن دق 
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ۀقیرطلا كولـس  وه  امنا  لصفلا  فییکتلا و  هیبشتلا و  نم  برـض  یلا  کلذ  یف  اوجرخف  نیتبثملا  نم  موق  اهققح  هَّللا و  هتبثا  ام  اولطباف  موق 
يذتحی تاذلا و  یف  مالکلا  عرف  تافّصلا  یف  مالکلا  نا  اذه  یف  لصالا  هنع و  رصقملا  هیف و  یلاغلا  نیب  هَّللا  نید  نیرمالا و  نیب  ۀطسوتملا 

وه امنا  هتافـص  تابثا  کلذـک  ۀـیفیک و  تابثا  دوجو ال  تابثا  وه  امنا  نیملاعلا  بر  تابثا  نا  امولعم  ناک  اذاف  هلاـثم  هوذـح و  کـلذ  یف 
نا ةردقلا و ال  دـیلا  ینعم  نا  لوقن  هسفنل و ال  یلاعت  هَّللا  تبثا  تافـص  یه  امناف  رـصب  عمـس و  دـی و  هّلل  انلق  اذاف  فییکت  دـیدحت و  تابثا 

لوقن لعفلا و  تاودا  حراوج و  یه  یتلا  راصبالا  عامـسالا و  يدـیالاب و  اههّبـشن  حراوج و ال  اهنا  لوقن  ملعلا و ال  رـصبلا  عامّـسلا و  ینعم 
ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  یلاعت  هلوقل  اهنع  هیبشتلا  یفن  بجو  اهب و  درو  فیقوتلا  نال  اهتابثا  بجو  امنا 

ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو 
نب دمحم  عامسلاب  هنع  ثدح  نم  رخآ  فالخلا و  نم  ائیـش  قلع  تایاورلاب و  نآرقلا  أرق  دادغبب و  أشن  بیطخلا  ۀمجرت  یف  راجنلا  نبا  لاق 
مث يرادقابلا  تنب  ۀـبیجع  هتزاجاب  تدرفنا  يذـلا  یفقثلا  نسحلا  نب  دوعـسم  ةزاجالاب  هنع  ثدـح  نم  رخآ  تلق و  یـضاقلا  يومرالا  رمع 

مئاقلا یلا  بیطخلا  بتک  ریمالا  یلع  نب  یلع  روصنم  وبا  لاق  اهنع  لجرلا  عروتف  دوعسمل  بیطخلا  ةزاجإ  لقن  یف  ینیدملا  یسوم  وبا  نعط 
نا یما  ینتثدح  رـصان  نبا  لاق  نیثدـحملا  یلع  اهقرفف  هل  نذاف  تئـش  نم  یلع  هقّرفا  یتح  یل  نذأیلف  لاملا  تیبل  یل  ام  نوکی  تم  اذإ  ینا 

هقرفی نا  هترما  يّذلا  ائیـش  بهذـلا  نم  ینطعی  مل  نوریخ  نبا  نا  يدیـس  ای  اموی  هل  تلقف  هضرم  یف  بیطخلا  یلع  تلخد  لاق  اهثدـح  یبأ 
یلیمرلا یکم  لاق  ارانید  نوعبرا  اهیف  ناکف  اهیف  کل  هَّللا  كراب  هذه  ذـخ  لاق  ةّدـخملا و  نم  هسار  بیطخلا  عفرف  ثیدـحلا  باحـصا  یلع 

یبأ یلا  یصوا  هعباس و  موی  تام  ۀجحلا و  يذ  لوا  یف  لاحلا  هب  ّدتشا  نا  یلا  هفصن  یف  نیتس  ثلث و  ۀنس  نم  ناضمر  یف  بیطخلا  ضرم 
نفد هّللاب و  يدتهملا  نب  نیـسحلا  وبا  مهّما  قلخلا و  ةاضقلا و  هعّیـش  ّربلا و  هوجو  یف  هلام  قرف  هدی و  یلع  هبتک  فقو  نوریخ و  نب  لضفلا 

هتزانج يدی  نیب  ناک  هبایثب و  قدصتی  ناب  یـصوا  رانید و  اتئام  وه  هلامب و  قدصت  برح و  بابب  نفد  نوریخ  نبا  لاق  یفاحلا  رـشب  بنجب 
هیلع و هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نع  بذکلا  یفنی  ناک  يذلا  اذه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نع  ّبذی  ناک  يّذلا  اذه  نودانی  ۀعامج 

باتک درو  ینانکلا  نبا  زعلا  لاق  تامتخ و  ةدـع  هربق  یلع  متخ  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثیدـح  ظفحی  ناک  يذـلا  اذـه  ملس 
یفوصلا دعس  یبأ  نب  لیعامسا  لاق  هتزانج  لمح  نمم  يزاریـشلا  قاحـسا  وبا  ناک  ۀجحلا و  يذ  عباس  یف  تام  رکب  ابا  ظفاحلا  نا  ۀعامج 

هیف أرقی  هیف و  مانی  عوبسا و  لک  یف  هیلإ  یضمی  ناک  یفاحلا و  رشب  ربق  بنج  یلا  اربق  هسفنل  دعا  دق  انطابرب  یفوصلا  ءارعن  نب  رکب  وبا  ناک 
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بنج یلا  نفدی  نا  یصوا  ناک  بیطخلا و  تام  املف  هلک  نآرقلا 
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هرـضحاف و یبأ  یلا  اوءاجف  عنتماف  هب  رثؤی  نا  هربق و  یف  بیطخلا  اونفدـی  نا  هولاس  و  ءارهز ؟؟؟ نبا  یلا  نوثدـحملا  ءاجف  یفاـحلا  رـشب  ربق 
نـسحی ناک  کنود  دـعقی  بیطخلا  رکب  وبا  ءاجف  هبناج  یلا  تنا  ءایحالا و  یف  یفاحلا  رـشب  نا  ول  نکل  ربقلا و  مهطعا  کل  لوقا  انا ال  لاق 

نب نیـسحلا  نب  یلع  لاق  مهل  نذا  هبلق و  باطف  ۀـعاسلا  نوکی  نا  یغبنی  اذـکف  لاق  هسلجا  موقا و  تنک  لب  لاق ال  هنم  یلعا  دـعقت  نا  کـب 
فراعتی ثیح  ۀنجلا  طسو  لزنا  ءادتبا  یل  لاقف  بیطخلا  نع  هلأسأ  نا  تدرأف  ياذحب  امئاق  اصخـش  ناک  بیطخلا  توم  دعب  تیار  ءاّذحلا 

دنع ّاناک  تیارف  نیتس  ثالث و  ۀنـس  لوالا  عیبر  نم  رـشع  یناثلا  ۀـلیل  یف  امئان  دادـغبب  تنک  یلیمرلا  یکم  لاق  يزانمرالا  ثیغ  لاق  راربالا 
هَّللا لوسر  اذه  لیقف  هنع  تلأسف  لجر  رصن  نیمی  نع  هنیمی و  نع  یسّدقملا  میهاربا  نب  رصن  خیـشلا  ةداعلا و  یلع  هخیرات  ةءارقل  بیطخلا 

هسفنل  بیطخلا  اندشنا  ثیغ  لاق  رکب  یبال  ۀلالج  هذه  یسفن  یف  تلقف  خیراتلا  عمسیل  ءاج  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 
داعملا كایند و  رما  یف  اضحم  داشرلا  یغبت  تنک  نا 

داسفلا عماج  يوهلا  نا  اهاوه  یف  سفنلا  فلاخف 
نب دـمحا  بیطخلا  رکب  وبا  هتفگ و  دـنتخای  تافو  هئام  عبرا  نیتس و  ثلث و  هنـس  رد  هک  یناـسک  رکذ  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  و 

نیتنثا و ۀنس  تدلو  لاق  مالسالا  یف  ةرشتنملا  فیلاوتلا  بحاص  مالعالا و  ۀمئالا  دحا  ظفاحلا  يدادغبلا  يدهم  نب  دمحا  نب  تباث  نب  یلع 
يور تلق  بیطخلا  لثم  ینطق  رادلا  دعب  نییدادغبلل  نکی  مل  الوکام  نبا  لاق  ۀئامعبرا  ثلث و  ۀنـس  لوا  یف  اتعمـس  ۀـئام و  ثالث  نیعـست و 

؟؟؟ تلصلا نبا  يدهم و  نب  رمع  یبأ  نع 
هَّللا و همحر  ۀجحلا  يذ  عباس  یف  دادغبب  یفوت  يرلا و  ۀفوکلا و  قشمد و  ناهبـصا و  روباسین و  ةرـصبلا و  یلا  لحر  امهتقبط و  يزاوهالا و 

بیطخلا تباث  نب  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  ایندلا  ظفاح  تام  اهیف  هتفگ و  هئامعبرا  نیتس و  ثلث و  هنس  عئاقو  رد  مالـسالا  لود  رد  یبهذ  زین 
ۀنس رکذ  رد  لماک  رد  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ۀنس و  نوعبـس  يدحا و  هل  فیناصتلا و  بحاص  يدادغبلا 

خیراتلا و بحاص  يدادغبلا  تباث  نب  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  بیطخلا  یفوت  ۀجحلا  يذ  یف  ۀنسلا  هذه  یف  هتفگ و  هئامعبرا  نیتس و  ثلث و 
رد یلع  نب  لیعامسا  ءادفلا  وبا  يزاریشلا و  قاحسا  وبا  خیشلا  هتزانج  لمح  نمم  هنامز و  یف  ایندلا  ماما  ناک  دادغبب و  ةریثکلا  تافنـصملا 

یلع نب  دمحا  رکب  وبا  بیطخلا  دادغبب  یفوت  ۀجحلا  يذ  یف  اهیف  هتفگ و  ۀـئامعبرا  نیتس و  ثلث و  هنـس  عئاقو  رد  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخم 
فنـص يزاریـشلا و  قاحـسا  وبا  خیـشلا  هتزانج  لمح  نمم  هنامز و  یف  ایندـلا  ماما  ناک  ةریثکلا و  تافنـصملا  بحاص  يدادـغبلا  تباث  نب 
يدامج یف  هدلوم  خیراتلا و  ثیدحلا و  هیلع  بلغ  اهیقف و  ناک  نیرّحبتملا و  ظاّفحلا  نم  ناک  میظع و  عالطا  نع  ئبنی  يّذلا  دادغب  خیرات 
بحاـص ربـلا  دـبع  نب  فـسوی  رمع  وـبا  قرـشلا و  ظـفاح  هتقو  یف  روکذـملا  بیطخلا  ناـک  ۀـئامثالث و  نیعـست و  نیتـنثا و  ۀنـس  يرخـالا 

هبتک عیمج  فقو  اباتک و  نیتس  نم  رثکا  فّنص  بقع و  بیطخلل  نکی  مل  ۀنسلا و  هذه  یف  اتام  برغلا و  ظفاح  باعیتسالا 
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نب تباث  نب  یلع  نب  بیطخلا  دمحا  هتفگ  هفینح  یبأ  دیناسم  عماج  لاجر  ءامـسا  رد  یمزراوخ  دومحم  نب  دمحم  دیؤملا  وبا  هَّللا و  همحر 
کلملا و رهن  لامعا  نم  ۀیرقب  دـلو  راجنلا  نب  هَّللا  دـبع  وبا  ظفاحلا  لاق  دادـغب  خـیرات  بحاص  ظفاحلا  رکب  وبا  بیطخلا  يدـهم  نب  دـمحا 

نم اهب  عمس  ناسارخ و  یلا  لحر  اهب و  عمـس  ةرـصبلا و  یلا  لحر  اهخویـش و  نم  اهب  عمـس  دادغبب و  وه  أشن  ناجیردب و  بطخی  هوبا  ناک 
تیب قشمد و  روص  ددرتی  ناک  ماشلا و  یلا  جرخ  مث  اهب  نیقابلا  هخویش  نم  عمس  دادغب و  یلا  داع  مث  قارعلاب  عمس  مصالا و  نبا  باحـصا 

ۀتس هل  راجنلا  نبا  لاق  هتافّنصم  نم  کلذ  ریغ  خیراتلاب و  اهب  ثدح  هرمع و  رخآ  یلا  اهب  ماقا  هرمع و  رخآ  یف  دادغب  یلا  داع  مث  سدقملا 
ۀئام و ثلث  نیعست و  نیتنثا و  ۀنس  تدلو  بیطخلا  انا  لاقف  زارفلا  لاق  راجنلا  نبا  لاق  ءازجا  ۀتس  ۀئام و  دادغب  خیرات  اهنم  افّنصم  نوسمخ  و 

ةرشتنملا فیلاوتلا  بحاص  مالعالا  ۀمئالا  دحا  ظفاحلا  هتفگ و  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  ۀئامعبرا و  نیتس و  ثلث و  ۀنـس  ۀجحلا  يذ  یف  تام 
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لحر امهتقبط و  يزاوهالا و  تلّـصلا  نبا  يدهم و  نب  رمع  یبأ  نع  يور  يدادغبلا  تباث  نب  یلع  نب  دمحا  بیطخلا  رکب  وبا  مالـسالا  یف 
نع هقفلا  ذخا  فصوی و  نا  نم  رهشا  هلضف  فنصم و  ۀئام  نم  ابیرق  فّنص  يّرلا و  ۀفوکلا و  قشمد و  ناهبـصا و  روباسین و  ةرـصبلا و  یلا 

ۀجحلا و يذ  عباس  نینثالا  موی  یف  یفوت  خیراتلا  ثیدحلا و  هیلع  بلغ  اهیقف  ناک  يربّطلا و  بیطلا  یبأ  یضاقلا  یلماحملا و  نیـسحلا  یبأ 
امیف ینعی  هّلعل  تلق  هفیناصت  یف  هعجاری  ناک  هشعن و  لمح  نم  ۀـلمج  نم  يزاریـشلا  قاحـسا  وبا  خیـشلا  ناـک  لاوش و  یف  یناعمّـسلا  لاـق 
ناک یفاحلا و  رشب  ربق  بناج  یلا  اربق  هسفنل  دعا  دق  ناک  یفوّصلا  ءارهز  نب  رکب  ابا  نا  هدنـسب  راّجنلا  نیدلا  بحم  رکذ  ثیدحلاب و  ّقلعتی 
ءاج رـشب  ربق  بناج  یلا  نفدی  نا  یـصوا  دـق  ناک  بیطخلا و  تام  املف  هلک  نآرقلا  هیف  أرقی  هیف و  مانی  ةرم و  عوبـسا  لک  یف  هیلإ  یـضمی 

ادـیدش و اعانتما  کلذ  نم  عنتماف  هب  هرثؤی  نا  هسفنل و  هّدـعا  يذـّلا  ربقلا  یف  بیطخلا  نفدـی  نا  هولاس  ءارهز و  نبا  یلا  بیطخلا  باحـصا 
لاق هرضحتساف و  کلذ  هلا  رکذ و  یفوصلا و  دعس  یبأ  خیـشلا  یلا  اؤاج  کلذ  اوأر  اّملف  ینم  ذخؤی  نیتس  ذنم  یـسفنل  هتددعا  عضوم  لاق 
ناک کنود أ  دـعقی  بیطخلا و  رکب  وبا  ءاجف  هبناج  یلا  تنا  ءایحالا و  یف  یفاحلا  رـشب  نا  ول  کل  لوقا  نکل  ربقلا و  مهطعا  لوقا  انا ال  هل 
یف مهل  نذا  هبلق و  باطف  لاق  نا  الا  نوکی  نا  یغبنی  اذکه  لاق و  یناکم  یف  هسلجا  موقا و  تنک  لب  لاق ال  هنم  یلعأ  دعقت  نا  کب  نسحی 

ءاهقفلا و ثیدحلا و  بابرا  یلع  اهقرف  رانید و  اتئام  وه  هلام و  عیمجب  قّدـصت  دـق  بیطخلا  ناک  برح و  باب  یف  روکذـملا  ربقلا  یف  هنفد 
هل تیئر  بقع و  هل  نکی  مل  نیملـسملا و  یلع  هبتک  عیمج  فقو  بایثلا و  نم  هیلع  اـم  عیمجب  هنع  قّدـصتی  نا  یـصوا  هضرم و  یف  ءارقفلا 

نکی مل  الوکام  نبا  لاق  ناک  هظفح  ثیدحلا و  ملع  هیلإ  یهتنا  دق  ناک  هتوم و  دعب  ۀحلاص  تام  انم 
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ثلث و ۀنـس  عئاقو  رد  رـشبلا  لاوحا  یف  رـصتخملا  ۀمتت  رد  يدرولا  نباب  ریهـشلا  رفظم  نب  رمع  بیطخلا و  لثم  ینطق  رادلا  دعب  نییدادـغبلل 
لمح نمع  هنامز و  ماما  يدادـغبلا  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  بیطخلا  دادـغبب  یفوت  ۀـجحلا  يذ  یف  اـهیف  هتفگ و  ۀـئامعبرا  نیتس و 

ثیدـحلا و هیلع  بلغ  اهیقف  نیّربحتملا  ظاّفحلا  نم  ناک  میظع  عـالطا  نع  ئبنی  دادـغب  خـیرات  هل  يزاریـشلا و  قاحـسا  وبا  خیـشلا  هتزاـنج 
باعیتسالا بحاص  ّربلا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبا  قرـشلا و  ظفاح  وه  ۀئامثالث  نیعـست و  نیتنثا و  ۀنـس  يرخالا  يدامج  یف  هدـلوم  خـیراتلا 

تاقبط رد  یکبس  باهولا  دبع  هبتک و  عیمج  فقو  اباتک و  نیتس  نم  رثکا  فّنص  بیطخلل و  بقع  ۀنسلا و ال  هذه  یف  اتام  برغلا و  ظفاح 
ثیدحلا ةرهم  ظافحلا و  مالعالا  دحا  ریبکلا  ظفاحلا  بیطخلا  رکب  وبا  يدـهم  نب  دـمحا  نب  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  هتفگ  هیعفاش  ياهقف 

یبأ بیطخلا  هدلاول  ناک  ۀئامثالث و  نیعست و  نیتنثا و  ۀنس  ةرخآلا  يدامج  نم  نیقب  تسل  سیمخلا  موی  دلو  ةرـشتنملا  فیناصتلا  بحاص 
رـشع يدحا  هل  عمـسف و  هرغـص  یف  عامـسلا  یلع  هدلو  ّضحف  قارعلا  يرق  يدحا  ناجیز  رد  ۀـیرقب  بطخی  ناک  ملعلاب  ماملا  یلع  نسحلا 
ماشلا یلا  ۀـلوهکلا  یف  لحر  ناهبـصا و  یلا  مث  ۀنـس  نیرـشع  ثالث و  نبا  روباسین  یلاو  ۀنـس  نیرـشع  نبا  وه  ةرـصبلا و  یلا  لحر  ۀـنس و 

نب نسحلا  ابا  رافحلا و  لاله  سراوفلا و  یبأ  نب  حتفلا  ابا  ینیلاملا و  دیعـس  ابا  هیوقرز و  نب  نسحلا  ابا  یـسرافلا و  يدهم  نب  رمع  عمـسی 
ابا روباسینب و  امهریغ  يودبعلا و  مزاح  اب  ار  يریحلا  رکب  ابا  ةرصبلاب و  ۀعامج  ننّـسلا و  يوار  یمـشاهلا  رمع  ابا  دادغبب و  مهریغ  نارـشب و 

سمخ ۀنس  ماشلا  مدق  زاجحلا و  نادمه و  يرلا و  ۀفوکلاب و  رونیّدلاب و  هریغ  رامکلا و  نیسحلا  نب  دمحا  ناهبـصاب و  هریغ  ظفاحلا و  میعن 
هفیلات اهب  ثّدح  هبتک و  یف  فنصی  ذخا  اهنکسف و  نیـسمخ  يدحا و  ۀنـس  اهمدق  مث  جحلا  یلا  هجوت  اریثک و  اقلخ  عمـسف  اّجاح  نیعبرا  و 

دبع الوکام و  نبا  هریغ و  ینانکلا و  دمحا  نب  زیزعلا  دبع  هبراقا  نم  امهریغ  يرهزالا و  مساقلا  وبا  یناقربلا و  رکب  وبا  هخویش  نم  هنع  يور 
نب مساقلا  وبا  ظفاحلا  ثدـح  مهدرـس  لوطی  قئالخ  ۀنـضاحلا و  نب  رکب  وبا  ینارفعزلا و  قوزرم  نب  دـمحم  يدنقرمـسلا و  دـمحا  نب  هَّللا 

يدنقرمسلا و مساقلا  وبا  يراصنالا و  رکب  وبا  یضاقلا  قیرز و  نب  روصنم  وبا  مهنم  بیطخلا  نع  هوثدح  اخیش  نیرشع  ۀعبرا و  نع  رکاسع 
غابصلا نب  رصن  یبأ  فالخلا و  هنع  قلع  يربطلا و  بیطلا  یبأ  یضاقلا  یلماحملا و  نسحلا  یبأ  یلع  هقفت  ءاهقفلا  رابک  نم  ناک  مهریغ و 

دارأ ۀیزورملا و  ۀمیرک  یلع  مایا  ۀـسمخ  یف  ۀـکمب  يراخبلا  حیحـص  أرق  يرعـشالا و  نسحلا  یبأ  بهذـم  یلا  مالکلا  یف  بهذـی  ناک  و 
ّمصالا باحصا  یلا  روباسین  یلا  جرخا  وا  رصم  یلا  ساحنلا  نبا  یلا  لحرا  له  یناقربلا  ترـشتساف  لاق  رـصم  یلا  ساّحنلا  نبا  یلا  ۀلحّرلا 
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کتاف نا  ۀعامج  اهیفف  روباسین  یلا  تجرخ  نا  کتلحر و  تعاض  کتاف  نا  دحاو  لجر  یلا  جرخت  امنا  رـصم  یلا  تجرخ  نا  کنا  لاقف 
رفّسلا یصع  یقلا  دادغبب و  ماقا  مث  روباسین  یلا  تجرخف  یقب  نم  تکردا  دحاو 
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ّيور اهتلجد و  ءام  حـفط  نا  هلثمب و  اهبناوج  تطاحا  داّضلاب و ال  قطن  نم  حـصفا  نع  يوری  هریظن  یلع  اهروس  فاط  اـمف  هتاـفو  نیح  یلا 

هتافنـصم ناسل و  تاذ  اهناولا  قئاقـشب  هتبطاخ  اهئانب و  نم  فقوم  لک  یلع  هتفقوا  اهئانبا و  رارـسا  یلع  هتعلطا  اـهرابخا و  هتفرع  داـص  لـک 
هَّللا لوسر  ثیدـحلا  اطبـض  اناقتا و  اظفح و  ۀـفرعم و  هاندـهاش  نّمم  نایعألا  رخآ  رکب  وبا  ناک  الوکام  نبا  لاـق  افّنـصم  نیتّسلا  یلع  دـیزت 

ام یجاّسلا  نمتؤملا  لاق  هلثم و  ینطق  رادلا  نسحلا  یبأ  دعب  نییدادغبلا  یف  نکی  مل  لاق و  ۀحورطم  هلوبقم و  اصن  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلص 
قاحـسا وبا  خیـشلا  لاـق  هسفن و  لـثم  ری  مل  بیطخلا  لـعل  ینادربـلا  یلع  وبا  لاـق  بیطخلا و  نم  ظـفحا  ینطق  رادـلا  دـعب  دادـغب  تجرخا 

ام ۀعنـصلا  هذه  ماما  بیطخلا  ناک  یـساوّرلا  نایتفلا  وبا  لاق  هظفح و  ثیدحلا و  ۀفرعم  یف  هئارظن  ینطق و  رادلاب  هبـشی  بیطخلا  يزاریـشلا 
بیطلا و یبأ  یـضاقلا  نع  هقفلا  قلع  لاق و  نینـس  رـشع  نبا  وه  ثیدحلا و  عمـسا  بیطخلا  ینعا  هنا  ینانکلا  زیزعلا  دبع  لاق  هلثم و  تیار 

بهذـم وـه  تلق و  يرعـشالا  نسحلا  یبأ  بهذـم  یلا  بهذـی  ناـک  لاـق و  غابّـصلا  نبا  نارقا  نم  وـه  تلق و  غابـصلا  نـب  رـصن  یبأ  نـع 
ناقیرفلا هیف و  نظ  یلع  ءانب  هّدرف  يرعـشالا  بهذم  ردی  مل  نم  ۀنـسلا و  یلا  هازع  هیبشتلاب و  لاقف  عدتبا  نم  الا  اثیدح  امیدـق و  نیثدـحملا 

ام يرعشالا  بهذم  یلا  بهذی  ناک  بیطخلا  نا  ینانکلا  لوق  بیقع  انه  یبهذلا  انخیش  لاق  ۀنطفلا و  نع  مه  دعبا  نیثدحملا و  رغاصا  نم 
رخآ لوق  يرعشالل  يرعشالا و  بهذم  اذه  تلق و  هفیناصت  یف  کلذب  حّرص  تءاج  امک  ّرمت  اهنا  تافصلا  یف  بیطخلا  بهذم  تلق  هصن 

ۀتس و هل  لاق و  ظافحلا  هب  متخ  احیصف  طبضلا  ریثک  ّطخلا  نسح  ۀجح  ایرحتم  ۀقث  اروقو  ابیهم  ناک  یناعمـسلا  نب  دعـس  وبا  لاق  لیواتلاب و 
اهضعب ناف  اهنم  دجوی  مل  ام  رکذ  طقسا  یناعمسلا  نبا  نا  نیمالکلا  نیب  عمجلا  تلق و  نوتس  فین و  یه  راجنلا  نبا  لاق  افّنصم و  نوسمخ 

یفلسلا  لوقی  اهیف  سانلا و  یلا  جرخت  نا  لبق  هتوم  دعب  قرتحا 
بیطرلا  ّضغلا  یبّصلا  نم  ذلأ  بیطخلا  تباث  نبا  فیناصت 

بیبللا  ظقیلا  یتفلا  اضایر  اهاوح  نم  اهاور  ذإ  اهاری 
بیرالا  نطفلا  ظفاحلا  بلقب  اهنم  غاص  دق  ام  نسح  ذخات  و 

بیط  ّيأ  لب  اهشیع  يزاوی  شیع  میعن  ۀحار و  ۀیاف 
هیلع ۀلبانحلا  تلماحت  یجاسلا  نمتؤملا  لاق  ۀبلطلل  ریثکلا  بهذـلا  بهی  ةرئاد  ملعلا  بالط  یلع  تاقدـص  ةرهاظ و  ةورث  بیطخلل  تناک  و 
یلا ۀـمتخ  موی  لک  متخی  ناک  هنا  جـحلا  یف  بیطخلا  قفاو  نم  دـحاو  ریغ  لاق  اهحرـش و  یغبنی  هیلع ال  بیذاـکا  عضوب  مهنم  یلتبا  تلق و 

دمحم نب  دوعـسم  تعمـس  یناعمـسلا  دعـس  وبا  لاق  مهثدحیف  انثدح  نولوقی  بکار  وه  سانلا و  هیلع  عمتجی  مث  لیترت  ةءارق  بایغلا  بیرق 
یف ۀـّیولعلا و  ضعب  هیلع  لخدـف  بیطخلا  دـنع  روص  عماج  یف  تنک  لوقی  يوسنلا  رمع  نب  لـضفلا  تعمـس  لوقی  بیطخلا  رـصن  یبأ  نب 

کتاّمهم ضعب  یف  اذه  فرصا  کل  لوقی  کیلع و  مّلسی  نالف  بیطخلل  لاقف  ریناند  هّمک 
312 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاق اهیلع و  ریناندلا  حرط  بیطخلا و  ةداّجس  یلع  هّمک  ضفن  هّلقتـست و  کناک  يولعلا  لاقف  ههجو  بّطق  هیف و  یل  ۀجاح  بیطخلا ال  لاقف 
ّزع یسنا  ام  لضفلا  لاق  دجسملا  نم  جرخ  ضرالا و  یلع  ریناندلا  ّبص  ةداجّـسلا و  ذخا  ههجو و  ارّمحم  بیطخلا  ماقف  رانید  ۀئامثالث  هذه 
نم برـش  جح  امل  ّهنا  رکذی  اهعمجی و  ریـصحلا و  قوقـش  نم  ریناندلا  طقتلی  ضرالا  یلع  دعاق  وه  يولعلا و  کلذ  ّلذ  بیطخلا و  جورخ 
اذإ نفدی  نا  ۀثلاثلا  روصنملا و  عماجب  یلمی  نا  یناثلا  دادغب و  خیراتب  ثّدـحی  نا  یلوالا  تاجاح  ثالث  هَّللا  لاس  تابرـش و  ثلث  مزمز  ءام 
نع ۀیزجلا  طاقساب  هیلع  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  باتک  هنا  یعّدا  اباتک و  رهظا  دوهیلا  ضعب  نا  یکح  ۀثلثلا و  تلصحف  یفاحلا  رشب  دنع  تام 

ةداهـش هیف  نال  رّوزم  اذه  لاق  هلّماتف و  بیطخلا  یلع  ضرعف  هیف  ّیلع  ّطخ  نا  رکذ  مهنع و  هَّللا  یـضر  ۀباحـصلا  تاداهـش  هیف  ربیخ و  لها 
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ذاعم نب  دعس  ةداهش  هیف  يرج و  ام  رـضح  تقولا و ال  کلذ  یف  املـسم  نکی  مل  کلذ و  لبق  تحتف  ربیخ  حتفلا و  ماع  ملـسا  وه  ۀیواعم و 
یف هلام  عیمج  قرف  هبتک و  عیمج  فقو  ضرم  امل  نیتنسب و  ربیخ  حتف  لبق  کلذ  قدنخلا و  موی  هقلح  یف  هباصا  مهسب  ۀظیرق  ینب  یف  تام 

ببـس هل و  نذاف  اهقیرفت  یف  هَّللا  رماب  مئاـقلا  نینمؤملا  ریما  نذاتـساف  ریثک  لاـم  ةورث و  اذ  ناـک  ثیدـحلا و  ملعلا و  لـها  یلع  ربلا و  هوجو 
نم اثیدح  خیـشلا  يورف  يزاریـشلا  قاحـسا  یبأ  خیـشلا  سرد  ةّرم  بیطخلا  رکب  وبا  رـضح  لاملا و  تیب  الإ  ثراو  هل  نکی  مل  هنا  هناذیتسا 

يدـی نیب  ذـیملتلا  لثم  دـعق  خیـشلا و  يوتـساف  هلاح  ترکذ  یل  تنذا  نا  لاـقف  هیف  لوقت  اـم  بیطخلل  لاـق  مث  ءاقـسلا  ریثک  نب  رحب  ۀـیاور 
یلع ابا  تلاس  یفلسلا  لاق  اندهع  ینطقراد  وه  خیشلا  لاقف  غرف  نا  یلا  اریثک  مالکلا  طسب  هلاوحا و  حرش  یف  بیطخلا  مالک  عمسی  ذاتسالا 

نب نمتؤملا  لاق  هسفن  لثم  يار  بیطخلا  نا  ّنظا  ام  لاقف  بیطخلا  لـثم  تیار  لـه  دادـغبب  ظـفاحلا  ینادربلا  دـمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحا 
یف رکاسع  نبا  ظفاحلا  هنع  هدنسا  ینئارفـسالا و  جرفلا ؟؟؟ وبا  لاق  بیطخلا و  نم  ظفحا  ینطق  رادلا  دعب  دادغب  تجرخا  ام  یجاّسلا  دمحا 
دنع مانملا  یف  تیارف  دادـغبب  ینارفعزلا  نسحلا  یبأ  خیـشلا  لزنم  یف  امئان  تنک  یـسدقملا  مالّـسلا  دـبع  نب  یّکم  مساقلا  وبا  لاـق  نییبتلا 

نیمی نع  یسدقملا و  رصن  خیشلا  هنیمی  نع  سلاج  بیطخلا  ّنأک  ةداعلا و  یلع  هلزنم  یف  خیراتلا  ةءارقل  بیطخلا  دنع  انعمتجا  ّاناک  رحّسلا 
عمـسی ءاج  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اذه  یل  لیقف  انعم  روضحلاب  هتداع  رجت  مل  يذـلا  اذـه  نم  تلقف  هفرعا  لجر ال  رـصن  هیقفلا 

نمل ّدر  اضیا  اذه  یـسفن  یف  تلق  هسلجم و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  رـضح  ذإ  رکب  یبأ  خیـشلا  ۀلالج  هذه  یـسفن  یف  تلقف  خـیراتلا 
ءایشا نع  هلاؤس  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ضهنلا  نع  اذه  یف  رکفتلا  ینلغش  ماوقا و  یلع  الماحت  هیف  نا  رکذی  خیراتلا و  بیعی 

بیطخلا یفوت  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  همّلکا  مل  لاحلا و  یف  تهبتناف  امهنع  هلأسا  یسفن  یف  تلق  دق  تنک 
313 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلع هبتک  عیمج  فقو  ثرحلا و  نب  رشب  بناج  یلا  برح  باب  دنع  نفد  دادغبب و  ۀئام  عبرا  نیتس و  ثلث و  ۀنس  ۀجحلا  يذ  نم  عباّسلا  یف 
يذلا اذه  نودانی  ۀـعامج  اهیدـل  ناک  ریفغلا و  مجلا  هتزانج  عّیـش  هتوم و  ضرم  یف  اریثک  افورعم  لعف  لیزج و  لامب  قّدـصت  نیملـسملا و 
ظفحی ناک  يذلا  اذه  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نع  بذکلا  یفنی  ناک  يذلا  اذه  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نع  ّبذی  ناک 

هلاس مانملا و  یف  هباحصا  ضعب  هار  هتزانج و  لمحی  نمم  يزاریـشلا  قاحـسا  وبا  خیـشلا  ناک  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثیدح 
: هرعش نم  اذه و  لثم  یلع  لدت  ةریثک  تامانم  هل  یئر  میعن و  ۀنج  ناحیر و  حور و  یف  انا  لاقف  هلاح  نع 

هیف  نم  ناجرملا  کحضی و  رّدلا  هیکحی و  ردبلاف  ههبشت  سمشلا 
هینغی  ردبلا  ءایض  نع  ههجوف  رکتعم  لیّللا  مالظ  يرس و  نم  و 

ارحب ۀـیاورلا  یف  ناک  يدادـغبلا  بیطخلا  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  ظفاحلا  هتفگ  ۀـّیعفاش  تاقبط  رد  يونـسا  میحرلا  دـبع  رخأ و  تاـیبا  یف 
یلع هقفت  ۀـئامثالث و  نیعـست و  نیتنث و  ۀنـس  ةرخآلا  يداـمج  یف  دادـغبب  دـلو  ارهاـب  اردـب  ارهاز و  اـضور  ۀـیاردلا  ۀـفرعملا و  یف  ارخاز و 

هتافنصم تغلب  هنامز  ظفاح  راص  یتح  ثیدحلا  یف  عرب  غاّبّصلا و  نبا  قاحسا و  یبأ  خیشلا  نم  دافتسا  بیطلا و  یبأ  یـضاقلا  یلماحملا و 
نسح ناک  ۀمتخ و  ۀلیل  موی و  لک  یف  ولتی  ادّبعتم  ادهاز  اعرو  ناک  ءاملعلا و  ۀمئالا و  هیلع  ینثا  ۀلمسبلاب  رهجلا  اهنم  افنصم  نیسمخ  افین و 

یلع جراخلا  يریـساسبلاب  فورعملا  دادغبب  كارتالا  مدقم  یکرتلا  نالـسرا  ۀنتف  یف  دادغب  نم  جرخ  ّطخلا  نسح  توصلا  ّيروهج  ةءارقلا 
نیفورعملا رـصم  ءافلخ  نییدـیبعلا  ۀـلود  یف  کلذ  عبـس و  ۀنـس  یلا  اـهب  ماـقا  ۀـئام و  عبرا  نیـسمخ و  يدـحا و  ۀنـس  قشمد  دروف  ۀـفیلخلا 

روص یلا  بهذـف  هجارخا  یلع  لاحلا  اوقفتا  مث  هلتقب  دـلبلا  ّیلوتم  ّمه  اوقاضف و  لمعلا  ریخ  یلع  ّیح  ذـئموی  قشمدـب  ناذالا  نییمطافلاب و 
روصنملا عماج  یف  یلما  عمسا و  هومرکا و  هوقلتف و  لحاّسلا  قیرط  نم  دادغب  یلا  عجرف  نیّتس  نیتنث و  ۀنس  یلا  اهب  ماقاف  قشمد  لحاسب  دلب 

لاق یفاحلا و  رـشب  بناج  یلا  نفد  ۀئام و  عبرا  نیتس و  ثلث و  ۀنـس  ۀّجحلا  يذ  عباس  نینثالا  موی  تام  اهب و  هتماقا  لطت  مل  ۀـفیلخلا و  نذاب 
ناک وا  ریثک  هب  عفتنا  ّهنأل  هتزانج  لمح  نمم  قاحـسا  ابا  خیـشلا  نا  تعمـس  لاق و  ناکلخ  نبا  هرکذ  لاوش  یف  تناک  هتاـفو  نا  یناعمـسلا 

رد هبهش  یـضاق  نب  دمحا  نب  رکب  وبا  نیدلا  یقت  ۀضورلا و  نم  ءاضقلا  لئاوا  یف  هنع  لقنلا  رّرکت  هبتک  اهعدوی  یتلا  ثیداحالا  یف  هعجاری 
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هیطباض ثیدـحلا و  ظافح  دـحا  يدادـغبلا  بیطخلا  رکب  وبا  ظفاحلا  يدـهم  نب  دـمحا  نب  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  هتفگ  هیعفاش  تاـقبط 
یلماـحملا و نسحلا  یبأ  يربطلا و  بیطلا  یبأ  یـضاقلا  یلع  هّقفت  ۀـئامثالث و  نیعـست و  نیتنثا و  ۀنـس  ةرخـآلا  يداـمج  یف  دـلو  نینقتملا 

دادعت هیف و  هخیاشم  رکذ  یف  بانطالا  نع  ینغی  ثیدحلا  یف  هترهش  غاّبّـصلا و  نب  رـصن  یبأ  يزاریـشلا و  قاحـسا  یبأ  خیـشلا  نم  دافتـسا 
لحر يّذلا  نادلبلا 

314 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نمم نایعألا  رخآ  ناک  الوکام  نبا  لاق  دادـغب و  خـیرات  اهنم  افنـصم  نیتس  یلع  دـیزت  اهناف  کلذ  یف  هتافنـصم  رکذ  اـهیف و  عمـس  اـهیلإ و 

هبیرغ و هحیحصب و  املع  هدیناسا و  هللع و  یف  اننفت  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثیدحل  اطبـض  اناقتا و  اظفح و  ۀفرعم و  هاندهاش 
ینطق رادلاب  هبشی  بیطخلا  رکب  وبا  ناک  يزاریشلا  قاحسا  وبا  خیشلا  لاق  هلثم و  ینطقرادلا  دعب  نییدادغبلل  نکی  مل  لاق و  هرکنم و  هدرف و 

هب متخ  احیـصف  طبـضلا  ریثک  طخلا  نسح  ۀّـجح  اّیرحتم  ۀـقث  اروقو  ابیهم  ناک  یناعمّـسلا  نبا  لاق  هظفح و  ثیدـحلا و  ۀـفرعم  یف  هئارظن  و 
نیتس و ثلث و  ۀنـس  ۀـجحلا  يذ  یف  یفوت  توصلا  ّيروهج  ةءارقلا  نسح  ناک  ۀـمتخ و  ۀـلیل  موی و  ّلک  یف  ولتی  ناک  هریغ  لاق  ظاـفحلا و 

ناک وا  ریثک  هب  عفتنا  هنال  هتزانج  لمح  نّمم  قاحـسا  ابا  خیـشلا  نا  تعمـس  ناکلخ  نبا  لاـق  یفاـحلا و  رـشب  بناـج  یلا  نفد  ۀـئام و  عبرا 
یف هتفگ و  سیمخ  خیرات  رد  يرکبراید  نیـسح  ۀضورلا و  نم  ءاضقلا  لئاوا  یف  هنع  لقنلا  ررکت  هبتک  اهعدوی  یتلا  ثیداحالا  یف  هعجاری 

خـیراتلا و بحاـص  يدادـغبلا  تباـث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  بیطخلا  دادـغبب  یفوت  ۀـجحلا  يذ  یف  ۀـئام  عـبرا  نیتـس و  ثـالث و  ۀـنس 
هتفگ ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـس  يزاریـشلا و  قاحـسا  وبا  خیـشلا  هتزانج  لمح  نّمم  هنامز و  یف  ایندـلا  ماـما  ناـک  ةریثکلا و  تافنـصملا 

ۀنس دلو  فیناصتلا  بحاص  يدادغبلا  يدهم  نب  دمحا  نب  تباث  نب  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  قارعلا  ماشلا و  ثّدحم  ریبکلا  ظفاحلا  بیطخلا 
لحر هسفنب و  بلط  مث  هنـس 403  رفـص  یف  هعمـسا  اذه و  یلع  هدلاو  هضرحف  قارعلا  داوس  نم  ۀیرق  ناجیز  رد  بیطخ  هدلاو  ناک  392 و 

بیطلا و یبأ  یـضاقلا  یلماحملا و  نسحلا  یباب  هقفت  نابکرلا و  هفیناصتب  تراس  فّنـص و  ثیدحلا و  نونف  یف  مدقت  عرب و  میلاقالا و  یلا 
هدرف و هبیرغ و  هحیحصب و  املع  هدیناسا و  هللع و  یف  انّنفت  ثیدحلل و  اطبض  اناقتا و  اظفح و  ۀفرعم و  نایعألا  رخآ  ۀّیعفاشلا  رابک  نم  ناک 
ینطق و رادلاب  هبشی  بیطخلا  رکب  وبا  هیقفلا  يزاریشلا  قاحـسا  وبا  خیـشلا  هیف  لاق  هلثم  ینطق  رادلا  دعب  دادغبب  نکی  مل  هحورطم و  هرکنم و 

هنا روصنملا و  عماجب  یلمی  هنا  دادغب و  خیراتب  ثدـحی  ّهنا  ثالثل  مزمز  ءام  برـش  جـح  امل  هنا  هنع  هظفح و  ثیدـحلا و  ۀـفرعم  یف  هئارظن 
جرّدلا یف  لصفلا  ثیدحلا  باحصا  فرش  قحاّللا  قباّسلا  ۀیافکلا  عماجلا  خیراتلا  هتافنصم  نم  کلذب و  هل  یضقف  یفاحلا  رـشب  دنع  نفدی 

اهب رهجلا  دـیناسالا  لصتم  زییمت  کلام  نع  ةاورلا  تامهملا  حـضوملا  لمهملا  یف  لـمکملا  لیّذـلا  هباـشتملا و  صیخلت  قرتفملا  قفتملا و 
لاق کلذ  ریغ  همسا و  هتینک  تقفاو  نم  ملعلا  ضبق  قرط  نیّسلدملا  ءامسا  ءامـسالا  بولقم  لیـسارملا  ۀلحرلا  سبتلملا  نییبت  یف  سبتقملا 
یتح اثیدـح  اووری  نا ال  ءاـبطخلا  ظاـعولا و  یلا  مدـقت  ءاـسؤّرلا  سیئر  ناـک  دـق  بیطخلا و  ةاـفوب  ملعلا  اذـه  تاـم  ینادـمهلا  نسحلا  وبا 

ریزولا هضرعف  ۀباحّصلا  ةداهش  هیف  ةربایخلا و  نع  ۀیزجلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  طاقسا  یف  اباتک  دوهیلا  ضعب  رهظا  هیلع و  اوضرعی 
315 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لبق تام  ذاعم و  نب  دعـس  ةداهـش  هیف  ربیخ و  دعب  حتفلا  ماع  ملـسا  وه  ۀیواعم و  ةداهـش  هیف  لاق  نیا  نم  لیق  رّوزم  اذه  لاقف  بیطخلا  یلع 
ءیش نع  هانلأس  اذإ  انک  لاق  ظفحلا  یف  هفیناصتک  بیطخلا  ناک  له  يزاریـشلا  ثراولا  دبع  نب  هَّللا  ۀبه  تلأس  رهاط  نبا  لاق  نیتنـسب  ربیخ 

يذ عباس  تام  يرادـقابلا  تنب  ۀـبیجع  هتزاجاب  تدرفنا  يذـّلا  یفقثلا  نیـسحلا  نب  دوعـسم  ةزاجالاب  هنع  ثدـح  نم  رخأ  ماـیا  دـعب  اـنباجا 
یلع نب  دمحا  رکب  وبا  ظفاحلا  يدادغبلا  بیطخلا  هتفگ  هیندل  بهاوم  حرش  رد  یکلاملا  یناقرزلا  یقابلا  دبع  نب  دمحم  هنس 463 و  ۀجحلا 

هللع و یف  ننفتملا  همیقـس  ثیدـحلا و  حیحـصب  ملاعلا  طباضلا  نقتملا  قارعلا  ماشلا و  ثدـحم  ریبکلا  مامالا  فیناصتلا  بحاـص  تباـث  نب 
يدهم و نب  رمع  ابا  يزاوهالا و  تلّصلا  ابا  عمس  میلاقالا و  یلا  هیف  لحر  ثیدحلاب و  ینع  ۀئامثالث و  نیعـست و  نیتنثا و  ۀنـس  دلو  هدیناسا 

يریحلا لیعامـسا  یلع  مایا و  ۀسمخ  یف  ۀکمب  ۀمیرک  یلع  يراخبلا  أرق  اقلخ و  الوکام و  نبا  هخویـش و  دـحا  یناقربلا  هنع  ثدـح  اقلخ و 
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یفاحلا رشب  دنع  نفد  ۀئام و  عبرا  نیتس و  ثالث و  ۀنس  ۀجحلا  يذ  عباس  دادغبب  یفوت  بجع و  رما  وه  لاق  یبهذلا و  هرکذ  سلجم  ۀثلث  یف 
طخ هتفگ  ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  ۀثالثلاب و  هل  یـضقف  دادغب  خیراتب  هثیدـحت  روصنملا و  عماجب  هئالما  کلذ و  یلع  مزمز  ءام  برـش  هنال 
ۀنـس دلو  افلؤم  نیـسمخ  وحن  هل  ثیدحلا  ةرهم  ظافحلا و  مالعالا  دحا  یعفاشلا  هیقفلا  يدادـغبلا  رکب  وبا  یلع  نب  دـمحا  ظفاحلا  بیطخلل 

ظحلا نسح  ۀّجح  ۀقث  اروقو  ابیهم  ناک  یناعمسلا  نبا  لاق  بیطلا  یبأ  یلماحملا و  نع  هقفلا  ذخا  قئالخ  عمس  ۀئامثالث و  نیعست و  نیتنث و 
بحاص هتزانج  لمح  دادغبب و  ۀئام  عبرا  نیتس و  ثالث و  ۀنـس  تام  ۀلئاط  تاقدص  ةرهاظ و  ةورث  هل  ظافحلا  هب  متخ  احیـصف  طبـضلا  ریثک 

روصنملا عماجب  یلمی  نا  دادـغب و  عماجب  هخیراتب  ثّدـحی  نا  کلذـل و  مزمز  ءام  نم  برـش  ناک  یفاحلا و  رـشب  بناجب  نفد  بذـهملا و 
سلاجم ۀثلث  یف  يراخبلا  ریرضلا  لیعامسا  یلع  عمس  مایا و  ۀسمخ  یف  ۀّیزورملا  ۀمیرک  یلع  يراخبلا  أرق  اّدج  ةءارقلا  عیرـس  ناک  بیجاف 

هلوق  هنم  نسح  مظن  هل  و 
هیف  نم  ناجرملا  کحضی و  رّدلا  هیکحی و  ردبلا  ههبشت و  سمشلا 

هینغی  ردبلا  ءایض  نع  ههجوف  رکتعم  لیللا  مالظ  يرس و  نم  و 
ةرشتنملا ةرهتـشملا  هفیلات  نم  هریغ  یف  ناک  ناف  الا  هیلإ و  وزعلا  قلطا  روهـشملا  دادغب  خیرات  خیراتلا  یف  هل  هوزعا  يذلا  ثیدحلا  ناک  ناف 

هامس اهنومضم  فالخب  اهباقلا  تراس  یتلا  تافّنصملا  نم  هخیرات  نا  يرمعل  هریغ و  یمرضحلا و  لاق  هیف  وه  يّذلا  باتکلا  نیعا  ناب  هنّیبا 
دیناسالا دیلاقم  رد  یکلاملا  یسیع  يدهم  وبا  ءیـش و  لک  نم  هیف  یناغالا و  هامـس  یناهبـصالل  یناغالاک  ملاعلا  خیرات  وه  دادغب و  خیرات 

دمحا رکب  وبا  قارعلا  ماشلا و  ثدحم  ریبکلا  ظفاحلا  مامالا  وه  یکبّـسلا  جاتلا  ذیملت  یبهذلا و  ظفاحلا  نم  ۀـبختنم  هفیرعت  نم  دـئاوف  هتفگ 
دمحا نب  تباث  نب  یلع  نب 

316 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناک ۀئامثالث و  نیعبـس و  نیتنثا و  ۀنـس  رخآلا  يدامج  نم  نیقب  ّتسل  سیمخلا  موی  دلو  ثیدـحلا  ةرهم  ظافحلا و  مالعا  دـحا  يدـهم  نب 

رونیدلا و ناهبصا و  روباسین و  ۀفوکلا و  ةرصبلا و  یلا  لحر  ۀنس و  ةرشع  يدحا  هل  عمـسف و  عامـسلا  یلع  هدلو  ّضحف  ملعلاب  ماملا  هدلاول 
يور مهاوس  امما  ینیلاملا و  دعـس  ابا  راّسکلا و  نیحلا  نب  دمحا  نارـشب و  نب  نسحلا  ابا  ظفاحلا و  میعن  ابا  عمـس  زاجحلا  يرلا و  نادمه و 
یلع مایا  ۀـسمخ  یف  ۀـکمب  يراخبلا  حیحـص  أرق  نیرخآ  یف  ینارفعزلا  قوزرم  نب  دـمحم  الوکام و  نبا  هخویـش و  نم  وه  یناقربلا و  هنع 
لاق ینهیمـشکلا  نم  هعمـس  دق  سلاجم و  ثلث  یف  ریرـضلا  ّيروباسینلا  يریحلا  دمحا  نب  لیعامـسا  نمحرلا  دـبع  یبأ  یلع  أرق  ۀـمیرک و 

برغملا یلا  راهنلا  ةوحض  نع  ةءارق  ثلاثلا  رجفلا و  ةالص  دنع  اهعطقا  برغملا و  تقو  ةءارقلاب  ئدتبأ  تنک  نیتلیل  یف  اهنم  نانثا  بیطخلا 
ماقا رافـسالا و  ۀقـش  يوط  مث  هعیطتـسی  اننامز  یف  ادـحا  ملعا  ءیـش ال  اذـه  یبهذـلا و  لاق  باتکلا  غرفف  رجفلا  عولط  یلا  برغملا  نم  مث 

اهتلجد و ءام  حفط  نا  هلثمب و  اهبناوج  تطاحا  داضلاب و ال  قطن  نم  حـصفا  نع  يوری  هریظن  یلع  اهروس  فاط  امف  هتافو  نیح  یلا  دادـغبب 
قفتملا و قحاللا و  قباسلا و  ثیدحلا و  باحـصا  فرـش  ۀیافکلا و  خیراتلا و  عماجلا و  افنـصم  نیّتسلا  یلع  دیزت  هتافنـصم  داص  لک  يور 
دـیناسالا و لـصتم  زییمت  سبتلملا و  زییمت  یف  سبتقملا  ۀـینغ  کـلام و  نع  ةاورلا  هباـشتملا و  صیخلت  فلتخملا و  فلتوملا و  قرتـفملا و 

هنع  هَّللا  یضر  یفلّسلا  رهاط  وبا  لوقی  هفیناصت  یف  کلذ و  ریغ  ءابالا و  نع  ءانبالا  ۀیاور 
بیطّرلا  ّضغلا  یبّصلا  نم  ّذلا  بیطخلا  تباث  نبا  فیناصت 

بیبللا  ظقیلا  یتفلل  اضایر  اهاوح  نم  اهاور  ذإ  اهاری 
بیرالا  نطفلا  ظفاحلا  بلقب  اهنم  غاص  دق  ام  نسح  ذخای  و 

بیط  يأ  لب  اهشیع  يزاوی  شیع  میعن  ۀحار و  ۀّیاف 
ةرئاد و ملعلا  بالط  یلع  تاقدص  ةرهاظ و  ةورث  هل  تناک  لیترت و  ةءارق  ۀمتخ  موی  لک  متخی  ناک  جحلا  یف  هقفار  نمم  دـحاو  ریغ  لاق  و 

دنع نفدی  نا  روصنملا و  عماجب  یلمی  نا  دادغب و  خیراتب  ثدحی  نا  اثلث  هَّللا  لأس  تابرـش و  ثالث  مزمز  ءام  نم  برـش  ّجح  اّمل  ّهنا  رکذـی 
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اباتک دوهیلا  ضعب  رهظا  رکب و  یبأ  یلع  هوضرعی  یتح  اثیدح  اووری  نا ال  ءابطخلا  ظاعولا و  یلا  مّدقت  ءاسؤّرلا  سیئر  ناک  یفاحلا و  رـشب 
نا اورکذ  مهنع و  هَّللا  یضر  ۀباحـصلا  تاداهـش  هیف  ربیخ و  لها  نع  ۀیزجلا  طاقـساب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  باتک  هنا  اوعّدا  و 

ةداهـش هیف  کلذ و  لبق  تحتف  ربیخ  حـتفلا و  ماع  ملـسا  وه  ۀـیواعم و  ةداهـش  هیف  نال  رّوزم  اذـه  لاقف  بیطخلا  یلع  ضرعف  هیف  یلع  ّطخ 
هلام عیمج  قّرف  هبتک و  عیمج  فقو  ضرم و  امل  نیتنسب و  ربیخ  لبق  کلذ  قدنخلا و  موی  هباصا  مهسب  ۀظیرق  دعب  تام  دق  ذاعم و  نب  دعس 

قاحـسا وبا  ناـک  ۀـئام و  عبرا  نیتـس و  ثـالث و  ۀنـس  ۀـجحلا  يذ  عباـس  یفوت  ثراو  هل  سیل  هنوکل  ۀـفیلخلا  ناذـیتسا  دـعب  ّربـلا  هوجو  یف 
نیحلاّصلا ضعب  هار  هتزانج و  لمح  نّمم  يزاریشلا 

317 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةءارقل بیطخلا  دنع  اناک  تیأرف  دادـغبب  امئان  تنک  یلیمّرلا  یکم  لاق  میعن و  ۀـنج  ناحیر و  حور و  یف  انا  لاقف  هلاح  نع  هلاسف  مانملا  یف 

هیلع و هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  اذه  لیقف  هنع  تلاسف  لجر  رصن  نیمی  نع  هنیمی و  نع  یسّدقملا  میهاربا  نب  رصن  خیشلا  ةداعلا و  یلع  هخیرات 
یلاعت  هَّللا  همحر  همظن  نم  رکب و  یبال  ۀلالج  هذه  یسفن  یف  تلقف  خیراتلا  عمسیل  ءاج  ملس 

داعملا كایند و  رمال  اضحم  داشرلا  یغبت  تنک  نا 
داسفلا عماج  يوهلا  نا  اهاوه  یف  سفّنلا  فلاخف 

هیف  نم  ناجرملا  کحضی و  ردلا  هیکحی و  ردبلا  ههبشت و  سمشلا  اضیا  هل  و 
هینغی  ردبلا  ءایض  نع  ههجوف  رکتعم  لیللا  مالظ  يرس و  نم  و 

رمقلا کلذ  اّرط  قلخلا  نم  یبسح  رمق  يوس  ینیع  نع  قلخلا  بیغت  اضیا  هل  و 
ربطصم هنع  یل  امف  یحور  زاح  هکّلمت و  دق  يداوف  یف  هّلحم 

رظّنلا يرولل  هنم  ّظحلا  ۀیاغ  اهلوانت و  یف  هنم  برقا  سمشلا  و 
رثا هّدخ  یف  يرطاخ  نم  راصف  ۀسلاخم  اموی  هلیبقت  تددو 

رشب ّهنا  هیف  رکفلا  دّدر  اکلم و  هّنظ  هار  میلح  مک  و 
احرف تلجع  تقو  ةّذلل  اهفرخزل و ال  ایندلا  اخا  ّنطبغن  اضیا ال  هل  و 

احضو دق  قلخلل  نّیب  هلعف  هبّلقت و  یف  ءیش  عرسا  رهّدلاف 
احبذ هب  نم  افیس  دّلقت  مک  هتّینم و  هیف  السع  براش  مک 

زور يدـهم  نب  دـمحا  نب  تباـث  نب  یلع  نب  دـمحا  ماـن  رکب و  وبا  بیطخ  تینک  دـناهدومرف  نیثدـحملا  ناتـسب  رد  بحاـص  هاـش  دوـخ  و 
بلط رب  صیرحت  ار  وا  تشاد  ثیدح  ملعب  یتبسانم  زین  شردپ  هدش  دلوتم  ود  داتفه و  دص و  هس  لاس  هدعق  يذ  مراهچ  تسب و  هبنـشجنپ 

روپاشین و هفوک و  هرـصب و  رد  درک و  رفـس  نا  زا  دعب  درک  عورـش  عامـس  داهن و  مدـق  بلط  رد  هک  دوب  هلاس  هدزای  هدومن  فیرـش  نف  نیا 
نارـشب و نب  نسحلا  وبا  ینیلام و  دیعـس  وبا  ءایلوالا و  ۀیلح  بحاص  ظفاح  میعن  وبا  زا  فیرـش  زاجح  ير و  نادـمه و  رونید و  ناهفـصا و 
زا نف  نیا  هّلجا  رگید  ینارفعز و  قدزرف  نب  دـمحم  تسوا و  نادرگاش  زا  تسروهـشم  ثدـحم  هک  الوکام  نبا  هدومن و  هدافتـسا  نارگید 
وبا رب  هدرک  متخ  زور  جـنپ  رد  تسیراخب  ةاور  ریهاشم  زا  هک  همیرک  یتسرب  همّظعم  هّکم  رد  يراـخب  حیحـص  دـناهدش  زبس  رـس  وا  بیغرت 
زین ینهیمـشک  زا  هدرک و  متخ  سلجم  هس  رد  ار  يراخب  زین  تسیریرـضب  فورعم  هک  يروپاشین  يریحلا  دمحا  نب  لیعامـسا  نمحرلا  دبع 
زور هدینارذگ و  مسق  نیمه  بش  ود  درکیم  سب  رجف  زامن  لصتم  درکیم و  يراخب  ندناوخ  عورش  برغم  تقو  هدومن  عامس  ار  يراخب 

زا تءارق  رد  تراهم  غامد و  توق  نیا  هک  تسا  هتفگ  یبهذ  دومن  ماـمت  تفر و  هدـناوخ  حبـص  اـت  برغم  زا  برغم و  اـت  تشاـچ  زا  موس 
رومعم ار  دوخ  تاقوا  ثیدح  تیاور  فینـصت و  هب  تخادنا و  تماقا  لحر  دادـغب  رد  دـش  غراف  اب  رفـس  نیزا  هک  نا  زا  دـعب  تسرداون و 
خیرات تسا  هلمجنآ  زا  بیطخ و  عماج  تسا  هلمجنآ  زا  تسباتک  تصـش  رب  هداـیز  وا  تافنـصم  تفاتـش  ناوضرلا  رادـب  هکنآ  اـت  تخاـس 
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باتک هباشتملا و  صیخلت  فلتخملا و  فلتوملا و  قرتفملا و  قفّتملا و  قحاللا و  قباسلا و  ثیدـحلا و  باحـصا  فرـش  هیاـفک و  دادـغب و 
ةدیفملا فیناصتلا  نم  کلذ  ریغ  ءابآلا و  نع  ءانبالا  ۀـیاور  دـیناسالا و  لصتم  زیمت  سبتلملا و  زیمت  یف  سبتقملا  ۀـینغ  کلام و  نع  ةاوّرلا 

تسا  هتفگ  وا  فیناصت  قح  رد  یفلس  رهاط  وبا  ظفاح  مهنف  یف  مهتورع  نیثدحملا و  ۀعاضب  یه  یتلا 
بیطخلا  تباث  نبا  فیناصت 

318 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اهاوح نم  اهاور  ذإ  اهاری  بیطّرلا  ّضغلا  یبّصلا  نم  ذلأ 

اهنم غاص  دق  ام  نسح  ذخای  بیبّللا و  ظقیلا  یتفلل  اضایر 
شیع  میعن و  ۀحارق و  ۀّیاف  بیرالا  نطفلا  ظفاحلا  بلقب 

يو زا  ظـفلب  ظـفلب  مدرم  جـح  رفـس  رد  دوـمنیم  تأرق  دـیوجت  لـیترت و  درکیم و  نآرق  مـتخ  زور  ره  بـیط و  ّيأ  لـب  اهــشیع  يزاوـی 
فیرش ملع  نیا  نابلاط  رب  دوب  هدیشخب  روفوب  هرهاط  تورث  یلاعت  قح  ار  وا  ددرگیمن  هغان  ار  درو  نیا  رفـس  بعت  دوجو  اب  دندینـشیم و 

يادخ زا  ار  زیچ  هس  دروخ و  ریس  كرابم  بآ  زا  راب  هس  دیـسر  مزمز  بآ  لصتم  نوچ  جح  رد  دوب و  يراج  رایـسب  وا  تاریخ  تاقدص و 
روصنم عماج  رد  هکنآ  مود  دزاس  رشتنم  دنک و  تیاور  ار  دادغب  خیرات  هکنآ  لوا  تسباجتسم  اعد  تلاحنآ  رد  هک  درک  تساوخرد  یلاعت 

دش و اور  وا  تجاح  هس  ره  دشاب  یفاح  رـشب  لصتم  وا  نفدـم  هکنآ  موس  دوش  لوغـشم  ثیدـح  میلعت  الماب و  تسدادـغب  عاقب  نیرتهب  هک 
املع فانـصا  رگید  نابیطخ و  ناظعاو و  زا  سکچیه  هک  درک  مکح  تقو  هفیلخ  هک  دوب  هدیماجنا  يدحب  دادغب  رد  وا  هبترم  هّلل و  دـمحلا 

تنوکـس ربیخ  رد  هک  نایدوهی  یـضعب  وا  نامز  رد  دهدن و  تزاجا  وا  دننارذگن و  بیطخ  رب  ثیدح  نآ  هکنآ  ات  دـننکن  رکذ  ار  یثیدـح 
رهاظ ربمغیپ  همان  هفیلخ  روضحب  دندش  رشتنم  ماش  بناوج  فارطا و  رد  هتـساخرب  اجنآ  زا  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  ترـضح  تقو  رد  دنتـشاد 

نومضم هباحص  زا  ریثک  یعمج  تداهش  مالّسلا و  ةولّصلا و  هیلع  بام  تلاسر  بانج  رهم  هنع و  هَّللا  یـضر  یلع  ترـضح  طخب  دندومن و 
تفگ لمات  زا  دـعب  بیطخ  داتـسرف  بیطخ  دزن  ار  نآ  هفیلخ  مدومن  فاعم  مدرک و  طقاس  هیزج  دوهی  هلیبق  نالف  نالف و  زا  هکنآ  هماـن  نآ 
دوبن ناملسم  ربیخ  حتف  تقو  رد  هیواعم  هکنآ  لاح  دوب  تبث  ذاعم  نب  دعس  هیواعم و  تداهش  يو  رد  هک  اریز  تسلعج  روز و  همه  نیا  هک 
حتف تقو  رد  تسوا  تافو  هضیرق  ةوزغ  لصتم  دوب  هدروخ  ریت  مخز  قدـنخ  هوزغ  رد  ذاـعم  نب  دعـس  هدرکن و  لـصاح  تبحـص  فرـش  و 

ار نآ  نم  دشاب  نذا  رگا  دسریم  لاملا  تیب  هب  نم  لام  مرادـن  ثراو  چـیه  نم  هک  داتـسرف  هتفگ  هفیلخب  دـش  رامیب  نوچ  دوبن  هدـنز  ربیخ 
متفه دومن و  فرـص  ادـخ  هار  رد  ار  لام  سانجا  عیمج  درک و  فقو  ار  اهباتک  همه  تسکرابم  دومرف  هفیلخ  میاـمن  فرـص  هّلل  دوخ  روطب 

رهاظ و ملع  رد  تسا و  هیعفاش  خیاشم  ریهاشم  زا  هک  يزاریـش  قاحـسا  وبا  خیـش  تفای و  تافو  هس  تصـش و  دص و  راهچ  هنـس  هجح  يذ 
یف انا  تفگ  دندیـسرپ  وا  لاح  زا  دـندید و  باوخب  ار  وا  دادـغب  نیحلاص  ضعب  وا  تافو  زا  دـعب  تشادرب و  دوخ  ار  وا  هزانج  عماج  نطاـب 

میرـضاح بیطخ  دزن  ایوگ  هک  مدید  مدوب  باوخب  دادغب  رد  يزور  نم  هک  تفگ  دهع  نآ  ناگرزب  زا  یکی  میعن و  ۀـّنج  ناحیر و  حور و 
تسار تسد  رب  دناهتسشن و  یسدقم  میهاربا  نب  رـصن  خیـش  تسار  تسد  رب  میناوخب و  وا  دزن  تداع  رب  انب  دادغب  خیرات  هک  میهاوخیم  و 
ناـشیا هک  دـنتفگ  تسیک  گرزب  نیا  متفگ  دوـشیم  هریخ  شلاـمج  زا  مشچ  هـک  تـبیه  تلـالجب و  رایـسب  هتـسشن  رگید  یگرزب  ناـشیا 

هیلع و هَّللا  ۀمحر  ار  بیطخ  تسمیظع  فرش  نیا  دناهدروآ و  فیرشت  خیرات  نیا  ندینش  يارب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ترـضح 
تسد  زا  هعطق  دنچ  نیا  دوب و  تفلا  مه  رعشب  ار  وا 

319 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  داعملا  كایند و  رمال  اضحم  داشرلا  یغبت  تنک  نا 
داسفلا عماج  يوهلا  نا  اهیوه  یف  سفنلا  فلاخف 

اضیا هل  و 
هیف  نم  ناجرملا  کحضی و  رّدلا  هیکحی و  ردبلا  ههبشت و  سمشلا 
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هینغی  ردبلا  ءایض  نع  ههجوف  رکتعم  لیللا  مالظ  يرس و  نم  و 
اضیا هل  و 

رمقلا کلذ  اّرط  قلخلا  نم  یبسح  يرمق  يوس  یسیع  نع  قلخلا  بیغت 
ربطصم هنع  یل  ام  یحور و  زاح  هکّلمت و  دق  يداوف  یف  هّلحم 

رظنلا يرولل  هنم  ّظحلا  ۀیاغ  اهل و  انث و  یف  هنم  برقا  سمشلا  و 
رثا هّدخ  یف  يرطاخ  نم  راصف  ۀسلاجم  اموی  هلیبقت  تددو 

رشب ّهنا  هیف  رکفلا  دّدر  اکلم و  هّنظ  هار  میکح  مک  و 
اضیا هل  و 

احرف تلّجع  تقو  ةّذلل  اهفرخزل و ال  ایندلا  اخا  ّنطبغت  ال 
احضو دق  قلخلل  نّیب  هلعف  هبّلقت و  یف  ءیش  عرسا  رهّدلاف 
احبذ هب  نم  افیس  دّلقت  مک  هتینم و  هیف  السع  براش  مک 

فورعملا يدادغبلا  تباث  نب  يدهم  نب  دـمحا  نب  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  و 
هک اریز  درکیم  تیافک  باتک  نیمه  دوبیمن  خـیرات  زا  ریغ  یباتک  ار  وا  رگا  دـناهتفگ  دوب  نیرحبتم  ياـملع  نینقتم و  ظاـفح  زا  بیطخب 

تسا هلمجنآ  زا  تسفصو  زا  رهشا  يو  لضف  دص و  بیرق  تسباتک  تصـش  رب  هدایز  وا  تافنـصم  نکیل  وا و  عالطا  میظع  رب  دراد  تلالد 
نع ةاوّرلا  باتک  هباشتملا و  صیخلت  فلتخملا و  فلتوملا و  قرتفملا و  قفتملا و  قحاللا و  قباسلا و  ثیدحلا و  باحـصا  فرـش  هیافک و 
یه یتلا  ةدیفملا  تافینـصّتلا  نم  کلذ  ریغ  ءابآلا و  نع  ءانبالا  ۀیاور  دیناسالا و  لصتم  زییمت  سبتلملا و  زییمت  یف  سبتقملا  ۀـینغ  کلام و 

هتفگ  شتافیلات  قح  رد  یفلس  رهاط  وبا  ظفاح  مهنف  یف  مهتورع  نیثدحملا و  ۀعاضب 
بیطّرلا  ّضغلا  یبّصلا  نم  ذلأ  بیطخلا  تباث  نبا  فیناصت 

بیبللا  ظقیلا  یتفلل  اضایر  اهاوح  نم  اهاور  ذإ  اهاری 
بیرالا  نطفلا  ظفاحلا  بلقب  اهنم  غاص  دق  ام  نسح  ذخای  و 

بیط  ّيأ  لب  اهنیع  يزاوی  شیع  میعن  ۀحار و  ۀّیاف 
ملعب یتبـسانم  زین  شردپ  ةرخآلا  يدامج  مشـش  لیق  هدوب و  ود  دون و  دـص و  هس  هنـس  هدـعق  يذ  مراهچ  تسب و  هبنـشجنپ  زور  وا  تدالو 

هرـصب و رد  دندیزگ  رفـس  درک و  عورـش  ملع  بلط  رد  هک  دوب  هلاس  هدزای  درکیم  فیرـش  نف  نیا  بلط  رب  صیرحت  ار  وا  تشاد  ثیدح 
رگید نارشب و  نب  نسحلا  وبا  ینیلام و  دیعس  وبا  هیلح و  بحاص  میعن  وبا  زا  زاجح  ير و  نادمه و  رونید و  ناهفـصا و  روپاشین و  هفوک و 
خیرات ثیدـح و  دوب  هیقف  هکنآ  اب  هدرک  لصاح  امهریغ  يربط و  بیطلا  وبا  یـضاق  یلماحم و  نسحلا  وبا  زا  ار  هقف  هدومن و  هدافتـسا  املع 
بیغرت زا  نف  نیا  هّلجا  رگید  ینارفعز و  قوزرم  نب  دمحم  تسوا و  نادرگاش  زا  تسروهـشم  ثدحم  هک  الوکام  نبا  هدـمآ  بلاغ  يورب 

دبع وـبا  رب  هدرک و  متخ  زورجنپ  رد  تسیراـخب  تاور  ریهاـشم  زا  همیرک  یتـسرب  هـمّظعم  هّـکم  رد  يراـخب  حیحـص  دـناهدش  زبـس  رـس  وا 
يراخب عامس  زین  ینهیمشک  زا  هدناوخ و  سلجم  هس  رد  ار  يراخب  زین  ریرـضب  فورعملا  يروباشینلا  يریحلا  دمحا  نب  لیعامـسا  نمحرلا 

برغم ات  تشاچ  زا  موس  زور  دینارذگ  اهبـش  مسق  نیمه  دومنیم  سب  رجف  زامن  لصتم  درکیم و  نآ  ندناوخ  عورـش  برغم  تقو  هدومن 
رافـسا نیزا  غارف  زا  دعب  تسرداون و  زا  تءارق  رد  تراهم  غامد و  توق  نیا  هتفگ  یبهذ  دومن  مامت  تفر و  هدـناوخ  حبـص  ات  برغم  زا  و 

نآرق متخ  زور  ره  تفاتش  ناوضرلا  رادب  هکنآ  ات  دومن  رومعم  دوخ  تاقوا  ثیدح  تیاور  فینصت و  هب  تخادنا و  تماقا  لحر  دادغب  رد 
ار درو  نیا  رفـس  بعت  دوجو  اب  دندینـشیم و  يو  زا  ظفلب  ظفل  مدرم  جح  رفـس  رد  دومنیم  تءارق  دـیوجت  لیترت و  هب  درکیم و  فیرش 

جح رد  تشاد  يراج  رایسب  تاریخ  تاقدص و  فیرش  نف  نیا  نابلاط  رب  دوب  هدیـشخب  روفوب  هرهاظ  تورث  یلاعت  قح  ار  وا  درکیمن  هغان 
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هن ار  اـعد  هک  اریز  درک  تساوخرد  یلاـعت  يادـخ  زا  ار  زیچ  هس  دروخ و  ریـس  كراـبم  بآ  نا  زا  راـب  هس  دیـسر  مزمز  بآ  لـصتم  نوچ 
تسباجتسم تلاح ؟؟؟

320 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لوغـشم ثیدح  میلعت  الماب  تسدادغب  عاقب  نیرتهب  هک  روصنم  عماج  رد  هکنآ  مود  دوش  رـشتنم  دنک و  تیاور  ار  دادغب  خـیرات  هکنآ  لوا 

تقو هفیلخ  هک  دوب  هدـیماجنا  يدـحب  دادـغب  رد  وا  هبترم  دـش و  اور  وا  تجاح  هس  ره  دـشاب  یفاح  رـشب  لصتم  وا  نفدـم  هکنآ  موس  دوش 
ار وا  دننارذگن و  بیطخ  رب  ثیدح  نآ  هکنآ  ات  دننکن  رکذ  یثیدـح  املع  فانـصا  رگید  نابیطخ و  ناظعاو و  زا  سکچیه  هک  درک  مکح 
رد هتـساخرب  اـجنآ  زا  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  ترـضح  تقو  رد  دنتـشاد  تنوکـس  ربیخ  رد  هک  نادوهی  ضعب  وا  ناـمز  رد  دـهدن و  تزاـجا 

يوبن و رهم  یلع و  ترـضح  طخب  دـندومن  رهاظ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  همان  هفیلخ  روضحب  دـندش  رـشتنم  ماـش  بناوج  فارطا و 
دزن ار  نآ  هفیلخ  مدومن  فاعم  مدرک و  طقاس  هیزج  دوهی  هلیبق  نالف  نالف و  زا  هکنآ  نومـضم  دوب  موقرم  هباحـص  زا  ریثک  یعمج  تداهش 

رد هیواعم  تسذاعم و  نب  دعـس  هیواـعم و  تداهـش  يو  رد  هک  اریز  تسلعج  روز و  همه  نیا  تفگ  لـمات  زا  دـعب  بیطخ  داتـسرف  بیطخ 
تفای تافو  هضیرق  هوزغ  لصتم  هدروخ و  ریت  مخز  قدنخ  هوزغ  رد  دعس  هدرکن و  لصاح  تبحص  فرش  دوبن و  ناملـسم  ربیخ  حتف  تقو 
رکذب هّمالا  ةدافا  رد  ینمی  ریما  لیعامـسا  نب  دّمحم  هماّلع  دیـس  تسنیثدـحملا و  ناتـسب  رد  تیاکح  نیا  دوبن و  هدـنز  ربیخ  حـتف  تقو  رد 

تسد  زا  امهعطق  نیا  تشاد  تفلا  مه  رعشب  بیطخ  هدروآ  لیصفتب  ار  نآ  همّذلا  لاوحا 
داعملا كایند و  رمال  اضحم  داشرلا  یغبت  تنک  نا 

داسفلا عماج  يوهلا  ّنا  اهاوه  یف  سفنلا  فلاخف 
هیف  نم  ناجرملا  کحضی و  رّدلا  هیکحی و  ردبلا  ههبشت و  سمشلا 

هینغی  ردبلا  ءایض  نع  ههجوف  رکتعم  لیللا  مالظ  يرس و  نم  و 
رمقلا کلذ  اّرط  قلخلا  نم  یبسح  رمق  يوس  ینیع  نع  قلخلا  بیغت 

ربطصم هنع  یل  ام  یحور و  زاح  هکلمت و  دق  يداوف  یف  هّلحم 
رظّنلا يرولل  هنم  ّظحلا  ۀیاغ  اهلوانت و  یف  هنم  برقا  سمشلا  و 

رثا هّدخ  یف  يرطاخ  نم  راصف  ۀسلاخم  اموی  هلیبقت  تددو 
رشب ّهنا  هیف  رکفلا  دّدر  اکلم و  هّنظ  هآر  میکح  مک  و 

احرف تلّجع  تقو  ةّذلل  اهفرخزل و ال  ایندلا  اخا  نطبغت  ال 
احضو دق  قلخلل  نّیب  هلعف  هبّلقت و  یف  ءیش  عرسا  رهدلاف 
احبذ هب  نم  افیس  دّلقت  مک  هتینم و  هیف  السع  براش  مک 

هّلل دوخ  روطب  ارنآ  نم  دـشاب  نذا  رگا  دـسریم  لاـملا  تیب  هب  نم  لاـم  مرادـن  ثراو  چـیه  نم  هک  داتـسرف  هتفگ  هفیلخب  دـش  راـمیب  نوچ 
هنـس هجح  يذ  متفه  مدومن و  فرـص  ادخ  هار  رد  ار  لام  سانجا  عیمج  درک و  فقو  ار  اهباتک  همه  تسکرابم  دومرف  هفیلخ  میامن  فرص 

ریهاشم زا  هک  يزاریـش  قاحـسا  وبا  خیـش  دومن  لاقتنا  لاوش ؟؟؟ رد  هتفگ  یناعمـس  تفای و  تاـفو  دادـغب  رد  هس  تصـش و  دـص و  راـهچ 
رد دوب و  هتخاس  لـصاح  رایـسب  عاـفتنا  يو  زا  دـنیوگ  تفرگ  دوخ  شود  رب  ار  وا  هزاـنج  دوب  نطاـب  رهاـظ و  مولع  عماـج  هیعفاـش  خـیاشم 

لاـسکی رد  ود  ره  هک  تسنآ  فطل  برغم  ظـفاح  ربلا  دـبع  نیا  دوب و  قرـشم  ظـفاح  دوخ  تقو  رد  بیطخ  درکیم  تعجارم  شفیناـصت 
نب رکب  وبا  خیـش  هک  هتفگ  یفوص  دعـس  یبأ  نب  لیعامـسا  تاکربلا  وبا  هک  هتفگ  دادغب  خـیرات  رد  راّجنلا  نب  نیدـلا  ّبحم  دـندرک  لاقتنا 

دناوخیم نآرق  درکیم و  باوخ  يو  رد  رد  هتفر  اجنآ  هتفه  ره  دوب و  هتخاس  دوخ  يارب  یفاـح  رـشب  ربق  بناـج  رد  يروگ  یفوص  ءارهز 
بیطخ نف  تساوخرد و  هدمآ  ءارهز  نبا  دزن  ثیدح  باحـصا  یفاح  رـشب  ربق  بناجب  دوخ  نفدب  دومن  تیـصو  درک  لاقتنا  بیطخ  نوچ 
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لاح نیا  نوچ  دوش و  هتفرگ  نم  زا  مسق  هچ  ماهتخاـس  دوخ  يارب  اـهلاس  زا  هک  یئاـج  تفگ  دـش و  عنتمم  تخـس  يو  دـندومن  ربق  نآ  رد 
دیهدب ناشیاب  ار  ربق  عضوم  نیا  امش  هک  مییوگیمن  ام  تفگ  هدناوخ  دزن  ار  وا  مدلاو  دنتفگ  زاب  ارجام  هدمآ  دعس  یبأ  نم  ردپ  دزن  دندید 

امـش زا  رتورف  ياـج  رد  دـمآیم و  بیطخ  رکب  وبا  يدوب و  وا  يولهپ  رد  امـش  يدوب و  هدـنز  یفاـح  رـشب  رگا  هک  میئوـگیم  نیا  نکیل  و 
ار امش  ایآ  تسشنیم 

321 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زین تقو  نیا  رد  نینچمه  تفگیم  دـیناشنیم  ار  دوـخ  ياـجب  یمتـساخرب و  هکلب  هن  تفگ  دیتسـشنیم  رتـالاب  يو  زا  هک  يدـمآ  شوـخ 

ياحلـص زا  ضعب  دـندرک  نفد  برح  بابب  رـشب  ربق  بناـج  رد  ار  وا  سپ  داد  نفد  نذا  دـیدرگ و  شوخ  فرح  نیزا  خیـش  بلق  دـیابیم 
ناخ نسح  قیدص  يولوم  زین  میعن و  ۀّنج  ناحیر و  حور و  یف  انا  تفگ  دندیـسرپ  شلاح  زا  دندید و  باوخ  رد  ار  وا  تافو  زا  دعب  دادغب 
نم ناک  دادـغب  خـیرات  بحاـص  بیطخلاـب  فورعملا  يدادـغبلا  تباـث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  ظـفاحلا  هتفگ  مولعلا  دـجبا  رد  رـصاعم 

فنـصم و ۀئام  نم  ابیرق  فنـص  میظع و  عالطا  یلع  ّلدی  هناف  هافکل  خـیراتلا  يوس  هل  نکی  مل  ول  نیرحبتملا و  ءاملعلا  نینقتملا و  ظافحلا 
هیلع بلغف  اـهیقف  ناـک  اـمهریغ و  يربـطلا و  بیطلا  یبأ  یـضاقلا  یلماـحملا و  نسحلا  یبأ  نع  هـقفلا  ذـخا  فـصوی  نا  نـم  رهـشا  هلـضف 
یف هتیاکح  دادغبب و  ۀنـس 463  لاوش  یف  لیق  ۀجحلا و  يذ  عباس  نینثالا  موی  یفوت  ۀنـس 392 و  یف  سیمخلا  موی  دلو  خیراتلا  ثیدحلا و 

يزاریشلا قاحسا  ابا  خیشلا  نا  ةروهشم و  هب  اوجتحا  مهنع و  ۀیزجلا  طاقـسال  دوهیلا  هجرخا  يذلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  طخ  لاطبا 
نب فسوی  رمع و  وبا  قرشملا و  ظفاح  هتقو  یف  ناک  هنا  بجعلا  هفیناصت و  یف  هعجاری  ناک  وا  ریثک  هب  عفتنا  هنال  هشعن  لمح  نم  ۀلمج  نم 

بابرا یلع  اهقّرف  رانید  اتئام  وه  هلام و  عیمجب  قدصت  ناک  دق  ةدحاو و  ۀنـس  یف  اتام  برغملا و  ظفاح  باعیتسالا  باتک  بحاص  ربلا  دـبع 
مل نیملسملا و  یلع  هبتک  عیمج  فقو  بایثلا و  نم  هیلع  ام  هلام و  عیمجب  هنع  قدصتی  نا  یـصوا  هضرم و  یف  ءارقفلا  ءاهقفلا و  ثیدحلا و 
یف هظفح  ثیدحلا و  ملع  هیلإ  یهتنا  دق  ناک  هتوم و  دعب  ۀـحلاص  ۀنـسح  تامانم  هل  تیؤر  اباتک و  نیتس  نم  رثکا  فنـص  بقع و  هل  نکی 
رکب وبا  ظفاحلا  هتفگ  للکم  جات  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  زین  یلاعت و  هَّللا  همحر  راجنلا  نبا  باتک  نم  هتلقن  ام  رخ  اذـه  هتقو 

نم ناک  تافّنـصملا  نم  هریغ  دادغب و  خیرات  بحاص  بیطخلاب  فورعملا  يدادغبلا  تباث  نب  يدهم  نب  دمحا  نب  تباث  نب  یلع  نب  دمحا 
فّنـصم و ۀئام  نم  ابیرق  فّنـص  میظع و  عالطا  یلع  لدی  ّهناف  هافکل  خـیراتلا  يوس  هل  نکی  مل  ول  نیرحبتملا و  ءاملعلا  نینقتملا و  ظافحلا 

هیلع بلغف  اـهیقف  ناـک  اـمهریغ و  يربـطلا و  بیطلا  یبأ  یـضاقلا  یلماـحملا و  نسحلا  یبأ  نع  هقفلا  ذـخا  فصوی و  نا  نم  رهـشا  هلـضف 
ۀنـس 463 ۀّجحلا  يذ  عباس  نینثالا  موی  یفوت  رهّـشلا و  نم  نیقب  ّتسل  سیمخلا  موی  ۀنـس 392  ةرخآلا  يدامج  یف  دلو  خیراتلا  ثیدحلا و 

اریثک هب  عفتنا  هنال  هشعن  لمح  نم  ۀلمج  نم  ناک  حر  يزاریشلا  قاحسا  ابا  خیّشلا  نا  تعمس  لاوش و  یف  یفوت  یناعمسلا  لاق  حر و  دادغبب 
ظفاح باعیتسالا  باتک  بحاص  ربلا  دـبع  نب  فسوی  رمع و  وبا  قرـشملا و  ظفاح  هتقو  یف  ناک  ّهنا  بجعلا  هفیناصت و  یف  هعجاری  ناـک  و 

نب لیعامسا  تاکربلا  ابا  نا  دادغب  خیرات  یف  راجنلا  نب  نیدلا  بحم  رکذ  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  یتایـس  امک  ةدحاو  ۀنـس  یف  اتام  برغملا و 
لک یف  هیلإ  یضمی  ناک  حر و  یفاحلا  رـشب  ربق  بناج  یلا  اربق  هسفنل  دعا  دق  ناک  یفوصلا  ءارهز  نب  رکب  ابا  خیـشلا  ّنا  لاق  یفوصلا  دعس 

ءاجف یفاحلا  رـشب  ربق  بناج  یلا  نفدـی  نا  یـصوا  دـق  ناک  بیطخلا و  رکب  وبا  تام  اّـملف  هّلک  نآرقلا  هیف  أرقی * هیف و  ماـنی  ةرم و  عوبـسا 
کلذ نم  عنتماف  هب  هرثؤی  نا  هسفنل و  هدعا  دق  ناک  يذـّلا  ربقلا  یف  بیطخلا  نفدـی  نا  هولاس  ءارهز و  نب  رکب  یبأ  یلا  ثیدـحلا  باحـصا 

اؤاج کلذ  وار  املف  یّنم  ذخؤی  نینس  ذنم  یسفنل  هتددعا  دق  عضوم  لاق  ادیدش و  اعانتما 
322 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ول کل  لوقا  نکل  ربقلا و  مهطعا  کل  لوقا  انا ال  هل  لاق  ءارهز و  نب  رکب  ابا  خیّشلا  رضحاف  کلذ  هل  اورکذ  دعـس و  یلا  خیـشلا  يدلاو  یلا 
تنک لب  لاق ال  هنم  یلعأ  دـعقت  نا  کب  نسحی  ناک  کنود أ  دـعقی  بیطخلا  رکب  وبا  ءاجف  هبناج  یلا  تنا  ءاـبحالا و  یف  یفاـحلا  رـشب  نا 
برح بابب  هبناج  یلا  هونفدف  هنفد  یف  مهل  نذا  رکب و  یبأ  خیّشلا  بلق  باطف  لاق  ۀعاّسلا  نوکی  نا  یغبنی  اذکهف  لاق  یناکم  هسلجا  موقا و 
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عیمجب هنع  قدصتی  نا  یـصوا  هضرم و  یف  ءارقفلا  ءاهقفلا و  ثیدحلا و  بابرا  یلع  اهقرف  رانید  اتئام  وه  هلام و  عیمجب  قدـصت  ناک  دـق  و 
قاحـسا وـبا  خیـشلا  ناـک  اـباتک و  نیّتـس  نم  رثـکا  فنـص  بقع و  هل  نکی  مل  نیملـسملا و  یلع  هبتک  عـیمج  فـقو  باـیثلا و  نم  هیلع  اـم 

ملع هیلإ  یهتنا  دـق  ناـک  هتوـم و  دـعب  ۀـحلاص  تاـمانم  هل  تیئر  ملعا و  هَّللا  ۀنـس 391 و  دـلو  ّهنا  لیق  هتزانج و  لمح  نم  دـحا  يزاریـشلا 
ۀعساو ۀمحر  یلاعت  هَّللا  همحر  راجنلا  نبا  باتک  نم  هتلقن  ام  رخآ  اذه  هتقو  یف  هظفح  ثیدحلا و 

مراهچ لهچ و  هجو 

هدومن تیاور  هعونتم  دیناسا  هدّدعتم و  قرطب  ار  ریط  ثیدح  یلزاغملا  نباب  فورعملا  یباّلجلا  ّبیطلا  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هکنآ 
نآ هقیتع  هخسن  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  راکشآ  رهاظ و  حبصلا  قلفک  ار  لوبقلاب  قیقح  قح 

دیامرفیم هداتفا  راسکاخ  نیا  تسدب  راگدرورپ  هیهانتمان  فاطلا  زا 
راتخم نب  دامح  انثدح  لاق  يدع  نب  فسوی  انثدح  لاق  یناولحلا  میهاربا  نب  دمحم  انثدـح  لاق  یخلبلا  دـمحا  نب  ایرکز  ییحی  وبا  انثدـح 

لاقف هیدی  نیب  عضوف  ماعط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدـها  لاق  کلام  نب  سنا  نع  ریمع  نب  کلملا  دـبع  نع  ۀـفوکلا  لها  نم 
هیلع و هَّللا  یلـص  یبنلا  لاق  یلع  انا  لاق  اذ  نم  تلق  بابلا  قدـف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ءاجف  لاق  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  بحاب  ینتیا  مهّللا 

لاق کسبح  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  لاقف  لخدـف  هلجرب  بابلا  برـضف  هدراف  ءیجی  کلذ  لک  تارم  ثلث  یتاف  ۀـجاح  یلع  ملس 
یموق نم  لجر  نوکی  نا  بحا  تنک  لاق  کلذ  یلع  کلمح  ام  یل  لاقف  ۀجاح  یلع  یبنلا  لوقی  کلذ  لک  تارم  ثلث  تئج 

هَّللا همحر  یعفاشلا  هیقفلا  راطعلا  دمحا  نب  رفظملا  نب  دمحا  نسحلا  وبا  انربخا  هقرط  رئاطلا و  ثیدـح  هتفگ  بقانم  باتک  رد  یلزاغم  زین  و 
اقـسلا نباب  بقلملا  یبرملا  ناـمثع  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  مکربخا  هل  تلق  ۀـئامعبرا  نیثلث و  عبرا و  ۀنـس  هبرقاـف  هیلع  یتءارقب 
ۀئام ثالث  ثالث و  ۀنس  یلاعت  هَّللا  همحر  یطساولا  ّيرهوجلا  ۀقدص  نب  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  ان  یلاعت  هَّللا  همحر  یطساولا  ظفاحلا 

لاقف ۀّیوشم  ۀعامجب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  یلا  يدها  لاق  کلام  نب  سنا  نع  لیوطلا  دیمح  ان  يدبعلا  دیود  نب  اّیرکز  نب  دّمحم  ان 
هَّللا لوسر  یلع  یل  نذاتـسا  سنا  ای  لاقف  ّیلع  یتاف  لاق  ةدـئاملا  هذـه  نم  انعم  لـکای  کـّیبن  یلا  کـیلإ و  کـقلخ  ّبحا  ّیلا  ثعبا  مهّللا 
هَّللا یلص  یبّنلا  یلع  یل  نذاتسا  سنا  ای  لاقف  عجر  نا  الیلق  ّالا  ثبلی  مل  ّیلع و  عجرف  لوغشم  کنع  یبنلا  تلقف  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 

هیلع و هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  یل  نذاتـسا  سنا  ای  لاقف  عجر  نا  الیلق  ّالا  ثبلی  مل  ّیلع و  عجرف  لوغـشم  کنع  یبّنلا  تلقف  ملـس  هیلع و 
ام نسحلا  ابا  لخد  لاقف  یلع  مالک  ةرجحلا  لخاد  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  عمـسف  یناثلا  لوالا و  یلوق  لـثم  لوقا  نا  تمهف  ملس 
ام سنا  ای  لاقف  لوغشم  کنع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  لوقی  سنا  ینّدری  کلذ  لک  ۀثلاثلا  هذه  هَّللا  لوسر  ای  تئج  لاق  یّنع  کب  أطبا 

هَّللا لوسر  ای  لاقف  اذه  یلع  کلمح 
323 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب دـمحا  رکب  وبا  انربخا  هموق  ّبحی  ّلک  سنا  اـی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  لاـقف  یموق  نم  ـالجر  نوکی  نا  تببحاـف  ةوعّدـلا  تعمس 
ناواط نب  باّهولا  دبع  نب  دّمحم 

نب دّمحم  نب  رفعج  نب  یلع  نب  دـمحا  جرفلا  وبا  یـضاقلا  مکثّدـح  هل  تلق  ۀـئام  عبرا  نیعبرا و  عست و  ۀنـس  هبرقاف  هیلع  یتءارقب  راسمـسلا 
هبرقاف هیلع  یتءارقب  یطساولا  فاّرعلا  هیقفلا  ّبیطلا  نب  دّمحم  نب  لیعامـسا  یلع  وبا  یـضاقلا  انربخا  یطـساولا و  ظفاحلا  یطونحلا  یّلعملا 

ۀنس يوحنلا  لهس  نب  دمحا  نب  دّمحم  بلاغ  وبا  انربخا  یطساولا و  يرب  نب  لهـس  نب  لّضفملا  نب  دیبع  نب  دمحا  رکب  وبا  مکربخا  هل  تلق 
یطساولا ظفاحلا  لدعملا  ناعمـس  نب  نامثع  نب  دمحم  ان  اولاق  ناّحطلا  يرذاجلا  نسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ان  ۀئامعبرا  نیـسمخ و  عبرا و 

وه قرزالا و  فسوی  نب  قاحسا  ان  یطـساولا  دّمحم  وبا  ۀّیقب  نب  بهو  ان  یطـساولا  لشخنب  فورعملا  زازرلا  لهـس  نب  ملـسا  نسحلا  وبا  ان 
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یطساو
هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  نع  انثدح  ةزمح  ابا  ای  لاقف  جاّجحلا  نب  دّمحم  یلع  تلخد  لاق  کلام  نب  سنا  نع  نامیلس  یبأ  نب  کلملا  دبع  نع 
یبأ نب  ّیلع  نع  اثیدح  ناسنا  رکذف  اضعب  هضعب  ّرجی  نوجـش  ثیدحلا  ناف  اوثدحت  تلقف  دـحا  هیف  هنیب  کنیب و  سیل  اثیدـح  ملـس  هیلع و 
اثیدح کتثدـح  الف  اذـه أ  لوقت  ّیلعل  لاق أ  سنا و  بضغف  بارت  یبأ  نم  انعد  انثّدـحت  بارت  یبأ  نع  جاّجحلا  نب  دّـمحم  هل  لاقف  بلاط 

اهنم و لکاف  بیقاـعی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدـها  دـحا  هنیب  ینیب و  سیل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نع  تعمـس  هیف 
نم یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  ّمهّللا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هب  هتیتا  حبصا  اّملف  زبخ  نم  ءیش  ۀلـضف و  تلـضف 
هَّللا لوسر  لاق  مث  عجرف  ۀعاّسلا  تئج  امنا  سیل  تلقف أ  یلعب  اذاف  راصنالا  نم  لب  نوکی  نا  توجرف  بابلا  برـضف  لجر  ءاجف  رئاّطلا  اذه 

لوسر هعمـسف  یلع  هب  اذإ  بابلا و  برـضف  لجر  ءاجف  ریطلا  اذـه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  ّمهّللا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
ّمهّللا ّیلا  مهّللا و  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هآر  املف  هل  نذیا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا 

لیعامسا يرهزلا و  قرزالا و  نامیلس  نب  لیعامسا  یطساولا و  میهاربا  نب  فسوی  کلام  نب  سنا  نع  ثیدحلا  اذه  يور  ملـسا  لاق  ّیلا  و 
هب ثدح  امنا  یبرز  نب  دیعس  ناعمس  نبا  لاق  یبرز  نب  دیعس  سنا و  نب  هَّللا  دبع  نب  ۀمامث  ۀحلط و  یبأ  نب  هَّللا  دبع  نب  قاحـسا  يدّسلا و 

یفئاطلا و جاّجحلا  نب  نامیلـس  يالملا و  ملـسم  ریمع و  نب  کلملا  دبع  ّبیـسملا و  نب  دیعـس  مهنم  سنا  نع  ۀعامج  يور  دق  سنا و  نع 
ملسا نبا  مهو  ناعمس و  نبا  لاق  مهریغ  ربنق و  نب  ملاس  نب  میعن  رفعج و  نب  هَّللا  دبع  نب  لیعامسا  يدنهلا و  وبا  یندملا و  لاجرلا  یبأ  نبا 

هل تلق  نامثع  نب  دمحا  نب  دّمحم  بلاط  وبا  انربخا  سنا  نع  ینانبلا  تباث  نع  هب  ثدح  امنا  یبرز  نب  دیعس  ّنأل  یبرز  نب  دیعس  هلوق  یف 
ان مهثدـح  عیبّرلا  نب  دـیمح  نب  نیـسحلا  نب  دـمحم  ّنا  انذا  يدادـغبلا  زاّزبلا ؟؟؟ ناذاـش  نب  نسحلا  نب  میهاربا  نب  دـمحا  رکب  وبا  مکربخا 

اهمّـسقف رایطا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  کلام  نب  سنا  نع  ةریغملا  یبأ  نب  لیعامـسا  ان  یـسوم  نب  هَّللا  دبع  ان  يّدج 
ینتیا ّمهّللا  لاقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  یلا  امهب  ثعبف  ناریط  هئاسن  ضعب  دـنع  حبـصاف  ۀـثالث  ّنهنم  ةأرما  ّلـک  باـصاف  هئاـسن  نیب 

لکای کلوسر  یلا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاب 
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ّیلع اذاف  ترظنف  بابلا  یلع  نم  رظنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ّیلع  ءاجف  راصنالا  نم  هلعجا  ّمهّللا  تلقف  ماعطلا  اذه  نم  یعم 
سنا ای  لاقف  ّیلع  ءاجف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  يدی  نیب  تمقف  تئج  مث  ۀجاح  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هل  تلقف 

رخآ اذـه  لاقف  کسبح  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هفلخ  انا  یـشمی و  لخدـف  هل  تحتفف  ّیلع  اذاف  ترظنف  بابلاب  نم  رظنا 
هَّللا لوسر  ای  تلق  تعنـص  ام  یلع  کلمح  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف  ۀـجاح  یلع  کـّنا  معزی  سنا  ینّدری  تارم  ثـالث 

ّبحی دـق  لجّرلا  نا  هموق  ّبحی  دـق  لجّرلا  ّنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  یموق  نم  الجر  نوکی  نا  تببحاف  كاـعد  تعمس 
نب دّمحم  ان  انذا  مهربخا  يدادغبلا  ظفاحلا  یسیع  نب  یـسوم  نب  رّفظملا  نب  دّمحم  نیـسحلا  ابا  ّنا  نامثع  نب  دمحا  نب  دّمحم  انربخا  هموق 
هَّللا یلص  ّیبّنلل  يدها  لاق  کلام  نب  سنا  نع  لیوّطلا  نامثع  ان  ریهز  ان  دیزی  نب  دمحا  ان  نامیلـس  نب  دّمحم  ان  رـصمب  یمرـضحلا  یـسوم 
یلـص یبنلا  یلع  نذأتـسا  ّیلع و  ءاجف  یعم  رئاّطلا  اذه  نم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  ّمهّللا  لاقف  هلکا  هبجعی  ناک  ریط  مّلـس  هیلع و 

هَّللا یلص  یبنلا  عمسف  هیلع  یل  نذاتسا  لاقف  عجر  مث  بهذف  راصنالا  نم  الجر  نوکی  نا  ّبحا  تنک  نذا و  هیلع  ام  تلقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا 
زارحلا هیوبح  نب  سابعلا  نب  دّمحم  رمع و  وبا  ان  نامثع  نب  دمحا  نب  دّـمحم  انربخا  ّیلا و  لاق و  مث  یلع  ای  لخدا  لاقف  هتوص  مّلـس  هیلع و 

هبیتق نب  فسوی  نب  جاّجحلا  انث  لاق  مهثّدح  دّمحم  نب  نیـسحلا  نا  انذا  نایدادغبلا  زاّزبلا  ناذاش  نب  نسحلا  نب  میهاربا  نب  دمحا  رکب  وبا  و 
عضو اّملف  ّيوشم  ریط  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  يدها  لاق  سنا  نع  ّيدع  نب  ریبزلا  ینثدح  نیـسحلا  نب  ریـشب  ان  یناهفـصالا 
ءاجف لاق  راصنالا  نم  الجر  هلعجا  ّمهّللا  یـسفن  یف  تلقف  لاق  رئاّطلا  اذـه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاـق  هیدـی  نیب 

یلا تعجرف  لاق  فرـصناف  ۀـجاح  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  تلقف  ّیلع  لاقف  اذـه  نم  تلقف  اّیفخ  اعرق  باـبلا  عرقف  ّیلع 
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ّمهَّللا یسفن  یف  تلقف  رئاّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  ۀیناثلا  لوقی  هتعمـسف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
ۀجاـح یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  نا  كربـخا  ملا  تلقف  اـّیفخ  اـعرق  باـبلا  عرقف  ّیلع  ءاـجف  لاـق  راـصنالا  نم  ـالجر  هلعجا 
ریّطلا اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  ۀثلاثلا  لوقی  هتعمسف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  تعجر  فرـصناف و 

هیلع و هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هیلإ  رظن  املف  لاق  حتفا  حتفا  حتفا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ادیدش  ابرض  بابلا  برـضف  یلع  ءاجف 
ابا ّنا  ةزاجإ  یلع  نب  دّـمحم  اـنربخا  ریّطلا  هعم  لـکاف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عم  سلجف  لاـق  ّیلا  ّمهّللا و  ّیلا  مهّللا و  لاـق  مّلس 

يدها لاق  سنا  ان  ملاس  نب  میعن  ان  ۀقدص  نب  میهاربا  ان  ینراوحلا  نیـسحلا  نب  دّمحم  ان  مهثدح  ظعاولا  نیهاش  نب  دـمحا  نب  رمع  صفح 
هل تلق  اطـساو  انیلع  مدق  يدادغبلا  نامثع  نب  دمحا  نب  دّـمحم  بلاط  وبا  انربخا  ثیدـحلا  رکذ  رئاط و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل 

میهاربا ان  دعاص  نب  ییحی  نب  دّمحم  ان  انذا  صفح  وبا  نیهاش  نب  دمحا  نب  رمع  مکربخا 
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هّدج نع  هیبا  نع  سابع  نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  نب  دواد  نع  بیعش  نب  دّمحم  نع  مرق  نب  نامیلس  ان  دّمحم  نب  نیسح  ان  يرهوجلا  دیعس  نب 
ّمهّللا لاقف  یلع  ءاجف  هلوسر  هَّللا و  هبحی  لجرب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  رئاطب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  یتا  لاق  سابع  نبا 

نب دّمحم  بلاط  وبا  انربخأ  دیعـس  نب  میهاربا  الا  هب  ثدحی  مل  مرق و  نب  نامیلـس  نع  يزورملا  نیـسح  هب  درفت  بیرغ  ثیدح  اذـه  ّیلا  و 
یسیع ان  یضرفلا  مسقلا  نب  رـصن  ان  لاق  مهثدح  نیهاش  نب  دمحا  نب  رمع  صفح  ابا  نا  یلا  هب  بتک  امیف  يدادغبلا  یبرحلا  حتفلا  نب  یلع 

ۀئام نیعست و  ۀنس  هتیقل  ربنق و  نب  ملاس  نب  میعن  یل  لاق  لاق  يرهوجلا  رواسم  نب 
لوسر لاقف  ّيوشم  ریط  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  يدها  کلام  نب  سنا  یل  لاق  ۀنس  ۀئام  ةرـشع و  اتنثا  یل  ملاس  نب  میعن  لاقو 
لخدف هتددرف  یلع  ءاجف  يرهوجلا  رواسم  نب  یسیع  نم  کّشلا  هّبحت  نمب  وا  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا 
ینّدرف تئج  مث  سنا  ینّدرف  تئج  لاق  ّیلع  ای  ینع  کب  أطبا  ام  وا  کسبح  ام  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  هل  لاقف  ۀعباّرلا  یف  وا  ۀثلاثلا  یف 

یف وا  سنا  ای  لاقف  معن  تلقف  راصنالا  نم  الجر  نوکی  نا  توجر  تعنـص أ  ام  یلع  کـلمح  اـم  سنا  اـی  لاـق  سنا  یندرف  تئج  مث  سنا 
نب دمحا  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  مسقلا  وبا  انا  یطـساولا  راّزبلا  ساّبعلا  نب  یلع  نب  دـحاولا  دـبع  مسقلا  وبا  انربخا  ّیلع  نم  لضفا  راصنالا 

هیلع و هَّللا  یلـص  یبنلا  ّنا  سنا  نع  يدنهلا  یبأ  نع  مصاع  وبا  ان  ساّبعلا  ان  لتاقم  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  سابعلا  نب  دّمحم  ان  زاّزبلا  دسا 
ّیلا ّمهَّللا و  ّیلا  ّمهّللا و  لاقف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ءاجف  لاق  ریّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  ریطب  یتا  مّلس 
یف ءالما  مهثّدح  زاّزبلا  هیودرم  نب  لهـس  نب  دّمحم  نب  دمحا  رـصن  ابا  ّنا  انذا  یلاعت  هَّللا  همحر  يوّحنلا  لهـس  نب  دمحا  نب  دّـمحم  انربخا 

کلام نب  سنا  نع  عفان  نع  هَّللا  دبع  نب  نسحلا  ان  کیدف  یبأ  نب  ان  رامسم  نب  حلاص  ان  دقاّنلا  یسیع  نب  دمحا  ان  ۀئامعبرا  هنس 400  رفص 
یبأ نب  ّیلع  ءاجف  لاق  ریّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  ریط  هیلإ  بّرق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنا 

نب دّـمحم  نب  دـمحا  رـصن  وبا  ان  یلاعت  هَّللا  همحر  لدـعلا  يّرعملا  حـلاص  یبأ  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  بلاغ  وبا  ینثّدـح  هعم  لکاف  بلاط 
ملـسم ان  مقرا  نب  سنوی  ان  يریراوقلا  رمع  نب  هَّللا  دیبع  ان  مثیهلا  نب  دّمحم  نب  میهاربا  ان  دـقاّنلا  یـسیع  نب  دـمحا  رکب  وبا  ان  زاّزبلا  هیودرم 

لاقف کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  هیدی  نیب  تعضوف  رایطاب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  یتا  لاق  کلام  نب  سنا  نع  ناسیک  نب 
بابلا برـضف  یلع  ءاجف  هموق  ّبحا  نم  لّواب  تسل  ّکنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  ینعی  لاقف  راـصنالا  نم  أرما  هتلعج  تئـش  نا  ّمهّللا 

نب یلع  نب  لیعامـسا  ان  حتفلا  وبا  نادعـس  نب  رفعج  نب  دّـمحم  نب  لاله  ان  یـسوم  نب  نسحلا  انربخا  ّیلا  ّمهَّللا و  لاق  لخد  املف  هل  تنذاف 
کلام نب  سنا  نع  كاّبّـسلا  رفعج  یبأ  نع  ۀّیقب  نب  بهو  ان  زاّزبلا  یعازخلا  ءاقر  دیزی و  نب  هَّللا  دبع  نب  نمحرلا  دـبع  نب  نامثع  نب  نیز 

تعـضوف مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لخدف  راصنالا  نم  ةأرما  هل  هتدها  ّيوشم  رئاط  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق 
سنا لاق  رئاّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  نیرخآلا  نیلوالا و  نم  ّیلا  کقلخ  ّبحا  ّیلع  لخدا  ّمهّللا  لاقف  هیدی  نیب  کلذ 
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لغاشتم مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تلقف  هتددرف  بابلا  قرطف  یلع  ءاجف  یموق  نم  راصنالا  نم  الجر  هلعجا  ّمهّللا  یـسفن  یف  تلقف 
رئاّطلا اذه  نم  یعم  لکای  نیرخآلا  نیلوالا و  نم  کقلخ  ّبحا  ّیلع  لخدا  ّمهَّللا  لاقف  کلذب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ملعی  مل  و 
تمقف یلعل  بابلا  حـتفاف  سنا  اـی  مق  هَّللا  لوسر  یل  لاـق  ۀـثلاثلا  ءاـج  اّـملف  هتددرف  ّیلع  ءاـجف  راـصنالا  یموق  نم  ـالجر  هلعجا  ّمهّللا  تلق 

ۀنس مّرحملا  یف  هیلع  یتءارقب  یطساولا  یفوّصلا  بیّطلا  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا  انربخا  هل  ةوعّدلا  تناکف  هعم  لکاف  بابلا  تحتفف 
دیبع دّمحم  وبا  ةاضقلا  یـضاق  ان  راّفـصلا  دّمحم  نب  رفعج  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـیبع  مسقلا  وبا  مکربخا  هل  تلق  ۀـئامعبرا  نیثالث و  سمخ و 
یلع ان  عفان  نب  رمع  نب  دّمحم  مکثّدح  عمـسا  انا  یطامنالا و  روبنز  نب  میهاربا  نب  دّمحم  رکب  یبأ  یلع  یئارقاب  فورعم  نب  دـمحا  نب  هَّللا 

مث هنم  لکا  یّمسف و  اّیوشم  اریط  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  تمدق  لاق  سنا  نع  ةداتق  نع  جلعد  نبا  وه  دیلخ و  ان  نسحلا  نب 
هیلع هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تلق  لاق  ّیلع  انا  لاقف  تنا  نم  تلقف  بابلا  برـضف  ّیلع  یتاف  لاق  ّیلا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  ّمهّللا  لاق 
هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  تلق  لاق  ّیلع  انا  لاقف  تنا  نم  تلقف  بابلا  برضف  لّوالا  هلوق  لثم  لاق  مث  ۀمقل  هنم  لکا  مث  لاق  ۀجاح  یلع  مّلـس  و 
هَّللا لوسر  نا  تلق  لاق  ّیلع  انا  لاقف  تنا  نم  تلقف  بابلا  برـضف  لوالا  هلوق  لثم  لاق  مث  ۀـمقل  هنم  لکا  مث  لاق  ۀـجاح  یلع  مّلـس  هیلع و 
یلص هَّللا  لوسر  لاقف  هتوص  عفر  بابلا و  برضف  یناثلا  لّوالا و  هلوق  لثم  لاق  مث  ۀمقل  هنم  لکا  مث  لاق  ۀجاح  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلص 

قلخلا ّبحاب  هَّللا  ینیتای  نا  ۀمقل  لک  یف  وعدا  ّیناف  کلعج  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  لاق  مث  مّسبت  انآر  اّملف  بابلا  حـتفا  سنا  ای  مّلـس  هیلع و  هَّللا 
مّلـس ال هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  سنا  ینّدری  تارم  ثالث  بابلا  برـض  ینا ال  قحلاب  کثعب  يّذلا  وف  لاق  تنا  تنکف  ّیلا  هیلإ و 

هَّللا دبع  نب  رمع  دّمحم  ابا  ّنا  ةزاجإ  راسمّـسلا  ناواط  نب  باّهولا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  رکب  وبا  انربخا  هموق و  ّبح  یلع  لجّرلا  مالی 
ان لاق  یطساولا  لدعلا  ینارفعزلا  دیعس  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  انا  لاق  مهربخا  یطـساولا  يرقملا  بذوش  نب  دمحا  نب  رمع  نب 

سنا و نع  ریمع  نب  کلملا  دـبع  نع  ۀـفوکلا  لها  نم  لجر  راتخملا  نب  داّمح  ان  لاق  يدـع  نب  فسوی  ان  مثیهلا  نب  دّـمحم  صوحالا  وبا 
نارمع ان  ۀلمّرلاب  دّمحم  نب  دوعـسم  دوراجلا  وبا  ان  شاقنلا  ینعی  دایز  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  ان  بذوش  نب  رمع  نب  هَّللا  دـبع  نب  رمع  انربخا 

رمع نب  هَّللا  دـیبع  ان  مثیهلا  نب  دّـمحم  نب  میهاربا  اـن  یـسیع  نب  دـمحا  اـن  بذوش  نب  هَّللا  دـبع  نب  رمع  أـبنا  سنا و  اـن  میعن  اـن  نوراـه  نب 
حیرج نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نب  یـسیع  ینثدـح  لاق  هَّللا  دـبع  نب  رمع  انربخا  سنا و  نع  ناسیک  نب  ملـسم  ان  مقرا  نب  سنوی  ان  يریراوقلا 

رمع انربخا  ّيدّسلا و  نع  رمع  نب  یسیع  نع  کلملا  دبع  نب  رهسم  ان  داّمح  نب  نیسح  ان  نامیلس  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  ان  يراموّطلا  ینعی 
ینادمهلا مّلـسم  نب  کلملا  دبع  نب  رهـسم  ان  دامح  نب  نسحلا  ان  نیـسحلا  نب  دمحا  اندایز  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  دمحا  ان  هَّللا  دبع  نب 

رفعج و ان  دابع  وبا  عراّزلا  ریـسن  نب  نطق  انراّمع  نب  دمحا  ان  هَّللا  همحر  یبأ  انا  هَّللا  دـبع  نب  رمع  انربخا  يّدّـسلا و  نع  رمع  نب  یـسیع  نع 
ان هَّللا  دبع  نب  رمع  انربخا  سنا و  نع  سنا  نب  هَّللا  دبع  نع  ینثملا  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دبع  ان  یعبّضلا  نامیلس  نبا  وه 
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نع یّنثملا  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نع  نامیلس  نب  رفعج  ان  لاله  نب  رشب  ان  یقیقّدلا  قاحـسا  نب  نیـسحلا  ان  یـسوّسلا  قاحـسا  نب  دّمحم 
انا ۀیقب  نب  بهو  ان  لهـس  نب  ملـسا  ان  لدـعملا  ناعمـس  نب  نامثع  نب  دّـمحم  ان  هَّللا  دـبع  نب  رمع  انربخا  سنا و  لاق  لاق  سنا  نب  هَّللا  دـبع 

رامسم نب  حلاص  ان  دّمحم  نب  میهاربا  ان  هَّللا  دبع  نب  رمع  انربخا  کلم و  نب  سنا  نع  نامیلس  نب  هَّللا  دبع  نع  قرزالا  فسوی  نب  قاحـسا 
وبا ان  نسحلا  نب  سنوی  نب  دّـمحم  ان  هَّللا  دـبع  نب  رمع  انربخا  کلم و  نب  سنا  نع  عفاـن  نع  هَّللا  دـبع  نب  نسحلا  نع  کیدـف  یبأ  نب  اـنا 
انا کلم و  نب  سنا  نع  هَّللا  دبع  نب  ملسم  نع  رهسم  نب  یلع  ان  یـصیصملا  يدهم  نب  میهاربا  ان  يوسفلا  دیلولا  نب  ّیلع  نب  نسحلا  رفعج 
نب سنا  لاق  لاق  دـیبع  نب  دـلاخ  ان  نارمع  نب  ءالعلا  ان  زورمب  يزورملا  حور  نب  دـمحا  ان  دایز  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  ان  هَّللا  دـبع  نب  رمع 

لوسر يدی  نیب  قبّطلا  عضوف  معن  تلقف  نذا  نم  له  لاقف  یّطغم  قبطب  لجر  هءاج  ذإ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  بابب  موی  تاذ  انا  کلم 
ّمهّللا لاقف  هیدـی  لاش  مث  هیلع  ّطغ  لاق  هَّللا  لوسر  ای  اذـه  نم  کنطب  ألمی  نا  ّبحا  لاـقف  ّيوشم  رئاـط  هیلع  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا 

راصنالا نم  لجر  یف  ةوعّدـلا  هذـه  لعجا  مهّللا  تلق  کلذ  تعمـس  اّملف  سنا  لاق  ماعّطلا  اذـه  ینعزانی  کیلإ  کـقلخ  ّبحا  یلع  لـخدا 
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فرـصناف هسحلا  ّالا  کلذ  یلع  ینلمحی  مل  تلقف ال و  نذا  نم  له  لاقف  ّیلع  لخد  ذإ  کلذـک  انا  انیب  راصنالا  نم  الجر  فوشا  تجرخف 
الامـش و ال انیمی و  ترظنف  فرـصنا  تلقف ال  نذا  نم  له  لاقف  یلع  داع  مث  ادـحا  دـجا  ملف  يراصنا  نم  له  الامـش  اـنیمی و  رظنا  تلعجف 

مّلـس هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  عزانی  لعجف  لخدف  هل  نذئا  نا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  يدان  ذإ  نذا  نم  له  لاقف  ّیلع  داع  ذإ  ّيراصنا 
سنا لاق  سنوی  نب  دّـمحم  ثیدـح  یف  يزورملا و  ثیدـح  یف  شاقّنلا  ظفل  اذـه  هَّللا  دـبع  نب  رمع  لاق  یبلق  یف  ّیلع  ةّدوم  تتبث  ذـئمویف 

ثیدحلا رکذ  ّیلع و  ءاجف  هّبحا  هّبحت و  نم  ّیلع  لخدا  ّمهّللا  لاقف  هیدی  نیب  عضوف  ّيوشم  ریط  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرل  يدها 
انثّدح لاق  نا  رکب  یبأ  نب  دّمحم  هَّللا  دـبع  وبا  انث  اطـساو  انیلع  مدـق  هَّللا  همحر  يدادـغبلا  عّیبلا  دـمحا  نب  یلع  نب  دّـمحم  بلاط  وبا  انربخا 

ناک ۀنیفـس و  نع  نیفـس  نب  ةدیرب  نع  بیعـش  نب  لهـس  انث  مالـس  نب  نوع  انث  لصاو  نب  یلعالا  دبع  ان  یلماحملا  لیعامـسا  نب  نیـسحلا 
هتتا حبصا  اّملف  اهضعب  نمیا  مأ  هل  تعفرف  لاق  رئاوط  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  امداخ 

ّمهّللا لاق  مث  هقزر  دـغ  ّلکل  نا  اماعط  دـغل  یعفرت  نا  کهنا  مل  وا  لاق  سما  کیلإ  يدـها  ام  ضعب  اذـه  تلاقف  نمیا  مأ  ای  اذ  اـم  لاـقف  هب 
ّمهّللا لاقف  ّیلع  لخدف  رئاّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحا  لخدا 

هتفگ بقانملا  باتک  رد  یلزاغم  زین  قیرّطلا و  اذه  نم  بیرغ  ثیدح  اذه  ّیلا  و 
نب رفعج  انثدـح  ظفاحلا  ةدـقع  نباب  فورعملا  دیعـس  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  انا  يدادـغبلا  عّیبلا  دّـمحم  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رهاط  وبا  انربخا 
وبا ناساس و  وبا  ۀلثاو و  نب  رماع  نع  قراط  نب  دوراجلا  وبا  ان  نیکـسم  نب  مکحلا  ان  محازم  نبا  وه  رـصن و  ان  یـسمحالا  دیعـس  نب  دّمحم 
امب مکیلع  نجتحال  مهل  لوقی  اّیلع  تعمـسف  يروشلا  موی  تیبلا  یف  یلع  عم  تنک  لاق  ۀلثاو  نب  رماع  نع  یعیبّسلا  قاحـسا  یبأ  نع  ةزمح 

مکّیمجع مکّیبرع و ال  عبطتسی  ال 
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لثم خا  هل  دحا  مکیف  له  هّللاب  مکدشناف  لاق  ّمهّللا ال  اولاق  یلبق  هَّللا  ّدـح  دـحا و  مکیف  اعیمج أ  رفنلا  اهّیا  هّللاب  مکدـشنا  لاق  مث  کلذ  ریغی 
دّمحم تنب  ۀمطاف  یتجوز  لثم  ۀجوز  هل  دحا  مکیف  له  هّللاب  مکدشناف  لاق  ّمهّللا ال  اولاق  يریغ  ۀـکئالملا  عم  ۀـّنجلا  یف  رایّطلا  رفعج  یخا 

لاق ّمهّللا ال  اولاق  يریغ  ۀّنجلا  لها  بابش  يدّیس  نیسحلا  نسحلا و  یطبس  لثم  ناطبـس  هل  دحا  مکیف  له  هّللاب  مکدشناف  لاق  ّمهّللا ال  اولاق 
لاق ّمهّللا ال  اولاق  یلبق  ۀقدص  هاوجن  يدـی  نیب  مّدـقی  تاّرم  رـشع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یجان  دـحا  مکیف  له  هّللاب  مکدـشناف 
هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  دـحا  مکیف  لهف  هّللاب  مکدـشناف 
ینتیا ّمهّللا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  دـحا  مکیف  له  هّللاب  مکدـشناف  لاق  ّمهّللا ال  اولاـق  يریغ  بئاـغلا  مکنم  دـهاشلا  غلبیل 

له هّللاب  مکدشناف  ّمهّللا ال  اولاق  يریغ  هعم  لکاف  هاتاف  رئاّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  یل  اّبح  کل و  اّبح  مهّدشا  ّیلا و  کیلإ و  کقلخ  ّبحاب 
هَّللا حتفی  یّتح  عجری  هلوسر ال  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  الجر  ۀیاّرلا  ّنیطعأل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  دحا  مکیف 

نهتنتل ۀعیهل  ینبل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  دحا  مکیف  له  هّللاب  مکدشناف  لاق  ّمهّللا ال  اولاق  يریغ  امزهنم  عجر  اذإ  هیدی  یلع 
مکیف له  هّللاب  مکدشناف  لاق  ّمهّللا ال  اولاق  يریغ  فیّسلاب  مکّضعی  یتیـصعمک  هتیـصعم  یتعاطک و  هتعاط  یـسفنک  الجر  مکیلإ  نثعبأل  وأ 
مکیف له  هّللاب  مکدشناف  لاق  ّمهّللا ال  اولاق  يریغ  اذـه  ضغبی  ینّبحی و  هنا  معز  نم  بذـک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  دـحا 

هَّللا یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ءاملاب  تئج  ثیح  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  مهیف  ۀکئالملا  نم  فالآ  ۀثلث  ةدحاو  ۀعاس  یف  هیلع  مّلـس  دحا 
هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ةاساوملا  یه  هذه  لیئربج  هل  لاق  دحا  مکیف  له  هّللاب  مکدشناف  لاق  ّمهّللا ال  اولاق  يریغ  بیلقلا  نم  مّلـس  هیلع و 

ّالا یتف  ءامّسلا ال  نم  هب  يدون  دحا  مکیف  له  هّللاب  مکدشناف  لاق  ّمهّللا ال  اولاق  يریغ  امکنم  انا  لیربج و  لاقف  هنم  انا  یّنم و  ّهنا  مّلس  هیلع و 
لیزنت یلع  تلتاق  ّینا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  دحا  مکیف  له  هّللاب  مکدشناف  لاق  ّمهّللا ال  اولاق  راقفلا  وذ  ّالا  فیـس  ّیلع ال 

یلـص یّتح  سمـشلا  هیلع  ّتدر  دـحا  مکیف  له  هّللاب  مکدـشناف  لاق  ّمهَّللا ال  اولاق  يریغ  نآرقلا  لیوات  یلع  ّیلع  اـی  تنا  لـتاقت  نآرقلا و 
رکب یبأ  نم  ةءارب  ذخای  ناب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هرما  دحا  مکیف  له  هّللاب  مکدشناف  لاق  ّمهّللا ال  اولاق  يریغ  اهتقو  یف  رـصعلا 
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هَّللا لوسر  هل  لاق  دحا  مکیف  له  هّللاب  مکدـشناف  لاق  ّمهّللا ال  اولاق  يریغ  ّیلع  ّالا  یّنع  يّدوی  ّهنا ال  هل  لاقف  ءیـش  ّیف  لزنا  رکب  وبا  هل  لاقف 
هل لاق  دحا  مکیف  له  هّللاب  مکدشناف  لاق  ّمهّللا ال  اولاق  يریغ  يدعب  ینب  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص 

ّدسب رما  ّهنا  نوملعت  هّللاب أ  مکدشناف  لاق  ّمهّللا ال  اولاق  يریغ  قفانم  ّالا  کضغبی  نمؤم و ال  ّالا  کّبحی  الا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 
مکباوبا و ّدس  هَّللا  لب  هباب  تحتف  انا  مکباوبا و ال  تددس  انا  ام  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  کلذ  یف  متلقف  یباب  حتف  مکباوبا و 

کلذ لاطاف  سانلا  نود  فئاّطلا  موی  یناجان  ّهنا  نوملعت  هّللاب أ  مکدشناف  لاق  معن  ّمهّللا  اولاق  يریغ  هباب  حتف 
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مّلـس هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  نوملعت  هّللاب  مکدـشناف  لاق  معن  ّمهّللا  اولاق  يریغ  هاجتنا  هَّللا  لب  هتیجتنا  انا  ام  لاقف  اننود  هاجان  متلقف 
لاق معن  ّمهّللا  اولاق  ضوحلا  یلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امهب و  متکـسمتسا  ام  اّولـضت  نل  یترتع  هَّللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ّینا  لاـق 
لاق ّمهّللا ال  اولاق  يریغ  هعجـضم  عجطـضاف  نیکرـشملا  نم  هسفنب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یقو  دـحا  مکیف  له  هّللاب  مکدـشناف 
لزنا دحا  مکیف  له  هّللاب  مکدشناف  لاق  ّمهّللا ال  اولاق  يریغ  زاربلا  یلا  مکاعد  ثیح  ّدودـبع  نب  ورمع  زراب  دـحا  مکیف  له  هّللاب  مکدـشناف 

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  لوقی  ثیح  ریهطّتلا  ۀیآ  هیف  هَّللا 
لاق ّمهّللا ال  اولاق  يریغ  برعلا  دیـس  تنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  دحا  مکیف  له  هّللاب  مکدـشناف  لاق  ّمهّللا ال  اولاق  يریغ 

ّمهّللا ال اولاق  يریغ  هلثم  کل  تلاس  ّالا  ائیش  هَّللا  تلاس  ام  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  دحا  مکیف  له  هّللاب  مکدشناف 
هدروآ نایب  ضرعمب  ریط  ثیدح  يارب  یلزاغملا  نبا  همالع  هک  هدیدس  هرثاکتم  قرط  هدیدع و  هرفاوتم  تایاور  همه  نیا  هظحالم  زا  دعب  و 
بتارم ياصقاب  نآ  غولب  رد  نیفـصنم  زا  يدحا  هک  تسین  منامگ  هدرپس  ماربا  ناقتا و  دییـشت و  کلـسم  ماکحا و  تابثا و  قیقحت و  قیرط 
شاحنی راونالا و ال  هذه  نع  ضبقنی  هَّللا ال  الف و  دشارخب  ناقیا  نامیا و  لها  بولق  دوخ  کیکر  کیکشتب  دشاب و  باترم  ققحت  توبث و 

یف هنوفج  لبـسا  شابغالا و  فادـسالا و  یلع  هنویع  قبطا  دـق  شاشغلا  مالظلا و  فلآ  شافخلاک  رـصبلا  بهاذ  شاـع  شماـع  وه  نم  اـّلا 
ریهاشم نیثدحم  مظاعا  زا  یلزاغملا  نبا  هک  دنامن  بجتحم  شاغ و  رداغ و  لک  دیک  نع  شایتنالا  ءاجنالا و  ّیلو  هَّللا  شاطغالا و  کلاوح 

حئادم هک  یناعمـس  دمحم  نب  میرکلا  دبع  یناث  ققحم ال  تسنیدنتـسم  ظافح  رباکا  نیدـمتعم و  داقن  لضافا  ریراجن و  نیفنـصم  مخافا  و 
نبا رصتخملا  ۀّمتت  ءادفلا و  یبأ  رصتخم  خیرات  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  خیرات  ریثالا و  نبا  لماک  خیرات  زا  وا  هخذاب  دماحم  هخماش و 

ظافحلا تاقبط  يدـسا و  هیعفاش  تاقبط  یعفای و  نانجلا  ةآرم  یبهذ و  مالـسالا  لود  ربغ و  نم  ربخ  یف  ربع  ظاـفحلا و  ةرکذـت  يدرولا و 
تادلجم ضعب  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  یناشخدب  دّـمحم  ازریم  ظافحلا  مجارت  يرکبراید و  سیمخ  خـیرات  یقینزا و  مولعلا  ۀـنیدم  یطویس و 

ثیدـح و عامـس  رب  صیرح  طساو و  لاجرب  فراع  فورعم و  ملاع  یلزاغملا  نبا  هک  هدومرف  هدافا  باسنالا  باتک  رد  دینـش  یهاوخ  هیتآ 
نبا رـسپ  یناعمـس  يارب  هدـیدرگ  فرـشم  نآ  زا  باختنا  هعلاطمب و  هدـید و  طساو  خـیرات  رب  ار  وا  لیذ  یناعمـس  هماـّلع  هدوب و  نآ  بلط 
اهّلک هذه  هطـساو و  کیب  تسیناعمـس  خیـش  یلزاغملا  نبا  سپ  دـندرک  یلزاغملا  نبا  زا  ثیداحا  تیاور  ریزولا  دارط  نب  یلع  یلزاغملا و 

بطاخم حیرـصت  بسح  هک  یناشخدب  دّـمحم  ازرم  هدانتـسا و  هرابتعا و  ۀـیاهن  هدامتعا و  هقوثو و  لامک  یلع  ةرهاب  نیهارب  ةرهاز و  لئالد 
نبا قحب  ار  یناعمـس  تاداـفا  نیمه  ظاـفحلا  مجارت  رد  تستنـس  لـها  ياـملع  ياـمظع  زا  دیـشر  لـضاف  حیرـصت  رب  اـنب  روهـشم و  خروم 

لثاما نایعا و  نیدقنم  هلجا  هدومرف و  رامـش  رثا  داقن  ثیدـح و  ظافح  هلمج  زا  ار  وا  ترـضح  ببـس  نیمهب  هدومن و  لقن  اهنیعب  یلزاغملا 
ثبـشت وا  تایاورب  شیوخ  راثآ  تمظع  رافـسا  بتک و  رد  دـنیامنیم و  کـسمت  یلزاـغملا  نبا  تاداـفاب  اـجباج  هینـس  ناـشالاو  نیققحم 

زا وا  سیـسأت  تلالج  دـماحم  هک  سیمخ  هماـّلع  سیفن  فرـش  زئاـح  سیئر و  لـضاف  هک  یتسناد  موس  تسب و  هجو  رد  اـفنآ  دـنیامرفیم 
یطویس ظافحلا  تاقبط  یعفای و  نانجلا  ةآرم  یبهذ و  ربع  ظافحلا و  ةرکذت 
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لیلج بقلب  ار  وا  هدومن  لقن  یلزاغملا  نبا  زا  طساو  لها  رب  ار  ریط  ثیدح  وا  ندومن  الما  اقـسلا و  نبا  تالاح  زا  يذبن  تسحئال  حضاو و 
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هیلاع و رخافم  رگید  تسثیدـح و  لها  ماما  ثیدـح  نیمه  باوجب  بحاص  هاش  ّصنب  هک  یبهذ  همالع  هک  یتسناد  زین  هدومرف و  دای  انخیش 
نبا خیرات  زا  نینقتم  ظافح  نییطـساو و  هّمئا  زا  اقـسلا  نبا  ندوب  ظافحلا  ةرکذـت  رد  دینـش  یهاوخ  بیرقنع  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  وا  هیماس  رثام 

رد یکملا  رجح  نباب  فورعملا  دّـمحم  نب  دـمحا  نیدـقعلا و  رهاوج  رد  يدوهمـسلا  هَّللا  دـبع  نب  یلع  نیدـلا  رون  هدرک و  لقن  یلزاغملا 
یناخیـش یلع  نب  دّـمحم  نب  دومحم  دّیـس  رابخالا و  نسحا  رد  كراـبم  اـّلم  هعطاـق و  نیهارب  رد  یمرهج  نیدـلا  لاـمک  هقرحم و  قعاوص 
ضفاون رد  یجنزرب  دّـمحم  دّیـس  لاملا و  ۀلیـسو  رد  ریثکاب  دّـمحم  نب  لضفلا  نب  دـمحا  یبنلا و  لآ  بقاـنم  یف  يوس  طارـص  رد  يرداـق 

نینمؤملا و ةآرم  رد  يونهکل  هَّللا  بیبح  نب  هَّللا  ّیلو  يولوم  هیدـن و  هضور  رد  یناعنـصلا  ینامیلا  ریمالا  لیعامـسا  نب  دّـمحم  ضفاورلا و 
رد بحاص  هاش  دوخ  همه  نیرب  هوالع  دـناهدومن و  جاجتحا  اجباج  وا  تایاورب  ةدوملا  عیبانی  رد  يزودـنق  یخلب  میهاربا  نب  نامیلـس  خـیش 
نبا هک  هدروآ  میقتـسملا  طارـص  رد  تسا  هعیـش  نیدهتجم  هدـمع  زا  هک  سنوی  نبا  دـنیامرفیم  مهدزای  باب  زا  مهدزیـس  بصعت  هیـشاح 
میعن وبا  ار و  ترـضح  نآ  لئاضف  رابخا و  باتک  هبیـش  یبأ  نبا  ار و  بقانملا  باتک  نیهاش  نبا  ار و  ریدغلا  موی  باتک  تسا  هدروآ  ریرج 

ار و تایرفعج  باتک  یعفاش  ینایور  نساحملا  وبا  نینمؤملا و  ریما  لـضف  یف  نآرقلا  نم  لزنا  اـم  ار و  نیرهطملا  ۀـبقنم  باـتک  یناهفـصا 
ناش یف  نآرقلا  لوزن  يزاریـش  یلع و  لئاضف  یف  سمـشلا  ّدر  باتک  هیودرم  نبا  نینمؤملا و  ریما  لئاضف  یف  نیعبرالا  باـتک  یکم  قفوم 

هیولع صئاصخ  باتک  يزنطن  ار و  نینمؤملا  ریما  بقانم  باتک  یئاسن  ار و  تیبلا  لها  بقانم  باتک  لبنح  نب  دـمحا  ماـما  نینمؤملا و  ریما 
بیطخ ار و  نینمؤملا  ریما  تاجرد  باتک  يرـصب  اضیا و  بتارملا  باتک  یمـسی  نینمؤملا و  ریما  بقانم  باتک  یعفاش  یلزاـغملا  نبا  ار و 

نع القن  یهتنا  أزج  رازه  یلع  لئاضف  زا  ماهدرک  عمج  تفگیم  هک  مدینـش  نیهاش  نب  رمع  زا  هک  هتفگ  یـضترم  دّیـس  ار و  قئادح  باتک 
هک تسین  ملاع  رد  فیناصت  نیا  فینصت  هعیش  زا  هک  داد  دیاب  فاصنا  سپ  يرـشع  انثالا  ینیوزقلا  نیعملل  نافرعلا  راوناب  یمـسملا  ۀمجرت 

لئاضف و لقن  رد  هعیش  ياملع  مامت  هک  دنادیم  نیقی  دیامن  هعیش  بتک  عبتت  هک  ره  هکلب  دنشاب  تیب  لها  نینمؤملا و  ریما  لئاضف  نّمـضتم 
هّمئا لاح  رد  يرآ  دنرآیم  لقن  بتک  نیمه  زا  اج  ره  رد  دناتنس  لها  نیچهشوخ  سیلهساک و  نینـسح  ءارهز و  نینمؤملا و  ریما  بقانم 

یهتنا ّنفلا  اذه  بتک  نم  امهریغ  ۀّمهملا و  لوصفلا  ۀّـمغلا و  فشک  باتک  کلذ  یلع  ّلدـی  تسلمتحم  دنـشاب  هتـشاد  يزیچ  رگا  دـعب  ام 
همئا رگید  فینصت  لثم  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  باتک  یلزاغملا  نبا  فینصتب  مه  بحاص  هاش  هک  حضاو  ترابع  نیزا 

دنیامنیم او  مالّسلا  مهیلع  تیبلهاب  تنـس  لها  يالو  لیلد  ار  نآ  دننکیم و  تاهابم  راختفا و  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  بقانم  بتک  هینس 
ناش ۀلالج  لامک  یلع  ارهاب  اناهرب  ارهاز و  الیلد  هب  کیهان  دنرادنپیم و  تنس  لها  نیچهشوخ  سیلهساک و  نا  زا  لقن  ببسب  ار  هعیـش  و 
لها ياملع  زا  ار  یلزاغملا  نبا  بحاص  هاش  دیشر  ذیملت  ناخ  نیدلا  دیشر  لضاف  هردق و  ّومس  هرخف و  ّولع  هماقم و  ۀمظع  یلزاغملا و  نبا 

بقانم لئاسر  هینس  ياملع  رباکا  رگید  فینصت  لثم  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  باتک  وا  فینصتب  دنادیم و  تنس 
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درادنپیم ناشیزا  الو  فالخ  یفان  مالّسلا و  مهیلع  تیبلها  اب  هینس  يالو  تبثم  ار  نآ  دراد و  مامت  راختفا  راشبتسا و  جاهتبا و  ترضح  نآ 
گرب نابایب و  گیر  دادـعتب  نآ  ياـصحا  دـصق  درادـن و  یناـیاپ  تیبلها  لـئاضف  تیاور  هک  اـجنآ  زا  هتفگ و  نیدـشارلا  ةزع  رد  هچناـنچ 
ياملع دناهدرک و  فیلات  تنـس  لها  ياملع  هک  یلئاسر  رکذب  هدومن  افتکا  ردق  نیمه  رب  هّلک  كردی  ام ال  مکحب  اذـهل  دـنامیم  ناتخرد 

نع هّمغلا  فشک  باـتک  رد  یلیبدرا  یـسیع  نب  یلع  هک  دـنامن  یفخم  سپ  دوشیم  هتخادرپ  دـناهدومرف  دوـخ  بتک  رد  اـهنآ  رکذ  هیماـما 
نف نیرد  هک  دوخ  لئاسر  ضعب  رد  نیزح  یلع  خیـش  تعامج و  تنـس و  لها  بتک  لـئاسر و  زا  راـهطا  همئا  لـئاضف  رثکا  هّمئـالا  ۀـفرعم 

تاحـضاو تایآ  تارهاب و  تازجعم  بقانم و  لئاضف و  زا  نیدـناعم  نیفلاخم و  ار  هچنآ  تسین  هدیـشوپ  عّبتتم  رب  تسا  هتفگ  هدرک  فیلات 
یلع و رابخا  باـتک  هبیـش  نبا  هکناـنچ  دـناهتخادرپ  نآ  رد  هدرفنم  هلّوطم  بتک  هدومن و  رکذ  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ینعی  رورـس  نآ 

ریرج نبا  نیرّهطملا و  ۀـبقنم  باتک  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  یف  نآرقلا  نم  لزنا  ام  باتک  یناهفـصا  هّیولع و  باتک  ظحاج  هلئاضف و 
سمـشلا در  باتک  هیودرم  نبا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  یف  نیعبرالا  باتک  قفوم  بقانملا و  باتک  نیهاش  نبا  ریدغ و  باتک 
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یتسب بقانملا و  باتک  یمزراوخلا  بقانملا و  باتک  یلزاغم  نبا  تیبلها و  دنـسم  لبنح  نبا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  باتک  و 
زا اهنآ  ریغ  تاجرّدـلا و  باتک  يرـصب  قئادـح و  باـتک  بیطخ  ۀـّیربلا و  رئاـس  یلع  ۀـیولعلا  صئاـصخ  باـتک  يزنطن  بتارملا و  باـتک 

بتک و رثکا  رکذ  زین  هیماما  ياملع  رگید  وا  ياوس  همالک و  یهتنا  تسلاقم  لوط  ثعاب  اهنآ  رکذ  هک  نیفّنـصم  زا  ناـشیا  ریغ  تافنـصم و 
لضاف زین  دش و  هدومن  اهنآ  یماسا  نایبب  ضرعت  تلاوط  فوخب  دناهدومن  دناهدرک  فیلات  تیبلها  لئاضف  رد  ّتنس  لها  ياملع  هک  لئاسر 

ار هچنآ  تسین  هدیشوپ  عّبتتم  رب  هتفگ  تسا  هدرک  فیلات  نف  نیرد  هک  هلاسر  رد  نیزح  یلع  خیـش  هتفگ و  لاقملا  ۀفاطل  حاضیا  رد  دیـشر 
دناهدومن و رکذ  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  ینعی  رورس  نآ  تاحـضاو  تایآ  تارهاب و  تازجعم  بقانم و  لئاضف و  زا  نیدناعم  نیفلاخم و 

نم لزنا  ام  باتک  یناهفصا  هیولع و  باتک  ظحاج  هلئاضف و  یلع و  رابخا  باتک  هبیـش  نبا  هکنانچ  دناهتخادرپ  نا  رد  هدرفنم  هلّوطم  بتک 
باتک قفوم  بقاـنملا و  باـتک  نیهاـش  نبا  ریدـغ و  باـتک  ریرج  نبا  نیرّهطملا و  ۀـبقنم  باـتک  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  یف  نآرقلا 

لبنح نبا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  باتک  سمـشلا و  در  باتک  هیودرم  نبا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  یف  نیعبرـالا 
ۀیولعلا صئاصخ  باتک  يزنطن  بتارملا و  باتک  یتسب  بقانملا و  باتک  یمزراوخلا  بقانملا و  باتک  یلزاـغملا  نبا  تیبلا و  لـها  دنـسم 

ثعاب اهنآ  رکذ  هک  نیفنـصم  زا  ناشیا  ریغ  تافّنـصم و  زا  اهنیا  ریغ  تاجرّدلا و  باتک  يرـصب  قئادح و  باتک  بیطخ  هّیربلا و  رئاس  یلع 
تراهط تیبلها  لئاضف  رد  هدرفنم  لئاسر  تنـس  لها  يامظع  زا  رگید  ياملع  نیروکذـم  صاخـشا  ياوس  همالک و  یهتنا  تسلاـقم  لوط 

لزن دابعلا و  لآ  بقانم  یف  اجنلا  حاتفم  يدابآتلود و  رمع  نب  نیدـلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  زا  تاداسلا  بقانم  هلاسر  لـثم  هدومن  فیلاـت 
ینـسا ینادـمه و  یلع  دّیـس  زا  یبرقلا  ةدوم  یـشخدب و  ناخ  دـمتعم  نب  دّـمحم  ازریم  زا  راهطالا  تیبلا  لها  بقانم  نم  حـص  اـمب  راربـالا 
یلعلا مهفرـش  یبنلا و  تیبلها  لـضف  یف  نیدـقعلا  رهاوج  رازه و  زا  تیبلها  لـئاضف  يرزج و  زا  بلاـط  یبأ  نب  یلع  بقاـنم  یف  بلاـطملا 

ره نیفنصم و  زا  ناشیا  ياوس  تافّنـصم و  زا  اهنیا  ریغ  هدش و  وا  تداهـش  بجوم  هک  یئاسن  ماما  هلاسر  يدوهمـسلا و  یلع  دّیـسلا  مامالل 
لئاسر نیا  لباقمب  بانج  هاگ 

332 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هک رگید  تافلؤم  رکذـب  دابعلا  رقحا  داد  دـنهاوخ  ناشن  دوخ  قیرط  زا  راهطا  تیبلها  لئاضف  رد  هّفلؤم  بتک  لئاسر و  ردـق  نیمه  بتک  و 

روهظ حوضو و  تیاهنب  مه  ترابع  ود  نیزا  یهتنا  تخادرپ  دهاوخ  هتخودنا  تداعس  هیامرـس  هدرک  فیلات  باب  نیرد  تنـس  لها  ياملع 
نینمؤملا ریما  بانج  بقانم  باتک  یلزاغملا  نبا  فینصت  رکذ  نا  رد  هک  ار  نیزح  یلع  خیـش  ترابع  دیـشر  لضاف  هک  تس  عطاس  عمال و 

مالّسلا و مهیلع  تیبلها  اب  هینس  يالو  تابثا  يارب  هدومن  ار  مالّسلا  مهیلع  تیبلها  بقانم  بتک  هّینس  رباکا  رگید  فینصت  ار و  مالّـسلا  هیلع 
تیبلها لئاضف  رد  هدرفنم  لئاسر  هینـس  يامظع  رگید  فینـصت  رکذـب  نآ  دـییات  دـنکیم و  دراو  تارـضح  نیا  يالو  فلاخم  هصیقن  عفد 

تربخ و دیزم  راهظا  ّبلصت و  بّصعت و  همه  نآ  اب  یلع  ردیح  يولوم  رـصاعم  لضاف  هک  تسنآ  همه  زا  رتالاب  دیامنیم و  مالّـسلا  مهیلع 
لاق ثیح  هدومن  دای  لیجبت  میظعت و  هب  ار  وا  تسا و  هدرک  یلزاغم  تیاورب  کسمت  ضفاون  بحاص  هطـساوب  نیغلا  ۀلازا  باتک  رد  بّردت 

زا جهن  نیمهب  دیامنیم  تیاور  مهنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  رمع  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  زا  بقانم  باتک  رد  نسحلا  وبا  هیقف  و 
تشذگ هکنانچ  تیبلها  يدونشوخ  اضر و 

مجنپ لهچ و  هجو 

بقاـنمب فورعم  هک  هیماوق  هلاـسر  رد  هچناـنچ  هدرک  تیاور  قـیرط  ودـب  ار  ریط  ثیدـح  یناعمّـسلا  دّـمحم  نب  روـصنم  رّفظملا  وـبا  هکنآ 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  تسا  ۀباحصلا 

یعم لکای  کیلإ  کقلخ  بحاب  ینتیا  ّمهَّللا  لاقف  ریط  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدها  لوقی  اسنا  تعمـس  لاق  یئاّطلا  نارمع  نع 
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ینعفدف ۀجاح  یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  هل  تلقف  ۀثلاثلا  مث  راصنالا  نم  نوکی  نا  تببحا  سنا و  لاقف  نذاتـسی  یلع  ءاج  و 
ّمهّللا لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هار  اّملف  لخد  و 

هدروآ دوخ  دانساب  هیماوق  هلاسر  رد  یناعمس  زین  ّیلا و  و 
اذه نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  ّمهّللا  لاقف  ریط  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  دنع  ناک  لاق  کلام  نب  سنا  نع  يّدّسلا  نع 

هعم لکاف  ّیلع  ءاجف  ریّطلا 
نیطاسا مظاعا  تسروهـشم و  لبن  نیزئاح  مخافا  روفوم و  لضف  نیواح  هّلجا  رودـص و  رباـکا  زا  روصنم  رفظملا  وبا  هک  دـنامن  بجتحم  و 

انّدـج هتفگ و  باسنا  رد  یناعمـس  دّـمحم  نب  میرکلا  دـبع  دـننکیم  تباث  وا  يارب  هریزغ  دـماحم  لئاضف و  هریثک و  بقانم  حـئادم و  هینس 
ضعب فصا  نا  یلع  ردقا  هّنف و ال  یف  ریظنلا  میدع  ۀعفادم و  الب  هرصع  ماما  یناعمّـسلا  راّبجلا  دبع  نب  دّمحم  نب  روصنم  رفظملا  وبا  مامالا 

سلاجملا یلما  هعلاط و  نم  لک  هنـسحتسا  يّذلا  حیلملا  نسحلا  ریـسفّتلا  فّنـص  ملعلا  نم  هلحم  فرع  فصنا  هفیناصت و  علاط  نم  هبقانم و 
ۀّیردقلا یلع  ّدرلا  راصتنالا و  ۀّنسلا و  لها  جاهنم  لثم  ثیدحلا  یف  فیناصتلا  فنـص  دیفم و  مالکب  ثیدح  لک  یلع  مّلکت  ثیدحلا و  یف 

فلا نم  بیرق  یلع  لمتشم  وه  ناهربلا و  فالخلا  یف  ّنفلا و  کلذ  یف  فّنص  اّمع  نغم  وه  عطاوقلا و  هقفلا  لوصا  یف  فّنـص  اهریغ و  و 
رارسالا نع  باجا  یسوبّدلا و  دیز  یلع  هیف  ّدر  مالطصالاب و  بقلملا  راطقالا  قافآلا و  یف  راس  يّذلا  رصتخملا  طسوالا و  ۀّیفالخ و  ۀلئـسم 

ام کلذـب و  یفخا  هَّللا و  همحر  یعفاشلا  بهذـم  یلا  ۀـئامعبرا  نیتس و  نیتنثا و  ۀنـس  یف  زاجحلاب  لقتناف  ارظانم  اهیقف  ناک  اـهعمج و  یّتلا 
ةریثک هظعو  سلاجم  ناک  هراتخا و  ام  رـصن  کلذ و  یلع  تبث  تامـصاخم و  نحم و  لاقتنالا  یف  هل  يرج  ورم و  یلا  لصو  نا  یلا  هرهظا 

هنع ترشتنا  هربک و  هرغص و  یف  ریثکلا  ثیدحلا  عمس  دئاوفلا  تکّنلا و 
333 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دمّـصلا دبع  نب  دّـمحم  رکب  ابأ  یعارکلا و  نیـسحلا  نب  دـمحا  مناغ  ابا  هابا و  ورمب  عمـس  هرکذ  عاش  هتذـمالت و  هباحـصا و  رثک  ۀـیاوّرلا و 
نع ناـسحلا  فلـالا  ثیداـحالا  عمج  دـق  زاـجحلا و  ناـجرج و  قارعلا و  ناـسارخب و  ةریثک  ۀـعامج  مثیهلا و  یبأ  نباـب  فورعملا  یبارتلا 

دّمحم نب  رمع  صفح  یبأ  هیبحاص  یلع  تهقفت  هباحصا و  نم  ۀعامج  تکردا  ثیداحا  ةرشع  خیش  ّلک  نع  هل  خیش  ۀئام  نع  هتاعومـسم 
نب دّمحم  رـصن  وبا  ثیدحلا  هنع  یل  يور  امهمحری و  هَّللا  يذورورملا و  دّـمحم  نب  دـمحا  نب  میهاربا  قاحـسا  یبأ  یـسخرّسلا و  یلع  نب 
وبا خلبب و  یحنـسلا  رکب  یبأ  نب  دّمحم  رهاط  وبا  ةارهب و  ینئاقلا  ّیلع  نب  دّمحم  نب  دینجلا  مساقلا  وبا  ورمب و  یناشاقلا  فسوی  نب  دّـمحم 

دمحا نب  دومحم  روصنم  وبا  سوطب و  یـضاقلا  رخـص  نب  لماک  نب  ناسح  ردبلا  وبا  روباسینب و  يدرجرجلا  راشب  نب  دّمحم  نب  دمحا  رکب 
ۀئامعبرا نیرشع و  ّتس و  ۀنس  ۀّجحلا  يذ  یف  هتدالو  تناک  ارفن و  نیسمخ  یلع  دیزت  ةریثک  ۀعامج  ناهبصاب و  ةداشام  نب  معنملا  دبع  نب 

قزر ورم و  رباقم  يدحا  نادجنس  یصقاب  نفد  ۀئامعبرا و  نینامث و  عست و  ۀنس  لوالا  عیبر  رهش  نم  نیرشعلا  ثلاثلا و  ۀعمجلا  موی  یّفوت  و 
زین ةریـسی و  ةدمب  هتوم  بیقع  اتام  تنب  قهارم و  نبا  دمحا و  مساقلا  وبا  نسحلا و  دّمحم  وبا  يدلاو و  دّـمحم  رکب  وبا  ۀـسمخ  دالوالا  نم 
نب روصنم  یناعمّسلا  رفظملا  وبا  هتفگ و  دنتفای  تافو  ۀئامعبرا  نینامث و  عست و  هنـس  رد  هک  یناسک  رکذ  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ 

یعارکلا و مناغ  ابا  عمـس  بهذملا و  یف  روصنم  یبأ  هدلاو  یلع  عرب  یعفاشلا  مث  یفنحلا  ۀمالعلا  يزورملا  یمیمتلا  راّبجلا  دبع  نب  دّمحم 
مالسالا لود  رد  یبهذ  زین  ۀنس و  نیتس  ثالث و  نع  لوالا  عیبر  یف  یفوت  باحصالا  هل  جرخ  فیناصتلا و  فّنص  ایعفاش و  لّوحت  مث  ۀفئاط 

راـّبجلا دـبع  نب  دّـمحم  نب  روـصنم  رفظملا  وـبا  ورم  ملاـع  هتفگ و  دـنتفای  تاـفو  ۀـئامعبرا  نیناـمث و  عـست و  ۀنـس  رد  هک  یناـسک  رکذ  رد 
یناعمّـسلا رفظملا  وبا  ۀمالعلا  مامالا  اهیف  هتفگ و  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  ۀنـس و  نوتـس  ثالث و  هل  یعفاشلا و  ّیناعمّـسلا 

ۀـفئاط و یعارکلا و  مناغ  ابا  عمـس  بهذـملا و  یف  روصنم  یبأ  هدـلاو  یلع  عرب  یعفاّـشلا  مث  ّیفنحلا  يزورملا  یمیمتلا  دّـمحم  نب  روصنم 
ام زاجحلاب  هل  رهظ  ّجـح  اّملف  مهتّمئا  دـنع  انّیعتم  بهذـملا  ّیفنح  ناک  فلاخملا و  قفاوملا و  کلذـب  هل  رقا  ۀـعفادم  الب  هرـصع  ماـما  ناـک 

راصف کلذ  یلع  ربصف  امیظع  ابّصعت  انحم و  هلاقتنا  ببسب  یقل  ورم  یلا  داع  اّملف  هنع  هَّللا  یضر  یعفاشلا  مامالا  بهذم  یلا  هلاقتنا  یـضتقا 
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راصتنالا ۀّنسلا و  لها  جاهنم  اهنم  ةریثک  فیناصت  مولعلا  نم  هریغ  یعفاشلا و  بهذم  یف  فّنـص  یتفی و  سّردی و  کلذ  دعب  ۀّیعفاشلل  اماما 
طسوالا و ۀّیفالخ و  ۀلئسم  فلا  نم  بیرق  یلع  لمتشی  ناهربلا  فالخلا  یف  عطاوقلا و  لوصالا  یف  فّنـص  اهریغ و  ۀّیردقلا و  یلع  ّدرلا  و 

ثیدحلا یف  عمج  سیفن و  باتک  زیزعلا  نآرقلا  ریسفت  هل  اهعمج و  یّتلا  رارسالا  نع  باجا  یسوبّدلا و  دیز  یبأ  یلع  هیف  ّدر  مالطـصالا و 
نطب وه  ناعمس و  یلا  ۀبسن  ۀلمهملا  نیّسلا  حتفب  یناعمّسلا  ةدوجلاب و  روهشم  ظعو  هل  نسحاف و  اهیلع  مّلکت  خیـش و  ۀئام  نع  ثیدح  فلا 

نب دمحا  نب  راّبجلا  دـبع  نب  دـمحا  نب  روصنم  هتفگ  هّیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  باهولا  دـبع  اضیا و  نیّـسلا  رـسکب  زوجی  لیق  میمت و  نم 
هَّللا دبع  نب  ملسم  نب  عیبّرلا  نب  لضفلا  نب  راّبجلا  دبع  نب  دمحا  نب  رفعج  نب  دمحا 
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ّلحملا میظعلا  ردـقلا  عیفرلا  ّیناعمّـسلا  نب  روصنم  یبأ  مامالا  نب  رّفظملا  وبا  اینّدـلا  ۀّـمئا  دـحا  عرولا  دـهاّزلا  ملاعلا  لیلجلا  ماـمالا  یمیمتلا 

یف ثیدحلا  عمس  ۀئامعبرا و  نیرـشع و  ّتس و  ۀنـس  ۀّجحلا  يذ  یف  دلو  هرـشن  نوکلا  ّقبع  هرکذ و  ضرالا  ّقبط  نم  دحا  رکذلا  روهـشملا 
ابا مثیهلا و  یباب  فورعملا  یبارتلا  دمّصلا  دبع  نب  دّمحم  رکب  ابا  یعارکلا و  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دمحا  مناغ  ابا  هابا و  عمـس  هربک  هرغص و 

ۀملـسملا و نب  رفعج  ابا  نومأملا و  نب  مئانغلا  ابا  يدتهملا و  نیـسحلا  ابا  يدابآرتسألا و  لیعامـسا  نب  دّمحم  بحاص  ابا  نّذؤملا و  حـلاص 
یجنّسلا و رهاط  وبا  هدالوا و  هنع  يور  زاجحلا  نیقارعلا و  ناسارخب و  اقلخ  یبیطخلا و  احابص  یناجنّزلا و  دعس  ینیفیرّـصلا و  درمرازه  نبا 

ءادتبا حرـش  قلخ  ظفاحلا و  یمیمتلا  دّمحم  لیعامـسا  یجنّـسلا و  رکب  یبأ  نب  دّمحم  یـسخرّسلا و  دّـمحم  نب  رمع  يذورورملا و  میهاربا 
یلع و مساقلا  وبا  یناثلا  اذه و  رفظملا  وبا  امهدـحا  نادـلو  هل  دـلوف  ۀـّیفنحلا  نم  هدـلاو  روصنم  وبا  مامالا  ناک  هلاغتـشا  یف  هجاهتبا  هلاح و 

یلاع ءالعلا  وبا  هل  دلو  ةدئاز و  ۀمعن  میظع و  هاج  یلع  لصح  مساقلا و  وبا  سار  هنع و  هَّللا  یضر  ۀفینح  یبأ  بهذم  یف  اعرب  هیلع و  اهقفت 
نیّتـس و يدـحا و  ۀنـس  یف  دادـغب  رفظملا  وبا  لـخد  ۀـفینح و  یبأ  بهذـم  یف  اـضیا  عرب  هّقفت و  دّـمحم و  روصنم  یبأ  ماـمالا  نب  یلع  نب 

وه يزاریشلا و  قاحسا  یبأ  خیشلاب  عمتجا  مالکلا و  اهیف  داجا  ةرظانم  غابّصلا  نب  رـصن  یبأ  نیب  هنیب و  ترج  ءاهقفلا و  اهب  رظان  ۀئامعبرا و 
هقیفر یلع  هیلع و  عطقف  برعلا  ءالیتسا  ببـسب  عطقنا  دـق  ناک  قیرّطلا  ناف  داـتعملا  قیرّطلا  ریغ  یلع  زاـجحلا  یلا  جرخ  مث  ّیفنح  كاذ  ذإ 

هتذخا ۀیدابلا و  لخد  امل  ّهنا  یکحف  یلاعت  هَّللا  هّصاخ  نا  یلا  ارباصم  ۀیدابلا  برع  يدیا  یف  اروسأم  ام  رفظملا  وبا  ّرمتسا  ارـسا و  قیرّطلا و 
یلا جرخن  لاقف  جّوزتی  نا  دارأ  برعلا  مّدقم  ّنا  قفتاف  ملعلا  نم  ائیـش  فرعا  ّینا  مهل  لقا  مل  لاق و  یعّرلا  یلا  مهلامج  جرخی  ناک  برعلا 

ناـسارخ هیقف  ءارحّـصلا  یلا  مکلاـمجا  عـم  جرخی  يذـّلا  لـجرلا  اذـه  ءارـسالا  دـحا  لاـقف  ءاـهقفلا  ضعب  دـقعلا  اذـه  دـقعیل  دـالبلا  ضعب 
ائیش مهنم  لبقا  نا  ینولأس  اوحرفف و  دقعلا  مهل  تدقع  اورذتعا و  اولجخف و  ۀّیبرعلاب  مهتمّلک  مهتبجاف و  ءایـشا  نع  ینولأس  ینوعدتـساف و 
نب نسحلا  لاق  یناجنزلا و  دعـس  ةدـملا  کلت  یف  تبحـص  ارواـجم و  اـهب  تیقب  ۀنّـسلا و  طـسو  یف  ۀّـکم  یلا  ینولمحف  مهتلاـس  تعنتم و 

انلزنف ورم  نم  خـسارف  ۀـثلث  یه  قرخ و  یلا  ورم  نم  رّفظملا  وبا  مامالا  هبکر  ارامح  انیرتکا  ّجـحلا  یلا  رّفظملا  یبأ  قیفر  یف  روّصلا  نسحلا 
تئش ام  رتشا  ذخا و  اذه  ّالا  یعم  سیل  نیـسح  ای  لاق  مهارد و  ۀسمخ  هبیج  نم  جرخاف  افزخ  انیرتشا  ولف  فزخ  قیربا  الا  انعم  ام  تلق  اهب و 

ناسارخ و یلا  داع  اهب  هکـسن  متا  هّجح و  رفظملا  وبا  یـضق  اّمل  مث  انل  هَّللا  حتف  دیرجتلا و  یلع  انجرخف  لاق  ائیـش  اذه  دـعب  ینم  بلطت  و ال 
هَّللا و امهمحر  ۀفینح  یبأ  بهذم  نع  عجر  یعفاّشلا و  دّلق  رقتسا  اهب و  رفّسلا  یصع  یقلا  املف  ۀئامعبرا  نیّتس و  نامث و  ۀنـس  یف  ورم  لخد 

رّفظملا وبا  لاق  کلانه  تّمت  یّتلا  ۀجیتنلا  هذه  تامّدقم  نم  ناک  ام  کلذ و  ءادـتبا  رکذ  ۀنـس  نیثلث  نم  رثکا  اهیلع  رظان  یّتلا  هتقیرط  كرت 
انیلإ دع  لاقف  مانلا  یف  هلالج  لج  ةّزعلا  ّبر  تیار  يدنع  دّدرتلا  داز  یعفاّشلا و  دیلقت  ینهذ  یف  جلتخا  اّمل  هسفن  نع  هیکحی  امیف 
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رجحلا و یلا  تلـصوف  ۀّـکمب  فاوّـطلا  یف  تنک  رّفظملا  یبأ  نع  هیلإ و  تعجرف  ّیعفاّـشلا  بهذـم  دـیری  ّهنا  تملع  تهبتناـف و  رّفظملا  اـبا 

اما لاقف  هیلإ  تمّسبتف  یناجنزلا  دعـس  مامالا  خیـشلاب  اذاف  تفتلاف  یئارو  نم  یئادر  فرطب  ذخا  دق  لجرب  انا  اذاف  مزمّزلا  ماقملا و  مزتلملا و 
ّزعا یلا  هتلصوا  امک  ّمهّللا  لاق  ءامّسلا و  یلا  هسار  عفر  مث  ءایلوالا  ءایبنالا و  ماقم  ماقملا  اذه  هفرـشا  ناکم و  ّزعا  لاق  تلق ال  تنا  نیا  يرت 
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ّکبر و ال یلا  کیدـی  یعم  عفرا  كّرـس و  یف  ینفلاخت  لاق ال  ّیلا و  کحـض  مث  نامز  نیح و  ناکم و  ّلک  یف  ّزع  فرـشا  هطعاف  ناکم 
يدی و لسرا  مث  هعم  تنّمأ  هیتفش و  كّرح  يدی و  هعم  تعفر  تیکبف و  تنا  نّمأ  کل و  وعدا  یتح  کتّمه  یل  عمجا  ائیـش و  ۀتبلا  ّنلوقت 
نیفلاخملا و بهذم  نم  ّیلا  ضغبا  اینّدلا  یف  ءیـش  ام  هدنع و  نم  تیـضمف  ۀّمالا  حـلاص  ءاعد  کیف  بیجا  دـقف  هَّللا  ظفح  یف  ّرم  یل  لاق 

نم ثیدحلا  بلط  ۀیفوصلا و  یلع  لزن  ةدلب  انلخد  امّلکف  ّجـحلا  یلا  رّفظملا  یبأ  خیـشلا  عم  تجرخ  لاق  يزورملا  دـمحا  نب  نیـسحلا  نع 
یف لخد  یخرکلا و  دسا  نب  یلع  نب  دـمحا  یلع  لزن  ۀّـکم  انلخد  اّملف  لطابلا  نم  ّقحلا  یل  نّیب  ّمهّللا  هئاعد  یف  لوقی  لزی  مل  ۀخیـشملا و 

يدرو یلع  ۀلیل  تمق  دق  تنک  يدرویبالا  رـصن  یبأ  نع  ثیدحلا و  باحـصا  نم  هتکربب  راص  یتح  هعم  لزی  مل  یناجنّزلا و  دعـس  ۀـبحص 
تیأر تحتف و  دـق  ءامّـسلا  باوبا  اذإ  ورم و  ۀـنیدمب  لاع  حطـس  یلع  ّیناک  مئاّنلا  يری  اـمیف  تیارف  مّونلا  ینبلغف  یل  هَّللا  بتک  اـم  تعکرف 
تیأر حطّـسلا و  یلا  لصوف  میقتـسم  قیرط  ّهناک  راص  یّتح  جرخ  بابلا و  کلذ  نم  عطـس  ارون  تیأر  ۀمیظع و  ۀنیزب  اوءاج  دـق  ۀـکئالملا 

ذنم هیف  نحن  ام  يرت  اما  لاقف  تامالعلا  هذه  ام  یعم  ناک  لجرل  تلقف  مهقوف  عطسی  رّونلا  ءامّـسلا و  یلا  نودعـصی  هب  نیکّـسمتم  قئالخلا 
تلقف ّقحلا  هعم  نوملطی  هنوعبتی  قلخلا  اذه  قحلا و  یلا  هب  ذخا  دق  يّذلا  قیرطلا  اذه  هیف و  تنا  يّذلا  یناعمّـسلا  نبا  راد  حطـس  اذه  ۀلیّللا 

تئج ّۀباد و  تیرتکا  تحبصاف و  اعزف  تهبتناف  میقتسملا  لیبّسلا  ّلج  ّزع و  هَّللا  هاطعا  اولص و  لب و  لاقف  ریّـسلا  یف  دعب  مه  وا  اولـص  له و 
ارون تیارف  ناظقیلا  مئانلا و  نیب  ۀنهیمب  تنک  ینهیملا  ریخلا  یبأ  نب  دعـس  نع  ثیدحلا و  باحـصا  بهذم  یلا  لقتنا  دق  هتدجوف  ورم  یلا 

دق اهرساب  ناسارخ  تیارف  ةزوارملا  نیب  نم  هدابعل  هَّللا  هنّیب  رون  اذه  ۀنیهملا  نم  لئاق  یل  لاقف  اذه  ام  تلقف  ضرالا  یلا  ءامّـسلا  نم  اعطاس 
مامالا دیعس  نب  دمحا  نب  دّمحم  رکب  یبأ  نع  هبهذم و  نم  لقتنا  دق  یناعمّسلا  نباب  اذإ  ۀیفوصلل و  تیکح  انحبصا  اّملف  رّونلا  کلذ  اهباصا 

نب رّفظملا  یبأ  مامالاب  اـنا  اذاـف  ۀـفلتخم  قرط  هنم  بعـشتی  عضوم  یلا  تیهتناـف  ءارحّـصلا  یف  یـشما  ّیناـک  ماـنملا  یف  ۀـلیل  تیار  يوسّنلا 
اذـه ةداجلا  ّناف  ّیلا  لبقا  رّفظملا  ابا  ای  حیـصی  اـحئاص  تعمـسف  ةرـسی  ۀـنمی و  تفتلی  ّریحتملاـک  قیرطلا  سار  یلع  فقاو  وه  یناعمّـسلا و 

رعشلا نم  تیبب  منرتی  وه  هتعبت و  توّصلا و  وحن  هنیمی  یلع  رّفظملا  وبا  مامالا  یضمف 
دارفا ّقحلا  لیبس  نوکلاسلا  درفنم و  ّقحلا  قیرط  یتش  قرّطلا 

یلاوح اذإ  هنم و  نسحا  تیأر  ام  راهنا  راجشا و  هیف  ناتـسب  یلع  فقاو  ۀحئاّرلا  بیط  هجولا  نسح  باشب  نحن  اذاف  ةّرب  عضوم  یلا  تیهتناف 
ناتسبلا و رّفظملا  وبا  مامالا  لخدف  نسحلا  ۀیاهن  یف  روصق  ناتسبلا 
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هذـه ۀـّنجلا و  نزاخ  ناوضر  لاقف  بابلا  یلع  فقاولا  اذـه  نم  ینیلی  نم  ضعب  تلأسف  همودـقب  رورّـسلا  رهظا و  ناملغ و  راوج و  هلبقتـسا 
بهذم یلا  هلاقتنا  ّرقتـسا  امل  یعفاشلا و  بهذم  یلا  هلاقتنا  انغلب  ماّیاب  کلذ  دـعبف  تهبتناف  یناعمّـسلا  نبا  رّفظملا  یبال  نیتاسبلا  روصقلا و 

قارعلا و ناسارخلا و  نیب  ام  ألمت  تداک  نارین  نیقیرفلا  نیب  تمرطـضا  قاس و  یلع  برحلا  تماق  ّینامعّنلا  يارلا  نع  هلاصفنا  یعفاـشلا و 
ریـسلا ناطلـسلا  باب  یلا  اوراس  ثیدحلا و  لهاب  يارلا  لها  قلعت  اباوبا و  ۀـقاشملل  نوفلاخملا  حـتف  ابارطـضا و  کلذـل  ورم  لها  برطـضا 

نع دحاو و  لجر  ۀلمح  اولمح  اولدع و  ام  اولدـع و  یهن و  رما و  نم  ۀـلاقم  دـنع  اوفقو  یهّنلا و ال  يأّرلا و  يوذ  یلا  اوعجری  مل  ثیثحلا و 
هرئاشب ایندلا  ألمی  ّقلحم  هدی  یلع  بوجی  هبکوک  حابـصلا و  متک  اودصق  هرئامـض و  تزرب  دق  ردبلا و  ءوض  ءافخا  اومار  اولدع و  باوّصلا 
کلذل هرجه  لاحترالا  یلع  رمتسم  لاقتنالا  یلع  رقتسم  هعوضوم  ملکلا و  لومحم  یلا  تفتلم  ریغ  هعوجر  یلع  تباث  رّفظملا  وبا  خیشلا  و 

یف لئاق  اهانا و ال  رظان  ریغ  ناک  تاملک  یف  دـلاولا  بهذـم  تفلاخ  فیک  هیلإ  بتک  مئـاللا و  مول  یلع  ولی  مل  هرجزف و  مساـقلا  وبا  هوخا 
ّالا اهباوج 

اهاطغ تفشک  ّالا  اهب  ّبسا  ۀبس  رهّدلا  عمسا  أرما ال  تنک  و 
رعاشلا لاق  امک  ناک  اعانتما و  ّالا  هاخا  امهدحا  دزی  مل  ابتاعت و  و 

اعارذ هدعابت  یف  یندزی  اربش  ندا  نا  بحاصب  تیلب 
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اعاطتسا ام  تعطتسا و  ام  کلذف  ایند  ییند و  دهاج  انالک 
نا دـعب  ۀـّیعفاش  ۀّیناعمّـسلا  تراص  هیلع و  هقفتلل  دّـمحم  نب  یلع  نب  یلاع  ءـالعلا  وبا  هنبا  هیلإ  هّجو  رّفظملا و  یبأ  يار  مساـقلا  وبا  لـبق  مث 

هدالوا رفظملا و  وبا  مامالا  ۀّیعفاشلا  یلاع و  ءالعلا  وبا  هدلو  ّیلع و  مساقلا  وبا  هدلو  روصنم و  وبا  مامالا  ۀّیناعمسلا  نم  ۀیفنحلاف  ۀیفنح  اوناک 
وبا ناکل  ایواط  ابوث  هقفلا  ناک  ول  نیمرحلا  ماما  لاق  رفظملا  وبا  خیـشلا  یلع  ۀّـمئالا  ءانث  نم  هدـعب و  ءاـج  ّیناعمـس  لـک  هدـالوا و  دـالوا  و 
ابا ترظان  ذإ  رافّـصلا  مساقلا  یبأ  نب  ّیلع  وبا  لاق  هتقو و  یعفاش  یناعمّـسلا  نب  رفظملا  وبا  نیمرحلا  ماما  نب  مسقلا  وبا  لاق  هزارط و  رفظملا 
لاق اعرو و  ادهز و  ۀقیرط و  الـضف و  هتقو  یف  هرـصع  دیحو  رفظملا  وبا  یـسرافلا  رفاغلا  دبع  لاق  نیعباّتلا و  نم  الجر  رظانأ  یناکف  رفظملا 

نا یلع  ردقا  هتقو و ال  یف  ریظّنلا  میدع  ۀعفادم و  الب  هرصع  ماما  وه  یناعمّسلا  رفظملا  یبأ  نب  رکب  یبأ  مامالا  نب  دعس  وبا  ظفاحلا  هبنا  نبا 
هعلاط و نم  لک  هنـسحتسا  يذـّلا  حـیلملا  نسحلا  ریـسفتلا  فّنـص  ملعلا  نم  هّلحم  فرع  فصنا  هفیناصت و  علاط  نم  هبقاـنم و  ضعب  فصا 

نع ینغی  وه  عطاوقلا و  هقفلا  لوصا  یف  فّنـص  اهریغ و  ۀّیردقلا و  یلع  ّدرلا  راصتنالا و  ۀّنّـسلا و  جاهنم  لثم  ثیدـحلا  یف  سلاجملا  یلما 
یف راس  يّذلا  رصتخملا  طسوالا و  ۀّیفالخ و  ۀلئسم  فلا  نم  بیرق  یلع  لمتشی  وه  ناهربلا و  فالخلا  یف  نفلا و  کلذ  یف  فّنص  ام  لک 

فرعا تلق و ال  باسنالا  یف  هرکذ  ام  یهتنا  اهعمج  یتلا  رارسالا  نع  باجا  یسوبّدلا و  دیز  یبأ  یلع  هیف  ّدر  مالطصالاب  یّمسملا  راطقالا 
یف ۀـفینح  یبأ  بهذـم  نع  رّفظملا  یبأ  عوجر  ناک  صوصخ و  مومع و  نسحلا  یف  امهنیبف  نیمرحلا  ماما  ناهرب  نم  لحفا  ـال  لـجا و  هیف 

ۀّمئا روضحب  لیئاکیم  دلبلا  یلا  راد و 
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لها نیب  ۀـموصخلا  ماوعلا و  شیوشت  یلا  رمالا  ّيدا  ورم و  لها  برطـضا  ۀـئامعبرا و  نیتس و  ناـمث و  ۀنـس  لوـالا  عیبر  رهـش  یف  نیقیرفلا 
هیلع دیدشتلا  هناش و  یف  خلب  نم  لییاکلم  ۀهج  نم  بتکلا  تدرو  نا  یلا  ۀعمجلا  ۀـّیعفاشلا  كرت  مدـقالا و  عماجلا  باب  قلغا  نیبهذـملا و 

مـساقلا یبأ  نبا  دجملا  وذ  ّلجالا  خیـشلا  هبحـص  ۀئامعبرا و  نیّتس و  نامث و  ۀنـس  ناضمر  رهـش  نم  ۀـلیل  لّوا  ۀـعمجلا  ۀـلیل  ورم  نم  جرخف 
دیمع کلملا و  ماظن  ۀبون  یف  ناک  انسح و  امیظع  الابقتسا  هولبقتسا  روباسین و  دصق  ّمث  سوط  یلا  راس  باحصالا و  نم  ۀفئاط  يوسوملا و 

نم ریثکل  اظفاح  هتقاذـحب  ناک  ریکذـتلا و  سلجم  هل  دـقع  ۀمـشح و  ّزع و  یف  لزنا  هدروم و  مرکاف  روصنم  نب  دّـمحم  دعـس  یبأ  ةرـضحلا 
همّدـق هنأش و  الع  ریکذـتلا و  یعفاّشلا و  بهذـم  یف  هرما  مکحتـسا  ّماعلا و  صاخلا و  دـنع  لوبقلا  هل  رهظف  راعـشالا  تکنلا و  تایاکحلا و 
بهذم یلع  هفیناصت  عیمج  هتیسن و  ائیش  تظفح  ام  لوقی  نیّدلا  مالعا  نیملـسملا و  ۀّمئا  نم  کلذب  اقیلخ  ناک  هنارقا و  یلع  کلملا  ماظن 

ورمب ۀئامعبرا  نینامث و  عست و  ۀنس  لوالا  عیبر  يرشع  ثلاث  ۀعمجلا  موی  یفوت  ۀفینح  یبأ  بهذم  یلع  ءیـش  هل  دجوی  مل  ضر و  یعفاّشلا 
ضر رکب  وبا  ۀنسلا  لها  لاق  ۀمامالا  ّۀلدا  میدقت  یف  کلملا  ماظنل  اهفّنص  ّهناک  ۀّیماوقلا و  ۀلاسرلا  یف  یناعمّسلا  نبا  لاق  یکسلا  لاق  نا  یلا 
لامج الجر و  نونامث  فین و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دهع  یلع  قافنلاب  مسو  نم  ۀلمج  لاق و  ءایشالا  عیمج  یف  ۀباحـصلا  لضفا 

یفنحلا يزورملا  یناعمّسلا  یمیمّتلا  دّمحم  نب  روصنم  رّفظملا  وبا  هتفگ  هّیعفاش  تاقبط  رد  يونـسالا  یلع  نب  نسح  نب  میحرلا  دبع  نیدلا 
نم مهناکرا و  نم  راص  ۀفینح و  یبأ  بهذم  یف  عرب  یّتح  اذه  رّفظملا  وبا  هدـلو  هیلع  هّقفت  ۀـّیفنحلا  ۀـمئا  نم  اماما  هدـلاو  ناک  یعفاشلا  مث 

ةرامالا راد  یف  کلذ  رهظا  امانم و  ۀظقی و  جـح  نیح  هل  رهظ  رمال  یعفاشلا  بهذـم  یلا  راص  مث  ۀنـس  نیثلث  کلذـک  ثکم  رظّنلا و  لوحف 
؟؟؟ تمرطضاف ۀئامعبرا  نیّتس و  نامث و  ۀنس  لوالا  عیبر  رهش  یف  نیقیرفلا  ۀمئا  روضحب 

تدرو نا  یلا  هعوجر  یلع  تباث  رّفظملا  وبا  قافآلا و  المی  اهررش  ۀنتف  ران  تمرطـضا  قاس و  یلع  برحلا  تماق  ماوعلا و  تجام  کلذل و 
مهدنع و هولزنا  اهل و  ءاسؤر  اهؤاملع و  هلبقتـساف  سوط  یلا  ءاملعلا  نم  ۀعامج  هتبحـص  جرخف و  هیلع  دیدشتلاب  ناطلّـسلا  ۀهج  نم  بتکلا 

یف ورم  یه  هدلب و  یلا  رومالا  ۀماقتـسا  دنع  داع  مث  کلذ  وحنب  اضیا  هولبقتـساف  روباسین  دـصق  مث  ۀمـشح  ّزع و  میظع و  ناش  اهیف  هل  راص 
یف یفوت  ۀئامعبرا و  نیرشع و  ّتس و  ۀنـس  ۀّجحلا  يذ  یف  دلو  ۀّیعفاشلا  ۀّمئأ  ءاملع  هلـسن  نم  جرخ  ساّنلا و  هیلع  تعمتجا  نوکی و  ام  ّزعا 
یف یسرافلا  رفاغلا  دبع  کلذک  دعس و  وبا  هدیفح  هرکذ  ۀئامعبرا  نینامث و  عست و  ۀنس  لّوالا  عیبر  رهش  نم  نیرـشعلا  ثلاثلا و  ۀعمجلا  موی 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 266 

http://www.ghadirestan.com


لوقی ءاملعلا  ضعب  تعمس  ناکّلخ و  نبا  لاق  میمت  نم  نطب  وه  نیّسلا و  حتفب  ناعمس  یلا  بوسنم  یناعمّـسلا  ربعلا و  یف  یبهذلا  لیّذلا و 
نب دمحا  نب  راّبجلا  دبع  نب  دّمحم  نب  روصنم  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يدسالا  دّـمحم  نب  دـمحا  نب  رکب  وبا  اضیا و  رـسکلا  هیف  زوجی  ّهنا 

یمیمّتلا یناعمّسلا  رّفظملا  وبا  مامالا  ملسم  نب  عیبّرلا  نب  لضفلا  نب  راّبجلا  دبع  نب  دمحا  نب  رفعج و  نب  دّمحم 
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مث ۀنـس  نیثلث  کلذـک  ثکم  رظّنلا و  لوحف  نم  راص  ۀـفینح و  یبأ  بهذـم  یف  عرب  یّتح  هدـلاو  یلع  هقفت  یعفاّـشلا  مث  یفنحلا  ّيزورملا 
جرخ اهنم و  جرخف  ماوعلا  شوشت  کلذل و  ورم  لها  برطـضاف  ۀئامعبرا  نیّتس و  نامث و  ۀنـس  یف  کلذ  رهظا  یعفاّشلا و  بهذم  یلا  راص 

هل رهظف  ۀّیعفاّشلا  ۀسردم  یف  ریکذتلا  هل  دقع  هدروم و  اومرکاف  امیظع  الابقتـسا  باحـصالا  هلبقتـساف  روباسین  دصق  ءاهقفلا و  نم  ۀفئاط  هعم 
هرما و الع  یعفاّشلا و  باحـصا  ۀسردم  یف  اهب  سرد  ورم و  یلا  داع  مث  یعفاّشلا  بهذم  یف  هرما  مکحتـسا  ّماعلا و  ّصاخلا و  دـنع  لوبقلا 

غاّبصلا نبا  رظان  يزاریّشلا و  قاحسا  یبأ  خیّشلاب  عمتجا  اهب و  ریثکلا  عمـس  نیّتس و  يدحا و  ۀنـس  یف  دادغب  لخد  دق  باحـصالا و  هل  رهظ 
ناهربلا و باتک  تادّلجم و  ثلث  یف  ریسفتلاف  لوصالا  ثیدحلا و  هقفلا و  ریسفّتلا و  یف  فّنص  یناعمّـسلا  دعـس  وبا  هدیفح  لاق  ۀلئـسم  یف 

ۀنسلا لهال  جاهنملا  باتک  نیفلاخملا و  یلع  دّرلا  یف  راصتنالا  باتک  هقفلا و  لوصا  یف  عطاوقلا  باتک  راطقالا و  یف  عاش  يذلا  مالطصالا 
امک ال عمجا  عطاوقلا و ال  باـتک  نم  نسحا  هقفلا  لوصا  یف  فرعا  ـال  یکبّـسلا و  لاـق  اـسلجم  نیعـست  نم  اـبیرق  یلما  ردـقلا و  باـتک  و 

ایواط ابوث  هقفلا  ناک  ول  نیمرحلا  ماما  لاق  صوصخ و  مومع و  نسحلا  یف  امهنیب  نیمرحلا و  ماـما  ناـهرب  نم  لـحفا  ـال  ّلـجا و  هیف  فرعا 
ۀئامعبرا و نیرشع و  ّتس و  ۀنس  ۀّجحلا  يذ  یف  دلو  هتیسنف  ّطق  ائیش  تظفح  ام  لاق  ّهنا  رّفظملا  یبأ  نع  ةزارط  یناعمّـسلا  رّفظملا  وبا  ناکل 

ثیدحلا اذهل  مّطلا  لداعت  بقانمل  زئاحلا  متـشالا  دوّطلا  اذه  ۀیاور  نا  بیر  یهتنا و ال  ۀـئامعبرا  نینامث و  عست و  ۀنـس  لّوالا  عیبر  یف  تام 
لضفلا و یلو  هّلل  دـمحلاف  مظع * رطخ و  وذ  ّهنا  رهظی  و  ّمتالا * توبثلا  ۀـجرد  یلا  هلـصوی  متلا * ردـبلاک  رینملا  مهیلإ * سلاود  فشاکلا 

ممع اذ  اقاقحإ  قحلا  قحا  و  ممالا * قیرّطلا  قدّصلا  نم  بحل  ثیح  معّنلا * ءالآلل و  حناملا  مرکلا *

مشش لهچ و  هجو 

نینمؤملا ریما  بانج  بقانم  باب  رد  حـیباصم  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  ریط  ثیدـح  يوغبلا  ءارفلا  دوعـسم  نب  نیـسح  دّـمحم  وبا  هکنآ 
هتفگ و مالّسلا  هیلع 

هیلع یبّنلا  نع  مقرا  نب  دـیز  نع  نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  لاق  مالّـسلا  هیلع  یبّنلا  نا  نیـصح  نب  نارمع  نع  ناسحلا  نم 
یّنع يّدؤی  هنم و ال  انا  یّنم و  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةدانج  نب  یشبح  نع  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق  مالّـسلا 
خاوت مل  کباحـصا و  نیب  تیخآ  لاقف  هانیع  عمدـت  ّیلع  ءاجف  هباحـصا  نیب  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  لوسر  یخآ  لاق  رمع  نبا  نع  ّیلع  وا  انا  اـّلا 
لاقف ریط  مالّـسلا  هیلع  یبّنلا  دـنع  ناک  لاق  سنا  نع  بیرغ  ةرخـآلا  اینّدـلا و  یف  یخا  تنا  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  لوسر  لاـقف  دـحا  نیب  ینیب و 

هعم لکاف  یلع  ءاجف  ریّطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا 
یف هب  حّرص  امک  ناسح  ثیداحا  زا  يوغب  دارم  تسناسح و  ثیداحا  زا  ریط  ثیدح  هک  تسحئال  حضاو و  ترابع  نیا  هظحالم  زا  بیرغ 

ناشیا ریغ  يذمرتلا و  یسیع  نب  دّمحم  یسیع  وبا  یناتسجس و  ثعشا  نب  نامیلـس  دواد و  وبا  ار  نآ  هدرک  دراو  هک  تسیرابخا  هباتک  ردص 
لقنب تسحاحص  نآ  رثکا  اهدوخ و  فیناصت  رد 
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نع تردص  ظافلا  هذهف  دعب  اّما  حیباصملا  لّوا  یف  لاق  درادن  نآ  تحـص  اب  تافانم  ناسح  زا  ریط  ثیدـح  دـیدعت  سپ  لدـعلا  نع  لدـع 

ةاکـشم نع  تجرخ  حـیباصم  نه  نییبّنلا  متاخ  نیلـسرملا و  دّیـس  نع  تءاج  ثیداحا  ۀـلاسّرلا و  ندـعم  نع  تراـس  ننـس  ةّوبّنلا و  ردـص 
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مه ام  یلع  انوع  ننّـسلا و  نم  اّظح  یلاعت  هَّللا  باتک  دـعب  مهل  نوکیل  ةدابعلا  یلا  نیعطقنملل  اهتعمج  مهبتک  یف  ۀـمئالا  اهدروا  اّمم  يوقّتلا 
هیوری يّذلا  یباحـصلا  اهـضعب  یف  تیّمـس  اّمبر  ۀّمئالا و  لقن  یلع  ادامتعا  مهیلع و  ۀلاطالا  نم  ارذح  اهدیناسا  رکذ  تکرت  ۀـعاطلا  نم  هیف 

ام حاحّـصلاب  ینعا  ناسح و  حاحـص و  یلا  مسقنت  اهنم  باب  ّلک  ثیداـحا  دـجت  هیلإ و  اـعد  ینعمل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نع 
یف هَّللا  امهمحر  يروباسیّنلا  يریشقلا  جاجحلا  نب  ملسم  نسحلا  وبا  يراخبلا و  یفعجلا  لیعامـسا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  ناخیـشلا  هجرخا 

يذـمّرتلا و یـسیع  نب  دّـمحم  یـسیع  وبا  یناتـسجسلا و  ثعـشالا  نب  نامیلـس  دواد و  وبا  هدروآ  ام  ناسحلاب  ینعا  امهدـحا و  وا  امهعماج 
ۀّحص نم  ۀجرّدلا  ولع  یف  نیخیشلا  طرـش  ۀیاغ  غلبت  مل  اّهنا  ریغ  لدعلا  نع  لدعلا  لقنب  حاحـص  اهرثکا  مهفیناصت و  یف  ۀّمئالا  نم  امهریغ 

وا ارکنم  ناـک  اـم  رکذ  نع  تضرعا  هیلإ و  ترـشا  بیرغ  وا  فیعـض  نم  اـهیف  ناـک  اـم  نسح و  قیرطب  اـهتوبث  ماـکحالا  رثکا  ذإ  دانـسالا 
ُناعَتْسُْملا  ُهَّللا  َو  اعوضوم 

توـبن و ردـص  زا  تسا  هدـش  رداـص  هک  تسیظاـفلا  باـتک  نیا  راـبخا  هک  تسرهاـظ  رکذ  اـم  رب  هوـالع  تراـبع  نیزا  نـالکتلا و  هیلع  و 
جراخ هک  تسیحیباصم  نآ  نییبن و  متاخ  نیلـسرم و  دّیـس  زا  تسا  هدمآ  هک  تسیثیداحا  تلاسر و  ندـعم  زا  هدـیدرگ  رئاس  هک  تسیتنس 
يارب هک  ات  تدابع  يوسب  نیعطقنم  يارب  ار  نآ  هدرک  عمج  يوغب  دوخ و  بتک  رد  ارنآ  هّمئا  دناهدرک  دراو  يوقت و  ةاکـشم  زا  تسا  هدـش 
هذـهب هفاصتا  و  موسوم * ۀـمیخفلا  تامّـسلا  کلتب  ریطلا  ثیدـح  ّنا  تبثف  دـشاب  تعاط  رب  نوع  ننـس و  زا  ظـح  ادـخ  باـتک  دـعب  ناـشیا 
نوهوم نوعطم  هیف  نعاطلا  و  موجرم * دورطم  دودرم  هیلع  ّدارلا  و  موصوم * فوصوم  دانعلاب  هل  رکنملا  و  مولعم * نقیتم  ۀمیظعلا  تافصلا 

هنع ضرعملا  و  مولثم * رییعتلا  حداوفب  هل  حراجلا  مولکم و  ءارزـالا  حداوقب  هیف  حداـقلا  و  مولم * روحدـم  بویعم  هاـّیا  بئاـعلا  و  مومذـم *
مّنهج مهدـعوم  نیذـلا  نیواـغلا  نم  هل  دـحاجلا  و  مولحلا * لوقعلا و  باـبرا  نع  لـکان  هنع  دـئاحلا  و  موهفلا * نطفلا و  لـها  نع  جراـخ 

دهز دیزمب  نیفوصوم  لثاما  هلجا  ملع و  تاغب  نیدـیفم  مظاعا  زا  يوغب  همالع  و  موسقم * ءزج  مهنم  باب  ّلکل  باوبا  ۀعبـس  اهل  موطحلا *
فارطاب وا  راهتشا  تمظع و  لامک  حوضو  رابتعا و  دامتعا و  دیزم  تیص  تسنیدمتعم  نیطاسا  مخافا  نیفورعم و  نیروهشم  رباکا  مهف و  و 

راصما دالب و  روهشم  وا  تعارب  قذح و  دقن و  تیاغ  تسایر و  رحبت و  رّهمت و  تیاهن  هدیسر و  عالت  داهو و  عاقب و  فانکا و  عاقصا و  و 
ربانب هک  هنـسلا  ییحم  بقل  ارقلا  فوج  یف  دیّـصلا  ّلک  دافمب  اّرف  تبترم  تلالج  تابثا  يارب  هدیدرگ و  راوغا  داجنا و  راطقا و  یحاون و  و 

یفاک و هدـش  دافتـسم  مالحالا  لها  هدـمع  نآ  مانم  ملاع  رد  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مانالا  ریخ  بانج  مالک  زا  تارـضح  نیا  موعزم 
رثام هیلاع و  دماحم  رگیدب  هک  فیکف  تسدنسب 
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يوغبلا ءاّرفلاب  فورعملا  دّمحم  نب  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دّـمحم  وبا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  دـشاب  مضنم  نورقم و  زین  هیلالتم 

یف فّنـص  هتمجرت و  یف  مدقت  امک  دّـمحم  نب  نیـسح  یـضاقلا  نع  هقفلا  ذـخا  مولعلا و  یف  ارحب  ناک  رّـسفملا  ثّدـحملا  یعفاشلا  هیقفلا 
یلع ّالا  سردلا  یقلی  ناک ال  سرد و  ثیدحلا و  يور  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  لوق  نم  تالکشملا  حضوا  یلاعت و  هَّللا  مالک  ریسفت 

میرکلا و نآرقلا  ریسفت  یف  لیزنتلا  ملاعم  ثیدحلا و  یف  ۀّنسلا  حرـش  باتک  هقفلا و  یف  بیذهتلا  باتک  اهنم  ةریثک  ابتک  فّنـص  ةراهّطلا و 
نیسح یـضاقلا  هخیـش  دنع  نفد  ورمب و  ۀئام  سمخ  رـشع و  ۀنـس  لاّوش  یف  یفوت  کلذ  ریغ  نیحیحـصلا و  نیب  عمجلا  حیباصملا و  باتک 

دبع نیّدـلا  یکز  ظفاحلا  خیـشلا  اهعمج  یّتلا  ۀیرفـسلا  دـئاوفلا  باتک  یف  تیار  یلاعت و  هَّللا  همحر  كانه  روهـشم  هربق  ناقلاّطلا و  ةربقمب 
ملف ۀـجوز  هل  تتام  ّهنا  هنع  اضیا  لـقن  ملعا و  هَّللا  اذـه و  تلقن  هّطخ  نم  ۀـئام و  سمخ  ةرـشع و  ّتس  ۀنـس  یف  یّفوت  ّهنا  يرذـنملا  میظعلا 

اهعیب و ءارفلا و  لمع  یلا  ۀبسن  ءاّرفلا  تیزلا و  عم  زبخلا  لکای  راصف  کلذ  یف  لذعف  تحبلا  زبخلا  لکای  ناک  ّهنا  ائیـش و  اهثاریم  نم  ذخأی 
ءابلا حتفب  روشغب  غب و  اهل  لاقی  ةاره  ورم و  نیب  ناسارخب  ةدلب  یلا  ۀبـسّنلا  هذه  واو  اهدعب  ۀمجعملا و  نیغلا  ةدّـحوملا و  ءابلا  حـتفب  يوغبلا 

لاق اذکه  لصالا  فالخ  یلع  ةذاش  ۀبـسّنلا  هذه  ءار و  مث  ۀنکاس  واو  اهدعب  ۀمجعملا و  نیـشلا  ّمض  ۀمجعملا و  نیعلا  نوکـس  هدّـحوملا و 
دوعـسم نب  نیـسحلا  دّمحم  وبا  ۀنّـسلا  ییحم  دهتجملا  ظفاحلا  مامالا  يوغبلا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  باسنالا  باتک  یف  یناعمّـسلا 
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بحاص نیسح  یضاقلا  یلع  هقفت  کلذ  ریغ  حیباصملا و  بیذهّتلا و  ۀّنـسلا و  حرـش  لیزنّتلا و  ملاعم  بحاص  یعفاشلا  ءاّرفلا  نب  دّمحم  نب 
دمحا نب  بوقعی  يدؤاّدلا و  دّمحم  نب  نمحّرلا  دبع  نسحلا  یبأ  یحیلملا و  دمحا  نب  دحاولا  دـبع  رمع  یبأ  نع  هنع و  ثّدـح  ۀـقیلعّتلا و 

فورعملا يدراطعلا  دعسا  نب  دّمحم  روصنم  وبا  هنع  يور  يزاریشلا  دّمحم  نب  دّمحم  نسحلا  یبأ  ینیرجلا و  فسوی  نب  ّیلع  ّیفریّـصلا و 
اذ ناک  نیینّابّرلا  ءاملعلا  نم  ناک  ّهناف  حلاّصلا  هدـصقل  هفیناصت  یف  هل  كروب  ورم و  لها  یئاّطلا و  دّـمحم  نب  دّـمحم  حوتفلا  وبا  ةدـفحب و 

ۀنّسلا ییحم  لعل  اهعیبی و  ءاّرفلا و  لمعی  هوبا  ناک  تیزب و  اهلکای  راصف  هولذعف  اهدحو  ةرـسک  لکای  ناک  ریـسیلاب و  ۀعانق  کسن و  دّبعت و 
افخیش زاجا  ۀئامّتـسلا و  دودح  یلا  ّیح  خیـش  یناقونلا  دّمحم  نب  هَّللا  لضف  مراکملا  وبا  ةزاجالاب  هنع  يور  اضیا  هوبقلی  ۀنـس و  نینامث  غلب 
یبهذ زین  نیسح و  یضاقلا  اخیش  دنع  نفد  ۀئام و  سمخ  ةرشع و  ّتس  ۀّنس  لاوش  یف  دوّرلا  ورمب  ۀنّسلا  ییحم  یفوت  یسّدقملا  یلع  رخفلا 

رّسفملا ثّدحملا  یعفاشلا  ءارفلا  نب  دوعسم  نب  نیـسحلا  دّمحم  وبا  ۀنّـسلا  ییحم  ّيوغبلا  هتفگ و  ۀئام  سمخ  رـشع و  تس  هنـس  رد  ربع  رد 
زبخلا لکای  اعناق  ادهاز  ادّیـس  ناک  امهتقبط و  يدواّدلا و  نسحلا  یبأ  حلملا و  رمع  یبأ  نع  يور  ناسارخ  لها  ملاع  فیناصتلا و  بحاص 

ءارفلا عنصی  هوبا  ناک  تیّزلاب و  هلکای  راصف  کلذ  یف  ملف  ةدحو 
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ییحم یفوت  هتفگ  مالـسالا  لود  رد  یبهذ  زین  نیـسح و  یـضاقلا  هخیـش  دنع  نفد  لاّوش و  یف  ذوّرلاورمب  ۀّنّـسلا  ییحم  نیّدـلا  نکر  یّفوت 
رد ینمیلا  یعفایلا  دعسا  نب  هَّللا  دبع  نیعبّـسلا و  یلع  فین  دق  فیناصّتلا و  بحاص  یعفاشلا  يوغبلا  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دّمحم  وبا  ۀّنّـسلا 

یعفاشلا يوغبلا  ءارفلا  دوعسم  نب  نیـسحلا  دّمحم  وبا  ۀنّـسلا  ییحم  مامالا  یّفوت  هتفگ  ۀئام  سمخ  رـشع و  تس  ۀنـس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم 
تیّزلاب و هلکای  راصف  کلذ  یف  میلف  هدحو  زبخلا  لکای  اعناق  ادهاز  ادّیـس  ناک  ناسارخ  لها  ملاع  فیناصتلا و  بحاص  رّـسفملا  ثّدحملا 

حـضوا یلاعت و  هَّللا  مالک  ریـسفت  یف  فّنـص  هنع و  هقفلا  ذخا  نیـسح  یـضاقلا  هخیـش  دـنع  نفد  دورورمب و  یّفوت  ءارفلا  عنـصی  هوبا  ناک 
ةریثک ابتک  فّنـص  ةراهّطلا و  یلع  ّالا  سرّدلا  یقلی  ناک ال  سرد و  ثیدحلا و  يور  مّلـس و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلـص  هلوق  نم  تالکـشملا 

نیب عمجلا  حـیباصملا و  باتک  میرکلا و  نآرقلا  ریـسفت  یف  لیزنتلا  ملاـعم  ثیدـحلا و  یف  ۀنّـسلا  حرـش  هقفلا و  یف  بیذـهتلا  باـتک  اـهنم 
ءادـفلا وبا  وه  ۀـمجعملا  نیغلا  ةدّـحوملا و  ءابلاب  غب  اهل  لاقی  ةاره  ورم و  نیب  ناسارخب  ةدـلب  یلا  ۀبـسن  ّيوغبلا  کـلذ و  ریغ  نیحیحـصلا و 

ةرشع و ّتس  ۀنس  یف  لب  لیق  اهیف و  هتفگ و  ۀئام  سمخ  تس  ةرـشع و  سمخ  هنـس  رکذ  رد  رـصتخم  خیرات  رد  یبویالا  یلع  نب  لیعامـسا 
فّنـص مولعلا  یف  ارحب  ناک  ثّدحملا  هیقفلا  يوغبلا  عارفلاب  فورعملا  دّمحم  نب  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دّمحم  ذورلاورمب  یّفوت  ۀئام  سمخ 

يوغبلا ءارفلا و  لمع  یلا  ۀبـسن  ءارفلا  کلذ و  ریغ  نیحیحـصلا و  نیب  عمجلا  ثیدحلا و  یف  حیباصملا  هقفلا و  یف  بیذهتلا  اهنم  ةدع  ابتک 
لیواتلا بابل  رد  نزاخلاب  فورعملا  يدادغبلا  میهاربا  نب  دّمحم  نب  یلع  نیدلا  ءالع  اضیا و  روشغب  غب و  اهل  لاقی  ناسارخب  ةدلب  یلا  ۀبسن 

هردم ۀنّـسلا  ییحم  لماکلا  ملاعلا  مامالا  لیبّنلا  ربحلا  لیلجلا و  خیـشلا  هفّنـص  يّذلا  لیزنتلا  ملاعم  باتک  ناک  امل  هتفگ و  لیزنتلا  یناعم  یف 
ّلجا نم  هحیرض  رّون  هحور و  هَّللا  سدق  يوغبلا  دوعسم  نب  نیسحلا  دّمحم  وبا  نیدلا  ریهظ  ثیدحلا  رـصان  قرفلا  یتفم  ۀمئالا  ماما  ۀمالا و 
یّلحم لیدـبتلا  فیحـصتلا و  هبـشلا و  نع  اـیراع  لـیواقالا  نم  حیحـصلل  اـعماج  اهانـسا  اـهلبنا و  اـهالعا و  ریـسفّتلا و  ملع  یف  تافّنـصملا 

حضواب اجّرخم  تاراشالا  نسحاب  اعّصرم  ۀبیجعلا  نیـضاملا  رابخا  ۀبیرغلا و  صـصقلاب  ابوشم  ۀّیعرـشلا  ماکحالاب  ازّرطم  ۀّیوبنلا  ثیداحالاب 
باتکلا اذه  ناک  امل  هب و  ام  هبلقنم و  ۀّنجلا  لعج  هباوث و  لزجا  هفّنـصم و  یلاعت  هَّللا  محرف  لاقم  حصفاب  لامجلا  بلاق  یف  اغرفم  تارابعلا 

دبع خلا و  لیزنتلا  بابل  ریـسفتلا و  یناعمل  اعماج  ارـصتخم  هصوصن  رهاوج  هدئارف و  درو  هدـئاوف  ررغ  نم  بختنا  نا  تببحا  تفـص  امک و 
دوعسم نب  نیسحلا  هتفگ  هّیعفاش  تاقبط  رد  یکبس  باهولا 
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لیزنتلا ملاعمب  یّمسملا  ریسفتلا  حیباصملا و  ۀّنّسلا و  حرش  هتافّنصم  نم  ۀنّـسلا و  ییحمب  بقلملا  بیذهّتلا  بحاص  يوغبلا  دّمحم  وبا  ءارفلا 

نیب اعماج  ارّـسفم  اثّدـحم  اهیقف  ادـهاز  اعرو  الیلج  اماما  ناک  هنع  وه  اهقّلع  یّتلا  نیـسحلا  یـضاقلا  يواتف  ریغ  هسفنل  ةروهـشم  يواـتف  هل  و 
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انـشوشخم الجر  ناک  هتذـمالت و  صخا  وه  نیـسحلا و  یـضاقلا  یلع  هقفت  ۀطـسابلا  دـیلا  هقفلا  یف  هل  فلّـسلا  لیبس  اکلاس  لـمعلا  ملعلا و 
رمع وبا  مهنم  ۀـعامج  نم  ثیدـحلا  عمـس  ةراهط  یلعالا  سرّدـلا  یقلی  ناک ال  تیّزلاب و  هلکای  راصف  کلذ  یف  لدـعف  هدـحو  زبخلا  لکای 

فـسوی نب  یلع  نسحلا  وبا  ّیفریّـصلا و  دمحا  نب  بوقعی  رکب  وبا  يدوادلا و  دّمحم  نب  نمحّرلا  دبع  نسحلا  وبا  یحیلملا و  دـحاولا  دـبع 
یبارتلا مثیهلا  یبأ  نب  رکب  وبا  یعینملا و  دّمحم  نب  ناسح  ینافوکلا و  رصن  یبأ  نب  دمحا  یفنحلا و  دّمحم  نب  دایز  لضفلا  وبا  ینیوجلا و 

روصنم و وبا  هنع  يور  ۀئامعبرا و  نیّتسلا و  دعب  هتاعامس  مهریغ و  نیـسحلا و  یـضاقلا  هخیـش  يزاریـشلا و  دّمحم  نب  دّمحم  نسحلا  وبا  و 
دّمحم نب  هَّللا  لضف  مراکملا  وبا  مهرخآ  ۀـعامج  یئاّطلا و  دّـمحم  نب  دّـمحم  حوتفلا  وبا  هدـفحب و  فورعملا  يدراطعلا  دعـس  نب  دّـمحم 

هنع رخفلا  باحصا  نع  يوغبلا  فیناصت  ۀیاور  انلف  يراخبلا  نب  رخفلا  خیشلا  زاجا  ۀئام و  تس  ۀنـس  یلا  یقب  ةزاجالاب و  هنع  يور  یناقونلا 
ریسفتلا و یف  نیّدلا و  یف  لاع  هردق  هتمجرت و  تعـستال  اهلخد  ول  دادغب و  لخدی  مل  نیّدلا و  نکرب  ۀنّـسلا و  ییحمب  بقلی  يوغبلا  ناک  و 

باب یف  لاق  لقّنلا و  ةرثک  عم  قیقحتلاب  هفـصی  اّدج و  هرادقم  ّلجی  مامالا  خیـشلا  ناک  اقیقحت  القن و  ةرئاّدلا  عستم  هقفلا  یف  ثیدحلا و  یف 
عم اذـه  هریغ  نم  يوقا  دـجو  هنع  ثحب  اذإ  ّالا و  ائیـش  راتخی  هانیأر  نا  ّلـق  بیذـهتلا  بحاـص  ّنا  ملعا  بّذـهملا  حرـش  ۀـلمکت  نم  نهّرلا 
یلا انرـص  اذإ  انمحر  هَّللا و  همحر  هقفلا  ۀّنّـسلا و  تاءارقلا و  مولعل  عماج  ّهناف  کلذب  ّيرح  وه  ریبک و  لبن  یلع  لدـی  وه  همالک و  راصتخا 
لاق نیـسح  یـضاقلا  هخیـش  دـنع  نفد  هتماقا و  تناک  اهب  دوّرلا و  ورمب  ۀـئام  سمخ  ةرـشع و  ّتس  هنـس  لاوش  یف  یفوت  یهتنا  هیلإ  راص  ام 

ۀنس و نیسمخ  نیثلث و  ازواجتی  مل  ۀّمتتلا  بحاص  یضاقلا  ةذمالت  نم  ناماما  امه  تلق  نینامثلا  زواج  هّنظا  لاق و  ّجحی  مل  یبهّذلا و  انخیش 
فورعملا يوغبلا  دوعسم  نب  نیسحلا  دّمحم  وبا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يونسا  میحرلا  دبع  نیعسّتلا و  یلع  فرشا  هّنظا  بیذهّتلا  بحاص 

نیسحلا و یضاقلا  یلع  هقفت  هقفلا  ثیدحلا و  ریسفّتلا و  یف  مامالا  بیذهتلا  فّنصم  ۀنّسلا  ییحمب  بقلملا  يرخا  ءارفلاب  ةرات و  ءاّرفلا  نباب 
سرّدلا یقلی  ناک ال  بیبّزلاب و  هلکای  راصف  کلذ  یف  لذعف  هدحو  زبخلا  لکای  ریسیلاب  اعناق  اعرو  انّید  ناک  بیذهتلا و  صخل  هتاقیلعت  نم 

یلع ال 
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اغب یلا  بوسنم  ّيوغبلا  لاق و  هخیـش  دنع  نفد  ۀئام و  سمخ  ةرـشع و  ّتس  ۀنـس  لاوش  یف  دوّرلا  ورمب  یفوت  ناکلخ  نبا  لاق  ةراهّطلا  یلع 
دوعسم نب  نیسحلا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  هبهش  یـضاق  نب  دمحا  نب  رکب  وبا  نیّدلا  یقت  ورم  ةاره و  نیب  ناسارخب  ۀیرق  یه  ءابلا و  حتفب 

ناک نیـسحلا و  یـضاقلا  یلع  هّقفت  ۀمئالا  دحا  يرخا  ءارفلاب  ةرات و  ءارفلا  نباب  فرعی  يوغبلا و  دّمحم  وبا  نیّدلا  ییحم  ۀماّلعلا  دّمحم  نب 
راصف کلذ  یف  لذعف  هدحو  زبخلا  لکای  ریـسیلاب  اعناق  ناک  ةراهط و  یلع  ّالا  سرّدلا  یقلی  ناک ال  فلّـسلا و  ۀقیرط  یلع  الماع  املاع  انّید 

راصتخا عم  اذه  هریغ  نم  يوقا  دجو  هنع  ثحب  اذإ  ّالا و  ائیـش  راتخی  هانیأر ال  نا  ّلق  بّذهملا  حرـش  ۀلمکت  یف  یکبّـسلا  لاق  تیّزلاب  هلکای 
ةرشع ّتس  ۀنس  لاّوش  یف  دوّرلا  ورمب  یفوت  هقفلا  ۀنّـسلا و  تاءارقلا و  مولعل  عماج  ّهناف  کلذب  ّيرح  وه  ریثک و  لبن  یلع  لدی  وه  همالک و 

ةاره و نیب  ۀیرق  ءابلا  حتفب  اغب  یلا  بوسنم  يوغبلا  نینامّثلا و  زواج  هّنظا  لاق و  جـحی  مل  یبهّذـلا و  لاق  هخیـش  دـنع  نفد  ۀـئام و  سمخ  و 
سیفن باتک  وه  رصتخملا و  حرـش  ابلاغ و  ّۀلدالا  نع  راع  ررحم  نیتم  فینـصت  وه  هخیـش و  قیلعت  نم  هصخل  بیذهتلا  هفیناصت  نم  ورم و 
عمجلا حـیباصملا و  ریـسفّتلا و  یف  لیزنّتلا  ملاعم  ۀّنّـسلا و  حرـش  باتک  يواتفلا و  يونـسالا و  هیلع  فقی  مل  هنع و  لقنلا  نم  یعرذألا  رثکا 

نب نیـسحلا  دّمحم  وبا  وه  يوغبلا  دوعـسم  نب  نیـسحلا  هتفگ  ةاکـشم  لاجر  ءامـسا  رد  بیطخ  نیدلا  یلو  کلذ و  ریغ  نیحیحّـصلا و  نیب 
هل ریـسفّتلا  یف  لـیزنّتلا  ملاـعم  هقفلا و  یف  بیذـهّتلا  باـتک  ۀّنـسلا و  حرـش  حـیباصملا و  باـتک  بحاـص  یعفاـشلا  هیقفلا  يوـغبلا  دوعـسم 

ةرشع و ّتس  ۀنس  یف  ۀسماخلا  ۀئاملا  دعب  تام  نیّدلا  یف  ةدیقعلا  حیحص  اعروتم  ناک  ثیدحلا و  هقفلا و  یف  اماما  ناک  ناسحلا  فیناصّتلا 
یلع اهیلإ  اوبـسن  ناسارخ  ندم  نم  روشغب  یمـست  ۀنیدم  یلا  بوسنم  ۀمجعملا  نیغلا  حتف  ءابلا و  حتفب  يوغبلا  یلاعت  هَّللا  محر  ۀئام  سمخ 

يوغبلا ۀنّـسلا  ییحم  هتفگ  ظاّفحلا  تاقبط  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  غب و  ۀـنیدملا  مسا  لیق  ۀـیالولا و  مسا  وه  لیق  يون و  امک  سایق  ریغ 
لیزنّتلا و ملاعم  بحاص  نیّدلا  نکر  اضیا  بقلی  یعفاشلا و  ءارفلا  دّمحم  نب  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دّمحم  وبا  دهتجملا  ظفاحلا  هیقفلا  مامالا 
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كروب یحیلملا و  نمحرلا  دبع  رمع  یبأ  نع  هنع و  ثدح  نیـسح و  یـضاقلا  یلع  هقفت  کلذ  ریغ  حیباصملا و  بیذهّتلا و  ۀنّـسلا و  حرش 
مراکملا وبا  ةزاجالاب  هنع  يور  نم  رخآ  ریـسیلاب و  ۀعانق  کسن و  دبعت و  اذ  نیّینابّرلا  ءاملعلا  نم  ناک  ّهناف  حـلاّصلا  هدـصقل  هفیناصت  یف  هل 

همالع نینامث و  نع  ۀئام  سمخ  ةرشع و  ّتس  ۀنـس  لاّوش  یف  دورلاورمب  تام  يراخبلا  نبا  رخفلل  زاجا  يّذلا  یناقونلا  دّمحم  نب  هَّللا  لضف 
نب دوعسم  نب  نیسحلا  هتفگ  نیرّـسفملا  تاقبط  رد  یطویـس  نیّدلا  لالج  ذیملت  یکلاملا  يدوادلا  دمحا  نب  یلع  نب  دّمحم  نیدلا  سمش 
یف اماما  ریـسفتلا  یف  اماما  ناک  اـضیا  نیدـلا  نکر  ۀنّـسلا و  ییحم  بقلی  ءارفلا و  نباـب  فرعی  یعفاـشلا  يوغبلا  دّـمحم  وبا  ۀـماّلعلا  دّـمحم 

نم هنم و  ثیدحلا  عمس  نیسح و  یضاقلا  یلع  هقفت  هقفلا  یف  اماما  ثیدحلا 
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وبا مهرخآ  ۀعامج  یئاطلا و  حوتفلا  وبا  ةدفح و  روصنم  وبا  هنع  يور  ۀـفئاط و  يدواّدـلا و  نسحلا  یبأ  یحیلملا و  دـحاولا  دـبع  رمع  یبأ 
فیناصّتلا نم  هل  يراخبلا و  نب  یلع  رخفلل  زاجا  ۀـئام و  تس  ۀنـس  یلا  یقب  ةزاجالاب و  هنع  يور  یناـقّونلا  دّـمحم  نب  هَّللا  لـضف  مراـکملا 

اهیف قزر  هفیناصت و  یف  هل  كروب  دق  هقفلا و  یف  بیذهّتلا  نیحیحصلا و  نیب  عمجلا  حیباصملا و  ۀّنسلا و  حرش  ریسفّتلا و  یف  لیزنّتلا  ملاعم 
یف تیزب  هلکای  راصف  کلذ  یف  لذـع  مث  هدـحو  زبخلا  لکای  اعرو  اعناق  ناک  ةراهط و  یلع  ّالا  سرّدـلا  یقلی  ناـک ال  هتّین و  نسحل  لوبقلا 

لیجبت میظعتب و  ار  يوغب  زین  ةاکشم  عورش  رد  بیطخلا  نیدلا  یلو  جحی و  مل  نینامثلا و  زواج  دق  ۀئام و  سمخ  ةرشع و  ّتس  ۀنـس  لاّوش 
الا متی  هَّللا ال  لبحب  ماصتعالا  هتاکـشم و  نم  ردـص  امل  ءافتقالاب  الا  ّبتتـسی  هیدـهب ال  کّسمّتلا  ناف  دـعب  اّما  هتفگ  هچنانچ  هدومن  دای  مامت 
هَّللا عفر  يوغبلا  ءارفلا  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دمحم  وبا  ۀعدبلا  عماق  ۀّنّـسلا  ییحم  مامالا  هفنـص  يذـّلا  حـیباصملا  باتک  ناک  هفـشک و  نایبب 

باتک ناک  هتفگ و  ةاکشم  حرش  ةاقرم  رد  يراق  یلع  الم  خلا و  اهدباوا  ثیداحالا و  دراوشل  طبـضا  هباب و  یف  فّنـص  باتک  عمجا  هتجرد 
اثیدح رـشع  دـحا  ۀـئام و  سمخ  افلا و  ةوکـشملا  بحاص  داز  اثیدـح و  نوثالث  عبرا و  ۀـئامعبرا و  فالآ و  ۀـعبرا  هثیداحا  لیق  حـیباصملا 

هّفلا و يأ  هفّنـص  يّذلا  نیـسمخ  سمخ و  رـسک  ّالا  فالآ  ۀتـسب  طبـضنی  نوعبرا و  ۀئام و  سمخ  ۀـئام و  عست  فالآ و  ۀـسمخ  عومجملاف 
طقاس و لوق  هل  سیل  انخیاشم  ضعب  لاق  هوجولا  باحصا  نم  اهیقف  اثّدحم  ارّـسفم  ناک  ّهناف  ماکحالا  عیمج  یف  يادتقملا  يأ  مامالا  هعمج 

نع لدعف  مادا  الب  هدحو  زبخلا  لکای  ناک  نیحلاّصلا  فلّسلا  ۀقیرط  یلع  لمعلا  ملعلا و  نیب  اعماج  ادهاز  ادباع  ةءارقلا  ملع  یف  ارهام  ناک 
ینیدـملا و یـسوم  یبأ  ظفاحلاک  رباکالا  نم  ۀـعامج  ثیدـحلا  هنع  يور  دـق  بیبّزلاب و  لیق  تیّزلاب و  هلکای  راـصف  هزجع  هربکل و  کـلذ 

یف بیذهّتلا  باتک  ثیدحلا و  یف  ۀنّسلا  حرشک  ةروهشم  فیناصت  حیباصملا  ریغ  هل  فراوعلا  بحاص  ّمع  يدرورهّسلا  بیجنلا  یبأ  خیشلا 
مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلاوحا  هریرقت و  هلاعفا و  هلاوقا و  یلا  ةدنتـسملا  ۀّیثیدحلا  ّۀلدالا  يأ  ۀّنـسلا  ییحم  ریـسفّتلا  یف  لیزنّتلا  ملاعم  هقفلا و 

اذه راصف  یتّنـس  تییحا  هَّللا  كایحا  هل  لاقف  مانملا  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  يار  ۀنّـسلا  حرـشب  یّمـسملا  هباتک  عمج  اّمل  ّهنا  يور 
ناسارخ هیقف  يزورملا  نیسح  یضاقلا  هذاتسا  هخیـش و  هنع  نفد  ورمب و  ۀئام  سمخ  ةرـشع و  ّتس  ۀنـس  یّفوت  ۀبلغلا  قیرطب  هل  املع  بقّللا 

نبا نایب  فطع  وا  لدب  ّهنا  یلع  عوفرم  وه  همـسا و  نیـسحلا  هتینک  دّـمحم  وبا  اهتیمتم ؟؟؟ اهلطبم و  اهلها و  عفاد  اهعطاق و  يأ  ۀـعدبلا  عماق 
یضر یلاعت و  هَّللا  همحر  يوغبلا  ءارفلا  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دّمحم  وبا  هتفگ  لئامـش  حرـش  رد  یجنحلا  ناهبزور  نب  لضف  خلا و  دوعـسم 

یعفاشلا و بهذم  یف  بیذهّتلا  ّفلؤم  نیثّدحملا و  خیش  نیرّسفملا و  ماما  نیملـسملا و  یتفم  هناوا  هرـصع و  خیـش  هنامز و  ماما  وه  هنع و 
ةروهشم يواتف  هل  نیعماجلا و  عمج  ۀیافکلا و  لثم و  هل  سیل  يّذلا  ۀّنّسلا  حرش  باتک  فّنصم  لیزنتلا و  ملاعمب  روهـشملا  ریـسفتلا  بحاص 

يواتف عمج  و 
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نـشخ فلّـسلا  ۀقیرط  یلع  فّلکتلل  احرطم  ارّـسفم  اثّدحم  اهیقف  اعرو  ادـحاو  اریبک  اماما  ناک  هنع و  هیلع  اّمم  یه  نیـسح و  یـضاق  هخیش 
ّفلا امل  ّهنأل  ۀّنـسلا  ییحم  هل  لیق  لمعلا  ملعلا و  نیب  اعماج  ناک  تیّزلاب و  هلکای  یقبف  کلذ  یف  هل  لیقف  هدـحو  زبخلا  لـکای  ناـک  شیعلا 
هقفت ۀّنّسلا  ییحم  کلذ  دعب  یّمسف  یتّنـس  تییحا  امک  هَّللا  كایحا  هل  لاقف  مّونلا  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  يار  ۀّنّـسلا  حرـش  هباتک 
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دبع رمع  یبأ  يدواّدلا و  دّمحم  نب  نمحّرلا  دبع  نسحلا  یباک  ۀـعامج  نم  ثیدـحلا  عمـس  هباحـصا و  ّصخا  وه  نیـسح و  یـضاقلا  یلع 
دّمحم رصن  یبأ  یلع  رشعلا  تاءارقلا  أرقف  ینیوجلا  فسوی  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  ّیفریّصلا و  دمحا  نب  بوقعی  رکب  یبأ  یحیلملا و  دحاولا 

ینیدـملا یـسوم  وـبا  ظـفاحلا  يراّـطعلا و  ةدـفح  مهنم  ۀـعامج  هنع  يور  نارهم و  نـبا  نـع  ّیفریّـصلا  نـع  يزورملا  یلع  نـب  دـمحا  نـب 
هَّللا لضف  یناهبـصالا و  قلاخلا  دـبع  رـصن  یبأ  نب  دّـمحم  نساحملا  وبا  فیرّـشلا  يدرورهّـسلا و  بیجنلا  وبا  دـهازلا  ماـمالا  یناهبـصالا و 

ناسارخ و نم  دوّرلا  ورم  ۀنیدمب  نینامثلا  زواج  دـق  لاوش و  نم  ۀـئام  سمخ  ةرـشع و  ّتس  ۀنـس  يوغبلا  یفوت  اتوم  مهرخآ  وه  یناقّونلا و 
لامعا نم  وه  لیق  يّرلا و  لمع  نم  ناشوغب  یلا  ۀبسن  يوغبلا  یلاعت و  هَّللا  امهمحر  نیـسح  یـضاقلا  هخیـش  دنع  اهب  نفد  هتماقا و  راد  ناک 

ۀنس یف  هتفگ و  سیمخ  خیرات  رد  يرکبرایدلا  نسح  نب  دّمحم  نب  نیـسح  داهّزلا و  ءاحلّـصلا و  ءاملعلل و  انکـسم  تناک  ةدیلب  یه  ورم و 
نیعبّسلا و یلع  فین  دق  فیناصتلا و  بحاص  یعفاشلا  يوغبلا  دوعسم  نب  نیـسحلا  دّمحم  وبا  ۀّنّـسلا  ییحم  یّفوت  ۀئام  سمخ  رـشع و  ّتس 

باتک بحاص  یعفاشلا  هیقفلا  يوغبلا  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دّـمحم  وبا  نیثدـحملا  يرخاـتم  نم  يأ  مهنم  هتفگ و  مولعلا  ۀـنیدم  رد  یقینزا 
ةرشع و ّتس  ۀنس  یف  تام  سرافب  ةدلب  وغب  یلا  هتبسن  هقفلا و  یف  بیذهّتلا  باتک  ریـسفّتلا و  یف  لیزنّتلا  ملاعم  ۀّنّـسلا و  حرـش  حیباصملا و 

ناوا رصع و  يادتقم  نامز و  ياوشیپ  يو  هک  تس  نیا  هنسلا  ییحم  لاوحا  لمجم  هتفگ و  ةاکشم  حرش  رد  قحلا  دبع  خیـش  ۀئام و  سمخ 
یّمسم ریسفت  بحاص  مالّسلا  ةولصلا و  هیلع  مانا  دّیس  ترضح  ثیدح  باحصا  هوسا  ریسفت و  بابرا  هودق  مالسا و  لها  یتفم  دوب و  دوخ 

دوخ خیش  يواتف  رگید  یفلؤم  رد  يوغب و  يواتفب  روهشم  هیعفاش  بهذم  تسیواتف و  ار  وا  ۀّنسلا و  حرـش  باتک  فّنـصم  لیزنتلا و  ملاعمب 
یتراهم تئارق  ملع  رد  هدوب  رّـسفم  ثّدـحم و  هیقف و  اوشیپ و  ادـتقم و  گرزب و  تیاغب  دوخ  نامز  رد  هدرک و  عمج  زین  نیـسح  یـضاق  ار 

باحـصا و نوچ  يدرک  افتکا  کشخ  نانب  لکا  رد  هتـسویپ  لاح  لوا  رد  دـینارذگیم  رقف  شیع و  تنوشخ  یفیلکت و  یب  هتـشاد و  مامت 
شروخ ناـن  بیبز  یتـیاورب  تیز و  زا  يردـق  تسندـب  فعـض  ثروم  ندروـخ  کـشخ  ناـن  هک  دـنتفگ  دـندرک و  فـیلکت  يو  هذـمالت 

نوچ هک  دـناهدروآ  ۀّنـسلا  ییحمب  وا  بیقلت  هجو  رد  نیحلاص و  فلـس  هقیرط  كولـسب  قفوم  لمع و  ملع و  ناـیم  دوب  عماـج  تخاـسیم 
دراد هدنز  یتنس  تییحا  امک  هَّللا  كایحا  دومرف  هک  دید  هعقاو  رد  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  ار  ترضح  نآ  دومن  فیلات  ار  هّنسلا  حرش  باتک 

تیاور هدـناوخ و  تسا  هیعفاش  ياملع  ریهاشم  زا  هک  نیـسح  یـضاق  رب  ار  هقف  يو  ارم و  تنـس  وت  یتشاد  هدـنز  هکنانچ  یلاعت  يادـخ  ارت 
بیجنلا وبا  خیـش  هدرک  يو  زا  ثیدـح  تیاور  اـملع  خـیاشم و  زا  تعاـمج  هتـشاد و  دـندوب  يو  ناـمز  رد  هک  مـالعا  خـیاشم  زا  ثیدـح 

درورهس

متفه لهچ و  هجو 

هک ۀتـسلا  حاحـصلا  نیب  عـمج  باـتک  رد  هچناـنچ  هدرک  تیاور  ار  ریط  ثیدـح  یـسلدنالا  يردـبعلا  ۀـیواعم  نب  نیزر  نسحلا  وـبا  هـکنآ 
عبرا و ۀنس 534  یفوتملا  يردبعلا  ۀیواعم  نب  نیزر  اهعمج  هدومن  جهن  نیاب  هّتس  بتک  رکذ  رد  نآ  رکذ  ینیطنطـسق  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم 

هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  يراخبلا  باوبا  مجارت  اّطوملا و  یف  يّذلا  کلام  هقف  اهیف  رکذ  اضیا  باوبالا  یلع  اهبتر  ۀئام و  سمخ  نیثلث و 
لکاف یلع  ءاجف  یعم  لکای  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  هل  خبط  دق  رئاط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  دنع  ناک  لاق  کلام  نب  سنا  نع 

هنم هعم 
هَّللا ءاشنا  دعب  امیف  هیلع  فقتـس  امک  تسحـضاو  رهاظ و  مه  لوصالا  عماج  بحاص  هدافا  زا  ار  ریط  ثیدـح  نیزر  هماّلع  ندومن  تیاور  و 

دانـسا بیطخ  نیّدـلا  یلو  هکنآ  ات  تسناـیعا  نیفورعم  هّمئا  نأـشلا و  لـیلج  ظاـفح  زا  نیزر  نسحلا  وبا  ظـفاح  هک  دـنامن  یفخم  یلاـعت و 
ّناف دعب  اّما  دیوگیم  ةاکشم  عورش  رد  هچنانچ  دنادیم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  بآم  تلاسر  بانجب  نآ  دانسا  لثم  شلاثما  واب و  ار  ثیدح 

يّذلا حیباصملا  باتک  ناک  هفـشک و  نایبب  ّالا  متی  هَّللا ال  لبحب  ماصتعالا  هتاکـشم و  نم  ردص  امل  ءاقنقالاب  ّالا  بتتـسی  هیدـهب ال  کّسمّتلا 
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طبـضا هباب و  یف  فّنـص  باتک  عمجا  هتجرد  هَّللا  عفر  يوغبلا  ءارفلا  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دّمحم  وبا  ۀعدبلا  عماق  ۀنّـسلا  ییحم  مامالا  هفّنص 
نم ّهنا  هلقن و  ناک  نا  داقنلا و  ضعب  هیف  مّلکت  دیناسالا  فذح  راصتخالا و  قیرط  هنع  هَّللا  یضر  کلس  امل  اهدباوا و  ثیداحالا و  دراوشلا 
یف هنم  ثیدـح  لک  تعدوا  تلفغا و  ام  تملعاف  تفقوتـسا  یلاعت و  هَّللا  ترختـساف  لافغالاک  مالعا  هیف  ام  سیل  نکل  دانـسالاک  تاـقثلا 

جاّجحلا نب  ملـسم  نیـسحلا  یبأ  يراخبلا و  لیعامـسا  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  لثم  نوخـساّرلا  تاقثلا  نونقتملا و  ۀّـمئالا  هاور  اـمک  هّرقم 
لبنح نب  دّمحم  نب  دمحا  هَّللا  دبع  یبأ  یعفاشلا و  سیردا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  یحبـصالا و  سنا  نب  کلام  هَّللا  دـبع  یبأ  يریـشقلا و 

بیعـش نب  دمحا  نمحّرلا  دـبع  یبأ  یناتـسجسلا و  ثعـشالا  نب  نامیلـس  دواد  یبأ  يذـمرتلا و  یـسیع  نب  دّـمحم  یـسیع  یبأ  ینابیّـشلا و 
دّمحم هَّللا  دبع  یبأ  یئاسّنلا و 
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نب دمحا  رکب  یبأ  ینطق و  راّدلا  رمع  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  یمراّدلا و  نمحّرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  دّمحم  یبأ  ینیوزقلا و  ۀـجام  نب  دـیزی  نب 

یبّنلا یلا  تدنـسا  ّیناک  مهیلإ  ثیدحلا  تبـسن  اذإ  ّینا  وه و  ام  لیلق  مهریغ و  يردبعلا و  ۀیواعم  نب  نیز  نسحلا  یبأ  یقهیبلا و  نیـسحلا 
ابلاغ باب  ّلک  تمسق  اهیف و  هرثا  تیفتقا  اهدرس و  امک  باوبالا  بتکلا و  تدرس  هنع و  انونغا  هنم و  اوغرف  دق  مّهنال  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص 

هدروآ ام  اهیناث  ۀـیاوّرلا و  یف  امهتجرد  ولعل  ریغل  ایف  كرتشا  نا  امهب و  تیفتکا  امهدـحا و  وا  ناخیـشلا  هجرخا  ام  اـهلّوا  ۀـثلث  لوصف  یلع 
نع اروثام  ناک  نا  ۀطیرـشلا و  یلع  ۀظفاحم  عم  ۀبـسانم  تاقحلم  نم  بابلا  ینعم  یلع  لمتـشا  ام  اهثلاث  نیروکذـملا و  ۀـمئالا  نم  امهریغ 

مظاعا نیثّدـحم و  رباکا  بنج  مه  نیخـسار و  تاقث  نینقتم و  هّمئا  زا  نیرز  هماّلع  هک  تسحـضاو  رهاظ و  ترابع  نیزا  فلخلا  فلـسلا و 
لاثما واب و  ثیدح  دانـسا  تسناشیا و  لاثما  يذمرت و  دواد و  وبا  یئاسن و  ینیوزق و  هجام  نبا  یمراد و  ینطق و  راد  یقهیب و  لثم  نیطاسا 
قـشی قوثو ال  يراجت و  ۀمظع ال  يرابی و  رخف ال  نم  هب  کیهان  تسملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانجب  ثیدح  دانـسا  لثم  وا 

حرش رد  قحلا  دبع  خیش  مالعالا و  مخافالا  مخافا  هنع  رصقی  میخف  عافترا  ماهفالا و  هنع  ّلکت  میظع  ءانـس  هراثآ و  قحلی  دامتعا ال  هرابغ و 
ناگدننکراوتسا هک  ناماما  دوخ  تافّنصم  رد  ار  نآ  دناهدرک  تیاور  هچنانچ  نوخساّرلا  تاقثلا  نونقتملا و  ۀّمئالا  هاور  امک  هتفگ  ةاکـشم 

لیعامـسا نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  لثم  ثیدـح  ملع  رد  دـنااجرب  ياپ  راوتـسا و  تباث و  هک  ناگدـش  هتـشاد  راوتـسا  نادـمتعم و  دـناراک و 
یعفاشلا سیردا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  یحبصالا و  سنا  نب  کلام  هَّللا  دبع  یبأ  يریشقلا و  جاّجحلا  نب  ملـسم  نیـسحلا  یبأ  يراخبلا و 

یبأ یناتسجسلا و  ثعشالا  نب  نامیلس  دواد  یبأ  يذمّرتلا و  یسیع  نب  دّمحم  یسیع  یبأ  ینابیّشلا و  لبنح  دّمحم  نب  دمحا  هَّللا  دبع  یبأ  و 
یبأ یمرادلا و  نمحّرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  دّمحم  یبأ  ینیوزقلا و  ۀجام  نب  دیزی  نب  هَّللا  دبع  یبأ  یئاسّنلا و  بیعـش  نب  دمحا  نمحّرلا  دـبع 
هّمئا زادنا  نت  هدزیـس  نیا  يردبعلا  هیواعم  نب  نیزر  نسحلا  یبأ  یقهیبلا و  نیـسحلا  نب  دمحا  رکب  یبأ  ینطقراّدلا و  رمع  نب  یلع  نسحلا 

دناهدرک تبـسن  ناشیاب  ار  ثیداـحا  ةاکـشم  بحاـص  دـناهدومن و  داریا  دوخ  تافّنـصم  رد  دـنراد  هک  يدـیناساب  ار  ثیداـحا  هک  ثیدـح 
نآ ياج  نوچ  ناشیا و  ریغ  رکذ  تسکدـنا  رایـسب  ناشیا و  ریغ  وه و  ام  لیلق  مهریغ و  تفگ و  هچنانچ  هدرک  تبـسن  زین  ناـشریغب  تسیک 

نیزا یکی  رکذب  هچ  تسیقاب  زونه  دوخ  نآ  دوب و  هدمآ  دانـسا  رکذ  كرت  تهج  زا  حیباصم  بحاص  رب  داقن  نخـس  دیوگ  یـسک  هک  دوب 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  یلا  تدنسا  ّیناک  مهیلإ  ثیدحلا  تبسن  اذإ  ّینا  دیوگیم و  مهوت  نیا  عفد  يارب  زا  تفاین  رکذ  دانسا  نافّنصم 
ریثا نبا  یهتنا و  ترـضح  نآ  يوسب  ثیدـح  متـشادرب  مدرک و  دانـسا  نم  هک  اـییوگ  هّمئا  نیا  يوسب  مدرک  تبـسن  نوـچ  هک  یتسردـب  و 

يرقملا دّدـجلا  نیزر  نب  دـمحا  نب  كرابملا  رفعج  وبا  ملاعلا  مامالا  خیـشلا  هب  انربخاف  نیزر  باتک  اّما  هتفگ و  لوصالا  عماـج  رد  يزرج 
ثلث و ۀنس  یف  هباتک  يردبعلا  ۀیواعم  نب  نیزر  نسحلا  وبا  ظفاحلا  مامالا  انربخا  لاق  ۀئام  سمخ  نینامث و  عست و  ۀنس  یف  ةزاجإ  یطـساولا 

یـسلدنالا يردـبعلا  نسحلا  وبا  ۀـیواعم  نب  نیزر  هتفگ و  ۀـئام  سمخ  نیثلث و  سمخ و  ۀنـس  رد  ربع  رد  یبـهذ  ۀـئام و  سمخ  نیرـشع و 
ۀکمب رواج  يربّطلا و  نیسحلا  نع  ملسم  باتک  رذ و  یبأ  نب  موتکم  یبأ  نع  يراخبلا  باتک  يور  حاحّـصلا  دیرجت  فّنـصم  یطـسقرسلا 

نب دّمحم  نب  لیعامسا  مساقلا  وبا  تقولا  ظفاح  تام  اهیف  هتفگ و  هروکذم  هنس  رد  مالـسالا  لود  رد  یبهذ  زین  مّرحملا و  یف  یّفوت  ارهد و 
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ةرکذت رد  یبهذ  زین  ۀّکمب و  يردبعلا  ۀـیواعم  نب  نیزر  ظفاحلا  ۀنـس و  نوعبـس  نامث و  هل  فیناصتلا و  بحاص  یناهبـصالا  یمیتلا  لضفلا 
یطـسقرسلا يردـبعلا  راّمع  نب  ۀـیواعم  نب  نیزر  نسحلا  وبا  ثدـحملا  هتفگ  دـنتفای  تافو  هروکذـم  هتـس  رد  هک  یناسک  رکذ  رد  ظافحلا 

رواج حاحّصلا  عماج  فلوم 
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فّنـصم یـسلدنالا  ۀـیواعم  نب  نیزر  اهیف  هتفگ و  هروکذـم  هنـس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفاـی  رذ و  یبأ  يربطلا و  نم  عمـس  ۀـکمب و 
ظفاحلا يردبعلا  ۀـیواعم  نب  نیزر  نسحلا  وبا  وه  يردـبعلا  ۀـیواعم  نیزر  هتفگ  ةاکـشم  لاجر  ءامـسا  رد  نیدـلا  یلو  حاحـصلا و  دـیرجت 

حرـش همدقم  رد  قحلا  دبع  خیـش  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀـئام  سمخ  نیرـشعلا و  دـعب  تام  حاحّـصلا  نیب  عمجلا  یف  دـیرجتلا  باتک  بحاص 
دوب تسب  دصناپ و  لاس  زا  تفای  تافو  حاحّصلا  نیب  عمجلا  یف  دیرجت  باتک  بحاص  يردبعلا  ۀیواعم  نب  نیزر  نسحلا  وبا  هتفگ  ةاکـشم 
نیزر نسحلا  یبأ  هتفگ و  يردبعلا  ۀیواعم  نب  نیزر  نسحلا  یبأ  ةاکشم و  بحاص  لوق  حرش  رد  ةاکـشم  حرـش  ةاقرم  رد  يراق  یلع  اّلم  و 

یلا بوسنم  ۀففخملا  ءاّرلاب  ۀلمهملا و  لاّدلا  حتف  ةدحوملا و  نوکـس  ۀلمهملا و  نیعلا  حتفب  يردبعلا  ۀـیواعم  نب  ياّزلا  رـسک  ءاّرلا و  حـتفب 
ۀئام سمخ  نیرشعلا و  دعب  تام  حاحّصلا  نیب  عمجلا  یف  دیرجتلا  باتک  بحاص  لیلجلا  ظفاحلا  وه  شیرق و  نم  نطب  ّیصق  نب  راّدلا  دبع 
موی یلع  مومعلا  قیرطب  صوصخم  ّجح  یلع  ربکالا  ّجحلا  قالطا  اّما  هتفگ و  ربکالا  ّجـحلا  یف  رفوألا  ّظحلا  هلاسر  رد  يراق  یلع  الم  زین  و 

ام نکل  رثالا  یف  اّیفرع  احالطصا  راص  رخآ و  رما  وه  اّمناف  قحلا  مالقا  قلخلا  ۀنسلا  ۀنسلالا و  یلع  رهتشا  ام  یلع  ۀعمجلا  موی  قفاو  اذإ  ۀفرع 
ۀلئـسالا ۀبوجالا و  نم  اهیلع  بترتی  ام  ۀلئـسملا و  کلت  یلع  لدی  ام  ۀلاسّرلا  هذه  یف  اندوصقم  نسح و  هَّللا  دنع  وهف  انـسح  نوملـسملا  هار 

نیثّدحملا ۀلجا  نم  ۀّیفنحلا  ۀّمئالا  ۀلمج  نم  وه  قئاقحلا و  زنک  حرش  یف  یعلیّرلا  مامالا  رکذ  ّهنا  قیقحتلا  ۀّمزا  هدیب  قیفّوتلا و  هّللاب  لوقنف و 
لضفا لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّهنا  ةرفغملا  ناوضرلاب و  هَّللا  مهدمغت  ةرّشبملا  ةرـشعلا  دحا  وه  هَّللا و  دبع  نب  ۀحلط  نع  ۀیفینحلا  ۀّلملا  یف 

رکذ ام  اّما  حاحّـصلا و  دیرجت  یف  ۀیواعم  نب  نیزر  هاور  ۀعمج  ریغ  یف  ۀّجح  نیعبـس  نم  لضفا  وه  ۀعمجلا و  موی  قفاو  اذإ  ۀفرع  موی  مایالا 
لئاضف یف  ربتعم  فیعـضلا  ثیدحلا  ناف  دوصقملا  یف  ریغی  هتّحـص ال  ریدقت  یلعف  فیعـض  ّهناب  ثیدحلا  اذـه  دانـسا  یف  نیثّدـحملا  ضعب 
بلقنم هیلع و  دودرم  عونـصم  لطاب  وهف  عوضوم  ثیدحلا  اذه  ناب  لاهجلا  ضعب  لوق  اما  لامکلا و  بابرا  نم  ءاملعلا  عیمج  دنع  لامعالا 

یف هرکذ  دق  نیققحملا  دـنع  دـمتعم  دنـس  هلقن  نیجرحملا و  ءاملع  نم  نیثّدـحملا و  ءاربک  نم  يردـبعلا  ۀـیواعم  نب  نیزر  مامالا  نال  هیلإ 
موی یف  فعاضت  ةدابعلا  نا  نم  درو  امب  دضتعا  دـق  فیک و  ۀفیعـض  اهنا  نم  لقا  الف  ۀحیحـص  هتیاور  نکی  مل  ناف  تّسلا  حاحـص  دـیرجت 

* نیعملا رـصانلا  معنملا  لضفتملا  نیبملا * ّقحلا  کلملا  هّلل  دمحلاف  یهتنا  یتأیـس  ام  یلع  فعـض  ۀئامب  لب  افعـض  نیعبـسب  اقلطم  ۀـعمجلا 
وبا ۀمالعلا  مامالا  نیمالا * تبثلا  ۀقثلا  ظفاحلا  هاور  ریطلا  ثیدح  نا  نیقیلاب * ریبخ  لّماتم  ّلکل  رهظ  و  نیطف * ّربدـتم  لقاع  لکل  حال  ثیح 

فیـصر مربم  مکحم  نیـصح  فیـصح  دجوم  دـصحم  نیتم * ریثا  صوصرم  کماس  نیزر * تباث  حیحـص  ثیدـح  وه  و  نیزر * نسحلا 
* نیهم لذم  رسخم  هنع  دودصلا  لوکنلا و  و  نیهم * لطاب  رما  هراکنا  هدر و  و  نیمی * لاع  رهاز  رخاف  نیمث * لاغ  برطم  بجعم  نیصر *
و نیهر * هلیلاضاب  لاض  هئات  الإ  هلوح  موحی  و ال  نیبتـس * رهاظ  هطبخ  هسلأ و  نم  الا  هدـیری  و ال  نیفأ * يارلا  فوأم  وه  نم  الا  هب  مهی  ـال 

نیّدلا قدّصلا و  نع  هدی  ضفن  نم  الا  هینادی  ال 
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رئاح وه  نم  ّالا  هنع  یماعتی  و ال  نیمق * عمقلا  کتهلاب و  وهف  غار  غاز و  نم  الا  هبکتری  و ال  نیمی * مثا  نئاخ  رداـغ  وه  نم  ـالا  هیتاـی  ـال  و 
ٌنیِرَق  َُهل  َوُهَف  ًاناْطیَش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِنمْحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  َو  نیقیلا * قحلا و  نع  بکان  رئاج 

*

متشه لهچ و  هجو 
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بوشآرهـش نبا  هچنانچ  هدومن  تیاور  صئاصخلا  باتک  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  يزنطّنلا  میهاربا  نب  یلع  نب  دّـمحم  حـتفلا  وبا  هکنآ 
قرط و ۀعبـسب  دادغب  خیرات  یف  بیطخلا  نیقیرطب و  ۀنابالا  یف  ۀّطب  نبا  ریطلا  ثیدح  يأ  هاور  دـق  دـیامرفیم  بلاثملا  باتک  رد  هارث  باط 

یلعی وبا  هحیحـص و  یف  عّیبلا  نبا  هخیرات و  یف  يرذالبلا  هعماج و  یف  يذمّرتلا  هاور  ریّطلا و  باتک  دیعـس  نب  دّمحم  نب  دمحا  فّنـص  دـق 
و حتاف * قیقحتلا  باوبال  وه  يّذلا  حتفلا  ابا  نا  تبث  اذإ  خلا و  هصئاصخ  یف  يزنطّنلا  هتیلح و  یف  میعن  وبا  هلئاضف و  یف  دمحا  هدنسم و  یف 

لـضفا نم  هب  ناعذالا  ّنا  حلاط * حـلاص و  لضاف و  یند و  حـئار و  داغ و  ّلک  دـنع  رهظ  حـئافلا * یکّذـلا  بیّطلا  ثیدـحلا  اذـه  يور  دـق 
و حقاوتملا * حقولا  علجلا  نم  الا  یتاتی  ال  حئابقلا * فانـصال  زئاح  حئاضفلا * عاونال  بلاج  حباقملا * ّسخا  نم  هنع  دودـصلا  و  حـبارملا *

* حتاوفلا لزجا  و  حئانملا * ینساب  لضفتملا  هَّللا  و  حتام * ۀیبصعلا  ضایحل  وه  يّذلا  دویحلا  دونعلا  نع  الا  رهظی  ال 

مهن لهچ و  هجو 

هیلع نینمؤملا  ریما  باـنج  لـئاضف  رد  ار  ریط  ثیدـح  مزراوخ  بطخاـب  فورعملا  یمزراوخلا  یکملا  دـمحا  نب  قـّفوم  دـیوملا  وـبا  هکنآ 
خیشلا انثّدح  تس  نیا  نآ  هرضاح  هخـسن  ردص  هک  بقانملا  باتک  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  نآ  هدّدعتم  قرطب  هتـسناد و  تباث  مالّـسلا 
يدـتقم ۀـّمالا  یتفم  ءافلخلا  حـصان  مالـسالا  سمـش  نیّدـلا  ءایـض  ردـصلا  ّلجالا  مامالا  انثدـح  لاق  يدهـشملا  حرفم  نب  دّـمحم  فیفعلا 

نب ّیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  رکذ  هنع  هَّللا  یـضر  یمزراوخلا  یّکملا  دـمحا  نب  قفوم  دـیوملا  وبا  ءابطخلا  بطخا  ۀّـمئالا  ردـص  نیقیرفلا 
هتفگ ءاصقتسالا  ۀقاط  قاطن  هنع  قیضیل  اهرثکا  رکذ  لب  ءاصحالا  عاب  هنع  رصقی  اهعیمج  رکذ  ذإ  اهنم  ءیش  رکذ  لب  بلاط  یبأ 

لاق یفـسّنلا  نسحلا  نب  دّـمحم  رکب  وبا  نیدـلا  دامع  انربخا  لاق  یمزراوخلا  مارـصلا  دـمحا  نب  ناـمثع  ناـفع  وبا  ۀـمئالا  ماصمـص  اـنربخا 
نسحلا وبا  انثّدح  لاق  نیسحلا  نب  لیعامسا  دّمحم  وبا  دهاّزلا  خیشلا  انثّدح  لاق  ینومیملا  یلع  نب  نومیم  مساقلا  وبا  هیقفلا  خیـشلا  ینثدح 

لاق يرهوجلا  دیعـس  نب  میهاربا  انثّدـح  لاـق  دـعاص  نب  ییحی  انثّدـح  لاـق  دادـغبب  یحارجلا  فرطم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  یلع  یـضاقلا 
نع هیبا  نع  سابع  نب  هَّللا  دبع  نب  ّیلع  نب  دواد  نع  بیعـش  نب  دّمحم  نع  مرق  نب  نامیلـس  انثّدح  لاق  دّمحم  نب  نسحلا  دمحا  وبا  انثّدح 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  هءاجف  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  رئاطب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  یتا  لاق  ضر  سابع  نب  هَّللا  دبع  هّدج 
یضاقلا ۀثالثلا  هخیاشم  نع  يورهلا  یخورکلا  لهسلا  یبأ  نب  مساقلا  یبأ  نب  کلملا  دبع  حتفلا  وبا  دحوالا  ملاعلا  حلاّصلا  خیشلا  انربخا  و 

یبأ نع  یجروغلا  دمّـصلا  دـبع  نب  دّـمحم  رکب  یبأ  یقایّرتلا و  دّـمحم  نب  زیزعلا  دـبع  رـصن  یبأ  يدزالا و  مساـقلا  نب  دومحم  رماـع  یبأ 
نب نیغ  هانثّدح  لاق  يذمرتلا  یسیع  نب  دّمحم  یسیع  یبأ  ظفاحلا  مامالا  نع  یبوبحملا  دمحا  نب  دّمحم  ساّبعلا  یبأ  نع  یحارجلا  دّمحم 

کلام نب  سنا  نع  يّدّسلا  نع  رمع  نب  یسیع  نع  یسوم  نب  هَّللا  دیبع  انثّدح  لاق  عیکو 
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لاق هعم  لکاف  ّیلع  ءاجف  ریّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  دـنع  ناک  لاق 
هعماج یف  ثیدحلا  اذه  يذمرتلا  یسیع  وبا  جرخا  ضر 

هتفگ بقانملا  باتک  رد  بطخا  زین  و 
دمحا نب  لیعامسا  ةاضقلا  خیـش  مامالا  یـضاقلا  انربخا  لاق  یمزراوخلا  یمـصاعلا  دمحا  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  ظفاحلا  دهاّزلا  خیّـشلا  انربخا 

رکب وبا  انربخا  يراب  دوّرلا  ّیلع  نب  دّـمحم  نب  نیـسحلا  یلع  وبا  انربخا  لاق  یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دـمحا  رکب  وبا  يدـلاو  انربخا  لاق  ظعاولا 
نب سنا  نع  قرزالا  لیعامـسا  انربخا  یـسوم  نب  هَّللا  دـبع  انربخا  يزارلا  متاح  وبا  انثدـح  يزارلا  نانـس  نب  ساـّبع  نب  هیورهم  نب  دّـمحم 

ّمهّللا تلقف  ریّطلا  اذـه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  ّمهّللا  لاـقف  ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدـها  لاـق  کـلام 
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ّنا تلقف  ءاج  مث  بهذـف  لاق  ۀـجاح  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  تلقف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ءاجف  راـصنالا  نم  ـالجر  هلعجا 
ام لاقف  لخد  مث  تحتفف  حتفا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  ءاج  مث  بهذـف  لاق  ۀـجاح  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

تعمـس لاق  سنا  ای  تعنـص  ام  یلع  کلمح  اـم  لاـق  ۀـجاح  یلع  کـّنا  معزی  سنا  ینّدری  تاّرک  ثلث  رخآ  هذـه  لاـق  ّیلع  اـی  کثیدـح 
هموق ّبحی  دق  لجّرلا  ّنا  یبّنلا  لاقف  یموق  نم  لجر  یف  نوکی  نا  تببحاف  كءاعد 

رگید ریط و  ثیدـحب  ورمع  نا  رد  هک  نایفـس  یبأ  نب  هیواـعم  ماـنب  صاـعلا  نب  ورمع  بوـتکم  بقاـنملا  باـتک  رد  مزراوـخ  بطخا  زین  و 
ام اّما  تس و  نیا  نا  زا  يرطش  هچنانچ  هدرک  لقن  هدومن  جاجتحا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف 

ّهنا تمعز  ۀقـسف و  ۀباحـصلا  تیمـس  نامثع و  یلع  یغبلا  دسحلا و  یلا  هّیـصو  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اخا  نسحلا  ابا  تبـسن 
یلع تاب  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  يدی  نیب  هسفن  لذب  نسحلا  ابا  ّنا  تملع  اما  ۀیواعم  ای  کحیو  ۀیاوغ  اذهف  هلتق  یلع  مهالـشا 

ّهنا ال ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  وه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هیف  لاق  دق  ةرجهلا و  مالـسالا و  قبـسلا  بحاص  وه  هشارف و 
هاداع نم  داع  هالاو  نم  لاق  ّمهّللا  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  الا  مخ  ریدغ  موی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هیف  لاق  دق  يدعب و  ّیبن 

هَّللا و هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  الجر  ادغ  ۀیارلا  ّنیطعأل  ربیخ  موی  مالّسلا  هیلع  هیف  لاق  يّذلا  وه  هلذخ و  نم  لذخا  هرـصن و  نم  رـصنا  و 
موی هیف  لاق  دـق  ّیلا و  ّیلا و  لاق و  هیلع  لخد  اـملف  کـیلإ  کـقلخ  ّبحاـب  ینتئا  ّمهّللا  ریّطلا  موی  مالّـسلا  هیلع  هیف  لاـق  يذـّلا  وه  هلوسر و 
ّیلع کیلع و  کلذ  يدعب و  نم  مکّیلو  یلع  هیف  لاق  دـق  هلذـخ و  نم  لوذـخم  هرـصن  نم  روصنم  ةرجفلا  لتاق  ةرربلا و  ماما  یلع  ریـضنلا 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  دق  یترتع و  ّلج و  ّزع و  هَّللا  باتک  نیلقّثلا  مکیف  فلخم  ّینا  لاق  نیملسملا و  عیمج 
ریط ثیدـحب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ندومرف  جاـجتحا  نا  زا  هک  يروش  ثیدـح  بقاـنملا  باـتک  رد  مزراوـخ  بطخا  زین  و  * 

هتفگ هچنانچ  هدرک  تیاور  تستباث 
ّیلا بتک  امیف  يزورملاب  فورعملا  ینادمهلا  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  دعس  بیجنلا  وبا  ظافحلا  لضفا  نیدلا  باهـش  مامالا  خیـشلا  ینربخا 

بیدالا خیشلا  انربخا  لاق  هنع  ۀیاوّرلا  یف  یل  نذا  امیف  ناهبصاب  دادحلا  نسحلا  نب  دمحا  نب  نسحلا  یلع  وبا  ظفاحلا  انربخا  نادمه  نم 
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دمحا رکب  وبا  نیثّدحملا  زارط  ظفاحلا  مامالا  انربخا  لاق  ۀئامعبرا  نیعبـس و  ثلث و  ۀنـس  ینارهّطلا  میهاربا  نب  رمع  نب  قاّزرلا  دبع  یلعی  وبا 
مامالا ایلاع  ثیدحلا  اذهب  انربخا  ینادـمهلا و  هَّللا  دـبع  نب  دعـس  بیجنلا  وبا  نیّدـلا  باهـش  خیـشلا  لاق  یناهبـصالا  هیودرم  نب  یـسوم  نب 
هیودرم نب  یسوم  نب  دمحا  رکب  یبأ  نع  ۀئامعبرا  نینامث و  نامث و  ۀنس  ناهفصا  نم  ّیلا  هباتک  یف  یناهبصالا  میهاربا  نب  نامیلـس  ظفاحلا 
ثرحلا انثدح  لاق  نامیلس  نب  رفاز  انثدح  دیمح  نب  دّمحم  انثّدح  لاق  يزارلا  دیعس  نب  یلع  انثدح  لاق  دحاولا  دبع  نب  نامیلس  انثدح  لاق 

ابا سانلا  عیاب  لوقی  اّیلع  تعمـسف  مهنیب  تاوصالا  تعفتراف  يروشلا  موی  بابلا  یلع  تنک  لاق  ۀـلثاو  نب  رماع  لـیفّطلا  یبأ  نع  دّـمحم  نب 
وبا عیاب  مث  فیّـسلاب  ضعب  باقر  مهـضعب  برـضی  اراّفک  سانلا  عجری  نا  ۀفاخم  تعطا  تعمـسف و  ّقحا  هنم و  رمالاب  یلوا  هَّللا  انا و  رکب و 

عمـسا و ال اذإ ال  نامثع  اوعیابت  نا  نودـیرت  متنا  مث  اراّفک  سانلا  عجری  نا  ۀـفاخم  تعطا  تعمـسف و  هنم  رمالاب  یلوا  هَّللا  انا و  رمعل و  رکب 
ءاشا ول  هَّللا  میا  ءاوس و  عرش  هیف  نحن  امک  یل  هنوفرعی  حالّصلا و ال  یف  لضف  یل  فرعی  مهسداس ال  انارفن  ۀسمخ  یف  ینلعج  رمع  ّنا  عبطا 
وخا مکنما  ۀسمخلا  اهّیا  هَّللا  مکدشنا  لاق  اهنم  ۀلصخ  ّدر  كرشملا  مهنم و ال  دهاعملا  مهیمجع و ال  مهیبرع و ال  عیطتـسی  مث ال  مّلکتلا  نا 
نیا هل  مکنما  لاق  اولاق ال  يریغ  هلوسر  دسا  هَّللا و  دسا  بلّطملا  دـبع  نب  ةزمح  یّمع  لثم  ّمع  هل  دـحا  مکنما  لاق  اولاق ال  يریغ  هَّللا  لوسر 

مکنما لاق  اولاق ال  ۀـّنجلا  یف  ۀـکئالملا  عم  ریطی  نیحانجلاب  نّیزملا  یخا  لثم  خا  هل  دـحا  مکنما  لاق  اولاق ال  هَّللا  لوسر  یّمع  نبا  لـثم  ّمع 
اطبـس نیـسحلا  نسحلا و  لثم  ناطبـس  هل  دحا  مکنما  لاق  اولاق ال  ۀّمالا  هذه  ءاسن  ةدّیـس  هَّللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  یتجوز  لثم  ۀجوز  هل  دـحا 

لاق اولاق ال  یلبق  هَّللا  دّـحو  دـحا  مکنما  لاق  اولاق ال  يریغ  شیرق  یکرـشم  لتق  دـحا  مکنما  لاق  اولاق ال  يریغ  هَّللا  لوسر  ینبا  ۀـّمالا  هذـه 
لاق اولاق ال  یلبق  هَّللا  لوسر  لّسغ  دحا  مکنم  لاق أ  اولاق ال  يریغ  هتّدومب  هَّللا  رما  دحا  مکنما  لاق  اولاق ال  يریغ  نیتلبقلا  یّلـص  دحا  مکنما 
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لاق اولاق ال  يریغ  رصعلا  یلص  یّتح  اهبورغ  دعب  سمشلا  هل  ّتدر  دحا  مکیف  لاق أ  اولاق ال  يریغ  ابنج  هیف  رمی  دجسملا  نکس  دحا  مکنم  أ 
ملعا انا ال  تئجف و  ریّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  هبجعاف  ریّطلا  هیلإ  برق  نیح  هَّللا  لوسر  هل  لاق  دحا  مکیف  أ 

لوسرب لزنت  ةدیدش  ّلک  دنع  نیکرشملل  لتق  ناک  دحا  مکیف  لاق أ  اولاق ال  يریغ  ّبر  ای  ّیلا  ّبر و  ای  ّیلا  لاق و  تلخدف  هلوق  نم  ناک  ام 
يریغ یتجهم  تلذب  یـسفنب و  هتیقو  هشارف و  یلع  تعجطـضا  یّتح  یّنم  هَّللا  لوسر  نع  ءانغ  مظعا  ناک  دحا  مکیف  لاق أ  اولاق ال  یّنم  هَّللا 
يریغ ّماعلا  یف  مهنم  ّصاخلا و  یف  مهـس  هل  ناک  دحا  مکیف  لاق أ  اولاق ال  ۀمطاف  ریغ  يریغ و  سمخلا  ذخای  ناک  دحا  مکیف  لاق أ  اولاق ال 

ساّبعلا ةزمح و  هاّمع  هیلإ  ماق  یّتح  یباب  حتف  اعیمج و  نیرجاهملا  باوبا  یبّنلا  ّدـس  یّتح  يریغ  هَّللا  باتک  هرّهطی  دـحا  مکیف  لاق أ  اولاق ال 
مکباوبا دـس  هباب و  حـتف  هَّللا  لب  مکباوبا  تددـس  هباب و ال  تحتف  انأ  ام  یبّنلا  لاقف  ّیلع  باب  تحتف  انباوبا و  تددـس  هَّللا  لوسر  اـی  ـالاق  و 

ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  لاق  نیح  ءامّسلا  نم  هرون  هَّللا  مت  دحا  مکیف  لاق أ  اولاق ال 
هَّللا لوسر  یجان  دحا  مکیف  لاق أ  ّمهّللا ال  اولاق 
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ًۀَقَدَص ْمُکاوَْجن  ْيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَقَف  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  لاق  نیح  يریغ  ةّرم  رشع  ّتس 

هترفح یف  هتعـضو  نیح  هَّللا  لوسرب  دهع  رخآ  دحا  مکیف  لاق أ  ّمهّللا ال  اولاق  يریغ  هَّللا  لوسر  ضمغ  ّیلو  دـحا  مکیف  لاق أ  ّمهّللا ال  اولاق 
اولاق ال يریغ 

ریما بانج  لئاضف  رگید  نمـضب  نا  رد  هک  دابع  نب  بحاـص  هدـیدع  عیطاـقم  مزراوخ  بطخا  هک  یتسناد  مجنپ  تسب و  هجو  رد  اـقباس  و 
ثیدـح نیا  زین  مزراوخ  بطخا  دوخ  هدرک و  لقن  بقانملا  باتک  رد  اـجباج  تسا  هدومرف  مظن  زین  ار  ریط  ثیدـح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

دیامرفیم هچنانچ  تسا  هدومرف  مظن  هدرک  رکذ  بقانملا  باتک  رخآ  رد  هک  دوخ  هغیلب  هدیصق  رد  ار  فیرش 
بارحم  یتف  نم  بارت  یباک  بارحملا  یف  كانیع  ترصبا  له 

بارحملا  ۀنیز  بارحلا و  دسا  ّهنا  بارت  یبأ  ّرد  هّلل 
باوجک  هنافج  معطم و  وه  بقاوثک  هفویس  براض و  وه 

بارت  ءامس  یف  ۀّنس  الا  بهش  علطم  ءامّدلا و  ضرالا  دهام  وه 
بالسالا  مساق  جایهلا و  موی  عفادم  ریغ  بالصالا  مصاق  وه 

بابلاک  اهل  يداهلا  یلع  همولعل و  ۀنیدم  یبّنلا  ّنا 
باوصل  يدهلا  ۀباصالا و  رمع  لکشم  یف  يدتها  ام  یلع  ول ال 

باذکب  لق  قدصاف و  ّهدر  نم  ّهدر  یبّنلا و  ریّطلا  عزان  دق 
نم كوکشلا  لابح  مرص  دق  بطخالاب * فورعملا  دمحا  نب  قفوم  دّیوملا  وبا  ّبطلا  نقتملا  تبثلا  ۀمالعلا  مامالا  اذهف  ةدیـصقلا  رخآ  یلا 

نیبلاـجلا نیرکنملا  تاهبـش  لوـصا  بطتحا * لصاتـسا و  ارطم  هتاـیاور  نم  ضاـفا  و  بطـش * يذ  هقیقحت  نم  فیـسب  ّبت * نیباـترملا و 
و بطرا * هتاضافاب و  دوبکلا  يور  و  بطرلا * نم  قاذـملا  یف  یلحا  وه  اـم  داـفا  و  بتر * قحلا و  تاـبث  ـال  تبث  ربح  نم  هل  اـیف  بطعلل *

ضمتری دحاجلا  كرت  و  بلطلا * مارملا و  ۀیاهن  هنم  غلب  و  برالا * ۀیاغ  ربخلا  اذـه  تابثا  نم  یـضق  و  برطا * ۀـقنوملا و  هتادافاب  بجعا 
زین غوزب  لامک  ناعما و  ننفت و  بردـت و  تیاهن  ناقتا و  رهمت و  رحبت و  تیاـغ  و  بهل * تاذ  اراـن  یلـصی  هّریـص  و  بصّنلا * هضـضمل و 
دیآ رد  ریطـست  ریرحت و  هطیحب  نآ  حرـش  هک  تسنانچ  هن  ءابطخلا  بطخا  همالع  تلابن  فرـش و  علاط  قورـش  ياصقا  تلـالج و  لـضف و 
لثم ماخف  تاقث  مظاعا  مالعا و  هّمئا  رباکا  نابز  زا  دعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  و  لاطخالا ؟؟؟ ۀمیظع  رخافم  راثالا و  ۀلیلج  دماحم  زا  يذبن 

حتفلا وبا  یناهفـصالا و  بتاکلا  دّمحم  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیّدلا  دامع  یناحلاصلا و  ییحی  نب  نیـسح  نب  دّمحم  نب  دومحم  دماح  وبا 
وبا راجنلا و  نباب  فورعملا  نساحملا  نب  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  دومحم  نب  دّمحم  يزرطملا و  یلع  نب  دیّسلا  دبع  مراکملا  یبأ  نب  رـصان 
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نب لیلخ  نیدلا  حالص  افّـصلا  وبا  یبهذلا و  دمحا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیدلا  سمـش  یمزراوخلا و  دّمحم  نب  دومحم  نب  دّمحم  دیلولا 
یبأ نب  دّمحم  بیّطلا  وبا  دمحا  نیّدلا  یقت  یـشرقلا و  ملاس  نب  هَّللا  رـصن  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  رداقلا  دـبع  افولا  وبا  يدفـصلا و  کبیا 

حیـضوت بحاص  دمحا  نیدلا  باهـش  یطویـسلا و  نیدلا  لامک  نب  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  لالج  یکملا و  یـسافلا  یلع  نب  دـمحا  سابعلا 
نیقّقحم مخافا  نایعا و  نیدـقنم  هّلجا  هک  تسناد  یهاوخ  دینـش و  یهاوخ  يوفکلا  نامیلـس  نب  دومحم  لئاضفلا و  حـیجرت  یلع  لئالدـلا 

رون یناعنـصلا و  ریزولا  نباب  فورعملا  یلع  نب  میهاربا  نب  دّمحم  يدنررلا و  فسوی  نب  دّمحم  یجنکلا و  فسوی  نب  دّـمحم  لثم  ناکرا 
سمش ینسحلا و  يدوهمّـسلا  هَّللا  دبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  یکلاملا و  غابّـصلا  نباب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  یلع  نیدلا 

نیدلا رخف  نب  نیدلا  لامک  یکملا و  یمتیهلا  رجح  نب  دمحا  نیّدلا  باهش  یحلاصلا و  یقشمدلا  فسوی  نب  یلع  نب  دّمحم  نیدلا 
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وا تاداـفاب  يونهکللا  هَّللا  بیبـح  نب  هَّللا  یلو  يولوم  يریطملا و  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  ریثکاـب و  دّـمحم  نب  لـضفلا  نب  دـمحا  یمرهجلا و 
نیمه دئاکملا  باب  مراهچ  داتشه و  دیک  هیشاح  رد  زین  بطاخم  دوخ  دننادرگیم و  دوخ  ذالم  اجلم و  ار  وا  تایاور  دنوشیم و  کسمتم 

زین دـیامنیم و  هینـس  نیطاسا  رگید  تیاور  لثم  وا  تیاور  تیامح  دـیامرفیم و  تباـث  مزراوخ  بطخا  زا  تنـس  لـها  لـقن  هفحت  باـتک 
طـسوتب بطخا  تیاورب  تنـس  لها  ندومن  جاجتحا  هدرک  دراو  باـتک  نیا  مهدزاـی  باـب  رد  هک  دوخ  تاوفه  زا  یلوا  هوفه  رد  بطاـخم 

نیا مهدزای  باب  زا  مهدزیـس  بصعت  هیـشاح  رد  بطاخم  هک  یتسناد  مراهچ  لهچ و  هجو  رد  اقباس  هدومرف و  هدافا  بقانملا  رحب  بحاـص 
راختفا و ار  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  بقانم  بتک  هیّنـس  هّمئا  رگید  ندومن  فینـصت  لثم  ار  نیعبرـالا  باـتک  بطخا  ندومن  فینـصت  باـتک 
نآ و فینـصتب  ار  تنـس  لها  جّـجبت  رورـس و  تیاغ  زا  هدومناو و  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  اب  تنـس  لها  يالو  لیلد  ارنآ  هدومرف و  تاهابم 

ياصقا بطخا و  ننست  هنیزر  هدافا  نیاب  هتشادنپ و  تنس  لها  نیچهشوخ  سیلهساک و  نا  زا  لقن  ببـسب  ار  هعیـش  هتـشاگنا  درفتم  نا  لاثما 
لـضاف هک  یتفایرد  روطـسم  هجو  رد  زین  هتخارفا و  يراعـش  تفـصن  نیدـت و  لامک  مالعا  هتخاس  رهاظ  بابلا  بابرا  رب  وا  تبترم  تلالج 

باتک نیعبرالا و  باـتک  وا  ندومن  فینـصتب  دـنادیم و  تنـس  لـها  ياـملع  زا  ار  بطخا  حاـضیا  رد  مه  نیدـشارلا و  ةّزع  رد  مه  دیـشر 
ار نآ  دراد و  راشبتسا  راختفا و  تیاهن  ار  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بقانم  بتک  هنیـس  ياملع  رباکا  رگید  ندومن  فینـصت  لثم  ار  بقانملا 
نآ اب  یلع  ردیح  يولوم  رـصاعم  لضاف  هک  تسنآ  بئاجع  زا  درادـنپیم و  الو  فالخ  یفان  مالّـسلا و  مهیلع  تیبلها  اب  هینـس  يالو  تبثم 
نا رد  هک  یحلاص  یقـشمد  فسوی  نب  دّمحم  همالع  ترابع  نیغلا  ۀـلازا  رد  هروتبم  هعینـش  تالهاجت  هروحدـم و  همومذـم  تابـصعت  همه 

حرف تیاغ  زا  دیامرفیم و  دراو  طاسبنا  جاهتبا و  لامکب  تسروکذم  راخف  یلاع  مظعا  ماما  حدم  رد  رابتالاو  بطخا  راعشا  تغالب  راعـشا 
دیامنیم الم  رب  نیثّدحم  هّمئا  نیرحبتم و  ياهقف  زا  بطخا  ندوب  طاشن  و 

مهاجنپ هجو 

ینیطنطسقلا هَّللا  دبع  نب  یفطصم  هک  نیدّبعتملا  ۀلیـسو  باتک  رد  ار  ریط  ثیدح  اّلمب  فورعملا  یلیبدرالا  رـضخ  نب  دّمحم  نب  رمع  هکنآ 
يّذلا وه  ۀنس و  یّفوتملا  یلیبدرالا  رضخ  نب  دّمحم  نب  رمع  حلاّصلا  خیشلل  نیدّبعتملا  ۀلیـسو  هدومن  جهن  نیاب  نآ  رکذ  نونظلا  فشک  رد 
روعا ّدر  باوجب  هیردبلا  راونالا  باتک  رد  یّلحلا  یمهّسلا  یلع  نب  دّمحم  نب  نسح  هچنانچ  هدومن  تیاور  دیهّـشلا  نیّدلا  رون  هدقتعی  ناک 

هجرخا لوصالا و  عماج  بحاـص  هجرخا  حیحّـصلا و  نم  مسق  وه  بیرغلا و  یف  هحیباـصم  یف  ءارفلا  هجرخا  دـق  هدومرف و  ار  ریط  ثیدـح 
الملاب فورعملا  دّمحم  نب  رمع  ریهشلا  ظفاحلا  اذهف  خلا  ّیلع  هب  ّصخ  امیف  ۀلیسولا  بحاص 

یّلص  نم  لّوا  صئاصخ  نم  ریّطلا  ثیدح  ّدع  ثیح  اّلک  اّرط و  نیلطبملا  تاهبش  یفن  دق 
ّیلج  انیبتسم و  قدّصلا  حضواف  یّلجت  حابصلا و  علط  ام  مالّسلا  فالآ  هیلع 
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ّیلوت  يدهلا و  ّبحا  نمل  قفوملا  هَّللا  یلعلا و  حدقلاب  قحلا  قاقحا  یف  زاف  و 
لبس رد  یحلاص  یقـشم  فسوی و  نب  دّمحم  همالع  تسنیدنتـسم  نیروهـشم  ظافح  رباکا  نیدمتعم و  نیحلاص  ياملع  هّلجا  زا  اّلم  رمع  و 

عدبلا و راکنا  یلع  ثعابلا  هباتک  یف  ۀماش  یباب  فورعملا  لیعامـسا  نب  نمحرلا  دبع  دّـمحم  وبا  ظفاحلا  مامالا  لاق  هتفگ  داشرلا  يدـهلا و 
عیبرلا لاق  ثداوحلا 
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ۀعدبلا هذهف  اعامجا  وا  ارثا  وا  ۀّنـس  وا  اباتک  فلاخی  امم  ثدحا  ام  امهدـحا  نابرـض  رومالا  نم  تاثدـحملا  یلاعت  هَّللا  همحر  یعفاشلا  لاق 
ناضمر مایق  یف  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  لاق  ۀمومذم  ریغ  ۀثدحم  یهف  اذه  نم  دحال  هیف  فالخ  ریخلا ال  نم  ثدـحا  ام  یناثلا  ۀلالـضلا و  یه 

اهل بابحتسالا  اهلعف و  زاوج  یلع  قفتم  ۀنسحلا  عدبلاف  یـضم  امل  در  اهیف  سیلف  تناک  اذإ  نکت و  مل  ۀثدحم  اهنا  ینعی  هذه  ۀعدبلا  تمعن 
یعرش و روذحم  هلعف  نم  مزلی  اهنم و ال  ءیشل  فلاخم  ریغ  ۀیعرشلا  دعاوقل  قفاوم  عدتبم  لک  یه  اهیف و  هتّین  تنسح  نمل  باوثلا  ءاجر  و 

امل قفاوم  ّهناف  لّوالا  ردـصلا  یف  دـهعت  مل  یّتلا  ربلا  عاونا  نم  کلذ  ریغ  لیبسلا و  تاناخ  سرادـملا و  طـبرلا و  رئاـنملا و  ءاـنب  وحن  کـلذ 
ناک ام  لیبقلا  اذه  نم  اذه  اننامز  یف  عدـتبا  ام  عدـبلا  نسحا  نم  يوقتلا و  ّربلا و  یلع  ۀـنواعملا  فورعملا و  عانطـصا  نم  ۀّنـسلا  هب  تءاج 

رورـسلا ۀنیزلا و  راهظا  فورعملا و  تاقدصلا و  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  دحوم  موی  قفاوملا  مویلا  یف  ماع  لک  لبرا  ۀنیدمب  لعفی 
یلاعت هَّللا  رکش  هلعاف و  بلق  یف  هلالجا  همیظعت و  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  ۀبحمب  رعشی  ءارقفلا  یلا  ناسحالا  نم  هیف  ام  عم  کلذ  ناف 

دحا اّلملا  دّمحم  نب  رمع  لصوملاب  لعف  نم  لّوا  ناک  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  نیملاعلل  ۀـمحر  وه  يذـّلا  هلوسر  داجیا  نم  هب  ّنم  ام  یلع 
يدهلا لبـس  بحاص  هک  هماش  وبا  همالع  هدافا  نیزا  یلاعت  هَّللا  مهمحر  هریغ  لبرا و  بحاص  کلذ  یف  يدتقا  هب  نیروهـشملا و  نیحلاصلا 
فیرش دلوم  لمع  لعف  فرش  زارحا  هک  تسیـسک  لوا  وا  تسنیروهـشم و  نیحلاص  زا  یکی  الم  رمع  هک  تسرهاظ  هدومرف  لقن  داشّرلا  و 

هدرک دیعـس  لعف  دیمح و  لمع  نیا  زیوجت  هک  یناسک  هک  تسرهاظ  دناهدرک و  ادـتقا  رباکا  رگید  لبرا و  بحاص  باب  نیرد  واب  هدومن و 
بحاص لیرغط  نبا  همالع  هماش و  وبا  ظفاح  يرزجلا و  نبا  يواخـس و  همالع  لثم  دناهیّنـس  ياهقف  املع و  مخافا  هّلجا و  مظاعا و  رباـکا و 

ظفاح ماما  نیدلا و  ریصن  خیش  نیدلا و  ریهظ  ماما  نیّدلا و  لامج  ماما  حاطبلا و  نبا  همالع  راجح و  فسوی  لضف و  نبا  خیـش  مظتنم و  رد 
ۀلیـضف نم  هب  کیهان  دنارمع و  الم  رثا  یفتقم  يدتقم و  عبتم و  همه  ناشیا  ریغ  یطویـس و  همالع  نیدلا و  ردـص  همالع  ماما  دـمحم و  وبا 

هغیلب هدافا  مالکلا  عابشا  رد  زین  هَّللا  ۀمالس  يولوم  لوحفلا و  ماهفا  اههنک  كاردا  نع  رـسحنی  لوقعلا و  اهادم  غلبی  ۀلیمج ال  ۀبقنم  ۀلیلج و 
هدومرف مامت  قیقحتب  رمع  الم  يارب  همیظع  تبقنم  نیا  تابثا  هدومن و  لقن  داشرلا  يدهلا و  لبس  ینالوط  ترابع  نمضب  ار  هماش  وبا  هماّلع 
نیّدـلا رون  يربـط و  نیدـلا  ّبحم  لـثم  هینـس  نیققحم  مظاـعا  هدوـب و  نیحلاـص  فلـس  نیروهـشم و  ياحلـص  زا  وا  هک  هدرک  حیرـصت  و 

باـتک نیمه  رد  بحاـص  هاـش  دوخ  عقاوص و  رد  یلباـک  هَّللا  رـصن  هجاوخ  هکلب  دـنیامنیم  کـسمت  رمع  ـالم  تاداـفاب  اـجباج  يدوهمس 
ریهاشم زا  رمع  الم  تریـس  باتک  هک  دنامن  یفخم  دنیاتـسیم و  ظفاح  میظع  بقلب  ار  وا  فاصنا  دـیزمب  دـنیامرفیم و  ثبـشت  وا  تیاورب 
لوصا هلاسر  رد  ار  نآ  بحاص  هاش  دوخ  دـنوشیم  دیفتـسم  نا  زا  لقنب  تنـس  لها  نیدـقنم  مخاـفا  هکنآ  رب  هوـالع  تسوا  هفّنـصم  بتک 

نیا زین  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  رصاعم  لضاف  هدومرف و  نیرق  ماشه  نبا  قاحسا و  نبا  تریـسب  هتـشاد  روکذم  تریـس  بتک  رد  ثیدح 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  هیبشتلا  ثیدح  دّلجم  یف  هّلک  کلذ  یلع  علطتس  هدومن و  رکذ  هّطح  رد  بحاص  هاش  هدافا 

مکی هاجنپ و  هجو 

هَّللا ۀبه  نب  نسحلا  نب  ّیلع  هکنآ 
357 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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عمج رد  یطویـس  هک  ینادیم  یلاعت  هَّللا  ءاـشنا  دـعب  اـم  رد  هچناـنچ  هدرک  تیاور  هدّدـعتم  قرطب  ار  ریط  ثیدـح  رکاـسع  نباـب  فورعملا 
ار نآ  لیـصفتب  هیدـن  هضور  رد  ریمالا  لیعامـسا  نب  دّـمحم  ءافتکالا و  باتک  رد  یباـصو  میهاربا  لاـمعلا و  زنک  رد  یقتم  یلع  عماوجلا و 

هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  دوریم  افتکا  قیرط  کی  رکذ  رب  راصتخالل  اموراجین  رد  هتشاد  روکذم 
مّلس هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  لاقف  ّنهرمخ  ّنهعابضاب و  ّنهتکرش  دق  تالجحب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تتا  میلـس  ّمأ  ّنا  سنا  نع 

هیلع و هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  نذاتـسا  لاقف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ءاجف  سنا  لاق  رئاّطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا 
لخدا لاقف  هتوص  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عمـسف  داعف  عجر  ّمث  راصنالا  نم  لجر  ءیجی  نا  تببحاف  ۀـجاح  یلع  وه  تلقف  مّلس 

رکاسع نبا  هجرخا  يأ  رک  ّیلاو  ّمهّللا  ّیلا  ّمهّللا و  ّیلا  ّمهّللا و  ّیلع 
و رـشارشلاب * قحلا  قاقحا  یلع  لبقا  دق  رکاسع * نباب  فورعملا  نسحلا  نب  ّیلع  مساقلا  وبا  رخافملا * رکاسعل  دئاقلا  ۀمالعلا  مامالا  اذـهف 

قرط ةّدعب  رئاطلا  ثیدح  يورف  رخازلا * رحبلا  هتیاور  نم  ایرجم  رماهلا  ّبیـصلا  هعاری  نم  ارطمم  رئاخذلا * زونکلا و  هملع  نم  هتابثال  لذـب 
تدتـشا نیدرب و  الا  درب  ام  هّلل  دـمحلا  و  رئاب * دـحاج  لک  تالیوست  تحاط  و  رـساخ * رکنم  ّلـک  تاهبـش  اذ  دـعب  تدواـف  رهاوز  ۀـبقاث 

هّلجا رثاـم و  یلاـع  قاذـح  خـیاشم  رباـکا و  نیدـقنم  نیققحم  زا  رکاـسع  نبا  هماـّلع  و  رئاـهظلا * تفلتخا  یحـضلا و  تعباـتت  و  رجاوهلا *
نبا همجرت  رد  ءابدألا  مجعم  رد  يومح  توقای  تسرهاظ  نیبتـسم  لضف  زئاح  رهام و  فراع  روهـشم و  ثدـحم  رخاـفم و  ـالاو  نیدـمتعم 
یبأ نب  مسقلا  وبا  نیسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  یلع  مسقلا  وبا  وه  دیامرفیم  دّمحم  وبا  هدلو  هلمع  ءزج  نع  القن  رکاسع 

مّرحملا یف  دلو  نیروکذملا  ءاملعلا  نیروهـشملا و  ثیدحلا  ۀّمئا  دحا  ظفاحلا  یعفاشلا  یلع  یبأ  نب  دّمحم  یبأ  نب  نسحلا  یبأ  نب  دّمحم 
نیعبس نیتنثا و  ّنّسلا  نم  غلب  دق  ۀئام و  سمخ  نیعبـس و  يدحا و  ۀنـس  بجر  نم  رـشع  يداحلا  یف  تام  ۀئامعبرا و  نیعـست و  عست و  ۀنس 

دامعلا و لاق  هَّللا  همحر  بّویا  نب  فسوی  نیّدلا  حالص  رصانلا  کلملا  هیلع  ةولّصلل  نادیملاب  هتزانج  رضح  مایا و  ةرشع  رهشا و  ۀتس  ۀنس و 
سمخ ۀنس  هوخا  هعمسا  هّشط  هلب و  عمدب و  هیلع  تکب  ءامّسلا  ناکف  هتزانج  عافترا  دنع  حمس  ّردف و  ۀنسلا  هذه  یف  سبتحا  دق  ثیغلا  ناک 

نیرـشع و ۀنـس  یف  قارعلا  یلا  لحر  قشمد و  خویـش  نم  اقلخ  رکذ  یئاکلاّللا و  دّمحم  یبأ  هدـلاو و  نم  هسفنب  وه  عمـس  ۀـئام و  سمخ  و 
ینم و ۀکمب و  عمـس  نیرـشع و  يدحا و  ۀنـس  یف  ّجح  نیـصحلا و  نب  مسقلا  یبأ  نم  دادغبب  عمـس  نینـس و  سمخ  اهب  ماقا  ۀئام و  سمخ 
يّرلا و ماطـسب و  سوط و  درویبا و  سخرـس و  ةاره و  روباسین و  ناجیهاشلا و  ورم و  ۀّیدوهیلا و  ۀمیدقلا و  ناهفـصا  ۀـفوکلاب و  ۀـنیدملا و 

ۀئام ثالث  فلا و  هخویـش  ةدـع  لاق و  زاجحلا  ماشلا و  ةریزجلا و  ناـسارخ و  قارعلا و  نم  اـهرکذ  ّیلع  لوطی  ةریثک  ادـالب  رکذ  ناـجنز و 
هنم و ّنسا  وه  نمم  ظافحلا  نم  ۀعامج  هنم  عمـس  ناهبـصا و  روباسین و  ۀّکم و  دادغبب و  ثدـح  ةأرما و  نونامث  عضب و  ءاسّنلا  نم  خـیش و 

یلع فالخلا  لئاسم  قلع  اهب و  هماقم  ةّدم  ۀّیماظّنلاب  سرّدلا  عمـس  دادـغبب  لخد  امل  هنع و  وه  يور  رثکاف و  یناعمّـسلا  دعـس  وبا  هنع  يور 
دعس یبأ  خیشلا 
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ۀنیدم خیرات  باتک  کلذ  نمف  فّنـص  عمج و  ۀّیبرعلا و  وحنلا و  یف  لضفلا  یبأ  هّدج  ۀبحـصب  عفتنا  ینامرکلا و  حـلاص  یبأ  نب  لیعامـسا 
باتک ءزج و  ۀئام  نامث  ةدیدجلا  ۀخـسنلا  لصالا و  ۀیزجت  نم  ءزج  نیعبـس  ۀئام و  سمخ  یف  اهدرو  وا  اهّلح  نم  رابخا  اهرابخا و  قشمد و 

بیذـهت باتک  ءزج  نوعبرا  ۀـینامث و  فارطالا  ۀـفرعم  یلع  فارـشالا  باتک  ءزج  نوعبـس  نانثا و  تاـقثلا  ۀّـمئالا  خویـش  یلع  تاـقفاوملا 
عقو اّمم  بئاغّرلا  عومجم  باتک  ءزج  رشع  ۀعست  لاعلا  کلام  ثیدحل  لانلا  باتک  ءزج  نوثلث  دحا و  سنا  نب  کلام  یلاوع  نم  سمتلملل 
ءزج ناوسّنلا  نم  هنم  اذه  عمس  نم  باتک  ءزج  رشع  انثا  هل  زاجا  هنم و  عمـس  نمل  مجعملا  باتک  ءازجا  ةرـشع  بئارغلا  کلام  ثیداحا  نم 

باحـصا لضف  باتک  ءزج  رـشع  ۀـسمخ  ناّبـشلا  بقانم  باتک  دـحاو  ءزج  اـهب  عمـس  یّتلا  راـصمالا  يرقلا و  ءامـسا  مجعم  باـتک  دـحاو 
موی فیرـشت  باتک  ءازجا  ةرـشع  تالـسلسملا  باتک  ءازجا  ةرـشع  يرعـشالا  یلع  يرتفملا  بذک  نییبت  باتک  ءزج  رـشع  دـحا  ثیدـحلا 
ءزج تاّیسادسلا  باتک  ءازجا  ۀعبرا  دیناسالا  ۀّیعابـسلا  دیرجت  باتک  ءازجا  ۀعبـس  دیناسالا  ۀّیعابـسلا  ثیداحالا  باتک  ءازجا  ۀعبـس  ۀعمجلا 
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ثیداحالا باتک  ءازجا  ۀثلث  ۀّنـسلا  راد  ءاشنا  یلع  ۀّنملا  ۀـیوقت  باتک  دـحاو  ءزج  اینّدـلا  یبأ  رابخا  تاّیـسامخلا و  ثیداحالا  باتک  دـحاو 
اثیدح نیعبرا  باتک  ءازجا  ۀثالث  لاوّطلا  نیعبرالا  باتک  ءازجا  ۀعبرا  هتجوز  ۀینک  هتینک  قفاو  نم  باتک  نازج  ةرـشعلا  لئاضف  یف  ةّریختملا 
ۀثالث مّرحملا  اروشاع و  لضف  باتک  ءازجا  ۀثالث  یلاوعلا  لادـبالا  یف  یلّآللا  رهاوجلا و  باتک  ناءزج  ۀـنیدم  نیعبرا  نم  اخیـش  نیعبرا  نع 
ثیدح نع  طیلختلا  عفد  باتک  مخـض  دـحاو  ءزج  ۀحـضاولا  ۀـلاسرلل  ۀحـضافلا  ۀـلاقملا  باتک  دـحاو  ءزج  ةرجهلاب  زازتعالا  باتک  ءازجا 
نوکی ثیدح ال  یف  دیناسالا  ۀـلمح  یف  لوقلا  باتک  دـحاو  ءزج  طوبهلا  ثیدـح  رکنا  نمل  طوسبملا  باوجلا  باتک  دـحاو  ءزج  طیطالا 

باتک دحاو  ءزج  انمتؤم  نوکی  نم ال  باتک  دحاو  ءزج  رمع  نب  هَّللا  دبع  ثیدح  قرط  باتک  ءازجا  ۀثلث  دـیوملا  باتک  دـحاو  ءزج  انذوم 
ءزج مرحلا  لها  یلع  مرکلا  لضف  باتک  ءزج  بیوثّتلا  ینعم  رّـسف  نم  یلع  بیرثّتلا  عفد  باتک  ءزج  نآرقلا  ۀـباتک  لـضف  نع  ناـیبّتلا  رکذ 

باصملا یلع  ربّصلا  باوث  باتک  ءازجا  ۀثلث  لزالزلا  ثدحب و  راذنالا  باتک  دحاو  ءزج  قدنخلا  رفح  یف  قداّصلاب  ءادـتقالا  باتک  دـحاو 
باتک دحاو  ءزج  دمحا  دنـسم  یف  نیّذلا  ۀباحّـصلا  بیترت  باتک  دحاو  ءزج  تیّنمت  تیّنعت و ال  ام  نامثع  لوق  ینعم  باتک  نا  ءزج  دلولاب 
باتک ءزج  یلعی  یبأ  دنـسم  یف  نیّذلا  ۀباحّـصلا  بیترت  باتک  دحاو  ءزج  ّهنالا  لوصحب  ۀنحملا  لولح  باتک  دحاو  ءزج  نیدیعلا  لسلـسم 
باتک ءزج  یلاوعلا  نم  یعازوالل  عقو  ام  باتک  دـحاو  ءزج  هلئاضف  یعازوالا و  ورمع  یبأ  رابخا  باتک  دـحاو  ءزج  ءالبنلا  خویـشلا  مجعم 

یف لاؤّسلا  ۀـباجا  باتک  ءازجا  ۀـعبرا  يروثلا  نیفـس  ثیدـح  یلاوع  باتک  دـحاو  ءزج  هیلاوع  زیزعلا و  دـبع  نب  دیعـس  دّـمحم  یبأ  راـبخا 
ثیداحا باتک  دـحاو  ءزج  امیف ؟؟؟ ثّدـح  ةزملا و  لزن  نم  باتک  ءازجا  ۀتـس  ایراد  ینکاـس  تاـیاور  باـتک  دـحاو  ءزج  ۀبعـش  ثیداـحا 

باتک نازج  ماشلا  ءاعنص  ثیداحا  باتک  رفک و ؟؟؟ نم  ۀعامج 
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نم برسینلا و  ةوبرلا و  لضف  باتک  ءزج  نیّیناعنّصلا  صفح  معطملا و  شیج و  ثیداحا  باتک  ءازجا  ۀثلث  یناعنّصلا  ثعشالا  یبأ  ثیداحا 
باتک ءزج  انوق  تیب  سنارأ و  تیب  ایادف و  لها  ثیدـح  باتک  دـحاو  ءزج  هبیتق  نییرمحلا و  ۀـیرق  لها  ثیدـح  باتک  ءزج و  اهب  ثدـح 

ءزج هنبا  نبا  هنبا و  ناوفـص و  نب  ةرـسب  ثیدح  نم  نآ و  زج  یطالبلا  نسحلا  یلع  نب  ۀملـس  ثیدح  باتک  ءزج  طالبلا  ۀیرق  لها  ثیدح 
نم ءزج و  ءاوس  تیب  لها  ثیدح  نم  دحاو و  ءزج  نیرـسج  نیدنر و  لها  ثیدح  نم  دحاو و  ءزج  ةدابع  نب  دیعـس  ثیدح  نم  دـحاو و 

هنیافد و لها  ثیدح  نم  ءزج و  انطب  لها  ثیدح  نم  ءزج و  اتـسرح  لها  نم  ۀعامج  ثیدح  نم  ءزج و  رـصقلا  ایارـسم و  ۀمود و  ثیدح 
ثیدـح نم  دـحاو و  ءزج  يریرحلا  نوع  یبأ  ثیدـح  نم  ابوقعب و  ۀـیرقب  يرق  ءزج  دـحاو و  ءزج  سیمرط  ابدـح و  اـموت و  نیع  ارجح و 

ءزج هیلاوع  یهاتبلا و  ةزمح  نب  ییحی  ثیدح  نم  دحاو و  ءزج  ایهل  تیب  لها  نم  ۀعامج  ثیدح  نم  دحاو و  ءزج  ربوج  لها  نم  ۀـعامج 
نم ءزج و  ازرب  لها  ثیدـح  نم  میهاربا و  ماـقم  لـئاضف  نا و  ءزج  یهلتبلا  یمرـضحلا  ةزمح  نب  ییحی  نب  دّـمحم  ثیدـح  نم  عومجم  و 
هَّللا همحر  یلما  لاق و  ناءزج  ّکبلعب  لها  نم  ۀـعامج  ثیداحا  نم  عومجم  ءزج و  يرقملا  ینینملا  هَّللا  قزر  نب  دّـمحم  رکب  یبأ  ثیدـح 
دبع یلاعملا  یبأ  هخیشل  ۀخیشم  ۀخیـشم و  رـشع  دحأ  ءاّنبلا  نب  بلاغ  یبأ  هخیـشل  جرخ  دحاو و  ّنف  یف  سلاجم  ۀینامث  سلجم و  ۀئامعبرا 
دعـس یبال  ۀـحفاصم  ءزج و  یف  يوارفلا  هَّللا  دـبع  یبأ  مامالل  ةاواسم  اثیدـح  نیعبرا  عمج  نیئزج و  یف  یلوصـالا  یناولحلا  دـمحا  نب  هَّللا 

لیمکت هفّنـص  ام  رخآ  ءزج  یف  اهیلع  ملکت  سلاجم و  ۀعبـس  یملّـسلا  نسحلا  یبأ  مامالا  هخیـشل  جّرخ  ءزج و  یف  اثیدح  نیعبرا  یناعمّـسلا 
هلوصا یف  تدـجو  یعابّرلا و  ءزجلاب  قحتلی  اّمم  یعامـس  یف  تدـجو  اـم  رکذ  هیف  باـتک  لزعلاـب  فاعـسالا  لـیجعتب  لدـعلا  فاـصنالا و 

یبأ لوحکم و  دنـسم  داهجلا و  لضف  باتک  رثکا  ءزج و  یتئام  هرادقم  ناک  مت  ول  لادـبالا و  باتک  اهنم  ةدـع  تافّنـصم  یلع  هل  تامالع 
ّمذ نییرعـشالا و  راصنالا و  تیبلا و  لها  شیرق و  لضف  باتک  سدقملا  تیبلا  لضف  باتک  ۀنیدملا  لضف  باتک  ۀّـکم  لضف  باتک  ۀـفینح 

مـساقلا وبا  ظفاحلا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  افّنـصم و  نیعبرا  اهتدع  غلب  کلذ  ریغ  ءایـشا  تافّـصلا و  یف  ریبک  باتک  ۀـضفاّرلا 
ناک نیّدلا  ۀـقث  بقلملا  یقـشمّدلا  رکاسع  نباب  فورعملا  نیـسحلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  نیـسحلا  نب  هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا  دّـمحم  یبأ  نب  ّیلع 

هریغل و قفتی  مل  ام  هنم  عمج  نا  یلا  هبلط  یف  غلاب  هب و  رهتـشاف  ثیدـحلا  هیلع  بلغ  ۀـّیعفاشلا  ءاـهقفلا  ناـیعا  نم  هتقو و  یف  ماـشلا  ثدـحم 
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عمج انّید  اظفاح  ناک  ۀلحّرلا و  یف  یناعمّسلا  نب  میرکلا  دبع  دعـس  یبأ  ظفاحلا  قیفر  ناک  خیاشملا و  یقل  دالبلا و  باج  فّوط و  لحر و 
مث قشمد  یلا  عجر  مث  ّيرهوجلا  یخونّتلا و  یکمربلا و  باحصا  نم  ۀئام  سمخ  نیرشع و  ۀنس  دادغبب  عمـس  دیناسالا  نوتملا و  ۀفرعم  نیب 
یلع مالکلا  نسح  ناک  جـیراّختلا و  جّرخ  ةدـیفملا و  فیناصّتلا  فّنـص  لابجلا و  ناهبـصا و  ةاره و  روباسین و  لخد  ناسارخ و  یلا  لحر 

یل لاق  دادـغب  خـیرات  قسن  یلع  وه  بئاجعلاب و  هیف  یتا  ةدـلجم  نینامث  یف  قشمدـل  ریبکلا  خـیراتلا  فّنـص  فیلاتلا  عمجلا و  یف  اظوظحم 
وبا ۀماّلعلا  ظفاحلا  انخیش 
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هرما و یف  ثیدحلا  لاط  وا  دّلجم  هنم  یل  جرخا  خیراتلا و  اذه  رکذ  يرج  دق  عفّنلا و  هب  هَّللا  مادا  رـصم  ظفاح  يرذنملا  میظعلا  دبع  دّـمحم 

نع رصقیلاف  ّالا  تقولا و  کلذ  نم  عمجلا  یف  عرش  هسفن و  یلع  لقع  موی  نم  خیراتلا  اذه  عضو  یلع  مزعالا  لجّرلا  اذه  ّنظا  ام  هماظعتسا 
ناسنالل عستی  یتم  لوقلا و  اذه  ۀقیقح  فرع  هیلع  فقو  نم  قحلا  لاق  دقل  هّبنتلا و  لاغتـشالا و  دعب  باتکلا  اذه  لثم  هیف  ناسنالا  عمجی  نا 
فیلاوت هریغ  هل  اهرـصح و  طبـضنی  داکی  ام  تادّوسم  دعب  ّالا  اذه  هل  ّحص  ام  هراتخا و  يذـّلا  وه  رهظ  يذـّلا  اذـه  هلثم و  عضی  یّتح  تقولا 

: لیق ام  یلع  هلوق  کلذ  نمف  هب  ساب  رعش ال  هل  ۀعتمم و  ءازجا  ۀنسح و 
یلاوعلا  ثیداحالا  هفرشا  ملع و  لجا  ثیدحلا  ّنا  الا 
یلامالا  دئاوفلا و  هنسحا  يدنع و  هنم  عون  لک  عفنا  و 

لاجّرلا  هاوفاک  هققحی  ائیش  ملعلل  يرت  نل  کنا  و 
لالم  الب  لجّرلا  نع  هذخ  هیلع و  صرح  اذ  حاص  ای  نکف 

لاضعلا  ءاّدلاب  فیحصّتلا  نم  یمرتف  فحص  نم  هذخات  و ال 
بیشملا  ءاج  کحیو  سفن  ایا  وه  اضیا  هیلإ  بوسنملا  نم  و 

نکی  مل  ناک  یبابش  یلوت  لزغلا  اذ  ام  یباصّتلا و  اذ  امف 
ةّرغ یلع  یسفنب  ّیناک  لزی  مل  ناک  بیشملا  ءاج  و 

نوکا  نمم  يرعش  تیل  ایف  لزن  دق  اهب  نونملا  بطخ  و 
* هلوق وه  كوکعملا و  ۀلبج  نب  ّیلع  تیب  وه  یناثلا  تیبلا  ماّللا و  لبق  ياّزلا  وه  مزتلی و  ام ال  اهیف  مزتلا  دق  لزالا و  یف  یل  هَّللا  رّدق  ام  و 

لزی  مل  ناک  بیش  نکی و  مل  ناک  بابش 
ظفاحلا ةدالو  تناک  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  اذه  دعب  هلئاق  رکذ  یتایـس  تایبا و  ۀلمج  نم  تیبلا  اذـه  هارت و  امک  ریـسیل  ّریغت  ّالا  امهنیب  سیل  و 

ۀئام سمخ  نیعبس و  يدحا و  ۀنـس  بجر  نم  رـشع  يداحلا  نینثالا  ۀلیل  یّفوت  ۀئامعبرا و  نیعـست و  عست و  ۀنـس  مّرحملا  لّوا  یف  روکذملا 
یلاعت و هَّللا  همحر  نیّدلا  حالص  هیلع  ةولّـصلا  رـضح  ّيروباسینلا و  نیّدلا  بطق  خیـشلا  هیلع  یّلـص  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀسورحملا  قشمدب 

رخف ماشلا  ثدـحم  ریبکلا  ظفاحلا  مامالا  رکاسع  نبا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  هماّلع  ریغّـصلا و  باب  رباـقمب  هلها  هدـلاو و  دـنع  نفد 
یف دلو  بتکلا  فیناصّتلا و  بحاص  یعفاشلا  یقـشمّدلا  نیـسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  ّیلع  مسقلا  وبا  نیّدلا  ۀقث  ۀّـمئالا 
نب ماوق  بیسّنلا و  مساقلا  ابا  عمسف  نیّدلا  ءایض  هیخا  هیبا و  ءانتعاب  ۀئام  سمخ  سمخ و  ۀنس  یف  عمس  ۀئامعبرا و  نیعست و  عست و  ۀنس  لوا 
نب مسقلا  ابا  عمـسف  نیرـشع  ۀنـس  یف  لـحر  قشمدـب و  مهتقبط  ینیزاوملا و  نب  نسحلا  اـبا  یئاـّبجلا و  رهاـط  اـبا  طاریق و  نب  عیبس  دـیز و 
دبع دادغبب و  مهتقبط  ناتسرملا و  یـضاق  عرابلا و  هَّللا  دبع  ابا  ءاّنبلا و  نب  بلاغ  ابا  شداک و  زیزعلا  ابا  يرونیّدلا و  نیـسحلا  ابا  نیـصحلا و 

يریـشقلا و نب  معنملا  دبع  يدنّـسلا و  هَّللا  ۀـبه  يوارفلا و  هَّللا  دـبع  ابا  ۀـفوکلاب و  يدـیّزلا  میهاربا  نب  رمع  ۀـکمب و  لازغلا  دّـمحم  نب  هَّللا 
یبأ نب  میمت  ورمب و  دـهاّزلا  ینادـمهلا  بّویا  نب  فسوی  ناهبـصاب و  امهتقبط  لاّلخلا و  کلملا  دـبع  نب  نیـسحلا  ءاجّرلا و  یبأ  نب  دـیعس 

نب رمعم  هنم  عمـس  ةأرما  نونامث  فین و  خیـش و  ۀئام  ثلث  فلا و  هخویـش  ددع  ۀّینادلبلا و  نیعبرالا  لمع  ةارهب و  هتقبط  یناجرجلا و  دیعس 
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نب تاکربلا  وبا  ءانمألا  نیز  یبطرقلا و  رفعج  وبا  مساقلا و  هدلو  هنع  ثدح  رابکلا و  یناعمّسلا و  دعـس  وبا  ینادمهلا و  ءالعلا  وبا  رخافلا و 
يواهّرلا رداقلا  دبع  ظفاحلا  ۀباّسّنلا و  نب  نیّدلا  ّزع  هیخا  نبا  نیّدلا و  رخف  خیشلا  هوخا  رکاسع و 
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نب میهاربا  قاحـسا  وبا  نایبلا و  یبأ  یخا  نب  دّـمحم  يزاریـشلا و  رـصن  وبا  بیطخلا و  یقراـفلا  دّـمحم  نب  سنوی  يرـصعلا و  مسقلا  وبا  و 

ینزاملا دمحا  نب  ملسم  یصمحلا و  ناسغ  نب  دّمحم  ینادرحلا و  نب  دّمحم  ینایفّـسلا و  روصنم  نب  سنوی  هوخا و  ّزعملا  دبع  یعوشخلا و 
یلع نیّدلا  ءاهب  خیشلا  یناملّـسلا و  قیتع  یعذربلا و  باّهولا  دبع  نب  رمع  یئاوّسلا و  تبثلا  دشار  نب  نمحّرلا  دبع  يرتعّـسلا و  هَّللا  رکاذ  و 
نبا لبق  تام  یناعمّـسلا و  دعـس  وبا  هنع  يور  دق  ریثک و  قلخ  نالع و  نب  یّکم  نیدلا  دیدس  ۀملـسملا و  نب  نیدـلا  دیـشر  يریمحلا و  نب 

کلام یلاوع  تادّلجم و  عبرا  ۀعبرالا  فارطالا  تادّلجم و  ّتس  یف  تاقفاوملا  وا  دّلجم  نینامث  یف  قشمد  خیرات  لمع  ۀنس  نیعبـس  نالع 
لضف دّلجم و  ثیدحلا  باحصا  لضف  ءزج و  رشع  ۀسمخ  ناّبشلا  بقانم  دّلجم و  مجعملا  ءازجا و  ةرشع  کلام  بئارغ  ءزج و  نیسمخ  یف 
یعبرا دّلجم و  يروثلا  یلاوع  دـّلجم و  ةداهّـشلا  یف  ةداهّزلا  دـّلجم و  ۀبعـش  یلاوع  ءازجا و  ۀـثالث  لاوطلا  نوعبرالا  ءازجا و  ۀـعبرا  ۀـعمجلا 
ثیدح دّلجم و  لیّنلا  خویـش  دّلجم و  هتجوز  ۀینک  هتینک  تقفاو  نم  دّلجم و  ایراد  لها  دنـسم  ةاواسملا و  یعبرا  نادـلبلا و  یعبرا  داهجلا و 

لضف ءزج و  ملعلا  ضبق  نازج و  نادلولاب  باصملا  ءازجا و  ۀثالث  لزالّزلا  باتک  کلذک و  طالبلا  لها  ثیدح  دّلجم و  ماشلا  لها  ءاعنص 
انطبرفک ۀیسوسرفک و  ءزج  نیترمجلا و  لضف  میهاربا و  ماقم  لضف  ةوقّرلا و  لضف  ةّزملا و  خیرات  نالقـسع و  لضف  ۀنیدملا و  لضف  ۀّکم و 
ۀئامعبرا ملعلا  باوبا  یف  یلما  ءازجا و  ۀثلث  لادبالا  یف  رهاوجلا  طوبهلا  ثیدح  ءزج  اذکه و  يرقلا  ءازجا  ةدـع  دعـس و  ۀـحینملا و  ءزج  و 

ضعب لمع  ةاواسملا و  نیعبرا  يوارفلل  تاـحفاصملا و  نیعبرا  هل  جّرخ  یناعمّـسلا  دعـس  وبا  هقیفر  مهنم  ۀـعامجل  جرخ  ۀـینامث و  سلجم و 
ۀفرعم نیب  عمج  تمـسلا  نسح  ّریخ  نّید  نقتم  ۀقث  ظفاح  مسقلا  وبا  یناعمّـسلا  لاق  ادّلجم  نیرـشع  یف  ءاجل  ّمت  ول  هسفنل و  لادـبالا  باتک 

یلع یبرا  هریغ و  هعمجی  مل  ام  عمج  بلّطلا و  یف  غلاب  بعت و  لحر و  اتبثم  ةءارقلا  حیحـص  لضفلا  ریزغ  ملعلا  ریثک  ناـک  دانـسالا  نتملا و 
امیف بجاحلا  نبا  لاق  قشمدل  ریبکلا  خیراّتلا  یف  عرـش  دق  ناک  يرونیّدلل و  ۀـسلاجملا  همجعم و  تعمـس  رهـشب  لبق  روباسین  لخد  نارقالا 
یلع مدـق  لاق  يوارفلا  انل  یکح  لاـق  ریخلا  یبأ  ۀـّیماظنلا  سّردـم  هدـلاو  نع  ینیوزقلا  نبا  انثّدـح  لاـق  ءاـنمألا  نیز  ینثدـح  هّطخب  تأرق 
مدـق لق  يوارفلا و  یلا  ضما  مّونلا  یف  یل  لاق  لاقف  کب  اـبحرم  تلقف  کـیلإ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لوسر  اـنا  لاـقف  صخش 
ءاهب ثّدحملا  لاق  ظفاحلا و  موقی  یّتح  موقی  يوارفلا  ناک  ام  هَّللا  وف  ینیوزقلا  لاق  هنم  ّلمت  الف  یثیدـح  بلطی  نّوللا  رمـسا  لجر  مکدـلب 

ةرانملا یف  فکتعی  موی و  ّلک  ناضمر  یف  متخی  ۀمتخ و  ۀـلیل  ّلک  متخی  ةوالتلا  ۀـعامجلا و  یلع  ابظاوم  هَّللا  همحر  یبأ  ناک  مسقلا  نیّدـلا 
تلمح امل  یل  لاق  بهذت  ۀظحل  یلع  هسفن  بساحی  ناک  رکّذـلا و  ةالّـصلاب و  نیدـیعلا  هلیل  ییحی  راکذالا  لفاّونلا و  ریثک  ناک  ۀّیقرـشلا و 

ناک ّهنا  ینثّدح  ۀّنّـسلا و  هب  ییحی  نبا  کل  دلوی  هانعم  ایور  يار  هابا  ّنا  ینثّدـح  ناش و  هل  نوکی  امالغ  نیدـلت  اهمانم  یف  اهل  لیق  یّمأ  یب 
هلثم انیار  ام  انلقف  یناعمّسلا  نبا  انیلع  مدق  مث  هلثم  انیار  ام  انلقف  ریزولا  نب  ّیلع  وبا  انیلع  مدق  لاقف  خیش  یلع  أرقی 
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لوقی يدوعـسملا  جاتلا  تعمـس  رکاسع  نب  مسقلا  لاق  هلثم  رکاسع  نبا  ننـس  یف  تیار  ام  ریخلا  دعـس  لاق  هلثم  رن  ملف  اذه  انیلع  مدق  یّتح 

نبا یلا  رفاست  نا  الا  هیلإ  رفاست  نا  کل  نذا  ذئنیح  یّنم  لضفا  ادحا  تفرع  نا  ۀلحّرلا  یف  هنذاتـسا  لجرل  لوقی  ینادـمهلا  ءالعلا  ابا  تعمس 
ابا ظفاحلا  لجاسی  ّهنا ال  ملعا  انا  ظفاحلا  یل  لاق  نادـمه  تلخد  امل  لاق  يرـصص  نب  بهاوملا  وبا  ینثّدـح  بجی  امک  ظفاح  ّهناف  رکاـسع 

فیک هل و  حتف  ءیـش  ّيأ  اموی  یل  لاق  فلاخملا و  قفاوملا و  هیلع  عمتجال  اذا  عنـصا  امک  مهحزام  سانلا و  قلاخ  ولف  دحا  هناش  یف  مسقلا 
ملعلا ةرمث  اذه  هّلل  دمحلا  لاق  هتاولخ  ههزن و  یف  یّتح  عیمـسّتلا  عمجلاب و  ّالا  ۀنـس  نیعبرا  ذنم  لغتـشی  مل  هّلک  اذه  نم  دیعب  وه  تلق  سانلا 

ران ۀلعـشب  الا  مسقلا  وبا  یّمـسی  ناک  ام  لاق  مث  مکدالب  یف  ملعلا  لها  ّظح  ۀّلق  یلع  ّلدت  بتکلا  راّدـلا و  دجـسملا و  اذـه  انل  لصح  ّانا  الا 
وباف دادـغب  اّما  لاقف  مهیقل  نیذـّلا  ظافحلا  نع  ظفاحلا  مسقلا  ابا  رکاذا  تنک  بهاوملا  وبا  لاق  هکاردا  نسح  هدـّقوت و  هئاکذ و  نم  دادـغبب 
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هسفن لثم  اندّیس  يار  ناک  ام  اذه  یلعف  تلقف  رهشا  ناک  ظفاحلا  دّمحم  نب  لیعامسا  نکل  یترانویلا  رصن  وباف  ناهبصا  اّما  يردبعلا و  رماع 
ْمُکَسُْفنَأ  اوُّکَُزت  الَف  هَّللا  لاق  اذه  لقت  لاقف ال 

ام هیف  عمتجا  نم  هلثم و ال  را  مل  بهاوملا  وبا  لاق  مث  قدصل  یلثم  رت  مل  ینیع  نا  لئاق  لاق  ول  لاقف  ثدحف  ّکبر  ۀـمعنب  اّما  لاق  دـقف  تلق 
يذ رـشع  ناضمر و  یف  فاکتعالا  رذع و  نم  الا  لوالا  ّفصلا  یف  ةولّـصلا  موزل  نم  ۀنـس  نیعبرا  ةدم  هدـحاو  ۀـقیرط  موزل  نم  هیف  عمتجا 

ۀـمامالا و بلط  نم  بصانملا  بلط  نع  ضرعا  هسفن و  نع  کلذ  طقـسا  دـق  روّدـلا  ءانب  كـالمالا و  لیـصحت  یلا  علطتلا  مدـع  ۀـجحلا و 
تمزع امل  یل  لاق  مئال  ۀـمول  هَّللا  یف  هذـخات  رکنملا ال  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالاب  هسفن  ذـخا  هیلع و  تضرع  نا  دـعب  اـهابا  ۀـباطخلا و 
هفلخا ینوک  یف  ةدئاف  ّيأ  تعمس و  ام  يورأ  یتم  تلق  یلب  مدقتلا  ۀسایرلا و  ّبح  کلذ  یلع  ینلمح  ام  ینا  علطملا  هَّللا  ثیدحتلا و  یلع 

ذنم کلذ  یف  تعرـشف  کنم  اذـهب  قحا  نم  لاق  مهلکف  مهیلع  تفط  دـلبلا و  ءاسؤر  یخویـش  نایعا  تنذاتـسا  هَّللا و  ترختـساف  فئاحص 
یتح ۀیراس  یلا  سلجا  یشرقلا  یلع  نب  ییحی  لضفلا  وبا  یـضاقلا  يّدج  یل  لاق  لاق  یبأ  ینثدح  مسقلا  لاق  ۀئام  سمخ  نیثلث و  ثالث و 

دّمحم ابا  ظفاحلا  تعمـس  ظفاحلا  دّـمحم  نب  یلع  نسحلا  اـبا  تعمـس  ءیجملا  نع  زجع  ضرم و  کـلذ  یلع  تمزع  اـملف  کـیلإ  سلجا 
رکاسع نبا  رصان و  نبا  ظفاحلا  تلق  نم  لاقف  ظفحا  مهّیا  اورـصاعت  ۀعبرا  نع  لّضفملا  نب  یلع  نیـسحلا  ابا  انخیـش  تلاس  لوقی  يرذنملا 

لاقف رکاسع  نبا  یفلـسلا و  رهاط  وبا  ظفاحلا  تلق  ظفحا  رکاسع  نبا  لاق  رکاسع  نبا  ءـالعلا و  وبا  ظـفاحلا  تلق  ظـفحا  رکاـسع  نبا  لاـقف 
نم ظفحا  یسوم  وبا  مث  هخیش  ّهناف  یفلسلا  یلع  رکاسع  نبا  لیـضفتب  حرـصی  نا  ّبحا  ام  ّهنا و  ینعی  تلق  انخیـش  یفلـسلا  انخیـش  یفلـسلا 
لاق هسفن  لثم  اظفاح  يار  ام  لوقی  رکاسع و  نبا  یلا  لیمی  جاّجحلا  وبا  انخیش  ناک  هئاملع و  ثیدحلا و  روحب  نم  یفلـسلا  نا  عم  یفلـسلا 

ظفحلا و یف  ۀـسایّرلا  هیلإ  تهتنا  هتقو  یف  نیثدـحملا  ماما  مسقلا  وبا  راّجنلا  نبا  لاق  رکاسع و  نبا  نم  ظفحا  تیار  ام  رداقلا  دـبع  ظـفاحلا 
هب ۀّماّتلا و  ۀفرعملا  لقّنلا و  ناقتالا و 
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ۀبلط نم  تیار  نم  ظفحا  ناک  ینمب و  یقـشمّدلا  مسقلا  وبا  ظفاحلا  انث  همجعم  یف  رخافلا  نب  رمعم  ظفاحلا  طـخب  تارقف  نأّـشلا  اذـه  متخ 
ّاباش تیار  ام  يراد و  یف  لزن  ناهبـصا و  مدق  مهانیقل  نم  عیمج  یلع  هلّـضفی  مامالا  دّمحم  نب  لیعامـسا  انخیـش  ناک  نأّشلا و  ثیدـحلا و 
نع هرّخات  نع  هتلاس  اریثک  یناف  هلثم  مالـسالا  یف  رثک  اریخ و  هَّللا  هازج  اّیّنـس  ابیدا  اهیقف  کلذ  عم  ناک  هنم و  نقتا  ـال  ظـفحا و  ـال  عروا و 

هل یئر  ۀـئام و  سمخ  نیعبـس و  يدـحا و  ۀنـس  بجر  رـشع  يداح  یف  یبأ  یّفوت  مسقلا  لاق  یّمأ  یل  نذات  مل  لاقف  ناهبـصا  یلا  ءیجملا 
ۀئام سمخ  نیعبـس و  يدحا و  هنـس  علاق  رد  ربع  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  زین  ریغـصلا و  بابب  رازی  هربق  دـئاصقب و  یثر  ۀنـسح و  تافانم 
ۀقث ماّشلا  ثّدحم  یقـشمّدلا  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبا  ادّلجم  نینامثلا  خیراّتلا  بحاص  رکاسع  نبا  ظفاحلا  یّفوت  اهیف  هتفگ و 

امهتقبط یئابجلا و  رهاط  یبأ  بیسنلا و  نم  اهدعب  ۀئام و  سمخ  سمخ و  ۀنـس  عمـس  ۀئامعبرا و  نیعـست و  عست و  ۀنـس  لّوا  یف  دلو  نیّدلا 
ءایلعلا و ةورّذـلا  کلذ  یف  غلب  هلاجر و  ثیدـحلا و  یف  هنامز  لها  داس  ناهبـصا و  ناسارخ و  قارعلا و  یلا  هیف  لحر  ثیدـحلاب و  ینع  مث 

یف هتفگ و  هروکذم  هنـس  رد  مالـسالا  لود  رد  یبهذ  زین  بجر و  رـشع  يداح  یف  یّفوت  ظفحلا  یف  لجّرلا  ۀـلزنم  ملع  هخیرات  حفـصت  نم 
دعـسا نب  هَّللا  دـبع  ۀنـس و  نوعبـس  ثلث و  هل  ریبکلا و  خـیراّتلا  بحاص  رکاـسع  نب  نسحلا  نب  ّیلع  مساـقلا  وبا  ماّـشلا  ظـفاح  تاـم  بجر 
رـصان ماّشلا  ثّدحم  مالـسالا و  خیـش  عساولا  ملعلا  وذ  طباضلا  نقتملا  ظفاحلا  عرابلا  ثّدحملا  مامالا  هیقفلا  هتفگ  نانجلا  ةآرم  رد  یعفایلا 

نب یلع  مساقلا  وبا  نیّدـلا  ۀـقث  رهاملا  فراعلا  مّدـقتلاب  هل  رقملا  نیثّدـحملا  سیئر  رخاّزلا  مولعلا  رحب  ظاـفحلا و  نیز  ۀـعدبلا  عماـق  ۀّنّـسلا 
نیب ّزیمملا  لوـقنملا و  لوـقعملا و  نیب  عماـجلا  هنارقا  یف  هلثم  ری  مل  هناـش و  وـلعب  هناـمز  یف  رهتـشا  يذـّلا  رکاـسع  نب  هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا 

مل ام  هنم  عمج  نا  یلا  هبلط  یف  غلاب  هب و  رهتشا  ثیدحلا و  هیلع  بلغ  ۀّیعفاّشلا  ءاهقفلا  نایعا  نم  هنامز و  ثّدحم  ناک  لولعملا  حیحّـصلا و 
وبا ناک  ۀلحّرلا و  یف  یناعمّـسلا  نب  میرکلا  دـبع  دعـس  یبأ  ظفاحلا  قیفر  ناک  خـیاشملا و  یقل  دالبلا و  باج  فّوط و  لحر و  هریغل  قفتی 

یحونّتلا یکمربلا و  باحصا  نم  ۀئام  سمخ  رشع و  ۀنس  یف  دادغبب  عمـس  دیناسالا  نوتملا و  ۀفرعم  نیب  عمج  انّید  اظفاح  روکذملا  مساقلا 
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نسح ناک  جیراختلا و  جرخ  ةدیفملا و  فیناصّتلا  فّنص  لابجلا و  ناهبصا و  ةاره و  روباسین و  لخد  ناسارخ و  یلا  لحر  مث  يرهوجلا  و 
قـسن یلع  وه  بئاجعلا و  هیف  یتا  دـّلجم  نینامث  یف  قشمدـل  ریبکلا  خـیراّتلا  فّنـص  فیلاّتلا  عمجلا و  یف  اظوفحم  ثیداحالا  یلع  مـالکلا 

يرذنملا میظعلا  دبع  دّمحم  وبا  نیّدلا  یکز  ۀماّلعلا  ظفاحلا  انخیش  یل  لاق  ناکلخ  نبا  مامالا  لاق  دادغب  خیرات 
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ّالا لجّرلا  اذه  ّنظا  ام  هماظعتسا  هرما و  یف  ثیدحلا  لاط  ادّلجم و  هنم  یل  جرخا  روکذملا و  رکاسع  نبا  خیرات  رکذ  يرج  دق  هَّللا و  همحر 
لثم هیف  ناسنالا  عمجی  نا  نع  رصقی  رمعلاف  ّالا  تقولا و  کلذ  نم  عمجلا  یف  عرـش  هسفن و  یلع  لقع  موی  نم  خیراتلا  اذه  عضو  یلع  مزع 

هلثم و عنصی  یّتح  تقولا  ناسنالل  عستب  یتم  لوقلا و  اذه  ۀقیقح  فرع  فقو  نم  ّقحلا و  لاق  دقل  لاق و  هّبنّتلا  لاغتشالا و  دعب  باتکلا  اذه 
هل لاق و  ۀعتمم  يرخا  هریغ و  ۀنـسح  فیلاوت  هل  اهرـصح و  طبـضنی  داک  ام  تادّوسم  دعب  ّالا  هل  ّحص  ام  هراتخا و  يّذلا  وه  رهظ  يّذلا  اذـه 

لیق  ام  یلع  هلوق  کلذ  نمف  هب  ساب  رعش ال 
یلاوعلا  ثیداحالا  هفرشا  ملع و  ّلجا  ثیدحلا  ّنا  الا 

یلامالا  یف  دئاوفلا  هنسحا  يدنع و  هنم  عون  لک  عفنا  و 
لاجّرلا  هاوفاک  هققحی  ائیش  ملعلل  يرت  نل  ّکنا  و 

لالم  الب  لاجرلا  نم  هذخ  هیلع و  صرح  اذ  حاص  ای  نکف 
لاضعلا  ءادلاب  فیحصتلا  نم  یمرتف  فحص  نم  هذخات  و ال 

بیشملا  ءاج  کحیو  سفن  ایا  اضیا  هیلإ  بوسنملا  نم  و 
نکی  مل  ناک  یبابش  ّیلوت  لزغلا  اذ  ام  یباصّتلا و  اذ  امف 

ةرغ یلع  یسفنب  یناک  لزی  مل  ناک  یبیشم  ءاج  و 
نوکا  نمم  يرعش  تیل  ایف  لزن  دق  اهب  نونملا  بطخ  و 

ثیح ۀـلبج  نب  ّیلع  تیب  وه  یناثلا  تیبلا  ماللا و  لبق  ءازلا  دارطا  وه  مزلی و  ام ال  تایبالا  هذـه  یف  مزتلا  دـق  لزالا و  یف  یل  هَّللا  ردـق  ام  و 
: لوقی

لزی  مل  ناک  بیش  نکی و  مل  ناک  بابش 
یلا هیف  غلب  هلاجر و  ثیدـحلا و  یف  هنامز  لها  داس  خـیراوتلا  ثیدـحلاب و  ملعلا  لها  ضعب  لاق  هارت و  اـمک  ریـسی  رییغت  اـّلا  اـمهنیب  سیل  و 

ظفحلا و یف  هناکم  ملع  هلمجلا  ثیح  نم  هفیناصت  لّمات  نم  لب  تلق  ظـفحلا  یف  لـجّرلا  ۀـلزنم  ملع  هخیراـت  حفـصت  نم  ءاـیلعلا و  ةورذـلا 
نم لئاط و  لک  نساحملا  عفانملا و  نم  اهتحت  لئاضف  مولعلا و  یف  عاّستالا  قیقحتلا و  ۀـغالبلا و  مهفلا و  ةدوج  عـالطالا و  ملعلل و  طبّـضلا 
هیف عمج  ّيرعـشالا  نسحلا  یبأ  مامالا  خیـشلا  یلا  بسن  امیف  يرتفملا  بذک  نییبت  باتک  ةریثکلا  لئاضفلا  یلع  ۀلمتـشملا  ةریهـشلا  هفیلاوت 

هباحـصا نایعا  تاقبط  هیف  رکذ  قیرط و  لک  دانـسا  عم  اهقرط  ۀّیلقنلا و  ّۀلدالا  باعیتسا  قیقّحتلا و  حاضیالا و  ۀغالبلا و  ةرابعلا و  نسح  نیب 
هیلع يرتفا  هاـمر و  نم  یلع  ّدر  مئآزعلا و  لـئاضفلا و  مراـکملا و  بقاـنملا و  نم  هلاـم  حـضوا  هناـمز و  یلا  نسحلا  یبأ  خیـشلا  ناـمز  نم 

باتک شواش  ملعملا  شاشلا  هنیمـس  هعبر و  نم  وحم  یف  انا  هترـصتخا  دـق  هعـضو  هئاـشنإل و  ّقفو  يذـّلا  روکذـملا  هباـتک  تلق و  مئاـظعلاب 
فذحب هل  يراصتخا  ۀّیقّنلا و  ۀلجلا  ۀّمئالا  نم  ۀئام  هترصتخا  امیف  هتیفو  ۀّیرعشالا و  ۀّمئالا  بقانم  یف  ۀّیلعلا  رخافملا  فرـشب  ملعملا  مهرملا 

غیّزلا یلوا  نیعدتبملا  یلع  دّرلا  داقتعالا و  یف  ۀقفاوملاب  نیروهشملا  ۀّمئالا  نایعا  رکذ  نم  دارملا  دوصقملا و  وه  ام  یلع  اراصتخا  دیناسالا 
عمتجا نم  هلثم و ال  را  مل  بهاوملا  وبا  سیئّرلا  ظفاحلا  لاق  ةریرّسلا  ةریّـسلا و  نسح  هنع  هَّللا  یـضر  روکذملا  رکاسع  نبا  ناک  داحلالا و  و 

رشع ناضمر و  یف  فاکتعالا  رذع و  نم  الا  لوالا  ّفّصلا  یف  ةولّصلا  موزل  نم  ۀنس  نیعبرا  ذنم  ةدحاو  ۀقیرط  مهمزل  نم  هیف  عمتجا  ام  هیف 
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ةرامالا و نم  بصاـنملا  بلط  نع  ضرعا  هسفن و  نع  کـلذ  طقـسا  دـق  روّدـلا و  ءاـنب  كـالمالا و  لیـصحت  عّلطّتلا و  مدـع  ۀّـجحلا و  يذ 
رکنملا ال نع  یهّنلا  فورعملاب و  رمالاب  هسفن  ذخا  ءارمالا و  یلا  تافتلالا  مدـع  لاق  وا  تافتلالا  ۀـلق  هیلع و  تضرع  ام  دـعب  اهابا  ۀـباطخلا 
ظفحلا و یف  ۀسایّرلا  هیلإ  تهتنا  نم  هتقو و  یف  نیثّدـحملا  ماما  لاقف  هخیرات  یف  راّجنلا  نبا  ظفاحلا  مامالا  هرکذ  مئال  ۀـمول  هَّللا  یف  هذـخات 
ۀعامجلا و ةالـص  یلع  ابظاوم  هَّللا  محر  یبأ  ناک  مساقلا  دّمحم  وبا  ظفاحلا  هنبا  لاق  نأشلا و  اذه  متخ  هب  ۀقثلا و  ۀّماّتلا و  ۀفرعملا  ناقتالا و 

هسفن بساحی  راکذالا  لفاونلا و  ریثک  ناک  نیدیعلا و  فصّنلا و  ۀلیل  ییحی  موی و  لک  یف  ناضمر  یف  ۀعمج و  لک  یف  متخی  نآرقلا  ةوالت 
ناهبـصاب و ثّدـح  ةأرما و  نیناـمث  خیـش و  ۀـئام  ثلث  فلا و  نما  وحن  نیریثک  ۀـعامج  نم  عمـس  ۀـعاط  ریغ  یف  بهذـت  ۀـظحل  لـک  یلع 

تیار يواهّرلا  رهاقلا  دبع  ظفاحلا  لاق  ریفغ و  ّمج  ریثک و  قلخ  ظاّفحلا و  رابک  نم  ۀعامج  هنم  عمس  دالبلا و  نم  اهریغ  دادغب و  ناسارخ و 
رد یکبـس  باهولا  دـبع  رکاسع و  نبا  لثم  مهیف  تیار  امف  ّیندـملا  یـسوم  وبا  ظفاحلا  ینادـمهلا و  ءالعلا  وبا  ظفاحلا  یفلّـسلا و  ظـفاحلا 

ملعن رکاسع و ال  نب  مساقلا  وبا  ۀّمالا  ظفاح  لیلجلا  مامالا  نیسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  یلع  هتفگ  هّیعفاش  ياهقف  تاقبط 
هداهتجا و رکاسعب  ناطیّشلا  دنج  مزاه  اهمداخ و  ۀّنّسلا و  رصان  مامالا  خیـشلا  وه  کلذب  رهتـشا  وه  اّمنا  رکاسع و  یّمـسی  هدودج  نم  ادحا 

ممهلا يوذ  لئوم  نیبلاّطلا و  لاحر  ّطحم  هناکم  نیکم  مهنم  دحا  رکنی  ظاّفحلا و ال  ةذباهجلا  ماتخ  هنامز و  یف  ثیدـحلا  لها  ماما  اهمداه 
ءابعا لمح  يّذلا  ربحلا  هل و  لحاس  يذلا ال  رحبلا  هیلإ و  لامآلا  حمطت  ام ال  یلا  لصاولا  هیلع و  ۀّمالا  تعمجا  يذـّلا  دـحوالا  نیبغاّرلا  نم 

هبرا یهتنم  امه  نیبحاص و  لمعلا  ملعلا و  ریغ  ذـّختی  مولعلا ال  تاتـشا  یلع  هسفن  عمج  هبرد و  یف  نیبئاد  راهّنلا  لیّللا و  عطق  هلهاـک  ۀّنّـسلا 
اهب و يرثا  ملع  ۀعـس  ۀقاف و  نکی  مل  نا  هقبـس  نم  هب  يواس  ناقتا  ةدلاتلا و  ۀقیرطلا و  ادـی  هل  توتـسا  هطبـض  هدراش و  هنع  بیغی  هظفح ال 

علاط نم  هنع و  زجع  اّمنا  هریغ و  همتکی  مل  ام  اّمع  هیف  نابا  رثکا  ةدّلجم و  نینامث  یف  ماّشلا  خیرات  هل  ۀقاف  يوذ  هیدی  نیب  مهّلک  ساّنلا  كرت 
بسن امیف  يرتفملا  بذک  نییبت  فارطالا و  هل  مامتلا و  ردب  یضر  ام  اّیرثلا و  لقتـسا  مامالا و  اذه  لص  ۀبترم و  ّيأ  یلا  فرع  باتکلا  اذه 

اهل ّرخی  هردـص  نم  ءالما  سلاجم  جـیواحم و  ّالا  اهیلإ  ظاّفحلا  ام  دـئاوف  جـیراخت و  فیناـصت و  ةدـع  يرعـشالا و  نسحلا  یبأ  ماـمالا  یلا 
عمس ۀئامعبرا و  نیعـست و  عست و  ۀنـس  بجر  ّلهتـسم  یف  دلو  يراهملا  لزهلا  اهیلإ  ۀلحّرلا  یف  لمعی  وا  ّدتری  ملـسم و ال  ملـسی  يراخبلا و 
دالب یلا  لحترا  ۀنیدملا و  ۀّکم و  قارعلا و  یلا  لحترا  ةأرما و  نونامث  عضب و  ءاسّنلا  نم  خیـش و  ۀئام  ثالث  فلا و  هخویـش  ةّدع  قئالخ و 

یج و دابآدسأ و  نادمه و  ناجنز و  يّرلا و  ناغماد و  ماطـسب و  درجورـسخ و  ۀنهیم و  زیربت و  ورم و  روباسین و  ناهبـصاب و  عمـسف  مجعلا 
ناقدافرج يوخ و  دبرم و  رهبا و  ناتسهق و  ناقوب و  سخرس و  جنشوب و  غب و  نوب و  ةاره و 
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ندـملا ةریثکلا و  دالبلا  نم  اهریغ  نیـسیکام و  نیدرام و  ۀـبحّرلا و  ۀـغفارلا و  رابنالاب و  عمـس  شیجرا و  ناولح و  روازدود و  ناکـسم و  و 

ریغ يری  مزع ال  هسینا و  هذختا  یقتالا  هبحصی  ادیحو ال  رافقلا  یصاقا  یف  ۀیطملا  لمعی  رایّدلا  یلاف  کفنی  ۀقّرفتملا ال  میلاقالا  ۀعـساشلا و 
ظافحلا نم  ۀـعامج  هنم  عمـس  ءاملا و  اهنم  فشتری  هّلعل  ةوادا  ریغ  دری  ارفق و ال  عابر  یف  ةرمـس  ّالا  هّلظی  ۀـسیفن و ال  ۀـجرد  براـملا  غولب 

ندم یف  ةزاجالاب  ّیح  وه  هتافّنـصم و  هنع  تیور  ریثکلا و  ددعلا  ریفغلا و  ّمجلا  هنع  يور  یناعمّـسلا و  دعـس  یبأ  ینادـمهلا و  ءاّلعلا  یباک 
یملّـسلا و نسحلا  یبأ  هیقفلا  یلع  قشمدب  هتثادح  یف  هّقفت  دـق  ناک  ضرعلا و  لوطلا و  تاذ  ضرالا  یف  همـسا  رـشتنا  اهریغ و  ناسارخ و 

ةالـص یلع  اـبظاوم  هرمع  لوط  لزی  مل  وّحنلا و  فـالخلا و  أرق  ۀـّیماظّنلا و  ۀـسردملاب  سوردـلا  عامـس  هّقفتلا و  اـهب  مزل  دادـغب  لـخد  اـمل 
یف ناضمر  رهـش  نم  نیرـشعلا  یف  هل  راهّنلا و  فارطا  لیللا و  ءانآ  حـیبستلا  راکذالا و  لفاّونلا و  نم  ارثکم  نآرقلا  ةءارقل  امزالم  ۀـعامجلا 

ۀعاط و ریغ  یف  بهذت  ۀعاس  یلع  هسفن  بساحی  لاغتـشا  یف  ّالا  ری  مل  ۀـعمج و  لک  متخی  ناک  ةولّـصلا و  یف  هؤرقی  ام  ریغ  ۀـمتخ  موی  لک 
عدصی ۀعدبلا  تاما  ۀّنّـسلا و  هب  هَّللا  ایحأ  ناک  اذکه  هَّللا  رمعل  ۀّنّـسلا و  هب  هَّللا  ییحی  دلو  کل  دلوی  مانملا  یف  هدلاو  يار  هّمأ  هب  تلمح  امل 

هَّللا و ال نید  یف  ۀـفار  هذـخات  مغاّرلا ال  فنا  مغر  نا  یلابی و  ۀـعدتبملا و ال  هَّللا  ءادـعا  یلع  وطـسی  مئال و  ۀـمول  هَّللا  یف  فاخی  ّقحلاب ال 
هَّللا ییحی  نأ  وجرأل  ّینا  ۀـلحّرلا  یلع  مزع  دـق  سیبق و  نب  نسحلا  وبا  هخیـش  هل  لاق  هَّللا  تافـص  یف  یغابلا  ضاخ  اذإ  دـحا  ۀیـصفل  موقی 
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هلثم و انیار  ام  اولاق  نّویقارعلا و  هب  بجع  دادغب  لخد  امل  ظفاحلل و  ةراشب  خیـشلل و  ۀـمارک  تدـعو  لاق  امک  ناکف  نأّشلا  اذـه  کب  یلاعت 
مدق مث  هلثم  انیار  ام  انلقف  ریزولا  نب  ّیلع  وبا  انیلع  مدق  دیمحلا  دـبع  نب  راتخملا  حـتفلا  وبا  هخیـش  لاق  نییناسارخلا و  ۀخیـشم  لاق  کلذـک 

دق هتذـمالت و  ضعبل  ینادـمهلا  ءالعلا  وبا  ظفاحلا  لاق  هلثم و  رن  ملف  اذـه  انیلع  مدـق  یّتح  هلثم  انیار  ام  انلقف  یناعمّـسلا  نبا  دعـس  وبا  اـنیلع 
خیـشلا یلا  رفاـست  نا  اـّلا  ّمهّللا  هیلإ  رفاـست  نا  کـل  نذا  ذـئنیحف  یلثم  لـضفلا  یف  نوکی  وا  یّنم  ملعا  اذاتـسا  تفرع  نا  رفاـسی  نا  هنذاتـسا 

ینعی هاوس  مویلا  بقّللا  اذه  بجوتـسی  نم  فرعی  ام  یـسوّطلا  لضفلا  وبا  بیطخلا  هخیـش  لاق  بجی و  امک  ظفاح  هناف  رکاسع  نبا  ظفاحلا 
ةدحاو ۀقیرط  موزل  نم  هیف  عمتجا  ام  هخویش  یف  عمتجی  مل  هکاردا  نسح  هئاکذ و  هدقوت و  نم  ران  ۀلعش  دادغبب  یّمسی  ناک  ظفاحلا و  ۀظفل 

مدع هَّللا و  قح  جارخا  عماجلا و  یف  هیلع  ۀـبظاوملا  فاکتعالا و  عنام و  رذـع  نم  ّالا  مّدـقملا  ّفّصلا  یف  ۀـعامجلا  مزالی  ۀنـس  نیعبرا  ذـنم 
دّمحم وبا  نیّدلا  ءاهب  ظفاحلا  هدلو  لاق  هیلع  اتـضرع  نا  دعب  ۀباطخلا  ۀمامالاک و  ۀّینیّدلا  بصانملا  نع  هضارعا  اینّدـلا و  بابـسا  یلا  علطتلا 

ینعی ةراغملا  یلا  هیلمحاف  هتدـلو  اذاف  ناش  هل  نوکی  امالغ  نیدـلت  اـهل  لوقی  ـالئاق  اـهمانم  یف  تأر  یّمأ  یب  تلمح  اـمل  یبأ  لاـق  مساـقلا 
؟؟؟ لبجب مّدلا  ةراغم 
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اهمانم هظقیلا  تقّدص  هّلک و  کلذ  تلعفف  هیف  نیملسملل  کل و  كرابی  یلاعت  هَّللا  ناف  ءیـشب  یقّدصت  هتدالو و  نم  نیعبرالا  موی  نویـساق 

میظعّتلا نع  هب  لجی  يّذلا  ءانثلا  میظعلا و  نأشلا  هل  ناک  اهمان و  وأ  تاوهشلا  یف  اهرهس  هریغ  ملعلا و  بلط  یف  یلایّللا  رهساف  دعّـسلا  ههبن  و 
نبا لاق  اریثک و  احدم  اضیا  هحدـم  یناعمّـسلا و  نبا  ةافو  نع  ترّخات  هتافو  ّنأل  یناعمّـسلا  نبا  یلع  هلیذ  یف  یثیبدـلا  نبا  ظفاحلا  هرکذ  و 

نـسح لبّنلا و  ۀقثلا و  ثیدحلا و  مولعب  ۀّماّتلا  ۀفرعملا  ناقتالا و  ظفحلا و  یف  ۀـسایرلا  هیلإ  تهتنا  نم  هتقو و  یف  نیثّدـحملا  ماما  وه  راّجنلا 
رکاسع نب  مساقلا  یبأ  ظفاحلا  عم  اموی  تنک  لوقی  ریثالا  نب  باهولا  دبع  انخیش  تعمـس  لاق و  نأشلا  اذه  متخ  هب  دیرجتلا و  فینـصتلا و 
ءزجلا یلع  فاط  ائیش و  هیلع  أرقیل  یناعمّسلا  نبا  هفقوتساف  اخیش  انیقلف  خویّشلا  ءاقل  ثیدحلا و  بلط  یف  یشمن  یناعمّسلا  نب  دعـس  یبأ  و 

نبال روشّنلا  ثعبلا و  باتک  لاقف  هعامـس  وه  يّذلا  ءزجلا  ام  رکاسع  نبا  هل  لاقف  هردص  قاض  هدـجی و  ملف  هتطیرخ  نم  هعامـس  وه  يذـّلا 
دبع ابا  ّنا  ّحص  انخیش و  نم  ّکشلا  راّجنلا  نبا  لاق  هضعب  وا  هظفح  نم  هیلع  هأرق  نزحت و  هل ال  لاقف  یبنیّزلا  رصن  یبأ  نم  هعمـس  دواد  یبأ 
یباب قلغا  نا  یـسفن  یلع  تیلآف  ینرجـضا  رثکاف و  ماّیا  ۀـثلث  یلع  أرقف  ظفاحلا  ینعی  رکاسع  نبا  مدـق  لاق  يوارفلا  لضفلا  نب  دّـمحم  هَّللا 

یلا ضما  مویلا  یل  لاق  لاقف  کب  ابحرم  تلقف  کیلإ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لوسر  انا  لاـقف  صخـش  یلع  مدـق  انحبـصا  اّـملف 
موقی یّتح  موقی  يوارفلا  ناک  ام  هَّللا  وف  یکاحلا  لاق  هنم  ّلمت  الف  یثیدح  بلطی  نّوللا  رمـسا  یهاش  صخـش  مکدلب  مدق  هل  لق  يوارفلا و 
هدلو یکح  تبثلا و  ۀقثلا  اقلطم  مامالا  اینّدلا  ظفاح  وه  لب  ماشلا  ظفاح  وه  تلقن  هطخ  نم  يوونلا و  نیّدلا  ییحم  خیشلا  هیف  لاق  ظفاحلا و 

ریزولا و نب  یلع  یبأ  ظفاحلا  هقیفر  خسن  یلع  ادامتعا  اخـسن  اهنم  لصحی  مل  ةریثک  ابتک  عمـس  دق  یبأ  ناک  لاق  مساقلا  دّـمحم  وبا  ظفاحلا 
یف هل  بحاص  عم  ثّدحتی  وه  یلایّللا و  نم  ۀلیل  هتعمسف  ریزولا  نبا  هلّـصحی  یبأ ال  هلّـصح  ام  یبأ و  هلّـصحی  ریزولا ال  نبا  هلّـصح  ام  ناک 

بتکلاب مدـقی  ریزولا  نبا  یقیفر  نا  بسحا  تنک  تلّـصح  یناک  ام  تلّـصح و  تلحر و  یناک  اـم  تلحر و  لاـقف  عماـجلا  یف  رمقلا  ءوض 
قیفر لوصح  لّمؤأ  تنک  اهب و  هتماقا  ورمب و  هانکس  تقفتاف  ءازجالا  یلاوع  یقهیبلا و  بتک  يراخبلا و  ملسم و  حیحـص  لثم  اهعمـس  یّتلا 

تهّجوت قشمد و  یلا  تلـصو  اّمبر  ّینا  یل  لوقی  ناک  ّهناف  يدارملا  نسحلا  یبأ  انقیفر  لوصو  یناـّیجلا و  اوراـق  نب  فسوی  هل  لاـقی  رخآ 
ءازجالا نم  تاّمهملا  رابکلا و  بتکلا  لیـصحت  ایناث و  ۀلحّرلا  نم  ّدـب  الف  قشمد  یلا  ءاج  مهنم  ادـحا  يرا  ام  سلدـنالاب و  يدـلب  یلا  اهنم 

هیلإ یب  یشمف  ءاج  دق  يدارملا  نسحلا  وبا  اذه  لاق  بابلا و  هیلع  ّقد  هیلإ و  هباحصا  نم  ناسنا  ءاج  یّتح  ةریـسی  مایا  الا  ضمی  ملف  یلاوعلا 
تاعومسملا بتکلا  نم  ةّولمم  طافسا  ۀعبراب  انیلع  مدق  هلزنم و  یف  هلزنا  هاقلت و  و 
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یلع لبقا  رفّسلا و  ۀنؤم  هافک  بعت و  ریغ  نم  هیلإ  هتاعومسم  لوصو  نم  هل  رّسی  ام  یلع  هناحبس  هَّللا  رکش  ادیدش و  احرف  کلذب  یبأ  حرفف 
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وبا ظفاحلا  لاق  اینّدـلا  کلم  یلع  لصح  ّهناک  اهنم  ءزج  هل  لصح  امل  ناک  اهنم و  هدوصقم  یلع  یتا  یّتح  خسنتـسا  خـسنف و  بتکلا  کـلت 
ظاـفحلا نم  ۀـعبرا  هل  تلقف  یـسّدقملا  لّـضفملا  نب  ّیلع  نسحلا  اـبا  ظـفاحلا  انخیـش  تلاـسر  يرذـنملا  هَّللا  دـبع  نب  میظعلا  دـبع  دّـمحم 

نبا لاق  رکاسع  نبا  ءالعلا و  وبا  ظفاحلا  تلق  ظفحا  رکاسع  نبا  لاق  رصان  نبا  رکاسع و  نبا  ظفاحلا  تلق  مه  نم  لاق  ظفحا  مهّیا  اورصاعت 
ظاّفحلا نم  هریغ  نیّدلا و  یکز  ظفاحلا  لاق  انذاتسا  یفلّسلا  انذاتسا  یفلّسلا  لاق  رکاسع  نبا  یفلّسلا و  رهاط  وبا  ظفاحلا  تلق  ظفحا  رکاسع 

رکاسع نبا  ناب  حّرـصی  نا  هخیـش  ّرق  ّهنا و  ّالا  ظفحا  رکاسع  نبا  هدـنع  ّنا  یلع  لیلد  اذـه  رّفظملا  ساّبعلا  یبأ  یبهّذـلا و  انخیـشک  تابثالا 
یف يرذنملا  نم  بّجعتا  تنک  دـق  تلق و  هسفن  لثم  يار  رکاسع  نبا  يرا  ام  لاق و  هنم و  ظفحا  رکاسع  نباف  الا  یبهّذـلا و  لاق  هنم  ظفحا 

لوقی ثیح  رهاط  نب  دّمحم  لضفلا  یبأ  ظفاحلاب  يدتقا  هنا  یل  حال  مث  یناعمّـسلا  نب  دعـس  یبأ  ظفاحلا  نع  لاؤّسلا  هلامها  ءالؤه و  هرکذ 
تعمـس لاق  لّضفملا  نبا  ظفاحلا  انا  يرذـنملا  ظفاحلا  اـنا  ینینویلا  نب  نیـسحلا  وبا  ظـفاحلا  اـنا  یتءارقب  رّفظملا  نبا  ظـفاحلا  اـنربخا  اـمیف 
ظاّفحلا نم  ۀـعبرا  هل  تلق  هلثم  تیار  ام  ۀّـکمب و  ظفاحلا  یناجنزلا  دعـس  تلاـس  لوقی  رهاـط  نبا  ظـفاحلا  تعمـس  لوقی  یفلّـسلا  ظـفاحلا 
روباسینب مکاحلا  هَّللا  دبع  وبا  ناهبصاب و  ةدنم  نب  هَّللا  دبع  وبا  رـصمب و  ینغلا  دبع  دادغبب و  ینطق  رادلا  تلق  نم  لاق  ظفحا  مهّیا  اورـصاعت 

ۀفرعم عم  اثیدح  مهرثکاف  ةدـنم  نبا  اّما  باسنالاب و  مهملعاف  ینغلا  دـبع  اّما  للعلاب و  مهملعاف  ینطقرادـلا  اّما  لاقف  هیلع  تححلاف  تکـسف 
يذلا ءالعلا و  یبأ  رـصان و  نباک  هریغ  رکذ  یناعمّـسلا و  نبا  رکذ  لمها  مل  ّهنا  اذه  یلع  یقب  نکل  افینـصت و  مهنـسحاف  مکاحلا  اما  ۀّمات و 

ّناف هردق  يرذنملا  فرع  دق  يرذنملا  لاؤس  نیح  نکی  مل  یناعمّـسلا  نبا  ّنا  اذه  باوج  یف  لاقی  دق  امهنم و  ّلجا  یناعمّـسلا  نبا  نا  هارن 
یفلّـسلا ماّشلاب و  رکاسع  نبا  نوبراقتم  مّهناف  ۀـعبرالا  ءالؤه  فـالخب  رایّدـلا  هذـه  یلا  لـصت  مل  كاذ  ذإ  ّنّظلا  یلع  بلغی  اـمیف  هفیناـصت 

هیلإ راشملا  ءالعلا  وبا  ناسارخ و  دالب  یصاقا  نم  یه  ورم و  یفف  یناعمّسلا  نبا  اما  نادمهب و  ءالعلا  وبا  دادغبب و  رصان  نبا  ۀّیردنکسالاب و 
نب دمحا  ءالعلا  وبا  وه  سیل  نادمهب و  ۀـئام  سمخ  نیّتس و  عست و  ۀنـس  یّفوت  ظفاحلا  ینادـمهلا  راّطعلا  نسحلا  نب  دـمحا  نب  نسحلا  وه 

يرصص نب  بهاوملا  وبا  لاق  کلذ و  ملعیلف  ناهبصاب  ۀئام  سمخ  نیعبرا و  ثالث و  ۀنس  یّفوتملا  ظفاحلا  ّیناهفـصالا  لّضفملا  نب  دّمحم 
رـصن وباف  ناهبـصاب  اّما  يردـبعلا و  رماع  وباف  دادـغبب  اّما  لاـقف  مهیقل  نیذـلا  ظاّـفحلا  نع  هتاولخ  یف  ظـفاحلا  ینعی  هرکاذا  تنکف  اـنا  اـّما 

ْمُکَسُْفنَأ  اوُّکَُزت  الَف  یلاعت  هَّللا  لاق  اذه  لقت  لاقف ال  هلثم  اندّیس  يار  ام  اذه  یلع  هل  تلقف  هنم  رهشا  ناک  ظفاحلا  لیعامسا  نکل  یترانویلا 
ْثِّدَحَف  َکِّبَر  ِۀَمِْعِنب  اَّمَأ  َو  یلاعت  لاق  دق  تلق و 

یلما ام  ّلق  ریثک  رعـش  ظفاحلل  هینادـی و  نم  هلثم و ال  رت  مل  هنیع  ّنا  ّکـش  ـال  اـنا  تلق  قدـصل  یلثم  رت  مل  ینیع  ّنا  لـئاق  لاـق  ول  معن  لاـق 
دعس یبأ  ناسارخ  ظفاح  نیب  هنیب و  ناک  هرعش و  نم  ءیشب  همتخ  ّالا و  اسلجم 
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ذافنا یف  هبتاعی  یناعمّـسلا  نبا  یلا  وه  بتک  ماشلا و  ینکاـس  یلا  مارغلا  طرف  هاّمـس  اـباتک  دعـس  وبا  هیلإ  بتک  هدـیکا  ةدوم  یناعمّـسلا  نبا 

هیلإ  باتک 
هعاضم  يراد  تأن  نا  یلإ ك و  یتاجاح  ّنا  بسحا  تنک  ام 

افولا یف  کتدهع  دقل  هعاضترا و  کنیب و  ینیب و  یتّدوم  يدث  تیسنأ 
ظفاحلا یفوت  هعاضم أ  يراد  تأن  نا  کل  یتجاح  بسحا  تنک  ام  لاق : هّلعل  ءزج و  ةدایز  هیف  هذـه  نم  لّوالا  تیبلا  هعاضق  ـال  میمت  اـخأ 

نب دومحم  لداعلا  کلملا  ناک  ریغّصلا و  باب  ةربقمب  نفد  قشمدب و  ۀئام  سمخ  نیعبس و  يدحا و  ۀنس  درفلا  بجر  رهش  رـشع  يداح  یف 
رظان اینّدلا و ال  فرخز  یلا  علطتی  اهریغ و ال  یلا  تفتلم  ریغ  هتافو  نیح  یلا  اهب  سردف  ۀّیرّونلا  ثیدحلا  راد  هل  ینب  دق  نیّدـلا  رون  یکنز 

ملع و رشن  افاکتعا و  ۀقدص و  امایص و  ةالـص و  هعاونا  فالتخاب  دّبعتلا  ۀنّـسلا و  ۀمدخ  یلع  ابظاوم  لزی  مل  لب  اههزن  قشمد و  نساحم  یلا 
مساقلا وبا  ظفاحلا  مهنم  هتفگ و  هیعفاش  تاقبط  رد  يونسا  میحّرلا  دبع  هنع و  یضر  هَّللا و  همحر  ضبق  نیح  یلا  محر  ۀلص  ةزانج و  عییشت 

ۀنـس ّلهتـسم  یف  دلو  تافّنـصملا  نم  کلذ  ریغ  ةدّلجم و  نینامث  یف  قشمد  خیرات  بحاص  ۀّیعفاّشلا  ماما  هرکذ  مّدـقتملا  نئاّصلا  وخا  یلع 
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اهیلإ و عجر  مث  نیرـشع  ۀنـس  دادغب  یلا  لحر  مث  ۀئام  سمخ  سمخ و  ۀنـس  یف  هَّللا  ۀبه  نئاّصلا  هوخا  هعمـس  ۀئامعبرا و  نیعـست و  عست و 
یقب ناسارخ و  یلا  نیرشع  عست و  ۀنس  لحر  مث  تاعامس  ریثک و  ملعب  قشمد  یلا  عجر  مث  ۀّیماظّنلاب  هّقفتی  لّصحی و  نینس  سمخ  اهب  ماقا 
ثدح یلصوملا و  یلعی  یبأ  دنسم  دمحا و  مامالا  دنسم  اهنم  هلبق  ماّشلا  لخدت  مل  ۀمیظع  بتک  ةریزغ و  تاعامسب  عجر  نینس و  ةّدع  وحن 

ۀّجحلا و يذ  رـشع  ناضمر و  یف  فاکتعالا  یلع  ابظاوم  تمـسلا  نسح  اّریخ  انّید  هَّللا  ۀمحر  ناک  ۀّمئا و  هنم  عمـسف  ۀلحّرلا  کلت  یف  اضیا 
ۀلیل ییحی  رکذـلا و  لفاونلا و  ریثک  موی  ّلـک  یفف  ناـضمر  یف  اـّما  ۀـعمج و  ّلـک  یف  نآرقلا  متخ  یلع  لّوـالا و  ّفّصلا  یف  ۀـعامجلا  یلع 

ءارمألا یلا  تافتلالا  لیلق  رکنملا  نع  یهّنلا  فورعملاب و  رمالا  ریثک  هیلع  اهضرع  دعب  بصانملا  نع  اضرعم  نیدیعلا  نابعـش و  نم  فصّنلا 
هنم  دّیج و  رعش  هل  اینّدلا و  ءانبا  و 

لزغلا  اذ  ام  یباصّتلا و  اذ  امف  بیشملا  ءاج  کحیو  سفن  ایا 
لزی  مل  ناک  بیشملا  ءاج  نکی و  مل  ناک  یبابش  ّیلوت 
لزالا  یف  یل  هَّللا  ردق  ام  نوکا و  نمم  يرعش  تیل  ایف 

وبا هیلع و  ةولّصلل  نیّدلا  حالـص  ناطلّـسلا  رـضح  ربعلا و  یف  هلاق  ۀئام  سمخ  نیعبـس و  يدحا و  ۀنـس  بجر  رـشع  يداح  هَّللا  همحر  یّفوت 
وبا نیّدلا  ۀقث  ریبکلا  ظفاحلا  نیـسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  یلع  هتفگ  هّیعفاش  تاقبط  رد  ۀبهـش  یـضاق  نب  دمحا  نب  رکب 

ةدیفملا تافّنـصملا  نم  کلذ  ریغ  قشمد و  خیرات  بحاص  مهئاول  لماح  هنامز و  یف  ثیدحلا  لها  ماما  ۀـّیعفاشلا و  رخف  رکاسع  نب  مسقلا 
ةأرما نینامث  خیش و  ۀئامثالث  فلا و  وحن  نم  ریثکلا  عمس  ةریثک و  دالب  یلا  لحر  ۀئامعبرا و  نیعست و  عست و  ۀنس  یف ؟؟؟ هدلوم  ةروهشملا 

هیلع اهضرع  دعب  بصانملا  نع  اضرعم  موی  ّلک  یفف  ناضمر  یف  اّما  ۀعمج و  ّلک  یف  متخی  اّریخ  انّید  ناک  دادغب و  قشمدب و  هّقفت  و 
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ملعلا ریثک  وه  هخیرات  یف  یناعمّسلا  دعس  وبا  ظفاحلا  لاق  اینّدلا  ءانبا  ءارمألا و  یلا  تافتلالا  لیلق  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  ریثک 
یف غلاب  لحر و  طاتحم  ّتبثتم  ةءارقلا  حیحـص  دیناسالا  نوتملا و  ۀـفرعم  نیب  عمج  تمّـسلا  نسح  ّریخ  نّید  نقتم  ۀـقث  ظفاح  لضفلا  ریزغ 

دّمحم وبا  لاق  قشمدل و  خیرات  یف  عرش  جیراّختلا و  جّرخ  فیناصّتلا و  فّنـص  هنارقا و  یلع  یبرا  هریغ و  عمجی  مل  ام  عمج  نا  یلا  بلّطلا 
یّفوت رکاسع  نبا  لثم  مهیف  تیار  ام  ینیدملا  یسوم  ابا  ظفاحلا  ینادمهلا و  ءالعلا  ابا  ظفاحلا  یفلّسلا و  ظفاحلا  تیار  يواهّرلا  رداقلا  دبع 

هفیناصت نم  هنع و  هَّللا  یضر  ۀیواعم  ربق  اهیف  یّتلا  ةرجحلا  یقرش  ریغّصلا  باب  ةربقمب  نفد  ۀئام و  سمخ  نیعبس و  يدحا و  ۀنـس  بجر  یف 
نوعبرا ۀـینامث و  ۀـعبرالا  ننّـسلل  فارطالا  ءزج  نوعبـس  نانثا و  تاقفاوملا  ةدـّلجم  نینامث  یف  زج و  ۀـئام  نامث  ریبکلا  خـیراتلا  ةروهـشملا 

دّلجم و ّيرعـشالا  نسحلا  یبأ  خیـشلا  یلع  يرتفملا  بذک  نییبت  ءزج  رـشع  دـحا  ثیدـحلا  باحـصا  لضف  ءزج  رـشع  انثا  هخویـش  مجعم 
نب یلع  مساقلا  وبا  اینّدلا  ۀقث  ۀـجحلا  تبثلا  ۀـقثلا  اینّدـلا  ظفاح  لب  ماشلا  ظفاح  ریبکلا  مامالا  رکاسع  نبا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویس 

لضف کلام و  بیرغ  کلام و  یلاوع  ۀعبرالا و  ننّسلا  فارطا  قشمد و  خیرات  بحاص  یعفاشلا  یقشمّدلا  نیسحلا  نب  هَّللا  ۀبه  نب  نیسحلا 
دلو کلذ  ریغ  ةّزملا و  خیرات  ایراد و  لها  دنـسم  هتجوز و  ۀـینک  هتینک  تقفاو  نم  يوونلا و  یلاوع  نابـشلا و  بقانم  ثیدـحلا و  باحـصا 
ددع ۀّینادلبلا و  نیعبرالا  لمع  اهریغ و  ةاره و  ورم و  روباسین و  ۀفوکلا و  دادغب و  یلا  لحر  هدلاو و  ءانتعاب  هنس 505  یف  عمس  ۀنس 499 و 
ملعلا ریزغ  ریخلا  نیّدلا و  لها  نم  نینقتملا  ظاّفحلا  رابک  نم  ناک  رابکلا و  نم  عمس  ةأرما  نونامث  فین و  خیـش و  ۀئامثالث  فلا و  هخویش 

هنذاتسا لجرل  لوقی  ینادمهلا  ءالعلا  ابا  تعمس  يدوعـسملا  جاتلا  لاق  هنیتم  سلاجم  یلما  دانـسالا و  نتملا و  ۀفرعم  نیب  عمج  لضفلا  ریثک 
نب بهاوملا  وبا  لاق  بجی و  امک  ظفاح  هناف  رکاسع  نبا  یلا  رفاست  نا  ّالا  هیلإ  رفاست  نا  کل  نذا  حف  یّنم  فرعا  دحا  تیار  نا  ۀـلحّرلا  یف 

قفاوملا هیلع  عمتجال  مهمحز  ام  سانلا و  طلاخ  ول  دحا و  هناش  یف  مساقلا  وبا  ظفاحلا  لجاسی  ّهنا ال  معا  انا  ءالعلا  وبا  ظفاحلا  لاق  يرصص 
رـصن وباف  ناهبـصاب  اّما  يردبعلا و  رماع  وباف  دادـغبب  اّما  لاقف  مهتیقل  نیذـّلا  ظافحلا  نع  ظفاحلا  مساقلا  ابا  رکاذا  تنک  لاق و  فلاخملا  و 
اوُّکَُزت الَف  یلاعت  هَّللا  لاق  اذه  لقت  لاق ال  هسفن  لثم  اندّیس  يار  ام  اذه  یلعف  تلقف  رهشا  ناک  ظفاحلا  دّمحم  نب  لیعامسا  نکل  یترانویلا و 
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ْمُکَسُْفنَأ 
ْثِّدَحَف  َکِّبَر  ِۀَمِْعِنب  اَّمَأ  َو  لاق  دقف  تلق 

لاق ظفحا  مهّیا  اورصاعت  ۀعبرا  نع  لضفملا  نب  نسحلا  ابا  ظفاحلا  انخیش  تلاس  يرذنملا  لاق  قدصل و  یلثم  ینیعرت  مل  لئاق  لاق  ول  لاقف 
ظفاحلا تلقف  رکاسع  نبا  لاقف  رکاسع  نبا  ینیدملا و  یسوم  وبا  ظفاحلا  تلقف  رکاسع  نبا  لاقف  رکاسع  نبا  رـصان و  نبا  ظفاحلا  تلق  نم 

وبا مث  هخیش  عم  ابیدات  رکاسع  نبا  لیضفتب  حّرـصی  نا  ّبحا  ام  ّهنا  ینعی  یبهّذلا  لاق  انخیـش  یفلّـسلا  لاقف  رکاسع  نبا  یفلّـسلا و  رهاط  وبا 
يواهّرلا رداقلا  دبع  ظفاحلا  لاق  هئاملع و  ثیدحلا و  روحب  نم  یفلّسلا  ّنا  عم  یفلّسلا  نم  ظفحا  یسوم 
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ۀفورعملا ۀـقثلا و  ناقتالا و  ظفحلا و  یف  ۀـسایرلا  هیلإ  تهتنا  هتقو  یف  نیثدـحملا  ماما  وه  راّجنلا  نبا  لاق  رکاسع و  نبا  نم  ظفحا  تیار  ام 

هنس عئاقو  رد  رصتخم  خیرات  رد  یبویالا  یلع  نب  لیعامـسا  ءادفلا  وبا  هنس 571 و  بجر  رـشع  يداح  یف  تام  نأشلا  اذه  متخ  هب  ۀّماّتلا و 
بقلملا یقشمدلا  رکاسع  نباب  فورعملا  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبا  ظفاحلا  یّفوت  اهیف  هتفگ و  ۀئام  سمخ  نیعبـس و  يدحا و 

هیف یتا  دادـغب  خـیرات  عضو  یلع  ةدـّلجم  نینامث  یف  قشمد  خـیرات  فّنـص  ۀـّیعفاّشلا  ءاهقفلا  نایعا  نم  ثیدـحلا  یف  اماما  ناک  نیدـلا  رون 
ۀنـس رد  رـصتخملا  همتت  رد  يدروـلا  نب  اـی  ریهـشلا  رفظم  نب  رمع  ۀـئامعبرا و  نیعـست و  عـست و  ۀنـس  لوا  یف  روکذـملا  دـلوم  بئارغلاـب و 

نیثّدحملا ۀّیعفاشلا و  نایعا  نم  نیّدلا  رون  یقشمدلا  رکاسع  نب  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبا  ظفاحلا  یفوت  اهیف  هتفگ و  هروکذم 
هب  ساب  هرعش و ال  نم  تلق و  ۀئامعبرا  نیعست و  عست و  ۀنس  دلو  بئارغ و  هیف  ادّلجم  نونامث  قشمد  خیرات  هل 

یلاوعلا  ثیداحالا  هفرشا  ملع و  ّلجا  ثیدحلا  نا  الا 
یلامالا  یف  دئاوفلا  هنسحا  يدنع و  هنم  عون  لک  عفنا  و 

لاجّرلا  هاوفاک ؟؟؟ هققحت  ائیش  ملعلل  يرت  نل  ّکنا  و 
لالم  الب  لاجّرلا  نع  هذخ  هیلع و  صرح  اذ  حاص  ای  نکف 

لاضعلا  ءادلاب  فیحصّتلا  نم  یمرتف  فحص  نم  هذخات  و ال 
نب ّیلع  ماشلا  ظفاح  تام  ۀئام  سمخ  نیعبـس و  يدحا و  ۀنـس  یف  هتفگ و  سیمخ  خیرات  رد  يرکبرایّدـلا  نسح  نب  دّـمحم  نب  نیـسح  و 

عماج رد  یمزراوخلا  دّـمحم  نب  دومحم  نب  دّـمحم  دـّیوملا  وبا  ۀنـس و  نوعبـس  ثالث و  هل  ریبکلا و  خـیراّتلا  بحاص  رکاـسع  نب  نیـسحلا 
نیسحلا نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  یلع  هخیرات  یف  راجنلا  نبا  ظفاحلا  لاق  یقشمّدلا  رکاسع  نب  یلع  هتفگ  هفینح  یبأ  دیناسم 

سمخ نیـسمخ و  ۀنـس  یف  ریغـص  وه  ربکالا و  هیخا  ةدافاب  عمـس  هتقو  یف  نیثّدـحملا  ماما  قشمد  لها  نم  رکاسع  نباب  فورعملا  یعفاشلا 
هدلاو و نم  هسفنب  عمس  یئاّبجلا و  رهاط  یبأ  طاریق و  نب  عبس  شحولا  یبأ  بیـسّنلا و  یبأ  مساقلا و  یبأ  ینیزاوملا و  نسحلا  یبأ  نم  ۀئام 
نیرشع و ۀنس  یف  قارعلا  یلا  لحر  هنا  مث  ةزمح  نب  میرکلا  دبع  یملّسلا و  نیـسحلا  یبأ  سیبق و  نب  نیـسحلا  یبأ  ینافکالا و  دّمحم  یبأ 

بلاغ یبأ  روکذملا و  نب  دعسالا  نب  ریثک  یلع  أرق  يرونیدلا و  نسحلا  یبأ  نیصحلا و  مساقلا  یبأ  نم  دادغبب  ریثکلا  عمـس  ۀئام و  سمخ 
لازغلا و نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  ۀّکمب  عمـس  مهاوس و  ریثک  قلخ  نم  يراصنالا و  یقابلا  دبع  نب  دّمحم  ءاّنبلا و  نب 

ابا فیرـشلا  ۀفوکلاب  يورهلا و  يراصنالا  يداهلا  دبع  نب  عساولا  دبع  نب  قالخلا  دـباع  حوتفلا  ابا  ۀـنیدملاب  يردـبعلا و  ۀـیواعم  نب  نیزر 
یلا لـحر  قشمد و  یلا  ذاـع  هقفلا و  فـالخلا و  أرقی  ثیدـحلا و  عمـسی  اـهب  ماـقا  دادـغب و  یلا  داـع  یبـنیزلا و  میهاربا  نب  رمع  تاـکربلا 
رهاط نب  رهاز  يدنّـسلا و  دّمحم  ابا  يوارفلا و  هَّللا  دبع  ابا  اهب  عمـس  نیرـشع و  عست و  ۀنـس  روباسین  لخد  ناجیبرذا و  قیرط  یلع  ناسارخ 
نانمس ناغماد و  ماطسب و  نادمه و  ناهبصا و  ورم و  سوط و  سخرس و  جنشوبب و  عمس  يریـشعلا و  رفظملا  وبا  اهجو و  هاخا  یماحـشلا و 

یلا داع  ۀعامج و  نع  بتک  ۀئام و  سمخ  نیثلث و  ثلث و  ۀنس  دادغب  یلا  دالبلا  نم  اهریغ  ناجنز و  يرلا و  و 
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ءزج و نیعبـس  ۀـئام و  سمخ  یف  قشمد  خـیرات  عمج  هرمع  رخآ  یلا  هقیرط  نسحا  ریـس و  لـمکا  یلع  فّنـصی  یلمی و  ثّدـحی و  قـشمد 
هخویش ءامسال  مجعملا  ءزج و  نوعبرا  ۀینامث و  فارطالا  ۀفرعم  یلع  فارشالا  ءزج و  نیعست  نینثا و  تاقثلا  ۀّمئالا  خویـش  نع  تاقفاوملا 

ۀئامعبرا و نیعست و  عست و  ۀنس  مّرحم  یف  دلو  فیناصتلا  نم  کلذ  ریغ  خیـش و  ۀئام  ثلث  فلا و  مهتّدع  هل و  اوزاجا  مهنم و  عمـس  نیّذلا 
رّمعملا خیشلا  هنع  ینثّدح  دقف  هَّللا  دابع  فعـضا  لوقی  ریغّـصلا  باب  رباقم  یف  نفد  ۀئام و  سمخ  نیعبـس و  يدحا و  ۀنـس  بجر  یف  یّفوت 

نباب فورعملا  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  ّیلع  مساقلا  وبا  ظفاحلا  مامالا  انربخا  لاق  قشمدب  یقشمّدلا  ۀملسم  نب  جرفلا  نب  دمحا  نیّدلا  دیـشر 
ۀنیدم رد  یقینزا  ۀئام و  سمخ  نیسمخ و  سمخ و  ۀنس  خیشلا  اذه  دلوم  ۀئام و  سمخ  نیّتس و  ّتس و  هنس  عمـسا  انا  هیلع و  ةءارق  رکاسع 

ۀبه نب  نسحلا  دمحم  یبأ  نب  ّیلع  مساقلا  وبا  ظفاحلا  وه  ادّلجم و  نوسمخ  ۀعبس و  رکاسع  نبا  ظفاحلا  خیرات  خیراّوتلا  نم  هتفگ و  مولعلا 
هب و رهتـشاف  ثیدحلا  هیلع  بلغ  ۀّیعفاشلا  ءاهقف  نایعا  نم  ماشلا و  ثدـحم  ناک  نیّدـلا  ۀـقث  بّقلملا  یقـشمّدلا  رکاسع  نباب  فورعملا  هَّللا 

یناعمّـسلا هعـس  یبأ  ظفاحلا  قیفر  ناک  خـیاشملا و  یقل  دالبلا و  باج  فّوط و  لحر و  هریغل و  قفّتی  مل  ام  هنم  عمج  نا  یلا  هبلط  یف  غلاـب 
فیناصّتلا فّنـص  ناهبـصا  ةاره و  روباسین و  ناسارخ و  یلا  مث  قشمد  یلا  لحر  ّمث  دادغبب  عمـس  دـیناسالا  نوتملا و  نیب  عمج  ۀـلحّرلا  یف 

هعـضول عسّتی  رمعلاف ال  ّالا  لقع و  ذنم  اذه  عمج  ّهنا  لیق  بئاجعلاب  هیف  یتا  هطخب  ةدلجم  نینامث  یف  قشمدل  ریبکلا  خیراتلا  فّنـص  ةربتعملا 
سمخ نیعبس و  يدحا و  ۀنس  بجر  نم  نیرشعلا  يداحلا و  یف  یّفوت  ۀئامعبرا و  نیعست و  عست و  ۀنس  مّرحملا  لّوا  یف  دلو  لاغتـشالا  دعب 

هَّللا ۀـبه  نب  نسحلا  نب  یلع  مساـقلا  وبا  ظـفاحلا  نیّدـلا  ۀـقث  هتفگ  موـلعلا  دـجبا  رد  رـصاعم  ناـخ  نسح  قیدـص  يوـلوم  قشمدـب و  ۀـئام 
هبلط یف  غلاب  هب و  رهتـشاف  ثیدحلا  هیلع  بلغ  ۀـّیعفاّشلا  ءاهقفلا  نایعا  نم  هتقو و  یف  ماشلا  ثّدـحم  ناک  یقـشمّدلا  رکاسع  نباب  فورعملا 

ۀـلحّرلا و یف  یناعمّـسلا  دعـس  یبأ  ظفاحلا  قیفر  ناک  خـیاشملا و  یقل  دالبلا و  باج  فّوط و  لحر و  هریغل و  قفتی  مل  ام  هنم  عمج  نا  یلا 
لابجلا ناهبصا و  ةاره و  وا  روباسین  لخد  ناسارخ و  یلا  مث  قشمد  یلا  عجر  مث  دادغبب  عمـس  دیناسالا  نوتملا و  نیب  عمج  انّید  اظفاح  ناک 
ریبکلا خیراّتلا  فّنـص  فیلاتلا  عمجلا و  یف  اظوظحم  ثیداحالا  یلع  مالکلا  نسح  ناک  جـیراّختلا و  جّرخ  ةدـیفملا و  فیناصّتلا  فّنـص  و 

یف دلو  لاغتـشالا  دعب  هعـضول  عستی  رمعلاف ال  الا  هسفن و  لقع  ذنم  اذـه  عمج  هنا  لیق  بئاجعلاب  هیف  یتا  هطخب  ادـّلجم  نینامث  یف  قشمدـل 
فیلاوت هب و  ساب  رعش ال  هل  نیّدلا و  حالـص  ناطلّـسلا  هیلع  ةولّـصلل  رـضح  قشمدب و  ۀنـس 571  بجر  یف  یّفوت  ۀنـس 499 و  مّرحملا  لّوا 

ۀبه نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  نب  یلع  مساقلا  وبا  ظفاحلا  هتفگ  لّلکم  جات  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  زین  ۀـعتمم و  ءازجا  ۀنـسح و 
ۀّیعفاشلا ءاهقفلا  نایعا  نم  هتقو و  یف  ماشلا  ثدحم  ناک  نیّدلا  ۀقث  بقلملا  یقـشمّدلا  رکاسع  نباب  فورعملا  نیـسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا 

ناک خـیاشملا و  یقل  دالبلا و  باج  فوط و  لحر و  هریغل و  قفتی  مل  اـم  هنم  عمج  نا  یلا  هبلط  یف  غلاـب  هب و  رهتـشاف  ثیدـحلا  هیلع  بلغ 
ظفاحلا قیفر 

373 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
باحـصا نم  ۀنـس 520  یف  دادـغبب  عمـس  دـیناسالا  نوتملا و  نیب  عمج  انید  اـظفاح  ناـک  ۀـلحرلا و  یف  یناعمّـسلا  میرکلا  دـبع  دیعـس  یبأ 
فیناصّتلا فنص  لابجلا و  ناهبصا و  ةاره و  روباسین و  لخد  ناسارخ و  یلا  لحر  مث  قشمد  یلا  عجر  مث  يرهوجلا  یخونتلا و  یکمربلا و 

نینامث یف  قشمدـل  ریبکلا  خـیراّتلا  فّنـص  فیلاتلا  عمجلا و  یف  اظوفحم  ثیداحالا  یلع  مالکلا  نسح  ناک  جـیراختلا و  جّرخ  ةدـیفملا و 
: هلوق کلذ  نمف  هب  ساب  رعش ال  هل  ۀعتمم و  ءازجا  ۀنسح و  فیلاوت  هریغ  هل  دادغب و  خیرات  قسن  یلع  وه  بئاجعلاب و  هیف  یتا  ادلجم 

یلاوعلا  ثیداحالا  هفرشا  ملع و  ّلجا  ثیدحلا  ّنا  الا 
یلامالا  دئاوفلا و  هنسحا  يدنع و  هنم  عون  لک  عفنا  و 

لاجّرلا  هاوفاک  هققحی  ائیش  ملعلل  يرت  نل  ّکنا  و 
لالم  الب  لاجّرلا  نع  هذخ  هیلع و  صرح  اذ  حاص  ای  نکف 

لاضعلا  ءاّدلاب  فیحصتلا  نم  یمرتف  فحص  نم  هذخأن  و ال 
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هیلإ  بوسنملا  نم  و 
لزغلا  اذ  ام  یباصتلا و  اذ  امف  بیشملا  ءاج  کحی  سفن و  ایا 

لزی  مل  ناک  یبیشم  ءاج  نکی و  مل  ناک  یبابش  ّیلوت 
لزن  دق  اهب  نونملا  بطخ  ةّرغ و  ّیلع  یسفنب  ّیناک 
لزالاب  یل  هَّللا  رّدق  ام  نوکا و  اّمم  يرعش  تیل  ایف 

ءزج یف  ۀلاسر  وه  طیطالا و  ثیدـح  یف  عقاولا  طیلغتلا  مهولا و  نییبت  باتک  داهجلا و  ضرف  ۀـماقا  یف  داهتجالا  باتک  هل  راثالا و  یف  لاق 
ریثک و نبا  هرکذ  بکارلاب  لحّرلا  طیط  اظفل  هیف  رطملل و  عفشتساف  معلـص  یبّنلا  یتا  ایبارعا  ّنا  وه  دواد و  وبا  هجرخا  يّذلا  ثیدحلا  هیف  ّدر 

نوکی یّنس ال  لک  لاقیف  ةدئاف  بتکلا  ّلجا  نم  وه  یکبسلا و  نبا  لاق  يرعشالا  نسحلا  یبأ  یلا  بسن  امیف  يرتفملا  بذک  نییبت  باتک  هل 
یعفایلا و مامالا  هرـصتخا  کلذ  هل  لصحی  یتح  ۀـقیقحلا  یلع  ایعفاش  هیقفلا  نوکی  ةریـصب و ال  یلع  هسفن  نم  سیلف  باتکلا  کـلذ  هدـنع 

بجر نم  نیرـشعلا  يداحلا و  نینثالا  ۀلیل  یّفوت  ۀنـس 799 و  مرحملا  لوا  یف  هتدالو  تناک  یهتنا و  کلذ  ریغ  نآرقلا و  تاـمهبم  باـتک 
ءابحاب نیقّتملا  ءالبنلا  فاحتا  رد  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  زین  هَّللا و  همحر  نیّدلا  حالص  ناطلسلا  هیلع  ةولصلا  رضح  قشمدب و  هنس 471 
بقلملا یقـشمدلا  رکاسع  نباب  فورعملا  نیـسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  دّـمحم  یبأ  نب  یلع  هتفگ  نیثدـحملا  ءاهقفلا و  رثا 

هغلابم شبلط  رد  هتفرگ و  ترهـش  نادب  هدمآ و  بلاغ  يورب  ثیدح  دوب  هّیعفاش  ياهقف  نایعا  زا  ماش و  ثدحم  دوخ  تقو  رد  نیدـلا  ۀـقث 
دبع دعـس  یبأ  ظـفاح  قیفر  درک  خـیاشم  تاـقالم  دـالب و  بوجو  فاوط  تلحر و  داـتفین  قاـفتا  ار  وا  ریغ  هک  دوـمن  عـمج  يزیچ  هدوـمن 

زا ۀئام  سمخ  نیرـشع  هنـس  رد  دادغب  رد  شتعامـس  دـش  انید  ظفاح  درک  عمج  دـیناسا  نوتم و  نایم  تلحر  رد  دوب  یناعمّـسلا  نب  میرکلا 
دـش و لابج  ناهبـصا و  تاره و  روباـسین و  لـخاد  تفاتـش و  ناـسارخب  درک و  عوجر  قشمدـب  تسیرهوج  یخونت و  یکم و  رب  باحـصا 
رد قشمد  ریبک  خـیرات  فیلات  عمج و  رد  ظوظحم  ثیداحا  رب  مالکلا  نسح  دوب  هدومن  جـیراخت  جـیرخت  درک و  فیلاـت  هدـیفم  فیناـصت 

اهنم هب  ساب  هک ال  تسرعـش  تسرگید و  فیلات  نیزج  ار  وا  هدروآ و  بئاجع  يو  رد  دادـغب  خـیرات  قسن  رب  تسوا  فیلات  دـّلجم  داتـشه 
: هلوق

یلاوعلا  ثیداحالا  هفرشا  ملع و  ّلجا  ثیدحلا  ّنا  الا 
374 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  دئاوفلا  هنسحا  يدنع و  هنم  عون  لک  عفنا  و 

ائیش ملعلل  يرت  نل  ّکنا  یلامالا و  و 
هیلع  صرح  اذ  حاص  ای  نکف  لاجرلا  هاوفاک  هققحی 

یمرتف  فحص  نم  هذخات  رالم و ال  الب  لاجّرلا  نع  هذخ  و 
مظن  هیلإ  بوسنملا  نم  لاضعلا و  ءاّدلاب  فیحصّتلا  نم 

لزغلا  اذ  ام  یباصتلا و  اذ  امف  بیشملا  ءاج  کحیو  سفن  ایا 
لزی  مل  ناک  یبیشم  ءاج  نکی و  مل  ناک  یبابش  ّیلوت 

لزن  دق  اهب  نونملا  بطخ  ةّرغ و  یلع  یسفنب  ناک 
لزالاب  یل  هَّللا  رّدق  ام  نوکا و  اّمم  يرعش  تیل  ایف 

تسب و تافو  هدوب و  ۀـئامعبرا  نیعـست و  عست و  ۀنـس  مّرحم  لوا  رد  شتدالو  ماّللا  لبق  يازلا  وه  مزلی و  ام ال  اـهیف  مزتلا  هتفگ  ناـکلخ  نبا 
نیدلا و حالـص  ناطلـس  دش  نوفدم  ریغّـصلا  باب  رباقمب  دوخ  لها  ردپ و  دزن  قشمدب و  ۀـئام  سمخ  نیعبـس و  يدـحا و  ۀنـس  بجر  مکی 

دندش رضاح  وا  هزانج  زامن  رد  يروباسین  نیدلا  بطق  خیش 
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مود هاجنپ و  هجو 

عماج رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  دّمحم  نب  كرابم  تاداعّـسلا  وبا  نیدـلا  دـجم  هکنآ 
هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  لوسّرلا  ثیداحال  لوصالا 

لکاف ّیلع  ءاجف  رئاّطلا  اذـه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهَّللا  لاقف  ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـنع  ناک  لاق  سنا 
ةراشب يدنع  کل  یل و  رفغتـسا  یلعل  لاق  اسنا  نا  اهرخآ  یف  ۀّـصق و  ثیدـحلا  اذـه  یف  یـسیع  وبا  لاق  نیزر  لاق  يذـمرتلا و  هجرخا  هعم 

یهتنا ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لوقب  هربخاف  لعفف 
ثیدحلا اذهل  و  ریثالا * نباب  فورعملا  تاداعـسلا  ابا  ینعا  ریقنتلا * بیقنتلا و  یف  قذاحلا  رهاملا  ریرحنلا * ذبهجلا  دقنملا  اذه  ۀیاور  یف  و 

صکن وا  ریبخلا * ققحملا  كاذ  هاور  ام  دعب  هنع  داح  نمف  رینملا * قرشملا  قحلا  حوضو  یلع  رینتـسم * نیبتـسم  رهاز  لیلد  ریثالا * لیثالا 
نبا و  ریعـسلا * میحجلا و  باحـصال  ّدعا  اّمع  بئاه  و ال  ریـصملا * ءوسب  لابم  ریغ  ۀلاحم  وهف ال  ریـصبلا * دقانلا  اذه  هب  ثّدح  ام  ّبغ  هنع 
لماک رد  ریثالا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  تسریظنلا  هبیـشلا و  مودعم  ققحم  ریهـش و  هب و  قوثوم  ثّدـحم  ریبک و  دـمتعم  ملاع  ریثالا 

دبع نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  كرابملا  تاداعّـسلا  وبا  نیّدلا  دجم  یخا  یّفوت  ۀجحلا  يذ  خلـس  یف  اهیف  هتفگ و  ۀـئام  ّتس  ّتس و  هنـس  رد 
ۀغّللا ثیدحلا و  وحنلا و  نالوصالا و  هقفلا و  اهنم  مولع  ةدع  یف  املاع  ناک  نیعبرا و  عبرا و  ۀنـس  نیعیبرلا  دحا  یف  هدـلوم  بتاکلا  میرکلا 

هب برـضی  اقلفم  ابتاک  ناک  ۀـنّودم و  لئاسر  هل  ثیدـحلا و  بیرغ  باسحلا و  وحنلا و  ثیدـحلا و  ریـسفتلا و  یف  ةروهـشم  فیناـصت  هل  و 
یف ینمهتی  هترکذ  ام  یلع  فقی  نم  لعل  نامزلا و  نساحم  نم  ناک  دقلف  هنع  یضر  هَّللا و  همحر  میقتسم  قیرط  موزل  نیتم و  نید  اذ  لثملا 
هتفگ نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نباب  فورعملا  دّمحم  نب  دمحا  نیّدلا  سمش  یضاق  رّصقم و  ینا  ملعی  انرـصع  لها  نم  هفرع  نم  یلوق و 

بقلملا يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  ینابیـشلا  دحاولا  دبع  نب  میرکلا  دبع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  مرکلا  یبأ  نب  كرابملا  تاداعـسلا  وبا 
مهیلإ و راشملا  ءالضفلا  ادحاو  اردق  ءالبنلا  ربکا  وا  رکذ  ءاملعلا  رهشا  هقح  یف  لبرا  خیرات  یف  یفوتسملا  نبا  تاکربلا  وبا  لاق  نیدلا  دجم 

قبس دق  ناهّدلا و  كرابملا  نب  دیعس  دّمحم  یبأ  هخیش  نع  وّحنلا  ذخا  مهیلع  رومالا  یف  دمتعملا  لثامالا  درف 
375 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عمج لوسرلا  ثیداحا  یف  لوصالا  عماج  اهنم  ۀعیسولا  لئاسرلا  ۀعیدبلا و  تافّنصملا  هل  هتیاور و  مّدقتت  مل  ارّخاتم و  ثیدحلا  عمس  هرکذ و 
سمخ یف  ثیدـحلا  بیرغ  یف  ۀـیاهّنلا  باتک  اـهنم  هیلع و  ةریثک  ةداـیز  هیف  نا  اـّلا  نیزر  باـتک  عضو  یلع  وه  ۀتّـسلا و  حاحّـصلا  نیب  هیف 

هل يرـشخمزلا و  یبلعثلا و  ریـسفت  نم  هذـخا  میرکلا  نآرقلا  ریـسفت  یف  فاشکلا  فشکلا و  نیب  عمجلا  یف  فاـصنالا  باـتک  تادـّلجم و 
نبال وّحنلا  یف  لوصالا  حرـش  یف  عیدبلا  باتک  ۀباتکلا و  ۀعنـص  یف  فیطل  باتک  هل  راکذالا و  ۀیعدالا و  یف  راتخملا  یفطـصملا و  باتک 
نبا ةریزجب  هتدالو  تناک  فیناصتلا  نم  کلذ  ریغ  هنع و  هَّللا  یضر  یعفاشلا  دنسم  حرـش  یف  یعفاشلا  باتک  لئاسر و  ناوید  هل  ناّهدلا و 
یلا داع  مث  ۀئام  سمخ  نیتس و  سمخ و  ۀنس  یف  لصوملا  یلا  لقتنا  مث  اهب  أشن  ۀئام و  سمخ  نیعبرا و  عبرا و  ۀنس  نیعیبّرلا  دحا  یف  رمع 
هرکذ مّدقملا  ینیزلا  مداخلا  نب  هَّللا  دبع  نب  زامیق  نیدهاجم  ریمالا  ۀـمدخب  لّصتا  اهب و  تایالولا  یف  لقنت  لصوملا و  یلا  داع  مث  ةریزجلا 

نب دوعـسم  نیّدـلا  ّزع  ۀـمدخب  لصتاف  هرکذ  قبـس  امک  هیلع  ضبق  نا  یلا  ایـشنم  هیدـی  نیب  بتکف  ۀـکلمملا  بئان  ناک  فاقلا و  فرح  یف 
یظحف هرکذ  قبـس  دق  هاش و  نالـسرا  نیّدـلا  رون  هدـلوب  لّصتا  ّمث  یّفوت  نا  یلا  هل  بتک  هلئاسر و  ناوید  ّیلوت  لصوملا و  بحاص  دودوم 
رباکالا هاشغی  هراد  یف  ماقا  اقلطم و  ۀباتکلا  نم  هعنمف  هیلحر  هیدی و  ّفک  ضرم  هل  ضرع  مث  ةّدم  هل  بتک  هیدـل و  هتمرح  ترفوت  هدـنع و 

ّهنا ینغلب  لصوملاب و  اهنکـسی  ناک  یتلا  هراد  یلع  اهیلع و  هکالما  فقو  برح و  رـصق  لـصوملا  يرق  نم  ۀـیرقب  اـطابر  أـشنا  ءاـملعلا و  و 
ۀنس رد  ربع  رد  یبهذ  خلا و  ۀباتکلا  رایتخالا و  یف  اهیلع  هنونیعی  ۀعامج  هدنع  ناک  اهل و  غرفت  هناف  ۀلطعلا  ةّدم  یف  اهّلک  بتکلا  هذه  فّنص 
مث يرزجلا  ّینابیّـشلا  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  كرابملا  ریثالا  نبا  تاداعّـسلا  وبا  نیّدلا  دجم  ۀماّلعلا  هتفگ و  ۀئام  تس  تس و 
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هنـس رد  مالـسالا  لود  رد  یبهذ  زین  نیعبرا و  عبرا و  ۀنـس  هل  ثیدـحلا و  بیرغ  یف  ۀـیاهّنلا  لوصالا و  عماـج  فّنـصم  بتاـکلا  یلـصوملا 
بحاص یلصوملا  مث  يرزجلا  ّینابیشلا  ریثالا  دّمحم  نب  دّمحم  نب  كرابملا  تاداعّـسلا  وبا  نیّدلا  دجم  ۀمالعلا  تام  اهیف  هتفگ و  هروکذم 

رشبلا رابخا  یف  رصتخم  رد  ءادفلا  وبا  نیدلا  دامع  رهشا و  ۀعست  ۀنس و  نوتـس  ناتنثا و  هل  ماعلا و  رخآ  یف  ثیدحلا  بیرغ  لوصالا و  عماج 
هدلوم میرکلا و  دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  كرابملا  تاداعّسلا  وبا  نیّدلا  دجم  یفوت  ۀجحلا  يذ  خلس  یف  اهیف  هتفگ و  هروکذم  هنس  رد 
نیّدـلا دـجم  ناـک  خـیراتلا و  یف  لـماکلا  فلوم  خّروملا  یلع  نیّدـلا  زع  وـخا  ریثـالا  نباـب  فورعملا  ۀـئام  سمخ  نیعبرا و  عـبرا و  ۀـنس 

رد یعفایلا  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  اقلفم و  ابتاک  ناک  ةروهـشم و  فیناصت  هل  ۀغّللا و  ثیدـحلا و  وّحنلا و  نیلوصالا و  هقفلاب و  املاع  روکذـملا 
یلـصوملا مث  يرزجلا  ینابیـشلا  ریثالا  نباب  فورعملا  دّمحم  نب  دّمحم  نب  كرابم  تاداعّـسلا  وبا  نیّدـلا  دـجم  ۀـماّلعلا  هتفگ  نانجلا  ةآرم 

لثامالا درف  مهیلإ و  راشملا  لضافالا  دـحأ  اردـق و  ءـالبنلا  رثکا  ارکذ و  ءاـملعلا  رهـشا  هّقح  یف  یفوتـسملا  نبا  تاـکربلا  وبا  لاـق  بتاـکلا 
كرابملا و نب  لیعامسا  دّمحم  یبأ  هخیش  نع  وّحنلا  ذخا  مهیلع  رومالا  یف  دمتعملا 
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هیف عمج  لوسّرلا  ثیداحا  یف  لوصالا  عماج  اهنم  ۀعیـسولا  لئاسرلا  ۀعیدبلا و  تافّنـصملا  هل  ۀیاور و  هل  مدقتی  مل  وا  رّخاتم  ثیدـحلا  عمس 

تادّلجم و سمخ  یف  ثیدحلا  بیرغ  یف  ۀیاهنلا  باتک  اهنم  ةریثک و  تادایز  هیف  ّنا  ّالا  نیزر  باتک  عضو  یلع  وه  ۀّتسلا و  حاحّـصلا  نیب 
یفطـصملا و باتک  هل  يرـشخمزلا و  یبلعثلا و  ریـسفت  نم  هذـخا  نآرقلا  ریـسفت  یف  فاشکلا  فشکلا و  نیب  عمجلا  یف  فاـصنالا  باـتک 

لئاسر ناوید  ناهّدلا و  نبال  وّحنلا  یف  لوصفلا  حرش  یف  عیدبلا  باتک  ۀباتکلا و  ۀعنـص  یف  فیطل  باتک  راکذالا و  ۀیعدالا و  یف  راتخملا 
دودوم نب  دوعـسم  لصوملا  بحاصل  ءاشنالا  ناوید  یلو  فیناـصتلا  نم  کـلذ  ریغ  یعفاّـشلا و  ماـمالا  دنـسم  حرـش  یف  یفاّـشلا  باـتک  و 
ۀکرحلا نم  هیلجر  ۀباتکلا و  نم  هدی  ّفکف  جلافلا  ضرم  هل  ضرع  مث  ةدـم  هل  بتک  هیدـل و  هتمرح  ترفوت  هدـنع و  یطخ  هاش و  نالـسرأ 

فّنـص ناکلخ  نبا  لاق  اهنکـس  یّتلا  هراد  یلع  روکذـملا و  هطابر  یلع  هکالما  فقو  اطابر و  أشنا  ءاملعلا و  رباکالا و  هاشغت  هراد  یف  ماقاف 
رد يونـسا  نسح  نب  میحرلا  دبع  خلا و  ۀـباتکلا  رایتخالا و  یف  اهیلع  هنونیعی  ۀـعامج  هدـنع  ناک  اهل و  غرفت  ّهناف  هلّطعت  ةّدـم  یف  اهّلک  هبتک 

فورعملا یلـصوملا  مث  يرزجلا  ینابیـشلا  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  كرابملا  تاداعّـسلا  وبا  نیّدلا  دجم  هتفگ  هیعفاش  تاقبط 
روکذـملا ناک  لاقف  مهدالب  نم  هنوکل  مهب  فرعا  ّهناف  هرکذ  ام  یلع  رـصتقنلف  هتیب  لها  نم  یتای  نم  وه و  ناـکلخ  نبا  هرکذ  ریثـالا  نباـب 

نبا ةریزجب  ۀئام  سمخ  نیعبرا و  عبرا و  ۀنس  دلو  ناسحا  ّرب و  اذ  ابیهم  القاع  اعرو  ءاشنالا  باسحلا و  ۀعنصب  املاع  ایوحن  ابیدا  اثّدحم  اهیقف 
عماجک ۀعفانلا  ةروهشملا  هفیناصت  فّنص  هب و  ساّنلا  عفتنا  لغتـشا و  اهب و  عمـسف  لصوملا  یلا  لقتنا  دادغبب و  ثیدحلا و  اهب  عمـس  رمع و 

اسیئر راص  ّرسلا و  ۀباتک  رشاب  یتح  لاوحالا  اهب  تلقتنا  کلذ و  ریغ  یعفاشلا و  مامالا  دنسم  حرـش  ثیدحلا و  بیرغ  یف  ۀیاهّنلا  لوصالا و 
یلا هب  ماقا  هیلع و  هکالما  فقو  لصوملا و  يرق  نم  ۀیرقب  اطابر  أشنأف  هیلجر  هیدی و  ۀـکرح  لطبا  جـلاف  هل  لصح  مث  رومالا  یف  هیلإ  عجری 

رد رشبلا  رابخا  یف  رصتخملا  ۀّمتت  رد  يدرولا  نباب  ریهـشلا  رفظم  نب  رمع  ۀعامج و  هنع  يور  ۀئام  تس  ّتس و  ۀنـس  نم  موی  رخآ  یّفوت  نا 
میرکلا دبع  نب  دّمحم  نب  دّـمحم  نب  كرابملا  تاداعّـسلا  وبا  نیّدـلا  دـجم  یفوت  ۀّـجحلا  يذ  خلـس  یف  اهیف  هتفگ و  ۀـئام  تس  تسهنس و 

هتباتک ۀغّللا و  ثیدـحلا و  وحنلا و  نیلوصالا و  هقفلاب و  املاع  ناک  خـیراتلا و  یف  لماکلا  ّفلؤم  ّیلع  نیّدـلا  ّزع  وخا  ریثالا  نباب  فورعملا 
هنـس عئاقو  رد  رظانملا  ضور  رد  هنحتم  نباب  فورعملا  دّـمحم  نب  دّـمحم  دـیلولا  وبا  ۀـئام و  سمخ  نیعبرا و  عبرا و  ۀنـس  هدـلوم  ۀـقلفم و 
وخا وه  اذهل  ریثالا و  نباب  فورعملا  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  كرابملا  تاداعـسلا  وبا  نیدلا  دجم  یّفوت  اهیف  هتفگ و  هروکذم 

نیدلا یلو  اثّدحم و  اّیوحن  اّیوغل  ایلوصا  اهیقف  ناک  ۀـئام و  سمخ  نیعبرا و  عبرا و  ۀنـس  هدـلوم  لماکلا و  بحاص  خروملا  یلع  نیّدـلا  ّزع 
يرزجلا دّـمحم  نب  كراـبملا  تاداعـسلا  وبا  وه  يرزجلا  دّـمحم  نب  كراـبملا  هتفگ  ةاکـشم  لاـجر  ءامـسا  رد  بیطخلا  هَّللا  دـبع  دّـمحم 

ریثالا نباب  روهشملا 
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لقتنا ةریزجلاب و  ناک  رابکلا  ۀّـمئالا  نم  قلخ  نع  يور  اّیوغل  اثدـحم  املاع  ناک  ۀـیاهّنلا  رایخالا و  بقانم  لوصالا و  عماج  باتک  بحاـص 
یـضاق نب  دمحا  نب  رکب  وبا  نیّدلا  یقت  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀئام  تس  تس و  ۀنـس  ۀّـجحلا  يذ  خلـس  سیمخلا  موی  اهب  تام  لصولا و  یلا 

تاداعّـسلا وبا  نیّدلا  دجم  ۀمالعلا  ینابیـشلا  دحاولا  دبع  نب  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  نب  دّـمحم  نب  كرابملا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  هبهش 
ةریزجب ۀئام  سمخ  نیعبرا و  عبرا و  ۀنس  نیعیبّرلا  يدحا  یف  دلو  ملعلا  یف  عرابلا  يوغّللا  ثّدحملا  هیقفلا  یلـصوملا  مث  يرزجلا  ریثالا  نبا 

اهب ّتقرت  ناطلّسلا و  ۀمدخب  لصتا  مث  وحنلا  بدالا و  ثیدحلا و  هقفلا و  أرق  ثیدحلا و  عمـس  لصوملا و  یلا  لقتنا  مث  اهب  أشن  رمع و  نبا 
ۀیرقب اطابر  أشنا  هرادب و  ماقاف  ۀّفحم  یف  لمحی  راص  هیلجر و  هیدی و  ۀـکرح  لطبا  سرقن  هل  لصح  ّهنا  ّمث  ّرـسلا  ۀـباتک  رـشاب  یّتح  لزانملا 

اذ ابیهم  القاع  اعرو  ءاشنالا  باسحلا و  ۀعنصب  املاع  اّیوحن  ابیدا  اثدحم  اهیقف  ناک  ناکلخ  نبا  لاق  اهیلع  هکالما  فقو  لصوملا و  يرق  نم 
یف ۀـیاهّنلا  باـتک  لوصـالا و  عماـج  باـتک  هفیناـصت  نم  هطاـبرب و  نفد  ۀـئام و  ّتس  ّتـس و  ۀنـس  نـم  موـی  رخآ  یف  یّفوـت  ناـسحا  ّرب و 

باتک يرشخمّزلا و  یبلعثلا و  يریسفت  فاشکلا  فشاکلا و  نیب  عمجلا  یف  فاصنالا  یعفاشلا و  دنسم  حرش  باتک  ثیدحلا و  بیارغ ؟؟؟
یف راتخملا  یفطـصملا  باتک  ۀـباتکلا و  ۀعانـص  یف  فیطل  باتک  لئاسر و  ناوید  هل  ناهّدـلا و  نبال  وحنلا  یف  لوصفلا  حرـش  یف  عیدـبلا 

كرابملا هتفگ  ةاعولا  ۀیغب  رد  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  نیّدـلا  لالج  رایخالا و  بقانم  یف  راتخملا  باتک  راکذالا و  ۀـیعدالا و 
نم ریثالا  نباب  روهـشملا  یلبرالا  يرزجلا  تاداعّـسلا  وبا  نیّدلا  دجم  ۀماّلعلا  ینابیّـشلا  دحاولا  دبع  نب  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب 
نبا نع  وّحنلا  ذخا  لصوملا و  یلا  لقتنا  ةریزجلاب و  ۀئام  سمخ  نیعبرا و  عبرا و  ۀنس  دلو  ءالـضفلا  دحوا  ءالبّنلا و  رباکا  ءاملعلا و  ریهاشم 

ضرع مث  ءاشنالا  یف  بتک  تایالولا و  یف  لقنت  هریغ و  باّهولا و  دبع  نم  ارّخاتم  ثیدحلا  عمـس  یبطرقلا و  نودعـس  نب  ییحی  ناهّدلا و 
دعب الا  ةرجا  ذخای  هیوادی و ال  ّهنا  مزتلاف  یبرغم  هءاجف  ءاملعلا  رباکالا و  هاشغی  هتیب  یف  عطقناف  ۀباتکلا  هعنم  هیلجر و  هیدی و  ّفک  ضرم  هل 

انا لاقف  نیّدلا  ّزع  هوخا  همالف  هفرـص  ءیـشب و  ّیبرغملا  یـضراف  ءربلا  یلع  فرـشا  هالجر و  تنال  هعنـص و  نهدب  هتجلاعم  یف  ذخا  هئرب و 
ۀّیرورض روما  مهل  تأرط  اذاف  ۀعدلا  عاطقنالا و  یلا  یحور  تنکس  دق  مهراطخا و  مازتلا  ءالؤه و  ۀبحص  نم  هیف  تنک  اّمم  ۀحار  یف  تنک 

رهابلا وحنلا  یف  عیدبلا  لوسّرلا  ثیداحا  یف  لوصالا  عماج  ثیدحلا  بیرغ  یف  ۀـیاهّنلا  فیناصّتلا  نم  هل  یئارو و  ذـخایل  مهـسفناب  ینؤاج 
ءابالا و تانبلا و  نینبلا و  یعفاشلا  دنسم  حرـش  فاشکلا  بحاص  یبلعثلا و  نیب  فاصنالا  ناهّدلا  نبا  لوصف  بیذهت  وحنلا  یف  قورفلا  یف 
ۀـئام و ّتس  تس و  ۀنـس  ةدـعقلا  يذ  خلـس  سیمخلا  موی  تام  ۀـسارک  یف  ینکلا  هنم  تصّخل  هیلع و  تفقو  تاوّذـلا  ءاوذألا و  تاهّمالا و 

میرکلا دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  كرابملا  وه  يرزجلا و  ریثالا  نبا  ۀیاهن  ثیدحلا  بیرغب  صتخی  اّمم  هتفگ و  مولعلا  ۀنیدم  رد  یقینزا 
ءالبنلا رباکا  ءاملعلا و  ریهاشم  نم  ریثالا  نباب  روهشملا  یلبرالا  يرزجلا  تاداعّسلا  وبا  نیّدلا  دجم  ۀماّلعلا  ینابیّشلا  دحاولا  دبع  نب 
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نب ییحی  ناهّدـلا و  نبا  نع  وحنلا  ذـخا  لـصوملا و  نم  لـقتنا  ةریزجلاـب و  ۀـئام  سمخ  نیعبرا و  عبرا و  ۀنـس  یف  دـلو  ءالـضفلا  دـحوا  و 

فیناصّتلا نم  هل  ءاشنالا و  یف  بتک  تایالولا و  یف  لقنت  هریغ و  ۀنیکـس و  نب  باهولا  دبع  نم  ارخاتم  ثیدحلا  عمـس  یبطرقلا و  نودعس 
یف تام  کلذ  ریغ  وحنلا و  یف  قورفلا  یف  رهابلا  وّحنلا و  یف  عیدـبلا  لوسرلا و  ثیداحا  یف  لوصالا  عماج  ثیدـحلا و  بیرغ  یف  ۀـیاهّنلا 

نیّدلا دجم  دّمحم  نب  دّمحم  نب  كرابم  هتفگ  مولعلا  دجبا  رد  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ۀئام و  تس  تس و  ۀنس  ۀجحلا  يذ  خلس 
لثامأل ادرف  مهیلإ و  راشملا  لضافالا  دـحا  اردـق  ءالبنلا  ربکا  ارکذ و  ءاـملعلا  رهـشا  ریثـالا  نباـب  روهـشملا  یلبرـالا  يرزجلا  تاداعّـسلا  وبا 

نب ییحی  ناـهد و  نبا  نع  وـحنلا  ذـخا  لـصوملا و  یلا  لـقتنا  ةریزجلاـب و  هنـس 544  دـلو  ۀـکلمملا  بئان  ناک  مهیلع  رومالا  یف  دـمتعملا 
یف لوصالا  عماج  ثیدحلا و  بیرغ  یف  ۀـیاهّنلا  هل  ءاشنالا و  یف  بتک  تایالولا و  یف  لقنت  ارّخاتم و  ثیدـحلا  عمـس  یبطرقلا و  نودـعس 
یف راتخملا  یفطـصملا و  باتک  ریـسفتلا و  یف  فاّشکلا  فشکلا و  نیب  عمجلا  یف  فاصنالا  باتک  وحنلا و  یف  عیدبلا  لوسّرلا و  ثیداحا 

ریـسی رعـش  هل  ۀباتکلا و  رایتخالا و  یف  اهیلع  هنونیعی  ۀعامج  هدنع  ناک  بتکلا و  هذه  فّنـص  ۀباتکلا  ۀفـص  یف  باتک  راکذالا و  ۀیعدالا و 
میرکلا یبأ  نب  كرابملا  تاداعّـسلا  وبا  هتفگ  لـّلکم  جاـت  رد  رـصاعم  ناـخ  نسح  قیدـص  يولوم  زین  یلاـعت و  هَّللا  همحر  هنس 606  تام 
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نب تاـکربلا  وبا  لاـق  نیّدـلا  دـجم  بقلملا  يرزجلا  ریثـالا  نباـب  فورعملا  ینابیـشلا  دـحاولا  دـبع  نب  میرکلا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم 
رومالا یف  دـمتعملا  لثامألا  درف  مهیلإ و  راشملا  لضافألا  دـحأ  اردـق و  ءالبنلا  ربکا  ارکذ و  ءاـملعلا  رهـشا  هقح  یف  هخیراـت  یف  یفوتـسملا 
ۀعیدبلا تافّنصملا  هل  هتیاور و  مدقتت  مل  ارّخاتم و  ثیدحلا  عمس  ناهّدلا و  نب  كرابملا  نب  دیعس  دّمحم  یبأ  هخیـش  نع  وحنلا  ذخا  مهیلإ 
تادایز هیف  نا  الا  نیزر  باتک  عضو  یلع  وه  ۀتـسلا و  حاحـصلا  نیب  عمج  لوسّرلا  ثیداحا  یف  لوصـالا  عماـج  اـهنم  ۀعیـسولا  لـئاسرلا  و 

باتک راکذالا و  ۀیعدالا و  یف  راتخملا  یفطـصملا و  باتک  هل  تادّلجم و  سمخ  یف  ثیدحلا  بیرغ  یف  ۀـیاهّنلا  باتک  اهنم  هیلع و  ةریثک 
نیعبرا و عبرا و  ۀنس  نیعیبّرلا  دحا  یف  رمع  نبا  ةریزجب  هتدالو  تناک  تافینـصتلا  نم  کلذ  ریغ  یعفاشلا و  مامالا  دنـسم  حرـش  یف  یفاشلا 

نـسح قیدص  يولوم  زین  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀئام  ّتس  تس و  ۀنـس  ۀّـجحلا  يذ  خلـس  سیمخلا  موی  لصوملاب  هتافو  تناک  ۀـئام و  سمخ 
ریثالا نباب  فورعملا  ینابیـشلا  دـحاولا  دـبع  نب  میرکلا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  مرکلا  یبأ  نب  كرابملا  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  ناخ 

دحا اردـق و  ءالبنلا  ربکا  ارکذ و  ءاـملعلا  رهـشا  هتفگ  يو  قحب  دوخ  خـیرات  رد  یفوتـسملا  نب  تاـکربلا  وبا  نیّدـلا  دـجم  بقلملا  يرزجلا 
هتفرگ و ناهدـلا  نب  كرابملا  نب  دیعـس  دّـمحم  یبأ  خیـش  زا  وحن  ملع  مهیلع  رومالا  یف  دـمتعملا  لـثامالا  درف  مهیلإ و  راـشملا  لـضافالا 

بیرغ یف  ۀیاهّنلا  باتک  لوسرلا و  ثیداحا  یف  لوصالا  عماج  اهنم  دراد  هعیـسو  لئاسر  هعیدـب و  تافنـصم  هدرک  رخاتم  ثیدـح  تعامس 
يرشخمز یبلعث و  ریـسفت  زا  يو  رد  میرک  نآرق  ریـسفت  رد  فاشکلا  فشکلا و  نیب  عمجلا  یف  فاصنالا  باتک  دلجم و  جنپ  رد  ثیدحلا 

وّحنلا یف  لوصفلا  حرش  یف  عیدبلا  باتک  ۀباتکلا و  ۀعنص  یف  باتک  راکذالا و  ۀیعدالا و  یف  راتخملا  یفطصملا و  باتک  هل  هدومن و  ذخا 
379 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عبرا و هنـس  رد  رمع  نبا  هریزج  رد  شتدالو  کلذ  ریغ  یعفاشلا و  مامالا  دنـسم  حرـش  یف  یفاشلا  باتک  لئاسر و  ناوید  هل  ناهّدلا و  نبال 
ینیزلا مداخلا  هَّللا  دـبع  نب  زامئاق  نیدـلا  دـهاجم  ریما  تمدـخب  درک و  لقن  لصومب  هتفای  امن  وشن و  اجنامه  هدوب و  ۀـئام  سمخ  نیعبرا و 
بحاص دودوم  نب  دوعـسم  نیدـلا  ّزع  تمدـخب  هدـعب  درک  دـناوخ  تشون  شیوربور  وا  ياضق  ات  تدـم  هدـیدرگ  تکلمم  بئاـن  هدیـسر 

رفاو ظح  تمرح و  دنام و  یشنم  نالـسرا  نیدلا  رون  شدلو  تمدخب  هدعب  دومن  تباتک  وا  تافو  ات  تشگ و  لئاسر  ناوید  یلوتم  لصوم 
وا دزن  املع  رباکا و  دـیدرگ  نیـشنهناخ  دـنام و  زاب  دـناوخ  تشون و  زا  دـش و  راکیب  وا  ياپ  تسد و  هدـش  راتفرگ  یـضرمب  هکنآ  ات  تفای 

لـصوم رد  هک  دوخ  هناخ  رب  طابر و  نآ  رب  ار  دوخ  كالما  تسبرح  رـصق  شمان  هک  درک  انب  یطاـبر  لـصوم  يارق  زا  هیرق  رد  دـندمآیم 
هدـش غراف  نآ  يارب  هک  اریز  دومن  فینـصت  دوخ  تلطع  مایا  رد  بتک  همه  نیا  هک  تسا  هدیـسر  ارم  هتفگ  ناکلخ  نبا  تخاس  فقو  دوب 
تقو هک  تستیب  ود  نیا  هلمجنآ  زا  دراد  ریـسی  رعـش  تباتک  راـیتخا و  رد  دـندرکیم  راـک  نیرب  وا  تناـعا  هک  دوب  یتعاـمج  شدزن  دوب و 

درک داشنا  لصوم  بحاص  کباتا  يراوس  هلغب  شزغل 
ارذع اهتلز  یف  ناف  هتحت  نم  ۀلغبلا  ّتلز  نا 

ارحب هتحار  يدن  نم  اقهاش و  هملع  نم  اهلمح 
زا يدرم  تشگ  نیشنهناخ  يو  نوچ  هک  هدرک  تیاکح  یلع  نسحلا  وبا  نیدلا  ّزع  شردارب  هدمآ  رایسب  راعـشا  رد  تسقورطم  ینعم  نیا  و 
نآ مدینانک  هجلاعم  رد  عورش  وا  هتفگب  هکنانچ  دناتسن  ترجا  چیه  تّحـص  ات  هک  درک  مازتلا  منکیم و  وا  تاوادم  هک  تفگ  هدمآ  برغم 

دیدرگ رادومن  تّحـص  تروص  تفای و  ندـش  زارد  ياپ  تفرگ و  ندـش  نایامن  شجالع  رثا  هکنآ  ات  دومن  شلام  تخاـس و  ینغور  درم 
تـسنیمه نخـس  تفگ  هدش  رهاظ  وا  تاناعم  حجن  ارچ و  متفگ  دـینک  تصخر  هتخاس  دونـشوخ  هداد و  يزیچ  ار  درم  نیا  تفگ  ریثا  نبا 

هک زورید  هتـشگ  نکاس  تعد  عاطقناب و  نم  ناج  متحار و  رد  ناـشیا  راـطخا  مازتلا  موق و  نیا  تبحـص  زا  لاـحلا  نم  نکیل  ییوگ  وت  هک 
شیپ هیرورض  روما  نوچ  ار  ناشیا  ماهتسشن و  دوخ  هناخب  زورما  متخاسیم و  نوبز  راوخ و  ناشیا  دزن  نتفرب  ار  دوخ  سفن  مدوب  تسردنت 

نیا زج  ببـس  چـیه  ضرغ  نیا  لوصح  يارب  تسرایـسب و  قرف  ود  ره  نیا  ناـیم  دـنیآیم و  نم  دزن  نم  يارب  نتفرگ  يارب  دوخ  دـنیآیم 
زا میلـس  رح و  رمع  یقاب  هک  تشاذگ  دیاب  ارم  سپ  تسا  هدنامن  شیب  یلیلق  مه  رمع  زا  مهاوخیمن و  هجلاعمب  وا  لاوز  اذهل  تسین  ضرم 
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مدومن تصخر  ماـعنا  ناـسحاب و  ار  درم  نآ  هدرک  لوبق  وا  لوق  هک  دـیوگیم  نیدـلا  ّزع  ماهتفرگ  رفاو  ظـح  اـیند  زا  هچ  منک  یگدـنز  ّلذ 
يرهش رمع  نبا  هریزج  تشگ  نوفدم  دوخ  طابر  رد  هداتفا  قافتا  ۀئام  تسد  ّتس  هنـس  هّجحلا  يذ  خلـس  هبنـشجنپ  زور  لصوم  رد  شتافو 

رمع نب  زیزعلا  دبع  ار  وا  هک  دیعقرب  لها  زا  يدرم  هتفگ  يدقاو  دش  یمـسم  هریزجب  ار  نآ  هلجد  هطاحا  تهجب  تسا  هلجد  رب  لصوم  قوف 
ملعا هَّللا  تسا و  هتخاس  انب  ار  نآ  دنتفگیم 

موس هاجنپ و  هجو 

زا لصتم  دانـساب  ار  ریط  ثیدح  زین  لوصالا  عماج  بحاص  ریثالا  نبا  ردارب  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هکنآ 
هَّللا دـبع  نب  یفطـصم  هک  ۀباحّـصلا  ۀـفرعم  یف  ۀـباغلا  دـسا  رد  هچناـنچ  هدومرف  هددـعتم  قرطب  نآ  تاـبثا  هدوـمن و  تیاور  دوـخ  خـیاشم 

دّمحم نب  یلع  نیدـلا  ّزع  خیـشلل  نیدـّلجم  ۀباحّـصلا  ۀـفرعم  یف  ۀـباغلا  دـسا  هدومن  جـهن  نیاـب  نآ  رکذ  نوـنظلا  فـشک  رد  ینیطنطـسقلا 
همدقت و نم  هتاف  ام  كردتسا  ۀمجرت و  ۀئام  سمخ  فالآ و  ۀعبس  هیف  رکذ  ۀئام  تس  نیثالث و  هنس  یفوتملا  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا 

باتک نا  هیف  رکذ  خلا  یلعالا  ریبکلا  یلعلا  هّلل  دمحلا  هلّوا  ۀباغلا  دسا  رـصتخم  وه  ۀباحّـصلا و  ءامـسا  دیرجت  یف  یبهّذلا  هلاق  مهماهوا  نیب 
نیّذلا ۀباحّصلا  ءامسال  صقتسم  سیفن  ریثا  نبا 

380 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وه نییناهبـصالا و  یـسوم  یبأ  باتک  میعن و  یبأ  باتک  ةدنم و  نبا  باتک  یه  ۀباحّـصلا و  ۀفرعم  یف  ۀفّنـصملا  ۀـعبرالا  بتکلا  یف  اورکذ 

ترضح نآ  لئاضف  رکذ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ۀمجرتب  مهیلع  فّنصملا  ةدایز  ّربلا و  دبع  نبا  باتک  ةدنم و  نبا  باتک  لیذ 
هتفگ

نب یـسیع  انثدح  کلملا  دـبع  نب  رهـسم  انثّدـح  دامح  نب  نسحلا  انثدـح  لاق  یلعی  یبأ  یلا  هدانـساب  هیقفلا  نسحلا  یبأ  نب  روصنملا  انابنا 
نم یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهَّللا  لاقف  رئاط  هدنع  ناک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  ّنا  کلام  نب  سنا  نع  يّدّسلا  نع  رمع 

بیرغ ثیدحلا  اذه  یف  نامثع  رمع و  رکب و  یبأ  رکذ  هل  نذاف  ّیلع  ءاجف  هّدرف  نامثع  ءاجف  هّدرف  رمع  ءاجف  هّدرف  رکب  وبا  ءاجف  رئاطلا  اذـه 
دمحا نب  نسحلا  انثّدح  یسیع  نب  نسحلا  انأبنأ  یفقثلا  جرفلا  وبا  انا  ۀباحّـصلا  نم  سنا  ریغ  هاور  سنا و  نع  هجو  ریغ  نم  يور  دق  اّدج و 

نب نسحلا  انث  یـسیع  نب  نسحلا  انثدـح  يزاوهالا  میهاربا  نب  قاحـسا  نب  دّـمحم  انث  ظفاحلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  انابنا  عمـسا  رـضاح  انا  و 
یبّنلا یلا  يدها  لاق  سنا  نع  میهاربا  نع  داّمح  نع  رعسم  نع  ۀفینح  یبأ  نع  قاحـسا  نب  بیعـش  نع  بویا  یبأ  نب  یـسوم  انث  عدیمّـسلا 

نب دّـمحم  انربخا  ۀـفینح  یبأ  نع  بیعـش  هب  درفت  هعم  لکاف  ّیلع  ءاجف  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاـقف  ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
دیعس وبا  انا  یماحـشلا  رهاط  نب  رهاز  انأبنأ  زازبلا  لضفلا  یبأ  نب  دّمحم  نب  ّزعملا  دبع  حور  وبا  انث  یطـساولا  شاقنلا  نسحلا  نب  حتفلا  یبأ 

رمع نب  صفح  ان  یفـصم  نب  دّمحم  ان  صمحب  يرعـشالا  نیـسحلا  نب  ورمع  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  انا  دـمحا  وبا  مکاحلا  انربخأ  يدورجنکلا 
ریط ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرل  يدها  لوقی  کلام  نب  سنا  تعمس  لوقی  نسحلا  تعمس  لاق  يرـصبلا  دعـس  نب  یـسوم  ان  يرعملا 

نوکی نا  ّبحا  تنک  لوغـشم و  هَّللا  لوسر  نا  تلقف  باـبلا  عرقف  ّیلع  یتاـف  سنا  لاـق  هلوـسر  هّبحی  هَّللا و  هّبحی  لـجرب  ینتئا  ّمهّللا  لاـقف 
لاق لبقا  اّملف  هتیع  دـقف  هلخدا  سنا  ای  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  ۀـثلاثلا  یتا  مث  کلذ  لثم  لعف  ایلع  نا  مث  راصنالا  نم  الجر 

سنا نع  هاور  دق  ّیلا و  ّمهّللا و  ّیلا  ّمهّللا و 
مـسا وه  میم و  هرخآ  نّونلا و  ۀـمجعملا و  نیغلا  ناتطقن و  اهتحت  ءایلاب  منغی  ملاس  نب  منغی  يدـنهلا و  وبا  لـیوّطلا و  ادـیمح  اـنرکذ  نم  ریغ 

وبا ظفاحلا  ریثکلا * رثدلا  لضفلل  زئاحلا  ۀماّلعلا  مامالا  اذهف  رصمب  ۀعوبطم  ۀخـسن  نع  الابق  ۀیملق و  ۀخـسن  نع  القن  یهتنا  ملعا  هَّللا  درفم و 
لثاما نع  قرط  ةّدع  هل  يورف  ریمستلا * هریزاتل و  هرارزا  ّدش  و  ریمشتلا * ّلک  ثیدحلا  اذه  تابثال  رّمش  دق  ریثالا * نباب  فورعملا  نسحلا 
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* ریهطّتلا باحـصا  هلآ  هیلع و  ریما  ّلک  ریما  یلع  انالوم  لئاضف  نم  ةّدـع  و  ریطخلا * نأشلا  اذـه  یف  نیرهاملا  رباکا  و  ریهاشملا * نیدـقانلا 
نع مهل  زجاح  و ال  ریرغتلا * باـبرا  سواـسول  لاـجم  هّلل  دـمحلا  قبی و  ملف  ریدـه * لیدـه و  ماـمحلل  ماداـم  ریدـقلا * کـلملا  هَّللا  مـالس 

نسحلا وبا  و  ریبک * ریغـص و  ّلکب  معنملا  لضفتملا  وه  و  ریـصبتلا * ظاقیالا و  داشرالا و  یلو  هَّللا  و  رییعتلا * فینعتلا و  لیکنتلا و  تابکنم 
بّردـت زرحم  ریـصق و  ریغ  غاب  بحاص  ریراحن و  قاّبـس  مظاعا  ریهاشم و  قاذـح  هلجا  زا  دوخ  ردارب  لـثم  مه  ریثـالا  نباـب  فورعملا  یلع 
دحاولا دـبع  نب  میرکلا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  مرکلا  یبأ  نب  یلع  نسحلا  وبا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  ناـکلخ  نبا  تسریفو  رثاـکتم 

نیّدلا ّزع  بقلملا  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  ینابیشلا 
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یبأ نم  اهب  عمـس  لصوملا و  نکـس  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  امهرکذ  یتالا  هیوخا  هدـلاو و  عم  لصوملا  یلا  راص  مث  اهب  أشن  ةریزجلاـب و  دـلو 
نم اهب  عمـس  لصوملا و  بحاص  نم  ـالوسر  اّـجاح و  ارارم  دادـغب  مدـق  هتقبط و  یف  نم  یـسوّطلا و  بیطخلا  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  لـضفلا 

سدقلا ماشلا و  یلا  لحر  مث  امهریغ  یفوّصلا و  یلع  نب  باّهولا  دبع  دمحا  یبأ  یعفاشلا و  هیقفلا  ۀـقدص  نب  شیعی  مساقلا  یبأ  نیخیـشلا 
لـضفلا عمجم  هتیب  ناک  فینـصّتلا و  ملعلا و  یف  رظنلا  یلع  رفّوتلا  یلا  اعطقنم  هتیب  مزل  لصوملا و  یلا  داع  مث  ۀـعامج  نم  كاـنه  عمـس  و 

اریبخ ةرّخأتملا و  ۀـمّدقتملا و  خـیراوتلل  اظفاح  هب و  قلعتی  ام  هتفرعم و  ثیدـحلا و  ظفح  یف  اماما  ناک  اهیلع و  نیدراولا  لـصوملا و  لـهال 
نامث و ۀنس  رخآ  یلا  نامزلا  لوا  نم  هیف  أدتبا  لماکلا  هاّمس  اریبک  اباتک  خیراتلا  یف  فّنـص  مهعئاقو  مهمایا و  مهرابخا و  برعلا و  باسناب 
عضاوم و یف  هیلع  كردتسا  یناعمّسلا و  نب  میرکلا  دبع  دعس  یبال  باسنالا  باتک  رصتخا  خیراوتلا و  رایخ  نم  وه  ۀئام و  تس  نیرشع و 
تادّلجم و ثلث  یف  وه  رـصتخملا و  اذه  سانلا  يدیاب  مویلا  دـجوی  ام  رثکا  اّدـج و  دـیفم  باتک  وه  اهلمها و  ءایـشا  داز  طالغا و  یلع  هّبن 
روکذملا و رـصتخملا  يوس  ۀّیرـصملا  رایّدلا  یلا  لصی  مل  بلح و  ۀنیدمب  ةدـحاو  ةّرم  يوس  هرا  مل  دوجولا و  زیزع  وه  نامث و  یف  لصالا 

ۀئام تس  نیرـشع و  ّتس و  ۀنـس  رخاوا  یف  بلح  یلا  تلـصو  امل  رابک و  تادـّلجم  ّتس  یف  مهیلع  هَّللا  ناوضر  ۀباحّـصلا  رابخا  باتک  هل 
رهاّظلا کلملا  نب  زیزعلا  کلملا  کباتا  مداخلا  لیرغط  نیّدلا  باهش  یشاوطلا  دنع  فیّـضلا  ةروص  یف  اهب  امیقم  روکذملا  نیدلا  ّزع  ناک 

مرک لئاضفلا و  یف  الّمکم  الجر  هتدـجوف  هب  تعمتجاف  هل  اـمرکم  هیف  داـقتعالا  نسح  هیلع  لاـبقالا  ریثک  یـشاوّطلا  ناـک  بلح و  بحاـص 
مث مارکالا  ۀیاعّرلا و  یف  غلابی  اهببـسب  ناکف  ةدیکا  ۀسناؤم  هَّللا  همحر  دلاولا  نیب  هنیب و  ناک  هیف و  ددّرتلا  تمزالف  عضاّوتلا  ةرثک  قالخالا و 

ۀمزالملا و دادرتلا و  ةداع  یلع  هعم  تیزجف  نیرـشع  نامث و  ۀنـس  ءانثا  یف  بلح  یلا  داع  مث  نیرـشع  عبـس و  ۀنـس  یف  قشمد  یلا  رفاس  ّهنا 
نم مه  ورمع  نبا  ةریزجب  ۀئام  سمخ  نیـسمخ و  سمخ و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  عبار  یف  هتدالو  تناک  لصوملا و  یلا  هّجوت  مث  الیلق  ماقا 

كرابملا و تاداعّـسلا  وبا  نیّدلا  دجم  هیوخا  رکذ  یتایـس  لصوملاب و  یلاعت  هَّللا  همحر  ۀئام  تس  نیثالث و  ۀنـس  نابعـش  یف  یّفوت  اهلها و 
رمع نبا  نم  يردا  رمع و ال  نبا  ةریزج  اّهنا  نولوقی  ساّنلا  رثکا  ةروکذملا  ةریزجلا  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  هَّللا  رـصن  حـتفلا  یبأ  نیّدـلا  ءایض 

هیلإ و تفیـضاف  رمع  نب  زیزعلا  دـبع  وه  اهانب و  لصوملا  لامعا  نم  دـیعقرب  لـها  نم  ـالجر  نا  وه  کـلذ و  یف  باوّصلاـب  ترفظ  ّینا  مث 
یبأ ۀـمجرت  یف  یفوتـسملا  نبا  خـیرات  یف  تیار  مث  امه  نم  اضیا  يردا  لماک و ال  سوارمع و  ینبا  ةریزج  اّهنا  خـیراوتلا  ضعب  یف  تیار 

همـالع یبلعثلا و  سوا  نب  رمع  ینبا  لـماک  سوا و  ةریزج  نم  هنا  روکذـملا  نسحلا  یبأ  یخا  دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  كراـبملا  تاداعّـسلا 
نب دّـمحم  مرکلا  یبأ  ریثالا  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  نیّدـلا  ّزع  ءاملعلا  رخف  ظفاحلا  ۀـماّلعلا  ماـمالا  ریثـالا  نبا  هتفگ  ظاـفحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ 

بحاص يوغّللا  ثّدحملا  يرزجلا  يروباسیّنلا  دحاولا  دبع  نب  میرکلا  دبع  نب  دّمحم 
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بحاص هَّللا  رصن  نیدلا  ءایض  ریزولا  لوصالا و  عماج  بحاص  نیّدلا  دجم  ۀماّلعلا  وخا  کلذ و  ریغ  باسنالا و  ۀباحّصلا و  ۀفرعم  خیراتلا و 
یـسوّطلا و لضفلا  یبأ  لصوملا  بیطخ  نم  عمـس  ۀـئام و  سمخ  نیـسمخ و  سمخ و  ۀنـس  رمع  نبا  ةریزجب  هدـلوم  رئاّسلا  لـثملا  باـتک 

نیز يرـصص و  نب  مسقلا  یبأ  دادـغبب و  ۀنیکـس  نبا  ۀـقدص و  نب  شیعی  بیلک و  نب  معنملا  دـبع  نم  لصوملاب و  امهریغ  یفقثلا و  ییحی 
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نیّدـلا دـجم  یـصوقلا و  یبـنیزلا و  نبا  هنع  يور  بلح  قشمد و  لـصوملاب و  ثّدـح  هفیناـصت و  یف  مهنع  يور  بلح  قشمدـب و  ءاـنمالا 
ۀباّسن ۀـماّلع  لئاضفلا  یف  الّمکم  ناـک  ءالـضفلا و  عمجم  هراد  تناـک  نورخآ و  ياـضفلا و  رقنـس  رکاـسع و  نب  نیّدـلا  فرـش  یلیقعلا و 

لصومل و ریبک  خیرات  یف  عرش  دق  الوسر و  ماشلا  مدق  مرکلا  عضاوتلا و  ۀنامالا و  عم  ۀباحّصلا  امّیـس  مهباسنا و ال  لاجّرلاب و  افراع  اّیرابخا 
اهأشنا لیق  ناکلخ و  نبا  هلاق  اهانب  یّتلا  يدـیعقربلا  رمع  نب  زیزعلا  دـبع  سیئّرلا  لـجالا  یلا  ۀـبوسنم  یه  رمع  نبا  ةریزج  ۀـنیدم  هّمتی و  مل 

تام یفقثلا  رمع  نب  فسوی  قارعلا  ریما  یلا  ۀـبوسنم  لیق  لبرا و  خـیرات  یف  یفوتـسملا  نبا  هلقن  یبلعثلا  سوا  نب  ورمع  انبا  لـماک  سوا و 
ریثالا نبا  هتفگ و  ۀئام  تس  نیثلث و  هنس  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  زین  ۀئام و  تس  نیثالث و  ۀنـس  نابعـش  رهـش  رخاوا  یف  ریثالا  نبا 
کلذ ریغ  ۀباحّـصلا و  ۀفرعم  خـیراّتلا و  بحاص  ظفاحلا  يرزجلا  میرکلا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  نیّدـلا  ّزع  مامالا 

نم نیرشعلا  سماخلا و  یف  یّفوت  هریغ و  لضفلا و  یبأ  لصوملا  بیطخ  نع  يور  ءالضفلا  عمجم  هتیب  لئاضفلا و  ریثک  امّظعم  اردص  ناک 
نب یلع  نیّدلا  ّزع  ۀماّلعلا  تام  نابعش  یف  هتفگ و  ۀئام  تس  نیثلث و  هنس  رد  مالسالا  لود  رد  یبهذ  زین  ۀنس و  نوعبس  سمخ و  هل  نابعش و 
یف رصتخم  رد  لیعامسا  ءادفلا  وبا  نیدلا  دامع  ۀباحّصلا و  ۀفرعم  لماکلاب و  یّمـسملا  خیراّتلا  بحاص  يرزجلا  ریثالا  نب  دّمحم  نب  دّمحم 
دبع نب  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  یلع  نیّدـلا  ّزع  خیـشلا  یّفوت  نابعـش  یف  اهیف  هتفگ و  ۀـئام  تس  نیثلث و  هنـس  رد  رـشبلا  رابخا 
أشن ۀئام و  سمخ  نیـسمخ و  سمخ و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  عبار  یف  رمع  نبا  ةریزجب  دلو  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  ینابیـشلا  دحاولا 

دادغب مدق  هتقبط و  یف  نم  یسوّطلا و  بیطخلا  دمحا  نب  هَّللا  دبع  لضفلا  یبأ  نم  اهب  عمـس  هتوخا و  هدلاو و  عم  لصوملا  یلا  راص  مث  اهب 
یلا لحر  مث  امهریغ  یفوّصلا و  یلع  نب  باّهولا  دبع  ۀقدص و  نب  شیعی  نیخیـشلا  نم  عمـس  لصوملا و  بحاص  نم  الوسر  اّجاح و  ارارم 
اظفاح ثیدحلا و  ملع  یف  اماما  ناک  ملعلا و  یلع  ریفوتلل  هتیب  یف  عطقنا  لصوملا و  یلا  داع  مث  ۀعامج  نم  كانه  عمـس  سدقلا و  ماشلا و 
بلاغ هنم  لوقنملا  وه  لماکلا و  هاّمـس  اریبک  اباتک  خیراتلا  یف  فّنـص  مهرابخا و  برعلا و  باسناب  اریبخ  ةرّخأتملا و  ۀـمدقملا و  خـیراوتلل 
باتک رصتخا  تادّلجم و  تس  یف  ۀباحّصلا  رابخا  باتک  هل  ۀئام و  تس  نیرشع و  نامث و  ۀنس  یلا  نامزلا  لّوا  نم  هیف  أدتبا  رـصتخملا  اذه 

دنع لزن  ۀئام و  تس  نیرشع و  تس و  ۀنس  یف  بلح  یلا  درو  یناعمّسلا و  باتک  نود  سانلا  يدیا  یف  دوجوملا  وه  یناعمّـسلل و  باسنالا 
ۀنس قشمد  یلا  رفاس  مث  ادئاز  امارکا  همرکاف  بلحب  کباتالا  لیرغط  یشاوّطلا 
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نبا یلا  ةریزجلا  ۀبسن  روکذملا و  خیراتلا  یف  اهب  یّفوتف  لصوملا  یلا  هّجوت  مث  نیرـشع  نامث و  ۀنـس  یف  بلح  یلا  داع  مث  نیرـشع  عبس و 

یعفایلا دعسا  نب  هَّللا  دبع  هیلإ و  تفیـضاف  ۀنیدملا  هذه  ینب  رمع  نب  زیزعلا  دبع  همـسا  لصوملا  لامعا  نم  هیعقرب  لها  نم  لجر  وه  رمع و 
ۀفرعم یف  خـیراتلا  بحاص  يرزجلا  دّـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ریثالا  نبا  ظفاحلا  مامالا  هتفگ  ۀـئام  تس  نیثلث و  ۀنـس  رد  نانجلا  ةآرم  رد 

برعلا و باسناب  ریبخ  خـیراتلل و  ظفاح  لصوملا و  لهال  لضفلا  عمجم  هتیب  ناک  لئاضفلا  ریثک  امظعم  اردـص  ناک  کلذ  ریغ  ۀباحّـصلا و 
هّبن عضاوم و  یف  هیلع  كردتـسا  یناعمّـسلا و  نبال  باسنالا  باتک  رـصتخا  اریبک و  اباتک  خیراّتلا  یف  فّنـص  مهعئاقو  مهمایا و  مهرابخا و 

سانلا يدیا  یف  مویلا  دوجوملا  ناکلخ و  نبا  لاق  نامث  یف  لصالا  تادـّلجم و  ثلث  یف  اّدـج  دـیفم  وه  اهلمها و  ءایـشا  داز  طالغا و  یلع 
لصوملا اهنم  خویشلا  نم  اهب  عمس  ةریثک  نادلب  یف  لقنت  دق  ناک  رابک و  تادّلجم  تس  یف  ۀباحّـصلا  رابخا  باتک  هل  رـصتخملا و  وه  اذه 

دمحم دیلولا  وبا  زیزعلا و  دبع  وه  لصوم و  لامعا  نم  دیعقرب  لها  نم  لجر  رمع  نبا  ةریزج  یلا  ۀبسن  يرزجلا  سدقلا و  ماش و  دادغب و  و 
نب یلع  نیّدلا  ّزع  خیـشلا  لصوملاب  یفوت  اهیف  هتفگ و  هروکذم  هنـس  عئاقو  رد  رظانملا  ضور  رد  هنحـش  نباب  فورعملا  یبلحلا  دـمحم  نب 

يدامج عبار  یف  رمع  نب  زیزعلا  دبع  ةریزجب  دلو  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  ینابیّـشلا  دحاولا  دبع  نب  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم 
ۀنـس یف  هءاهتنا  مدآ و  طوبه  نم  هوءدب  يذلا  خـیراّتلا  یف  لماکلا  فّنـصم  وه  اهب و  أشن  ۀـئام و  سمخ  نیـسمخ و  سمخ و  ۀنـس  یلوالا 

نیدلا لامج  هیلإ و  تبـسن  ۀنیدملا و  هذه  ینب  لصوملا  لمع  نم  دیعقرب  لها  نم  لجر  رمع  نب  زیزعلا  دبع  ۀئام و  تس  نیرـشع و  نامث و 
ّیلع و نیّدلا  ّزع  ناوخا  هل  ناک  هتفگ و  ریثالا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  كرابم  همجرتب  هیعفاش  تاقبط  رد  يونسالا  نسح  نب  میحرلا  دبع 
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خیراتلا و یف  لماکلا  فنـص  ۀئام  سمخ  نیـسمخ و  سمخ و  ۀنـس  ةریزجلاب  دلو  اخّروم  اظفاح و  اثدحم  ناکف  نیّدلا  ّزع  اماف  نیّدلا  ءایض 
دمحا نب  رکب  وبا  نیدلا  یقت  ۀئام و  تس  نیثلث و  ۀنس  یفوت  ثّدح و  عمس و  ۀباحّصلا  ۀفرعم  یف  اباتک  فّنص  یناعمّسلل و  باسنالا  رصتخا 

ینابیـشلا نسحلا  وبا  نیدلا  ّزع  ۀماّلعلا  دحاولا  دبع  نب  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  یلع  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  هبهـش  یـضاق  نب 
لغتشا ۀئام  سمخ  نیـسمخ و  سمخ و  ۀنـس  ةریزجلاب  دلو  ۀیاهنلا  بحاص  نیّدلا  دجم  وخا  ریثالا  نباب  فورعملا  ظفاحلا  خّروملا  يرزجلا 
نینّسلا ثداوحلا و  یلع  لماکلاب  روهشملا  خیراتلا  فّنص  امـشتحم و  الیبن  ابیدا  اّیرابخا  اخّروم  ۀباّسن  اماما  ناک  ةددعتم و  دالب  یف  عمـس  و 

یف الفاح  اباتک  فّنص  لقا و  وا  فصّنلا  رادقم  وه  ءایشا و  هیف  دافا  هبّذه و  یناعمّـسلا و  دعـس  یبال  باسنالا  رـصتخا  تادّلجم و  رـشع  یف 
دـسا هاّمـس  دافا  کلذ و  یف  یـسوم  یبأ  باتک  ربلا و  دـبع  نبا  باتک  میعن و  یبأ  باتک  ةدـنم و  نبا  باتک  نیب  هیف  عمج  ۀباحّـصلا  ۀـفرعم 

هتدجوف بلح  یف  هب  تعمتجا  ءالـضفلا  عمجم  لصوملاب  هتیب  ناک  ناکلخ  نبا  لاق  لصوملا  خیرات  یف  عرـش  ۀباحّـصلا و  ۀفرعم  یف  ۀـباغلا 
دبع نیدـلا  لـالج  ۀـئام و  تس  نیثلث و  ۀنـس  ناـضمر  لـیق  نابعـش و  یف  یّفوت  هیلإ  تدّدرتف  قـالخالا  مرک  عضاوتلا و  لـئاضفلا و  لـمکم 

یلع نسحلا  وبا  نیّدلا  ّزع  ظفاحلا  ۀماّلعلا  مامالا  ریثالا  نبا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویسلا  نیدلا  لامک  نب  نمحرلا 
384 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀفرعم خیراتلا و  بحاص  يوغّللا  ثّدحملا  يرزجلا  ینابیـشلا  دـحاولا  دـبع  نب  میرکلا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  مرکلا  یبأ  ریثالا  نب 
ناک قلخ و  یملیدلا و  هنع  يور  ةدع  بیلک و  نب  معنملا  دبع  نم  عمس  هنس 555 و  رمع  نبا  ةریزجب  دلو  کلذ  ریغ  باسنالا و  ۀباحّصلا و 

هنـس 630 و نابعـش  یف  تام  متی  مل  لصوملا و  خـیرات  هل  ۀباحّـصلا و  ءامـسأل  مهئامـسا و  لاجّرلاب و  افراع  اـّیرابخا  لـئاضفلا  یف  ـالّمکم 
نـسحلا وبا  نیّدلا  ّزع  هبحاص  فیطل و  باتک  وه  لماکلا و  هاّمـس  يرزجلا  ریثالا  نبا  خیرات  خـیراوتلا  نم  هتفگ و  مولعلا  ۀـنیدم  رد  یقینزا 

ةریزجب ةروهـشملا  ةریزجلاب  دلو  نیّدلا  ّزع  اذه  مهنم و  نانثا  مدقت  دـق  ریثالا و  نباب  فورعملا  میرکلا  دـبع  نب  دّـمحم  مرکلا  یبأ  نب  یلع 
دجم هدلاو  هَّللا و  رـصن  حتفلا  یبأ  نیدلا  ءایـض  كرابملا و  تاداعّـسلا  وبا  نیّدلا  دـجم  هیوخا  عم  لصوملا  یلا  راص  مث  اهب  أشن  رمع و  نبا 

یلا مث  ۀعامج  نم  كانه  عمـس  سدـقلا و  ماشلا و  یلا  لخد  مث  اهئالـضف  نم  عمـس  دادـغب و  مدـق  اهب و  عمـس  لصوم و  نکـس  نیدـلا و 
ظفح یف  اماما  ناـک  اـهیلع و  نیدراولا  لـصوملا و  ءالـضف  عمجم  هتیب  ناـک  ملعلا و  یف  رظنلا  یلع  ّرفوتلا  یلا  اـعطقنم  هتیب  مزل  لـصوملا و 

خیراتلا یف  فّنـص  مهمایا  مهرابخا و  مهعئاقو و  برعلا و  باسناب  اریبخ  ۀـمدقتملا و  خـیراوتلل  اـظفاح  هب و  قلعتی  اـم  هتفرعم و  ثیدـحلا و 
باتک رـصتخا  خـیراوتلا و  رایخ  نم  وه  ۀـئام و  عبـس  نیرـشع و  نامث و  ۀنـس  رخآ  یلا  نامّزلا  لوا  نم  هیف  أدـتبا  لماکلا  هامـس  اریبک  اباتک 

دلو تادّلجم  تس  یف  ۀباحّصلا  رابخا  باتک  هل  عضاوم و  یف  هیلع  كردتسا  ءایشا و  هیلع  داز  یناعمّسلا و  میرکلا  دبع  دعس  یبال  باسنالا 
دعب مولعلا  ۀنیدم  رد  یقینزا  زین  ۀئام و  تس  نیثلث و  ۀنس  نابعش  یف  یّفوت  ۀئام و  سمخ  نیـسمخ و  سمخ و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  عبار  یف 
ۀیاهن باتک  بحاص  كرابملا  تاداعّـسلا  وبا  نیّدـلا  دـجم  امهدـحا  ناوخا  هل  ناک  هتفگ و  رئاس  لـثم  بحاـص  ریثا  نب  نیدـلا  ءایـض  رکذ 
باتک فّنـص  ّهنأل  خیراوتلا  رکذ  دنع  هرکذنـس  نیدلا و  زع  بقلملا  نسحلا  وبا  رخآلا  ۀـغللا و  ملع  یف  هرکذ  مدـقت  دـق  رثالا و  ثیدـحلا و 

لثم ةوخالا  قفتی  املف  ۀـلوبقملا  فیناصتلا  وذ و  ءابجن  ءالـضف  مهلک  ۀـثلثلا  ةوخالا  ناک  اهعفنا و  اهنـسحا و  خـیراوتلا و  ّلجا  وه  لماکلا و 
بحاص يرزجلا  ریثالا  نباـب  فورعملا  دّـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیّدـلا  ّزع  هتفگ  مولعلا  دـجبا  رد  ناـخ  نسح  قیدـص  يولوم  ءـالؤه و 
دادغب مدق  اهب و  عمـس  هیوخا و  هدلاو و  عم  لصوملا  یلا  راص  مث  اهب  أشن  ةریزجلاب و  دلو  الاح  رـصمب  عوبطملا  لماکلاب  یمـسملا  خـیراتلا 

یلا داع  مث  ۀـعامج  نم  كانه  عمـس  سدـقلا و  ماشلا و  یلا  لحر  مث  اهئالـضف  نم  عمـس  لـصوملا و  بحاـص  نم  ـالوسر  اّـجاح و  ارارم 
ناک اهیلع و  نیدراولا  لصوملا و  لهال  لضفلا  عمجم  هتیب  ناک  فینـصّتلا و  ملعلا و  یف  رظنلا  یلع  ّرفوتلا  یلا  اـعطقنم  هتیب  مزل  لـصوملا و 

مهماّیا مهرابخا و  مهعئاقو و  برعلا و  باسناب  اریبخ  ةرّخأتملا  ۀمدقتملا و  خیراوتلل  اظفاح  هب  قلعتی  ام  هتفرعم و  ثیدـحلا و  ظفح  یف  اماما 
خیراتلا رایخ  نم  وه  ۀـئام و  تس  نیرـشع و  نامث و  ۀنـس  رخآ  یلا  نامّزلا  لّوا  نم  هیف  أدـتبا  لماکلا  هاّمـس  اریبک  اباتک  خـیراتلا  یف  فّنص 

هل عضاوم و  یف  هیف  هیلع  كردتسا  طالغا و  یلع  هّبن  اهلمها و  ءایشا  هیلع  داز  یناعمّسلا و  دعس  یبال  باسنالا  باتک  رصتخا  هیلع و  تفقو 
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تعمتجا ناکلخ  نبا  لاق  هنس 630  یف  تام  ۀنس 555 و  یف  دلو  تادّلجم  ّتس  یف  ۀباحّصلا  رابخا  باتک 
385 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةدـیکا ۀـسناؤم  دـلاولا  نیب  هنیب و  ناک  هیلإ و  دادرتلا  تمزالف  عضاوتلا ؟؟؟ ةرثک  قالخالا و  مرک  لئاضفلا و  یف  ـالّمکم  ـالجر  هتدـجوف  هب 
یبأ نب  یلع  نسحلا  وبا  هتفگ  لـّلکم  جاـت  رد  رـصاعم  ناـخ  نسح  قیدـص  يولوم  زین  یهتنا و  مارکـالا  ۀـیاعّرلا و  یف  غلاـبی  اهببـسب  ناـکف 
اهب أشن  ةریزجلاب و  دلو  نیّدلا  ّزع  بقلملا  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  ینابیشلا  دحاولا  دبع  نب  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  میرکلا 
نم الوسر  اّجاح و  ارارم  دادـغب  مدـق  هتقبط و  یف  نم  یـسوّطلا و  بیطخلا  لضفلا  یبأ  نم  اهب  عمـس  اهب و  نکـس  لصوملا و  یلا  راـص  مث 
یف رظنلا  یلع  رفوتلا  یلا  اعطقنم  هتیب  مزل  لصوملا و  یلا  داع  مث  ۀعامج  نم  كانه  عمس  سدقلا و  ماشلا و  یلا  لحر  مث  لصوملا  بحاص 

هب و قلعتی  ام  هتفرعم و  ثیدـحلا و  ظفح  یف  اماما  ناک  اـهیلع و  نیدراولا  لـصوملا و  لـهال  لـضفلا  عمجم  هتیب  ناـک  فینـصّتلا و  ملعلا و 
تادلجم تس  یف  ۀباحّـصلا  رابخا  باتک  هل  مهرابخا و  مهعئاقو و  مهماّیا و  برعلا و  باسناب  اریبخ  ةرخأتملا و  ۀمّدقتملا و  خیراوتلل  اظفاح 

تناک هیلإ و  دادرتلا  تمزالف  عضاوتلا  ةرثک  قالخالا و  مرک  لئاضفلا و  یف  ـالمکم  ـالجر  هتدـجوف  هب  تعمتجا  ناـکلخ و  نبا  لاـق  راـبک 
رد ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  زین  یلاـعت و  هَّللا  همحر  لـصوملاب  ۀنـس 630  یف  یّفوت  اـهلها و  نم  وـه  ورمع  نبا  ةریزجب  ۀنس 555  هتدالو 

ریثالا نباـب  فورعملا  ینابیـشلا  دـحاولا  دـبع  نب  میرکلا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  مرکلا  یبأ  نب  یلع  نسحلا  وبا  هتفگ  ءـالبنلا  فاـحتا 
رد دیزگ و  تنوکـس  دمآ و  لصومب  دوخ  ناردارب  ردپ و  ای  تفای و  امن  وشن و  اجنامه  دـش و  ادـیپ  هریزج  رد  نیدـلا  زع  بقلملا  يرزجلا 

بحاص فرط  زا  تلاسر  جح و  قیرطب  دادـغبب  اهراب  درک  تعامـس  وا  هقبط  یـسوّطلا و  بیطخلا  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  لضفلا  یبأ  زا  اجنآ 
تعامـس امه  ریغ  یفوّصلا و  یلع  نب  باهولا  دـبع  دـمحا  یبأ  یعفاشلا و  هیقفلا  ۀـقدص  نب  شیعی  مساقلا  یبأ  نیخیـش  زا  دـمآ و  لـصوم 

رفوت اب  دیدرگ  نیشنهناخ  هدش  عطقنم  دومن و  دوع  لصومب  دینـش و  اجنآ  رد  یتعامج  زا  هدرک  تلحر  سدق  ماش و  يوسب  دومن و  ثیدح 
خیراوت ظفاح  وا و  تاقلعتم  تفرعم  ثیدـح و  ظـفح  رد  دوب  ماـما  يو  دوب و  لـصوم  لـضف  لـها  عمجم  وا  هناـخ  فینـصت  ملع و  رد  رظن 

هدومن تیاده  نامز  يادتبا  زا  يو  رد  لماکب  یمسم  هتـشون  نالک  یباتک  خیرات  رد  ناشیا  عئاقو  برع و  باسناب  ریبخ  هرخاتم و  همدقتم و 
رصتخم ار  یناعمس  میرکلا  دبع  دعـس  یبأ  باسنالا  باتک  خیراوتلا و  رایخ  نم  وه  دیوگ  ناکلخ  نبا  ۀئام  تس  نیرـشع و  نامث و  هنـس  ات 

دلج هس  رد  تسرـصتخم  نیمه  مدرم  تسد  رد  زورما  تسدـیج و  دـیفم  یباـتک  هدوزفا  ار  وا  تـالامها  هدرک و  هیبـنت  شطـالغا  رب  هدومن 
رـصتخم زج  هیرـصم  راید  رد  ماهدیدن و  بلح  هنیدمب  راب  کی  زج  ارنآ  هتفگ  ناکلخ  نبا  تسدوجولا  زیزع  تسدلج  تشه  رد  هک  لصاو 

بلحب ۀئام  تس  نیرـشع و  تس و  هنـس  رخآ  رد  نوچ  نالک و  دلجم  شـش  رد  ۀباحّـصلا  رابخا  باتک  تسار  وا  تسا و  هدیـسرن  روکذـم 
بحاص رهاظ  کلم  نیزیزع  کلم  کباتا  مداخ  لیرغط  نیدلا  باهـش  یـشاوط  دزن  فیـض  تروصب  اجنآ  رد  روکذـم  نیّدـلا  ّزع  مدیـسر 

رد لمکم  يدرم  مدش  عمتجم  يوب  نوچ  ار  وا  درکیم  مارکا  يرد و  دوب  داقتعا  کین  درب و  تشاد  هّجوت  رایسب  یشاوط  دوب و  میقم  بلح 
تیاعر رد  تهج  نیاب  دوب  هدیکا  تسناؤم  مدلاو  وا و  نایم  يراج و  وا  دزن  دـش  دـمآ و  مرجال  متفای  عضاوتلا  ریثک  قالخالا  میرک  لئاضف 

هدرک تماقا  یلیلق  يو  متخاس  يراج  دوخ  داد  رتتداـع  زاـب  تشگرب  بلحب  اـجنآ  زا  تفر و  قشمدـب  يو  هدـعب  درکیم  هغلاـبم  مارکا  و 
شتافو تسا  هریزج  نیا  لها  زا  يو  هداتفا و  قافتا  رمع  نبا  هریزجب  ۀئام  سمخ  نیسمخ و  سمخ و  هنـس  رد  شتدالو  دش  لصوم  هجوتم 

ۀئام تس  نیثلث و  هنس  نابعش  رد 
386 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بوسنم هک  دـناهتفگ  تسرمع و  نبا  مادـک  نیا  هک  منادیمن  نم  نکیل  تسرمع  نبا  هریزج  نآ  هک  دـنیوگیم  مدرم  رثکا  دوب و  لـصومب 
نب زیزعلا  دـبع  شمان  هدرک  انب  ار  نآ  لصوم  لامعا  زا  دـیعقرب  لـها  زا  يدرم  هک  دـش  مولعم  تسنیقارع  ریما  یفقث  رمع  نب  فسوی  يوسب 

هک منادیمن  زین  ار  ود  ره  نیا  تسلماـک و  سوا و  رمع  ياـنبا  هریزج  نآ  هک  مدـید  خـیراوت  ضعب  رد  هتـشگ و  فاـضم  يوـب  تسرمع و 
هَّللا تسیبلعث و  سوا  نب  رمع  نارسپ  لماک  سوا و  هریزج  نآ  هک  مدید  نیّدلا  ّزع  ردارب  همجرت  رد  یفوتسملا  نبا  خیرات  رد  سپس  دنتسیک 
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ملعا

مراهچ هاجنپ و  هجو 

ةروس نب  دـیبع  نب  لهـس  همجرتـب  دادـغب  خـیرات  لـیذ  رد  ار  ریط  ثیدـح  راـّجنلا  نباـب  فورعملا  دوـمحم  نب  دّـمحم  نیّدـلا  ّبحم  هکنآ 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  هچنانچ  هدرک  رکذ  یناهبصالا  یناسارخلا 

هلکاف و ماّحنلا  هل  لاقی  ریط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبّنلل  يدها  لاق  قاّرولا  رطم  نع  برح  نب  قعـصلا  نع  نوراه  نب  لیعامـسا  نع  ثّدح 
سنا ای  لاقف  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  یلع  ءاجف  بابلاب  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  سنا  کیلإ و  کـقلخ  ّبحا  ّیلا  لـخدا  مهّللا  لاـق  هباطتـسا و 
لاحی نا  کشوی  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  لاقف  لخد  هردص و  عفدف  ۀجاح  یلع  ّهنا  لاقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  یل  نذاتـسا 

هالاو نم  لاو  ّمهّللا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هار  اّملف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نیب  اننیب و 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  دـعب  ام  رد  یباصو  میهاربا  ءاـفتکالا  باـتک  یقتم و  یلع  ـالم  لاـمعلا  زنک  یطویـس و  عماوجلا  عمج  تراـبع  هظحـالمب  و 

هدوزفا و نآ  دییشت  قیقحت و  دییات و  تابثا و  رد  هدومرف  تیاور  هدیدع  قرطب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  راجنلا  نبا  دوخ  هک  تفایرد  یهاوخ 
یلعا یلا  رئاطلا  ثیدـحلا  اذـهل  راّجنلا  نبا  ظفاحلا  ۀـماّلعلا  ۀـیاور  ّنا  راظنالا * رکفلا و  ةذـفان  و  راصبالا * بابلالا و  ۀـبقاث  نع  بزاـع  ریغ 

ماظعلا و ةدقنلا  دنع  هققحت  ۀیاهن  نع  برعت  و  رابحالا * نیققحملا  دنع  هتوبث  لامک  نع  فشکت  راضّنلا * بوذب  ۀیرزم  قرط  ةّدعب  راطم *
تلالج و تیاهن  رابتعا و  دامتعا و  لامک  و  رابتلا * بابتلا و  لیبس  نع  ۀحـشالا  و  ّرابملا * جـهن  كولـس  یلا  يداهلا  هَّللا  و  رابکلا * ةرهملا 

ظفاحلا راّجنلا  نبا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  تسراکشآ  ادیوه و  رابک  هّمئا  رافسا  رظان  رب  راجن  نب  راجن  ّومس  راخف و  ولع  راهتـشا و 
يدادغبلا راّجنلا  نب  نساحم  نب  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  دومحم  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیّدلا  بحم  قارعلا  دیفم  رصعلا  خّروم  عرابلا  مامالا 
كرابملا لماک و  نب  رکاذ  بیلک و  نب  معنملا  دبع  سنوی و  نب  ییحی  عمـس  ۀئام و  سمخ  نیعبـس و  نامث و  ۀنـس  دلو  فیناصتلا  بحاص 

یلت ۀنـس و  ةرـشع  سمخ  نبا  وـه  بلطلاـب و  هتیاـنع  لّوا  نینـس و  رـشع  هل  عمـس و  ءیـش  لّوا  مهتقبط و  يزوـجلا و  نبا  شوـطعملا و  نبا 
بنیز و دّیوملا و  نم  روباسینب  ۀعامج و  ۀـیفقثلا و  سمـشلا  نیع  نم  ناهبـصاب  عمـس  هریغ و  ۀنیکـس و  دـمحا  یبأ  یلع  ةریثکلا  تایاوّرلاب 

ریغل جرخ  لزانلا و  یلاعلا و  بتک  یعواف و  عمج  قئالخ و  لّضفملا و  نب  ظفاحلا  نم  رـصمب  يدنکلا و  نم  قشمدـب  حور و  یبأ  نم  ةارهب 
نیّدلا و عم  تاقثلا  ظاّفحلا  نایعا  نم  ناک  ءزج و  ۀئام  ثلث  وه  بیطخلا و  یلع  كردتـسا  هب و  لیذ  مالّـسلا و  ۀنیدم  خیرات  عمج  دحاو و 
یقارعلا و نسحلا  وبا  یـشیرشلا و  رکب  وبا  یثورافلا و  ساّبعلا  وبا  ینوباّصلا و  نبا  دماح  وبا  هنع  ثدح  ۀـیاورلا و  ۀعـس  مهفلا و  ۀنایّـصلا و 

نب یلاعملا  وبا  یلبنحلا و  نیدلا  یقت  رهاطلا و  نب  ساّبعلا  وبا  ةزاجالاب  نورخآ و  یناّدحلا و  زازقلا  نب  هَّللا  دبع  وبا  نابلب و  نبا 
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یف رینملا  رمقلا  باتک  ّفلا  خیـش  فالآ  ۀـثلث  یلع  هتخیـشم  تلمتـشا  نیرـشع و  اعبـس و  راّجنلا  نبا  ۀـلحر  تناک  یعاّسلا  نبا  لاق  سلاـبلا 
یلع هب  لیذ  فلتخملا  فلتوملا و  باتک  ماکحالا و  ننّسلا و  یف  مانالا  زنک  باتک  ثیدحلا و  نم  هل  ام  ّیباحص و  ّلک  رکذ  ریبکلا  دنسملا 

ۀّنج باتک  مجعملا و  باتک  یلاوعلا و  باتک  نادـلبلا و  ءابآلا و  یلا  نیثّدـحملا  باـسنا  باـتک  قرتفملا و  قفتملا و  باـتک  ـالوکام و  نبا 
هل دّلجم و  رـشع  ۀتـس  یف  هلمع  خـیراتلا  لیذ  هیلع  تأرق  لاجّرلا و  یف  لامکلا  باتک  قئافلا و  دـقعلا  باتک  نیعباتلا و  ۀـفرعم  یف  نیرظانلا 
یف راهزالا  باتک  يرقلا و  ّمأ  رکذ  یف  يرولا  ۀهزن  باتک  ایلیا و  دجسم  یف  ءایلوالا  ۀضور  باتک  ۀنیدملا و  رابخا  یف  ۀنیمثلا  ررّدلا  باتک 

رتسلا یلا  ذفنم  ۀـّیماظّنلاب  هبتک  فقو  یلا  یـصوا  لاق و  نا  یلا  یعفاشلا  بقانم  باتک  رافـسا و  ۀتـس  دـئاوفلا  نویع  باتک  راعـشالا و  عاونا 
رد یبهذ  زین  ۀئام و  تس  نیعبرا و  ثالث و  ۀنس  نابعش  سماخ  یف  یّفوت  ایندلا  نساحم  نم  هَّللا  همحر  ناک  ۀعامج و  هاثرو  هتزانج  لمحتل 
نب دومحم  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیّدـلا  ّبحم  ریبکلا  ظفاحلا  راّجنلا  نبا  هتفگ و  ۀـئام  تس  نیعبرا و  ثلث و  ۀنـس  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع 
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نبا لماک و  نب  رکاذ  نم  عمـس  ۀئام و  سمخ  نیعبـس و  نامث و  ۀنـس  دلو  دادغب  خیرات  بحاص  يدادـغبلا  نساحم  نب  هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا 
نفلاب ۀفرعملا  مات  ظفحلا  عساو  انقتم  ۀقث  ناک  فصوی و  ام ال  بتک  رصم و  ماّشلا و  ناسارخ و  ناهبـصا و  یلا  لحر  بیلک و  نبا  سنوی و 

نب دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیّدـلا  ّبحم  دادـغب  ظفاح  هتفگ و  هروکذـم  هنـس  عئاقو  رد  مالـسالا  لود  رد  یبهذ  زین  نابعـش و  سماخ  یف  یّفوت 
ۀبه نب  نسحلا  نب  دومحم  نب  دّمحم  هتفگ  تایفولا  تاوف  رد  نزاخلا  دـمحا  نب  رکاش  نب  دّـمحم  نب  نیّدـلا  حالـص  راّجنلا و  نبا  دومحم 
ۀئام سمخ  نیعبـس و  نامث و  ۀنـس  ةدعقلا  يذ  یف  دلو  خـیراتلا  بحاص  يدادـغبلا  راّجنلا  نب  نیّدـلا  ّبحم  ریبکلا  ظفاحلا  نساحم  نب  هَّللا 

ناهبـصا و زاـجحلا و  رـصم و  ماـشلا و  یلا  ۀعـساولا  ۀـلحّرلا  هل  ۀـعامج و  نیـصحلا و  نبا  باحـصا  يزوجلا و  نبا  بیلک و  نبا  نم  عـمس 
بیطخلا و خـیرات  یلع  هب  لّیذ  يذـّلا  خـیراّتلا  فّنـص  دـیناسملا و  لوصـالا و  لّـصح  ریثکلا و  عمـس  روباـسین و  ةاره و  ورم و  ناـسارخ و 

نسح ادّوجم  ایرقم  ۀّجح  ۀقث  اماما  ناک  هظفح و  ۀعس  نأّشلا و  اذه  یف  هرّحبت  یلع  ّلد  ادّلجم  نیثالث  یف  ءاجف  بیطخلا  یلع  هیف  كردتسا 
یف يدنکلا  نیدلا  جات  عم  رضح  ّهنا  لاقی  ۀنس  نیرشع  اعبس و  لحر  خیش و  فالآ  ۀثلث  یلع  هتخیـشم  تلمتـشا  اعـضاوتم  اسّیک  ةرـضاحملا 

تناک یتم  یعفاشلا  ةافو  نع  ناطلّـسلا  هلاسف  هرـضحا  فرـشالا  هل  لاقف  هیلع  ینثا  هرکذ و  هنال  یـسوم  فرـشالا  یـسیع و  مظعملا  سلجم 
ّلک رکذ  ریبکلا  دنـسملا  یف  رینملا  رمقلا  باتک  هل  لامکلا و  هل  نم  ناحبـسف  رادـقملا  ریبکلا  ظفاحلا  اذـه  لـثمل  زیجعتلا  نم  اذـه  تهبف و 

قفتملا الوکأم و  نبا  یلع  هب  لیذ  فلتوملا  فلتخملا و  ماکحالا و  ننّـسلا و  ۀفرعم  یف  مانالا  زنک  باتک  هل  ثیدـحلا و  نم  هلام  یباحص و 
لاجّرلا ۀفرعم  یف  لامکلا  نیعباتلا  ۀفرعم  یف  نیرظانلا  ۀّنج  همجعم  باتک  هیلاوع  باتک  نادلبلا  ءابآلا و  یلع  نیثّدـحملا  ۀبـسن  قرتفملا و  و 

ۀـضور يرقلا  ّمأ  رابخا  یف  يرولا  ۀـهزن  ۀـنیدملا  رابخا  یف  ۀـنیمثلا  ةّرّدـلا  قئالخلا  خـیراوت  نساحم  ایندـلا و  رابخا  نویع  یف  قئافلا  دـقعلا 
ایلیا دجسم  یف  ءایلوألا 
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لها ءارعش  نساحم  یف  رهزلا  ۀّیماظّنلاب و  هبتک  فقو  یعفاشلا و  بقانم  تادّلجم  تس  دئاوفلا  ررغ  دیحولا  ةولس  راعـشالا  عاونا  یف  راهزالا 
رابخا یلا  قاتـشملا  رابخا  فرّظلا  لها  رابخا  یف  فرطلا  ۀـهزن  لاجّرلا  هاوفا  نم  هطقنلا  اّمم  ةرـضاحملا  ناوشن  وحن  هیف  اـحن  باـتک  رـصعلا 

هَّللا ۀبه  نب  نسحلا  نب  دومحم  نب  دّمحم  هتفگ  تایفولاب  یفاو  رد  يدفّصلا  کبیل  نب  لیلخ  نیدلا  حالص  خلا و  ّبّطلا  یف  یفاشلا  قاّشعلا 
سمخ نیعبس و  نامث و  ۀنس  ةدعقلا  يذ  یف  دلو  خیراتلا  بحاص  يدادغبلا  راّجنلا  نبا  هَّللا  دبع  وبا  نیّدلا  ّبحم  ریبکلا  ظفاحلا  نساحم  نب 

یـضاقلا نیـسحلا و  نبا  باحـصا  يزوجلا و  نب  جرفلا  یبأ  لماک و  نب  رکاذ  سنوی و  نب  ییحی  بیلک و  نب  معنملا  دبع  نم  عمـس  ۀئام و 
ةاره و ورم و  ناسارخ و  ناهبـصا و  زاجحلا و  رـصم و  ماّـشلا و  یلا  ۀعـساولا  ۀـلحّرلا  هل  نینـس و  رـشع  هل  هعامـس و  لّوا  رثکاـف و  رکب  یبأ 
دادغبل و بیطخلا  خیرات  یلع  هب  لیذ  يّذلا  خیراتلا  عمج  ۀعامجلا و  هسفنل و  جّرخ  دیناسملا و  لوصالا و  لّصح  ریثکلا و  عمـس  روباسین و 

ولح ادّوجم  ایرقم  ۀّجح  ۀـقث  اماما  ناک  هظفح و  ۀعـس  نأشلا و  اذـه  یف  هرّحبت  یلع  لد  ادـّلجم  نیثلث  یف  ءاجف  بیطخلا  یلع  هیف  كردتـسا 
نیدلا جات  خیشلا  عم  رـضح  ّهنا  لاقی  ۀنـس  نیرـشع  اعبـس و  لحر  خیـش و  فالآ  ثالث  یلع  هتخیـشم  تلمتـشا  اعـضاوتم  اسّیک  ةرـضاحملا 

یعفاشلا ةافو  نع  ناطلّسلا  هلاسف  هرـضحا  هل  لاقف  هیلع  ینثا  هرکذ و  ناک  هنال  یـسوم  فرـشالا  یـسیع و  مظعملا  سلجم  یف  ۀلیل  يدنکلا 
رکذ ریبکلا  دنسملا  یف  رینملا  رمقلا  باتک  هل  لامکلا و  هل  نم  ناحبسف  ردقلا  ریبکلا  ظفاحلا  اذه  لثمل  زیجعّتلا  نم  اذه  تهبف و  تناک  یتم 

الوکام و نبا  یلع  هب  لیذ  فلتوملا  فلتخملا و  ماکحالا و  ننّـسلا و  ۀـفرعم  یف  مانالا  زنک  باتک  هل  ثیدـحلا و  نم  هلاـم  ّیباحـص و  ّلـک 
ۀفرعم یف  نیرظانلا  ۀـنج  همجعم  باتک  هیلاوع  باتک  نادـلبلا  ءابآلا و  یلا  نیثدـحملا  بسن  بیطخلا  باتک  جاـهنم  یلع  قرتفملا  قفتملا و 
ۀهزن ۀـنیدملا  رابخا  یف  ۀـنیمثلا  ةّرّدـلا  قئالخلا  خـیراوت  نساحم  اینّدـلا و  رابخا  نویع  یف  قئافلا  دـقعلا  لاجّرلا  ۀـفرعم  یف  لامکلا  نیعباتلا 
بقانم تادـّلجم  تسدـئاوفلا  ررغ  دـیحولا  ةولـس  راعـشالا  عاونا  یف  راـهزالا  اـیلیا  دجـسم  یف  ءاـیلوألا  ۀـضور  يرقلا  ّمأ  راـبخا  یف  يرولا 
دئالقلا رد  روثنم  لاجّرلا و  هاوفا  نم  هطقتلا  اّمم  ةرضاحملا  ناوشن  وحن  هیف  احن  باتک  رصعلا  ءارعش  رعش  نساحم  یف  رهّزلا  راونا  یعفاشلا و 

یّفوت ۀّیماظّنلاب و  هبتک  فقو  ّبّطلا و  یف  یفاشلا  حالّصلا  یف  یفاکلا  قاشعلا  رابخا  یلا  قاتشملا  رابخا  فرّظلا  لها  رابخا  یف  فرّطلا  ۀهزن 
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نب دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  نیّدـلا  ّبحم  ریبکلا  ظفاحلا  هتفگ  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  ۀـئام و  تس  نیعبرا و  ثـالث و  ۀـنس 
ناهفـصا و یلا  لحر  ۀئام و  سمخ  نیعبـس و  نامث و  ۀنـس  دلو  دادغب  خـیرات  بحاص  راّجنلا  نباب  فورعملا  يدادـغبلا  نسحلا  نب  دومحم 

نب میحّرلا  دبع  نیدلا  لامج  ۀفرعملا و  مات  ظفحلا  عساو  انقتم  ۀقث  ناک  اریثک و  ائیـش  بتک  ۀعامج و  نم  عمـس  رـصم و  ماشلا و  ناسارخ و 
دلو اظفاح  اماما  ناک  راّجنلا  نباب  ریهـشلا  هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا  نب  دومحم  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يونـسالا  نسح 

وه هسفنب و  أرق  نینس و  ةرشع  نبا  وه  عمس و  ۀئام و  سمخ  نیعبس و  نامث و  ۀنس  دادغبب 
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تاعامس كردا  روباسین و  ةاره و  ورم و  ناهبـصا و  ناّرح و  ماّشلا و  رـصم و  زاجحلا و  یلا  ۀمیظع  ۀلحر  لحر  مث  ۀنـس  ةرـشع  سمخ  نبا 
ةدیفملا ةریثکلا  فیناصّتلا  فّنـص  ةریثک و  ۀیانع  نأشلا  اذـهب  ینتعا  جرع و  لزن و  نم  نع  جرد و  ّبد و  نم  نع  بتک  لزانت و  مث  تایلاع 

هیف عمج  يّذلا  ریبکلا  دنـسملا  اهنم  تادّلجم و  نیثلث  وحن  وه  هیلع و  هیف  كردتـسا  بیطخلا و  خیرات  یلع  هب  لیذ  يّذلا  دادغب  خـیرات  اهنم 
ۀثلث وحن  یلع  لمتشا  هخویشل  امجعم  فّنص  لاجّرلا و  ۀفرعم  یف  لامکلا  ماکحالا و  ننّـسلا و  یف  مانالا  زنک  باتک  هاور  ام  یباحـص و  لک 

خیراتلا ربعلا و  یف  یبهذلا  هرکذ  ۀئام  تس  نیعبرا و  ثلث و  ۀنس  نابعـش  سماخ  یف  هَّللا  همحر  یفوت  یعفاشلا  بقانم  باتک  خیـش و  فالآ 
ظفاحلا نساحم  نب  هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا  نب  دومحم  نب  دّـمحم  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  هبهـش  یـضاق  نب  دـمحا  نب  رکب  وبا  نیّدـلا  یقت  و 

هعامس و لّوا  ۀئام و  سمخ  نیّسلا و  میدقتب  نیعبـس  نامث و  ۀنـس  ةدعقلا  يذ  یف  دلو  يدادغبلا  راّجنلا  نب  هَّللا  دبع  وبا  نیّدلا  ّبحم  ریبکلا 
رـصم و ماشلا و  یلا  ۀـمیظع  ۀـلحر  لحر  عبّـسلاب و  أرق  ریثکلا و  عمـس  ۀنـس و  ةرـشع  سمخ  نبا  وه  هسفنب و  بلط  نینـس و  ةرـشع  نبا  وه 
لزن و نم  نع  جرد  ّبد و  نم  نع  بتک  ۀنـس و  نیرـشع  اعبـس و  ۀلحّرلا  یف  ّرمتـسا  روباسین و  ةاره و  ورم و  ناّرح و  ناهبـصا و  زاجحلا و 

افیرظ اعـضاوتم  اسّیک  ادّوجم  ائرقم  ۀّجح  ۀقث  اماما  ناک  یبهّذلا و  لاق  عمج  لّصح و  ریثکلا و  بتک  ۀّمات و  ۀـیانع  نأّشلا  اذـهب  ینع  جرع و 
ۀنس نابعش  یف  دادغبب  تام  دنّسلا  ثیح  نم  هخویش  راغص  نم  مه  یـسّدقملا و  ءایّـضلا  یثیبدلا و  هطقن  نبا  هیلع  ینثا  اکّـسنتم  اّریخ  احلاص 

مانالا زنک  باتک  ثیدحلا و  نم  هلام  ّیباحـص و  ّلک  رکذ  ریبکلا  دنـسملا  یف  رینملا  رمقلا  باتک  هفیناصت  نم  ۀـئام و  تس  نیعبرا و  ثلث و 
یف بیطخلل  دادغب  خیرات  یلع  لیذ  لاجّرلا و  ۀفرعم  یف  لامکلا  باتک  نیعباّتلا و  ۀـفرعم  یف  نیرظاّنلا  ۀـّنج  باتک  ماکحالا و  ننّـسلا و  یف 

بیطخلا و باتک  جاهنم  یلع  قرتفملا  قفتملا و  یف  باتک  تادّلجم و  رـشع  یف  بیطخلا  خیرات  یلع  كردتـسملا  باتک  تادّلجم و  ۀـتس 
قئافلا دقعلا  باتک  خیـش و  فالآ  ۀثلث  نم  وحن  یلع  لمتـشا  هل  مجعملا  باتک  الوکام و  نبا  یلع  هب  لّیذ  فلتخملا  فلتوملا و  یف  باتک 
ۀضور باتک  يرقلا و  ّمأ  رابخا  یف  يرولا  ۀهزن  باتک  ۀنیدملا و  رابخا  یف  ۀنیمثلا  ةرّدلا  باتک  قئالخلا و  نساحم  اینّدلا و  رابخا  نویع  یف 
یقینزا هَّللا و  همحر  تافّنـصملا  نم  کلذ  ریغ  تادّلجم و  ۀتـس  یف  دئاوفلا  ررغ  باتک  یعفاشلا و  بقانم  باتک  ایلیا و  دجـسم  یف  ءایلوألا 

نب دومحم  نب  دّمحم  وه  ادّلجم و  نیثلث  زواجت  راّجنلا  نبا  نیّدلا  ّبحم  ظفاحلل  دادـغب  خـیرات  لیذ  خـیراوتلا  نم  هتفگ و  مولعلا  ۀـنیدم  رد 
هل هناش و  ّولع  هظفح و  ۀعـس  یلع  ّلاد  هخیرات  يدادـغبلا و  راّجنلا  نب  هَّللا  دـبع  وبا  نیّدـلا  ّبحم  ۀـقثلا  ریبکلا  ظـفاحلا  هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا 
هل ۀئام و  سمخ  نیعبـس و  نامث و  ۀنـس  ةدعقلا  يذ  یف  دـلو  ماکحالا  ننّـسلا و  یف  رخأ  تافینـصت  هل  یعفاّشلا و  بقانم  یف  لفاح  فّنـصم 

سماخ دادغبب  یّفوت  ۀنس و  نیرشع  اعبـس و  هتلحر  تناک  روباسین و  ةاره و  ناهبـصا و  ورم و  زاجح و  رـصم و  ماّشلا و  یلا  ۀعـساولا  ۀلحّرلا 
بحاص راّجنلا  نبا  نیّدلا  ّبحم  ظفاحلا  هتفگ  مولعلا  دجبا  رد  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ۀئام و  تس  نیعبرا و  ثلث و  ۀنس  نابعش 
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ظفاحلا هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا  نب  دومحم  نب  دّـمحم  وه  هنأش و  ّولع  هظفح و  ۀعـس  یلع  لاد  هلیذ  ادـّلجم و  نیثلث  زواـج  دادـغب  خـیرات  لـیذ 

ماّشلا و یلا  ۀعساولا  ۀلحّرلا  هل  ۀنس 578 و  یف  دلو  ماکحالا  ننّسلا و  یف  رخأ  فیناصت  یعفاّشلا و  بقانم  یف  لفاح  فّنـصم  هل  ۀقثلا  ریبکلا 
زین ۀئام و  تس  نیعبرا و  ثلث و  ۀنس  یف  دادغبب  یّفوت  ۀنس  نیرشع  اعبس و  هتلحر  تناک  روباسین و  ةاره و  ناهبصا و  ورم و  زاجح و  رصم و 

راّجنلا نبا  نیّدلا  ّبحم  ریبکلا  ظفاحلا  هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا  نب  دومحم  نب  دّـمحم  هتفگ  لّلکم  جات  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 304 

http://www.ghadirestan.com


ناهبـصا و زاجحلا و  رـصم و  ماـشلا و  یلا  ۀعـساو  ۀـلحر  هل  ۀـعامج و  يزوجلا و  نبا  نم  عمـس  ۀنـس 578  دلو  خیراتلا  بحاص  يدادـغبلا 
یف هرحبت  یلع  ّلد  بیطخلا  یلع  خـیراتلا  یف  كردتـسا  دـیناسملا و  لوصالا و  لصح  ریثکلا و  عمـس  روباسین و  ةاره و  ورم و  ناـسارخ و 

یعفاشلا ةافو  نع  هلأس  ناطلّسلا  نا  لاقی  ۀنس  نیرـشع  اعبـس و  لجر  خیـش و  فالآ  ۀثالث  یلع  هتخیـشم  تلمتـشا  هظفح  ۀعـس  نأشلا و  اذه 
ّلک رکذ  ریبکلا  دنـسملا  یف  رینملا  رمقلا  باتک  هل  لامکلا و  هل  نم  ناحبـسف  ریبکلا  ظفاحلا  اذه  لثمل  زیجعتلا  نم  اذه  تهبف و  تناک  یتم 

هرعش  نم  ثیدحلا و  نم  هل  ام  یباحص و 
رمهنت نیعلا  عومد  یللمت و  يأر  یل و  دیعلا  موی  لاق  لئاق  و 

رعتست رانلا  هیف  کبلق  ناک  افسا  ایکاب  انیزح  كارا  یل  ام 
اورجه دق  بابحالا  فکلا و  قلمم  ینطو و  نع  رادلا  دبعب  ینا  تلقف 

ّبحم ریبکلا  ظفاحلا  وه  نساحم  نب  هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا  نب  دومحم  نب  دّـمحم  هتفگ  ـالبّنلا  فاـحتا  رد  ناـخ  نسح  قیدـص  يولوم  زین  و 
نبا بیلک و  نبا  زا  عامـس  هتفای  تدالو  ۀـئام  سمخ  نیعبـس و  ناـمث و  ۀنـس  هدـعق  يذ  رد  خـیراّتلا  بحاـص  يدادـغبلا  راـّجنلا  نب  نیّدـلا 

ناسارخ و ناهبصا و  زاجح و  رصم و  ماش و  يوسب  تسا  هعساو  تلحر  ار  وا  دراد  ملع  لها  زا  هتعامج  نیسحلا و  نبا  باحصا  يزوجلا و 
هدومن كاردتسا  يورب  نا  رد  هتشون و  یلیذ  بیطخ  خیرات  رب  هدروآ و  مهارف  دیناسم  لوصا و  هدومن و  رایسب  عامس  زاین و  تاره و  ورم و 

نـسح دّوـجم  يرقم  تجح  هقث  ماـما  دوـب  يو و  ظـفح  تعـسو  ناـش  نیرد  وا  رّحبت  رب  دراد  تلـالد  تسدـّلجم  یـس  رد  وا  خـیرات  نیا  و 
رینملا رمقلا  باتک  تسار  وا  دینارذگ و  رفس  رد  لاس  تفه  تسب و  خیش  رازه  هس  رب  تسلمتـشم  وا  تخیـشم  عضاوتم  سیک  هرـضاحملا 

قفتم هتشون و  الوکام  نبا  رب  لیذ  نا  رب  فلتخم و  فلتوم و  هدومن و  رکذ  وا  تایورم  ددع  اب  یباحصا  ره  رکذ  يو  رد  ریبکلا  دنـسملا  یف 
ۀفرعم یف  لامکلا  نیعباتلا و  ۀـفرعم  یف  نیرظانلا  ۀـنج  مجعم و  باتک  یلاوع و  باتک  نادـلبلا و  ءاـبآلا و  یلا  نیثّدـحملا  ۀبـسن  قرتفم و  و 

رد توقای  یعفاّشلا  بقانم  دلجم و  شـش  رد  دئاوفلا  ررغ  يرقلا و  ّمأ  رابخا  یف  يرولا  ۀـهزن  ۀـنیدملا و  رابخا  یف  ۀـنیمثلا  ةرّدـلا  لاجّرلا و 
هسفنل  یندشنا  هتفگ  ءابدألا  مجعم 

رمهنت نیعلا  عومد  یللمت و  يأر  یلدیعلا و  موی  لاق  لئاق  و 
رعتست رانلا  هیف  کبلق  ّنأک  افسا  ایکاب  انیزح  كارا  یل  ام 

اورجه دق  بابحالا  ّفکلا و  قلمم  ینطو و  نع  رادلا  دیعب  ّینا  تلقف 
داتفا قافتا  هنس 643  رد  شتافو 

مجنپ هاجنپ و  هجو 

هحفان و رخافم  هحئاف و  رثآـم  هک  یعفاـشلا  یبیـصنلا  یـشرقلا  ۀـحلط  نب  دّـمحم  ملاـس  وبا  نیّدـلا  لاـمک  ریبک  ریزو  ریرحن و  همـالع  هکنآ 
تاقبط یعفایلا و  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  نیّدـلا  فیفع  فیلات  ناظقیلا  ةربع  نانجلا و  ةآرم  باتک  زا  ار  وا  هحـضاو  دـماحم  هحئـال و  نساـحم 

یقـشمدلا و يدـسالا  دـمحا  نب  رکب  وبا  نیدـلا  یقت  هیعفاشلا  تاقبط  يونـسالا و  یلع  نب  نسحلا  نب  میحرلا  دـبع  نیّدـلا  لامج  هّیعفاشلا 
رافغلا دبع  بلاطلا  ۀغلب  بکارلا و  ۀلاجع 

391 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دمتعم نب  دّمحم  ازریم  اجنلا  حاتفم  یعفاشلا و  یجنکلا  فسوی  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  بلاطلا  ۀیافک  یناثدعلا و  یکعلا  يولعلا  میهاربا  نب 
تبسن ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانجب  اّتب  اعطق و  امزج و  امتح و  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  تسراکـشآ  رهاظ و  یناشخدبلا  ناخ 

نینمؤملا ریما  بانج  يارب  هلیلج  تلیضف  تابثا  رب  نآب  جاجتحا  لالدتسا و  قیشر  عبشم و  ینایب  قینا و  طوسبم و  یمالک  نمض  رد  هدرک و 
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ةدـمع نآ  مالک  مامت  هتخاس  هاـبت  بارخ و  ار  ناـشیا  راز  لاـح  هایـس و  نیدـئاح  نیرکنم  نیدـناعم و  نیدـحاج  يور  هدومن  مالّـسلا  هیلع 
یهاوخ دـعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  تسماقملا  میظع  ثیدـح  نیا  مات  ققحت  غلاـب و  توبث  تیاـهن  زا  فشاـک  هدـیدع  هوجوب  هک  مـالعالا 

دیامرفیم و لوسّرلا  لآ  بقانم  یف  لوئّسلا  بلاطم  رد  دوریم  ثیدح  ظافلا  ضحم  رب  افتکا  اج  نیا  رد  دینش 
هعم لکاف  ّیلع  ءاجف  ریّطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  هلکایل  ریط  هیلإ  رـضحا  دـق  اموی و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق 

يدنع کل  یل و  رفغتسا  لاقف  ّیلع  یلا  سنا  ءاج  کلذ  دعبف  ءیجملا  لبق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  لوق  عمسی  ارضاح  سنا  ناک  هنم و 
یهتنا ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبّنلا  لوقب  هربخاف  لعفف  ةراشب 

فیرـشلا ثیدحلا  اذه  ۀحـص  لوئـسلا * بلاطم  بحاص  عینـص  نم  تبث  ثیح  لومام * ّلکل  حجنملا  لوئـسم * لکل  بهاولا  هّلل  دـمحلاف 
اذهل لطبملا  ّنا  و  لوحفلا * ةرهملا  دنع  ءالجلا  حوضولا و  ۀیاهن  و  لودعلا * تاقثلا  دنع  روهظلا  توبثلا و  ۀیاغ  یف  ّهنا  حـضو  و  لوبقملا *

فـصحملا فرـشلا  اذهل  بّذکملا  و  لوذنلا * نم  حق  دودل و  دونع  دویم  دویح  لوفا * هیرتعی  يّذلا ال  ّرینلاک  علاطلا  عئاذـلا  عئاشلا  لضفلا 
بـسابس یف  رئاح  هئات  لوهذـلا * كابـش  یف  کبتـشم  کبترم  لوذـخم * كورتم  هحامج  هغیزل و  ّبلـصتم  بصعتم  لوصالا * عورفلا و 

جمـس لّوقت  و  لوخدم * لطاب  ءارم  لب  لوجنم * نوهوم  شودـخم  هیف  ههوفت  و  لوخنم * ریغ  شوشغم  ربخلا  اذـه  یف  همالک  ّنا  لوفغلا و 
بلاطم باتک  هک  تسناد  دیاب  و  لوهج * دناعم  ّلک  دیک  نع  نوصلا  یلو  هَّللا  و  لوذرم * حیضف  رجه  و  لوحـسم * حیبق  رذه  لب  لولعم *

ایلوا و رباکا  زا  هک  ملاع  بوبحم  دّمحم  تسا  هفوصوم  هحودمم  تافلؤم  تافّنصم و  هفورعم و  هروهـشم  رافـسا  بتک و  هلمج  زا  لوئّـسلا 
باب رد  بحاص  هاش  مالک  زا  نآ  تلزنم  تمظع  تبترم و  تلالج  تیاهن  هک  یهاش  ریسفت  رد  تسا  هیّنس  يالـضف  املع و  ریهاشم  افرع و 

تمهن الاو  تمه  درآیم و  لوئسلا  بلاطم  زا  لقن  اجباج  تسحضاو  رهاظ و  حاضیا  رد  ناشدیـشر  ذیملت  هدافا  هفحت و  باتک  نیمه  موس 
ثیداحا و راهتـشا  تقاثو و  لامک  رابتعا و  دامتعا و  دیزم  لوئـسلا  بلاطم  باتک  دوخ  ردص  زا  درامگیم و  راثکالاب  نآ  تایاور  داریا  رب 

کلـس یف  مالکلا  ماسقا  نم  ماهفالا  مالقا  هتمظن  ام  نسحاف  دعب  لوئـسملا و  بلاطم  یف  لاق  دـسریم  حوضوب  نآ  راثآ  تایاور و  رابخا و 
دئارج کلذـف  هترّرح  تاـحلاّصلا و  تاـیقابلا  ۀلالـس  نم  مـالقالا  هاـیم  فـطن  نم  ماـنالا  قاروا  نوـطب  هـتلمح  تانـسحتسملا و  تانـسحلا 

یف هب  مایقلل  هسفن  بصن  نمل  نیبتاکلا  مارکلا  يدـیا  هترطـس  تاـیکاّزلا و  سوفنلا  ایاجـس  لـمج  نم  نیبلاّـطلا  دـشارم  لـیمکتل  نیبساـحلا 
يدهلا ۀمئا  یفطصملا  لآ  ءالآ  فیلات  تاوامّـسلا  ضرالا و  یف  نم  قعـصف  روّصلا  یف  خفن  اذإ  اهدجی  ةریخذ  هّدعا  تانـسحلا و  فئاحص 

یف مهتاداـبع  بهاذـم  فیظوت  مهتاـعاط و  بتارم  فیرعت  مهتافـص و  بقاـنم  فینـصت  تاـنّیبلا و  تاـیالا و  يوذ  یهّنلا  نماـیملا و  لـها 
مهمدقت مدق  خذاب و  مهفرشف  تاّیّنلا  لامعالا و 
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برقا مهئافتقاب  لانیـس  یقـشی و  ّلضی و ال  مهّبحم ال  یقثولا و  ةورعلا  مه  تابارقلا و  تاداس  تاداّسلا و  تابارق  ۀقیقحلا  یلع  مهف  خـسار 
یّلجت دبالا  یلع  مهنساحم  یلتت و  ادبا  مهبقانمف  تاجرّدلا  مهردق  عفر  دق  فیک ال و  ۀقماّسلا و  لزانملا  ۀقطانلا و  لئاضفلا  مهل  تابرقلا و 

تنک دق  تاّنجلا و  تاضور  یف  نومّعنتس  ارجا  هیلع  مکلئـسأ  الب  نولماعلا  رخذ  مهـسفنال  نومّدقملاف  تایالا  روّسلا و  یف  ۀلزنم  مهتّدوم  و 
هلآ هیلع و  هَّللا  تاولص  یفطصملاب  مهلاصتاب  ۀعوفـشملا  مهتافـص  ّناب  افرتعم  مهتّدومب  ۀیاغلا  یلا  افلک  یلع  فیلکّتلا  ملق  نایرج  نمز  نم 

هیدابم و یف  هبیترت  ۀـیفیک  تعـضو  هیف و  تعرـشف  مهلـضف  يرارد  هعلاطم  علطت  باتک  فیلاـت  بارتغـالا  ماـّیا  تمزتلا  مهتّبحمب و  یـضقت 
لآلا و لئاضف  یف  لاقملا  ةدبز  هتیّمـس  مهتمدـخ و  ضورفمب  مهقح  یف  تمق  هترّرح و  هتبتر و  هترطـسف و  مهتّمئا  ةدـع  هباوبا  ةّدـع  تلعج 
اهنوکـس و یتقو  یف  هعجارت  اسیلج  اهتلحر و  اـهماقم و  یتلاـح  هعلاـطت  اـسینا  یـسفنل  هتلعج  مهترجـش و  نوصغ  نم  نونفلا  بئارغ  هتنّمض 

اّملف اهترـسح  ةرارم  هدقفب  سفنلا  تعّرج  لایتغالا و  دی  هتّریغ  هتبلـسف و  اهتیـضقا  ضعب  رافـسالا  راطخا  نم  رادقالا  راودا  ترجاف  اهتکرح 
ریما نیحلاّصلا  ضعب  يار  اهتیالو  اـهلام و  اـههاج و  نم  اینّدـلا  عاـتم  نع  تضرعا  اـهتیانعب و  ۀـّیهلالا  فاـطلالا  نم  ۀـّینابّرلا  ۀـفارلا  ینتفلزا 
طحا مل  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف  تاملکب  مالّـسلا  هیلع  هباجاف  اهتّیبوبر  ۀّیـسدقلا و  فراعملاب  ّقلعتت  لئاسم  هلاسف  مالّـسلا  هیلع  اـیلع  نینمؤملا 
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ۀقیقح ّیلع  ّصق  ّيدل و  رـضح  اّملف  هلمج  هلوق و  لیـصافت  نّیبا  هلمجا و  ام  هنم  لّصفا  هل و  کلذ  حرـشا  نا  یف  ّیلع  هلاحاف  اهتفرعمب  املع 
دعب لاؤّسلا و  کلذ  نع  باوجلا  جارختـسا  یلا  لاحلا  تقولا و  یف  ترداب  لاثتمالاب و  مالّـسلا  هیلع  هرما  تلباق  هلأس  ام  باوج  یف  ۀلاوحلا 
هیلع هّقحب  امایق  باتکلا  اذه  فیلات  یسفن  تمزلا  اهئامسا  حرش  اهتبوجا و  جارختساب  عاطملا  هرما  لاثتما  اهئاضق و  ۀلاوحلا و  بجاوب  یمایق 
هلاغ يّذلا  کلذ  نع  افلخ  نوکیل  هنایتب و  یتوهاّللا و  ملعلا  نم  لاکشا  حرش  یف  يایا  هتبانتسال  الها  ینلعج  هناسحاب و  ینّـصخ  ذإ  مالّـسلا 

بلاطملا و ددـج  تبحل  لوسّرلا و  بقانم  یف  لوئّـسلا  بلاطم  هتیّمـس  هفیلاتل و  یتّمه  تعمج  هفینـصت و  یف  تعرـشف  هناودـع  دـیب  رهّدـلا 
ۀنؤم هیفکی  لوئّسلا  یلا  لوصولا  جهانم  اعراش  لئالّدلاب  اعداص  لئاضفلل  اعماج  ءاجف  لوقنملا  لوقعملا و  ضخمب  بقانملا  دبز  تجرختسا 
ههجو یقلت  همدـخ و  هربخ  ربخ  نم  همّدـق و  هردـق  ردـق  نم  لوقعلا  نویعلا و  دـیق  بئاـطالا  ۀّـمئالا  بتارم  بیترتب  هنوک  بقاـنملا و  نیقلت 
هـسفن هتجان  بقاـنملا  هذـه  هفیلاـت  یف  بئاّـصلا  هرکف  ملق  يرجا  بلاـطملا و  هذـه  كاردـال  همزعب  بلقلا  يرـسا  اـمل  لوبقلا و  لـیبقتلاب و 

تناک نا  لضافالا و  ۀّمئالا  تافـص  بتارم  عفارلا  لئاضفلا و  هذه  تاتـشا  عماجلا  فیلاتلا  اذه  ّناب  بقاثلا  رّونلا  تباثلا و  لوقلاب  ۀـیدتهملا 
ّالا اهقفا  رونب  ءیضتسی  الف  ۀقنوم  هنوصغ  رامثا  ۀقروم و  هنونف  راجشا  ۀقدغم و  هنویع  راهنا  ۀّقلاتم و  هنونکم  راونا  ۀقرشم و  هنومـضم  رهاوج 

ناف اهقبس  اهمدقتب و  هسفنل  یهلالا  دییاتلا  مکح  نم  ّالا  اهقرط  اهلئاضف و  جراعم  یف  یقری  اهّقحب و ال  مایقلا  بوجو  دقتعی  نم 
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لب ۀمیطّللا  ءاجراب  اهرـشن  قبعلا  ۀنوجلا  ۀمیظّنلا و  یلّآللا  نم  ةدوضنملا  دوقعلا  ۀمیقلا و  تاذ  ۀـنیمثلا  ةرهوجلا  ۀـمیتیلاب و  ۀـموسوملا  ةردـلا 
اهلصا اهعرف و  فرع  اهلبن و  اهردق و  ملع  اهلضف و  نابتـسا  نم  ّالا  اهّلحم  مظعی  ۀمیظعلا ال  ۀلزنملا  ۀّیلعلا و  ۀناکملاب  ۀفـصّتملا  ریخلا  تاهج 
بعـش کلـسی  اهرـصن و  ۀعیرـشب  کّسمتی  اهراعـش و  رئاعـشب  کّسنتی  اهراثآ و  ریـس  ولبی  اـهرابخا و  روس  ولتیل  اـهلها  اـهب و  ّقحا  ناـک  و 

مهایازم فیلات  یف  یتفیظو  ۀماقا  یف  هلوئس  اهداهتجا  دئار  تیطعا  اهلیبس و  كولـس  یف  اهداهتجا  یطم  یـسفن  تیطتما  نا  انا و  اهراصنا و 
اهنم تعمج  اهبیترت و  اهتایآ و  ةوالت  نع  هتطسب  عم  یناسل  رصقی  یّتلا  مهایاجس  فینصت  اهلیصفت و  رصح  ۀمّوقملا  ةردملا  عیطتسی  یتلا ال 
دقع یف  ۀـحونمملا  اهدراوش  دـئارف  ۀـحودمملا و  اهدـئارف  دراوش  تمظن  اهلیمذ و  اهدـخوب و  داـهتجالا  ّدـجلا و  ۀـّیطم  هیلإ  تلـصو  اـمّلک 
لامک هرظن و  فیرـش  نم  هب  ینّـصخ  ام  هداـفرا و  ّراـبم  نم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هینـالوا  اـم  بنج  یف  ارـصقم  هَّللا  تنک و  اهلیـضفت 

نم ّيوبّنلا  ماقملا  یف  هب  ینفرش  ام  هدابع و  نم  هیبتجی  نم  ّالا  یلاعت  هَّللا  اهحنمی  بیغلا ال  نم  رارسا  جارختسا  نم  هل  ینبدنتـسا  ام  هداقتعا و 
یف هدعـسا  هداعـساب و  یلاعت  هَّللا  هفعـسا  نم  ّالا  اهب  رفظ  ام  ةوعد  یناعد  هداربا و  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یناسک  یتح  هلابقا 

راهظتـسالا نایبلا و  نانبلا و  نیفعـسملاب  راصبتـسالا  ّالا  ناسحلا  نساحملا  يذ  ناسحالا  اذـه  ۀـلباقم  یف  هب  کّـسمتا  ائیـش  دـجا  ملف  هداـعم 
ۀجرختـسملا مهلئاضف  یل  رثن ال  ناجلا و  سنالا و  نیلقثلا  یلع  ۀمیرکلا  نأشلا  ۀمیظعلا  مهبقانم  یلاعم  رـشن  یف  ناسّللا  ملقلا و  نیدعـسملاب 

یف اهتعاشا  ناّمع و  ّشک و  رحب  نم  جرختـسملا  ناجرملا  ؤلؤللا و  نم  نامجلا  روثنمب  ناـمیالا  لـها  دـنع  ۀـیرزملا  نآرقلا  رهاوج  رحب  نم 
یف اهب  عفتنیف  اهلها  نم  وه  نم  اهجرختسیل  دادملا  فطن  نم  قاروالا  نوطب  یف  ۀّنجا  اهلعج  دالبلا و  عاقـصالا و  یف  اهتعاذا  دابعلا و  عایـشا 

عتمتسی عماسملا ال  یلع  تیلت  اذإ  ۀّمئالا  تافـص  عضت و  مل  تعّوصت و  اهلها  یلع  تیلج  اذإ  ۀّمالا  تافّنـصم  ّناف  داهـشالا  مایق  موی  داعملا 
رفظ ناف  عفتنی  هَّللا  هقّفوی  مل  ام  هیلع  یلتی  ام  هعمـس  یعو  نم  لک  عنتمی و ال  يدـهلا  لیبس  یلا  يداهلا  هاعد  نم  ّلک  امف  عمتـسملا  ریغ  اـهب 

یفتقاف داقتعالا  دادـس  یلا  داقنملا  هبلق  داّقنلا و  همهف  داّقولا و  هرکفب  اهلماتف  داشّرلا  لیبس  یلا  هادـه  داعـسالا و  فاعـساب  هَّللا  هابح  نم  اـهب 
نم هفرصی  ام  هل  امل  ّدعا  مهترـسا و  راصنا  نم  هسفن  ّدع  مهتّبحمب و  سّدقت  یلاعت و  هَّللا  یلا  بّرقت  مهتقیرط و  جهنب  يدتقا  مهتّنـس و  ننس 
موی هاقـس  مهحانج و  فراوب  هاشخی  حانج  ّلک  رح  هاقو  مهحالـص و  بابلجب  ءادـترالا  مهحابـصمب و  ءادـتهالا  هَّللا  هقزر  مهتّربم  یف  هلاـم 

مهراثآ مهرثام و  عمج  مهراعش و  عرش  مهرانم و  عفر  یف  اذه  یمایقب  انا  مهحابطصا و  مهقابتغا و  سأکب  ربکالا  شطعلا 
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سمش راونا  هسفن  تلباق  نمک  اهتقاط  اهدهج و  لذبب  هیلع  تردق  ام  ۀیاهن ؟؟؟ اهتعاطتـساب و  ۀّیرـشبلا  يوق  هیلإ  تلـصو  ام  ۀیاغ  ناک  نا  و 
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مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ّنم  یّتلا  ۀـقدّصلا  هذـه  ناک  امل  مث  اهترطق  ۀـّلبب  رایّتلا  باـبعلا  راردـملا و  باحّـسلا  تلدـع  اهتلابذـب و  ةریهظلا 
یتا هاتاف و  املع  هب  طاحا  یهلا  رماب  ّالا  اهردصی  مل  اهئادبا  اهتداعاب و  هنم  تررکت  یّتلا  ۀلاوحلا  اهئادهإب و  قدـصت  یّتلا  ۀـّنملا  اهئادـسإب و 

الع ّلج و  هدمح  بجیف  هاضما  هیف و  هناحبـس  همکح  ذفنا  هاضق و  یلاعت و  هَّللا  همّدق  دـق  ّالا و  دوجولا  یف  لخدـی  ثداح ال  لک  ذإ  هاتا  ام 
فقو نم  ّلک  لأسا  انا  هاهتنم و  كردـی  الا  رکـش  هارع و  مصفنت  ادـمح ال  هانقا  هحنم و  ام  یلع  ادمرـس  هرکـش  نیعتی  هالوا و  ام  یلع  امئاد 

ُهادَی  ْتَمَّدَق  ام  ُءْرَْملا  ُرُْظنَی  َمْودادمل  دامتعا  نم  نوکیل  هاقلا  موی  اهب  هَّللا  ینعفنی  ةوعدب  ینّصخی  نا  اذه  یباتک  یلع 
هبیترت یف  نالا  عرشاف  هبیلاسا  باتکلا و  بلاطم  یلا  هب  عرسا  هبیرقت و  هعاضیا و  یف  هیرج  هیلع  عطتقاف  هیواطم  هنک  مقر  امم  ملقلا  غلب  اذإ  و 

هبیوبت هلیصفت و  دعاوق  عضاو  هبیذهت  ّداوم  عمجا  و 

مشش هاجنپ و  هجو 

ریما باـنج  لـئاضف  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  يزوجلا  نبا  طبـسب  فورعملا  یفنحلا  یلعزق  نب  فسوی  نیدـلا  سمـش  رفظملا  وـبا  هکنآ 
هرکذـت رد  هچنانچ  هداـهن  نیرـصبتسم  رب  میخف  ناـسحا  میظع و  ّتنم  نآ  قیقحت  تاـبثاب و  هدرک و  دراو  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  نینمؤملا 
لوسرلا یخا  میرکلا  دّیّسلا  میلحلا و  ربحلا  میلعلا و  مامالا  لضف  یف  باتک  اذهف  دعب  هتفگ و  نآ  لّوا  رد  هک  هّمئالا  ۀفرعم  یف  هّمالا  صاوخ 

همکاح و عرـشلا و  یـضاق  هملاع و  نیّدـلا و  ماما  یفطـصملا  ّمع  نبا  ءافلخلا و  عبار  ءافنحلا و  دّیـس  لولـسملا  هَّللا  فیـس  لوتبلا و  لـعب  و 
یبأ نب  ّیلع  نینسحلا  یبأ  بلاغ  ینب  ثیل  بئاجعلا  رهظم  بئاتکلا و  قّرفم  همتاخب  ةولّصلا  یف  قدصتملا  هملاظ و  نم  مولظم  ّلک  فصنم 
رکذ رد  نیعمجا  تیبلا  لها  ۀباحّصلا و  ۀیقب  نع  هنع و  هَّللا  یضر  هترمز  یف  انرشح  اهیبا و  یلع  یّلص  هتجوز و  نع  هنع و  هَّللا  یضر  بلاط 

یف تبث  اـمب  اـهنم  ئدـتبنف  راـبخاف  ۀّنّـسلا  اـّما  هدومن و  نونعم  ناونع  نیاـب  ار  نآ  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تلیـضف  ثیداـحا 
رئاّطلا و ثیدح  دیامرفیم  راثآلا  نم  ریهاشملا  حیحّصلا و 

نارهم همسا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلوم  ۀنیفـس  یلا  هدنـساف  دمحا  اّماف  نّنـسلا  یف  يذمرتلا  لئاضفلا و  یف  دمحا  هجرخا  دق 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  هتمّدقف  نیفیغر  نیب  اریط  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلا  راصنالا  نم  ةأرما  تدها  لاق 

ّیلع لخدـف  حـتفی  بابلاب  اذاف  کیلإ  کقلخ  ّبحاـب  ینتئا  ّمهّللا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف  نیفیغر  نیب  نیریط  ۀـیاور  یف  و 
هعم لکاف 

اّما و 
یلـص یبّنلا  دنع  ناک  لاق  کلام  نب  سنا  نع  يّدّسلا  نع  رمع  نب  یـسیع  نع  یـسوم  نب  هَّللا  دیبع  نع  عیکو  نب  نیفـس  انث  لاقف  يذمرتلا 

لاقف ریط  ملس  هیلع و  هَّللا 
395 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هعم لکاف  ّیلع  ءاجف  رئاّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا 
ۀبعش و يروثلا و  نیفـس  هقثو  یلع و  نب  نیـسحلا  يار  کلام و  نب  سنا  نم  عمـس  نمحّرلا  دبع  نب  لیعامـسا  همـسا  يدّسلا  يذمرتلا  لاق 
هل ّدعف  ثیدحلا  اذه  اولطبیل  هیلع  اّوبـصعت  ۀعامج  نال  يدّـسلا  لیدـعت  یف  اذـه  يذـمرتلا  رکذ  امنا  تلق  مهریغ  ناّطقلا و  دیعـس  نب  ییحی 

امهطرـش نم  هنال  امهیحیحـص  یف  هجارخا  املـسم  يراخبلا و  مزلی  حیحـص  رئاّطلا  ثیدح  ّيروباسینلا  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  لاق  يذـمرتلا و 
باوّصلل و زرحملا  ققحملا  ظفاحلا  دشرلا  لضفلل و  زئاحلا  يزوجلا  نبا  طبس  ۀماّلعلا  اذهف  يزوجلا  نبا  طبس  مالک  نم  ۀجاحلا  ردق  یهتنا 

یف قبّـسلا  لصخ  زرحا  و  ددجلا * حضاولا  لیبّسلا  هنم  ناباف  ههجو  قدّصلا  حاضیا  یف  یعـس  ّدج و  قحلا و  قاقحال  يّدصت  دق  و  ددّـسلا *
نم ۀفاش  لصاتـسا  و  درم * يوغ و  نم  ّسا  حاتجا  و  دحج * رکنا و  نم  ماه  قلف  ّدر و  یبأ و  نم  فنا  مغرا  و  دقتنملا * قیقحتلا و  رامـضم 
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و ّدسالا * قدصلا  جهنم  كولـسل  ّقفوملا  هَّللا  ّدس و  عنما  صالخلا  نیب  مهنیب و  لعج  ّدـش و  لاکّنلا و  نرق  یف  مهّلک  طبر  و  درح * یغط و 
نیقباس هدقن  ءامظع  نیعراب و  هرهم  ءاهبن  نیطاسا و  مالعا  يالمک  نینّنستم و  ظافح  ياربک  زا  يزوجلا  نبا  طبـس  هماّلع  هک  دابم  بجتحم 

نب دّمحم  دّیؤملا  وبا  لثم  نیرهتشم  قاذح  مخافا  نیربتعم و  داقن  مظاعا  زا  يرایسب  تسنیرباس  نیخروم  لثاما  نیدقان و  نیثدحم  لضافا  و 
فورعملا دّمحم  نب  دمحا  سابعلا  وبا  نیّدلا  سمـش  یعفاشلا و  یجنکلا  دّمحم  نب  فسوی  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  یمزراوخلا و  دومحم 

لیعامسا ءادفلا  وبا  کبلعبلا و  ینینویلا  نیسحلا  یبأ  نب  دّمحم  نب  يوس  نامثع و  نب  دّمحم  نب  دمحا  نب  فسوی  یکمربلا و  ناکلخ  نباب 
یعفایلا و دعسا  نب  هَّللا  دبع  یبهذلا و  دمحا  نب  دّمحم  نیّدلا  سمـش  يدرولا و  نباب  ریهـشلا  رفظم  نب  رمع  یبویألا و  دومحم  نب  یلع  نب 

نب یلع  مولعلا و  ۀنیدم  بحاص  یقینزا  يوفکلا و  نامیلـس  نب  دومحم  یطویّـسلا و  نیّدلا  لالج  ذیملت  یکلاملا  يدواّدلا  یلع  نب  دّـمحم 
ۀفـصحم رخافم  فاصوالا و  ۀعراب  رثآم  هب  ار  شترـضح  ناشیا  ریغ  یناشخدـبلا و  ناخ  دـمتعم  نب  دّـمحم  ازریم  يراقلا و  دّـمحم  ناطلس 

یبأ دـیناسم  عماج  رد  یمزراوخ  دومحم  نب  دّـمحم  دـّیؤملا  وبا  لثم  نیروهـشم  ناکرا  هّلجا  نیفورعم و  هّمئا  رباکا  دناهدوتـس و  فارطـالا 
هبهـش یـضاق  نباب  فورعملا  يدسالا  دمحا  نب  رکب  وبا  نیّدلا  یقت  تایفولاب و  یفاو  رد  يدفـصلا  کیبا  نب  لیلخ  نیّدلا  حالـص  هفینح و 

یکملا دهف  نب  رمع  نب  زیزعلا  دبع  نیدـلا  ّزع  يرقلا و  ّمأ  رابخاب  يرولا  فاحتا  رد  یکملا  دـهف  نب  رمع  نیّدـلا  مجن  هیعفاش و  تاقبط  رد 
رد يواخس  نمحّرلا  دبع  نب  دّمحم  نیّدلا  سمش  دصقملا و  نسح  رد  یطویـس  نیّدلا  لالج  مارحلا و  دلبلا  ۀنطلـس  رابخاب  مارملا  ۀیاغ  رد 
نب دّمحم  نویعلا و  ناسنا  رد  یبلحلا  میهاربا  نب  یلع  نیّدلا  رون  نیدقعلا و  رهاوج  رد  يدوهمـس  هَّللا  دبع  نب  ّیلع  نیّدلا  رون  ینبم و  لوق 

وا تایورم  عابتا  افتقا و  هار  دـنوشیم و  کسمتم  يزوجلا  نبا  طبـس  تادافاب  اجب  اـج  راـتخم  ّرد  رد  یفکـصحلا  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع 
ءرد نعط  باوجب  زین  لولسم  فیس  بحاص  هَّللا  ءانـس  لوحفلا و  مودخم  بطاخم  دوخ  لوبکم و  یلباک  هک  تسنآ  بئاجع  زا  دنوریم و 

حاضیا رد  زین  دیـشر  لضاف  دـناهدومرف و  رهاظ  وا  تلاـنب  تقاـثو و  تلـالج و  تمظع و  تیاـهن  هدومن  کـسمت  وا  تیاورب  هریغم  زا  ّدـح 
فاصنا لامک  داد  تعامج  تنس و  لها  دزن  نیدمتعم  يامدق  نید و  هّمئا  زا  وا  ندوب  حیرـصتب  هکلب  هداهن  زاغآ  کسمت  اجباج  شتادافاب 

ناب کّسمت  هار  رّرکم  هدرمش  هدراب  تمینغ  مظعا  ماما  تیامح  رد  ار  شاهدافا  نیغلا  ۀلازا  رد  زین  یلع  ردیح  يولوم  رـصاعم  لضاف  هداد و 
هدروآ راصبا  بابرا  يورارف  وا  دانتسا  قوثو و  دامتعا و  رابتعا و  تیاهن  هدرپس 
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متفه هاجنپ و  هجو 

بقانم یف  بلاطل  هتیافک  رد  هچنانچ  هدرک  دـقعنم  ریط  ثیدـح  يارب  صاخ  یباب  یعفاشلا  یجنکلا  فسوی  نب  دـمحم  ظافح  همالع  هکنآ 
نوثالثلا ثلاثلا و  بابلا  هتفگ  بلاط  یبأ  نب  ّیلع 

دبع دّمحم  یبأ  ظفاحلا  نع  ظفاحلا  یناردابلا  نسحلا  نب  دمحم  افولا  یبأ  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  ۀـمالعلا  خیـشلا  انربخا  رئاطلا  ثیدـح  یف 
یبأ نب  دمـصلا  دبع  نب  دمحا  انربخا  يورهلا  لهـس  یبأ  نب  مساقلا  یبأ  نب  کلملا  دـبع  حـتفلا  وبا  انربخا  لاق  رـضخالا  نب  دومحم  زیزعلا 

وبا انربخا  اولاق  یقایرتلا  میهاربا  نب  دمحم  نب  ریزعلا  دبع  رـصن  وبا  يدزالا و  مساقلا  نب  دومحم  رماع  وبا  یـضاقلا  دـماح و  یبأ  نب  لضفلا 
وبا ظفاحلا  انربخا  بوبحم  نب  دـمحا  نب  دـمحم  سابعلا  وبا  اـنربخا  يزورملا  حارجلا  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  نب  راـبجلا  دـبع  دـمحم 

کلام نب  سنا  نع  يّدسلا  نع  رمع  نب  یسیع  نع  یـسوم  نب  هَّللا  دیبع  انثدح  عیکو  نب  نایفـس  انثدح  يذمرتلا  یـسیع  نب  دمحم  یـسیع 
اذکه تلق  هعم  لکاف  یلع  ءاجف  ریطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  قلخلا  ّبحأب  ینتئا  مهّللا  لاقف  ریط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  دنع  ناک  لاق 

ۀتسلا حاحّصلا  دحا  وه  هعماج و  یف  يذمرتلا  هجرخا 
دیعس نب  ییحی  يدهم و  نب  نمحرلا  دبع  ۀبعش و  يروثلا و  نایفس  لبنح و  نب  دحا  هقثو  سنا و  نم  يّدسلا  عامـس  يذمرتلا  حّحـص  دق  و 
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ناطقلا و
نب تاکرب  نب  میهاربا  انربخا  تاقث و  هلاجر  ّنأل  امیهحیحـص  یف  هجارخا  ملـسم  يراخبلا و  مزلی  رئاطلا  ثیدـح  ّيروباسینلا  مکاـحلا  لاـق 
نب دمحا  رهاط  وبا  نامثع و  یبأ  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحا  دمحم  وبا  انربخا  يدنقرمـسلا  مساقلا  وبا  ظفاحلا  انربخا  یعوشخلا  میهاربا 

انثدح مثیهلا  نب  دمحم  انثدح  یمشاهلا  مساقلا  نب  ةزمح  انثدح  هَّللا  دبع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  لیعامسا  وبا  انربخا  الاق  میهاربا  نب  دمحم 
نیب عضوف  رئاط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  سنا  نع  ریع  نب  کلملا  دبع  نع  راتخملا  نب  دامح  انثدح  يدع  نب  فسوی 

هیلع و هَّللا  یلـص  یبّنلا  نا  تلقف  یلع  انا  لاقف  اذ  نم  تلقف  بابلا  ّقدف  یلع  ءاجف  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  هیدـی 
دق لاق  کسبح  ام  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  لاقف  لخدف  هلجرب  بابلا  برـضف  لاق  ءیجی  کلذ  ّلک  تارم  ثلث  عجرف  ۀجاح  یلع  ملس 

تنک تلق  لاق  کلذ  یلع  کلمح  ام  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا  لاقف  ۀجاح  یلع  ّیبّنلا  لوقی  کلذ  لک  سنا  ینّدرف  تارم  ثلث  کتئج 
وبا خویـشلا  خیـش  انربخا  نیعباتلا  ۀباحّـصلا و  نم  ۀعامج  نع  هقرط  هخیرات و  یف  ظفاحلا  هاور  اذـکه  تلق  یموق  نم  الجر  نوکی  نا  ّبحا 
دیبع حتفلا  وبا  انربخا  دادغبب  عمسا  انا  هیلع و  ةءارق  یفوّصلا  دیعس  یبأ  نب  لیعامسا  نب  فیطللا  دبع  نسحلا  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  تاکربلا 

نب دـمحم  انربخا  ناذاش  نب  دـمحا  نب  نسحلا  یلع  وبا  انربخا  نسوس  نب  نیـسحلا  نب  رفظملا  نب  دـمحا  انربخا  لیئاش  نب  هَّللا  دـبع  نب  هَّللا 
رئاطب ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یتا  لاق  سنا  نع  يدنهلا  یبأ  نع  مصاع  وبا  انثدح  يوحنلا  مساقلا  نب  دمحم  انثدح  حیجن  نب  سابعلا 

یلع ای  لاقف  هل  تنذاف  ۀثلاثلا  یف  ءاجف  نیتّرم  هتبجحف  یلع  ءاجف  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف 
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نم لجر  نوکی  نا  تببحاف  هَّللا  لوسر  ای  کتوعد  تعمـس  لاق  سنا  ای  مل  لاق  سنا  ینبجحف  اهتئج  دق  تارم  ثالث  هذـه  لاق  کسبح  ام 
صفح یبأ  نع  یقتنملا  نم  لوالا  یف  رازبلا  حیجن  نبا  هرکذ  ایلاع  هانقزر  تلق  هموق  بحی  لجرلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  لاقف  یموق 

نسحلا یبأ  مامالا  ۀنبا  ءاسنلا  فرش  ۀحلاّصلا  ۀخیشلا  انتربخا  امک  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلوم  ۀنیفـس  اضیا  هاور  دق  يرـصبلا و 
ینغلا دبع  ظفاحلا  نب  هَّللا  دبع  ظفاحلا  نب  نیـسحلا  دّمحم  وبا  ظفاحلا  مامالا  اهنع  ینثدح  ةزاجإ و  یـسونبالا  یلع  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا 

هَّللا دـبع  وبا  انربخا  عیبلا  نب  دّـمحم  انربخا  قاّقدـلا  نسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  مئانغلا  وبا  انربخا  نسحلا  وبا  يدـلاو  انربخا  تلاـق  هظفل  نم 
لوسرل امداخ  ناک  ۀنیفس و  نع  نایفس  نب  ةدیرب  نع  بیعش  نب  لهس  انثدح  مالس  نب  نوع  انثدح  لصاو  نب  یلعالا  دبع  انثدح  یلماحملا 

ام لاقف  اهب  هتتا  حبصا  املف  اهـضعب  نمیا  مأ  هل  تعفرف  لاق  رئاوط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا 
مهّللا لاق  مث  هقزر  دـغ  لکل  نا  اماعط  دـغل  وا  دـحال  یعفرت  نا  کهنا  مل  لاق أ و  سما  کل  يدـها  ام  ضعب  اذـه  تلاقف  نمیا  مأ  اـی  اذـه 

هیلاما نم  عساتلا  ءزجلا  یف  یلماحملا  هاور  تلق  ّیلا  مهّللا و  لاقف  ّیلع  لخدف  رئاطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحا  لخدا 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبنلا  ءاعد  ۀباجا  کلذ  یلع  ۀلالدلا  ّلدا  هَّللا و  یلا  قلخلا  بحا  اّیلع  ّنا  یلع  ۀحضاو  ۀلالد  هیف  ءاوس و  هانجرخا  امک 

ْمَُکل  ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  لج  ّزع و  لاق  ثیح  ۀباجالاب  هاعد  نم  یلاعت  هَّللا  دعو  دق  هب و  یعد  امیف 
یلـص هلوسر  ءاعد  ّدری  هلـسر و ال  هدعو  فلخیل  ّلج  ّزع و  هَّللا  ناک  ام  داعیملا و  فلخی  لج ال  ّزع و  وه  ۀـباجالاب و  دـعو  ءاعّدـلاب و  رماف 

؟؟؟: هانعم یف  ملعلا  لها  ضعب  یندشنا  امک  هّبحل  هّبحی  نم  ۀّبحم  هتّبحم و  هَّللا  یلا  لئاسولا  برقا  نم  هیلإ و  قلخلا  بحال  ملس  هیلع و  هَّللا 
لیئربج  موقلا  سداس  شیرق و  نم  ّرغلا  ۀسمخلاب 

لیمجلا  کب  ینظ  نسحب  یّنع  فعاف  بر  مهّبحب 
َلْهَأ َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  مهقح  یف  یلاعت  هَّللا  لاق  نیذـّلا  ءابعلا  باحـصا  تیبلا  لـها  مهب  دارأ  تیبلا  اذـه  یف  ۀتـسلاب  موسوملا  ددـعلا 

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا 
ثیدح لیئربج و  موقلا  سداس  مهیلع و  هَّللا  ةالـص  نیـسحلا  نسحلا و  ۀـمطاف و  ّیلع و  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـمحم  مه  و 

اذـه سنا و  نع  هوور  مهلک  الجر  نینامث  ۀتـس و  نع  ّيروباسینلا  ظفاحلا  هَّللا  دـبع  وبا  مکاحلا  هجرخ  بابلا  لوا  یف  هتردـص  يذـّلا  سنا 
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یبأ نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  لیعامسا  یلجبلا و  قاحـسا  وبا  رجاهم  نب  میهاربا  ۀبده و  وبا  ۀیده  نب  میهاربا  مجعملا  فورح  یلع  مهبیترت 
نامیلـس و نب  لیعامـسا  نادرو و  نب  لیعامـسا  قرزالا و  ةریغملا  نب  نامیلـس  نب  لیعامـسا  يّدّسلا و  نمحرلا  دـبع  نب  لیعامـسا  بلاط و 

وبا شاـیع  یبأ  نب  ناـبأ  ۀـحلط و  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  نب  قاحـسا  یمیتلا و  نامیلـس  نب  لیعامـسا  ۀـفوکلا و  لـها  نم  بوسنم  ریغ  لیعامـسا 
نامیلس نب  رفعج  سنا و  نب  هَّللا  دبع  نب  ۀمامث  ناینانبلا و  ملـسا  نب  تباث  نمحرلا و  دبع  نب  ۀعذرب  یفوکلا و  یف  ریـصلا  ماّسب  لیعامـسا و 

یعخنلا
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يدـع و نب  ریبزلا  ماصع و  وبا  دـیبع  نب  دـلاخ  لیوطلا و  هیوریت  نب  دـیمح  یلجبلا و  مکحلا  نب  نسح  يرـصبلا و  نسحلا  یبأ  نب  نسح  و 
نارهم نب  نامیلس  یمیتلا و  ناخرط  نب  نامیلس  يرکبلا و  ةرسیم  نب  دیعس  بیـسملا و  نب  دیعـس  ناورث و  نب  دایز  یفقثلا و  دمحم  نب  دایز 
کلام نب  سنا  نب  هَّللا  دبع  هَّللا و  دبع  یبأ  نب  قیقش  یفئاطلا و  جاجحلا  نب  نامیلس  سابع و  نب  هَّللا  دبع  نب  رماع  نب  نامیلـس  شمعالا و 
یفقثلا صفح  یبأ  نب  رمع  یبلعثلا و  رماع  نب  یلعالا  دبع  دایز و  نب  زیزعلا  دبع  نامیلـس و  یبأ  نب  کلملا  دبع  ریمع و  نب  کلملا  دبع  و 

ملـسم نب  نارمع  یبعـشلا و  لیحارـش  نب  رماـع  عـفار و  یبأ  نب  یلع  لـیوطلا و  ناـمثع  یفقثلا و  یلعی  نب  رمع  یلجبلا و  میلـس  نـب  رمع  و 
نب لیـضف  ینهدـلا و  ۀـیواعم  نب  رامع  نامهط و  نب  یـسیع  دمـصلا و  دـبع  نب  دابع  یفوعلا و  دعـس  نب  ۀـیطع  مثیه و  نب  نارمع  یئاطلا و 

دمحم يرهزلا و  ملـسم  نب  دمحم  رقابلا و  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  ربح و  نب  موثلک  ۀماعد و  نب  ةداتق  ناوزغ و 
یفقثلا کلام  نب  دمحم  میلس و  نب  دمحم  یفقثلا و  رـصتنم  نب  دلاخ  نب  دمحم  لاجرلا و  وبا  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  ۀمقلع و  نب  رمع  نب 

قارولا و نامهط  نب  رطم  يالملا و  ملـسم  بوسنم و  ریغ  نومیم  فلخ و  نومیم  لاله و  نب  یلعم  دلاخ و  نب  ریطم  ةداحج و  نب  دمحم  و 
عفان يراصنالا و  نامیلـس  نب  بعـصم  ینهجلا و  هَّللا  دـبع  نب  یـسوم  یملـسلا و  رباج  نب  نومیم  ناـسیک و  نب  ملـسم  نارهم و  نب  نومیم 

وبا فسوی  میهاربا و  نب  فسوی  یناه و  نب  ییحی  يراصنالا و  دیعس  نب  ییحی  دیوس و  نب  لاله  زمره و  وبا  عفان  ورمع  نب  هَّللا  دبع  یلوم 
یطساولا ةزمح  وبا  یعیبسلا و  دواد  وبا  حیلم و  وبا  يدنهلا و  وبا  ملاس و  نب  میعن  ةرم و  نب  یلعی  نایفس و  نب  دیزی  دحاو و  امه  لیق  ۀبیش و 

بوسنم و ریغ  خیش  لیقع و  لآ  نم  لجر  یلیقعلا و  ۀفیذح  وبا  و 
رکب وبا  انربخا  ۀعرز  وبا  انربخا  قفوملا  نب  دیعس  نب  دمحم  رکب  وبا  هانربخا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  مامالا  ۀنیفس  سنا و  نع  هاور 

يرازفلا میهاربا  نب  دمحم  ینثدح  ۀفوکلاب  ینوکّسلا  نسحلا  نب  دمحم  نب  نسحلا  مساقلا  وبا  انربخا  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  انربخا  فلخ  نب 
انثدح یـسیع  نب  نمحرلا  دبع  نب  یلع  انربخا  مکاحلا و  لاق  هَّللا  دبع  نب  یـسیع  انثدح  یبأ  انثدـح  قاحـسا  نب  یـسوم  نب  دـمحا  انثدـح 

هّدج نع  هیبا  نع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  رمع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  یـسیع  انثدح  دشار  نب  دمحم  انثدـح  يرماعلا  میهاربا  نب  دـمحم 
عضو املف  هبجحی  کلام  نب  سنا  ناک  يرابحلا و  هل  لاقی  ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  رمع 
تلقف یلع  ءاجف  هدـحو  هَّللا  لوسر  هلکای  نا  دـیرا  تنک  سنا  لاق  رئاـطلا  اذـه  نم  یعم  لـکای  کـقلخ  ّبحاـب  ینتئا  ّمهّللا  لاـق  هیدـی  نیب 

یلع ءاجف  ریطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاق  ۀیناث و  هدـی  عفرف  لاق  مث  مئان  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
سنا لاق  ریطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  ۀثلاث  هدی  عفرف  لاق  مئان  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تلقف 

لاق هار  اّملف  یلع  لخدف  لخدا  لج  ّزع و  هَّللا  لوسر  یلع  ّدرا  مک 
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امب هتربخاف  ةراشب  يدـنع  کل  ابنذ و  کیلإ  یل  ناف  نسحلا  ابا  ای  یل  رفغتـسا  تلقف  هتعبتف  جرخف  سنا  لاق  اـعیمج  ـالکاف  لاـق  ّیلا  مهّللا و 
در هیف  رخآ و  هجو  نم  يور  هاـیا و  یتراـشبب  هدـنع  یبـنذ  یل  رفغ  هیلع و  ینثا  هَّللا و  دـمحف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  نم  ناـک 

یلـص یبنلا  نع  مهلک  یفقثلا  ةرم  نب  یلعی  يردخلا و  دیعـس  وبا  سابع و  نب  هَّللا  دبع  هاور  سمـشلا و  ّدر  لصف  یف  هترکذ  هیلع  سمـشلا 
ملس هیلع و  هَّللا 
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مهنم و دـجاو  یف  بایترا  نم ال  حاحـصلا  یف  مهثیدـح  جرخملا  مهتلادـع  مهتقث و  یلع  قفتملا  نیعباتلا  رابک  نم  ةریثک  ةدـع  ةاورلا  نم  و 
لاق لیفطلا  یبأ  ۀلثاو  نب  رماع  نع  يور  هتفگ  سمـش  در  ثیدح  لصف  رد  بلاطلا  ۀیافک  رد  زین  روکذـم و  ۀحـصلاب  روهـشم و  ثیدـحلا 

امک سمشلا  ّدر  اهنم  هلئاضف  نم  ةّدعب  نمحرلا  دبع  وا  دعس  ریبزلا و  ۀحلط و  نامثع و  دشانی  یلع  بابلا و  یلع  يروشلا  موی  تنک 
هباتک لصا  نم  ۀـفوکلاب  ظفاحلا  مراد  یبأ  نب  رکب  وبا  انربخا  مکاحلا  فلخ  نب  رکب  وبا  انربخا  ۀـعرز  وبا  انربخا  نزاخلا  نب  رکب  وبا  اـنربخا 

موی بابلا  یلع  تنک  لاق  ۀـلثاو  نب  رماـع  نع  بلغت  نب  ناـبا  نع  یبأ  انثدـح  یّمع  انثدـح  یبأ  انثدـح  رذـنم  نب  دـمحم  نب  رذـنم  انثدـح 
یسفن یف  انا  رمع و  فلختسا  تعطا و  تعمسف و  هنم  اهب  قحا  یـسفن  یف  انا  رکب و  وبا  فلختـسا  لوقی  هتعمـسف  تیبلا  یف  یلع  يروشلا و 

مهل فرعی  مهسداس ال  انا  ۀسمخ  یف  رمع  لعج  عیطا  عمـسا و ال  اذإ ال  نامثع  اوفلختـست  نا  نودیرت  متنا  تعطا و  تعمـسف و  هنم  اهب  قحا 
اهیا هّللاب  مکدـشنا  ۀلـصخ  اهنم  رکنی  نا  كرـشملا  مهنم و  دـهاعملا  مهّیمجع  مهّیبرع و ال  عیطتـسی  لاصخب ال  مهنجاحأل  هَّللا  اـما و  لـضف 
اولاق يریغ  هلوسر  دسا  هَّللا و  دسا  ّبلطملا  دـبع  نب  ةزمح  یمع  لثم  مع  هل  دـحا  مکنما  لاق  اولاق ال  يریغ  هَّللا  لوسر  وخا  مکنما  ۀـسمخلا 

ۀمطاف یتجوز  لثم  ۀـجوز  هل  دـحا  مکنما  لاق  اولاق ال  ۀـنجلا  یف  ۀـکئالملا  عم  ریطی  نیحانجلاب  نیزملا  یخا  لثم  خا  هل  دـحا  مکنما  لاق  ال 
لاق اولاق ال  يریغ  هَّللا  لوسر  ینبا  ۀـمالا  هذـه  یطبـس  نیـسحلا  نسحلا و  لثم  ناطبـس  هل  دـحا  مکنما  لاق  اولاق ال  يریغ  ۀـّمالا  ءاسن  ةدـّیس 

مکنما لاق  اولاق ال  يریغ  رصعلا  یّلص  یتح  اهبورغ  دعب  سمـشلا  هیلع  ّتدر  دحا  مکنما  لاق  اولاق ال  یلبق  شیرق  یکرـشم  لتق  دحا  مکنما 
ریطلا اذـه  نم  یعم  لکأی  کیلإ  کقلخ  ّبحاـب  ینتئا  مهّللا  هبجعاـف  ریطلا  هیلإ  برق  نیح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاـق  دـحا 

مکاحلا هاور  اذـکه  اولاق ال  يریغ  بر  ای  یلا  بر و  ای  یلا  لاق و  تلخدـف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  لوق  نم  ناک  ام  ملعا  انا  تئجف و 
ریطلا ثیدح  قرط  عمجب  هباتک  یف 

ةدـمع یجنک  مامت  دـهج  دـج و  تیاغ  مامتها و  ءانتعا و  تیاهن  مالحا  لوقع و  باـبرا  رب  ماـظنلا  ۀـنیتم  تاداـفا  نیزا  اـیوار  هب  کـیهان  و 
دنـسب ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هکنآ  لوا  هجو  دنچب  تسراکـشآ  ادـیپ و  ماقملا  میظع  ربخ  نیا  ماربا  قیقحت و  ماکحا و  تابثا و  رد  مالعالا 
لصتم دنـسب  ار  نآ  هکنآ  موس  هدومن  تیاور  سنا  زا  کلملا  دبع  زا  لصتم  دنـسب  ار  نآ  هکنآ  مود  هدرک  تیاور  سنا  زا  يدس  زا  لصتم 

مراهچ هدرک  تیاور  سنا  زا  يدنهلا  وبا  زا  یلاع 
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تیاور مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  لـصتم  دنـسب  ار  نآ  هکنآ  مجنپ  هدومن  تیاور  یباحـص  هنیفـس  زا  لـصتم  دنـسب  ار  نآ  هکنآ 
ار نآ  نم  هتفگ  هکنآ  متفه  هدرک  تباث  تسيروش  ثیدح  نا  زا  دارم  هک  رخآ  هجوب  فیرـش  ثیدح  نیا  ندوب  يورم  هکنآ  مشـش  هدرک 

مهن هدومن  دراو  سمش  در  لصف  رد  تسریط  ثیدح  رب  لمتـشم  هک  ار  يروش  ثیدح  هکنآ  متـشه  ماهدومن  روکذم  سمـش  در  لصف  رد 
ثیدح يوار  هک  يّدس  يارب  هکنآ  مهد  هدومن  جارخا  تسا  هتـس  حاحـص  زا  یکی  هک  دوخ  عماج  رد  يذـمرت  ار  ریط  ثیدـح  هتفگ  هکنآ 

هبعش و يروث و  نایفس  لبنح و  نب  دمحا  هدرک و  سنا  زا  وا  عامس  حیحصت  يذمرت  هک  هدرک  تباث  هدش  عقاو  يذمرت  دنـس  رد  تسریط و 
رد ار  فیرـش  ثیدح  نیا  رازب  حیجن  نبا  ندومن  رکذ  هکنآ  مهدزای  دـناهدرک  شقیثوت  ناطق  دیعـس  نب  ییحی  يدـهم و  نب  نمحرلا  دـبع 

هکنآ مهدزیس  هدومرف  ققحم  هنیفـس  قیرط  زا  ار  ریط  ثیدح  شیوخ  یلاما  رد  یلماحم  ندومن  تیاور  هکنآ  مهدزاود  هدومن  تباث  یقتنم 
مهدراهچ دنتسه  تاقث  نآ  لاجر  هک  تسمزال  دوخ  نیحیحص  رد  ار  ریط  ثیدح  ملسم  يراخب و  جارخا  هک  هدرک  لقن  مکاح  زا  ۀحارص 

هتفگ هکنآ  مهدزناـپ  دـناهدرک  تیاور  سنا  زا  ناـشهمه  هک  هدرک  جارخا  یعباـت  شـش  داتـشه و  زا  مکاـح  ار  سنا  ثیدـح  هـتفگ  هـکنآ 
يردخ دیعـس  وبا  هتفگ  هکنآ  مهدزناش  دناهدرک  تیاور  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  سابع  نب  هَّللا  دـبع  ار  ریط  ثیدـح 

مهدجیه هدومن  تیاور  ترـضح  نا  زا  ار  ثیدـح  نیا  یفقث  هرم  نب  یلعی  هتفگ  هکنآ  مهدـفه  هدرک  تیاور  بانج  نا  زا  ار  ثیدـح  نیا 
هیلع و قفتم  ناـش  تلادـع  تقث و  هک  هدومن  تیاور  نیعباـت  راـبک  زا  ریثک  يددـع  ار  ثیدـح  نیا  هک  هدومرف  هداـفا  ردـب  یلعا  دوع  هکنآ 
هک هدومرف  نیدحاجلل  اماغرا  تحارص  لامکب  هکنآ  مهدزون  تسین  بیر  کش و  ناشیزا  یکی  چیه  رد  جرخم و  حاحص  رد  ناش  ثیدح 
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نا يرمعل  تسروکذم و  تحـصب  ثیدح  نیا  هکنآب  هدومن  حیرـص  حیرـصت  نیدناعملا  ساسال  اعلق  هکنآ  متـسب  تسروهـشم  ثیدح  نیا 
قیقدـتلا و نم  يروا  و  هدارم ، تابثالا  قیقحتلا و  نم  باصا  و  هداجالا ، ناسحالا و  یف  ۀـیاهنلا  غلب  و  هدافالا ، یف  غلاب  دـق  یجنکلا  ظـفاحلا 

ةداهش قدصا  هدقن  هرجت و  لامکل  وه  امب  یتا  هدامع و  قحلا  قدصلا و  نم  عفر  و  هدانز ، ناعمالا 

متشه هاجنپ و  هجو 

ةرشعلا لئاضف  یف  هرضن  ضایر  رد  هچنانچ  هدرک  تباث  هددعتم  قرطب  ار  ریط  ثیدح  یکملا  يربطلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  بحم  هکنآ 
نم یفطـصا  مانالا و  ریخ  مهلعجف  اباحـصا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  راتخا  دـق  لج  زع و  هَّللا  ناف  دـعب  اـما  هتفگ  نآ  لوا  رد  هک 
امب مهیلع  معنا  هتایح و  ةدم  هیلإ  مامـضنالاب  مهلّـضف  هتالاوم و  هترـشعل و  مهیـضرف  مارکلا  ةرـشعلا  ۀـلمج  مهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  هباحـصا 
نم ضوخلا  یف  مهتیوها  باکتراب  اموق  یقشا  همدق و  میدق  قباس  یف  مهل  فلس  امب  مهدعسا  همرک و  میرک  تابجوم  فانـصا  نم  مهالوا 

ربخا دق  مهل و  یبغلا و  لهاجلل  امف  لاق  نا  یلا  مهیف  سیل  امب  مهفـصو  مهب و  صّقنتلا  یلع  مادـقالا  یلع  مهئارتجا  مهینعی و  امیف ال  مهرما 
درو ام  لیوات  یماعتملل و  ام  مهل و  رفغیس  هنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 

401 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دعب هفیرحت  مهناش و  یف 

هفیصن مهدحأ و ال  دم  غلب  ام  ابهذ  دحا  لثم  مکدحا  قفنا  ول  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 
اذه عمج  مهلا  نا  هّلل  دمحلا  مث  ۀمیقتـسملا  ۀقیرطلا  كولـس  یلا  مهتلمج  ّبحب  انقفو  ۀمیظعلا و  ۀـطرولا  هذـه  نم  انمـصع  نا  هّلل  دـمحلاف 

زاربا مهرثام و  میظع  نم  يور  ام  ضعب  نیودـت  مهبتارم و  ّولع  مهردـق و  فرـشب  فیرعتلا  نم  بجو  امب  مـالعالا  مهبقاـنم و  یف  فلؤملا 
یلع برقی  هلوانت و  رظاـنلا  یلع  لهـسیل  دنـسلا  فذـح  راـصتخالا و  هجو  یلع  ددـع  تاوذ  بتک  نم  مهرخاـفم  میمع  نم  رکذ  اـم  فرط 

؟؟؟ ایزاع هلواحی  ام  هیف  بلاطلا 
ۀقباسلا یلوا  یلع  ادامتعا  لقنلا و  یف  بایترالا  ةدـهع  نع  ایّـصفت  هنع  ذـخا  نم  هّفلؤم و  یلع  اهّبنم  هنم  جرخملا  باتکلا  یلا  ثیدـح  لک 

نود امیف  درو  امب  مث  نّیعتلا  ۀقباطملا و  هجو  یلع  مهب  صتخا  امب  مث  نّمضتلا  ۀقیرط  یلع  مهلمـش  ام  رکذب  ایدتبم  لضفلا  ملعلا و  لها  نم 
درو امب  مث  دحاو  یلع  ۀعبرالا  یلع  داز  امب  مث  مهنع  جرخی  مل  ءافلخلا و  ۀـعبرالاب  صتخا  امب  مث  مهنم  سیل  نم  مهیلإ  مضنا  نا  ةرـشعلا و 

دیامرفیم نیمسق  یف  کلذ  ۀلمج  تجردا  دحاو و  دحاو  لک  لئاضف  یف 
یلع ءاجف  ریطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  ریط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  دنع  ناک  لاق  کلام  نب  سنا  نع 

لوسرل يدها  هلوق  دعب  داز  ّیبرحلا و  هجّرخ  ناسحلا و  یف  حیباصملا  یف  يوغبلا  بیرغ و  لاق  يذـمرتلا و  هجّرخ  هعم  لکاف  بلاط  یبأ  نب 
هَّللا یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  نذاتـسا  لاقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ءاجف  هلوق  دـعب  داز  هلکا و  هبجعی  امم  ناـک  ریط و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا 
دعب لاق  یبرحلا و  ةدایز  رکذـی  مل  نیهاش و  نب  رمع  هجّرخ  راـصنالا و  نم  ـالجر  نوکی  نا  بحا  تنک  نذا و  هیلع  اـم  تلقف  ملـس  هیلع و 
کب أطبأ  ام  وا  ینع  کسبح  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  هل  لاقف  ۀعبارلا  یفوا  ۀثلاثلا  یف  لخدف  هتددرف  ءاج  مث  هتددرف  یلع  ءاجف  هلوق 

یف وا  سنا  ای  لاقف  راصنالا  نم  الجر  نوکی  نا  توجر  لاق  تعنـص  ام  یلع  کلمح  ام  سنا  اـی  لاـق  سنا  یندرف  تئج  لاـق  یلع  اـی  ینع 
لاق ۀمقل و  لکاف  یّمـسف  اریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  تمدق  لاق  هنع  راّجنلا  هجّرخ  یلع و  نم  لضفا  وا  یلع  نم  ریخ  راصنالا 
یلع ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  تلق  یلع  لاق  تنا  نم  تلقف  بابلا  برـضف  یلع  یتاف  ّیلا  کیلإ و  کقلخ  بحاـب  ینتئا  مهّللا 
لکا مث  ۀجاح  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  تلق  یلع  لاق  تنا  نم  تلقف  یلع  برـضف  لوالا  لثم  لاق  ۀمقل و  لکا  مث  ۀجاح 
یبنلا هار  املف  لخدف  لاق  بابلا  حتفا  سنا  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هتوص  عفر  یلع و  برـضف  لاق  کلذ  لثم  لاق  ۀمقل و 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 313 

http://www.ghadirestan.com


لاق تنا  تنکف  یلا  هیلإ و  قلخلا  ّبحاب  هَّللا  ینیتای  نا  ۀمقل  لک  یف  وعدا  یناف  کلعج  يّذلا  هّلل  دمحلا  لاق  مّسبت و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 
تنک لاق  هتددر  مل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  لاق  سنا  ینّدری  تاّرم و  ثلث  بابلا  برـضال  ینا  اّیبن  قحلاب  کثعب  يذـّلا  وف 

مالی ام  لاق  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبنلا  مّسبتف  راصنالا  نم  الجر  هعم  ّبحا 
402 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلإ تمّدقف  نیفیغر  نیب  نیریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  راصنالا  نم  ةأرما  تدـها  لاق  ۀنیفـس  نع  هموق و  بح  یلع  لجرلا 
لکاف هرخآ  یف  لاق  راجنلا و  ثیدح  ینعم  رکذ  مث  کلوسر  یلا  کیلإ و  کقلخ  بحاب  ینتئا  مهّللا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاقف  نیریطلا 

بقانملا یف  دمحا  هجّرخ  اینف  یتح  نیریطلا  نم  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  عم 
اقباس تسا  هدمتعم  هروهـشم  رافـسا  مئاظع  هدنتـسم و  هفورعم  بتک  لئالج  زا  هرـشعلا  لئاضف  یف  هرـضن  ضایر  باتک  هک  تسناد  دـیاب  و 

هدومن و نهربم  یمیجع  نسح  دوخ  خیـش  تایورم  زا  نآ  ندوب  هدرک  رکذ  علطتملا  ۀـیافک  رد  ناهد  نیدـلا  جات  ار  باتک  نیا  هک  یتسناد 
ار نآ  ینیطنطسق  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  هدومن و  جرد  هدرک  رکذ  هربتعم  بتک  دیناسا  نا  رد  هک  دراشلا  رصح  رد  ار  نآ  يدنس  دباع  دمحم 

هربـتعم بتک  زا  هدومن  رکذ  دوخ  باـتک  ذـخام  هلمج  زا  سیمخ  رد  ار  نآ  يرکبراـید  دـمحم  نب  نیـسح  هدرک و  رکذ  نونظلا  فشک  رد 
رد هفحت  باتک  نیمه  رد  شرابتعا  دـیزمب  هکلب  هدومن  رکذ  ار  نآ  بقانم  بتک  رد  ثیدـح  لوصا  هلاـسر  رد  زین  بطاـخم  دوخ  هدرمش و 

لاثما هرـضن و  ضایر  تیاورب  تسد  هریغ  يراخبلا و  حیحـص  یف  امل  افالخ  رکب  یبأ  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ياضر  تابثا  ماـقم 
جاجتحا هدرک  نا  زا  تایاور  لقن  نیخیش  لئاضف  تابثا  لطاب  ضرغب  افخلا  ۀلازا  رد  اجباج  زین  بطاخم  دجام  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  هدز و  نآ 

هکلب دنکیم  نآ  تایاورب  جاجتحا  مالکلا  یهتنم  رد  تیاهنیب  بصعت  تهج  نآ  اب  زین  رصاعم  یلع  ردیح  يولوم  هدومن و  ناب  لالدتسا  و 
ضایرلا یف  روکذملا  ریطلا  ثیدح  بطاخملا  دری  فیک  يردا  الف  دهدیم  رارق  دوخ  بولطم  رب  لداع  دـهاش  يراخب  حیحـص  لثم  ار  نآ 

نسلا یلع  میظعلا  ءانثلاب  روکذم  ةربتعملا  ةدمتعملا  فیلاّتلا  نم  میخف  فیلات  ةرـشتنملا و  ةریهـشلا  رافـسالا  نم  میظع  رفـس  اهنا  عم  ةرـضنلا 
ۀجح هتیاور  لعج  هسفنب  بطاخملا  لب  هریخ  ءاضترا و  ءاقتنا و  هرـصب  قدحملا  هدلاو  هتایاورب  کّسمت  دق  امّیـس و  ةربّسلا ال  ةدـقنلا و  رابک 

ُةَرَجَْفلا ُةَرَفَْکلا  ُمُه  َِکئلوُأ  ٌةَرَتَق ، اهُقَهَْرت  ٌةَرَبَغ  اْهیَلَع  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  هریغ  مایقلا و  موی  یسن  نم  عینص  الا  اذه  ام  ةربتخم 

مهن هاجنپ و  هجو 

یلع ادـمحم  یفطـصا  دـق  یلاعت  هَّللا  ناف  دـعب  اـما  هتفگ  نآ  لوا  رد  هک  یبرقلا  يوذ  بقاـنم  یف  یبقعلا  رئاـخذ  رد  يربط  بحم  زین  هکنآ 
ةرصن و هیلع  يوطنا  نم  ۀبترم  عفر  ۀبسن و  وا  اببـسم  هیلإ  یمتنا  نم  ۀلزنم  یلعا  هابح و  رهابلا و  هلـضف  نم  هب  هّمعاب  هّصخ  هاوس و  نم  عیمج 
مهبقانم و یف  درو  ام  نیودـت  رطاخلاب  حنـس  مرج  ـال  هتیرذ  مظعملا و  هتیب  لـها  عیمج  هّبحم  ضرف  هتیرب و  ۀـّفاک  هاـبرق  ةدوم  مزلا  ۀـبحص و 
رهابلا و مهلـضف  میمع  نم  هب  ترفظ  ام  عمج  رخافملا و  مهرخف  میظع  یف  لقن  ام  عبتت  مهبتارم و  ولع  مهردـق و  فیرـش  یف  يور  ام  نییبت 

مهتکرب انس  مولع  نم  انیلع  هَّللا  داعا  ۀیوبنلا  راونالا  لصا  عورف  فرشلا و  ۀحود  ناصغا  ۀّیربلا و  سمش  ةوافط  نوکلا و  رمق  ۀلاه  مهو  مل ال 
هیلع مههاجی  انل  ام  نسحا  مهتّبحمب و  انبولق  هناسحاب  رمغ  امک  مهتمرحب  انبونذ  هنارفغ  یف  رمع  مهتجرد و  ولع  موهفم  لهج  نم  انذاعا  امک 

یبقعلا رئاخذ  باتک  هتیمس  هیلإ و  لسوتلاب  انلامعا  قلع  امک 
403 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةدـهع نع  ایـصفت  هباتک  یلا  ثیدـح  لـک  اـیزاع  دانـسالا  فدـج  راـصتخالا و  هجو  یلع  دادـعا  تاوذ  بتک  نم  یبرقلا  يوذ  بقاـنم  یف 
هیف لمالا  قیقحت  میظعلا و  زوفلا  كرد  یلا  ۀـعیرذ  میعنلا و  تانج  یلا  ۀلیـسو  کلذ  لعجی  نا  لأسا  هَّللا  هباّلط و  یلع  الیهـست  باـیترالا و 
یلع کلذ  نمضتی  مسق  لامجالا و  مومعلا و  هجو  یلع  مهیف  ءاج  ام  نمضتی  مسق  نیمـسق  یلع  هتبتر  هیلع و  رداقلا  کلذ و  یلو  هناف  هیدل 
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ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  دعب  یلاعت  هَّللا  یلا  قلخلا  بحا  هنا  رکذ  دیامرفیم  لاوحالا  لیصفت  صیصختلا و  هجو 
یعم لکای  کیلإ  کقلخ  بحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  ریط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دنع  ناک  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  کلام  نب  سنا  نع 

لوسرل يدها  لاق  یبرحلا و  هجرخا  ناسحلا و  یف  حیباصملا  یف  يوغبلا  يذمرتلا و  هجرخا  هعم  لکاف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ءاجف  ریطلا  اذـه 
نع لاق  راّجنلا و  ریکب  نب  ریمع  نب  دمحم  رکب  وبا  مامإلا  هجرخا  ثیدحلا و  رکذ  مث  هلکا  هبجعی  امم  ناک  ریط و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا 
یلع ءاجف  ّیلا  کیلإ و  قلخلا  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاق  ۀمقل و  لکا  یمسف و  اریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  تمدق  کلام  نب  سنا 
لثم لاق  ۀمقل و  لکا  مث  لاق  ۀجاح  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نا  تلقف  ّیلع  لاقف  تنا  نم  تلقف  بابلا  برضف  هنع  هَّللا  یضر 
ۀمقل لکا  مث  لاق  ۀجاح  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نا  تلقف  ّیلع  لاق  تنا  نم  تلقف  بابلا  هنع  هَّللا  یضر  یلع  برضف  یلوالا 

لخدف لاق  بابلا  حتفا  سنا  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هتوص  عفر  بابلا و  هنع  هَّللا  یضر  یلع  برضف  لاق  کلذ  لثم  لاق  و 
هیلإ و قلخلا  بحا  هَّللا  ینیتای  نا  ۀمقل  لک  یف  وعدا  یناف  کلعج  يذلا  هّلل  دمحلا  لاق  مث  مّسبت  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هار  املف 

مل ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  لاقف  لاق  سنا  یندری  تارم و  ثلث  بابلا  برـضال  ینا  ایبن  قحلاب  کثعب  يذلا  یلع و  لاق  تنا  تنکف  ّیلا 
هموق ّبح  یلع  لجرلا  مالی  لاق ال  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  مّسبتف  راصنالا  نم  الجر  هعم  ّبحا  تنک  تلق  هتددر 

ریزولا میهاربا  نب  دمحم  تسا  هرهتشم  هلوبقم  فحص  سئافن  هربتعم و  ۀحودمم  بتک  لئاقع  زا  یبقعلا  رئاخذ  باتک  هک  دنامن  بجتحم  و 
رکذ دوخ  باتک  ذـخام  هلمج  رد  ارنآ  يرکبراید  دـمحم  نب  نیـسح  هتـسناد و  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بقاـنم  دـهاش  ارنآ  مساـب  ضور  رد 

نا رد  املع  هک  هدومناو  یتافنـصم  هلمج  زا  لاملا  هلیـسو  رد  ار  نآ  ریثکاب  دمحم  نب  لضفلا  نب  دـمحا  هدرمـش و  هربتعم و  بتک  زا  هدومن 
رئاخذ قئال  هک  هدومرف  هدافا  دوشیم و  هدرک  نامز  دیج  لیمجت  نادـب  هچنآ  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بقانم  رهاوج  زا  زا  دـناهدرک  عمج 
رداقلا دـبع  نب  دـمحا  هتفگ و  دوخ  دـمتعم  لجا  ار  نآ  هیدـن  هضور  رد  ریمالا  لیعامـسا  نب  دـمحم  دوش و  هتـشون  رز  باب  هک  تساـبقعلا 
دیناسا نا  رد  هک  دراشلا  رـصح  رد  ار  نآ  يدنـس  دـباع  دـمحم  هدومن و  هداـفا  اـملع  هلجا  تافّنـصم  زا  نآ  ندوب  لاـملا  ةریخذ  رد  یلیجع 

دوخ تایورم  زا  نا  ندوب  هدومن  رکذ  رباکالا  فاـحتا  رد  ار  نآ  زین  یناـکوش  همـالع  هتخاـس و  جردـنم  هدومن  عمج  دوخ  هربتعم  تاـیورم 
ار نآ  ثیدح  لوصا  هلاسر  رد  زین  بطاخم  لضاف  هدرک و  رکذ  نونظلا  فشک  رد  ار  نآ  ینیطنطسق  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  هدومرف و  رهاظ 

دنع ةربتعملا  بتکلا  فیراعم  نم  یبقعلا  رئاخذ  باتک  ناک  اذاف  هدومرف  رامش  بقانم  ملع  رد  هفنصم  بتک  زا 
404 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مل نم  الا  هثیدح  دحجی  ال  يرولا * نیع  ةرقل  نیعلا  ءامب  بتکی  ناب  اقیقح  و  یجحلا * بابرا  دنع  ةدمتعملا  تافلوملا  لجا  و  یهّنلا * لها 
یصَع  َو  َبَّذَکَف  يوه * لالضلا و  ةّوه  یف  يدرتف  يوهلا * نع  هسفن  هنی 

یعْسَی  ََربْدَأ  َُّمث  و  * 
یشْخَی  ْنَِمل  ًةَْربَِعل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  یلوُْألا  َو  ِةَرِخْآلا  َلاکَن  ُهَّللا  ُهَذَخَأَف 

نیثدـحم هلجا  ریراحن و  داقن  مخافا  ریهاشم و  ظافح  مظاعا  زا  یبقعلا  رئاح  دومرفن ؟؟؟ ضاـیر  فّنـصم  يربط  ّبحم  هک  دـنامن  یفخم  و 
هَّللا ءاشنا  وا  هرهبم ؟؟؟ رخافم  هرهبم و  دماحم  هدوب  اهقف  املع و  يامظع  داتفا  سیردـت و  بابرا  ردـص  نیدـشار و  خویـش  رباکا  نیدـقان و 

يدرولا و نبا  رـصتخملا  ۀمتت  یبهذ و  مالـسالا  لود  ربغ و  نم  ربخ  یف  ربع  مجعم و  ظافحلا و  ةرکذـت  زا  هیبشت  ثیدـح  دـلجم  رد  یلاعت 
نیّدلا باهش  دیس  لئالدلا  حیضوت  یطویس و  ظافحلا  تاقبط  يدفص و  تایفولاب  یفاو  يونـسا و  هیعفاش  تاقبط  یکبـس و  هیعفاش  تاقبط 

لیعامـسا نب  دمحم  هیدن  هضور  ریثکاب و  دّـمحم  نب  لضفلا  نب  دـمحا  لاملا  ۀلیـسو  یعفاش و  یکع  رافغلا  دـبع  بکارلا  ۀـلاجع  دـمحا و 
دینش یهاوخ  یلیجع  رداقلا  دبع  لاملا  ةریخذ  ریمالا و 

متصش هجو 
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یف نیطمّـسلا  دـئارف  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  هددـعتم  قرطب  ار  ریط  ثیدـح  يومحلا  دّـمحم  نب  میهاربا  عماجملا  وبا  نیدـلا  ردـص  هکنآ 
غورف نب  دّمحم  نب  مالّسلا  دبع  دّمحم  وبا  نیّدلا  فیفع  دهاّزلا  خیشلا  انربخا  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  نیطبـسلا  لوتبلا و  یـضترملا و  لئاضف 

موی ةوحض  هب  ّلاحلا  یلع  همالس  هَّللا و  تاولـص  ربنملا  ۀضوّرلا و  نیب  يوبّنلا  فیرـشلا  مرحلا  یف  ۀمظعملا  ۀنیدملاب  هیلع  یتءارقب  يرـصبلا 
قاّزرلا دبع  رکب  یبأ  نب  لضف  نساحملا  وبا  نیّدلا  قفوم  خیـشلا  انبا  لاق  ۀئام  تس  نینامث و  ۀنـس  مّرحملا  مارحلا  هَّللا  رهـش  نم  رـشع  یناثلا 

ۀنس رخآلا  عیبر  رهش  نم  رـشع  سداّسلا  سیمخلا  موی  یف  یبرحلا  دردلا  یبأ  نب  میهاربا  نب  یلع  نیّدلا  یحم  ةءارقب  یلبجلا  رداقلا  دبع  نب 
راک نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دبع  حتفلا  وبا  انبا  لاق  اظفل  هتایاور  عیمج  انل  زاجا  دادغبب و  جرالا  بابب  ۀـئام  تس  نیـسمخ و  سمخ و 

ةولّـصلا ح و لبق  دادغبب  رـصقلا  عماجب  ۀئام  سمخ  نیعبـس و  نامث و  ۀنـس  لاوش  نم  ۀـعمجلا  موی  یف  عمـسا  انا  ةءارق و  سابّدـلا  لیتاش  نب 
بلاغ وبا  ابنا  لاق  ةزاجإ  لیتاش  نب  هَّللا  دبع  حتفلا  یبأ  نع  هتیاورب  انذا  جرفلا  یبأ  نب  بوقعی  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  حلاّصلا  خیشلا  ینربخا 

نب دـمحا  هَّللا  دـبع  وبا  أبنا  لاق  ۀـئامعبرا  نیعبـس و  عبـس و  ۀنـس  ناضمر  یف  عمـسا  انا  هیلع و  ةءارق  ینـالقابلا  دـمحا  نب  نسحلا  نب  دّـمحم 
یعجشالا کلام  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  رکب  وبا  ابنا  لاق  ۀئامعبرا  نیرشع و  نامث و  ۀنس  رفص  یف  یلماحملا  لیعامـسا  نب  نیـسحلا 

تس و ۀنس  يربکعلا  یضاقلا  داّمح  نب  مثیهلا  نب  دّمحم  صوحالا  وبا  ابنا  لاق  ۀئام  ثلث  نیسمخ و  ۀنس  نم  ةدعقلا  يذ  رهش  یف  هیلع  ةءارق 
ۀفوکلا لها  نم  راتخملا  نب  دامح  ابن  لاق  ّيدع  نب  فسوی  ابن  لاق  نیتئام  نیعبس و 

کقلخ ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  هیدـی  نیب  عضوف  ریط  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدـها  لاـق  سنا  نع  ریمع  نب  کـلملا  دـبع  نع 
برـضف لاق  ءیجی  کلذ  لک  تاّرم  ثلث  تعفدـف  ۀـجاح  یلع  یبنلا  تلقف  یلع  انا  لاقف  اذ  نم  تلقف  بابلا  ّقدـف  یلع  ءاجف  لکایل  کیلإ 

کلمح ام  یبّنلا  لاقف  ۀـجاح  یلع  یبّنلا  سنا  لوقی  کلذ  لک  تاّرم  ثلث  تئج  دـق  لاق  کسبح ؟؟؟ ام  یبّنلا  لاـقف  لخدـف  هلجرب  باـبلا 
مامالا ینربخا  یموق و  نم  الجر  نوکی  نا  ّبحا  تلق  کلذ  یلع 

405 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يدیدّسلا دومحم  مساقلا  یبأ  نب  دّمحم  رخافملا  وبا  نیّدلا  جات  ۀماّلعلا 

نبا برغلا  قرـشلا و  یتفم  ۀّمئالا  ماما  مالـسالا  نکر  ریبکلا  ردّصلا  أبنا  لاق  ۀئام  ّتس  نیّتس و  عبرا و  ۀنـس  بجر  یف  نامرک  نم  ّیلا  ۀباتک 
نیّدلا دامع  ةاضقلا  یـضاق  ابنا  لاق  ۀئام  سمخ  نینامث و  نیتنثا و  ۀنـس  بجر  یف  ةزاجإ  یفوکلا  یلع  نب  راّبجلا  دبع  نب  زیزعلا  دـبع  تباث 

جیرختلا بحاص  دّمحم  نب  دمحا  نب  بوقعی  خیشلا  أبنا  ةزاجإ  دعاص  نب  دّمحم  نب  دمحا  نب  دّمحم  دیعـس  وبا  یلاعملا  وذ  مالـسالا  خیش 
ثیداحالل

نب لضفلا  سابعلا  وبا  ابن  ۀئامعبرا  رشع و  ۀنـس  لاوش  یف  نّذؤملا  میهاربا  نب  دّمحم  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  رکب  وبا  حلاّصلا  خیـشلا  ابن  لاق 
نیعـست و ّتس و  ۀنـس  یناجنّزلا  مارهب  نب  میهاربا  نب  قاحـسا  نب  بوقعی  وبا  ینثدـح  نادـمه  عماج  یف  مامالا  ینادـمهلا  يدـنکلا  ساـّبع 

نع ّيدع  نب  ریبزلا  ابن  یناهفـصالا  دّـمحم  یبأ  نب  نیـسحلا  نب  رـشب  ابن  لاق  یناهفـصالا  ملـسم  نب  ۀـبیتق  نب  فسوی  نب  جاجحلا  اّبن  نیتئام 
کیلإ کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاق  هیدـی  نیب  عضو  اّملف  ّيوشم  ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  يدـها  لاـق  کـلام  نب  سنا 

ّیلع لاقف  اذـه  نم  تلقف  افیفخ  اعرق  بابلا  عرقف  ّیلع  ءاجف  راـصنالا  نم  ـالجر  هلعجا  ّمهّللا  یـسفن  یف  تلقف  لاـق  ریّطلا  اذـه  یعم  لـکای 
ینتئا ّمهّللا  ۀـیناثلا  لوقی  وه  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  تعجرف  لاـق  فرـصناف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  نا  تلقف 

ّنا كربخا  ملا  تلقف  بابلا  عرقف  یلع  ءاجف  راصنالا  نم  الجر  هلعجا  ّمهّللا  یـسفن  یف  تلقف  ریّطلا  اذـه  یعم  لکای  کیلإ  کـقلخ  ّبحاـب 
ینتیا ّمهّللا  ۀثلاثلا  لوقی  وه  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  تعجرف  لاق  فرـصناف  ۀجاح  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

اّملف حتفا  حتفا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  ادیدش  ابرـض  بابلا  برـضف  یلع  ءاجف  ریّطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب 
ریّطلا هعم  لکا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  عم  سلجف  لاق  ّیلا  ّمهّللا و  ّیلا  ّمهّللا و  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هیلإ  رظن 
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یناومحلا دّیوملا  نب  دّمحم  نیّدلا  ّقحلا و  دعـس  مالـسالا  خیـش  يدلاو  نع  یناکدالا  قفوملا  نب  نامثع  نیّدلا  مجن  مامالا  خیـشلا  انربخا  و 
هتیاورب ۀئام  تس  نیعبرا و  ۀنس  یف  هل  اهبتک  ةزاجإ  نیتس  سمخ و  ۀنس  ةرخآلا  يدامج  یف  نیارفسا  ۀنیدمب  هیلع  هنأ  هتءارقب 

وبا ابنا  یـسوطلا  یلع  نب  رمع  نب  دـمحم  ابنا  لاق  ةزاـجإ  یقویخلا  دّـمحم  نب  رمع  نب  دـمحا  باـنجلا  یبأ  نیّدـلا  مجن  مالـسالا  خیـش  نع 
دبع نب  دّـمحم  انبا  ۀـحلط  روصنم  وبا  يدـلاو  ابنا  لاق  يذـبانجلا  ۀـحلط  نب  دّـمحم  دیعـس  وبا  انبا  یباعـشلا  لـضفلا  یبأ  نب  دـمحا  ساـبعلا 

تباث نع  ریکب  ابن  مقرا  نب  سنوی  ابن  يریراوقلا  رمع  نب  هَّللا  دـبع  ابن  يوغبلا  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  نب  هَّللا  دـبع  ابن  دادـغبب  یلهذـلا  نمحّرلا 
نیب نیرئاط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  راصنالا  نم  ةأرما  تدها  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلوم  ۀنیفـس  نع  یخلبلا 
انیلإ تدـها  دـق  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  هئادـغب  اعدـف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ءاجف  سنا  ریغ  يریغ و  تیبلا  یف  نکی  مل  نیفیغر و 
ءاجف کلوسر  یلا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  ّمهّللا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هیلإ  رئاّطلا  تمدقف  ۀیده  راصنالا  نم  ةأرما 

نب ّیلع 
406 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مّلس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هتوص  عفرف  بابلا  برـض  مث  نسحلا  وبا  لاقف  اذه  نم  تلقف  افیفخ  ابرـض  بابلا  برـضف  بلاط  یبأ 
یهتنا اینف  یّتح  نیریطلا  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  عم  لکاف  هل  تحتفف  هل  حتفا 

ةدعل عماللا * رهاّزلا  ثیدحلا  اذه  يور  دق  عماطملا * هدجم  هلـضف و  نود  ترـصق  يّذلا  عماجملا * وبا  نیّدلا  ردـص  مامالا  يومحلا  اذـهف 
ۀفارز لّکن  و  عماـقملاب * نیدـهاجلا  سورا  عجواـف  عماـس * دـهاش  لـکل  هعفاـن  ۀـعجان  عماـسملا * ناذـالل و  هفّنـشم  عماول * ۀـعطاس  قرط 

بطاخملا و بدنیلف  عماوخلا * نابوذـلل و  ۀـلکا  مهءامهد  ّریـص  عمازالا و  عقاوبلا و  یهداب  مهءارـضخ  یمر  و  عماوجلا * لقثاب  نیدـئاحلا 
نیدـلا ردـص  عماجملا  وبا  و  عماوه * ۀـبکاس  همجاس  عمدا  و  عماور * ۀـیماد  قام  و  عماود * ۀـحورقم  نیعاـب  عماـشملا * باحـصا  هباحـصا 
صتخم مجعم  رد  یبهذ  تستامـس  مراکم  زئاح  تافـص و  نساحم  عماج  تاجرد و  یلاع  خـیاشم  هّلجا  تاقث و  رودـص  رباـکا  زا  يومح 

وبا نیدـلا  ردـص  خـیاشملا  خیـش  ثّدـحملا  ریبکلا  مامالا  هیومح  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـّیوملا  نب  دّـمحم  نب  میهاربا  هتفگ 
ءانتعا اذ  ناک  زاجحلا و  ماشلا و  دادـغب و  ناسارخب و  عمـس  ۀـئام و  تس  نیعبرا و  عبرا و  ۀنـس  دـلو  یفوّصلا  ینیوجلا  یناسارخلا  عماـجملا 
هیومح نب  میهاربا  عماجملا  یبأ  یلع  انأرق  ۀئامعبس  نیرشع و  نیتنثا و  ۀنس  یف  ناسارخب  یفوت  نازاغ  کلملا  ملـسا  هدی  یلع  نأشلا و  اذهب 

نیّتس عبرا و  ۀنس  یتءارقب  یناکدالا  قفوم  نب  نامثع  ورمع  وبا  انا  ۀئام  تس  نیعست و  نیسمخ و  ۀنس 
دمحا نب  رهاز  انا  يرحبلا  دّمحم  نب  دیعـس  انا  لهـس  نب  هَّللا  ۀبه  انا  دّیوملا  نع  هَّللا  ۀبه  نب  دـمحا  انا  یـسوطلا ح و  دّـمحم  نب  دـّیوملا  انا 

یبأ نع  ناّمّـسلا  حـلاص  یبأ  نع  نمحّرلا  دـبع  نب  رکب  یبأ  یلوم  یمـس  نع  کلام  ابن  بعـصم  وبا  ابن  دمّـصلا  دـبع  نب  میهاربا  اـنا  هیقفلا 
هیلع و قفتم  ۀـّنجلا  الا  ءازج  هل  سیل  روربملا  جـحلا  امهنیب و  امل  ةراّفک  ةرمعلا  یلا  ةرمعلا  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  ةریره 

ولعب هانقفاوف  يرهّزلا  بعصم  یبأ  نع  ۀجام  نبا  هجرخا 
هدوب و ثیدـح  نفب  انتعا  بحاص  خـیاشملا و  خیـش  ثّدـحم و  ریبک و  ماما  دّـمحم  نب  میهاربا  نیدـلا  ردـص  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا 

یبهذ خیـش  يومح  هک  دش  رهاظ  سپ  هدومرف  ترخافم  نآ  ولعب  هدومن و  وزا  تیاور  ذـخا  یبهذ  هدروآ و  مالـسا  نازاغ  کلم  وا  تکربب 
ماـمالا نم  تعمـس  هتفگ و  دوخ  خویـش  رکذ  رد  ظاـفحلا  ةرکذـت  رد  یبـهذ  زین  ۀـلابن و  ءانـس و  ۀـلالج و  ۀـمظع و  هب  كاـفک  هدوب و  مه 

انیلع مدق  ۀّیفوّصلا  خیش  ینیوجلا  یناسارخلا  هیومح  نب  دّیوملا  نب  دّمحم  نب  میهاربا  نیّدلا  ردص  مالـسالا  رخف  لمکالا  دحوالا  ثّدحملا 
کلملا نازاغ  ملسا  هدی  یلع  ءازجالا  لیصحت  ۀیاوّرلاب و  ءانتعالا  دیدش  ناک  یسوطلا و  دّیوملا  باحصا  نم  نیلجر  نع  انل  يور  ثّدح و 

نیّدلا ردص  هتفگ  هّیعفاش  تاقبط  رد  يونسالا  نسحلا  نب  میحّرلا  دبع  ۀنس و  نوعبـس  نامث و  هل  ۀئام و  عبـس  نیرـشع و  نیتنثا و  ۀنـس  تام 
اماما روکذملا  ناک  اهکولم  ءانبا  نم  ناک  هّدج  ّنأل  ةامح  ۀنیدم  یلا  ۀبـسن  يومحلاب  فورعملا  دّیوملا  نب  دّـمحم  نیّدـلا  دعـس  نب  میهاربا 
یفوت روباسین و  يرق  نم  ۀیرقب  نکس  هوبا  وه و  ۀیالولاب  اروهـشم  ۀعجارملا  لیوط  ملعلا  بلط  یف  رافـسالا  ریثک  هقفلا  ثیدحلا و  مولع  یف 
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يدنرز نسحلا  نب  فسوی  نب  دّمحم  ۀئامعبسلا و  یلاوح  اهب 
407 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ نیطمّسلا  ررد  رد 
یلا هدنسب  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  لضف  هباتک  یف  هَّللا  همحر  يومحلا  دّیوملا  نب  دّمحم  نب  میهاربا  نیّدلا  ردص  ملاعلا  مامالا  خیشلا  لقن 
ّیلع راّنلا  ۀـّنجلا و  ضرعب  رما  ءامّـسلا  یلا  یب  يرـسا  امل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع 

خلا اهباذع  عاونا  راّنلا و  تیار  اهمیعن و  ناولا  ۀّنجلا و  تیارف  اعیمج  امهتیارف 
بآمتلاسر بانج  كرابم  مسا  ندوب  هتشون  نمضتم  تیاور  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالّدلا  حیضوت  باتک  رد  دمحا  نیدلا  باهش  دّیس  و 

بآم تلاسر  بانج  ندـناوخ  ّتنج و  باوبا  رب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  یماـن  ماـن  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلص 
هَّللا همحر  دّیوملا  نب  دّمحم  نب  میهاربا  نیّدلا  ردص  ملاعلا  خیـشلا  هلقن  لاق  يدنرزلا و  هاور  هتفگ  رـسا  بشب  ار  نآ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 

لـضف یف  يومحلا  دّیوملا  نب  میهاربا  ردّصلا  جرخا  هتفگ و  نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمـس  نیّدـلا  رون  تیبلا و  لها  لضف  هباتک  یف  یلاعت 
یف مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلل  لیئربج  هارا  ام  فصو  نّمضتی  اثیدح  هنع  هَّللا  یضر  دوعسم  نبا  نع  يدنرزلا  لامجلا  هلقن  امیف  تیبلا  لها 

رانلا ۀّنجلا و  باوبا  یلع  ابوتکم  ءارسإلا  ۀلیل 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  یبن  تیب  لها  ناها  نم  هَّللا  لذا  مالسالا  ناها  نم  هَّللا  ّلذا  بوتکم  راّنلا  باوبا  نم  يأ  اهنم  عباّرلا  یلع  هیف و  لاق 

نیمولظملا یلع  نیملاّظلا  ناعا  نم  هَّللا  لذا 
هک تسرهاظ  زین  نیا  يومح  هماّلع  تلزنم  تماخف  تبترم و  تمظع  تیاـهن  رثآـم و  ّومـس  رخاـفم و  ولع  رب  هوـالع  هدـیدع  تاراـبع  نیزا 

ذالم اجلم و  راثآ  ثیداحا و  داریا  رابخا و  تایاور و  لقن  رد  دـننکیم و  کسمت  يومح  تاـیاورب  هیّنـس  ماـظع  نیطاـسا  ماـخف و  ياـملع 
* مهتاسارد يرظان  مهتادافا و  یعبتتم  یلع  یفخی  ام ال  رمالا * ءالج  و  رخفلا * میظع  نم  هیف  دننادرگیم و 

مکی تصش و  هجو 

ءاملعلا کلم  هچنانچ  هدرک  تباـث  تاـعامج  زا  تعاـمج  تیاورب  قئاـقحلا  روتـسد  باـتک  رد  ار  ریط  ثیدـح  يوسناـه  نیّدـلا  رخف  هکنآ 
هتفگ ادعّسلا  ۀیاده  رد  يدابآتلود  نیّدلا  باهش 

کقلخ ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  يوشم  ریط  هیلإ  يدها  تاعامجلا  نم  ۀعامجلا  يور  قئاقحلا  روتـسد  یف 
هَّللا لوسر  لاق  مث  عجرف  ۀـجاح  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نا  کلام  نب  سنا  لاقف  بابلا  ّقدـف  ّیلع  ءاـجف  ریّطلا  اذـه  یعم  لـکای 
یف لاق  امک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  لاق  مث  عجرف  لاق  امک  سنا  لاقف  بابلا  ّقدـف  ّیلع  ءاـجف  ـالّوا  لاـق  اـمک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 

کب أطبا  ام  هل  لاق  لوخّدلاب و  یبّنلا  هنذاف  ۀجاح  یلع  ّهنا  سنا  هل  لاق  دق  یبّنلا و  عمـسف  نییلوالا  نم  يوقا  بابلا  ّقدـف  یلع  ءاجف  نییلوالا 
نوکی نا  توجر  لاق  اذه  یلع  کلمح  ام  سنا  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاقف  ینّدرف  ۀثلاثلا  ۀیناثلا و  تئج  مث  سنا  ینّدرف  تئج  لاق  یّنع 

یهتنا هعم  لکاف  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  راصنالا  نم  دحال  ءاعّدلا 
قبسلا تابصق  ازرحم  حّرـص  دق  تامارکلا * مئاظع  رثاملا و  لئالجل  زئاحلا  تاماقملا * بترلا و  بحاص  يوسناهلا  نیّدلا  رخف  مامالا  اذهف 

ثیدحلا اذه  ّنا  تافتلا  رـسیا  ءانتعا و  یندا  قحلا  یلا  هل  نم  لکل  رهظف  تاعامجلا * نع  ۀـعامجلا  هتور  ریطلا  ثیدـح  ّناب  و  تایتفالا * و 
* تارثاکتملا ههوجو  ترفوت  و  تارفاوتملا * هقرط  ترثک  دق  و  تایاورلا * رابخالا و  تاتباث  نم 

408 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم الا  هنع  دیحی  تاوهّـشلا و ال  ّبح  يوهلا و  هیلع  نار  نم  الا  هنع  لدـعی  و ال  تاهبـشلا * غزاونلا و  كابـش  یف  عقو  نم  ّالا  هنع  غوری  الف 
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لیلاضالا و نع  مصاـعلا  هَّللا  و  تاـبانجلا * مظعا  بکترا  رزولا و  میظع  بقتحا  نم  ـالا  هنع  صکنی  ـال  و  تاـنایخلا * شحفاـب  هسفن  ّشغ 
ياربـک هّلجا  نیفورعم و  ياـملع  رباـکا  زا  يوسناـب  نیدـلا  رخف  هک  دـنامن  یفخم  و  تاـیامعلا * نـتفلا و  فادـسا  فشاـکلا  و  تاـیاوغلا *
هلوبقم تافنـصم  هلمج  وا  زین  قئاقحلا  روتـسد  وا  باتک  تسا و  هیلاع  رخافم  نیزرحم  لثاما  هیلاع و  بتارم  نیلـصا  لضافا و  نیروهـشم و 

يوسناهلا نیّدلا  ّقحلا و  رخف  مامالل  قئاقحلا  روتـسد  یف  هتفگ  ادعّـسلا  ۀیاده  رد  يدابآتلودلا  نیّدلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  تسا  هدمتعم 
یلـص انّیبنل  مهیف  لسّرلا و  ءایبنالل و  مهیف  رارحالا و  روکذـل  مهیف  مدآ و  ینبل  مهیف  نامیالا و  لـهال  ملاـعلا  یف  قلطملا  لـضفلا  هَّللا  همحر 

ملعا و مهریغ  ناک  نا  ۀـفالخلا و  بیترت  یلع  ۀـعبرالا  ءافلخلل  مث  مهملعا  مهریغ  ناک  نا  ۀـّمالا و  هذـهل  مث  ۀـکئالملل  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا 
ریغلا نم  ّنسا 

رکب یبأ  نم  لضفا  نیّیبّنلا  دعب  دحا  یلع  تبرغ  سمش و ال  تعلط  ام  هَّللا  مالّسلا و  هیلع  هلوقل 
نب رمعل  مث  هبلق  یف  رقو  ءیش  وه  اّمنا  هتداهز و  هملع و  همایص و ال  هتالـص و ال  ةرثکب  رکب  وبا  مکلـضفی  مل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاق  و 

هنع هَّللا  یضر  باّطخلا 
ّنا ّالا  ناّفع  نب  نامثعل  مث 

مهنع هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلعل  مث  نامثع  یلع  اّیلع  لّضف  ّهنا  هنع  هَّللا  یضر  ۀفینح  یبأ  نع  ۀیاور 
یلع دّیقم  لضف  ۀشئاعل  ۀشئاع و  یلع  ۀمطافل  قلطملا  لضفلا  يزاّرلا  نیذلا  ّقحلا و  رخف  مامالل  حیرشتلا  یف  هتفگ و  ادعّسلا  ۀیاده  رد  زین  و 

دالوا تفرعم  هکنآ  زا  تسرفک  يولع  توادع  دـیوگیم  يزار  نیّدـلا  رخف  ماما  ءاهقفلا  حیرـشت  رد  هتفگ  ادعّـسلا  ۀـیاده  رد  زین  ۀـمطاف و 
ْنَم ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  تفرعم  تفرعم و  دـعب  تّدوم  لوصح  تّدوم و  دـعب  ناـمیا  لوصح  سپ  ناـمیا  طرـش  تّدوم  تّدوم و  طرـش  لوسر 

* ُءاشَی
حر يوسناهلا  نیّدلا  ّقحلا و  رخف  مامالل  ءاهقفلا  حیرشت  یف  باوج  ین  ای  دننکـشب  میدق  هسینک  هعیب و  لاؤس  هتفگ  ادعّـسلا  ۀیاده  رد  زین  و 

ضرا ّلک  وه  ریـسفتلاب و  جاتحی  ّهنا  ّالا  يوغ  دقف  اهئاقبب  مکح  نم  یهـس و  دقف  اهمدهب  مکح  نم  لاق  ۀسینکلا  مده  نع  حر  داتـسالا  لئس 
وا مامالا  کیلمتب  یّمّذـلا  اهکلم  اذإ  اهیف و  ةولّـصلا  نع  ریزعتلاب  یمذـلا  عنمی  ۀـمیدق  سئانک  اهیف  انراد و  نم  تراص  مث  رهقلا  دـعب  تحتف 

هسئانک یف  یلصی  نا  یّمّذلا  كرتی  مهیلع  روهّظلا  لبق  تحلص  ضرا  لک  انکسم و  اهلعجی  نا  رمؤی  اهتمالع و  وحمی  نأ  ربجی  رخآ  ببـسب 
رئاس اهمکحف  اهبحاص  کلم  یف  ۀّیحلّـصلا  ضرالا  یلع  تناک  ۀـسینک  ّلک  رفکلا و  راعـش  راهظا  اهیف  ّنأل  عامتجالاب  دارفنـالاب ال  ۀـمیدقلا 
مکح اهمکحف  نم  فرعی  اهبحاص ال  ناک  نا  اهل و  ثراو  لام ال  مکح  اهمکحف  اـهبحاص  دـقف  اذإ  اـهب و  هضرعتن  نا  اـنل  زوجی  ـال  هنکاـما 
هدوب وا  درگاش  هک  يدارز  نیّدـلا  رخف  همجرت  زا  يوسناه  نیّدـلا  رخف  ناش  تمظع  تلـالج و  زین  مارح و  نیمّللا  یف  ۀـیباسلا  نـال  ۀـطقّللا 

دوب گرزب  تسایلوا  نیدلا  ماظن  خیـش  يافلخ  زا  يو  یحارز  نیّدلا  رخف  انالوم  هتفگ  رایخألا  رابخا  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  تسرهاظ 
انالوم شیپ  لاح  رفاو ؟؟؟ یتمظع  تشاد و  مامت  یتبالص  نید  روما  رد  قشع  قوذ  يوقت و  ملع و  عماج 

409 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
خیش دیرم  تبقاع  دوب  رهش  لها  نازاتمم  زا  ترابع  تحاصف  نخس و  تقد  یعبطشوخب و  درک  میلعت  یلهد  رهـش  رد  يوسناه  نیّدلا  رخف 

نب نمحّرلا  دبع  خلا و  تشگ  کلـسنم  ناشیورد  کلـس  رد  دمآ و  رب  ناملعتم  نایم  زا  تشگ و  قولخم  دش و  نیدلا  ماظن  خیـش  خیاشملا 
يدازآ كرتب و  زاتمم  نآ  یناحبـس  هدهاشمب  قشاع  نآ  ینّابر  مولعب  ملاع  نآ  رکذ  هتفگ  رارـسالا  ةآرم  رد  یتشچلا  مساق  نب  لوسّرلا  دبع 

ملع و رد  خیاشملا  ناطلس  يافلخ  نایم  دوب و  فوصوم  یناسنا  تالامک  لئاضف و  عیمج  زا  هّرس  سدق  يدارز  نیّدلا  رخف  خیش  لماک  درف 
بابـسا رگید  ییادتقم و  تخیـشم و  مسرب  زگره  تشادن و  يریظن  دـیرفت  دـیرجت و  عامـس و  قشع و  تعاجـش و  تواخـس و  تمکح و 

خیش ءایلوألا  ریس  رد  خیاشملا  ناطلـس  تمدخب  وا  ندروآ  تدارا  ببـس  هدومن و  یناگدنز  هنادّرجم  هدرکن  لیم  دنزرف  نز و  لثم  تروص 
ملعت هیلع  هَّللا  ۀـمحر  يوسناـه  نیّدـلا  رخف  اـنالوم  سلجمب  یلهد  رهـش  رد  نم  هک  هگنآ  رد  هک  دـیامرفیم  یهدوا  دومحم  نیدـلا  ریـصن 
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باتک بحاص  مه  یلع  ردیح  يولوم  رـصاعم  لضاف  خلا و  دناوخیم  ار  هقف  تیاده  يو  تمدـخب  زین  يدارز  نیدـلا  رخف  خیـش  مدرکیم 
رکذ رد  نیغلا  ۀلازا  رد  هچنانچ  هدروآ  دنس  دوخ  يوعد  رب  باتک  نیزا  هدرمش  دنادیزی  نعال  هک  هیّنس  ياملع  هلمج  زا  ار  قئاقحلا  روتـسد 

هچنانچ قئاقحلا  روتسد  باتک  فلوم  تسا  هلمجنآ  زا  يراخب و  نیدلا  لالج  انالوم  تسا  هلمجنآ  زا  هتفگ و  هیّنـس  ياملع  زا  دیزی  نینعال 
وه ۀناهالا و  عاوناب  هتیب  لهأ  هسار و  ناها  هلتقب و  رما  هنع و  هَّللا  یـضر  نیـسحلا  برحب  ایـضار  ناک  ّهنا  نودـمتعملا  لاق  تسلوقنم  يو  زا 

ۀّمالا تیبلا و  لـها  ۀـناها  هبرح و  نیـسحلا و  لـتقب  رما  نیح  هّللاـب  رفک  هنـال  هناـعا  نم  هیلع و  نعّللا  عنمی  ـالف  ۀـفلتخم  لیـصافتب  روهـشملا 
یهتنا روماملا  هلعفی  نا  لبق  رفکی  رفکلاب  یضارلا  رمالا و  ّنأل  هلتاق  هرمآ و  یلع  نعّللا  هرفک و  یلع  تقفتا  ۀّمئالا  تعمتجا و 

مود تصش و  هجو 

هتفگ هچنانچ  هدرک  تیاور  حیباصملا  ةاکشم  رد  ار  ریط  ثیدح  بیطخلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نیّدلا  یلو  هکنآ 
هعم لکاف  ّیلع  ءاجف  ریّطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  ریط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  دنع  ناک  لاق  سنا  نع 

يذمرتلا هاور 
ثیدحلا اذه  يور  دق  و  حیصفلا * نسللا  اهحرشب  یفی  دماحمل ال  زئاحلا  حیباصملا * ةاکشم  بحاص  اذهف  یهتنا  بیرغ  ثیدح  اذه  لاق  و 
باوصلا ۀـجحم  نابا  و  حیرـصلا * قحلاـب  قطن  و  حیـصنلا * قدـصلاب  کلذـب  حاـبف  حـیجارملا * ةدـمع  يذـمرتلا  حیحـص  نم  حیحـصلا *

و حیبق * جمس  لطاب  رذه  و  حیرجتلا * حدقلاب و  ریطلا  ثیدح  یف  مالکلا  ّنا  رهظف  حیرشتلا * لک  نامیالا  لها  رودص  حرش  و  حیضوتلاب *
یلو حیتملا و  وهف  ریداقملا  ۀمزا  هدیب  و  حیمـستلا * قیفوتلا و  ّیلو  هَّللا  حیبن و  ضحم و  ءاره  ناعمالا  دنع  وه  لب  حیـضف * عینـش  دساف  هوفت 

ةاکـشم باتک  تسقارعالا و  لیـصا  ناکرا  ریهاشم  قافآلا و  یف  نیروهـشم  فیراـعم  قاّبـس و  مخاـفا  قاذـح و  مظاـعا  زا  بیطخلا  نیدـلا 
ترـشتسا دق  تنک  هتفگ و  هنع  لقن  ام  یلع  فشاک  رد  یبیط  همالع  تسا  هربتعم  هلوبقم  رافـسا  هرهتـشم و  هدـمتعم  بتک  زا  وا  حـیباصملا 

ۀلمکت یلع  انیار  قفتاف  ثیداحالا  نم  لصا  عمج  یف  بیطخلا  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  نیدـلا  یلو  ءاملعلا  بطق  ءایلوالا  ۀـیقب  نیّدـلا  یف  خالا 
باتک ناک  امل  هتفگ  تاقرم  رد  يراق  یلع  الم  خلا و  هبیذهت  حیباصملا و 

410 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب دّمحم  نیّدلا  ّیلو  یقّنلا  یقتلا  خیشلا  قئاقدلا  حضوم  قئاقحلا و  رهظم  ۀماّهفلا  رحبلا  ۀماّلعلا و  ربحلا  انالوم  هّفلا  يّذلا  حیباصملا  ةاکـشم 

* لاحلا بابرا  نم  لاق  نم  ّرد  هّلل  ۀیوفطـصملا و  رارـسالا  نم  بابل  عفنا  ۀـیوبنلا و  ثیداحالا  یف  باـتک  عمجا  يزیربتلا  بیطخلا  هَّللا  دـبع 
* حیجارت مولعلا  بتک  یلع  اذهل  اهعفن * عاش  ام  راونالا  نم  اهیف  و  حیباصم * اهیف  ةاکشم و  کلذف  حابصم * عضوی  ةوکـشملا  یف  ناک  نئل 

مامتهالا هتیاور و  هظفل و  حیحـصت  ةءارقب و  رتافلا  رطاخلا  قلعت  حیجانم * هنم  قدـصلا  لها  جـئاوح  يدـهلا * هقفلا و  نیدـلا و  لوصا  هیفف 
باتکلا اذه  تأرقف  یبقعلا  یف  نیلماعلا  ءاملعلا  ةرمز  یف  الخاد  اینّدلا و  یف  مولعلا  نم  هیف  امب  الماع  نوکا  نا  ءاجر  هتیارد  هنیاعم و  ضعبب 
یملّسلا ۀّیطع  خیـشلا  ۀماّلعلا  انالوم  هرهد  دیحو  هرـصع و  دیرف  مهنم  مهمولع  تاکربب  مهب و  هَّللا  انعفن  مرتحملا  مرحلا  خیاشم  یلع  مظعملا 

ذیملت اّیرکز  دیّـسلا  انالوم  ءاملعلا  ةدمع  ءالـضفلا و  ةدبز  مهنم  يرکبلا و  نسحلا  یبأ  خیـشلا  انالوم  مانالا  دـشرم  مالـسالا و  خیـش  ذـیملت 
هجاوخ عابتا  دحا  يدنقرمّـسلا  هَّللا  دـیبع  هجاوخ  نیکلاّسلا  ثوغ  نیفراعلا و  بطق  باحـصا  نم  یناورّـشلا  لیعامـسا  انالوم  ینابّرلا  ملاعلا 

یلع خیـشلا  انالوم  یلولا  هّللاب  فراعلا  لماکلا  لضافلا  لماعلا و  ملاعلا  مهنم  امهحوتف و  انقزر  امهحور و  هَّللا  حور  يدنبـشقنلا  نیّدلا  ءاهب 
دمتعی حیحص  لصا  مهیدیا  یف  نکی  مل  فیرشلا و  ثیدحلل  ظافح  ریغ  رباکالا  ءالؤه  نوکل  نکل  یلعلا  هددم  نم  انیلع  هَّللا  ضافا  یقتملا 
حرـشنا یبلق و ال  نأمطا  ام  تاحـضاولا  نم  مهدـنع  ۀـّیقبلا  تناک  تاملکلا و  ضعب  طبـضب  ـالا  اونتعا  اـم  حارـشلا  فیعـضلا و  دـبعلا  هیلع 

ۀخسن اهنمف  دانتسالل  فالتخالا  دنع  حصت  دامتعالل و  حلصت  یّتلا  ۀحّرصملا  ۀعومسملا  ةورقملا  ۀحّحـصملا  خسّنلا  تعمج  ناب  ّالا  يردص 
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نیدـلا یلو  دوخ  هدافا  زا  اقباس  نیروهـشملا و  نیثّدـحملا  هاشکریم  دیعّـسلا  هلجن  نیدـلا و  لامج  دّیّـسلا  نیدـلا و  لیـصا  دّیّـسلا  لصا  یه 
هک یتفایرد  زین  تسدازن و  بیط  یبیط  همالع  داجتسم  نسحتسم و  حیباصملا  ةاکشم  شباتک  هک  یتسناد  لاجرلا  ءامسا  باتک  رد  بیطخلا 
هَّللا دـبع  نـب  یفطـصم  دـشابیم و  دنتـسه  هعبـس  خـیاشم  زا  هـک  يرـصب  ملاـس  نـب  هَّللا  دـبع  یمیجع و  نـسح  خیـش  تاـیورم  زا  ةاکـشم 
لمک بیطخلا  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  ابا  نیّدـلا  یلو  خیـشلا  ّنا  مث  هتفگ  حـیباصم  باـتک  رکذ  رد  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسقلا 

هحاحـص و نم  باب  لک  یلع  داز  هنم و  هجرخا  يّذلا  باتکلا  رکذ  هنع و  ثیدـحلا  يور  يذـلا  یباحّـصلا  رکذـف  هباوبا  لیذ  حـیباصملا و 
نیثالث و عبس و  ۀنس  ناضمر  نم  ۀعمجلا  موی  رخآ  هعمج  نم  غرف  الماک  اباتک  راصف  حیباصملا  ةاکـشم  هامـس  اثلاث و  الـصف  اردان  ّالا  هناسح 
ار مولع  عیمج  ملع و  نیا  ریقف  نیا  هک  تسناد  دیاب  هتفگ  ثیدـح  لوصا  هلاسر  رد  بطاخم  دوخ  ةوکـشملا و  لاجر  ءامـسا  هل  ۀـئامعبس و 

فیناصت زا  هک  اطوم  حرش  يوسم  هاکـشم  حیباصم و  لثم  ار  ملع  نیا  بتک  یـضعب  تسا و  هدرک  ذخا  دوخ  دجام  دلاو  تمدخ  زا  ضحم 
لوصا هلاسر  رد  زین  یهتنا و  هدومن  ذخا  شیتفت  قیقحتب و  اعامـس  ةءارق و  ناشیا  تمدخ  زا  يذـمرت  لئامـش  نیـصح و  نصح  تسناشیا و 

نب دمحا  خیش  زا  ناشیا  یشاشق و  دمحا  خیش  زا  ناشیا  يدرک و  میهاربا  خیش  زا  رهاط  وبا  خیش  ترـضح  حیباصملا  ةاکـشم  هتفگ  ثیدح 
تقو رد  هک  نالک  ریمب  فورعم  دیعس  دّمحم  خیش  زا  ناشیا  یلا و  رهن و  رفعج  دیس  نب  رفنضغ  دیس  زا  ناشیا  يوانش و  سودقلا  دبع 

411 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ثایغ دّیـس  نب  هَّللا  ءاطع  نیّدلا  لامج  دّیـس  دوخ  راوگرزب  دلاو  زا  ناشیا  هاشکریم و  نیّدلا  میـسن  دیـس  زا  ناشیا  دندوب و  هکم  خیـش  دوخ 

نب فیطللا  دبع  نب  نمحّرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نیّدلا  لیـصا  دیـس  دوخ  رادـقمیلاع  مع  زا  ناشیا  نمحرلا و  دـبع  دّیـس  نب  هَّللا  لضف  نیّدـلا 
یهرجلا میرکلا  دـبع  نب  میحّرلا  دـبع  نیّدـلا  فرـش  رـصع  ثّدـحم  تقو و  دنـسم  زا  ناـشیا  ینیـسحلا و  يزاریـشلا  ییحی  نیّدـلا  لـالج 

نب هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نیّدـلا  یلو  باتکلا  ّفلؤم  زا  ناشیا  یقیدـص و  یجواس  هاشکرابم  نیّدـلا  ماما  رـصع  همالع  زا  ناشیا  یقیدـصلا و 
هتفگ و ادعّسلا  ۀیاده  رد  يدابآتلودلا  نیّدلا  باهش  ءاملعلا  کلم  یهتنا و  يزیربتلا  بیطخلا 

نم اولضت  نل  هب  متکّسمت  نا  ام  مکیف  كرات  ّینا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ماق  لاق  مقرا  نب  دیز  نع  ةوکشملا  حیباصملا و  یف 
ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یتیب و  لها  یترتع  ضرالا و  یلا  ءامّـسلا  نم  دودـمم  لبح  هَّللا  باتک  رخآلا  نم  مظعا  امهدـحا  يدـعب 

امهیف ینوفلخت  فیک  اورظنی 

موس تصش و  هجو 

رد هچنانچ  هدرک  تیاور  فارطالا  ۀفرعمب  فارشالا  ۀفحت  رد  ار  ریط  ثیدح  يّزملا  فسوی  نب  نمحّرلا  دبع  نب  فسوی  جاّجحلا  وبا  هکنآ 
هتفگ يدّسلا  ۀمیرک  یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  نب  لیعامسا  رکذ 

ثیدحلا کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  ریط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  دنع  ناک  ثیدح 
نم الا  يّدّسلا  ثیدح  نم  هفرعن  بیرغ ال  لاق  هب و  هنع  رمع  نب  یـسیع  نع  یـسوم  نب  هَّللا  دـیبع  نع  عیکو  نب  نیفـس  نع  بقانملا  یف  ت 

ریبکلا مامالا  ۀقثلا  ظفاحلا  اذهف  فارـشالا  ۀفحتل  ۀقیتع  ۀخـسن  نع  القن  یهتنا  هنع  هَّللا  یـضر  سنا  نع  هجو  ریغ  نم  يور  دق  هجولا و  اذه 
ثیدحلا اذه  يور  دـق  جابثالا * مکارتملا  فرـشلا  مضخ  و  جاومالا * مطالتملا  لضفلا  ّمی  و  جاجعلا * فذاقتملا  ملعلا  ملیع  جاجحلا * وبا 

هّلل دمحلاف  جاهنم * لک  باوصلا  نم  بحاّللا  جاجفلا * قحلا و  لبـس  حضاوملا  جاهولا * جارـسلاک  رینتـسملا  رهازلا  جالبنالا * اّلک  جلبنملا 
رصحلا و ّیعلاب و  کلذ  دعب  اومر  ثیح  جاجحلا * یف  نیمرطبتملا  نیدحاجلا  نیرکنملا  يزخ  روهظ  یلع  جایتحالا * قایتفالا و  نع  هزنملا 

یف اضیرع  نوبهاذ  جاجللا * ۀحقلل و  نورثوم  ثیدحلاب  اونعذی  مل  نا  مهنا  و  جادخ * لطاب  دساک  دـساف  مهموعزم  نا  حـضو  و  جاتترالا *
تـسنیقی دمع  مالعا و  نید و  ناکرا  نیطاسا و  ماظع و  داقن  رباکا  مالعا و  ظافح  مخافا  زا  يّزم  جاّجحلا  وبا  و  جاجوعالا * ّیغلا و  یماوم 
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نب دّمحم  نیدلا  سمـش  مجعم  ظافحلا و  ةرکذت  بیذهتلا و  بیهذـت  زا  تیالو  ثیدـح  دـّلجم  رد  وا  هلیـصا  رخافم  هلیثا و  رثام  زا  يذـبن 
هیعفاشلا تاقبط  یکبـسلا و  یلع  نب  باهولا  دبع  هیعفاشلا  تاقبط  يدرولا و  نباب  ریهـشلا  رفظملا  نب  رمع  رـصتخملا  ۀـمتت  یبهذ و  دـمحا 
ینالقسع رجح  نب  یلع  نب  دمحا  هنماک  ررد  يدسالا و  دمحا  نب  رکب  وبا  نیّدلا  یقت  هیعفاشلا  تاقبط  يونـسالا و  نسحلا  نب  میحّرلا  دبع 

نباب فورعملا  دّـمحم  نب  دّـمحم  دـیلولا  وبا  رظانملا  ضور  يرهاظلا و  يدرب  يرغت  نب  فسوی  نساحملا  وبا  نیدـلا  لامج  هرهاز  موجن  و 
يولوم نسحتـسم  لوق  یناکوشلا و  یلع  نب  دّمحم  علاط  ردب  یطویـسلا و  نمحّرلا  دـبع  نب  نیّدـلا  لالج  ظافحلا  تاقبط  یبلحلا و  هنحش 

لاق دوریم  یکبس  ترابع  زا  يرطش  رب  افتکا  اج  نیا  رد  دمآ  نایب  هب  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  للکم  جات  رـصاعم و  نامز  نسح 
رهّزلا یبأ  نب  یلع  نب  کلملا  دبع  نب  فسوی  نب  نمحّرلا  دبع  یکزلا  نب  فسوی  هّیعفاشلا  تاقبط  یف  یکبسلا 
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ۀعامجلا و ۀّنّسلا و  ۀیار  لماح  اننامز  ظفاح  يّزملا  جاّجحلا  وبا  نیّدلا  لامج  خیشلا  انتودق  انداتـسا و  انخیـش و  یقـشمّدلا  یعاضقلا  یبلکلا 

اهب رـشب  ول  ۀبتر  اهنوّدوی و  مهـسفنا  یلع  ةداهـش  اهنودحجی و  ۀملک ال  ظافحلا  ماما  ۀعاطلا  بابلج  عّردتملا  ۀعانّـصلا و  هذـه  ءابعاب  مئاقلا 
هلثم و رکاسع  نبا  دعب  ءاج  ام  يّذلا  عامسالا و  هلوقی  امل  یغصی  يّذلا  هنامز  خیـش  عامجالاب و  هرـصع  دحاو  اهنودؤی  اوناکل  ءادعألا  رباکا 

یف یجایّدـلا  رهـس  اهماّیا و  اهیلایل و  بلطلاب  قرغتـسا  اهماوعا و  بعوتـساف  هتایح  لوط  ّدـج  عاقبلا  تألمف  ملعلا  اذـه  شویج  ترثاکت  نا 
اهیف و رهم  ۀغّللا و  یف  رظن  لاق  هدماحم و  بنطا  ظاّفحلا و  ةرکذت  یف  یبهّذـلا  انخیـش  هرکذ  اهمان  وا  تاوهـشلا  یف  هریغ  اهرهـسا  اذإ  ملعلا 
ّصتخملا و مجعملا  یف  هرکذ  یهتنا و  هلثم  نویعلا  رت  مل  اهئابعاب  مئاقلا  اهئاول و  لماح  وهف  لاجّرلا  ۀفرعم  اّما  ۀّیبرعلا و  أرق  فیرـصّتلا و  یف 

یهتنملا هیلإ  ادانـسا و  انتم و  سفنلا  یف  امک  ثیدحلا  يردـی  لوقعملا و  قیاضم  یف  ضوخی  لوصالا و  هقفلا و  یف  كراشی  لاق  مث  بنطا 
انخیـش هَّللا  حـماسف  اهقیاضم  یف  ضوخلا  نع  الـضف  تالوقعملا  يردـی  يّزملا  انخیـش  بسحا  ـال  یهتنا و  مهتاـقبط  لاـجّرلا و  ۀـفرعم  یف 
تیأر ام  لاق  ّهنا  هنع  ینغلب  هنا  هنم و  ظفحا  تیار  ام  لوقی  یبهّذلا  انخیـش  تعمـس  ّینا  دلاولا  مامالا  خیـشلا  ۀمجرت  یف  انمّدق  دق  یبهّذلا و 

يّزملا و ریغ  ۀعبرالا  ءالوه  نم  را  مل  انا  هانمدق و  ام  بسح  مهتبترم  يّزملا و  ۀـّیمیت و  نبا  یطایمّدـلا و  دـیعلا و  قیقد  نبا  ۀـعبرأ  نم  ظفحا 
مهل سماخ  اعبرا ال  ترصاع  دلاولا و  ۀمجرت  یف  هتمّدق  يّذلا  لیـصفتلا  یلع  دلاولا  یبهّذلا و  يّزملا و  ۀثلث  نم  ظفحا  تیار  ام  لوقا  ینکل 

هل نعذت  يّزملا و  مظعت  ۀثلثلا  تناک  ءایحالا و  اهتاور  ءازجالا و  ۀـفرعم  یف  مهقوفی  یلازربلا  یلازربلا و  را  مل  ّیناف  یلازربلا  ۀـثلثلا و  ءالوه 
برطـضت و قرّطلا  ـالماک و  اراـهن  يراـقلا  هیلع  ئرقی  هناـمز  ۀـبوجعا  يّزملا  انخیـش  ناـک  ۀـلمجلاب  همیدـقتب و  نوفرتعی  هیلع و  نوءرقی  و 
ظقی ال مهبملا  نّیعی  لکشملا و  طبض  حضوی  فالتخالا و  هجو  نّیبی  لفغی  وهـسی و ال  وه ال  لکـشی و  ءامـسالا  طبـض  فلتخت و  دیناسالا 

تیک تیک و  يراقلا  اذه  لاق  هل  لاق  هظقیأ و  اصخـش  ّنأک  هیلع  ّدر  يراقلا  أطخا  اذاف  سعنی  ۀبلّطلا  هتدـهاش  ول  هیلإ و  جایتحالا  دـنع  لفغی 
عم مّهنا  كانفرع  دق  ۀثلثلا  نم  هانرکذ  نم  اینّدلا و  یف  نیثّدحملا  ۀـسایر  هیلإ  تهتنا  دـق  ناک  رومالا و  بئاجع  نم  اذـه  حیحـص و  وه  له 

ۀّیفرـشالا و ثیدحلا  راد  یف  هیراق  هذیملتف و  یلازربلا  اّما  هفیناصت و  ألم  دق  هب و  كانأبنا  دق  هیلع  هؤانثف  یبهّذلا  اّما  هل  نوفرتعی  مهتبتر  ّولع 
نم ءزج  ۀـبلّطلا و  نم  ۀـعامج  هعم  ماّیالا و  نم  ریثک  یف  ءیجی  ظفاحلا  خیـشلا  ناک  هل  لالجالا  ریثک  ناک  دـقلف  مامالا  خیـشلا  اّما  اـهریغ و 
وه ام  میظعّتلا  نم  هیطعی  کلذ  عم  مامالا  خیـشلا  مامالا و  خیّـشلا  یلع  ءرقیف  هعامـس  یف  هعم  كرتشا  اّمم  ناک  ماـمالا و ؟؟؟ خیـشلا  عاـمس 

خلا هل  قحتسم 

مراهچ تصش و  هجو 

دارفا نآ  نایب  يارب  وا  ترـضح  اّدج و  تسا  هریثک  قرط  ثیدح  نیا  يارب  هک  هدرک  هدافا  یبهذلا  دـمحا  نب  دّـمحم  نیّدـلا  سمـش  هکنآ 
هدومن صاخ  یفینصت 
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مکاح ۀمجرت  رد  ظاّفحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  تسه  یلـصا  ار  ثیدح  نیا  هک  تسانعم  نیا  بجوم  قرط  نیا  عومجم  هک  هدومرف  هدافا  زین  و 

اّما لصا و  هل  ثیدحلا  نوکی  نا  بجوی  اهعومجم  فّنصمب و  اهتدرفا  دق  اّدج  ةریثک  قرط  هلف  ریّطلا  ثیدح  اّما  هتفگ و 
هالوم تنک  نم  ثیدح 

ائیـش نیتآلا  نیدحاجلا  يزخ  روهظ  یلع  اّدن * اّدض و ال  دحا  هل  نکی  مل  يّذلا  هّلل  دمحلاف  یهتنا  اضیا  کلذ  تدرفا  دق  ةدـّیج و  قرط  هلف 
هملع و رخاز  نم  الیـسم  اّدعم * قدّصلا  دییاتل  ادهاج  اّدـسم * فصّنلا  قیرط  اکلاس  اّدـمم  ّقحلل  ادـّیؤم  یبهّذـلا  ظفاحلا  حبـصا  ثیح  اّدا *

قیقحتلا ةرفـش  اذـحاش  حّرـص  مث  اّدـجم * فّنـصمب  اهدرفا  ربحلا  کـلذ  ّنا  یّتح  اّدـج * ةریثک  ریطلا  ثیدـح  قرط  ّنا  داـفاف  اّدـع * هظفح 
یلع ناک  نم  داق  و  اّدکم * امجحم  ناک  نم  ناعذالا  ۀقبر  یلا  قاسف  اّدقتـسم * لصا  اذ  ثیدـحلا  نوکی  نا  بجوی  اهعومجم  ّناب  اّدـحم *

یلاعم و یلاوع  لـئاضف و  لـئالج  و  ادبتـسم * ادرفنم  هتیاوغ  یف  هیارب  و  اّدـصم * اـفراص و  ّقحلا  لوبق  نع  و  اّدـضم * ابـضغم  هب  کّـسمتلا 
بجتحم یفخم و  ریـصب  عبتتم  رب  یبهذ  همالع  حـئادم  ررغ  دـماحم و  رد  بقانم و  رهاوز  مراکم و  رهاوب  رثام و  نساـحم  رخاـفم و  رئاـخذ 

خیـشب ار  وا  عقاوص  رد  یلباک  نینچمه  تعمـس و  امک  دـناهتفگ  ثیدـح  لها  ماما  ثیدـح  نیمه  باوجب  ار  وا  بحاـص  هاـش  دوخ  تسین 
ناونع نیاب  صتخم  مجعم  رد  ار  دوخ  همجرت  یبهذ  دوخ  دعب و  امیف  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هیردتـس  امک  هدومن  بقلم  ثیدـحلا  لها  ماما  هماّلع 
جرخم ثّدحملا  يرقملا  یعفاشلا  یقـشمّدلا  مث  یقرافلا  ینامکرتلا  هَّللا  دـبع  خیـشلا  نب  زامئاق  نب  نامثع  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  هدرک  رکذ 

ةّدع یلبرالا و  مساقلا  نورصع و  نبا  بطقلا  ریخلا و  یبأ  نبا  يرصملا و  نباب  ایرکز  وبا  هل  زاجأ  نیعبـس و  ثالث و  ۀنـس  دلو  مجعملا  اذه 
نم رغثلاب  یهوقربالا و  نم  ۀـقارفلاب  یطایمّدـلا و  نم  ةرهاقلاب  ناولع و  نب  جاتلا  نم  کـبلعبب  سراوفلا و  یبأ  نب  رمع  نم  قشمدـب  عمـس  و 

نولّـضفتی ۀعامجلا  ةدیفم و  لاقی  فیلاوت  عمج  نا و  ردب  نبا  دامعلا  نم  سلبانب  ینیزلا و  رقنـس  نم  بلحب  يرزّوتلا و  نم  ۀکمب  یفاّرغلا و 
دبع نیّدلا  جات  يزوفایف و  ینامیا  یل  ملـس  اذإ  هب و  الا  ةوق  ناعتـسملا و ال  هّللاف  لمعلا  ملعلا و  یف  هصقنی  هسفنب و  ربخا  وه  هیلع و  نونثی  و 

نیّدلا سمش  ظفاحلا  مامالا  خیشلا  زامیق  نب  نامثع  نب  دمحا  نب  یبهّذلا  دّمحم  هتفگ  یطسو  هّیعفاش  تاقبط  رد  یکبسلا  یلع  نب  باهولا 
لها ماما  ۀعامجلا  ۀنّـسلا و  لها  ۀیار  لماح  ۀعانّـصلا و  هذه  ءابعاب  مئاقلا  ظاّفحلا  ۀمتاخ  رـصعلا و  ثّدحم  ینامکرتلا  یبهّذلا  هَّللا  دـبع  وبا 
یلع وه  انجرخم و  انذاتسا و  انخیش و  اناقنا  انظفحا و  کنا  رکنن  نولوقی ال  رصعلا و  لها  هل  نعذی  يّذلا  رهدلا  درف  اناقتا و  اظفح و  رصعلا 

نم هظح  لعج  ءازجلا و  لضفا  ینع  هَّللا  هازج  يدی  ألم  یهجو و  لمجا  ام  لیمجلا  نم  یلع  هل  يدـمتعم و  يدّیـس و  یخیـش و  صوصخلا 
دلو ءازجالا  نم  لزانلا  یلاعلا و  بتکلا و  نم  ریغّصلا  ریبکلا و  هل  نعذی  مولعلا  ءامـس  یف  اعلاط  اردب  هدعـس  ءازجالا و  رفوم  نانجلا  تافرغ 

هریغ و سراوفلا و  یبأ  نب  رمع  نم  قشمدب  عمسف  ۀنس  ةرشع  نامث  نبا  وه  ثیدحلا و  بلط  ۀئامتس و  نیعبس و  ثالث و  ۀنس  یف  هَّللا  همحر 
لاثمالا تبرـض  یّتح  هملق  هناسل و  بعت  ام  راهّنلا و  لیّللا و  بعت  همدق و  هیف  تخـسر  یتح  نفلا  اذه  مدخی  لاز  ۀعامج و ال  نم  اهریغ  نم 

همسا راس  و 
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نم تالاؤسلا  هبوانت  دالبلا و  رئاس  نم  هیلإ  لحری  قشمدب  ماقا  لایّللا و  لابقا  دنع  بیغی  رطملا و ال  لزنا  اذإ  رطاقتی  ّهنا ال  ّالا  سمـشلا  ریـسم 
هقهقت اهراهزا و  مّسبت  نع  کحـضت  اهارت  روط أ  اهیف  ام  اینّدـلا و  هب  یهدزت  رختفت و  فرـش  اـهیلهال و  فنک  اـهفانکا  نیب  وه  داـن و  لـک 
ریغصلا طسوالا و  ریبکلا و  خیراتلا  فّنص  اهناّکس و  نم  دودعملا  اهماما  نم  هیلع  تلمتـشا  امب  راقولا  راخفلا و  بوث  سبلت  ةرات  اهناردغ و 

یف نازیملا  سیفن و  دـّلجم  وه  کلذ و  رـصتخم  فشاکلا  يّزملل و  لاـمکلا  بیذـهت  رـصتخم  ءـالبّنلا و  باـتک  مالـسالا و  لود  یّمـسملا 
تاقبط يّزملل و  فارطالا  رـصتخم  یقهیبلا و  ننـس  رـصتخم  کلذ و  یف  رخآ  اباتک  کلذ و  یف  ینغملا  بتکلا و  ّلجا  نم  وه  ءافعّـضلا و 
ءامـسا یف  دّرجملا  ۀباحّـصلا و  ءامـسا  یف  دـیرجتلا  مالعالاب و  یّمـسم  اهیف  رخآ  ارـصتخم  تایفولا و  یف  اباتک  ءاّرقلا و  تاـقبط  ظاـفحلا و 

ریبکلا و مجعملا  یثیبدـلا و  نبا  لیذ  رـصتخم  مکاحلل و  روباسین  خـیرات  رـصتخم  مکاحلل و  كردتـسملا  رـصتخم  ۀّتـسلا و  بتکلا  لاـحر 
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لاجّدلا حیسملا  إبن  یف  لاجوالا  عوّرلا و  باتک  هل  ةریثک و  تارصتخم  مزح و  نبال  یّلحملا  رصتخم  رصعلا و  یثّدحمب  ّصتخملا  ریغّـصلا و 
ثلاث نینثالا  ۀـلیل  یفوت  عمجلا  یف  درفلا  اذـه  اولاق  هیف و  ساـنلا  هل  نعذا  عبّـسلاب و  هلزنم  ّلـج  میظعلا  نآرقلا  أرق  هیلع و  هتأرق  نسح  وه  و 
لاقف برغملا  لبق  هاقب  هَّللا  لاطا  يدلاو  هراز  هنکس و  ۀعاق  یف  حلاّصلا  ّمال  بوسنملا  ۀسردملاب  ۀئام  عبس  نیعبرا و  نامث و  ۀنس  ةدعقلا  يذ 

هلأس نالا و  یلا  برغملا  لصا  مل  نکل  یلب و  لاق  رصعلا  ّلصت  ملا  يدلاو  هل  لاقف  برغملا  نع  هلأس  مث  قایّسلا  یف  لاقف  كدجت  فیک  هل 
هیلع و ةولّصلا  ترـضح  ریغّـصلا  بابب  نفد  لیّللا و  فصن  لبق  ءاشعلا  دعب  تام  هلعفف و  کلذب  هاتفاف  امیدقت  ءاشعلا  نیب  اهنیب و  عمجلا  نع 

ۀماّلعلا مامالا  خیشلا  زامئاق  نب  نامثع  نب  دمحا  نب  دّمحم  هتفگ  تایفولا  تاوف  رد  نزاخلا  دمحا  نب  رکاش  نب  دّمحم  نیدلا  حالص  هنفد و 
مجارت فرع  هلاوحا و  هللع و  رظن  هلاجر و  ثیدحلا و  نقتا  يرابی  ظفال ال  يراجی و  ظفاح ال  یبهّذلا  هَّللا  دـبع  وبا  نیّدـلا  سمـش  ظفاحلا 

یف لیوطّتلا  هنؤم  راصتخالاب  ّرفو  فینـصتلا و  نم  رثکا  ریفغلا و  ّمجلا  عفن  ریثکلا و  عمج  ساـبل  ـالا  مهخیراوت و  یف  ماـهبالا  لازا  ساـنلا و 
هاهنا نا  یلا  ءزج  دعب  ءزج  مالسالا  خیراتب  یمسملا  ریبکلا  هخیرات  یلع  یلاعت  هَّللا  همحر  یناکلمّزلا  نب  نیّدلا  لامک  خیـشلا  فقو  فیلاّتلا 

لوّدـلا ادـّلجم و  نیرـشع  ءالبنلا  خـیرات  باتک  ادـّلجم و  نیرـشع  مالـسالا  خـیرات  باتک  هفیناصت  نم  لیلج و  باـتک  اذـه  لاـق  ۀـعلاطم و 
لاجرلا أبن  دلجم  باسنالا  ءامـسالا و  یف  هبتـشملا  تادّلجم  ثالث  لادتعالا  نازیم  نادّلجم و  ظاّفحلا  تاقبط  ءارقلا و  تاقبط  ۀّیمالـسالا و 

دّلجم بیذـهتلا  راصتخا  فشاکلا  نادـلجم  فارطالا  باتک  راصتخا  تادـّلجم  ثلث  لاـمکلا  بیذـهت  راـصتخا  بیذـهتلا  بیذـهت  دـّلجم 
یف ینغملا  ینکلا  یف  ینتقملا  یّلحملا  راصتخا  یلحتـسملا  يزوجلا  نبال  قیلعّتلا  ثیداحا  حـیقنت  تادـّلجم  سمخ  یقهیبلا  ننـس  راـصتخا 

خیرات راصتخا  تادّلجم  رـشع  رکاسع  نبا  خیرات  راصتخا  نادّلجم  مکاحلل  كردتـسملا  راصتخا  نادـّلجم  ربغ  نم  ربخ  یف  ربعلا  ءافعّـضلا 
نادّلجم بیطخلا 

415 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع قیفوتلا  لها  فیقوت  بجاحلا  نبا  رـصتخم  ثیداحا  ّدّـسلا  رابخا  ناءزج  رابدالا  میرحت  ناوزج  رئابکلا  دـّلجم  روباسین  خـیرات  راصتخا 

دّلجم بلاط  یبأ  نب  یلع  رابخا  یف  بلاطلل  حـتف  دـّلجم  نامثع  بقانم  یف  نایبتلا  دـّلجم  رمع  ةریـس  یف  رمّـسلا  معن  دـّلجم  قیّدـصلا  بقانم 
یقهیبلل ردقلا  باتک  راصتخا  دّلجم  توملا  دعب  ام  دـلجم  رکاسع  نبال  داهجلا  باتک  راصتخا  خیـش  ۀـئامثالث  فلا و  مه  هخایـشا و  مجعم 

نبا رابخاب  كراهن  ّضق  هبعـش  رابخا  یف  هبعجلا  ضفن  ةامح  بحاصل  نادلبلا  میوقت  راصتخا  ردـب  لها  ددـع  یف  ردـبلا  ۀـلاه  ءازجا  ۀـثالث 
يرجی نم  ۀـعبرالا و  ۀّـمئالا  لثم  تاّذـلا  مئاق  فّنـصم  مهنم  دـحاو  لکل  ناـیعألا  مجارت  یف  هل  یناـسارخلا و  ملـسم  یبأ  راـبخا  كراـبملا 

نامث و ۀنس  یف  هتافو  ۀئام و  ّتس  نیعبس و  ثلث و  ۀنس  لّوالا  عیبر  یف  هدلوم  ناک  ءالبّنلا و  ءاملعلا و  خیرات  یف  ّلکلا  لخدا  هنکل  مهارجم 
هرعش  نم  ۀئام و  عبس  نیعبرا و 

یلثم  ةافول  اعضوم  یلخا  صخش و  ّیلع  ثیدحلا  أرق  اذإ 
یلتق  دیری  هتایح و  دیرا  ّینال  ناسحاب  يزاج  امف 

یضاملا  یسن  یّمه  ضعب  یف  هظفح  یلع  نیفس  هنم ؟؟؟ و 
یضاقلا  خیشلا و  یتبرغ و  یف  اوعس  یسرض  مث  یسرع  یسفن و 

؟؟؟: هنم و 
هیف  دهجاف  عامجالا  ّحص و  ّنا  هلوسر  لاق  هَّللا  لاق  ملعلا 

هیقف  يار  نیب  لوسرلا و  نیب  ۀلاهج  فالخلا  بصن  نم  راذح  و 
نب دمحا  نب  دّمحم  هَّللا  دـبع  وبا  نیّدـلا  سمـش  هتفگ  هّیعفاش  تاقبط  رد  يونـسالا  یلع  نب  نسحلا  نب  میحّرلا  دـبع  نیدـلا  لامج  خیـش  و 

زاـجحلا و رـصم و  ماـشلاب و  عمـس  ۀـئام و  ّتس  نیعبـس و  ثلث * ۀنـس  قشمدـب  هـل  هناـمز و  ظـفاح  یبهّذـلاب  فورعملا  یناـمکرتلا  ناـمثع 
ۀبرت هنکسمل  قشمدب  تام  ةریسی و  ةّدمب  هتوم  لبق  ّرضا  ۀعفانلا و  ةروهشملا  ةریثکلا  فیناصتلا  فّنص  عبّسلا و  تاءارقلا  أرق  ۀیردنکـسالا و 
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هرعش  نم  ۀئام و  عبس  نیعبرا و  نامث و  ۀنس  ةدعقلا  يذ  ثلاث  نینثالا  ۀلیل  حلاّصلا  مأ 
ّیلوت  انیلع  بیش  لبقا  نکی و  مل  ناک  یبابش  یلوت 

یّلصملا  ّالا  نیذه  دعب  امف  اقّنلا  ینحنملا و  نیاع  نم  و 
ظفاحلا ۀـماّلعلا  مامالا  زامئاق  نب  نامثع  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  هتفگ  هیعفاـش  تاـقبط  رد  هبهـش  یـضاق  نب  دـمحا  نب  رکب  وبا  نیّدـلا  یقت  و 
میدقتب نیعبس  ثلث و  ۀنس  رخآلا  عیبر  یف  دلو  یبهّذلاب  فورعملا  یقشمّدلا  یقرافلا  ینامکرتلا  هَّللا  دبع  وبا  مالسالا  خیـش  خّروملا  يرقملا 

هقفلا ذخا  نیتئام و  فلا و  یلع  نودیزی  قئالخ  نم  ةریثک  دالبب  عمس  ۀنـس و  ةرـشع  نامث  هل  بلط و  ۀفئاط و  هل  زاجا  ۀئام و  ّتس  نیـسلا و 
كراش اهنقتا و  تاءارقلا و  أرق  مهریغ و  ۀبهـش و  یـضاق  نب  نیّدلا  لامک  يرازفلا و  نیّدلا  ناهرب  یناکلمزلا و  نیّدلا  لامک  خیاشملا  نع 

نیتملا و نیّدلا  عم  ةروهـشملا  ةریثکلا  فیناصّتلا  فّنـص  رـصعلا و  ظاّفح  هب  جرخت  اهنقتاف و  ثیدحلا  ۀعانـص  یلع  لبقا  مولعلا و  ۀـّیقب  یف 
دقفل کلذ  نم  نکمتی  ملف  ۀّیفرـشالا  ثیدحلا  راد  يّزملا  توم  دعب  یلی  نأ ؟؟؟ دارأ  اهریغ و  حلاّصلا و  ّمأ  هخیـشم  رـشاب  دهّزلا و  عرولا و 

ۀّنـسلا و لها  ۀـیار  لماح  ۀعانّـصلا و  هذـه  ءابعاب  مئاقلا  ظاّفحلا  متاخ  رـصعلا و  ثّدـحم  یکبّـسلا  لاق  هیف  خیـشلل  داقتعا  یف  فقولا  طرش 
انذاتسا و انخیش و  اناقتأ  انظفحا و  ّکنا  رکنن  نولوقی ال  هرصع و  لها  هل  نعذی  يّذلا  رهّدلا  درف  اناقتا و  اظفح و  هرـصع  لها  ماما  ۀعامجلا 

هَّللا هازج  يدی  ألم  یهجو و  لمجا  ام  لیمجلا  نم  ّیلع  هل  يدمتعم و  يدّیس و  صوصخلا  یلع  وه  انجرخم و 
416 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریغّصلا بابب  نفد  ۀئام و  عبس  نیعبرا و  نامث و  ۀنـس  ةدعقلا  يذ  یف  یّفوت  ءازجالا  ّرفوم  نانجلا  تافرغ  نم  هّظح  لعج  ءازجلا و  لضفا  یّنع 
یقـشمّدلا مث  یقرافلا  لصالا  ینامکرتلا  هَّللا  دـبع  نب  زامئاق  نب  ناـمثع  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  هتفگ  هنماـک  ررد  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  و 

خیـشلا ۀعاضّرلا  نم  هیخا  ۀیانعل  ۀنّـسلا  کلت  یف  هل  زاجا  ۀنـس 673 و  رخآلا  عیبر  ۀثلاث  یف  دلو  یبهّذلا  نیّدلا  سمـش  هَّللا  دـبع  وبا  ظفاحلا 
بلطف ّمج  عمج  یلع و  رخفلا  رمع و  یبأ  نبا  رـسیلا و  یبأ  نبا  ناّلع و  نبا  یجرّدلا و و  نبا  ریخلا و  یبأ  نب  دمحا  راّطعلا  نب  نیّدـلا  ءالع 

ةرهاقلا و یلا  لحر  مث  اهدـعب  نم  ۀـقبّطلا و  کلت  نم  یقب  نم  یلوسعلا و  فسوی  رکاسع و  نبا  ریدـغ و  نبا  نع  رثکاف  نیعـست  دـعب  هسفن 
عیماـجملا هیف  عـمج  ثیدـحلا و  نف  یف  رهم  ۀـینادلب و  نیثـلث  مهریغل  زاـجا  یقارعلا و  فاوّـصلا و  نبا  یطایمّدـلا و  یهوقربـالا و  نع  ذـخا 

اصوصخ و نیثّدحملا  رابخا  ریرحتب  همدقت  نم  یلع  هیف  یبراف  مالـسالا  خیرات  عمج  افینـصت و  هرـصع  لها  رثکا  ناک  یّتح  ةریثکلا  ةدیفملا 
تاقبط ظاّفحلا و  تاقبط  هفصن و  ردق  خیراتلا  صّخلم  ءالبنلا و  ریس  ربعلا و  اهنم  ةریثک  تارصتخم  هنم  رـصتخا  ۀئام و  عبـس  ۀنـس  نم  هعطق 

بیذـهت رثکا  هیف و  داجا  لاـجّرلا  دـقن  یف  نازیملا  هل  هیف و  داـجا  هبذـهف و  یقهیبلل  ریبکلا  ننّـسلا  رـصتخا  کـلذ و  ریغ  ةراـشالا و  ءاّرقلا و 
شاع رصعلا و  کلذ  لها  نم  ۀبلّطلا  بلاغ  هیف  رکذل  نیثّدحملاب  صتخملا  ریغّصلا و  ریبکلا و  مجعملا  هسفنل  جرخ  يّزملا و  هخیشل  لامکلا 

اهببسب هیلإ  اولحر  هفیلاوت و  یف  سانلا  بغر  هتذمالت و  نم  هنارقا و  نم  هخویش و  نم  هریغل  جّرخ  ۀنـس و  نیعبرا  وحن  یلا  هدعب  مهنم  ریثکلا 
بئان رکنت  ۀمجرت  یف  هتیلوت  نایب  مدق  ۀیسیفنلا و  ۀسردملاب  حلاّصلا و  ّمأ  ۀبرتب  ثیدحلا  سیردت  ّیلو  اعامس و  اخسن و  ةءارق و  اهولوادت  و 

؟؟؟: لئاقلا وه  سانلا و  لاوقاب  ۀبرد  هل  سفّنلا  هیقف  ناک  لئاّسلا  هیذؤی  نیثّدحملا و ال  دومج  هدنع  نکی  مل  يدفّصلا  لاق  ماشلا 
یلثم  ةافول  اعضوم  یلخا  صخش و  ّیلع  ثیدحلا  أرق  اذإ 

یلتق  دیری  هتایح و  دیرا  ّینال  ناسحاب  يزاج  امف 
هسفنل  هتدشناف  يدفّصلا  لاق 

ّلحم  یلعا  یف  سمشلاک  مدف  دارم  اذ  یف  هل  ام  کلیلخ 
یلمت  تنا  ّلمت و  ّکنا ال  یلایّللا و  يدم  شیعت  نا  یّظح  و 

هتخیشم یف  یسلباّنلا  ردبلا  ّطخب  تأرق  لیلخ  مسا  یف  قافتالا  عم  وه  هنمـض  يّذلا  تیبلا  ۀّیقب  یلا  ةراشا  هیف  ّنأل  کلیلخ  یلوق  هبجعاف  لاق 
ءارقالا ۀـقلح  ردـصت  ّیلو  ام  لوا  هیف و  بانطالا  نع  ینغت  هترهـش  نهذـلا و  بقاث  مهفلا  دـیدح  مهلاوحا  لاجّرلا و  یف  هنامز  ۀـمالع  ناـک 
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ناک لیلقب و  رصم  نم  هتلحر  نم  هعوجر  دعب  هنس 99  يرقملا  ریرضلا  یقارعلا  نیّدلا  سمش  نع  اضوع  ایرکز  قاور  لوا  یف  قشمد  عماجب 
تلز ام  ّالا  اذـه  سیل  لوقی  ءام و  اهیف  لزن  ناک  ّهنأل  ترـصبأل  کینیع  تحدـق  ول  هل  لیق  اذإ  بضغی  ناک  تاونـسب و  هتوم  لـبق  ّرـضا  دـق 

ظافحلا تاقبط  رد  یطویس  همالع  هنس 748 و  ةدعقلا  يذ  نم  ثلاثلا  ۀلیل  یف  تام  همدع و  لماکت  نا  یلا  الیلق  الیلق  صقنی  يرصب  فرعا 
وبا نیّدلا  سمش  ۀعانصلا  هذه  ءابعإب  مئاقلا  رهّدلا و  درف  مالسالا و  خّروم  ظاّفحلا و  ۀمتاخ  رـصعلا و  ثدحم  ظفاحلا  مامالا  یبهّذلا  هتفگ 

هَّللا دبع 
417 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریثکلا و عمسف  ۀنس  رشع  نامث  هل  ثیدحلا و  بلط  هنس 673 و  دلو  يرقملا  یقشمّدلا  مث  ینامکرتلا  زامیاق  نب  نامثع  نب  دمحا  نب  دّمحم 
لضفلا یبأ  مالسالا  خیش  نع  یکح  سانلا  هل  نعذا  عبسلاب و  الت  همدق و  هیف  تخـسر  نا  یلا  همدخ  هیف و  بعت  نأشلا و  اذهب  ینع  لحر و 

تافّنصملا نم  هل  اهریغ و  حلاّصلا و  مأ  ۀبرتب  ثیدحلا  سیردت  ّیلو  ظفحلا  یف  یبهّذلا  ۀبترم  یلا  لصال  مزمز  ءام  تبرش  لاق  ّهنا  رجح  نب 
رـصتخم ءارقلا  تاقبط  اهیلع  انّلیذ  باتکلا و  اذه  یف  اهانـصّخل  یّتلا  ظاّفحلا  تاقبط  ءالبّنلا  ریـس  ریغّـصلا  طسوالا  خیراتلا  مالـسالا  خـیرات 

ینغملا ءافعّضلا  یف  نازیملا  ۀباحّصلا  ءامـسا  یف  دیرجتلا  ۀتّـسلا  بتکلا  لاجر  ءامـسا  یف  دّرجملا  کلذ  رـصتخم  فشاکلا  لامکلا  بیذهت 
هیلع بقعت  عم  كردتسملا  صیخلت  يّزملا  هخیشل  فارطالا  رصتخم  ۀبسنلا  هبتشم  لیذب  هیلع  تّلیذ  دق  سیفن و  رصتخم  وه  ءافعّـضلا و  یف 
نالا لایع  نیثّدحملا  نا  لوقا  يّذلا  نیثّدحملاب و  صتخم  ریغص و  ریبک و  مجعم  هل  کلذ و  ریغ  یّلحملا و  رصتخم  یقهیبلا  ننـس  رـصتخم 

هنـس ةدعقلا  يذ  ثلاث  نینثالا  موی  یبهّذلا  یفوت  رجح  نبا  یقارعلا و  یبهذلا و  يّزملا و  ۀعبرا  یلع  ثیدحلا  نونف  نم  اهریغ  لاجّرلا و  یف 
اهلّوا ةدیصقب  یکبّسلا  جاّتلا  هاثر  ریسیب و  هتوم  لبق  ّرضا  قشمدب و   740

یبهّذلا  ظفاحلا  مامالا  توم  دعب  نم  بلّطلا  یف  دانسالل  ثیدحلل و  نم 
برع  نم  مجع و  نم  ۀّیربلا  نیب  اهرشنی  رابخالل  ۀیاوّرلا  نم 

بذکلا  ّیغلا و  لها  عضو  نم  هقفلاب  اهظفحی  راثالا  ۀیاوّرلل و  نم 
بیّرلا  کشلا و  ءالج  کیری  یتح  اهلضعم  لحر  يردی  ۀعانّصلا  نم 

بیجنلا  هبالط  نم  ضرالا  قبط  هتیاور و  ّتدر  يّذلا  مامالا  وه 
بتکلا  نم  ءابنا  قدصا  لقّنلا  یف  ظقی  ظفاح  قودص  تبث 
بقترم  هَّللا  یف  عرو  دهاز  نم  هظفحا  يوحا و  ام  ربکا  هَّللا 

مالـسا خّروم  ماش و  ثدحم  هنـس 748  رد  هتفگ و  رـشبلا  دارفا  رابخا  یف  ریّـسلا  بیبح  ریمادناوخب  وعدملا  نیّدلا  مامه  نب  نیّدـلا  ثایغ  و 
ۀنیدم رد  یقینزا  یهتنا و  تسا  هدیفم  فیناصت  ار  وا  درپس و  حاورا  ضباقب  تایح  دقن  یبهّذلا  نامثع  نب  دمحا  نب  دّـمحم  نیّدـلا  سمش 

لود یّمسملا  ریغّصلا  ریعلاب و  یمسملا  طیسولا  مث  ریبکلا  ریبکلا  خیراتلا  فّنص  بتک  ثلث  یبهّذلا  خیرات  خیراّوتلا  لجا  نم  هتفگ و  مولعلا 
رـصعلا یبهذ  اظفح و  دوجولا  ماما  رـصعلا  ثدحم  یبهّذلا  هَّللا  دبع  وبا  نیّدلا  سمـش  نامثع  نب  دمحا  نب  دّـمحم  وه  یبهّذـلا  مالـسالا و 

ۀّیردنکسالاب کبلعب و  رصم و  قشمدب و  عمس  ۀنس  ةرشع  نامث  نبا  وه  ثیدحلا و  بلط  ۀئام و  عبس  نیعبس و  ثلث و  ۀنس  دلو  ینعم  اظفل و 
فیناصّتلا هل  مجاّرتلا و  یف  مهفصی  کلذلف ال  ۀّنسلا  لهاب  ءارزإلا  ریثک  ۀلبانحلا  يار  یلا  لیملا  دیدش  ناک  هنا  ّالا  ریثکلا  عمجلا  هنم  عمس  و 

نیعبرا و نامث و  ۀنـس  ةدعقلا  يذ  ثلاث  نینثالا  ۀلیل  یفوت  تایاوّرلاب  أرقا  نآرقلا و  أرق  خـیراّوتلا  لاجّرلا و  ءامـسا  ثیدـحلا و  یف  ۀـلیزجلا 
نب دّمحم  مهنم  هتفگ و  یعفاش  تبحـصب  نیفرـشتم  نایلات  هک  هیعفاش  ۀمئا  زا  یناث  فنـص  رکذ  رد  مولعلا  ۀنیدم  رد  یقینزا  زین  ۀـئام و  عبس 

لیدعتلا حرجلا و  خیش  اظفل  ینعم و  رصعلا  یبهذ  اظفح و  دوجولا  ماما  ناک  ینامکرتلا  هَّللا  دبع  وبا  نیّدلا  سمش  ظفاحلا  نامثع  نب  دمحا 
ةرثک هخویش  یف  ۀئام و  ّتس  نیعبس و  ثلث و  ۀنس  دلو 
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ناک هملق و  هناسل و  بعت  ام  راهّنلا و  لیّللا و  بعت  همدق و  هیف  خسر  نا  یلا  ّنفلا  اذه  مدخی  مادام  ریثکلا  عمجلا  هنم  عمس  دادعّتلا و  لبقت  ال 
ربعلاب و یّمـسم  طسوا  خـیرات  هل  ریبکلا و  هخیرات  یف  امّیـس  هفیناصت  یف  ةرعاشالل  ءارزإلا  رثکا  اذـل  دـقتعملا و  یلبنح  بهذـملا و  یعفاـش 

نم وه  ءافعّضلا و  یف  نازیملا  کلذ و  رصتخم  فشاکلا  يّزملل و  لامکلا  بیذهت  رصتخم  ءالبّنلا و  باتک  مالـسالا و  لودب  یمـسی  ریغص 
ظاّفحلا تاقبط  يّزمملا و  فارطالا  رصتخم  نسح و  وه  یقهیبلا و  ننس  رصتخم  کلذ و  یف  اثلاث  اباتک  کلذ و  یف  ینغملا  بتکلا و  ّلجا 

بتکلا لاجر  ءامسا  یف  دّرجملا  ۀباحّصلا و  ءامـسا  یف  دیرجتلا  مالعالاب و  یمـسی  اهیف  رخآ  رـصتخم  تایفولا و  یف  باتک  ءارقلا و  تاقبط 
أرق ریغّـصلا و  ریبکلا و  مجعملا  یلعیزلا و  نبا  لیذ  رـصتخم  مکاحلل و  روباـسین  خـیرات  رـصتخم  مکاـحلل و  كردتـسملا  رـصتخم  ۀّتـسلا و 

قاقّرلا دـهزلا و  باتک  رکذ  رد  نیثدـحملا  ناتـسب  رد  بطاخم  لضاف  ۀـئام و  عبـس  نیعبرا و  ناـمث و  ۀنـس  یفوت  هأرقا  تاـیاوّرلاب و  نآرقلا 
تزاجا هار  زا  كرابملا  نبا  ات  ارم  هک  هتفگ  تسیـسک  گرزب  یلیخ  ثیدح و  خیاشم  زا  هک  یبهذ  هتفگ و  كرابملا  نب  هَّللا  دبع  فینـصت 

لقن دعب  ینوباس  نیتئاملا  باتک  رکذ  رد  نیثّدحملا  ناتسب  رد  بطاخم  زین  یهتنا و  تسنم  دنـس  ولع  لامک  نیا  هدیـسرمهب و  هطـساو  شش 
رد لاس  کی  رب  هدایز  هک  هتسویپ  توبث  هب  ترهش  رتاوت و  قیرطب  یلبنح  هیمیت  نبا  نیّدلا  یقت  خیـش  زا  دیوگ  فورح  مقار  هتفگ  یتیاکح 

ًاْملِع ِینْدِز  ِّبَر  لئاق  قدصتب  هیدّمحم  تما  نیا  رد  ملع  تعسو  هچ  هَّللا  ناحبس  هدینارذگ و  حون  هروس  ریسفت 
خیرات رد  تسمالـسا  ناخروم  نیرتربتعم  هک  یبهذ  ار  هیمیت  نبا  هّصق  دوشیم و  هریخ  لقع  هک  دـناهدومرف  تمارک  ۀـیّحتلا  ةولّـصلا و  هیلع 

نیا لوبق  نسح  زا  هتفگ و  ینالقـسع  نیّدـلا  یقت  نموملا  حالـس  باـتک  رکذ  رد  نیثّدـحملا  ناتـسب  رد  بطاـخم  زین  یهتنا و  هدروآ  دوخ 
نامز نآ  نیثّدحم  هدمع  زا  هک  یبهذ  دندومرف و  دنسپ  ار  نآ  هّلجا  ياملع  درک و  ادیپ  میظع  راهتـشا  شفنـصم  نامز  رد  هک  تسنآ  باتک 

مولعلا دـجبا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  یهتنا و  تشون  نا  زا  هخـسن  دـنچ  دوخ  طخب  تفرگ و  دای  هدومرف  راـصتخا  ار  وا  دوب 
ینعم و رـصعلا  یبهذ  اظفح و  دوجولا  ماما  رـصعلا  ثّدحم  یبهّذلا  هَّللا  دبع  وبا  نیّدلا  سمـش  زامئاق  نب  نامثع  نب  دمحا  نب  دّـمحم  هتفگ 

ناک ریثکلا و  عمجلا  هنم  عمس  ۀّیردنکسالا و  کبلعب و  رصم و  قشمدب و  عمس  ةرـشع  نامث  نبا  وه  ثیدحلا و  بلط  هنس 673 و  دلو  اظفل 
لاجرلا ءامسا  ثیدحلا و  یف  ۀلیزجلا  فیناصّتلا  هل  مجارتلا  یف  مهفـصی  کلذلف ال  يارلا  لهأب  ءارزالا  ریثک  ۀلبانحلا  يار  یلا  لیملا  دیدش 

لجا نم  هخیرات  مالـسالا و  لودـب  یمـسملا  ریغّـصلا  ربعلاـب و  یمـسملا  طـسوالا  مث  ریبکلا  خـیراتلا  فّنـص  تاـیاوّرلاب  هأرقا  نآرقلا و  أرق 
لیلج و باتک  اذه  لاقف  ۀعلاطم  هاهنا  نا  یلا  ءزج  دعب  ءزج  هل  مالـسالا  خـیرات  یلع  یف  اکلمزلا  نب  نیّدـلا  لامک  خیـشلا  فقوم  خـیراّوتلا 

لادتعالا نازیم  نادّلجم و  ظاّفحلا  تاقبط  ءارقلا و  تاقبط  هل  ادّلجم و  نورـشع  ءالبّنلا  خیرات  باتک  تادـّلجم  نورـشع  روکذـملا  هخیرات 
سمخ یقهیبلا  ننـس  راصتخا  دـّلجم و  بیذـهّتلا  بیذـهت  دـّلجم و  لاجّرلا  أبن  دـّلجم و  باـسنالا  ءامـسالا و  یف  تبثملا  تادـّلجم و  ثلث 

مکاحلل كردتـسملا  راصتخا  ءافعّـضلا و  یف  ینتقملا  یّلحملا و  راصتخا  یلحتـسملا  يزوجلا و  نبال  قیلعتلا  ثیداـحا  حـیقنت  تادـّلجم و 
رکاسع نبا  خیرات  راصتخا  نادلجم و 
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نایبّتلا دّلجم و  رمع  ةریـس  یف  رمّـسلا  معن  دّلجم و  قیدّصلا  بقانم  یلع  قیفوتلا  لها  فیقوت  نادّلجم و  بطخلا  خـیرات  راصتخا  نادـّلجم و 

باتک راصتخا  خیـش و  ۀئام  ثلث  فلا و  وه  هخایـشا و  مجعم  دّلجم و  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  رابخا  یف  بلاطلا  حتف  دّلجم و  نامثع  بقانم  یف 
مئاق مهنم  دحاو  ّلکل  فّنـصم  نایعألا  مجارت  یف  هل  ردب و  لها  ددع  یف  ردبلا  ۀلاه  دـّلجم و  توملا  دـعب  ام  دـّلجم و  رکاسع  نبال  داهجلا 

هرعش  نم  ءالبّنلا و  خیرات  یف  لکلا  لخدا  نکل  مهارجم  يرجی  نم  ۀعبرالا و  ۀّمئالا  لثم  تاّذلا 
یلثم  ةافول  اعضوم  یلخا  صخش و  یلع  ثیدحلا  أرق  اذإ 

یلتق  دیری  هتایح و  دیرا  ّینال  ناسحاب  يزاج  امف 
؟؟؟: هل و 

هیف  دهجاف  عامجالا  ّحص و  نا  هلوسر  لاق  هَّللا  لاق  ملعلل 
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هیقف  يار  نیب  لوسّرلا و  نیب  ۀلاهج  فالخلا  بصن  نم  راذح  و 
هعجارف تئش  نا  تایفولا  تاوف  یف  ۀنسح  ۀمجرت  یبتکلا  رکاش  نبا  هل  رکذ  ۀنس 748  ةدعقلا  يذ  ثلاث  نینثالا  هلیل  یّفوت 

مجنپ تصش و  هجو 

یـضترملا و یفطـصملا و  لئاضف  یف  نیطمـسلا  ررد  باتک  رد  يراصنالا  یندملا  يدـنرزلا  فسوی  نب  دّـمحم  نیّدـلا  لامج  ظفاح  هکنآ 
تـسراکشآ حـضاو و  نآ  ردـص  زا  نآ  رابخا  تایاور و  تناصح  تناـصح و  تیاـغ  تناـصر و  تقاـثو و  تیاـهن  هک  نیطبـسلا  لوتبلا و 

یمـسی ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  یلا  يدها  هنع  هَّللا  یـضر  سنا  نع  هدومرف  هچنانچ  هدومن  تیاور  هدیدع  هوجوب  ار  ریط  ثیدـح 
لجحلا و

یموق نم  لجرل  ةوعدلا  نوکت  نا  ءاجر  هتبجحف  ّیلع  ءاجف  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  ّمهّللا  لاقف  يرابح  الإ  هارا  ام  ۀیاور  یف 
ءاج مث  هموق  ّبحا  نم  لّواب  تسل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  راصنالا  نم  الجر  هتلعج  ّبر  ای  تئـش  نا  تلق  لاق  ۀیاور  یف  و 
ّینا ّمهّللا  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هار  اّملف  لخدـف  هل  تنذاف  ۀـعبارلا  یلع  ءاج  مث  هتبجحف  ۀـثلاثلا  یلع  ءاج  هتبجحف و  ۀـیناثلا  یلع 

ّکنا سنا  لوقی  کلذ  لک  تاّرم  ثالث  رخآ  اذه  لاق  هَّللا  کمحر  کسبح  ام  لاق  ّهنا  ۀـیاور  یف  ریّطلا و  کلذ  نم  هعم  لکاف  هّبحاف  هّبحا 
هَّللا یلـص  یبّنلا  لاقف  یموق  نم  لجرل  نوکت  نا  تببحاف  کتوعد  تعمـس  لاق  کلذ  یلع  کلمح  ام  سنا  اـی  لاـقف  ۀـجاح  یلع  لوغـشم 

ّمهّللا لاقف  ریط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  اضیا  هنع  هَّللا  یـضر  سنا  يور  هموق و  ّبح  یلع  لجرلا  مالی  ملـس ال  هیلع و 
هیلع و هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  تلقف  بابلا  عرقف  یلع  ءاجف  سنا  لاق  هلوسر  هَّللا و  هّبحی  لجرب  ۀـیاور  یف  کیلإ و  کـقلخ  ّبحاـب  ینتئا 

مث لوغـشم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  تلقف  بابلا  عرق  ّیلع و  ینا  مث  راصنالا  نم  لجر  نوکی  نا  ّبحا  تنک  لوغـشم و  ملس 
ّیلا ّمهّللا و  لاق  لخد  اّملف  هتیّنع  دقف  هلخدا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ۀثلاثلا  یتا 

420 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قلخلا ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  لاقف  هبجعاف  جیـضن  ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدـها  لاق  اضیا  هنع  و 

یهتنا هعم  لکاف  یلع  ءاجف  ریّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  ّیلا  کیلإ و 
و اّولجم * املعم  ۀعطاس  هوجوب  هدروآ  و  اّولع * وا  ءانـس  رینتـسملا  رئاّطلا  ثیدح  يور  دق  اوّمـس * ۀعفر و  الع  يّذلا  ظفاحلا  يدنرزلا  اذـهف 

یلا نینکارلا  نیدـناعملا  بولق  عجوا  اّوند و  قحلا  یلا  نیلئاملا  نیرـصبتسملا  نویع  ّرقاف  اّوفـص * زیربـالا  بهذـلاب  ۀـیزرم  اـنویع  هنم  قاـس 
اهب حـیّرلا  تفه  ةوفـصک  هل  نیدـحاجلا  تاقیوزت  تحبـصا  و  اّوتع * اّربجت و  هنع  نیغئازلا  تالیوست  هّلل  دـمحلا  ترابف و  اّوغـص * لـطابلا 

* اّوفه
مشش تصش و  هجو 

راثآ ثیداحا و  تناتم  ماکحتـسا و  ياصقا  تنازر و  دامتعا و  ياهتنم  هک  لوسرلا  لآ  لضف  ۀـفرعم  یلا  لوصولا  جراعم  رد  يدـنرز  هکنآ 
هتفگ هچنانچ  هدومرف  تیاور  ار  ریط  ثیدح  تسرادومن  حئال و  شاهجابید  زا  نآ 

ینتئا ّمهّللا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا  لاقف  حیـصن  يوشم  ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  سنا  يور 
هعم لکاف  ّیلع  ءاجف  ریّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  ّیلا  کیلإ و  قلخلا  ّبحاب 

نع دحاج  لک  فنا  مغراف  جرادملا * بقارملا و  ینـسا  یلا  هلوصو  نابا  و  جراعملا * یف  ثیدحلا  ۀـیاور  ررک  دـق  يدـنرزلا  هّجحلا  اذـهف 
يدرا و  جراد * یغلا  لیبس  یف  رکنم  لـک  ساـسا  عزعز  و  جراـم * نیفرجعتملا  ءاـمهد  یف  غئار  لـک  ۀـّنم  نهوا  و  جراـخ * فصنلا  ۀـقبر 
رباکا زا  يدنرز  نیّدلا  لامج  هک  دـنامن  رتتـسم  و  جراف * ۀّـمغ  ّلکل  وه  ءاجنالا و  یلو  هَّللا  ةوق  جرام  بهال  سبق  بقاث و  باهـشب  هءابوح 
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یخرب رافقالا و  ۀعیـسو  تاماقم  زا  يذبت  تسناشیا  نیرباک  مورق  ناش و  نیا  نیرهام  رودص  ماقم و  یلاع  ناکرا  نیطاسا و  مالعا و  ظاّفح 
ۀّمئالا ۀفرعم  یف  هّمهم  لوصف  لئاضفلا و  حیجرت  یلع  لئالّدلا  حیـضوت  ۀنماثلا و  ۀئاملا  نایعا  یف  هنماک  ررد  زا  وا  راطخالا  ۀعیفر  بتارم  زا 
یهتنم لّآللا و  رهاوج  دـقع  حرـش  یف  لاملا  ةریخذ  دابعلا و  ریخ  ةریـس  یف  داشرلا  يدـهلا و  لبـس  نیفرـشلا و  لضف  یف  نیدـقعلا  رهاوج  و 
باهـش دّیـس  لثم  تنـس  لها  مخافا  هّلجا و  هک  تسین  هدیـشوپ  ریبخ  عبتتم  رب  تسعمال و  عطاس و  لاحرلا  دشت  ثیدح ال  حرـش  یف  لاقملا 
نیّدلا سمـش  يدوهمـسلا و  هَّللا  دـبع  نب  یلع  نیّدـلا  رون  یکلاملا و  غاّبـصلا  نباب  فورعملا  دّـمحم  نب  ّیلع  نیّدـلا  رون  دـمحا و  نیّدـلا 

یناشخدـب و ناخ  دـمتعم  نب  دّـمحم  ازرم  یعفاشلا و  یکملا  ریثکاب  دـمحم  نب  لـضفلا  نب  دـمحا  یحلاـص و  یقـشمد  فسوی  نب  دّـمحم 
مالکلا یهتنم  بحاص  یلع  ردـیح  هَّللا و  ۀمالـس  هاش  ناخ و  نیّدـلا  ردـص  یتفم  یعفاشلا و  یلیجعلا  رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  نیّدـلا  باهش 

دننکیم وا  میظعت  لیجبت و  لامک  راهظا  دنوشیم و  کسمتم  وا  تادافاب  اجباج 
421 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مشش تصش و  هجو 

راثآ ثیداحا و  تناتم  ماکحتـسا و  ياصقا  تنازر و  دامتعا و  ياهتنم  هک  لوسرلا  لآ  لضف  ۀـفرعم  یلا  لوصولا  جراـعم  رد  يدـنرز  هکنا 
هتفگ هچنانچ  هدومرف  تیاور  ار  ریط  ثیدح  تسرادومن  حئال و  شاهجابید  زا  نآ 

ینتئا ّمهّللا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا  لاقف  حیـصن  يوشم  ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  سنا  يور 
هعم لکاف  ّیلع  ءاجف  ریّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  ّیلا  کیلإ و  قلخلا  ّبحاب 

نع دحاج  لک  فنا  مغراف  جرادملا * بقارملا و  ینـسا  یلا  هلوصو  نابا  و  جراعملا * یف  ثیدحلا  ۀـیاور  ررک  دـق  يدـنرزلا  هّجحلا  اذـهف 
يدرا و  جراد * یغلا  لیبس  یف  رکنم  لـک  ساـسا  عزعز  و  جراـم * نیفرجعتملا  ءاـمهد  یف  غئار  لـک  ۀـّنم  نهوا  و  جراـخ * فصنلا  ۀـقبر 
رباکا زا  يدنرز  نیّدلا  لامج  هک  دـنامن  رتتـسم  و  جراف * ۀّـمغ  ّلکل  وه  ءاجنالا و  یلو  هَّللا  ةوق  جرام  بهال  سبق  بقاث و  باهـشب  هءابوح 
یخرب رافقالا و  ۀعیـسو  تاماقم  زا  يذبت  تسناشیا  نیرباک  مورق  ناش و  نیا  نیرهام  رودص  ماقم و  یلاع  ناکرا  نیطاسا و  مالعا و  ظاّفح 
ۀّمئالا ۀفرعم  یف  هّمهم  لوصف  لئاضفلا و  حیجرت  یلع  لئالّدلا  حیـضوت  ۀنماثلا و  ۀئاملا  نایعا  یف  هنماک  ررد  زا  وا  راطخالا  ۀعیفر  بتارم  زا 
یهتنم لّآللا و  رهاوج  دـقع  حرـش  یف  لاملا  ةریخذ  دابعلا و  ریخ  ةریـس  یف  داشرلا  يدـهلا و  لبـس  نیفرـشلا و  لضف  یف  نیدـقعلا  رهاوج  و 
باهـش دّیـس  لثم  تنـس  لها  مخافا  هّلجا و  هک  تسین  هدیـشوپ  ریبخ  عبتتم  رب  تسعمال و  عطاس و  لاحرلا  دشت  ثیدح ال  حرـش  یف  لاقملا 
نیّدلا سمـش  يدوهمـسلا و  هَّللا  دـبع  نب  یلع  نیّدـلا  رون  یکلاملا و  غاّبـصلا  نباب  فورعملا  دّـمحم  نب  ّیلع  نیّدـلا  رون  دـمحا و  نیّدـلا 

یناشخدـب و ناخ  دـمتعم  نب  دّـمحم  ازرم  یعفاشلا و  یکملا  ریثکاب  دـمحم  نب  لـضفلا  نب  دـمحا  یحلاـص و  یقـشمد  فسوی  نب  دّـمحم 
مالکلا یهتنم  بحاص  یلع  ردـیح  هَّللا و  ۀمالـس  هاش  ناخ و  نیّدـلا  ردـص  یتفم  یعفاشلا و  یلیجعلا  رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  نیّدـلا  باهش 

دننکیم وا  میظعت  لیجبت و  لامک  راهظا  دنوشیم و  کسمتم  وا  تادافاب  اجباج 

متفه تصش و  هجو 

تیعوضوم یفن  امزج  امتح و  تسانـس  حالف و  زئاح  الع و  حالـص و  بحاص  هک  یئالع  يدلکیک و  نب  لیلخ  نیدلا  حالـص  ظفاح  هکنآ 
ندوب هدومرف و  قیثوت  ارنآ  تاور  هدومن و  نسح  هجردـب  دوشیم  یهتنم  هکنآ  ات  نآ  لثمب  نآ  قرط  ضعب  تیوقت  فیرـش و  ثیدـح  نیا 
سنا زا  ار  ریط  ثیدح  هک  هدرک  هدافا  كردتسم  رد  وا  هک  هدومن  لقن  مکاح  زا  زین  هدرک و  تباث  ریط  تایاور  لثما  مکاح  یئاسن و  قیرط 
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دیعـس یبأ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  ریط  ثیدح  تیاور  تّحـص  مکاح  زا  زین  دناهدرک و  تیاور  رفن  یـس  زا  هدایز  یتعامج 
رثام لئالج  يواح  رخاف  یئالع  زین  هدومن و  عمج  یئزج  ثیدح  نیا  قرط  رد  هیودرم  نبا  هک  هدرک  هدافا  زین  هدرک و  لقن  هنیفس  يردخ و 
دعب ینعی  هدومن  غیلب  ّدر  هدولآ  ۀلولعم  ۀـلطاب  ریطلا  ربخ  يأ  هقرط  ّلک  هسحن  هملکب  دوخ  نامجرت  تراسخ  ناسل  هک  رـساجتم  رهاط  نبا  رب 

یماوم رد  فاجیا  حاضیا و  فاستعا و  هماهم  رد  وا  لاغیا  فاصنا و  یب  رهاط  نبا  فارـسا  ولغ و  سپ  خلا  هنم  ّولغ  وه  هتفگ و  وا  لوق  لقن 
ثیدح ینعی  ثیدح  رب  عضوب  مکح  هک  هدومن  داشرا  یئالع  زین  دش و  ققحتم  تباث و  فارشالا  ةدمع  یئالع  حیرصتب  فاسفس  فازج و 

اّدر و مهتاعیملت  مهتالیوست و  مهتارثع و  مهتافارخ و  ّدری  اّدج و  نیدئاحلا  نیدناعملا  بلق  قارحال  فاو  فاک  اذه  ادـج و  تسدـیعب  ریط 
یف نوّدمی  و  اّدش * لطابلا  رهظ  نوّدـشی  اّدا و  ائیـش  نوتأی  مّهنا  تبثی  اّدـه و  مهتالیوهت  مهتالبعزخ و  مهتافازج و  مهتاوفه و  ساسا  دـهی 

یئالع لوق  زا  زین  اّدح و  طبخلا  يزخلا و  راثیا  طبّرلا و  كرت  طبّـضلا و  مدع  طلخلا و  طبخلل و  نورذی  اّدم و ال  مهـسفنا  ّیغلا  لالّـضلا و 
جرفلا وبا  ببس  نیمهب  اّدج  تسدیعب  عضوب  فیرـش  ثیدح  رب  مکح  نوچ  هک  تسرهاظ  خلا  جرفلا  وبا  هرکذی  مل  کلذل  اّدج و  ظفل  دعب 
ججللا یف  سّجهتلا  مّجهتلا و  بّصعتلا و  نم  صئاغلا  جرفلا * وبا  تاعوضوملا  یف  هرکذـی  مل  اذاف  هدرکن  رکذ  تاعوضوم  باـتک  رد  ارنآ 

* جهّرلا لالزالا و  ماتق  ۀشحافلا  هرداوب  ریثملا  ججحلا * حاحـصلا  لطبملا  لغدملا  جهملا  سوفّنلل و  هتافزاجم  هتارباکمب و  قبوملا  يدرملا 
وه ام  رذملا  لزهلا و  فئاخـس  نم  يدـبا  و  جـهل * علوا و  لطابلاب  ّقحلا و  نع  ّدـص  داح و  نّمم  دـحا  لوق  یلا  کلذ  دـعب  یغـصی  فیکف 

هتفگ يذمّرتلا  عماج  یلع  يذتغملا  توق  رد  یطویس  رکب  یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  نیدلا  لالج  جمسا * عظفا و 
هیلع و هَّللا  یّلـص  یبّنلا  دنع  ناک  لاق  کلام  نب  سنا  نع  يدّسلا  نع  رمع  نب  یـسیع  نع  یـسوم  نب  هَّللا  دیبع  انث  عیکو  نب  نایفـس  انثدح 

هعم لکاف  یلع  ءاجف  ریّطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  ریط  ملس 
عوضومب سیل  یئالعلا  حالص  ظفاحلا  لاق  عوضوم و  ّهنا  معز  حیباصملا و  یلع  ینیوزقلا  جارسلا  ظفاحلا  اهدقتنا  یتلا  ثیداحالا  دحا  اذه 
لیعامـسا يدّـسلا  نسحلا و  ۀـجرد  یهتنی  نا  یلا  هلثمب  اهنم  ضعب  يوقی  اّمبر  بیرق و  فعـض  هیف  ام  اهنم  هاو و  اـهبلاغ  ةریثک  قرط  هل  لـب 

يدسالا وه  رمع  نب  یسیع  ساّنلا و  ملسم و  هب  جتحا 
422 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتیاور یلع  هعبات  دـق  نیحیحّـصلا و  لاجر  نم  روهـشم  یـسوم  نب  هَّللا  دـبع  هیف و  مّلکتی  مل  هریغ و  نیعم و  نب  ییحی  هقثو  يراقلا  ّیفوکلا 
نع یطویـسلا  لقن  نا  یلا  ناّبح  نبا  هقثو  اذـه  رهـسم  ّیلع و  صئاـصخ  یف  یئاـسّنلا  هجرخا  کـلملا  دـبع  نب  رهـسم  رمع  نب  یـسیع  نع 
دق هیف و  يور  ام  لثما  مکاحلا  یئاسّنلا و  قیرط  يأ  ناقیرطلا  ناذـهف  ریّطلا  ثیدـحل  مکاحلا  قیرط  داّمح و  نب  نسحلا  هرکذ  دـعب  یئـالعلا 
نم رثکا  ۀعامج  سنا  نع  هاور  كردتـسملا  یف  مکاحلا  لاق  ۀیهاو و  سنا  نع  ةریثک  اقرط  ثیدحلل  ۀـیهانتملا  للعلا  یف  يزوجلا  نبا  قاس 
اذه قرط  یف  هیودرم  نب  رکب  وبا  جّرخ  ءالؤه و  ثیداحا  قرط  رکذـی  مل  ۀنیفـس و  دیعـس و  یبأ  یلع و  نع  ۀـیاورلا  تّحـص  مث  اسفن  نیثلث 

عـضولاب ثیدحلا  یلع  مکحلا  مکاحلا و  لهاست  ۀـلباقم  یف  هنم  ّولغ  وه  ۀـلولعم و  ۀـلطاب  هقرط  لک  ظفاحلا  رهاط  نبا  لاق  ءزج و  ثیدـحلا 
لـضف رامـضم  قباس  ذبهج  لیلج و  قذاح  ظفاح  لیلخ  همالع  یهتنا و  تاعوضوملا  باتک  یف  جرفلا  وبا  هرکذـی  مل  کلذـل  اّدـج و  دـیعب 

ظافحلا ةرکذت  رخآ  رد  یبهذ  تسلیصا  ریزغ  رخف  يواح  لیثا و  عصان  فرش  زئاح  لیبن و  عراب  لماک  لیدع و  ریظنیب و  ثّدحم  لیمج و 
هتقبط نامیلس و  نیّدلا  یقت  یضاقلا  نم  عمس  یئالعلا  دیعس  یبأ  حالص  ثّدحملا  یتفملا  مامالا  نم  تعمـس  هتفگ و  دوخ  خویـش  رکذ  رد 

زین مویلا و  سّدقم  تبث  ملاع  وه  ۀئام و  عبس  يدحا و  ۀنـس  یّفوت  ۀئامتـس و  نیعـست و  عبرا و  ۀنـس  هدلوم  فّنـص  جّرخ و  لّصح و  رثکاف و 
یعفاّشلا یقـشمّدلا  یئالعلا  دیعـس  وبا  نیّدلا  حالـص  یتفملا  عرابلا  هیقفلا  ظفاحلا  مامالا  يدلکیک  نب  لیلخ  هتفگ  صتخم  مجعم  رد  یبهذ 

نهّذلا و ۀّحص  عم  نأشلا  اذه  یف  مّدقت  للعلا و  لاجّرلا و  یف  رظن  یقتنا و  دافا و  أرق و  ابتک و  ظفح  ۀئام و  تس  نیعـست و  عبرا و  ۀنـس  دلو 
سادرم و نبا  نع  اندـشنا  مهتقبط  يربّـطلا و  یـضرلا  یتشّدـلا و  رکب  یبأ  یـضاقلا  ءارزوـلا و  تسد  فّرـشم  نبا  نم  عمـس  مـهفلا  ۀـعرس 

يدـلکیک نب  لیلخ  نیّدـلا  حالـص  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يونـسا  نسح  نب  میحّرلا  دـبع  ۀـعامج و  نع  هسرد  یتاتی  دومحم و  باهـشلا 
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اذ امیرک  احیـصف  اراّظن  اّیکذ  امهریغ  لوصالا و  هقفلا و  یف  اماما  هنامز  ظفاح  روکذـملا  ناک  ءارمألا  ضعب  یلا  ابوسنم  یئـالعلاب  فورعملا 
ۀعفان فیناصت  ثیدحلا  یف  فّنص  هریغ و  یناکلمّزلا و  نبا  یلع  اهب  لغتشا  ۀئام و  تس  نیعست و  عبرا و  ۀنـس  قشمدب  دلو  ۀمـشح  ۀسایر و 
یفوت نا  فیناصتلا  ءاتفالا و  لاغتشالل و  اهیف  عطقنا  فیرّشلا و  سدقلاب  ۀّیحالّـصلا  ۀسردملاب  سرد  اسیفن و  اریبک  اباتک  ۀیهقفلا  رئاظنلا  یف 
هعامـس لّوا  هنـس 694 و  عیبر  یف  دـلو  یئـالعلا  يدـلکیک  نب  لـیلخ  هتفگ  هنماـک  ررد  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ۀـئام و  عبـس  نیتس و  ۀـنس 

کلذ عبرا و  ۀنس  فرش  نبا  یلع  يراخبلا  عمس  يرازنلا و  نیّدلا  فرش  یلع  ملسم  حیحص  اهیف  عمس  ۀئام  عبس  ثالث و  ۀنـس  یف  ثیدحلا 
ةرـشع يدحا  ۀنـس  نم  هسفنب  ثیدحلا  بلط  ۀّیبرعلا و  هقفلا و  یف  لغتـشا  یبهذلا و  میرکلا  دبع  نب  میهاربا  نیّدلا  ناهرب  هّمال  ةّدـج  ةدافاب 
مسقلا موتکم و  نب  لیعامسا  معطملا و  یسیع  مئاّدلا و  دبع  نب  دمحا  نب  رکب  یبأ  یتشّدلا و  نامیلس و  یقتلا  نع  رثکاف  عمس  أرق و  ّدجف و 

نبا ۀّیمیت  نب  دحالا  دبع  يزاریـشلا و  نب  رـصن  یبأ  هنیرق  يزاریـشلا و  نمحّرلا  دـبع  نب  میهاربا  رکاسع و  نب  لیعامـسا  هنیرق  رکاسع و  نب 
باحصا نم  ۀعامج  نم  رصمب  يربّطلا و  یضرلا  نم  ۀکمب  رکس و  تنب  بنیز  نم  سدقلاب  مهدعب و  نمف  ۀقبطلا  ءارزولا و  تسد  فرـشم 

فّنص ۀعومسملا و  دئارفلا  یف  ۀعومجملا  دئاوفلا  هامس  باتک  یف  هتاعومسم  خویش  عمج  ۀئام و  عبس  عامّسلاب  هخویـش  ددع  غلب  بیّجنلا و 
نیقیلا و لامعا  یف  نیعبرالا  ضئارفلا و  تایآ  مولعب  ضئاّرلا  ۀـفحت  اهدّوج و  یّتلا  دـعاوقلاک  ثیدـحلا  لوصـالا و  هقفلا و  یف  فیناـصّتلا 

دّلجم یف  نیدیلا  يذ  ثیدح  حرش 
423 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةرّرحم و ۀنقتم  ۀعفان  ةروهـشم  ةرئاس  اّدـج  ةریثک  بتک  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نع  هّدـج  نع  هیبا  نع  يور  نمیف  ملعملا  یـشولا  و 
يومالل و نیعبرالا  باتک  فیرـصتلا و  وحنلا  یف  هتمّدـقم  بجاحلا و  نبا  رـصتخم  هیبنتلا و  ظفح  ءاهقفلا و  ّيز  سبل  مث  دـنجلا  ّيزب  ناک 

ّیلو هخیـشم و  هل  جّرخ  يرارفلا و  ناهربلا  مزال  اریثک و  هنع  قلع  هب و  جرخت  همزال و  سدقلا و  یلا  یناکلمّزلا  نبا  ۀبحـص  لحر  ماملالا و 
اهنع هل  لزن  نیرشع  نامث و  ۀنس  صمح  بحاص  هفّلخ  مث  نیرشع  ثالث و  ۀنس  ۀیدسالا  ّمث  ةرـشع  نامث  ۀنـس  ۀّیرـصانلاب  ثیدحلا  سیردت 

رفو یـسدقملا و  روصنم  نب  بویا  نب  یلع  نیدـلا  ءالع  نم  اـهعزتنا  تاـم  نا  یلا  هب  نطق  ۀنس 31 و  سدقلاب  ۀیحالصلا  ّمث  هخیـش  يزملا 
یف اعّتمم  ناک  رواج و  ارارم و  ّجح  سدقلاب و  ۀیزکنتلاب  ثیدـحلا  سرد  یئالعلا  یلا  فیـضا  قشمدـب و  یئالعلا  فئاظو  یف  نیدـلا  ءالع 
یف بتکی  ناک  هجولا و  ۀقالط  مرکلا و  عم  نسح  مظن  بدالا و  یف  قوذ  هل  ناک  مهلبق و  نم  رـصعلا و  لها  مجارت  ظفحی  حتف و  باب  لک 

ّصتخملا یف  لاق  و  هخیشم * یف  یبهذلا  هخیش  ظفحلاب  هفصو  هبتاک و  یئالعلا  يدلکیک  نب  لیلخ  طرشب  هیف  لوئـسملا  مهزاجا  تازاجالا 
لوصالا وحنلا و  هقفلا و  یف  اماما  ناک  ینیـسحلا  لاق  مهفلا و  ۀعرـس  نهذلا و  ۀّحـص  عم  نأشلا  اذه  یف  مدـقت  للعلا و  لاجرلا و  رـضحتسی 

نع ئبنت  هتافنـصم  ظافحلا و  ۀـیقب  دـیناسالا  نوتملا و  یف  ۀـمالع  لاجرلاب  افراع  ظافحلا  ۀـیقب  راص  یّتح  هنونف  ثیدـحلا و  مولع  یف  اـننفم 
فلخی مل  ةورملا و  مرکلا و  نیدلا و  ملعلا و  نیب  عمج  یتفا و  سرد و  تایفولا  یف  انخیـش  لاق  هلثم و  هدعب  فّلخی  مل  نف و  لک  یف  هتماما 

یف یلو  ۀسایر و  اذ  امیرک  احیصف  اراضن  ایکذ  امهریغ  لوصالا و  هقفلا و  یف  اماما  هنامز  ظفاح  ناک  تاقبطلا  یف  يونسالا  لاق  هلثم و  هدعب 
هتافو یف  مه  هنکل و  یئالعلا و  لاق  كدعب  فلخی  نم  لئس  یکبسلا  نا  رکذ  هفصو و  یف  بنطا  فینـصتلا و  ءاتفإلا و  سیردتلا و  سدقلا 

لاق مرحملا و  ثلاث  وا  سماخ  ۀـلیل  یف  سدـقملا  تیبب  تام  هنا  حیحـصلا  اهنم و  ۀّـجحلا  يذ  یف  دازف  انخیـش  هعبت  نیتس و  ۀنـس  تام  لاقف 
بلاغ نع  ذخا  اّرج و  ّمله  ةرـشع و  يدحا  ۀنـس  نم  ثیدـحلا  عمـس  لاق  همجعم و  یف  عفار  نبا  هرکذ  هنس 461 و  مرحملا  رشاع  يدفّـصلا 

بتک هسفنب و  أرق  هخویـش و  نم  ۀـعامج  یلع  یقتنا  مهف و  وا  اکذ  لاجرلا و  ۀـفرعم  یف  قوذ  هل  رظاـن و  هقفت و  نفلا و  نقتا  نیدوجوملا و 
ظفاح یفوت  یقارعلا  انخیش  طخب  تأرق  یناکلمزلا و  نبا  هخیش  اهب  یثر  همظن  نم  ةدیصق  هنع  تبتک  نکاماب و  سرد  رعشلا و  مظن  هطخب و 

هَّللا دبع  نب  يدلکیک  نب  لیلخ  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يدسا  رکب  وبا  نیّدلا  یقت  مرحملا و  ثلاث  یف  نیّدـلا  حالـص  برغملا  قرـشملا و 
نیعست عبرا و  ۀنس  لوالا  عیبر  یف  قشمدب  دلو  یسدقملا  ّمث  یقشمدلا  یئالعلا  دیعـس  وبا  نیّدلا  حالـص  ظافحلا  ۀّیقب  قّقحملا  عرابلا  مامالا 

نع هقفلا  ذخا  هریغ و  يّزملا و  نع  ثیدحلا  ملع  ذخا  ۀئام و  عبس  عامّسلاب  هخویش  ددع  غلب  لجر و  ریثکلا و  عمس  ۀئامّتس و  ءاتلا و  میدقتب 
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يوتفلاب و زیجا  اریثک و  هنع  قلع  هب و  جرخت  یناکلمّزلا و  نب  نیدـلا  لامک  ۀخیـشم و  هل  جّرخ  همزال و  يرازفلا و  نیّدـلا  ناـهرب  نیخیـشلا 
هرصع لها  قاف  یّتح  دهتجا  ذخا و 

424 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ماقاف نیثلث  يدحا و  ۀنس  ۀیحالّـصلاب  اسردم  سدقلا  یلا  لقتنا  ّمث  صمح  بحاص  ۀقلحب  ۀیدسالاب و  قشمدب  سرد  ناقتالا و  ظفحلا و  یف 

همجعم یف  ینیسحلا  لاق  هیلع و  ینثا  همجعم و  یف  یبهّذلا  هرکذ  هرمع  هرخآ  یلا  فّنـصی  ثّدحی و  یتفی و  سردی و  ۀلیوط  ةدم  سدقلاب 
ظافحلا و ۀّیقب  دیناسالا  نوتملا و  ۀفرعم  یف  ۀماّلع  لاجّرلا  ۀـفرعم  ثیدـحلا و  مولع  یف  انّنفم  لوصالا  وحنلا و  هقفلا و  یف  اماما  ناک  هلیذ  و 

یف اماما  هنامز  ظفاح  ناک  هتاقبط  یف  يونـسالا  لاق  هلثم و  هدـعب  فلخی  مل  رظاـن و  یتفا و  سرد و  نف  ّلـک  یف  هتماـما  نع  یبنت  هتافّنـصم 
اباتک ۀیهقفلا  ریاظنلا  یف  هعفان و  فیناصت  ثیدـحلا  یف  فّنـص  ۀمـشح و  ۀـسایر و  اذ  امیرک  احیـصف  اراّظن  اّیکذ  امهریغ  لوصالا و  هقفلا و 
ناک يربکلا  تاقبطلا  یف  یکبّسلا  لاق  فینـصتلا و  ءانفالا و  لاغتـشالل و  اهیف  عطقنا  فیرّـشلا و  سدقلاب  ۀّیحالّـصلاب  سرد  اسیفن و  اریبک 

فلخی مل  اینـس  ةدیقعلا  حیحـص  ایرعـشا  اننفتم  ارثان  امظان  ارعاش  ابیدا  امّلکتم  اهیقف  نوتملا  للعلا و  لاجّرلا و  ءامـسأب  افراع  ۀـقث  اتبث  اظفاح 
یف ناکف  مالک  ریـسفت و  وحن و  هقف و  یف  همولع  ۀیقب  اّما  هینادی و  نم  هرـصع  یف  نکی  ملف  ثیدحلا  اّما  لاق  نا  یلا  هلثم  ثیدحلا  یف  هدـعب 

مهو و وه  نیّتس و  ۀنـس  یّفوت  يونـسالا  لاق  ۀئامعبـس و  نیّتس و  يدحا و  ۀنـس  مّرحملا  یف  سدقلاب  یّفوت  ۀکراشملا  نسح  اهنم  دحاو  ّلک 
لوصالا و یملع  یلع  لمتـشم  سیفن  باتک  وه  ةروهـشملا و  دـعاوقلا  هفیناصت  نم  دجـسملا و  روس  بناج  یلا  ۀـمحّرلا  باـب  ةربقمب  نفد 
تافّـصلا و رارـسا  رکذ  یف  بلاّطلا  ۀـلیقع  دـلجم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع  هّدـج  نع  هیبا  نع  يور  نمیف  ملعملا  یـشولا  عورفلا و 

نبا ۀیـضق  یف  نیّدـلا  ناهرب  هخیـشل  هبتک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ربق  ةرایز  یف  ةدراولا  ثیداحالا  عمج  فیطل و  دـلجم  یف  بقاـنملا 
هامـس اباتک  نیـسلدملا و  یف  اباتک  ضئارفلا و  تایآ  مولعب  ضئاّرلا  ۀحنم  دلجم و  یف  نیدیلا  يذ  ثیدح  یلع  مالکلا  لیـسارملا و  ۀیمیت و 

یئالعلا هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویس  کلذ و  ریغ  ۀسیفن و  ۀعطق  اهنم  لمع  يربک  ماکحا  یف  عرـش  مومعلا و  غیـص  یف  موهفملا  حیقنت 
لوالا عیبر  یف  دلو  سدقملا  تیب  ملاع  یعفاّشلا  يدلکیک  نب  لیلخ  دیعـس  وبا  نیّدلا  حالـص  نونفلا  وذ  هیقفلا  ظفاحلا  ۀـمالعلا  مالا  خیّـشلا 
اثّدـحم اماما  ناک  نونفلا و  یف  عرب  هب و  جرخت  یناکلمزلا و  لامکلا  يرازفلا و  ناـهربلا  مزـال  هتقبط و  نامیلـس و  یقّتلا  عمـس  ۀنس 693 و 

نهذلا و ۀّحـص  عم  نأّشلا  اذه  یف  مّدقت  للعلا  لاجّرلا و  رـضحتسم  ظفاح  رـصتخملا  یف  یبهّذلا  لاق  اّیوحن  ایلوصا  اهیقف  الیلج  انقتم  اظفاح 
ملعا ناک  ینیسحلا  لاق  مهفلا و  ۀعرس 

425 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هلثم و هدعب  فلخی  مل  دیناسالا و  نوتملا و  یف  ۀماّلع  لاجّرلاب  افراع  هیف  ۀماّلع  هنونف  ثیدحلا و  مولع  یف  اّنتفم  وحنلا  لوصالا و  هقفلا و  یف 

هریغ ثیدحلا و  یف  فلا  یئالعلا  لاق  كدعب  فلخی  نم  یکبّـسلا  لئـس  اراّظن  اّیکذ  هریغ  هقفلا و  یف  اماما  هنامز  ظفاح  ناک  يونـسالا  لاق 
ضئارفلا و تایآ  مولع  ةروهـشملا و  دعاوقلا  نیقّتملا و  لامعا  یف  نیعبرالا  هّدـج و  نع  هیبا  نع  يور  نمیف  ملعملا  یـشولا  اهنم  تافنـصم 

لاق یقارعلا و  هنع  ذخا  هیزکنتلا  سدقلاب و  ۀّیحالّصلا  ۀّیدسالا و  ۀّیرـصاّنلا و  اهنم  نکاماب  سّرد  جّرخ و  ۀعفان و  ۀنقتم  هررحم  ةریثک  ءایـشا 
سنا رد  یلبنح  یمیلع  نمحرلا  دـبع  نمیلا  وـبا  نیدـلا  ریجم  ۀنـس 761 و  مرحملا  ثلاث  یف  نیّدلا  حالـص  برغملا  قرـشملا و  ظفاح  تام 

ققحملا عرابلا  مامالا  یسدقملا  ّمث  یقـشمدلا  یئالعلا  هَّللا  دبع  نب  يدلکیک  نب  لیلخ  دیعـس  وبا  نیّدلا  حالـص  مالـسالا  خیـش  هتفگ  لیلج 
ذخا ۀئامعبس و  عامّسلاب  هخویـش  ةدع  غلب  لحر و  ریثکلا و  عمـس  ۀئامتـس و  نیعـست و  عبرا و  ۀنـس  لوالا  عیبر  یف  قشمدب  دلو  ظاّفحلا  ۀّیقب 

ۀنـس ۀّیحالّـصلاب  اسردم  سدقلا  یلا  لقتنا  ّمث  قشمدـب  سرد  هرـصع و  لها  قاف  یّتح  دـهتجا  ّدـج و  يوتفلاب و  زیجا  اینّدـلا و  خـیاشم  نع 
فیرّشلا سدقلاب  ۀیزکنتلاب  ثیدحلا  سرد  هیلإ  فیضا  هلبق و  روکذملا  بویا  نب  نیّدلا  ءالع  خیّشلا  نم  اهعزتنا  ۀئامعبس  نیثلث و  يدحا و 

باتک وه  ةروهـشملا و  دعاوقلا  هفیناصت  نم  هرمع و  رخآ  یلا  فّنـصی  ثّدحی و  یتفی و  سردی و  ۀلیوط  ةّدم  سدقلاب  ماقا  ارارم و  ّجـح  و 
ۀلیقع دـلجم و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبـّنلا  نع  هّدـج  نع  هیبا  نع  يور  نمیف  ملعملا  یـشولا  عورفلا و  لوصـالا و  یملع  لمتـشی  سیفن 
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مّلـس و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ربـق  ةراـیز  یف  ةدراولا  ثیداـحالا  عمج  فیطل و  دـلجم  یف  بقاـنملا  تافّـصلا و  فرـشا  رکذ  یف  بلاّـطلا 
حیقنت هاّمس  باتک  نیـسلدملا و  یف  باتک  ضئارفلا و  تایآ  مولعب  ضئاّرلا  ۀحنم  دلجم و  یف  نیدیلا  يذ  ثیدح  یلع  مالکلا  لیـسارملا و 

سدـقلاب یّفوت  ةرّرحملا  ۀـسیفنلا  تافّنـصملا  نم  کلذ  ریغ  ۀـسیفن و  ۀـعطق  اهنم  قلع  يربک  ماـکحا  یف  عرـش  مومعلا و  غیـص  یف  موهفملا 
هتنبا جوزل  ۀّیحالّصلا  نع  لزن  دجسملا و  روس  بناج  یلا  ۀمحّرلا  باب  ةربقمب  نفد  ۀئامعبس و  نیّتس و  يدحا و  ۀنـس  مّرحملا  یف  فیرّـشلا 

نب لیلخ  هتفگ  علاط  ردب  رد  یناکوشلا  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  کلذ و  هل  ّمتی  ملف  نامّزلا  ۀماّلع  يدنشقرقلا  لیعامسا  نیّدلا  یقت  خیّشلا 
نیّدلا ناهرب  يرازفلا و  نیّدلا  فرـش  یلع  عمـس  هنـس 703  یف  ثیدحلل  هعامـس  لوا  ۀنـس 694 و  لوالا  عیبر  یف  دلو  یئالعلا  يدـلکیک 

ةریثک ۀعامج  رکاسع و  نب  مسقلا  مئادلا و  دبع  نبا  یبهّذلا و 
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ثیدـحلا و لوصالا و  هقفلا و  یف  فیناصّتلا  فّنـص  رهم و  ۀـّیبرعلا و  هقفلاب و  کلذ  لبق  لغتـشا  راطقالا و  یلا  لحر  ۀئامعبـس و  یلا  اوغلب 
نع يور  نمیف  ملعملا  یشولا  دلجم و  یف  نیدیلا  يذ  ثیدح  حرـش  نیقّتملا و  لامعا  یف  نیعبرالا  ضئارفلا و  ملع  یف  ضئاّرلا  ۀفحت  اهنم 

دنجلا ّيزب  ناک  ۀعفان و  ةروهشم  ةرئاس  اّدج  ةریثک  ابتک  فّنـص  ّهنا  ررّدلا  یف  رجح  نبا  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  هّدج  نع  هیبا 
ّمث ۀّیرـصاّنلاب  ثیدـحلا  سیردـت  یلو  فرّـصلا و  وـّحنلا و  یف  هتمدـقم  بجاـحلا و  نبا  رـصتخم  هیبـنتلا و  ظـفح  ءاـهقفلا و  ّيز  سبل  ّمـث 

هفصو مهلبق و  نم  هرـصع و  لها  مجارت  ظفحی  باب  ّلک  یف  اعّتمم  ناک  رواج و  ارارم و  ّجح  تام و  نا  یلا  هب  نطق  سدقلاب و  ۀّیحالّـصلا 
هقفلا و یف  اماما  ناک  هریغ و  لاق  مهفلا و  ۀعرس  نهّذلا و  ۀحص  عم  نأّشلا  اذه  یف  مّدقت  للعلا و  لاجّرلا و  رضحتسا  لاق  ظفحلاب و  یبهذلا 

یف هتماما  نع  ئبنت  هتافّنـصم  دـیناسالا و  نوتملا و  یف  ۀـمالع  لاجّرلاب  افراع  ظاّفحلا  ۀـیقب  راص  یّتح  هنونف  ثیدـحلا و  لوصالا و  وّحنلا و 
هلاح یلع  ّرمتسا  نسح و  مظن  هل  امیرک و  احیصف  اراّظن  اّیکز  امهریغ  لوصالا و  هقفلا و  یف  اماما  هنامز  ظفاح  ناک  يونسالا  لاق  ّنف و  ّلک 

ۀنس 761 مّرحملا  سماخ  سدقلا  یف  تام  یّتح 

متشه تصش و  هجو 

نیزا دـّیج  ریغف  عضولاب  ریطلا  ثیدـح  یلع  مکحلا  اـّما  هتفگ و  مکاـح  همجرتب  هیعفاـش  تاـقبط  رد  یکبـسلا  یلع  نب  باـهولا  دـبع  هکنآ 
ددـشت لوقعمان و  حورطم و  مکح  لوبقم و  ریغ  ّدر  تراسج  ینعی  تسدـّیج  ریغ  ریط  ثیدـح  عضوب  مکح  هک  تسرهاب  رهاـظ و  تراـبع 
لظحل الامخا  اداسفإ و  لاتحملا و  بطاخملا  رذـه  لاـطبال  ـالاطبا  هب  كاـفک  تسلوسغم و  رذـه  دورطم و  رّوهت  لودزم و  لّوقت  دودرم و 

فوعـشملا کلذ  للزل  انیهوت  احیـضفت و  لاحملا و  بئاجع  لاحملا و  بئارغ  عادباب  علوملا  اذه  لّلعتل  انیجهت  احیبقت و  لاتغملا و  لضافلا 
روذـش کباس  یکبـس  همالع  لایّللاب و  رهّنلا  لّصتا  ام  مالّـسلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاعتملا  ّبرلا  لوسر  لآ  لآلا  لـئاضف  ّدرل  فوغـشملا 
فراعم فراع  دیدس و  قیقدت  جراعم  جراع  دیمح و  قیقحت  دعاصم  دـعاص  دـیدست و  قیمعت و  کلاسم  کلاس  دـیقنت و  بیقنت و  نایقع 

ره ثفاون  غزاون و  قبوم  دـینع و  دـماح  ره  دـیعب  سواسو  قهرم  دـیجم و  ّبر  عرـش  ماکحا  ماکحا  فئاطل  فقاو  دـیملت و  فراط و  دـقن 
هذباهج رافـسا  روطـسم  شاهرخاف  رثآم  هرثاکتم و  نساحم  دیجمت و  اب  نیطاسا  هنـسلا  ولتم  وا  هرهاب  بقانم  هرهاز و  لئاضف  دـبرم و  دـحاج 

رـصن وبا  نیّدلا  جات  یـضاقلا  دـلو  یفاکلا  دـبع  نب  یلع  نیّدـلا  یقت  مالـسالا  خیـش  نب  باّهولا  دـبع  هتفگ  صتخم  مجعم  رد  یبهذ  دـیرف 
اهخسن و ءازجا و  یّنع  بتک  ۀعامج  نم  هوبا  هعمسا  ۀفئاط و  زاّجحلا و  هل  زاجا  ۀئامعبس و  نیرشع و  نامث و  ۀنس  یف  دلو  یعفاّشلا  یکبّسلا 

ملعلا یف  ّزیمتی  نأ  وجرأ 
427 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باّهولا دبع  نیّدلا  جات  ۀمالعلا  ةافو  تناک  اذکه و  شماهلا  یف  یشخدبلا  ناخ  دمتعم  نب  دّمحم  ازریم  بتک  دق  یهتنا و  یتفا  سرد و  مث 
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باّهولا دبع  هتفگ  هنماک  ررد  رد  ینالقسع  رجح  نبا  امهریغ و  یطویّسلا و  يزیرقملا و  هخّرا  ۀئامعبس  نیعبس و  يدحا و  ۀنس  یف  یکبّسلا 
سنوی ۀنحـشلا و  نبا  هل  زاـجا  هنـس 727 و  دـلو  نیّدـلا  یقت  نبا  نیّدـلا  جات  رـصن  وبا  یکبّـسلا  مامت  نب  یلع  نب  یفاکلا  دـبع  نب  یلع  نب 

لولملا و نب  رداقلا  دـبع  راتخم و  نب  حـلاص  ساّنلا و  دّیـس  نبا  ینوباّـصلا و  نسحملا  دـبع  يرـصملا و  نب  ییحی  یلع  عمـسا  یـسوبّدلا و 
مزـال يّزملا و  یلع  هسفنب  أرق  اـمهریغ و  رـسیلا و  یبأ  نبا  لاـمکلا و  تنب  بنیز  نم  اـهب  عمـسف  ۀنـس 39  قشمد  هدلاو  عم  مدـق  ّمث  مهریغ 

ۀّیبرعلا لوصالا و  هقفلاب و  لاغتـشالا  ۀمزالم  عم  قابّطلا  ءازجالا و  بتک  ثیدحلا و  بلط  یف  نعما  عفار و  نب  نیّدلا  یقتب  جرخت  یبهّذلا و 
جاهنم بجاح و  نبا  رـصتخم  حرـش  رثّنلا و  مظّنلا و  ّطخلا و  یف  داـجا  اـهب و  ثدـح  هخیـشم و  دعـس  نبا  هل  جّرخ  ّباـش و  وه  رهم و  یّتح 

ۀلمتـشملا دـعاوقلا  لمع  عناوملا و  عنم  هیلع  لمع  عماوجلا و  عمج  لوصالا  یف  صخل  حیـشرتلا و  حیـشوتلا و  هقفلا  یف  لـمع  يواـضیبلا و 
تاقبطلا لمع  دعّـسلا و  اهیف  قزر  هتایح و  یف  هفیناصت  ترـشتنا  رومالاب و  افراع  ناـسل  ۀـقالط  ۀـغالب و  اذ  ناـک  رئاـظّنلا و  هابـشالا و  یلع 

قشمد و سرادم  بلاغ  یف  سّرد  سیردّتلا و  ءاتفالاب و  بیقّنلا  نبا  هل  نذا  ناسّللا  قلط  ۀهیدبلا  دّیج  ناک  یطسولا و  يرغصلا و  يربکلا و 
ّیلو هنـس 754 و  یف  تسّدـلا  عـیقوت  یلو  هیبا و  نییعتب  ۀیفرـشألا  ثیدـحلا  راد  یلو  هیبا و  راـیتخاب  هب  ّلقتـسا  ّمث  مکحلا  یف  هیبا  نع  باـن 
یف کلذ  عم  وه  ةرم و  دـعب  ةّرم  ةدـیدش  ۀـنحم  ءاضقلا  ببـسب  هل  لصح  ماّشلاب و  بصانملا  ءاضقلا و  ۀـسایر  هیلإ  تهتنا  عماجلا و  ۀـباطخ 

ینربخا یّجح  نب  نیدلا  باهش  خیـشلا  لاق  لاق  نا  یلا  ابیهم  اداوج  ناک  هیلإ و  ءاسا  نم  ّلک  نع  حفـص  هبـصنم  یلا  داع  اّمل  تابثلا و  ۀیاغ 
رـشع ۀینامث  هل  ناک  بیقّنلا  نبا  تام  اّمل  هرمع  ّنأل  نیرـشعلا  لمکی  مل  سیردّتلا و  ءاتفالاب و  هل  زاجا  بیقّنلا  نب  نیّدلا  سمـش  خیّـشلا  ّنا 
هتایح یف  ترشتنا  هیلع و  تئرق  هّنس  رغص  یلع  اّدج  ةریثک  فیناصت  فّنـص  دق  لاق و  نیـسح  هیخا  ةافو  دعب  مکحلا  یف  بان  ام  لّوا  اماع و 

لـصحی مل  ام  ۀسایّرلا  بصانملا و  نم  هل  لصح  هلبق و  ضاق  یلع  رجی  مل  ام  دئادّشلا  نحملا و  نم  هیلع  يرج  ریثک  نبا  لاق  هتوم و  دـعب  و 
داع امل  مث  مهترثک  عم  هموصخ  محفا  یّتح  ةرظانملا  یلع  ةّوق  ۀعاجـش و  نع  هتنحم  ماّیا  یف  نابا  ماّشلاب و  ۀـسایّرلا  هیلإ  تهتنا  هلبق و  دـحال 

بطخ هنس 771  ۀّجحلا  يذ  عباس  یف  تام  ابیهم و  امیرک  ناک  هیلع و  ماق  نّمع  حفص  افع و 
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نب یفاکلا  دبع  نب  یلع  نب  باّهولا  دبع  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يدسا  رکب  وبا  ءاثلثلا و  ۀلیل  تام  هعبار و  تبّـسلا  ۀلیل  نعطف  ۀـعمجلا  موی 
یبأ نیّدـلا  یقت  مالـسالا  خیـش  مامالا  خیّـشلا  نب  رـصن  وبا  نیّدـلا  جات  ةاضقلا  یـضاق  هماّلعلا  مامت  نب  یـسوم  نب  فسوی  نب  مامت  نب  یلع 

رصمب عمس  رضح و  نامث و  ۀنس  لیق  ۀئامعبس و  نیرشع و  نیّسلا و  میدقتب  عبس  ۀنـس  ةرهاقلاب  هدلوم  یکّـسلا  یجرزخلا  يراصنالا  نسحلا 
أرق هریغ و  یلع  هدلاو و  یلع  لغتـشا  ۀعامج و  نم  اهب  عمـس  نیثلث و  عست و  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  یف  هدلاو  عم  قشمد  مدـق  ّمث  ۀـعامج  نم 

نیّدلا سمش  خیّشلا  ّنا  ینربخا  یّجح  نب  نیّدلا  باهـش  ظفاحلا  لاق  بأد  هسفنب و  بلط  هب و  جرخت  یبهّذلا و  مزال  يّزملا و  ظفاحلا  یلع 
ثّدـح و سّرد و  یتفا و  ۀنـس و  رـشع  ۀـینامث  نیّدـلا  جات  یـضاقلا  رمع  ناک  بیقّنلا  نبا  تام  اّمل  سیردـّتلا و  ءاتفالاب و  هزاجا  بیقّنلا  نب 

نیسمخ ّتس و  ۀنس  لّوالا  عیبر  رهش  یف  هدلاو  لاؤسب  ءاضقلاب  لقتسا  ّمث  نیسحلا  یضاقلا  هیخا  تافو  دعب  هیبا  نع  بان  لغتـشا و  فّنص و 
ۀباطخلا ّیلو  هتداع و  یلع  ءاضقلا  یلا  داع  مث  هیخا  فئاظو  یلع  رـصم  یلا  هّجوت  نیدلا و  ءاهب  هیخاب  لزع  ّمث  دیعا  ّمث  هفیطل  ةدم  لزع  ّمث 

ماّشلا رـصمب و  سرد  دـق  ءاضقلا و  یلا  داع  ّمث  اموی  نینامث  وحن  ۀـعلقلاب  نجـس  ةدـیدش و  ۀـنحم  هل  لصح  لزع و  مث  ۀـلمج  نبا  ةافو  دـعب 
ۀّیفرـشالا و ثیدحلا  راد  ۀخیـشم  ۀـینیمالا و  ۀّیرـصاّنلا و  نیّیماّشلا و  ۀـّیوارذعلا و  ۀـّیلارقلا و  يربکلا و  ۀـّیلداعلا  ۀـّیزیرغلا و  رابک  سرادـمب 

لاق هیلع و  ینثا  صتخملا و  مجعملا  یف  یبهّذلا  هرکذ  دق  کلذ و  ریغ  ینولوّطلا و  عماجلاب  داعیملا  ۀینوخیشلا و  رصمب و  یعفاّشلا  سیردت 
ظفاحلا لاق  هلبق و  دـحال  لصحی  مل  اـم  بصاـنملا  نم  هل  لـصح  هلبق و  ضاـق  یلع  رجی  مل  اـم  دـئادّشلا  نحملا و  نم  هیلع  يرج  ریثک  نبا 

هیف و ارهام  ناک  لوصالا و  هقفلا و  نم  ملعلا  نم  انونف  لّصح  اهلیمکت و  لـبق  تاـم  ۀخیـشم و  دعـس  نبا  هل  جرخ  یّجح  نب  نیّدـلا  باـهش 
ءاکذ نانج و  ةأرج  ناسل و  ۀقالط  ۀغالب و  اذ  ۀـهیدبلا  دـیج  رثّنلا  مظّنلا و  یف  دـی  هل  ناک  ۀـّیبرعلا و  یف  كراش  عرب و  بدالا و  ثیدـحلا و 

ترشتنا هیلع و  تئرق  هلاغتـشا  ةرثک  هّنـس و  رغـص  یلع  نونف  یف  ةدیدع  فیناصت  فّنـص  ةرظانملا  یلع  ةردق  هل  ناک  داّقو و  نهذ  طرفم و 
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تبثف و نجس  ربصف و  يذوا  ءاضقلا و  ببسب  ۀنحم  هل  تلـصح  ماشلاب و  بصانملا  ءاضقلا و  ۀسایر  هیلإ  تهتنا  لاق و  هتوم  دعب  هتایح و  یف 
اداوج ادّیس  ناک  هیلع و  ماق  نمع  حفص  افع و  هتبترم و  یلا  داع  ّمث  هیلع  مهئطاوت  عم  هموصخ  محفا  ۀعاجش و  نع  ناباف  سلاجم  هل  تدقع 

هل عضخی  ابیهم  امیرک 
429 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نعط ۀعمجلا و  موی  بطخ  ۀئامعبـس  نیعبـس و  يدحا و  ۀنـس  ۀّجحلا  يذ  یف  نوعاّطلاب  ادیهـش  یّفوت  مهریغ  ةاضقلا و  نم  بصانملا  بابرا 
نیدلجم یف  بجاحلا  نبا  رصتخم  حرش  هفیناصت  نم  ۀنس و  نیعبرا  عبرا و  نع  حفّـشلاب  مهتبرتب  نفد  ءاثلثلا و  ۀلیل  تام  هعبار و  تبّـسلا  ۀلیل 

هدلو اهیلع  ینبف  ةریسی  ۀعطق  هنم  بتکف  هیف  أدب  دق  هدلاو  ناک  يواضیبلا و  جاهنملا  حرـش  بجاحلا و  نبا  رـصتخم  نع  بجاحلا  عفر  هاّمس 
مخض دلجم  یطسولا  تاقبطلا  بئارغ و  بئاجع و  هیف  ءازجا  ۀثلث  یف  يربکلا  ءاهقفلا  تاقبط  رئاظّنلا و  هابشالا و  یلع  ۀلمتـشملا  دعاوقلا  و 

حیحصّتلا هیبنتلا و  یلع  حیشرتلا  بیرغ و  بولسا  وه  ۀبیرغ و  دئاوف  هیف  هدلاو و  تارایتخا  یف  حیشرتلا  فیطل و  دلجم  يرغّـصلا  تاقبطلا  و 
اهنع هلأس  ۀلئـسا  باوج  بلج  بلج  عناوملا و  عنم  هاّمـس  اباتک  هیلع  بتک  عماوجلا و  عمج  هاّمـس  لوصالا  یف  ارـصتخم  عمج  جاـهنملا و  و 
هَّللا یلا  ریقفلا  لوقیف  دـعب  اّما  هتفگ  ملاظلا  دـضع  عطق  یف  مراص  فیـس  هلاسر  رد  يدرب  راج  رـسپ  میهاربا  لضاف  کلذ و  ریغ  یعرذـألا و 

وه لب  يواعدـلاب  نامّزلا ال  لضفا  وه  نم  يدـی  نیب  هئام  عبـس  نیّتس و  ۀنـس  یف  فاشکلا  باتک  أرقا  تنک  امنیب  يدربراجلا  میهاربا  یلاـعت 
مالسالا و خیش  ۀمالعلا  ملاعلا  مامالا  اندّیس  انالوم و  ناسحالا  یلعلا و  نم  ّظح  رفواب  یلاعت  هَّللا  هّصخ  نم  ینعا  نافرعلا  ملعلا و  لها  قافتاب 

یف هنید  ةرصنب  مئاقلا  هنامز و  لها  یلع  هَّللا  ۀجح  نیثّدحملا  ماما  نیرظانملا  فیس  نیعدتبملا و  عماق  نیملاعلا  ّبر  یلا  یعاّدلا  نیملـسملا 
تلاز یکبّـسلا ال  باّهولا  دبع  نیّدلا  جات  ةاضقلا  یـضاق  نیذاتـسالا  ذاتـسا  نینمؤملا  ۀکرب  نیدهتجملا  ۀمتاخ  هناسل  هملقب و  هنالعا  هّرس و 

خلا انیمآ  لاق  ادبع  هَّللا  محری  هدوجب و  ةرومغم  لضفلا  ضایر  هدوجوب و  ةرومعم  عرّشلا  عابر 

مهن تصش و  هجو 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تیبحا  رب  جاجتحا  ضرعم  رد  ارنآ  هدرک  تیاور  قیرط  دـنچب  ار  ریط  ثیدـح  دـمحا  نیّدـلا  باهـش  دیـس  هکنآ 
حیجرت یلع  لئالدـلا  حیـضوت  رد  هچنانچ  هدومن  دراو  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  باـبرالا و  بر  يوسب  مالـسلا 
همّنـستب ۀیالولا  یلاعا  قئاقـش  همـسنت  هلوسر و  یلاعت و  هَّللا  یلا  هتّیبحاب  ةوتفلا  یناغم  یف  ةّوبّنلا  یناغا  منرت  یف  عباّسلا  بابلا  هتفگ  لئاضفلا 

هلوسر هّلل و  اّبح  ّدشا  ّهنا  رهظ  امب  ۀیانعلا  یلاعم  قهاوش 
ّبحاب ینتئا  ّمهّللا  لاـقف  ریط  مّلـس  كراـب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  دـنع  ناـک  لاـق  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  کـلام  نب  سنا  نع 

یف حـیباصملا  یف  يوغبلا  يذـمّرتلا و  هجّرخ  لاق  يربّطلا و  هاور  هعم  لکاف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ءاجف  ریّطلا  اذـه  یعم  لکای  کیلإ  کـقلخ 
یبرحلا هجرخا  ناسحلا و 

430 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب رمع  نب  دّـمحم  رکب  وبا  مامالا  هجّرخ  ثیدـحلا و  رکذ  ّمث  هلکا  هبجعی  اّمم  ناک  ریط و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  يدـها  لاق  و 

ّبحاب ینتئا  ّمهّللا  لاق  ۀمقل و  لکا  یّمسف و  اریط  مّلس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرل  تمّدق  سنا  نع  لاق  راّجنلا و  ریکب 
یلع هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  تلقف  یلع  لاقف  تنا  نم  تلقف  بابلا  برـضف  هیلع  یلاعت  هَّللا  همحر  یلع  یتاـف  ّیلا  کـیلإ و  قلخلا 
ّیلع برـضف  کلذ  لثم و  مّلـس  كراب و  مّلـس و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  ۀـمقل و  لکا  ّمث  لاق  ۀـجاح  یلع  مّلـس  كراـب و  هلآ و 
ّیبّنلا هآر  اّملف  یلع  لخدف  لاق  بابلا  حتفا  سنا  ای  مّلس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هتوص  عفر  هنع و  هَّللا  یـضر 

هیلإ و قلخلا  ّبحاب  هَّللا  ینیتای  نا  ۀـمقل  لک  یف  وعدا  ّیناف  کلعج  يذـّلا  دـمحلا  لاق  ّمث  مّسبت  مّلـس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص 
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هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  سنا  ینّدری  تاّرم و  ثلث  بابلا  برـض  ّینا ال  ّقحلاب  کثعب  يّذلا  هنع و  هَّللا  یـضر  لاق  تنا  تنکف  ّیلا 
لاق مّلس و  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مّسبتف  راصنالا  نم  الجر  هعم  ّبحا  تنک  تلق  هتددر  مل  مّلـس  كراب و  ملس و 

هموق ّبح  یلع  لجّرلا  مالی  ام 
بحاب ینتیا  ّمهّللا  لاقف  ریط  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  یلاـعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  يدـها  لاـق  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  سنا  نع  و 

هلآ و یلع  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  تلقف  بابلا  عرقف  یلع  ءاجف  سنا  لاق  هلوسر  هَّللا و  هّبحی  لجرب  ۀیاور  یف  کیلإ و  قلخلا 
هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  تلقف  بابلا  عرقف  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  یتا  ّمث  راصنالا  نم  لجرل  نوکی  نا  ّبحا  تنک  لوغـشم و  مّلـس  كراب و 
اّملف هتیّنع  دقف  هلخدا  مّلس  كراب و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ۀثلاثلا  یتا  ّمث  لوغـشم  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  یلاعت 

یلا ّمهّللا و  مّلس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  لاق  لبقا  نا 
یّلص ّیبّنلا  لاقف  هبجعاف  جیـضن  ریط  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  هنع  و 

یلاعت هَّللا  همحر  یلع  ءاجف  ریّطلا  اذـه  نم  یعم  لکای  ّیلا  کیلإ و  قلخلا  ّبحاـب  ینتیا  ّمهّللا  مّلـس  كراـب و  هلآ و  یلع  هیلع و  یلاـعت  هَّللا 
يدنرّزلا هاور  هعم  لکاف  هیلع 

هَّللا یّلص  لاقف  هیدی  نیب  عضوف  رئاط  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  هنع  و 
هلآ یلع  هیلع و  یلاعت 

431 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اذه نم  تلقف  بابلا  قدف  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  ءاجف  لاق  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  مّلس  كراب و  و 

بابلا برـضف  ۀـعباّرلا  ءاجف  اثلث  کلذ  لعف  یتح  ۀـجاح  یلع  مّلـس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنا  تلقف  یلع  انا  لاق 
یّلص ّیبّنلا  لاقف  سنا  ینعنمی  تاّرم  ثالث  تئج  لاق  کسبح  ام  مّلس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاقف  لخدف  هلجرب 
رکب وـبا  ظـفاحلا  هاور  یموـق  نم  ـالجر  نوـکی  نا  ّبحا  تنک  تلق  کـلذ  یلع  کـلمح  اـم  مّلـس  كراـب و  هلا و  یلع  هـیلع و  یلاـعت  هَّللا 

يدادغبلا بیطخلا 
باهّـشلا ّنا  ثیح  لماشلا  هلوط  هلـضف و  لماکلا و  هّنم  هناسحا و  یلع  لئالجلا  معّنلاب  لّضفتملا  هّلل  لئاصألا  تاودغلا و  یف  دمحلاف  یهتنا 
تاعطاسب ّقحلا  حـضوا  دـق  لئامّـشلا * تارخافل  عماجلا  لئاضفلا  مئاظعل  زرحملا  لئاصخلا  نساـحمل  زئاـحلا  لئالّدـلا * حیـضوت  بحاـص 

سواسولا و مجرل  ابقاث  اباهـش  رانا  لئام و  باوّصلا  یلا  سباق  ّلکل  اسبق  يروا  و  لئاسولا * قثوا  عئارّذلا و  نتماب  قدّصلا  مکحا  لئالّدلا و 
لتاخم دیاکم  ّلک  دیک  نهوا  و  لداجم * رباکم  لک  ساسا  عزعزف  لئابحلا * مزج 

مداتفه هجو 

رب لالدتـسا  جاجتحا و  نادـب  هدومن و  دامتعا  ریط  ثیدـح  رب  يدابآتلود  رمع  نب  نیدـلا  سمـش  نب  نیدـلا  باهـش  ءاملعلا  کـلم  هکنآ 
وا هک  هدومن  لقن  يوسناه  نیدـلا  رخف  ینعا  قئاقحلا  روتـسد  بحاص  زا  هدومرف و  قلخلا  بحاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  باطخ 

یئاسن هک  هدومن  هدافا  زین  دـناهدرک و  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  تاـعامج  زا  تعاـمج  هک  هتفگ  هدروآ و  شیوخ  باـتک  رد  ار  ثیدـح  نیا 
دـشابیم هحیحـص  ثیداحا  هلمج  زا  ثیدـح  نیا  هک  هدومرف  حیرـصت  ّقح  لها  هلباقمب  زین  هدرک و  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  حیحـص  دنـسب 
قئاقحلا روتسد  یف  قلخلا  ّبحاب  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  باطخ  نایب  هتفگ  هعسات  هیاده  زا  هرشاع  هولج  رد  ادعّسلا  ۀیاده  باتک  رد  هچنانچ 

اذـه یعم  لکای  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  يوشم  ریط  هیلإ  يدـها  تاـعامجلا  نم  ۀـعامجلا  يور 
ءاجف الوا  لاق  امک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  ّمث  عجرف  ۀجاح  یلع  ّیبّنلا  ّنا  کلام  نب  سنا  لاقف  بابلا  قدـف  یلع  ءاجف  ریّطلا 
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نم يوقا  بابلا  قدـف  یلع  ءاجف  نییلوالا  یف  لاق  امک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  لاـق  ّمث  عجرف  لاـق  اـمک  سنا  لاـقف  باـبلا  قدـف  یلع 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  عمسف  نییلّوالا 

ینّدرف ۀـثلاّثلا  ۀـیناّثلا و  تئج  ّمث  سنا  ینّدرف  تئج  لاق  یّنع  کب  أطبأ  ام  هل  لاق  لوخدـلاب و  ّیبّنلا  هنذاف  ۀـجاح  یلع  ّهنا  سنا  هل  لاق  دـق  و 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  راصنالا  نم  دحال  ءاعّدلا  نوکی  نا  توجر  لاق  اذه  یلع  کلمح  ام  سنا  ای  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاقف 

هعم لکاف  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  یلع  مّلس 
دانساب یئاسّنلا  یف  و 

432 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هل نذاف  ّیلع  ءاج  ّمث  هدرف  رمع  ءاجف  هّدرف  رکب  وبا  ءاج  ثیدحلا  اذه  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  امل  کلام  نب  سنا  نع  حیحص 

هعم لکا  و 
هولج رد  ادعّسلا  ۀیاده  رد  زین  ادعّسلا و  ۀیاده  یف  ام  یهتنا  تفگ  قلخلا  بحا  ار  هنع  هَّللا  یضر  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  ینعی 
ربخب ۀعیّـشلا  جـتحا  ءاطخلا  یلع  مهجاجتحا  نکل  حاحّـصلا و  نم  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلع  ۀلیـضف  ثیداـحا  ّنا  ملعا  هتفگ  یلوا  هیادـه  هعباـس 

وه ۀعساتلا و  ۀیادهلا  نم  رشع  ۀیداحلا  ةولجلا  یف  هانرکذ  ربخلا  مامت  ریّطلا و 
اباوث و ال رثکا  ناـک  هَّللا  یلا  ّبحا  ناـک  نمف  میظعّتلا  باّوثلا و  ةرثک  هَّللا  نم  ۀـّبحملا  هَّللا و  یلا  قلخلا  ّبحا  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلع  یف  هلوق 

ّهنا لب  هعم  لکای  مل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنأل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  جرخف  یعم  لکای  نّمم  دارملا  کلذ و  ّالا  لضفالاب  دیرا 
نم مزلی  الف  ملـس  ول  رهاّـظلا و  كوزنم  هنا  لاـقی  ـالف  الـصا  نولکاـی  ـال  مّهنـال  ۀـکئالملا  جرخ  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یعم  لـکا 

امهیلع صیصختلا 
یبأ نم  ءیش  ّلک  یف  ّبحا  ّهنا  یلع  لدی  ثیدحلا ال  اذه  ۀنّـسلا  لها  لاق  ریغلا  یف  عامجالا  وه  صّـصخملا و  ءافتنال  هریغ  یف  صیـصختلا 

جاجتحا ثیداحا  رب  هعیش  هچنآ  هتفگ  هریـسی  هلـصاف  دعب  هولج  نیمه  رد  زین  ریّطلا و  اذه  لکالا  ریخ  دارملا  لعل  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رکب 
ءارـضغ کلها  دـق  يدابآتلود  ۀـمالع  نیّدـلا  باهـش  اذـهف  یهتنا  تسفالخ  ناشیا  ساـیق  جاـجتحا و  تسحیحـص و  ثیداـحا  دـننکیم 

لقن ثیدحلا و  يور  ثیح  داع * دومث و  ۀقعاص  لثم  ۀقعاص  مهیلع  لزنا  و  دادتحا * بهل و  تاذ  رینم  باهشب  مهامر  دابا و  نیدحاجلا و 
هل ام  احیرـصت  حرـص  ّمث  دانـسالا * حیحـصب  هاور  یئاسّنلا  نا  داـفا  قّقح و  تبثا و  ّمث  داـشتحا * تاذ  تاـعامج  نع  ۀـعامجل  اـیورم  هنوک 

مهیلع هیلع و  دابعلا  ریخ  نع  ۀـّیورملا  ثیداحالا  نم  داجمالا  ۀّـمئالا  یبأ  ۀیلـضفا  تابثا  یف  دالّـسلا  ّقحلا و  لها  هب  کسمت  ام  نا  داـیدزا *
حطاس هّلل  دمحلاف  داقنلا ، اذه  دنع  حاحص  رابخا  داجنالا * راوغالا و  یف  عئاّشلا  ثیدحلا  اذه  اهتلمج  نم  و  داعملا * موی  یلا  مالّسلا  فالآ 
ۀیادـه باتک  هک  دـنامن  بجتحم  و  داع ، نعذـم و  ّلک  ۀـجحلا  موزل  و  داوجلا ، ّقحلا و  لبـس  حوضو  یلع  دادّـشلا * عبّـسلا  عفار  و  داهملا ،

حودمم هک  یهاش  ریـسفت  رد  ملاع  بوبحم  دمحم  لضاف  تسا  هدیفم  هدنتـسم  رافـسا  مئاظع  هدـیدس و  هدـمتعم  بتک  نساحم  زا  ادعـسلا 
ولع تمظع و  تلالج و  تیاهن  زین  ادعّـسلا  ۀیاده  ردـص  زا  دـیامنیم و  جاجتحا  باتک  ناب  تسدیـشر  لضاف  اذـیملت و  دـیحو و  بطاخم 

نورد زا  تسلوقنم  نا  هک  هتفگ  هدـناوخ و  هربـتعم  هلاـسر  ار  باـتکنآ  نا  رد  شفنـصم  دوـخ  هک  اریز  دوـشیم  رهاـظ  نآ  تلزنم  تبتر و 
َنُومِرْجُْملا  َهِرَک  َْول  َو  َلِطاْبلا  َلِْطُبی  َو  َّقَْحلا  َّقُِحِیل  بتک  دصیس 

نم کـلذ  ریغ  یلا  هتفگ  كراـبم  باـتک  نوـمیم و  هلاـسر  ارنآ  زین  هدوـمناو و  فـلخ  يارآ  لوـبقم  فلـس و  لاوقاـب  بـکرم  ار  نآ  زین  و 
درادیم هضرع  دعب  اما  هترابع  هذه  دماحملا و 
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لطبی قحلا و  قحیل  بتک  دصیـس  نورد  زا  تسلوقنم  رـصتخم  هلاضف  ربتعم و  هلاسر  نیا  هک  يوفطـصم  هاگراب  يالوم  يوبن و  هاگرد  هدنب 
ۀیاده نایب  رد  فلخ  يارآ  لوبقم  فلس و  لاوقاب  تسبکرم  دشاب و  بیرق  داقتعاب  دیعب و  ضارتعا  ههبش و  زا  نورفاکلا و  هرک  ول  لطابلا و 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 337 

http://www.ghadirestan.com


هک ادعسلا 
هّمأ نطب  یف  دعس  نم  دیعّسلا 

يراج و تمایق  مایق  ات  هضیرف  زامن  ره  هریخا  هدعق  رد  یّلصم  ره  نابز  رب  ناشیا  دورد  هبطخ و  نامیا و  طرش  ناشیا  ّبح  هک  افرش  هولج  و 
بابرا تامارک  تفایرد  تدایس و  باحـصا  تاجرد  لئاضف و  تفرعم  نایب  رد  تسناور و  هحتاف  ره  رد  هدرم  شزرمآ  اعد و  تباجا  يارب 
لـضف ناشیا  لضف  سپ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  لضف  لجال  ناشیا  لضف  هک  ءاقبلا  موی  یلا  مهاقبا  هَّللا و  مهداز  تداعس 

تسققدم یلضف  تعاط و  لوصا  زا  تسققحم  یلصا  نید  رد  ناشیا  نتخانـش  تسترـضح و  ضارتعا  ناشیا  لضف  ضارتعا  تسافطـصم و 
لالح تداع  ناگدازلالح و  تامالع  زا  تسیتمالع  يراکوکین و  راثد  زا  تسیراثد  يرادـنید و  راعـش  زا  تسیراعـش  تدابع و  لضف  زا 

تعلخب هک  تخب  بوخ  نایتما  قلخ و  کین  نانمؤم  همه  رب  نآ  تسیگراوخ و 
مهوبا انا  یئانبا و  یتّما 

لـضفا ءاـبالا و  ریخ  هک  دوـخ  ياـپ  اـب  بسن  هرهچ  هک  تسبجاو  هـکلب  مزـال  دـناصوصنم  ّیقت  نمؤـم  ّلـک  یلاوا  باـطخب  صوـصخم و 
دنیامن و نشور  مدب  مد  حئادم  بقانم و  نغورب  يوضترم  نامدود  غارچ  يوفطصم و  نادناخ  عمش  دنهد و  هولج  لئاضف  رویزب  تسایبنالا 
رایغا و ناتعاط  نهد  فف  داب  زا  دشاب و  ماودلا  یلع  نادناخ  درگ  رب  درگ  ماظعا  قنور و  یئانشور  مارکا و  ناحجر و  رون  ات  دنراد  لامالام 

ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری  هک  راکبان  نایجراخ 
مکحب دنوش و  نیرهاط  تیب  لهاب  کسمتم  نیتم و  لبحب  مصتعم  نیقی  صولخ  داقتعاب و  نامیا  لها  یگلمج  دسرن و  بیسا 

ادبا يدعب  نم  اّولضت  نل  امهب  متکّسمت  نا  یترتع  هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینا  حیحص  ثیدح 
* ُءاشَی ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  دنشاب  ناما  نما و  رد  تلاطب  یهابت و  تلالض و  یهارمگ و  زا 

تیب  زیزع  دبعل  الا  یطعی  زیزع ال  ءیش  قیفّوتلا  امهنیب  هَّللا  ّقفوی  احالصا  ادیری  نا  هدینادرگ  قیفر  وا  راک  رد  قیفوت  هدیزگرب  ارک  ره 
هب دمحی  امیف  هّلک  هّمه  هلغـش و  لعج  اریخ  ناسناب  هَّللا  دارأ  ول  ثیدحلا و  یف  ریذپ و  دـنپ  دـنوش  ناتخبکین  کیلو  دـنپ  دـنهد  ناهاوخکین 

ادغ
راوخمارح هدازمارح و  رازیب و  لآ  زا  دـنک  رطاخ  لـیم  هرذ  دوخ  ردـپ  بسن  ضعب  تناـها و  رد  يدـنزرف  يوعد  دوجو  اـب  هک  یقلخ  ره  و 

دوب دناوت 
انّزلا دلو  الا  يدالوا  ضغبی  ال 

تیب  رعاّشلا  لوق  هیلع  دهاّشلا  ینعم و  نیا  رس 
تسگسب  ردام  هک  نادم  ردپ  شبیع ز  یبن  دالواب  هنعط  دنز  هک  سک  نآ 

ٍۀَـیآ ال َّلُک  اْوَرَی  ْنِإ  َو  دـیامنن  عوجر  تیادـهب  تلالـض  زا  زگره  ورموش  هدازمارح  وخدـب و  هراوخمارح  كاپان و  یقـش  كابیب و  یتاـع 
هّمأ نطب  یف  یقش  نم  یقشلا  اِهب * اُونِمُْؤی 

* َنُونِمُْؤی ْمُهْرِْذُنت ال  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَْذنَأ  َأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَس 
تیاده ّرذ  دنشیدناب  دنیبب و  دنوشب و  نادناخ  لئاضف  تایآ  هچ  رگا  ار  ناشیا  ياهشوگ  اهمـشچ و  اهلد و  تسا  هدرک  لقف  یلاعت  دنوادخ 

، راـهطالا ۀـمئالا  ۀـماما  یف  راونـالا  تاـقبع  ٌمـیِظَع  ٌباذَـع  ْمَُـهل  َو  ٌةَواـشِغ  ْمِهِراـْصبَأ  یلَع  َو  ْمِهِعْمَـس  یلَع  َو  ْمِِهبوـُُلق  یلَع  ُهَّللا  َمَـتَخ  دوـشن 
434 ص : لواشخب ، ج13

ییوج  هچ  انیبان  مشچ  رد  نایع  ییوگ  دازردام  روک  اب  نخس 
یک هدیدان  تیب  دسانش  يرهوج  ار  رهوگ  دناد و  فاّرص  رز  تمیق  رادم  عمط  ناتخبکین  زا  زج  ناشیا  تخانـش  نادناخ و  میرکت  میظعت و 

هک ره  اب  نزم  مد  تیب  وگب  انشآ  اب  نادناخ  لضف  تخبکین و  اب  کین  دنپ  اهب  ار  توقای  دناد  هچ  رگ  هزوک  دوخ  ربخ * ار  دیـشروخ  دسانش 
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تیب ییوگ  هچ  یسرپ و  هچ  نادناخ  لضف  میثا  یناورم  مینز و  ضرتعم  زا  ندز  دیاب  انشا  اب  ندز  یهاوخ  سفن  رگ  یبن * اب  دشاب  هناگیب  وا 
تبسن هک  دسانش  یسک  نادناخ  لضف  وجم * یناورم  نادودرم  ردیح ز  تزع  وگم * یلهج  وب  نارورغمب  دمحا  تمشح 

ّیقت نمؤم  ّلک  یلاوا 
تلیـضف نوچ  دوصقملاـف  تسا  یبـن  لآ  لـالح ز  مشچب  روـن  هکنآ  زا  ار * شلآ  یبـن و  دسانـش  هداز  لـالح  تیب  دـشاب  هتفریذـپ  تحص 

رایخا راربا و  زا  یـسک  ره  تسبجاو  نایب  نآ  نامیا  لها  رب  تستباث و  مئاق و  تمایق  مایق  ات  رادیاپ و  یقاب و  راگزور  يور  رب  يوبن  نادناخ 
ائیـش ّبحا  نم  نال  دـناهدومن  يدـنمزاین  ناشیا  لئاضف  فاصو و  ار  دوخ  ناکما  مهف و  هزادـنا  تعاطتـسا و  ردـقب  رادرک  کین  نامدرم  و 

تیب  هرکذ  رثکا 
دهدن هر  نادب  رایغا  هشیدنا  چیه  رای  لزنم  دوشب  لد  نانچ  تسنا  بدا 

رّوصت تامارک  لئاسو  تاداعـس و  میانغ  لین  زا  هدومن و  تعراسم  تردابم و  نویاـمه  هلاـضف  نومیم و  هلاـسر  نیا  فیلاـت  رد  نیا  رب  اـنب 
هتسارآ یسورع  اعم  اهرسک  اهّمض و  میجلا و  حتفب  رصن  باب  نم  ةولجلا  هدربمان  ارعشلا  ةولج  یف  ادعـسلا  ۀّیده  كرابم  باتک  نیا  هدرک و 

زا ادتبا  هدومن و  زاب  تاولجب  تیاده  رب  تحت  تایاده و  لیبس  رب  ار  نآ  تسرهف  ندروآ و  نوریب  هدرپ  زا  نداتـسرف و  يوش  شیپ  رای  لوا 
َنیِقَّتُْمِلل  ٌۀَظِعْوَم  َو  ًيدُه  َو  ِساَّنِلل  ٌناَیب  دشاب  ات  دناهداد  حرش  یسراپ  لصاح  همجرتب  یبرع  ترابع  هدرک و  تعامج  تنس و  دئاقع 

فلوم مان  هک  دشن  هتـشاد  اور  تستاداس  لضف  نایب  رد  باتک  نیا  نوچ  هکنآ  زا  دـشن  هدرک  رکذ  دوخ  مان  مسا و  باتک  نیا  هچابید  رد  و 
راب دـنچ  فیحن  فلوم  اضیا  دـنامن و  جایتحا  فلوم  مان  مساب و  تسلوقنم  بتک  زا  باتک  نیا  هک  هاگ  ره  زین  دوش و  ناشیا  نایب  رب  مدـقم 

يرودقلاک و ببـس  نادـب  دـنتفرگ  هخـسن  ضایبلا  لبق  هروکذـم  تادوسم  نارای  یـضعب  هدرک  داوس  فلتخم  بیترت  ترابعب و  هلاسر  نیا 
راکهانگ نیا  هک  دوب  دناوت  نآ  نیرد  قثاو  دیما  تسرخاتم  هکنآ  زا  تسلقن  رایسب  هخسن  نیرد  اهخسن  همه  زا  تشگ  هخسن  نیا  يریرضلا 

هک هتسخ  یکلاز  هتسکش و  ینز  ریپ  نا  دننام  دنرمش  رد  ایبنا  هاش  دالوا  ناهاوخکین  هرمز  رد  فیلات  نیا  لیفط  ببـس  هلیـسوب و  ار  راسمرش 
نیا تمیق  هک  منادیم  وکین  تفگ  داتـسیاب و  فسوی  رتهم  نارادیرخ  نایم  رـصم  رازاب  رد  هدیچیپ  تسد  رب  هدیـسیر  مه  رب  دـنچ  نامـسیر 

تیب  نکیل  منک  وا  تمیق  نامسیر  هتسد  هک  ماهن  روک  نم  هدوزفا  تکلمم  جارخ  زا  كاپ  رهوگ 
تسوا  نارادیرخ  زا  نز  نیا  دیوگ  تسود  هک  ای  نمشد  هک  دشاب  ردق  نیا 

لـضف امیـس  دـنز ال  مد  اجک  نادـناخ  لئاضف  رد  تسنامرک  رد  هریز  ای  نامیلـس و  شیپ  هچروم  دـننام  املع  رظن  رد  هک  هراچیب  نیا  هنرگو 
رعش دیوگ  رعاش  هچنانچ  دجنگن  ریرقت  ملک  ریرحت و  ملق  رد  هک  نادناخ 

دش نابزیب  وت  خرب  ورسخ  وچمه  رازه  هک  دیوگ  هنوگچ  ینم  وچ  تنسح  لامک  تفص 
بجوم رب  دنادب و  دناوخب و  نومیم  باتک  نیا  هک  ره  هک  تسنآ  تباث  ياج  رد 
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قیقحتب مالسا  شور  قیرط و  دبایرد و  وکین  تعامج  تنس و  لها  هدیقع  دسانـش و  وکین  ایبنا  رد  رـسابالا  ریخ  ياباب  هناخ  هار  دنک  راک  نا 

مکحب دشاب  نامیا  اب  وا  راک  متخ  دوش و  فراع  كولس  رد  درب و  یپ  نیقی  و 
انمؤم تام  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الا  حیحص  ثیدح 

دش ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  راوج  رد  وا  ياج  دوش و  هتخیگنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ایبنا  رورس  هبترمب  تمایق  رد  و 
ردتقم کیلم  دنع  یعم  هَّللا  هنکسا  ۀمایقلا و  موی  یتجرد  یف  یعم  ناک  يدالوا  ّبحا  نم 

ادرف ات  هدرک  صوصخم  تاداع  تاداس  تاداس و  تاداع  نیدب  ار  وا  دناهتشون  تخبکین  رتفد  رد  ّتیشم  تدارا و  ارک  ره  تسقداص  دهاش 
ًاقِیفَر َِکئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاَّصلا  َو  ِءادَهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  دبای  ياج  ناقیدص  هرمز  رد 

اما یهتنا  بآملا  عجرملا و  هیلإ  باوّصلاب و  ملعا  هَّللا  ۀمیظعلا و  ةداعّـسلا  هذـه  نع  أطبا  نمل  لیولا  ّمث  لیولا  ۀـمعّنلا و  هذـه  هل  نمل  یبوطف 
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هدوب نیرهام  قابس  مخافا  نیرباکا و  قاذح  هّلجا  نیدنتـسم و  ءالمک  مظاعا  نید و  ياملع  رباکا  زا  سپ  نیدلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  دوخ 
راهظا تاداسلا  بقانم  هلاسر  وا  ندومن  فینـصتب  هدومناو  تنـس  لها  ياملع  يامظع  زا  ار  وا  حاضیا  رد  دیـشر  لضاف  هک  یتفایرد  اـقباس 

هدـید دوخ  هلحن  لها  زا  لئاضف  يافخا  راع  عفاد  ننـست  لها  ياملع  تافّنـصم  رگید  رکذ  لثم  ار  نآ  رکذ  هدومرف  طاشن  جاـهتبا و  لاـمک 
میدـقت نا  ریغ  یئاـسن و  صئاـصخلا  باـتک  رازب و  زا  تیبلها  لـئاضف  لـثم  شیوخ  بهذـم  رباـکا  تاـفلؤم  رگید  رب  رکذ  رد  ار  نآ  هکلب 
نونظلا فشک  زا  رون  دلجم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  وا  بصانم  ّومس  بتارم و  ّولع  هقرشم و  رثام  هقرعم و  رخافم  رگید  نیرب  هوالع  هدیـشخب و 

ۀیلـست ناجرملا و  ۀحبـس  بطاخم و  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  هینـس  همدقم  قحلا و  دبع  خیـش  رایخالا  رابخا  ینیطنطـسق و  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم 
نـسح قیدص  يولوم  مولعلا  دجبا  بطاخم و  ذیملت  دیـشر  لضاف  نیدشارلا  ةّزع  لاقملا و  ۀفاطل  حاضیا  یمارگلب و  دازآ  یلع  مالغ  داوفلا 

نب نیّدلا  سمش  نب  نیّدلا  باهش  یضاقلا  هذه * یه  دوشیم و  روکذم  مولعلا  دجبا  ترابع  ضحم  اجنیا  رد  دینـش  یهاوخ  رـصاعم  ناخ 
نیّدلا نیعم  انالوم  ةذمالت  نم  وه  يولهّدلا و  یکجاوخ  انالوم  ردتقملا و  دـبع  یـضاقلا  یلع  ذّـملت  یلهد و  دابآۀـلودب  دـلو  یلواّزلا  رمع 

امل ملع و  همظع  ملع و  همحل  ملع و  هدلج  نم  ۀبلّطلا  نم  یناتا  هّقح  یف  لوقی  یضاقلا  هذاتسا  ناک  هناوخا و  قبـس  هنارقا و  قاف  ینارمعلا و 
نم ةدلب  روفنوج  یلا  باهشلا  بهذ  اهب و  وه  ماقاف  یبلاک  یلا  یگجاوخ  هذاتسا  ۀبحـص  یف  باهّـشلا  جرخ  دنهلا  یلا  رومیت  بکوم  هّجوت 

یقرّـشلا میهاربا  ناطلّـسلا  منتغاف  ۀخوخیـشلا  ملعلا و  لها  نم  مج  عمج  اهنم  جرخ  ۀیقرّـشلا  نیطالّـسلل  ۀـفالخلا  راد  تناک  داب و  هلا  ۀـبوص 
یـشاوحلا ریـسفت و  ۀّیـسرافلاب  جاوملا  رحبلا  هتافلؤم  نم  داجا و  ررح و  دافا و  فلا و  كانهه و  سرد  وه  ءاملعلا و  کـلمب  هبقل  ۀـمودق و 

لوصا یف  يودزبلا  حرـش  ۀغالبلا و  یف  نازیملا  عیدب  اهفیرعت و  نمـض  یف  ۀلئـسملا  لیثمت  هیف  مزتلا  هیف  نتم  داشرالا  وحنلا و  ۀـیفاک  یلع 
داعس تناب  هدیصق  حرش  هقفلا و 
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ناطلّـسلا دـیجم  نم  یبونجلا  بناجلا  یف  روفنوجب  نفد  ۀنـس 839 و  یف  یفوت  کلذ  ریغ  تاداّسلا و  بقاـنم  مولعلا و  میـسقت  یف  ۀـلاسر  و 

یقرشلا میهاربا 

مکی داتفه و  هجو 

مکاح و هیودرم و  نبا  ندومن  عمجب  حیرـصت  دـعب  رجح  نباب  فورعملا  ینالقـسعلا  یناـنکلا  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحا  لـضفلا  وبا  هکنآ 
هدافا زین  تسنـسحا و  نآ  قرط  عیمج  زا  هدومرف  ثیدـح  نیا  تیاور  ناب  هک  یئاسن  قیرط  هک  هدومرف  هدافا  ار  ریط  ثیدـح  قرط  یتعامج 
سنا زا  اطع  زا  مه  نارگید  وا  رب  هوالع  ینعی  تسعباتم  سنا  زا  اطع  زا  ریط  ثیدح  تیاور  باب  رد  يزار  نامیلس  نب  لیعامسا  هک  هدومرف 

هیودرم و نبا  ریّطلا  قرط  عمج  دـق  هتفگ و  راّـصقلا  تباـث  نب  میهاربا  همجرتـب  نازیملا  ناـسل  رد  هچناـنچ  دـناهدرک  تیاور  ار  ثیدـح  نیا 
هتفگ نازیملا  ناسل  رد  زین  یئاسّنلا و  هجرخا  قیرط  اهیف  ءیش  نسحا  ۀعامج و  مکاحلا و 

دیمح نب  دّمحم  انثّدح  دمحا  نب  رفعج  انثّدح  مهولا  هثیدح  یلع  بلاغلا  یلیقعلا  لاق  نامیلس  نب  قاحسا  وخا  يزاّرلا  نامیلس  نب  لیعامسا 
هیلع و هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنا  امهنع  هَّللا  یضر  رمع  نب  هَّللا  دبع  نع  اطع  نع  نامیلس  یبأ  نب  کلملا  دبع  انثّدح  نامیلـس  نب  لیعامـسا  انثدح 

سنا نع  اطع  نع  يور  مکنع و  ربخی  اذ  ام  ۀمیقلا  موی  مکلامعا  نع  لوئـسم  تیبلا  اذه  ّنا  اهلوقی  هترـضحمب و  تیبلا  یف  نعطی  ناک  مّلس 
هدنـسم یف  رازبلا  هاور  لوالا  ثیدحلا  تلق و  هلوق  نم  يوری  رمع و  نب  هَّللا  دبع  ثیدح  ۀـنّیل و  دـیناساب  هجو  ریغ  نم  يوری  ریّطلا  ثیدـح 

رمع نب  هَّللا  دبع  نع  طباس  نب  نمحّرلا  دبع  نع  میلس  یبأ  نب  ثیل  قیرط  نم 
رجح نبا  ظفاحلا  ینادمّـصلا  قّقحملا  اذـهف  یهتنا  راّصقلا  تباث  نب  میهاربا  ۀـمجرت  یف  اـضیا  مّدـقت  اـضیا و  هیف  عبوت  دـق  ریطلا  ثیدـح  و 

، یناندعلا لوسّرلا  ثیدح  ظافح  نم  اعمج  نا  الّوا  رهظا  ثیح  یناجلا ، رکنملا  بلق  قرحا  و  یناّشلا * نغاضلا  هجو  دّوس  دـق  ینالقـسعلا ،
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اهیف ءیـش  نسحا  و  یناعملا ، ۀـقئار  ةدرفم  ءازجا  یف  ینابملا ، قیثولا  ثیدـحلا  اذـه  قرط  اوعمج  دـق  یناثملا * تیلت  اـم  مالّـسلا  هلا  هیلع و 
نامیلـس نب  لیعامـسا  ۀیاور  نا  یناّثلا ، حیرـصّتلاب  دافا  ّمث  ینادلا ، یـصاقلا و  دنع  هلـضف  فورعملا  ینّابّرلا ، ۀمالعلا  یئاسّنلا  هجرخا  قیرط 

غیز هاّیا  هتیاورل  هنم  ّضغلاـف  ینـالا ، ثّدـحملا  اذـه  هیف  عبوت  دـق  رما  یناـمالا ، لاـمآلا و  ّلـکل  بّرقملا  ثیدـحلا  اذـهل  یناتـسملا  تبثتملا 
دحوتم دقان  هقثو  قالطالا  یلع  مدقم  درف  ظفاح  ینالقسع  رجح  نبا  هک  دنامن  رتتسم  و  ینانش ، ّبلصت  بّصعت و  هنأشب  ءارزالا  و  یناودع ،

دلجم لوا  ءزج  رد  اقباس  وا  هرهزم  رخافم  هرهبم و  دـماحم  هدوب  قابـس  مخاـفا  هوسا  هودـق و  قاذـح و  مظاـعا  سیئر  سار و  قاـفآلا و  یف 
نایعألا و نایعا  یف  نایقعلا  مظن  ظافحلا و  تاقبط  يواخـس و  نامحرلا  دـبع  نب  دـمحم  عساتلا  نرقلا  لـهال  عمـال  ءوض  زا  ریدـغ  ثیدـح 

يدهم وبا  دوشیم  روکذم  وا  ناشتلالج  هرهظم  تارابع  ضعب  زین  اج  نیا  رد  يدنـش  یطویـس  هرهاقلا  رـصم و  رابخا  یف  هرـضاحملا  نسح 
ظاّفحلا ۀمتاخ  مامهلا  مامالا  وه  یلاعت  هَّللا  همحر  لضفلا  یبأ  فیرعت  نم  ةذبن  هتفگ  دیناسالا  دیلاقم  رد  یبلاعثلا  دمحم  نب  یسیع 
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ینانکلا رجح  نب  دـمحا  نب  دومحم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  دـمحا  نیّدـلا  باهـش  لضفلا  وبا  ةاـضقلا  یـضاق  مـالعالا 

لحر رصمب و  ۀئامعبس  نیعبس و  ثالث و  ۀنس  نابعش  نم  نیرشعلا  ثلاّثلا و  یف  دلو  درفلا  وه  رهاوجلا  یف  لاق  یعفاشلا  يرفملا  ینالقـسعلا 
دهش راطقالا و  نم  ریثک  نم  هتافّنصم  تبلط  رثن و  مظن و  جرخ و  فنص و  نمیلا و  زاجحلا و  بلح و  ماّشلا و  سدقلا و  ۀیردنکسالا و  یلا 

نیتنثا و ۀنـس 852  ۀّجحلا  يذ  نم  نیرـشعلا  نماّثلا و  تبّـسلا  ۀلیل  تام  نا  یلا  هتلالج  یلع  لدـع ؟؟؟ مل  دارفنالا و  میدـقّتلاب و  هخیاشم  هل 
هنود نمف  ناطلّـسلا  اهلمح  اهبراقی  ام  هتزانج و ال  لثم  ری  مل  یبورخلا و  ینب  ۀـبرتب  يرغّـصلا  ۀـفارقلاب  نفد  ةرهاقلاب و  ۀـئامنامث  نیـسمخ و 

سلاجم و ۀـعبرا  یف  ۀـجام  نبا  ننـس  أرقف  ةءارقلا  رجح  نب  لضفلا  یبأ  ظـفاحلا  انخیـشل  یلاـعت  هَّللا  رّـسی  يواخّـسلا  ظـفاحلا  لاـق  یهتنا و 
اّمم ّلجا  ملسم  حیحص  ةءارق  یف  انخیشل  عقو  ام  لاق  ءیـش  نیموی و  وحن  یف  کلذ  متخلا و  سلجم  يوس  سلاجم  ۀعبرا  یف  ملـسم  حیحص 

رصان یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  لعن  هاجت  رـصّنلا  جرفلا و  یباب  نیب  قشمدب  هأرق  ّهناف  سوماقلا  بحاص  يوغّللا  دجملا  هخیـشل  عقو 
شرک یف  ماّشلا  قشمد  فوجب  ملـسم  عماج  هَّللا  دمحب  تأرق  لاقف * کلذب  حّجبت ؟؟؟ ماّیا و  ۀثلث  یف  لبهج  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  نیّدلا 

اذک و  ماّیا * ۀثلث  یف  طبض  ةءارق  هلـضف * هلالا و  قیفوتب  ّمت  مالعا و  حیداجم  ظاّفح  ةرـضحب  لبهج * نبا  مامالا  نیّدلا  رـصان  یلع  مالـسا *
ّهنا هل  عقو  ءیش  عرسا  تاعاس و  عبرا  وحن  اهنم  سلجم  ّلک  سلاجم  ةرشع  یف  کیوکلا  نب  فرّشلا  یلع  ریبکلا  یئاسّنلا  باتک  انخیـش  أرق 

وحن یلع  لمتـشی  دّلجم  یف  باتکلا  اذه  رـصعلا و  رهّظلا و  یتالـص  نیب  دحاو  سلجم  یف  ریغّـصلا  یناربّطلا  مجعم  ۀّیماّشلا  ۀـلحّرلا  یف  أرق 
اما لب  ایلاخ  سلجی  ناک ال  تاعاس و  عبرا  اهنم  سلجم  ّلک  سلاجم  رـشع  یف  يراخبلا  حیحـص  أرق  ثیدـح و  ۀئامـسمخ  ثیدـح و  فلا 
یف رجح  نبا  ظفاحلا  غلب  ظافحلا  تاقبط  یلع  هلیذ  یف  دهف  نب  نیّدـلا  یقت  ظفاحلا  لاق  یهتنا و  ةدابعلا  وا  فینـصّتلا  وا  ۀـعلاطملاب  لغتـشی 
ّمث رـصعلا  یلا  رهّظلا  ةالـص  دعب  نم  سلاجم  ةرـشع  یف  ّيراخبلا  أرق  ّهنا  کلذ  نمف  قحلت  ۀیاغ ال  یلا  ةءارقلا  فشکلا و  ۀـباتکلا و  ۀـعرس 

هلاغـشا نم  هیـضقی  هقّلعی و  ام  عم  دلجم  ۀئام  نم  ابیرق  اهیف  أرق  ماّیا  ةرـشع  نیرهـش و  تناک  قشمدـب و  هتماقا  ةّدـم  یف  لاق و  مّدـقت  ام  رکذ 
یقارعلا و لضفلا  یبأ  هخیـش  نم  ظفحا  يار  ام  وه  رجح و  نبا  ینعی  انخیـش  نم  ظفحا  تیأر  ام  هَّللا  يواخّـسلا و  ظفاحلا  لاق  ةدئاف  یهتنا 

ظفحا يأر  ام  وه  لضفلا و  یبأ  نم  ظفحا  يأر  ام  وه  يرذنلا و  نم  ظفحا  يأر  ام  وه  یئالعلا و  لضفلا  یبأ  هخیش  نم  ظفحا  يأر  ام  وه 
نم
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هنم و عمسی  مل  هّنکل  رکاسع  نبا  مسقلا  ابا  نوکی  نا  ّالا  ینیدملا  یسوم  یبأ  نم  ظفحا  يأر  ام  وه  یـسّدقملا و  دحاولا  دبع  نب  ینغلا  دبع 

يار ام  وه  يدادغبلا و  بیطخلا  نم  ظفحا  يار  ام  وه  دیمحلا و  نم  ظفحا  يار  ام  وه  یمیتلا و  لیعامسا  نم  ظفحا  ایأر  ام  امه  هار و  اّمنا 
يار ام  وه  يرتستلا و  ریهز  نبا  نم  ظفحا  يار  اـم  وه  ةزمح و  نب  قاحـسا  یبأ  نم  ظـفحا  يار  اـم  وه  یناهبـصالا و  میعن  یبأ  نم  ظـفحا 

نیفس و نم  ظفحا  يار  ام  وه  عیکو و  نم  ظفحا  يار  ام  وه  ۀبیش و  یبأ  نب  رکب  یبأ  نم  ظفحا  يار  ام  وه  يزاّرلا و  ۀعرز  یبأ  نم  ظفحا 
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یبأ نم  ظفحا  يار  ام  وه  ّبیـسملا و  نب  دیعـس  نم  ظفحا  يار  اـم  وه  يرهزلا و  نم  ظـفحا  يار  اـم  وه  کـلام و  نم  ظـفحا  يار  اـم  وه 
بطاخ هنا  کلذ  انخیشب و  ةروهشملا  تامارکلا  وذ  يریفانصلا  خیّشلا  رّـشب  دق  لاق و  نیعمجا  ۀباحّـصلا  نع  هنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  ةریره 

لزعی ّیلوی و  ظوفحملا و  حوللا  یف  ام  يری  یّتح  اّیلو  ّیلولا  نوکی  لاق ال  ّمث  املع  ضرالا  ألمی  دلو  كرهظ  نم  جرخی  الئاق  انخیـش  دـلاو 
نع رجح  نبا  ظفاحلا  لزع  امل  ۀبخنلا  حرشل  هحرـش  یف  يوانملا  فوءّرلا  دبع  انخویـش  خیـش  لاق  یهتنا  ۀفحّـصلاک  هدی  یف  ایندلا  نوکی  و 

هلثمب فیرظ  ثیدح  يدنع  رجح  نبا  ظفاحلا  هدشنا  رخآلا و  یلع  اهنم  ّلک  مّلـس  یئایافلا  یلع  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  سمّـشلاب  ءاضقلا 
رمع اّمل  لاق و  اّنم  قّدـصی  نمف  اعیمج  نابذـکی  و  اـنحرتسا * لوقی  اذ  ینوهرکا و  اذ  لوقی  ینهی * اذـه  اذـه و  يزعی  نییـضاق  نم  ینغتی *

امهدشنا نیتیب و  اهیف  ظفاحلا  لاقف  اهمدهف  اهطوقس  فیخف  یلامّشلا  جربلا  یلع  تینب  یّتلا  ةرانملا  تلام  اهمتا  ۀیدّیوملا و  دیوملا  ناطلّـسلا 
يراخبلا  حراش  ینیعلاب  اضرعم  دّیوملا  سلجم  یف 

نیزلاب  وهزت و  نسحلاب  هترانم  قنور  دّیؤملا  انالوم  عماجل 
نیعلا  نم  ّرضا  یمسج  یلع  سیلف  اولهما  دصقلا  نع  تلام  دق  لوقت و 

ضقنی نیتیب  هل  مظن  نمب  ناعتـسا  بضغف و  کب  ضرغ  انالف  ّنا  لاقف  ینیعلا  نیّدلا  ردب  خیّـشلاب  ثبعلا  ءاسلجلا  ضعب  داراف  ءابنالا  یف  لاق 
امه کلذ و  نم  بیرق  هل  عقی  مل  ّهنأل  هلاسیل  امّهنا  بدالا  قوذی  نم  ّلک  فرع  هسفنل و  امهبسن  نیتیبلا و  نیذه 

ردقلا هَّللا و  ءاضقب  اهمده  تیلج و  ذإ  نسحلا  سورعک  ةرانم 
رجحلا ۀّسخالا  مدهلا  بجوا  ام  طلغ  اذ  تلق  نیعب  تبیصا  اولاق 

خیـش اهنم  ّدع  دق  ةریثک و  اهدـئاوف  ةرثک  اهعادـبا و  یلع  یهف  هفیناصت  اما  یهتنا و  هیف  هَّللا  كراب  یجاّونلا  هل  امهلمع  ناتیبلا  ظفاحلا و  لاق 
هفیناصت تناک  نا  لالجلا و  ناف  یطویّسلا  لالجلا  يأ  هلمع  ام  فاعـضا  اهیف  هلمع  نا  لاق  نیـسمخ و  ۀئام و  یلع  دیزی  ام  يوانملا  انخویش 

تلواطت قافّرلا و  بئاجن  قافآلا  قامعا  یف  هب  تلحترا  يذلا  حتفلا  اهنویع  نمف  رابک  هفیناصت  رثکا  ظفاحلا  راغص و  اهرثکاف  ددع  رثکا 
439 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يراسلا يده  یمسی  هنم  ربکا  رخا  ۀئامسمخ و  وحن  اهیف  قفنا  ۀمیلو  همتخل  لعج  مت  امل  قاّذحلا و  قاّبس  قابـسلا و  قاذح  هلوط  لوانت  یلا 
دنـسملا فارطا  ةرـشعلا و  فارطاب  ةرهملا  فاحتا  باـبلا و  یف  يذـمرتلا و  لوق  حرـش  یف  باـبللا  قیلعتلا و  قیلعت  داـمتی  مل  هرـصتخم و  و 

یف فاّشلا  یفاکلا  ظافحلا و  تاقبط  لاجّرلا و  لاوحا  نایبب  لافتحالا  بیرقتلا و  بیذـهتلا و  بیذـهت  یلبنحلا و  دنـسملا  فرطاـب  یلتعملا 
جیرخت ةاکـشملا و  حیباصملا و  ثیداحا  جیرخت  یف  ةاورلا  ۀیاده  ۀیادهلا و  ثیداحا  جیرخت  یف  ۀیارلا  بصن  فاشکلا و  ثیداحا  جـیرخت 
حالّصلا نبا  تکنب  حاضیالا  اهحرش و  ۀبخنلا و  ماهبالا و  نم  نآرقلا  یف  ام  نایبل  ماکحالا  ۀباحصلا و  زییمت  یف  ۀباصإلا  راکذالا و  ثیداحا 

بارّـشلا و بادآ  یف  ماعلا  عومجملا  نیعباّتلا و  نع  ۀباحـصلا  ۀیاور  یف  نیعماّسلا  ۀـهزن  هبتـشملا و  ریرحتب  هبتنملا  ریـصتب  نازیملا و  ناسل  و 
تایورملا و تسرهف  سیردا و  نبا  یناثمب  سیناّتلا  یلاوت  ةرخأـتملا و  ۀـمّدقتملا و  بونذـلل  ةرفکملا  لاـصخلا  ماـمحلا و  لوخد  ماـعّطلا و 

ثیداحا یف  مارملا  غولب  ۀـنماّثلا و  ۀـئاملا  نایعا  یف  ۀـنماکلا  ةردـلا  رمعلا و  ءانباب  رمغلا  ابنا  راتخملا و  صئاـصخب  راونـالا  خویّـشلا و  مجعم 
نیعبرالاب عاتمالا  نوعاّطلا و  لضف  یف  نوعاـملا  لذـب  لـالظلل و  ۀلـصوملا  لاـصخلا  جاـّجلل و  ةرفغملا  مومع  یف  جاـجحلا  ةّوق  ماـکحالا و 

بطخلا ناوید  رعّـشلا و  ناوید  يراجنلا و  یلع  ملـسمل  ۀیلاعلا  نوعبرالا  ۀیراشعلا و  ثیداحالا  ّجحلا و  کسانم  عامـسلا و  طرـشب  ۀنئابتملا 
لاقف  تایبا  اهیف  هتوم  لبق  مظن  دق  سلجم و  فلا  نم  رثکا  اهتّدع  ۀیثیدحلا و  یلامالا  ۀیرهزالا و 

الصّتم قلخلا  ینب  ثیدح  یلما  نم ،  دمحا  قلخلا  هلا  یجار  لوقی 
الع اند و  دق  ّبر  راکذا  جیرخت  هسلاجم  تّدع  نا  فلالا  نم  وندت  ، 

الع تاثدحملا  تامس  نع  الع  امک  مهقزری  قلخلل  هتمحرب  یند 
المک دق  مویلا  اذ  یف  رمعلا  نم  یلو  المه ،  تضم  دق  جک  وحن  ةدم  یف 
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الجخ ای  تاعاس و  ریّسلا  ۀعرس  نم  اهبسحا  تحر  اماع  نوعبس  تس و  ، 
المع یل  نا  ول ال  رشحلا  فقوم  یف  یلمع ،  تقبوا  ایاطخ  تیأر  اذإ  ، 

یلع  ةالّصلا  راثکال  یتمدخ و  و  هل ،  ءاجّرلا  ّیبر و  دیحوت 
اللّزلا قحمت  اهاسع  یقطن  یّطخ و  یف  ءاسملا و  یحابص و  یف  دّمحم 

الغتشم ناک  هیلع  ةالّصلاب  نم  هتمایق ،  یف  هنم  ساّنلا  برقاف  ، 
المش دق  هنم  وفعب  اعیمج  ینم  اوعمس ،  یلوالا  یئاجر و  قّقح  ّبر  ای 

؟؟؟: هتروص امب  يرصملا  سمّشلا  هلاس  و  ، 
لاحّرلا  دالبلا  یصقا  نم  دشت  هل ،  نم  ای  رصعلا و  ظفاح  ای 

لاجرلا  تاقثلا  لاما  طحم  هنا  يرولل  اماما  ای  و  ، 
لاقملا  یف  هب  هاف  ام  دورو  یعّدا ،  یعفاّشلا  دامعلا  نبا  ، 

لاقی  اقح  يورملا  ربخلا  نم  ّهنا  مکب  لغ  مکرارش  ، 
440 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  لامکلا  لها  هیوری  رثا  وا  یعدا ،  ام  دنسم  یف  یتا  لمف  ، 

لاؤّسلا  یف  هتنمض  ام  باوج  يدیس ،  ای  هَّللا  كاعر  نیب 
لاملا  یف  اذک  یضاملا  لاحلا و  یف  امئاد ،  انل  یلوم  ای  تلز  ال  ، 

؟؟؟: هلوقب هباجاف  ، 
لاقّصلاب  اهبوث  وهزی  شقنلاب  لاحتکا ،  تاذ  ءاضیب  اهب  الها 

لادتعا  دعب  ۀقرفلا  ملا  نم  یفش  لصف  دعب  لصوب  ّتنم  ، 
لامکلا  امس و  دجملا  هل  نمع  ادنسم  انل  ءاج  له  لأست  ، 

لام  فکلا  یف  فلا و  نع  لام  نم  معن  انلق  ۀبزعلا  یلوا  ّمذ 
لاجر  ای  مکبازع  مکرارش  مکمارغ  تاومالا  لذارا 

لاجّرلا  تاقثلا  یناربطلا  و  یلصوملا ،  دمحا و  هجرخا  ، 
لاح  لک  یلع  فعّضلا  نم  ولخت  بارطضا و ال  اهیف  قرط  نم 

ۀمتاخ ةاضقلا  یـضاق  فینـصت  ود  ره  يرابلا  حـتف  همدـقم  يراخب و  حرـش  يرابلا  حـتف  هتفگ  نیثدـحملا  ناتـسب  رد  بحاص  هاش  دوخ  و  ، 
يرصملا ینالقسعلا  یناتکلا  رجح  نب  دمحا  نب  دومحم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحا  نیدلا  باهش  لضفلا  وبا  ظافحلا 

سدق رد  هدومن و  تلحر  هیردنکساب  ملع  بلط  يارب  اجنآ  زا  رصم و  رد  تسا  هس  دصفه و  لاس  نابعش  موس  تسب و  رد  وا  دلوت  یعفاشلا 
تایح رد  داتفا و  لوبقم  همه  وا  فیناصت  تشاد و  مامت  تردق  رثن  مظن و  رد  دیدرگ  باریس  هدرک  شدرگ  نمی  زاجح و  بلح و  ماش و  و 

دندش و ثیدح  ملع  ینعی  نف  نیرد  وا  تمظع  تلالجب و  لئاق  وا  خیاشم  هذتاسا و  دـندرکیم و  وا  فیناصت  بلط  مدرم  تسد  رود  زا  وا 
داتفا قافتا  رصم  هرهاق  رد  ود  هاجنپ و  دصتشه و  لاس  هّجح  يذ  متشه  تسب و  هبنـش  بش  وا  تافو  دنداد  حیجرت  میدقت و و  دوخ  رب  ار  وا 

ار وا  هزانج  سیفن  سفنب  هاشداپ  دـش و  رایـسب  مدرم  ماحدزا  وا  هزاـنج  رد  تشگ و  نوفدـم  یبورحلا  یبن  رازم  لـصتم  يرغـص  هفارق  رد  و 
هجام نبا  ننس  دیسر  روهظب  يو  زا  رایـسب  بیجاعا  ثیدح  تأرق  رد  دندرب و  رازم  ات  تسدب  تسد  اسؤر  ارمأ و  نا  زا  دعب  تشادرب  اکربت 
خیـش دومرف  مامت  تعاس  دـنچ  زور  ود  هصرع  رد  متخ  سلجم  ياوس  سلجم  راهچ  رد  ار  ملـسم  حیحـص  هدـناوخ و  سلجم  راـهچ  رد  ار 

نیدلا رصان  ندیناونش  يارب  قشمد  رد  هدناوخ  مامت  تعرسب  ار  ملسم  حیحص  زین  تسسوماق  بحاص  يوغل  نیدلا  دجم  هک  رجح  نبا  خیش 
زور هس  رد  تساجنآ  رد  هک  يوبن  فیرـش  لعف  رازم  لباقم  جرفلا  باب  رـصنلا و  باب  ناـیم  رد  زور  هس  رد  لـهج  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا 
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نبا مامالا  نیّدلا  رصان  یلع  مالسا  شرک  یف  ماّشلا  قشمد  فوجب  ملسم  عماج  هَّللا  دمحب  تأرق  دیوگیم  هدومرف  راختفا  ناب  هدومن و  متخ 
رد رجح  نبا  خیش  زین  ار  یئاسن ؟؟؟ ریبک  ننس  ماّیا و  ۀثلث  یف  طبض  ةءارق  هلـضف  هل و  الا  قیفوتب  ّمت  مالعا و  حیداجم  ظاّفح  ةرـضحب  لبهج 

دوشیم و هقیقد  هد  ناتـسودنه  فرعب  هک  دشیم  یموجن  تعاس  راهچ  بیرق  سلجم  ره  کیوک  نب  نیدلا  فرـش  رب  هدـناوخ  سلجم  هد 
عم دراد  ثیدح  دصناپ  رازه و  کی  باتک  نیا  رـصعلا و  رهظلا و  نیب  هدرک  مامت  سلجم  کی  رد  ار  یناربط  ریغـص  مجعم  هیناث  تلحر  رد 

یلاخ زگره  دوب  رومعم  وا  تاقوا  هلمجلاب  دوبیم  تعاس  راهچ  بیرق  سلجم  ره  هدرک  مامت  سلجم  هدر  رد  ار  يراخب  حیحص  دانـسالا و 
فینصت ای  هعلاطم  درکیم  زیچ  کی  لغش  هس  زا  تسشنیمن 

441 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دوب و هدناوخ  ثیدح  بتک  زا  دلج  دص  بیرق  مدرم  هدافا  يارب  دوب  زور  هد  هام و  ود  بیرق  هک  قشمدب  دوخ  تماقا  تّدم  رد  تدابع و  ای 

خیش ياعد  زا  ار  وا  فیناصت  لوبق  تاقوا و  ملع و  رد  تکرب  نیا  دشیم و  تاقوا  نیا  ياوس  تایرورض  رگید  تدابع و  فینـصت و  لغش 
رطاخ هدیبک  تسیزیمن  دـنزرف  ار  رجح  نبا  خیـش  دـلاو  هک  دـننکیم  لقن  دوب  لصاح  تسا  هروهـشم  تامارک  بحاص  یلو  هک  يریفانص 
خیـش فئارظ  فئاطل و  زا  درک و  دهاوخ  رپ  ار  ایند  دوخ  ملعب  هک  دمآ  رب  دـهاوخ  يدـنزرف  وت  تشپ  زا  دومرف  خیـش  دیـسر  خیـش  روضحب 

رد رگیدکی  اب  دش  بوصنم  ناشیا  ياجب  یئایاف  یلع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیدلا  سمـش  دندش و  لوزعم  اضق  زا  ناشیا  نوچ  هک  تسنآ 
دناوخ هعطق  نیا  رجح  نبا  ظفاح  دندروخ و 

اّنهی اذ  اذه و  يزعی  نییضاق  نم  یّنغتی  هلثمب  فیرظ  ثیدح  يدنع 
اّنم قدصی  نمف  اعیمج  نابذکی  انحرتسا و  لوقی  اذ  ینوهرکأ و  اذ  لوقی 

انب یلامـش  جرب  رب  هک  هسردـم  نآ  ياهرانم  زا  هرانم  دومن  مامت  هدرک  انب  ار  هّیدـّیؤم  هسردـم  ناطلـس  نوچ  هک  تسنآ  وا  فئاـطل  زا  زین  و 
نآ ریز  رد  يراخب  حراش  ینیع  اقافتا  دنیامن و  انب  زاب  هدرک  مده  ار  نآ  هک  دومرف  مکح  هاشداپ  دش  طوقسب  بیرق  درک و  نالیم  دوب  هدش 

هدناوخ  هاشداب  روضحب  هدومن  مظن  هعطق  نیا  رجح  نبا  ظفاح  تفگیم  سرد  هتسشن  رانم 
نیّزلاب  وهزت و  نسحلاب  هترانم  قنور  دّیؤملا  انالوم  عماجل 

نیعلا  نم  ّرضا  یمسج  یلع  سیلف  اولهما  دصقلا  نع  تلام  دق  لوقت و 
دش و كانمشخ  ینعم  نیزا  ینیع  نیدلا  ردب  هدومن  ضیرعت  وتب  رجح  نبا  ظفاح  هک  دنتفگ  دندیناسر و  ینیعب  ار  هعطق  نیا  زادنا  رد  مدرم 

نادنچ رعش  تردق  دوخ  ینیع  نیدلا  ردب  تخاس و  عئاش  دینانک و  مظن  رجح  نبا  ضیرعت  رد  هعطق  کی  دیبلط و  ار  روهـشم  رعاش  یجاون 
تسین  فئاطل  زا  یلاخ  تس و  نیا  هعطق  نآ  تشادن و 

ردقلا هَّللا و  ءاضقب  اهمده  تیلج و  دق  نسحلا  سورعک  ةرانم 
رجحلا ۀّسخ  ّالا  مدهلا  بجوا  ام  طلغ  اذ  تلق  نیعب  تبیصا  اولاق 

نیدلا لالج  فیناصت  هک  اریز  یطویـس  نیدلا  لالج  فیناصت  زا  رتمکحم  رتهب و  تسباتک و  هاجنپ  دـصکی و  رب  هدایز  رجح  نبا  فیناصت 
دنراد هدـیفم  دـئاوف  هدـیدج و  نیماضم  دـناعقاو و  مجحلا  ریبک  نالک و  رثکا  رجح  نبا  فیناصت  اما  تسرتشیب  ددـع  رد  دـنچ  ره  یطویس 

ملع زا  رتشیب  رجح  نبا  ظفاح  ملع  رد  طبـض  ناقتا و  دـنامیمن و  هدیـشوپ  رّحبتم  ملاع  رب  هچنانچ  یطویـس  نیدـلا  لالج  فیناصت  فالخب 
باتک نیا  ناشیا  فیناصت  هدمع  زا  دشاب و  هدایز  ار  یطویـس  نیدلا  لالج  هلمجلا  یف  عالطا  روبع و  رد  دنچ  ره  تسیطویـس  نیدلا  لالج 
رگید حرش  دومن و  فرـص  نآ  همیلو  رد  رانید  دصناپ  هب  بیرق  درک و  يداش  نآ  مامتا  زا  دعب  هک  تسیراخبلا  حرـش  یف  يرابلا  حتف  ینعی 

زا دناهدیـسرن و  مامت  اب  ود  ره  نکیل  دراد  زین  حرـش  نا  رـصتخم  يراسلا و  يدـهب  یمـسم  يراـبلا  حـتف  زا  رتنـالک  دراد و  يراـخب  رب  مه 
یلتعملا دنـسملا  فارطا  هرـشعلا و  فارطاب  هرهملا  فاـحتا  باـبلا و  یف  يذـمرتلا و  لوق  حرـش  یف  باـبل  تسقیلعتلا و  قیلعت  وا  فیناـصت 

جیرخت یف  فاشلا  فاکلا  ظافحلا و  تاـقبط  لاـجّرلا و  لاوحا  ناـیبب  لاـفتحا  بیرقت و  بیذـهتلا و  بیذـهت  یلبنحلا و  دنـسملا  فارطاـب 
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هیاّرلا بصن  فاشکلا و  ثیداحا 
442 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زییمت یف  هباصا  راکذالا و  ثیداحا  جـیرخت  ةوکـشملا و  حـیباصملا و  ثیداـحا  جـیرخت  یف  ةاوّرلا  ۀـیاده  هیادـهلا و  ثیداـحا  جـیرخت  یف 
حالّـصلا و نبا  تکنب  حاضیالا  ۀـبخنلا و  حرـش  رثالا و  لها  حلطـصم  یف  رکفلا  ۀـبخن  ماهبالا و  نم  نآرقلا  یف  نایبلا ، ماعطالا  ۀباحـصلا و 
بارـشلا و بادآ  یف  ماعلا  عومجملا  نیعباتلا و  نع  ۀباحّـصلا  ۀـیاور  یف  نیعماسلا  ۀـهزن  هبتـشملا و  ریرحتب  هبتنملا  ریـصبت  نازیملا و  ناـسل 
تایورملا و سرهف  سیردا و  نبا  بقانمب  سیناـتلا  یلاوت  ةرخأـتملا و  ۀـمدقتملا و  بونذـلل  ةرفکملا  لاـصخلا  ماـمحلا و  لوخد  ماـعطلا و 

ثیداحا یف  مارملا  غولب  ۀـنماثلا و  ۀـئاملا  نایعا  یف  ۀـنماکلا  ةردـلا  رمعلا و  ءانباب  رمغلا  ءابنا  راتخملا و  صئاصخب  راونالا  خویـشلا و  مجعم 
عاتمالا نوعاطلا و  یف  ربص  نم  لضف  یف  نوعاملا  لذب  لالضلل و  ۀلصوملا  لاصخلا  جاجحلل و  ةرفغملا  مومع  یف  جاجحلا  ةوق  ماکحالا و 

ناوید رعـش و  ناوید  يراخبلا و  یلع  ملـسمل  ۀیلاعلا  نوعبرالا  ۀیراشعلا و  ثیداحالا  جحلا و  کسانم  عامـسلا و  طرـشب  ۀنیابتملا  نیعبرالاب 
دوب هدومن  مظن  تایبا  نیا  باتک  نآ  قح  رد  دوخ  توم  زا  لبق  تسسلجم و  رازه  رب  هدایز  اهنآ  ددع  هک  هثیدح  یلاما  ۀیرهزا و  بطخ 

القتنم قلخلا  ّیبن  ثیدح  یلما  نم  دمحا  قلخلا  هلا  یجار  لوقی 
الع اند و  دق  ّبر  راکذا  جیرخت  هسلاجم  تدع  نا  فالآ  نم  وندی 

الع تاثدحملا  تامس  نع  الع  امک  مهقزری  قلخلل  هتمحرب  یند 
المک دق  مویلا  اذ  یف  رمعلا  نم  یل  المه و  تضم  دق  جک  وحن  ةّدم  یف 
الجخ ای  تاعاس و  ریّسلا  ۀعرس  نم  اهبسحا  تحر  اماع  نوعبس  ّتس و 

الما یل  ّنا  ول ال  رشحلا  فقوم  یف  یلمع  تقبوا  ایاطخلا  تیار  ذإ 
یلع  ةولّصلا  راثکإل  یتمدخ و  هل و  ءاجّرلا  احیصن و  ّیبر  دیحوت 
اللزلا قحمی  اهاسع  یقطن  یّطخ و  یف  ءاسملا و  یحابص و  یف  دّمحم 

الغتشم ناک  هیلع  ةالّصلاب  نم  هتمایق  یف  هنم  ساّنلا  برقاف 
المش دق  کنم  وفعب  اعیمج  یّنم  اوعمس  یلوالا  یئاجر و  قّقح  ّبر  ای 

تس  نیا  شتروص  هک  تشون  یموظنم  لاؤس  رجح  نبا  ظفاح  بناجب  يرصم  نیدلا  سمش  خیش  و 
لاحّرلا  دالبلا  یصقا  نم  ّدشت  هل  نم  ای  رصعلا و  ظفاح  ای 

لاجّرلا  تاقثلا  لاما  ّطحم  هباب  يرولل  اماما  ای  و 
لاقملا  یف  هب  هاف  ام  دورو  یعّدا  ّیعفاّشلا  دامعلا  نبا 

لاقی  اقح  ّيورملا  ربخلا  نم  هنا  مکبازع  مکرارش 
لامکلا  لها  هیوری  رثا  وا  یعّدا  ام  هدنسم  یف  یتا  لهف 
لاؤّسلا  یف  هتنّمض  ام  باوج  يدّیس  ای  هَّللا  كاعر  نّیب 

لآملا  یف  اذک  یضاملا  لاحلا و  یف  امئاد  انل  یلوم  ای  تلز  ال 
داتسرف هتشون  تیب  دنچ  نیا  ۀهیدب  نآ  باوج  رد  رجح  نبا  ظفاح  و 

لاقّصلاب  اهبوث  وهزی  شقّنلاب  لاحکلا  تاذ  ءاضیب  اهب  الها 
لالتعا  دعب  ۀقرفلا  ملا  نم  یفش  لصف  دعب  لصوب  تنم 
لامکلا  امس و  دجملا  هل  نمع  ادنسم  انل  ءاج  له  لأست 

لام  ّفکلا  یف  فلا و  نع  لام  نم  معن  انلق  ۀبزعلا  یلوا  مذ 
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443 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  لاجر  ای  مکبازع  مکرارش  مکبازع  تاومالا  لذارا 
لاجّرلا  تاقث  یناربّطلا  یلصوملا و  دمحا و  هجرخا 

لاح  ّلک  یلع  فعّضلا  نم  ولخی  بارطضا و ال  اهیف  قرط  نم 
نب یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  دـمحا  هتفگ  عباسلا  نرقلا  نم  نساحمب  علاـط  ردـب  رد  یناعنـصلا  یناـکوشلا  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  و 

مامالا ریهّشلا  ریبکلا  ظفاحلا  هئابآ  ضعبل  بقل  وه  رجح و  نباب  فورعملا  یعفاّشلا  يرهاقلا  ینالقـسعلا  ینانکلا  لضفلا  وبا  باهّـشلا  دمحا 
هئایـصوا دحا  فنک  یف  امیتی  اهب  أشن  رـصمب و  هنـس 773  نابعـش  رـشع  یناث  یف  دلو  ةرّخأتملا  ۀنمزالا  یف  هللع  ثیدحلا و  ۀـفرعمب  دّرفتملا 

ۀحلملا و لوصالا و  یف  بجاحلا  نبا  رصتخم  ریغّـصلا و  يواحلا  یقارعلل و  ثیدحلا  ۀیفلا  ةدمعلا و  ظفح  مث  عست  نبا  وه  نآرقلا و  ظفحف 
ۀّیلوصالا ۀـیلالا و  مولعلا  بلاـغ  ذـخا  هیلع  ۀـعامج و  نب  ّزعلا  نقلملا و  نبا  يواـمربلا و  ینیقلبلاـب و  هّقفت  خویّـشلا و  یلع  کـلذ  یف  ثحب 

اهدعب ام  ۀنـس 93 و  نم  هبلط  هتّیلکب و  هیلع  لبقاف  ثیدـحلا  ّنف  هیلإ  هَّللا  ّببح  مث  لّوطملا  رـصتخملا و  حرـش  عماوجلا و  عمج  جاهنملاک و 
زاجحلا و ماّشلا و  دالب  یلا  لحترا  احالطصا و  اللع و  انتم و  ادنـس و  ثیدحلا  ملع  نم  ۀعفان  ۀلمج  هنع  لمح  یقارعلا و  نیّزلا  یلع  فکعف 

هریغل عمتجی  مل  ام  کلذ  نم  هل  عمتجا  لزاّنلا و  یلاعلا و  عمس  خویـشلا و  عومـسملا و  نم  اّدج  رثکا  یحاّونلا و  هذه  نیب  ام  ۀّکم و  نمیلا و 
یف ینیقلبلا  ثیدحلا و  یف  یقارعلا  تاءارقلا و  ۀفرعم  یف  یخونتلاف  هب  رهتـشا  يّذلا  هّنف  یف  سار  دحاو  ّلک  ۀـعامج  خویّـشلا  نم  كردا  و 
یف هنّنفت  یف  ۀعامج  نب  ّزعلا  ۀـغّللا و  ظفح  یف  سوماقلا  بحاص  دـجملا  فیناصّتلا و  ةرثک  یف  نّقلملا  نبا  عالطالا و  ةرثک  ظفحلا و  ۀـعس 
هیلع هسفن  رصق  ثیدحلا و  رـشنل  يّدصت  مث  اهئامـسا  يرـصع  املع  فرعی  املع ال  رـشع  ۀسمخ  یف  ئرقا  انا  لوقی  ناک  ثیحب  ةریثک  مولع 
ظفل قالطا  راص  یّتح  قیدّصلا  ّودعلا و  دـیعبلا و  بیرقلا و  ناقتالا  ظفحلاب و  هل  دهـش  کلذـب و  دّرفت  ءاتفا و  افینـصت و  ءارقإ و  ۀـعلاطم و 

یلا رطق  نم  كولملا  بتاکت  دالبلا و  یف  ترـشتنا  هتایح و  یف  هتافّؤم  تراط  راطقالا و  نم  ۀـبلّطلا  هیلإ  لحر  عامجا و  ۀـملک  هیلع  ظفاحلا 
عماّللا ءوّضلا  یف  يواخّـسلا  اهدّدع  دق  لمکی و  مل  ام  اهنم  لمک و  ام  اهنم  اّدج  ةریثک  وه  ثیدـحلا و  نوتم  یف  وه  ام  اهنم  اهناش و  یف  رطق 
هلاجر هنونف و  ثیدحلا و  مولع  حورّـشلا و  قرّطلا و  فارطالا و  خویّـشلا و  جیرخت  مجاعملا و  تاینیعبرالا و  یف  هتافنـصم  ددع  کلذـک  و 

لقن هتمجرت و  نم  قاروا  یف 
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يراخبلا و حرـش  يوس  یعم  اهرّرحی  نم  یل  اّیهتی  مل  مث  رمالا  ءادـتبا  یف  اـهتلمع  ّینـال  یفیناـصت  نم  ءیـش  نع  ایـضار  تسل  لاـق  ّهنا  هنع 
ّنا بیر  ۀـبّخنلا و ال  قیلعّتلا و  يراخبلا و  حرـش  یلع  ینثا  هنا  رخآ  عضوم  یف  هنع  يور  نازیملا و  ناسل  بیذـهّتلا و  هبتـشملا و  هتمّدـقم و 

ائیشف و ائیش  ۀبلّطلا  نیب  ۀلوادم  هّطخ  نم  بتکی  راص  مث  ءالمالا  قیرط  یلع  هنس 817  هفینصت  یف  هعورش  ناک  يرابلا و  حتف  هتافّنصم  ّلجا 
ءاج کلذ و  دـعب  هیف  ّقحلا  اـم  يوس  هنـس 832  بجر  نم  موی  لّوا  یف  یهتنا  نا  یلا  ۀـثحابملا  ۀـلباقملل و  عوبـسالا  نم  موی  یف  عاـمتجالا 

دجو ّهناف  سوماقلا  بحاص  هخیش  ۀیمستلا  هذه  یلا  هقبس  دق  رثکا و  ّلقا و  نیثالث  نیرشع و  ةرشع و  یف  ضّیب  ارفس و  رـشع  ۀثلث  یف  هّطخب 
هقفلا و یف  تافلؤم  هل  ادلجم و  نیرشع  یف  هعبر  لمک  ّهنا  يراخبلا و  حیحص  حرـش  یف  يرابلا  حتف  اهتلمج  نم  ّنا  هتافّنـصم  ءامـسا  یف  هل 

درو یّتح  کلذ  یف  مهل  مهئاملع  لاؤسب  كولملا  هفیناصت  تداهت  اهنا  کـلذ  دـعب  لاـق  يواخّـسلا و  اهدرـس  بدـالا  ضورعلا و  هلوصا و 
هل زهجف  يرابلا  حتف  اهتلمج  نم  ایاده  يابسرب ؟؟؟ فرشالا  ناطلّسلا  نم  یعدتسی  قرّشلا  کلم  رومیت  نب  خر  هاش  نم  هنس 833  یف  باتک 
مث يرخا  ۀعطق  اضیا  هیلإ  لسراف  لمک  دـق  باتکلا  ّنا  قفّتی  مل  هنـس 839 و  یف  بلّطلا  داعا  مث  هلئاوا  نم  تادّلجم  ثالث  ۀمجرتلا  بحاص 

ام هل  زهجف  هیعدتسی  لسرا  ّهناف  یصفحلا  زیزعلا  دبع  سراف  نبا  برغلا  ناطلسل  عقو  اذک  ۀلماک و  ۀخـسن  هل  تزهج  قمقج  رهاظلا  نمز  یف 
حرـش لـمک  اّـمل  هَّللا  همحر  هفّنـصم  اذـه و  مهیلع  قرفی  اـبهذ  ءـالمالا  سلجم  ۀـعامجل  حرـشلا و  هبتکل  زهجی  ناـک  باـتکلا و  نم  لـمک 
يرق و  هنـس 846  نابعـش  نماث  تبّـسلا  موی  یف  ةرهاقلا  جراخ  دـّیوملا  هانب  يذـّلا  ناکملاب  ۀـمیظع  ۀـمیلو  لـمع  ةءارق  افینـصت و  يراـخبلا 

نم رضحمب  هلثم  رصعلا  لها  دهعی  ملا  دوهشم  اموی  ناک  يواخّسلا و  هذیملت  لاق  ّیسرکلا  یلع  فّنصملا  سلج  کلانه و  ریخالا  سلجملا 
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رانید ۀئامسمخ  ۀمیلولا  یف  قرغتسملا  ناک  بهّذلا و  مهیلع  قرف  اورثکاف و  کلذ  یف  ءارعشلا  لاق  ءالضفلا و  ءاسؤّرلا و  ةاضقلا و  ءاملعلا و 
هیف انوثعبت  نا  ّلعلف  ّبیط  موی  اذه  مالسالا  خیـش  انالوم  ای  فّنـصملل  لاق  يرـصاّنلا  ماقملا  ّنا  اهنمف  ۀیبدا  ۀحراطم  مویلا  کلذ  یف  تعقو  و 
نا نسحالا  رطاـخب و  عقو  اـمل  اـقفاوم  نوکی  ـال  نأ  تأدـتبا  نا  یـشخا  هل  مجرتملا  لاـقف  هیف  مکفلخ  یـشمن  نا  ّلـعل  مکتادرفم  نم  تیبب 

لاقف  تنا  يدتبت 
حاور  دوخ  یبلق  تفغش  دق  ۀبوبعر  ءاضیب  اهتیوه 

ۀمجّرتلا بحاص  لاقف 
هب  ّتنضف  لصولا  اهتلاس 

445 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یناشوّدلا  یلع  لاقف  حامّسلا ،  حالملا  یف  الیلق  ّنا 

حاحّصلا  ضارملا  دوّسلا  اهنویع  تنر  امل  یبلق  تحرج  دق 
ۀمجّرتلا بحاص  لاقف  ائیش  لوقی  نا  هنکمی  مل  یبونطلا و  فرّشلا  مهمهف 

خارت  ۀلهم و  ریغ  نم  کلانه  لاقف  سرفلا  يرالسلا و  کیبا  ةایح  لاقف و  هزجا  مّدقتملا  یلعلا  يرصاّنلا  لاقف  ارئاح  ادغ  یبونطلل  ام 
نباک اّدج  ۀنـسح  ءایـشا  نیفّنـصملا  ءابدالا  نم  ۀعامج  هنم  دروا  دـق  رعّـشلا  یف  یلوط  دـی  هل  مجرتملل  ناک  حار و  یّلخ و  تیبلا و  بّرخ  و 

هلوق  تاملکلا  هذه  ریرحت  لاح  نآلا  هظفحا  اّمم  کلذ و  یف  هتجرد  ّولعب  نوفرتعم  مه  هریغ و  ۀّیعیدبلا و  حرش  یف  ۀّجح 
ینابس  دق  نم  هّدش  اّمل  قرزالا  هدنب 

ناب  نصغ  یقست  راد  بیثک  قوف  لودج 
هلوق  عماّللا  ءوّضلا  یف  يواخّسلا  هل  دروا  قحلت و  نسحلا ال  یف  ۀیاغ  اذه  و 

اّنکل تاحلاصلا و  لاعف  يونن  بتن و  مل  انم و  رمعلا  ّیلو  یلیلخ 
ینبت  ام  ّدهت و  انم  انرامعا  ةدیشم و  اتویب  ینبن  یتم  یّتحف 

هب لالقتسالا  هیلع  ضرع  مث  ایاضقلا  ضعب  یف  مکحلا  هّالو  دیؤملا  نا  رّدق  ّمث  ءاضقلا  یف  لوخّدلا  مدع  یلع  اممصم  هَّللا  همحر  ناک  دق  و 
مدعل لوبقلا  یلع  همدن  دیازت  یبای و  وه  کلذ و  لبق  هیلع  ضرع  ناک  نا  دعب  هنس 737  مرحملا  یف  ّرقتسا  لبقف و  هلوبقب  هبابحا  نم  مزلا  و 

مهریبک و ةارادـمل  هجایتحا  ّقحلا و  قفو  یلع  نکت  مل  نا  مهتاراـشا و  ّدرل  مّوللا  یف  مهتغلاـبم  مهریغ و  ءاـملعلا و  نیب  ۀـلوّدلا  باـبرا  قرف 
لاز ـال  دـیعا و  مث  فرـص  نا  ثبلی  مل  کلذـب و  هسفن  یلع  ینج  ّهناـب  حّرـص  هنوموری و  اـمب  ماـیقلا  کـلذ  عم  هنکمی  ـال  ثیحب  مهریغص 
یف دهز  ۀنـس و  نیرـشع  يدحا و  هئاضق  ةّدم  عیمج  ۀنـس 852 و  ةرخآلا  يدامج  یف  هفرـص  بقع  هنع  عالقالا  یف  صلخا  نا  یلا  کلذـک 

نطاومب سرد  دق  همـسا و  لبقت  ةرعـش  هندب  یف  قبی  مل  ّهناب  حّرـص  هببـسب و  راکفالا  نحملا و  نم  هیلع  یلاوت  ام  ةرثکل  اریثک  ادـهز  ءاضقلا 
قحلا ۀقبط و  دعب  ۀقبط  نع  ساّنلا  ذخا  هنع و  ذـخالا  هئاقلب و  نایعألا  حـجبت  ءاملعلا و  هیلإ  لحترا  هتیـص و  دـعب  هرکذ و  رهتـشا  ةدّدـعتم و 

هنـس 852 و ۀّجحلا  يذ  رخاوا  یف  تام  یّتح  هتقیرط  یلع  ّرمتـسا  هتحراطمب و  ءارعّـشلا  لوحف  حجبت  رابکلا و  هحدـتما  رباکالاب و  رغاصالا 
ةولّصلل ۀفیلخلا  مّدق  امهنود و  نمف  ناطلّسلا  نینمؤملا و  ریما  هدهش  هلثم و  مهنود  نّمع  الضف  خویشلا  نم  هرـضح  نم  ری  مل  دهـشم  هل  ناک 

للکم جات  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  هشعن و  لمح  یلع  رباکالا  ءارمالا و  محازت  ۀـفارقلاب و  یملیّدـلا  ۀـبرت  هاـجت  نفد  هیلع و 
يروخلا میلس  لاق  یعفاشلا  يرصملا  نیّدلا  باهش  دّمحم  نب  یلع  نب  دمحا  وه  ینالقسعلا  رجح  نبا  ظفاحلا  هتفگ 

446 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یسانبالا و یلع  هقفت  نینـس و  عست  نبا  وه  نآرقلا و  ظفح  امیتی و  اهب  اشن  هنس 774 و  رصمب  دلو  مالسالا  خیـشب  تعنی  راهدالا و  راثآ  یف 

ریثک فّنـص  ثیدحلا و  یلع  رـصتقا  ّمث  ۀعامج  نع  ذخاف  زاجحلا  ماّشلا و  یلا  لحترا  لصح و  ملعلاب و  لغتـشا  ةّدـم و  امهمزال  ینیقلبلا و 
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هذیملت همجرت  دـق  هنـس 852 و  رـصمب  یفوت  لاق و  اهئامـساب  اهاّمـس  اریثک  ائیـش  هفیناـصت  نم  رکذ  یهتنا و  ۀـغیلب  بطخ  دـّیج و  مظن  هلوا 
هتایح و یف  هیلع  فقو  باتک  یف  اضیا  ینیقلبلا  همجرت  رجح و  نبا  مالسالا  خیـش  همجرت  یف  ررّدلا  رهاوجلا و  هاّمـس  باتک  یف  يواخّـسلا 
خویّشلا و نع  ذخا  هب و  عفتنا  یقارعلا و  نیزلا  یلع  فکع  ۀیاغلا و  غلب  یّتح  نونفلا  یف  ّدج  فراعملا  ةرئاد  یف  یناتسبلا  سرطب  ملعملا  لاق 

ظفحلاب هخویش  نایعا  هل  دهش  افینصت و  ءارقإ و  ةءارق و  ۀعلاطم و  هیلع  هسفن  رّصق  ثیدحلا و  رـشنل  يّدصت  سیردّتلا و  ءاتفالا و  یف  هل  نذا 
دعّـسلا و اهیف  قزر  افینـصت و  نیـسمخ  ۀـئام و  یلع  کلذ  ریغ  هقفلا و  بدالا و  نونف  ثیدـحلا و  نونف  یف  اهمظعم  یّتلا  هفیناـصت  تداز  و 
ءارعّـشلا و محفا  يّذلا  غیلبلا  مظنلا  هل  رانید و  ۀـئامثالثب  عیب  دـق  هریظنل و  قبـسی  مل  يذـّلا  يراخبلا  حرـش  یف  يرابلا  حـتف  اصوصخ  لوبقلا 

یف اهتلمع  ّینال  یفیناصت  نم  ءیـش  نع  ایـضار  تسل  لاق  ّهنا  هنع  لقن  هتمجرت  یف  علاطلا  ردـبلا  یف  یناـکوّشلا  لاـق  یهتنا  ۀـغیلبلا  بطخلا 
عضوم یف  هنع  يور  نازیملا و  ناسل  بیذهّتلا و  هبتـشملا و  هتمدقم و  يراخبلا و  حرـش  يوس  یعم  اهرّرحی  نم  یل  أیهتی  مل  ّمث  رمالا  ءادتبا 

راص ّمث  ءالمالا  قیرط  یلع  هفینـصت  ناک  يرابلا و  حـتف  هتافّنـصم  ّلجا  ّنا  بیر  ۀـبخنلا و ال  قیلعّتلا و  يراخبلا و  حرـش  یلع  ینثا  ّهنا  رخآ 
ام يوس  هنـس 832  یف  یهتنا  نا  یلا  ۀثحابملا  ۀلباقملل و  عوبـسالا  نم  موی  یف  عامتجالا  ائیـشف و  ائیـش  ۀـبلطلا  نیب  ۀـلوادم  هطخ  نم  بتکی 
یف يرابلا  حتف  اهتلمج  نم  ّنا  هتافّنصم  ءامسا  یف  هل  دجو  ّهناف  سوماقلا  بحاص  هخیش  هتیمـستلا  هذه  یلا  هقبـس  دق  کلذ و  دعب  هیف  قحلا 
لمع ةءارق  افینصت و  يراخبلا  حرش  لمک  امل  علاطلا و  ردبلا  یف  لاق  ّمث  یهتنا  ادلجم  نیرـشع  یف  هعبرا  لمک  ّهنا  يراخبلا و  حیحـص  حرش 

ادوهشم اموی  ناک  يواخسلا و  هذیملت  لاق  یسرکلا  یلع  فنـصملا  سلج  ریخالا و  سلجملا  ءرق  ۀمیظع و  ۀمیلو  یلاعت  هَّللا  همحر  هفّنـصم 
ناک بهّذلا و  مهیلع  قرف  اورثکاف و  کلذ  یف  ءارعّشلا  لاق  ءالضفلا و  ءاسؤّرلا و  ةاضقلا و  ءاملعلا و  نم  رضحمب  هلثم  رصعلا  لها  دهعی  مل 
ناخ نسح  قیدص  يولوم  زین  یهتنا و  لاق  ام  رخآ  یلا  ۀـیبدا  ۀـحراطم  مویلا  کلذ  یف  تعقو  رانید و  ۀـئام  سمخ  ۀـمیلولا  یف  قرغتـسملا 

يرابلا حتف  بحاص  ینالقسعلا  رجح  نب  یلع  نیدلا  ءالع  مالسالا  خیش  نب  دمحا  لضفلا  وبا  مالـسالا  خیـش  هتفگ  مولعلا  دجبا  رد  رـصاعم 
فیناصت هل  ۀجحملا  یلا  سانلا  يداه  ۀّجحلا  ۀمالعلا  مامالا  يراخبلا  حیحص  حرش 

447 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تاّربملا و تـالامکلا و  تانـسحلا و  لـئاضفلا و  مولعلا و  نم  عمج  ۀـعونمم  ـال  ۀـعوطقم و  ـال  ۀنـسح  راـثآ  ۀـعوفرم و  لوبقلا  ّفکا  یلع 

اعماج اریـصب  ادقان  امّلکتم  ایلوصا  اهیقف  ارعاش  ارـسفم  ادـباع  ادـهاز  اعرو  انّید  اظفاح  ناک  رـصحلا  هیلع  یتای  ام ال  تافیلاّتلا  تافینـصّتلا و 
خیش ۀمجرت  یف  ررّدلا  رهاوجلا و  باتک  اهنم  نأّشلا  اذه  یف  داهتجالا  ۀجرد  یلا  نیغلابلا  ۀلمج  یف  هوّدع  نایعألا و  نم  عمج  هتمجرت  رّرح 

ناقتالا ۀماّتلا و  ةداعّسلا  قزر  دق  ساّنلا و  يدیاب  ةدوجوملا  هفیلات  هلضاوف  ةرثک  همولع و  ةرازغ  هلئاضفب و  دهشت  رجح  نبا  ظفاحلا  مالسالا 
هّقح ّيدا  امل  جهملا  حاورالاب و  عیب  بهّذلا و  ءامب  ّطخ  ول  باتک  وه  ماکحالا و  ۀـّلدا  نم  مارملا  غولب  اهنم  اهیف  لماکلا  فاصنالا  ریبکلا و 

ثیداحا جیرخت  یف  ریبخلا  صیخلت  باتک  ۀنماثلا و  ۀئاملا  نایعا  یف  ۀنماکلا  ررّدلا  اهنم  ماتخلا و  کسم  هتیّمـس  ۀّیـسرافلاب و  هتحرـش  دـق  و 
ءاشی نم  هتمحرب  ّصتخی  هَّللا  ۀلّوطملا و  رتافّدلا  ةرصتخملا و  لئاسّرلا  نم  کلذ  ریغ  یلا  ۀعبرالا  لاجر  یف  ۀعفنملا  لیجعت  ریبکلا و  یعفاّرلا 

مالسالا خیش  ةاضقلا  یـضاق  رـصعلا  ظفاح  ۀمالعلا  مامالا  وه  نیقّتملا و  ءالبّنلا  فاحتا  یف  ماتخلا و  کسم  لّوا  یف  ۀمجرت  هل  ترکذ  دق  و 
ناک ۀئام و  نامث  نیسمخ و  نامث و  ۀنس  ۀجحلا  يذ  رشع  نماث  نع  اهبحاص  رفسملا  تبّسلا  ۀلیل  یفوت  ۀئام و  عبس  نیعبس و  ثلث و  ۀنس  دلو 

ساّبعلا وبا  مهتلمج  نم  مولعلا و  ۀـنیدم  یف  لاق  ریثک  قلخ  هیلع  یّلـص  ماّیا و  ةرـشع  رهـشا و  ۀـعبرا  ۀنـس و  نیعبـس  ۀعـست و  كاذ  ذإ  هرمع 
یصحت و نا  نم  رثکا  هفیناصت  ثیدحلا و  لهاب  يدتقی  نم  دنع  حضاو  رظن  هیف  تلق و  یهتنا  ءایلوالا  نم  ۀباصع  هآر  مالّـسلا  هیلع  رـضخلا 

تعفتنا دق  ثیدـحلا و  ملع  یف  یخیاشم  نم  وه  هتمجرت و  ۀـلاطا  هل و  حدـملا  راثکا  نع  ینغت  هترهـش  یطویّـسلا و  تافیلات  نم  نقتا  اهّلک 
نب یلع  نب  دـمحا  لضفلا  یبأ  نیّدـلا  باهـش  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  زین  دـمحلا و  هّلل  اریثک و  هبتکب 

دصتفه و هنس  نابعـش  موس  تسب و  وا  دلوت  ةاضقلا  یـضاق  یعفاشلا  يرـصملا  مث  ینالقـسعلا  ینانکلا  رجح  نب  دومحم  نب  یلع  نب  دمحم 
زا دومرف  خیـش  دیـسر  دوب  مارک  يایلوا  زا  هک  يریقاض  خیـش  روضحب  رطاخ  هدیبک  تسیزیمن  يدنزرف  ار  وا  ردپ  دنیوگ  هدوب  هس  داتفه و 
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رصم رهش  زا  دوب  خیش  ياعد  زا  دمآ  دوجوب  يو  تاقوا  ملع و  رد  هک  تکرب  نیا  دنک  رپ  دوخ  ملعب  ار  ایند  مامت  هک  دیارب  يرـسپ  وت  تشپ 
مامت و تردق  رثن  مظن و  رد  دش و  مولع  نویع  باریس  هدومن  شدرگ  نمی  زاجح و  بلح و  سربق و  ماش و  تفر و  هیردنکساب  ملع  بلطب 
یقارعلا و لضفلا  یبأ  ظفاحلاب  جرخت  لحر و  ریثکلا و  عمسف  ثیدحلا  بلط  ّمث  ۀیاغلا  هیف  غلبف  رعّشلا  مّلعت  هتفگ  یطویـس  تشاد  یلاع  هیاپ 

عیمج یف  مّدقت  هیف و  عرب 
448 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هداتفا لوبقم  همه  وا  فیناصت  یهتنا و  هاوس  ظفاح  هرصع  یف  نکی  ملف  اهرـساب  اینّدلا  یف  ثیدحلا  یف  ۀسایّرلا  ۀلحّرلا و  هیلإ  تهتنا  هنونف و 
رب ار  وا  فیرـش  ملع  نیرد  يو  تلالج  تمظعب و  دندش  لئاق  وا  خیاشم  هذتاسا و  دـندیبلط و  وا  فیناصت  تسد  رود  مدرم  وا  تایح  رد  و 

حیحص هدناوخ و  سلجم  راهچ  رد  ار  هجام  نبا  ننس  هدیسر  روهظب  يو  زا  رایـسب  بیجاعا  ثیدح  تءارق  رد  دنداد  حیجرت  میدقت و  دوخ 
نب نیدلا  فرش  رب  سلجم  هد  رد  ار  یئاسن  ریبک  ننس  درک و  مامت  تعاس  دنچ  زور و  ود  رد  متخ  سلجم  زج  سلجم  راهچ  رد  ار  يراخب 

یناربط ریغـص  مجعم  هیناث  تلحر  رد  دوشیم و  هقیقد  هد  نایدـنه  فرعب  هک  دوب  یموجن  تعاس  راهچ  بیرق  سلجم  ره  هدـناوخ  کیوک 
هد رد  ار  يراخب  حیحص  دراد و  دانسالا  عم  ثیدح  دصناپ  رازه و  کی  باتک  نیا  هدرک و  متخ  رـصعلا  رهظلا و  نیب  ام  سلجم  کی  رد  ار 

تـسشنیمن یلاخ  زگره  لغـش و  هس  زا  یکیب  تشادیم  رومعم  دوخ  تاقوا  هدوب و  تعاـس  راـهچ  بیرق  سلجم  ره  هدومن  ماـمت  سلجم 
هدناوخ و مدرم  هدافا  يارب  ثیدح  بتک  زا  دلجم  دص  دوب  هام  ود  بیرق  هک  قشمدب  دوخ  تماقا  تّدم  رد  تدابع و  ای  فینـصت  ای  هعلاطم 

هدایز وا  فیناصت  یهتنا  سلجم  فلا  نم  رثکا  یلما  هتفگ و  یطویس  دشیم  تاقوا  نیا  ياوس  تایرورض  رگید  تدابع و  فینصت و  لغش 
رد ناقتا  طبـض و  دراد و  هدیدع  دئاوف  هدـیدج و  نیماضم  تسیطویـس و  فیناصت  زا  رتمکحم  رتهب و  همه  تسباتک و  هاجنپ  دـصکی و  رب 

ناشیا تافلؤم  هدـمع  زا  دـشاب  هدایز  یطویـس  ملع  رد  فیناصت  ترثک  عـالطا و  روبع و  هلمجلا  یف  هچ  رگا  تسوا  ملع  زا  رتشیب  يو  ملع 
هدشن مامت  اما  حرش  نیزا  رتنالک  يراخب  رب  دراد  رگید  حرـش  دومن و  فرـص  رانید  دصناپ  درک و  همیلو  نآ  مامتا  دعب  هک  تسیرابلا  حتف 

نازیملا ناسل  بیذهّتلا و  بیرقت  بیذهّتلا و  بیذهت  قیلعّتلا و  قیلعتک  ةریثک  ابتک  ّفلا  هتفگ  یطویس  مامتان  دراد  حرـش  نآ  رـصتخم  مه  و 
هبتشملا ریرحتب  هبتنملا  ریصبت  باقلالا و  اهحرش و  ۀبّخنلا و  ۀعبرالا و  لاجر  حالّصلا و  نبا  تکنب  حاضیالا  ۀباحّصلا و  ۀفرعم  یف  ۀباصالا  و 

هرهملا فاحتا  بابلا و  یف  يذمرتلا و  لوق  حرـش  یف  بابل  هدرک و  هدایز  نیثدحملا  ناتـسب  رد  یهتنا و  جردملا  بیترتب  جهنملا  بیرقت  و 
یف فاّشلا  فاکلا  ظافحلا و  تاقبط  لاجّرلا و  لاوحا  نایبب  لافتحا  یلبنحلا و  دنسملا  فارطاب  یلتعملا  دنـسملا  فارطا  ةرـشعلا و  فارطاب 

جیرخت ةوکـشملا و  حیباصملا و  ثیداحا  جیرخت  یف  ةاورلا  ۀیاده  ۀیادهلا و  ثیداحا  جیرخت  یف  ۀیارلا  بصن  فاّشکلا و  ثیداحا  جیرخت 
بادآ یف  ماعلا  عومجملا  نیعباتلا و  نع  ۀباحّـصلا  ۀـیاور  یف  نیعماسلا  ۀـهزن  ماهبالا و  نم  نآرقلا  یف  ام  نایبل  ماعطالا  راکذالا و  ثیداـحا 
رمغلا ءابنا  راتخملا و  صئاصخب  راونالا  حونـسلا و  معن  سیردا و  نب  دـمحم  بقانمب  سیناـتلا  یلاوت  ماّـمحلا و  لوخد  ماـعّطلا و  برـشلا و 

جاـجحلل و ةرفغملا  مومع  یف  جاـحلا  فوقو  ماـکحالا  ثیداـحا  یف  مارملا  غولب  ۀـنماثلا و  ۀـئاملا  ناـیعا  یف  ۀـنماکلا  رردـلا  رمعلا و  ءاـبناب 
بونذلل ةرفکملا  لاصخلا 

449 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
جحلا و کسانم  عامسلا و  طرشب  ۀینابتملا  نیعبرالاب  عاتمالا  نوعاطلا و  لضف  یف  نوعاملا  لذب  لالضلل و  ۀبجوملا  لئاصخلا  ةرخأتملا و  و 

تافو فاحتالا  یف  لاق  نا  یلا  یهتنا  رعـش  ناوید  ۀّیره و  زا  بطخ  ناوید  يراخبلا و  یلع  ملـسمل  ۀیلاعلا  نوعبرالا  ۀـیراشعلا و  ثیداحالا 
ینب رازم  لصتم  يرغص  هفارق  رد  داتفا و  قافتا  رـصم  هرهاق  رد  ود  هاجنپ و  دصتـشه و  هنـس  هجح  يذ  متـشه  تسب و  هبنـش  بش  رجح  نبا 

اـسؤر ارمأ و  هدـعب  تشادرب  اکربت  ار  وا  هزانج  دوخ  سیفن  سفنب  هاشداپ  دـش  رایـسب  مدرم  ماـحدزا  وا  هزاـنج  رد  تشگ  نوفدـم  یلوزجلا 
خلا دش  متخ  ثیدح  نف  وا  ندرمب  دندرب و  رازم  ات  تسدب  تسد 
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مود داتفه و  هجو 

بتک رد  نآ  لقن  تحـصب  هدومن و  تیاور  ار  ریط  ثیدـح  یکلاملا  غاّبـصلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نب  یلع  نیدـلا  رون  هکنآ 
یل ّنعف  دعب  هتفگ و  نآ  لوا  رد  شدوخ  هک  همئالا  ۀفرعم  یف  هّمهم  لوصف  رد  هچنانچ  هدومرف  حیرصت  هحیرـص  رابخا  هحیحـص و  ثیداحا 

رظتنملا يدهملا  مهرخآ  یـضترملا و  یلع  مهلّوا  نیذلا  رـشع  ینثالا  ۀمئالا  ینعا  ۀمئالا  ۀفرعم  یف  ۀّـمهم  الوصف  باتکلا  اذـه  یف  رکذا  نا 
مهتافو و مهدیلاوم و  مهتاهّما و  مهئابآ و  مهتافص و  مهئامسا و  ۀفرعم  ۀفینملا و  ۀیلاعلا  مهبتارم  ۀفیرّشلا و  مهبقانم  رکذ  نم  ائیـش  نّمـضتت 

زاجیإلا یلا  ملـسملا  راثکالا  نع  اذـخا  ّلخملا  ریـصقتلا  ّلمملا و  باهـسالا  نع  اـیلاخ  مهئارعـش  مهباّـجح و  ءامـسا  مهراـمعا و  ةدـم  رکذ 
ةّدع یلع  اهنم  لوالا  لوصفلا  ۀثلثلا  نم  لصف  ّلک  لمتشی  الصف  مهنم  ماما  ّلکل  تدقع  هفرعف  هیلع  فقو  نم  ّالا  هفرـش  فرعی  نل  مهفملا و 

رهظم بئاتکلا  قّرفم  لولـسملا  هَّللا  فیـس  لوتبلا و  لعب  لوسّرلا و  یخا  ّمشالا  دوّطلا  ّمضخلا و  رحبلا  رکذ  یف  اـهنم  لوـالا  لـصفلا  لوصف 
ثلاّثلا لصفلا  نسحلا  هنبا  رکذ  یف  یناثلا  لصفلا  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نسحلا  یبأ  نینمؤملا  ریما  بلاـغ  ینب  ثیل  بئاـجعلا 
لـصفلا رقابلا ع  دّـمحم  هنبا  رکذ  یف  سماخلا  لصفلا  نیـسحلا  نب  ّیلع  نیدـباعلا  نیز  هنبا  رکذ  یف  عباّرلا  لـصفلا  نیـسحلا  هیخا  رکذ  یف 

اضّرلا ع یـسوم  نب  یلع  هنبا  رکذ  یف  نماثلا  لضفلا  مظاکلا ع  یـسوم  هنبا  رکذ  یف  عباّسلا  لصفلا  قداصلا ع  رفعج  هنبا  رکذ  یف  سداسلا 
هنبا رکذ  یف  رـشع  يداحلا  لصفلا  يداهلا ع  یلع  نسحلا  یبأ  هنبا  رکذ  یف  رـشاعلا  لـصفلا  داوجلا ع  دّـمحم  هنبا  رکذ  یف  عساـّتلا  لـصفلا 

کلذ یف  تبجا  ۀّمئالا  ۀفرعم  یف  ۀّمهملا  لوصفلاب  هتیّمس  يدهملا ع و  مئاقلا  دّمحم  هنبا  رکذ  یف  رشع  یناثلا  لصفلا  يرکـسعلا ع  نسحلا 
نم هتفلـسا  امل  ریفکتلا  یف  ءاجر  ةریخذ و  هَّللا  دـنع  یل  کـلذ  تلعج  نا  دـعب  باـبحالا  نم  صّلخلا  باحـصالا و  نم  ةّزعـالا  ضعب  لاؤس 
يذ ّبرل  ةریثالا و  مهرثام  ةریهّشلا و  تیبلا  لها  بقانم  رکذ  نم  باتکلا  اذه  هیلع  لمتشا  امل  کلذ  ةریبک و  وا  ةریغص  نم  هتفرتقا  ةریرج و 

قئاقحلا كاردا  نم  نیع  ةرصاق و  ةریصب 
450 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یکح ضیفّرتلا  یلا  کلذ  یف  ینبسنی  نا  یلا  ضیهملا  هبلق  ضیرملا و  هفرط  هلمحیف  هتصّخل  هتعمج و  ام  ضرعتسی  هتّفلا و  ام  لّماتی  ةرساخ 
یف نیطمّـسلا  رردب  یّمـسملا  هباتک  یف  يدنرزلا  فسوی  نب  دّمحم  نیّدلا  لامج  ّيوبّنلا  فیرّـشلا  مرحلاب  ثّدـحملا  ۀـماّلعلا  مامالا  خیّـشلا 

نیّدلا روما  یف  مهب  يدتقملا  نیعبّتملا  مالعالا  ۀّـمیالا  دـحا  مّرکملا  ربحلا  مظعملا و  مامالا  ّنا  نیطبّـسلا  یـضترملا و  یفطـصملا و  لئاضف 
مهتعیش نم  ّهنا  تیبلا و  لهال  هتّبحمب  حرـص  اّمل  هاوثم  هلبقنم و  ۀّنجلا  لعج  هاضرا و  هنع و  هَّللا  یـضر  یبلطملا  یعفاّشلا  سیردا  نب  دّمحم 

؟؟؟: ابیجم کلذ  نع  لاقف  لیلجلا  دیّسلا  وه  لیق و  ام  هیف  لیق 
لهجلا  يوذ  دنع  لیضفتلاب  ضفاور  انناف  اّیلع  انلّضف  نحن  اذإ 

لضفلل  يرکذ  دنع  بصنب  تیمر  هترکذ  ام  اذإ  رکب  یبأ  لضف  و 
لمّرلا  یف  دّسوا  یّتح  امهّبحب  امهالک  بصن  ضفر و  اذ  تلز  الف 

؟؟؟: دنع هَّللا  یضر  اضیا  لاق  و 
يداقتعا  ینید و ال  ضفّرلا  ام  اّلک ،  تلق  تضّفرت  اولاق 

يداه  ریخ  ماما و  ریخ  ّکش  ریغ  نم  تّیلوت  نکل 
دابعلا ضفرا  یّننإف  اضفر  یلولا  ّبح  ناک  نا 

؟؟؟: اضیا لاق  و 
ضهاّنلا  اهفیخ و  نکاسب  فتها  ینم و  نم  بصحملاب  فق  ابکار  ای 

ضئافلا  تارفلا  مطتلمک  اضیف  ینم  یلا  جیجحلا  ضاف  اذإ  ارحس 
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یضفار  ّینا  نالقثلا  دهشیلف  دّمحم  لآ  ّبح  اضفر  ناک  نا 
ۀّمئا دحا  یئاسّنلا  نمحّرلا  دبع  یبأ  لیفحلا  مامالا  لیلجلا و  دّیّسلا  نع  يربکلا  هتاقبط  یف  یکبّـسلا  باّهولا  دبع  نیّدلا  جات  ةاضقلا  یـضاق 
لیق کلذ و  هیلع  رکنا  ههجو  هَّللا  مّرک  ّیلع  لضف  یف  صئاصخلا  باتک  اهب  فّنص  قشمد و  لخد  اّمل  ّهنا  هباتک  همسا و  روهـشملا  ثیدحلا 
هَّللا مهیدهی  نا  ءاجر  صئاصخلا  باتک  تفّنـصف  ریثک  اهب  ّیلع  نع  فرحنملا  قشمد و  تلخد  لاقف  نیخیّـشلا  لئاضف  یف  تفّنـص  مل ال  هل 

یضاق لاق  یلاعت  هَّللا  همحر  اهب  تامف  ۀلمّرلا  یلا  قشمد  نم  هوجرخا  یّتح  اولاز  ام  ّمث  دجسملا  نم  هوجرخا  هتیـصخ و  یف  اوعفدف  هب  یلاعت 
بحاص جاّجحلا  نب  ملـسم  ظفحا  امهّیا  ظفاحلا  یبهذلا  هَّللا  دبع  ابا  انخیـش  تلاس  هیلع  هَّللا  همحر  هیلإ  راشملا  یکبّـسلا  نیّدلا  جات  ةاضقلا 
ۀّمئالا دـحا  داّدـحلا  نبا  ناک  هیلع و  قفاوف  هتمحرب  هَّللا  هدـمغت  دـلاولا  مامالا  خیـشلل  کلذ  ترکذ  ّمث  یئاسّنلا  لاـقف  یئاـسّنلا  وا  حیحّـصلا 

یکح اصّخلم و  یهتنا  یلاعت  هَّللا  نیب  ینیب و  ۀّـجح  هب  تیـضر  لاق  یئاـسّنلا و  ریغ  نع  ثّدـحی  مل  هل و  ظـفحلا  ثیدـحلا و  ریثک  ۀـّیعفاشلا 
هَّللا همحر  یعفاّشلا  مامالا  ّنا  هنع  هَّللا  یـضر  یعفاّشلا  مامالا  بقانم  یف  هفّنـص  يذـّلا  باتکلا  یف  یلاـعت  هَّللا  همحر  یقهیبلا  رکب  وبا  ماـمالا 

اوزواجت اولاق  کلذ  نم  ائیش  رکذی  ادحا  اوأر  اذإ  تیبلا و  لهال  ۀلیضف  وا  ۀبقنم  عامس  یلع  نوربصی  اسانأ ال  ّنا  هل  لیق  یلاعت 
451 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

؟؟؟: لوقی هنع  هَّللا  یضر  یعفاشلا  أشنأف  یضفار  اذهف  اذه  نع 
ۀّیکّزلا ۀمطاف  هیطبس و  اّیلع و  رکذت  سلجم  یف  اذإ 
ۀّیضفاّرلا ثیدح  نم  اذهف  اذه  موق  ای  اوزواجت  لاقی 

ۀّیمطافلا ّبح  ضفّرلا  نوری  سانأ  نم  نیمهملا  یلا  تئرب 
ۀحیرّصلا رابخالا  ۀحیحّصلا و  ثیداحالا  بتک  یف  لقّنلا  ّحص  ّهنا  کلذ  هل و  هلوسر  یلاعت و  هَّللا  ۀّبحم  یف  لصف  دیامرفیم 

يرابحلا ّالا  هارا  ام  ۀیاور  یف  لجحلا و  یمسی  يوشم  ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  یلا  يدها  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  کلام  نب  سنا  نع 
لوغـشم ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  تلق  هتبجحف و  یلع  ءاجف  ریطلا  اذـه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف 

دقف هلخدا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  لاقف  بابلا  عرقف  ۀثلاّثلا  ءاج  ّمث  هتبجحف  ۀیناث  ّیلع  ءاج  ّمث  یموق  نم  لجرل  ةوعّدلا  نوکی  نا  ءاجر 
لوغـشم ّکنا  لوقی  سنا  تاّرم و  ثلث  رخآ  هذـه  لاق  هَّللا  کمحری  اّنع  کسبح  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  هل  لاق  لـخد  اّـملف  هتیّنع 

لجّرلا مالی  مّلـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاقف  یموق  نم  لجرل  نوکت  نا  تببحاف  کتوعد  تعمـس  لاق  کلذ  یلع  کلمح  ام  سنا  ای  لاـقف 
ّيذمّرتلا هاور  هموقل  هّبح  یلع 

هداترا نمل  راهظا  ّمت  ّقحلا  رهظا  و  غاف * هرشن و  بیط  حاف  يّذلا  ربخلا  اذه  ۀحصب  حّرص  دق  غاّبـصلا * نبا  هیقفلا  مامالا  خیّـشلا  اذهف  یهتنا 
قوف وه  ام  ۀحیحّصلا  ثیداحالا  بتک  یف  الوقنم  هنوکب  دافا  و  غار * هنع و  لام  نم  رهظ  رـسک  و  غاز * هنع و  داح  نم  قنع  ّقد  و  غاترا * و 

هَّللا و  غالمالا * ساکنالا  لثامی  و  غافرالا * ۀلفسلا  یهاضی  و  غاتیالاب * هنید  نیـشیف  هلطبی  نا  غاس * بطاخملل و  زاج  فیک  هَّلل  ایف  غالبلا *
یغوبـصم ياملع  رباکا  زا  غابّـصلا  نبا  هک  دـنامن  یفخم  و  غابـصالا * لامکالاب و  هئالآل  ضیفملا  وه  و  غابـسالا * ماـمتالاب و  ۀـمعّنلا  یلو 

بـسح يرقلا  مأ  رابخاب  يرولا  فاحتا  رد  یّکم  دهف  نب  رمع  تسا  ۀعامجلا  هنـسلا و  لها  هیکلام  ياهقف  هّلجا  ۀعاربلا و  لضفلاب و  يدیالا 
سمخ و هنـس  نیفوـتم  يامـسا  رکذ  رد  دـنکیم  رکذ  دـناهتفای  تاـفو  لاـس  نآ  رد  هک  ار  هکم  ياـملع  لاـس  ره  عئاـقو  رد  هک  دوـخ  باد 
ةدـعقلا و يذ  عباس  ءاعبرالا  موی  رهظ  یکملا  غاّبـصلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نب  یلع  نیدـلا  رون  هتفگ و  هئام  نامث  نیـسمخ و 
حضاو و رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  للکم  جات  مولعلا و  دجبا  زا  وا  همیخف  حئادم  همیظع و  دماحم  هک  یعفاش  رداقلا  دبع  نب  دمحا 

اذه اننمز  یف  تعقو  ۀلأسملا  هذه  تلق و  هتفگ  دشاب  هتـشاد  ود  ره  نز  درم و  تمالع  هک  یثنخ  هلئـسم  نایب  دعب  لاملا  ةریخذ  رد  تسحئال 
اهنطبل و دلو  نیدـلو  نع  تیّفوت  ۀـفوصوملا  یثنخلا  نا  یل  رکذ  یتربجلا و  فلخ  نب  رون  ۀـماّلعلا  يدیـس  هب  ینربخا  ام  یلع  تربجلا  دالبب 

ءاملع ّنا  ةریثک و  ۀکرت  تفلخ  اهرهظل و  دلو 
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مهنم اذه و  سکعب  لاق  نم  مهنم  نطبلا و  دـلو  نود  رهظل  دـلو  ثری  لاق  نم  مهنمف  مهماکحا  فلتخا  ثاریملا و  یف  اوّریحت  ۀـهجلا  کلت 

مئاق و ماصخلا  ّنا  ینربخا  ۀلـضافم و  یلع  وا  واست  یلع  نادـلاولا  حلطـصی  یّتح  ۀـکّرتلا  فقوت  لاق  نم  مهنم  ۀـکّرتلا و  نامـستقی  لاـق  نم 
نینمؤملا ریما  مکح  تدجو  نیتنـسب  هب  قافتالا  دعب  کلذ و  نع  نیمرحلا  ءاملع  اصوصخ  برغملا  ءاملع  لاوسل  جرخ  ّهنا  هفوقوم و  ۀکّرتلا 

ترابع نیزا  ۀّیکلاملا  ءاملع  نم  غاّبـصلا  نباب  ریهّـشلا  دّمحم  نب  یلع  مامالا  خیّـشلا  فینـصت  ۀّـمئالا  لضف  یف  ۀّـمهملا  لوصفلا  باتک  یف 
داتسا خیـش  هک  یتفایرد  یخلب  دمحم  یجاح  لئامـش  حرـش  ترابع  زا  تسا و  هیکلام  ياملع  زا  ماما و  خیـش و  غابّـصلا  نبا  هک  تسرهاظ 

رد يریطملا  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  دـشاب و  نایب  حرـشب و  جاتحم  هک  تسنا  زا  رتالاب  دوخ  ماما  ظفل  ماقم  هبترم و  ّولع  دـنیوگیم و  ار  لماک 
اندّیس یلع  مالّسلا  ةولّصلا و  نیقّتملا و  طارص  یلا  يدهلاب  مهلملل  رکّـشلا  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  هتفگ  هرهاز  ضایر  دوخ  باتک  ردص 

یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  هیلع  لزنا  ابرع و  امجع و  هقلخ  یلع  یّلصی  يّذلا  هلوسر  هدبع و  دّمحم  انّیبن  و 
لوقیف دعب  اما  ءادتبالا  ءاهتنالا و  نع  هدوجو  هزنملا  ماودب  نامودی  ۀمالـس  ةالـص و  ءادـتهالا  رودـب  ءادـتقالا و  موجن  هباحـصا  هلا و  یلع  و 

ّیبّنلا و تیب  لآ  لضف  یف  ةرهاّزلا  ضایّرلاب  هتیّمـس  باتک  اذه  الاح  یندملا  ةرهـش  يریطملا  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  یلاعت  هَّللا  یلا  ریقفلا  دبعلا 
نبال ۀّمهملا  لوصفلا  نم  هرثکا  نایعألا و  نولماعلا  ءاملعلا  هلقنب  ینتعا  نأشلا و  اذـه  یف  درو  اّمم  هیلع  تعلطا  ام  هیف  تعمج  ةرهاّطلا  هترتع 

تاحـشر راطمتـسا  يریطم  تسنایعا و  نیلماع  ياملع  زا  غابـص  نبا  هک  تسرهاظ  تراـبع  نیزا  بیطخلل  فافّـشلا  رهوجلا  نم  غاّبـصلا و 
یلع اناهرب  هب  یفک  هدرک و  ناب  دانتسا  هدومرف و  نآ  رب  دامتعا  هداد و  رارق  دوخ  باتک  ذخام  ار  وا  همهم  لوصف  باتک  هک  هدومن  وا  دئاوف 
خیش میظع  بقلب  ار  غابّـصلا  نبا  دیـشر  لضاف  هناکم و  عافترا  هردق و  ۀلالج  یلع  الیلد  هب  کیهان  هناش و  ّومـس  غاّبـصلا و  نبا  رطخ  مظع 

نآ لاثما  نآ و  ببسب  هدومن  رکذ  مالّسلا  مهیلع  تیبلها  لئاضف  رد  تنس  لها  فیناصت  رکذ  ماقم  رد  ار  وا  همهم  لوصف  باتک  هدومرف  دای 
لاقملا ۀفاطل  حاضیا  یف  لاق  ثیح  هتساوخ  دوخ  فاصنا  اب  فالسا  زا  فارحنا  ّتیبصان و  تبسن  عفد  تارضح و  نیا  اب  هیّنـس  يالو  تابثا 

هدرک لقن  تارـضح  نآ  لئاضف  تنـس  لها  بتک  زا  همئالا  ۀفرعم  یف  همهم  لوصف  رد  یکملا  غاّبـصلا  نب  دمحم  نب  یلع  نیدلا  رون  خـیش 
نبا زا  دوخ  هّینید  تافّنـصم  رد  ناشنیدـمتعم  مخافا  هیّنـس و  نیققحم  نیطاسا  رگید  يریطم  یلیجع و  ياوس  هک  دـنامن  یفخم  زین  یهتنا و 

تارابع ضعب  دنیامرفیم  ثبشت  کّسمت و  وا  تادافا  لاوقاب و  دیامنیم و  لقن  غابّصلا 
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هَّللا دـبع  نب  یلع  دینـش  یهاوـخ  هیبـشت  ثیدـح  دـلجم  رد  یلاـعت  هَّللا  ءاـشنا  نا  زا  يدـبن  دوـشیم و  روکذـم  اـج  نـیا  رد  تارـضح  نـیا 
رفعج نب  مظاکلا  یـسوم  نب  یـضّرلا  اّیلع  نا  ۀّمهملا  لوصفلا  یف  امک  روباسین  خیرات  یف  هتفگ و  نیدقعلا  رهاوج  رد  یعفاشلا  يدوهمـسلا 
ۀلغب یلع  طالقّسلاب  ةروتسم  ۀّبق  یف  ناک  روباسین  لخد  امل  مهیلع  هَّللا  ناوضر  نیـسحلا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دّمحم  نب  قداّصلا 

دّمحم يزاّرلا و  ۀعرز  وبا  ۀـّیدّمحملا  ۀنّـسلا  یلع  نارثاعلا  ۀـّیوبّنلا و  ثیداحالل  ناظفاحلا  نامامالا  هل  ضرعف  روباسین  قوس  ّقش  دـق  ابهش و 
ةداّسلا نب  لیلجلا  دیّـسلا  اهّیا  هل  الاقف  ۀـیارّدلا  ۀـیاوّرلا و  لها  ثیدـحلا و  ملعلا و  ۀـبلط  نم  نوصحی  قئالخ ال  امهعم  یـسوّطلا و  ملـسا  نب 

یّلص دّمحم  كّدج  نع  کئابآ  نع  اثیدح  انل  تیور  نومیملا و  کهجو  انتیرا  ام  ّالا  نیمرکالا  کفالـسا  نیرهطالا و  کئابآ  قحب  ۀّمئالا 
هل تناکف  ۀـکرابملا  هتعلط  ۀـیورب  قئالخلا  کلت  نویع  ّرقا  ۀـّلظملا و  فشکب  هناـملغ  رما  ۀـلغبلا و  فقوتـساف  هب  كرکذـن  مّلـس  هیلع و  هَّللا 

رفاحل لّبقم  باّرتلا و  یف  غّرمتم  كاب و  خراص و  نیب  ام  مه  هیلإ و  نورظنی  مهتاقبط  یلع  مایق  مهّلک  ساّنلا  هقتاع و  یلع  ناتیلدـم  ناـتباؤذ 
ةرثکب انوذوت  مکعفنی و ال  ام  عامـسل  اوتـصنا  اوع و  اوعمـسا و  ساـّنلا  رـشاعم  ءاـملعلا  ءاـهقفلا و  ۀّـمئالا و  تحاـصف  جیجّـضلا  ـالع  هتلغب و 

یلعتسملا ناک  مکئاکب و  مکخارص و 
رقابلا دّمحم  هیبا  نع  قداّصلا  رفعج  هیبا  نع  مظاکلا  یسوم  یبأ  ینثّدح  یسوم  نب  یلع  لاقف  یسوطلا  ملـسا  نب  دّمحم  يزاّرلا و  ۀعرز  وبا 
لوسر ینیع  ةرق  یبیبح و  ینثّدـح  لاق  ههجو  هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هیبا  نع  ءالبرک  دیهـش  نیـسحلا  هیبا  نع  نیدـباعلا  نیز  هیبا  نع 
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لخد اهلاق  نمف  ینـصح  هَّللا  ّالا  هلا  ۀملک ال  لوقی  یلاعت  هناحبـس و  ةّزعلا  ّبر  تعمـس  لاق  لیئربج  ینثّدح  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
اوفاناف نوبتکی  اوناک  نیّذلا  يوّدلا  رباحملا و  لها  ّدـعف  لاق  راس  ۀـّبقلا و  یلع  رتّسلا  یقلا  ّمث  یباذـع  نم  نما  ینـصح  لخد  نم  ینـصح و 

افلا نیرشع  یلع 
هربق یف  هعم  نفدی  نا  یـصوا  بهّذلاب و  هبتکف  ۀّیناماّسلا  ءارما  ضعبب  دنّـسلا  اذهب  ثیدحلا  اذـه  لّصتا  يریـشقلا  مساقلا  وبا  ذاتـسالا  لاق  و 

نب دومحم  دیـس  هَّللا و  لوسر  ادّمحم  ّناب  یقیدصت  هَّللا و  ّالا  هلا  الب  یفطلتب  یل  رفغ  لاق  کب  هَّللا  لعف  ام  هل  لیقف  هتوم  دعب  مّونلا  یف  یئرف 
دّمحم نب  هَّللا  دبع  دّـمحم  وبا  لاق  ۀّـمهملا  لوصفلا  یف  هتفگ و  یبنلا  لآ  بقانم  یف  يوس  طارـص  رد  يرداقلا  یناخیـشلا  یلع  نب  دـمحم 

دلو نینـس و  سمخ  هیبا  تافو  دنع  هرمع  ناک  هریغ و  ادلو  هوبا  فلخی  مل  يدهملا و  دّـمحم  هنبا  صلاخلا  نسحلا  دّـمحم  یبأ  دـعب  مامالا 
يدهملا دّمحم  مساقلا  وبا 
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ردب رفعج  نب  ملاع  بوبحم  دمحم  ةرجهلا و  نم  نیتئام  نیسمخ و  سمخ و  ۀنس  نابعـش  نم  فصّنلا  ۀلیل  يأرنمّرـسب  صلاخلا  نسحلا  نب 

* ٌمیِجَر َکَّنِإَف  اْهنِم  ْجُرْخاَف  هیآ  ریسفت  رد  یهاش  ریسفت  رد  ملاع 
هتفگ

كاله ربکلاف  دـسحلا  صرحلا و  ربکلا و  یف  ثلث  یف  ساّنلا  كاله  امهیلع  یلاـعت  هَّللا  ناوضر  یلع  نب  نسحلا  لاـق  ۀّـمهملا  لوصفلا  یف 
لیباه لیباق  لتق  هنم  ءوّسلا و  دئار  دسحلا  ۀّنجلا و  نم  مالّسلا  هیلع  مدآ  جرخا  هب  سفّنلا و  ّودع  صرحلا  سیلبا و  نعل  هب  نیّدلا و 

ًادُضَع َنیِّلِضُْملا  َذِخَّتُم  ُْتنُک  ام  َو  ْمِهِسُْفنَأ  َْقلَخ  َو ال  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َْقلَخ  ْمُُهتْدَهْشَأ  ام  هیآ  ریسفت  رد  یهاش  ریسفت  رد  زین  و 
هتفگ و

نینمؤملا ریما  نم  باتکلا  ةروص  ناک  هیف و  همدقتسی  اباتک  نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم  یلا  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  یلع  بتک  ۀمهملا  لوصفلا  یف 
ةروشم نع  ساّنلا  رما  یندّلق  دق  هَّللا  نا  الا و  ۀبارق  ّقح و  وذ  ّیناف  ۀبارق  ّقح و  اذ  نامثع  ناک  ناف  دـعب  اّما  نایفـس  یبأ  نب  ۀـیواعم  یبأ  یلع 

عیمج یلا  ثعب  دـق  ّیناف  لجعلا  ّمث  ّیلع  لجعلاف  اوهرک  اّوبحا و  اولمع و  اوأر و  اـمیف  مهل  عبت  ساـّنلا  نا  ـالا و  راـصنالا  نیرجاـهملا و  نم 
فارـشا یف  یلع  مدـقاف  اّدـب  کلذ  نم  دـجا  مل  ینال  یتناما  ینید و  کلذ  يرتشأ  یندـلق  ام  کلذ  نم  مهدـّلقا  مهیلع و  دـهع  ـال  لاـمعلا 

لاق یلع  نینمؤملا  ریما  ای  اذه  ام  لاقف  ۀبعش  نب  ةریغملا  ءاج  باتکلا  نم  هغارف  دنعف  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  یباتک  یلع  کفوقو  دنع  کباحصا 
ّهنا لاق  تاه  لاق  اهلبقاف  ۀحیـصن  کل  يدـنع  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف  الوسر  هیلإ  هب  ثعبا  نا  دـیرا  هیف و  همدقتـسا  ۀـیواعم  یلا  هتبتک  باـتک 

كامدـق ترقتـسا  اذاف  کتعاط  همزلت  هدـهعب  هیلإ  ثعباف  هلماع  نامثع و  ّمع  وه  ماّشلا و  هدـی  یف  ۀـیواعم و  ریغ  کـیلع  ثعبنی  دـحا  سیل 
ًادُضَع  َنیِّلِضُْملا  َذِخَّتُم  ُْتنُک  ام  َو  ّلج  ّزع و  هَّللا  لوق  کلذ  نم  ینعنمی  ههجو  یلاعت  هَّللا  مرک  لاقف  کیأرب  هیف  تیار 

موس داتفه و  هجو 

باتک رد  هچنانچ  هدومن  دراو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  ار  ریط  ثیدح  يذـبیملا  يدزیلا  نیدـلا  نیعم  نب  نیـسح  هکنآ 
هک درک  اعد  دوب  هداهن  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبن  دزن  یغرم  هک  دنکیم  تیاور  سنا  زا  يذمرت  دیوگیم  هعباس  هحتاف  رد  حتاوف 

ریّطلا اذه  لکای  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  ّمهّللا 
هَّللا لوسر  لوقب  هربخاف  لعفف  ةراشب  يدـنع  کل  یل و  رفغتـسا  تفگ  یلع  اـب  سنا  دـیوگ  نیزر  دروخ و  وا  اـب  غرم  نآ  دـمآ و  یلع  سپ 

کلملا مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  نم  ریطلا  ثیدح  دع  دـق  نیّدـلا ، نیعم  نب  نیـسح  يذـبیملا  اذـهف  یهتنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
نیعم نب  نیـسح  همالع  و  نیعملا ، وه  ّقفوملا و  هَّللا  و  نیذلا ، قدّصلا و  باحـصا  ناعا  و  نیقیلا ، ّقحلا و  بابرا  یلا  نسحاف  نیبملا ، ّقحلا 
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نیروهشم املع  رباکا  زا  يذبیم  نیدلا 
455 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دناوخب وعدملا  نیدلا  مامه  نب  نیدـلا  ثایغ  هک  تفایرد  یهاوخ  لیـصفتب  هیبشت  ثیدـح  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  تسنیفورعم  ياهبن  مخافا  و 
زا نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسق  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  ضفارم و  رد  يروپنراهـس  نیدـلا  ماسح  حیرـصتب  هک  ریّـسلا  بیبح  باتک  رد  ریما 
زا ار  يذـبیم  تسا  راکـشآ  حـضاو و  باتک  نیا  نعاطملا  باب  رد  بحاصهاش  دوخ  تادافا  زا  نا  رابتعا  دامتعا و  زین  تسا و  هربتعم  بتک 
رد يوفک  نامیلـس  نب  دومحم  هدروآ و  لیـصفتب  وا  هلیـصا  رخافم  هلیلج  حـئادم  هدرمـش  قافآ  نادنمـشناد  مظعا  لب  قارع  ياملع  لضافا 
رد زین  ینیطنطـسق  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  لضاف  هدومن و  لقن  وا  حتاوف  باتک  زا  اجباج  هدومرف  دای  انالوم  بقلب  ار  وا  رایخالا  مالعا  بئاتک 
هک بطاخم  دجام  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  هتخادرپ و  دوخ  باتک  رد  وا  هدیدع  تافنصم  رکذب  هتخاس  روکذم  انالوم  ظفلب  ار  وا  نونظلا  فشک 

لقنب رخاوالا  لئاوالا و  دّیس  ثیدح  نم  رداون  هلاسر  رد  زین  هدوب  يوبن  تازجعم  زا  هزجعم  یهلا و  تایآ  زا  یتیآ  بطاخم  حیرصت  بسح 
هتشگ دیفتسم  وا  حتاوف  باتک  زا 

مراهچ داتفه و  هجو 

باتک رد  هچنانچ  هدومرف  ثیدح  بتک  رد  نا  تّحصب  حیرـص  حیرـصت  هدومن و  تیاور  ار  ریط  ثیدح  يریطملا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  هکنآ 
سدـقم ضرا  رد  نا  زا  هخـسن  فلالا  دـعب  نیتئام  نینامث و  ثلث و  هنـس  رد  هک  ةرهاطلا  هترتع  یبنلا و  تیب  لآ  لـضف  یف  ةرهازلا  ضاـیرلا 

هَّللا ۀّبحم  یف  نونامّثلا  نماثلا و  ثیدحلا  هتفگ  مدیچرب  نا  زا  هدـیدع  تارابع  مدـید و  یلعلا  کلملا  نم  ۀـیحتلا  فالآ  اهفرـشم  یلع  يرغ 
ثیدحلا بتک  یف  ّحص  ّهنا  کلذ  هنع و  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلعل  یلاعت 

لجحلا یّمسی  يوشم  ریط  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّیلا  يدها  لاق  هنع  هَّللا  یضر  کلام  نب  سنا  نع 
نا تلق  هتبجحف و  هنع  هَّللا  یضر  یلع  ءاجف  ریّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  يرابح  ّالا  هارا  ام  ۀیاور  یف  و 

عرقف ۀـثلاّثلا  ءاج  ّمث  هتبجحف  هَّللا  یـضر  یلع  ءاج  ّمث  یموق  نم  لجرل  ةوعّدـلا  نوکی  نا  ءاجر  لوغـشم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
هذه لاق  هَّللا  کمحری  اّنع  کسبح  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هل  لاق  لخد  اّملف  هتینع  دـقف  هلخدا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  لاقف  بابلا 

یموق نم  لجرل  نوکی  نا  تببحا  کتوعد و  تعمس  لاق  کلذ  یلع  کلمح  ام  سنا  ای  لاقف  لوغشم  ّکنا  لوقی  سنا  تاّرم و  ثلث  رخآ 
يذمرتلا هاور  هموقل  هّبح  یلع  لجّرلا  مالی  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقف 

يذـّلا يریطملا  ّصنب  ّتبث  ثیح  باـجحلا * فشکنا  غیّزلا و  رتـس  کـتهنا  باوّصلا و  مقل  ّقحلا و  قیرط  باّـهولا  هَّللا  دـمحب  رهظف  یهتنا 
إدبملا و یف  هّلل  دمحلا  و  بایترا * ّکش و ال  الب  حیحـص  ثیدحلا  ّنا  باذعلا * دشا  باحـس  باشوالا * نیدـحاجلا  نیرکنملا  یلع  رطما 

باب ّلک  یف  ۀناعتسالا  هنم  و  بآملا *

مجنپ داتفه و  هجو 

باحصالا بیترت  نایب  یف  باذملا  ربّتلا  باتک  رد  یعفاشلا  ینیسحلا  یفاحلا  دمحا  دمحم  نب  دمحا  هکنآ 
456 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دیامرفیم مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  هداتفا  بالّطلا  لقا  تسدب  قارع  رفس  رد  بابرالا  بر  تیانعب  نآ  هخسن  هک 
برضف ّیلع  یتاف  ّیلا  کیلإ و  قلخلا  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاق  ۀمقل و  لکا  یّمسف و  اریط  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرل  تمدق  ۀیاور  یف 
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تلقف یلع  برـضف  یلوالا  لثم  لاق  ۀمقل و  لکا  ّمث  ۀـجاح  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  تلق  ّیلع  لاق  تنا  نم  تلقف  بابلا 
لاقف هتوص  عفر  یلع و  برـضف  هتلاقم  لثم  لاق  ۀـمقل و  لکا  ّمث  ۀـجاح  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  تلق  ّیلع  لاق  تنا  نم 
ّیناف وه  کلعج  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  لاق  ّمث  مّسبت  ّیبّنلا  هار  اّملف  یلع  لخدـف  هتحتفف  بابلا  حـتفا  سنا  ای  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
تاّرم ثالث  بابلا  برـضال  ّینا  اّیبن  قحلاب  کثعب  يذلا  لاقف و  تنا  تنکف  ّیلا  هَّللا و  یلا  قلخلا  بحاب  هَّللا  ینیتای  نا  ۀـمقل  لک  یف  وعدا 

یهتنا هموق  ّبح  یلع  لجّرلا  مالی  ام  لاق  یبّنلا و  مّسبتف  راصنالا  نم  الجر  هعم  ّبحا  تنک  لاق  هتددر  مل  لاق  سنا  ینأردی  و 
ةدئفا ّرس  و  بایطالا ، نینمؤملا  رودص  ّرونف  بابلالا ، ماهفالا و  یلوال  ثیدحلا  اذه  يور  دق  باذملا ، ربتلا  بحاص  ینیـسحلا  یفاحلا  اذهف 

بابتلا رابتلل و  اضرعم  مهءامهد  لعج  باصّنلا و  نیدناعملا  بولق  قرحا  و  باجنألا ، نینقوملا 

مشش داتفه و  هجو 

رد هچنانچ  هدرک  تباث  امزج  امتح و  ار  ریط  ثیدـح  یعفاشلا  يروفـصلا  نامثع  نب  نمحرلا  دـبع  نب  مالّـسلا  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  هکنآ 
هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  باب  رد  سئافنلا  بختنم  سلاجملا و  ۀهزن  باتک 

قرطف ّیلا  کیلإ و  قلخلا  ّبحاب  ینتیا  ّمهّللا  لاق  ۀمقل و  لکا  یمسف و  اماعط  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل  تمّدق  هنع  هَّللا  یـضر  سنا  لاق 
کیلإ و قلخلا  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاق  ّمث  ۀـمقل  لکاف  لوغـشم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  تلقف  یلع  لاق  نم  تلقف  باـبلا  یلع 
هیلع و هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  هار  اّملف  ّیلع  لخدف  حتفف  سنا  ای  بابلا  حتفا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  لاقف  هتوص  عفر  بابلا و  یلع  قرطف  ّیلا 

بابلا برضال  ّینا  ّقحلاب  کثعب  يّذلا  لاقف و  ّیلا  هیلإ و  قلخلا  ّبحاب  ینیتای  نا  ۀمقل  لک  یف  هَّللا  وعدا  ّیناف  هّلل  دمحلا  لاق  مسبتف و  مّلس 
نم الجر  نوکی  نا  هَّللا  ینب  ای  توجر  لاق  سنا  ای  تعنـص  ام  یلع  کـلمح  اـم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاـقف  سنا  ینّدری  تاّرم و  ثـالث 

یلع نم  ریخ  راصنالا  یف  وا  لاقف  راصنالا 
سناب نا  تبسن  مزج  عطق و  هغیصب  هک  تستباث  امزج  امتح و  يروفص  همالع  دزن  ریط  ثیدح  هک  تسرهاظ  ۀحارص  ترابع  نیزا  لضفا  و 
شحفا ریّطلا  ثیدح  حدـق  ّنا  رهظ  و  نیّرلا ، باجح  عفترا  و  نیملا ، بابـض  عشقنا  و  نینیع ، يذـل  يروفّـصلا  ّصنب  حبّـصلا  رفـساف  هدومن 

تمظع تلالج و  هک  دنامن  یفخم  و  نیش ، مظعا  بیع و 
457 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

كاّیا ینذاعا و  یـضری و  امل  كاّیا  هَّللا و  ینقّفو  ملعا  هیف  لاق  ثیح  تسرهاظ  نا  لوا  زا  سلاجملا  ۀـهزن  باتک  دـصاقم  بلاـطم  توق  و 
لاقف نیحلاّصلا  تایاکح  نع  لئس  ّهنا  یلاعت  هَّللا  همحر  دینجلا  مساقلا  یبأ  نع  لقن  ام  دوصقملا  یف  عورـشلا  لبق  مّدقا  ّینا  ءاضقا  ءوس  نم 
عومد اهب  يرجی  نیبتحملا و  رطاوخ  اهب  جیهی  نیفراعلا و  رارسا  ملاعم  اهب  ییحی  نیدیرملا و  لاوحا  اهب  موقی  یلاعت  هَّللا  دونج  نم  دنج  یه 

َكَداُؤف  ِِهب  ُتِّبَُثن  ام  ِلُسُّرلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَن  الُک  َو  یلاعت  هلوق  معن  لاق  لیلد  نم  کلذ  یلع  لهف  لیق  نیقاتشملا 
ةدابعلا نم  هیلع  لمتشا  ام  مهرابخا و  نم  رّـسیت  ام  عمجا  نا  ۀمحّرلا  لّزنتت  نیحلاّصلا  رکذ  دنع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  لوقل  تببحاف 

لئاسملا نم  هرکذا  ام  عم  ۀـّیوقلا  ظعاوملا  نم  ۀـّیوغلا  سوفّنلل  رجاوّزلا  ۀّینّـسلا و  دـئاوفلا  فئاطّللاب و  کلذ  زرّطا  نا  مهراهن و  مهلیل و  یف 
ۀّیرط و شرعلا  یلع  مّرکملا  ۀحیرـض  یف  هتاذ  ۀـّیقیقح و  ةایح  هربق  یف  ّیح  وه  نم  ۀـّیربلا  ریخ  بقانم  نم  ةرطق  ۀـیّبطلا و  عفانملا  ۀـّیهقفلا و 

رکذب هتمتخ  سئافّنلا و  بختنم  سلاجملا و  ۀهزن  هتیّمس  ۀّیوق و  یناعم  توح  الوصف  اباوبا و  هتلعج  دق  ۀّیضرملا و  هتما  هباحصا و  هجاوزا و 
سلاجملا و ۀـهزن  باتک  ءارطا  فصو و  انث و  حدـق و  تیاهن  زین  ۀـناعالا و  هب  قیفوتلا و  هنم  ۀـّنملا و  لضفلاب و  اـهیلإ  لؤن  نا  ءاـجر  ۀـّنجلا 

تـسروکذم هعوبطم  هخـسن  رخآ  رد  هک  باشخ  نیـسح  دـمحم  لضاف  ظیرقت  زا  نآ  فنـصم  ملع  ترازغ  تلـالج و  تلاـنب و  تماـما و 
نیـسح دّمحم  باّهولا  ّهبر  یلع  لکوتملا  لوقیف  دعب  اّما  هَّللا  لوسر  یلع  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هّلل و  دمحلا  هترابع  هذه  تسحئال و  حـضاو و 
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هَّللا هدـمغت  یعفاّشلا  يروفـصلا  نمحّرلا  دـبع  ۀـمالعلا  ملاعلا  مامالا  خیّـشلل  سئافّنلا  بختنم  سلاجملا و  ۀـهزن  باتک  ناـک  اـمل  باـشخلا 
مل یتلا  ظعاوملا  سئافّنلا و  رداّونلا و  نم  هاوح  امل  هیلإ  قوّشلا  ةرثکل  هعبط  ررکت  دق  اهب  سناتسی  اهب و  ظعّتی  یّتلا  بتکلا  لجا  نم  هتمحرب 

هحیحصتب تمزلا  ۀیّمحملا و  رـصم  ۀسورحمب  ۀیلتـسکلا  ۀعبطملاب  ةّرملا  هذه  هعبط  راص  اّملف  هحیحـصت  یف  نتعی  مل  هنا  الا  هلاثما  یف  عمتجت 
تلصحف نیدلجم  یف  ّطخلاب  ۀخسن  حیحصتلا  ءانثا  یف  تدجو  یناّثلا و  ءزجلا  نم  ( 7  ) ۀمزلم نم  لّوالا و  ءزجلا  نم  ( 10  ) ۀمزلم ءادتبا  نم 

خلا همامتب  اهنم  عضوی  اهیلع  مالکلا  فّقوتی  ةدایز  نم  ّطخلاب  یّتلا  ۀخسّنلا  یف  تدجو  ام  الّوا و  ۀعوبطملا  ۀخسّنلا  عم  ۀلباقملا  اهب 

متفه داتفه و  هجو 

لطابلا لاطباب  موسوم  تراسج  دـیزمب  ارنآ  هک  قدـصلا  فشک  قحلا و  جـهن  باوج  رد  يزاریـشلا  یجنخلا  ناـهبزور  نب  هَّللا  لـضف  هکنآ 
ۀلیضف وه  روهشم و  ریّطلا  ثیدح  لوقا  هتفگ  ریط  ثیدحب  ۀمارکلا  ناطیم  هاّوب  ۀمالّسلا و  راد  هَّللا  هلحا  یلح  همالع  لالدتسا  باوجب  هدومن 

ۀمیسج ۀبقنم  ۀمیظع و 
458 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هکنآ ات  درادن  یتالابم  تاحـضاو  راکنا  رد  وک  ناودع  ضغب و  همه  نیا  اب  ناهبزور  نبا  هک  ۀنملا  دمحلا و  هّللف  ّصّنلا  یلع  ّلدت  نکل ال  و 
تیاور تنـس  لها  تاقث  هک  بانجنآ  هناشاک  کیالم  هناخ  قارحاب  ار  مالّـسلا  اـهیلع  ءارهز  همطاـف  ترـضح  یناـث  دـیدهت  تیاور  راـکنا 

لوبق ملست و  هکلب  هدرکن  فیرـش  ثیدح  نیا  راکنا  در و  دهدیم  رارق  یـضفار  تستنـس  لها  مظاعا  زا  هک  ار  يربط  دیامنیم و  دناهدرک 
رب دراد  هّمات  تلالد  مالک  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  تسا و  هیمسج  تبقنم  همیظع و  تلیضف  نا  تسروهشم و  ثیدح  نیا  هک  هتفگ  هدومن  نآ 

اهاج هکیفـص  داب  هک  هداد  ور  رکـس  هچ  ار  یلباک  هک  مناریج  تسین  لاطبا  راکنا و  قئال  نا  هکنیا  فیرـش و  ثیدـح  نیا  داـمتعا  راـبتعا و 
هتخارفارب باوص  قح و  تفلاخم  دانع و  ملع  هتفات  رس  شراثآ  يافتقا  زا  اج  نیا  رد  هدومن  ناهبزور  نب  لضف  یسیلهساک  يراوخ و  هلـضف 

تسرهاظ و شمالک  زا  نآ  بیذکت  دوخ  هک  هرونب  هَّللا  بهذ  یبهذ  تفارخ  لقنب  هتفگ و  عوضوم  ار  فیرـش  ثیدـح  نینچ  امتح  اعطق و 
داد هجیتن  نیا  یلباک  تحاقو  تراسج و  نیا  اهرخآ  هدرک و  شوخ  لد  تسردـن  ذـش و  ضحم  هک  هفیـشارش  هَّللا  رّزج  يرزج  زدـه  رکذ 

ار یلباک  تافارخ  نامه  دندوبر و  يوضترم  لضف  راونا  ءافطا  رد  قبس  بصق  دندوشگ و  بل  تاهّرت  نیمهب  وا  عابتاب  مه  بحاص  هاش  هک 
ریخ ثیداحا  ّدر  یلع  ةراسجلا  لیلاضالاب و  لـلعّتلا  لـیطابالاب و  لوقلا  نم  هَّللا  رفغتـساف  دـنتخادنا  تسد  تـالمهم  نیرب  دـندومن و  هداـعا 

نیبصعتم و هلخاد  نایّنـس  نایعا  نیملکتم  رباـکا  زا  ناـهبزور  نب  لـضف  لـضاف  نیعّللا و  سیلبا  سواـسول  ءاـفتقا  بذـکلاب  اـهیمر  نیّیبّنلا و 
هَّللا لضف  دیامرفیم  عساتلا  نرقلا  لهال  عمال  ءوض  رد  یعفاشلا  يواخسلا  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  سمش  تسناشیا  ناشالاو  نیتنعتم 

هجاوخب فرعی  یفوّصلا و  یعفاّشلا  يزاریّشلا  لصالا  یجنخلا  نیّدلا  نیما  ناهبصاب  یضاقلا  نب  ریخلا  وبا  نیمالا  هَّللا  لضف  نب  ناهبزور  نب 
اهریغ نیلصا و  ناعم و  ۀّیبرع و  نم  نونف  یف  مدفت  هعم و  دّرجت  یناتسدرالا و  لامجلاب  کلست  يزاریّـشلا و  نیدلا  دیمعک  ۀعامج  مزال  اّلم 

لیلخلا و سّدقملا و  تیب  راز  اهب و  هّمأ  تیفوتف  ةرهاقلا  مدـق  عنقت  قوذ و  حارطنا و  ةرـشع و  فطل  فّشقت و  هّجوت و  كولـس و  نسح  عم 
نا دعب  رسف  اهب  ینیقل  نیلامث و  عبس و  ۀنس  نم  ارهشا  اهب  رواجف  ۀیوبنلا  ۀنیدملا  یلا  رفاس  هنفد و  دهشف  سدقملا  تیبب  لامجلا  هخیـش  تام 

عمـس ۀـضوّرلاب و  هریغ  يراخبلا و  ّیلع  أرق  و  اهب ؟؟؟ حرـشنا  امف  يرـضیخلاب  عاـمتجالا  هل  نّسح  ّهنا  عم  ةرهاـقلاب  یندـجی  مل  نیح  رّدـکت 
ۀـضوّرلا یف  انترـضحب  تدشنا  همتخ  موی  ۀعیدب  ةدیـصق  لمع  ثیحب  حدـملا  یف  غلابی  ناک  هّلک و  کلذـب  طبتغا  حالطـصالا و  یف  اسورد 

: اهلوا
یئاشحأ  ماقسا  يور  اّمم  ّحصف  ءاّبحالل  اثیدح  میسنلا  يور 

نب دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  یلع  هأرق  دق  ملسم و  متخ  یف  يرخا  لمع  اذک  هریغ و  نم  امظن  لیق  ام  عم  نسحلا  هّطخب  يدنع  یه  و 
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459 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: اهلوا ذئنیح  یغارملا  جرفلا  نبا 

انس وا  رجهی  مل  نم  قشعی  سیل  نا  انسح  يوهلا  یف  اثیدح  مکنع  تحّحص 
هل ّقحف  هرکشا  دحجی و  هَّللا ال  لضفف  هَّللا  دمحا  یلوقب  اهتحتتفا  ۀلفاح  ةزاجإ  هل  تبتک  ریبکلا و  خیراّتلا  نم  هتمجرت  یف  اضیا  هّطخب  یه  و 

بقانم عمج  ّهنا  یل  لاق  روکذملا و  خیراّتلا  یف  اضیا  هتبثا ؟؟؟ امب  هتفصو  دّمحم و  اندّیس  یفطصملا  هدبع  یلع  یّلصا  دمحی و  رکشی و  نا 
؟؟؟ یناتسدالا هخیش 

هدـصاقم و رئاس  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  اغّلبم  هدالب  یلا  عجر  ّجـحف و  اهمـسوم  یف  ۀّـکمب  ینیقل  ّمث  نیّتس  یلا  نیـسمخلا  نیب  اـمیف  هدـلوم  ّنا  و 
ناهبزور نب  لضف  دیشر  لضاف  هتراشا و  نسح  هتغالبل و  بوقعی  ناطلّسلا  ناوید  یف  ابتاک  ناک  ّهنا  نیعست  عبـس و  ۀنـس  یف  ینغلب  هدارم و 

نبا تیامح  ددصب  هک  یئاج  لاقملا  ۀفاطل  حاضیا  رد  هچنانچ  دیامرفیم  وا  مالکب  لالدتـسا  جاجتحا و  دیامنیم و  دای  لیجبت  میظعتب و  ار 
؟؟؟ سدق ناهبزور  نب  لضف  فرطب  يرتشوش  هَّللا  رون  یضاق  بانج  هک  یئاطخ  هتفگ  هدمآ  رد  ناهبزور 

ِناْطیَّشلا  َزْجِر  ْمُْکنَع  َبِهُْذی  همیرک  رد  تسزجر  ظفل  ياجب  سجر  ظفل  عوقو  دناهدرک  تبسن  هّرس 
زا یهلا  مالکب  فیرحت  هک  هدش  تریـصب  بابرا  مولعم  افنآ  لوقا  هتفگ  حاضیا  رد  دیـشر  لضاف  زین  خلا و  تسین  باجعتـسا  مزلتـسم  نا  و 

لـضاف زین  خلا و  قرطتم  ۀـّیماما  ياملع  لاوقا  دـییأتب  هنع  ثوحبم  رییغت  رد  ةریثک  تالامتحا  لب  ققحتم  ریغ  هّرـس  سدـق  ناهبزور  نب  لضف 
تـسبانج ناب  نخـس  يور  ار  ضرغم  هک  هلظ  دـم  فنـصم  هکنانچ  تسین  ملـسم  هیواعم  نتـسناد  ۀـفیلخ  هتفگ و  نیدـشاّرلا  ةّرغ  رد  دیـشر 
ناطلّـسلا نم  دـیلقتلا  زوجی  ّمث  هدومرف  هیادـه  بحاص  تسا و  هدومرف  تقو  تدوج و  تیاـغ  رد  هیرـشع  اـنثا  هفحت  رد  ثحبم  نیا  قیقحت 

نیدـلا دیعـس  همالع  هتبون و  یف  ّیلع  دـیب  ناک  ّقحلا  ۀـیواعم و  نم  اودـّلقت  مهنع  هَّللا  یـضر  هباحـصا  نـال  لداـعلا  نم  زوجی  اـمک  رئاـجلا 
یلا رمالا  لآ  مث  هدومرف  مالکلا  بیذهت  رد  ءارما و  اکولمم و  لب  ءافلخ  نونوکی  هدعب ال  نم  ۀـیواعمف و  هدومرف  دـئاقع  حرـش  رد  ینازاتفت 

لضف ۀنطلّسلا و  کلملا و  یلا  نیثلث  دعب  ۀمامالا  بلقناف  ۀنتفلل  انیکست  ۀیوعمل  رمالا  ملس  هتعیب  نم  رهشا  ۀتـس  دعب  هنع و  هَّللا  یـضر  نسحلا 
ءافلخلا نم  نکی  مل  ّهناف  هنع  بذـلاب  الـصا  انل  مامتها  الف  ۀـیواعم  نعاطم  نم  هرکذ  یف  ةدـئاف  هدومرف و ال  لطابلا  لاـطبا  رد  ناـهبزور  نب 

؟؟؟ نیدشارلا
مّظعم نال  ۀـمئالا  مهنوک  یف  کشی  سانلا و ال  مهب ؟؟؟ يدـتقیل  مهمیرح  نع  نعطلا  ّبذ  ءافلخلا و  ۀـماقال  ابجوم  هنع  ّبذـلا  نوکی  یتح 

یف مالـسالا  كولم  مالـسالا و  كولم  نم  ناک  ّهناف  ۀیواعم  اّما  ۀـیالولا و  ملعلا و  یثراو  ةوبّنلا و  ءافلخ  اوناک  مّهناف  مهیارب  طونم  مالـسالا 
نبا هیلع  عنـشی  یّتح  اماما  هلعجی  ۀـیواعم و  ۀـعباتمب  یـضری  نم  لوقا  دـیامرفیم  زین  لاق و  اـم  رخآ  یلا  نعاـطملا  نع  نولحی  ـال  مهلاـمعا 

يدابآلیضف یلع  ردیح  يولوم  رصاعم  لضاف  یهتنا و  هنع  ّبذن  نا  انیلع  سیل  كولملا و  نم  ّهنا  انرکذ  دق  رهطملا و 
460 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف هماقم  هَّللا  یلعا  یّلح  همالع  باـنج  هلباـقمب  وا  تراـسج  رکذـب  هتخادرپ  ناـهبزورب  هتیمـستب  ول  ناـهبزور و  نب  لـضف  ناـشمیخفتب  زین 
لقن يدیمح  زا  یّلح  همالع  هک  ضوح  ثیدح  رکذ  دعب  مالکلا  یهتنم  یناث  کلسم  رد  هچنانچ  هتخاس  رورـسم  دوخ  لد  نانجلا  سیدارف 
هَّللا رانا  ناهبزور  لصاف  هدرپس و  ملق  ناـبز  رب  تیاور  هدزناـپ  بیرق  هدرک  عّبتت  ارنآ  دـننام  ثیدـح و  نیا  رگید  قرط  زاـب  دـیوگیم  هدرک 

هدیناسر میدقتب  غیلب  یعاسم  هّیماما  مظعا  ماما  لیهجت  رد  هنازیم  تانسحلاب  لقث  هناهرب و 

متشه داتفه و  هجو 

عماوجلا عمج  باتک  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  هددعتم  قرطب  ار  ریط  ثیدح  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیّدـلا  لالج  هماّلع  هکنآ 
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هتفگ
مث هنم  لکاف  لیّللا  نم  اهل  يدـها  ریطب  نمیا  ّمأ  هتتاف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باب  یلع  اـسلاج  تنک  لاـق  سنا  نع  يرهّزلا  نع 
نم الجر  علطا  ّمهّللا  لوقا  انا  بابلا و  یلع  تفقوف  کیلإ  کقلخ  ّبحا  علطا  ّمهّللا  لاقف  کلذ  لـضفب  تیهتنا  یّتح  تئجف  ۀلـضف  یناـطعا 

يذـّلا هّلل  دـمحلا  هلخدا  ّمهّللا  لاقف  بابلا  یتا  دـق  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اذـه  تلقف  بلاـط  یبأ  نب  یلع  علط  ذإ  فقاول  ّینا  هَّللا  وف  راـصنالا 
راّجنلا نبا  یعم  لکف  ندا  ّیلا  هقلخ  ّبحا  علطا 

حضاو و دش  دهاوخ  روکذم  دعب  ام  رد  هَّللا  ءاشنا  هک  لاّمعلا  زنک  تارابع  زا  عماوجلا  عمج  رد  رگید  قرطب  ار  ثیدح  نیا  یطویـس  داریا  و 
رد یطویس  دوخ  تسعطاوس  دماحمب  هفوصوم  هفورعم  رافسا  عماول و  حئادمب  هحودمم  هروهشم  بتک  زا  عماوجلا  عمج  باتک  تسحئال و 

باعیتسا یلا  هیف  تدـصف  لفاک  ۀـّیوبّنلا  ۀفیرّـشلا  ثیداحالا  عمجب  لفار  فینم  بابل  لفاح و  فیرـش  باتک  اذـه  هتفگ  عماوجلا  عمج  لوا 
متاخ لک  قوطا  هصنب و  یفطـصملا  ظفل  هیف  قوسا  لّوالا  نیمـسق  هتمـسق  ۀّیلعلا و  دـیناسملا  باوبال  احاتفم  هتدـصرا  ۀـیوبّنلا و  ثیداحالا 

نم نیعمجا و  مهیلع  هَّللا  ناوضر  ۀباحّصلا  نم  هاور  نم  ةربتعملا و  بتکلا  باحـصا  ۀّمئالا  نم  هجّرخ  نم  رکذب  ثیدحلا  نتم  عبتا  هّصفب و 
مجعملا فورح  یلع  ۀغّللا  بیترت  ابترم  هفعـض  هنـسح و  ثیدحلا و  ۀحـص  اهنم  فرعی  ۀـقیرط  اکلاس  ةرـشع  نم  رثکا  وا  ةرـشع  یلا  دـحاو 

فورح یلع  ابترم  عماوجلا  عمج  باتک  نم  لاوقالا  مسق  یهتنا  امل  هتفگ  لاـعفا  مسق  لوا  رد  یطویـس  زین  هدـعب و  اـمف  ۀـملکلا  لّوا  اـّیعارم 
وا لوق  وا  لعف  یلع  ۀلمتـشملا  وا  ۀصتخملا  ۀّیلعفلا  یه  هطیرّـشلا و  هذه  نم  ۀـجراخلا  ثیداحالا  ۀـّیقبب  هتعبتا  يوبّنلا  ظفّللا  لّوا  یف  مجعملا 

بترم مسقلا  اذـه  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  ۀـّیوبّنلا  ثیداحالا  نم  دوجوم  وه  ام  عیمجل  اعماج  باـتکلا  نوکیل  کـلذ  وحن  وا  ۀـعجارم  وا  ببس 
لیسارملاب مث  ءاسّنلاب  ّمث  تامهبملا  ّمث  کلذک  ینکلا  ّمث  ءامسألا  یف  مجعملا  فورح  یلع  یقابلا  ّمث  ةرـشعلاب  ایداب  ۀباحّـصلا  دیناسم  یلع 

نا مث  هتفگ  عماوجلا  عمج  رکذ  رد  نونفلا  بتکلا و  یماـسا  نع  نونظلا  فـشک  رد  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  قـیفّوتلا و  هّللاـب  و 
نیدلا ءالع  هماّلعلا  خیشلا 
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یف لامعلا  زنک  هاّمس  ریغّصلا و  عماجلا  ّبتر  امک  ریبکلا  باتکلا  اذه  ّبتر  هنس 975  یفوتملا  یقّتملا  ریهّشلا  يدنهلا  نیّدلا  ماسح  نب  یلع 
نیب هیف  عمج  ثیح  هنم  اـعمج  رثکا  اـهیف  ری  ملف  ثیدـحلا  بتک  نم  ۀّـمئالا  هنّود  اّـمم  ریثک  یلع  فقو  ّهنا  هیف  رکذ  لاـعفالا  لاوقـالا و  ننس 

فـشک نکمی  ّهنا ال  اهنم  ۀـلیلج  دـئاوف  نع  اـیراع  ناـک  نکل  نیمـسق  هلعج  ةداـفالا و  نسح  يودـجلا و  ةرثک  عم  داـجا  ۀّتّـسلا و  لوصـالا 
باتک الّوا  بّوبف  کلذ  هیلع  رـسعی  کلذک  نوکی  نم ال  ایلعف و  ناک  نا  هیوار  مسا  اّیلوق و  ناک  نا  ثیدـحلا  سار  ظفح  اذإ  الا  ثیدـحلا 
بوب ّمث  لاوقالا  ننس  یف  لاّمعلا  ۀیاغ  هاّمـس  لاوقالا و  مسق  ۀّیقب  بوب  ّمث  لاوقالا  ننـس  یف  لاّمعلا  جهنم  هاّمـس  هدئاوز و  ریغّـصلا و  عماجلا 

مث لاّـمعلا  زنک  هاّمـس  لوصـالا و  عماـج  بیترتک  بیترت  یف  عیمجلا  عمج  مث  لاوقـالا  كردتـسم  هاّمـس  عماوجلا و  عمج  نم  لاـعفالا  مسق 
خیـشلل عماوجلا  عمج  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  تادـلجم و  عبرا  یف  الفاح  اباتک  راـصف  هصّخل  هبختنا و 
تسنالک یباتک  نیا  عماّولل و  بکاوکلا  ئدبم  يّذلا  ناحبس  هلّوا  ۀئامعست  رشع و  يدحا  هنس  یفوتملا  یطویسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع 

ای هد  ات  کـی  زا  يوار  جرخم و  رکذ  اـب  هّصنب  ثیدـح  ظـفل  قوس  رد  لوا  هدومن  مسق  ود  هدرک و  هیوبن  ثیداـحا  باـعیتسا  دـصق  يو  رد 
دیناسم رب  بترم  اهوحن  هعجارم و  ای  ببس  ای  لعف  لوق و  رب  هلمتـشم  ای  هضحم  هیلعف  ثیداحا  رد  یناث  مجعم  فورح  رب  تغل  بیترتب  هدایز 

بتک باتک  نیا  يارب  لیسارم و  رد  رتسپ  تامهبم  رد  رتسپ  ینک  رد  رتسپ  امسا  رد  مجعم  فورح  رب  هدرک  مدقم  نا  رد  ار  هرشع  هباحص و 
هیلع علطا  ام  بسحب  اذه  يوانملا  لاق  اهرساب  ۀیوبّنلا  ثیداحالا  عمج  عماوجلا  عمج  یف  تدصق  دیوگ  ریغص  عماج  رد  هدرک  هعلاطم  رایسب 
یف همامتا و  لبق  ۀینملا  هتمرتخا  دق  ّمت و  ول  روکذملا  عماجلا  هعمج  یلع  اهتفانا  اهب و  ۀـطاحالا  رّذـعتل  رمالا  سفن  یف  ام  رابتعاب  ّفلؤملا ال 

يراخبلا لاق  ثیدح و  فلا  فلا  ظفحی  دمحا  ناک  ۀعرز  وبا  لاق  رسک و  فلا و  ۀئام  عبس  ثیدحلا  نم  ّحص  دمحا  نع  رکاسع  نبا  خیرات 
رد یهتنا  ثیدح  فلا  ۀـئامثالث  نم  حیحّـصلا  تفّنـص  ملـسم  لاق  حیحـص و  ریغ  ثیدـح  فلا  یتئام  حیحـص و  ثیدـح  فلا  ۀـئام  ظفحا 
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باتک زا  هچ  رگا  تسین  باعیتسا  هطاحا و  يوعد  لاجم  کـلذ  عم  تسترثک و  هکلب  تسین  تقیقح  ددـع  نیاـب  دارم  هتفگ  نونظلا  فشک 
یقتملاب ریهـشلا  يدنهلا  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نیدلا  ءالع  همالع  خیـش  تسراوشد و  تاعومـسم  تایورم و  عیمجب  لوصو  هک  اریز  دـشاب 

زا ثیدـح  بتک  رد  رایـسب  تانودـم  رب  هک  هدرک  رکذ  هداهن و  مان  لاـعفالا  لاوقـالا و  ننـس  یف  لاّـمعلا  زنک  هدرک و  بترم  ار  باـتک  نیا 
يودج ترثک  اب  تسنآ  زج  هتس و  لوصا  عماج  هک  اریز  مدیدن  باتک  نیزا  عمجلا  رثکا  اهنا  رد  یباتک  چیه  نکیل  مدش  فقاو  همئا  فیلات 

مان تسیلوق و  رگا  دشابن  دای  ثیدح  رـس  هک  یتقو  ات  ثیدح  فشک  ناکما  مدـع  لثم  هلیلج  دـئاوف  زا  تسیراع  اما  هداجا  هدافا و  نسح  و 
يورب درادن  دای  نیا  هک  ره  تسیلعف و  رگا  يوار 
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ار وا  مسق  هیقب  هدعب  هدرک  مان  لاوقالا  ننس  یف  لاّمعلا  جهنمب  هدومن و  بّوبم  ارنآ  دئاوز  ریغـص و  عماج  لوا  سپ  رذعتم  ثیدح  جارختـسا 

همه هدعب  متخاس  یّمسم  لاوقالا  كردتـسمب  هتخاس  بّوبم  ار  لاعفا  مود  مسق  رتسپ  مداهن  مان  لاوقالا  ننـس  یف  لامعلا  ۀیاغ  هدومن  بیوبت 
یباتک سپ  درک  نآ  صیخلت  باختنا و  هدعب  دـش  هدـیمان  لامعلا  زنک  ار  عومجم  هدرک  بترم  لوصالا  عماج  بولـسا  رب  بیترت  کی  رب  ار 

لاق ّهنا  هنع  یکح  هتفگ و  یطویـس  همجرتب  رفاس  رون  رد  سوردیعلا  هَّللا  دـبع  نب  خیـش  نب  رداقلا  دـبع  یهتنا و  دـمآ  دـلجم  راچ  رد  لفاح 
هل تلقف  عماوجلا  عمج  وه  ثیدحلا و  یف  هفیلات  یف  تعرش  اباتک  هل  ترکذف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  يدی  نیب  ّیناک  مانملا  یف  تیأر 

دمحم نب  یسیع  يدهم  وبا  خیـش  اهریفاذحب و  اینّدلا  نم  مظعا  يدنع  يرـشبلا  هذه  لاق  ثیدحلا  خیـش  ای  تاه  لاقف  هنم  ائیـش  مکیلع  أرقا 
یف تعرش  اباتک  هل  ترکذف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هیدی  نیب  یّنناک  مانملا  یف  تیأر  لاق  ّهنا  هنع  یکح  هتفگ و  دیناسالا  دیلاقم  رد  یبلاعثلا 
نم مظعا  يدنع  يرـشبلا  هذه  لاق  ثیدحلا  خیـش  ای  تاه  یل  لاقف  هنم  ائیـش  مکیلع  أرقا  هل  تلقف  عماوجلا  عمج  وه  ثیدـحلا و  یف  هفیلات 

هلاسر رد  بطاخم  تسبطاخم و  لضاف  خیاشم  خیـش  تسا و  هعـسات  ۀئام  رد  هّینـس  نید  ددجم  یطویـس  نیدـلا  لالج  اهریفاذـحب و  اینّدـلا 
هرخـص نب  دمحم  یطابنـس و  يواخـس و  یطویـس و  نیدلا  لالج  ایرکز و  نیدـلا  نیزب  دوخ  دـلاو  دنـس  ياهتنا  رکذ  دـعب  ثیدـح  لوصا 

روهـشم و قافا  رد  اهنیا  دـیناسا  رئاس و  رئاد و  اهنیا  فیناصت  دوب و  تقو  ظفاح  دنتـسم و  نیروکذـم  نیزا  یکی  ره  هکنآـب  هدرک  حیرـصت 
دبع رایخالا  ةداسلا  تاقبط  یف  راونالا  حقاول  زا  وا  رخافم  دماحم و  حئادم و  نساحم و  رثآم و  لئاضف و  بقانم و  یلاوع و  زین  تسفورعم و 
نب يدهم  وبا  دیناسالا  دیلاقم  سوردیعلا و  خیـش  نب  رداقلا  دبع  رـشاعلا  نرقلا  رابخا  یف  رفاس  رون  ینارعـشلا و  یلع  نب  دـمحا  نب  باهولا 

هیلع و مانالا ، ریخ  نیدل  ۀعـساتلا  ۀئاملا  سار  یلع  مهمعزب  ددجملا  ماّلعلا ، مرقلا  ظفاحلا  یطویّـسلا  اذهف  تسرهاب  رهاظ و  یبرغملا  دـمحم 
دق ماری ، اهرصح ال  بقانمب  صوصخملا  مانملا ، یف  هناسل  یلع  ثیدحلا  خیشب  بقلملا  مالّـسلا ، ۀّیحتلا و  فالآ  مارکلا ، نیرهاّطلا  هلا  یلع 

غزاوـنل ارحد  و  ماـثغالا ، نیرکنملا  ناـیغطل  اـعدر  و  ماـمتهالا ، ۀـیانعلا و  دـیزمل  ءادـبا  و  مارملل ، اـتابثا  ةدـیدع  قرطب  ثیدـحلا  اذـه  يور 
هتاوفه یلع  مدنی  مأ  مارغ ، وا  عولو  ّهدر  ثیدحلا و  لاطباب  مامحلا ، دجاملا  بطاخملل  كاذ  دعب  یقبی  له  يردا  الف  ماهوالا ، مهکوکش و 

مامز قثواب  اهنع  هسفن  ّفکی  و  مامّرلل ، ۀیکاحلا 

مهن داتفه و  هجو 

هتـسناد جاجتحا  لباق  نسح و  ارنآ  هدومن و  تابثا  ار  ریط  ثیدح  یکملا  یمتیهلا  رجح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  نیدـلا  باهـش  هکنآ 
هنم و دمتعملا  صّخلأ  ّنا  تدراف  هیف  ظافحلا  مالک  رثک  ثیدح  ّیلع  بقانم  یف  درو  هیبنت  هتفگ  هیزمه  هدیصق  حرش  هیکم  حنم  رد  هچنانچ 

هظفل
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  دنع  ناک  سنا  نع 
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يذمّرتلا هاور  هعم  لکاف  ّیلع  ءاجف  ریّطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ریط 
اسفن نیثالث  نم  رثکا  سنا  نع  هاور  كردتـسملا  یف  مکاحلا  لاق  ةریثک  قرط  هل  لب  عوضومب  سیل  ّهنا  هیف  ظافحلا  یقّقحم  دنع  دمتعملا  و 

نـسحلاک هب  جتحی  هریغب  نسحلا  نا  یلع  اضیا  نوققحملا  هریغل و  انـسح  هدنـس  ریـصی  هلثمب و  قرّطلا  کلت  نم  ّلک  يوقیف  ذـئنیح  یهتنا و 
اهتاور يرخا  قیرط  هل  هحرج و  نم  هقثو و ال  نم  را  مل  ظافحلا  ضعب  لاـق  دـحاو  اـّلا  تاـقث  مهّلک  اـهتاور  قیرط  هقرط  ۀـلمج  یف  هتاذـل و 
دیعـس یبأ  ّیلع و  نع  ّحص  ّهنا  مکاحلا  رکذ  هقثو و  دحاو  ریغ  ّناب  ضراعم  وه  ّيوقلاب و  سیل  هیف  یئاسّنلا  لاق  دحاو  الا  اضیا  تاقث  مهلک 

وبا ظفاحلا  جرخا  اّدج  اهترثکل  هب و  جتحی  انسح  هتّریص  هقرط  ةرثک  نا  قبس  ام  ّقحلاف  مولعم  حیحصّتلا  یف  هلهاست  نکل  حیحص  ّهنا  ۀنیفس  و 
ولغلاب فورعم  رهاط  نبا  لطابلا و  وهف  ۀـلولعم  ۀـلطاب  اهّلک  هقرط  رهاط  نبا  لوق  عوضوم و  ّهنا  مهـضعب  لوق  اّما  اءزج و  اهیف  هیودرم  نب  رکب 

مل کلذـل  ۀـیهاو و  ةریثک  اقرط  هل  ۀـیهانتملا  للعلا  هباتک  یف  رکذ  مولعم  وه  امک  عضولاـب  مکحلا  یف  هلهاـست  عم  يزوجلا  نبا  شحاـفلا و 
هَّللا دـمحب  اجنیزا  حراّشلا  ۀخـسن  لصا  نم  تلقن  ۀخـسن  نع  ـالقن  یهتنا  هب  جـتحی  نسح  ّهنا  ـالّوا  رّرقت  اـم  ّقحلاـف  هتاـعوضوم  یف  هرکذـی 

لثم لاطبا  رد  ار  دوخ  هک  بصعتم  رجح  نبا  لثم  دزن  ثیدح  نیا  هک  دیدرگ  رهاظ  رافسالا  دنع  حبصلاک  وأ  راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک 
يدعب مکّیلو  ّهنا  ثیدح 

جاـجتحا و قئـال  تسنـسح و  ربـتعم و  دـمتعم و  هتـشادن  روذـعم  هدرک  نآ  حیحـصت  تیاور و  دوخ  تسموق و  هیلع  عمجم  نا  تحـص  هک 
تراسج نینچمه  تشاد و  شحاف  ولغ  هک  هدوب  فوصوم  دوخ  ردـپ  مسا  فالخ  رب  هک  رهاـط  نبا  لوق  هک  رهاـظ  مه  نیا  تسلالدتـسا و 
یفـصو اب  يزوجلا  نبا  هک  تسیوق  هبترمب  ثیدح  نیا  هک  دـیدرگ  تباث  مه  نیا  تسـضحم و  لطاب  نآ  عضو  هب  مکح  رب  نیبصعتم  رگید 

یف امک  هدومن  لاطبا  در و  هیوضترم  لئاضف  رد  ار  هحیحـص  ثیداحا  زا  هلمج  هکنآ  ات  ثیداـحا  عضوب  مکح  رد  دراد  ماـمت  تلهاـسم  هک 
هک هتفاین  نآ  لاجم  نیعبتتملا  یلع  یفخی  امک ال  هتخاس  لخاد  تاعوضوم  رد  مه  ار  دوخ  حاحـص  ثیداحا  زا  يرایـسب  هکلب  يراـبلا  حـتف 

حیحّصلا معنملا  نعمملا  رظّنلا * دیدحلا  بطاخملا  نم  بجعلاف  درامگرب  نآ  لاطباب  ار  دوخ  تمه  درامش و  تاعوضوم  زا  ار  ثیدح  نیا 
كابـش یف  هعوقو  نع  برعا  و  رطخلا * کلهلا و  دراوم  یف  هسفنب  رطاـخ  و  ربخ * روثع و  ریغ  نم  ّهدر  ربخلا و  اذـه  لـطبا  فیک  رـصبلا *

خیـش رثالا * ثیدحلل و  دقانلا  رغلا و * لوجحلا و  ۀحـضاو  بقانمل  زرحملا  رطخلا * میظعلا  هتمالع  ةدافا  یلع  فقی  مل  و  ررغلا * عدـخلا و 
ِرَبُْکلا يَدْحَِإل  اهَّنِإ  َرَفْسَأ * اذِإ  ِْحبُّصلا  َو  ََربْدَأ * ْذِإ  ِْلیَّللا  َو  ِرَمَْقلا * َو  اَّلَک  رجح * نبا  ظفاحلا  مالسالا 

مهتغلب و  رجدزم * هیف  ام  ءابنالا  نم  نیرکنملاءاج  دقف  ۀلمجلا  یلع  و  * 
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ُّرَمَأ َو  یهْدَأ  ُۀَعاَّسلا  َو  مهدعوم  ۀعاّسلاف  اوهتنی  مل  نئلف  رذعا * دقف  رذنا  نم  رذّنلا و 
ُّرَقَتْسُْملا ٍِذئَمْوَی  َکِّبَر  یلِإ  َرَزَو * اَّلَک ال  ُّرَفَْملا  َْنیَأ  ٍِذئَمْوَی  ُناْسنِْإلا  ُلوُقَی 

رجح نبا  هلیـصا  رثام  هلیثا و  رخافم  هلیمج و  دـماحم  هلیلج و  حـئادم  هرهاظ و  نساحم  هرهاز و  یلاعم  هرخاف و  لئاضف  هرهاب و  بقانم  و  * 
یلع نب  دمحا  نب  باهولا  دبع  رایخالا  ةداّسلا  تاقبط  یف  راونالا  حقاول  زا  تیالو  ثیدح  دلجم  رد  مامت  لیـصفتب  ماعنملا  هَّللا  دمحب  یکم 

رداقلا دبع  رـشاعلا  نرقلا  رابخا  نع  رفاس  رون  یجافخ و  دمحم  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  ایندلا  ةویحلا  ةرهز  ایلالا و  هناحیر  ینارعـشلا و  نب 
يواقرشلا و يزاجح  نب  هَّللا  دبع  هیعفاشلا  تاقبط  یف  ۀیهب  هفحت  يراق و  یلع  الم  ةاکـشم  حرـش  ةاقرم  سوردیعلا و  هَّللا  دبع  نب  خیـش  نب 

دبع نب  دمحم  دیـس  ضفاورلا  ضفاون  یخلب و  دمحم  یجاح  يذمرت  لئامـش  حرـش  یمرهج و  نیدـلا  رخف  نب  نیدـلا  لامک  هعطاق  نیهارب 
هینـس ررد  يرـصبلا و  هَّللا  دبع  نب  ملاس  دانـسالا  ۀفرعمب  دادما  یکملا و  ناهّدلا  دمحا  نب  نیّدـلا  جات  علطتملا  ۀـیافک  یجنزربلا و  لوسّرلا 

دبع نب  دمحا  لاملا  ةریخذ  يزبرکلا و  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  تبث  یناونشلا و  روصنم  نب  یلع  نب  دمحم  ۀیناونـشلا  دیناسالا  نم  الع  امیف 
يدینش بطاخم  دوخ  ثیدح  لوصا  هلاسر  يولهد و  قحلا  دبع  خیش  ۀنّسلاب  تبث  ام  یلیجعلا و  رداقلا 
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مداتشه هجو 

هتفگ لامعلا  زنک  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  هددعتم  قرطب  ار  ریط  ثیدح  یقّتملا  نیدلا  ماسح  نب  یلع  هکنآ 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاقف  ّنهرمخ  ّنهعابضاب و  ّنهتوش  دق  تالجحب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تتا  میلـس  ّمأ  ّنا  سنا  نع 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  نذاتـسا  لاقف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ءاجف  سنا  لاق  رئاّطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  ّمهّللا 
لخدا لاقف  هتوص  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عمـسف  داعف  عجر  مث  راصنالا  نم  لجر  ءیجی  نا  تببحاف  ۀـجاح  یلع  وه  تلقف  مّلس 

رکاسع نبا  هجرخا  يأ  رک  ّیلا  ّمهّللا و  ّیلا  ّمهّللا و  ّیلا  ّمهّللا و  ّیلع 
سنا دنسم  هتفگ  لاّمعلا  زنک  رد  زین  و 

کیلإ قلخلا  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  ّيوشم  رئاط  انل  يدهاف  ناتسب  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  تنک  لاق  سنا  نع  رانید  نع 
لاق مث  کلذ  لثم  هتددر  بابلا و  ّقد  ۀعاس و  دعب  ءاج  مث  عجرف  لوغشم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تلقف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ءاجف 
یلع لخدف  راصنالا  نم  الجر  نوکی  نا  عمطا  تنک  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  هتددر  ام  لاطف  هل  حتفا  سنا  ای  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

راّجنلا نبا  رکاسع و  نبا  هجرخا  يأ  رک  هموق  بحی  ءرملا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ریطلا  نم  هعم  لکاف  بلاط  یبأ  نب 
اضیا

ماعط نم  انمعطا  ّمهّللا  لوقی  هتعمـس  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  بجحا  تنک  لاق  کلام  نب  سنا  ینثّدح  لاق  يریـشقلا  هَّللا  دـبع  نع 
یلع اذاف  تجرخف  سنا  لاق  کّیبن  هّبحی  کّیبن و  ّبحی  کّبحی و  هّبحت و  نمب  انتئا  ّمهّللا  لاـقف  هیدـی  نیب  عضوف  يوشم  محلب  یتاـف  ۀـّنجلا 

هل نذا  ملف  یننذاتساف  بابلا  یلع  اذاف  تجرخف  کلذ  لثم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نم  تعمسف  تدع  مث  هل  نذا  ملف  یننذاتـساف  بابلاب 
لاق یلع  ای  کب  أطب  يّذلا  ام  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاقف  ینذا  ریغب  لخدف  اثلث  لاق  ّهنا  بسحا 

465 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یموق نم  لجر  ءیجی  نا  تببحا  ةوعّدـلا  تعمـس  اّمل  هَّللا  لوسر  ای  لاق  هتبجح  مل  سنا  ای  لاق  سنا  ینبجحف  لـخدال  تئج  هَّللا  لوسر  اـی 

مهاوس ضغبی  مل  ام  هموق  ۀّبحم  لجّرلا  ّرضی  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاقف  هل  نوکتف 
عمجم ینارعـش و  رایخالا  ةداسلا  تاقبط  یف  راونالا  حقاول  زا  یقتم  یلع  هّیلع  نساحم  هّینـس و  بقانم  هّیهب و  دماحم  هئیـضو و  حئادم  رک و 
نیدلا جات  علطتملا  ۀیافک  سوردیعلا و  هَّللا  دبع  نب  خیـش  نب  رداقلا  دبع  رـشاعلا  نرقلا  رابخا  نع  رفاس  رون  یتارجگ و  رهاط  دمحم  راحبلا 

ءالبنلا و فاحتا  یمارگلب و  دازآ  یلع  مالغ  زا  ناتسودنه  راثآ  یف  ناجرملا  ۀجس  قحلا و  دبع  خیش  ةوبنلا  جرادم  رابخالا و  رابخا  ناّهد و 
تاداسلا تاقبط  یف  راونالا  حقاول  رد  ینارعـشلا  یلع  نب  باهولا  دبع  تسحئال  حضاو و  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  مولعلا  دـجبا 

ةدم ۀفّرشملا  ۀکمب  نیعبرا  عبس و  ۀنس  یف  هب  تعمتجا  هنع  هَّللا  یضر  يدنهلا  یلع  يدّیس  دهاّزلا  عرولا  حلاّصلا  خیـشلا  مهنم  هتفگ  رایخالا 
وه و ةدابعلا  تمّـصلا و  ریثک  ناک  مظع و  یلع  دـلج  لـب  مّحللا  لـیلق  هنع  هَّللا  یـضر  ناـک  هظحل و  هتیورب و  تعفتنا  جـحلل و  اـهب  یتماـقا 

نم شارباب  هیلع  رجح  دـحاو  لک  اسفن  نیـسمخ  وحن  هباحـصا  تدـجوف  تاکرب  فیرـشلا  راد  نم  ابیرق  شوح  یف  مهیلع  تلخد  هتعاـمج 
مهلاح ینبجعاف  خیشلا  نذاب  ةرورّضلل  ّالا  هبحاص  مهنم  دحا  طلاخی  نوعجری ال  مث  مرحلا  یف  ةولّصلل  ّالا  نوجرخی  نودّبعتی ال  مه  صوخ و 

ۀعجّرلا ۀفلکل  ءیش  عم  نکی  مل  هتکربب و  ۀعجرلا  یف  ّیلع  هَّللا  عسوف  انذخاؤت  الف  ءابرغ  نودرجتم و  ّاناف  کتفایض  لاق  نیفـصن و  یناطعا  و 
ءاج مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ربق  هاجت  تفقو  املف  كریغ  دحا  اذهب  هنم  حرف  ام  اولاق  ضرا و  ملف  ۀکم  یف  ارانید  نیعبرا  امهیف  تیطعا  و 

یطویـسلا لالجلل  ریغـصلا  عماجلا  بیترت  اهنم  تافلؤم  ةدع  هل  ناک  هل و  امهتیطعاف  ةدیـصقب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  حدم  صخش و 
نا ّالا  باوبالا  نم  باب  یف  اثیدـح  دـجی  ناسنا  داکی  الف  مجعملا  فورح  یلع  یه  اّمنا  باتکلا  ثیداـحا  هقفلا و  باوبا  یلع  اـهّلک  اـهبترف 
یف فحـصم  یلع  ینعلطا  ثیدحلا و  بیرغ  یف  ریثالا  نبا  ۀـیاهن  رـصتخا  هیلإ و  ثیداحالا  ّدر  اباب و  عون  لکل  بوبف  الماک  باتکلا  علاطی 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 361 

http://www.ghadirestan.com


محرا ای  كدنع  ۀّیـضرم  اهّلک  هتانکـس  هتاکرح و  لعجا  ّمهّللا  لاق  تیبلا و  لوح  تاوعدـب  یل  یعد  برح و  رطـس  لکا  رطـس  نیتس  ۀـقرو 
هبطخ رد  یتارجگ  رهاط  دمحم  نیمآ و  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  دنهلا  دالب  یلا  عجر  هتدجو  نیـسمخ  نیتنثا و  ۀنـس  تججح  اّملف  نیمحاّرلا 

یلاعلا بانجلا  کلذ  ۀـمدخ  یلا  هب  لّسوتا  جـهنملا  اذـه  یلع  هماـمتا  یلاـعت  هَّللا  رّـسی  اـم  اذإ  هتفگ و  نآ  فینـصت  رکذ  رد  راـحبلا  عمجم 
ّیبرم مارحلا  هَّللا  تیب  رواجم  نیمرحلا  لیزن  نمحّرلا  ةوفص  نامزلا و  ثوغ  ناوالا و  بطق  یلاعملا  رخافملا و  يذ  قفشملا  قیفّـشلا  یخیش 

هتعافشل ۀعیرذ  نوکیل  ماودلا  یلع  یصاقلا  یناّدلا و  یلع  هاوقت  ضیف  هَّللا  ضافا  ماسح  نب  یقّتملا  یلع  خیـشلا  ینعا  مارکلا  دشرم  مانالا و 
هَّللا دبع  نب  خیش  نب  رداقلا  دبع  خلا و  ماقملا  کلذ  یف  ربکالا  عزفلا  موی 

466 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یقّتملا یلع  یلاعت  هّللاب  فراعلا  ریهّشلا  یلولا  حلاّصلا  ملاعلا  یّفوت  رحّـسلا  تاقوا  هثّلثلا  ۀلیل  یف  هتفگ  رـشاعلا  نرقلا  رابخا  نع  رفاس  رون  رد 

ۀلیّللا و کلت  حبص  یف  نفد  ۀلیوط و  ةّدم  اهب  هترواجم  دعب  ۀفّرشملا  ۀّکمب  یشرقلا  ناخیضاق  نب  کلملا  دبع  یـضاقلا  نب  نیّدلا  ماسح  نب 
ۀعبس و هرمع  شیخلا و  رظان  هل  لاقی  ّلحم  دنع  كولسملا  قیرّطلا  امهیربق  نیب  ضایع  نب  لیضفلا  ۀبرت  يذاحم  لبج  حفسب  ةالعملاب  هنفدم 
يوقّتلا و عرولا و  نم  میظع  بناج  یلع  نیحلاّصلا  هَّللا  دابع  نیلماعلا و  ءاملعلا  نم  ناک  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀنس  نوعست  لیق  ۀنس و  نونامث 

يار ّهنا  ۀمیظعلا  هبقانم  نم  نیما و  یلاعت  هَّللا  همحر  ةدیمح  ارابخا  هنع  اورکذ  ةدیدع و  تافّنـصم  هل  يوسلا و  ضفر  ةدابعلا و  یف  داهتجالا 
تنا لاق  هنامز  یف  ساّنلا  لضفا  نع  هلاسف  ناضمر  رهش  یف  نیرـشع  ۀعبـس و  ۀعمج و  ۀلیل  تناک  مانملا و  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا 
کلذ لثم  هلاس  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ۀلیّللا  کلت  یف  باّهولا  دبع  خیّـشلا  هذیملت  يار  دنهلاب و  رهاط  نب  دّمحم  لاقف  نم  ّمث  لاق 

تیار و يّذلا  لثم  تیار  دق  مّلکتی  نا  لبق  هل  لاقف  ایوّرلاب  هربخیل  یقّتملا  یلع  خیّـشلا  یلا  ءاجف  دـنهلاب  رهاط  نب  دّـمحم  ّمث  کخیـش  لاقف 
ربکلا دنع  هدسج  یف  فعّـضلا  نم  هدجو  امل  کلذ  لعفا  مل  نا  تددو  هرمع  رخآ  یف  لوقی  ناک  ّهنا  هنع  لقن  یّتح  ۀـضایّرلا  یف  غلابب  ناک 

ردقلا و کلذ  یلع  راصتقالا  رشبلا  نم  دعبتسی  ثیحب  هیف  للقّتلا  نم  ۀیاغ  یلع  اّدج  اریسی  ائیش  الا  ماعّطلا  نم  لوانتی  ناک ال  یهکافلا و  لاق 
همضه یلع  ردقی  مل  ۀلقوف  ردق  ول  ةداتعملا و  هئاذغ  یف  دیز  اذإ  ناک  یّتح  هیلإ  اهب  لصو  ۀضایر  لوط  هیف و  هل  تلـصح  ۀکلمل  ّالا  كاذ  ام 

نامث و ۀنـس  روفن  اهربب  هتدالو  تناک  لاق و  نا  یلا  مانالا  نم  ۀلزعلل  ارثوم  مانملا  لیلق  ناک  هریغ و  لاق  اّدـج  مالکلا  لیلق  ناک  اذـک  لاق و 
ۀمخض هبقانم  ۀمج و  هنساحم  ریبک و  ریغص و  نیب  ام  ّفلؤم  ۀئام  وحن  ةریثک  هتافلؤم  ۀئامنامث و  نینامث و  سمخ و  لیق  ۀئامنامث و  نینامث و 

ةدیمحلا و هتریـس  نم  هیف  رکذ  یقّتملا  بقانم  یف  یقّنلا  لوقلا  هامـس  فیطل  فیلات  یف  یهکافلا  دمحا  نب  رداقلا  دبع  ۀـماّلعلا  اهدرفا  دـق  و 
عـضوم یقّتملا  هبقل  یلع و  انخیـش  مسا  قباط  لوقی  ثیح  هیف  هلوق  نسحا  ام  يرمعل  لوقعلا و  رهبی  ام  ۀّقاّشلا  هتادـهاجم  ۀـمیظعلا و  ۀـضایر 

اونثا ّالا  مهیلع  وه  عمتجا  نیلماعلا و  ءاملعلا  نیفراعلا و  نم  دـحا  هب  عمتجا  ام  روکذـملا  باتکلا  نم  رخآ  عضوم  یف  لاق  هامـسم و  هاـیلع و 
باهشلا نیمرحلا  ماما  انخیـش  يدومعلا و  هیجولا  دهاّزلا  فراعلا  هیقفلا  انخیـش  يرکبلا و  نسحلا  یبأ  نیفراعلا  جات  انخیـشک  اغیلب  ءانث  هیلع 

ءالؤه نم  ّلکل  يرکبلا و  سمـش  هرـصع  ءاملع  حیـصف  انخیـش  يراصنالا و  یلمّرلا  نیّدلا  سمـش  رـصم  هیقف  انبحاص  یعفاّشلا و  رجح  نب 
هحدم لامک  یلع  ّلد  ام  يدنع  ۀّلجلا 

467 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ام لوقلا  ّناف  اهوقّدصف  ماذح  تلاق  اذإ  هتداهش  یف  يدمتعم  ءالؤه  نم  ّلک  لوق  ۀمارک و  لجا  ۀماقتسالا  هتماقتـسا و  نسحب  یقّتملا  انخیش 

افّـصلا مارحلا و  رعـشملا  دصقی  امک  هَّللا  تیب  دوفو  هدصقی  راص  اضق و  نم  رهـشا  ۀقرـشملا  ۀکم  میلقاب  رهتـشا  ّمث  نم  لاق و  ماذـح * تلاق 
نیطالـس میظع  دومحم  ةراهّطلا  ءام  هیمدق  لب  هیدی  یلع  غرفی  ناک  نا  دـعب  نامیلـس  سّدـقملا  موحرملا  مالـسالا  ناطلـسل  هتیـص  غلب  یتح 

نم لاق و  ناهرب  ۀماقا  یلا  کلذ  یف  جاتحی  امک ال  ۀّکمب  هترهـش  فاعـضا  اهتاهج  دـنهلا و  یف  هترهـش  لاق و  ناش  نم  هل  ایف  اداقتعا  دـنهلا 
هَّللا لوسر  ای  الئاق  ۀفرشملا  ۀّکمب  ایؤّرلا  تناک  یلع و  خیّشلا  ةایح  یف  مانملا  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  يأر  هباحـصا  ضعب  نا  هبقانم 
هَّللا انعفن  یقتملا  یلع  خیّـشلا  ّنا  یلع  لـیلد  ّلدا  اذـه  یف  یهتنا و  هلعفا  هلعف  اـمف  یقتملا  یلع  خیـشلا  عباـت  لاـق  هلعفا  یتح  ینرماـت  اذ  اـمب 
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رما هنامز و  لها  نم  هریغ  نود  رکذلاب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هّصخ  اذل  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هتعباتم  نم  رفوالا  بیـصنلا  هل  ناک  هتاکربب 
ریغ یلا  اهیف  هتعباتم  هلاعفا و  ۀظحالمب  یئاّرلا  رما  هنامز و  لها  نم  هریغ  نود  رکذلاب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هتعباتم  هلاعفا و  ۀظحالمب  یئاّرلا 

تیار تلق و  اخیش  ّیبّنلا  هتیمست  هیف  ّيوبن  مانمب  رختفی  هب  هَّللا  انعفن  يزاریشلا  قاحسا  وبا  خیـشلا  ناک  اخیـش و  هتیمـستک  ةراشالا  نم  کلذ 
هئدبم و لامک  یلا  ةریشملاک  هنع  ّالا  یقلتت  یّتلا ال  هلاوحا  نم  ةذبن  یلع  لمتشت  هتاکربب  هَّللا  انعفن  خیّشلا  ءالما  نم  ۀلاسر  قیلاعتلا  ضعب  یف 

َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  لاق  ۀجاحلا  هیلإ  تعد  ام  انه  اهنم  رکذا  نا  تیارف  هلآم 
ّهنا یقّتملاب  ریهشلا  نیّدلا  ماسح  نب  ّیلع  یلاعت  هَّللا  یلا  ریقفلا  لوقیف  دعب  اّما  نیعمجا  هبحص  هلا و  دّمحم و  اندّیس  یلع  مالّسلا  ةولّـصلا و  و 
یف ءاج  نینـس  نامث  یلا  يرمع  لصو  اـمل  ریقفلا  نا  هَّللا  مکمحر  اوملعاـف  هرخآ  یلا  يرما  لّوا  نم  باحـصالل  نّیبا  نا  يرطاـخ  یف  رطخ 

قوذلا و لها  عامّسلا و  قیرط  هقیرط  ناک  ادیرم و  ینلعجف  هّرس  هَّللا  سدق  نجاب  خیشلا  ةرـضحل  ادیرم  ینلعجی  نا  هَّللا  همحر  يدلاو  رطاخ 
سّدق نجاب  خیّشلا  نب  میکحلا  دبع  خیّـشلا  رکذلا  یننقل  نینـس و  نامث  نبا  انا  هنع و  تذخا  ۀّیفوّصلا و  خیاشملا  قیرط  یلع  ینعیابف  افّـصلا 

ماسح خیشلا  تبحص  ناتلملا  یلا  تلصو  اّملف  نادلبلا  ترفاس  یلایع و  توق  یتوقل و  ۀباتکلا  ۀعنـصب  بستکا  يرما  ۀیادب  یف  تنک  هّرس و 
سدق یقیّدّصلا  يرکبلا  نسحلا  ابا  خیّشلا  تبحـص  ۀفرـشملا  ۀکم  تلـصو  امل  مث  هَّللا  ءاش  ام  هتبحـصف  نیقّتملا  قیرط  ۀقیرط  ناک  نیّدلا و 

یل لصح  رکذلا و  یننّقل  هَّللا و  ءاش  ام  هتبحـصف  فوصّتلا  هقفلا و  یف  الماک  افراع  اخیـش  ناک  میلعّتلا و  ملعّتلا و  قیرط  هل  ناک  هرـس و  هَّللا 
مولعب ّقلعتت  یتلا  ۀیقوذلا  ۀّیملعلا و  دئاوفلا  نم  نارفغلا  ۀمحّرلا و  امهیلع  نیلیلجلا  ناخیشلا  نیذه  نم 
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اهتفّنـص ۀـلاسر  رخآ  یلاعت و  هَّللا  یلا  قیرطلا  نییبت  اهتیّمـس  قیرّطلا  یف  اهتفّنـص  ۀـلاسر  لّواف  لئاسر  ابتک و  کـلذ  دـعب  تفّنـصف  ۀـیفوّصلا 
دـصقلا یف  امهنیب  مزالیل  يرخالا  لّصحی  نا  هل  یغبنی  ۀـلاسر  امهنم  لصح  ۀـبلّطلا  نم  نمف  لامعالا  لضفا  نایب  یف  لاـمکلا  ۀـیاغ  اـهتیمس 
همیظعت هتمجرت و  نع  ینغت  هترهش  دنهلا و  رخافم  عرولا و  لها  ۀمتاخ  رهّدلا و  تانـسح  نم  ّالا  لجّرلا  اذه  ناک  امف  ۀلمجلاب  تلق و  یهتنا 

ماسح نب  یلع  خیـش  هتفگ  رایخالا  رابخا  رد  يراخبلا  يولهّدـلا  نیدـلا  فیـس  نب  قحلا  دـبع  خیـش  یهتنا و  هتحدـم  نع  ینغی  بولقلا  یف 
زا وا  مارک  يابآ  ۀـّمات  ۀعـساو  ۀـلماک  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  یتشچلا  ینیدـملا  یلذاـشلا  يرداـقلا  ّیقّتملا  ناخیـضاق  نب  کـلملا  دـبع  نب  نیدـلا 
رد هک  یتشچ  نجاب  هاش  تمدخ  رد  اریو  ردپ  یگلاس  تشه  تفه و  رد  رغص  ناوا  رد  مهو  روپ  ناهرب  رد  يو  فیرـش  دلوت  دناروپنوج و 

یهاگ دنچ  يرشب  تعیبط  ياضتقمب  ردپ  توف  زا  دعب  يو  هدیمارخ  ترخآ  رفـسب  مایا  نا  بیرق  رود  دوب  هتخاس  دیرم  هد  رب  هدوب  روپناهرب 
رد مه  دروآ  تسدب  ایند  يایشا  لاوما و  زا  يردق  هدمآ  دنه  كولم  زا  یضعب  تمزالم  رد  بابـش  مایا  بیرق  هدوب  لوغـشم  هّیـسح  تاذلب 
هاش نب  میکحلا  دبع  خیـش  تمدخ  رد  دـمآ و  رظن  رد  نآ  لها  يانف  ایند و  عاتم  تراقح  دیـسر و  رد  تیادـه  تیانع و  هبذاج  نآ  انثا  نآ 

راـید بناـجب  دوب  بلاـغ  عرو  يوقت و  تمیزع  هئـشن  يو  ترطف  لـصا  رد  نوـچ  دیـشوپ و  هیتـشچ  خـیاشم  تفـالخ  هقرخ  هدیـسر  نجاـب 
تاکرب نواعت  دادـماب و  ار  يوقت  عرو و  هقیرط و  كولـس  دیـسر و  هَّللا  همحر  یقتم  نیدـلا  ماسح  خیـش  تبحـصب  درک و  رفـس  ناتلم ؟؟؟

يوقت داز  هارمه  هدرک  هعلاطم  ناشیا  تمزالم  رد  ار  ملعلا  نیع  باتک  يواضیب و  ریـسفت  لاس  ود  تدـم  رد  تفرگ و  شیب  ناشیا  تبحص 
هک هیلع  هَّللا  ۀـمحر  يرکب  نسحلا  وـبا  خیـش  اـب  اـجنآ  رد  تفاـی و  افیرـشت  اـمیظعت و  هَّللا  اـمهداز  نیفرـش  نیمرح  تمیزع  قـیفوت  هلحار  و 

تفایرد و دندوب  فیرش  راید  نا  رد  هک  ار  رـصع  خیاشم  املع و  رگید  هدومن و  ذملت  تشاد و  تبحـص  دوب  دوخ  نامز  ءایلوا  زا  عامجالاب 
هّیلع هلسلس  تفالخ  ياهقرخ  يو  زا  دنتفگیم  يواخسلا  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحم  خیش  ار  وا  هک  دوب  یگرزب  اجنآ  رد  دومن و  هدافتـسا 

نیدم وبا  خیش  ترضحب  هک  ۀّینیدم  دوشیم و  یهتنم  یلذاشلا  یتشحلا  یلع  نسحلا  وبا  نیدلا  رون  خیش  تقولا  بطقب  هک  هّیلذاش  هّیرداق و 
راثآب تادهاجم و  تاعاط و  راوناب  ار  ملاع  هداهن  تماقتـسا  تماقا و  تخر  همظعم  هکم  رد  دیـشوپ و  مهرارـسا  هَّللا  سدق  یبرغملا  بیعش 

فّوصت ثیدـح و  ملع  رد  لـئاسر  بتک و  فیناـصت  عمجب و  تخاـس و  دیفتـسم  رینتـسم و  ینیقی  فراـعم  تداـفا  ینید و  موـلع  تضاـفا 
لماک و قیفوت  یب  اهنیا  هک  دنکیم  مکح  مزجب  دوشیم و  ناریح  لقع  نا  ریغ  فیلاوت و  زا  ناشیا  ریخ  راثآ  هدهاشم  زا  دعب  دومرف  لاغتشا 
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خیـش عماوجلا  عمج  باتک  ریغـص و  عماج  دریگن و  دوجو  دـشاب  تیالو  هجرد  خوسر  تماقتـسا و  هبترم  لامک  زا  یـشان  هک  لماش  تکرب 
ثیداحا هک  ار  یطویس  نیدلا  لالج 

469 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بیوبت ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هدرک  ترـضحنا  لاعفا  لاوقا و  زا  يوبن  ثیداحا  عیمج  هطاحا  ياـعدا  هدرک و  عمج  یجهت  فورح  بیترتب 

رگید راـب  هدومن و  تافرـصت  هچ  هدرک و  اـهراک  هچ  هک  دوشیم  رهاـظ  اـهباتک  نا  رد  رطنب  قحلا  هداد و  بیترت  هیهقف  باوـبا  رب  دوـمرف و 
دندومرفیم يرکب  نسحلا  وبا  خیـش  هک  دـنیوگ  هدـمآ  حـقنم  بذـهم و  یباـتک  زین  نآ  هتخادـنا  ار  تاررکم  رثکا  هتفرگ و  نا  زا  یبـختنم 

هیامرـس ار  ترخآ  نابلاط  تقیرط و  ناکلاس  هک  هدرک  فینـصت  بتک  لئاسر و  رگید  هیلع و  ۀـّنم  یقّتملل  نیملاـعلا و  یلع  ۀـّنم  یطویّـسلل 
وا فیناصت  لوا  تسزواجتم و  دـص  زا  یـسراف  یبرع و  ریبک و  ریغـص و  زا  يو  فیلاوت  فیناصت و  عومجم  دـشاب  لاـح  راکددـم  تقو و 

همامت رد  هچ  ره  هصالخ  لماش  عفاـن  تسیباـتک  ریبک  مکح  هعومجم  رگید  دـندش  مهلم  بیغ  زا  نآ  فینـصتب  هک  تسقرطلا  نییبت  هلاـسر 
زا دوش  لکـشم  هار  نیا  عئاـقو  زا و  هچ  ره  هک  تسنآ  ار  باـتک  نیا  امـش  ندرک  مهف  تمـالع  هک  دومرفیم  دوخ  ناراـیب  تسفوصت  بتک 

هیلع هَّللا  یّلص  يوبن  ثیداحا  ننس و  عبتت  هب  يو  لاغتشا  دیهد و  باوج  يو  زا  دنـسرپ  هک  ملع  نیا  لئاسم  زا  هلئـسم  ره  دینک و  لح  اجنآ 
ثیداحا و بتک  فیلاتب  زور  بش و  دـشابن  نکمم  ندـیبنج  يرـشب  تداع  ياـضتقم  هب  تقو  نآ  رد  هک  دوب  تاـیح  تقو  رخآ  اـت  ملـس  و 

نا رد  هک  رابک  ياملع  هک  دوب  هدیـسر  هبترمب  تاکن  یناعم و  طابنتـسا  قئاقد و  مهف  رد  هک  دـنیوگ  يدوب  لوغـشم  نآ  هلباـقم  حیحـصت و 
دوب و همظعم  هکم  ياملع  ملعا  اهقف و  مظعا  دوخ  نامز  رد  هک  رجح  نبا  خیـش  دندومنیمن و  نیـسحت  ریحت و  زا  ریغ  دـندوب  فیرـش  راید 

بیوبت رد  ار  ثیدح  نیا  هک  داتسرفیم  هتفگ  خیشب  يدش  ددرتم  فقوتم و  ثیداحا  ضعب  یناعم  رد  رگا  دوب  خیش  داتسوا  لاح  يادتبا  رد 
یقیقح ذـیملت  خیـش  تمدـخب  تبـسن  ار  دوخ  اـهراب  دربیم و  یپ  نا  ینعمب  نا  ساـیق  هنیرقب  اـت  دـناهداهن  باـب  مادـک  رد  عـماوجلا  عـمج 

يو تیالو  لضف و  لامکب  تقو  نآ  رباکا  خـیاشم و  عیمج  سایقلا  اذـه  یلع  دیـشوپ و  تفـالخ  هقرخ  دـش و  دـیرم  رخآ  رد  دـناوخیم و 
دای زین  ار  وا  دننک  دای  ار  فلـس  خیاشم  هچنانچ  راید  نآ  ماوع  صاوخ و  زین  نالا  دـندوب و  قفتم  يو  میرکت  میظعت و  تیاعر  رد  فرتعم و 

تاضایر زا  هچنآ  دشاب  رّـسیم  تکرب  قیفوت و  لوصح  زا  دعب  زین  ار  رهاظ  ياملع  هک  مولع  رـشن  بتک و  فیناصت  زا  رظن  عطق  اب  دننکیم و 
يوقت و نطاب و  رهاظ و  بادآ  تیاعر  لاوحا و  تناتم  لاعفا و  تنازر  فاـصوا و  دـماحم  قـالخا و  نساـحم  تاـمارک و  تادـهاجم و  و 

خیـش هتفگ و  ةوبنلا  جرادم  رد  قحلا  دبع  خیـش  زین  خـلا و  يو  یقیقح  لاوحا  ینطاب و  تالامک  رب  تسلیلد  لوا  دـننکیم  لقن  يو  زا  عرو 
وا زا  یلع  مالغ  خلا و  هداهن  ادج  یناونع  زامن  قارشا  يارب  هدرک  مان  ریبک  عماج  ارنآ  هک  یطویس  عماوجلا  عمج  بیوبت  رد  یقتم  یلع  لجا 

روفنوج نم  هؤابآ  ءایقتالا  رباکا  ءایلوالا و  مظاعا  نم  وه  یقتملا  یلع  خیشلا  انالوم  هتفگ  ناتسودنه  راثآ  یف  ناجرملا  ۀبحـس  رد  یمارگلب 
نیـسمخ و ثالث و  ۀنـس  رفاس  ّمث  ءاملعلا  نم  هریغ  یناتلملا و  نیّدـلا  ماسح  خیـشلا  یلع  ذّـملت  نکّدـلا  دـالب  نم  روفناـهرب  هسار  طقـسم  و 

يرکبلا نسحلا  ابأ  خیشلا  بحص  افرش و  هَّللا  امهداز  نیفیرشلا  نیمرحلا  یلا  ۀئامعست 
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وبا خیشلا  ناک  ۀّیهقفلا و  باوبالا  یلع  یطویّسلل  عماوجلا  عمج  بتر  فیلاّتلا و  سیردّتلاب و  لغتـشا  ۀمظعملا و  ۀکملا  ّریدت  هیلع و  ذّملت  و 
ةزواجتم ۀّیسرافلا  ۀّیبرعلا و  نم  تارصتخملا  تالوطملا و  هفیناصت  هیلع و  ۀّنم  یقّتملل  نیملاعلا و  یلع  ۀّنم  یطویّـسلل  لوقی  يرکبلا  نسحلا 

هبحن یـضق  هنم  ۀقرخلا  سبل  یقّتملا و  یلع  ذّملت  رخآلا  یف  یقّتملل و  ذاتـسا  ۀقرحملا  قعاوّصلا  بحاص  رجح  نبا  خیّـشلا  ناک  ۀئاملا و  نع 
هللا مسب  هذه  اهتخسن  ۀّیـصو  هتافو  موی  بتک  هبحن و  یـضق  هتافو  خیرات  هئامعـست و  نیعبـس و  سمخ و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  نم  یناثلا  یف 

نیّدلا ماسح  نب  یلع  هَّللا  یلا  ریقفلا  هب  یصوا  ام  اذه  نیعمجا  هبحص  هلا و  یلع  دّمحم و  اندّیـس  یلع  مالّـسلا  ةولّـصلا و  میحرلا و  نمحرلا 
خیّـشلل ادیرم  هنع  هَّللا  یـضر  يدلاو  ینلعج  اریغـص  ناک  امل  ریقفلا  اذه  ّنا  ةرخآلا  یف  هلوخد  اینّدـلا و  نم  هجورخ  موی  یف  یقّتملا  ریهـشلا 
لطابلا ّقحلا و  نیب  زیمّتلا  ّنس  یلا  تلصو  اّملف  نامیهلا  دجولا و  افّصلا و  عامّسلا و  قیرط  هَّللا  همحر  هقیرط  ناک  هّرس و  سدق  نجاب  لجالا 
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هسفنل ذختا  ءاش  نا  اخیش و  هلعج  ءاش  نا  غولبلا  دعب  رایخلاب  وهف  خیشلا  دیرم  لعج  اذإ  یبّصلا  ّنا  اولاق  امب  المع  اخیش  هب  تیضر  هترتخا و 
میکحلا دبع  خیشلا  نم  تشچ  خیاشم  ۀقرخ  تسبل  امهنع  هَّللا  یضر  یخیش  يدلاو و  تام  اّملف  یل  راتخا  امیف  يدلاول  ۀقفاوم  رخآ و  اخیش 

خیشلا تبحص  ناتلم و  دالب  تدصقف  ّقحلا  قیرط  نم  ینّمها  ام  یلع  یّنلدی  یندشری و  خیش  ۀبحص  تدرا  مث  هرس  سدق  نجاب  خیـشلا  نب 
ابا هّللاب  فراعلا  خیّـشلا  تبحـص  نیفیرّـشلا و  نیمرحلا  یلا  ترفاس  مث  ةدـم  نارفغلا  هیلع و  هَّللا  ۀـمحر  یقّتملا  نیّدـلا  ماسح  هّللاب  فراـعلا 

دّمحم نب  دّمحم  خیـشلا  نم  ثالّثلا  قرخلا  هذه  تسبل  ۀینیدملا و  ۀّیلذاّشلا و  ۀّیرداقلا و  ۀقرخلا  هنع  تذخا  هرـس و  سدـق  يرکبلا  نسحلا 
ریغّـصلا ریبکلا و  عماجلل  نییوبتلا  باتک  هتفگ  اـقباس  تعمـس  اـمک  علطتملا  ۀـیافک  رد  ناّـهد  دـمحا  نیدـلا  جاـت  هّرـس و  سدـق  يواخّـسلا 

امهب و ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  یقّتملا  نیّدلا  ماسح  نب  یلع  نیّدلا  رون  كولّـسلا  لها  ۀلبق  ۀـمالعلا  مامالل  ریبکلا  یف  ةدایز  عم  نیروکذـملا 
دبع نافرعلا  لها  خیـش  هدـلاو  نع  فراع  دّـمحم  خیـشلا  هرهـص  نع  یکملا  يربطلا  رداقلا  دـبع  مامالا  نب  یلع  ۀـماّلعلا  نع  هتافلؤم  رئاـس 
نسح قیدص  يولوم  اهب و  رکذف  یقّتملا  نیّدلا  ماسح  نب  ّیلع  خیشلا  یلاعت  هّللاب  فراعلا  هذاتـسا  اهّفلؤم  نع  يدنهلا  هَّللا  یلو  نب  باّهولا 
هلصا یتشچلا  یندملا  یلا  ذاشلا  يرداقلا  ناخیضاف  نب  کلملا  دبع  نیّدلا  ماسح  نب  یقّتملا  یلع  خیشلا  هتفگ  مولعلا  دجبا  رد  رصاعم  ناخ 

یلا ۀنـس 952  یف  رفاس  مث  ءاملعلا  نم  هریغ  یناتلملا و  نیّدـلا  ماسح  خیـشلا  یلع  ذّـملت  نکّدـلا  دـالب  نم  روفناـهرب  هدـلوم  روفنوج و  نم 
لغتشا هیلع  ۀّنم  یقّتملل  نیملاعلا و  یلع  ۀنم  یطویّـسلل  يرکبلا  لوقی  هیلع  ذّملت  يرکبلا و  نسحلا  ابا  خیـشلا  بحـص  نیفیرـشلا و  نیمرحلا 

عماوجلا عمج  بتر  فیلاتلا و  سیردّتلاب و 
471 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف هذاتـسا و  ۀـقرحملا  قعاوّصلا  بحاص  یعفاشلا  هیقفلا  یکملا  رجح  نبا  خیـشلا  ناـک  ۀـئاملا و  یلع  هتاـفلؤم  دـیزت  هقفلا  یلع  یطویّـسلل 
یف ۀلفاح  ۀمجرت  يولهّدلا  قحلا  دبع  خیشلا  هل  رکذ  هبحن  یـضق  هتافو  خیرات  هنـس 975  یف  حر  یّفوت  هنم  ۀقرخلا  سبل  هیلع و  ذّملت  رخآلا 

ّمات و حاضیاب  ۀـسمخ  باوبا  یف  ۀفیرـشلا  هلاوحا  رّرح  وا  ریثک  هیلع  ینثا  نیقیلا و  قیرط  كولـس  یف  نیقتملا  داز  هباتک  نم  لّوالا  دـصقملا 
دق کلذب و  قیقح  وه  ةریثکلا و  هلئاضف  نع  هیف  نابا  یقّتملا  یلع  خیشلا  لضف  یف  یقّتلا  فاحتا  هاّمـس  باتک  یقّتملا  باّهولا  دبع  خیّـشلل 
نب نیدلا  ماسح  نب  یلع  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  زین  ۀـّمات و  ۀـعتمم  ةدـیفم  ۀـعفان  اهتدـجوف  هفیلاوت  یلع  تفقو 

دیمارخ نیفیرش  نیمرحب  هئامعست  نیسمخ و  ثلث و  هنـس  رد  دوب  دلوملا  يروپناهرب  لصالا  يروپنوج  یقتملا  ناخ  یـضاق  نب  کلملا  دبع 
نآ ماوع  صاوخ و  دیناسر  یلعا  ءالمب  هلغلغ  نطاب  رهاظ و  مولع  رـشن  يوقت و  تضایر و  ترثک  زا  دـنکفا  تماقا  لحر  همظعم  هکم  رد  و 

يادتبا رد  ۀـقرحم  قعاوص  فلوم  مرتحم  مرح  یتفم  یکم  یمتیه  رجح  نبا  خیـش  دنتـشاد  فارتعا  وا  تیالو  لضف و  لامکب  هسدـقم  هعقب 
تسزواجتم دص  زا  شفیناصت  ددع  دیـشوپ  تفالخ  هقرخ  دروآ و  اجب  تدارا  مسر  دناوخیم و  شذیملت  ار  دوخ  رخآ  دوب  وا  داتـسا  لاح 

رایخالا رابخا  نیقتملا و  داز  رد  هدروآ  دوخ  فیناصت  رثکا  رد  شرکذ  تسوا  هفیلخ  باهولا  دبع  خیـش  دیرم  هک  يولهد  قحلا  دـبع  خـیش 
لضف یف  یقتلا  فاحتاب  یمسم  هتشون  هلاسر  ناشیا  لاوحا  زا  یلمجم  رد  باهولا  دبع  خیش  هتفگ  هدومن و  رایـسب  شلاوحا  نایب  رد  تلاطا 

یلع خیش  يور  راهنا  راونا و  رپ  تشهب  تفـص  رب  هتـساریپ  هتـسارآ و  تیاغب  مدید  هناخ  تفگ  هک  هدرک  لقن  يو  زا  یقتملا و  یلع  خیـشلا 
تسریبک و عماج  نیا  هک  دندرک  يرهبن  تراشا  دندوب  يراج  هناخ  نحـص  رد  ربک  رغـص و  رد  فلتخم  لوادج  راهنا و  دناهتـسشن و  یقتم 

نینچمه نالف  نیا  هک  رگید  لودـجب  تسا و  هلاسر  نالف  نیا  هک  دـنکیم  تراشا  یلودـجب ؟؟؟ تسریغـص و  عماج  نیا  هک  رگید  يرهنب 
زگره دـننک  بسک  لـالح  هجو  زا  هچنآ  هک  دـنتفگیم  دـنیامنیم  نییعت  یلودـج  يرهنب و  ار  یکی  ره  دـنربیم و  ماـن  ار  لـئاسر  بتک و 
یهّنلا لها  بحعت  حئادمل  زئاحلا  یقّتلا  دهّزلا و  یف  مهئاملع  سار  یقّتملا  یلع  اذـهف  یهتنا  دـنبای  زاب  دـننک  مگ  ار  نآ  رگا  دوشن و  عیاض 

ثیدـحلا اذـه  هباتک  یف  دروا  دـق  يری ، مئاّنلا و  هرـصبی  امیف  هنامز  لها  لضفا  هنوکب  حّرـص  و  یفطـصملا ، هعابتا  یلا  مهمعزب  راشا  يذـّلا 
کلهیف و يوهلل ، اعابتا  ربخلا  اذـه  لطبی  نا  یجحلا ، لها  نم  دـحال  غوسی  فیک  يردا  الف  يور ، قرط و  ةّدـع  هنم  رکذ  و  يرعلا ، قیثولا 
لضفلا و لها  نیب  هروهـشم  بتک  زا  لاـمعلا  زنک  باـتک  یـسنی و  فوسف  ّقحلا  یـسن  هغیزل  و  يوغ ، ّلـض و  ّهنا  يدـبی  و  يدری ، رـسخی و 
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رد ناهّدلا  دـمحا  نیدـلا  جات  هک  یتسناد  افنا  تسلالدتـسا  جاجتحا و  ضرعم  رد  روکذـم  تایاور  لایقا و  خـیاشم  هزاجا  لخاد  لامکلا و 
یمیجع نسح  دوخ  خیش  تایورم  زا  نآ  ندوب  هدومن  رکذ  ارنآ  علطتملا  ۀیافک 
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هَّللا دبع  نبا  یفطصم  هدومرف و  رهاظ  هدروآ  اجب  یهلا  دمح  ناشیاب  دوخ  دنس  لاصتاب  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسا  هعبس  خیاشم  نا  زا  یکی  هک 
امک هدومن  رکذ  ار  نآ  عماوجلا  عمج  رکذ  دـعب  نونفلا  بتکلا و  یماـسا  نع  نونظلا  فشک  رد  زین  هفیلخ  یجاـحب  روهـشملا  ینیطنطـسقلا 

زا هک  دوخ  حیحـص  رد  یلاعت  هَّللا  همحر  ملـسم  ینعی  نیثدحملا  ةودق  هک  ینیب  هن  هتفگ  نیغلا  ۀلازا  رد  رـصاعم  یلع  ردـیح  يولوم  قبس و 
زا بطاخم  هک  ثیداحا  نیمه  ریزو  دـیامنیم  تیاور  تسارما  افلخ و  رب  ریکن  مکح  شلولدـم  هک  یثیداحا  تسا  لوصـالا  عماـج  ذـخام 

ثیداحا عماج  هک  رگید  بتک  زا  ثیداحا  مسق  نیب  لیـصفت  دـهنیم و  هداد  رارق  نیـسح  ماما  جورخ  تمرح  مزلتـسم  ار  نآ  بصن  تیاـغ 
عرفلا دیوگیم  دنکیم و  دقعنم  یلـصف  نآ  دننام  هروکذـم و  ثیداحا  رکذ  دـعب  لامعلا  زنک  بحاص  دـش  دـناوت  تفایرد  رتهدایز  دنـشاب 

تس ال نیا  نا  زا  یـضعب  هدروآ  نیثدـحم  بتک  زا  هدرک و  عمج  هک  یثیداحا  نیزا  دـعب  هتعاطا و  مدـع  ریمالا و  ۀـفلاخم  زاوج  یف  ثلاثلا 
ندق فورعملا  یف  ۀعاّطلا  اّمنا  ۀیصعم  یف  دحال  ۀعاط 

نوکلمی ۀّمیا  مکیلع  نوکیس  يرافغلا  ورمع  نب  مکحلا  نارمع و  نع  مح ك  قلاخلا  ۀیصعم  یف  قولخمل  ۀعاط  هنع ال  هَّللا  یضر  یلع  نع 
ام ّقحلا  مهوطعاف  مهبذک  اوقّدصت  مهحیبق و  اونّسحت  یّتح  مکنم  نوضری  لمعلا و ال  نوئیـسیف  نوملعی  مکنوبذکیف و  مکنوثدحی  مکقازرا 

ۀلالس یبأ  نع  بط  دیهش  وهف  کلذ  یلع  لتق  نمف  اوزواجت  اذاف  هب  اوضر 
مح ق ع ۀعاط  هیلع و ال  عمس  الف  ۀیصعمب  رمؤی  مل  ام  هرک  وا  ّبحا  امیف  ملسملا  ءرملا  یلع  قح  ۀعاّطلا  عمّسلا و 

لخد نمف  ءارما  يدـعب  نوکیـس  هنا  متعمـس  له  اوعمـسا  رباج  نع  هَّللا ك  نید  نع  جرخ  ّهبر  طخـسی  امب  اناطلـس  یـضرا  نم  ناـبوث  نع 
مهنعی مل  مهیلع و  لخدـی  مل  نم  صوـحلا و  یلع  دراوـب  سیل  هنم و  تسل  یّنم و  سیلف  مهملظ  یلع  مهناـعا  مهبذـکب و  مهقّدـصف  مهیلع 

ضوحلا یلع  دراو  وه  هنم و  انا  یّنم و  وهف  مهبذکب  مهقّدصی  مل  مهملظ و  یلع 
باتکب مهیف  لمعی  هَّللا  ءاش  ام  مهرهظا  نیب  ثکمیف  نّویراوح  هل  الإ و  اّیبن  ثعبی  مل  هَّللا  ّنا  ةرجع  نب  بعک  نع  بح  بیرغ ن  حیحـص  ت 

ّقحف کئلوا  متیأر  اذاف  نورکنت  ام  نوملعی  نوفرعت و  ام  نولوقی  ربانملا  سور  نوبکری  ءارما  مهدـعب  نم  ناک  اوضرقنا  اذاف  هّیبن  ۀّنـس  هَّللا و 
لاق هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  مالـسالا  کلذ  ءارو  سیل  هبلقبف  هناسلب  عطتـسی  مل  ناف  هناسلبف  عطتـسی  مل  ناف  هدیب  مهدهاجی  نمؤم  لک  یلع 

مهیلع دجوا  اوجرخ  اّملف  اوعیطی  هل و  اوعمسی  نا  مهرماف  راصنالا  نم  الجر  مهیلع  لمعتسا  ۀبّرعم و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثعب 
لاق مث  هیف  اهمرضاف  رانب  اعد  مث  ابطح  اوعمجا  لاق  یلب  اولاق  ینوعیطت  نا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  مکرما  دق  سیل  لاقف أ  ءیش  یف 

اولجعت الف  راّنلا  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  متررف  اّمنا  مهنم  ّباش  مهل  لاقف  اهولخدی  نا  موقلا  ّمهف  اهّنلخدتل  مکیلع  تمزع 
ول لاـقف  هوربخاـف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبـّنلا  یلا  اوـعجرف  اولخداـف  اهولخدـت  نا  مکرما  ناـف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبـّنلا  یقلن  یّتـح 

ادبا و اهنم  متجرخ  ام  اهومتلخد 
فورعملا یف  ۀعاّطلا  اّمنا  هَّللا  ۀیصعم  یف  ۀعاط  ۀمیقلا ال  موی  یلا  اهیف  اولازی  مل  اهولخد  ول  ظفل  یف 
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هاگ ره  دـنیامن و  فورعم  رما  ارما  ماکح و  هک  تسیتقو  ات  تعاـط  عمـس و  هک  تسنآ  تاـیاور  نیا  یناـعم  لـصحم  محط ش خ م د ن ع 

دنـشاب دماشوخ  بلاط  دنیآ و  مهارف  روج  ماکح  هک  تسبیرق  تسین و  لاثتما  دایقنا و  دنرآ  لمعب  تعیرـش  فالخ  دنزرو و  روجف  قسف و 
زواجت هاگ  ره  دنـشاب و  یـضار  هک  ات  دیئوگب  ناشيوربور  قح  هملک  دنراد و  نیـسحت  قیدصت و  عمط  دوخ  غورد  حیبق و  لمع  هرابرد  و 
دهاوخ قح  یگیاسمه  ناوضرب و  دـش و  دـهاوخ  دیهـش  وا  دوش  هتـشگ  قح  راهظا  رب  هک  یـسک  ره  دـماجنا  لاتق  لـتقب و  تبون  دـنیامن و 

روج ماکح  رب  دوش  لخاد  هک  یسک  دش و  جراخ  نید  زا  دیامرف  مشخ  نآ  رب  ادخ  هک  يزیچب  ار  مکاح  دنک  یـضار  هک  یـسک  تسویپ و 
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ره رثوک و  ضوح  رب  دوشن  دراو  زگره  نم و  اب  ار  وا  تسین و  يراک  يو  اب  ارم  دیامن  تناعا  ناشملظ  رب  دـنک و  قیدـصت  ار  اهنآ  غورد  و 
درکن ثوعبم  لج  زع و  يادخ  هک  یتسردب  دش و  دهاوخ  دراو  رثوک  ضوح  رب  نم و  زا  وا  میوزا و  نم  دیامن  لمع  روکذم  فالخ  رب  هک 

تارکنم دنـسرمهب و  ارما  دـنوش  ضرقنم  یبن  نیمزالم  هاگ  ره  دـنراد  اـپ  رب  ار  تعیرـش  هک  وا  باحـصا  صاوخ  دـندوب  رگم  ار  یبن  چـیه 
تردـق مه  نیرب  رگا  دـنک و  یناسل  داهج  دـناوتن  رگا  دوخ و  تسدـب  دـباییم  داهج  تقاط  بسح  نمؤم  ره  رب  تقو  نیا  رد  دـنرآ  لمعب 

ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  هک  تسیورم  مه  يراخب  حیحـص  رد  تسمالـسا و  هبترم  نیرتمک  نیا  دـنادب و  دـب  ار  اهنآ  لاـمعا  دـباین 
يرما رد  سیئر  نآ  ار  اضق  دندش  هناور  نوچ  دننک  وا  تعاطا  هک  دومرف  رما  دینادرگ و  سیئر  راصنا  هلمج  زا  ار  يدرم  داتسرف و  يرکشل 
شتآ دندرک و  عمج  مزیه  ات  دومرف  یئوگیم  وت  هک  تسنینچ  دنتفگ  دینکب  تعاطا  هک  دوب  هدومرفن  ترـضح  ایآ  هک  تفگ  دـش و  ریغتم 

نآ زا  یناوج  دنوش  رتسکاخ  دنیآرد و  شتآ  رد  هک  دندرک  دصق  رکـشل  لها  دیوش  لخاد  هک  تفگ  رگید  هوجوب  ای  اناحتما  زاب  دنتخورفا 
ینعم هچ  شتآ  رد  لوخد  مالـسا  دـعب  میبای  تاـجن  شتآ  زا  هک  میدوب  هتفرگ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  فنکب  هاـنپ  هک  تفگ  ناـیم 
دومرف ترـضح  دیئآرد  شتآ  رد  رطاخ  بیطب  دیامرف  مکح  رگا  دیورب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  دزن  دینکن و  لیجعت  دشاب  هتـشاد 

تیـصعمب هن  دننک  مکح  فورعمب  هک  تستقو  نامه  ات  ماکح  تعاط  دندمآیمن  تمایق  ات  نوریب  شتآ  زا  زگره  زاب  دندشیم  لخاد  رگا 
يرایسب هشئاع  نینمؤملا  مأ  ترضح  هک  دنامن  یفخم  هتفگ  مالکلا  یهتنم  رد  یلع  ردیح  يولوم  زین  یهتنا و  ثیداحالا  نم  کلذ  ریغ  یلا 

ماقم نیرد  دـنامیمن  بجتحم  نیثدـحم  رب  هچناـنچ  هدروآ  ناـبز  رب  اـهراب  ناـشیا  هرهاـط  تیرذ  ءارهز و  لوتب  ریما و  ترـضح  بقاـنم  زا 
هک روکذم  نینمؤملا  مأ  زا  تسشیوخ  دنسم  رد  دمحا  ماما  تیاور  هلمجنآ  زا  دوریم و  افتکا  ثیداحا  زا  یضعب  رب  ریزگان 

هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم 
هک تسبانجنآ  زا  ریبک  رد  یناربط  تیاور  هلمجنآ  زا  هدرک و  تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین  ینیوزق  هجام  نبا  و 

ةدابع ّیلع  هجو  یلا  رظّنلا 
تسوا ثیدح  هلمج  نآ  زا  هدروآ  شیوخ  كردتسم  رد  مه  مکاح  ار  تیاور  نیا  و 

ۀشئاع نع 
474 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀمالا هذه  ءاسن  ةدّیس  نینمؤملا و  ءاسن  ةدّیس  نیملاعلا و  ءاسن  ةدّیس  ینوکت  نا  نیضرت  ۀمطاف ال  ای  ۀمطاف  نع 
ۀنبا ۀجیدخ  نوعرف و  ةأرما  ۀیـسا  نارمع و  ۀنبا  میرم  دعب  نیملاعلا  ءاسن  ةدّیـس  ۀـمطاف  ۀـشئاع  نع  تسا  هبیـش  یبأ  نبا  تیاور  هلمجنآ  زا  و 

تسمکاح دواد و  وبا  تیاور  هلمجنآ  زا  دلیوخ و 
ءارمح هتبرت  نم  ۀبرتب  یناتا  نیسحل و  ینعی  اذه  ینبا  لتقتس  یتّما  ّنا  ینربخاف  لیئربج  یناتا  ۀشئاع  نع 

تسین یفخم  یقتم  یطویس و  خیش  تافیلات  رظان  رب  هچنانچ 

مکی داتشه و  هجو 

لـصف رد  ضقاون  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  دراد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  ار  ریط  ثیدح  یفیرـش  مودـخم  ازریم  هکنآ 
هتفگ باتک  لوصف  زا  یناث 

ّیلع یّلـص  نینثالا و  موی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  کلام  نب  سنا  نع  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نبا  یلع  لـئاضف  یف 
ملسا نم  لّوا  لاق  هنع  هَّللا  یضر  مقرا  نب  دیز  نع  يذمرتلا و  هجرخا  ّیلع  یّلـص  نم  لّوا  لاق  ساّبع  نبا  نع  يذمرتلا و  هجرخا  ءاثلثلا  موی 

ّیلع
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قیدّصلا رکب  وبا  ملسا  نم  لوا  لاق  هرکناف و  یعخنلا  میهاربال  کلذ  ترکذف  ةّرم  نب  رمع  لاق 
ای لاقف  هانیع  عمدـت  ّیلع  هءاج  هباحـصا  نیب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یخآ  اّمل  لاق  صاقو  یبأ  نب  دعـس  نع  يذـمرتلا و  هجرخا 

اینّدلا و یف  یخا  تنا  لوقی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـسف  لاقف  دحا  نیب  ینیب و  خاوت  ملف  کباحـصا  نیب  تیخآ  هَّللا  لوسر 
دیز نع  يذمّرتلا و  هجرخا  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  رمع  نبا  نع  يذـمرتلا و  هجرخا  ةرخآلا 
اما لاقف  نایبّصلا  ءاسّنلا و  یف  ینفلخت  هَّللا أ  لوسر  ای  ّیلع  لاقف  كوبت  ةوزغ  یف  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  فلخ  معلـص  هَّللا  لوسر  نا  مقرا  نب 
نا صاقو  یبأ  نب  دعـس  نع  يذـمّرتلا  مّلـسم و  يراخبلا و  هجرخا  يدـعب  ینبال  هنا  ریغ  یـسوم  نم  نوراـه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت 
نال هّبـسا  نلف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنهلاق  اثلث  ترکذ  ام  اما  بارت  ابا  ّبست  نا  کعنمی  ام  لاـقف  هرما  نایفـس  یبأ  نب  ۀـیواعم 

ای یلع  هل  لاـقف  هیزاـغم  ضعب  یف  هفلخ  هل و  لوقی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  معّنلا  رمح  نم  یلا  ّبحا  ةدـحاو  یل  نوکی 
الا یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اّما  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  نایبّصلا  ءاسّنلا و  عم  ینتقلخ  هَّللا  لوسر 
یل اوعدا  لاقف  انلواطتف  لاق  هلوسر  هَّللا و  هبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  الجر  ادغ  ۀیارلا  ّنیطعال  ربیخلا  موی  لوقی  هتعمـس  يدـعب و  ةّوبن  ّهنا ال 

َو ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدـَن  ۀـیآلا  هذـه  تلزن  اّمل  هیلع و  هَّللا  حـتفف  هیلإ  ۀـیارلا  عفد  هینیع و  یف  قصبف  دـمرا  هب  یتاـف  اـیلع 
ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَسُْفنَأ 

يذمّرتلا ملسم و  هجرخا  لها  ءالؤه  ّمهّللا  لاقف  انیسح  انسح و  ۀمطاف و  اّیلع و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اعد 
ۀیرّـسلا یف  یـضمف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مهیلع  لمعتـسا  اشیج و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  لاق  نیـصح  نب  نارمع  نع  و 

باحصا نم  ۀعبرا  دقاعت  هیلع و  اورکناف  ۀیراج  باصاف 
475 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم اوعجر  اذإ  نوملسملا  ناک  ّیلع و  عنص  امب  هانربخا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  انیقل  اذإ  اولاقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  اومّلـسف  ۀیرّـسلا  تمدق  اّملف  مهلاحر  یلا  اوفرـصنا  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرب  أدب و  رفس 
لاقف یناثلا  ماق  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هنع  ضرعاف  اذک  اذک و  لعف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  رت  ملا  لاقف  ۀـعبرالا  دـحا  ماقف 
لوسر مهیلإ  لبقاف  اولاق  ام  لاقف  عباّرلا  ماق  مث  امهتلاقم  لثم  لاقف  ثلاّثلا  ماق  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هنع  ضرعاف  لاق  ام  لثم 
يدـعب نمؤم  لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  ینم و  اّیلع  ّنا  اـثلث  ّیلع  نم  نودـیرت  اـم  لاـقف  ههجو  یف  فرعی  بضغلا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

يذمّرتلا هجرخا 
يذمرتلا هجرخا  ّیلع  وا  انا  ّالا  یّنع  يّدوی  ّیلع و ال  نم  انا  یّنم و  یلع  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  ةدانج  نب  یشبح  نع  و 

ّیلع ءاجف  ریّطلا  اذـه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  ریط  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دـنع  ناک  لاـق  سنا  نع  و 
يذمّرتلا هجرخا  هعم  لکاف 

هتخاس لخاد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  هتباث  لـئاضف  هلمج  رد  ار  ریط  ثیدـح  ضقاون  بحاـص  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا 
امب ضقاّونلا  بحاص  قطنا  يّذلا  هّلل  دمحلاف  هتخادرپ  یغبنی  امک  نیرکنم  لیجختب  يذمرت  زا  نآ  لقن  ببـسب  هتـشامگ و  نآ  تابثاب  تمه 
یف يذقلا  رذی  نیحـشاکلا و  نیتّنعتملا  رودص  یف  أردی  نیدحاجلا و  نیلطبملا  دانع  ضفر  یلع  ودحی  نیدـئاحلا و  نیرکنملا  رهظ  ضقنی 

َنِیِنئاْخلا  َْدیَک  يِدْهَی  َهَّللا ال  نینئاملا و  نیش  يدبی  نیحصاّنلا و  ریغلا  نیّشاغلا  نویع 
هل و دـیلقّتلا  عم  نیزر و  ناکمب  وه  هدـنع  يذـّلا  ضقاّونلا  بحاـص  ةداـفاب  لـفتحی  مل  فیک  نیّدـلا  ساـک  ّباـکلا  یلباـکلا  نم  بجعلا  و 

قدّـصلا راثیا  یف  هقافو  هعابتا و  یلع  جرعی  مل  نیقیلا  ّقحلا و  ۀـفلاخم  یف  هراثآ  صاصتقا  هرازوا و  لّمحت  هراصا و  باـقتحا  هب و  ءادـتقالا 
نیبملا
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مود داتشه و  هجو 

يولوم لضاف  تساـملع و  هّلجا  زا  لاـملا  ةریخذ  رد  یلیجع  هماـّلع  هداـفا  بسح  هک  یعفاـشلا  ینمیلا  یباـصولا  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  هکنآ 
باتک رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  هدّدعتم  قرطب  ار  ریط  ثیدـح  دـیامرفیم  دای  ثدـحم  خیـش  فصوب  ار  وا  نسحتـسم  لوق  رد  نامز  نسح 

ریـسفت رد  ملاع  بوبحم  دـمحم  لاملا و  ریخذ  رد  یلیجع  هماّلع  تسا و  هحودـمم  هلوبقم  بتک  زا  هک  ءافلخلا  ۀـعبرالا  لضف  یف  ءاـفتکالا 
زا نآ  تایورم  تماخف  تعفر و  تلالج و  تمظع و  دنیامنیم و  ناب  دانتسا  اجباج  نسحتسم  لوق  رد  رصاعم  نامز  نسح  يولوم  یهاش و 

هتفگ تسرهاظ  شدوخ  ردص 
کیلإ و قلخلا  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاق  ۀمقل و  لکا  یّمـسف و  اریط  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  تمّدـق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  سنا  نع 

لثم لاقف  ۀـمقل  لکا  مث  ۀـجاح  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  تلقف  ّیلع  لاقف  تنا  نم  تلقف  باـبلا  برـضف  یلع  یتاـف  ّیلا 
لوالا

476 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
برضف کلذ  لثم  لاقف  ۀمقل  لکا  مث  ۀجاحلا  یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  تلقف  ّیلع  لاق  تنا  نم  تلقف  بابلا  یلع  برـضف 

يّذلا هّلل  دمحلا  لاق  مث  مّسبت  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هار  اّملف  لخدف  بابلا  حتفا  سنا  ای  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  ّیلع 
ّقحلاب کثعب  يذـّلا  وف  لاق  تنا  تنکف  ّیلا  هیلإ و  قلخلا  ّبحاب  ینیتای  نا  ۀـمقل  لک  یف  هَّللا  توعد  ّیناف  لوسر  هَّللا و  هّبحی  نّمم  کـلعج 

راصنالا نم  الجر  هعم  ّبحأ  تنک  لاـق  هتددر  مل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف  سنا  ینّدری  تاّرم و  ثلث  باـبلا  برـضأل  ّینا 
یف راخبلا  نب  نیّدـلا  ّبحم  ظفاحلا  رکاسع و  نبا  هجرخا  هموق  ّبح  یلع  لجّرلا  مـالی  اـم  لاـق  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مسبتف 

امهیخیرات
يأ هنع  هتفگ و  افتکا  رد  زین  و 

ینتئا ّمهّللا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاقف  نهتوش  دق  تالجحب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  تتا  ۀملـس  ّمأ  نا  هنع  هَّللا  یـضر  سنا  نع 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  یل  نذاتـسا  لاقف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ءاجف  سنا  لاق  ریّطلا  اذـه  نم  یعم  لکای  کیلإ و  کـقلخ  ّبحاـب 

ّیلع ای  لخدا  لاقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عمـسف  اعد  ّمث  عجرف  راصنالا  نم  لجر  ءیجی  نا  تببحا  ۀجاح و  یلع  وه  تلقف  مّلس 
هخیرات یف  رکاسع  نبا  هجرخا  ّیلا  مهّللا و  ّیلا  مهّللا و  ّیلا  ّمهّللا و 

هتفگ افتکا  رد  زین  و 
نم انمعطا  ّمهّللا  لوقب  هتعمسف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  بجحا  تنک  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  سنا  ینثدح  لاق  يریـشقلا  هَّللا  دبع  نع 
یبأ نب  ّیلع  اذاف  کّیبن  هّبحی  کّیبن و  ّبحی  کّبحی و  هّبحت و  نمب  اـنتئا  ّمهّللا  لاـقف  هیدـی  نیب  عضوف  يوشم  ریط  محلب  یتاـف  ۀـّنجلا  ماـعط 
یلع ای  کب  أطب  ام  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاقف  ینذا  ریغب  لخدف  تاّرم  ثلث  لاق  ّهنا  بسحا  هل  نذا  ملف  یننذاتـساف  بابلا  یلع  بلاط 

یموق نم  لجر  ءیجی  نا  تببحا  ةوعّدـلا  تعمـس  اّمل  هَّللا  لوسر  ای  لاق  تبجح  مل  لاـقف  سنا  ینبجحف  لـخدال  تئج  هَّللا  لوسر  اـی  لاـق 
یهتنا هخیرات  یف  رکاسع  نبا  هجرخا  مهاوس  ضغبی  مل  ام  هموق  لجّرلا  هّبحم  لجّرلا  ّرضی  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاقف  هل  نوکتف 

قرط و ةّدـع  نم  ریّطلا  ثیدـح  ءاـفتکالا  بحاـص  جـیرخت  یف  نا  بهاوملا  لـیمجب  لّـضفتملا  معنملا  نوعب  عمل  حـضو و  عطـس و  رهظف و 
* بصانملا عینم  و  بتارملا * عیفر  یف  هنوک  هردـص  نم  رهظی  يذـّلا  هباـتک  یف  هتیاور  و  بقاـنملا * یهبا  و  بلاـطملا * ینـسا  نم  هدـیدعت 

* بغار ریغ  دشّرلا  نع  رصبتسم  ّلکل  اداشرإ  ۀیاده و  و  بلاط * ّقحلل  فصنم  ّلکل  انعانتقا  ءافتکا و 

موس داتشه و  هجو 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 369 

http://www.ghadirestan.com


بانج لئاضف  نیعبرا  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  ریط  ثیدـح  ثدـحملا  نیدـلا  لامجب  فورعملا  يزاریـشلا  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  اـطع  هکنآ 
دیامرفیم هدرک  عمج  مالّسلا  مهیلع  تیبلها  هقیرط  رب  هربتعم  بتک  زا  ار  نآ  هک  هدرک  حیرـصت  نآ  لوا  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

نورشعلا يداحلا و 
یّلص هَّللا  لوسرل  يدها  ۀیاور  یف  يرابح و  ّالا  هارا  ام  ۀیاور  یف  لجحلا و  یّمسی  ریط  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  یلا  يدها  لاق  سنا  نع 

ّنا تلقف  بابلا  عرقف  یلع  ءاجف  ریّطلا  اذـه  نم  یعم  لکای  ّیلا  کیلإ و  قلخلا  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  هبجعاف  جیـضن  ریط  مّلـس  هیلع و  هَّللا 
یّلـص هَّللا  لوسر  ّنا  تلقف  بابلا  عرقف  یلع  یتا  مث  راصنالا  نم  لجرل  نوکی  نا  ّبحا  تنک  لوغـشم و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

هَّللا کمحری  کسبح  ام  لاق  لبقا  نا  اّملف  هتینع  دقف  هلخدا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  ۀثلاثلا  یتا  مث  لوغـشم  مّلـس  هیلع و  هَّللا 
تعمـس دـق  لاق  کلذ و  یلع  کلمح  ام  سنا  ای  لاقف  ۀـجاح  یلع  لوغـشم  ّکنا  لوقی  سنا  ناک  کلذ  ّلک  تاّرم  ثالث  رخآ  هذـه  لاـق 

هعم لکاف  یلع  سلجم  لاق  یموق  نم  لاق  ۀیاور  یف  راصنالا و  نم  لجرل  نوکت  نا  تببحاف  کتوعد 
لالجلا و وذ  لوسر  یـصو  لضف  نیدـحاج  لالتعا  لالـض و  نیرکام  لایتحا  نـالطب  لاـمک  اـب  لاـمج  داـفا  نیزا  ناـنملا  هَّللا  دـمحب  سپ 
ةولّـصلا و مهیلع  لآ  انع و  لاضع  ءادـب  ءالتبا  اب  ناش  لاب  لالعا  لاخ و  لالتخا  دـیدرگ  حـیال  حـضاو  لادـتعا  دـقن و  هداج  زا  ناشجورخ 

نع ذـخؤی  اذـکه  لاو * لطابلا  یلا  نکر  و  لام * ّقحلا و  نع  داح  نم  نا  يرمعل  دـسر و  ققحت  توبث و  ّزیحب  لامّـشلا  تهاب ؟؟؟ مالّـسلا 
زا ثدـحم  نیّدـلا  لامج  هک  دـنامن  یفخم  و  لآملا * بآملا و  نسح  یلا  يداهلا  هَّللا  و  لابّـصلا * کـنقلاب و  لـجاعب  و  لامّـشلا * نمیلا و 

همیظع و حیادم  تستاجردیلاع  نیققدـم  خـیاشم  مخافا  تافـص و  یلاع  نیققحم  مالعا  تابثا و  نیدـقنم  ریهاشم  تاقث و  نیثدـحم  رباکا 
همیسج مراکم 

477 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یناونش یلع  نب  دمحم  یناکوش و  دمحم  نب  یلع  يرصب و  هَّللا  دبع  نب  ملاس  لثم  نیننـستم  ءاربک  مظاعا و  هزاجا  خیاشم  زا  وا  هک  دیدرگ 

افرش کلذب  یفک  دشابیم و  بحاص  هاش  دوخ  بطاخم و  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  يومافوج و  يوفص  دمحم  یلع  وبا  يدنـس و  دباع  دمحم  و 
هتیاهن ماری  ارخف ال  و  هتیاغ * كردی  ال 

مراهچ داتشه و  هجو 

رارـسالا ۀـیبسکلا و  نیهاربـلا  زنک  رد  هچناـنچ  هدرک  تیاور  ار  ریط  ثیدـح  يرفجلا  یلع  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  خیـش  هکنآ 
هتفگ و ۀیبعشلا  ۀینیسحلا  ۀیولعلا  ۀقیرطلا  خیاشملا  تاداسل  ۀّیبیغلا  ۀیبهولا 

راصنالا نم  ةأرما  تدها  ریّطلا و  اذـه  نم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  ریط  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  يدـها 
کلوسر یلا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاـب  ینتیا  ّمهّللا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاـقف  نیفیغر  نیب  نیریط  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا 

برـض مث  کلذ  لثم  هل  لاقف  بابلا  برـض  مث  ۀـجاح  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  سنا  هل  لاقف  باـبلا  برـضف  یلع  یتاـف 
يّذلا هّلل  دمحلا  لاق  ّمث  مّسبت  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هار  اّملف  بابلا  حتفا  سنا  ای  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هتوص  عفر  بابلا و 

ّینا ّقحلاب  کثعب  يذـّلا  لاقف و  تنا  تنکف  ّیلا  هیلإ و  قلخلا  ّبحاب  ینیتای  نا  ۀـمقل  ّلک  یف  وعدا  مث  لکا  تنک  هیلإ  قلخلا  ّبحا  کلعج 
مّـسبتف راصنالا  نم  الجر  هعم  ّبحا  تنک  لاق  هتددر  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  سنا  ینّدری  تاّرم و  ثالث  بابلا  برـض  ـال 

هموق ّبح  یلع  لجّرلا  مالی  لاق ال  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
نیلطبم و هتخاس و  ناور  نیدـحاج  نیرکنم و  هنیک  رپ  هنیـسب  زود  رگج  مهـس  قیقحت  ریفج  زا  يرفج  همـالع  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا 
قح و قاقحا  رد  قبّـسلا  بصق  هدومن  ریط  ثیدح  تابثا  امزج  انیقی و  امتح و  اعطق و  هک  هتخادنا  میظع  لیجخت  میلا  باذع  رد  ار  نیدئاح 
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و ردغ * هءار و  قدّصلا و  ّلا  ذبن  و  رفخ * ّقحلا و  ۀـّمذ  ثکن  نم  ساوسو  ّدرل  ۀـیفاک  يرفجلا  ةدافا  نا  رهظ ، حـضوف و  هدوبر  لطاب  قاهزا 
َُّمث َرَظَن  َُّمث  َرَّدَق ، َْفیَک  َِلُتق  َُّمث  َرَّدَق ، َْفیَک  َِلتُقَف  َرَّدَق ، َو  َرَّکَف  ُهَّنِإ  یلاعت  هلوق  هیلع  قدصف  رکنا * هلطبا و  ّهدر و  فیرّـشلا و  ثیدحلا  دـحج 

ِرَشَْبلا ُلْوَق  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  َُرثُْؤی  ٌرْحِس  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  َلاقَف  َرَبْکَتْسا ، َو  ََربْدَأ  َُّمث  َرََسب  َو  َسَبَع 
مظاعا نیدـمتعم و  خـیاشم  مخافا  نیروهـشم و  تاـبثا  هّلجا  نیفورعم و  تاـقث  رباـکا  زا  نیهاربلا  زنک  بحاـص  يرفج  هک  دـنامن  یفخم  و 

دبع نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  خیـش  هتفگ  رـشع  يداحلا  نرقلا  نایعا  یف  رثالا  ۀـصالخ  رد  یبحملا  هَّللا  لضف  نب  دـمحم  تسنیربتعم  نیطاسا 
ّمـضب يرفجلاب  هفلـسک  فرع  مّدقملا  هیقفلا  مظعالا  ذاتـسالا  دمحا  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  رکب  یبأ  نب  يولع  نب  هَّللا 

رکذلا عئاذ  رادقملا  لیلج  ملعلا  ءاسؤر  نم  ناک  مرتحملا  لجالا  یضاقلا  دجاملا  لماکلا  لاضفملا  ءار  اهدعب  ّمث  ءافلا  نوکس  میجلا و 
478 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دـنهلا و دالب  لخد  ّمث  نیفراعلا  نم  ۀـعامج  نع  ذـخا  نآرقلا و  ظـفح  ۀـلمهملا و  نیّـسلاب  سیرت  ۀـیرقب  دـلو  ۀـمرحلا  رفاو  ۀعمّـسلا  لوبقم 
ردنب ّریدت  مث  ۀّیلقعلا  ۀّیلقنلا و  مولعلا  یف  قاف  نیمرحلا و  یلا  لحر  دّیق و  طبـض و  مالعالا و  ءاملعلا  نم  مهیقل  ءالجا  نع  ذـخا  لحاوّسلا و 

مولعلا یف  سردف  ۀّیناطلّـسلا  ۀـسردملاب  سیردـّتلا  ۀخیـشم  اهب  ّیلو  هّولجا و  هومّظع و  اهلها و  هیلع  لبقا  هتیـصالع و  اهب و  رهتـشاف  رحـشلا 
نم ناک  دقف  ۀلمجلاب  بتارملا و  ۀـسایّرلا و  فارطا  نیب  عمج  ءاضقلا و  ّیلو  مث  عماجلا  ۀـباطخ  ّیلو  ریثک و  قلخ  هب  عفتنا  دافا و  ۀّیعرّـشلا و 

ۀـصالخ بحاص  نیما  دمحم  هک  دنامن  یفخم  فلا و  نیّتس و  ثالث و  هنـس  رفـص  یف  رحـشلا  ردنبب  هتافو  تناک  مالعالا و  ءاملعلا  رودص 
یقـشمدلا يراخبلا  يدارملا  يدنفا  دمحم  نیدلا  اهب و  نب  يدنفا  یلع  نب  يدنفا  دمحم  تسردقلا  لیلج  مظاعا  رخف و  یلاع  هلجا  زا  رثالا 

دّمحم نب  هَّللا  بحم  نب  هَّللا  لضف  نب  یّبحملا  نیما  دّـمحم  هتفگ  رـشع  یناثلا  نرقلا  ناـیعا  یف  ردـلا  کلـس  رد  ۀـیفنحلا  یتفم  يدنبـشقنلا 
رـصعلا و دیرف  بیدالا  ۀمالعلا  یفنحلا  رادلا  دلوملا و  یقـشمّدلا  لصالا  يومحلا  یّبحملا  دواد  نب  نیّدـلا  یقت  رکب  یبأ  نب  نیّدـلا  ّبحم 

عم نامّزلا  ۀبوجعا  هیبنلا  قذاحلا  قئافلا  رهاملا  رعاشلا  یعملالا  یعذوللا  یکزلا  لضافلا  عیدبلا  هئاشناب  لوقعلا  رهّدـلا  خّروملا  رهّدـلا  ۀـمیتی 
لغتشا هدلاو و  فنک  یف  اهب  أشن  فلا و  نیتس و  يدحا و  ۀنس  یف  قشمدب  دلو  ۀفیطل  دهاوش  ۀفیرظ و  تاکن  ۀبیرغ و  ۀقالط  ۀبیجع و  ۀفاطل 
نیّدلا ءالع  خیشلا  یسلبانلا و  ینغلا  دبع  خیّـشلا  ذاتـسالا  یفیطعلا و  ناضمر  خیّـشلا  لاتفلا و  میهاربا  خیـشلا  ۀمالعلا  یلع  أرقف  ملعلا  بلطب 
خیـشلا نع  ۀیتولخلا  قیرط  ذخأ  یـضرفلا و  نیّدـلا  مجن  خیـشلا  يداهلا و  دـبع  نب  يرمعلا  رداقلا  دـبع  خیّـشلا  قشمد و  یتفم  یفکـصحلا 

يرکـسعلا یحلا  دـبع  خیـشلا  نع  ذـخا  یقـشمّدلا و  یحلاّصلا  ریـصبلا  دومحم  خیـشلا  نع  مولعلا  ضعب  ذـخا  یتولخلا و  یـساّبعلا  دّـمحم 
خیشلا مهنم  امهئاملع  نم  ۀعامج  نع  نیمرحلاب  ذخا  یبرغملا و  نامیلـس  نب  دّمحم  خیـشلا  يوامـشلا و  ییحی  خیـشلا  هل  زاجأ  یقـشمّدلا و 

عرب و رهم و  مهریغ و  ماـشلا و  نم  درو  نیح  یندـملا  يراـیخلا  میهاربا  خیـشلا  یکملا و  یلخنلا  دـمحا  خیـشلا  یکملا و  یمیجعلا  نـسح 
تاـفلؤم فلأ  بیجعلا و  نسحلا  ّطـخلا  بتکی  ناـک  هلـضف و  رهظ  رعـشلا و  مظن  غیلبلا و  ءاـشنالا  ۀعانـص  یف  قاـف  ملعلا و  نونف  یف  قوفت 

نرقلا لهال  خیراتلا  هناحلا و  ءالط  ۀحشر  هناحیرلا و  ۀحفن  هامس  یجافخلا  باهشلا  ۀناحیر  یلع  لیذلا  اهنم  نیرـشعلا  زواج  نا  دعب  ۀنـسح 
فاضملا یف  هیلع  لّوعملا  روهشم و  وه  فالآ و  ۀتس  ءاهز  هیف  مجرت  رشع  يداحلا  نرقلا  لها  مجارت  یف  رثالا  ۀصالخ  هامس  رـشع  يداحلا 

ۀفّصلا یف  فوصرملا  ردلا  لیخّدلا و  نم  برعلا  ۀغل  یف  امیف  لیبّسلا  دصق  ینثتی و  داکی  يّذلا ال  ینثملا  هیلإ و  فاضملا  و 
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یلامأ و باتک  لمکت و  نا  لبق  ۀـینملا  هتفداص  سوماّنلاب  اهامـس  سوماقلا  یلع  ۀیـشاح  یبنتملا و  ناوید  یلع  ۀـصح  بتک  فوصوملا و  و 
ۀیرـصملا و رایّدلل  لحر  ۀّکمب و  ءاضقلا  یف  بان  ۀیزاجحلا و  رایّدلل  موّرلل و  لحر  هرکف و  فئاحت  هررغ و  ررد  نم  اهریغ  رعـشلا و  ناوید 

یف يزغلا  سمّـشلا  لاق  هتافو  یلا  هیلع  تیقب  قشمدب و  ۀـینیمألا  ۀـسردملا  سیردـت  یلو  مارحلا و  هَّللا  تیب  جـح  رـصمب و  ءاضقلا  یف  بان 
دق ناک  هرعش و  ةدئاوف و  نم  تعمـس  ةدیکا و  ةّدوم  مجرتملا  نیب  هنیب و  ناک  ّهناف  يدلاو  ۀمدخ  یف  نیترم  هب  تعمتجا  ۀّنملا  فئاطل  هباتک 

راثنلا ماظّنلا و  نم  کلذ  ریغ  هل  یّبحملا  راعـشا  نم  ةذـبن  رکذ  دـعب  يدارملا  لاق  نا  یلا  یهتنا  هیلع  ضارمالا  ءـالیتسا  ببـسب  مرهلا  هکردا 
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جرم نم  ۀـیبهذلا  ۀـبرتب  نفد  فلأ و  ۀـئام و  ةرـشع و  يدـحا  ۀنـس  یلوالا  يدامج  رـشع  نماث  یف  هتافو  تناک  راـقعلا و  تاـساکب  يرزملا 
قداص خیـشلا  هلاق  ام  اهنم  ةدیدعلا  دـئاصقلاب  یثرف  همتام  ءابدالا  دـنع  تماق  هیلع و  فسالا  رثک  ۀـماش و  یبأ  فراعلا  ربق  ۀـلابق  حادـحّدلا 

اهعلطم ةدیصق  نم  طارخلا  يدنفأ 
هرئارم  تقش  هل  وه  نم  بلقلا  هرداحن  انک  يّذلا  باصملا  اذه 

هرئاشب  تحال  لب و ال  هسومش  تعلطال  نیبلا  حابص  حایّصلا  سئب 
هرداوب  تدها  ام  هَّللا  یعر  الف  ۀقلطم  رادکالا  لمج  انل  يدها 

ۀیارّدلا لهال  ۀیافک  ردقلا  اذه  یف  نیودّتلاب و  ۀقیقح  نیمالا  ۀمجرت  ادج و  ۀلیوط  یه  و 

مجنپ داتشه و  هجو 

بیطخلا لاق  هتفگ و  مکاـحلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  همجرت  رد  دـیناسالا  دـیلاقم  رد  يرفعجلا  یبلاـعثلا  دـمحم  نب  یـسیع  يدـهم  وبا  هکنآ 
ریّطلا و ثیدح  اهنم  مّلسم  يراخبلا و  طرش  یلع  حاحص  اّهنا  معز  ثیداحا و  عمج  عّیشّتلا و  یلا  لیمب  ناک  ۀقث و  مکاحلا  ناک  ّيدادغبلا 

هیلع اهرکناف  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم 
هیف لب  ۀحّصلا  طرش  یلع  تسیل  ةریثک  ثیداحا  كردتسملا  یف  ّنا  بیر  یبهّذلا و ال  ظفاحلا  لاق  هلوق  یلا  اوتفتلی  مل  ثیدحلا و  باحصا 
ّنا بجوی  اهعومجم  فّنـصمب و  اهتدرفا  دـق  اّدـج  ةریثک  قرط  هلف  ریّطلا  ثیدـح  اّما  هیف و  اهجارخاب  كردتـسملا  ناش  ۀـعوضوم  ثیداحا 

اّما لصا و  هل  ثیدحلا 
هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح 

تابثا رد  هدومرف ، كرت  دینع  نیبصعتم  دیلقت  دیناسالا  دیلاقم  بحاص  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  اضیا  کلذ  تدرفا  دق  ةدّیج و  قرط  هلف 
نآ يارب  لصا  توبث  اّدج و  ثیدح  قرط  ترثکب  یبهذ  ظفاح  مکح  نیرکنم  لیجخت  يارب  هک  هدیـشوک ، ریط  ثیدح  دیدست  دییـشت و  و 
نیع و  لزهلا * فازجلا و  ضحم  عضولا  نالطبلاب و  لوقلاف  لصا * هل  اّدج و  ةریثک  قرط  هل  فیرّـشلا  ثیدحلا  ّنا  تبث  اذإ  و  هدومرف ، لقن 
یلاع همئا  و  تاقث * خـیاشم  و  تابثا * نیطاـسا  زا  یـسیع  خیـش  لـضفلا و  قیفّوتلا و  ّیلو  هَّللا  و  لـتخلا * عدـخلا و  تهبلا و  فاسفـسلا و 

بطاخم دجام  دـلاو  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسا  هعبـس  خـیاشم  نا  هلمج  زا  و  تستامـس * یلاعم  زئاح  و  تافـص * نساحم  يواح  و  تاجرد *
دروآیم اجب  تانئاک  قلاخ  دمح  و  دراد * تاهابم  رخف و  ناشیاب  دوخ  دنس  لاصتا  ببسب 
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یبرغملا موتکم  وبا  هَّللا  راج  رماع  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  یـسیع  هتفگ  رثـالا  ۀـصالخ  رد  یبحملا  هَّللا  لـضف  نب  نیما  دـمحم 

عرولا لماعلا  ملاعلا  مامالا  نیقرشملا  نیبرغملا و  ملاع  نیمرحلا و  ماما  ۀفرـشملا  ۀّکم  مث  ةرّونملا  ۀنیدملا  لیزن  یمـشاهلا  یبلاعثلا  يرفعجلا 
هقفلا ۀیبرعلا و  یف  انوتم  ظفح  ءاشن و  اهب  برغملا و  ضرا  نم  ةواوز  ۀنیدمب  دلو  قیقّحتلا  ۀـطاحالا و  ریثکلا  مولعلا  ّلک  یف  نّنفملا  دـهاّزلا 

ذخا رئازجلا و  یلا  لحر  مث  هقفلا  ذخا  هنع  قداّصلا و  دبع  خیشلا  مهنم  هدلب  خویش  یلع  هتاظوفحم  ضرع  اهریغ و  نیلـصالا و  قطنملا و  و 
نیدوسالا یلع  ۀفایّـضلا  ۀّیولوالاب و  لسلـسملا  ثیدحلا  هنع  يور  هسورد و  رـضح  هر و  ّدق و  دیعـس  خیـشلا  ریهـشلا  ریبکلا  یتفملا  نع  اهب 

نب یلع  حالّـصلا  یبأ  ریبکلا  ردّصلا  ریهـشلا و  مامالا  سورد  مزال  ۀکباشملا و  ۀحفاصملا و  ۀـقرخلا و  سبل  رکّذـلا و  نیقلت  رمّتلا و  ءاملا و 
عبرلا وحن  یلا  يراخبلا  حیحص  هنع  ذخا  ةدیدع و  نونف  یف  هتکربب  كراشف  نینس  رشع  یلع  دیزت  ةّدم  یساملجّسلا  يراصنالا  دحاولا  دبع 

یف ام  مهتایفو و  مهدـیلاوم و  مهبقانم و  مهریـس و  رکذ  نم  هلاجر  فیرعتب  هدانـسا  یلع  هیف  مـالکلا  مزتلا  عیدـب  ۀـیارّدلا  نم  هجو  یلع  هنم 
ریـسفتب هنتم  یلع  کلذ و  وحن  یباحّـصلا و  نع  یباحّـصلا  رغاصالا و  نع  رباکالا  ۀـیاور  هیف  اّیندـم  وا  اّیکم  هنوک  نم  فئاطّللا  نم  دانـسالا 
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ینبی ام  ۀـّیلوصالا و  دـعاوقلا  نم  هیف  ام  فیرـصت و  بارعا و  نم  هیلإ  جاتحی  ام  ۀـمجرتلل و  هتقباطم  هنم و  لالدتـسالا  ّلـحم  ناـیب  بیرغ و 
قیرط یلع  ةرم  ریغ  حیحّـصلا  عیمج  هیلع  عمـس  لوقعلا و  رهبی  اّمم  کلذ  ریغ  ۀـیفوّصلا و  تاراشالا  نم  هیف  امب  عاملالا  عورفلا و  نم  اـهیلع 

هنع ذخا  مهریغ و  ینمّشلا و  یجلّدلا و  یناسملتلا و  هحورش  ۀعجارمب  هیف  اهقفت  ءافّشلا  نم  افرط  هیلع  عمس  ۀیاوّرلا و  ۀیارّدلا و  نیب  رصتخم 
ۀعلاطمب هیف  اهقفت  لیلخ  رـصتخم  عیمج  هقفلا  یف  مالـسالا و  خیـش  فّنـصملل و  اهحرـش  یف  اهیف و  اهّقفت  یقارعلا  ۀـّیفلا  ثیدـحلا  مولع  یف 
اهحورـش ۀعجارمب  کلذک  اهیف  اهّقفت  اهنم  فصّنلا  وحن  یلا  ۀلاسّرلا  مهریغ و  باطحلا و  يزاغلا و  نبا  قاوملا و  یئاتّتلا و  مارهب و  هحورش 

عمج عـیمج  هقفلا  لوـصا  یف  مصاـع و  نبـال  ماـکحالا  دوـقعلا و  تکن  یف  ماّـکحلا  ۀـفحت  نم  ةذـبن  اـمهریغ و  نـسحلا و  یبأ  یلوزجلا و 
ۀیشاح نیّدلا و  دضع  یضاقلل  هحرـش  ینابقعلل و  هحرـش  نم  ةذبن  عم  بجاحلا  نبا  لوصا  نم  افرط  ثحب و  ةءارق  نیتّرم  یکبّـسلل  عماوجلا 

* ُهَّللا اَّلِإ  َهلِإ  دئاقعلا ال  هذه  یناعم  عمجی  هلوق و  نم  یسونّسلل  اهحرشب  نیهاربلا  ّمأ  نیدلا  لوصا  یف  هیلع و  ینازاتفّتلا  قّقحملا 
کلام نبال  ۀـیفلالا  وّحنلا  یف  يواـضیبلل و  علاوّطلا  راـصتخا  نم  اـفرط  هل و  يربکلا  نم  اـفرط  هل و  اهحرـشب  تامّدـقملا  عیمج  هرخآ و  یلا 

دّرجملا و لعفلا  ۀینبا  باب  یلا  اهلّوا  نم  ۀـّیماللا  تکن و  فئاطلب  عاملالا  عم  هنم  فلاتی  ام  مالکلا و  ۀـمجرت  یلا  اهلّوا  نم  هظفل  نم  اعامس 
حاتفلا صیخلت  عیمج  ۀغالبلا  ّنف  یف  هفیراصت و 
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ینیطسقلا بیطخلا  نبا  دیفحلا و  قوزرم  نبا  یناسملتلا و  هحورش  ۀعجارمب  نیتّرم  یجنوخلل  لمجلا  عیمج  قطنملا  یف  رصتخملا و  هحرـشب 
بئاجعلاب اهیف  یتای  ناک  یهانملا و  رمالا  انّیبن  هلوق  یلا  اهلّوا  نم  ةدربلا  نم  خلا و  سایقلا  نم  یجوغاسیا  نم  یسونّسلا و  رـصتخم  عیمج  و 

ۀّیلـصالا ثحابملا  فوصّتلا  یف  هریغ و  دـیفحلا و  قوزرم  نبال  اهحرـش  ۀـعجارمب  اهنم  دـحاولا  تیبلا  یف  مایالا  هیلع  رمی  اّمبر  بئارغلا و  و 
ریسفّتلا و یفاوقلا و  ضورعلا و  عیدبلا و  طبّضلا و  مسّرلاک و  یّتش  نونف  یف  یصحی  اّمم ال  کلذ  ریغ  كولّسلا و  بادآ  یف  ءانبلا  نبا  مظن 

نع لـحرف  هتجوز  تتاـم  تاـم و  یّتح  هقراـفی  مل  هب و  ّصتخا  هتنبا و  هجّوز  هل و  سیردـت  ۀـفیظو  ةرـشابم  یف  هنع  هباـنا  لـب  تاّرم  هزاـجا 
تاکربلا یبأ  نب  یـسیع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  دّـمحم  نب  ییحی  ّققدـملا  قّقحمل  ۀـماّلعلا  انخیـش  قطنملا  یف  هیلع  ةءارقلل  هعبت  رئازجلا و 
نیدباعلا نیز  خیّشلاک  اهئالجا  نم  اهب  نّمع  ذخا  سنوت و  لخد  هیلع و  هتأرق  لمکا  یّتح  لحارم  نامث  هعم  راس  ّهنا  لاق  يواّشلاب و  ریهّشلا 

ءاملعلا نم  دـحأب  عمتجا  امّلک  کلذ  یلع  لزی  مل  ینوکـسلا و  میرکلا  دـبع  رّمعملا  خیـشلا  نع  اهب  ذـخا  ۀنیطـسق  یلا  لـخد  اّـمل  هریغ و  و 
طابر یف  ةولخب  نکس  نیّتس و  ثالث و  ۀنس  اهب  رواج  فلا و  نیّتس و  نیتنثا و  ۀنس  ّجح  ۀفرشملا و  ۀّکم  یلا  لصو  یّتح  هدافا  هنم و  دافتـسا 
رّونلاک اهئاملع  رباکا  نع  اهب  ذخا  رصم و  یلا  لحر  مث  اطؤملا  نیحیحّـصلا و  هیلع  أرق  جاجاب و  یلع  خیـشلا  كاذ  اذإ  هنع  ذخا  ۀیدوادلا و 
ناطلـس خیّـشلا  ینوماملا و  ناهربلا  باهـشلا و  هیخا  يربوشلا و  دّـمحم  سمّـشلا  یجافخلا و  دـمحا  باهـشلا  یـضاقلا  يروهجالا و  یلع 

ۀّیعفاّشلا خیش  عم  قفتا  لب  هلها  وه  امب  هیلع  اونثا  مهتاّیورمب و  هوزاجا  مهئامسا و  رکذ  لوطی  نّمم  مهریغ  یسلما و  ریـشلا  رّونلا  یحازملا و 
امهنم ریبکلا  هار  اّملف  هطخب  ءاعدتسا  امهیلإ  مدقف  ءاربکلا  ضعب  دنع  ۀمیلو  یف  امهب  عمتجا  هنا  دمحا  ۀّیفنحلا  خیـش  هیخا  يربوّشلا و  دّمحم 

ةزاجالا ۀباتک  نع  ارذتعم  لاق  دّمحم  سمّشلا  وه  و 
خلا ءیش  ّلک  یلع  ناسحالا  بتک  هَّللا  ّنا  ثیدحلا  یف  ءاج  دق 

ناهربلا هل  بتک  خالا و  بهذم  یلع  ماما  لاقف  هیلع  ۀـباتکلا  هیخا  نم  بلطف  نسحلا  ءاعدتـسالا  اذـه  بسانت  ةزاجإ  ۀـباتک  نسحا  ّینا ال  و 
يرصملا و یلع  خیـشلا  نع  اهب  ذخا  بیـصخلا و  نبا  ۀنـس  یلا  لحر  هبراقی و  نم  لب  هلثامی  نم  نامز  ذنم  يار  ام  ّهنا  هتزاجا  یف  ینوماملا 

ۀفحت اهنم  فیناصّتلا  بحاص  ۀقیقحلا  ۀعیرّـشلا و  نیب  عماجلا  ردقلا  میظعلا  ۀـیالولا  روهـشملا  دـهاّزلا  عرولا  یلاعت  هّللاب  فراعلا  خیّـشلا  وه 
لحر مث  کلذ  ریغ  رایخالا و  مالک  ۀنّـسلا و  نم  عرولا  لضف  نایب  یف  راونالا  قراشم  راونالا و  ۀـلاسر  ساـّنلاب و  ّنظلا  نسح  یف  ساـیکالا 

زیزعلا دبع  خیّشلا  يربطلا و  نیدباعلا  نیز  مامالا  یکلاملا و  نیّدلا  جات  یضاقلاک  اهئالجا  نع  اهب  ذخا  یلاعت و  هَّللا  اهفرش  ۀّکم  یلا 
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هتاورقمب و اتسرهف  هل  جرخ  یلبابلا و  سمـشلا  نیثّدحملا  ۀمتاخ  اهب  مزال  مهتایورمب و  هوزاجا  نیّیکملا و  لاّمج  نب  یلع  خیـشلا  يزمّزلا و 
ذاتـسالا یلع  دّدرتی  ۀنـس و  لک  ءانثا  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  روزی  ناک  ةریثک و  نونف  یف  مارحلا  دجـسملا  یف  سیردـّتلاب  لغتـشا 

ناک لاق و  رّکفت  یلا  جایتحا  ریغ  نم  دارأ  ام  بتکی  دمحا  خیّشلا  يدّیـس  لثم  تیار  ام  لوقی  ناک  هنع و  ذخای  یـشاشقلا و  دمحا  یفّـصلا 
يدّیـس اّما  راضحتـسالا و  لماّتلا و  یلا  تجتحا  فج  اذاف  هب  تبتک  هیف  هتّدـم  يدـی و  یف  ملقلا  ماداـم  لوقی  دـحاولا  دـبع  نب  یلع  اـنخیش 

ابتک لصح  اهدلوتسا و  ۀّیمور و  ۀیراج  يرتشا  اراد و  هل  ینتبا  مث  ابزع  نینس  ۀکمب  ثکم  هملق و  فافج  دنع  هدراو  فقی  الف  دمحا  خیشلا 
رمع دّیّسلا  ناک  هنامز و  قّورز  ّهنا  هناش  یف  لوقی  ناک  يولع  نب  دّمحم  دیّـسلا  هّللاب  فراعلا  ّنا  یتح  میظع  داقتعا  هیف  ساّنلل  ناک  ةریثک و 

بسحف و ۀمیزخ  هل  دهش  نم  هلا و  رخف  کلذب  یفک  هیلإ و  رظنیلف  هتیالو  یف  ّکشی  صخش ال  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  لوقی  يولعاب  نسحاب 
نب میهاربا  ریبکلا  ذاتـسالا  مهنم  رابکلا  ءاملعلا  نم  ۀـعامج  هب  عفتنا  ةدابعلا و  عاوناب  ةرومعم  هتاقوا  رئاس  تناک  تاـمارک و  هل  ترهوش  دـق 

یلّـشلا دّـمحم  دّیّـسلا  امهلجا و  یف  یلاعت  هَّللا  حـسف  یلخنلا  دّـمحم  نب  دـمحا  انخیـش  یمیجعلا  ّیلع  نب  نسحلا  انخیـش  یناروکلا و  نسح 
تاّفلؤم هل  مهریغ و  یساّبعلا و  رهاّطلا  هَّللا  دبع  خیّشلا  ناخیش و  رمع  انخیش  نب  دّمحم  دّیّسلا  ناخیش و  رکب  یبأ  نب  دمحا  دّیّسلا  يولعاب و 

نیقب تسل  ءاعبرالا  موی  هتافو  تناک  یلبابلا و  تسرهف  ۀفینح و  یبأ  مامالا  ةاور  ءامـسا  نییکلاملا و  هخویـش  هیف  رکذ  دیناسالا  دـیلاقم  اهنم 
نب دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  قارع و  نب  دّمحم  خیّشلا  روهشملا  ذاتـسالا  ربق  دنع  نوجحلاب ؟؟؟ نفد  فلالا و  دعب  نینامث  ۀنـس  بجر  نم 

مهنم هتفگ و  شیوخ  خـیاشم  رکذ  رد  دوخ  دـیناسا  هلاسر  رد  تسهَّللا  یلو  هاش  هزاـجا  خـیاشم  زا  مه  وا  هک  یکملا  یلخنلاـب  ریهـشلا  یلع 
فیلاّتلا ریرقّتلا و  نسحب  فصو  نم  موهفلا  قیقدـت  یف  يراجی  ـال  رحب  مولعلا و  قیقحت  یف  يراـبی  ـال  ربح  ماـمهلا  اذـهبجلا  ماـمالا  خیّـشلا 

هَّللا همحر  یکلاملا  يرفعجلا  یبلاعّثلا  دّمحم  نب  دّمحم  نب  یسیع  خیّشلا  قادحالا  یلع  قاّذحلا  فیـصّرتلا  فطلب  اهعـضو  قافآلا و  قابطا 
یلا هسرد  تمزال  ةریثک و  نینس  اهیف  زواج  دق  ۀقرشملا و  ۀّکمب  هترواجم  یف  هسرد  ترـضح  نیما  ةرخآلا  اینّدلا و  یف  ۀعـساو  ۀمحر  یلاعت 

خیشلا انخیش  یلع  تعمس  هتفگ و  یلباب  دمحم  خیش  زا  دوخ  تاعومـسم  رکذ  رد  دیناسا  هلاسر  رد  یلخن  زین  ةاّلعملاب و  نفد  اهب و  تام  نا 
عجرم نیققحملا و  ظاّفحلا  ءاملعلا  ۀـمتاخ  انخیـش  انالوم و  اندّیـس و  ةءارقب  یلاـعت  هَّللا  همحر  یئاـسّنلا  يرغـصلا  ننّـسلا  روکذـملا  دّـمحم 

داشرا هلاسر  رد  هَّللا  یلو  هاش  هک  يدینش  اقباس  خلا و  یبلاعّثلا  دّمحم  نب  یسیع  خیّشلا  نیثّدحملا  ءارقلا و  ءاهقفلا و 
483 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیروهـشملا نم  مالعالا  ةداقلا  ۀّـمئالا  مارکلا  ۀـّلجلا  خـیاشملا  نم  ۀعبـسب  هَّللا  دـمحب  يدنـس  لّصتا  دـق  لـصف  هتفگ  دانـسالا  تاـمهم  یلا 
خیّشلا يرفعجلا و  ّیبرغملا  یـسیع  خیّـشلا  یلبابلا و  ءالعلا  نب  دّمحم  خیّـشلا  نیقفاخلا  نیب  نم  مهلـضف  یلع  عمجملا  نیمرتحملا  نیمرحلاب 
دمحا خیّشلا  یّکملا و  یمیجعلا  یلع  نب  نسح  خیّشلا  ّیندملا و  يدرکلا  نسحلا  نب  میهاربا  خیّشلا  یبرغملا و  ینادنّرلا  نامیلس  نب  دّمحم 

هدیناسا اهیف  هل  عمج  وا  اهیف  وه  عمج  ۀلاسر  مهنم  دحاو  لکل  یّکملا و  مث  يرـصبلا  ملاس  نب  هَّللا  دبع  خیـشلا  یّکملا و  یلخنلا  دّـمحم  نب 
خلا یّتش  مولع  یف  ۀعّونتملا 

مشش داتشه و  هجو 

لـصف هدومن  نونعم  ناونع  نیاب  ار  نآ  هک  لوا  باب  زا  مهن  لصف  رد  ضفارم  باتک  رد  يروپنراهـس  دیزیاب  دمحم  نب  نیدـلا  ماسح  هکنآ 
هتفگ ههجو  هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  ثیداحا  تایآ و  لاوحا و  زا  همش  نایب  رد  مهن 

هعم لکاف  ّیلع  هءاجف  ریّطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  ریط  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  دنع  ناک  لاق  سنا  نع 
ّيذمّرتلا هاور 

ترـضحنا تفگ  سپ  هدـش  هدرک  ناـیرب  هدـنرپ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبـن  دزن  دوب  تفگ  سنا  زا  تسیورم  بیرغ  ثیدـح  اذـه  لاـق  و 
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اب دروخ  سپ  یلع  ار  ترـضح  نآ  دـمآ  سپ  ار  ریط  نیا  نم  اـب  دروخب  اـت  تست  يوسب  هک  ار  دوخ  قلخ  نیرتبوـبحم  ارم  راـیب  ادـنوادخ 
نآ يوار  هک  دنیوگ  ار  ثیدـح  نا  نیثدـحم  دزن  بیرغ  تسبیرغ و  ثیدـح  نیا  تفگ  يذـمرت و  ار  ثیدـح  نیا  درک  تیاور  ترـضحنا 

ۀبارقلا يوذ  ای  مامعالا  ینب  زا  قلخلا  بحا  ثیدح  نیرد  قلخلا  بحاب  دارم  هک  دناهتفگ  هدانـسا  نم  دـحاو  عضوم  یف  ول  دوب و  سک  کی 
دنشاب بانجنآ  قالطالا  یلع  قلخلا  بحا  سپ  دناقلخ  هلمج  زا  زین  ترضح  نآ  هک  اریز  قلخ  قلطم  هن  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  هبیرقلا 
لئاضف هلمج  رد  هدرک و  لـقن  يذـمرت  زا  ار  ریط  ثیدـح  ضفارم  بحاـص  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  یهتنا  باحـصا  زا  رگید  سک  هن 

ریزغلا لضفلا  يذ  يذـمّرتلا  حیحـص  نم  ضفارملا * بحاص  لـثم  ثیدـحلا  اذـه  لـقن  ّهنا  تبث  اذإ  هدرمـش و  ار  نآ  نینمؤملا  ریما  باـنج 
الا هدـحجی  ضغاب و ال  دـئاح  دـحاج  الا  هرکنی  الف  ضهان ، ضهن  مئاق و  ماق  ام  هَّللا  مالـس  هیلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  نم  هّدـع  ضئاـفلا و 

ضبق نم  يرمعل  و  ضقان ، مصاف  نیقیلا  دـهعل  وه  نم  الا  هدری  و ال  ضئاق ، علاق  نیّدـلا  ءانبل  وه  نم  الا  هلطبی  ـال  و  ضقاـنم ، تهاـبم  رکنم 
و ال ضرام ، لیلد  یلع  الا  لصحی  ّقحلل ال  طلم  ّلک  ضراح و  هسفنل  دـسفم  ۀـلاحم  ـال  وهف  ضفاـن ، اـهل  وه  حبـصا و  قدّـصلا و  نع  هدـی 

بحاص هچنآ  هک  دـنامن  یفخم  و  ضحادـملا ، قلازملا و  نع  ءاجنالا  ّیلو  هَّللا  و  ضحاوّدـلا ، جـجحلا  نم  ۀـضحادب  ـالا  رـسخم  کّـسمتی 
تـسرهاظ ضفارم  بحاص  دوخ  مالک  زا  تحـص  اب  نا  تافانم  مدع  دنچ  ره  سپ  تسبیرغ  ثیدح  نیا  هک  هدرک  لقن  يذـمرت  زا  ضفارم 

ضفرب ثیدـح  نیا  يارب  ضفارم  بحاص  هک  یلیوات  هیلإ و  عجریلف  دـش  روکذـم  مامت  لیـصفتب  مجنپ  هجو  رد  ینعم  نیا  نییبت  اقباس  نکل 
دعب امیف  هیلع  ّرم  دنس  تسلیوست و  عیدخت و  ضحم  لیلع و  کیکر و  تیاهن  هدرک  لقن  دوخ  فالسا  زا  قح 
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رد هک  یفصو  اب  بحاصهاش  هک  تسنآ  روما  بئارغ  زا  لیقلا و  لاقلا و  ناسل  عطقی  لیلعلا و  یفشی  لیلغلا و  يوری  امب  لیلجلا  هَّللا  ءاش  نا 

لاحتنا ذخا و  يوسب  هتفای  یلاخ  ار  یلباک  نابنا  هک  یئاج  هتخاس و  رایتخا  ضفارم  بحاص  تالـضف  سحل  یـسیلهساک و  هدیدع  تاماقم 
راهظا رد  قبّـسلا  بصق  هدومرفن  رابتعا  ار  ریط  ثیدـح  وا  تابثاب  ماقم  نیا  رد  زاـب  هتفاتـش  ضفارم  بحاـص  هضوفرم  تاـعیملت  تاـقیفلت و 
ضفارم تاعیملت  تاـقیفلت و  لاـحتنا  ذـخا و  بحاـصهاش  هک  ریقف  يوعد  قدـص  هدوبر و  نا  لاـطبا  درب و  دوخ  يـالو  فاـصنا و  لاـمک 

هفحت و رد  كدـف  عنم  نعط  هماـسا و  شیج  زا  فـلخت  نعط  دـلاخ و  رب  ّدـح  رکب  وـبا  يارجا  مدـع  نعط  ثحاـبم  هک  یـسک  رب  دـناهدومن 
بصعت و همه  نآ  اب  رـصاعم  یلع  ردـیح  يولوم  هک  تسنا  ضفارم  بحاـص  داـمتعا  راـبتعا و  دـیزم  لـیلد  تسین و  یفخم  هدـید  ضفارم 

هچنانچ هدومن  ناب  لالدتـسا  کسمت و  هدومن  او  تنـس  لها  تیاور  ار  ضفارم  باـتک  تیاور  نیغلا  ۀـلازا  رد  تسقاـفآ  هرهـش  هک  بلـصت 
عوجر ۀّیرـشع  انثا  هفحت  باطتـسم  باتک  ضفاوّرلا و  ضفارم  باتکب  دراد  شندـید  شهاوخ  هک  یـسک  سپ  تنـس  لها  تیاور  اما  هتفگ 

لمح فرع  لها  روتسدب  مدرم  هداد و  ور  هروکذم  هوجوب  هک  ءاسنلا  ةدیس  بانج  ضابقنا  عفر  باب  رد  قیدص  رکب  وبا  هک  دبایرد  دیامن و 
هدش و يراج  اهتنا  مه  ءادـتبا و  مه  طاسبناب  یلیوط  مالک  بانج  ود  ره  نیا  هنایم  هدرک و  غیلب  شـشوک  دنـشاب  هدرکیم  بضغ  ظیغ و  رب 

یهتنا داتفا  قیدص  تسدب  دوب  هدّیس  بانج  ياضر  هک  اعدم  دقن 

متفه داتشه و  هجو 

يامظع زا  دیشر  لضاف  حیرصت  ربانب  روهشم و  خروم  بطاخم  حیرصت  بسح  هک  یثراحلا  یناشخدبلا  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  هکنآ 
هتفگ ابعلا  لآ  بقانم  یف  اّجنلا  حاتفم  رد  يدینش  هقباس  تادلجم  رد  وا  هریثا  رثام  هریبک و  رخافم  رگید  تستنس و  لها  ياملع 

یعم لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  ریط  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  دنع  ناک  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  سنا  نع  يذمّرتلا  جرخا 
هعم لکاف  یلع  ءاجف  ریّطلا  اذه 

هک دـنک  تیاور  هنع  هَّللا  یـضر  سنا  زا  يذـمرت  مه  هتفگ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  نایب  رد  هعدـبلا  ّدر  هلاسر  رد  زین  و 
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تفگ تشادرب و  اعدب  تسد  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دوب  هداهن  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  دزن  خوبطم  یغرم 
ریّطلا اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا 

عماـجلا لـضافلا  اذـه  لـقن  نا  لاـبقالا ، نوکّرلا و  لـها  یلع  یفخی  ـال  یهتنا و  دروـخ  ار  غرم  نآ  وا  اـب  دـمآ و  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  سپ 
هدع و  لاثملل ، مداعلا  يذمّرتلا  حیحـص  نم  لامکلا ، تاجرد  یلعا  یلا  توبثلا  یف  غلابلا  ریّطلا  ثیدحل  لامتکالا  لک  ۀـلمتکملا  نساحملل 

لاطبا لاوقملا و  اذه  دنع  هدامتعا  هرابتعا و  هتحـص و  یلع  حیرـص  لیلد  لاصآلا ، ّودغلاب و  هَّللا  مالـس  مهیلع  لابقالا  ۀمئالا  یبأ  لئاضف  نم 
لاتقلا نینمؤملا  ۀیافک  یلع  لاعتملا ، هّلل  دمحلا  و  لاعتفالا ، عضولاب و  عونصم  ّهنا  معز  نم  ّنظل  لاطبا ، يأ 

متشه داتشه و  هجو 

هتفگ یضترملا  بقانم  یف  یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  هکنآ 
ءاجف ریطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  بحاب  ینتئا  ّمهَّللا  لاقف  ریط  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  دنع  ناک  لاق  سنا  نع  يذمّرتلا  جرخا 

یهتنا هعم  لکاف  یلع 
، ریزغلا رحبلا  ظفاحلا  يذمرتلا  نع  ریطتسملا ، جارّسلاک  عطاسلا  ریطلا  ثیدحل  ریطخلا ، میظعلا  لضفلل  زئاحلا  ریبکلا ، ردصلا  اذه  لقن  یف  و 

توبث یلع  رینتسم ، حضاو  لیلد 
485 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نایب بقثمب  وبا  ءانث  حدم و  رد  رهاوز  رهاوج  هک  هَّللا  یلو  هاش  هدافا  زا  تیالو  ثیدح  دلجم  رد  اقباس  وا  فینـصت  ّتیلوبقم  ملاع و  ردـص 
تمظع نآ  زا  هک  میامنیم  رکذ  یلعلا  جراعم  هبطخ  اج  نیرد  هدش و  رهاظ  هتفگ ، وا  ءارطا  لیخت و  رد  راعش ، تغالب  راعـشا ، ینعی  هتفس ،

، میظعلا هبیبح  ۀعباتمب  انقّفو  و  میرکلا ، هلوسرب  اناده  يّذلا  هّلل  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هذه  یه  دوشیم و  رهاظ  نآ  تایّورم  ۀبترم 
ٌمیِحَر  ٌفَُؤر  َنِینِمْؤُْملِاب  وهف  انیلع  اصیرح  هلعج  و  میدقلا ، لیلخ  ثعب  هتمعن  انیلع  ّمتأ  و 

ملعلا و ۀـنیدمل  اباب  راصف  میدـقلا ، هنیع  ولت  ملعلا  ةرـضح  یف  هنیع  ناک  يذـّلا  میظعلا ، هقلخ  یف  هب  اّساتم  هتیب  لـها  نم  اّیـصو  هل  راـتخا  و  ، 
ۀمحرب امهلآ  یلع  امهیلع و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  میوقلا ، جـهنملا  یلا  موق  ّلکل  ایداه  هَّللا  هلعج  و  میلع ، میکح  ندـل  نم  مکحلل  اـطبهم 
تلخد ّیناک  ةرّشبم  یف  تیار  ّینا  ّیلع  هَّللا  معنا  اّمل  ملاعلا ، ردص  دّمحم  مرکلا ، يذ  هَّللا  یلا  دابعلا  رقفا  لوقیف  دعب  و  میمعلا ، صیصخلا و 

مرک بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  نیفراعلا ، يدـتقم  و  نیدّـحوملا ، بوسعی  و  نینمؤملا ، ریما  هیلع  سلاج  عوضوم  ریرـس  اهیف  ةرجح  یف 
ةداعس الضف و  ای  تلقف  یّنم  مّلعتت  نا  دیرت  یل  لاق  افّطعت و  هنم و  افّطلت  ةریرس  یلع  ینـسلجا ، هیلإ و  یناندا  و  ینبلط ، یناّیحف و  ههجو  هَّللا 

لیلجلا دصقملا  کلذب  تزف  نا  یلا 
هنانتما و همارکاب و  تررق  هناسحا و  هماعناب و  تحرفف  ارحب  کلعجاس  ارحب و  کتلعج  مّلعت و  میلعت و  ـالب  کـتمّلع  ههجو  هَّللا  مرک  لاـقف 

ّیلع ۀعلاط  قئاقحلا  ّيدل و  ةرضاح  مولعلا  تدجو 
نا هعم و  اوعیاب  نیرضاحلل  تلقف  ههجو  هَّللا  مرک  مّظعملا  هبانج  سلاج  اهیف  اراد  تلخد  ّیناک  يرخا  یف  تیار  نیملاعلا و  بر  دمحلاو هللا 
امک هعم  تعیاب  تمصتعا و  تکسمت و  اهتذخاف و  ۀمیرکلا  هدی  ّیلا  ّدمف  هعم  عیابأل  هیلإ  تهّجوت  مکیدیا و  نم  بهذی  نآرقلاف  اولعفت  مل 

دبعلا لب  هخیشل  دیرملا  هذاتـسال و  ذیمّلتلا  ّبح  ینثعبف  ادیرم  هل و  اذیملت  ترـصف  ۀلیلجلا  قیثاوملا  یّنم  ذخا  یندشراف و  خویّـشلا  عم  عیابی 
ةرمز یف  لخدا  یکل  ایمّسلا ، هرثام  یلـضفلا و  هلئاضف  نایبب  نیّبحملا ، نیع  اّرقا  و  ءایلعلا ، هبقانم  رکذا  هحدما و  نا  هقیـشعل  قشاعلا  هالومل و 

تدصق یّنکل  ۀعینّـشلا و  ۀضفاّرلا  ۀقرفلا  ۀعیـشلا ، ۀملکب  تدرا  ام  ّینا  ّمث  هیدل ، نیبرقملا  هتعیـش  یف  بسحا  و  هیلع ، نینثملا  هل و  نیحادملا 
، یضترملا بقانم  یف  یلعلا ، جراعمب  یّمسم  رصتخم  فیلات  یف  تعرشف  ۀقیقحلا  یلع  ۀعیشلا  یه  یّتلا  ۀیفوّصلا ، ۀقّقحملا  ۀفراعلا  ۀّمالا  اهب 
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و میخفلا ، بیبحلا  حـئادم  یف  میرکلا ، ّیبـّنلا  ننـس  و  میلعلا ، ّیـصولا  لـئاضف  یف  میکحلا ، رکّذـلا  تاـیالا و  نم  هیلع  تعلّطا  اـم  هیف  دروا 
؟؟؟ ساتم ّینا  نیقّقحملا  رشعم  اودهشا 

هنم مه  ساک  نم  برشا  و  نودقتعی ، ام  دقتعا  ۀّیلعلا  ۀیفوّصلل  براشملا  دئاقعلا و  یف 
486 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دحا یف  حدقا  هدنع ال  تاماقملا  لزانملا و  نم  هلوسر  هَّللا و  مهاطعا  امل  قّدصم  مهیلع و  هَّللا  ناوضر  ۀباحّصلا  لئاضفل  نمؤم  و  نوبرشی ،
ول ّینا  نّقیتأ  ریخب و  الا  مهنم  ادـحا  رکذا  یلاعت و ال  هَّللا  یلا  مهنیب  امیف  مهتلداجم  مهتعزانم و  رما  ضّوفا  مهنم و  دـحاو  ۀلیـضف  رکنا  ـال  و 

کّبحا و نمل  هتیب و  لهال  کلوسرل و  کل و  ّبحم  ّینا  ّمهّللا  لاوقا  هفیـصن و  مهدـحأ و ال  دـم  تغلب  ام  ابهذ  دـحا  لثم  موی  ّلـک  تقفتا 
ناک اّمل  نکل  تضغبا و  نم  تضغبا  کیف  تببحا و  نم  تببحا  کّبحب  هتیب  لها  کلوسر و  کضغبا و  نم  ضغبا  هتیب و  لها  کـلوسر و 

تدرو یّتلا  ثیداحالا  ّالا  ءایلعلا ، هبصانم  رکّذلاب  تدرفا  و  يوصقلا ، هبقانم  اهیف  تدّرج  یضترملا ، ّیـصولا  لئاضفل  اعوضوم  باتکلا  اذه 
بآملا باتملا و  هیلإ  و  باوّصلل ، مهلملا  هَّللا  و  بابلا ، یف  ام  عیمجل  ایواح  باتکلا ، نوکیل  اهتدرواف  هریغ  عم  ههجو  هَّللا  مّرک  هیف 

مهن داتشه و  هجو 

هدّدعتم قرط  زا  نآ  لقنب  هدومن  غیلب  دـهج  فیرـش  ثیدـح  نیا  تابثا  رد  یناعنـصلا  ینمیلا  ریمالا  حالـص  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  هکنآ 
وه ریّطلا  هسفن و  مویلا  دـیرا  ةادـغلا  اهّیوش  ریّطلا  هل  ءاج  ذإ  هیف  هکراش  نم  ریّطلا  ةادـغ  هتفگ و  هّیدـن  هضور  رد  هچنانچ  هدومرف  قح  قیقحت 

ۀلیـضفلا نم  هیف  ام  روهـشملا و  ریّطلا  ثیدـح  یلا  ةراشا  تیبلا  يوشملا و  يوّشلا  ۀـیاوّرلا و  هب  یتای  امک  میجلا  ۀـلمهملا و  ءاحلاب  لـجحلا 
ّبحملا لاق  هل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوسر  هّبحا  هل و  هَّللا  هّبحا  امب  لب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسّرلا  ۀّبحم  هل و  هَّللا  ۀـّبحمل  هل  ۀیـصاقلا 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوسر  دعب  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  مالّسلا  هیلع  ّهنا  رکذ  هَّللا  همحر  يربّطلا 
نب یلع  ءاجف  ریّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  ّمهَّللا  لاقف  ریط  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  دنع  ناک  لاق  کلام  نب  سنا  نع 

ناسحلا یف  حیباصملا  یف  يوغبلا  يذمّرتلا و  هجّرخ  هعم  لکاف  بلاط  یبأ 
رکب وبا  مامالا  هجّرخ  ثیدـحلا و  رکذ  ّمث  هلکا  هبجعی  اّمم  ناـک  ریط و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  يدـها  لاـق  یبرحلا و  هجرخا  و 

راجنلا ریکب  نب  ریمع  نب  دّمحم 
یتاف ّیلا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  ّمهّللا  لاق  ّمث  ۀمقل  لکا  یّمسف و  اریط  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرل  تمّدق  لاق  سنا  نع  لاق  و 

لاق یلوالا  لثم  لاقف  ۀـمقل  لکا  مث  ۀـجاح  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  تلقف  ّیلع  لاقف  تنا  نم  تلقف  بابلا  برـضف  یلع 
برـضف لاق  کلذ  لثم  لاقف  ۀمقل  لکا  مث  ۀجاح  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  تلقف  ّیلع  لاقف  تنا  نم  تلقف  ّیلع  برـضف 

يّذلا هّلل  دمحلا  لاق  ّمث  مّسبت  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  هآر  املف  ّیلع  لخدف  لاق  بابلا  حتفا  سنا  ای  هَّللا  لوسر  لاقف  هتوص  عفر  یلع و 
ثالث بابلا  برـض  ّینا ال  ّقحلاب  کثعب  يذـّلا  لاقف و  تنا  تنکف  ّیلا  هیلإ و  قلخلا  ّبحاب  ینیتاـی  نا  ۀـمقل  ّلـک  یف  وعدا  ّیناـف  کـلعج 

سنا ینّدری  تاّرم و 
487 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاق ال مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مّسبتف  راصنالا  نمم  لجر  هعم  ّبحا  تنک  لاق  هتددر  مل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف 
تلق هموق  ّبح  یلع  لجّرلا  مالی 

ّنهرمخ ّنهعباصاب و  نهتکرـش  دـق  نالجحب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تتا  ۀملـس  ّمأ  ّنا  لاق  سنا  دنـسم  یف  ریبکلا  عماجلا  یف  و 
لاقف بلاط  یبأ  نب  یلع  ءاجف  سنا  لاق  رئاّطلا  اذـه  نم  یعم  لکای  کـیلإ  کـقلخ  ّبحاـب  ینتیا  ّمهّللا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  لاـقف 
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ّیبّنلا عمـسف  داع  مث  عجرف  راصنالا  نم  لجر  ءیجی  نا  تببحا  ۀجاح و  یلع  وه  تلقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  یل  نذاتـسا 
نع اضیا  رکاسع  نبا  جرخا  رکاـسع و  نبا  هجرخا  ّیلا  ّمهّللا و  ّیلا  ّمهّللا و  ّیلا  ّمهّللا و  ّیلع  اـی  لـخدا  لاـقف  هتوص  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ءاجف کیلإ  قلخلا  ّبحاب  ینتیا  ّمهّللا  لاقف  ّيوشم  رئاط  هل  يدهاف  ناتسب  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  تنک  لاق  سنا  نع  رانید 
هل حتفا  سنا  ای  هَّللا  لوسر  لاق  ّمث  کلذ  لثم  هتددر  بابلا و  ّقدف  ۀملـس  دـعب  ءاج  ّمث  عجرف  لوغـشم  هَّللا  لوسر  تلقف  بلاط  یبأ  نب  یلع 
هَّللا لوسر  لاقف  ریّطلا  نم  هعم  لکاف  بلاط  یبأ  نب  یلع  لخدف  راصنالا  نم  الجر  نوکی  نا  عمطا  تنک  هَّللا  لوسر  ای  تلق  هتددر  ام  لاطف 

هموق بحی  ءرملا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
لوقی هتعمسف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  بجحا  تنک  لاق  کلام  نب  سنا  ینثّدح  لاق  يریـشلقلا  هَّللا  دبع  نع  اضیا  رکاسع  نبا  جرخا  و 

لاق کّیبن  هّبحی  کّیبن و  ّبحی  کّبحی و  هّبحت و  نمب  انتئا  ّمهّللا  لاقف  هیدی  نیب  عضوف  ّيوشم  ریط  مجلب  یتاف  ۀـّنجلا  ماعط  نم  انمعطا  ّمهّللا 
یلع اذاف  تجرخف  کلذ  لثم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نم  تعمـسف  تدع  ّمث  هل  نذا  ملف  یننذاتـساف  بابلاب  یلع  اذإ  تجرخف و  سنا 

لوسر ای  لاق  ّیلع  ای  کب  أطبا  يذلا  ام  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاقف  ینذا  ریغب  لخدف  اثلث  لاق  ّهنا  بسحا  هل  نذا  ملف  یننذاتساف  بابلاب 
هل نوکیف  یموق  نم  لجر  ءیجی  نأ  تببحأ  ةوعّدـلا  تعمـس  اّمل  هَّللا  لوسر  ای  لاق  هتبجح  مل  سنا  ای  لاق  سنا  ینبجحف  لخدال  تئج  هَّللا 

مهاوس ضغبی  مل  ام  هموق  ۀبحم  لجرلا  رضی  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبنلا  لاقف 
نیب نیریط  راصنالا  نم  ةأرما  تدها  تلاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلوم  ۀنیفـس  ثیدح  نم  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  جرخا  و 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هتوص  عفرف  ّیلع  ءاجف  کلوسر  یلا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  ّمهّللا  لاقف  نیریّطلا  هیلإ  تمدقف  نیفیغر 

اینف یّتح  نیریّطلا  نم  الکاف  هل  تحتفف  هل  حتفاف  لاق  ّیلع  تلق  اذه  نم  مّلس  و 
ّمهّللا لاق  هیدی  نیب  عضو  اّملف  يوشم  ریط  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  سنا  یلا  هدنـسب  هبقانم  یف  یلزاغملا  نبا  جرخا  و 

راصنالا نم  الجر  هلعجا  ّمهّللا  یسفن  یف  تلقف  لاق  رئاّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  ّیلا  کقلخ  ّبحاب  ینتیا 
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یلا تعجرف  فرصناف  ۀجاح  یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  تلق  یلع  لاق  اذه  نم  تلقف  افیفخ  اعرق  بابلا  عرقف  یلع  ءاجف  لاق 
ّمهّللا یـسفن  یف  تلقف  رئاّطلا  اذـه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاـب  ینتیا  ّمهّللا  ۀـیناثلا  لوقی  وه  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

لاق فرـصناف  ۀـجاح  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  كربخا  ملا  تلقف  بابلا  عرقف  یلع  ءاـجف  لاـق  راـصنالا  نم  ـالجر  هلعجا 
یلع ءاجف  رئاّطلا  اذـه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاـب  ینتیا  ّمهّللا  ۀـثلاّثلا  لوقی  وه  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  تعجرف 

ّمهّللا لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هیلإ  رظن  اّملف  حتفا  حتفا  حتفا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ادیدش  ابرض  بابلا  برضف 
سنا نع  ۀـعامج  هاور  ربخلا  اذـه  تلق و  یهتنا  ریّطلا  نم  هعم  لـکای  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  سلجف  لاـق  ّیلا  ّمهّللا و  ّیلا  و 

دبع نب  لیعامسا  يدنهلا و  وبا  یفوکلا و  لاجرلا  یبأ  نبا  یفئاّطلا و  جاّجحلا  نب  ۀبیش  ریمع و  نب  کلملا  دبع  ّبیـسملا و  نب  دیعـس  مهنم 
مهریغ ربنق و  نب  ملاس  نب  منغی  رفعج و  نب  هَّللا 

اذه دییـشت  یف  هدهج  لذب  دق  لیعامـسا  نب  دّمحم  دّحوتملا  درفلا  لیلجلا  تبّثلا  ۀقثلا  مامالا  اذهف  دعب  امیف  هَّللا  ءاشنا  هعمـستس  ام  رخآ  یلا 
نمف لیثم  هل  دجوی  املف  اتابثا  هتبثا  لیلّدلا و  ناهربلاب و  ادیؤم  اقاقحا  هقحا  لیصالا و  ربخلا  اذه  دییات  یف  هعسو  دقل ؟؟؟ و  لیثالا ، ثیدحلا 

ریهش و دجام  ققحم  ریمالا  لیعامسا  نب  دمحم  لیلضت و  یف  هدیک  نکی  روزا  هنع و  داح  نم  و  لیکنتلا ، تاملوم  یف  عقی  اذ  دعب  هنع  لکل 
هک یناعنـصلا  ینمیلا  یناکوشلا  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  تسریبک  فراع  ثّدـحم  ریرحت و  عراـب  دـهتجم  ریظنلا و  میدـع  دـقان  ققدـم 
ناخ نسح  قیدـص  يولوم  للکم  جات  مولعلا و  دـجبا  ءالبنلا و  فاحتا  زا  ارثام و  رهاوز  رخافم و  نساحا  یلاعم و  یلاوع  لئاضف و  لئالج 
نب یلع  نب  دّمحم  نب  حالـص  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  دّیّـسلا  هتفگ  عباسلا  نرقلا  دعب  نم  نساحمب  علاط  ردـب  رد  تسرهاب  رهاظ و  رـصاعم 
نب ةزمح  نب  ییحی  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  سیردا  نب  دّمحم  نب  يدهملا  نب  نسحلا  نب  حالص  نب  نیّدلا  فرش  نب  نیّدلا  ظفح 
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نسحلا نب  میهاربا  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  نب  مساقلا  نب  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  ییحی  نب  نمحّرلا  دبع  نب  نسحلا  نب  ةزمح  نب  نامیلس 
بحاـص قلطملا  دـهتجملا  ریبـکلا  ماـمالا  ریمـالاب  فورعملا  یناعنّـصلا  مث  ینـالحکلا  مهنع  هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب 
اهئاملع نع  ذخا  هنس 1107 و  ءاعنص  ۀنیدم  یلا  هدلاو  عم  لقتنا  مث  نالحکب  هنس 1099  ةرخآلا  يدامج  فصن  ۀعمجلا  ۀلیل  دلو  فیناصّتلا 
ۀماّلعلا یضاقلا  ریزولا و  یلع  نب  هَّللا  دبع  ۀماّلعلا  دّیّـسلا  شفخالا و  نیـسحلا  نب  حالـص  ۀماّلعلا  دّیّـسلا  نسحلا و  نب  دیز  ۀمالعلا  دیّـسلاک 

درفت نارقالا و  قاف  مولعلا و  عیمج  یف  عرب  ۀنیدملا و  ءاملع  اهئاملع و  رباکا  یلع  ثیدـحلا  رقو  ۀّـکم  یلا  لحر  یـسبعلا و  دّـمحم  نب  یلع 
ملعلا ۀسایرب 
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بوطخ هرصع  لها  عم  هل  ترج  ۀیهقفلا و  ءارآلا  نم  هیلع  لیلد  الام  فّیز  دیلقّتلا و  نع  رفن  ۀلدالاب و  لمع  داهتجالاب و  رهظت  ءاعنـص و  یف 

یلع ۀیشاح  اهلعج  راّفغلا  ۀحنم  اهنم  ّیبرغملل و  مامّتلا  ردبلا  نم  هرصتخا  مالّـسلا  لبـس  اهنم  ۀلفاح  ۀلیلج  تافّنـصم  هل  لاق و  نا  یلا  نحم  و 
تادلجم عبرا  یف  یطویّسلل  ریغّصلا  عماجلا  حرش  اهنم  دیعلا و  قیقد  نبال  ةدمعلا  حرش  یلع  ۀیشاح  اهلعج  ةّدعلا  اهنم  لالجلل و  راهّنلا  ءوض 

حیـضوتلا و هاّمـس  ریزولا  میهاربا  نب  دّمحم  مامالا  دّیّـسلل  ثیدحلا  مولع  یف  حیقنتلا  حرـش  اهنم  يوانملا و  حرـش  یلع  فقی  نا  لبق  هحرش 
امب فینـصّتلاب  لئاسملا  نم  اریثک  درفا  دق  هذه و  ریغ  تافّنـصم  هل  ادیفم و  احرـش  اهحرـش  لوصالا و  یف  نارهب  نبال  لفاکلا  ۀـموظنم  اهنم 

ۀّیملعلا و ثحابملا  یف  هبلاغ  دـلجم و  یف  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  ۀـماّلعلا  هدـلو  هعمج  مجـسنم  حیـصف  رعـش  هل  تادـلجم و  یف  هعیمج  نوکی 
وه هنـس 1206 و  یف  مانملا  یف  هتیار  دـق  نیّدـلا و  ملاعمل  نیدّدـجملا  ۀّـمئالا  نم  وهف  ۀـلمجلاب  مهیلع و  دودّرلا  هرـصع و  ءاـنبا  نم  عجوتلا 

ّقنات دانسالا و  ققد  یل  لاق  ّهنا  هنم  تظفح  مالک  هنیب  ینیب و  رادف  هیلع  تمّلسف  تلزن  هتیار  اّملف  یعم  ۀعامج  یف  بکار  انا  الجار و  یشمی 
ناک عماجلا و  یف  يراخبلا  ةءارق  یف  هعنـصا  ام  یلا  ریـشی  ّهنا  کلذ  دـنع  یلاـبب  رطخف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مـالک  ریـسفت  یف 

همهفی امب  ۀّیثیدحلا  ظافلالا  رّـسفا  تاقوالا  ضعب  یف  تنکف  نوصحی  ملاع ال  ماوعلا  نم  عمتجی  ءاملعلا و  نم  ۀـعامج  ةءارقلا  کلت  رـضحی 
ّهنا تملع  دق  مّلکتا  نا  لبق  لاق  ردابف و  ۀّیبرعلا  ظافلالا  ضعب  نومهفی  ۀعامج ال  رـضحی  ّهنا  هل  لوقا  نا  تدراف  نورـضاحلا  ماوعلا  کئلوا 
نع کلذ  دنع  هتلاس  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مالک  ریـسفت  یف  ّقنات  دانـسالا و  ققد  نکل  ۀّماع و  مهیف  ۀـعامج و  کیلع  أرقی 

ینمـض ایلاع و  ءاکب  یکب  ّمث  یّنم  کّشلا  نمحّرلا  يدی  نیب  مهثیدحب  اوغلب  وا  ۀّنجلا  مهثیدحب  اوغلب  لاقف  ةرخآلا  یف  مهل  ام  ثیدـحلا  لها 
يرج اّمم  ءیش  کل  يرجی  نا  ّدب  لاقف ال  مّضلا  ءاکرلا و  ریبعت  نع  هتلاس  ریبعّتلا و  یف  دی  هل  نم  ضعب  یلع  کلذ  تصصقف  ینقراف  هیلإ و 

هنس نابعش  رهش  ثلاث  ءاثلثلا  موی  یف  هَّللا  همحر  یفوت  اهّرش و  هَّللا  یفک  بئارغ  بئاجع و  ایؤّرلا  کلت  دعب  کلذ  نم  عقوف  ناحتمالا  نم  هل 
ۀماّلعلا دّیّسلا  هتفگ  مولعلا  دجبا  رد  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  الزن و  دق  دلخلا  نانج  یف  دّمحم  اذکه  ناکف  مهـضعب  مظن  1183 و 

ثّدحملا ریبکلا  مامالا  وه  ینمیلا و  یناعنّصلا  ریمالا  حالـص  نب  لیعامـسا  هَّللا  یلع  لّکوتملا  مامالا  نب  دّمحم  هّللاب  دیرملا  رینملا  ۀلملا  ردب 
اهّدریف و روذّنلاب  هنوتای  ۀّصاخلا و  ۀّماعلا و  هدقتعی  عرولا  دهّزلا و  یف  اماما  ناک  اهیف و  عرب  ثیدحلا و  بتک  أرق  ریهّـشلا  مّلکتملا  ّیلوصالا 

وه أرق و  ّهنا  هدالوا  ضعب  یکح  نیکلاهلا  نم  ّهنا  فاخی  وه  نیحلاّصلا و  نم  هنا  مهداقتعا  یلع  مهل  ریرقت  اهلوبق  نا  لوقی 
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ِۀَیِشاْغلا ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  حبّصلا  ةالص  سانلاب  یّلصی 
مه ادالوأ  فّلخ  رجحلا و  بهذلا و  هدنع  يوتـسا  عرولا  دهّزلا و  لها  ۀمئالا  رباکا  نم  عازف  الب  هَّللا  یلو  هدلاو  ناک  هیلع و  یـشغ  یکبف و 

رهاوج دقع  حرـش  یف  لاملا  ةریخذ  یف  یعفاشلا  یظفحلا  رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  خیـشلا  لاق  اذـه  هدـلو  مهمظعا  ءاملعلا  ءامکحلا و  نایعا 
فّنص راطقالا  یف  نیّدلا  ّدجم  رایّدلا و  دنسم  ریمالا  لیعامسا  نب  دّمحم  رینملا  جارّسلا  ریبکلا  ثدحملا  ریهّشلا  دهتجملا  دّیّسلا  مامالا  لّآللا 

مهدیناساب و طبترا  مهنم و  زاجتـسا  نیمرحلا و  ءاملع  نع  ذخا  لاق  ثیدـحلا  هبهذـم  لب  بهذـم  یلا  بسنی  وه ال  ّفلؤم و  ۀـئام  نم  رثکا 
ام یلع  یهتنا  هلّصات  لآلا و  مولع  نم  هنکمت  عم  هنع  دنسا  هنم و  زاجتسا  هیلع و  خیشلا  یجاجزملا و  نیزلا  نب  قلاخلا  دبع  خیـشلا  یلع  ءارق 
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يردبلا و یلع  نیرداقلا  دبع  خیـشلا  هخویـش  نم  راهطالا و  ۀّمئالا  ۀـماما  یف  راونالا  تاقبع  هباتک  یف  رـصاعملا  نیـسح  دـماح  دّیّـسلا  هلقن 
قلاخلا دبع  خیشلا  مهنم  ریثک  قلخ  اضیا  هیلع  ذملت  مهریغ و  يرصبلا و  هَّللا  دبع  نب  ملاس  خیشلا  يدرکلا و  میهاربا  نب  رهاط  دّمحم  خیـشلا 

ۀعتمم هلیلج  تافّنصم  هل  امهریغ  ریمالا و  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  ۀماّلعلا  دّیّـسلا  هدلو  اضیا  مدقت و  امک  هداتـسا  اضیا  وه  يدیبزلا و  یجاجزملا 
ۀیتر غلب  یلوطلا  دیلا  مظّنلا  یف  هل  ۀـیلاع و  ۀـسایر  ریبک و  ملع  اذ  ناک  ۀـّیلقعلا و  ۀـّیلقنلا و  مولعلا  یلع  هعالطا  ةرازغ  هملع و  ۀعـس  نع  ئبنت 
دیزا یه  هتافنـصم و  رثکاب  ّیلع  یلاعت  هَّللا  نم  دق  هسفنب و  المکم  الماک  اماما  راص  بهاذملا و  لها  نم  ادحا  دـلقی  مل  قلطملا و  داهتجالا 
راّفغلا ۀحنم  اهنم  اضیا و  فیرـشلا  هّطخ  هیف  هَّللا و  دبع  دیّـسلا  هدلو  ّطخب  يدـنع  وه  مارملا و  غولب  حرـش  مالّـسلا  لبـس  اهنم  رکذـت  نا  نم 
راظنالا حیقنت  حرش  یف  راکفالا  حیضوت  تیبثتلا و  تایبا  حرش  یف  تیتشّتلا  عمج  رکّـسلا و  بصق  یلع  رطملا  لابـسا  راهّنلا و  ءوض  ۀیـشاح 

ءاـملع نم  دافتـسا  داز و  ّجـح و  اـهبارحم  یف  بیطخ  اـهباب  یف  ةدـیرف  اـهّلک  یـصحت و  ـال  یتلا  لـئاسملا  لـئاسّرلا و  نم  کـلذ  ریغ  یلا 
یف ۀلوص  هل  ناک  قئار و  مظن  ۀعیدب و  دئاصق  یلع  هل  تفقو  یلثم  هفصی  نا  نم  مرکا  وهف  راصمالا  ءالضف  نم  مهریغ  نیفیرّشلا و  نیمرحلا 
یف هب  تحّرـص  ام  یلع  ۀّیثیدحلا  بتکلا  دنـس  یف  یخیاشم  نم  وه  رمالا و  اذه  یف  هلثم  ری  مل  ۀعدبلا  كرت  ۀّنّـسلا و  عابتا  ّقحلاب و  عدّصلا 

هیلاع و هلیلج  فاصواب  ار  ریما  لیعامـسا  نب  دمحم  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  زین  خلا و  دنـسلا  خـیاشم  رکذ  نم  دجـسعلا  ۀلـسلس 
ینـسحلا رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  نب  رداقلا  دـبع  دّیّـسلا  هتفگ  مولعلا  دـجبا  رد  هچنانچ  هدرک  دای  رداقلا  دـبع  همجرتب  هیماـس  هلیمج  دـماحم 

نم نیفیرّـشلا و  نیمرحلا  دـیبز و  ءاعنّـصلا و  لها  نم  ةذـباهجلا  نع  مولعلا  ذـخا  ةرخافلا  ۀفیرّـشلا  لاوحالا  ةرخاّزلا و  مولعلا  هل  ینابکوکلا 
هخیاشم
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ناخ نسح  قیدص  يولوم  زین  خلا و  یناعنّـصلا  ریمالا  لیعامـسا  نب  دّـمحم  مامالا  دّیّـسلا  داقّنلا  نیثّدـحملا  ةدـمع  داهتجالا و  يور  ناطلس 

خیّشلا مالـسالا  یفـص  هتفگ  مولعلا  دجبا  رد  هچنانچ  هدومن  دای  مامت  میظعت  لیجبت و  هب  نطاق  نب  دمحم  نب  دمحا  همجرت  رد  ار  وا  رـصاعم 
مهریغ ءاعنـص و  ءاملع  نم  ۀّیلقنلا  ۀّیلقعلا و  مولعلا  ذـخا  نأشلا  میظع  رادـقملا  ریبک  نایعألا  مالعالا  ّلجا  نم  ناک  نطاق  دّـمحم  نب  دـمحا 

یف هّطح  رد  ار  ریما  لیعامسا  نب  دمحم  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  زین  خلا و  ریمالا  لیعامـسا  نب  دّمحم  مامالا  ۀماّلعلا  دّیّـسلا  مهنم 
هتفگ هچنانچ  هداد  یناسل  تحاصف  ینایب و  تغالب  وا  دارطا  حدم و  انث و  فصو و  لامک  رد  هدومن  رامش  نیدّدجم  زا  ۀّتسلا  حاحصلا  رکذ 

ةدّدعتم ۀنکما  ادـحاو و  ناکم  یف  ادّدـعتم  وا  ادـحاو  اما  فلّـسلا  نم  ضوعب  فلخلا  نم  هَّللا  یتایف  ةرجهلا  نم  اهلوا  ۀـئاملا  سأرب  دارملا  و 
ثّدحملا هَّللا  یلو  هاشلا  لاثما  مه  نادـلبلا و  نم  اهریغ  برعلا و  دـنهلا و  یف  نامز  لیلقب  اهلبق  ةرـضاحلا و  ۀـئاملا  هذـه  سار  یف  عقو  امک 

ثلث و ۀنس  یفوتملا  یندملا  يدنّـسلا  ةایح  دّمحم  خیّـشلا  يدابآهلإلا و  رخاف  دّمحم  خیـشلا  دیهّـشلا و  لیعامـسا  دّمحم  يوملا  يولهّدلا و 
دّیّسلا یناّلفلا و  رمع  نب  حلاص  خیشلا  یناکوشلا و  یلع  نب  دّمحم  مامالا  ینمیلا و  ریمالا  لیعامسا  نب  دّمحم  ۀماّلعلا  دّیّـسلا  فلا و  نیثلث و 

نمف نادـی  ۀحابّـسلا  یف  مهل  نم  نادـیملا و  له  ناسرف  کئلواف  ینادالا  یـصاقالا و  نم  مهوذـح  اذـح  نم  یمزاـجلا و  رـصاق  نب  دّـمحم 
اقافو و ءازج  نیملسملا  عیمج  نع  اّنع و  مهعینص  یلع  یلاعت  هَّللا  مهازج  ناهّرلا  موی  مهقبـسی  وا  نأّشلا  اذه  یف  مهقیرط  صقنی  نا  عیطتـسی 
فاصنالا و هجو  یلع  قدّـصلا  مهجاهنم  لولـس  ّقحلا و  مهقیرط  عابتا  نیعبّتملا  عیمج  انقزر و  اـقاهد و  اـساک  موتخملا  قیحّرلا  نم  مهاـقس 

اذـه متخا  نا  یل  ادـب  دـق  قیفوتلا و  ّیلو  هَّللا  فاستعالا و  لالّـضلا و  فّشقتلا و  بصعّتلا و  للّزلا و  غیّزلا و  نع  نیملـسملا  ۀـلمج  اـنبّنج و 
یف ریدقلا  هَّللا  همحر  ریمالا  لیعامـسا  نب  دّمحم  مالـسالا  نیملـسملا و  جات  مامالا  یلوملا  اهمظن  ۀعیدب  ةدیـصق  رکذـب  باطتـسملا  لصفلا 

لخدا بئاجعلا و  بجعلاب  اهیف  یتا  دـقف  هرجا  هَّللا  یلع  هّرد و  هّلل  ماغطلل و  اعیرقت  مـالکلل و  اـمیمتت  باـتکلا  ۀنّـسلاب و  لـمعلا  یلع  ّثحلا 
ماخف و خـیاشم  مالعا و  هذـتاسا  زا  یناعنـصلا  ینامیلا  ریمالا  لیعامـسا  نب  دـمحم  هک  تسناد  دـیاب  زین  حـلا و  باب  ّلک  نم  دـئاوفلا  تانج 
رد ریقف  خیاشم  هتفگ و  البّنلا  فاحتا  رد  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  هچنانچ  تسثدحم  قحلا  دبع  خیـش  مارک  يالبن  ماظع و  یلاوم 

تزاجا رد  تعامج  نیا  نیرخآ  تسین  هداعا  تجاح  هدـش  هتـشون  ناشتازاجا  لقن  اب  هطح  رد  اهنا  رکذ  هک  دـناهدوب  ددـعتم  ثیدـح  مولع 
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دنتعامج و نیرترمعم  هک  دنتسه  هتدم  یف  هَّللا  حسف  الاح  همظعم  ۀّکم  لیزن  ثدحملا  هَّللا  لضف  خیش  نب  قحلا  دبع  لضفلا  وبا  خیش  انالوم 
تس  نیا  ناشیا  تداجا  هخسن 

ۀلصتم  هوالا  نملا  دمح 
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لالتعا  الب  ّحص  اهدانسا  ۀلسلسم  اهّلک  روهّدلا  یف  و 
ادبا امئاد  ةولّصلا  ّمث  لاضعا  سیلدت و ال  ریغ  نم 

هترتع  یفطصملا و  ّیبّنلا  یلع  ادمرس  لازی  مالس ال  عم 
عفن یجّونقلا  ثّدحملا  نسح  دالوا  دّیّسلا  انالوم  لجن  نسح  قیدص  دّیّـسلا  انالوم  یکّزلا  نطفلا  خیـشلا  ّناف  دعب  هتقیرط و  یعبّتم  هبحـص  و 

یّفخت و دـق  قئاقحلا  نکل  زیجا و  نا  فیکف  زاجا  نا  لهاب  تسل  بلطی و  هنم  یلثم  ۀـّماع و  ةزاجإ  یّنم  بلط  یبغ  یّکذ و  لک  همولعب  هَّللا 
مهلّواف و مهنع  تازاجالا  ذخا  ۀّیوفطـصملا و  ثیداحالا  راثالا و  مهنم  عامّـسلا  ۀیوبنلا و  ۀّنّـسلا  ۀّـمئا  دـنع  لوثملاب  یلع  یلاعت  هَّللا  نم  دـق 
نیحلاّصلا و فلّـسلاب  یلاعت  هَّللا  هقحلا  یناکوّشلا  دّـمحم  یلع  نب  دـمحم  یـضاقلا  انالوم  ینابّرلا  ملاعلا  مالـسالا  رخف  مامهلا  مامالا  مهّلجا 

ۀجاح الف  رتافّدـلا  دانـساب  رباکالا  فاحتا  یف  ۀـجردنم  قرطلا  فالتخا  عم  لکا  یماسا  خـیاشم و  ةّدـع  نع  يوری  وه  نیما و  هتاکربب  انعّتم 
لعج هاضرا و  هنع و  هَّللا  یضر  یلکهبلا  نسح  نب  دمحا  نب  نمحّرلا  دبع  یـضاقلا  انالوم  یقتلا  عرولا  مالـسالا  هیجو  یناثلا  اهتداعا و  یلا 

يداهلا دبع  نب  رکب  وبا  ۀماّلعلا  خیشلا  مهنم  لالجلا و  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  لیلجلا  ۀمالعلا  خیـشلا  مهنم  خیاشم  ةدع  هل  هاوثم و  ۀّنجلا 
ۀّنجلا لعج  امهنع و  هَّللا  یـضر  ریمالا  لیعامـسا  نب  دّمحم  دّیّـسلا  نب  هَّللا  دـبع  دّیّـسلا  انالوم  انخیـش و  ریرحنلا  ۀـمالعلا  ثلاثلا  یمیدـقلا و 
مامهلا مامالا  ریمالا و  لیعامـسا  نب  دّمحم  دّیّـسلاب  ریهـشلا  دهتجملا  هدلاو  مهمرکا  مهّدـجا و  خـیاشم  ةدـع  نع  اضیا  يوری  وه  امهنکس و 
خیـشلا ّیمالا  ّیبّنلا  ثیداحأ  ثراو  یهبلا  ۀماّلعلا  عباّرلا و  یندملا و  يدنّـسلا  قداص  دّـمحم  نب  نسحلا  وبا  ّماعلا  ّصاخلا و  دـنع  روهـشملا 

هک دنامن  یفخم  خلا و  الاوثم  سودرفلا  لعج  هارث و  هَّللا  یقـس  يدنّـسلا  یجرزخلا  يراصنالا  ظعاوملا  یلع  دمحا  نب  دباع  دّمحم  ۀـماّلعلا 
دوخ تسرانملا  ۀعطاس  حئادمب  فوصوم  رابک و  هّلجا  حودمم  رادقملا و  ۀمیظع  رافـسا  راخفلا و  ۀیلاع  بتک  هلمج  زا  هّیدن  ۀـضور  باتک 

قئافلا حرـشلا  اذـه  ضرفی  هَّللا  هظفح  ریمـالا  حالـص  نب  لیعامـسا  مالـسالا  ءایـض  دـلاولا  يدّیـس  لاـق  هتفگ  باـتک  رخآ  رد  نآ  فنـصم 
يّذلا ۀّنجلا  یف  ههجو  هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نیّیصولا  دّیس  نینمؤملا و  ریما  لئاضفل  نّمضتملا 

قفانم الا  هضغبی  نمؤم و ال  الا  هّبحی  ال 
اریخ هفلؤم  هَّللا  يزج  ماثالا و  نم  نیرّهطملا  مارکلا  مهلا  یلع  مالّـسلا و  ةولّـصلا و  لضفا  هیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  هَّللا  لوسر  دعب  هیلع 

هیلع و هلا  مانالا و  دّیـس  دّمحم  ّقحب  ماوعالا  روهدلا و  دـبا  اذالم  أجلم و  ماّیالا و  هجو  یف  ۀـخداش  ةرغ  هاقبا  مامالا و  اذـه  صئاصخ  رـشنب 
هَّللا  هامح  لاق  مالّسلا  ةولصلا و  لضفا  مهیلع 

ۀّیدرولا اهروهز  نم  فطتقا  ۀّیدّنلا و  ضایّرلا  یف  فرطلا   ؟؟؟
لق  هتوح و  امل  اعمس  عمسا  و 
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هالع  یلاعملا  نیز  نم  حدم  هّیؤلؤللا  اهدوقع  یشلم ؟؟؟ هّلل 

حرّشلا  کلذ  ردّصلا  حرش  ۀّیولع  اهعیمج  یلاعملاف 
یضترملا  لئاضف  نم  ارشان  هّیردیحلا  لئاضفلا  کلتل  مظنلا  و 

تاقث  نع  اهل  ادنسم  ایوار  ۀیومالا  ۀباصعلا  هتوط  ناک  دق  ام 
هط  لآ  نم  تادنسملا  عد  ۀّینّسلا و  رباکا  نم  املع 
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لآلا  رخفم  ردیح  عرف  اهغاص  هّیضم  راهّنلا  یف  سمّشلاک  یهف 
لا اذه  دحا  مولعلا و  یف  ادغ  نم  ۀّیدیّزلا  بکاوکلا  رذب  و 

لا عم  لوصالا  وحنلا و  نقتا  ۀّیضق  ّلک  فشکل  یعدی  رصع 
امهف املع و  نامّزلا  لها  قاف  ۀیوبّنلا  ۀنّسلا  اّقح و  ریسفت 

تالکشم  لئاسم  نم  مکل  ۀّیلعلا و  لامکلا  ۀبتر  یقترا  و 
العف الوق و  لیلدلل  اعبات  ۀّیلج  تحضاف  هرکف  اهّدح 

یقبأ  اریخ و  هل  الا  هازجف  ۀّیبصعلا  دیلقتلل و  اضفار 
سّتلا عم  یقبی  هلالا  ةالص  ۀّیمطافلا و  ةرتعلل  اناسل  ال 

یّشغت  هط و  راتخملا و  یّشغتت  ۀّیشع  ةرکب و  ّلک  یف  میل 
هّیربلا نما  نیمرکالا  هلآ 

مدون هجو 

هرهبم و دماحم  هک  یلاهّـسلا  نیدلا  بطق  نب  دیعـس  دـمحم  الب  نب  قحلا  دـبع  دـمحا  الم  نب  هَّللا  بحم  الم  نب  نیبم  دـمحم  يولوم  هکنآ 
رد هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  ریط  ثیدح  يدینـش  لیـصفتلاب  تیالو  ثیدح  دلجم  رد  لیمج  لکل  معنملا  هَّللا  دمحب  اقباس  وا  هرهزم  رخافم 

هتفگ ةاجنلا  ۀلیسو 
کیلإ کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  ّيوشم  خرف  هَّللا  لوسرل  مّدقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  مدخا  تنک  لاق  کلام  نب  سنا  نع 

حتفا هَّللا  لوسر  لاقف  ءاج  مث  ۀـجاح  یلع  هَّللا  لوسر  نا  تلقف  یلع  ءاجف  راصنالا  نم  الجر  هلعجا  ّمهّللا  تلقف  لاـق  ریّطلا  اذـه  یعم  لـکای 
لوسر لاقف  یموق  نم  الجر  نوکی  نا  تببحاف  كءاعد  تعمـس  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  تعنـص  ام  یلع  کلمح  اـم  هَّللا  لوسر  لاـقف  لخدـف 

ِمیِظَْعلا * ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  تایاوّرلا  ضعب  یف  هموق و  ّبحی  دق  لجّرلا  ّنا  هَّللا 
دندروآ هیدهب  يزور  ار و  ادخ  لوسر  مدرکیم  تمدخ  هک  سنا  زا  تستیاور  همجرت  يذمرتلا  ۀیاورب  اضیا  ةاکـشملا  یف  ثیدحلا  اذـه  و 

قلخ عیمج  زا  دشاب  رتتسود  هک  ار  یسک  تقو  نیرد  نم  دزن  ناسرب  ایادخ  هک  بانجنآ  دومرف  سپ  هدرک  بابک  هدنرپ  ترـضح  نآ  دزن 
هارمه دـیایب و  هک  ار  راصنا  زا  درم  یکی  هل  وعدـم  یلاعت  يادـخ  دـنادرگب  هک  سنا  درک  اعد  سپ  ار  باـبک  نیا  نم  اـب  دروخب  هک  وت  دزن 

یلع دـمآ  زاـب  نا  زا  دـعب  تسین  تاـقالم  تقو  تسیراـک و  رد  ادـخ  لوسر  هک  سنا  تفگ  یـضترم  یلع  دـمآ  سپ  دروخب  ادـخ  لوسر 
هکیزیچ رب  ارت  تشادرب  زیچ  هچ  هک  سنا  زا  ادـخ  لوسر  دیـسرپ  یـضترم و  یلع  دـما  رد  ات  ار  رد  اشکب  ادـخ  لوسر  دومرف  سپ  یـضترم 

نیاب دوش  فرـشم  هک  متـشاد  تسود  وت  زا  اعد  نیا  مدینـش  ات  هک  سنا  درک  ضرع  يدمآ  عنام  يدومن و  هلیح  یـضترم و  یلع  اب  يدرک 
ارک ره  تسادـخ  لـضف  نیا  ار  دوـخ  موـق  درادیم  تسود  يدرم  ره  هک  یتسردـب  ادـخ  لوـسر  دوـمرف  نـم  موـق  ناردارب و  زا  یکی  اـعد 

هعنم امل  یطعم  هاطعا و ال  امل  عنام  دهدیم ال  دهاوخیم 
494 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يرد  دیاشگب  هاچ  رعق  مه ز  يرپ  دشخب  قح  ياپ  تسکش  رد 
هاش  لضف  دریگنیم  هتسکش  زج  هار  تسین  ندرک  زیت  رطاخ  مهف و 

قدر  شتسهاپس  دشاب  کلم  رک  قح  ناصاخ  قح و  تایانع  یب 
يذمّرتلا ۀیاورب  ةوکـشملا  یف  روکذم  هنا  دافا  مث  نیتم ، میقتـسم  قیرطب  ریّطلا  ثیدـح  دروا  دـق  نیبم ، دّـمحم  فورعملا  ملاعلا  اذـهف  یهتنا 
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قاع ّلکل  ثیدحلا  اذه  تابثاب  قحلا  ناباف  نیطف ، ربدتم  ّلک  ۀبرطم  راعـشاب  هاّیا  ابنذم  نیـصر ، مکحم  مالکب  همجرت  ّمث  نیثّدحملا ، سیئر 
رد نیبم  دمحم  يولوم  هک  دنامن  یفخم  نیحمّتلا و  خلّسلا و  دعب  هتاهبش  میدا  يرف  نیضولا و  قلق  دناعم  ّلک  نیع  یف  يذقلا  ّرذ  و  نیز ، و 

یتا دـح  ۀـصقلا  هذـهب  دـیامرفیم و  هصق  رکذ  دـعب  هچنانچ  هدرک  تباث  نآ  تایورم  تلالج  تمظع و  تیاهن  ةاجنلا  ۀلیـسو  باتک  ردـص 
نیبم دّمحمب  وعدملا  نیلماکلا  ءافرعلا و  مادقا  بارت  نیخـساّرلا و  ءاملعلا  مداخ  ۀقیقحلا  یف  ءیـش  لب ال  ۀقیلخلا  فعـضا  انا  ۀیّنلا و  قدـص 

نا یلع  نیملاعلا  ّبر  نم  مالّسلا  ةولّصلا و  مهیلع  نیرهاّطلا  نیبّیّطلا  هلا  نیلسرملا و  دّیس  ۀعافـش  هقزر  نیقیلا و  قدّصلا و  رونب  هبلق  هَّللا  رون 
یف مهل  تناک  یّتلا  لئاصخلا  لئامـشلا و  نایبل  ۀنّمـضتم  یبرقلا  ةّدوم  یف  ةدراولا  ثیداـحالا  ۀـلزانلا و  تاـیالا  یلع  ۀلمتـشم  ۀـلاسر  ّفلؤا 

مهفئاحـص و نوثّدحملا  هب  حّشو  دق  یبقعلا و  یف  ۀعیفّرلا  مهتاجرد  مهتاماقم و  نم  ۀـّیوبّنلا  ثیداحالا  ۀـّینآرقلا و  تایآلاب  تبث  ام  اینّدـلا و 
بتکلا يذمّرتلا و  حیحص  ملسم و  حیحص  يراخبلا و  حیحص  هَّللا  باتک  دعب  حاحّصلا  نم  تجرختساف  مهبتک  ءاملعلا  مهفیناصت و  ءایلوالا 

يوسوملا يولعلل  ۀعاسلا  طارـشأ  یف  ۀعاشالا  ّیکملا و  رجح  نب  نیّدلا  باهـشل  ۀقرحملا  قعاوّصلا  ریثالا و  نبال  لوصالا  عماجک  ۀقوثوملا 
هَّللا ّیلو  هاش  ءالـضفلا  ةدـمع  ءاملعلا و  سیئرل  ءافخلا  ۀـلازا  يدنبـشقنلا و  اسراپ  دّـمحم  هجاوخ  ءافرعلا  ةودـقل  باطخلا  لـصف  یندـملا و 

بتکلا نم  اهریغ  یماجلا و  نمحّرلا  دبعل  ةوبّنلا  دهاوش  يولهّدلا و  ثّدحملا  قحلا  دبع  لامکلا  خیّشلل  ةوبّنلا  جرادم  يولهدلا و  ثّدحملا 
تاـعوضوملا ۀـکورتملا و  فاعّـضلا  نع  تضرعا  ۀـلاسّرلا و  هذـه  یف  اـهتعمج  ۀحیحـصلا و  صـصقلا  ۀفیرّـشلا و  ثیداـحالا  یف  ةربتعملا 

هیلع و هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  باحـصا  نیب  يرج  امیف  فاستعالا  یغبلا و  بهذم  نع  تبّنجت  فاصنالا و  لدعلا و  لیذب  تکّـسمت  ۀحورطملا و 
تلمع مّلس و 

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  اهتیمـس  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 
ۀعافّشلل یتعاضب  نوکت  نأ  وجرأ  و 

495 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بتک زا  ار  باتک  نیا  نیبم  دـمحم  يولوم  هک  تسرهاظ  تراـبع  نیزا  یلعلا  تاجرّدـلاب  زوفلا  ةاـجنلل و  یتلیـسو  یبقعلا و  یف  ةرفغملا  و 
یغب بهذم  زا  هدومن  ّبنجت  فاصنا و  لدع و  نمادـب  هدومن  کسمت  هدـیزرو و  ضارعا  تاعوضوم  تاکورتم و  زا  هدومن و  عمج  هربتعم 

زا نیثّدـحم  بتک  رد  هچنآ  هدومرفن و  تافتلا  دوب  فیعـض  لطاب و  هکیزیچ  يوسب  هدرک و  اـفتکا  دوب  قح  تباـث و  هچنآ  رب  فاـستعا و  و 
نآب کسمتـسم  هک  ره  هک  هدومرف  هدافا  رخآلاب  دوب و  تایهاو  زا  نیخروم  بتک  رد  هچنآ  هدرک  كرت  هدومن و  دراو  دوب  تاـبجاو  قیقحت 

نم سیل  ریّطلا  ثیدح  نا  هّلل  دـمحلا  تبثف و  ددرگیم  هارمگ  سپ  درآ  نا  رد  کش  هک  ره  دوشیم و  کسمتـسم  یقثو  هورعب  سپ  دوش 
نم تایهاولا و  نم  نیخّروملا  بتک  یف  امع  جراخ  تابجاولا  نم  تباث  ّقح  وه  لب  تاعوضوملا  ثیداحالا  نم  تاـکورتملا و ال  راـبخالا 

یْقثُْولا  ِةَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْسا  ِدَقَف  هب  کّسمت 
نم الـضف  تاعوضوملا  نم  هنوک  تبثا  ثیح  تامرکملا  لئالجل  زئاحلا  بطاخملل  لیولا  ّلـک  لـیولاف  يوغ  ّلـض و  دـقف  هیف  ّکـش  نم  و 

نیواهلا يدرلا و  ةّوه  یف  نیدرتملا  نیواغلا و  نّیلاّضلا و  ةرمز  یف  حبصاف  تاکورتملا  تایهاولا و 

مکی دون و  هجو 
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نآ هدومن  تباث  امزج  امتح و  ار  ریط  ثیدح  تسبطاخم  ذیملت  هدازردارب و  هک  يرمعلا  هَّللا  یلو  نب  ینغلا  دبع  نب  لیعامـسا  دـمحم  هکنآ 
رد لّوا  هیبنت  هتفگ  هلاسر  نیلـصف  زا  لّوا  لصف  زا  مود  مسق  رد  تماما  بصنم  رد  هچنانچ  هدومرف  رکذ  لالدتـسا  جاـجتحا و  ضرعم  رد  ار 

دنرادیم دوخ  دادعتـسا  روخارف  هبیـصن  هروکذم  تالامک  زا  اّما  دنرادیمن  تماما  بصنم  دنچ  ره  نیلوبقم  ناگدـنب  زا  یـضعب  هکنآ  نایب 
دسریم مه  نیلوبقم  ناگدنب  رگیدب  هروکذم  تالامک  نیزا  هبیـصن  هک  درادیم  تلالد  ینعم  نیرب  تنـس  باتک و  لئالد  هک  تسناد  دیاب 

رد دوش و  هدرک  رکذ  باعیتسالاب  ار  همه  رگا  درادیم  هروکذـم  تالامک  نیاب  نیلوبقم  فاصتا  رب  تلالد  هک  یثیداحا  تاـیآ و  دـنچ  ره 
رکذب هیلع  ءانب  دیآ  مزال  ماقم  نیا  رد  مالک  لیوطت  تیاهن  دوش  هدینارذگ  ثیداحا  تایآ و  زا  دهاوش  هدحیلع  هدـحیلع  لامک  ره  ره  نایب 

هدیمهف نا  رد  یلوالاب  تالامک  رگید  لاح  ات  دـش  هدرک  افتکا  ماقم  نیا  رد  تساهنآ  نیرتهدـمع  هک  الامجا  هروکذـم  تالامک  زا  يدـنچ 
ِكافَطْصا َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُۀَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  دوشیم  هیآ  نیزا  دافتـسم  سپ  ار  ایبنا  ریغ  رم  یئابتجا  تهاجو  توبث  اما  میوگیم  سپ  دوش 

َنیَِملاْعلا  ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َو  ِكَرَّهَط  َو 
ًانَسَح ًاتابَن  اهَتَْبنَأ  َو  ٍنَسَح  ٍلُوبَِقب  اهُّبَر  اهَلَّبَقَتَف  یلاعت  هَّللا  لاق  و 

تیلوفط و نس  رد  میرم  ترضح  يوسب  تسقح  ترضح  تیانع  هّجوت و  رکذ  هیناث  همیرک  نیرد  و 
کلعب كابا و  راتخاف  ضرالا  لها  یلع  علطا  هَّللا  ّنا  ۀمطافل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 

َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای  یلاعت  هَّللا  لاق  هدـش  عقاو  ثیداحا  تایآ و  نیرد  نیملاعلا  بر  تبـسن  هب  ّتیبوبحم  رکذ  سپ  الیـصفت  نا  بعـش  رکذ  اـّما  و 
ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ 

دندومن هلباقم  نیدترمب  هک  دنناشیا  عابتا  ربکا و  قیدص  ترضح  همیرک  نیرد  موق  نیزا  دارم  و 
هعم لکاف  یلع  هءاجف  ریّطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاق 

مهّمس هَّللا  لوسر  ای  لیق  مهّبحی  ّهنا  ینربخا  ۀعبرا و  ّبحب  ینرما  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ّنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاق  و 
496 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یهتنا مهّبحی  ّهنا  ینربخا  مهّبحی و  ینرما  ناملس  دادقم و  رذ و  وبا  اثلث و  کلذ  لوقی  مهنم  یلع  لاق  انل 
ثیدح هدرکن  دیرف  ّمع  ددشت  تنعت و  درمت و  بلصتب و  يانتعا  دیحو  بطاخم  دیـشر  ذیملت  هداز و  ردارب  نیا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

غیز و بابرا  هرمز  رد  ار  بحاص  هاش  تسیئابتجا  تهاجو  هبعـش  هک  تیبوبحم  ّهلدا  رد  نا  رکذـب  دـنادرگیم و  تباث  امزج  امتح و  ار  ریط 
یهاودـلا و یهداب  رباکملا * بطاخملا  یمر  ثیح  رداقلا * نمیهملا  کلملا  هّلل  دـمحلاف  دـناجنگیم  فیح  هرباـکم و  باحـصا  فسع و 

هدوب لیثا  دـجم  زئاح  ثدـحم  لیلج و  سب  ملاع  لیعامـسا  دـمحم  هک  دـنامن  یفخم  رباکلا و  ۀـمالعلا  هیخا  نبا  دـی  یلع  هازخا  و  رقاوفلا *
ناک ینغلا  دبع  نب  لیعامـسا  هیخا  نبا  مهنم  هتفگ و  زیزعلا  دبع  هاش  باحـصا  رکذ  رد  مولعلا  دجبا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم 

هتافّنـصم نم  اهلها و  عدبلا و  یلع  عنـشی  اهیلإ و  بدنی  اهل و  بضغی  ۀّنـسلل  مهظفحا  هَّللا و  نید  یف  مهدشا  ناک  همایاب و  ساّنلا  یکذا  نم 
عئابلا یف  لاق  نینیعلا  ریونت  هقفلا و  لوصا  یف  رصتخم  ۀعدبلا و  ۀنّسلا و  ۀقیقح  نایب  یف  حاضیالا  فوصّتلا و  یف  میقتـسملا  طارّـصلا  باتک 

هل ءاحطبلا و  یـصح  نم  اددع  رثکا  اهریغ  ۀـلاحین و  نم  قرـشملا و  نم  سانأ  اهیلع  هعبتا  هباحـصا و  روهمج  نع  لئاسمب  اهیف  درفنا  ینجلا 
ّهنا لئاق  هیف و  تّسد  اّهنا  لئاق  نمف  لظنحلا  ةرارم  یف  يرخا  لسعلا و  دیحّوتلا و  ةوالح  یف  روما  هیف  كارـشالا  دـیحّوتلا و  یف  رخآ  باتک 

ناـمیالا ۀـیوقتب  ۀـّیبرعلا و  یف  كارـشالا  ّدرب  یّمـسملا  وه  هیلإ و  داـشا  يذـّلا  هباـتک  یف  سیل  لوقا  یهتنا و  رئارّـسلاب  ملاـع  هَّللا  اهدّـمعت و 
هذملت اهردصم  ینجلا  عنایلا  بحاص  نع  ةرداصملا  ۀلاقملا  هذـه  اّمنا  یلجلا و  هلـضف  هب  ناهی  یلعلا و  هضرع  هب  ناشی  اّمم  ءیـش  ۀـّیدنهلاب 

نا ۀنّـسلا و  باتکلا و  ملع  نم  ةراثا  اهیلع  تسیل  یتلا  هلئاسر  یف  هّدرل  يّدـصت  هّدـضب و  ماق  نم  لوا  ّهناـف  يداـبآریخلا  قح  لـضف  خیّـشلاب 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  كردص  نم  ءانحـشلا  هب  بهذت  ام  کیلع  حـضتی  ءالبنلا  فاحتا  انباتک  یلا  عجراف  هل  ام  هلاح و  یلع  عالطالا  ةدایز  تئش 

هَّللا یلو  هاشلا  تقولا  دنتـسم  نب  يرمعلا  ینغلا  دبع  خیـشلا  نب  لیعامـسا  دـمحم  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  زین  و 
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یئایند یگلاس  تشه  تسب و  رمعب  شردپ  دوب  نیثدحم  یئالبن  نینقتم و  ياهقف  نید و  همئا  زا  یکی  یلاعت  هَّللا  مهمحر  يولهد  ثدـحملا 
دادـن مهب  تسد  دوخ  ناوخا  رگید  لثم  ترهـش  ار  وا  هّینم  مارتخا  ببـسب  دوب  یعملا  یعذول  عبطلا  یکذ  یقتم  يدرم  درک  دوردـب  ار  یناف 
ياجب تفای و  ینطاب  يرهاظ و  تیبرت  نارق  حضوم  فلوم  يولهد  رداقلا  دبع  هاش  رادـمان  مع  رانک  رد  راوگرزب  ردـپ  تافو  دـعب  حر  يو 
هورذـب هدومن  هت  دوخ  مارک  مامعا  تمدـخب  دوخ  نادـناخ  لئاضف  هیلمع و  هیملع و  تالامک  لیـصحت  رد  بدا  يوناز  مه  دوب و  وا  دـنزرف 

زغمب درکیم و  كاردا  رتدوز  ار  مولع  تالکشم  هصیوع و  تامدقم  دوب  هداتفا  یلاع  تیاغب  وا  یئاکذ  رهوج  دیـسر  لضف  ملع و  زا  یلعا 
نینثا و هنـس  رد  ابیرقت  وا  تدالو  تسملع  لها  لفحم  ره  بیز  سلجم و  ره  لقن  زونه  يو  تناـطف  تناـهد و  تاـیاکح  دیـسریم  نخس 

دوب هدروآ  اجب  يولهد  زیزعلا  دبع  هاش  دیرم  يولیرب  دمحا  دیس  اب  داهج  تعیب  هدش  عقاو  فلا  نیتئام و 
497 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

همه نیا  ینیبیم و  هک  تاثدحم  عدب و  عفر  برغ و  ات  قرـش  زا  تعیرـش  جـیورت  همه  نیا  دوب  يو  نیدـهاجم  جاّجح و  هلفاق  لیخ  رـس  و 
يولوم وا و  داهتجا  دج و  تلودـب  مه  ینکیم  هدـهاشم  دـنه  مدرم  رد  هک  دـجاسم  يدابآ  ةاکز و  ةالـص و  موص  ترثک  مولع و  هرکاذـم 

دـص هدزاود  نیرد  راک  نیرد  دندوب  دوخ  خیـش  ریزو  ود  ياجب  هک  راوگرزب  ود  نیا  لثم  دنه  نیمزرـس  رد  ییوگ  تسموحرم  یحلا  دـبع 
تسد هزات  یتایح  ناشیا  يزیر  قرعب  ار  هدش  وحم  هروثأم  ننس  هدش و  لصاح  رگید  یقنور  ناشیا  دهعب  ار  مالسا  هتساخرب  هن  یـسک  لاس 

هک تسیزیچ  لیلج  ینابر  نآ  زردنا  دنپ و  هب  مدرم  يادتها  ترثک  لیعامـسا و  دمحم  حئاصن  ظعو و  تاکرب  تایاکح  امیـس  هداد ال  مهب 
ردب ملاع  زا  تایرفک  تاثدحم و  دش و  یشالتم  مه  زا  عدب  كارشا و  موسر  ردق  هچ  هک  تفگ  ناوتن  تسنابزکی  نآ  رد  فلاخم  قفاوم و 

مظن  تفر 
یلجنی  اهمالظ ال  داک  ارهد و  اهرمع ،  يدامت  عدب  هب  تتام 

لفسالا  ضیضحلا  یف  هاوس  اسر  ۀبضه و  عفرا  مالسالا  هب  یلعف  ، 
یلع  وبا  هالع  نع  رصق  تاهیه  هساق ،  یلع  یباب  ءرما  طلغ 

لکفا  ةّزه  هترعل  هظفل  نم  ۀظفل  عمسی  سیلاطسر  نا  ول 
لوالل  نکت  مل  ۀلیضفلا  نا  اونقتی  هیدل  اوعمج  مّهنا  ول  و 

راب گرب و  يو  دهع  رد  دوب  هتـشاک  راید  نیرد  هنع  هَّللا  یـضر  ثدـحم  هَّللا  یلو  هاش  يو  دـج  هک  تعدـب  زا  بانتجا  تنـس و  عابتا  مخت 
ار نآ  همئا  لوصا  عورف و  ملع  رد  دربیم و  رطاـخ  زا  ناینیـشیپ  داـی  لوقنم  لوقعم و  موـلع  رد  تفریذـپ  تیاـهن  يو  زا  وا  تیادـب  دروآ و 

ظفاح يو  هک  یـسانش  ینک  هرظانم  يو  اب  هک  نف  ره  رد  تسنف و  نیا  ماما  يو  هک  یناد  ینار  نخـس  وا  اب  هک  ملع  ره  رد  دناشنیم  رترود 
قشم لوقنم  هقف و  دوب و  وا  هنیـس  ظوفحم  دوخ  ثیدح  نآرق و  ناتـشگنا  رد  باسح  ملع  تشاد و  نابز  كون  رب  هقف  لوصا  تسملع  نیا 
روزب ناـحتما  نادـیم  رد  رگم  هدـینارذگ  هن  نآ  بسک  رد  يرمع  هدرکن و  میلعت  سیردـتب و  لاغتـشا  اـملع  رگید  لـثم  دـنچ  ره  وا  هنیرید 
مجع برع و  ياهرفـس  داهج  جـح و  بیرقتب  دربیم  نیروهـشم  ياملع  رباکا  نینحتمم و  رب  تقبـس  داقن  عبط  تدوج  داد و  ادـخ  ياـکذ 

اج ره  هدـش  فرط  وا  اب  يدـنه  قح  لضف  يولوم  يدنـس و  دـباع  دـمحم  خیـش  لثم  رـصع  ياملع  لئاسم  ضعب  رد  اج  ود  ره  رد  هدرک و 
درادن رکذ  جایتحا  تسملاع  روهـشم  هرظانم  نیا  لئاسر  لئاسم و  دروخ  تسکـش  رب  تسکـش  مصخ  دنام و  وا  تسدب  لابقا  حـتف و  تیار 

رد مارآب  یمد  دـینارذگ و  هَّللا  قلخ  تیادـه  هَّللا و  لیبس  یف  داـهج  هَّللا و  لوسر  ننـس  ياـیحا  هَّللا و  ۀـملک  يـالعا  رد  ار  دوخ  رمع  ماـمت 
هتفریذـپ و ریرحت  رافـسا  رد  بلاغ  هدـمآ  دوجوب  مالعا  زا  یعمج  سامتلا  مامت و  ترورـضب  هک  وا  فیناصت  دوساین  مالـسا  دالب  زا  یئاـج 
نارقا و تافلؤم  شکور  یناعم  قیقحت  ینابم و  تفاطل  الما و  تحاصف  اشنا و  تغالب  رد  کلذ  عم  هتسب  هن  تروص  نا  رد  یناث  رظن  تبون 

لوغـشم هتـسشن  یئاج  رد  رطاخ  نانیمطاب  تفاییم و  فیلاـت  تصرف  ملع  لـها  رگید  گـنر  رد  رگا  تسناـیعا  نیقباـس  ضعب  هکلب  لاـثما 
عرش بادآب  عرشت  لامک  نید و  رد  وا  توافت  هیاپ  ولع  رطاخ و  تدوج  عبط و  تواکذ  نیمه  درکیم و  راک  هچ  دنوادخ  دشیم  فینصتب 
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هکلب دـندرک  تیباهوب  یمر  یهاگ  دـندومن و  تیفنح  كرت  تمهت  یهاگ  دـش  ناعدـتبم  توادـع  يارتفا  نامز و  لها  دـسح  ببـس  نیبم 
کنیا دـندرک  هایـس  شیوخ  لامعا  همان  نوچ  دوخ  يور  طارفا  نیاـب  دـنتخاس و  جورخ  لازتعا و  بهذـمب  بوسنم  هک  دیـسر  نآـب  تبون 

بتک
498 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا هَّللا  قلخ  ریفنت  غورد  نیزا  نابلط  ایند  نیا  دوصقم  هتشگ  یجراخ  اجک  هدش و  یلزتعم  اجک  دنهد  ناشن  تسدوهـشم  دوجوم و  وا  هّفلؤم 
رد زارد  يرمع  زا  هک  ناگرزب  يوربآ  دتفین و  ناشیا  راک  يور  زا  هدرپ  ات  دوب  دوخ  تعدب  رازاب  یمرگرـس  یقیقح و  دوبعم  صلاخ  دـبعت 

نیا ياغوغ  روش و  نکیل  دورن و  هقح  تعیرـش  عاضوا  زا  تبناجم  ناشیا و  هقیرط  نالطب  تفاـی  ردـب  تسا  هتـسشن  ماـعنالاک  ماوع  ناـهذا 
دـمآ و دوجو  هصرعب  مدـع  نکمم  زا  دوب  هتـساوخ  داـبع  رثکا  هکلب  دارفا  ضعب  تیادـه  زا  یلاـعت  قح  هچنآ  دربـن و  شیپ  زا  يراـک  قیرف 
زا زونه  تیاده  نآ  تاکرب  هکنآ  ات  دمحلا  هّلل  دومن و  رایتخا  میحج  قیرط  كولس  زا  هبوت  میقتسم و  طارـص  هب  تماقتـسا  رامـشیب  یقلخ 
هک درک  دنناوت  مهف  دوز  دـنیارگ  فاصناب  یمد  رگا  وا  نیفلاخم  نازیر  نالدـبحاص  ياهلد  رب  ناراب  لثم  رد  تسنایامن و  دـنه  راوید  رد و 
ام ّالا  ناتـسودنه  ياملع  خـیاشم و  لاوحا  الا  تسوا و  تلودـب  مه  تسناشیا  راگزور  لصاح  لاحلا  یف  هک  ةالـص  موصب و  انتعا  همه  نیا 

دییقت دوخ و  سوفن  تیادـه  يوسب  يرـس  دنتـشادیمن و  نید  عاتبا  مالـسا و  ماکحا  زا  يراب  راک و  هک  تسانگمه  مولعم  یلاعت  هَّللا  ءاـش 
تالوقعم و لیـصحت  رد  رـصحنم  ناشیا  تالامک  لج  لـک و  دنتـشادرب  یمن  هینید  مولع  هیعرـش و  نونف  ثیدـح و  هقف و  میلعت  سردـب و 

نوچ هلیلج و  بقانم  رخافم و  هضیرع و  هلیوط و  يواعد  اب  دوب  رکنملا  نع  یهن  فورعمب و  رما  كرت  اـب  تخیـشم  تلیـضف و  هاـج  بسک 
ملاع ات  لهاج  زا  تخادـنا  وا  لد  رد  یئامن  باوص  ییوگ و  قح  هیعاد  دومن و  بصتنم  قلخ  تیادـه  يارب  ار  وا  دوج  اب  دوجو  یلاعت  قح 

رد هچ  رگا  دنتخانـش  زاب  لالح  زا  ار  مارح  اطخ و  زا  ار  باوص  لطاب و  زا  ار  قح  دـندش و  رادـیب  باوخ  زا  ایوگ  اـههمه  ریما  اـت  ریقف  زا  و 
ار نیرخاتم  نیمدقتم و  ياملع  هلمج  هکلب  يو  هک  تس  نیا  قح  کلذ  عم  افاصنا و  ابـصعت ال  دناهدوب  فلاخم  يو  اب  لئاسم  رثکا  ای  ضعب 

هکنآ تسبجاو  ناشیا  عمس  تعاطا و  یکچیپ  ره  هن  تسین و  دبعتم  ناشیا  لاعفا  لاوقاب و  قلخ  زا  یکیچیه  تسدحاو  مکح  دیلقت  ماع  رد 
هک دوشیم  رهاظ  نیثدـحم  اهقف و  نیمدـقتم  بتک  هنیاعم  زا  وا  مکح  مکح  تسوا و  نخـس  نخـس  تسمالـسلا  هیلع  عراـش  تسهب  دـبعتم 

نکیل هدماین و  راک  يور  رب  لیعامسا  دمحم  يولوم  زا  نآ  ریشع  رشع  دناهتشون  هتفگ و  كارـشا  عدب و  ّدر  ننـس و  ترـصن  رد  اهنآ  هچنآ 
خـیراوت و تعامج و  تنـس و  بهاذـم  لها  تافلؤم  اب  تسناشیا و  نیرخاتم  اصوصخ  دوخ  بهذـم  بتک  رب  روصقم  نامز  يانبا  رظن  وچ 
ای دناریم  عابتا  زا  یفرح  یکی  رگا  زورما  تسین  لصاح  عالطا  ار  ناشیا  روهد  عئاقو  روما و  قئاقح  رب  دنرادن  يراک  ناشیا  تاقبط  ریس و 

فالخ هتفر و  ردب  مالـسا  هرئاد  زا  تسا و  هدرک  یبهذم  داجیا  هک  دننادیم  دنکیم  دوخ  مزتلم  بهذم  فالخ  عورف  لئاسم  زا  هلئـسم  رد 
بصعت لهج و  دسافم  نکیل  تستنـس و  رب  لماع  طوحا و  ذخآ  فلـس و  يادتقم  باب  نیرد  يو  هکلب  کلذ  نع  هاشاح  هدومن و  روهمج 

ضعب نآ  زج  لوصا و  ثیدـح و  هقف و  رد  حر  يو  تافلؤم  زا  هلمجلاـب  دـنک  يزور  فاـصنا  ار  اـم  ینید  ناردارب  یلاـعت  قح  تسرایـسب 
رفک و موسر  كارـشا و  یفن  رد  باب  ود  رب  لمتـشم  تسکارـشالا  ّدر  هلمج  نآ  زا  لوبقم  قح  لها  دزن  عفاـن و  همه  تسدوجوم و  لـئاسر 

تابثا یف  نینیعلا  ریونت  فلؤم و  زا  مه  تسوا  باب  کی  همجرت  نامیالا  ۀیوقت  ثیداحا و  زا  تاعدب 
499 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیا حیرضلا و  تیملا و  ماکحا  یف  حیرصلا  قحلا  حاضیا  تماما و  هلاسر  میقتسملا و  طارـص  هدحاو و  هساّرک  رد  هقف  لوصا  نیدیلا و  عفر 
لاق نا  یلا  درکیم  مه  مظنب  لیم  یهاگ  نآ  زج  نیدـیلا و  عفر  تابثا  رد  باوجلا  دـیقنت  ماـمتان و  رون  کلـس  يونثم  تسماـمتان و  ود  ره 
زئاف یمظع  تداهش  هجردب  دش و  گنفت  مخزب  ناتسناغفا  تیالو  رد  بوکالاب  هکرعم  رد  ناشیا  لاقتنا  لیعامسا  دمحمل  ةدیـصق  رکذ  دعب 

ۀعساو ۀمحر  یلاعت  هَّللا  همحر  فلا  نیتئام و  نیعبرا و  عبس و  ۀنس  یف  ابیرقت  کلذ  ناک  دندش و 
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مود دون و  هجو 

لآلا و یف  بابحالا  حیرفت  رد  هچنانچ  هدومرف  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  تسبطاخم  هذـمالت  زا  هک  ثدـحم  یلع  نسح  يولوم  هکنآ 
هتفگ باحصالا 

اذه یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  ریط  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  دنع  ناک  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  کلام  نب  سنا  نع 
يذمّرتلا هاور  لکاف  یلع  هءاجف  ریّطلا 

کلـسم کلـس  و  باحـصالا ، سیئر  يذمّرتلا  نع  القن  ثیدحلا  تبثا  دق  بابحالا ، حیرفت  بحاص  اذهف  یهتنا  بیرغ  ثیدح  اذـه  لاق  و 
و باقنلا ، خیّـشلا  کلذل  ذیملت  ّهنا  عم  باترملا ، بطاخملا  دیلقت  رجه  ضفر و  بابتلل و  بلاجلا  غیزلا  بناج  بناج  و  باوصلا ، دـشّرلا و 

بآملا نسح  زازحال  ّقفوملا  هَّللا 

موس دون و  هجو 

هتفگ میتی  رد  رد  هچنانچ  هدرک  لقن  هدیدع  قرطب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ینامیلس  لیعامسا  نب  نیدلا  رون  هکنآ 
کیلإ و کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاق  ۀمقل و  لکا  یّمسف و  اریط  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  تمّدق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  سنا  نع 

لثم لاقف  ۀـمقل  لکا  مث  ۀـجاح  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  تلقف  ّیلع  لاقف  تنا  نم  تلقف  باـبلا  برـضف  یلع  یتأـف  ّیلا 
کلذ لثم  لاقف  ۀـمقل  لکا  مث  ۀـجاح  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  تلق  ّیلع  لاق  تنا  نم  تلقف  بابلا  یلع  برـضف  لّوـالا 

لاق مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  هار  اّملف  لخدف  بابلا  حتفا  سنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هتوص  عفر  بابلا و  یلع  برـضف 
ّینا ال قحلاب  کثعب  يذـّلا  وف  لاق  تنا  تنکف  ّیلا  هیلإ و  قلخلا  ّبحاب  هَّللا  ینیتای  نا  ۀـمقل  ّلک  یف  توعد  ّیناف  کلعج  يذـّلا  هّلل  دـمحلا 

لوسر مّسبتف  راصنالا  نم  الجر  هعم  ّبحا  تنک  لاق  هتددر  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  سنا  ینّدری  تاّرم و  ثلث  بابلا  برض 
امهیخیرات یف  راّجنلا  نب  نیّدلا  ّبحم  ظفاحلا  رکاسع و  نبا  هجرخا  هموق  یلع  لجّرلا  مالی  ام  لاق  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 

ّبحاب ینتئا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاقف  ّنهتوش  دق  تالجحب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  تتا  ۀملـس  ّمأ  ّنا  هنع  هَّللا  یـضر  هنع  و 
تلقف مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  یل  نذاتـسا  لاقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ءاجف  سنا  لاق  ریّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ 

ّمهّللا و ّیلع  ای  لخدا  لاقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عمـسیف  اعد  مث  عجرف  راصنالا  نم  لجر  ءیجی  نا  تببحا  ۀـجاح و  یلع  وه 
هخیرات یف  رکاسع  نبا  هجرخا  ّیلا 

تنک لاق  هنع  هَّللا  یضر  سنا  ینثّدح  لاق  يریشقلا  هَّللا  دبع  نع  و 
500 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّمهّللا لاقف  هیدی  نیب  عضوف  يوشم  ریط  محلب  یتاف  ۀـّنجلا  ماعط  نم  انمعطا  مهّللا  لوقی  تعمـسف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بجحا 
ریغب لخدـف  تاّرم  ثلث  لاق  ّهنا  بسحا  هل  نذآ  ملف  یننذاتـساف  بابلا  یلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اذاف  کّیبن  ّبحی  کّبحی و  هّبحت و  نمب  انتئا 

ای لاق  تبجح  مل  سنا  ای  لاقف  سنا  ینبجحف  لخد  تئج ال  هَّللا  لوسر  ای  لاق  ّیلع  ای  کب  أطبا  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  لاقف  ینذا 
لجرلا ۀّبحم  لجّرلا  ّرضی  مّلـس ال  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  لاقف  هل  نوکتف  یموق  نم  لجر  ءیجی  نا  تببحا  ةوعّدلا  تعمـس  امل  هَّللا  لوسر 

هخیرات یف  رکاسع  نبا  هجرخا  مهاوس  ضغبی  مل  ام  هموق 
لذب و  یناعملا * رهبملا  ثیدحلا  اذـه  نم  ةدـیدع  اقرط  دروا  دـق  ینامیلـسلا * لیعامـسا  نب  نیّدـلا  رون  ینارونلا * درفلا  ملعلا  اذـهف  یهتنا 

نهوملا هَّللا  و  ینادملا * عنـشا  نم  ثیدحلا  راکنا  ّنا  یناّدلا * یـضاقلا و  نم  ّلکل  نابا  و  ینابملا * دییـشت  لوصالا و  فاصحا  یف  هدـهج 
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* یناش نغاض  ّلک  دیکل 

مراهچ دون و  هجو 

هیلع و هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانجب  تبـسن  مزجلا  متحلاب و  الّوا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یلاهّـسلا  هَّللا  بیبح  نب  هَّللا  یلو  يولوم  هکنآ 
لآ بقانم  یف  نینمؤملا  ةآرم  رد  هچنانچ  هدومرف  رهاظ  نآ  قّقحت  توبث و  لامک  ماخف  نیطاسا  مالعا و  رباکا  زا  نآ  لقنب  زاب  هدومن و  ملس 

هتفگ نیلسرملا  دیس 
نب سنا  نع  صئاصخلا  یف  هعم و  لکاف  یلع  ءاجف  ریّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاق 
ءاج مث و  هّدرف  رکب  وبا  ءاجف  رئاّطلا  اذه  یعم  لکای  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  رئاط  هدنع  ناک  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  نا  کلام 
مث هتددرف  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ءاجف  هلوق  دـعب  راّزبلا  یلعی و  یبأ  یناربّطلا و  ۀـیاور  یف  عقو  لاق و  نا  یلا  هل  نذاف  یلع  ءاـج  ّمث  هّدرف  رمع 

تئج لاق  یلع  ای  یّنع  کب  أطبا  ام  وا  یّنع  کسبح  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا  هل  لاقف  ۀـعباّرلا  یف  وا  ۀـثلاثلا  یف  لخدـف  هتددرف  ءاـج 
راصنالا نم  الجر  نوکی  نا  توجر  لاق  تعنص  ام  یلع  کلمح  ام  سنا  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاقف  سنا  ینّدرف  تئج  مث  سنا  ینّدرف 

ّیلع نم  لضفا  وا  ّیلع  نم  ریخ  راصنالا  یف  وا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاقف 
زا شندوب  نوصم  نآ و  تاـیورم  راـبتعا  داـمتعا و  تیاـهن  نینمؤـملا  ةآرم  باـتک  لـیذ  ردـص و  رد  هَّللا  یلو  تاحیرـصت  تاداـفا و  هنا  و 

ةرتعلا ۀّیوبّنلا و  تیبلا  لها  بقانم  یلع  ۀلمتـشم  ثیداحا  هذـهف  دـعب  هتفگ و  نینمؤملا  ةآرم  ردـص  هچنانچ ؟؟؟ تسرهاظ  فاعـض  ثیداحا 
ءاملع دـنع  ۀـکورتملا  فاعـضلا  نع  اضرعم  بتکلا  یماسا  یلع  اـهبنم  خـیراوتلا  حاحـصلا و  نم  ةربتعملا  بتکلا  نم  ۀیوفطـصملا  ةرهاـطلا 

ملس هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسرلا  بانج  یلا  لوصولا  ۀلیـسو  هتلعج  ناسحلا و  نم  وا  رهتـشا  وا  ثیداحالا  نم  رتاوت  ام  یلع  ارـصتقم  ثیدحلا 
طانم هب  ةاجنلا و  ۀلیسو  هبف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هنم  نانجلا  یف  لوخدلاب  نیرـشبملا  مهیبحم  کلـس  یف  كالـسنالا  هتیب و  لها  ۀطاسوب 
کنا ۀیادهلا  قیفوتلا و  لبحب  نیکّسمتملا  ةرمز  نم  انلعجا  انم و  لبقت  اّنبر  نیلسرملا  دّیس  لآ  بقانم  یف  نینمؤملا  ةآرمب  هانیمس  ۀعافـشلا و 
ترابع نیزا  مارکلا  ّرغلا  هلآ  یبّنلا و  ۀـمرحب  ماتتخالا  ریخ  کنم  وجرن  ماصتعالا و  کب  لّکوتلا و  کـیلعف  قیفوتلا  كدـیب  بیجملا و  تنا 

بتک زا  ار  مالّسلا  مهیلع  تیبلها  بقانم  ثیداحا  باتک  نیرد  هَّللا  یلو  هک  تسرهاظ 
501 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هرتاوتم و ثیداحا  رب  هدومرف و  ضارعا  دوب  هکورتم  فاعـض  ثیدـح  ياملع  دزن  هک  یثیداحا  زا  هدومن و  عمج  خـیراوت  حاحـص و  هربتعم 
ار نآ  زین  دـنادرگیم و  لوسر  بانجب  لوصو  هلیـسو  ار  باتک  نیا  هَّللا  یلو  هک  تسحـضاو  زین  هدرک و  راصتقا  افتکا و  ناسح  هرهتـشم و 

نم اما  وه  و  ناعذالا * لامکب  نیمق  ّيرح و  ریّطلا  ثیدـح  ّنا  ناـمیالا * باـبرال  نیقیلاـب  رهظف  دـنادیم  تعافـش  طاـنم  تاـجن و  هلیـسو 
نیا ذـخام  رکذ  دـعب  نینمؤملا  ةآرم  رخآ  رد  هَّللا  ّیلو  زین  و  ناـقیالل * قیفوتلا  ّیلو  هَّللا  و  ناـسحلا * ةروهـشملا و  وا  ةرتاوـتملا  ثیداـحالا 

ثیداـحا فرطب  دـش و  هدوـمن  اـفتکا  همجرت  رییغت و  ریغ  نم  اـهظافلاب  هروکذـم  بتک  تاراـبع  داریا  رب  طابنتـسا  ماـقم  رد  هتفگ و  باـتک 
صن و نآ  فیعـضت  رب  دـشاب  هدـش  عقاو  نا  زا  یـضعب  ضرعت  رگا  ضرفلاب  مدرکن و  تافتلا  رتشیب  اهنآ  نیفّنـصم  دزن  هفیعـض  ای  هعوضوم 

نآ رد  هک  حاحص  بتک  بختنم  هلاسر  نیا  هک  ضرغ  دنامن  یقاب  ناتهب  ارتفا و  تبـسن  لاجم  ماهتا و  ماقم  ار  یـسک  ات  دش  هدومن  حیرـصت 
دنع ریطلا  ثیدح  نا  هابتنالا  ظقیتلا و  لهال  رهظ  حضوف و  یهتنا  تسیدزیا  دـییات  یهلا و  لاضفا  زا  تسین  هابتـشا  بیر و  لاجم  هجو  چـیه 

* هارذ یـصقا  یلا  ققحتلا  توبثلا و  یف  قار  وه  لب  هابتـشالا * بیّرلل و  هیف  لاجم  ّهنا ال  و  هاو * فیعـضب و ال  عوضومب و ال  سیل  هَّللا  ّیلو 
* هابّنلا نیققحملا  دنع  میخفتلا  میرکتلاب و  یّقلم 
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مجنپ دون و  هجو 

دعب ةّدوملا  عیبانی  رد  هچنانچ  هدومن  لقن  شیوخ  نیطاسا  زا  هدّدـعتم  قرطب  ار  ریط  ثیدـح  میهاربا  نـالک  هجاوخ  نب  نامیلـس  خیـش  هکنآ 
هتفگ لبنح  نب  دمحا  زا  ریط  ثیدح  لقن 

لکای کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  دنع  ناک  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  کلام  نب  سنا  نع  يذـمّرتلا 
هعم لکاف  ّیلع  ءاجف  ریّطلا  اذه  یعم 

نب ّقفوم  بیرغ  ثیدح  اذه 
ریط ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  دنع  ناک  لاق  هّدج  نع  هیبا  نع  امهنع  هَّللا  یـضر  سابع  نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  نب  دواد  نع  هدنـسب  دمحا 

سنا و نع  نیقیرطب  ریّطلا  ثیدـح  دـمحا  نب  ّقفوم  جرخا  اضیا  هعم  لکاف  ّیلع  ءاجف  ّیلا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاـقف  ّيوشم 
نم ریّطلا  ثیدح  یلزاغملا  نبال  لیعامـسا و  يدّسلا و  ّبیـسملا و  نب  دیعـس  مهنم  سنا  نع  ریطلا  ثیدح  الجر  نورـشع  ۀعبرا و  يور  دق 

یهتنا اقیرط  نیرشع 
دّیش ثیح  و  میظعلا * ّنملاب  ّقحلا  یبلاط  یلع  ّنتما  و  میقتسملا * ّيوسلا  جهنملا  یف  كولسلا  راتخا  دق  و  میهاربا * نب  نامیلس  خیشلا  اذهف 

* میولتلا فینعتلا و  رییعتلا و  فونـصل  رتشم  میرع * مظعا  هراکناب  بلاج  میرغ * قدّصلل  هدحاج  ّنا  رهظا  و  میوقلا * ثیدحلا  اذـه  ساسا 
تناصر و تیاهن  تناتم و  تقاثو و  لامک  ةّدوملا  عیبانی  باتک  ردص  هظحالم  زا  هک  دابم  رتتسم  و  میلالا * باقعلا  لاکنلا و  لابولل و  رثوم 
ُْلق ال هبیبحل  هباتک  یف  لاق  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ّنا  دـعب  اما  هیف  لاق  تسروهظ  تیاـغ  رد  نآ  راـثآ  تاـیورم و  راـبخا و  ثیداـحا و  تنازر 

ٌروُکَش ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ًانْسُح  اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ 
ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  هؤالآ  تلاعت  هلالج و  لج  لاق  و 

اریهطت سجّرلا  نع  مهریهطت  دارأ  یلاـعت  ّهنا  نیملـسملا و  عیمج  یلع  مهیلع  هیلع و  هَّللا  یلـص  هیبـن  تیبـلها  هیبـن و  یبرق  ةّدوم  هَّللا  بجوا 
مهریهطت یلع  یلاعت  هتدارا  راصحنال  ةدیفم  یه  یتلا  اّمنا  ۀملکب  أدتبا  ّهنأل  الماک 

502 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع ۀـفوقوم  یه  مهبقانم و  مهلئاضف و  ۀـفرعم  یلع  ۀـفوقوم  ةریـصبلا  قیقحتلا و  قیرط  یلع  مهتدوم  تناک  امل  قلطملا و  لوعفملاب  دّـکا  و 

ملـسم و يراخبلا و  نم  ۀّتّـسلا  حاحـصلا  بتکلا  یه  ۀـعامجلا و  ۀّنـسلا و  لها  نیب  دـمتعملا  یه  یتلا  ثیداـحالا  ریـسافتلا و  بتک  ۀـعلاطم 
فالتخالابف اطوملا  وا  یمرادـلا  وا  هجام  نباف  حاحّـصلا  نم  سداسلا  اّما  نیرخأتملا و  نیثدـحملا  قاـفتاب  دواد  یبأ  يذـمرتلا و  یئاـسّنلا و 

میعن وبا  مهنم  بقانملا و  هایمـس  یئاـسّنلا و  لـبنح و  نب  دـمحا  مهنم  ةدرفم  اـبتک  اـهوفلا  نیثّدـحملا و  نم  ریثک  تیبلا  لـها  بقاـنم  عمجف 
یناسارخلا یعفاشلا  ینیومحلا  ینیوجلا  میهاربا  نب  دّمحم  خیشلا  مهنم  تیبلا و  لها  بقانم  یف  نآرقلا  لوزنب  هاّمـس  یناهفـصالا و  ظفاحلا 

دیؤملا وبا  مهنم  ۀمطاف و  دنسم  هاّمس  ینطق  رادلا  رمع  نب  یلع  مهنم  نیطبسلا و  ءارهزلا و  یضترملا و  لئاضف  یف  نیطمـسلا  دئارف  هاّمـس  و 
نباب فورعملا  یعفاشلا  هیقفلا  بیطخلا  دّـمحم  نب  یلع  مهنم  تیبلا و  لها  لئاضف  هاّمـس  یفنحلا  مزراوخ  ءاـبطخ  بطخا  دـمحا  نب  قفوم 

نم ثیدحلا  بلط  یف  دهجلا  دجلاب و  رافسالا و  ۀحایـسل و  مهخیاشم  نع  ثیداحالا  اوذخا  ءالؤه  هَّللا و  مهمحر  بقانملا  هامـس  یلزاغملا 
حاحصلا باحصا  لثم  نالف  انربخا  وا  انثّدح  مهلوقب  يواّرلا  عماسلا  یباحّصلا  یلا  ثیدحلا  دانـسا  مهبتک  یف  اوبتکف  راصمالا  يرقلا و  لها 

اهیف بتک  اهعمج و  نم  مهنم  ّفلؤملا و  مسا  رهظی  مل  نکل  بقانملا و  هامـس  درفم و  باتک  یف  تیبلا  لها  لئاضف  عمج  نم  مهنم  ۀّتـسلا و 
عفر يرصملا  يدوهمسلا  ۀمالعلا  فیرشلا  وه  نیدقعلا و  رهاوج  بحاصک  نیمدقتملا  نیثّدحملا  نیرـسفملا و  بتک  نع  اذخا  ادرفم  اباتک 

باهـش نب  یلع  دیـس  ریم  ۀـثلثلا  باسنالا  عماـج  وه  یبرقلا و  ةّدوم  بحاـص  یبقعلا و  رئاـخذ  بحاـص  هتاـکرب و  اـنل  بهو  هتاـجرد و  هَّللا 
قعاوصلا بحاصک  اهل  باتک  دارفا  ریغ  نم  مهبتک  یف  مهلئاـضف  رکذ  نم  مهنم  هحوتف و  هتاـکرب و  اـنل  بهو  هّرـس و  هَّللا  سدـق  ینادـمهلا 
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ۀباصالا و باتک  بحاص  ۀیعفاشلا و  ءاملع  نیب  دمتعملا  ۀقثلا و  یعفاشلا  یمتیهلا  رجح  نبا  خیـشلا  لضافلا  هیقفلا  ثّدحملا  وه  ۀـقرحملا و 
نیریبـکلا نیباـتکلا  نم  هیف  عمج  يذـّلا  دـئاوفلا  عمج  باـتک  بحاـص  هَّللا و  اـمهمحر  یعفاـشلا  ینالقـسعلا  رجح  نبا  ظـفاحلا  خیـشلا  وه 

يرزجلا ریثالا  دّمحم  نب  كرابملا  تاداعسلا  یبأ  نیّدلا  دجم  ظفاحلا  خیشلل  ۀّتسلا  حاحّـصلا  یف  ام  هیف  عمج  يّذلا  لوصالا  عماج  امهدحا 
مامالا دنسم  یف  ام  هیف  عمج  یمثیهلا  نامیلس  نب  رکب  یبأ  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  نیّدلا  رون  ظفاحلل  دئاوزلا  عمجم  باتک  امهیناث  یلصوملا و 
فؤرلا دـبع  خیـشلا  وه  قئاقدـلا و  زونک  بحاـص  ۀـثالثلا و  یناربطلا  مجاـعم  رازبـلا و  رکب  یبأ  یلـصوملا و  یلعی  یبأ  لـبنح و  نب  دـمحا 

مایق یف  ةدراولا  ثیداحالا  عمج  نم  مهنم  يرـصملا و  یطویّـسلا  نیّدـلا  لالج  خیـشلا  وه  ریغـصلا و  عماجلا  بحاص  يرـصملا و  يواـنملا 
میهاربا نـب  نامیلـس  ناـنملا  هَّللا  یلا  ریقفلا  فلؤملاـف  هریغ  يورهلا و  یناـسارخلا  يراـقلا  یلعک  مالّـسلا  ةولــصلا و  هـیلع  يدـهملا  مئاـقلا 

ینیسحلا یقابلا  نوسرت  دّیسلا  خیشلا  نبا  فورعم  دّمحم  نب  میهاربا  نبا  هجاوخ  ابابب  رهتشملا  فورعم  دّمحم  نبا  نالک  هجاوخب  فورعملا 
ّفلا هّنم  هفطلب و  اودلو  مهتاهّما  مهئابآل و  مهل و  یل و  هَّللا  رفغ  يزودنقلا  یخلبلا 

503 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بکرملا و لهجلا  بّصعتلا و  نم  هب  اذیعتسم  هَّللا و  یلا  اّحلم  فورحلا  ءاملع  بتک  نم  نیروکذملا و  بتکلا  ءالؤه  نم  اذخا  باتکلا  اذه 
قدـصلا و قحلا و  انمهلی  نا  يداهلا  هَّللا  یلا  ائجتلم  اعرـضتم  الئاس  هتحت و  لئاط  ام ال  لوبق  لطابلا و  راهظا  قدـصلا و  راـکنا  قحلا و  متک 
الطاب و لطابلا  انرا  هعابتا و  انقزرا  اّقح و  قحلا  انرا  ّمهّللا  میمعلا  هّنم  میظعلا و  هلضفب  میقتسملا  هطارص  انیدهی  دشرلا و  ةریـصبلا و  انل  بهی 

دّمحم اندّیس  مرکالا  کلوسر  مظعالا و  کمـساب  کتافـص و  لیمج  کتاذ و  زعب  نیملاعلا  ّبر  ای  نیمآ  بیرق  ای  بیجم  ای  هبانتجا  انقزرا 
يربکلا تاکربلا  نداعم  یمظعلا و  ةداعّـسلا  لئاسو  ابعلا و  لها  مه  یبرقلا و  يذل  ةدوملا  عیبانی  هاّمـس  مّلـس و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هّللاف ّبحا  نم  عم  ءرملا  ثیدحب  ندع  تانج  یف  مهعم  نوکیل  هتیب و  لهأ  ۀعافش  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوسر  ۀعافش  هَّللا و  ءاضرل  ابلط 
ُلیِکَْولا  َمِْعن  انبسح و  وه  نیمحاّرلا و  محرا  نیداوجلا و  دوجا  نیلوئسملا و  مرکا  یلاعت  كرابت و 

ُریِصَّنلا َمِْعن  َو  یلْوَْملا  َمِْعنَف  و 
ثیدح نیا  ّتیجح  يارب  هک  هرهبم  تانییبت  هرهزم و  تانیب  هعطاس و  نیهارب  هعطاق و  ججح  هیفاش و  ّهلدا  هیفاک و  هوجو  نیا  دعب  دنچ  ره  و 
تـسین یقاب  هوجو  رگید  مقر  تبث و  درـس و  قوسب و  یتجاح  یلاعت  هّلل  دـمحب  تفر  ملق  نابز  رب  فینم  بطاـخم  موعزم  لاـطبا  فیرش و 

راچان دـشاب  هدوب  یبیر  نا  ّتیجح  رد  مه  زونه  دادـل  رغوت و  تیاغ  دانع و  تیبصع و  دـیزم  ببـسب  ار  ناشیایلوا  بحاص و  هاش  رگا  نکل 
يوسب زود  رگج  یمهس  مناسر و  تابثاب  بطاخم  دجام  دلاو  مالک  زا  نآ  راهتـشا  تقاثو و  تیاغ  رابتعا و  دامتعا و  لامک  هیتآ  هوجو  رد 

هکنادب سپ  منالخ  ناشناج  گر  رد  نینوخ  يرتشین  مناهر و  وا  يایلوا  بطاخم و  بلق 

مشش دون و  هجو 

بقانم لئاضف و  رثام و  زا  هدومن  رکذ  ءافلخلا  ۀفالخ  نع  افخلا  ۀلازا  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  بطاخم  دجام  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسنآ 
هتفگ هچنانچ  هدرمش  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

يوشم خرف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرل  مدقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مدخا  تنک  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  کلام  نب  سنا  نع 
تلقف هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  ءاجف  راصنالا  نم  الجر  هلعجا  مهّللا  تلقف  لاق  ریّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  مهّللا  لاقف 

هیلع هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  لخدف  حتفا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ءاج  مث  ۀجاح  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنا 
هیلع هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  یموق  نم  الجر  نوکی  نا  تببحاف  كءاعد  تعمس  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  تعنـص  ام  یلع  کلمح  ام  ملـس  و 

ۀضحملا ۀبارغلا  نع  اهب  جرخ  دیناساب  مکاحلا  ءاج  بیرغ و  يذمّرتلا  لاق  هموق  ّبحی  دق  لجّرلا  ّنا  ملس  و 
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هب یفی  ام ال  رخافملا  نم  زرحملا  قولعلا  رئاخذ  لئاضفلا  نم  مهدنع  عماجلا  قورعلا * بیطلا  مهربح  بطاخملا  دلاول  هَّللا  یلو  اذهف  یهتنا 
سمـشلاک حضاولا  رینتـسملا  قوحـسملا * کسملاک  حئافلا  حفانلا  ثیدحلا  اذه  تبثا  دق  قویعلا * هنود  اّلحم  فرـشلا  نم  غلابلا  قوقرلا *

* قوسفلا عظفا  یف  کبترم  رکنم  ّلک  ّسا  حاتجا  و  قورملا * دحجلا و  یلا  لئام  ّلک  نم  کیکـشتلا  لبح  كاذـب  مرـصف  قورـشلا * نیح 
غلب و  قورخلا * شحوا  یف  هفسلا  همعلا و  نم  هات  و  قوقحلا * ممذلا و  ۀبطاق  عاضا  و  قوقعلا * بکتراف  ّهدر  فیک  بطاخملا  نم  بجعلاف 

عادبالا نم 
504 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسرادقالا ۀمیظع  هدنتسم  رافـسا  راطخالا و  ۀلیلج  هدمتعم  بتک  زا  افخلا  ۀلازا  باتک  هک  دنامن  یفخم  و  قوفی * فصولا و  نع  عفتری  ام 
تغالب تحاصف و  نادیم  رد  قبـس  يوگ  شتلالج  تمظع و  راهظا  رد  هدومیپ  نآ  يارطا  فصو و  انث و  حدـم و  لامک  هار  بطاخم  دوخ 

زا هحناس  تحلـصم  یمادـکب  هدومناو  يوبن  تازجعم  زا  هزجعم  یهلا و  تایآ  زا  یتیآ  ار  هَّللا  یلو  هاش  نآ  فّنـصم  هغلابم  تیاغ  زا  هدوبر 
هتفگ و هفحت  باتک  نیمه  متفه  باب  زا  مشـش  هدـیقع  رد  هچنانچ  هدومرف  حـشک  ّیط  وا  ترـضح  يارب  یهلا  هیآ  نآ  تّوبا  تقالع  راهظا 
زا ار  لئالد  نارازه  ءافلخلا  ۀـفالخ  نع  افخلا  ۀـلازا  باـتک  رد  هچناـنچ  تسدوجوم  ناـشیا  دزن  هدـیقع  نیرب  ترتع  لاوقا  باـتک و  لـئالد 

تیعمج هیامرـس  راگزور و  نادنمـشناد  شوگ  هیاریپ  هک  یقوس  یبیرقتب و  ترتع  لاوقا  تنـس و  لها  ینعی  تّما  عامجا  تنـس و  باـتک و 
یهلا تایآ  زا  یتیآ  تشاد  تنوکس  هنهک  یلهد  رهش  رد  هک  ار  باطتسم  باتک  نیا  فّنصم  هتفای و  جرد  تسرارـسا  نیا  نارحبتم  رطاوخ 

رپ نماد  رانک و  شنیگنر  تاریرقت  ياهلگ  زا  هدش و  فرـشم  وا  ترایزب  اهراب  زین  هلاسر  نیا  مقار  تفگ  ناوت  يوبن  تازجعم  زا  هزجعم  و 
دلاو قوقع  يداو  رد  مدـق  فّنـصم  فّنـصم و  يارطا  رد  دوخ  هدافا  نیا  اب  بحاـص  هاـش  هک  تسبیرغ  تیاـغب  یهتنا  اریخ  هَّللا  هازج  هدرک 

تیاهن ایح و  فاصنا و  لامک  داد ؟؟؟ هداشگ  هدرک  تیاور  افخلا  ۀلازا  رد  وا  ترـضح  هک  ریط  ثیدـح  لاطباب  نابز  هداهن  شیوخ  دـجام 
یهلا تایآ  زا  یتیآ  شفارتعا  بسحب  هک  یسک  تدناعم  تفلاخم و  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لضف  راکنا  بنج  رد  هداد و  افص  الو و 

زین هدیمهف و  دوخ  حالف  زوف و  ياصقا  حالص و  دشر و  تیاغ  راهظا  زا  رتلهـس  ار  قح  لها  ّدر  هدیـسرتن و  تسیوبن  تازجعم  زا  هزجعم  و 
نآ و بناوج  هطاحا  ثحب و  نیا  لیمکت  تالالدتـسا و  نیا  لیـصفت  ار  هک  ره  هتفگ و  تاـیآ  ضعب  رکذ  دـعب  مشـش  هدـیقع  رد  بطاـخم 

باب نیرد  هک  دید  دیاب  ءافلخلا  ۀـفالخ  نع  افخلا  ۀـلازا  باتک  رد  دـشاب  روظنم  دـناعقاو  بلطم  نیرد  رایـسب  تایآب  هک  رگید  تالالدتـسا 
بطاخم هک  تسبجع  لامک  سپ  یهتنا  اهفّنـصم  رد  هّلل  هدیناشوپ  روهظ  تعلخ  ار  هَّللا  باتک  یناعم  تارّذحم  هدـیناسر و  تیاهنب  ار  مالک 

رد ادبا  دوشیم و  تستبثم  باتک  نآ  رد  هک  ریط  ثیدح  لامخا  عفد و  لاطبا و  در و  يدصتم  افخلا  ۀـلازا  يارطا  ریرکت  فصو  اب  افـص  اب 
ور دـهدیم  وا  باتکب  تعجارم  مکح  ار  نارگید  هکنآ  اب  دوریمن و  دوخ  دـجام  دـلاو  هدافا  يافتقا  عابتا و  هار  فیرـش  ثیدـح  نیا  باب 

بانج هک  یئانث  حدـم و  همه  نیا  ارهاظ  درامگیم و  نآ  حرج  حدـق و  رب  تمه  اداـنع  اقاقـش و  هکلب  درآیمن  باـتک  نآ  تبثم  ثیدـحب 
نآ هعلاطم  زا  هداهن و  زاغآ  دوخ  دـلاو  فیرـش  تمدـخب  تدـیقع  نسح  ضحمب  بیغلاب  امجر  هدرب  راـکب  اـفخلا  ۀـلازا  هراـب  رد  بطاـخم 
نآ حدم  مسق  هچ  ینعم  نیرب  عالطا  دـنادیم و  يرتفم  عوضوم و  ار  نآ  هک  ثیداحا  نینچ  رب  نآ  لامتـشا  فصو  اب  هنرو  هدـشن  فرـشم 

تشادیم زاب  ار  دوخ  ثیداحا  مسق  نیا  لاطبا  ّدر و  زا  درکیم  مه  حدم  اهرک  اعوط و  رگا  هدرکیم و 

متفه دون و  هجو 

نیبملا قحلا  کلملا  مالـس  فالآ  هلآ  هیلع و  نیلـسرملا  دیـس  باـنجب  نیقیلا  عطقلاـب و  ار  ریط  ثیدـح  نینیعلا  ةرق  رد  هَّللا  یلو  هاـش  هکنآ 
هتفگ و هچنانچ  هدومرف  دودعم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رخافم  لئاضف و  رثآم و  زا  ار  نآ  هدومن  تبسن 

هنم الکاف  یلع  ءاجف  ریطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  مهّللا  لاقف  يوشم  خرف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرل  مّدق 
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لئالد رب  لمتشم  دیرجت  زا  همحّرلا  هیلع  ققحم  ترابع  هک  ياج  نینیعلا  ةّرق  رد  زین  و 
505 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا 
هءاجف ریطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  مهّللا  لاقف  ریط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  دنع  ناک  لاق  سنا  نع  ریطلا  ربخ  هلوق 

يذمرتلا هجرخا  هعم  لکاف  یلع 
یلا مزجلاب  ثیدحلا  اذه  بسنی  ةرات  نینیعلا * ةرق  یف  هَّللا  یلو  اذهف  یهتنا  هدش  دراو  لئاضف  نیا  لثم  زین  نیخیش  باب  رد  هک  تسناد  دیاب 
القن هظافلا  قوسی  يرخا  و  نیقرشملا * ّبر  هَّللا  تاولـص  امهلآ  امهیلع و  نیعلا * بلقلل و  ةرّونملا  هّیـصو  لئاضف  نم  هّدعی  و  نیلقثلا * دیس 

هّلل ایف  نیبرغملا * ّبر  هَّللا  مالس  هلآ  هیلع و  نینـسحلا  یبأ  انالوم  لئاضف  نم  یبأ  وا  ءاش  همّلـسی  و  نیملا * مهولا و  نع  يربلا  يذمرتلا  نع 
ۀیآ هدنع  وه  نم  فلاخی  و  نیرلا * ةءالم  عداصلا  هدلاو  دناعی  نا  نیشلا * نع  ههجوب  خیشملا  فکنتـسملا  ضرعملا  بطاخملل  غاس  فیک 
وه و  نیتأشنلا * یف  ءاجنالا  یلو  هَّللا  و  نیرمقلاب * رینتـسا  ام  مالـسلا  هلا  هیلع و  یبنلا  تازجعم  نم  ةزجعم  نیقفاـخلا و  بر  هَّللا  تاـیآ  نم 

* نیحلا بقعی  اّمع  زایحنالل  قفوملا 

متشه دون و  هجو 

هّیداقتعا هلاسر  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  شیوخ  تافّنـصم  رد  ار  ریط  ثیدـح  هَّللا  ّیلو  هاش  هک  تستباث  بطاخم  دوخ  فارتعاـب  هکنآ  * 
ریما ترـضح  بقانم  رد  دیامرفیم و  یبقعلا  ةریخذ  یف  ناخیلع  قشاع  هنع  لقن  ام  یلع  تسدوخ  دـلاو  هدـیقع  نایب  هلاسر  نآ  عوضوم  هک 

مخ و ریدغ  ثیدح  ۀّصاخ  نینمؤملا 
ینقراف دقف  ّیلع  ای  کقراف  نم  کنم و  انا  یّنم و  تنا 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  ثیدح  و 
ةرجفلا لتاق  ةرربلا و  ریما  اذه  ثیدح  و 

نآ تّحـص  رد  نیثّدحم  میدـق  زا  هک  یـضترم  ترـضح  يارب  سمـش  ّدر  ثیدـح  تستبث و  ناشیا  فیناصت  رد  رامـشیب  ثیداحا  رگید  و 
رگید يواحط و  زا  ار  نآ  دهاوش  دناهدرک و  تیاور  یناربط  مساقلا  وبا  ات  یندـم  رهاط  وبا  خیـش  زا  حیحـص  قیرطب  ار  نآ  دـنراد  فالتخا 

دناهدومرف تیاور  هحیحـص  قیرطب  ار  هعقاو  دنچ  یـضترم  ترـضح  تامارک  زا  دناهدومن و  نآ  تّحـصب  مکح  هدرک  لقن  هدمع  ناثّدـحم 
یهلا و تایآ  زا  یتیآ  شدزن  هک  شدـجام  دـلاو  فیناصت  رد  بطاخم  دوخ  فارتعاب  هاگ  ره  هک  تسندز  گنـس  رب  رـس  ياج  سپ  یهتنا 

نیا بطاخم  دشاب و  تبث  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  رامـشیب  ثیداحا  رگید  اب  ریط  ثیدح  تسیوبن  تازجعم  زا  هزجعم 
دج و لامک  ماقملا  عیفر  ربخ  نیا  عضو  تابثا  رد  مارک  قح  لها  هلباقمب  شترضح  ارچ  زاب  دیامرف  رکذ  وا  هدیقع  نایب  ضرعم  رد  ار  ینعم 

ضقانت الا  اذـه  له  درامگیم  رب  نیثّدـحم  رثکاب  نآ  نتفگ  عوضوم  تبـسن  لاطبا و  ّدر و  رب  ار  دوخ  يالاو  تمه  دراد و  ماـمتها  دـهج و 
* عیرقتلل بلاج  كوهت  و  عیدب * بیرغ  روهت  و  عینش * ءرجت  و  عیظف * رـساجت  و  حقاو * رفانت  و  حضاف * رکانت  و  حئال * تفاهت  و  حضاو *

* عیلخ سقل  هقعو  الا  هیلع  رساجتی  و ال  عیکل * عیکو  فلخا  الا  هیلع  مدقی  ال 

مهن دون و  هجو 

ریفغ مج  ریثک و  عمج  همه  نآ  تادافا  لثم  زین  دوخ  ریـصب  دجام  دلاو  تادافاب  رـساخ  تنعت  رئاب و  بصعت  دـیزمب  بحاص  هاش  رگا  هکنآ 
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زا هزجعم  یهلا و  تایآ  زا  یتیآ  وا  ندوبب  حیرـصت  فصو  اب  زین  ار  شترـضح  دـنیامرفن و  انتعا  شیوخ  ریهاـشم  نیطاـسا  ریراخـس و  هّمئا 
بحاص هاش  تافارخ  نالطب  هَّللا  دمحب  دنیامن  هیوشت  ریقحت و  ءارزا و  بیع و  هیفـست و  حیبقت و  عینـشت و  نعط و  قشم  ریز  يوبن  تازجعم 
توبثب فرتعم  هدومرف و  ریط  ثیدح  قرط  ترثکب  حیرـصت  نیثّدحملا  ناتـسب  رد  بطاخم  دوخ  هکنآ  شنایب  میامن  تباث  ناشدوخ  مالکب 

یف لاق  ثیح  هدیدرگ  نآ  يارب  یلصا 
506 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءاملع هتشاگنا  نیحیحـص  ثیداحا  لثم  هدومن  اهنآ  تّحـصب  مکح  مکاح  ینعی  وا  هک  كردتـسم  ثیداحا  زا  يرایـسب  رد  مکاحلا  ۀمجرت 
اذـهل تسفورعم و  روهـشم و  یلع  یـضترم  بقانم  رد  هک  ریط  ثیدـح  تسا  هلمجنآ  زا  هدومن  راکنا  يو  رب  دـناهدرک و  هیطخت  ار  وا  هّلجا 
تـسا هتفگ  زین  دـنیبن و  ارم  تاقیحلت  تابقعت و  هک  یتقو  ات  دوش  هّرغ  مکاح  حیحـصت  رب  هک  ار  یـسک  تسین  لالح  هک  تسا  هتفگ  یبهذ 

هتشگ بویعم  اهنآب  كردتسم  مامت  هک  تسه  زین  هعوضوم  ثیداحا  زا  یضعب  هکلب  تسین  تّحص  طرش  رب  كردتـسم  رد  رایـسب  ثیداحا 
ار ثیدح  هک  دوشیم  تباث  ردـق  نیا  قرط  نآ  عومجم  زا  هدومن  عمج  هناگادـج  هلاسر  رد  یبهذ  هک  تسرایـسب  قرط  ار  ریط  ثیدـح  اما 
زا هکنآ  لّوا  تسمارک  قح  لها  مارم  دوصقم و  دیفم  هجو  دنچب  ماقمق  بطاخم  ماظن  تفـصن  مالک  نیا  یهتنا و  تسه  یلـصا  هلمجلا  یف 

قرط ار  ریط  ثیدـح  هکنیا  هب  هدومن  فارتعا  رارقا و  فاـستعالا  غیزلل و  اـکرت  فاـصنالل و  اراـثیا  راـبت  یلاـع  بطاـخم  هک  تسرهاـظ  نا 
رکنملا بابسا  عطق  هقاهرإ و  ریرغلا و  دحاجلا  ۀینعت  و  هقارها * لطابلا و  ءافکا  و  هقاقحا * ثیدحلا و  تابثال  ۀیافک  کلذ  یف  تسرایـسب و 
ببـسب ار  نآ  قرط  یبهذ  هک  تسحـضاو  نآ  زا  هکنآ  مود  هقابیا * هءادرا و  هنیح و  یلا  هّرج  و  هقاهزا * لطبملا و  فنا  ماغرا  و  هقاهوا * و 

* رصبلا لها  دنع  هتوبث  لامک  دیفی  ربخلا * یف  ۀصوصخملا  ءازجالا  عمج  ّنا  قبس  امیف  تملع  دق  هدومن و  عمج  هناگادج  هلاسر  رد  ترثک 
ّبنجت و  رثـالا * حیحـص  یلع  کلـسملا  اذـه  یف  کلـس  و  رظنلا * نعما  نمل  حـضاو  اذـه  نا  و  ربس * دـقن و  نمل  هققحت  یـصقاب  نذؤی  و 

تباث قرط  نآ  عومجم  زا  بطاخم  دزن  هک  تسراکشآ  نآ  زا  هکنآ  موس  رقس * یلا  ةدئاقلا  ۀیدرملا  ۀّیمحلا  يوتجا  و  رجش * امیف  ۀّیبصعلا 
مهبل فشاـک  بوطخلا * عیمج  یف  فاـک  بولقلا * رودـصلل و  رونم  بولطملاـب * فاو  اذـه  تسه و  یلـصا  ار  ریط  ثیدـح  هک  دوشیم 

لـصأتملا ثیدـحلا  اذـهل  حراـجلا  ّنا  بوحلملا * لـیبسلاک  ناـب  ثیح  بویغلا * تاـینلا و  یلع  عـلطملا  هّلل  دـمحلاف  بورکلا * غزاوـنلا و 
قحلاـب زوفلا  نع  ههمعل  وه  و  بوجی * لـهجلا  يداوب  هنع  ههجوب  فراـصلا  و  بولثم * حورجم  حودـقم  هل  حداـقلا  و  بوصقم * نوـعطم 

لها ماما  بطاخم  صنب  هک  یبهذ  دوب و  رایسب  قرط  بطاخم  دوخ  هدافا  بسح  ار  ثیدح  هاگ  ره  هک  متریح  همه  سپ  بوجحم * عونمم 
ار ریط  ثیدح  هک  دوب  هدش  تباث  بطاخم  يارب  نآ  عومجم  زا  دوب و  هدومن  عمج  هناگادـج  هلاسر  رد  ار  نآ  نا  رثکت  ببـسب  تسثیدـحلا 

رثکا هک  ینعم  نیا  يوعدـب  دـیامن و  او  بوذـکم  عوضوم و  ّقح  لها  لابق  رد  ار  نآ  بطاخم  هک  دـمآ  زئاج  ور  هچ  زا  سپ  تسه  یلـصا 
باب رد  بطاخم  هک  دینش  دیاب  رتهفرط  دیازفا و  شیوخ  تقافص  تفاخس و  تکاکر و  نهو و  راهظا  رد  دناهتفگ  عوضوم  ار  نآ  نیثّدحم 
باوج چیه  دنکیم و  تیاور  دوخ  بتک  رد  ار  نیلجر  لسغ  تایاور  ناشیا  ياملع  هّلجا  هک  تسنآ  بئاجع  بجعا  دیامرفیم و  دیاکملا 
مییوگ هک  تسنیمه  ناشیا  فرط  زا  رتهب  رذع  دناهدروآ  ار  تایاور  نیا  ارچ  هک  دننکیمن  نایب  زین  دوخ  نایوار  رذع  دنـسیونیمن و  نا  زا 

عئانش و عظفا  عئادب و  عدبا  بئارغ و  برغا  بئاجع و  بجعا  زا  سپ  یهتنا  عامجالاب  یعرش  رذع  نایـسنلا  دشابیمن و  هظفاح  ار  وگغورد 
ثیدح للخ  رسارس  نینـشت و  للز و  رپ  ضیرعت  ینزکمـشچ و  یفیرظ و  متـس  همه  نیا  اب  بطاخم  هک  تسعئانع  شحوا  عئاظف و  عنـشا 

نیثّدحملا ناتسب  رد  دنکیم و  لقن  ار  یبهذ  حدق  دیامنیم و  او  عوضوم  هفحت  رد  ار  ریط 
507 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نآ يارب  مه  لصا  تابثا  هکلب  دـیامنیم  هدافا  نآ  رد  هناگادـج  هلاسر  یبهذ  ندومن  فینـصت  دـیامرفیم و  تباـث  ثیدـح  نآ  قرط  رثکت 
دنزادنا صیب  صیح  قیـضم  رد  ار  شترـضح  دنوش و  کسمتم  وا  تادافا  نیاب  ّقح  لها  رگا  هک  درادن  ینعم  نیاب  یهبنت  چـیه  دـنکیم و 

زا رتهب  رذع  دشخبیم  ریزات  دییات و  ار  قح  لها  تادافا  نیاب  ارچ  هک  درآیمن  نایب  هب  دوخ  رذـع  ادـبا  درادیم و  اّیهم  ناشیارب  یباوج  هچ 
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بطاخملا ءایلوا  نکل  عامجالاب * یعرش  رذع  نایسنلا  دشابیمن و  هظفاح  ار  وگ  غورد  مییوگ  هک  تسنیمه  شدوخ  هدافا  بسح  وا  فرظ 
هوّدع دـقف  عاظفتـسالل * هنولمتحی  و ال  عانـشتسالل * کلذـب  نوضری  ال  عایـشالا * هنع و  نیلـضانملا  و  عابتالا * هل و  نیماحملا  و  عاطملا *

یلع قرخلا  عستا  دـق  نا  عامتلالاب * رهظ  دـقف  ۀـلمجلا  یلع  و  عاتمتـسا * رـسیاب  بذـکلا  نم  عتمتـسم  ریغ  عابلا * لـیوط  ظـفحلا  یف  امدـق 
قیقحلا قحلل  نعذا  فضلا و  هنا  عازنلل * اعفد  هنع  رذـعی  نا  نم  صیحم  عاقرلا و ال  لصولاب و  صاحی  ثیحب ال  عاستالا * لـک  بطاـخملا 

* عابتالاب

مدص هجو 

اجنآ رد  هدرک  روکذـم  دوخ  هلاـسر  رد  یئاـسن  ار  ریط  ثیدـح  لاؤس  تس  نیا  شتراـبع  هک  نیلئاـس  ضعب  باوـجب  نیطف  بطاـخم  هکنآ 
ههوجو هقرط و  عیمجب  ریّطلا  ثیدـح  باوج  هدومرف  تسوگتفگ  ّلحم  ار  مدرم  ظفل  نیرد  لاق و  ام  رخآ  یلا  هّدرف  رکب  وبا  ءاج  هک  هدروآ 

مولعم هچنانچ  رـصتخم  لمجم و  تیاغب  مه  نآ  درادـن و  يدوجو  يذـمرت  ریغ  حاحـص  رد  سب و  تسکلاـم و  نب  سنا  تاذ  رب  نآ  رادـم 
ار هّصق  نیا  زین  هنیفس  هک  دوشیم  مولعم  نا  زا  نکل  دناهدروآ  ار  ثیدح  نیا  زین  هنیفـس  تیاورب  بقانم  رد  دمحا  ماما  دوب و  دهاوخ  یماس 
نآ هک  درک  هناهب  درک و  در  ار  یلع  ترضح  راب  ود  هک  هدمآ  سنا  زا  يراخب  تیاور  رد  دوخ  ردق  نیا  لاح  رهب  هدینش  کلام  نب  سنا  زا 
زا دعب  هچنانچ  دوش  فرـشم  هبترم  نیاب  راصنا  زا  یـصخش  هک  دوب  نیا  سنا  ضرغ  تسین و  ندمآ  رب  تقو  دناتجاح و  رـس  رب  ترـضح 

ترـضح نآ  كرابم  عمـسب  دـنتفوک  ار  هدزاود  دـندرک و  دـنلب  ار  زاوآ  یلع  ترـضح  موس  راب  نوچ  درک  رهاظ  ترـضح  نآ  دزن  شیتفت 
ءاجف هتفگ  هدروآ و  سنا  زا  يّدس  تیاورب  ار  هّصق  نیمه  دوخ  هلاسر  رد  یئاسن  دـندیبلط و  ار  ناشیا  دوخ  دیـسر و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلص 

بطاخملا يواتف  عومجم  نم  ۀخـسن  نع  ـالقن  یهتنا  تسماـهوا  بحاـص  يّدـس  هل و  نذاـف  یلع  ءاـج  مث  هّدرف  رمع  ءاـج  مث  هّدرف  رکب  وبا 
هک تسراکـشآ  ادـیوه و  راعـش  تغـالب  تراـبع  نیزا  يونهکّللا  یلاهّـسلا  میلحلا  دـبع  يولوملا  نب  یحلا  دـبع  يولوملا  دـنع  ةدوجوملا 

رسارس راکنا  دوحج و  باوبا  نوچ  رادیب  فشکتسم  رایشوه و  رـسفتسم  رادربخ و  لئاس  باوجب  راخفلا  لیلج  لضاف  رابت و  یلاع  بطاخم 
رد یئاسن  هلاسرب  ریط  ثیدـح  هلاوح  دودـسم و  ردابتلا  بابّتلا و  عظفا  یلا  قئاس  حدـق  ّدر و  راوب و  شحفا  بلاج  طاطلا  لاـطبا و  راـسخ و 
عفد ددـص  رد  هدـیدن  فینم  ربخ  نیاب  ناعذا  رارقا و  فیرـش و  ثیدـح  نیا  ققحتب  فارتعا  زج  هراچ  هتفای  دورـسم  دوجوم و  لئاس  مـالک 

زا ناشتیعونمم  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  بام  تلاسر  بانج  اب  تلکاوم  فرش  زا  نیخیش  تیمورحم  تیدودرم و  لالحنالا  ریسع  لاکشا 
ار ماظنلا  عیدب  مالک  نیا  ماقمیلاع  بطاخم  دنچ  ره  هداد و  ریرغت  ریوزت و  داد  مایتلا  عدخ  مالک  نیا  درسب  هداتف  ندوب  قلخلا  ّبحا  قادصم 

تیامح رامضم  رد  قبسلا  بصق  شیوخ  موعزم  بسح  دروآ و  رابت  الاو  نیخیش  رامذ  زا  راع  تصیقن و  عفد  ضرعم  رد  الیوست  اعیدخت و 
ریغ بولطم  نیرد  تبیخ  قافخا و  دودرم و  دوصقم  نیرد  وا  نامرح  فصو  اب  یلاعت  هَّللا  دـمحب  نکل  هدرب  راخفلا  قیرع  راوگرزب  ود  نآ 

شمالک دومحم 
508 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیتسخن دشابیم  دنـسب  یفاک و  وا  ریوشت  لیجحت و  رییعت و  فینعت و  يارب  نا  زا  یکی  ره  هک  تسا  هدـیدس  هدـیدع  تافارتعا  رب  لمتـشم 
رب لمتـشم  رظنلا  دنع  فارتعا  نیا  سب و  تسکلام و  نب  سنا  تاذ  رب  نآ  رادم  ههوجو  هقرط و  عیمجب  ریط  ثیدح  هک  هدومرف  هدافا  هکنآ 
رب هوجو  قرط و  نآ  عیمج  رادم  هکنآ  مود  فارتعا  تستباث  اّتب  اعطق و  ریط  ثیدـح  هوجو  قرط و  ددـعت  هکنآ  لوا  فارتعا  تسفارتعا  ود 
اب نآ  لاـمخا  نیجهت و  لاـطبا و  نیهوت و  يارب  فاـصنا  اـب  بطاـخم  فارتعا  ود  ره  نیا  ققحتم و  مزجلا  متحلاـب و  کـلام  نب  سنا  تاذ 

حـبق و تیاغ  تعاظف و  تجامـس و  تیاهن  نآ  كاردا  دـعب  یفاو و  یفاک و  لاـیقا  نیققحم  ّریحم  باـتک  نیرد  ریط  ثیدـح  يارب  لاـمک 
رهاـظ و قبـس  اـمک  ماـقملا  عیفر  نیققحم  تاصیـصنت  مـالعا و  ياـملع  تراـبع  زا  هکنآ  اـب  یفاـخ  ریغ  ریط  ثیدـح  عضوب  مکح  تعاـنش 
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ار ریرغت  عدخ و  کلـسم  نآ  یعدم  کلام و  روز  بذک و  کلام  نب  سنا  تاذ  رب  ریط  ثیدـح  هوجو  قرط و  عیمج  رـصح  هک  تسرهاب 
نیا درادـن و  دوجو  يذـمرت  زا  ریغ  حاحـص  رد  هدومرف و  هکنآ  موـس  فارتـعا  كراـت  ار  جّرحت  مثاـت و  ّربدـت و  ّتبثت و  قـیرط  کـلاس و 

فاصنا دشاب  دوجوم  يذمرت  حیحص  رد  ریط  ثیدح  هاگ  ره  يذمرت و  حیحص  رد  ریط  ثیدح  دوجوب  تسحیحص  رارقا  حیرص و  حیرصت 
مهف بابرا  رودص  هنوگچ  دشابن و  فاصنا  لها  تحارج  رب  کمن  ارچ  نآ  بیعم  حدق  ّدر و  بیذکت و  لاطبا و  رب  تراسج  هک  درک  دیاب 

نیننـستم نیطاسا  اجلم  يذمرت  حیحـص  رثام  بقانم و  رخافم و  دماحم و  زا  يذبن  نیکم  بطاخم  دوخ  هک  دمحلا  هّلل  دـشارخن و  ار  لقع  و 
نیهم بیذـکت  لاـطبا و  نیطف  فصنم  ره  نیرظاـن  هّریحم  لـئاضف  نا  زا  یکی  هظحـالم  دـعب  هک  هدرک  ناـیب  يروطب  نیثّدـحملا  ناتـسب  رد 

بطاـخم دـنادیم و  نیقیلا  مزجلاـب و  نـیجهت  رییعت و  لاـمک  ثعاـب  نیهوـت و  ارزا و  تیاـغ  ببـس  ار  نیبـم  حیحـصلا  يورم  ریط  ثیدـح 
هک ینعم  نیا  ياعدا  اّما  دـناسریم  ریوشت  دـیدنت و  يواهم  لذرا  ریقحت و  فینعت و  تاکرد  لفـساب  ار  مـالعالا  ذـالم  لـضاف  ماـقمیلاع و 

هکنآ اب  تسدودرم  سپ  تسا  هتـس  حاحـص  مالک  نیرد  حاحـص  زا  دارم  رگا  سپ  درادن  يدوجو  يذمرت  زا  ریغ  حاحـص  رد  ریط  ثیدـح 
هک ریط  ثیدح  نیرب  انب  سپ  تسیئاسن  حیحـص  بقانم  هلمج  زا  رایـس  نبا  تیاور  بسح  یئاسن  صئاصخ  هک  یتسناد  مهد  هجو  رد  اقباس 

بطاخم دارم  رگا  ضحم و  لطاب  يذمرت  ریغ  حاحـص  رد  نآ  دوجو  یفن  دشاب و  دوجوم  زین  یئاسن  حیحـص  رد  تسدوجوم  صئاصخ  رد 
حیحص رد  ار  نآ  مکاح  هک  تسروهظ  لامک  رد  هچ  تسالجا  حضوا و  بطاخم  مالک  نالطب  سپ  تسا  هحیحص  بتک  امومع  حاحص  زا 

یف هَّللا  دمحب  قبس  امک  هدرک  نآ  هدیدع  هوجو  قرط و  تحـصب  مکح  هدرک  تیاور  تسنیحیحـصلا  یلع  كردتـسم  زا  ترابع  هک  دوخ 
فارتعا تسین  دوجوم  حاحص  رگید  رد  يذمرت  حیحص  زا  ریغ  ریط  ثیدح  هک  دش  دهاوخ  میقتسم  هنوگچ  سپ  نیثالثلا  يداحلا و  هجولا 

رب تسعمال  حـضاو  لیلد  عصاّنلا  لـضفلا  يذ  بطاـخم  عبار  فارتعا  نیا  هک  ینیبیم  سپ  رـصتخم  لـمجم و  مه  نآ  هدومرف و  هکنآ  عبار 
تیاغ يوعد  اّما  ریخ  باوث و  قرط  زا  زایحنا  دعب و  ریـض و  ررـض و  بلاج  غیز  رد  كامهنا  ببـسب  نآ  لاطبا  نالطب  ریط و  ثیدح  توبث 

لامک قح و  لها  لالدتسا  جاجتحا و  لحم  لصا  هک  اریز  تسرامغا  عابتا  عیدخت  تیاغ  سپ  راصتخا  لامجا و 
کیلإ کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا 

ریخلا ظاـفلا  هذـه  تسروـهظ و  حوـضو و  تیاـغ  رد  يذـمرت  حیحـص  زا  نآ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  رب  نآ  قدـص  تـس و 
امک هیف  روکذملا 

ملس هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  دنع  ناک  تعمس 
509 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هعم لکاف  یلع  ءاجف  ریطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  ریط 
زا ار  جاجوعا  هرباکم و  باحصا  جاجل و  ارم و  بابرا  دناسریمن و  مارک  قح  لها  مارم  دوصقمب و  يررـض  لامجا  راصتخا و  يوعد  سپ 

هچنانچ هتفگ  هکنآ  سماخ  فارتعا  دـناهریمن  لالتعا  زا  يرب  لالتخا و  زا  نوصم  لالدتـسا  جاجتحا و  لاـضعا  لاـقع  لاکـشا و  لاـکش 
ندوب هکنیا  رب  تسحئال  لیلد  سجاوهلا  ثفاونلا و  ریزغ  سواسولا  غزاونلا و  ریثک  بطاخم  سماخ  فارتعا  سپ  دوب  دهاوخ  یماس  مولعم 

هدومرف هکنآ  سداس  فارتعا  مولح  لوقع و  بابرا  نقیتم  تسیزیچ  مولعم و  فورعم و  روهشم و  تسیرما  يذمرت  حیحص  رد  ثیدح  نیا 
تبسن سماش  نورح  لضاف  سیاکم و  بطاخم  سداس  فارتعا  نیا  سپ  دناهدروآ  ار  ثیدح  نیا  زین  هنیفس  تیاورب  بقانم  رد  دمحا  ماما 

نا زا  نکل  هتفگ  هکنآ  عباس  فارتعا  سئاخ  عداخ و  ره  دـیک  نهو  سحاـن و  دـحاج  موعزم  نـالطب  رب  تسلیلد  لدا  سئار  ثیدـح  نیاـب 
مهف بابرا  دزن  كابلا  ریوزت و  رحب  قیرغ  كابیب  بطاخم  مالک  نیا  هدینـش و  کلام  نب  سنا  زا  ار  هّصق  نیا  زین  هنیفـس  هک  دوشیم  مولعم 
تنک کتیلف  كاله  زا  تما  هنیفس  نئاص  داشرا  ققحت  رب  تسا  هنیتم  تجح  كالول و  بحاص  ثیدح  توبث  رب  تسرهاز  لیلد  كاردا  و 

هک بقانم  رد  دـمحا  تیاور  زا  ندـش  مولعم  يوعد  هک  تسرهاظ  رپ  كاسع و  ام  لّمات و  رـسیا  زئاـح  وا  كارا  اـم  ّربدـت و  یندا  بحاـص 
نارـسخلا و میظع  تسیئارتـفا  ناوـهلا و  حـضاو  تسیروز  نـالطبلا و  حیرـص  تسیبذـک  هدینـش  کـلام  نب  سنا  زا  ار  هّصق  نیا  زین  هـنیفس 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 395 

http://www.ghadirestan.com


کنیا نایغط  ترباکم و  تیاغ  تبثم  تسیعادـتبا  ناودـع و  تفزاجم و  لاـمک  يدـبم  تسیعارتخا  نالذـخ و  يزخ و  رهظم  تسیقـالتخا 
تیاور نا  رد  هک  دومرف  دیاب  تفایرد  درک و  دیاب  هظحالم  تسدوجوم  يربط  نیدـلا  بحم  يزوجلا و  نبا  طبـس  لقن  ربانب  دـمحا  تیاور 

امک ۀـّمالا  صاوخ  ةرکذـت  یف  يزوجلا  نبا  طبـس  لاق  تسین  يرثا  بئاص  ریغ  مجر  هوفت و  بئاخ و  رـساخ  يارتفا  بذاک و  ياـعدا  نیزا 
يذمرتلا لئاضفلا و  یف  دمحا  هجرخا  دق  رئاّطلا و  ثیدح  اقباس  تعمس 

هَّللا لوسر  یلا  راصنالا  نم  ةأرما  تدها  لاق  نارهم  همسا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلوم  ۀنیفس  یلا  هدنساف  دمحا  اماف  ننسلا  یف 
لوسر لاقف  نیفیغر  نیب  نیریط  ۀـیاور  یف  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  هتمدـقف  نیفیغر  نیب  اریط  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلص 

هعم لکاف  یلع  لخدف  حتفی  بابلاب  اذاف  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا 
نیب نیریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  راصنالا  نم  ةأرما  تدـها  لاق  ۀنیفـس  نع  ةرـضنلا و  ضاـیرلا  یف  يربطلا  بحملا  لاـق  و 

لکاف هرخآ  یف  لاق  راّّجنلا و  ثیدـح  ینعم  رکذ  مث  کلوسر  یلا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاـقف  نیریطلا  هیلإ  تمدـقف  نیفیغر 
بقانملا یف  دمحا  هجّرخ  انیف  یّتح  نیریّطلا  نم  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  عم 

متفه هجو  رد  اقباس  هدرک و  تیاور  دوخ  دلاو  زا  ار  نآ  بقانملا  باتک  دئاوز  رد  دمحا  ماما  دـنزرف  هَّللا  دـبع  هک  یتیاور  هظحالم  زا  هکلب 
نینمؤملا ریما  بانج  هاگ  ره  هک  تسراکـشآ  نآ  زا  هچ  دوب  ریط  هعقاو  رـضاح  دوخ  سفنب  هنیفـس  هک  تسحوضو  لامک  رد  دـش  روکذـم 

بآمتلاسر بانج  دومرف  دنلب  ار  زاوآ  مالّسلا  هیلع 
510 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دعب ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  تسمالّـسلا  هیلع  یلع  هک  درک  ضرع  هنیفـس  نیا  تسیک  دوـمرف  ملـس  هـیلع و  هَّللا  یلص 
یلا هتمدقف  هلمج  زا  رگا  هکلب  درک  زاب  ار  رد  بانج  نآ  داشرا  بسح  هنیفـس  نک و  زاب  رد  هک  دندومرف  داشرا  ینعم  نیا  ندومرف  تفایرد 

هغیـصب ار  تمّدق  ظفل  تسعقاو  افنآ  اقباس و  تعمـس  امک  دمحا  تیاور  رد  هک  نیریطلا  هیلإ  تمدقف  ای  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
ریط میدقت  هک  دوب  وا  دوب و  ریط  هعقاو  دهاش  رضاح و  هنیفـس  هک  دش  دهاوخ  ادیپ  روهظ  لامکب  دمحا  تیاور  دوخ  زا  دننک  تءارق  ملکتم 
زین دـناهدروآ  هنیفـس  تیاورب  ار  ریط  ثیدـح  هک  املع  رگید  تایاور  زا  دروآ و  اجب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  بانج  نآ  تمدـخب  نیریط  ای 

مهدراهچ هجو  رد  هچناـنچ  دوخ  مجعم  رد  يوغب  مساـقلا  وبا  دوب  ریط  هعقاو  رـضاح  هسفنب  هنیفـس  هک  تسققحتم  تباـث و  حوضو  تیاـهنب 
یلص ادخ  لوسر  يوسب  فیغر  ود  نایم  رد  ار  رئاط  ود  راصنا  زا  ینز  داتسرف  هیده  هک  تس  نیا  شلصاح  هچنآ  هدروآ  هنیفـس  زا  یتسناد 

ار دوخ  راهن  سپ  دروآ  فیرشت  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  دوبن  سک  سنا  ریغ  نم و  ریغ  هناخ  رد  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
مدومن میدـقت  بانج  نآ  يوسب  ار  رئاـط  ود  ره  سپ  تسا  هدروآ  هیدـه  راـصنا  زا  ینز  وت  يارب  هَّللا  لوسر  اـی  متفگ  نم  سپ  دومرف  بلط 

دومرفب سپ 
کلوسر یلا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا 

زاوآ دز و  ار  رد  زاب  متـسه  نسحلا  وبا  دومرف  وا  سپ  نیا  تسیک  نم  متفگ  سپ  فیفخ  یندز  دز  ار  رد  سپ  دمایب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ 
رد دومرف  تسمالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مدرک  ضرع  نیا  تسیک  دومرف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  دومرف  دنلب  شیوخ 

دئارف رد  زین  يومح  نینچمه  دـش و  مامت  هکنآ  ات  ریط  ود  زا  بانج  نآ  هارمه  دومرف  لواـنت  سپ  وا  يارب  مدرک  زاـب  سپ  وا  يارب  نک  زاـب 
فاصتا تلالج و  اب  بطاخم  موعزم  تکاکر  نهو و  رد  هلمجلاب  یتفایرد  متصش  هجو  رد  هچنانچ  هدروآ  هنیفـس  زا  دوخ  دنـسب  نیطمـسلا 

رهب هدومرف  هکنآ  نماث  فارتعا  تسین  هبـش  تراسخ  رـسارس  عطنت  كوهت و  بتارم  تزایح  تراسج و  روهت و  لامکب  وا  تاکرب  اـب  تاذ 
لـضاف نحاش و  بطاخم  نماث  فارتعا  نیا  سپ  درک  در  ار  یلع  ترـضح  راب  ود  هک  هدـمآ  سنا  زا  راّجن  تیاور  رد  دوخ  ردـق  نیا  لاـح 

بیاعم و زا  ظوفحم  فینم  ربخ  نیا  ققحت  نعاـطم و  حداوق و  زا  نوصم  فیرـش  ثیدـح  نیا  توبث  رب  تسیوق  سب  لـیلد  نغاـض  دـناعم 
دوب و هدومن  داعـستسا  ثیدـح  نیا  تیاورب  راجن  یلاع  راّجن  همالع  رابت  الاو  بطاخم  حیرـصتب  هاـگ  ره  هک  دـیآیمن  رظنب  چـیه  نئاـشم و 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 396 

http://www.ghadirestan.com


تساخرب نآ  حدق  ود  رب  هّیضرم  ریغ  هفحت  رد  شترضح  هنوگچ  دومرف  لالدتـسا  جاجتحا و  ناب  هک  دوب  قیثو  نانچ  بطاخم  دزن  شتیاور 
ندـمآ رب  تقو  دـناتجاح و  رـس  رب  ترـضح  نآ  هک  درک  هناـهب  هدومرف و  هکنآ  مهن  فارتـعا  تساـکب  دوـخ  نیقی  نید و  زارفا  هرهب و  و 

هعقاو نآ  رد  کلام  نب  سنا  تباث و  حیحـص و  تسیرما  ریط  هعقاو  هک  ینعم  نیا  رب  تسحـضاو  لیلد  بطاخم  عسات  فارتعا  نیا  تسین و 
ياعدا اما  دیدرگ  حیضف  غورد  حیرص و  بذک  بکترم  تفرگ و  شیپ  ریوزت  هناهب و  هار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  دسح  ببسب 

تسین و نا  زا  يرثا  رابک  ياملع  تایاور  رگید  هکلب  يراخب  تیاور  رد  سپ  تسین  ندـمآ  رب  تقو  تفگ  سنا  هک  ار  ینعم  نیا  بطاـخم 
هک دوب  نیا  سنا  ضرغ  هتفگ و  هکنآ  مهد  فارتعا  تسا  هدمآ  رب  دناتقو  دـجوم  هک  بطاخم  كرابم  عبط  زا  صوصخم  هلمج  نیا  ابلاغ 

تسریط هعقاو  تّحص  توبث و  لیلد  قباس  فارتعا  لثم  زین  رباک  بطاخم  رشاع  فارتعا  نیا  دوش و  فرـشم  هبترم  نیاب  راصنا  زا  یـصخش 
لاحم لایخ  دوخ  موقب  سنا  دیزمب  سنا  هک  دسریم  حوضوب  نا  زا  ۀحارص  و 

511 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دافمب درک و  رس  رد  قلخلا  بحا  ندوب  يراصنا 

مصی یمعی و  ءیشلا  ّبح 
لوحسم حیضف  بذک  باکترا  لوسر و  سفن  ّدر  رب  تراسج  ةّرک  ولت  ةّرک  ةّرم و  دعب  ةّرم  هک  دمآ  یلوتـسم  بلاغ و  وا  رب  موق  بح  نانچ 

درک و رهاظ  ترـضح  نآ  دزن  شیتفت  زا  دعب  هچنانچ  هدومرف  هکنآ  مهدزای  فارتعا  دوزفا  دوخ  تقاثو  تلادـع و  ناینب  ماکحا  رد  دومن و 
یباحص نآ  سنا  هک  تسراکشآ  حوضو  لامکب  نا  زا  تسریط و  هعقاو  تحص  دّیشم  زین  رظنملا  عیسو  بطاخم  رـشع  يداح  فارتعا  نیا 

مالس هیلع  رارک  ردیح  بانج  ّدر  ببس  راکبالا  یشعلاب و  هَّللا  مالس  هلا و  هیلع و  راتخم  رورس  بانج  راسفتـسا  شیتفت و  دعب  راتفگ  تسار 
روضح رد  سنا  دنچ  ره  هک  تسناد  دیاب  دروآ و  راهظا  حاضیا و  زیحب  راصنا  زا  يدرم  فیرشت  نتـشاد  تسود  راهبلا  درولا و  تبن  ام  هَّللا 

کسم و حفن  ام  مالّـسلا  مهیلع  هیلع و  بایطالا  ۀمئالا  وبا  ّدر  رب  تراسج  رذعب  باحـس  رمهنا  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج 
بام تیالو  بانج  ّدر  باب و  حتف  مدع  بابسا  هدمع  لصا و  ثعاب  ۀقیقحلا  یف  نکل  هدرک  نایب  باتع  عاونا  بلاج  رما  نیمه  بالم  باط 

ار ینعم  نیا  وا  دوخ  هچنانچ  دوب  باهولا  کلملا  مالـس  فالآ  هیلع  بارت  وبا  بانج  اب  وا  توادع  دـسح  ران  باهتلا  مادـتحا و  مارطـضا و 
هدومرف هکنآ  مهدزاود  فارتعا  نیعبرالا  عبارلا و  نیثالثلا و  عبارلا و  هجولا  یف  ّرم  اـمک  هدرک  ناـیب  نیدیفتـسم  يوربور  تحارـص  لاـمکب 

رب نشور  لیلد  زین  رهگ  الاو  بطاـخم  رـشع  یناـث  فارتعا  نیا  دـنتفوک و  ار  هزاورد  دـندرک و  دـنلب  ار  زاوآ  یلع  ترـضح  موس  راـب  نوچ 
رثا زاـب  راـب  ود  ار  مالّـسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  سنا  ندومن  در  دـعب  هک  تسحـضاو  حوضو  تیاـهنب  نا  زا  تسریط و  هعقاو  ققحت 

سنا یگتسیاشان  ببسب  دروآ و  فیرـشت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دش و  رهاظ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ياعد 
هَّللا یلص  ترضح  نآ  كرابم  عمـسب  هدومرف  هکنآ  مهدزیـس  فارتعا  داتفا  توص  عفر  باب و  برـض  نایم  رد  عمج  تجاح  ار  بانج  نآ 
هعقاو مات  توبث  زا  ربخم  یبنم و  زین  رطخ  یلاـع  بطاـخم  رـشع  ثلاـث  فارتعا  نیا  دـندیبلط و  ار  ناـشیا  دوخ  دیـسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و 

هلآ هیلع و  تانئاک  رورس  بانج  كرابم  عمسب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يادن  هاگ  ره  هک  تسادیپ  ناعمل  لامکب  نا  زا  تسریط و 
هدومرف و هکنآ  مهدراهچ  فارتعا  دومرف  بلط  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بانج  نآ  دوخ  دیـسر  تامیلـستلا  تایحتلا و  فـالآ 

ینعم نیرد  تسحیرـص  رطبلا  ریثک  بطاخم  رـشع  عبار  فارتعا  نیا  هدروآ و  سنا  زا  يّدـس  تیاورب  ار  هصق  نیمه  دوخ  هلاسر  رد  یئاسن 
رهاظ نآ  توبث  تحـص و  رد  کیکر  ول  یکیکـشت و  زگره  دیامنیم و  میلـست  یئاسن  صئاصخ  رد  ریط  ثیدح  ندوب  يورم  بطاخم  هک 
املع رگید  مالک  زا  هک  صئاـصخ  همیظع  ياـیازم  رب  هوـالع  هکنآ  لاـح  دروآیم  ناـبز  رب  نآ  کیکـشت  رد  یفرح  هنوگچ  دـیامرفیمن و 
راخف شزان و  هیام  ار  صئاـصخ  قبـس  اـمک  هفحت  دـیاکملا  باـب  رد  بطاـخم  دوخ  يدیـسراو  مهد  هجو  رد  نا  زا  يذـبن  هب  تسرهاـظ و 
هکنآ مهدزناپ  فارتعا  هدومرف  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  اب  تنـس  لها  يالو  لاـمک  رب  جاـجتحا  ار  نآ  یئاـسن  ندومن  فینـصتب  هدـینادرگ و 

هتفگ هدومرف و 
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هل نذاف  یلع  ءاج  مث  هّدرف  رمع  ءاج  مث  هّدرف  رکب  وبا  ءاجف 
رد يورم  ریط  ثیدـح  هک  دـیدرگ  راکـشآ  حـضاو و  راـهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک  رـشالا  میظع  بطاـخم  رـشع  سماـخ  فارتـعا  نـیزا  و 

لیلج خیش  ود  نآ  نیماحم  سؤر  رب  راسخ  يزخ و  كاخ  دشابیم و  میظع  لضف  نیزا  رمع  رکب و  وبا  ّدر  هلئاه  هعقاو  رب  لمتشم  صئاصخ 
یمامح تیامح  دیزمب  بطاخم  هچنآ  اما  دشارخیم  حیضفت  رییعت و  نخانب  ار  ناشتدوم  بابرا  رودص  دشاپیم و  راخفلا 

512 ص : لواشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ترابعب ار  نآ  هدروآ و  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  سنا  ندومن  در  هصق  دوخ  هلاسر  رد  یئاسن  هک  هدومرف  هدافا  نیخیش 

هل نذاف  یلع  ءاج  مث  هّدرف  رمع  ءاج  مث  هّدرف  رکب  وبا  ءاجف 
نینچمه تسلیلـضت و  عیدخت و  فرـص  لیوست و  عیملت و  تحب  لیوعت و  لباق  ریغ  مکحت  سجهت و  لیلدیب و  لطاب  يوعد  سپ  هدومن  ادا 

رب هوالع  مجنپ  هجو  رد  اقباس  تسماـجرفان  سجاوه  عئادـب  ماـخ و  تـالایخ  بئارغ  ماـهوا و  طـالغا و  بئاـجع  زا  ماـهواب  يّدـس  تبـسن 
یناعمـسلل باسنالا  یف  ام  یلع  ناطقلا  دیعـس  نب  ییحی  هدافا  بسح  هک  یتسناد  وا  تلادـع  هحیحـص  دـهاوش  تقاـثو و  هحیرـص  صوصن 

زین هتـسناد و  ثیدحلا  میقتـسم  ار  وا  يدـع  نبا  هماّلع  هک  یتفایرد  زین  هدرکن و  دای  ریخب  زج  ار  وا  یـسک  هتفگن و  كرت  يدـحا  ار  يّدـس 
یسک زا  ار  ثیدح  حیحص  بحاص  ندومن  جارخا  ینالقـسع  نبا  همالع  حیرـصت  بسح  تسملـسم و  حیحـص  تاور  زا  وا  هک  يدیـسراو 
بسح ناشیلاع  يّدس  هاگ  ره  هک  تس  فاصنا  ّلحم  سپ  حیحص  بحاص  دزن  تسسکنآ  تلفغ  مدع  طبض و  تحـص  تلادع و  یـضتقم 

حرج و ملع  رد  رباکا  عجرم  ذالم و  هک  يدع  نبا  دشاب و  هدومنن  دای  یسک  ار  وا  ریخب  زج  دوبن و  يدحا  كورتم  ناسللا  طیلس  ناطق  هدافا 
دشاب هلفغلا  میدع  طبضلا و  حیحص  تسلک  ملـسم  ثیدح  مولع  رد  شاهیاپ  ولع  هک  ملـسم  دزن  دیوگ و  ثیدحلا  میقتـسم  ار  وا  تسلیدعت 

مالعا و نیققحم  رباکا  تاحیرصت  همه  نیا  هلباقمب  ماهفا  بابلا و  باحصا  زا  یسک  مالحا و  راصبا و  بابرا  زا  يدحا  هک  منکیمن  نامگ 
انتعا و تافتلا و  لباق  ار  نآ  تشاذگ و  دهاوخ  ینزو  ماهواب  يّدس  تبـسن  رد  ماقمق  بطاخم  تفزاجم  يارب  ماخف  نیدقنم  مظاعا  تادافا 

نادندب بجعت  تسد  دید و  دیاب  رطاخ  هحفص  رب  بجع  یشقن  دیسر و  دیاب  بلطم  لصا  رس  رب  هلمجلاب  تشاگنا  دهاوخ  اغـصا  لافتحا و 
تادافا هرّرحم و  تاحیرـصت  هرّرکم و  تاـفارتعا  همه  نیا  اـب  بطاـخم  هک  دـیزگ  دـیاب  تریح  تربع و  زا  یفاو  هرهب  دـیزگ و  دـیاب  ریحت 

رـس رب  ییاوسر  تلذم و  كاخ  دزیخیمرب و  فیرـش  ثیدح  نیا  حدق  ّدرب و  ثیدـح  نیا  توبث  هب  تبـسن  دوخ  هدّـکوم  تانییبت  هدّیـشم و 
ماهم و هدبز  بلاطم و  دـصاقم و  هدـمع  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لضف  فیعـضت  نیهوت و  دزیریم و  شیوخ  عابتا  شیوخ و 

هلباقم ماگنه  رد  درادیمن و  مه  تفاهت  ضقانت و  يداو  رد  دوخ  كولـس  زا  يربخ  لطاب  ياوه  نیا  يـالیتسا  ببـسب  درادـنپیم و  براـم 
هک دیامنیم  رتمهم  نانچ  راد  کلفلا و  راس  ام  هیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  راهطالا  ۀـمئالا  وبا  لئاضف  راونا  يافطا  ار  شترـضح  ّقح  لها 
نآ دوخ  هکلب  نیثدـحملا  سیئر  نآ  دـجام  دـلاو  هکلب  نیدـقنم  ظافح  نید و  نیطاسا  لیلـضت  قیمحت و  لـیهجت و  هیفـست و  زا  نآ  بنجب 

دیآیمن شراک  يور  رب  یبأ ؟؟؟ لالض  اپارـس  لامخا  لاطبا و  نیاب  یلاعت  هَّللا  نوعب  نکل  دیامرفیمن  زارتحا  اوتجا و  نیطف  ققحم  ثّدحم 
ءانـس قحلا  بحال  ناب  ام  یلع  اروکذم * ّزعلاب  ناک  ذم  ناک  يّذلا  هّلل  دمحلاف  دیازفایمن  شراسخ  يزخ و  زج  لامها  رـسارس  لاطبا  نیا  و 

اروشج و اعوطس و  ارهج و  باوصلا  حبص  علط  و  ارون * اقارـشا و  اقالتیا و  اعامتلا و  قدصلا  جهنم  رانتـسا  و  اروهظ * احوضو و  ءایـض و  و 
ْمِهِعْمَس  یلَع  َو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ  دق  اروفن * مهرابدا  یلع  اّولو  نیّذلا  نیدحاجلا  نا  تبث  و  اروفس *

ِلْوَْقلا َفُرْخُز  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُـضَْعب  یِحُوی  و  اروجهم * الیبس  مهحاـمج  مهّیغل و  نوکلـسی  مهف  اروتـسم * اـباجح  قحلا  نیب  مهنیب و  لـعج  و 
ًاروُرُغ

َباذَْعلا  َنْوَرَی  َنیِح  نومدنیس  و  * 
ًاروُذْحَم َناک  َکِّبَر  َباذَع  َّنِإ 

ًاروُحْدَم ًامُولَم  َمَّنَهَج  ِیف  یقلی  مهّلکف  مهعفنی  مث ال  * 
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مهانمحفا و دـقف  اروهد * اباقحا و  مهلمع  رـساخ  مهعینـص و  ءوس  یلع  اوکبیل  و  اروبث * ـالیو و  اوعدـیل  هبازحا و  بطاـخملا و  بدـنیلف  * 
* ًاروُطْسَم ِباتِْکلا  ِیف  َِکلذ  َناک  مهانمصخ و 

ًاروُْشنَم ُهاْقلَی  ًاباتِک  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُجِرُْخن  َو  ِهُِقنُع  ِیف  ُهَِرئاط  ُهاْنمَْزلَأ  ٍناسنِإ  َّلُک  َو  * 

مود تمسق 

هراشا

ۀمکحم لئالد  نییبت  ماربالا و  لک  همربم  هوجو  داریاب  ماقملا  میظع  ربخ  نیا  ماکحا  قاقحا و  تابثا و  لامک  زا  ماعنملا  هَّللا  دـمحب  هاـگ  ره 
ۀلمج ۀـلمج  نآ  ضقن  رـس  رب  موشیم و  الیـصفت  ماقمق  بطاخم  مایتلا  تناتم  مـالک  لاـطبا  هجوتم  لاـحلا  سپ  دـمآ  لـصاح  غارف  ماـظنلا 

تاهیومت یمامت  يور  زادرپ ؟؟؟ مزاسیم و  دودرم  تامـسلا  عیدـب  لـضاف  نآ  تاهبـش  عیمج  يدمـص  تیاـنع  يدزیا و  فطلب  موریم و 
مزادنایم رب  وا  هروستب ؟؟؟ تاعیملت  هروجهم و 

ریط ثیدح  ندوب  یگتخاس  ربوا  ياعدا  بحاصهاش و  زیمآ  هعدخ  تاملک  لقن 

تیاور مراهچ  ثیدح  هلوق 
یعم لکای  کیلإ  سانلا  ّبحاب  ینتیا  ّمهَّللا  لاقف  هیلإ  يدها  وا  هل  خبط  دق  رئاط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  دـنع  ناک  هنا  کلام  نب  سنا 

ّیلع هءاجف  ریطلا  اذه 
فاصتا تیاهن  هدومن  اهیراک  فرگـش  هفرط  تایحتلا  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورـس  ثیدـح  نیا  داریا  رد  تافـص  ـالاو  بطاـخم  لوقا 

بوشآرهـش نبا  بانج  دـیفم و  خیـش  بانج  لثم  قح  لها  ياملع  هک  تسرهاظ  رپ  هدومرف  رهاظ  فاستعا  طبخ و  كرت  فاـصناب و  دوخ 
بطاخم ضارعا  سپ  دناهدومرف  تباث  ار  ینعم  نیا  شیوخ  تاریرقت  رد  دنشابیم و  ثیدح  نیا  رتاوت  تبثم  نارگید  امهماقم و  هَّللا  یلعا 

رتاوت ظفل  زگره  شاهلحن  لها  سانلا  ماوع  هک  تسین  نیا  زج  نآ  أشنم  ابلاغ  تسبیرغ و  یعیدخت  قح  لها  بناج  زا  ولو  نآ  رتاوت  رکذ  زا 
بطاخم یلاعت  هَّللا  دمحب  نکل  دیامنن  روطخ  قح  لها  بناج  زا  ول  نآ و  رتاوت  يوعد  ناشنهذ  رد  دننیب و  هن  ریّطلا  ثیدح  یلا  اّمـضنم  ار 

هیآ اب  تاواسم  نآ و  تیمزج  تیعطق و  هکلب  هّینـس  همئا  تادافا  بسح  ثیدح  نیا  رتاوت  قباس  نایب  زا  هک  اریز  دشن  بایماک  سیبلت  نیرد 
ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحی  َو  دش  تباث  بطاخم  دوخ  هدافا  زا  هینآرق 

تیاغ دانع و  تیبصع و  تیاهن  ببـسب  وا  ترـضح  هکلب  دشاب  هدومن  افتکا  سیبلت  نیمه  رب  ثیدح  نیا  داریا  رد  بطاخم  هک  ربم  نامگ  و 
نانچ سنا  تیاور  ظفلب  دادّسلا  حضاو  قح  يافخا 

3 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب سنا  ياوس  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  دـش  تباث  اقباس  هکنآ  لاح  تسین  يورم  يرگید  زا  سنا  زا  زج  ثیدـح  نیا  هک  هدومن  رهاـظ 

صاقو و یبأ  نب  دعـس  لیفطلا و  وبا  هنیفـس و  يردـخ و  دیعـس  وبا  سابع و  نب  هَّللا  دـبع  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوخ  کـلام 
نیا هک  تسنآ  رباـنب  سنا  ضحمب  ار  ثیدـح  نیبطاـخم  تبـسن  هک  دوـشن  لـمتحم  دـناهدرک و  تیاور  ةّرم  نـب  یلعی  صاـعلا و  نـب  ورمع 
لاؤس باوجب  بطاخم  هک  اریز  هدرکن  تیاور  ار  نآ  رگید  یسک  سنا  ياوس  هکنآ  هن  تسیورم  رتهدایز  نارگیدب  تبـسن  سنا  زا  ثیدح 

لثم سپ  سب  تسکلاـم و  نب  سنا  تاذ  رب  نآ  رادـم  ههوجو  هقرط و  عیمجب  ریط  ثیدـح  هک  هدومرف  ۀحارـص  اـقباس  تفرع  اـمک  یلئاـس 
رتالاب تسنداد و  یشوپ  قح  داد  ردقچ  ندومناو  سنا  تیاور  ضحم  دنـشاب  نا  يوار  یباحـص  تشه  سنا  رب  هوالع  هک  ار  ثیدح  نینچ 

رکذ ار  لماک  یتیاور  سنا  تایاور  زا  هک  دـماین  مهنیا  داقحا  داوم  نایلغ  دادـتحا و  لامک  ببـسب  دامع  بطاخم  زا  هک  تقفـش  دـیاب  نیزا 
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بیجع لصف  رتب و  لصف و  عطق و  بکترم  ثیدـح  نیا  لـقن  رد  شترـضح  هک  دوشیم  حـضاو  وا  تراـبع  رد  لـمات  ینداـب  هکلب  درکیم 
بیرثت مول و  بینات و  رییعت و  هضرع  ار  شیوخ  هتخادنا  رب  تسدراو  سنا  زا  هیورم  قرط  زا  يرایسب  رد  هک  ار  هدیفم  هدیدع  ظافلا  هتـشگ 

زا رارف  قح و  نامتک  رب  تلالد  ردـقچ  نتـشاذگ  ار  لماک  قیرط  ندرک و  رکذ  رـصتخم  قیرط  قح  لها  بناج  زا  هک  تسرهاـظ  هتخاـس و 
سنا تیاور  زا  لماک  یقیرط  دوب  هدومن  او  سنا  تیاور  ضحم  ار  تیاور  نیا  وا  ترضح  رگا  شاک  يأ  سپ  دراد  قح  لها  يراد  نادیم 

ياعدا فصو  اب  فاصنا  اب  بطاخم  هَّللا  ناحبـس  دومرفیمن  موصوم  طابتلا  رارف و  طاطلا و  ناـمتک و  تمـصوب  ار  شیوخ  درکیم و  رکذ 
رد شقدص  لاح  هداهن و  زاغآ  عروت  تیاهن  هار  زا  هک  دوخ  بناج  زا  تلزنم  ثیدحب  کسمت  رد  قح  لها  مالک  بیذـهت  حـیقنت و  لامک 
رد نآ  رودـص  تیعطق  رتاوت و  هکنآ  ياجب  هدومرفن  هک  اهدربتـسد  هفرط  هچ  ثیدـح  نیا  داریا  رد  یتفایرد  یبوخب  ثیدـح  ناـمه  دـلجم 

ضحم ار  ثیدـح  نیا  قح  متک  دـیزمب  هکلب  هدـیدزد  لد  مهنا  قرط  رثکت  رکذ  زا  راکنالا  دّرلاب و  هبیقعتب  ول  دـیامن و  رکذ  ّقح  لها  ریرقت 
زا هدـیدرگ و  بکترم  ار  تـالمج  فذـح  تاـملک و  عطق  زین  سنا  تیاور  رد  هدوـمرفن  اـفتکا  زین  رادـقم  نیا  رب  هدوـمناو و  سنا  تیاور 
رد لاحلا  یلا  ناصقن  ةدایز و ال  ریغ  نم  مولعملا  اهبیترتب  تسا  هدومرف  لـقن  ثیدـح  ظاـفلا  زا  ماـقمق  بطاـخم  هچنآ  هک  تس  نیا  بئارغ 

ماگنه هک  دشن  رسیم  مات  رّهمت  ماع و  عالطا  لامک  فصو  اب  ار  ماقم  الاو  بطاخم  هک  هابجع  او  تسا  هدیـسرن  رظنب  نیقیرف  بتک  زا  یباتک 
عارتخا عادـبا و  مالم  ماهـس  هضرع  ار  شیوخ  دـیامرف و  تقباطم  تنـس  لها  ای  ّقح  لها  قرط  زا  یقیرط  اب  ار  نآ  ظافلا  ثیدـح  نیا  لقن 

یک يارآ  دنـسم  ار  شترـضح  دوخ  تسیلباک و  دـیلقت  ترثع  نیا  ببـس  هک  دـنروآ  رذـع  ماقمق  نآ  عابتا  رگا  ماـقم  نیرد  دـیامنن  ماـظن 
عابتا تضافا  تدافا و  راـکب  هدرمـش  هدراـب  تمینغ  ار  یلباـک  عاـتم  تلوهـسب  رظن  تشادیم  رب  شیتفت  قیقحت و  تمحز  اـت  تشاذـگیم 

مات داّحتا  مه  یلهاک  تراـبع  اـب  ثیدـح  ظاـفلا  داریا  رد  وا  ترـضح  تراـبع  هک  اریز  تسین  ینتفرشیپ  مه  رذـع  نیا  سپ  هدرب  شیوخ 
ام عبارلا  تس  نیا  ریط  ثیدحب  قلعتم  یلباک  ترابع  درادن 

یلع ءاجف  یعم  لکای  کیلإ  سانلا  ّبحاب  ینتیا  ّمهَّللا  لاقف  هل  خبط  دق  رئاط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  دنع  ناک  هنا  کلام  نب  سنا  هاور 
هعم هلکاف 

یف یبهذلا  یقـشمدلا  دمحا  نب  دمحم  هَّللا  دـبع  وبا  نیدـلا  سمـش  ثیدـحلا  لها  ماما  ۀـمالعلا  خیـشلا  لاق  عوضوم  ربخلا  نال  لطاب  وه  و 
تقلع املف  هکردتسم  یف  هعدوی  نا  مکاحلا  نسحی  مل  ریطلا  ثیدح  نا  ّنظا  الیوط  انمز  تنک  دقل  هصیخلت 

4 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یعدملا یلع  صانب  سیل  هنال  يرزجلا و  نیدلا  سمش  ظفاحلا  هعـضوب  حرـص  نمم  هیف و  یتلا  تاعوضوملا  نم  لوقلا  تیار  باتکلا  اذه 

ریغ ءافلخلا  نوکی  نا  لمتحی  هنال  ءایبنالا و  لسرلا و  رثکاک  يربکلا  ۀـماعزلا  بحاص  نوکی  نا  بحی  ـال  یلاـعت  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  ناـف 
نوکی نا  لمتحی  هنال  رب و  وه  داتق  طرخ  مهروضح  تابثا  نود  مهریغ و  نود  اهیف  نیرضاحلا  لمتـشی  مالکلا  ۀنیدملا ح و  یف  نیرـضاح 

تایاورلا فلتخا  هنال  مهلضفا و  سانلا و  لقعا  نم  يأ  مهلـضفا  سانلا و  لقعا  نالف  مهلوق  یف  امک  کیلإ  سانلا  ّبحا  نم  وه  نمب  دارملا 
هتلالد تضرف  ول  حاحصلا  رابخالا  مواقی  هنال ال  لجحلا و  هنا  يرخا  یف  يرابحلا و  هنا  ۀیاور  یف  ماحنلا و  وه  ۀیاور  یفف  يوشملا  ریّطلا  یف 

ضحم رب  یلباک  هک  ینیبیم  سپ  یعدملا  یلع 
هل خبط  دق  رئاط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  دنع  ناک 

وا هلمج  رظن  تعسو  بردت و  راهظا  دیزمب  بطاخم  دنکیم و  افتکا 
هیلإ يدها 

هلمج دیامرفیم و  هفاضا  مه  ار 
یعم لکای 

هلمج دنادیم  هک  هحناس  تحلصم  یمادکب  دیامنیم و  میمتت  ریطلا  اذه  هفاضاب  ار 
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هعم هلکاف  یلع  ءاجف 
داریا رد  مالعالا  ةدمع  بطاخم  هک  دوشیم  تسار  روط  هچ  هدیدع  تافرـصت  نیا  فصو  اب  سپ  دـنادرگیم  یلع  هءاجف  هلمجب  لدـبم  ار 

بطاخم هک  تس  نیا  فئاطل  زا  هتفرگ و  شیپ  وا  تعابت  دـیلقت و  ضحم  هتفر  ماصخلا  ّدـلا  یلباک  مات  عابتا  هار  ماظن  نیاـب  ثیدـح  ظاـفلا 
نآ نکل  هدومرف  رـصتخم  لمجم و  تیاغب  تسثیدـح  نیرب  لمتـشم  هک  ار  يذـمرت  حیحـص  ترابع  اقباس  تفرع  امک  لئاس  لاؤس  باوجب 

هیلع و هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لکا  رکذ  رب  تسلمتـشم  راصتخا  لاـمجا و  فصو  اـب  تراـبع 
بطاخم لیدبت  اما  تسراصتخا  رد  راصتخا  شدوخ  هدافا  بسح  ار  لکا  رکذ  بطاخم  فذح  سپ  هدومرف  فذـح  ار  نآ  بطاخم  ملس و 

لـضف نیزئاح  نیطاسا  تقاشم  ساسا و  تلـالج  همئا  تفلاـخم  نیع  سپ  ساـنلا  بحاـب  ار  قلخلا  بحا  ظـفل  دـینع  یلباـک  دـیلقتب  دـیحو 
لوقنم افنآ  هینس  نیرخاتم  نیمدقتم و  يالمک  نیقحال و  نیقباس و  ءاملع  زا  هک  ریط  ثیدح  قرط  زا  یقیرط  چیه  رد  هک  اریز  تسسایقیب 

رد لادـج  تموصخ و  لها  لابق  ار  سانلا  بحا  ظفل  رب  لمتـشم  قیرط  ّقح  لها  یئاملع  زا  یـسک  هن  تسین و  دراو  سانلا  بحا  ظفل  دـش 
عارتـخا سپ  هدروآ  لآ  هلها و  یلا  قحلا  عجر  اـم  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاـعتم  بر  لوسر  یـصو  تماـما  رب  لالدتـسا  جاـجتحا و  ضرعم 

فذـحلا و رییغتلا و  لیدـبتلا و  اذـه  لثم  نا  يرمعل  دـشاب و  بارغا  عادـبا و  نیع  باوص و  زا  دـیعب  ناشالاو  بطاخم  عابتا  ناهم و  یلباک 
ندـید و  رامغالا * نیفرحملا  باد  وه  لب  رابکلا  ةدـمع  بطاخملا  لثمب  قیلی  راقتحالا ال  عاونال  بلاجلا  حیرـصلا  فیرحتلا  لب  راـصتخالا 
یصقا یلع  ثعاب  راسخلا * روحلا و  یهتنم  یلا  قئاس  راوبلا  فسخلا و  ۀیاغ  یلا  دئاق  راغصلا  ةءامقلا و  لامکل  ثروم  رارـشالا * نیلوسملا 

يوشملا ریّطلا  یف  تایاورلا  تفلتخا  هلوق و  راثعلا  نع  یقاولا  نئاصلا  هَّللا  رابتلا و  بابتلا و 
لجح هنا  ۀیاور  یف  يرابح و  هنا  ۀیاور  یف  ماحنلا و  هنا  ۀیاور  یفف 

نیا هعیـش  هک  دـیامنیم  ینعم  نیا  راهظا  رگا  تسزیچ  هچ  ریط  باب  رد  تایاور  فالتخا  رکذ  زا  دومحم  بطاـخم  دوصقم  منادیمن  لوقا 
عبتت ترثک  رظن و  تعسو  تیاهن  رگا  ءارتما و  الب  کفالا  حیرص  ءارتفالا و  بذکلا و  ضحم  وهف  دننکیم  رکذ  دوخ  ریرقت  رد  ار  فالتخا 

لامک بلاج  مه  نآ  سپ  دیامرفیم  رهاظ  ار  شیوخ 
5 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ثیدح نیا  هریثک  قرط  رب  عالطا  فصو  اب  وا  ترـضح  هک  دش  دهاوخ  راکـشآ  هک  اریز  تسفیرـشتلا  عیدب  لضاف  نآ  رب  فینـصت  رییعت و 
ار نآ  ثبع  ثیع  رگا  ةراشالا و  هیلإ  تقبـس  امک  هدومرف  فذح  قحلا  دانع  ار  نآ  هدیدس  هسیفن  تالمج  هدیدع و  ظافلا  هتـسناد  هدـید و 

یفانم زین  دنرآ و  مالک  رد  ببـسیب  هجو و  یب  ار  دـئاز  يرما  هک  تساملع  ناشفالخ  سپ  هدومرفن  روصت  نا  زا  هدـئاف  چـیه  هدرک و  رکذ 
دنراد و راخف  شزان و  لامک  ۀناتملا  یلا  امضنم  ناب  وا  باتک  نیا  فاصتا  رب  عاطم  بطاخم  عایشا  عابتا و  هک  تسراصتخا  زاجیا و  تفص 

هنال افنا و  تیرد  امک  لاق  ثیح  هدومن  رکذ  مه  ار  فالتخا  نیا  ریط  ثیدحب  کسمت  لاطبا  هوجو  رد  مهفلا  دـقاف  یلباک  هک  تسنیا  لصا 
يوشملا ریطلا  یف  تایاورلا  تفلتخا 

ماحنلا وه  ۀیاور  یفف 
يرابحلا هنا  ۀیاور  یف  و 
لجحلا هنا  يرخا  یف  و 

ّفک نکل  هدرکن  رکذ  لاطبا  هوجو  رد  هدرک  ایحتـسا  نآ  قارتسا  زا  بطاخم  اـبلاغ  دوب  روهظ  لاـمک  رد  هجو  نیا  تفاخـس  نوچ  یهتنا و 
رکذ هلمجلاب  هدـیدرگ  دـنب  راک  ار  طبخ  طلخ و  هفرط  هدرک  رکذ  هعیـش  ریرقت  رد  ار  فالتخا  نیا  هتـسناوتن  مه  اـسار  ناـب  ضرعت  زا  سفن 
راثآ رابخا و  مادـخ  باد  زا  تسلهاجت  ای  لهج  نیع  ریط  ثیدـح  حرج  حدـق و  ضرعمب  يوشم  ریط  باب  رد  ار  تایاور  فـالتخا  یلباـک 

ببـسب زگره  دـنیامرفیم و  نآ  عمج  یتش  قرطب  رابخا  فالتخا  ماگنه  ناشیا  هک  اریز  رافغلا  کـلملا  هَّللا  مالـس  هلآ  هیلع و  راـتخم  رورس 
ماخف نیدقنم  مالعا و  نیققحم  هک  تسا  هعقاو  ددعت  رب  فالتخا  لمح  قرط  نآ  هلمج  زا  دنیامنیمن  هعقاو  لصا  بیذکت  فالتخا  ضحم 
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کی رد  دـشاب و  هدـمآ  عوقوب  راب  دـنچ  ریط  هعقاو  هک  تسنکمم  مه  هیف  نحن  ام  رد  دـناهدرک و  عمج  ناب  ار  تایاور  فالتخا  اجباج  هینس 
لومحم ار  تایاور  فالتخا  هینس  همئا  نیققحم  هک  ینعم  نیا  دنس  اما  لجح  يرگید  رد  يرابح و  يرگید  رد  دشاب و  ماحن  ریط  نآ  هعقاو 

حتف رد  ینالقسع  رجح  نبا  دوشیم  روکذم  دهاوش  ضعب  نیرـصاقلل  اهیبنت  تسین  یفخم  ناشمالک  عبتتم  رب  سپ  دنیامنیم  هعقاو  ددعت  رب 
هب یمر  رب  ضعب  هزیرگنـسب و  نینح  زور  ار  رافک  هوجو  بانج  نآ  یمر  رب  دراد  تلالد  نآ  ضعب  هک  هددـعتم  ثیداـحا  رکذ  دـعب  يراـبلا 

حئـال ضعب  زا  تفرگ و  نیمز  زا  هدـمآ  دورف  هلغب  زا  سیفن  سفنب  دوخ  ار  كاـخ  ترـضح  نآ  هک  دوـشیم  رهاـظ  نآ  ضعب  زا  كاـخ و 
مالـسلا هیلع  نینمؤـملا  ریما  ار  كاـخ  هک  دوـشیم  راکـشآ  ضعب  زا  دوـمرف و  بلط  دوعـسم  نـبا  زا  ار  كاـخ  ترـضح  نآ  هـک  دوـشیم 

ذخاف ۀلغبلا  نع  لزن  مث  مهامرف  هلوانف  ینلوان  هبحاصل  لاق  الّوا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هنا  ثیداحالا  هذـه  نیب  عمجی  هتفگ و  داد  بانجنآب 
نبا هک  تسرهاظ  تحارـصب  ترابع  نیزا  ملعا  هَّللا  بارتلا و  يرخالا  یف  نیترملا و  يدـحا  یف  یـصحلا  نا  لـمتحیف  اـضیا  مهاـمرف  هدـیب 

هزیرگنـس و هبترم  ود  نیزا  یکی  رد  هک  دومرف  نیکرـشم  یمر  هبترم  ود  ترـضح  نآ  هک  هدومن  رایتخا  هفلتخم  رابخا  نیا  عمج  يارب  رجح 
رجح نبا  زین  تشادرب و  نـیمز  زا  هدـمآ  دورف  هـلغب  زا  سیفن  سفنب  دوـخ  نا  زا  دـعب  تـفرگ و  يرگید  زا  ـالوا  دوـب و  كاـخ  يرگید  رد 
نینح هوزغ  باب  یناث  ثیدح  رد  هک  ءاضیبلا  هتلغب  سأرب  ذخا  ثرحلا  نب  نایفس  وبا  بزاع و  نب  ءارب  لوق  حرشب  يرابلا  حتف  رد  ینالقسع 

هتفگ تسعقاو  يراخب  حیحص  زا 
هقراـفن ملف  ثرحلا  نب  نیفـس  وبا  اـنا و  هتمزلف  نینح  موی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عم  تدهـش  ملـسم  دـنع  ساـبعلا  ثیدـح  یفو 

ثیدحلا
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  قفطف  نیربدم  نوملسملا  ّیلو  هیف  و 
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ذخا نایفـس  وبا  عرـسی و  نا ال  ةدارإ  اهفکا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ۀـلغب  ماجلب  ذـخا  انا  ساّبعلا و  لاق  رافکلا  لبق  هتلغب  ضکری 

اهمامزب الوا  ذخا  نیفس  ابا  ناب  عمجلا  نکمی  هباکرب و 
كرت باکرلاب و  نیفس  وبا  ذخا  اهفکی و  ۀلغبلا  ماجلب  ذخاف  سابعلا  یشخ  نیکرشملا  ۀهج  یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  اهـضکر  املف 

هل الالجا  سابعلل  ماجللا 
انا سابع و  لوق  ءاضیبلا و  هتلغب  سأرب  ذـخا  ثرحلا  نب  نیفـس  وبا  ءارب و  لوق  نایم  رد  عمج  هک  تسحـضاو  تراـبع  نیزا  همع  ناـک  ّهنـأل 
وبا الوا  هک  تسنکمم  قیرط  نیاب  هباکرب  ذـخا  نیفـس  وبا  عرـسی و  نا ال  ةدارإ  اهفکا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ۀـلغب  ماـجلب  ذـخآ 

شماجل نآ  نتـشاد  زاب  يارب  دومن و  فوخ  سابع  دومرف  ضکر  نیکرـشم  يوسب  ار  نآ  بانج  نآ  هاگ  ره  تفرگ و  ار  هلغب  مامز  ناـیفس 
يراسلا داشرا  رد  ینالطسقلا  دمحم  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  تفرگ و  ار  باکر  هدرک  كرت  ار  ماجل  سابعلل  الالجا  نایفـس  وبا  تفرگ و 

ءارب و لوق  حرشب 
ءاضیبلا هتلغب  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  تیار  دقل 

دعس نبا  دنع  ءابهشلا و  هتلغب  یلع  ۀملس  ثیدح  نم  ملـسم  دنع  هتفگ  تسعقاو  يراخب  حیحـص  زا  نینح  هوزغ  باب  مراهچ  ثیدح  رد  هک 
ثیدح نم  ملـسم  حیحـص  یف  تبث  هنال  ینعی  سقوقملا  هل  اهادها  لدلد  نال  رظن  هیف  رجح و  نبا  ظفاحلا  لاق  لدـلد  هتلغب  یلع  هعبت  نم  و 

نیتلغبلا نم  الک  بکر  ذئموی  نوکی  نا  لمتحیف  یبلحلا  بطقلا  لاق  یماذجلا  ۀـثافن  نب  ةورف  هل  اهادـها  ءاضیب  هل  ۀـلغب  یلع  ناک  سابعلا و 
ۀلغبلا عباّسلا  هتفگ  داشرلا  يدـهلا و  لبـس  رد  یماش  فسوی  نب  دـمحم  یهتنا و  حـصا  حیحـصلا  یف  امف  الا  هتبحـص و  تناک  اـهنا  تبث  نا 

نب ءاتلاب  واولا و  حتف  ءارلا و  نوکس  ءافلا و  حتفب  ةورف  هل  اهادها  ذئموی  اهیلع  ناک  یتلا  ءابهـشلا  عوکالا  نب  ۀملـس  نع  ملـسم  یف  ءاضیبلا و 
؟؟؟ میهلا نیعلاب و  ۀماعن  نب  ةورف  ملسم  دنع  تایاورلا  ضعب  یف  عقو  ۀثلثم و  ءاثف  فلاف  ۀففخم  ءافف  ۀمومضم  نونب  ۀثافن 

فلا نمم  ۀعامج  هعبت  دعس و  نبا  دنع  عقو  لوالا و  فورعملا  حیحصلا  و 
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لدلد هتلغب  یلع  ناک  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هنا  يزاغملا  یف 
الا نیتلغبلا و  نم  الک  ذئموی  بکر  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نوکی  نا  لمتحی  بطقلا و  لاق  سقوقملا  هل  اهادها  لدـلد  نال  رظن  هیف  و 

هیلع و هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هک  هلغب  باب  رد  هدراو  تایاور  هک  تسرهاظ  حوضو  لامکب  ترابع  ود  نیزا  حصا  حیحصلا  یف  امف 
هلغب ود  ره  رب  زور  نیرد  باـنج  نآ  هک  تسلمتحم  هک  هتفگ  نآ  عـمج  يارب  یبـلح  بطق  تسفلتخم و  دوـب  راوـس  نینح  زور  نآ  رب  ملس 

صفح وبا  رحب  نبا  میملا  نوکـس  نیعلا و  حتفب  یلع  نب  ورمع  دارفالاب  ینثدـح  هتفگ  يراسلا  داشرا  رد  ینالطـسق  زین  دـشاب و  هدـش  راوس 
دادش نب  عماج  ةرخص  وبا  انثدح  لاق  يروثلا  نیفس  انثدح  لاق  دلخم  نب  كاحضلا  لیبنلا  مصاع  وبا  انثدح  لاق  یفریـصلا  يرـصبلا  یلهابلا 

اهدعب ءارلا  رسک  ۀلمهملا و  ءاحلا  نوکـس  میملا و  مضب  زرحم  نب  ناوفـص  انثدح  لاق  یبراحملا  یلوالا  ۀلمهملا  لادلا  دیدشت  ۀمجعملاب و 
ینزاملا ءاز 

میمت ینب  ای  ۀـنجلاب  عطق  ةزمهلا  رـشبا و  مهل  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  میمت  ونب  ءاج  لاق  نیـصح  نب  نا  رمع  انثدـح  لاق 
لاملا نم  انطعاف  انترشب  اذإ  اما  اولاق 
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اولبقا مهل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبـنلا  لاـقف  نویرعـشالا  مه  نمیلا و  لـها  نم  ساـن  ءاـجف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هجو  ریغتف 

هَّللا لوسر  ای  اهانلبق  دق  اولاق  میمت  ونب  اهلبقی  مل  ذإ  نمیلا  لها  ای  يرشبلا 
لکـشتسا حتفلا و  یف  لاق  نمیلا  لها  نم  سان  ءاجف  هلوق  انه  هنم  هدارم  قلخلا و  ءدب  یف  امات  قبـس  ارـصتخم و  انه  ثیدحلا  اذه  دروا  اذـک 

نم ۀفئاط  نوکی  نا  لامتحاب  بیجا  عبس و  ۀنس  ربیخ  حتف  بقع  کلذ  لبق  ناک  نییرعشالا  مودق  عست و  ۀنس  ناک  میمت  ینب  دق  مودق و  ناب 
رگید زا  میمت و  ینب  دـفو  دـعب  نییرعـشا  مودـق  رب  دراد  تلالد  يراخب  ثیدـح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  کلذ  دـعب  اومدـق  نییرعـشالا 

دفو مودق  رب  تسمدقم  نییرعشا  مودق  ینعی  متفه  لاس  رد  نییرعـشا  مودق  تسمهن و  لاس  رد  میمت  ینب  دفو  مودق  هک  هدش  تباث  تایاور 
زین دنـشاب و  هدمآ  مه  میمت  ینب  دـفو  مودـق  زا  دـعب  نییرعـشا  زا  هفئاط  هک  دـناهدومن  لامتحا  نیاب  لاکـشا  عفد  نیبیجم  ضعب  میمت و  ینب 

ۀماسأ وبا  انثدح  لاق  یفوکلا  ینادمهلا  بیرک  نب  ءالعلا  نب  دـمحم  انثدـح  رذ  یبال  دارفالاب و  ینثدـح  هتفگ  يراسلا  داشرا  رد  ینالطـسق 
ءارلا نوکس  ةدحوملا و  مضب  ةدرب  یبأ  نبا  ءارلا  حتف  ةدحوملا و  مضب  هَّللا  دبع  نع  دیری  نع  ۀماسأ  نب  دامح 

هَّللا لوسر  یلا  یباحصا  ینلسرا  لاق  هنا  هنع  هَّللا  یضر  يرعشالا  سیق  نب  هَّللا  دبع  یسوم  یبأ  نع  یسوم  یبأ  نب  رماع  ةدرب  یبأ  هدج  نع 
ةرسعلا شیج  یف  هعم  مه  ذإ  مهلمحی  هیلع و  نوبکری  ام  يأ  میملا  نوکس  ۀلمهملا و  ءاحلا  مضب  مهل  نالمحلا  هلاسا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 

وه هتقداص و  يأ  هتقفاو  ءیـش و  یلع  مکلمحا  هَّللا ال  لاقف و  مهلمحتل  کیلإ  ینولـسرا  یباحـصا  نا  هَّللا  یبن  اـی  تلقف  كوبت  ةوزغ  یه  و 
نا ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  عنم  نم  انیزح  هنوک  لاح  یباحـصا  یلا  تعجر  هبـضغ و  ملعا  نکا  مل  نا  لاحلا  يأ و  رعـشأ  نابـضغ و ال 

یبنلا لاق  يذلا  مهتربخاف  یباحصا  یلا  تعجرف  یلع  بضغ  يأ  هسفن  یف  دجو  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نوکی  نا  ۀفاخم  نم  انلمحی و 
ثبلا ملف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 

وا نامزلا  نم  ءزج  یه  ۀعاس و  رغـصم  واولا  حتف  ۀلمهملا و  نیـسلا  مضب  ۀعیوس  الإ  ۀثلثم  هرخآ  ۀنکاس  مال  امهنیب  ةدـحوملا  ةزمهلا و  حـتفب 
سیق نب  هَّللا  دبع  نیا  رذ  یبال  هَّللا و  دبع  ای  ینعی  سیق  نب  هَّللا  دبع  يأ  يدانی  الب ال  تعمس  ذإ  ۀلیللا  مویلا و  نم  اءزج  نیرشع  ۀعبرا و  نم 

رخآب و نورقملا  ریعبلا  وه  نیرق و  ۀینثت  نینیرقلا  نیذـه  ذـخ  لاق  هتیتا  اّملف  كوعدـی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  بجا  لاقف  هتبجاف 
نینیرقلا نیذـه  لاق  هلعل  ةرعبا  ۀتـسل  نیتقانلا  يأ  نیتنیرقلا  نیتاه  نیتنیرقلا و  نیتاه  یلمتـسملا  يومحلا و  نع  رذ  یبـال  نینیرقلا و  نیذـه 

نوکی وا  ددـعتلا  یلع  لمحیف  انه  امل  فلاـخم  دوذ  سمخب  اـنل  رماـف  يرخـالا  ۀـیاورلا  یف  هلوق  نکلا  راـصتخا  نیترم  يوارلا  رکذـف  اـثالث 
رگید تیاور  رد  یسوم  وبا  لوق  هک  تس  حضاو  ترابع  نیزا  دئازلا  یفنی  ددعلا ال  سمخلا و  یلع  ادحاو  مهداز 

دوذ سمخب  انل  رماف 
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هک تیاور  نیا  نومضم  اب 
ذخ لاق  هتیتا  املف 
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ةرعبا ۀتسل  نینیرقلا  نیذه  نینیرقلا و  نیذه 

فالتخا ببـسب  ثیدح  نالطب  مدع  رب  هرهاز  صوصن  نیا  عامـس  دعب  دوب و  دهاوخ  هعقاو  ددـعت  رب  لومحم  سپ  دراد  تفلاخم  دـشابیم 
ثیدح لصا  حرج  حدق و  ببس  ریط  باب  رد  ار  تایاور  فالتخا  یفـصنم  هک  تسین  منامگ  هعقاو  ددعت  رب  لمحب  عمج  ناکما  تایاور و 

حدـقلل و ثیدـحلا  ضرع  فیک  راظنلا * عبتتملا  یلباکلا  نم  بجعلاف  درامگ  رب  تلـالج  اـب  همئا  قاقـش  فـالخ و  رب  ار  تمه  ود  راـکنا 
نم ریثک  فالتخا  اولمح  مهنا  ثیح  ّيوبّنلا * ثیدـحلا  مادـخ  باد  یلع  فقی  مل  و  يوشملا * ریّطلا  یف  تایاورلا  فالتخا  درجمب  راکنالا 

بوتی و  ۀعینشلا * ۀجمسلا  هتلاقم  نع  یلباکلا  فقی  له  يرعش  تیلف  ۀعطاق * تاهبـشلل  ۀیفان  ۀّجح  هولعج  و  هعقاولا * ددعت  یلع  ثیداحالا 
اریثک اعمج  دناعی  و  رابخالا * تایاورلا و  نم  امیظع  ارطش  لطبیف  هبنج * یف  ۀفـصنلا  عدی  و  هبنذ * یلع  ّرـصی  مأ  ۀعیظفلا * ۀثغلا  هتوفه  نع 
نیا عضوب  نیثدـحم  رثکا  مکح  نیطف  بطاخم  ياعدا  لوقا  دـناهتفگ  عوضوم  نیثدـحم  رثکا  ار  ثیدـح  نیا  هلوق و  رابحالا  ءاـملعلا و  نم 

هک اریز  نیهم  لطاب و  تسلوقت  نیهم و  لذـم و  تسیناتهب  نیبم و  حـضاو و  تسیکفا  نیبتـسم و  رهاظ و  تسیبذـک  نیتم  فیرـش  ثیدـح 
رد نآ  ببـسب  هک  دنتـشاد  ترثک  يدحب  نرق  ره  رد  فیرـش  ثیدح  نیا  نیتبثم  تاور و  هک  دیدرگ  رهاظ  قباس  نایب  زا  یلاعت  هَّللا  دـمحب 
هک یتسناد  نوچ  زین  دناهتفگ و  عوضوم  ار  ثیدح  نیا  نیثدحم  رثکا  هک  دش  دهاوخ  تسار  روط  هچ  سپ  تسین  یکـش  شرتاوت  لوصح 

حاحص اقباس  تفرع  امک  موق  رباکا  تادافا  بسح  هدرک و  تیاور  تسا  هتس  حاحص  هلمج  زا  هک  دوخ  حیحـص  رد  يذمرت  ار  ثیدح  نیا 
رب اهرساب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  تما  هدش و  عقاو  هّمئا  عامجا  نآ  تحص  رب  تسحیحـص و  برغ  قرـش و  قافتاب  ۀتس 

تما قافتا  نآ و  تحـص  رب  نید  ياملع  همئا و  عامجا  حیحـص و  برغ  قرـش و  قافتاب  زین  ریط  ثیدح  بیرقت  نیاب  تسقفتم و  نآ  لوبق 
یهاو لـصایب و  تسیفرح  ثیدـح  نیا  عضوب  نیمکاـح  تیرثکا  هک  دـش  دـهاوخ  تباـث  ۀـهادبلاب  سپ  تسعقاو  نآ  لوبق  رب  باـنج  نآ 
الـصا دوخ  نونف  وذ  عبطب  نوکـس  تنینأمط و  نوکر و  نالیم و  دـیزم  ببـسب  تلالج  اب  بطاخم  هَّللا  ناحبـس  یهابت  راسخ و  عاونا  بلاج 

عاب لوط  تیاهن  هتخاس  بوسنم  نیثدحم  رثکاب  ار  ثیدح  نیا  عضو  مکح  لطابلا  رصن  یف  اکامهنا  هتخادنین  شیوخ  همئا  تادافا  رب  يرظن 
اب بطاخم  هک  تس  نیا  بجع  لحم  هدومرف و  رّهمت  رحبت و  نیدایم  رد  قبس  لصخ  زارحا  هدومن  رهاظ  نانگمه  رب  شیوخ  عالطا  عسوت  و 

هداد مائل  ضاحدا  ماثغا و  لالزا  ماعنا و  عیدخت  ماوع و  لیوهت  داد  هداهن  زاغآ  ریط  ثیدح  عضوب  نیثدـحم  رثکا  مکح  ياعدا  هک  یفـصو 
یبهذ لوق  لقن  يرزجب و  عضو  حیرصت  تلاحا  زا  زج  هدیدزد  حیرشت  لیصفت و  زا  لد  حیـضوت  راهظا و  حیرـصت و  نییبت و  ماقم  رد  نکل 

دناهتفگ عوضوم  ار  ثیدح  نیا  وا  معز  بسح  هک  نیثدحم  نآ  یمامت  يامـسا  رکذ  بعت  وا  ترـضح  رگا  شاک  يأ  سپ  هدیواچن  رگید 
لیوهت رپ  يوعد  لیـصفت  حرـش و  ماقم  رد  دومنیم و  رکذ  ناشیا  زا  رگید  ضعب  يامـسا  لقا  دوب ال  هدومرفن  اراوگ  دوخ  نینزاـن  ناـج  رب 

رب رضحم 
9 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءامـصخلا و نع  الـضف  نیدـلقم  عابتا و  رظن  رد  زجع  تیاهن  ءادـباب  دـیزرویمن و  راصتقا  لیوست  اـب  نیرباـکم  زا  رفن  ود  لـیمج  ریغ  رکذ 
یلباک هچنآ  رب  فرت  هفر و  دوعت  دـیزمب  شترـضح  هک  اریز  مدرک  طلغ  سب  وزرآ  نیرد  فیحن  دـیدرگیمن و  راوخ  لیلذ و  نیذـخاؤملا 

مه ناشیا  دوب  هدرکن  رکذ  ار  يدـحا  یبهذ  يرزج و  زج  نینعاط  زا  وا  نوچ  دـناهدومرف و  راـصتقا  هدرک  رکذ  لـصفم  لـمجم و  زا  لـّبکم 
رب ار  ثیدح  نیا  نتفگ  عوضوم  عرعرت  لامکب  بطاخم  دوب و  هتفاین  نیثدحم  رثکاب  عضو  مکح  تبسن  رب  تارج  یلباک  یلب  دندومنن  رکذ 

تایآ تعانش  يوعد  نیا  تابثا  يداو  رد  مدق  زجع  ببسب  دنتسخ و  میظع  ءارتفا  نیاب  نیقی  تفصن و  لها  بولق  دنتسب و  رب  نیثدحم  رثکا 
لذا ای  دنشاب  ّزعا  لقا و  ای  دنشاب  رثکا  نیحداق  نیحراج و  رکذ  همه  نیزا  رظن  عطق  دنداتفا و  رظن  بابرا  ریوشت  رییعت و  قیضم  رد  دنداهنن و 
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عوضوم ار  ثیدح  نیا  هک  یسک  ره  هک  دش  رهاظ  یلاعت  هَّللا  دمحب  هک  اریز  تسا  لجخ  مرش و  تیاهن  ثروم  لحم و  یب  ازسان و  رـسارس 
رد حدق  بکترم  یناسفن  سواسو  سجاوهب و  هدیـشک و  قح  عابتا  زا  تسد  دانع  هبلغب  هدینت و  تریـصب  یب  رـصب  رب  ّتیبصع  هواشغ  هتفگ 

نیا نامتک  رتسب و  تمه  نتـشاد و  یفخم  ار  نآ  یتسیابیم  درادن  رکذ  تیلباق  نیدقاح  نیدناعم  نینچ  مالک  نوچ  هدیدرگ و  ثیدح  نیا 
قح لها  هلباقم  رد  هفیخـس  لاوقا  نینچ  اباحم  الب  دنراد  الو  ایحتـسا و  زا  رفاو  ظح  بحاص  هاش  نوچ  نکیل  نتـشامگ  ناودـع  تفزاجم و 
هقبر زا  ناش  عابتا  بحاص و  هاش  يولگ  دناسریمن و  ّقح  لها  بولطمب  يررـض  نیحراج  نیحداق و  حدق  رکذ  هک  دننادیمن  دـنرآیم و 
دازن الاو  نیطاسا  داجما و  همئا  اب  دانع  رغوت و  تیاغ  حـضوم  دادـل و  تنعت و  تیاهن  تبثم  رـسارس  هکلب  دـناهریمن  ثیدـح  نیاـب  ناـعذا 

و فیرشلا * ثیدحلا  اذه  ّدر  نم  ّنا  روفسلا * لک  هَّللا  ءاشنا  یتایس  امم  رفسیس  و  روهّظلا * ۀیاغ  قبس  امم  هّلل  دمحلا  رهظ و  دقف  تسدوخ 
و ءایمعلا * ةوهـص  یطتما  و  ءاوشعلا * نتم  بکر  و  ءایخطلا * ۀیخطلا  یف  همع  و  ءاملظلا * یف  طبخ  دق  فینملا * ربخلا  اذه  بذـکلاب  یمر 
روـهتلا و یف  لـغوا  و  ءاـفجلا * ءاـهیت  یف  عرـسا  برق و  و  ءاـفولا * رجه  یف  عـضوا  ّبـخ و  و  ءاـیحلا * لـبح  مرـص  و  ءادـتعالا * یف  غلاـب 

ضفن و  ریرغتلا * كابش  لالزالا و  خاخف  هعابتال  بصن  و  ریوزتلا * ملظ  عدخلا و  رامغ  ضاخ  کتهتلا و  عطنتلا و  یف  فجوا  و  كّوهتلا *
اّیسنم ایسن  هَّللا  دهع  لعج  فاستعالا و  یلا  هرشارشب  لام  و  اّیرهظ * هءار  هذبن و  فاصنالا و  نع  هیلإ 

نا ندوب  یگتخاس  رد  ير  زج  مالکب  وا  کسمت  در  ریط و  ثیدح  هرابرد  بحاصهاش  تمهت  غورد و  تابثا 

باتک مادک  رد  هفیسارش  هَّللا  رّزج  يرزج  هک  دندومرفن  بحاص  هاش  الوا  لوقا  يرزجلا  نیّدلا  سمش  ظفاحلا  هعـضوب  حّرـص  نمم  هلوق و 
رکذ اجک  زا  ناشبانج  نکل  دشیم  هدرک  تراسج  نیا  لصا  اب  تیاکح  لقن و  تقباطم  ات  هدرک  ثیدح  نیا  عضوب  حیرـصت  ماقم  مادـک  و 

هدرب و راکب  ار  لالزا  لالـضا و  ضحم  یلباک  ناشيالوم  يادـتقم و  هک  دـندومرفیم  باقن  وضن  باـجتحا و  هابتـشا و  عفر  باـتک و  ماـن 
مکح تبـسن  یلباک  ایناث  بولطملا و  بلاّطلا و  فعـض  عوبتملا و  عباتلا و  رـسخ  هدرپس  حیرـص  لافغا  لالخا و  لاـمها و  لاـمجا و  هقیرط 

نالطب روهظ  رب  هوالع  هکنآ  لاح  دـناهدروآ  نابز  رب  هوای  نیا  وا  دـیلقتب  مه  بحاص  هاش  هدومن و  يزرجب  زین  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  عضوب 
بلاطملا ینـسا  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  نیلطبملا  نیبّذـکملا و  فنا  مغر  یلع  يرزج  دوخ  مورق  نیققحم  رگید  تادافا  زا  موعزم  نیا 

ندومن تیاور  دعب 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

10 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لبق تلـالج  اـب  بطاـخم  یلباـک و  هیـصان  رب  بیذـکت  لـین  هدومرف  لـقن  مکاـح  زا  نآ  ندوب  دانـسالا  حیحـص  هدرک  دراو  شیوـخ  دنـسب 

هتفگ هچنانچ  هتشاذگ  تمارک  هار  زا  ناشتراسج 
ناهبـصا نم  هباتک  یف  دّمحم  نب  دّمحم  نب  دمحا  انربخا  دحاولا  دبع  نب  دـمحا  نب  یلع  نع  هیلع  ةءارق  لاله  نب  دـمحا  نب  نسحلا  انربخا 

یناجرجلا دـمحا  نب  دّـمحم  دـمحا  وبا  انربخا  ظفاحلا  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  انربخا  يرقملا  نیـسحلا  نب  دـمحا  نب  نسحلا  انربخا 
لاق لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  یحبانّـصلا  نع  لیهک  نب  ۀملـس  نع  کیرـش  انربخا  رحب  نب  دیمحلا  دبع  انربخا  نایفـس  نب  نسحلا  انربخا 

یمور نب  دمحم  انثّدح  یـسوم  نب  لیعامـسا  نع  هعماج  یف  يذمّرتلا  هاور  اهباب  ّیلع  ۀـمکحلا و  راد  انا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
یلع نع  یحبانّصلا  نع  ۀلفغ  نب  دیوس  نع  لیهک  نب  ۀملس  نع  کیرش  انثدح 

ریغ تاقثلا  نم  دحاو  نع  ثیدحلا  اذه  فرعی  لاق و ال  یحبانّصلا  نع  هیف  اورکذی  مل  کیرش و  نع  مهـضعب  يور  بیرغ و  ثیدح  لاق  و 
هتابن و نب  غبصالا  هاور  دیوس و  نع  هیف  رکذی  مل  ۀملـس و  نع  کیرـش  نع  مهـضعب  هاور  تلق و  یهتنا  ساّبع  نبا  نع  بابلا  یف  کیرش و 

هوحن و یلع  نع  ثراحلا 
اهتأیلف ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هظفل  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  نع  ساّبع  نبا  نع  دـهاجم  قیرط  نم  مکاحلا  هاور 
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اهباب نم 
هاجرخی و مل  دانسالا و  حیحص  مکاحلا  لاق  و 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هظفل  هَّللا و  دبع  نب  رباج  ثیدح  نم  اضیا  هاور 
نیا داضتعاب  دـسریم  بطاخم  یلباک و  هبیرغ  هداـفا  نیا  نـالطبب  دروخیمرب و  نیتم  ناـیب  نیرب  بیرا  لـقاع  بیبل و  فصنم  هاـگ  ره  سپ 
اثلاث تسادتعا و  تفزاجم و  فرص  ارتفا و  بذک و  ضحم  يرزجب  مه  ریط  ثیدح  عضوب  حیرصت  تبـسن  هک  تسناد  دهاوخ  هنیزر  هنیرق 

قاذـح تاداـفا  نیققحم و  نیطاـسا  تاحیرـصت  لـباقم  هک  دـشاب  هدـییآرد  هوفه  نیا  هدییارـس و  هواـی  نینچ  يرزج  رگا  عقاو  ریغ  ضرفب 
تبث تراسخ  رـسارس  تفارخ  نیا  هکلب  تسانتعا  لافتحا و  لباق  اغـصا و  تافتلا و  قئال  ثیدـح  نیا  ققحت  توبث و  تحـصب و  نیدـمتعم 
هیعفاش تاقبط  رد  یکبـس  همالع  هک  یتسناد  اقباس  هکنآ  اعبار  افنا و  هیلإ  انرـشا  امک  تسمولم  حیـضف  بصعت  رهظم  مومذـم و  شحاف  ولغ 

ّهنا مهـضعب  لوق  اما  هتفگ و  هیکم  حنم  رد  یکم  رجح  نبا  ققحم  دّیج و  ریغف  عضولاب  ریطلا  ثیدح  یلع  مکحلا  اما  هتفگ و  مکاح  همجرتب 
ثیدـح نیا  عضوب  مکح  هک  تسرهاظ  مامت  تحارـصب  هدافا  ود  نیزا  لـطابلا و  وهف  ۀـلولعم  هلطاـب  اـهّلک  هقرط  رهاـط  نبا  لوق  عوضوم و 

فیرش ثیدح  نیا  عضوب  حیرصت  ضرفلا  یلع  يرزج  رگا  سپ  لطاع  تدوج  هیلح  زا  لطاب و  تسیمکح  دشاب  هک  یـسک  ره  زا  فیرش 
هینس رباکا  عینشت  نعط و  دم  رزجب و  يرزج  هکنآ  اسماخ  دوب و  دهاوخ  لوخدم  عیظق و  مهوت  لولعم و  عینـش و  لوقت  وا  لوق  تسا  هدومن 
یف انخیش  لاق  دیامرفیم و  عمال  ءوض  رد  وا  همجرتب  يواخس  همالع  تسراع  بیعب و  فوصوم  اهنیا  هسدقم  هنـسلا  رب  راتفرگ و  ّدم  ّدشب و 
هدنع ام  نسحا  نم  ّنا  اعامس و  رمع  یبأ  نب  حالّصلا  نع  دمحا  دنسم  اعامس و  ۀلیمأ  نبا  نع  يذمّرتلا  دواد و  یبأ  ننسب  ثّدح  ّهنا  همجعم 

لماکلا
11 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یعبرا نم  اهظفل  ۀـیراشع  نیعبرا  هسفنل  جرخ  لاق و  نوعمـس  نبا  یلاما  ۀـلیمأ  نبا  یلع  عمـس  ّهنا  هدنـس و  قاس  زاّبخ و  نبـال  تاءارقلا  یف 
نبا ظفاحلا  ءزج  یف  هیف  هماهوا  عمج  اهریغ  ۀـحفاصملاب و  تالـسلسم  هیف  ءزج  جرخ  اریثک و  اهیف  مهو  ءایـشا و  اهیف  ّریغ  یقارعلا و  اـنخیش 
بتک يدلاول و  یل و  زاجا  دق  لاق و  هجیرخت  نم  ینابلبلا  دینجلا  ۀخیـشم  یف  انخیـش  هیلع  دقتنا  اذک  دیفم و  وه  هیلع و  تفقو  نیّدلا  رـصان 

ّمث سمخلا  حاحّـصلا  اذـک  و  دنـسم * ثیدـحلا و  ننـس  نم  هیورا  ام * لک  ۀـیاور  مهل  تزجا  ّینا  هّطخ  نم  هتلقن  هّصن و  ام  ءاعدتـسالا  یف 
ة ایح * یف  طسبی  مهظفحی و  هّللاف  دجنم  یکذلا و  رـشنلاک  تّفلا  يّذلا * رثن و  یل و  مظن  عیمج  و  درفم * ءزج  لک  تاخیـشملا و  مجاعم و 
نیعست و عبس و  ۀنس  یف  هتیقل  تنک  لاق و  دّمحم  نب  دّمحم  نب  دّمحم  ریقفلا  دبعلا  يرولا  یف  رّـصقملا  انا  و  دمحا * قّقحملا  ربحلا  ظفاحلا 

نکت مل  هنوکل  نالف  انبحاص  لاق  لاقف  ةداجولاب  ینعی  نیصحلا  نصحلا  هباتکب  هتایح  یف  هنع  تثّدح  دق  قشمد و  یلا  ۀلحّرلا  یلع  ینضّرح 
نیرشع و فین و  دعب  لخد  مث  هتیاور  هلیصحت و  یف  اوسفانت  میظع و  جاور  کلذ  ببسب  ۀّینمیلا  دالبلا  یف  هل  لصح  ةزاجإ و  هنم  هل  تقبس 
يراخبلا و حرش  لّوا  اهتعمج  یتلا  ۀمّدقملا  لّوا  نم  هّطخب  خسن  ۀّکمب  ماقا  امل  هیلع و  مهدالوا  نوقابلا و  هعمـسف  هعمـس  نّمم  ریثک  تام  دق 

هتجرخ يّذلا  قیلعتلا  قیلعت  نع  هلأسی  زاریـش  نم  ۀّکم  یف  یـسافلا  یقّتلا  انبحاص  یلا  لسرا  ناک  الیـصحت و  اهلمکا  یتح  ۀعامجب  ناعتـسا 
اهب و هحرف  هجاهتبا و  رکذی  هباتک  ءاجف  هیلإ  اهتزهجف  باتکلا  نم  ۀخـسن  یعم  ۀّـکمب و  انا  هباتک و  لوصو  قّفتاف  يراخبلا  قیلاعت  لصو  یف 

ةزاجالاب امهنم  دّلجم  ّلک  یلع  بتک  نیدّلجم و  یف  وه  تلق و  روکذملا  رشنلا  هباتک  کلذ  دعب  ّیلا  يدها  دالبلا و  کلتب  باتکلا  رهش  هنا 
قیلعتلا ۀـمّدقملاب و  زاریـش  نم  ّیلا  لـسرا  مث  اریثک  اـملع  هرـشنف و  وه  هئیجم  رّدـق  ۀّیرـصملا و  رایّدـلا  یف  رـشنی  نا  سمتلا  لاـق و  انخیـشل 

یف غلاب  دـمحا و  دنـسم  لاجر  عمج  یلع  ابّقعتم  هتقّلع  ام  لّوا  نم  ائیـش  یّنع  بتک  هل و  امهلوصح  دـعب  یل  دّدـجت  ناک  اـم  اـمهب  تقحلاـف 
عامّـسلل ساّنلا  لاثنا  ةرهاقلا  مدـق  امل  رهاوجلا و  یف  رـشنلا  يدـلجم  یلع  هتباتک  عم  هتدروا  ام  بسح  تلق  کلذ  نم  یل  عقو  ام  ناسحتـسا 

رهم يذلا  هّنف  لب  دی  هقفلا  یف  هل  سیل  هتداع و  یلع  قیقّدلا  ّطخلا  بتکی  حیحـص  هرـصب  نکل  الیلق و  هعمـس  لقث  دق  ناک  ةءارقلا و  هیلع و 
تاءارقلا و ثیدحلا و  بلطب  جهل  ّهنا  لاق  يرقملا و  مامالا  ظفاحلاب  ءابنالا  یف  هفـصو  طسو و  مظن  ثیدـحلا و  یف  لمع  هل  تاءارقلا و  هیف 
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یف تاءارقلا  ملع  ۀـسایر  هیلإ  تهتنا  زاـجحلا  لـهال  ناـسحالا  ریثـک  اـغیلب  احیـصف  انـسح و  الکـش  اـیرثم و  ناـک  هـّنا  تاءارقلا و  یف  زّربـت 
رکذ لاق و  ّمث  هنم  اورثکتـسا  نمیلا و  لها  هب  جـهل  هنا  نصحلا  نع  هدّوج و  هنا  رـشنلا  نع  هیف و  داجا  ّهنا  ءاّرقلا  تاقبط  نع  لاق  کلامملا و 

کلذ یف  مهتا  هل و  زاجا  زاّبخلا  نبا  ّنا 
12 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلا لاق  قشمد  یلا  تلحر  ام  لوقی  یمجعلا  نبا  طبـس  ناـهربلا  قاحـسا  اـبا  ظـفاحلا  عمـس  هنا  ۀّیرـصانلا  بیطخ  نب  ءـالعلا  طـخب  تأرق  و 
ۀفزاجملاب و رمالا  لّوا  یف  مهتی  ناک  هنا  ۀّیرصانلا  بیطخ  نبا  دنع  ام  ۀیقب  یهتنا و  ائیش  يرزجلا  نبا  نم  عمـست  یفوسایلا ال  ردصلا  ظفاحلا 

کلذب هّطخ  بتک  لب و  هل  اّهنا  معز  ةدیـصقب  یکبّـسلا  ءاقبلا  ابا  حدم  يرزجلا  نبا  ّنا  ایراد  بیطخ  نبا  لالجلا  ینربخا  هل  لاق  ناهربلا  ّنا 
هب ّنظا  امف  ثیدـحلا  اّما  لوقلا و  یف  ۀـفزاجملاب  همهّتی  ءاملعلا  ضعب  تعمـس  دـق  انخیـش و  لاق  شقـالق  ناوید  یفاـهلا  حودـمملل  تبث  ّمث 
یف بّقلی  ناک  لاق و  هب  درفنی  مل  هنم و  نورّخأتملا  رثکا  دق  رما  اذـه  هسفنل و  هبـسن  هیلع و  راغا  ائیـش  نییرـصعلل  يار  اذإ  ناک  ّهنا  ّالا  کلذ 

اثیدـح نوـعبرا  هیف  ءزج  یلع  دـالبلا  کـلت  لـها  نم  ۀـبلّطلا  ضعب  ینفقوا  ءاـضقلا و  یف  ةریّـسلا  دوـمحم  نکی  مل  مظعـالا و  ماـمالا  هدـالب 
اهیلع لمع  ّهناکف  هّضقب  تاّیراشعلا  هنیعبرا  یف  انخیـش  مالک  ذخا  هریغ و  يراصنالا و  ءزج  نم  هدیناساب  اهجرخ  هتدجوف  اهتلّماتف  تایراشع 

يرزجلا نبا  هجرخاف  ةءارقلاب  زابخلا  نبا  نع  هاور  هناف  ۀفرع  نبا  ءزج  نم  انخیش  هجّرخ  ام  هنم  ةزاجالاب و  هرثکا  عامّسلاب و  هضعب  اجرختسم 
نکی ملف  مظّنلا  ۀقرس  اّما  یسواّطلا و  ۀخیشم  یف  هتیار  امیف  هّدج  لاخ  ناک  دقف  ۀلمتحمف  زابخلا  نبا  ةزاجإ  اّما  تلق  ةزاجالاب  زاّبخلا  نبا  نع 

امظن فینصت  نم  هل  مکف  مظنلا  نع  عوفدمب 

وا درو  ریط  ثیدح  رد  یبهذ  حدقب  بحاصهاش  کسمت 

هک یبهذ  نیمه  هک  لاعتملا  هّلل  دمحلا  لوقا  هصیخلت  یف  یبهّذلا  دمحا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیّدـلا  سمـش  ثیدـحلا  لها  ماما  لاق  هلوق 
عدافمب هتفر  لالجا  ارطا و  تیاهن  هار  وا  شیاتـس  رد  لاـم  تراـسخ  بصاون  زوس  رگج  هلیلج  تلیـضف  لاـطبا  ضرغب  لاـمک  اـب  بطاـخم 

ارنآ وا  ّدج  تسا  هریثک  قرط  ریط  ثیدح  يارب  هک  هدرک  حیرـصت  اقباس  تیرد  امک  هدـش و  ایوگ  قح  رماب  ءادـعألا  هب  تدهـش  ام  لضفلا 
یبهذ فینـصتب  نیثدـحملا  ناتـسب  رد  مه  بطاـخم  هدومن و  فینـصت  صاـخ  یباـتک  فیرـش  ثیدـح  نیا  قرط  عمج  رد  هکلب  تسیلـصا 

نیا عضو  هرابرد  هچنآ  تسلوبقم و  ۀتبلا  یبهذ  حیرصت  نیا  سپ  دودرم  مهریغ  یلع  لوبقم و  مهـسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  هدرک و  حیرـصت 
رکذ تقایل  زگره  دودرم و  وا  يور  رب  هداد  ربخ  ناب  دوخ  تفاخـس  تفارخ و  زا  هدیواچ و  یـشوک  قحان  تیبصع و  دـیزم  هار  زا  ثیدـح 
نیا عضوب  مکح  رب  یبهذ  تراسجب  هک  هدز  الب  هچ  ار  بطاخم  هک  متریحب  دـیامنیم  نا  ّدر  لاطبا و  بیذـکت و  وا  مـالک  دوخ  هک  درادـن 

دزادـنایم و تشپ  سپ  اّدـج  دراد  هریثـک  قرط  تسیلـصا و  ار  وا  هکنیا  هب  ارنآ  حیرـصت  دـیامنیم و  کـسمت  ّقـح  لـها  هلباـقمب  ثیدـح 
دانع بّصعت و  تیاهن  رب  تسیعطق  لیلد  نیا  دزاسیمن  ياـنتعا  تستباـث  شدوخ  هداـفا  بسح  هک  ثیدـح  نیا  قرط  عمج  رد  وا  فینـصتب 

شوگ وا  مالک  رپ  دزاسیم  قحب  حیرصت  رگا  دیامنیم و  لوبقم  ار  شمالک  دیامن  هوفت  لطاب  رماب  یبهذ  نیمه  رگا  هک  داژن  الاو  بطاخم 
تلق رّوهت و  هار  زا  هک  نآ  عضوب  ریط  ثیدح  تاور  ضعب  ماهتا  رد  دوخ  موعزم  نالطب  هب  نازیم  رد  یبهذ  هک  تس  نیا  رتهزات  دهنیمن و 

فیرش ثیدح  نیا  لاجر  عیمج  دامتعا  تقثب و  هدومن و  قحب  رارقا  هدش  فرتعم  دوب  هدومن  عبتت 
13 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریط ثیدح  عضوب  مهتم  ار  وا  نم  هک  سک  کی  رگم  دناهقث  نآ  لاجر  عیمج  هک  هتفگ  هدومن و  حیرـصت  هدرک  تیاور  ناشیزا  مکاح  هک 
نب ضایع  نب  دمحا  نب  دّـمحم  نازیم  رد  یبهذ  ترابع  لصا  تس  نیا  تسقودـص و  وا  هک  یتسردـب  هک  دـش  رهاظ  دـعب  نم  نکیل  مدرک 
هناف اذه  ّالا  تاقث  لکلا  تلق  ملسم  يراخبلا و  طرـش  یلع  اذه  مکاحلا  لاق  ریّطلا و  ثیدح  رکذف  ناّسح  نب  ییحی  نع  يرـصملا  ۀبیط  یبأ 

تاـّیّزلا و سنوی  نب  دـیمح  یقفارلا و  رفعج  نب  دّـمحم  ظـعاولا و  دّـمحم  نب  یلع  ّیناربّطلا و  هنع  يور  قودـص  ّهنا  یل  رهظ  ّمث  هب  هتمّهتا 
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نع اضیا  يوری  دق  ضئارفلا و  یف  اسار  ناک  نیتئام و  نیعـست و  يدحا و  ۀنـس  یف  تام  ۀثالع  ابا  یّنکی  هتقبط و  ۀـلمرح و  نع  يوری  ةدـع 
ترابع نیزا  هفرعا  الف  هوبا  اّماف  ۀعیهل  نبا  بحاص  دـبعم  نب  ییحی  نب  هَّللا  دـبع  يدارملا و  ۀملـس  نب  دّـمحم  ینیعرلا و  هَّللا  دـبع  نب  یّکم 

یبهذ هچ  رگا  ار  ضایع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  دـناهقث و  یبهذ  دزن  همه  هدرک  تیاور  ریط  ثیدـح  ناشیزا  هک  مکاح  لاجر  هک  تسرهاظ 
لثم هینـس  همئا  تسقودص و  مه  وا  هک  دـش  رهاظ  ار  یبهذ  دـعب  نم  نکیل  دوب  هدرک  ریط  ثیدـح  عضوب  مهتم  لاح  تقیقح  فاشکنا  لبق 

فـصن هک  ضئارف  ملع  رد  دـناهدرک و  تیاور  وزا  ناشیا  ریغ  سنوی و  نب  دـیمح  رفعج و  نب  دـمحم  ظـعاولا و  دـمحم  نب  یلع  یناربط و 
رهاظ یبهذ  دوخ  نابز  رب  نآ  تاور  عیمج  دامتعا  تقث و  ریط و  ثیدح  تحص  ینعی  قح  رما  هَّللا  دمحب  سپ  هدوب  سیئر  سار و  تسملع 

هک كردتسم  رد  ار  نآ  مکاح  رکذ  هرابرد  وا  بضغ  ظیغ و  تعانـش  بغـش و  روش و  تعاظف  نا و  عضوب  مکح  رد  وا  تفارخ  دیدرگ و 
هدـشن و ایوگ  قح  فرحب  زگره  ریط  ثیدـح  باب  رد  یبهذ  هک  میتفرگ  نیرب  هوالع  دـیماجنا و  مامت  حوضوب  دـناهدرک  لقن  بحاص  هاش 
هک اریز  دـیآیم  راک  هچب  وا  تفارخ  دـیاشکیم و  هچ  شمالک  لـقن  زا  نکیل  هدرواـین  ناـبز  رب  رگید  ینخـس  زگره  نآ  عضوب  مکح  زج 

ریثک ناسّللا و  طیلـس  هدیـسر و  واب  رخـسمت  ّدحب  هک  تشاد  طرفم  بّصعت  ردـقنآ  یبهذ  هکنیا  هب  دـناهدومن  حیرـصت  تنـس  لها  نیققحم 
زور دـنايوبن  عرـش  ندـیناسر  هطـساو  هک  نید  همئا  دومنیم و  نید  ياملع  رد  حدـق  ینیدـیب  هار  زا  دوب و  وگغورد  بذاـک و  بّصعتلا و 
حلاص نب  دمحا  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  تسین و  يدامتعا  ار  وا  حدق  حرج و  هن و  يرابتعا  ار  وا  لوق  دوب و  دنهاوخ  وا  ءامـصخ  تمایق 

حورجملا حراجلا  فلاخ  اّمبرف  حورجملا  حراجلا و  یلا  ۀبـسنلاب  اهفالتخا  دئاقعلا و  لاح  حرجلا  دـنع  هقفتی  نا  یغبنی  امم  هتفگ و  يرـصم 
نا نم  افوخ  بهذـملا  یف  ۀـیبصعلا  ءانحـشلا و  نم  ءارب  نوکزملا  نوکی  نا  یغبنی  هلوقب و  یعفارلا  راشا  هیلإ  کلذـل و  هحرجف  ةدـیقعلا  یف 

حورجملا نؤطخملا و  مه  مهدقتعم و  یلع  ءانب  اوحرج  ۀـمئالا  نم  ریثکلا  اذـه  عقو  دـق  قساف و  ۀـیکزت  وا  لدـع  حرج  یلع  کلذ  مهلمحی 
نم ةرفح  نیملسملا  ضارعا  لاق  اذه و  یلا  حارتقالا  هباتک  یف  دیعلا  قیقد  نب  نیّدلا  یقت  نیرّخأتملا  دّیس  مالسالا  خیـش  راشا  دق  بیـصم و 
وبا ۀـعرز و  وبا  هکرت  يراخبلا  یف  مهـضعب  لوق  هتلثما  نم  تلق و  ماّکحلا  نوثّدـحملا و  سانلا  نم  ناـتفئاط  اهریفـش  یلع  فقو  راـّنلا  رفح 

ۀّنّـسلا و لها  مّدقم  ۀعانّـصلا و  ءاول  لماح  وه  كورتم و  يراخبلا  لوقی  نا  دـحال  زوجی  نیملـسملا أ  هَّلل و  ایف  ظفّللا  ۀلئـسم  لجا  نم  متاح 
نیملسملا هّلل و  ای  ۀعامجلا و 

14 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀقولخم یه  یّتلا  ۀثداحلا  هلاعفا  نم  هظّفلت  ّنا  یف  نیقولخملا  نم  لقاع  بیرتسی  ذإ ال  هعم  ظفّللا  ۀلئسم  یف  ّقحلا  ّناف  ماذم  هحدامم  لعجت  أ 

نحن نید  ریثک  هل  نکی  مل  ناّبح  نب  متاح  نبا  یف  ۀمّـسجملا  ضعب  لوق  کلذ  نم  اهظفل و  ۀـعاشبلا  دـمحا  مامالا  اهرکنا  اّمنا  یلاـعت و  هّلل 
اذه ۀلثما  ۀیمـسجلا و  نع  ههزنی  نم  وا  ادودحم  ّهبر  لعجی  نم  جارخالاب  قحا  نم  يرعـش  تیلف  هّلل  دـحلا  رکنا  هنال  ناتـسجس  نم  هانجرخا 
ّطخ نم  تلقن  هیلع و  دمتعی  نا  زوجی  الف  طرفم  لماحت  ۀنسلا  لها  یلع  هدنع  ۀناید و  ملع و  هل  لیبقلا  اذه  نم  یبهّذلا  انخیـش  اذه  رثکت و 

هعرو و هنید و  یف  کش  یبهّذـلا ال  نیدـلا  سمـش  ظفاحلا  خیـشلا  هّصن  ام  هَّللا  همحر  یئالعلا  يدـلکیک  نب  لیلخ  نیّدـلا  حالـص  ظفاحلا 
ادیدش افارحنا  هعبط  یف  کلذ  رثا  یتح  هیزنّتلا  نع  ۀلفغلا  لیواتلا و  ةرفانم  تابثالا و  بهذم  هیلع  بلغ  هّنکل  سانلا و  یف  هلوقی  امیف  هیّرحت 

هفصو و یف  غلابی  نساحملا و  نم  هیف  لیق  ام  عیمجب  هفـصو  یف  بنطی  مهنم  ادحاو  مجرت  اذاف  تابثالا  لها  یلا  اّیوق  الیم  هیزنتلا و  لها  نع 
رثکی هفـصو و  یف  غلابی  امهوحن ال  یلاّزغلا و  نیمرحلا و  مامإک  رخآلا  فرّطلا  نم  ادـحا  رکذ  اذإ  نکما و  ام  هل  لّواتی  هتاطلغ و  نع  لفاغتی 
دحال رفظ  اذإ  اهبعوتـسی و  الف  ۀحفاطلا  مهنـساحم  نع  ضرعی  رعـشی و  وه ال  انید و  هدقتعی  هیدبی و  کلذ و  دـیعی  هیف و  نعط  نم  لوق  نم 

کلذ و وحن  هحلـصی و  هَّللا  هتمجرت و  یف  لوقی  حیرـصتب  مهنم  دحا  یلع  ردقی  مل  اذإ  انرـصع  لها  یف  هلعف  کلذک  اهرکذ و  ۀـطلغب  مهنم 
نم لصو  دق  عبّتی و  نا  ّقحا  ّقحلا  ّنا  ریغ  انمّلعم  انخیش و  وه  فصو  امم  دیزا  یبهّذلا  انخیش  یف  لاحلا  یهتنا و  دئاقعلا  یف  ۀفلاخملا  هببس 
ّناف ۀّیوبّنلا  ۀعیرشلا  انل  اولمح  نیدلا  مهتمئا  نیملسملا و  ءاملع  بلاغ  نم  ۀمایقلا  موی  هیلع  یشخا  انا  هنم و  رخسی  دح  یلا  طرفملا  بّصعّتلا 
هّللاف هنم  هجوا  هدنع  مهاندا  نم  دـنع  ۀـمیقلا  موی  هؤامـصخ  مهنا  هدـقتعا  يذـلا  رذـی و  یقبی و ال  ّيرعـشاب ال  عقو  اذإ  وه  ةرعاشا و  مهبلاغ 
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رابتعا مدع  همالک و  یف  رظنلا  نع  یهنلا  خیاشملا  هیلع  انکردا  يذـّلا  هیف و  مهعفـشی  نا  هنع و  وفعلا  مهمهلی  نا  هنع و  ففخی  نا  لوئـسملا 
هنید یف  ّکش  یئالعلا ال  لوق  اما  هیلع و  باعی  ام  هنع  لقنی  ّهنا ال  هّنظ  یلع  بلغی  نمل  ّالا  ۀّیخیراّتلا  هبتک  رهظی  نا  يرجتسی  نکی  مل  هلوق و 

بذک اهنا  فرعی  ّهناب  عطق  اروما  اهنم  انید و  اهدقتعا  اّمبر  هنا  ءایـشالا  هذه  دنع  لوقا  کلذ و  دقتعا  تنک  دقف  هلوقی  امیف  هیّرحت  هعرو و  و 
هیف و ثّدـحتملل  اضغب  اهتحـص  اهعماس  دـقتعی  نا  ّبحی  ّهناب  عطقا  و  تبثیل ؟؟؟ هبتک  یف  اهعـضو  ّبحی  ّهناب  عطقا  اهقلتخی و  ـال  ّهناـب  عطقا  و 

هتسرامم مدع  عم  اّقح  وه  اهدقعی  یّتلا  ةدیقعلا  رـصن  بجوی  اّمم  اذه  ینا  هداقتعا  عم  ظافلالا و  تالولدمب  هتفرعم  ۀّلق  عم  هنع  سانلل  اریفنت 
همالک یف  رظّنلا  هنود  دعب  ترثکا  اّمل  ینا  ریغ  ۀعیرّشلا  مولعب 

15 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
له رـصبی  مث  ءاش  نم  همالک  رظنیلف  همالک  یلع  ۀلاحالا  ریغ  اذه  یلع  دـیزا  هلوقی و ال  امیف  هیّرحت  یف  تفقوت  هیف  رظنلا  یلا  جایتحالا  دـنع 

ۀّیکلاملا و ۀّیفنحلا و  نم  نیروهـشملا  ۀثلثلا  بهاذملا  ءاملع  نم  دحاول  هتمجرت  تقو  هبـضغب  ینعا  ّرحتم و  ریغ  وا  هبـضغ  دنع  ّرحتم  لجّرلا 
ام ال بّصعتلا  نم  لعف  هقّزم و  مالکلا و  مطرق  ّمث  اطرفم  ابـضغ  بضغ  مهدحا  ۀـمجرتل  ملقلا  ّدـم  اذإ  ناک  لجرلا  ّنا  دـقتعا  یناف  ۀـّیعفاشلا 
اهب و قطن  امل  اهانعم  لقع  ول  مّذـلا  نم  ۀـظفل  رکذ  امبرف  یغبنی  امک  ظافلالا  تالولدـمب  ریبخ  ریغ  کلذ  عم  وه  ّمث  ةریـصب  يذ  یلع  یفخی 
ناذه ال بجعلا  هّللاب  لوقا  يدمآلا و  فیّسلا  کلذک  ءافعّضلا و  یف  نازیملا و  باتک  یف  يزاّرلا  نیّدلا  رخف  مامالا  هرکذ  نم  بّجعتا  امئاد 

مل انا  مث  نیباتکلا  نیذه  یف  امهل  لخدم  ّياف  امهمولع  نم  هنالقنی  ام  یف  امهفّعـض  ّهنا  دحا  نع  عمـس  دـحا و ال  امهحرج  امهل و ال  ۀـیاور 
هاّمس ءافلا و  فرح  یف  هلعجف  نیدّمحملا  یف  ناک  مجرت  اذإ  بیطخلا و  نبا  اّما  مامالا و  اّمإ  لب  رخفلاب  نیّدلا  رخف  مامالا  یّمس  ادحا  عمسن 

ریغ ینثتـسا  وا  هنیمی  یف  ّيرو  نوکی  نا  اّماف  اذه  نم  مظعا  سفن  يوه  ّياف  سفن  يوه  هیف  دّمعتی  مل  ّهنا  باتکلا  رخآ  یف  فلح  ّمث  رخفلا 
یلع عوبطم  وهف  هّللاب  ذایعلا  ّدحلا و  اذه  یلا  لصو  اذإ  سفن و  يوه  سیل  اذه  ّنا  دـقتعا  نوکی  نا  اّما  مهریغ و  ترکذ  ملف  هل  لاقیف  ةاوّرلا 

ار شلوق  دـشابن و  زئاـج  رظن  شمـالک  رد  دـشاب و  هتـشاد  دوش  واـب  ازهتـسا  هّیرخـس و  بجوم  هک  طرفم  بصعت  یبـهذ  هاـگ  ره  سپ  هبلق 
دنرادنپ حیحص  ار  نآ  نارگید  هک  دراد  تسود  دنک و  رکذ  شیوخ  بتک  رد  هتسناد  هدید و  ار  هبذاک  يواعد  دوبن و  يدامتعا  يرابتعا و 

افعـض زا  ار  يدمآ  يزار و  هک  دشاب  يّدحب  بصعتلا  ریثک  بضغلا و  بولغم  درادن و  مه  هّیعرـش  مولعب  تسرامم  عئاظف  عئانـش و  نیا  اب  و 
هچ ّقح  لها  هلباقمب  هدمتعم  هتباث  تایاور  هحیحـص و  ثیداحا  عضوب  مکح  رد  ار  طرفم  بصعتم  وگغورد  بذاک  نینچ  مالک  دـهد  رارق 
نم اوعـضو  دق  خیراتلا  لها  ّناف  اّدج  ۀعفان  نیخروملا  یف  ةدعاق  هتفگ  حلاص  نب  دمحا  همجرتب  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  زین  تسرابتعا و 

نیخروملا یف  لهجلا  بابـسالا و  نم  کلذ  ریغ  وا  هب  قثوی  نم ال  لقن  یلع  دامتعا  درجملا  وا  لهجل  وا  بصعتل  اـّما  اـسانأ  اوعفر  وا  ساـنأ 
هناف هل  هَّللا  رفغ  یبهذـلا  انخیـش  خـیرات  اّما  کلذ و  نم  ایلاخ  اخیرات  تیار  نا  لق  بصعتلا  کلذـک  لیدـعتلا و  حرجلا و  لها  یف  هنم  رثکا 

قلخلا و ةوفـص  مه  نیذلا  ءارقفلا  ینعا  نیدلا  لها  یف  ۀعیقولا  رثکا  دـقلف  هَّللا  هذـخا  طرفملا ال و  بصعتلاب  نوحـشم  هنـسح  هعمج و  یلع 
هردملا و ظفاحلا  وه  اذه و  همّسجملا  یف  دازف  حدم  ةرعاشألا و  یلع  طرفاف  لام  نییفنحلا و  نییعفاشلا و  ۀمئا  نم  ریثک  یلع  هناسلب  لاطتسا 
رد مالک  دعب  یـسیبارکلا  دـیزی  نب  یلع  نب  نیـسح  همجرت  رد  ۀـّیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  زین  نیخروملا و  ماوعب  کنظ  امف  لجبملا  مامالا 

ظفللا ۀلئسم  ّنا  هخیرات  نم  عضوم  ریغ  یف  انخیش  لوق  ترظن  هانرطس و  ام  تلّمات  اذاف  هتفگ  ظفل  هلئسم 
16 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

سیل ناوفص و  نب  مهج  رکذ  نم  هباحـصا  وه و  رثکا  دق  لوقی و  ام  قئاضملا  هذه  یف  يردی  لجّرلا ال  ّنا  تفرع  مهج  لوق  یلا  عجرت  اّمم 
ملعا ۀّیمهج و  ۀقرف  اعوطقم  هب و  اموزجم  نوکی  نا  ۀّنـسلل  مهموزلل  اعوفرم و  نوکی  نا  مهردقل  هَّللا  ردق  نیّذلا  ةرعاشالا  لعج  ّالا  مهدصق 

مهج ال اعیمج و  ۀلزتعملا  مه  نآرقلا  قلخب  نولئاقلا  قرفلا و  دئاقع  فرعی  لّحنلا و  للملا و  رظنی  نم  هیردی  امک  ۀلزتعملا  نم  ّرشا  مهج  ّنا 
ریـشی نا  یبهذلا  یفک  امف  تاّماطب  مهیلع  هتدایز  هولاق و  امیف  مهاّیا  ۀـکراشملاب  نیلئاقلا  نم  رـش  وه  لب  نآرقلا  قلخ  ۀـلأسمب  هل  صوصخ 

هریغ لبنح و  نب  دمحا  مامالا  لثم  یلا  ةدیقعلا  هذـه  بسنی  یتح  هناسل  یلع  ۀـیراجلا  ظافلالا  مدـق  نم  هلوق  نع  ءالقعلا  أربتی  ام  داقتعا  یلا 
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یف ببّـسلا  ناـک  نمع  زواـجتی  هل و  اـنل و  رفغی  هَّللا  لوقی و  اـم  يرد  هتیلف  مهج  لوق  یلا  عجری  اـهیف  فلاـخملا  ّنا  یعّدـی  تاداّـسلا و  نم 
هذهب هخیرات  انخیـش  ألم  دق  توکّـسلا و  انعـسی  فیک  نکل  کلذ و  یف  مالکلا  ّیلع  ّزعیل  ّهنا  مالکلا و  اذه  لئاسم  یف  یبهذلا  لثم  ضوخ 
ریسیلا رزنلا  اذه  انملعم و  اندیفم و  هناف  انخیشل  ءارزإلا  ۀیهارک  یّنم  هَّللا  ملعی  دقل  انیبم و  الالض  هتّلـضأل  یّماعلا  اهیلع  فقو  ول  یتلا  مئاظعلا 

نب اّیرکز  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبس  زین  نیدلا و  یف  مزال  متح  کلذ  یلع  هیبنتلا  نا  يرا  نکل  هاندفتـسا و  هنم  هانفرع  يّذلا  یثیدحلا 
ینزملا و نع  ذخا  ۀّمئالا  تاقثلا  نم  ناک  ظفاحلا  یجاّسلا  ییحی  وبا  يرـصبلا  نمحرلا  دـبع  نب  يدـع  نب  رحب  نب  نمحرلا  دـبع  نب  ییحی 

لماک یبأ  دابع و  نب  تولاط  ّینارهّزلا و  عیبّرلا  یبأ  دـلاخ و  نب  ۀـبده  راّـشب و  نب  دّـمحم  يربنعلا و  ذاـعم  نب  هَّللا  دـبع  نم  عمـس  عیبرلا و 
بهذم هنع  ذخا  یبهّذلا و  انخیـش  لاق  يرعـشالا  نسحلا  وبا  خیـشلا  هنع  يور  رـصم  زاجحلا و  ۀـفوکلا و  یلا  لحر  مهریغ و  يردـحجلا و 

تحّرصل ةرعاشالا  ماهس  کتیـشخ  ول ال  رخآ  ناکم  یف  ثیدحلا و  لها  بهذم  یلع  يرعـشالا  لعجت  انه  هَّللا  ناحبـس  تلق  ثیدحلا  لها 
وبا همجرتب  تاقبط  رد  یکبس  زین  مهریغ و  ۀمسجملا و  ۀلزتعملا و  عماق  ثیدحلا و  رصان  ۀّنسلا و  خیـش  ّالا  نسحلا  وبا  ناک  ام  ّیمهج و  هناب 

فیک تیأر  یبهّذلا و  انخیـش  خیرات  یف  ۀفئاّطلا  ماما  ۀّنـسلا و  خیـش  وه  يذلا  خیـشلا  اذه  ۀمجرتب  ترظن  اذإ  تنا  هتفگ و  يرعـشا  نسحلا 
هیلع تلبج  امل  توکّـسلا  نع  ربّصلا  قحلا و ال  لـها  فیـس  نم  اـفوخ  هنم  ّضغلاـب  حوبلا  هنکمی  مل  هردـق و  نم  عضی  فیک  راـح  اـهقّزم و 
هیلعف يرعـشالا  ۀـفرعم  یف  رحبتی  نا  دارأ  نم  ۀـمجرتلا  رخآ  یف  لاق  مث  هحدـم  یف  رـصتخی  نا  هَّللا  ءاش  اـم  رـصتخا  ثیحب  هصقن  نم  هتیّوط 

كءایلوا و کیف  ّبحن  ۀّنئمطم  انـسفنا  لعجا  ۀّنجلا و  انلخدا  ۀّنّـسلا و  یلع  انّفوت  ّمهّللا  رکاسع  نب  مسقلا  یبال  يرتفملا  بذک  نییبت  باتکب 
کلذ دـنعف  یهتنا  کسفن  هب  تفـصو  ام  هباشتمب  نمؤن  کباتک و  مکحمب  لمعن  كدابع و  نم  ةاصعلل  رفغتـسن  كءادـعا و  کـیف  ضغبن 

تجّرخت هب  يذاتسا و  یبهذلا  نا  ةّرم  ریغ  تلق  دق  انا  هحیو و  مث  هحیوف  نیکسملا  ریشی  اذ  ام  یلا  ملعی  یبهّذلا و  اذه  نم  بجعلا  یضقی 
17 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حدم یف  كریـصقت  يرتفملا و  بذـک  نییبت  یلع  کتلاوح  اّما  لوقاف  ّقحلا  نییبت  ّیلع  بجی  عبتی و  نا  قحا  ّقحلا  ّنا  ّالا  ثیدـحلا  ملع  یف 
رکذ یلع  لمتـشم  کـباتک  ّنا  یتح  هتمجرت  تیفوتـسا  اـّلا  هقلخب  هَّللا  هبـشی  امّـسجم  مجرتت  مل  کـنوک  عم  کـلذ  کعـسی  فیکف  خیـشلا 

ۀمجرت یطعت  نا  تزجع  لهف  ةدیدع  قارواب  مهنم  دحاو  لک  تمجرت  دـق  مهب  هبوی  نیذـلا ال  ۀـلبانحلا  نم  نیرّخأتملا  رغاصا  نم  ۀـعامج 
ام ةّرب  انیمی  هّللاب  مسقا  اذـه و  نم  غلبا  سفن  يوه  ضرغ و  ّياف  ۀـقبط  فلا  فلاب  هنود  وه  نم  تمجرت  امک  همجرتت  اـهّقح و  خیـشلا  اذـه 
هل ضغبلا  نم  هرمضت  ام  هرما و  نم  كدنع  امب  هیف  حصفت  نا  یلع  نیملسملا  دالب  یف  ردقت  ریخلاب و ال  همسا  عایـش  ّبحت  ّکنا ال  ّالا  کب 

کئادعا ضغبن  کلوقب و  کتراشا  اما  نیکسم و  ای  هب  أسنی  اذه  لهف  هب  توعد  امب  كؤاعد  اّما  هَّللا و  فویس  کتلوانتل  ترهظا  ول  کناف 
ۀعبرالا بهاذملا  نم  ءاملعلا  فئاوط  هیدی  نیب  یتات  موی  یلاعت  هَّللا  يدی  نیب  عم  فقت  فوسف  هضغبت  کنا  هَّللا و  ءادعا  نم  خیـشلا  ّنا  یلا 

نم تنا  هنم و  ءيرب  ّکنا  یعّدت  يذلا  میـسجتلا  ملظ  یف  عّکـست  تنا  یتات  نیثدحملا و  نم  ظاّفحلا  ةذباهجلا  ۀّیفوصلا و  نم  نیحلاّصلا  و 
امب هَّللا  فصی  يذلا  ضغبلاب  قحا  نم  يرعـش  تیل  اریمطق و  اریقن و ال  هنم  مهفت  تنا ال  ّنفلا و  اذه  فرعت  کنا  معزت  هیلإ و  ةاعّدلا  مظعا 

ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  لاق  نم  مأ  هقلخب  ههبشی  نم  هب  فصو 
ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو 

قاروالا نا  كانفرع  دق  کسما و  هّقح و  انخیـش  ظفحا  مث  تغلبا  دـقف  ماقملا  اذـه  یف  مالکلا  نانع  كاسما  صوصخلا  یلع  یف  یلوالا  و 
هتمظع و نم  دایدزالا  یلع  ضّرحی  بلاط  ۀلاحا  لیحن  نحن  ذإ  یبهذلا  ۀـلاحاک  نییبتلا ال  باتک  یلع  كانلحا  خیـشلا و  ۀـمجرتب  ضهنت  ال 

ینیوجلا هَّللا  دبع  نب  کلملا  دـبع  همجرتب  تاقبط  رد  یکبـس  زین  هّبحی و  نم ال  دـماحم  رکذـب  مّدـنتم  هردـقل و  لّهجم  ۀـلاحا  لیحی  كاذ 
رکاسع نبا  ظفاحلا  هلامکب  هقاس  دق  رفاغلا و  دبع  مالک  یهتنا  هتفگ  یـسراف  رفاغلا  دبع  مالک  لقن  دعب  نیمرحلا  ماماب  فورعملا  ّيروباسینلا 

ۀیدمحملا ۀمالا  هذه  نساحم  نم  وه  يذلا  مامالا  اذه  ۀمجرت  یف  عنـصی  فیک  راح  هناف  هل  هَّللا  رفغ  یبهذلا  انخیـش  اما  نییبتلا و  باتک  یف 
رطـسا ۀثالث  وحن  قاس  اسورد و  رکذی  ناک  لاق و  نا  یلا  بنطا  بهـسا و  رفاغلا و  دبع  هرکذ  دق  لاق و  مث  هنکما  ام  مطرقف  اهقّزمی  فیک  و 
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یتلا ۀثالثلا  روطـسلا  رکذ  یهتنا  نا  دعب  لاقف  هل  ّودع  ظیرقت  یلع  لومحم  لثم  هلثم  ّهنأل  ّلم  مئـس و  ّهناک  مث  رفاغلا  دـبع  مالک  تایرخا  نم 
ّهنا أبعی  ماوقال ال  اهیکحت  تافارخ  نم  یلوا  اّهناف  اهنساحمب  هتزّرط  اهب و  کباتک  تنیز  اّله  هل  لاقیف  اهلوطب  ۀمجرتلا  رکذ  هّصن و  ام  اهاکح 
لعف نم  اذه  لاق و  مث  الوح  کلذ  یلع  اوماقا  مّهنا  رباحملا و  مالقالا و  ربنملا و  رسک  یبهذلا  انخیش  یکح  دق  یکبـسلا و  لاق  نا  یلا  مهب 

مامالا و ال هلعفی  مل  اذه  مامالا و  اذه  هب  يذؤی  يذـلا  ام  لجرلا  اذـه  راح  دـق  تلق و  عابتالا  ۀنـسلا و  لها  لعف  نم  مجاعالا ال  ۀـیلهاجلا و 
لعفی ناب  هب  یصوا 

18 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وحن اوناک  دـقف  مهترثک  یلع  ملعلا  لهال  لصح  هنا  هرـصع و  لها  دـنع  مامالا  ۀـمظعلا  راهظا  نوکاحلا  هاکح  امنا  هنم و  اّـضغ  نوکی  یتح 

امل تایاغلا  یـصقا  ۀغلاب  مهدنع  ۀبیـصملا  نکت  مل  ول  هنا  یفخی  لعفلا و ال  اذـه  یلا  مهاّدا  لب  ربصلا  هعم  اوکلامتی  مل  ام  ذـیملت  ۀـئام  عبرا 
یف ملعلا  لها  نیب  امیف  هناش  ناک  فیک  هنع و  هَّللا  یـضر  ماـمالا  اذـه  لاـح  یلع  هَّللا  هفقو  نمل  ۀـلالد  حـضوا  اذـه  یف  کـلذ و  یف  اوعقو 

یبهذـلا و انخیـش  مالک  یف  طیبختلا  نم  عقو  ام  رکذ  هتفگ  شاهمجرتب  تاقبط  رد  یکبـس  زین  داهزلا و  ءاملعلاب و  نوحـشملا  رـصعلا  کلذ 
یبهّذلا لماحت  کل  انمّدق  دق  هَّللا  اهرـصن  ۀّیدّمحملا  ۀـّلملا  هذـه  نیطاسا  نم  وه  يذـلا  مامالا  اذـه  رما  یف  میظعلا  مامالا  اذـه  نم  لماحتلا 

ّهنا یلع  لدی  لیلد  یلا  جتحت  مل  یبهذلا  لاح  تفرع  اذإ  تنا  هتوم و  دنع  مامالا  ةذمالت  لعف  ام  هراکنا  رفاغلا و  دـبع  مالک  هقیزهت  یف  هیلع 
هقفلا و یف  هرّحبت  عم  یلاعملا  وبا  ناک  یبهذلا و  مالک  نمف  لیلد * یلا  راهّنلا  جاتحا  اذإ  ءیـش * ناهذالا  یف  حصی  سیل  هیلع و  لماحت  دق 
هل ّینا  لاق و  اذک  هتّحـص  یلع  قفتم  حاحّـصلا  یف  نّودم  وه  سایقلا و  یف  ذاعم  ثیدح  ناهربلا  باتک  یف  رکذ  ثیدحلا  يردـی  هلوصا ال 

يردـی ناک ال  هلوق  اّما  یهتنا  ذاـعم  نع  مه  نم  يردـی  ـال  صمح  لـها  نم  لاـجر  نع  لوهجم  ورمع  نب  ثراـحلا  یلع  هرادـم  ۀحّـصلا و 
لیدعتلا حرجلا و  هرکذ  فالخلا و  لئاسم  یف  ثیداحالا  هدامتعا  رفاغلا  دبع  مالک  یف  مّدقت  دق  عبتت و  مامالا ال  اذـه  یلع  ةءاساف  ثیدـحلا 

وا ثیدـح  یف  ّلز  هنا  بهو  ثیدـحلا  يردـی  هنع ال  لاقی  فیک  ۀـباثملا  هذـهب  نوکی  نم  یبهّذـلا و  نم  هخیـشب  فرعا  رفاغلا  دـبع  اـهیف و 
یف کلذ  یعّدا  لب  حیحـصب  سیل  هتّحـص و  مامالا  یعّدا  هدحو  ثیدحلا  اذه  ام  ّنفلا و  يردی  لوقت ال  نا  کلذ  بجوی  اریثک  وا  نیثیدح 
امه يذمرتلا و  دواد و  وبا  هاور  ثیدحلا  مث  ءامّـسلا  قافا  قوف  ةدعاّصلا  هتبترم  نع  هلازنا  هنم و ال  ّضفلا  کلذ  بجوی  مل  هریغ و  ثیداحا 

رد یکبس  زین  رما و  ریبک  اذه  سیلف  دواد  یبأ  ننـس  امیـس  امهیلع ال  حاحـصلا  ظفل  قالطا  نم  نوشاحتی  ءاهقفلا ال  مالـسالا و  نیواود  نم 
دبع ّناف  افرح  افرح  هّصن  یلع  هلامکب  هقوسا  نا  يرا  انا  رفاغلا و  دبع  مالک  رکذ  هتفگ  یلازغ  دمحم  نب  دـمحم  دـماح  یبأ  همجرتب  تاقبط 
ۀجح یلع  بیع  امم  هدروآ  ام  عیمجل  لات  حدامملا و  ضعبل  لقان  نمف  نیبزح  همالکل  نوکاـحلا  بّزحت  دـق  فراـع و  رـصاعم  ۀـقث  رفاـغلا 

ینعملاب اّیکحم  ظفللا  فرجعم  القن  حدامملا  ضعب  رکذ  ّهناف  یبهذلا  انخیش  وه  مالسالا و  ۀجح  یلع  بّصعتی  نم  عینـص  کلذ  مالـسالا و 
حدامملا لکل  لقان  نم  حشر و  طسب و  حشو و  داز و  مث  هافوتـسا  هیلع  بیع  امم  رفاغلا  دبع  هرکذ  ام  یلا  یهتنا  امل  رثکالا و  یف  قباطم  ریغ 

لاسا مّلکتا و  مث  هعیمج  درواف  انا  اما  کلذ و  هلعف  ببـس  نع  ثحب  ام  رکاسع و  نب  مساقلا  وبا  ظفاحلا  وه  هب و  بیع  اـم  رکذ  نع  تکاـس 
یناشوبخلا هَّللا  دبع  نب  نسح  نب  یلع  نب  دیعـس  نب  فقوملا  نب  دمحم  همجرتب  تاقبط  رد  یکبـس  زین  لیملا و  نم  ۀـیامحلا  قیفوتلا و  هَّللا 

نم لجر  ینازیکلا  نبا  ناک  هتفگ و 
19 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هماظع و یمری  شبنی و  لعج  دحاو و  عضوم  یف  قیدنز  قیدص و  نوکی  یناشوبخلا ال  لاقف  هنع  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  دنع  انوفدم  ۀهبـشملا 
رظانلا ّلعل  اهب و  سرد  ۀسردملا و  ربقلا و  ینب  یتح  لاز  ام  مهب و  لابی  مل  هیلع و  ۀهّبشملا  تبـصعت  هعابتا و  نم  هلوح  نیذلا  یتوملا  ماظع 

یبهذلاف ۀّنّسلا  لها  نم  ّهنا  ینازیکلا  نبا  یف  هلوقب  هب و  لفتحی  الف  یناشوبخلا  ۀمجرت  نم  عضوملا  اذه  یف  یبهذلا  انخیش  مالک  یلع  فقی 
یف همالک  عمـسی  نا  یغبنی  ـال  هنا  هلوقن  يذـلا  هّقح و  یلع  مّدـقم  هَّللا  ّقح  ّنا  اـّلا  قوقح  اـنیلع  هل  انخیـش و  وه  اّدـج و  بّصعتم  هَّللا  همحر 

هتحت لعجی  رامحلا و  بکری  ناک  هنا  یناشوبخلا  عرو  نم  اریثک و  مهیلع  بّصعتی  هناف  هبتک  نم  مهمجارت  ذـخوت  ـال  یعفاـش و  ـال  یفنح و 
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نانعلا و کسمت  تنا  يدلو  ای  لاق  هیدـی و  لسغ  ءامب و  یعدتـساف  هحفاص  هترایز و  یلا  زیزعلا  کلملا  ءاج  هفرع و  هیلإ  لصی  الئل  ۀیـسکا 
جنرفالا یلا  نیدلا  حالـص  جرخ  امل  ههجو و  لسغ  معن و  لاقف  کهجو  تسمل  ۀحفاصملا  دعب  ّکناف  کهجو  لسغ  لاقف  ناملغلا  اقوتی  ال 

مق دّـمحم  خیـشلا  هل  لاقف  لعفی  ملف  سانلا  نع  اهطقـسی  سوکملا  نم  اروما  هنم  سمتلا  هعادو و  یلا  یناشوبخلا  خیـشلا  ءاـج  ۀـلمّرلا  ۀـبون 
هدـی و لّبق  خیـشلا و  یلا  داـع  رـسکف و  برحلا  یلا  هّجوت  مث  اـهل  مهجوف  هسار  نع  ناطلّـسلا  ةوسنلق  تعقوف  اـصعب  هزکو  هَّللا و  كرـصنال 

نمل ۀیاکحلا  هذه  تناک  ول  هتوعدب و  کلذ  نا  ناطلسلا  ّنظ  هلوق  هخیرات و  یف  انه  یبهذلا  مالک  یلا  رظناف  هتوعد  ببسب  کلذ  ّنا  فرع 
وبا هلوقن و  ام  كدـنع  تبثی  همالک  أرقتـساف  يرج  ام  هئاعدـب  نیدـلا  حالـص  یلع  يرج  لاق  اـهرما و  لّوه  ۀـعدتبملا  نم  هدـقتعم  یلع  وه 

رخفلا ۀنتف  تناک  اهیف  یبهذلا و  لاق  دیامرفیم  ۀئامسمخ  نیعست و  سمخ و  ۀنس  رکذ  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  دمحم 
یـضاقلا وه و  اموی  عمتجاف  ۀـّیمارکلا  یلع  کلذ  ّدتـشاف  ۀـلودلا  نم  امیظع  امارکا  لان  ةاره و  مدـق  ّهنا  کلذ  فیناصّتلا و  بحاـص  يزارلا 

سلج دغلا  نم  ناک  اّملف  هل  ۀناهإلا  یلا  هیف  جرخ  ام  هنم  لان  همتش و  ةودقلا و  نبا  یلع  نیدلا  رخف  لاطتسا  مث  رظانف  ةودقلا  نب  نیدلا  دجم 
لوسر نع  ّحص  ام  ّالا  لوقن  ام  سانلا  اهّیا  نیدهاشلا  عم  انبتکاف  لوسرلا  انعبتا  تلزنا و  امب  اّنمآ  اّنبر  لاق  سانلا و  ظعوف  نیّدلا  دجم  مع  نبا 
خویش نم  خیش  سمالاب  متش  ءیـش  يالف  اهملعن  الف  یبارافلا  ۀفـسلف  انیـس و  نبا  تاّیرفک  وطـسرا و  لوق  اّما  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا 

دـنجلا و ناطلـسلا  لسراف  ۀـنتفلا  تیمح  ۀـیحان و  لک  نم  اوراث  ۀـیمارکلا و  تّجـض  ساـنلا و  یکباـف  یکب  هَّللا و  نید  نع  ّبذـی  مالـسالا 
اهیف هلوقب و  کلذ  عبتا  مث  ۀّیرعـشالا  ۀّـمئالا  یلع  نعطلا  یف  ضرغ  هل  نم  نیخّروملا  نم  رکذ  اذـکه  تلق  جورخلاـب  يزارلا  رما  مهنکس و 

ادورطم قشمد  نم  جرخاف  هلتقب  اوتفا  ۀّیرعشالا و  هیلع  تماقف  ۀّنّسلا  یلا  ایعاد  فورعملاب  اراّمأ  ناک  ینغلا و  دبع  ظفاحلا  ۀنتف  قشمدب  تناک 
لوصالا بتک  یلا  امهیلع  مالکلا  فورعم و  ۀیرهاظلا  ۀّیمارکلا و  بهذم  اعم و  نیتّصقلا  یف  هفورحب  همالک  یهتنا 

20 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هک تسرهاظ  تارابع  نیزا  عماسلا  رصبلل و  باقّنلا  فشک  دنع  باوّصلا  رهظی  عطاوقلا و  نیهاربلا  قحلا  حضوی  کلانهف  فورـصم  ۀینیدلا 
وا دادـل و  تنعت و  دانع و  بصعت و  لامک  هدومناو  تسه  هیرعـشا  همئا  رب  نعط  رد  یـضرغ  ناشیارب  هک  یناـسک  هلمج  زا  ار  یبهذ  یعفاـی 

رخف مامالا  یلع  ندند  دقف  یبهّذـلا  ۀـندند  كّرغ  نا  هتفگ و  ضرافلا  نبا  ةرـصن  یف  ضراعملا  عمق  رد  یطویـس  هدومرف و  حـضاو  رهاظ و 
وه بلاط و  یبأ  نم  ربکا  یلع  بولقلا و  توق  بحاـص  یکملا  بلاـط  وبا  وه  ماـمالا و  نم  ربکا  یلع  بوطخلا و  يذ  بیطخلا  نبا  نیّدـلا 

تنا لباقف  ءالبّنلا  ریـس  خیراّتلا و  نازیملا و  کلذـب  ۀنوحـشم  هبتک  بوجی و  قافآلا و  یف  هرکذ  لوجی  يذـّلا  يرعـشالا  نسحلا  وبا  خیـشلا 
یبهذ دادـل  تدـیاحم و  دانع و  بصعت و  لئالد  ّلدا  زا  مهیّفون و  مهّقح و  مهلـصون  لب  مهیف  همالک  لباقی  هَّللا ال  اّلک و  ءـالؤه  یف  همـالک 
ناشیا ریغ  يدـع و  نبا  يراخب و  هک  ار  نیحودـقم  نیحورجم و  هباحـص  داریا  لادـتعالا  نازیم  دوخ  باـتک  رد  هک  یفـصو  اـب  هک  تسنآ 

ول افعض و  رد  ناشیا  رکذ  زا  ناشیموعزم  تمظع  تلالج و  ببـسب  هتـسناد و  بدا  ءوس  دناهدرک  افعـض  رد  ناشیا  رکذ  قح  ولع  ضحمب 
عوبتم هک  هینـس  همئا  لاخدا  هکلب  هداهن  زاغآ  تیاغ  یب  یـشاحت  مامت و  زا  زیمـشا  راکنالا  ّدرلاب و  هبیقعت  عم  ول  ۀیاکحلا و  لقنلا و  ضحمب 

علاط نم  یلع  یفخی  امک ال  هدومن  رهاظ  یلک  فاکنتـسا  سوفن  رد  ناشیا  تمظع  مالـسا و  رد  ناشنأش  تلالج  ببـسب  زین  دـناعورفلا  یف 
مهیلع اضر  ماما  ترضح  مظاک و  یسوم  ماما  ترضح  قداص و  رفعج  ماما  ترضح  داقحا  نئاغض و  نارین  دادتحا  راعتسا و  دیزمب  هردص 

تبترم و تعفر  یبهذ  دزن  هک  هابجع  اوف  هدومن  رکذ  نیحورجم  نیحودقم و  يارب  تسعوضوم  هک  دوخ  باتک  نیرد  ار  مالسلا  ةولـصلا و 
تاعماللا هنیهارب  تایربلا و  یف  هَّللا  جـجح  تانّیب و  تایآ  تاـجن و  نفـس  نیقی و  ساـسا  نید و  ناـکرا  هک  تارـضح  نیا  تلزنم  تمظع 

تمظع هلزنم  هکلب  دناهدوب  يدع  نبا  يراخب و  حدق  حرج و  قشم  ریز  هک  نیروهشم  ریغ  هباحص  تلالج  تعفر و  هلزنمب  دندوب  تارهازلا 
اجنیزا و دشیم  باستنا  تیبصع  باتک  نیرد  تارـضح  نیا  رکذ  زا  عنام  هک  دوبن  مه  دـننکیم  عورف  رد  ناشعابتا  هک  هینـس  همئا  تلابن  و 

دوخ هنـسلا  رب  مالـسلا  ةولـصلا و  مهیلع  تراهط  تیبلهاب  دوخ  کسمت  باب  رد  هک  تعامج  تنـس و  لها  يواعد  لاح  تقیقحب  نآ  لاثما 
دالوا رباکا  باتک  نا  رد  وا  داریا  دـشاب  هدیـسر  دـح  نیاب  یبهذ  لآم  تراسخ  لاح  هاگ  ره  هلمجلا  یلع  درب  ناوتیم  یپ  یبوخب  دـنناریم 
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باب نیاب  قلعتم  وا  تابـصعت  بئارغ  زا  نکل  تسباجعتـسا  ّلحم  مادـک  داشر  نیکرات  نیحداق  لاوقا  لقن  دانتلا و  موی  عفاش  تیبلها  داـجما 
نیدباعلا نیز  نب  نیـسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  رفعج  نب  نسحلا  نب  ییحی  نب  دمحم  نب  نسح  ندرک  تیاور  فرـص  تنعت  لامکب  هک  تسنآ 

تسداجس ماما  دالوا  نیمرکم  زا  هک  یلع 
رشبلا ریخ  یلع  ثیدح 

ۀمیقلا موی  یلا  ءایصوألا  نومتخی  هتیّرذ  یلع و  ثیدح  و 
ءارزا و بصن و  تیاغ  لامک  هدومن  بوسنم  ءایح  ّتلقب  ار  ناشیا  تارج  رساجت و  تیاهنب  هدینادرگ  هَّللا  ذاعم  راوگرزب  نآ  بذک  لیلد  ار 

هتفگ نازیم  رد  هچنانچ  هدرک  رهاظ  انثلا  ۀیحتلا و  فالآ  مهیلع  افطصا  لها  دالوا  اب  دوخ  ءانحش  ضغب و 
یبأ یخا  نبا  يولعلا  نیسحلا  دیهّشلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  نب  نیـسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  رفعج  نب  نسحلا  نب  ییحی  نب  دّمحم  نب  نسحلا 

نع ۀباّسّنلا  رهاط 
21 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رمعم نع  قاّزرلا  دبع  نع  يریّدلا  نع  رشبلا و  ریخ  ّیلع  سمشلاک  دانساب ؟؟؟ قاّزرلا  دبع  نع  يریدلا  نع  ءایح  ۀّلقب  يور  يریدلا  قاحسا 
ۀمیقلا موی  یلا  ءایصوألا  نومتخی  هتیّرذ  ّیلع و  لاق  اعوفرم  ّرذ  یبأ  نع  تماّصلا  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نع 

زگره نآ  عامس  دعب  هک  دینـش  دیاب  اغـصا  عمـسب  عیدب  زغن و  سب  رتمیظع  یفرح  مه  نیزا  هنع و  هَّللا  افع  هضفر  هبذک و  یلع  نّالاد  ناذهف 
دقح و ياصقا  نارسخ و  بّصعت و  لامک  رد  هدیمد  وا  غامدب  مالسا  حئاوف  زا  هحئاف  رسیا  هدیسر و  شماشمب  نامیا  هحئار  یندا  هک  یـسک 
رابتعا و هیاپ  زا  ار  شتافزاجم  طوقـس  دـیزرو و  دـهاوخن  یبیر  ناشالاو  یبهذ  ناـیغط  رّغوت و  تیاـغ  ناودـع و  ضغب و  ياـهتنم  ناـنش و 
ّدر بیعم و  لاطبا  يارب  ینزو  صوصخلا  یلع  دـید  دـهاوخ  هداتفا  ماب  زا  تشط  دانتـسا  تافتلا و  عیفر  ماقم  زا  شتارباکم  طوبه  دامتعا و 

ّيذب ناسللا  طبس  نآ  تاروهت  تارساجت و  تاوفه  تافارخب و  شوگ  ادبا  داهن و  دهاوخن  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلها  لئاضف  وا  بیـصم  ریغ 
نایاپیب فیح  دـینع و  میظع و  روج  دـیدش و  فینع و  ملظ  همه  نیا  هرونب  هَّللا  بهذ  یبهذ  هکنآ  شنایب  داد  دـهاوخن  باـب  نیرد  ناـیبلا 

دیرم دیزی  زا  دیمحلا  کلملا  مالس  نیموصعملا  هئانبا  هئابآ و  یلع  هیلع و  دیهـش  طبـس  تداهـش  هعقاو  رد  هک  دیعب  بیرق و  ره  بلق  عجوم 
نآ یتب  راهتشا  نّیبت و  یعطق و  حوضو  ققحت و  یمزج و  روهظ  عویش و  یمتح و  رتاوت  هضافتسا و  رد  هتفر و  دیجم  ّبر  لوسر  تیبلها  رب 

فارتعا زا  زج  هراچ  قداصم  ذـبانم و  قفاوم و  فلاخم و  هکلب  درک  دـنناوتیمن  بایترا  کش و  مه  باشقا  نیلداـجم  باـشوا و  نیرباـکم 
روما ار  همه  هتخاسن  نآب  یتافتلا  یندا  هتـشاگنا و  ائیـش  نکی  مل  ناک  درامگیم  نآ  قیقحت  قیدـصتب و  تمه  راچان  راـچ و  درادـن و  نآـب 

شطبلا وذ  مقتنم  ماـقتنالا و  وذ  رهاـق  زا  تدـناعم  رفک و  ندـعم  نآ  يارب  تحماـسم  ياـعد  هتـشادنپ  هفیفط  هیئزج  لاـعفا  هـفیفخ و  هـلهس 
مالسا راهظا  قیرط  هدومن  مارکلا  تیبلا  لهالا  فاصتنالا  ریثک  فصنم  مائللا و  نیدناعملا  یلع  بضغلا  میظع  لداع  مالطصالا و  دیدشلا و 

رد نارتقا  تبحاصم و  نانج و  رد  وا  لوخد  ناکما  ناولملا و  فلتخا  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  نانم  ّبر  لوسر  تیبلها  ضغبم  نآ  نامیا  و 
هَّللا و دـمحب  زجن  تسروطـسم  ترابع  نیا  نآ  هرـضاح  هخـسن  رخآ  رد  هک  بیذـهتلا  بیهذـت  باتک  رد  هچنانچ  هدومیپ  نانمؤم  هرمزب  نا 
هبتاـکل و ریخب  هَّللا  متخ  ریخ و  یف  اهیّـضقت  هَّللا  نسحا  ۀئامعبـس  نیعبـس و  ثـالث و  ۀنـس  یلوـالا  يداـمج  رهـش  یف  هقیفوت  نسح  هنوـع و 

دبع نع  یفوک  ۀبیش  وبا  ۀیواعم  نب  دیزی  هتفگ  ملس  هبحـص و  هلآ و  دّمحم و  اندّیـس  یلع  هَّللا  یّلـص  امهل و  یعاّدلل  هیف و  رظاّنلل  هبحاصل و 
هَّللا و هحماس  لیعافالا  لعف  ۀـفالخلا و  ّیلو  يذـّلا  يومالا  ۀـیواعم  نب  دـیزی  تلق و  زییمتلل  رکذ  روصنم  نب  دیعـس  هنع  ریمع و  نب  کـلملا 
عست و هرمع  نینـس و  عبرا  نم  ّلقا  هتفالخ  نیّتس و  عبرا و  ۀنـس  لوالا  عیبر  فصن  یف  تام  هل  ۀیاور  قشمد و ال  خیرات  یف  ةافوتـسم  هرابخا 

رمع لاقف  دیزی  نینمؤملا  ریما  لاق  لاقف  ۀیواعم  نب  دـیزی  لجر  رکذـف  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  دـنع  تنک  تارفلا  یبأ  نب  لفون  لاق  ۀنـس  نوثلث 
زییمتلل هترکذ  لفون  نع  تاقثلا  دحا  ۀبتع  یبأ  نب  کلملا  دبع  نب  ییحی  اهاور  اطوس  نیرشع  برضف  رما  دیزی و  نینمؤملا  ریما  لوقت 

22 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ةوسالا یف  بیبللا  تاسارد  باتک  رد  هّکم  یتفم  رداقلا  دبع  ذیملت  هَّللا و  یلو  هاش  رـصاعم  نیما  دمحم  نب  نیعم  دمحم  الم  ریرحن  لضاف  و 
انیرج امنا  ۀمئالا  ۀمصع  یف  مالکلا  اذه  نا  هیلع  هّبنا  نا  بجی  اّمم  هتفگ و  مالسلا  مهیلع  تیبلها  همئا  تمصع  تابثا  دعب  بیبحلاب  ۀنـسحلا 

مّلس هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق  نا  هنم  اندوصقم  نا  ثیح  نم  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  يدهملا  یف  اهیف  هّرـس  سّدق  ربکالا  خیـشلا  يرج  یلع  اهیف 
هنایبت رم  امک  مهنع  هَّللا  یضر  نیرهاطلا  ۀّمئالا  ۀمصع  یلع  ّلدی  نیلقثلا  ثیدحف  هتمصع  یلع  خیشلا  دنع  ّلد  امل  ئطخی  يرثا ال  وفقی  هیف 
ۀبطاق ۀـیالولا  لها  یف  دـقتعا  اّمنا  مهریغ و  یف  دـجوت  مالّـسلا  ةولّـصلا و  مهیلع  ءایبنالا  یف  ۀـتباثلا  ۀمـصعلا  ّنا  یلع  لمانالا  ةدـقع  تسل  و 
ۀّمئالا مهیلع  قلطی  کلذب  کلذ و  یف  ّلکلا  نم  مدقا  نورهاّطلا  ۀّمئالا  هرودص و  ۀلاحتسا  بنّذلا ال  رودص  مدع  ظفحلا و  ینعمب  ۀمصعلا 

فیک همیصخ و  هَّللا  هتیرف و  مثا  هیلعف  هنم  یتءارب  هناحبس  هَّللا  ملعی  اّمم  ۀّنّـسلا  ریغ  بهذم  عابتاب  ثحبملا  اذه  نم  ینامر  نمف  نوموصعملا 
یلص هئاعدب  سمشلا  ّدر  ثیدح  قرط  یلع  مالکلا  نم  ۀیماشلا  ةریّسلا  یف  ریّسلا  بابرا  خیـش  فاخ  دق  مالکلا و  اذه  نم  ماهتالا  فاخا  ال 
نیعب کلذ  لقننل  هل و  افلس  کلذ  یف  ّیناکسحلا  ظفاحلا  يار  ثیح  عّیشّتلاب  یمری  نا  اهلاجر  قیثوت  ّیلع و  ةولـصل  مّلـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا 

هَّللا عّیـشتلا و  یلا  لیما  ّینا  یب  نظی  نا  انه  اذه  یمالک  یلع  فقی  نم  رذحیل  هدنـس  لاجر  قیثوت  نم  غرف  امل  یلاعت  هَّللا  همحر  لاق  همالک 
یناکـسحلا ۀمجرت  یف  رکذ  یبهّذلا  ّنا  هرخآ  یلا  رذـحیل  هلوق و  ینعی  مالکلا  اذـه  یلع  لماحلا  لاق و  کلذـک  سیل  رمالا  ّنا  ملعا  یلاعت 

دبع ظفاحلا  هذـیملت  همجرت  یناکـسحلا  ینعی  لجّرلا  اذـه  لاق و  سمـشلا  ّدر  ثیدـح  قرط  یف  اءزج  الما  هنال  عّیـشتلا  یلا  لـیمی  ناـک  هنا 
یلاعت هَّللا  لأسنف  نیخّروملا  نم  هریغ  کلذـک  انـسح و  اثیدـح  هیلع  ینثا  لب  کلذـب  هفـصی  ملف  روباسین  خـیرات  لیذ  یف  یـسرافلا  رداـقلا 

لامک نم  أشن  اّمنا  یناکـسحلا  ظفاحلا  یف  حرجلا  اذه  لوقا و  یهتنا  ملعا  یلاعت  هَّللا  ملعن و  امب ال  سانلا  ضارعا  یف  ضوخلا  نم  ۀمالّـسلا 
هقرط عمج  ثیدحلا و  حیحـصت  یف  هدهج  لذب  ثیدحلا  ۀمدخ  نم  ظفاحلاف  ّالا  فاصنالا و  لدعلا و  جهانم  نم  هفارحنا  حراجلا و  ۀـبوعص 

هَّللا یلـص  هلوسر  یلاعت و  هّللاب  نمؤی  نم  ّلک  نیع  هتّحـصب  ّرقی  اّـمم  اـهلمکا  ةّوبّنلا و  تاـمالع  مظعا  نم  ةزجعم  کلذـب  تبثا  هدانـسا و  و 
هلضف ال یف  اضّحمتم  اثیدح  ظفاح  حّحص  ول  هنع و  هَّللا  یضر  یلعل  ۀّیضقلا  ۀسبالمب  عّیـشتلا  یلا  بسنی  مهّتی و  فیک  ملـس و  هیلع و  یلاعت 

ماظعلا خیاشملا  نم  ریثک  نعط  ۀلطابلا  تاذخاؤملا  هذه  لثم  نم  اسار و  تیبلا  لها  لئاضف  ثیداحا  كرتل  کلذک  ناک  ول  کلذـب و  مهتی 
یلص لوسّرلا  لوق  ۀّحـصب  احرف  اماعط  کلذل  ذّختی  نا  داک  تاداعلا  نم  ءیـش  یندا  یف  ثیدح  هدنع  ّحص  اذإ  فیرـشلا  ّنفلا  اذه  علوم  و 

اذه نیا  هدنع و  مّلس  هیلع و  یلاعت  هَّللا 
23 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دمحلا هللا هلاثماب و  اننویع  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  ّرقا  هتّذل  کلذ و  رورـس  نم  انمـس  دادزا  هناک  هتّحـص  یلع  ریقفلا  اذه  علّطا  امل  كاذ و  نم 
تقلع اّملف  هکردتـسم  یف  هعدوی  نا  مکاحلا  نسحی  مل  ریطلا  ثیدـح  ّنا  ّنظا  الیوط  انمز  تنک  دـقل  یبهّذـلا  نع  القن  هلوق  نیملاـعلا  بر 

مهفلا و ءاسأف  نسحی  مل  ظفلب  رسجی  مل  ظفل  فّحص  روسجلا  بطاخملا  ّنا  الّوا  لاوقا  هیف  یتلا  تاعوضوملا  نم  لوقلا  تیار  باتکلا  اذه 
بهاذـلا یبهذـلل  اباطخ  لوقن  ایناث  ۀـّیبدالا و  نونفلا  یف  هتراهم  هقذـح و  ةّدـش  ۀـّیبرعلا و  یف  هعاب  لوط  یلع  لیلد  اذـه  لقّنلا و  نسحی  مل 

ۀیاغ یف  کنم  فارتعا  خلا  الیوط  انمز  تنک  دقل  کلوق  نا  قنّرلا * ردـکلا و  نجالا  نم  يوترملا  قنحلا * بّصعتلا و  بسابـس  یف  اضیرع 
* راصمالا نادـلبلا و  یف  رئاّسلا  كردتـسملا  باتک  یلع  فقت  مل  و  روثعلا * مدـع  لهجلا و  ۀـماهم  یف  ـالیوط  اـنمز  تهت  کـّناب  روهظلا *
* لیهجتلا لک  هسفنل  لّهجملا  لیوط * نمز  یلا  هلهجب  فرتعملا  لیبنلا * دـقانلا  ثدـحملا  اهّیا  ایف  راثالا * راـبخالا و  ۀـمدخ  نیب  لوادـتملا 

يأ ةراسخ  الإ  کنم  معزلا  اذه  له  و  ةراسج * كردتسملا  یف  ریطلا  ثیدح  لاخدا  ّنا  امعاز  تنک  مل  لیجـستلا * لک  هئاطخل  لّجـسملا 
و ال قیقحتلا * نم  فرطب  ذخات  و ال  قینالا * فیرـشلا  ثیدحلا  اذـه  لثم  یلع  عضولاب  قیلعتلا * تقو  مکحت  فیکف  کلذ  عم  و  هراسخ *
و نیدمتعملا * مخافا  و  نیدقنملا * مظاعا  و  نیثّدحملا * ۀّلجا  و  نیطاسالا * رباکا  تایورم  نم  ّهناب  لفتحت  و ال  قیفالا * مکاحلا  لوق  لبقت 

عضولاب ثیدحلا  تیمر  فیک  كدقو * ءاکذلاب و  كراعتـسا  و  كدقن * نم  کنم و  بجعلاف  نیفورعملا * رودص  و  نیروهـشملا * لثاما 
سجهتلاـب و فوغـشم  کـّنا  تیدـبا  و  لـیوستلا * عیملتلا و  غزاونب  مهتیوغا  و  لیلـضتلا * لالـضالاب و  کـعابتا  تیدراـف  لـیلد * ریغ  نم 
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حیرص الإ  کمالک  سیل  يرمعل  و  ّسجلا * سحللاب و  کسوسوی  و  ّسملا * نم  ناطیشلا  کطبختی  رغوتلا * ضاعتمالاب و  يرغم  روهتلا *
ثیح دـمحلا  هّلل  و  ناطلـس * نم  هب  هَّللا  لزنی  مل  امب  لوقلا  و  ناطیـشلا * تاوطخ  عابتا  و  ناـیغطلا * غیزلا و  شحاـف  و  نایذـهلا * رذـهلا و 

تلّجس و  ناهربلا * حضاولا  حیرـصلا  ّقحلاب  نازیملا * باتک  یف  تفرتعاف  ناودعلا * یغبلا و  ۀبلغ  و  نائنّـشلا * بّصعتلا و  رکـس  نم  تقفا 
ۀّلقل هلاح  يردت  تنک ال  دحاو  ریغ  نایعا * تاقث  مهلک  فیرّشلا  ثیدحلا  اذه  ةاور  نا  تحضوا  و  ناتهبلا * ّنظلاب و  یمّرلاب  کسفن  یلع 

هیبنتلل تحّرـص  ثیح  فاسفـسلا * رذهلا و  تکرت  و  فارتعالا * ترّرک  مث  نأشلا * اذه  ۀمئا  هنع  يور  قودص  ّهنا  کل  رهظ  مث  نافرعلا *
نوکی نا  بجوی  اهعومجم  و  اّدجم * فّنـصمب  اهتدرفا  یتح  اّدج * ةریثک  ثیدحلا  اذـه  قرط  ّنا  ظافحلا * ةرکذـت  باتک  یف  ظاقیالا * و 

اثلاث و  لصقلا * مرصلاب و  تاهبشلا  عیمجل  فان  اذه  و  لصا * هل  ثیدحلا 
24 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀیاهن حـضو  و  روفّـسلا * ۀـیاغ  قحلا  رفـس  فیک  فاستعالل * نیکرات  فاصنالا * نیعب  اورظنا  ملحلا * حـیجارم  و  ملعلا * نیطاسا  ای  لوقن 
اذـه لـثم  ّرقا  ثیح  رخبلا * فـالتخا  بهذ  و  رمـالا * دومع  ماـق  و  ۀـحئاللا * ۀّـجحملا  ترانتـسا  و  هحـضاولا * ۀـقیرطلا  تناـب  و  روهظلا *

ِریِعَّسلا ِباحْصَِأل  ًاقْحُسَف  ْمِِهْبنَِذب  اُوفَرَتْعاَف  یلاعت  هلوق  قدص  رهظ  و  ریثالا * عیفرلا  ربخلا  اذه  رما  یف  ریصقتلا * هطیرفتب و  ریرغلا * دحاجلا 
رکذ نتم  رد  هک  ریط  ثیدح  لاطبا  رد  فینم  بطاخم  هفیخس  تالّلعت  تعاشب  لالتخا و  تیاغ  تعانـش و  نالطب و  تیاهن  رب  هاگ  ره  و  * 

دینش و دیاب  زین  تسروکذم  شبانج  باتک  هیشاح  رد  فیرش  ثیدح  نیا  لاطبا  يارب  هک  هیهاو  تاکّسمت  ضعب  الاح  يدش  علّطم  هدومرف 
ادـخ لوسر  هک  تفگ  غورد  راب  هس  سنا  هک  دـناهتفگ  بصاون  ۀیـشاحلا  یف  لاق  دـید  دـیاب  تریـصب  نیعب  نآ  تعاظف  تجامـس و  لامک 

یهتنا و دیآ  هدرک  لوبق  ار  وا  ثیدح  هنوگچ  سپ  هدمآ  دـیفم  خیـش  سلاجم  باتک  رد  هچنانچ  تسدوخ  تجاجل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
ضرع وا  ماقم  الاو  مادـخ  تمدـخب  تسماقمق و  بطاـخم  يافـص  ـالو و  مهف و  لـقع و  روغ و  رادـقم  زا  فشاـک  ماـهفا  ریحم  مـالک  نیا 

ای تسحیحـص  ناشیا  دوخ  ترـضح  دزن  دـناهدومرف  لقن  ماشتحا  یلاع  نامزالم  هک  ماثغا  نیدـناعم  مائل و  بصاون  مـالک  نیا  هک  دوشیم 
دوخ عایـشا  عابتا و  عم  ار  دوخ  دـندومرف و  تباث  كرابم  سفن  رب  دـینع  بصاون  دـیلقت  افتقا و  عابتا و  دـندرک  راـیتخا  لوا  قش  رگا  لـطاب 

بطاخم دزن  نآ  رب  توکـس  یمالک و  لقن  هک  اریز  تسقـش  نیمه  نیعم  دندیـسر و  تاطوبه  تاجرد  ضفخ  تاکرد و  نیلفاـس  لفـساب 
دندادن نا  زا  یباوج  دندومرف و  لقن  بصاون  مالک  نیا  هاگ  ره  سپ  تسلفان  رب  نآ  ّتیجح  میلست و  لیلد  شدیشر  ذیملت  توبثلا و  ملـسم 

لوذرملا و بصّنلا  قیرط  هکولس  یلع  الیلد  هب  یفک  لوبقم و  تسملسم و  لوحفلا  ةدمع  نآ  دزن  مالک  نآ  هک  دش  رهاظ  ناشهدافا  بسح 
نیرب هوالع  لوخدـملا و  دـقحلا  بسابـس  یف  ادـیدش  هلاغیا  لولعملا و  ضغبلا  هماهم  یف  اضیرع  هباهذ  لوسغملا و  داـنعلا  ءاـهیت  یف  هطیخ 

رهب فیرـش  ثیدـح  نیا  حدـق  رد  بصاون  مالک  لقن  سپ  دـنراد  فیرـش  ثیدـح  نیا  عضو  تابثا  رد  مامت  ماـمتها  باـتک  نتم  رد  نوچ 
فوخ لوهب و  رگا  تسریرغت و  نیاب  اضر  سفن و  بیط  رب  حیرـص  لیلد  ریوزت  ریرقت و  نیرب  ریکن  ّدر و  مدـع  فصو  اـب  دـشاب  هک  یهجو 

دراو دـنداد  یناث  قش  رایتخاب  نت  راـچان  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیرهاـط  تیب  لـها  يـالو  نیرهظم  نیننـستم ؟؟؟ ریگ  راد و  هذـخاؤم و 
لطاب و دـساف و  مالک  لقن  عیدـصت  ارچ  زاب  سپ  تسماظنلا  دـساف  لطاب و  ماّلع  نآ  دزن  مائل  بصاون  مالک  نیا  هاـگ  ره  هک  نآ  رب  دوشیم 
زا عیدـب  عینـص  نیا  دندیدنـسپ و  فینع  طبخ  رد  عایـشا  عابتا و  عاقیا  فیرـش و  تقو  عیـضت  دندیـشک و  لصاح  ـال  تفارخ  رکذ  تمحز 

دـیآردیم و بابطا  قح  لها  هبطاخمب  باشقالا  بصاونلا  نع  ۀـباین  ار  تاملک  زا  يرایـسب  هک  هدز  رـس  هدـیدع  تاماقم  رد  عینم  بطاخم 
دیارسیم رایغا  گنهآب  دانع  ضغب و  تامغن 

نارگید  ثیدح  رد  دیآ  هتفگ  ناربلد  ّرس  هک  دشاب  نآ  رتشوخ 
بطاخم دارم  رگا  سپ  تسا  هدروآ  نامجرت  تفارخ  نابز  رب  رتبا  روعا  ار  مالثنالا  حیرـص  ماـظنلا  لـتخم  مـالک  نیا  هک  تس  نیا  یلـصا  و 

تسعمج هغیص  هک  بصاون  قالطا  فالتیالا و  اذّبح  فاصنالاب و  ابحرمف  تسرتبا  روعا  بصاون  زا  رخفا 
25 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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؟؟؟ تیبصان رد  داتفا  راک  يور  زا  هدرپ  نوچ  تسین و  هسکاشم  لحم  هقیاضم و  ياج  وا  بصن  تّدش  ظاحلب  روعا  رب 
ِِهلْهَِأب  اَّلِإ  ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  َو ال  دنامن  یقاب  یکش  زگره  رهگ  الاو  بطاخم  هدافا  بسح  روعا 

تستباث مه  تنس  لها  تایاور  رد  ار  غورد  نیا  سنا  نتفگ  هکنآ  لوا  هجو  دنچب  تسرهاظ  لالتخالا  حیرص  لالدتسا  نیا  نالطب  هلمجلاب 
سوردیعلا هَّللا  دبع  نب  خیش  یتسناد و  ثیدح  نیاب  جاجتحا  تحص  هلصفم  هوجو  رکذ  رد  اقباس  هچنانچ  درادن  هعیش  تایاورب  یصاصتخا 

هتفگ يوفطصم  رس  يوبن و  دقع  رد  ینمیلا 
نیب عضوف  ّيوشم  ریط  محلب  یتاف  ۀّنجلا  ماعط  نم  انمعطا  ّمهّللا  لوقی  هتعمسف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبنلا  بجحا  تنک  لاق  سنا  نع  يور 

تعمـسف تدـع  مث  هل  نذا  ملف  یننذاتـساف  بابلاب  ّیلع  اذاف  تجرخف  سنا  لاق  کّیبن  ّبحی  کـّبحی و  هّبحت و  نمب  اـنتئا  ّمهّللا  لاـقف  هیدـی 
یبنلا لاقف  نذا  ریغب  لخدـف  اثلث  لاق  هنا  بسحا  هل  نذا  ملف  یننذاتـساف  بابلاب  ّیلع  اذاف  تجرخف  کـلذ  لـثم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا 

مل مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  سنا  ینبجحف  لخدال  تئج  هَّللا  لوسر  ای  لاق  ّیلع  ای  کب  أطبا  يّذلا  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
لجّرلا ّرـضی  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاقف  هل  نوکتف  یموق  نم  لجر  ءیجی  نا  تببحا  ةوعّدـلا  تعمـس  اـمل  هَّللا  لوسر  اـی  تلقف  هتبجح 

رکاسع نبا  هجرخا  مهاوس  ضغبی  مل  ام  هموق  ۀّبحم 
هناهب ار و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  سنا  ندومن  ّدر  راب  ودب  اقباس  تفرع  امک  یلئاس  لاؤس  باوجب  بطاخم  دوخ  هک  هّلل  دمحلا  و 

درک هناهب  درک و  ّدر  ار  یلع  ترضح  راب  ود  هک  هدمآ  سنا  زا  راجن  تیاور  رد  دوخ  ردق  نیا  لاح  رهب  لاق  ثیح  هدومن  فارتعا  وا  ندرک 
هچنانچ دوش  فرشم  هبترم  نیاب  راصنا  زا  یـصخش  هک  دوب  نیا  سنا  ضرغ  تسین و  ندمآ  رب  تقد  دناتجاح و  رـس  رب  ترـضح  نآ  هک 

نآ كراـبم  عمـسب  دـنتفوک  ار  هزاورد  دـندرک و  دـنلب  ار  زاوآ  یلع  ترـضح  موس  راـب  نوچ  درک  رهاـظ  ترـضح  نآ  دزن  شیتفت  زا  دـعب 
هعیـش جاجتحا  تسلوبقم  سنا  تیاور  تنـس  لها  دزن  هکنآ  مود  یهتنا  دـندیبلط  ار  ناشیا  دوخ  دیـسر و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح 

دـش دناوتیمن  ناشیا  جاجتحا  دسفم  لالدتـسا و  رد  حداق  هعیـش  دزن  وا  قسف  بذک و  تسحیحـص و  مهل  اماحفا  مهیلع و  امازلا  وا  تیاورب 
هلیلج تلیضف  دوخ  نمشد  يارب  هاگ  ره  دشاب و  هدرک  تیاور  دوخ  تسود  يارب  یتلیضف  هک  دشابیم  رضم  یتقو  يوار  بذک  هکنآ  موس 
هکلب دنامیمن  یکـش  زگره  تیاور  نآ  تحـص  رد  دـنک  تیاور  دوش  لصاح  وا  يارب  تلیـضف  نآ  هک  دادیمن  شلد  هک  هلیمج  تبقنم  و 

رکب وبا  ای  رمع  رگا  هک  تسرهاظ  و  ءادعألا * هب  تدهش  ام  لضفلا  دناهتفگ ع  اجنیزا  ددرگیم و  تیاور  نآ  تحـص  توق  تیاهن  بجوم 
یف لخدا  تشگیم و  دامتعا  رابتعا و  بجوم  رتهدایز  تسین  تباث  ناشنامیا  لصا  قح  لها  دزن  هکنآ  اب  دندرکیم  تیاور  ار  ثیدـح  نیا 

مهنا هک  عضوب  نآ  حـضاو  فارتعا  ببـسب  ثیدـح  بذـک  داقتعاب  تسانام  دراوم  نیا  لثم  رد  ربخم  قیدـصت  دـشیم و  ماحفالا  مازلـالا و 
ثیدح تاراما  نایب  رد  هعیرـشلا  هیزنت  رـصتخم  رد  هَّللا  ۀمحر  خیـش  وا  قسف  فصو  اب  وا  لوق  لوبق  هن  عضاو  رارقا  بجومب  تسا  هذـخاؤم 

اذه سیل  هب و  هعضاو  رارقا  اهنم  هتفگ  عوضوم 
26 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلع عطقن  ّانال ال  ةراما  هرارقا  لعج  اذـل  یلتقلا و  وا  انزلاب  فارتعالاب  ذـخؤی  امک  هرارقا  بجومب  ةذـخاؤم  وه  امنا  هقـسف و  عم  هلوقل  ـالوبق 
هک هابجع  او  ۀبوتلا  دعب  امّیـس  هیانعطق  هیف  هقدص  یـضتقت  نئارق  هرارقا  یلا  مضنا  اذإ  معن  هقـسفب  هرارقا  یف  هبذک  لامتحال  عضولاب  هثیدـح 

رظن مه  هعئاش  لاثما  هکلب  دوخ  همئا  تادافا  هرظانم و  بأد  رب  زگره  هک  دناهتشگ  ناریح  همیسارس و  ّقح  لها  هلباقم  رد  نانچ  بحاصهاش 
هکلب تسا  هدرکن  تیاور  سنا  فرـص  ار  ثیدـح  نیا  هکنآ  مراـهچ  دـنزرویم  تلفغ  سکاـن  سک و  ره  رب  هرهاـظ  روما  زا  دـننکیمن و 

وبا ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يالوم  هنیفـس  يردـخ و  دیعـس  وبا  سابع و  نبا  لثم  دـناهدرک  تیاور  مه  هباحـص  رگید 
ثیدـح رد  دوخ  مالّـسلا  هیلع  ریما  باـنج  ةّرم و  نب  یلعی  مزارم  وبا  صاـعلا و  نب  ورمع  صاـقو و  یبأ  نب  دعـس  هلثاو و  نب  رماـع  لـیفطلا 

ثیدح دشابن  زئاج  هجو  چیهب  سنا  تیاورب  جاجتحا  عقاو  ریغ  ضرفب  رگا  سپ  هدومرف  جاجتحا  ثیدح  نیاب  يروش  باحـصا  رب  هدـشانم 
عطق و دیفم  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  جاجتحاب  نآ  دـّیات  اصوصخ  هباحـص  رگید  تیاورب  نآ  دـیات  ببـسب  سنا  زا  يورم  ریط 
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دوب دهاوخ  لالزا  لیوست و  بابرا  لاق  لیق و  ناسل  عطاق  لالدتسا و  جاجتحا و  لباق  متحلا  مزجلاب و  تسنآ  توبث  نیقی و 

ربمایپ روضحب  يوشم  ریط  هدنروآ  رد  جاجتحا ) بحاص   ) یـسربط یلع  وبأ  يریمح و  دیـس  نیب  فالتخا  هب  ثیدح - مدق  رد  بحاصهاش - کسمت 
هجو راهچب  وا  درو 

دّیّـسلا لاق  لاق  ثیح  هدومرف  رکذ  هیـشاح  رد  فیرـش  ثیدح  نیا  لاطبا  يارب  رگید  یهجو  بطاخم  هک  دینـش  دـیاب  رتبیجع  مه  نیزا  و 
يریمحلا 

عنقی  یضری و  ّقحلاب  نمل  نایب  نمیا  ّمأ  هب  تءاج  رئاط  یف  و 
دابع نب  بحاّصلا  لاق  و 

اهبّذکت ۀیاوّرلا  هذه  دهشت  یه  هءادعا و  هب  تماق  هرکذ و  راط  ام  ریّطلا  یف  هل  ّیلع 
هیلع و هَّللا  یلـص  یبّنلا  یلا  لیئربج  هب  ءاج  ریّطلا  ّنا  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  مامالا  نع  جاجتحالا  باـتک  یف  یـسربّطلا  یلع  یبأ  ۀـیاور 

یهتنا هعبشی  نا  هَّللا  اعد  اعئاج و  ناک  نیح  ملس 
جاجتحا لباق  دنـشاب و  هدرک  صن  ثیدح  نیا  نسح  ای  تّحـصب  تنـس  لها  ياملع  نوچ  هکنآ  لوا  هجو  دـنچب  تسـشودخم  مالک  نیا  و 

ضعب سپ  تسعقاو  رئاط  ءیجم  تیفیک  رد  فالتخا  مه  تنس  لها  قرط  رد  هک  دیـسرپ  دیاب  ناشوا  زا  ار  ضارتعا  نیا  باوج  زاب  هتـسناد 
بانج نآ  تمدخب  اهنع  هَّللا  یـضر  هملـس  مأ  هکنآ  رب  دراد  تلالد  نآ  ضعب  دوب و  هداتـسرف  ار  نآ  میلـس  مأ  هک  تسنیاب  حرـصم  تایاور 

ریغ یلا  دوب  هدـمآ  تنج  زا  هک  تسحـضاو  رگید  ضعب  زا  دوب و  هدروآ  ار  نآ  نمیا  مأ  هک  دوشیم  تباـث  ضعب  زا  دوب و  هدومرف  لاـسرا 
هیلع هَّللا  یلص  یبنلا  دنع  ناک  هلمج  دعب  هیلإ  يدها  وا  هلمج  هفاضاب  ریط  ثیدح  ظافلا  داریا  ماقم  رد  قبـس  امک  بطاخم  دوخ  هکلب  کلذ 
نیا نیححصم  نیتبثم و  نیلقان و  هاگ  ره  هدومرف و  میلست  رئاط  ءیجم  باب  رد  ار  تایاور  فالتخا  حوضو  لامکب  هل  خبط  دق  رئاط  ملـس  و 
مدع رب  تسلاد  ضارتعا  نیا  هکنآ  مود  دننادیمن  مه  هعیش  دنشاب  هتسنادن  تحص  حداق  ار  فالتخا  مسق  نیا  دناتنـس  لها  زا  هک  ثیدح 

فالتخا نینچ  نیا  اج  رازه  ثیداحا  رد  هکنآ  لاـح  هدومن  ثیدـح  عضوب  مکح  فـالتخا  ضحمب  هک  هیثیدـح  نونفب  بطاـخم  تبـسانم 
امک دنزاسیم  نآ  لاثما  دّدعت و  رب  هعقاو  لمحب  نا  رد  عمج  ناکمالا  یتح  هکلب  دنیوگیمن  ثیدـح  نالطب  بجوم  ار  نآ  دوشیم و  عقاو 

لیئربج ترضح  هبترم  کی  هک  تسنکمم  هعقاو  دّدعت  رب  فالتخا  نیا  لمح  مه  اج  نیا  رد  موقلا  نیطاسا  تاحیرصت  نم  اقباس  تفرع 
27 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بجوم ریط  یجم  رد  فالتخا  رگا  هلمجلاب  دـشاب  هدرک  رـضاح  نمیا  ّمأ  ترـضح  رگید  راب  دـشاب و  هدروآ  تنج  زا  ار  رئاط  مالـسلا  هیلع 
فالتخا ضحم  ببسب  تسنارب  ناشیا  راخف  شزان و  هک  تنـس  لها  هحیحـص  ثیداحا  زا  يرایـسب  هک  دیابیم  ددرگ  ثیدح  لصا  نالطب 

نیا دنـشکرد و  مد  الا  دـنرآ و  نابز  رب  ار  فرح  نیا  هَّللا  مسب  دـنراد  روظنم  دوخ  ثیداـحا  لاـطبا  وا  ياـیلوا  بطاـخم و  رگا  دوش  لـطاب 
ءیجم نیب  ةافانم  لوقا ال  هدومرف  هدافا  مالک  نیا  باوج  رد  هسمر  هَّللا  ّبیط  دجام  دلاو  بانج  هکنآ  موس  دننک  ردب  رـس  زا  ار  لطاب  سوه 
ءیجم دعب  اهاّیا  همّلس  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا  نوکی  نا  نکمی  هنال  هب  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  ءیجم  نیب  لکالا و  تقو  ریطلاب  نمیا  مأ 

عقو ام  اما  کلذ و  دعب  هب  تءاج  یه  هب و  مالّسلا  هیلع  لیئربج 
کل هتعنصف  هتبصا  رئاطلا  اذه  تلاق  ریطلا  نع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اهلئـس  امل  نمیا  مأ  نا  نم  مکاحلل  كردتـسملا  ۀیاور  یف 

انرکذ امل  فانمب  سیلف 
تایاور نم  ۀـیاور  یف  عقی  مل  فالخلا و  لها  قرط  نم  درو  ام  نیب  عمجلل  قحلا ال  لـها  قرط  یف  درو  اـم  نیب  عمجلل  قوسم  اـنمالک  نـال 

ددرگیمن رهاظ  هدرک  لقن  يریمح  دیـس  رعـش  دعب  هک  دابع  نب  بحاص  رعـش  هکنآ  مراهچ  یهتنا  نمیا  مأ  هتعنـص  دق  رئاطلا  نا  قحلا  لها 
بطاخم هک  تفایرد  ناوتیم  نآ  لاثما  اجنیزا و  تسلـصاح  طبر  مادک  هیف  نحن  امب  تبـسانم و  هچ  فالتخا  تضقانم و  نیا  اب  ار  نآ  هک 
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درادیمن ظوحلم  ار  دوخ  مالک  طبر  الصا  نآ  ببسب  هک  دهدیم  ور  سایقیب  یگمیـسارس  ساوح و  لالتخا  هنوگچ  ّقح  لها  هلباقم  رد  ار 
هدـنکارپ ار  ّقح  لها  تاریرقت  همه  نیا  اب  هک  تس  نیا  بیجع  تیاغب  درآیم و  هجویب  تسین  سامم  شبولطم  اب  زگره  هک  ار  یتـالمج  و 

درازگب و ناشیا  رب  میظع  یتنم  دـهاوخیم  بیذـهت  حـیقنت و  بیترت و  مظنب و  دوخ  باتک  رد  نآ  ندروآ  يوعدـب  دراـگنایم و  مظنیب  و 
رصعلا بئارغ  رهدلا و  بئاجع  نم  کلذ 

وا باوج  ریط و  ثیدح  حدق  رد  یسدقم  رهاط  نب  دمحم  مالکب  هفحت  فلؤم  لالدتسا 

نافرع دیزم  زا  وا  ترضح  هچنآ  هک  یتسناد  يدیـسرا و  تاجرّدلا و  عیفر  بطاخم  تافازج  تافارخ و  نالطبب  یلاعت  هَّللا  دمحب  هاگ  ره  و 
زگره هدوس  ییاوسر  تلذم و  كاخب  ناشیا  هابج  هدومن  لقن  شیوخ  رباکا  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  حرج  حدـق و  رد  ایح  نامیا و  الو و  و 

زا یـشانم  تیبصع  یـشاوح  رد  شبانج  هچنآ  مه  درادن و  تافتلا  ّتیلباق  ماهفالا  راصبالا و  يوذ  مالحالا و  بابلالا و  یلوا  زا  يدحا  دزن 
ضعب تاـملک  زا  هچنآ  بحاـصهاش  هداـفا  رب  هوـالع  هک  تسناد  دـیاب  سپ  درآیمن  شبوـلطم  يور  رب  یبآ  هدرک  رکذ  نا  لاـطبا  بابـسا 

اپارس تراسج  فیرش و  ثیدح  نیا  حدق  رب  تسوا  رخاف  مسا  فالخ  شیامسم  هک  رهاط  نب  دمحم  مادقا  تاجردلا  ۀعیفر  هّیّنس  تارضح 
رد هیکم  حنم  رد  رجح  نبا  هک  یتفایرد  افنآ  هچ  تسدورطم  فئاز و  دودرم و  لطاب و  زین  دوشیم  رهاظ  فینم  ربخ  نیا  ّدر  رب  وا  تراسخ 

ّولغلاـب فورعم  رهاـط  نبا  لـطابلا و  وهف  ۀـلولعم  ۀـلطاب  اـهلک  هقرط  رهاـط  نبا  لوق  عوضوم و  ّهنا  مهـضعب  لوق  اـّما  هتفگ  ریط  ثیدـح  رکذ 
تـسیمالک لولعم و  لطاب و  تسیلوق  تسلولعم  لطاب و  اهمامتب  ثیدـح  نیا  قرط  هک  رهاط  نبا  لوق  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  شحافلا 

رهاط شحاف  وغلب  تسفورعم  رثاع  رئاج  رهاط  نبا  لوذـخم و  عیظف و  تسیا  هطقـس  لودزم و  عینـش و  تسیا  هوفه  لوخدـم و  شودـخم و 
نابحاص زا  يدحا  رطاخ  رد  ههبـش  رباکم  دناعم  نآ  هلوقم  داسف  رهاط و  نبا  لوق  نالطب  رد  رجح  نبا  هدافا  نیا  دعب  یلاعت  هَّللا  دـمحب  سپ 

یقاب رئاصب 
28 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هعوضوم هلوحنم  لئاضف  عیمجب  تسلئاق و  هیواغ  هیواعم  تفالخب  هک  دینع  تسیتّنعتم  دـیدش و  تسیبّصعتم  رجح  نبا  دوخ  هک  اریز  دـنامن 
تفزاجم و نانـش و  ضغب و  دـیزمب  هداد  لوسر  سفن  براحم  اب  الو  لامک  زا  ربخ  باـب  نیرد  هصاـخ  هلاـسر  فینـصتب  هچناـنچ  لـئام  وا 

بـصعت رب  وا  قعاوص  باتک  لامتـشا  هداـهن و  شماـن  نایفـس  یبأ  نب  ۀـیواعم  بلثب  هّوفتلا  روطخلا و  نع  ناـنجلا  ناـسّللا و  ریهطت  ناودـع 
رکذ مامت  طاشن  جاهتباب و  ناقیا  ّقح و  لها  هلباـقمب  حاـضیا  رد  ار  ینعم  نیا  دیـشر  لـضاف  تسققحم و  تباـث و  قحلا  دـبع  هداـفا  بسح 
یهاو دح  هچب  هک  تسناد  ناوتیم  دیامن  نیجهت  فییزت و  نیهوت و  لاطبا و  ار  رهاط  نبا  لوق  رهاجم  بّصعتم  نیا  لثم  هاگ  ره  دنکیم و 
هکلب تسرهاظ  حضاو و  رهاط  نبا  لوق  نالطب  فرص  رجح  نبا  هدافا  نیزا  هک  ربم  نامگ  تسلطاع و  ّتیعقاو  تّحـص و  هلیح  زا  لطاب و  و 

هتفگ عوضوم  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  یـسک  ره  لوق  لالعا  فیعـضت و  لاطبا و  در و  يارب  خـلا  عوضوم  ّهنا  مهـضعب  لوق  اـّما  وا  لوق 
ره الیزج و  ادـمح  کلذ  یلع  هّلل  دـمحلا  ةراشالا و  هیلإ  تقبـس  امک  تسیفاع  یحام و  ار  وا  دانع  ّتیبصع و  راثآ  یفاو و  یفاـک و  دـشاب 

بیاعم زا  رگید  يذبن  ماقم  نیرد  نکل  تسراکـشآ  ادیپ و  رجح  نبا  هدافا  نیمه  زا  شهدم  بصعت  شحاف و  ّولغب  رهاط  نبا  فاصتا  دنچ 
نب دمحم  هتفگ  هدرک  فینصت  افعض  تفرعم  يارب  هک  ینغم  باتک  رد  یبهذ  دینـش  دیاب  هینـس  نیطاسا  نابز  رب  وا  هشحوم  بلاثم  هشحاف و 

فارطا عمج  رکاسع  نبا  لاق  فحصی و  ناک  ۀنحل و  ناک  رـصان  نبا  لاق  هفیلاوت و  یف  ماهوا  هل  ّناف  يوقلاب  سیل  ظفاحلا  یـسدقملا  رهاط 
سیل ظفاحلا  یسدقملا  رهاط  نب  دمحم  هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  زین  اشحاف و  أطخ  عضاوم  یف  هیف  أطخا  هّطخب و  هتیار  ۀتـسلا  بتکلا 
هتیارف ۀتـسلا  بتکلا  فارطا  عمج  رکاسع  نبا  لاق  فحـصی و  ناک  ۀـنحل و  ناک  رـصان  نبا  لاق  هفیلاوت و  یف  ةریثک  ماـهوا  هل  ناـف  يوقلاـب 

هل مهتی و  مل  قودـص  هسفن  یف  وه  یـضرم و  ریغ  فوصت  یلا  ۀنـسلا  نع  فارحنا  هل  تلق و  اشحاف  أطخ  عضاوم  یف  هیف  أـطخا  دـق  هطخب و 
ایتمالم ایفوص  رهاط  نبا  ناک  هتلاسر  یف  قاقدلا  لاق  هتفگ  رهاط  نبا  همجرتب  نازیملا  ناسل  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ۀعـساو و  ۀلحر  ظفح و 
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نم اهب  لوقی  نمم  اهنم و  انیفاعی  نا  هَّللا  لأسا  ۀـحابالا  ثیدـح  هنع  یل  رکذ  ملـسم و  يراخبلا و  خویـش  باب  یف  ثیدـحلاب  ۀـفرعم  یندا  هل 
رعش هل  رکاسع  نبا  لاق  هّللاب و  ّالا  ةوق  لوح و ال  لوقی ال  هسار و  كّرحی  خیشلا  ناکف  نحلی  أرقی و  رهاط  نبا  رـصان  نبا  لاق  انتقو و  ۀیفوص 
یلا رظنلا  عامـسلا و  ۀـحابا  يری  ایرهاظ  ناک  هتفگ و  رهاط  نبا  همجرتب  ظافحلا  تاـقبط  رد  یطویـس  وحنلا و  فرعی  ـال  ناـک  هنا  عم  نسح 
نیا رباکا  زا  یضعب  هک  تس  نیا  ماهفا  هّریحم  بئاجع  ماقم و  نیا  بئارغ  زا  وحنلا و  نسحی  ۀنحل ال  ناک  اباتک و  کلذ  یف  فّنـص  درملا و 
قدص لامک  قیرط  هدومن  فینع  يزوجلا  نباب  فیرش  ثیدح  عضو  راهظا  تبسن  هّلل  ۀبسح  تافص  ولع  نّیدت و  جّرحت و  دیزمب  ترـضح 

ءایبنألا و دـعب  نییدّـمحملا  ءایلوألا  لضفا  ّنا  نایب  یف  نوعبرالا  ثلاثلا و  ثحبلا  هتفگ  تیقاوی  رد  ینارعـش  هدومیپ  تناما  عرو  تناـید و  و 
ّیعطق ءافلخلا  ءالؤه  نیب  بیترتلا  اذه  نیعمجا و  مهنع  یلاعت  هَّللا  یضر  ّیلع  مث  نامثع  مث  رمع  مث  رکب  وبا  نیلسرملا 

29 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یبأ یلع  هنع  هَّللا  یضر  اّیلع  مهمیدقت  یف  ۀضفاّرلا  هب  ّثبشت  اّمم  ینالقابلا و  رکب  یبأ  یضاقلا  دنع  یّنظ  يرعشالا  نسحلا  یبأ  خیـشلا  دنع 

هنع هَّللا  یضر  رکب 
هَّللا یـضر  ّیلع  هاتاف  ریّطلا  اذه  نم  یعم  لکأی  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  يوشم  ریطب  یتا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هنا  ثیدـح 

يزوجلا نبا  هرکذ  ثیدحلا  اذه  هنع و 
كردتـسملا و یف  هلخدا  ثیح  مکاحلا  یلع  سانلا  ضرتعا  ۀـلطاب و  اهّلک  هقرط  ّنا  لاق  ءزج و  یبهّذـلا  ظفاحلا  هل  درفا  تاعوضوملا و  یف 

نیا يزوجلا  نبا  رکذ  ياعدا  الوا  هک  اریز  تسروهظ  حوضو و  لامک  رد  رود  کیدزن و  ره  رب  روعش  ینارعـش ال  مالک  تعاظف  تعانش و 
صّحفت و زا  هکنآ  زا  رظن  عطق  تستالبعزخ و  حضفا  تابذک و  حضوا  تاقالتخا و  جمـسا  تاءارتفا و  حـبقا  زا  تاعوضوم  رد  ار  ثیدـح 

ادـیپ ثیدـح  نیزا  يرثا  زگره  تسدوجوم  رـصاق  شیپ  رفاغلا  هَّللا  دـمحب  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  يزوجلا  نبا  تاعوضوملا  باتک  ماـن  عبتت 
باـتک رد  ار  ثیدـح  نـیا  يزوـجلا  نـبا  ینعی  جرفلا  وـبا  هـک  ینعم  نیاـب  هدوـمن  حیرــصت  يـالع  ظـفاح  هـک  یتفاـیرد  اـقباس  دوـشیمن 
ینارعش رگا  سپ  هدومنن  رکذ  ار  نآ  دوخ  تاعوضوم  رد  يزوجلا  نبا  هک  هدومرف  هدافا  ۀحارـص  زین  رجح  نبا  هدرکن و  رکذ  تاعوضوملا 
تیاهن راونالا  حـقاول  رد  هک  رجح  نبا  هدافا  رب  شاک  دوب  هدـیدرگن  علطم  مه  يالع  ظفاح  حیرـصت  رب  هدـیدن و  تاعوضوملا  باتک  لصا 

دق کلذ و  هل  ّینا  نکل  دیدرگیمن و  ناتهب  بذـک و  نیا  درگ  نارـسخلا  يزخلا و  نم  افوخ  دـیدرگیم و  علطم  هدومن  وا  ییارـستحدم 
تمهت نیع  سپ  تسلطاب  اـهلکب  ثیدـح  نیا  قرط  هک  هدرک  لـقن  یبهذ  زا  هچنآ  اـیناث  کـلاسملا و  رعوا  ۀـثلثلا  هخویـش  ّبح  نم  کـلس 

دراد تلالد  قرط  نیا  هک  تسرهاظ  هدرک  عمج  شدوخ  هک  ریط  ثیدـح  قرط  باب  رد  یبهذ  هداـفا  زا  هک  اریز  تسهعینـش  تیرف  هعیظف و 
هاش نیثدحملا  ناتـسب  يدهم و  وبا  دیناسالا  دیلاقم  یبهذ و  هرکذـت  زا  یبهذ  حیرـصت  نیا  تسیلـصا و  فیرـش  ثیدـح  نیا  يارب  هکنآ  رب 
رب سپ  دنـشابیم  لدعم  دمتعم و  اعیمج  مکاح  دنـس  لاجر  هک  هدومن  فارتعا  نازیم  رد  یبهذ  هک  دش  رهاظ  زین  دش و  لقن  اقباس  بحاص 

تحاـقو و ملع  نتخاـس و  رورـسم  هبترملا  یـصقاب  ار  حاجـس  هملیـسم و  حاورا  نتـسب  يو  رب  ناـتهب  ارتـفا و  نیا  شدوخ  حیرـصت  فـالخ 
ریما بانج  لئاضف  نیرکنم  بصاون  تمدخ  رد  يراثن  ناج  قح  يادا  عّروت و  نیدت و  لامک  هلغلغ  نتخارفا و  نامسآب  تقافص  تعالج و 

تسنتخادنا ملاع  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

تاعوضوملا رد  ار  ریط  ثیدح  يروج  نبا  لقن  رب  نارگید  یناکوش و  يراق ، یلع  الم  یتارجگ ، ینارعش ، نیغورد  يواعد 

قذح باوص و  يرحت  رّحبت و  يواعد  فصو  اب  هدیشک  رب  خر  زا  ایح  باقن  زین  یتارجگ  رهاط  دّمحم  هک  تسنآ  تریح  تیاهن  بجوم  و 
بولق هتـسب  رب  يزوجلا  نبا  كارتف  رب  تاعوضوم  رد  ار  نآ  رکذ  هدرمـش و  تاعوضوم  زا  ار  ثیدح  نیا  میقـسلا  حیحـصلا و  نیب  زییمت  و 

هتفگ تاعوضوملا  ةرکذت  رد  هچنانچ  هتسخ  ناتهب  تراسج و  نیاب  نامیا  لها 
ریّطلا اذه  یعم  لکای  کیلإ  قلخلا  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  رصتخملا  یف 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 419 

http://www.ghadirestan.com


رد ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  يزوجلا  نبا  رکذ  ياعّدا  هک  تسرهاظ  رپ  تاـعوضوملا  یف  جرفلا  وبا  هرکذ  تلق  ۀفیعـض  اـهلک  ةریثک  قرط  هل 
نیهوت و حیضفت و  حیبقت و  رد  رهاط  دمحم  دوخ  هکنآ  اب  تسنآ  باجع  بجع  نکل  تسلطاع  تحص  هیلح  زا  لطاب و  رسارس  تاعوضوم 

اج نیا  رد  زاب  تسا  هدیناسر  میدقتب  هلیمج  یعاسم  تاعوضوملا  ةرکذت  ردص  رد  وا  ناودع  تفزاجم و  تابثا  يزوجلا و  نبا  نیجهت 
30 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رکذ لطاب  لییخت  ضحمب  مه  نا  يزوجلا و  نبا  لیذب  تسد  هتخاب  شیوخ  ساوح  شوه و  قح  رب  یـصو  لضف  لاطبا  رد  كامهنا  دیزمب 
ار يزوجلا  نبا  مکح  اهاج  رگید  رد  رهاـط  دـمحم  دوخ  هک  تس  نیا  نا  زا  بجعا  هتخادـنا و  تاـعوضوم  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  وا 
وگ ار  نآ  يذـمرت  جارخاب  ار  ثیدـح  عضو  مکح  اج  ضعب  هکلب  هدرک  جارخا  ار  نآ  يذـمرت  هک  هدرک  بقعت  ینعم  نیاب  ثیداحا  عضوب 

تاعوضوم رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  عقاو  ریغ  ضرفب  يزوجلا  نبا  رگا  سپ  هدومرف  بّقعت  دشاب  هدرک  مه  ثیدح  نآ  فیعـضت  يذمرت 
ثیدح نیا  يذـمرت  هکنآ  اب  درکیم  مکحم  ریغ  مکح  نیا  بّقعت  هک  تسیابیم  نا  زا  یلواب  هکلب  دوخ  باد  بسح  مه  زاب  درکیم  رکذ 

رهاط دمحم  نآ  شوجب  هک  تسیالب  هچ  مه  بصعت  هدروآ  هن  نابز  رب  فیعـضت  فرح  الـصا  هدرک و  تیاور  دوخ  حیحـص  رد  ار  فیرش 
ارتفا يزوجلا  نبا  رب  هّلل  ۀبسح  رانک  رد  بّقعت  دومرفن و  بّقعت  تسفیعـضت  ریغب  هک  يذمرت  جارخاب  ار  ثیدح  نیا  عضو  مکح  اج  نیا  رد 
يراق هکلب  هتخاس  بوسنم  يزوجلا  نباب  ار  عضو  مکح  زین  يراق  یلع  الم  تسا و  هدرک  رکذ  تاـعوضوم  رد  ار  ثیدـح  نیا  وا  هک  دومن 

رد ثیدـح  نیا  رکذ  دانـسا  ضحم  رب  هداهن  كرتارف  ار  اپ  رئاع  رهاط  زا  يراغ  لوهج  ّبحب  ـالتبم  يراـب و  بیبح  یـصو  يـالو  زا  يراـع 
هملک فیرـش  ثیدـح  نیا  باب  رد  يزوجلا  نبا  هک  هدییارـس  نانچ  همغن  روبنطلا  یف  داز  داـفمب  هدـشن  یـضار  يزوجلا  نباـب  تاـعوضوم 
حرـش ةاقرم  رد  هچنانچ  هدومن  رهاظ  نآ  عضو  مامت  تحارـصب  مازتلا  نّمـضت و  لخد  ریغب  یقباطم  تلالدـب  ینعی  هدروآ  ناـبز  رب  عوضوم 

يزوجلا نبا  لاق  عمجلا  نم  عنم  انتم و ال  وا  ادانـسا  يأ  بیرغ  ثیدح  اذه  لاق  يذـمّرتلا و  هاور  تسروکذـم  تیاور  نیا  رخآ  رد  ةاکـشم 
تهب عوفدـم و  روحدـم  ءارتفا  عوضوم  يزوجلا  نبا  لاق  هنا  عولهلا  يراقلا  ءاـعّدا  ّنا  عوطّـسلا  رهاـبلا  ینیقیلا  یعطقلا  نم  یهتنا و  عوضوم 

اب ناّبـص  لـضاف  عومقم و  صحفلا  لیلدـب  هیلع  رـساجتملا  سار  عولقم و  هب  هّوفتملا  هلّوقتم و  ّسا  عودرم و  مولم  فازج  عونمم و  روـظحم 
لها ةدمع  ینارعش  دیدس  اندیلقت  زین  نادیدجلا ؟؟؟ فلتخا  ام  مهیلع  همالس  هَّللا و  تاولص  نامحر  يانما  لئاضف  رکذب  انتعا  راهظا  فصو 

یف نیبغارلا  فاعـسا  باتک  رد  هدروآ  نابز  رب  تاعوضوم  رد  ار  ثیدـح  نیا  يزوجلا  نبا  رکذ  ياعّدا  ناتهب  ارتفاب و  هتفرگ  شیپ  ناـفرعلا 
ام اّما  هتفگ و  نیرهاطلا  هتیب  لها  لئاضف  یفطصملا و  ةریس 

اذـه نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  ّيوشم  ریطب  یتا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هنا  نم  هکردتـسم  یف  مکاحلا  هجرخا 
وهف ّیلع  هاتاف  ریّطلا 

لاق ءزجب و  یبهذلا  ظفاحلا  هدرفا  تاعوضوملا و  یف  يزوجلا  نبا  هرکذ  لطاب  ثیدح  اّیلع  مهلیضفت  یف  ۀضفاّرلا  هب  ثبـشت  اّمم  ناک  نا  و 
ناوهلا و ۀیداب  تارثع  زا  یلاخ  ماظن  تفاخس  مالک  نیا  كردتـسملا و  یف  هلخدا  ثیح  مکاحلا  یلع  ساّنلا  ضرتعا  ۀلطاب و  اهلک  هقرط  ّنا 
فارج و ضحم  فادـسالا  فشاک  ثیدـح  نیا  نـالطبب  فاـعم  بحاـص  یمزج  مکح  ـالوا  هک  اریز  تسین  ناـیغطلا  نم  هیـشان  تاـطقس 
بصعت و رد  كامهنا  فالجا و  نیدـحاج  تابغر  فاعـسا  نیع  فاصحا و  دـقن و  فالخ  رـسارس  فاـستعا و  داـنع و  تحب  فاـسفس و 

تاعوضوم رد  ار  ثیدح  نیا  يزوجلا  نبا  رکذ  ياعّدا  ایناث  تسفاصنا و  لها  نینیدتم  بلطب  فاحجا  رارضا و  فافسا و 
31 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يوسب ریـس  ثیدـح  قرط  عیمج  نالطبب  لوق  تبـسن  اثلاث  تسا و  تارـساجت  ریکانم  تاوفه و  حـئابق  تالّوقت و  عئاـظف  تاـنه و  عئانـش  زا 
ناقتا و دقن و  مدع  روهت و  رپ  رساجت  دیدس و  ریغ  دیلقت  بلصت و  اب  بصعت  عامتجا  ببـسب  هقیقحلا  یف  درادن  ینایاپ  هک  تسیناتهب  یبهذ 

ردـص نا  زا  نانـش  هثروم  تاهوفت  بئاجع  نارـسخ و  هبلاج  تادافا  بئارغ  ناّبـص  لضاف  تافـصلا  ۀـیلاع  تاذ  رد  ناعما  قیقحت و  نادـقف 
یناکوشلا یلع  نب  دمحم  ینعا  ینادالا  یصاقالا و  یف  فورعم  هماّلع  هدیدرگ و  بابلالا  یلوا  تریح  بابسا  مظعا  هدیسر  روهظب  نایعألا 
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نبا رکذ  لطاب  ياعدا  دینع  رهاط  دـمحم  دیـشر  ریغ  دـیلقتب  دادـس  دـشر و  جـهنم  كولـس  داهتجا و  يرحت و  لامک  يوعد  همه  نآ  اب  زین 
یف هعوـمجم  دـئاوف  رد  هچناـنچ  هداـتف  شیوـخ  نیهوـت  حیـضفت و  یپ  رد  هداـهن  زاـغآ  تاـعوضوم  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نـیا  يزوـجلا 

دیآ رسیم  هعوضوملا  ثیداحالا 
ریّطلا اذه  یعم  لکای  کیلإ  قلخلا  ّبحاب  ینتئا  ّمهَّللا  ثیدح 

هحّحص كردتسملا و  یف  هجرخاف  مکاحلا  اما  تاعوضوملا و  یف  يزوجلا  نبا  هرکذ  دق  هفیعـض و  اهلک  ةریثک  قرط  هل  رـصتخملا  یف  لاق 
نبا رب  تارـضح  نیزا  هک  یئارتـفا  ءـالبنلا و  یف  مکاـحلا  ۀـمجرت  رظنیلف  ثحبلا  ءاـفیتسا  دارأ  نم  ملعلا و  لـها  نـم  ریثـک  هـیلع  ضرتـعا  و 

يوضترم تلیضف  ثیداحا  زا  يرایسب  يزوجلا  نبا  هک  دناهتسناد  نوچ  ارهاظ  تسیچ  هک  دوشیمن  ادیپ  چیه  شهجو  هدش  رداص  يزوجلا 
لخاد بیذاکا  رد  اعطق  عسولا  یتح  دـنیامنیم  کسمت  ناب  قح  لها  هک  ار  ثیداـحا  مسق  نیا  اـصوصخ  هدرک و  دراو  تاـعوضوم  رد  ار 

ار نآ  يزوجلا  نبا  هک  دـنتفگ  هباتک  ۀـعجارم  نود  نم  بیغلاب  امجر  سپ  دـشاب  هدرک  تاعوضوم  لخاد  مه  ار  ثیدـح  نیا  اذـهل  هتخاس 
هدرکن و لخاد  تاـعوضوم  رد  ار  ثیدـح  نیا  يزوجلا  نبا  هک  یتسناد  رجح  نبا  ققحم  يـالع و  ظـفاح  صنب  هکنآ  لاـح  هتفگ  عوضوم 

نبا رکذ  ياعدا  هک  یـسک  ره  تسرـضاح  یلاعت  هَّللا  دـمحب  نآ  هقیتع  هخـسن  کنیا  تسینعم  نیا  لدـع  دـهاش  تاعوضوملا  باـتک  دوخ 
درآ و رب  نا  زا  ار  ریط  ثیدح  هتـشادرب  یتمحز  كدنا  دـهن و  صحفت  يداو  رد  مدـق  هَّللا  مسب  دراد  باتک  نا  رد  ار  ثیدـح  نیا  يزوجلا 

تـسیفرح تاعوضوملا  باتک  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  يزوجلا  نبا  رکذ  ياعدا  هلمجلاب  دـهن  دوخ  فاـصنا  اـن  فالـسا  ناـج  رب  تنم 
نآ ظافلا  تسفیعـض و  دنـسلا  ثیح  نم  هک  تسیثیداحا  نآ  عوضوم  هک  هیهانتم  للع  باتک  رد  يزوجلا  نبا  یلب  چوپ  لـصایب و  تیاـغب 

یترـضم ّقح  لها  بولطمب  نآ  هداهن و  زاغا  اهنا  رد  مالک  هتخاـس  دراو  ریط  ثیدـح  زا  هریثک  قرط  درادـن  نآ  يارتفا  بذـک و  رب  تلـالد 
نآب تردابم  عضولاب و  مکح  رد  وا  تلجع  طارفا و  يزوجلا و  نبا  دادل  رغوت و  دانع و  بصعت و  نوچ  هکنآ  لوا  هجو  دـنچب  دـناسریمن 

هلیـصفت عمـستس  رئاصب و  بابرا  مولعم  رباکا  حدق  رد  وا  تیبصع  زین  تستباث و  نیققحم  حیرـصت  بسح  یمه  هبئاش و  یمهوت و  كدـناب 
رد حرج  حدـق و  نداهن  زاغآ  هیهاو و  ثیداحا  زا  نآ  قرط  ترثک  فصو  اب  ار  یثیدـح  وا  ندرک  رامـش  سپ  یتالا  دـلجملا  یف  هَّللا  ءاشنا 

هروکذم قرط  رثکا  رد  مالک  فصو  اب  يزوجلا  نبا  هکنآ  مود  دوب  دهاوخن  تافتلا  انتعا و  لباق  بابلا  بابرا  دزن  زگره  نآ  قرط  دیناسا و 
هتـشاذگ دوخ  لاحب  هدرکن و  حدق  هوجولا  نم  هجوب  نآ  هلـسلس  لاجر  رد  بّصعت  همه  نآ  اب  هتفای  دودسم  نآ  ضعب  رد  حرج  حدق و  هار 

يزوجلا نبا  هک  تسنیتم  يّدحب  هروکذم  قرط  ضعب  هاگ  ره  سپ 
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حدـق و هکنآ  موس  دـشاب  تافازج  تافارخ و  هلمج  زا  تایهاو  هرمز  رد  نآ  لاخدا  سپ  هتـسناوتن  نآ  حدـق  دوخ  نایاپیب  تنعت  فصو  اب 
ریغ لیدـعت  حرج و  نونف  فراع  رب  نآ  تکاکر  نهد و  هکلب  تسا  هریثک  تاـشقانم  هکلب  هشقاـنم  ّلـحم  قرط  رثکا  رد  يزوجلا  نبا  حرج 

رد يزوجلا  نبا  حدـق  رگا  هکنآ  مراهچ  میامنیم  ضارعا  نآ  لیـصفت  زا  ماقم  نیا  رد  تسین  نآ  حرـش  رد  يداـیز  هدـئاف  نوچ  تسیفخم 
يارب هفیعـض  قرط  عامتجا  هک  یتفایرد  موق  همئا  تادافا  بسح  اقباس  تسقرط و  نیا  فعـض  نآ  ياهتنم  مینک  مه  میلـست  هروکذـم  قرط 

هک دیماجنا  حوضوب  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  دـناسریم  نسح  هجردـب  ار  ثیدـح  دوشیم و  ضعبب  نآ  ضعب  دـیات  يوقت و  ببـس  یثیدـح 
يوقت دـیات و  ببـسب  اهریغ  نع  رظنلا  عطق  عم  هداهن  زاغآ  حدـق  نا  رد  دانع  هار  زا  هدرک و  رکذ  يزوجلا  نبا  هک  هریثک  قرط  نیمه  فرص 

نیا هدیدع  قرط  نسح  تحص و  ماعنملا  هَّللا  دمحب  قبس  ام  رد  نوچ  هکنآ  مجنپ  تسنـسح  هجردب  ثیدح  ءاقترا  ببـس  ضعبب  نآ  ضعب 
قرط نآ  دییـشت  دیکوت و  دیدست و  دییات و  دشاب  مه  حودقم  هچ  رگا  هریثک  قرط  نیا  سپ  تسا  هدـمآ  نایب  ضرعمب  هعطاق  ّهلداب  ثیدـح 

هک يدرک  مولعم  نیزر  نایبت  نیتم و  نایب  نیزا  هاگ  ره  دیـشخب و  دهاوخ  فیرـش  ثیدـحب  میظع  یتوق  درک و  دـهاوخ  هنـسح  هحیحص و 
روهـشم و فورعم و  تاعوضوم  رد  وزا  یباتک  هن  روکذـم و  ریغ  نآ  رد  باـتک  ماـن  هک  تساـپ  رـسیب و  دوخ  يرزجب  عضو  مکح  هلاوح 

َنوُرِداَقل  ِِهب  ٍباهَذ  یلَع  اَّنِإ  قادصم  دوخ  غیّزلا  یلا  بهذ  یبهذ  تراسخ  رپ  تراسج 
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تسحئال و حضاو و  نازیم  ترابع  هکلب  یبهذ  هرکذت  ترابعب  نآ  نالطب  صیخلت  باتک  زا  یلباک  لقن  تحـص  میلـست  دـعب  هک  دـشابیم 
نبا دـیدعت  تبـسن  تسبوـصقم و  حورجم و  بوـلثم و  حودـقم و  بوـیعم و  نوـعطم و  شدوـخ  هدرک  مادـقا  تعیظف  نیرب  هک  رهاـط  نبا 

زا ریط  ثیدح  نتفگ  عوضوم  هک  دیدرگ  حضاو  وت  رب  تسناودـع  بذـک و  ناتهب و  ارتفا و  ضحم  تاعوضوم  زا  ار  ثیدـح  نیا  يزوجلا 
نتفگ عوضوم  اج  هچ  نیثدحم و  زا  یعمج  نتفگ  عوضوم  اج  هچ  دسریمن  توبث  هیاپب  دشاب  تافتلا  انتعا و  یندا  لباق  هک  یثّدـحم  چـیه 

ضحمب لیلد  دهاش و  الب  نیفلـصتم  نیدناعم  نیفـسعتم و  نیرباکم  نیبلـصتم و  نیلداجم  نیبصعتم و  نیملکتم  ضعب  يرآ  نیثدـحم  رثکا 
فونـص عارتخا  باوبا  دـناهداهن  رظن  شیپ  ّقح  لـها  لـئالد  در  نوچ  هداـشگ و  ناـبز  تفآ  اپارـس  تاـفارخ  نیاـب  لـیوست  رپ  سفن  ياوه 

هداد یغبنی  امک  دادل  دانع و  داد  هداشگ  تاوفه  تافزاجم و 

وا رب  درو  ار  ریط  هیضق  یثیدح  رداصم  حاحص و  بابرا  لقن  مدع  رب  ینبم  هیمیت  نبا  ساسا  یب  ياوعد 

هتخورفا شاهنیـس  نوناک  رد  توادع  بصن و  شتآ  ثیدح  نیا  هظحالمب  تسروهظ  لامک  رد  هک  شدانع  بصعت و  هک  ینارح  هّیمیت  نبا 
یّلح هماّلع  باوج  رد  هچنانچ  هتخودنا  مهب  نآ  بیذکت  رد  دنچ  یتافارخ  رحو  رغو و  دـیزمب  هتخوس  بابک  ناسب  نآ  باهتلاب  دوخ  رگج 
ناف مهیلع  بذک  ۀفاک  روهمجلا  يور  هلوق  لقنلا و  حیحـصتب  ۀبلاطملا  اهدحا  هوجو  نم  باوجلا  دیوگیم  هدومرف  رکذ  ار  ثیدح  نیا  هک 

لضف یف  هلاثما  اوور  امک  سانلا  ضعب  هاور  اّمم  وه  نکل  ثیدحلا و  ۀمئا  هححـص  حیحّـصلا و ال  باحـصا  نم  دحا  هوری  مل  ریّطلا  ثیدح 
رب اذه  اذه و ال  نوححصی  ثیدحلاب ال  ملعلا  لها  تافّنصم و  کلذ  یف  فّنـص  ةریثک و  ثیداحا  ۀیواعم  لئاضف  یف  اوور  دق  لب  یلع  ریغ 

دیوگب یسک  هک  تسنآ  لثم  تستریح و  تیاهن  بجوم  ار  ریط  ثیدح  حیحص  باحـصا  ندرک  تیاور  راکنا  هک  تسرهاظ  فصنم  رظان 
هدرکن تیاور  حیحص  باحصا  زا  يدحا  ار  ةالص  بوجو 
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بـسح هدرک و  تیاور  صئاـصخ  رد  ار  نآ  یئاـسن  نوچ  تسدوـجوم و  مکاـح  حیحـص  يذـمرت و  حیحـص  رد  ثیدـح  نیا  هَّللا  ناـحبس 

بـصعتم نیا  تسیورم و  مه  یئاسن  حیحـص  رد  ثیدـح  نیا  نآ  ربانب  سپ  دـشابیم  یئاسن  حیحـص  هلمج  زا  صئاصخ  راّیـس  نبا  تیاور 
ةاضقلا یـضاق  یـسابع و  نومام  لماحتم  نیا  ابلاغ  هدرکن و  تیاور  ار  نآ  حیحـص  باحـصا  زا  يدحا  هک  دیوگیم  شوک  قحان  لهاجتم 

ّهبر دبع  نب  دمحا  رمع  وبا  نومام و  نامز  ياملع  رابک  زا  رفن  هن  یـس و  ای  لهچ  دـیز و  نب  دامح  نب  میهاربا  نب  قاحـسا  مثکا و  نب  ییحی 
تارـضح نیزا  یـضعب  هک  ار  یجنک  فسوی  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  يدابآدسا و  رابجلا  دـبع  ةاضقلا  یـضاق  مکاحلا و  هَّللا  دـبع  وبا  یبطرق و 

همئا زا  تسین  بایترا  ّلحم  ثیدح  مولع  رد  ناشرحبت  تلالج و  دنتسه و  نآ  حیحصت  نیمّلسم  یـضعب  فیرـش و  ثیدح  نیا  نیححـصم 
هّمئا زا  ناشدزن  هنوگچ  دش  ازح  نیبصعتم  بولق  قح  هملکب  هک  یسک  ره  يرآ  ثیدحلا  ۀمئا  هححص  دیوگیم و ال  هک  دریگیمن  ثیدح 
رباکا رگید  حاورا  مالیاب  هجوت  هدومن و  افتکا  ثیدح  همئا  زا  تارـضح  نیا  جارخا  رب  هیمیت  نبا  هک  ربم  نامگ  دشاب و  تنـس  لها  ثیدـح 

تاور و یمامت  هک  هدرک  رهاظ  نانچ  خـلا  ساّنلا  ضعب  هاور  امم  وه  نکل  دوخ و  لوقب  رثاخ  تنعت  رئاب و  بصعت  دـیزمب  وا  هکلب  هدومرفن 
دیامن فاصنا  دبایرد و  شاهثیبخ  هملک  نیا  روغ  هک  دیاب  ار  فصنم  لقاع  دندوب  سانـش  قحان  ماوع  سان و  داحآ  زا  ثیدح  نیا  نیجرخم 

یئاسن و رازب و  رکب  وبا  دمحا و  نب  هَّللا  دـبع  يرذالب و  يذـمرت و  يزار و  متاح  وبا  بوقعی و  نب  دابع  لبنح و  نب  دـمحا  هفینح و  وبا  هک 
نیـسح یـضاق  هبردبع و  نب  رمع  وبا  متاح و  یبأ  نبا  يدادغب و  دعاص  نب  ییحی  يوغب و  مساقلا  وبا  يربط و  ریرج  نب  دـمحم  یلعی و  وبا 

ناذاش نبا  ینطق و  راد  نیهاش و  نبا  هیقف و  ثیّللا  وبا  اقـسلا و  نبا  یناربط و  يّدج و  دیعـس  نب  دمحا  يدوعـسم و  هدـقع و  نبا  یلماحم و 
راطع و رفظم  نبا  نادمح و  نبا  میعن و  وبا  هیودرم و  نبا  یـشوکرخ و  مکاحلا و  هَّللا  دـبع  وبا  راجن و  رکب  وبا  يربکع و  هطب  نبا  یبرح و 

يزنطن يردبع و  نیزر  يوغب و  ۀنسلا  ییحم  یناعمس و  رفظملا  وبا  یلزاغملا و  نبا  يدادغب و  بیطخ  ربلا و  دبع  نبا  نارشب و  نبا  یقهیب و 
يزوجلا و نبا  طبـس  ۀـحلط و  نبا  راـجن و  نبا  ریثا و  نب  نیّدـلا  ّزع  ریثا و  نب  نیدـلا  دـجم  رکاـسع و  نبا  اـّلم و  رمع  مزراوـخ و  بطخا  و 
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هلآ هیلع و  مانالا  دیـس  مالک  دـقن  زا  نیلفاغ  ماوع و  هلمج  زا  اـیآ  ناـشیا  ریغ  يومح و  میهاربا  يربط و  ّبحم  یجنک و  فسوی  نب  دـمحم 
هنوگچ هک  دشکیم  دوخ  يوسب  متریح  نیققحم و  داقن  هّلجا  نیثدحم و  ظافح  رباکا  نیدقنم و  مظاعا  نید و  نیطاسا  زا  ای  دندوب  مالّـسلا 
نیلهاذ نیلهاج و  هرمز  رد  ار  روهـشم  رباکا  همه  نیا  هدیناسر و  نیجهت  نیهوت و  لفـسا  كردب  ار  رودص  رهم و  همه  نیا  روخف  هّیمیت  نبا 

دوب هدومرف  دودعم  راجنهان  هرمز  نیزا  ار  نارگید  هدومن  رایتخا  لقع  تبناجم  لقن و  تمداصم  رگا  شاک  هدیناجنگ و  نیلفغم  نیلفاغ و  و 
هک اریز  دولآیمن  هعینـش  تصقنم  نیاب  ار  ینطق  راد  يربط و  ریرج  نب  دـمحم  یئاسن و  يزار و  متاـح  وبا  لـبنح و  نب  دـمحا  هفینح و  وبا 

تفرعم تربخ و  دناثیدح و  ظافح  ماکح و  داقن و  همئا و  باتک  نیمه  رد  شدوخ  هدافا  بسح  ینطق  راد  یئاسن و  متاح و  وبا  دـمحا و 
راثآ و نیلقان  لاجر  لاح  تفرعم  رد  هریثک  بتک  دنراد و  ۀقبط  دعب  ۀقبط  ثیدح  نیلقان  رگید  نیعبات و  هباحص و  لاوحا  یبن و  لاوقاب  همات 

هبترم ّولع  نانچ  شراهظا  بسح  يربط  ریرج  نب  دمحم  لبنح و  نب  دمحا  هفینح و  وبا  دناهدرک و  فینصت  ناشءامسا 
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يدـحب ناـشتلالج  ادـخ  هاـنپ  دنتـسه و  لوسر  ادـخ و  نیدـب  رتملاـع  مالـسلا  اـمهیلع  نییرکـسع  باـنج  زا  هَّللا  ذاـعم  هک  دـنراد  لاـمک  و 
بجاو هکلب  دوب  دهاوخ  یلوا  دوخ  داهتجاب  وا  عوجر  دهد  يوتف  ناشیا  زا  يدحاوب  مالّسلا  امهیلع  نییرکسع  زا  یکی  رگا  هک  تسهدیـسر 

نییرکـسع و لثم  رب  بجاو  هّللاب  اذایع  هکلب  دوب  دـهاوخ  مارح  زئاجان و  مالـسلا  امهیلع  نییرکـسع  زا  یکی  يوتفب  انتعا  ینعی  دوب  دـهاوخ 
فـصو اب  هک  هّیمیت  نبا  رب  ياو  سپ  نیروکذـم  نیزا  یکی  زا  دـننک  ملعت  هک  تسنآ  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  همئا  رگید  ینعی  ناشیا  لاـثما 

نداهن مالـسلا  مهیلع  تیبلها  همئا  هبترم  زا  رتالاب  ار  ناشیا  هبترم  تایآ و  تریح  تاملکب  ناشمیظعت  لیجبت و  تارـضح و  نیا  میظع  حدم 
ینزو درامـشیم و  سان  داحآ  زا  ار  ناشیا  ماجنا  تماش  ّتیبصع  دـیزمب  ماقم  نیرد  نداد  تیرورح  تیبصاـن و  داد  ناـشیا  شیاتـس  رد  و 
بانج لئاضف  حیحـصت  هن  ثیدـحب  ملع  لها  هک  هدییارـس  ماظن  تفارخ  مالک  نیرد  هّیمیت  نبا  هچنآ  اما  درازگیمن  ناشتایورم  ناـشیارب و 

یف نکل  تسحرف  طاسبنا و  ثعاب  ار  تنـس  لها  رهاـظب  دـنچ  ره  سپ  هیواـعم  لـئاضف  حیحـصت  هن  دـننکیم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
لئاضف حیحـصت  رد  ماّیالا  میدق  زا  تنـس  لها  هک  هینـس  نیرخاتم  ياهاعدا  هک  دـش  راکـشآ  اجنیزا  هک  اریز  حرت  ملا و  عاونا  بلاج  عقاولا 

داریاب دنزادرپیم و  ماظع  رتافد  بتک و  فینـصتب  دنرامگیم و  نآ  نیودت  عمج و  رب  تمه  دنراد و  مامتها  انتعا و  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها 
ّبر مالـس  فالآ  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  رد  نیقی  ّقح و  لها  کلذ  نم  هَّللا  ذاعم  هکنیا  دـنزاسیم و  نیزم  شیوخ  رافـسا  بتک و  نآ 

زا کمن  مائل  بصاون  بولق  رب  ماـظع  لـئاضف  نیا  لـقن  ماـگنه  دنـشابیم و  نیننـستم  نیثدـحم  همئا و  نیچهشوخ  سیلهساـک و  نیملاـعلا 
لیبق زا  لطاب و  لمهم و  هلمج  ۀلیهملا  ۀلوهملا  تافزاجملا  ۀلیوطلا و  ۀضیرعلا  يواعدلا  نم  کلذ  ریغ  یلا  دنـشابیم  تنـس  لها  نادـکمن 
داوس ریثکت  ادبا  دنیامنیمن و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  حیحـصت  ناشیزا  ثیدـحلاب  ملع  لها  زگره  تسلئاط و  الب  لیوطت 

ِِهلْهَِأب  اَّلِإ  ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  َو ال  دنیامرفیمن  بانج  نآ  بقانم  نیتبثم 
هاگ ره  هک  اریز  دیدرگ  حضاو  رهاظ و  رابتعا  دامتعا و  هیاپ  زا  ناشتایاور  طوقس  ینعا  دیسر  تنس  لها  رس  رب  میظع  یتفآ  نیرب  هوالع  و 

ار نارگید  عینش  عینص  نیاب  دنـشاب و  هدیناسر  تافلؤم  نتخاس  تافنـصم و  عمجب  تبون  هدومن  عضو  هریثک  ثیداحا  هیواعم  قح  رد  ناشیا 
تفگـش رگید  یلگ  هّیمیت  نبا  مالک  نیزا  دشاب و  بابلا  مالحا و  بابرا  دامتعا  ّلحم  باوبا  رگید  رد  ناشتایاور  هنوگچ  سپ  هداد  لوگ 

هلمج زا  ناشیا  هکلب  دنتـسین  ثیدحلاب  ملع  لها  زا  دنیامنیم  نآ  قیدصت  دـننکیم و  هیواعم  لئاضف  تیاور  هک  یناسک  هک  دـش  رهاظ  هچ 
بحاص هاش  بانج  دجام  دلاو  قح  رد  هچنآ  اجنیزا  سپ  دنشابیم  یهابت  راسخ و  عاونا  نیبلاج  تاعوضوم  قیدصت  ببسب  یهاو و  لاهج 

عفد هیواعم و  بقانم  رد  هدرفم  هلاسر  هک  رجح  نبا  نینچمه  هدرک و  هیواعم  يارب  هلیلج  بقانم  تابثا  رد  لـیذ  ریمـشت  اـفخلا  ۀـلازا  رد  هک 
َنِیِنئاْخلا َْدیَک  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنَأ  َو  نیبتسم  تسرهاظ  دوخ  دیآیم  مزال  ناشلاثما  هدومن و  فینصت  وا  بلاثم 

نیطساقلا و نیثکانلا و  لتاقت  ع :)  ) یلعب ار  ربمایپ  هدومرف  بیذکت  ریط و  ثیدح  لقن  رطاخب  عییـشت  هب  ار  يروباشین  مکاح  هیمیت  نبا  نداد  تبـسن 
وا رب  درو  نیقراملا 
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ریغ عمج  دق  ینیدملا  یـسوم  وبا  ظفاحلا  لاق  لقنلا  قئاقحب  ۀفرعملا  لها  دنع  تاعوضوملا  تابوذکملا  نم  ریطلا  ثیدح  نا  یناثلا  لاق  مث 
ّيروباسینلا مکاحلاک  ۀفرعملا  رابتعالل و  ریّطلا  ثیداحا  قرط  ظافحلا  نم  دحاو 

35 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يوری نا  هنم  بلط  دق  عّیشتلا و  یلا  بوسنم  مکاحلا  ّنا  عم  اذه  حصی  لاقف ال  ریطلا  ثیدح  نع  مکاحلا  لئـس  هیودرم و  نبا  میعن و  یبأ  و 

جرختـسملا و یف  يوری  وه  لعفی و  ملف  کـلذ  یلع  مصوخ  دـق  یبلق و  نم  ءیجی  اـم  یبلق  نم  ءیجی  اـم  لاـقف  ۀـیواعم  لـضف  یف  اثیدـح 
لها نم  هلاثما  عّیشت  هعّیشت و  نکل  نیقراملا  نیطساقلا و  نیثکانلا و  لتاقت  هلوقک  ثیدحلا  ۀّمئا  دنع  ۀعوضوم  لب  ۀفیعض  ثیداحا  نیعبرالا 

هلّـضفی نم  ثیدـحلا  ءاملع  یف  فرعی  الف  رمع  رکب و  یبأ  یلع  هلیـضفت  یلا  غلبی  امهلاثما ال  ربلا و  دـبع  نبا  یئاـسّنلاک و  ثیدـحلاب  ملعلا 
ءاملع ّنأل  کلذ  وحن  هلتاق و  نم  نساحم  رکذ  نع  ضارعا  وا  مالک  هنم  لصحی  وا  ناـمثع  یلع  هلـضفی  نا  مهنم  عیـشتلا  ۀـیاغ  لـب  اـمهیلع 

ثیدحلاب لاغتشا  عون  هل  نمم  ضفرت  نم  نیخیشلا و  ۀلیضف  یلع  ۀلاّدلا  ۀحیحصلا  ثیداحالا  نم  نوفرعی  ام  مهدّیق  مهمصع و  دق  ثیدحلا 
لئاضف نم  رتاوت  ام  عفدـی  نا  ردـقی  تاعوضوملا ال  تابوذـکملا و  نم  هلئاـضف  یف  يوری  اـم  عمجی  نا  هتیاـغ  اذـهف  هلاـثما  ةدـقع و  نباـک 

حص هنا  لقی  مل  لبنح  نب  دمحا  ۀلالّدلا و  یف  حرـصا  ّحصا و  یلع و  لئاضف  نم  ّحص  امم  رثکا  ثیدحلاب  ملعلا  لها  قافتاب  اهناف  نیخیـشلا 
یف نا  عم  هریغل  وری  مل  ام  هل  يور  لاق  هنا  هنع  لقن  لب  بذکلا  اذه  لثم  لوقی  نا  نم  لجا  دـمحا  لب  هریغل  ّحـصی  مل  ام  لئاضفلا  نم  یلعل 

تـسوا ساوسو  نونج و  ساوح و  لالتخا  رب  لیلد  لّوا  هّیمیت  نبا  ماظن  تفارخ  مالک  نیا  هعـضوم و  اذـه  سیل  مالک  دـمحا  نع  اذـه  لقن 
یـصّرخت و لیلد و  یب  تسیئاعدا  تستاعوضوم  تابوذـکم و  زا  لقن  قئاقحب  تفرعم  لها  دزن  ریط  ثیدـح  هک  ینعم  نیا  ياعدا  هک  اریز 

ناودع تفزاجم و  ءاضغب و  ّتیرورح و  ءانحش و  ّتیبصع و  دادل و  رغو و  دانع و  بصن و  زج  شببس  انامه  لیوعت و  لباق  ریغ  تسیمهوت 
بردت همه  نآ  فصو  اب  هّیمیت  نبا  هنوگچ  هک  تستریح  لامک  ماقم  تسین  يزیچ  رگد  ناودع  غیز و  نایغط و  روج و  نآنش و  فیح و  و 

رجه نیاب  نابز  هدوشگ و  لطاب  يوعد  نیاب  بل  مانا  ردصت  جرادمب  لوصو  مالـسا و  تخویـش  جراعمب  جورع  رّحبت و  قلذحت و  رهمت و  و 
یـسک ره  هلمجلاب  هدومرفن  یتالابم  حیبق  رذب  حیرـص و  بذک  نیا  باکتراب  الـصا  هدومنن و  تماقا  نا  رب  یلیلد  زگره  هدولآ و  نایذـه  و 
زگره دومن و  دـهاوخن  مالـسالا  خیـش  لطاب  يوعد  نیا  قیدـصت  ادـبا  هدرک  شیوخ  ماشم  ریطعت  ماعنا  ناعما و  حـئاور  زا  هحئار  ینداب  هک 
بجع دوب و  دهاوخن  یضار  لقن  قئاقحب  نیفراع  هرمز  زا  دنتسه  فیرش  ثیدح  نیا  تبثم  يوار و  هک  تنس  لها  نیطاسا  رباکا و  جارخاب 
بـسح هک  لقن  قئاقحب  نیفراع  نا  زا  يدـحا  مان  حیـضوت  حیرـشت و  ماقم  رد  یـسفن  زارد  یناوخالاب و  همه  نیا  اب  هّیمیت  نبا  هک  تس  نیا 

لاح هدومیپ  حیرص  لالخا  لامها و  لافغا و  هار  هدومنن  رکذ  دناهتسناد  تاعوضوم  تابوذکم  زا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  شاهلیختم  زکترم 
اریز تشادـن  يدافم  حاضتفا  زج  مه  نآ  وگ  دروآیم  نابز  رب  ار  تعامج  نیزا  عمج  يامـسا  هک  دوب  نآ  میظع  يوعد  نیا  بسانم  هکنآ 

هک یـسک  ره  زا  فیرـش  ثیدح  نیا  عضوب  مکح  هک  یتسناد  یکم  رجح  نبا  ققحم  یکبـس و  همالع  يالع و  ظفاح  تادافا  زا  اقباس  هک 
تابثاب هدرک  لقن  هّیمیت  نبا  هک  ار  ینیدم  یـسوم  وبا  لوق  منادیمن  تسلوخدم و  عینـش و  عیظف و  تیاهن  لوبقمان و  لطاب و  رـسارس  دـشاب 

تیعوضوم ّتیبوذکم و 
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قرط هیودرم  نبا  میعن و  وـبا  مکاـح و  لـثم  تنـس  لـها  ظاـفح  هک  تسین  نیا  زج  شداـفم  هک  اریز  تسلـصاح  طـبر  مادـک  ثیدـح  نیا 
نیا ندوب  عوضوم  رب  هلالدـلا  ءاحنا  نم  وحنب  مالک  نیا  دـناهدرک و  تداعـس  زارحا  هدرک  عمج  نآ  لاح  نتخانـش  ضرغب  ار  ریط  ثیداـحا 

هدیدع هوجوب  فیرش  ثیدح  نیا  قرط  رد  ار  هدرفم  يازجا  ننـست  لها  ياملع  ندومن  عمج  هک  یتسناد  اقباس  هکلب  درادن  تلالد  ثیدح 
نانچ ّقح  لها  هرظانم  ماگنه  هک  هّینـس  تارـضح  نیملکتم  رباکا  لاح  تسنیا  دـشابیم  فیرـش  ثیدـح  نیا  ققحت  توبث و  لامک  رب  لاد 

ریط ثیدح  هتفگ  وا  هک  هدرک  لقن  مکاح  زا  هّیمیت  نبا  هچنآ  دنباییمن و  رد  عنام  زا  ار  تبثم  عفان و  زا  ار  راض  هک  دننکیم  مگ  اپ  تسد و 
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لاح درکیم  مکح  ثیدح  نیا  تحـص  مدعب  هنوگچ  وا  مکاح  هراچیب  رب  تسبـصاون  تایرتفم  بیذاکا و  زا  لقن  نیا  سپ  تسین  حـیحص 
هدومن روش  روزب و  فیرـش  ثیدح  نیا  تحـص  تابثا  نیرـساخلا  بصاونلا  نیرـصاقلا و  نیدحاجلا  مغر  یلع  كردتـسم  رد  دوخ  هکنآ 

رد نآ  تحـصب  مکح  دشاب و  ینظ  هک  تسنآ  شتیاغ  ریط  ثیدـح  تحـص  مدـعب  مکح  لقن  اذـهعم  هدوس و  ّتلذـم  كاخب  ناشیا  فونا 
يار نیزا  مکاح  ملعتـس  امک  یبهذ  حیرـصتب  نوچ  لـقن  نیا  تیعطق  ضرف  رب  دـش و  دـناوتیمن  یعطق  ضراـعم  ینظ  یعطق و  كردتـسم 

مازلا و يارب  تّحـصب  لوق  هکلب  دـشیمن  تّجح  عضوب  لوق  ام  رب  سپ  درکیمن  مه  عوجر  رگا  تسین و  جاجتحا  لباق  هدرک  عوجر  دـساف 
ققحتم وا  زا  نآ  حرج  حدق و  تباث و  ریغ  رـس  زا  كردتـسم  رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  مکاح  جارخا  رگا  هکلب  دوب  یفاک  نیفلاخم  ماحفا 

تسدوجوم و فیرش  ثیدح  نیا  ققحت  توبث و  رب  يوق  سب  رگید  ّهلدا  یلاعت  هَّللا  دمحب  هک  دیسریمن  قح  لهأب  یترضم  مه  زاب  دشیم 
هک دـنامن  بجتحم  دودولا و  قحلا  کلملا  هّلل  دـمحلا  دورطم و  لطاب  فئاز  لوق  رجح  نبا  یکبـس و  يالع و  هدافا  بسح  نآ  عضوب  لوق 

هیولع هفحت  حرـش  هبدـن  هضور  رد  ریمـالا  لیعامـسا  نب  دـمحم  همـالع  هدرک و  تبـسن  ار  لوق  نیا  مکاـحب  ظاـفحلا  ةرکذـت  رد  مه  یبهذ 
نب دیعس  مهنم  سنا  نع  ۀعامج  هاور  ربخلا  اذه  تلق  هتفگ  روکذم  باتک  رد  ریط  ثیدح  رکذ  دعب  هچنانچ  هتشون  عابـشا  لوطب و  شباوج 

رفعج نب  هَّللا  دبع  نب  لیعامسا  يدنهلا و  وبا  یفوکلا و  لاجرلا  یبأ  نبا  یفئاّطلا و  جاجحلا  نب  نامیلس  ریمع و  نب  کلملا  دبع  ّبیسملا و 
ظفاحلا عّیبلا  نباب  فورعملا  هَّللا  دـبع  یبأ  مکاحلا  ۀـمجرت  یف  ةرکذـتلا  یف  یبهّذـلا  ظفاحلا  لاق  ام  اّما  مهریغ و  ربنق و  نب  ملاس  نب  منغی  و 

ناک امل  حص  ول  ّحصی و  لاقف ال  ریّطلا  ثیدح  نع  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  لئـس  ۀیاکح و  قاس  نا  دعب  هریغ  كردتـسملا و  فلوم  روهـشملا 
لاق هکردتسم  یف  ریّطلا  ثیدح  جرخاف  مکاحلا  يار  ریغت  مث  تلق  یبهذلا  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دعب  یلع  نم  لضفا  دحا 
مالک لوقاف  یبهّذلا  مالک  یهتنا  لصا  هل  ثیدحلا  نا  بجوی  اهعومجم  فنـصمب و  اهتدرفا  دق  ةریثک  قرط  هلف  ریّطلا  ثیدح  اما  یبهّذـلا و 

لوقلا نا  امهاوقا  وه  امهدحا و  نیرمال  کلذ  انلق  اّمنا  هیار و  ریغت  مث  یبهّذـلا  لاق  امک  هنع  عجر  ّمث  هلاق  ّهنا  وا  هنع  حـصی  اذـه ال  مکاحلا 
لاق یبهّذلا  لاق  رهاط  نبا  نع  هتمجرت  یف  اضیا  یبهّذلا  هلقن  امک  مکاحلا  بهذم  وه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دعب  ّیلع  ۀیلـضفاب 

میدقتلا یف  ننستلا  رهظی  ناک  نطابلا و  یف  ۀعیشلل  بّصعتلا  دیدش  مکاحلا  ینعی  ناک  رهاط  نبا 
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نع هفارحنا  اما  تلق  هلوقب  یبهّذلا  هرّرق  رهاط و  نبا  مالک  یهتنا  هنم  رّذعتی  کلذب و ال  رهاظتی  ّهنا  ۀـیواعم و  نع  افرحنم  ناک  ۀـفالخلا و  و 
ءیش یف  مکاحلا  نعطی  فیکف  اذه  تفرع  اذإ  تلق  یهتنا  یضفار  یعیش ال  وهف  لاح  لکب  امهل  مظعمف  ناخیـشلا  اما  رهاظف و  ّیلع  موصخ 

اذإ ۀحّصلا  تاجرد  یلعا  یفن  دارأ  ّهناب  هلیوات  نم  ّدب  الف  رئاّطلا  ثیدح  ۀحص  یفن  هنع  ّحص  ناف  هیلإ  حنجی  ام  ّۀلدا  نم  هبهذم و  هیار و  وه 
هلعج امیف  هجرخاف  کلذ  دـعب  اـهفرع  مث  ثیدـحلا  قرطب  ۀـطاحالا  لـبق  هنم  عقو  کـلذ  ّنا  وا  عبـس  تاـجرد  ثیدـحلا  ۀـمئا  دـنع  ۀحّـصلا 
یلع روکذملا و  لیواتلاب  الا  هنع  ۀحصلا  یفن  حصی  الف  هدنع  هتحص  لیلد  كردتسملا  یف  هجارخا  نا  یناثلا  نیحیحـصلا و  یلع  اکردتـسم 

ریدـقت لک  یلعف  ءزج  هقرط  یف  ّفلا  بصّنلا  نم  هیلإ  يزعی  ام  هیداعت و  عم  یبهّذـلا  اذـه  ّمث  متی  ثیدـحلا ال  یف  مکاحلا  حدـقف  لاح  لک 
هَّللا یلا  قلخلا  بحا  ناک  اذإ  ّهنا  وه  ریّطلا و  ثیدح  ریغ  نم  تبث  دق  رماب  هتحـص  مدـع  للع  ّهنأل  هلیوات و  نم  ّدـب  حـصی ال  مکاحلا ال  لوق 

ضعب رکذ  دـعب  رئاّـطلا و  ثیدـح  ریغ  نم  هَّللا  یلا  قلخلا  بحا  ّهنا  تبث  دـقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  دـعب  ساـنلا  لـضفا  ناـک 
هناحبس هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  ّهناف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  قلخلا  بحا  ّهنا  تبث  اذإ  هتفگ و  بانج  نآ  ّتیبحا  رب  ّهلاد  ثیداحا 

ریغ ّۀلدا  نم  هَّللا  یلا  قلخلا  بحا  هنا  تبث  دق  هنا  هناحبس و  هَّللا  یلا  بحالا  ّالا  هیلإ  ّبحالا  نوکی  ملـس ال  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناف 
ثیدحلا ۀحـص  یف  ۀحداق  ۀلالدلا  هذه  لعجت  اّهنا  ۀیلـضفالا و  یلع  ۀلاّدلا  ۀّیبحالا  یلع  ریّطلا  ثیدح  ۀـلالد  نم  رکنی  اذ  امف  رئاّطلا  ثیدـح 
ۀیلضفالا قیلعتب  یلع  هتیلـضفا  نم  هیلإ  بهذی  ام  یلع  لالدتـسالا  ّالا  دارأ  ام  مکاحلا  هَّللا  دبع  ابا  ظفاحلا  نا  برقی  مکاحلا و  یلع  لقن  امک 

امل ّحص  ول  حصی و  لاقف ال  مکاحلا  هیلإ  بهذـی  امب  رارقالا  یلا  مصخلا  لازنتـسا  داراف  حیحـص  ّهنا  فرع  دـق  ریّطلا و  ثیدـح  ۀحـص  یلع 
دیزمب هّیمیت  نبا  هچنآ  اما  هبهذم  یلع  لیلّدلا  نم  هدارا  ام  مامت  مزلیف  همصخ  دنع  هدنع و  هتحـص  نیبت  دق  هدعب و  یلع  نم  لضفا  دحا  ناک 
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بوسنم عّیـشتب  نیبصعتم  ضعب  ار  مکاح  هک  تسنیا  نا  زا  دوصقم  رگا  سپ  عیـشتلا  یلا  بوسنم  مکاحلا  ّنا  عم  اذـه  هتفگ  ناسل  تطـالس 
دراد و تیعقاو  تبـسن  نیا  هک  تسنآ  هّیمیت  نبا  دارم  رگا  اذـه و  يدـجی  شیا  نکل  مّلـسمف  هدوـبن  عیـشت  وا  عـقاولا  یف  هچ  رگا  دـناهدرک 

یلیلد چـیه  هک  دوب  دـهاوخ  حوضو  لامک  رد  هدـید  فاصنا  رظنب  ار  لاجر  بتک  هک  یعبتتم  یندا  رب  ضحم و  لطابف  هدوب  عیـشتم  مکاـح 
راهظا رب  افتکا  هدومنن  واب  عیشت  تبسن  رکذ  الـصا  مکاح  همجرتب  املع  زا  يرایـسب  هک  تساج  نیمه  زا  تسین و  مئاق  مکاح  عیـشت  رب  نیتم 
سیئر مکاح  ناش  رد  نیتنعتم  ضعب  لطاب  ياـعدا  ضحم  هک  دـنادیم  یلقاـع  ره  دـناهدومرف و  وا  ناـقتا  دـقن و  تعارب و  قذـح و  لاـمک 
ثیدـح دـلجم  رد  اقباس  نوچ  نیرب  هوالع  دـیآیم و  راک  هچب  هلئاط  تاهوفت ال  هلطاـب و  تاوفه  نیا  لاـثما  دـیاشکیم و  هچ  نیثدـحملا 
تـسین تقاثو  یفانم  مه  ضفر  هک  یتفایرد  موس  هجو  رد  دـلجم  نیمه  رد  هکلب  تسین  تلادـع  رد  حداق  زگره  عیـشت  هک  یتسناد  تیالو 

تـسنشور باتفآ  لثم  هک  وا  تماما  تسایر و  تلابن و  تلالج و  تلادع و  تقاثو و  رد  دوبیم  مه  یـضفار  هکلب  عیـشتم  مکاح  رگا  سپ 
تیاور مکاح  زا  هک  هتفگ  هچنآ  اما  مهنیطالس و  لب  مهئاملع  رودص  مهنیطاسا و  لب  ۀنسلا  لها  رابک  نم  وه  فیکف و  تفاییمن  هار  یللخ 

38 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تسا هتفگ  دوخ  نیزا  لبق  هچ  تسباجعلا  بجعا  سپ  هتخاس  وا  عیشت  لیلد  ایوگ  ار  رما  نیا  درکن و  وا  دنتـساوخ  هیواعم  لضف  رد  یثیدح 

مسق هچ  درکن  وا  عوضوم  لضف  تیاور  دش و  ناشکیرش  مه  مکاح  هراچیب  رگا  دننکیمن  هیواعم  لئاضف  حیحصت  ثیدحلاب  ملعلا  لها  هک 
مالّـسلا هیلع  ریما  بانج  لئاضف  حیحـصت  هیواعم  لئاضف  حیحـصت  مدع  فصو  اب  ثیدحلاب  ملع  لها  هک  دیوگب  هکنآ  رگم  دـیدرگ  یعیش 

یعیـش هدرک  عانتما  هیواعم  لئاضف  تیاور  زا  تسا و  هدرک  مالّـسلا  هیلع  ریما  بانج  لئاضف  ضعب  حیحـصت  مکاح  هکنوچ  دننکیمن و  مه 
رد هچنانچ  هتخادرپ  نآ  غیلب  درب  هتسناد  بذک  ار  مکاح  عانتما  تیاکح  نیا  یکبس  همالع  کلذ  عم  یلکثلا و  کحضی  اّمم  کلذ  دشاب و 

لوقی یحیلملا  دـحاولا  دـبع  تعمـس  لوقی  ةارهب  هیوکمـس  حـتفلا  ابا  تعمـس  ظافلا  نیاب  رهاط  نبا  زا  نآ  لقن  دـعب  يربک  هیعفاش  تاـقبط 
یبأ باحـصا  نم  دجـسملا  یلا  جورخلا  هنکمی  هراد ال  یف  وه  مکاحلا و  هَّللا  دبع  یبأ  یلع  تلخد  لوقی  یملّـسلا  نمحرلا  دبع  ابا  تعمس 
هذه نم  تحرتسال  اثیدـح  لجرلا  اذـه  لئاضف  یف  تیلما  تجرخ و  ول  هل  تلقف  جورخلا  نم  هوعنم  هربنم و  اورـسک  مهنا  کلذ  هَّللا و  دـبع 

یملـسلا نمحرلا  دـبع  یبأ  یلا  يزع  ام  ّنا  یّنظ  یلع  بلاغلا  هتفگ و  نا  زا  باوج  ماـقم  رد  ۀـیواعم  ینعی  یبلق  نم  ءیجی  ـال  لاـقف  ۀـنتفلا 
ماقم ههجو و  هَّللا  مرک  ّیلع  ءالو  یف  طارفالا  هیف  لیق  ام  ۀـیاغ  هیف و  کلذ  نظی  ۀـیواعم و ال  نم  لاـنی  مکاـحلا  نا  اـنغلبی  مل  هیلع و  بذـک 

تسییایحیب و لامک  سپ  نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  لتاقت  ثیدح  ندوب  عوضومب  هّیمیت  نبا  مکح  اما  کلذ  نم  لجا  اندنع  مکاحلا 
هتـشگ نونکم  نیفـص  لمج و  لها  لاتق  رد  مالّـسلا  هیلع  ریما  بانج  هیطخت  شثیبخ  داقتعا  رد  نوچ  هکنآ  رگم  تحاقو  نیرب  هدـشن  یعاد 
ندوب قحم  رب  تسلاد  هک  ار  یثیداحا  هک  دـهاوخیم  ّتیبصان  تیاغ  زا  اذـهل  هتخادرپ  مه  نآ  راهظاب  اج  ضعب  دوخ  تاـفارخ  رد  هچناـنچ 

تنس لها  نیبصعتم  هک  هتشگ  تباث  حیحـص و  هبترمب  ثیداحا  نیا  هکنآ  لاح  دیوگ  عوضوم  لیلد  نودب  ناسکان  نیا  لاتق  رد  بانج  نآ 
نآ لاثما  ار و  ثیدح  نیا  مالّسلا  هیلع  ریما  بانج  هیطختب  نالیم  فصو  اب  بطاخم  دلاو  هکنانچ  دناهتفاین  نآ  تحـصب  رارقا  زج  هراچ  مه 
رگا سپ  هتـسناد  تباث  ناـمثع  نعاـطم  رد  ار  ثیدـح  نیا  بطاـخم  دوخ  هدومن و  نآ  توبثب  حیرـصت  لـب  هدرک  رکذ  شیوخ  بتک  رد  ار 
نیا توبث  لامک  يارب  یلاعت  هَّللا  دمحب  دشاب و  یعیش  مه  بطاخم  دوخ  بطاخم و  دلاو  سپ  تسعیشت  بجوم  ثیداحا  نیا  لثم  حیحصت 
نباب فورعملا  هَّللا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبا  تسدوجوم  زین  هّینـس  مالعا  رگید  تادافا  فینع  هّیمیت  نبا  تفزاجم  نالطب  فیرـش و  ثیدح 

هتفگ و مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همجرتب  باعیتسا  رد  ّربلا  دبع 
نیطـساقلا و نیثکانلا و  لاتقب  رما  هنا  يراصنالا  بّویا  یبأ  ثیدح  نم  دوعـسم و  نبا  ثیدح  نم  ههجو و  هَّللا  مرک  ّیلع  ثیدـح  نم  يور 

نیقراملا
باهـش مامالا  خیـشلا  ینربخا  دانـسا  نیاب  یثیدح  تیاور  دعب  بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخاب  فورعملا  دمحا  نب  قفوم  دـیوملا  وبا  و 

یلع وبا  ظفاحلا  انربخا  لاـق  نادـمه  نم  ّیلا  بتک  اـمیف  يزورملاـب  فورعملا  ینادـمهلا  نسحلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  دعـس  بیجنلا  وبا  نیدـلا 
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نب رمع  نب  قازرلا  دـبع  یلعی  وبا  بیدالا  خیـشلا  انربخا  لاق  هنع  ۀـیاورلا  یف  يأ  نذا  اـمیف  ناهبـصاب  دادـحلا  نسحلا  نب  دـمحا  نب  نسحلا 
لاق ۀئام  عبرا  نیعبس و  ثلث و  ۀنس  ینارهطلا  میهاربا 

39 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دانسالا اذهب  هتفگ و  خلا  یناهبصالا  هیودرم  نب  یسوم  نب  دمحا  رکب  وبا  نیثّدحملا  زارط  ظفاحلا  مامالا  انربخا 

نامثع انثدح  لاق  مزاح  نب  دمحا  انثدح  لاق  میحد  نب  یلع  نب  دمحم  انثدح  لاق  اذـه  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دـمحا  رکب  یبأ  ظفاحلا  نع 
لاق مالّسلا  هیلع  ّیلع  نع  یمیتلا  دیعـس  یبأ  نع  يراصنالا  نمحرلا  دبع  نب  دامح  انثدح  لاق  بوقعی  یبأ  نب  سنوی  انثّدح  لاق  دمحم  نب 

نوثکانلا لاق  نوثکانلا  نم  نینمؤملا  ریما  ای  هل  لیقف  نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  لتاقا  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّیلا  دهع 
ماشلا لها  نوطساقلا  جراوخلا و  نوقراملا  لمجلا و  لها 

هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همجرتب  هباغلا  دسا  رد  يرزج  ریثا  نبا  و 
يزاریشلا فلخ  نب  دمحا  رکب  وبا  انأبنا  ینهیملا  دیعس  یبأ  نب  دیعـس  نب  رهاط  نب  دمحا  لضفلا  وبا  انثدح  یفوصلا  ناعب  نب  نالـسرا  انأبنا 

يریحلا مکحلا  نب  نیـسحلا  انثدح  ینابیـشلا  میحد  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  انأبنا  ظفاحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  انأبنا 
هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  انرما  لاق  يردخلا  دیعس  یبأ  نع  يدبعلا  نوراه  یبأ  نع  يدزالا  میهاربا  نب  قاحسا  انثدح  نابا  نب  لیعامـسا  انثدح 
لتقی هعم  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  عم  لاقف  نم  عمف  ءالؤه  لاتقب  انترمأ  هَّللا  لوسر  ای  انلقف  نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکاـنلا و  لاـتقب  ملـس  هیلع و 

رسای نب  رامع 
دمحم انثدح  باطخلا  نب  زیزعلا  دبع  انثدح  كرید  نب  نیـسحلا  نب  میهاربا  انثدح  لدـعلا  داشمم  نب  یلع  نسحلا  وبا  انأبنا  مکاحلا  ربخا  و 

عم نیکرـشملا  کفیـسب  تلتاق  انلقف  يراصنالا  بویا  ابا  انیتا  لاق  میلـس  نب  فنخم  نع  قداص  یبأ  نع  ةریـصح  نب  ثراـحلا  نع  ریثک  نب 
نیطـساقلا و نیثکانلا و  لتقب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ینرما  لاـق  نیملـسملا  لـتاقت  تئج  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

نع دیبع  نب  دیعس  نع  لهس  نب  عیبرلا  انثدح  یسوم  نب  لیعامسا  انثدح  یلعی  یبأ  نع  هدانساب  نسحلا  یبأ  نب  لضفلا  وبا  انأبنا  نیقراملا و 
نیطـساقلا و نیثکاـنلا و  لـتاقا  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّیلا  دـهع  لوقی  اذـه  مکربنم  یلع  اـّیلع  تعمـس  لاـق  ۀـعیبر  نب  یلع 

هتفگ لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیّدلا  باهش  نیقراملا و 
هدعب نم  یقلی  ام  هیلع  یلاعت  هَّللا  ناوضر  ّیلعل  ملس  كراب و  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رکذ  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  دیعـس  یبأ  نع 
وعدا نا  ینلأست  یلع  ای  ملس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  ینضبقی  نا  یلاعت  هَّللا  ةوعد  الا  یتبحـص  یتبارقب و  کلأسأ  لاق  یکبف و 

یبأ نع  نیّدلا و  یف  ثادـحالا  یلع  ملـس  كراب و  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاق  موقلا  لتاقا  ام  یلع  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  لّجؤم  لجال  هَّللا 
نیثکانلا لتاقا  نا  ملس  كراب و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّیلا  دهع  لاق  ههجو  یلاعت  هَّللا  مرک  ّیلع  نع  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  دیعس 

ماشلا و لها  نوطـساقلا  لمجلا و  لها  نوثکانلا  ههجو  یلاعت  هَّللا  مرک  لاق  نوثکانلا  نم  نینمؤملا  ریما  ای  هل  لـیقف  نیقراـملا  نیطـساقلا و  و 
ۀیاور قلطملا  مامالا  امهاور  لاق  یناحلاصلا و  امهاور  جراوخلا  نوقراملا 

40 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قفوملا مزراوخ  بیطخ  هیودرم و  نب  رکب  وبا  ۀیارد  و 

هتفگ و یضترملا  بقانم  یف  یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  امهدیناسم و  روهشم  امهدیناسا و  روثامب  ملعلا  لامج  هَّللا  مادا  دیؤملا  وبا 
بئارغ یف  ةدنم  نبا  ۀجحلا و  یف  یناهبـصالا  لاکـشالا و  حاضیا  یف  دیعـس  نب  ینغلا  دبع  یناربطلا و  يدـع و  نبا  ۀبیـش و  یبأ  نبا  جرخا 

نیقراملا نیطساقلا و  نیثکانلا و  لتقب  ترما  لاق  یلع  نع  رکاسع  نبا  ۀبعش و 
هتفگ و یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  زین  و 

اما ماشلا و  لهاف  نوطـساقلا  اماف  نیقراملا  نیثکانلا و  نیطـساقلا و  ۀثلث  لاتقب  ترما  لاق  یلع  نع  رکاسع  نبا  نیعبرالا و  یف  مکاحلا  جرخا 
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رهنلا لهاف  نوقراملا  اما  مهرکذف و  نوثکانلا 
: رعش حرشب  هیولع  هفحت  حرش  هیدن  هضور  رد  ریمالا  لیعامسا  نب  دمحم  ۀیرورحلا و  ینعی 

اّیغ نامیالاب  ذخالا  قرام  لا  طساقلا و  ثکانلا و  لس  و   ؟؟؟
رجح و نبا  لاق  نوقراملا  نوطساقلا و  نوثکانلا و  مه  هتماما و  دعب  فئاوط  ثالث  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لاتق  یلا  ةراشا  تیبلا  هتفگ و 

هرکذ نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  لاتقب  ترما  مالّـسلا  هیلع  یلع  ثیدح  نم  یناربطلا  رازبلا و  صئاصخلا و  یف  یئاسّنلا  دنع  تبث  دق 
رجح نب  ظفاحلا 

هتعیابم و مدـع  یف  قحلا  نع  اوراج  مهنال  ماشلا  لها  نیطـساقلا  مهتعیب و  اوثکن  مهنال  لمجلا  لـها  نیثکاـنلا  لاـق و  مث  ریبخلا  صیخلت  یف 
روهظک تسرهاظ و ال  هظفلب و  یهتنا  ۀّیمرلا  نم  مهّـسلا  قرمی  امک  نیدـلا  نم  نوقرمی  مهنا  حیحـصلا  ربخلا  توبثل  ناورهنلا  لها  نیقراملا 

نبا يدع و  نبا  یناربط و  یلعی و  وبا  یئاسن و  رازب و  رکب  وبا  هبیش و  یبأ  نبا  لثم  نیثدحم  مظاعا  هدافا  بسح  هاگ  ره  هک  ملعلا  یلع  رانلا 
نبا مزراوخ و  بطخا  هجحلا و  باتک  بحاص  یناهبـصا  لیعامـسا  مساقلا  وبا  ّربلا و  دبع  نبا  هیودرم و  نبا  دیعـس و  نب  ینغلا  دبع  هدنم و 

لیعامـسا نب  دمحم  همالع  ملاع و  ردص  دـمحم  رجح و  نبا  ظفاح  دـمحا و  نیدـلا  باهـش  دیـس  يرزج و  ریثا  نبا  یناحلاص و  رکاسع و 
زا هک  نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  لتاقت  ثیدح  توبث  رد  دشاب  تباث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  يدرم  ثیدـح  نیا  ریمالا 
نآ دّیات  هک  امّیس  دنام ال  دهاوخن  یبیر  یکش و  تریصب  تربخ و  بابرا  دزن  زگره  هدش  يورم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج 

نیاب ایوگ  ار  ثیدح  نیا  هّیمیت  نبا  نتفگ  عوضوم  هلمجلاب  تسرهاظ  مه  يردخ  دیعـس  وبا  يراصنا و  بّویا  وبا  دوعـسم و  نبا  ثیدـح  زا 
راسخ و لالـض و  هک  نآ  یحیرـص  لولدم  میلـستب  دنتـسین و  ثیداحا  هنوگ  نیا  نیماضمب  لئاق  وا  بازحا  وا و  هک  تسبـسانم  یلیخ  هجو 

نیزا فارحنا  ضارعا و  هقیقحلا  یف  نکل  دـنهدیمن  نت  تسمالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  نیبراـحم  راـبت  باـبت و  راوب و  كـاله و 
تنس نیظفاح  تدناعم  نیع  مالعا و  ظافح  تقاشم  حیرص  تاقبوم و  مئاظع  تاکلهم و  قئاوب  هیمسج و  عئاضف  همیظع و  عئانش  زا  ثیدح 
ماما وا  هک  یتسناد  اقباس  هک  اریز  تسبئاجع  زا  سپ  ار  یئاسن  عیشت  هّیمیت  نبا  ياعدا  اما  تسمالّـسلا  ۀیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مانالا  ریخ 

ذالم و عجرم و  ار  نآ  تنس  لها  مادم  هک  تسا  هتس  حاحـص  لخاد  وا  حیحـص  دشابیم و  ننـست  لها  ناکرا  نیطاسا  همئا  زا  نأشلا  میظع 
رد نآ  دوجوب  دـنزارفایم و  راختفا  مالعا  شیوخ  بهذـم  تقیقح  لیلد  نآ  ندوب  راـهظاب  دـنزاسیم و  نید  روما  رد  دوخ  ذاـعم  لـئوم و 

دنزانیم اهراب  شیوخ  هلحن  لها  بتک 
41 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

او شیوخ  هلحن  لها  ناکرا  زا  ار  یئاسن  یهاگ  هَّللا  ناحبـس  دنزاونیم  مول  نعط و  دـیزمب  ار  ناشیا  نآ  رب  ّقح  لها  دامتعا  مدـع  ببـسب  و 
نیعیـشتم همومذـم  هرمز  رد  نتخاـس و  رهاـظ  هعیـش  ار  شترـضح  یهاـگ  ندومرف و  دوخ  هلحن  تقیقح  لـیلد  ءزج  ار  وا  باـتک  ندوـمن و 

تربخ و بابرا  دزن  نآ  یتقیقح  یب  تسرتبیجع و  یئاسن  عیشت  ياعدا  زا  ّربلا  دبع  نبا  عیشت  يوعد  سب و  تستنـس و  لها  راک  نتخادنا 
رثآم تسنییکلام و  ياهقف  هّلجا  نیمز و  برغم  ظافح  املع و  رابک  زا  وا  هک  یتسناد  تیالو  ثیدـح  دـلجم  رد  اقباس  رهظا  هکلب  رهاظ  عبتت 
باتک رد  یناعمـسلا  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  لثم  لاوحا  نایاناد  مخافا  لاـجر و  داـقن  مظاـعا  وا  لاـثملا  ۀـمیدع  رخاـفم  لاـیذالا و  هلیوط 

نب لیعامسا  ءادفلا  وبا  ربعلا و  باتک  ظافحلا و  ةرکذت  ءالبنلا و  ریـس  رد  یبهذ  نیدلا  سمـش  نایعألا و  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  باسنالا و 
فورعملا دمحم  نب  دمحم  نانجلا و  ةآرم  رد  یعفای  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  رـصتخملا و  ۀمتت  رد  يدرولا  نبا  رـصتخم و  خیرات  رد  یبویا  یلع 

دبع نب  دمحم  لئالدلا و  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  دیس  ظافحلا و  تاقبط  رد  یطویس  نیدلا  لالج  رظانملا و  ضور  رد  هنحش  نباب 
هجو رد  افنآ  دناهدرک و  رکذ  نیثدحملا  ناتـسیرد  بحاصهاش  دیناسالا و  دیلاقم  رد  یبلاعث  يدـهم  وبا  بهاوم و  حرـش  رد  یناقرز  یقابلا 

رـصاعم ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  للکم و  جات  مولعلا و  دجبا  زا  وا  هقنوم  حـئادم  هقرـشم و  دـماحم  زا  يذـبن  مود  لهچ و 
هک ار  ربلا  دبع  نبا  مکاح و  یئاسن و  لثم  هک  هدیسر  اجنیاب  هّیمیت  نبا  يوگهوای  بصعت و  هاگ  ره  يدیسراو و  وا  تقاثو  لامکب  يدینش و 
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یئاسن هّیمیت  نبا  هدافا  بسح  هاگ  ره  هکلب  تسبجع  لحم  مادک  هدقع  نباب  ار  ضفرت  وا  تبسن  زا  سپ  دیوگیم  هعیـش  دنابهذم  نیطاسا 
مهو نیا  نالطب  یلاعت  هَّللا  دـمحب  نکیل  تسین  ریحت  ماقم  دـشاب  رفاک  هکلب  یـضفار  هدـقع  نیا  رگا  دنـشاب  هعیـش  ّربلا  دـبع  نبا  مکاح و  و 

ّدر یف  ءامـسا  ثیدـح  هتفگ  تاعوضوملا  ةرکذـت  رد  یتارجگ  رهاـط  دـمحم  تسرهاـب  رهاـظ و  لاـجر  همئا  تاداـفا  عبتتم  یندا  رب  دـساف 
هب جتحا  قودص  لیضف  تلق  بذاک  یضفار  بذکلاب و  یمر  یضفار  ةدقع  نبا  هیف  رخآ  قیرط  هل  فیعض و  قوزرم  نب  لیضف  هیف  سمشلا 
نبا هک  تسحوضو  لامک  ار  ترابع  نیزا  بّصعتم  ّيرـصع  الإ  هفّعـض  ام  سانلا و  هقثو  ظاـفحلا  راـبک  نم  ةدـقع  نبا  ۀـعبرالا و  ملـسم و 

رد یلاعت  هَّللا  دـمحب  سپ  بصعتم  ّيرـصع  رگم  هدومنن  وا  فیعـضت  رب  تراسج  تسناقتا و  دـقن و  بابرا  قثوم  ظافح و  راـبک  زا  هدـقع 
ار هدقع  نبا  ضفر  هبش  ریدغ  ثیدح  دلجم  رد  یلاعت  هَّللا  نوعب  فیحن  هّلل و  دمحلا  دنامن و  یبایترا  روسج  هّیمیت  نبا  بصعت  لامک  توبث 

هیمیت نبا  ياعدا  اما  هیلإ  عجریلف  ءاش  نم  هدـیناسر  توبث  لامک  هیاپب  شتقاثو  تیاهن  ماهدومن و  لاصیتسا  رگید  هرهاب  نیهارب  هرهاق و  هلداب 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  زا  ّحـصا  رثکا و  ثیدـحلاب  ملع  لها  قافتاب  نآ  هک  ینعم  نیا  راهظا  ار و  نیخیـش  لئاضف  رتاوت  تحص و 

تسلطاع تیعقاو  تحص و  هیلح  زا  لطاب و  رـساجت  روهت و  نیع  لیوعت و  قئال  ریغ  روز  فرـص  لیلدیب و  يوعد  ضحم  سپ  تسمالّـسلا 
نیلماح دنتخادرپ و  نآ  عضوب  نیطلست  هملظ  نیطالس و  كولم و  دماشوخ  ببسب  دنچ  نادرخیب  هک  ار  هضقانتم  هیهاو  تایاور  هَّللا  ناحبس 

هچ رگید  تستهادـب  تمداصم  هکنآ  زج  ندومناو  ّحـصا  رثکا و  دـنتخاس  لخاد  دوخ  راثآ  تفارخ  رافـسا  بتک و  رد  ار  نآ  هقرف  نیا  ملع 
هّیمیت نبا  لوق  اما  تفگ  ناوت 

42 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دشابیم هجوم  ان  هجو  نیا  تافازج  هبانذ  تافارخ و  همتاخ  هک  خلا  هریغل  حصی  مل  ام  لئاضفلا  نم  یلعل  حص  ّهنا  لقی  مل  لبنح  نب  دمحا  و 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رب  تسـصن  دمحا  مالک  هک  هدید  یقـش  بصان  نوچ  هک  درک  دـیاب  هظحالم  تستاوفه  بئارغ  زا  سپ 
هدـشن حیحـص  رادـقم  نآب  نارگید  يارب  هک  دـشاب  هدـش  حیحـص  ردـق  نآ  لئاضف  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يارب  هاگ  ره  هچ  مالّـسلا 
راکنا یمرزآ  یب  تحاقو و  تیاغ  زا  اذهل  درادن  يانعم  لئاضف  تیرثکا  زج  تیلضفا  هک  دش  دهاوخ  تباث  بانج  نآ  تیلـضفا  ةرورـضلاب 

هکلب هدشن  حیحـص  بانج  نآ  ریغ  يارب  هچنآ  بانج  نآ  لئاضف  زا  هدش  حیحـص  هک  هتفگن  نیا  دمحا  هک  دیوگیم  دیامنیم و  مالک  نیا 
توبث و رد  یلاعت  هَّللا  دـمحب  هکنآ  لاح  باـنج  نآ  ریغ  يارب  هدـشن  يورم  هک  يردـق  باـنج  نآ  يارب  هدـش  يورم  هک  هتفگ  نیا  دـمحا 

فورعملا یبلحلا  دمحم  نب  دمحم  دیلولا  وبا  هماّلع  تسین  یبیر  یکـش و  تسنآ  یفن  ددص  رد  هیمیت  نبا  هک  یجهن  هب  دمحا  مالک  ققحت 
همحر لبنح  نب  دمحا  لاق  ةریهش  ةروهـشم  ةریثک  هلئاضف  هتفگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همجرتب  رظانملا  ضور  رد  هنحـش  نباب 

هک تسحـضاو  ترابع  نیزا  هب  کیهان  ههجو و  مّرک  هنع و  هَّللا  یـضر  ّیلع  لضف  یف  حص  ام  ۀباحّـصلا  نم  دمحا  لضف  یف  حصی  مل  هَّللا 
لامک ّتیمتح و  تیاهن  دـنادیم و  دـمحا  مالک  مزجلا  متحلاـب و  تستحـص  رکذ  رب  لمتـشم  ۀحارـص  هک  ار  مـالک  نیا  هنحـش  نبا  همـالع 

رجح نبا  ربلا و  دبع  نبا  لثم  املع  زا  هلمج  هک  تسناد  دیاب  دـنادرگیم و  حـضاو  رهاظ و  مهف  بابرا  رب  هب  کیهان  هملک و  زا  نآ  ّتیعطق 
ار دمحا  مالک  هَّللا  یلو  يولوم  نیبم و  دـمحم  يولوم  نیدـلا و  ماظن  قحلا و  دـبع  یکم و  رجح  نبا  يدوهمـس و  یطویـس و  ینالقـسع و 

ۀباحّـصلا نم  دـحا  قـح  یف  دری  مل  یلع و  لـئاضف  یف  يور  اـم  داـیجلا  دـیناسالاب  ۀباحـصلا  نم  دـحا  لـئاضف  یف  وری  مل  هک  ظاـفلا  نیاـب 
دانتسا و نوکر و  تیاهن  لباق  هحیحص  دیناسا  لثم  مه  دایج  دیناسا  هک  تسرهاظ  دننادیم و  تباث  یلع  یف  ءاج  امم  رثکا  دایجلا  دیناسالاب 

دیناسا مالک  نیا  همجرت  رد  بیرق  نع  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  عمـستس  امک  اـملع  ضعب  هک  تساـج  نیمه  زا  تسداـمتعا و  توبث و  لاـمک  تبث 
لبنح و نب  دمحا  لاق  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همجرتب  باعیتسا  رد  ّربلا  دبع  نبا  دناهتفرگ  هحیحـص  دـیناسا  ینعمب  ار  دایج 

ههجو هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  لئاضف  یف  يور  ام  دایجلا  دیناسالاب  ۀباحصلا  نم  دحا  لئاضف  یف  وری  مل  یضاقلا  قاحسا  نب  لیعامسا 
دـمحا و لاق  رجح  نبا  ظفاحلا  لاق  هتفگ  نیدـقعلا  رهاوج  رد  يدوهمـس  نیدـلا  رون  یئاسّنلا و  بیعـش  نب  یلع  نب  دـمحا  لاـق  کلذـک  و 

ققحم خیش  ّیلع و  یف  ءاج  امم  رثکا  دایجلا  دیناسالاب  ۀباحّصلا  نم  دحا  قح  یف  دری  مل  ّيروباسینلا  یلع  وبا  یئاسّنلا و  یضاقلا و  لیعامسا 
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امهریغ یئاسّنلا و  دمحا و  لاق  یطویسلا  لاق  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همجرتب  ةاکـشم  لاجرلا  ءامـسا  رد  يولهد  قحلا  دبع 
دمحا ماما  هتفگ  ضفارم  رد  يروپنراهس  یهتنا و  هنع  هَّللا  یضر  یلع  یف  ءاج  امم  رثکا  دایجلا  دیناسالاب  ۀباحـصلا  نم  دحا  قح  یف  دری  مل 
هدـمآ رگید  هباحـص  لئاضف  رد  هچنآ  زا  هدایز  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  بقانم  رد  دایج  دـیناساب  ثیداحا  هک  دـناهتفگ  ناشیا  ریغ  یئاـسن و  و 

دیناسالاب ۀباحـصلا  نم  دحا  قح  یف  دری  مل  مهریغ  یئاسّنلا و  دـمحا و  لاق  هتفگ  نیبحملا  ۀـفحت  رد  نیدـلا  ماظن  الم  یهتنا و  هدـش  يورم 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحصا  نم  دحال  درو  ام  لبنح  نب  دمحا  نع  جرخا  یلع و  یف  ءاج  امم  رثکا  دایجلا 

43 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زا رتشیب  هباحص  زا  یکی  چیه  رد  هحیحـص  دیناساب  ثیداحا  هدشن و  دراو  هک  ناشیا  ریغ  یئاسن و  دمحا و  تفگ  یلعل  درو  ام  لئاضفلا  نم 

یبأ نب  یلع  لئاضف  نایب  رد  لصف  هتفگ  ةاجنلا  ۀلیـسو  باتک  رد  نیبم  دمحم  يولوم  یهتنا و  بلاط  یبأ  نب  یلع  قح  رد  هدـش  دراو  هکنآ 
امم رثکا  دایجلا  دیناسالاب  ۀباحـصلا  نم  دحا  قح  یف  دری  مل  امهریغ  یئاسّنلا و  دـمحا و  لاق  هریغ  قعاوّصلا و  یف  هیلع  هَّللا  تاولـص  بلاط 

دمحا و تفگ  یلعل  درو  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  دـحال  درو  ام  لاق  لبنح  نب  دـمحا  نع  جرخا  یلع و  یف  ءاج 
یبأ نب  یلع  قح  رد  هدش  دراو  هک  نآ  زا  رتشیب  هباحص  زا  یکی  چیه  قح  رد  هحیحص  دانـساب  ثیداحا  هدشن  دراو  هک  ناشیا  ریغ  یئاسن و 
ردـق ره  نیرادـلا  یف  هَّللا  كدـّیا  نادـب  هتفگ  نیلـسرملا  دیـس  لآ  بقاـنم  یف  نینمؤملا  ةآرم  رد  يونهکل  هَّللا  یلو  يولوم  یهتنا و  بلاـط 

دری مل  امهریغ  یئاسّنلا و  دمحا و  لاق  هدشن  عقاو  هباحص  زا  کیچیه  ناش  قح و  رد  دناهدش  عقاو  یـضترم  ترـضح  ناش  رد  هک  ثیداحا 
مزراوخ و بطخا  یقهیب و  یبلعث و  مکاح و  لثم  املع  زا  هرمز  یهتنا و  ّیلع  یف  ءاج  اّمم  رثکا  دایجلا  دیناسالاب  ۀباحـصلا  نم  دحا  قح  یف 
يدوهمـس و نیدلا  رون  یطویـس و  نیدلا  لالج  يدنرز و  فسوی  نب  دـمحم  یجنک و  فسوی  نب  دـمحم  يرزج و  ریثا  نبا  رکاسع و  نبا 
يوره و كرابم  یمرهج و  نیدلا  لامک  سوردیعلا و  هَّللا  دبع  نب  خیش  ینارعـش و  باهولا  دبع  لمج و  نامیلـس  خیـش  یکم و  رجح  نبا 

هَّللا یلو  يونهکل و  نیبم  دمحم  هَّللا و  ّیلو  هاش  قحلا و  دبع  خیـش  نیدلا و  ماظن  اّلم  یناشخدب و  دمحم  ازرم  يرداق و  دـمحم  نب  دومحم 
ام لئاضفلا  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  دحال  ءاج  ام  هک  ظافلا  نیاب  ار  دمحا  مالک  ناخ  نیدلا  دیـشر  يونهکل و 
رب دـنیامرفیم و  تابثا  نآ  لاثما  یلعل و  درو  ام  لئاضفلا  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  دـحال  درو  اـم  یلعل و  ءاـج 

مکاحلا هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دـبع  وبا  تسققحت  توبث و  ياصقا  نذوم  زین  درو  ام  ءاج و  ام  ظفل  هک  تسین  یفخم  لمات  رـصبت و  بابرا 
رفظملا نب  دمحم  نیـسحلا  ابا  یحارجلا و  نسحلا  نب  یلع  نسحلا  ابا  یـضاقلا  تعمـس  هتفگ  نیحیحـصلا  یلع  كردتـسم  رد  ّيروباسینلا 

هَّللا لوسر  باحـصا  نم  دحال  ءاج  ام  لوقی  لبنح  نب  دمحا  تعمـس  لوقی  یمرـضحلا  نوراه  نب  دمحم  دـماح  ابا  انعمـس  نالوقی  ظفاحلا 
رد مزراوخ  بطخاب  فورعملا  دمحا  نب  قفوم  دیوملا  وبا  هنع و  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلعل  ءاج  ام  لئاضفلا  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 

دمحا ظفاحلا  مامالا  نع  يوری  ام  اضیا  کلذ  یلع  ّکلدی  هتفگ و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  ترثک  نایب  رد  بقانملا  باتک 
سرافلا هنّابا و  یف  ّنفلا  اذـه  یف  هب  يدـتقملا  هنامز و  ماما  هنارقا و  عیرق  ثیدـحلا  ملع  یف  ثیدـحلا  باحـصا  تفرع  امک  وه  لبنح و  نب 

نب دمحا  مامالا  نا  ملع  امل  ۀـلومحم  قیدـصتلا  لهاک  یلع  ۀـلوبقم و  هنع  هَّللا  یـضر  هیف  هتیاور  هنادـیم و  یف  ظافحلا  ناسرف  ّبکی  يذـّلا 
امهیلع هَّللا  ناوضر  نیخیـشلا  لیـضفت  یلا  اولام  هلفح  یلا  يوضنا  هلبح و  یف  بطح  هلاونم و  یلع  جـسن  هلاثم و  یلع  يذـتحا  نم  لبنح و 
رفحلا نمحرلا  دبع  نب  لضفلا  وبا  ۀّمئالا  رخف  دهازلا  مامالا  خیـشلا  هاور  ام  وه  حاّرلاب و  هرتس  نکمی  حایّـصلا ال  دومعک  هیف  هتیاور  تءاجف 

نمحرلا دبع  مساقلا  وبا  انربخا  لاق  يدنقرمّـسلا  دمحا  نب  نسحلا  دـمحم  وبا  مامالا  خیـشلا  انربخا  لاق  ةزاجإ  هَّللا  همحر  یمزراوخلا  يدـنب 
دمحا نب 

44 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا دبع  وبا  انربخا  اعیمج  اولاق  یقهیبلا  نیسحلا  نب  دمحا  ینوباّصلا و  نمحرلا  دبع  رـصن  یبأ  نب  لیعامـسا  راّطعلا و  نا  دبع  نب  دمحم  نب 
نب دمحم  دماح  ابا  انعمـس  نالوقی  ظفاحلا  رفظم  نب  دـمحم  نسحلا  ابا  نیـسحلا و  نب  یلع  نسحلا  ابا  مامالا  یـضاقلا  تعمـس  لاق  ظفاحلا 
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هَّللا لوسر  باحـصا  نم  دحال  ءاج  ام  لوقی  لبنح  نب  دمحا  تعمـس  لوقی  یـسوطلا  روصنم  نب  دـمحم  تعمـس  لوقی  یمرـضحلا  نوراه 
رد يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلعل  ءاج  ام  لئاضفلا  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
نب دمحم  بلاط و  یبأ  نب  یلعل  ءاج  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  باحـصا  نم  دـحال  ءاج  ام  لبنح  نب  دـمحا  لاق  هتفگ  لماک  خـیرات 
ماما نع  انیور  ام  کلذ  یلع  کلدـی  هتفگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  ترثک  ناـیب  رد  بلاـطلا  ۀـیافک  رد  یجنک  فسوی 

یف نفلا  اذه  یف  هب  يدتقملا  هنامز و  ماما  هنارقا و  عیرق  ثیدـحلا  ملع  یف  ثیدـحلا  باحـصا  فرعا  وه  لبنح و  نب  دـمحا  ثیدـحلا  لها 
هنا کشی  هنیدیف و ال  مهتی  ۀـلومحم و ال  قیدـصتلا  لهاک  یلع  ۀـلوبقم و  هتیاور  هنادـیم و  یف  ظافحلا  ناسرف  ّبکی  يذـلا  سرافلا  هنابا و 
وبا ماشلا  یتفم  ۀـمالعلا  انربخا  ام  وه  حاّرلاب و  هرتس  نکمی  حابّـصلا ال  دومعک  هیف  هتیاور  تءاجف  رمع  رکب و  یبأ  نیخیـشلا  لیـضفتب  لوقی 
نب معنملا  دبع  رفظملا  وبا  انربخا  یعفاشلا  نسحلا  نب  یلع  مسقلا  وبا  ظفاحلا  انربخا  يزاریشلا  لیمج  نب  دمحم  نب  هَّللا  ۀبه  نب  دمحم  رصن 

تعمـس لوقی  ظفاحلا  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  تعمـس  لاق  یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دـمحا  قیقحتلا  یلع  ظفاحلا  مامالا  انربخا  میرکلا  دـبع  مامالا 
یمرضحلا نوراه  نب  دمحم  دماح  ابا  انعمس  نالوقی  ظفاحلا  رفظملا  نب  دّمحم  نیسحلا  ابا  یحاّرجلا و  نسحلا  نب  ّیلع  نسحلا  ابا  یـضاقلا 

هیلع و هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحصا  نم  دحال  ءاج  ام  لوقی  لبنح  نب  دمحا  مامالا  تعمس  لوقی  یسوطلا  روصنم  نب  دّمحم  تعمس  لوقی 
نکی مل  ۀبترم و  ۀقباس و  لکل  قحتـسم  ۀبقنم و  ۀلیـضف و  لک  لها  وه  یقهیبلا و  ظفاحلا  لاق  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلعل  ءاج  ام  ملس 

ررد مظن  رد  يدنرز  فسوی  نب  دمحم  خـیراتلا و  نم  هتمجرت  یف  یقـشمدلا  ظفاحلا  هجرخا  اذـکه  تلق  هنم  ۀـفالخلاب  قحا  هتقو  یف  دـحا 
ءاج ام  لئاضفلا  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  دـحال  ءاج  ام  هَّللا  همحر  لبنح  نب  دـمحا  مامالا  لاـق  هتفگ  نیطمـسلا 

ام لبنح  نب  دمحا  مامالا  لاق  هلـضف  یف  ةدراولا  ثیداحالا  یف  لصف  هتفگ  ءافلخلا  خـیرات  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  بلاط و  یبأ  نب  یلعل 
يدوهمس نیدلا  رون  مکاحلا و  هجرخا  هنع  هَّللا  یضر  یلعل  درو  ام  لئاضفلا  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  دحال  درو 

دحال ءاج  ام  هَّللا  همحر  لبنح  نب  دمحا  مامالا  لاق  یتح  ةریثک  ةریهش  ۀلیلج  ۀمیظع  هنع  هَّللا  یضر  یلع  بقانم  هتفگ و  نیدقعلا  رهاوج  رد 
مامالا هجرخا  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلعل  ءاـج  اـم  لـئاضفلا  نم  مهنع  هَّللا  یـضر  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم 

اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  یلاعت  هلوق  لوزن  ببس  ۀّصق  رکذ  بقع  هریسفت  یف  یبلعثلا 
لئاضف یف  یناثلا  لصفلا  هتفگ  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  ۀیآلا و 

45 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یئاسّنلا یضاقلا و  لیعامسا  لاق  یلعل و  ءاج  ام  لئاضفلا  نم  دحال  ءاج  ام  دمحا  لاق  یتح  ةریهش  ۀمیظع  ةریثک  یه  ههجو و  هَّللا  مرک  یلع 

حرش هیکم  حنم  رد  یکم  رجح  نبا  زین  ّیلع و  یف  ءاج  امم  رثکا  ناسحلا  دیناسالاب  ۀباحصلا  نم  دحا  قح  یف  وری  مل  ّيروباسینلا  یلع  وبا  و 
ثیح نم  هلثم  يأ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبـّنلا  ونـص  هتفگ  ءـالولا  هداد و  يداوـف و  نید  نم  یبـّنلا و  ونـص  رعـش * حرـشب  هیزمه  هدیـصق 

نم وه  هیبا و  ونـص  لجّرلا  ّمع  اّمناف  يذمّرتلا  ثیدح  یف  دحاو و  امهلـصا  نیتلخنک و  امهف  بلّطملا  دبع  وه  دـحاو و  لصا  یف  امهعامتجا 
یف عزان  نم  یلع  ّدرلا  هنع و  بّذـلا  هترـصانم و  يأ  ءـالولا  هّبح و  ياهداد  یبلق و  يأ  يداوف  داـقتعا  يأ  نید  يذـّلا  يأ  نم  لـیبقلا و  اذـه 

امب المع  کلذ  هنم و  ءيرب  وه  امب  هومر  رمالا و  یف  هوعزان  هیلع و  اوجرخ  نم  یلع  اهیلع و  عامجالا  عوقوب  لابی  مل  هتفالخ و 
يدعب نمؤم  ّلک  ّیلو  وه  هنم و  انا  ینم و  اّیلع  ّنا  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لآ  ّمهّللا و  وه  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هنع  ّحص 

اذهل کلذب و  مظاّنلا  هّصخ  ربانملا  یلع  یتح  هصیقنت  هّبـس و  یف  اوغلاب  نیذـلا  جراوخلا  ۀـّیمأ و  ینب  نم  هئادـعا  ةرثکل  هنع  ّبّذـلا  دّـکاتل  و 
ام لئاضفلا  نم  دحال  ءاج  ام  لبنح  نب  دمحا  لاق  مث  نم  ّقحلل و  ةرصن  ۀمالل و  احصن  هنع  هَّللا  یـضر  هلئاضف  ّثبب  ظافحلا  ةذباهج  لغتـشا 
یف درو  ام  رثکا  ناسحلا  دیناسالاب  ۀباحـصلا  نم  دحا  قح  یف  دری  مل  ّيروباسینلا  یلع  وبا  یئاسّنلا و  یـضاقلا و  لیعامـسا  لاق  یلعل و  ءاج 

ّبذلا هترصانم و  يأ  هتالاوم  يأ  واولا  حتفب  ءالولا  هلوق و  هتفگ و  روکذم  رعش  حرشب  هّیدمحا  تاحوتف  رد  لمج  نامیلس  خیش  ّیلع و  ّقح 
یلع یتح  هصیقنت  هّبـس و  یف  اوغلاب  نیذلا  جراوخلا  ۀّیمأ و  ینب  نم  هئادعا  ةرثکل  هنع  ّبّذـلا  دـکاتل  هتفالخ و  یف  عزان  نم  یلع  دّرلا  هنع و 
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نم دحال  ءاج  ام  دمحا  لاق  مث  نم  قحلل و  ةرـصن  ۀـمالل و  احـصن  هلئاضف  رـشنب  ظافحلا  رباکا  لغتـشا  اذـهل  کلذـب و  مظانلا  هّصخ  ربانملا 
لبنح نب  دمحا  ینعی  ناک  هتفگ و  لبنح  نب  دـمحا  همجرتب  راونالا  حـقاول  رد  ینارعـش  باهولا  دـبع  ّیلعل و  ءاج  ام  لئاضفلا  نم  ۀباحـصلا 

نب خیش  نب  هَّللا  دبع  نب  خیش  هنع و  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلعل  ءاج  ام  لئاضفلا  یف  ۀباحصلا  نم  دحال  ءیجی  مل  لوقی  هنع  هَّللا  یـضر 
ۀمیظع ةریثک  ههجو  هَّللا  مّرک  هنع و  هَّللا  یـضر  هلئاضف  هتفگ و  يوفطـصملا  ّرّـسلا  ّيوبّنلا و  دـقعلا  باتک  رد  يولع  اب  سوردـیعلا  هَّللا  دـبع 

قح یف  دری  مل  ّيروباسینلا  یلع  وبا  یئاسّنلا و  یـضاقلا و  لیعامـسا  لاق  یلعل و  ءاج  ام  لئاضفلا  نم  دـحال  ءاج  ام  دـمحا  لاق  یتح  ةریهش 
هتفگ قعاوص  همجرت  ۀعطاق  نیهارب  رد  یمرهج  نیدلا  رخف  نب  نیدـلا  لامک  ّیلع و  یف  ءاج  ام  رثکا  ناسحلا  دـیناسالاب  ۀباحـصلا  نم  دـحا 
چیه لئاضف  رابخا  ثیداحا و  رد  هک  هتفگ  هَّللا  همحر  دمحا  ماما  هچنانچ  تسروهشم  ریثک  نآ  هنع و  هَّللا  یضر  یلع  لئاضف  رد  مود  لصف 

دیناساب ثیداحا  رادقم  نیا  هک  دناهتفگ  يروباسین  یلع  وبا  یئاسن و  یضاق و  لیعامسا  هدشن و  دراو  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  لضف  لثم  سک 
نسحا رد  كرابم  الم  یهتنا و  هدشن  دراو  مهنع  هَّللا  یضر  باحصا  زا  کی  چیه  قح  رد  هدش  دراو  هنع  هَّللا  یضر  یلع  قح  رد  هک  هنسح 

ثیداحا تایآ و  رادـقم  نآ  تفگ  دـمحا  هکنادـب  هنع  هَّللا  یـضر  نینمؤملا  ریما  لئاضف  نایب  رد  موس  لصف  هتفگ  قعاوص  همجرتب  رابخالا 
باحصا زا  يدحا  چیه  تلیضف  رد  تسروکذم  هنع  هَّللا  یضر  یلع  تلیضف  رد  هک 
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لئاضف هنع  هَّللا  یـضر  یلع  لئاضف  زا  رتشیب  هک  دنتفگ  يروباسین  یلعی  وبا  یئاسن و  لیعامـسا و  یـضاق  تسین و  روکذم  مهنع  هَّللا  یـضر 

؟؟؟ يوه طارـص  رد  يرداق  یناخیـش  یلع  نب  دمحم  نب  دومحم  یهتنا و  دشن  عقاو  وکین  دانـساب  مهنع  هَّللا  یـضر  باحـصا  زا  یکی  چیه 
رازم مکاحلا و  هجرخا  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلعل  درو  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  باحـصا  نم  دـحال  درو  اـم  لـبنح  نب  دـمحا  لاـق  هتفگ 

بلاغلا هَّللا  دـسا  بقانملا  نم  هب  صتخا  امیف  لوالا  بابلا  هتفگ  راهطالا  تیبلا  لها  بقانم  نم  ّحـص  امب  راربـالا  لزن  رد  یناشخدـب  دـمحم 
جرخا ههجو و  هَّللا  مرک  یلع  قح  یف  ءاـج  اـمم  رثکا  داـیجلا  دـیناسالاب  ۀباحـصلا  نم  دـحا  قح  یف  دری  مل  یئاـسّنلا  لاـق  ههجو و  هَّللا  مرک 
دمحم ازرم  زین  یلعل و  درو  ام  لئاضفلا  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  دحال  درو  ام  لاق  لبنح  نب  دمحا  نع  مکاحلا 

هنع و هَّللا  یـضر  یلع  یف  ءاج  امم  رثکا  دایجلا  دـیناسالاب  ۀباحـصلا  نم  دـحا  قح  یف  دری  مل  یئاسّنلا  لاق  هتفگ  اجنلا  حاتفم  رد  یناشخدـب 
خیش یلع و  یف  درو  ام  لئاضفلا  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  دحال  درو  ام  لاق  لبنح  نب  دمحا  نع  مکاحلا  جرخا 
رثکا رثام  بقانم و  باب  لک  یف  هنع  هَّللا  یـضر  هل  هتفگ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همجرتب  ةاکـشم  لاجرلا  ءامـسا  رد  قحلا  دبع 
یلعل درو  ام  لئاضفلا  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  دـحال  درو  ام  هَّللا  همحر  لـبنح  نب  دـمحا  لاـق  یـصحت  نا  نم 

باحـصا نم  دـحال  ءاج  ام  لاق  لبنح  نب  دـمحا  نع  مکاحلا  جرخا  هتفگ  ءافلخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا  یلو  هاش  مکاحلا و  هجرخا  هنع  هَّللا  یـضر 
دمحا ماما  هک  تسناد  دیاب  هتفگ  نینیعلا  ةرق  رد  هَّللا  یلو  زین  هنع و  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلعل  ءاج  ام  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 

یلو يولوم  بلاط و  یبأ  نب  یلعل  ءاج  ام  لئاضفلا  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  دحال  ءاج  ام  تسا  هتفگ  لبنح  نب 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحصا  نم  دحال  ءاج  ام  ثیدح  رکذ  ام  دعب  ءافخلا  ۀلازا  یف  لاق  هتفگ  نینمؤملا  ةآرم  رد  يونهکل  هَّللا 

قعاوص بحاص  هچنآ  تسا  هلمجنآ  زا  هتفگ و  نیبم  قح  رد  دیـشر  لضاف  خـلا و  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلعل  ءاج  ام  لئاضفلا  نم 
لـصف نیمه  رد  هچنآ  تسا  هلمجنآ  زا  یلعل و  ءاج  ام  لئاضفلا  نم  دـحال  ءاج  ام  دـمحا  لاق  دـیامرفیم  سماـخ  باـب  زا  یناـث  لـصف  رد 

یف ءاج  اّمم  رثکا  ناسحلا  دیناسالاب  ۀباحصلا  نم  دحاو  قح  یف  دری  مل  يروباسیّنلا  یلع  وبا  یئاسّنلا و  یـضاقلا و  لیعامـسا  لاق  دیامرفیم 
هدومن جارخا  یـضترم  یلع  نینمؤملا  ریما  ناش  رد  یـصحت  دـعت و ال  ـال  ثیداـحا  هک  یناـسک  هتفگ  لاـقملا  ۀـفاطل  حاـضیا  رد  زین  یلع و 
قعاوص رد  هکناـنچ  هدـشن  دراو  هباحـص  زا  يرگید  قح  رد  هدـش  دراو  ناـشیا  ناـش  رد  ثیداـحا  ردـق  ره  هکنیا  هب  دنـشاب  هدرک  حیرـصت 

لاق یلعل و  ءاج  ام  لئاضفلا  نم  دـحال  ءاج  اـم  دـمحا  لاـق  یتح  ةریهـش  ۀـمیظع  ةریثک  ههجو  مرک  هنع و  هَّللا  یـضر  هلئاـضف  دـیامرفیم و 
خلا ّیلع  یف  ءاج  اّمم  رثکا  ناسحلا  دیناسالاب  ۀباحّصلا  نم  دحاو  ّقح  یف  دری  مل  يروباسیّنلا  یلع  وبا  یئاسّنلا و  یضاقلا و  لیعامسا 
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ماعّطلا ماعطا  ّناف  هعم  لکایل  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  ءیجی  نا  بسانی  میظع  رما  هیف  سیل  ریطلا  لـکا  ّنا  ثلاـّثلا  هَّللا  هازخا  ۀـّیمیت  نبا  لاـق  ّمث 
بـسانی انه  میظع  رما  ّياف  ایند  نید و ال  ۀحلـصم  یلع  ۀنوعم  لکالا و ال  اذهل  هَّللا  دنعل  ۀبرق  ةدایز  کلذ  یف  سیل  رجافلا و  ّربلل و  عورـشم 
مالسالا خیش  زا  نآ  رودص  تسا و  هدیـسر  ایلع  هورذب  تفاخـس  تکاکر و  رد  ماظن  تفارخ  مالک  نیا  هلعفب و  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  لعج 

لابق رد  نوچ  انامه  دنـشاب  هدوب  دوخ  هلحن  لـها  نیملکتم  رباـکا  زا  هچ  رگا  تنـس  لـها  هک  تسنآ  شببـس  نکل  دوب  دـیعب  تیاـغب  ناـینس 
بانج لئاضف  هظحالمب  ناشتّیبصع  قرع  مه  دنوریم و  ورف  ّریحت  شاهدنا و  هّجل  رد  دننکیم و  مگ  اپ  تسد و  ّقح  لها  هنیتم  تالالدتسا 

دـنزاسیم و دوخ  زیوآتسد  ار  سبای  بطر و  ره  شیـشح  لکب  ثبـشتی  قیرغلا  دافمب  مرج  دـنزیم ال  شوج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
دوبن یمیظع  رما  ریط  لکا  هک  ینعم  نیاب  هوفت  هلمجلاب  دنزابیم  شیوخ  تسد  زا  یجنس  تقیقح  تفصن و  دقن  رجب  رجع و  بئارغ  زا  رباب 

امظع و اب  تلکاوم  ـالقع  یماـمت  دزن  هک  تسرهاـظ  رپ  هک  اریز  تسبیرغ  تیاـهن  دـشاب  بساـنم  هَّللا  یلا  قلخلا  بحا  ءیجم  نآ  يارب  هک 
کش و نآ  ندوب  میظع  فرش  رد  یملسم  چیه  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  اب  تلکاوم  فیکف  تسفرش  لیلد  اربک 

تیاـهن دـهاوخب  ار  قلخلا  ّبحا  میظع  فرـش  نیا  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  رگا  سپ  دروآ  دـهاوخن  بیر 
هـشئاع ترـضح  هعقاو  نیرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ياعد  عامـس  تقوب  هک  تساـج  نیمه  زا  دراد و  تبـسانم 
هلعجا مهّللا  رگید  تیاورب  ةدابع و  نب  دعس  هلعجا  مهّللا  تفگ  سنا  یبأ و  هلعجا  مهّللا  تفگ  هصفح  یبأ و  هلعجا  مهّللا  درک  اعد  هدهتجم 

اریز تسطبر  هچ  هیف  نحن  امب  هدومرف  هدافا  مالـسالا  خیـش  هک  ار  ماعط  ماعطا  تیعورـشم  هک  دیابریم  متریح  هب و  فّرـشن  یّتح  اّنم  الجر 
هیلع هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هک  دیآیمن  مزال  رجاف  ّرب و  ره  يارب  ماعط  ماعطا  تیعورـشم  زا  تستلکاوم و  يارب  رایتخا  رد  مالک  هک 

هک یسک  يارب  ادخ  يوسب  ار  تبرق  تدایز  مالسالا  خیـش  یفن  دیامرفن و  رایتخا  ار  قلخلا  بحا  دوخ  تلکاوم  فرـش  يارب  ملـس  هلآ و  و 
شحفا مه  نا  زا  ایند  نید و  تحلـصم  یفن  بانج و  نآ  بدا  ءوس  لامک  شحاف و  ياطخ  دـیامرف  راـیتخا  تلکاوم  يارب  ار  وا  باـنج  نآ 

رب نارگید  ّدر  اـعد و  ریرکتب  وا  بلط  تسمیظع و  فرـش  هک  تلکاوم  يارب  یـصخش  صیـصخت  زا  هک  تسنـشور  لـقاع  ره  دزن  هک  اریز 
همه نیزا  رگا  تسنید و  حلاصم  زا  میظع  یتحلصم  نیا  ددرگیم و  رهاظ  صخش  نآ  لضف  لامک  لاقم  نیا  نیعماس  لاح و  نیا  نیدهاش 

مه ادخ  يوسب  تبرق  تدایز  بجوم  تسین و  میظع  يرما  بانج  نآ  اب  تلکاوم  هک  مینک  لوبق  مالسالا  خیـش  داشرا  بسح  میرذگ و  رد 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  بلط  کلذـعم  نکل  دوشیمن  روصتم  يوایند  ینید و  یتحلـصم  رب  تناـعا  دـشابیمن و 
لثم رگا  داد  دـیاب  كرت  ار  فاستعا  درک و  دـیاب  فاصنا  دوش  ثیدـح  عضو  هنیرق  هک  تسین  مه  هورکم  ای  مارح  ار  قلخلا  ّبحا  نآ  يارب 
هَّللا دنروآیم ال و  نابز  رب  ار  مالک  نیا  نآ  حدقب  ناشتارضح  ایآ  دندیـشارتیم  تنـس  لها  خویـش  رمع  ای  رکب  وبا  قح  رد  ار  ثیدح  نیا 

ضحم هک  دـندومرفیم  هدافا  ناسل  تطالـس  لامکب  دندرمـشیم و  رثاـم  نیرتگرزب  رخاـفم و  مظعا  زا  هکلب  دـندشیمن  ناـب  هوفتم  زگره 
تیاغب ندومن و  بلط  صوصخلاب  ار  وا  ندرکن و  تلکاوم  نارگید  اب  هک  اج  هچ  تسوا  تیلضفا  لیلد  یسک  اب  بانج  نآ  تلکاوم 
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هّیمیت نبا  دادل  ّبلصت و  دانع و  بّصعت و  ضحم  هلمجلاب  هدومرف  فرـشم  فرـش  نیاب  ار  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  بانج  نآ  هک  دمآ  بسانم 
حیحص ثیدح  نیا  تحص  رد  هیناملظ  سجاوه  هیناطیش و  تالیوست  هفیخـس و  سواسو  هکیکر و  تاهبـش  نینچب  هکنیا  هب  هدرک  أجلم  ار 

ریط هک  تسا  هدش  تباث  هعیش  تایاور  رد  اذهعم  دزادنایم و  تحیـضف  ییاوسر و  ضرعم  رد  ار  دوخ  تقیقح  رد  دنکیم و  حدق  تباث  و 
دهاوخ نالطب  داسف و  لامک  رد  هبـش  نیا  نیا  رب  انب  سپ  تستباث  ینعم  نیا  مه  تنـس  لـها  تاـیاور  رد  دوب و  هدروآ  تنج  زا  لـیئربج  ار 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  دـیایب و  هَّللا  یلا  قلخلا  بحا  هک  تسبـسانم  هک  تسمیظع  رما  هبـش  الب  ّتنج  ریط  لکا  هک  اریز  دوب 
دنوادـخ زگره  تسملاع و  دـنوادخ  يوسب  لکا  تبرق  تدایز  لیلد  تنج  ماـعط  ندروخ  هک  تسروهظ  تیاـغ  رد  مه  نیا  دروخب و  ملس 
یـسلجم هماّلع  تسلکآ  تمـصع  لیلد  نآ  ندروخ  ّقح  لها  دزن  هکلب  تسا  هدرکن  لوذـبم  رجاف  ّرب و  ره  يارب  ار  تنج  ماعط  ماعطا  ملاـع 
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هنیرق دوب و  هدروآ  تشهب  زا  لیئربج  نایرب  غرم  نآ  هک  دوشیم  رهاظ  هعیـش  ثیداحا  ضعب  زا  هکنادب  دیامرفیم  نیقیلا  قح  رد  هارث  باط 
ماعط هکنآ  رابتعاب  دادـن  ناشیاب  هصح  درکن و  کیرـش  ار  نارـضاح  وا  ریغ  سنا و  توتف  تواخـس و  ناـب  ترـضح  نآ  هک  تسنآ  نآ  رب 

تماما تمصع و  رب  لیلد  ددرگیم و  فعاضم  هعقاو  رد  ترضح  نآ  تلیـضف  نیا  رب  انب  ندروخ و  تسیناور  موصعم  ریغب  ایند  رد  تشهب 
یلبرالا نسحلا  نب  میهاربا  نب  دعسا  همالع  ار  نآ  هک  یثیدحب  تسدّیؤم  هارث  باط  یـسلجم  همالع  مالک  نیا  یهتنا و  دش  دناوتیم  ود  ره 

نورشعلا یناثلا و  ثیدحلا  هترابع  هذه  هدرک و  تیاور  دوخ  نیعبرا  رد 
رکب و وبا  هعم  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  جرخف  ارطم  ۀـیندملا  ترطما  لاـق  ناـحوص  نب  ۀعـصعص  یلا  یخوـنتلا  هَّللا  دـبع  هعفری 

ۀهکاف نم  ائیش  انمعطا  مهّللا  لاق  ءامّسلا و  یلا  هفرط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  عفرف  بذج  دعب  رطملاب  ۀحرف  ریـسم  اوراسف  یلع  هب  قحتلا 
اهنم و يور  یتح  اهّصمف  اّیلع  اهلوان  اهنم و  يور  یتح  اهّصم  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  اهذخاف  ءامّسلا  نم  يوهت  ۀناّمرب  وه  اذاف  ۀّنجلا 

یلع ای  کل  ائینه  رکب  وبا  لاقف  اهنم  کتمعطال  هّیصو  وا  یبن  الإ  ایندلا  یف  ۀّنجلا  رامث  نم  لکای  ّهنا ال  الول  لاق  رکب و  یبأ  یلا  تفتلا 
صوکن و لودـع و  ضارعا و  انامه  تسین  یبیر  هبـش و  ایند  رد  تنج  همعطا  لکا  يارب  ملاـع  دـنوادخ  تبرق  لاـمک  لوصح  رد  هلمجلاـب 

ثیح تستریح  ناوارف  هیام  هک  هتفگ  وغل  تیاغب  یمـالک  مـالک  نیزا  دـعب  هّیمیت  نبا  تسلوبقلاـب و  قیقح  قح  تدـناعم  نیع  نآ  زا  لوکن 
هَّللا و یلا  قلخلا  ّبحا  اّیلع  ّنا  ملعی  ناک  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  ّنا  نولوقی  مّهناف  ۀضفاّرلا  بهذم  ضقانی  ثیدحلا  اذه  ّنا  عباّرلا  لاق 
هک تسا  هدز  الب  هچ  ار  مالسالا  خیـش  منادیمن  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  فرعی  ناک  ام  ّهنا  یلع  ّلدی  ثیدحلا  اذه  هدعب و  نم  ۀفیلخ  هلعج  هنا 

نئاغض و نارین  لاغتشا  دانع و  تیبصع و  هواشغ  نایـشغ  ببـسب  دنکیمن و  مه  تاّیلج  تاحـضاو و  كاردا  ماقم  نیا  رد  شتریـصب  هدید 
هک دنیامرف  داشرا  دنیآرب و  مالـسالا  خیـش  تیامح  ددـص  رد  ماقم  نیرد  ننـست  لها  هّلل  دوشیم  هوفتم  تارکنم  تاوفه و  بئاجعب  داقحا 
ادخ يوسب  قلخلا  ّبحا  هک  تسنادیمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  بانج  هکنآ  رب  دراد  تلالد  ظفل  مادک  ثیدـح  نیا  رد 

تسیک
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همّلک نتفگ 
کیلإ قلخلا  ّبحاب  ینتئا  مهّللا 

هکلب دنمهفیمن  مالک  نیزا  ار  بلطم  نیا  زگره  عرش  فرع و  تغل و  لها  درادن و  تلالد  ینعم  نیرب  هثالث  تالالد  زا  يدحاب  زگره  هک 
نینمؤملا ریما  بانج  هَّللا  یلا  قلخلا  بحا  هک  تسنادیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بانج  هک  دـننادیم  نیقیب  تربخ  لها 

تلیضف راهظا  يارب  ناونع  نیاب  بلط  هک  تسین  نیا  زج  دوب و  مالّسلا  هیلع  ریما  بانج  اعد  تقو  رد  قلخلا  بحاب  دارم  تسمالـسلا و  هیلع 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  هدومرف و  نایب  تناتم  تغالب و  لامکب  لوئسلا  بلاطم  رد  زین  یعفاش  هحلط  نبا  هماّلع  ار  ینعم  نیا  هچنانچ  دوب  بانج  نآ 

بآمتلاسر بانج  دوخ  هک  دوشیم  حـضاو  نانچ  ّقح  لها  رابخا  ضعب  زا  یلاعت  هَّللا  دـمحب  دیـسر و  دـهاوخ  ترظنب  شتراـبع  بیرقنع 
نآ دوـب و  نیعتم  قـلخلا  بحا  اـعد  زا  شیپ  باـنج  نآ  دزن  هک  دوـمرف  رهاـظ  ریط  هعقاو  نیمه  صوـصخ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

بآمتلاسر بانج  روضحب  اعد  هثلاث  ةّرم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رگا  تسنادیم و  نآ  قادصم  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
دنوادـخ زا  دومرفیم و  اعد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  یمان  مانب  ۀحارـص  بانج  نآ  دـشیمن  رـضاح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

دیامرفیم یلاما  باتک  رد  هارث  باط  قودص  بانج  تساوخیم  ار  بانج  نآ  ندروآ 
لاقف اهنع  هتلاسف  ۀـباصعب  ابوصعم  کلام  نب  سنا  تیار  لاق  ۀـبده  یبأ  نع  هیبا  نع  مشاه  نب  میهاربا  نب  ّیلع  انثّدـح  لاـق  هر  یبأ  انثدـح 
لوسر یلا  يدهاف  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  امداخ  تنک  لاقف  کلذ  نوکی  فیک  هل و  تلقف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ةوعد  یه 

هل تلقف  ّیلع  ءاجف  رئاّطلا  اذـه  یعم  لکأی  ّیلا  کـیلإ و  کـقلخ  ّبحاـب  ینتئا  ّمهّللا  لاـقف  ّيوشم  رئاـط  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا 
هدی ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  عفرف  یموق  نم  الجر  نوکی  نا  تببحا  لوغشم و  کنع  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
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ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تلقف  ّیلع  ءاجف  رئاّطلا  اذـه  نم  یعم  لکأی  ّیلا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاـب  ینتئا  ّمهّللا  لاـقف  ۀـیناّثلا 
کقلخ ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  ۀثلاثلا  هدی  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  عفرف  یموق  نم  الجر  نوکی  نا  تببحا  لوغـشم و  کنع 

الجر نوکی  نا  تببحأ  لوغـشم و  کنع  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تلقف  ّیلع  ءاجف  رئاطلا  اذه  نم  یعم  لکای  ّیلإ  کیلإ و 
ملـس هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هعمـسف  ینع  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لغـشی  ام  لاقف و  هتوص  ّیلع  عفرف  یموق  نم 

ینیتأی نا  تارم  ثالث  لج  ّزع و  هَّللا  توعد  دق  ّینا  یلع  ای  هل  لاق  لخد  املف  هل  نذئا  لاق  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  تلقف  اذـه  نم  سنا  ای  لاقف 
ای مالّـسلا  هیلع  لاقف  کب  ینیتأی  نا  کمـساب  هَّللا  توعدـل  ۀـثلاثلا  یف  ینئیجت  مل  ول  رئاّطلا و  اذـه  نم  یعم  لـکأی  ّیلا  هیلإ و  هقلخ  ّبحاـب 

ملـس هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لوقی  سنا و  یندری  کلذ  ّلک  تارم  ثالث  تئج  دق  ّینا  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
نا تببحاف  ةوعدلا  تعمس  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  اذه  یلع  کلمح  ام  سنا  ای  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یل  لاقف  لوغشم  کنع 

هدی مالّسلا  هیلع  ّیلع  عفرف  لاق  هتیسن  ّینا  تلقف  هتمتکف  مالسلا  هیلع  ّیلع  یندهشتسا  راّدلا  موی  ناک  اّملف  یموق  نم  الجر  نوکی 
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ةوعد هذه  ّیلع  ةوعد  هذه  یلع  ةوعد  هذه  لاقف  هسأر  نع  ۀـباصعلا  فشک  مث  سانلا  نم  هرتسی  حـضوب ال  اسنا  مرا  ّمهّللا  لاقف  ءامّـسلا  یلا 
یلع

تالولدم زا  رـصب  ّضغ  رب  هوالع  دنادیم و  ّقح  لها  بهذم  ضقانم  ار  ثیدح  نیا  مالـسالا  خیـش  هنوگچ  هک  تسبجع  لامک  لحم  سپ 
عابتا و  مـالظلا * یف  ماهّـسلل  یمر  اـّلا  اذـه  لـه  درآیمن  رظنب  تسطوبـضم  ناشرافـسا  بتک و  رد  هک  ار  ثیدـح  نیا  قرط  الـصا  ظاـفلا 

و مامثلا * قرط  نم  فعـضا  قرا و  تاعزنب  ّثبـشتلا  مامّرلا و  نم  یهوا  نهوا و  تاهبـشب  کسمتلا  و  ماـهوالا * سجاوهلا و  سواـسولا و 
بادرگ رد  نانچ  رحو  ورغ و  دیزمب و  وا  ترـضح  هکلب  دـشاب  هدرک  افتکا  تارثع  تاطقـس و  تاوفه و  نیمه  رب  هّیمیت  نبا  هک  ربم  نامگ 

قیهفت قدـشت و  يداو  رد  اباحم  یب  هدیـشیدنین  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  باـنج  رب  عینـشت  دوع  زا  هک  هتفر  ورف  داـنع 
فرعی ناک  ام  وا  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  اّیلع  ّینا  فرعی  ناک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نوکی  نا  اما  لاقی  نا  سماخلا  لاـق  ثیح  هدـیود 
کیلإ قلخلا  ّبحا  هناف  ّیلعب  ینتئا  ّمهّللا  لوقی  وا  هباحـصا  نم  دـحاولا  بلطی  ناک  امک  هبلطب  لسری  نا  هنکمی  ناک  کلذ  فرعی  ناک  ناف 

یبّنلا ناک  نا  یلع و  هجو  یف  بابلا  قلغی  مل  لطابلا و  ءاجّرلا  نم  سنا  حارتسال  ایلع  یّمس  ول  ءاعّدلا و  یف  ماهبالا  ءاعّدلا و  یلا  ۀجاح  ّياف 
فیکف ال ّیلا  کیلإ و  قلخلا  ّبحا  ۀـظفل  یف  ّنا  مث  کلذ  فرعی  ناک  هنوک  نم  هنوعّدـی  ام  لـطب  کـلذ  فرعی  مل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 

طوبرمان چوپ و  رسارس  مالسالا  خیش  هجو  دوسم  هجو  نیا  مالم و  بلاج  مالک  نیا  هک  تسراکشآ  سمـش  لثم  هیلإ و  قلخلا  ّبحا  فرعی 
هک ار  قلخلا  بحا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسنّیعم  مهف  بابرا  دزن  تسطوبه و  تاکرد  لفـسا  يوسب  لزان  و 

ببـسب ات  هک  دـش  دـنبراک  نیا  يارب  اعد  رد  ار  ماهبا  لامجا و  باـنج  نآ  نکل  تسنادیم  دـندوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نآ  قادـصم 
دناوتیمن اعد  نیا  قادصم  ترـضح  نآ  ریغ  هک  دوش  رهاظ  ندش  ترـضح  نآ  ياعد  قادصم  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندمآ 

بناج زا  ترـضح  نآ  هکنآ  هن  هدـینادرگ  هلوسر  هَّللا و  یلا  قلخلا  بحا  قادـصم  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  یلاـعت  قح  دـش و 
ریما باـنج  بلطب  دومرفیمن و  هلماـعم  نیا  رگا  هدـینادرگ و  هلوسر  هَّللا و  یلا  قلخلا  بحا  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  دوـخ 
هتکن نیا  تسهلوسر  هَّللا و  یلا  قلخلا  بحا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دومرفیم  ءادتبا  داتسرفیم و  سک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

زا ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دـنیوگب  اتنعت  هک  دیـسریم  ار  نیککـشم  نیقفانم و  نیتنعتم و  دـشیمن و  لـصاح 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  مامتها  نیا  تسهباشم  تیاهن  هتفگ و  هلوسر  هَّللا و  یلا  قلخلا  بحا  ار  ترضح  نآ  دوخ  فرط 

هَّللا یلص  بآمتلاسر  بانج  تیلضفا  راهظا  رد  مالسلا  مهیلع  ایبنا  تیانع  لامکب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  راهظا  رد  ملس 
تـساوخرد دش و  دنهاوخ  رـضاح  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تمدخب  مدرم  الّوا  هک  تعافـش  باب  رد  تمایق  زور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 

ترضح درک و  دهاوخ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضحب  هلاوح  هدومرف  تعافـش  زا  ابا  ترـضح  نآ  درک و  دنهاوخ  ترـضح  نآ  زا  تعافش 
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هیلع و هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانجب  یسیع  ترضح  رخآ  رد  یسیع و  ترضحب  یسوم  ترضح  یسوم و  ترـضحب  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
ای دومرفیم  تعافـش  ترـضح  نآ  دـندشیم و  بآمتلاسر  باـنج  تمدـخ  رـضاح  مدرم  ـالّوا  رگا  سپ  درک  دـهاوخ  هلاوح  ملـس  هلآ و 

میهاربا ترضح  طئاسو  دومرفیم  ترضح  نآ  هلاوح  الّوا  مدآ  ترضح 
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باـنج تیـصوصخم  نا و  زا  لـصنت  ار و  تعافـش  هـبترم  کـی  ره  لـالجا  تساوـخیم  رب  ناـیم  زا  مالــسلا  مـهیلع  یــسیع  یــسوم و  و 
ملـس هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  لاؤس  مه  ریط  هعقاو  رد  دـشیمن و  رهاظ  ناـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر 
رهاظ مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تبترم  تلالج  تمظع و  لامک  نیخیـش  ّدر  اعد و  ریرکت  ملاع و  دنوادخ  زا  ار  قلخلا  ّبحا  یجم 
يارب ینعم  نیا  توبث  تسین و  قلخلا  ّبحا  یسک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زج  هک  دیدرگ  راکـشآ  مدرم  یمامت  رب  درک و  رهاب  و 

ار نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  کلذ  نم  هَّللا  ذاعم  تستیدحا و  بانج  بناج  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
اّمل یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  ّنا  ملعاف  ۀمّدقملا  اّما  هتفگ  ننملا  فئاطل  رد  يردنکـسا  هَّللا  ءاطع  نب  دـمحا  تسا  هدومرفن  تباث  دوخ  بناج  زا 

لوقع زجع  یلاعت  هناحبس و  ملع  هتفرعم و  دوجوب  دابعلا  یلع  ّنمی  نا  میظعلا  هلضف  یضتقا  هتمحر و  ضیف  ۀضافا  هتمعن و  مومع  مامتا  دارأ 
ّرـس نم  مهیف  عدوا  امب  هنم  نوقلتی  هتیهلا  نم  دری  ام  لوبقل  ماعلا  دادعتـسالا  مهل  لسّرلا  ءایبنالا و  لـعج  هتّیبوبر  نم  یقلتلا  نع  داـبعلا  مومع 
هلزا یف  مهرارسا  رّرح  ةافـصم  ۀّنم  ةادهم و  ۀمحر  رارـسالا  نداعم  راونالا و  خزارب  مهف  هتّیدحا  یلع  دابعلل  اعمج  هنع  نوقلی  هتّیـصوصخ و 

مهیلع و هرما  نم  حوّرلا  یقلی  هاوس  ّابر  نودـبعی  ـال  هاـّیا و  اـّلا  نّوبحی  ـال  راـثالا  یلا  نوکرلا  نم  هتیاـنع  دوجوب  مهناـص  راـیغالا و  ّقر  نم 
ءافطـصالا و لامک  هل  نمب  متخ  ءادتبالا و  ثیح  نم  رمالا  داع  نا  یلا  رئاد  ۀـلاسرلا  ةوبّنلا و  کلف  لاز  ام  مهیلإ و  دـییاّتلاب  دادـمالا  لصاوی 

کلت یف  راّدلا و  هذه  یف  لّجبملا  رارسالا و  ّرس  راونالا و  رون  متاخلا  حتافلا  مئاقلا  لماکلا  دّیسلا  وه  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  انّیبن  وه 
ًۀَمْحَر اَّلِإ  َكاْنلَـسْرَأ  ام  َو  هناحبـس  هَّللا  لاق  نیبملا  باتکلا  کلذ  یلع  ّلد  اراخف  مهّمتا  ارانم و  تاقولخملا  یلعا  تاـقولخملا  یلع  راّدـلا و 

َنیَِملاْعِلل 
نمف اصوصخ  مدآ  ینب  یلع  هلیضفت  اّما  یلاعت و  هَّللا  يوس  دوجوم  ّلک  ملاعلا  هریغ و  نم  لضفا  وهف  هریغ  هب  محر  نم  و 

رخف مدآ و ال  ینب  دّیس  ّینا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
نمف مالّسلا  هیلع  مدآ  یلع  هلیضفت  اّما  و 

نیّطلا ءاملا و  نیب  مدآ  ایبن و  تنک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 
نم و 

یئاول تحت  ۀمیقلا  موی  ءایبنالا  نم  هنود  نمف  مدآ  هلوق 
هنع ضرالا  قشنت  نم  لّوا  انا  عفشم و  لّوا  ّینا  عفاش و  لّوا  ّینا  هلوقب  و 

یبأ نب  فلخ  نب  نموملا  دبع  دّمحم  وبا  نیّدلا  فرـش  نیثّدحملا  ۀّیقب  ظفاحلا  مامالا  خیـشلا  هب  انربخا  يذلا  روهـشملا  ۀعافـشلا  ثیدـح  و 
دّمحم نب  دمحا  لضفلا  وبا  ةاضقلا  رخف  نیّدلا و  رخف  مامالا  ناخیّـشلا  انربخا  لاق  عمـسا  انا  هیلع و  ئرق  وا  هیلع  یتءارقب  یطایمّدـلا  نسحلا 

نب دیعـس  رخافملا  وبا  فیرّـشلا  انربخا  الاق  ینانکلا  یجلدـملا  مه  دّیـس  نب  عاجـش  نب  حـلاص  یقّتلا  وبا  یمیمتلا و  باّبحلا  زیزعلا  دـبع  نب 
دّمحم دمحا  وبا  انربخا  لاق  یسرافلا  رفاغلا  دبع  انربخا  لاق  يوارفلا  هَّللا  دبع  وبا  انربخا  لاق  ینوماملا  یساّبعلا  دیعس  نب  دّمحم  نب  نیسحلا 

نب جاّجحلا  نب  ملـسم  نیـسحلا  وبا  انثدح  لاق  هیقفلا  نایفـس  نب  دّمحم  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  انربخا  لاق  يدولجلا  هیورمع  نب  یـسیع  نب 
یکتعلا عیبّرلا  وبا  انثدح  لاق  يروباسیّنلا  يریشقلا  ملسم 
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دبعم انثدح  لاق  دیز  نب  داّمح  انثدح  لاق  هل  ظفّللا  روصنم و  نب  دیعس  انثدح  يونغلا و  لاله  نب  دبعم  انثدح  لاق  دیز  نب  داّمح  انثدح  لاق 
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سلجا هیلع و  انلخدف  تباث  انل  نذأتساف  یحضلا  یلصی  وه  هیلإ و  انیهتناف  تباثب  انعفـشت  کلام و  نب  سنا  یلا  انقلطنا  لاق  يونغلا  لاله  نب 
ۀعافّشلا ثیدح  مهثدحت  نا  کنولأسی  ةرصبلا  لها  نم  کناوخا  ّنا  ةزمح  ابا  ای  هل  لاقف  هریرس  یلع  هعم  اتباث 

نولوقیف ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  مدآ  نوتأیف  ضعب  یلا  مهضعب  ساّنلا  جام  ۀمیقلا  موی  ناک  اذإ  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  انثّدح  لاق 
نکل اهل و  تسل  لوقیف  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  نوتأیف  هَّللا  لیلخ  ّهناف  مالّـسلا  هیلع  میهارباـب  مکیلع  نکل  اـهل و  تسل  لوقیف  کتّیّرذـل  عفـشا 

نوتأیف هتملک  هَّللا و  حور  ّهناف  مالّسلا  هیلع  یسیعب  مکیلع  نکل  اهل و  تسل  لوقیف  یسوم  نوتأیف  هَّللا  میلک  ّهناف  مالّسلا  هیلع  یـسومب  مکیلع 
نذؤیف ّیبر  یلع  نذأتسأف  قلطنأف  اهل  انأ  لوقاف  ینوتایف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحمب  مکیلع  نکل  اهل و  تسل  لوقیف  مالّـسلا  هیلع  یـسیع 

لق کسار و  عفرا  دّـمحم  ای  یل  لاقیف  ادـجاس  هل  ّرخا  مث  لج  ّزع و  هَّللا  هینمهلی  نا  ّالا  هیلع  ردـقا  دـماحمب ال  هدـمحأف  هیدـی  نیب  موقأف  یل 
اهنم هجرخأف  نامیا  نم  ةریعش  وا  ةّرب  نم  ۀّبح  لاقثم  هبلق  یف  ناک  نمف  قلطنا  لاقیف  یتّما  ّیبر  لوقاف  عفشت  عفشا  هطعت و  لس  کل و  عمـسن 
هطعت لس  کل و  عمـسن  لق  کسار و  عفرا  دّمحم  ای  یل  لاقیف  ادجاس  هل  ّرخا  ّمث  دماحملا  کلتب  هدـمحأف  ّیبر  یلا  عجرأ  ّمث  لعفأف  قلطنأف 

قلطنأف رانلا  نم  هجرخأف  نامیالا  نم  لدرخ  نم  ۀـّبح  لاقثم  نم  یندا  یندا  هبلق  یف  ناک  نمف  قلطنا  لاقیف  یتّما  یتّما  لوقاف  عفـشت  عفـشا  و 
لعفأف

یبأ راد  یف  فختـسم  وه  هیلع و  ملـسن  نسحلا  یلا  انلخد  ول  انلق  ۀنابجلا  رهظب  اّنک  اّملف  هدنع  نم  انجرخف  هب  انأبنا  يذـّلا  سنا  ثیدـح  اذـه 
هیه لاق  ۀعافّـشلا  یف  هب  انثدح  ثیدح  لثمب  عمـسن  ملف  ةزمح  یبأ  کیخا  دنع  نم  انجرخ  دیعـس  ابا  ای  هل  انلق  هیلع  انملـس  انلخدف و  ۀـفیلخ 

مأ خیشلا  یسنا  يردا  ام  ائیش  كرت  دقل  عمج و  ذئموی  وه  ۀنس و  نیرـشع  ذم  نم  هب  انثّدح  دق  لاق  انداز  ام  انلق  هیه  لاقف  ثیدحلا  هانثّدحف 
ٍلَجَع  ْنِم  ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  لاق  کحضف و  انثدح  هل  انلق  هب  مکثّدحی  نا  هرک 

لثم یل  لوقیف  ادجاس  هل  رّخاف  دماحملا  کلتب  هدمحاف  ۀعباّرلا  یف  ّیبر  یلا  عجرا  لاق  ّمث  هومکثّدحا  نا  دـیرا  انا  ّالا و  اذـه  مکل  ترکذ  ام 
یئایربک یتّزع و  نکل و  کیلإ و  کلذ  سیل  لاق  وا  کل  کلذ  سیل  لاق  هَّللا  ّالا  هلا  لاق ال  نمیف  یل  نذـئا  ّبر  ای  لوقاف  لّوالا  یف  لاق  اـم 

وه ۀنس و  نیرـشع  لبق  ةءارق  کلام  نب  سنا  عمـس  ّهنا  هب  انثّدح  ّهنا  نسحلا  یلع  دهـشاف  هَّللا  ّالا  هلا  لاق ال  نم  راّنلا  نم  ّنجرخال  یتمظع  و 
مل ءایبنألا  لسّرلا و  رباکا  نا  هرما و  ۀلالج  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هردق  ۀماخف  نم  ثیدحلا  اذه  هنّمضت  ام  هَّللا  کمحر  رظناف  عمج  ذئموی 
یف حون  یلع  لاحا  مدآ  لاب  امف  تلق  ناف  رـشحملا  هّمـض  نم  ّلک  یف  ۀـّماعلا  ۀعافـشلا  یه  هب و  ۀّـصتخم  یه  یّتلا  ۀـبترلا  هذـه  یف  هوعزانی 

حون ّلد  اذه و  یف  میهاربا  یلع  ثیدح و 
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یلص دّمحم  یلع  ۀلالّدلا  نکت  مل  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  یلع  یسیع  یـسیع و  یلع  یـسوم  یـسوم و  یلع  میهاربا  میهاربا و  یلع 
ّنا ثیدحلا  اذه  سفن  نم  نّیبتی  مل  لّوالا  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  ۀلالّدلا  تعقو  ول  ّهنا  ملعاف  لّوالا  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا 
ریغ ۀبترلل  املـسم  اهل  تسل  لوقی  دحاو  لک  هدعب و  نم  یلع  دـحاو  ّلک  لدـی  نا  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  داراف  ۀـبترلا  هذـه  هل  نوکی  هریغ ال 

حارتسال اّیلع  یّمس  ول  هّیمیت و  نبا  لوق  اما  اهل  انا  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  ّلدف  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  اوتا  یتح  اهل  عّدم 
تسملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  لعف  عیظفت  عینـشت و  نیع  سپ  یلع  هجو  یف  بابلا  قلغی  مل  لطابلا و  ءاجرلا  نم  سنا 

رد هلمجلا  یلع  دوش  نآب  هوفتم  هک  تسبات  ارک  درادـن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يازاـب  یکاـب  هک  هیمیت  نبا  زج  و 
نینمؤملا ریما  بانج  بتارمب  هجوت  تلق  ارچ  هک  تسوا  دوخ  نادرگرب  سنا  لاحم  لایخ  لطاب و  ياجر  لابو  رزو و  هک  تسروهظ  لاـمک 

هک باب  قلغ  ّدر و  باقع  نینچمه  دوب و  دـهاوخ  قلخلا  بحا  سک  مادـک  باـنج  نآ  زج  هک  تسنادـن  نآ  ببـسب  تشاد و  مالّـسلا  هیلع 
بآمتلاسر بانج  هک  درک  دـهاوخن  زیوجت  القع  زا  يدـحا  زگره  تسبارت و  وبا  بانج  اب  دانع  دـسح و  شدوخ  حیرـصت  بسح  شأشنم 

تاداریا هنوگ  نیا  باب  حتف  رگا  دـیامرف و  دوخ  تحلـصم  تیوفت  سنا  لطاب  ياجر  لایخب  هک  تسیابیم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
هارمگ نآ  ببسب  غیز  بابرا  هک  دومرف  لزان  ار  تاهباشتم  تایآ  ارچ  هک  ددرگیم  دراو  یلاعت  قح  دوخ  رب  میظع  داریا  ادب  يداب  دیاهدرک 
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نبا دنچ  ره  سپ  ۀمیسجلا  ایازرلا  ۀمیظعلا و  تاّماطلا  نم  کلذ  ریغ  یلا  دشیمن  اپ  رب  اههدسفم  نیا  درکیم  نییبت  لیـصفت و  رگا  دندش و 
مالـسا و نید  نیدـناعم  میظع  دـیئات  ۀـقیقحلا  یف  نکل  هداد  ّقـح  لـها  ماـحفا  داد  دوـخ  معزب  هداـهن  داریا  نیا  رب  لد  رورـس  لاـمکب  هیمیت 
و بازیملا * تحت  فقو  رطملا  نم  براه  لثمک  بابلا * اذـه  یف  هلثمف  هدومن  ماثغا  هفارز  نیا  غیلب  تیاـمح  هدومن  ماـعنم  ّبر  نیـضراعم 

بابللا نم  رشقلا  لییزت  و  باوّصلا * نم  لطابلا  زییمتل  قفوملا  هَّللا 

ریط ثیدح  رد  یطساو  روعأ  حدق  در 

لکل قحتـسملا  ۀـیمیت  نبا  دـیدس  ریغ  دـیلقتب  زین  هتخاس  راـت  ریت و  راوعلا  راـعلا و  ۀحیرـص  تاوفه  تابـصعتب و  ار  یملاـع  هک  رتبا  روعا  و 
هتـشون ّقح  لها  باوجب  هک  هلاسر  رد  هچنانچ  هدومن  مالملا  ّدشال  هبلاج  تحاقو  مالثنالا و  ۀحیرـص  تراسج  نیرب  مادقا  دیدهت  فینعت و 

رئاّطلا ثیدح  اهنم  دیارسیم و 
لاقف يوشم  رئاطب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  یلا  لجر  یتا  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مداخ  کلام * نب  سنا  یلا  بوسنملا 

صربف هیلع  قصبف  هّدری  سنا  تاّرم و  ثلث  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ءاجف  بابلا  یف  سنا  ناک  هنم و  لـکای  کـیلإ  کـقلخ  ّبحاـب  ینتئا  مهّللا 
همدق یلا  هقرف  نم 

ّدرتف دحاو  ماقم  یف  تارم  ثلث  بذک  اسنا  ّنا  نوعّدی  مّهنال  دودرم  لوقن  یناثلا  بوذـکم  ثیدـح  اذـه  لوقن  لّوالا  هوجو  نم  باوجلا  و 
ّنا ۀـضفاّرلا  هینعی  ام  هل ال  اقزر  هتبتک  ثیح  هنم  لکای  نا  تببحا  يذـلا  هنم  لکای  کقلخ  ّبحا  ینعم  لوقن  هتّحـص و  ملـسن  ثلاثلا  هتداهش 

رجفا روعا  هثالث  هوجو  نیا  نالطبلا و  رهاظ  وه  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نم  ّبحا  نوکی  نا  کلذ  نم  مزلی  ّهناـف  هَّللا  یلا  ّبحا  اـّیلع 
نالطبلا ۀحیرص  هدروآ  نابز  رب  هثالث  حاورا  جیورت  يارب  هک 

54 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لالـضا و لـالزا و  ضحم  لـیلد  ـالب  هنّیب و  دـهاش و  ـالب  ثیدـح  ّتیبوذـکم  يوـعد  ضحم  لّوا  هجو  تسناوـه  تعاـظف و  تیاـهن  رد  و 
رب رداق  سک  ره  هک  هملک  نیمهب  راثآ  ثیداحا و  عیمج  سپ  دـشاب  یفاو  یفاک و  ثیداحا  ّدر  يارب  ظـفل  نیمه  فرـص  رگا  تسلیلـضت و 
نآ تعانـش  تیاهن  هک  یتفایرد  یتسناد و  نایب  حـضواب  قبـس  ام  زا  نآ  نالطب  سپ  یناث  هجو  اما  درکناوت و  لطاب  تسناـبز  رب  نآ  يارجا 

ربص و نوچ  ار  بطاخم  نکل  هّیـسنا و  یملکتم  نم  هریغ  یلباکلا و  اذـک  هدیـشکرد و  مد  نتم  رد  نآ  رکذ  زا  بطاـخم  هک  هدیـسر  هبترمب 
بـصاونب ار  نآ  راچان  هتـسناد  عینـش  عیظف و  دوخ  فالـسا  فرط  زا  دوخ و  فرط  زا  ار  نآ  رکذ  هدادن و  تسد  مه  نآ  رکذ  مدـع  رب  رارق 

هَّللا نوعب  هرهاق  نیهارب  هرهاز و  لئالدـب  نآ  نالطب  سپ  ثلاث  هجو  اما  هدرک  رهاظ  غیلب  هجوب  روعا  تیبصان  تقیقح  رد  هتخاـس و  بوسنم 
ام موزل  مّلـسن  ّانالف ال  ثلاّثلا  اّما  روعالا و  هبـش  عفدـل  ةدراولا  جـجحلاب  رونالا  حیـضّوتلا  یف  لاق  ّصبرتف و  يونـشیم  يدـعب  ام  رد  ماعنملا 

نوکی نا  مزلی  فیکف  یتای  نّمم  سیل  یبّنلا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  یتای  نمم  ّبحا  قبـس  اـمک  هب  ینعملا  ّناـف  هودارا  اّـمم  همّهوت 
ینعم ّنا  نم  دساکلا  یمهولا  هلوق  دسافلا و  هلیوات  یلع  کلذ  مزلی  امنا  لب  ریدقتلا  کلذ  یلع  هنم  ّبحا 

یعم لکای  کقلخ  ّبحا 
نع جراخلا  ّیجراخلا  بلق  یمعا  ام  هل  اقزر  بتک  هنم و  لکا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هنال  هل  اقزر  هتبتک  ثیح  هنم  لـکای  نا  تببحا  يذـّلا 

بازیملا تحت  سلاجلا  رطملا  نع  براهلا  ّیبصاّنلا  رتبالا  باوّصلا و  قیرط 

وا ّدرو  ریط  ثیدح  رد  یتپ  یناپ  هللا  انس  یضاق  حدق 

بطاخم هدافا  بسح  تسا و  هّینس  نیرخاتم  ياملع  ریهاشم  زا  هک  یتپیناپ  هَّللا  ءانـس  یـضاق  هک  تسنآ  هبرطم  فئاطل  هبجعم و  عئادب  زا  و 
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ار نآ  فینع  یلباک  دیلقتب  هدومرفن  فیرـش  ثیدح  نیا  باب  رد  مالعا  رباکا  تادافاب  يرظن  دـشابیم  تقو  یقهیب  ءالبنلا  فاحتا  یف  امک 
رد هچنانچ  هتـشادنزاب  تالبعزخ  کیحاضاب و  هوفت  زا  ار  شیوخ  هتـشاگن  تاماط  بیجاعا  باوج  ماقم  رد  هدومناو  حرج  حدـق و  هضرع 

مراهچ هتفگ  لولسم  فیس 
ءاجف یعم  لکای  کیلإ  سانلا  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  هل  خبط  دق  رئاط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  دـنع  ناک  هنا  کلام  نب  سنا  ثیدـح 

یبهذ دمحا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیدلا  سمش  يذمّرتلا  هاور  هلکاف  یلع 
نآ تاقیلعت  نوچ  سپ  هدرکن  کـین  هدروآ  كردتـسم  رد  مکاـح  هک  ار  ریط  ثیدـح  متـسنادیم  لـیوط  یناـمز  زا  نم  هتفگ  صیخلت  رد 
نیا عضوب  تسا  هدرک  حیرصت  يرزج  نیدلا  سمش  باتک و  نیا  ثیداحا  زا  تسعوضوم  ثیدح  نیا  هک  ار  نیثدحم  لوق  متـسناد  مدرک 

زا دارم  یفخی و  امک ال  درادن  تلالد  تماما  رب  ثیدح  نیا  زین  ثیدح و 
کیلإ سانلا  بحا  نم  سانلا  بحا 

هَّللا یضر  سابع  قح  رد  ثیدح  نینچ  نیا  دنـشابن و  رـضاح  تقو  نآ  رد  افلخ  رگید  هک  لمتحی  ساّنلا و  لقعا  نالف  مهلوق  یف  امک  تس 
هدش دراو  زین  هنع 

قتـسف و نم  ۀسبای  ۀهکاف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  یلا  تیدها  ماشلا و  نم  تمدق  لاق  هیحد  نع  یبکـسلا  قیرط  نم  رکاسع  نبا  يور 
لکا سلجف و  ّمع  ای  لاقف  ساّبعلا  علطف  یعم  لکای  کیلإ  یلها  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  کعک  زول و 

مه یهّبنت  هنوگ  اهاج  ضعب  دسریمن و  كوهتلا  میظع  بطاخم  رّوهت  تراسج و  هیلاع  بتارمب  هکنآ  اب  گرزب  نیا  یهتنا  هاو  هدنـس  نکل 
طیبخت طیلخت و  يدایز  اب  طیلس  یلباک  دیلقت  نامه  هار  اج  نیا  رد  دنکیم  رایتخا 

55 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قلخلا ّبحا  لیدبت  یلباک  دیلقت  ادب  يداب  هدوبر  شنیدلقم  یموعزم  تیثّدـحم  دـقن و  فاصنا و  قنور  وا  تافازج  تافارخ و  داریاب  هدرپس 

ددص رد  ناب  تافتلا  الب  زاب  هدرک  تیاور  يذمرت  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هک  هدرک  حیرـصت  شدوخ  هکنآ  فصو  اب  هدومن و  ساّنلا  ّبحاب 
هدرک نامگ  نسحی  مل  ار  رـسجی  مل  نوچ  صیخلت  ترابع  رد  هدـیئارگ و  صیخلت  رد  یبهذ  لوق  لصاح  لـقنب  نآ  عضو  بذـک و  تاـبثا 
نیاـب هیف  یتـلا  تاـعوضوملا  نم  لوقلا  تیار  هلمج  ندرک  همجرت  ببـسب  مه  هداـتفا و  فیحـصت  فـیرحت و  بادرگ  رد  مهو  نیا  ببـسب 

نآ عضوب  مکح  تبـسن  زاب  هداد و  مهف  نسح  لامک  داد  باتک  نیا  ثیداحا  زا  تسعوضوم  ثیدح  نیا  هک  نیثدـحم  لوق  متـسناد  ظافلا 
تمادا رب  فیرـش  ثیدح  تلالد  یفن  رد  هدومیپ و  دوخ  هجاوخ  دیلقتب  لامها  لافغا و  هار  هدومن  باتک  رکذ  الب  يرزج  نیّدلا  سمـش  هب 

رد قارغا  كامهنا و  فصو  اب  هدومن و  افتکا  تفگ  دناوتیم  یلیلد  ره  باوجب  سک  ره  هک  یفخی  امک ال  هملک  داریا  يوعد و  ضحم  رب 
زا دارم  هک  هدرک  اعدا  امزج  امتح و  فیرش  ثیدح  بذک  عضو و  تابثا 

کیلإ سانلا  ّبحا  نم  سانلا  ّبحا 
حودقم تافانم  زا  هک  تسیابیم  درکناوت  تباث  اجک  زا  هدارا  نیا  تیمتح  سپ  تسعوضوم  ثیدـح  نیا  وا  معزب  هاگ  ره  هکنآ  لاح  تس 

عطق و دـعب  یتپیناپ  درکیم و  رکذ  لامتحا  روطب  ار  لیلع  لیوات  نیا  دیـشیدنایم و  سانلا  ّبحا  نم  ندوب  دارم  تیمتح  اـب  ثیدـح  ندوب 
یئاسن و تیاورب  نآ  نالطب  روهظ  نآ و  تبارغ  زا  هدرک و  رکذ  زین  افلخ  رگید  روضح  مدع  لالتخالا  ریثک  لامتحا  لیلع  لیوات  نیاب  مزج 

نبا یلباک و  رب  ۀـمغن  روبنطلا  یف  داز  دافمب  هعیظف  تافزاجم  تارباکم و  نیا  اب  هتـشادن و  رب  یباسح  یلاـعت  هَّللا  ءاـشنا  یتایـس  اـمک  وا  ریغ 
ثیدح هلباقمب  هّیسابع  نیرئاج  دماشوخ  يارب  نیعاّضو  هک  یثیدح  هدرب  قبـس  يوگ  هرباکم  هلداجم و  رد  مدقت  نم  عیمج  روعا و  هیمیت و 
دمحب تسین  یمایق  رون  لابق  رد  ار  تملظ  هک  اـجنآ  زا  هتـساوخ و  رجح  فزخ و  اـب  ررد  تیقاوی و  هلباـقم  هدرک  دراو  دـناهدرک  عضو  ریط 
تیاهن لالحنالا و  ۀعیرـس  هلباقم  هضراعم و  نیا  نالطب  لامک  هدومناو  یهاو  ار  عوضوم  ثیدـح  نآ  دنـس  قح  ياجلاب  شدوخ  یلاعت  هَّللا 
فئارط زا  هتخاس و  لابلا  غراف  نآ  لالتخا  راهظا  لاطبا و  ّدر و  تنؤم  زا  ار  قح  لها  هدرک  رهاـظ  لاـح  نیا  اـب  نآ  داریا  رد  دوخ  تفاـخس 
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دنلب همه  نآ  اـب  تسروـخف  سرطغتم  رورغم و  رپ  ملکتم  هک  روـسج  رـصاعم  لـضاف  هک  تسنآ  روـهد  بـئارغ  روـصع و  بئاـجع  روـما و 
سیئر بطاخم  یلباک و  فازج  فاستعا و  فازگ و  فالب و  لامک  تراهم و  قذـح و  تیاـهن  راـهظا  لـالد و  جـنغ و  ّربکت و  يزاورپ و 

ثیدح و نف  رد  دوخ  لغلغت  بّردـت و  لغوت و  تیاغ  ءادـبا  هتـشادرب  ریط  ثیدـح  توبث  تّحـص و  حدـق  گنهآ  هدروخ  لوگ  فارـشالا 
رکب یبأ  تماما  ثیداحا  ینعی  ثیداحا  نیا  لاثما  نوچ  دیارـسیم  مالکلا  یهتنم  رد  هتخاس  هرهم  قاذح  تاصیـصنت  تاقیقحت و  رب  عالطا 

هرتاوتب و دنـشاب و  نآ  يوار  نیرهاط  تیب  لها  نییبنلا و  متاخ  تبحـص  نیمزالم  نیدشار  يافلخ  هکلب  هباحـص  ياهقف  رثکا  هک  ةالـص  رد 
زئاف ریبز  ترضح  يوضترم و  بانج  لالدتسا  هبترمب  دنوش و  راصنا  نیرجاهم و  عمجم  رد  نیعزانم  عازن  عطاق  هک  يّدحب  دنسر  هضافتـسا 

تساوه و رد  مه  شتابث  تحص و  ياپ  هک  ریط  ربخ  زا  سپ  دنیاین  راکب  شتفالخ  دیئات  قیدص و  قاقحتسا  يارب  دنوش 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

دناهدینادرگ و لوصالا  لصا  تقیقح  رد  ار  تماما  هکنآ  لاح  دوش  نیفلاخم  ياعدـم  دـیفم  هنوگچ  دـیاشگیمن و  هعیـش  دوصقم  هزاورد 
نیا یتخا و  دننادیم  عورف  زا  هک  تنس  لها  روهمج  فالخب  دیآیمن  راکب  راهنز  باب  نیرد  هرتاوتم  تایاور  ریغ  هک  دناهتفگ  راب  نارازه 
هَّللا ناحبـس  دـشاب  هدوب  ههبـش  نآ  نهو  تکاکر و  تفاخـس و  رد  مالحا  لوقع و  بابرا  زا  ار  يدـحا  هک  تسنانچنآ  ماجنا  تماش  مـالک 

هعوضوم ثیداحا 
56 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عوضوم و سکعب  رگا  ناهدسر  هچ  رتاوت  هضافتـساب و  ات  سپ  دسرب  توبث  بتارم  ینداب  هک  دـش  ادـیپ  ّتیلباق  نیا  هک  ار  لّوا  ناراثن  ناج 
یقیقح رصاعم  لضاف  يوعد  دیاش  دیآ  هدیمان  رتاوت  ار  نالطب  هضافتسا و  ار  تیرکنم  ترهش و  ار  لومخ  تحص و  ار  عضو  عورـشم  بلق 

ًارُوْثنَم ًءابَه  هکنآ  زج  دنشکرب  رابتعا  دقن و  نازیم  رب  ار  راثآ  تفارح  رابخا  نیا  هک  یتروص  رد  هن  رو  دناسر  مه 
ًاروُکْذَم ًاْئیَش  ْنُکَی  َْمل  ناک  و 

بتک و عبتت  هک  یـسک  ره  سپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلـضفا  تماما و  ّهلدا  اّما  دـیآیمن و  تسدـب  نآ  يارب  یتیلـصا  ددرگ 
قوثو و تناصح و  ناصحتـسا و  تناتم و  ماکحتـسا و  ّدح  مادکب  هک  دنادیم  تسا  هدومن  فالخ  لها  رابحا  نیطاسا  رابک و  هّمئا  رافـسا 

ادیپ نآ  رد  يرثا  ار  نیدناعم  دانع  نیدـحاج و  دـحج  نیحراج و  حرج  نیحداق و  حدـق  ادـبا  هک  تسا  هدیـسر  تناصر  ققحت و  تنازر و 
فرـص يامیپ و  داب  ضحم  ریط  ثیدح  باب  رد  رـصاعم  لضاف  يزاورپ  دنلب  ریبخ  رهام  ریـصب و  رظان  دزن  هک  تساج  نیمه  زا  دوشیمن و 

رد هنوگچ  باوص و  قح و  نیع  توق و  لامک  تحـص و  تیاهن  رد  ناب  قح  لها  لالدتـسا  جاجتحا و  تسبابت و  رابت و  راثیا  يوه و  عابتا 
رباکا نید و  ناکرا  هّلجا  هکنآ  لاح  دـسر  لقاع  رطاخ  نوماریپ  یبیر  فینع  دـحاج  موعزم  نـالطب  فیرـش و  ثیدـح  نیا  ققحت  توبث و 

سار هکلب  نیّیبنلا  متاخ  تبحص  نیمزالم  نیدشار  هباحص  فیراعم  نیعبات و  ياهنم ؟؟؟ مخافا  نیعراب و  ياهقف  مظاعا  نیننستم و  نیطاسا 
دـناهدومرف و تیاور  نیملاعلا  ّبر  هَّللا  مالـس  نیبیطـالا  هتیب  لـها  هیخا و  یلع  هیلع و  نینمؤملا  ریما  باـنج  دوخ  نیرهاـط  تیبلها  سیئر  و 

تسعینم نانچ  شتابث  تحص و  هیاپ  هکلب  دناهدرک  حیرـصت  ناب  ماظع  نیققحم  مالعا و  ياملع  زا  یعمج  هک  تسققحم  نانچ  نآ  تحص 
يوضترم بانج  لالدتـسا  هبترمب  يروش  هعقاو  رد  هکلب  هدـمآ  نیرباک  ياهقف  عمجم  رد  نیعزانم  عازن  عطاق  یـسابع  نوماـم  ناـمز  رد  هک 

نب ورمع  جاجتحا  هجردب  هکلب  هدیـسر  صاقو  یبأ  نب  دعـس  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  نامثع و  هحلط و  ریبز و  میلـست  لحمب  هدـش و  زئاف 
هکنآ لاح  دوشن  لالزا  لیوست و  بابرا  رب  لایقا  قح  لها  لالدتـسا  جاجتحا و  لباق  هنوگچ  هدیدرگ و  یقرتم  زین  صاتعم  هیواعم  رب  صاع 

دنیامن ناعذا  نآ  دافمب  دشاب  هدوب  رتاوتم  ریغ  هچ  رگا  هک  دوب  دهاوخ  ناشمزال  نیا  رب  انب  دننادیم و  عورف  زا  ار  تماما  تنس  لها  روهمج 
قابس نیققحم و  قاذح  تادافا  زا  نآ  رتاوت  نیقیلاب و  تسعوطقم  قح  لها  دزن  شندوب  رتاوتم  هک  فیکف  دنیارگ  نآ  قیدصت  میلـستب و  و 

دمحب رهظف  نیننستم  تسرهاظ و  زین  نیثدحملا  سیئر  بحاص  هاش  مالک  زا  نیبم  باتک  هیآ  اب  نآ  تاواسم  هکلب  نیننـستم  داقن  نیدقنم و 
مار نمف  صوصنلا * نیب  نم  ناـعذالا  لاـمکب  يرح  صوصرم * ناـینب  وذ  ثیدـح  ریطلا  ثیدـح  نا  صوصخلاـب  لـقاع  لـکل  یلاـعت  هَّللا 
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صوقنم و سوکوم  نیقیلا  ملعلا و  نم  هّظح  و  صومغم * ّدـب  ـال  هنید  یف  وـهف  صوـلی * هنع و  دـیحی  حبـصا  و  صوـکنلا * هنع و  لودـعلا 
* صوصهملا هردص  یف  خرف  ضابف و  ناطیـشلا  هبلغ  دق  ضورفم * ضّوقم  هکرد  هلقع و  ءانب  و  صوصقم * روسکم  هسدح  همهف و  حانج 

* صوغی نایغطلا و  ججل  یف  ضوخی  وهف  لهجلا  هیلع  ذوحتسا  و 

وا ّدرو  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  تماما  تیلضفا و  رب  ریط  ثیدح  تلالد  زا  بحاصهاش  هئطخت 

هلآ هیلع و  ارـس  ود  ره  رورـس  یـصو  لضف  ءارزا  ریقحت و  يداو  رد  الّوا  ءاربکلا  ةدمع  بطاخم  لوقا  تسین  مه  اعدم  دیفم  اذـهعم  هلوق و 
تراسج نیرب  هتشارفا و  رب  لیلضت  لالزا و  ماسقا  لیوست و  عیملت و  عاونا  مالعا  هتشاذگ  ارتعا  مّدقت و  مدق  يرّسلاب  ریّـسلا  لصتا  ام  مالّـسلا 

لذع و قحتـسم  هدیدرگ  اعّدم  دیفم  فیرـش  ثیدح  نیا  ندوب  عنم  رگایح و  مرزآ و  تیاهن  زا  هدیزرون  راصتقا  يربک  تراسخ  یمظع و 
لوقعلا یلوا  مالم 

57 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیبتـسم و حـضاو و  ناهذا  باحـصا  رب  نالطبلا  رهاظ  عنم  نیا  ناوه  تعاطف و  هلمجلا  یلع  هدـیدرگ و  ماهفا  رئاصب و  بابرا  مـالحالا و  و 

هنایب تسنیـصر  فیـصح و  هجرد  ياهتنم  نیتم و  نیزر و  هبترم  ياصقاب  ناکملا  عینم  نأشلا  عیفر  ثیدح  نیاب  ناقیا  قح و  لها  لالدتـسا 
هَّللا یلا  قلخلا  ّبحا  ناک  نم  لک  هلوسر و  یلا  وا  یلاعت  هَّللا  یلا  قلخلا  عیمج  ّبحا  فیرـشلا  ثیدحلا  ۀـلالد  بسح  مالّـسلا  هیلع  اّیلع  نا 

ۀفالخلل نّیعتم  وهف  هلوسر  هَّللا و  دنع  قلخلا  عیمج  نم  لضفا  ناک  نم  لک  هلوسر و  هَّللا و  دنع  قلخلا  عیمج  نم  لضفا  وهف  هلوسر  یلاعت و 
تسرهاظ تیاهن  سپ  تستّیلـضفا  مزلتـسم  ّتیبحا  هکنیا  اما  هلوسر  هَّللا و  دنع  ۀفالخلل  نیعتم  مالّـسلا  هیلع  اّیلع  نا  جتنیف  هلوسر  هَّللا و  دنع 

ظح میافیم و  ماخف  نیققحم  نیطاسا  مالعا و  رباکا  تاحیرـصت  تادافا و  زا  نآ  تابثا  نیدـحاج  هرباکم  نیفّـسعتم و  راکنا  فوخب  نکیل 
ۀّیلـضفالا ۀعبرالا  ءافلخلا  یف  دـقتعا  نم  تلق  ناف  هتفگ  هّیندـل  بهاوم  رد  ینالطـسق  لضاف  میابریم  تّجح  مامتا  تبحم و  حاضیا  زا  رفاو 

دق ۀـّبحملا  ّنا  یقارعلا  نب  یلولا  مالـسالا  خیـش  باجا  مأ ال  هب  اـمثآ  نوکی  لـه  رثکا  نوکت  مهـضعبل  هتّبحم  نکل  مولعملا و  بیترتلا  یلع 
یف اندقتعا  یتمف  رثکا  هل  ۀّینیّدلا  هتّبحم  تناک  لضفا  ناک  نمف  ۀّیلـضفالل  ۀمزال  ۀینیدلا  ۀّبحملاف  ّيویند  رمال  نوکت  دـق  ّینید و  رمال  نوکت 

يویند رمال  لضفالا  ۀـّبحم  نم  رثکا  لضفالا  ریغ  اـنببحا  نا  معن  اـضقانت  ناـک  رثکا  نیّدـلا  ۀـهج  نم  هریغ  اـنببحا  مث  لـضفا  ّهنا  مهنم  دـحاو 
ّیلع مث  نامثع  مث  رمع  مث  رکب  وبا  اهّیبن  دعب  ۀمالا  هذـه  لضفا  ّناب  فرتعا  نمف  عانتما  کلذ و ال  یف  ضقانت  الف  هوحن  ناسحا و  ۀـبارقک و 
امک ۀّیلـضفالل  ۀمزال  ۀینیّدلا  ۀّبحملا  ذإ  کلذل  ینعم  الف  ۀّینید  ۀـّبحم  ةروکذـملا  ۀـّبحملا  تناک  ناف  الثم  رکب  یبأ  نم  رثکا  اّیلع  ّبحا  هنکل 
اذه رکب و  یبأ  ۀّبحم  یلع  ةدئاز  ۀّینید  ۀـّبحم  هّبحی  هنوکل  یلعل  لّضفم  وهف  هبلقب  اّما  هناسلب و  ّالا  رکب  یبأ  ۀّیلـضفاب  فرتعی  مل  اذـه  هانررق و 
مالک نیزا  ملعا  هَّللا  هیف و  عانتما  الف  یناعملا  نم  کلذ  ریغل  وا  یلع  ۀّیرذ  نم  هنوکل  ۀّیویند  ۀـّبحم  ةروکذـملا  ۀـّبحملا  تناک  نا  زوجی و  ال 
ینید لوسر  ادـخ و  ّتبحم  هک  تسرهاـظ  رپ  دـشاب و  ینید  ّتبحم  هاـگ  ره  تسوا  ّتیلـضفا  مزلتـسم  تیـصخش  ّتیبحا  هک  تسرهاـظ  رپ 
هتفگ هّیعفاش  ياهقف  تاقبط  رد  یکبـس  یلع  نب  باهولا  دبع  دوب و  دهاوخ  لضفا  دبال  دشاب  ّبحا  ناشدزن  هک  ره  سپ  يویند  هن  دشابیم 

نب فسوی  ریکب و  نب  ییحی  عمس  لحر و  حیرش  نبا  لبق  قارعلاب  ۀّیعفاشلا  خیش  يذمّرتلا  رفعج  وبا  مامالا  خیشلا  رـصن  نب  دمحا  نب  دّمحم 
هّقفت مهریغ  ّیناربّطلا و  مساقلا  وبا  لماک و  نب  دمحا  یقابلا و  دـبع  هنع  يور  مهتقبط  يریراوقلا و  یمازحلا و  رذـنملا  نب  میهاربا  يدـع و 
رهشلا یف  هیلع  يرجم  ناک  هنا  جاجزلا  يّرسلا  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  یکح  ریـسیلاب  اعناق  اعرو  ادهاز  اماما  ناک  یعفاشلا و  باحـصا  یلع 

مل لاق و  تابح و  سمخب  اموی  رـشع  ۀعـضب  توقت  هنا  ینربخا  دامح  نب  یـسوم  دمحم  لاق  ائیـش و  ادحا  لاسی  ناک ال  لاق و  مهارد  ۀعبرا 
القن و رثکا  عروا و ال  هنم و ال  سأرا  قارعلاب  ۀـّیعفاّشلل  نکی  مل  لماک  نب  دـمحا  لاق  هنم  لکا  تنک  اتفل و  اهب  تیرتشاف  اهریغ  کلما  نکا 

لقن ۀنس و  نیعست  اعبرا و  لمک  دق  نیتئام و  نیعست و  سمخ و  ۀنس  مّرحملا  یف  رفعج  وبا  یّفوت  کسان  نومام  ۀقث  ینطق  راّدلا  لاق 
58 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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هنم یفتنا  حالّـصلا و  نبا  هیلع  فقو  لوصالا  یف  ةولّـصلا  لها  فالتخا  باتک  هامـس  تـالاقملا  یف  باـتک  هل  هرمع و  رخآ  یف  طـلتخا  هنا 
ّهنا وه و  راتخی  امل  باتکلا  اذه  یف  ضّرعت  ام  ّلق  رفعج  ابا  ّنا  تلقن  هّطخ  نم  لاقف و 
ۀبیش یبأ  نب  رکب  یبأ  نع  ۀقرف  نیعبس  ثلث و  یلع  یتّما  قرتفت  ثیدح  هلّوا  یف  يور 

یلـص هَّللا  لوسر  دـعب  سانلا  لضفا  رمع  رکب و  وبا  اولاق  ۀعیّـشلا  نم  ۀـقرف  ّنا  لقن  ّهنا  ریقفلا و  یلع  ینغلا  لضف  نم  یلع  ّدّرلا  یف  غلاب  ّهنا  و 
هحیرـص تلالد  زین  ترابع  نیا  یـضم  نم  فالخ  اوعدتبا  ثیح  عدـبلا  لهاب  اوقحلف  رفعج  وبا  لاق  انیلإ  ّبحا  اّیلع  ّنا  ریغ  ملـس  هیلع و  هَّللا 

دلاو هحیرـص  صوصن  زا  تیلـضفا  رب  ّتیبحا  تلالد  هک  تسنآ  قح  ّولع  راثآ  زا  درادن و  زاوج  زا  یهجو  لضفا  ریغ  تیّبحا  هکنآ  رب  دراد 
هک افخلا  ۀـلازا  رد  وا  ترـضح  هچناـنچ  تسرهاـظ  دـشابیم  يوبن  تازجعم  زا  هزجعم  یهلا و  تاـیآ  زا  یتیآ  شدزن  هک  بطاـخم  دـجام 

رابتعا نودـب  اقلطم  ناشیا  ّتیلـضفا  اما  هتفگ  نیخیـش  ّتیلـضفا  رکذ  رد  هتفگ  يدینـش  بطاخم  نابز  زا  اـقباس  نآ  يارطا  حدـم و  تیاـهن 
لهچ نآ  صاـعلا و  نب  ورمع  ثیدـح  هلمج  نا  زا  رایـسب  ثیداـحاب  تستباـث  سپ  عـبرا  صئاـصخ  زا  یکیب  عـجار  تسمهبم  نآ  يزیچ و 

کلسم نیا  ثیداحا  زا  تسمود 
تلقف ۀشئاع  لاق  کیلإ  ّبحا  ساّنلا  ّيأ  تلقف  هتیتاف  لسالّسلا  تاذ  شیج  یلع  هثعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  نا  صاعلا  نب  ورمع  نع 

باطخلا نب  رمع  لاق  نم  مث  تلق  اهوبا  لاقف  لاجرلا  نم 
تاعاط تادابع و  زا  دوصقم  هک  تسنید  تایرورض  زا  هتفگ  افخلا  ۀلازا  رد  رگید  ياج  رد  زین  یهتنا و  اقلطم  ّتیلضفا  زا  تسهیانک  نآ  و 

ریغ زا  دندشن  رتهب  ایلوا  شیوخ و  ریغ  رب  دـندشن  لضاف  ایبنا  یلاعت و  يادـخ  کیدزن  تلزنم  لوصح  الا  تسین  نآ  ریغ  هّیفوص و  لاغـشا  و 
سپ یلوا  همّدقم  اما  دنـشاب  ۀفالخلاب  قحا  سپ  ترـضح  نآ  کیدزن  هباحـص  رئاس  زا  دندوب  بحا  نیخیـش  هَّللا و  دنع  تلزنم  تهجب  دوخ 

نب ورمع  زا  رمع و  مث  رکب  وبا  تلاق  هیلإ  ّبحا  ناک  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  باحـصا  ّيأ  اهل  لیق  هشئاع  زا  ضیفتـسم  ثیدح  تهجب 
ناک ول  هشئاع  لوق  لیلدـب  تلزنم  رد  تستبراقم  بح  اجنیا  ّبح  زا  دارم  هلثم و  سنا  زا  رمع و  مث  اهوبا  لاجرلا  نم  ۀـشئاع و  لاق  صاـعلا 

زا اصوصخ  وا  ّبح  دنکیمن  يوهب  قطن  ملس  هَّللا و  یلص  ترـضح  نآ  هک  تهج  نا  زا  هیناث  همدقم  رمع  مث  رکب  ابا  فلختـسال  افلختـسم 
بطاخم دـجام  دـلاو  ناونعلا  عیدـب  ناـیب  نیزا  سپ  یهتنا  نیخیـش  تیلـضفا  رب  رب  دـنکیم  تلـالد  ّتیبحا  سپ  تسین  يوه  لاـمک  تهج 

دنیوپ و تاحـضاو  راکنا  هار  نیزا  دعب  نیفّـسعتم  نیبصعتم و  هک  تسین  لاجم  تس و  تیلـضفا  مزلتـسم  ّتیبحا  هک  دیدرگ  تباث  ناشیلاع 
عون هتفگ  نیخیش  ّتیلـضفا  رب  ّهلاد  هوجو  نایب  رد  نینیعلا  ةرق  رد  هَّللا  یلو  زین  دنیوگ و  حضاو  رما  نیا  لاطبا  رد  هعینـش  تاوفه  تافارخ و 
هَّللا لوسر  یلا  انبحا  انریخ و  اندّیـس و  رکب  وبا  لاق  باطخلا  نب  رمع  نع  هشئاـع  ثیدـح  زا  هباحـص  رئاـس  زا  قیدـص  ندوب  بحا  مهدزناـپ 

هحیرص تلالد  مه  ترابع  نیا  يراخبلا  هاور  هوحن  ۀعیبلا  ۀصق  یف  رمع  نع  سابع  نبا  ثیدح  زا  يذمرتلا و  هجرخا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 
حوضو و تیاهن  رد  مارک  قح  لها  مارم  بولطم و  زین  بطاـخم  دوخ  هداـفا  بسح  هک  تسنآ  بئاـجع  زا  تسلـضفا و  بحا  هکنیرب  دراد 

هّینید روما  یتدایز  دوخ  بوبحم  رد  هکنآ  لوا  دراد  ینعم  ود  ینید  ّتبحم  ترثک  هدـئاف  تسروکذـم  بطاخم  ياواتف  عومجم  تسروهظ 
دقتعم ار 

59 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هدیسرن و وا  ریغ  زا  هک  تسا  هدیـسر  ینید  میظع  یعفن  بوبحم  زا  ار  سک  نیا  هکنآ  مود  تستیلـضفا  داقتعا  مزلتـسم  هتبلا  ینعم  نیا  دوش 

دـشابیم ینعم  نیاب  ّتبحم  ترثک  دوخ  داتـسا  اب  ار  ذیملت  دوخ و  خیـش  اب  ار  دـیرم  ره  هک  اریز  تسین  ّتیلـضفا  داقتعا  مزلتـسم  ینعم  نیا 
دـشاب و لوا  مسق  زا  سپ  تسین  یناث  مسق  زا  لوسر  ادـخ و  ّتبحم  هک  تسرهاـظ  نوچ  یهتنا و  ددرگیمن  شلیـضفت  دـقتعم  هکنآ  لاـح 

ترضح نآ  ّتیبحا  ببـسب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  سپ  تسلیـضفت  تبثم  لیـصا  بطاخم  دوخ  هدافا  بسح  لّوا  مسق 
ّتیلـضفا رب  ّتیبـحا  تلـالد  زین  هینـس  نیققحم  نیطاـسا  رگید  تاداـفا  زا  تسرهاـظ و  حـضاو و  تیاـهن  مه  رهاـب  بطاـخم  هداـفا  بـسح 

نا یلع  ةرهاظتم  نآرقلا  دهاوش  نا  ملعا  اهانعم  دبعلل و  هَّللا  ۀبحم  نایب  هتفگ  مولعلا  ءایحا  رد  یلازغ  دّمحم  نب  دّـمحم  دـماح  وبا  تسرهاظ 
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ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  یلاعت  هَّللا  لاق  دقف  هتبحم  یلع  دهاوشلا  مدقنل  کلذ و  ینعم  ۀفرعم  نم  ّدب  الف  هدبع  بحی  یلاعت  هَّللا 
افَص ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  یلاعت  لاق  و 

َنِیباَّوَّتلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  یلاعت  لاق  و 
َنیِرِّهَطَتُْملا  ُّبُِحی  َو 

لاق هنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نع  سنا  يور  دق  ْمُِکبُونُِذب و  ْمُُکبِّذَُعی  َِملَف  ُْلق  لاقف  هَّللا  بیبح  هنا  یعدا  نم  یلع  هناحبس  در  کلذل  و 
نیباوتلا بحی  هَّللا  نا  یلت  مث  هل  بنذ  نمک ال  بنذلا  نم  بئاتلا  بنذ و  هرضی  مل  ادبع  یلاعت  هَّللا  بحا  اذإ 

طرتشا دق  مالسالا و  دعب  یضاملا  رفکلا  رـضی  امک ال  ترثک  نا  ۀیـضاملا و  بونذلا  هرـضت  ملف  توملا  لبق  هیلع  بات  هبحا  اذإ  هنا  هانعم  و 
هیلع هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  ْمَُکبُونُذ و  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  لاقف  بنذلا  نارفغ  ۀبحملل  یلاعت  هَّللا 

بحی نم  الا  نامیالا  یطعی  بحی و ال  نم ال  بحی و  نم  ایندلا  یطعی  یلاعت  هَّللا  نا  ملس  و 
هَّللا هبحا  هَّللا  رکذ  رثکا  نم  هَّللا و  هعضو  ربکت  نم  هَّللا و  هعفر  هّلل  عضاوت  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  و 

رصبی يذلا  هرصب  هب و  عمسی  يذلا  هعمـس  تنک  هتببحا  اذاف  هّبحا  یتح  لفاّونلاب  ّیلا  برقتی  دبعلا  لازی  یلاعت ال  هَّللا  لاق  مالّـسلا  هیلع  لاق  و 
ثیدحلا هب 

جراخ ۀبحملا  ظافلا  نم  درو  ام  کل و  ترفغ  دقف  تئـش  ام  لمعا  لوقی  نا  هل  هّبح  نم  غلبی  یتح  دبعلا  بحیل  هَّللا  نا  ملـسا  نب  دیز  لاق  و 
ءیـشلا یلا  سفنلا  لیم  نع  ةرابع  ناسللا  عضو  یف  ۀـبحملا  ذإ  زاجمب  تسیل  ۀـقیقح و  یلاعت  هّلل  دـبعلا  ۀـبحم  نا  انرکذ  دـق  رـصحلا و  نع 

ةرات ناسحالا  لامجلا و  نا  اضیا و  قفاوم  لامجلا  سفنلل و  قفاوم  ناسحالا  نا  انیب  دـق  طرفملا و  بلاغلا  لیملا  نع  ةرابع  قشعلا  قفاوملا و 
اذهب نوکی  نا  نکمی  الف  دبعلل  هَّللا  بح  اماف  رـصبلاب  صتخی  الف  امهنم  دحاو  لک  عبتی  بحلا  ةریـصبلاب و  كردـی  ةرات  رـصبلاب و  كردـی 
يذلا دوجولا  مسا  نا  یتح  الـصا  دحاو  ینعمب  امهیلع  قلطت  مل  هَّللا  ریغ  یلع  یلاعت و  هَّللا  یلع  تقلطا  اذإ  اهلک  یماسالا  لب  الـصا  ینعملا 
یلاعت هَّللا  دوجو  نم  دافتـسم  هدوجوف  یلاعت  هَّللا  يوس  ام  لک  لـب  دـحاو  هجو  یلع  قلخلا  قلاـخلا و  لمـشی  ـال  اـکارتشا  ءامـسالا  معا  وه 

ینعم ذإ  مسجلا  مسا  یف  رجشلا  سرفلا و  كارتشا  هریظن  مسالا  قالطا  یف  ءاوتسالا  امنا  عوبتملا و  دوجولل  ایواسم  نوکی  عباتلا ال  دوجولاف 
سیل رخآلا و  نم  ةدافتـسم  امهدحال  ۀیمـسجلا  تسیلف  الـصا  هیف  نوکی  نال  امهدحا  قاقحتـسا  ریغ  نم  امهیف  هباشتم  اهتقیقح  ۀیمـسجلا و 

دعابتلا اذه  هقلخل و  هّلل و  دوجولا  مسا  کلذک 
60 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یماسالا هذـه  عضو  امنا  ۀـغللا  عضاو  قلخلا و  قلاخلا  هیف  هبـشی  کلذ ال  لکف  اهریغ  ةردـقلا و  ةدارالا و  ملعلاک و  رهظا  یماسالا  رئاـس  یف 
ۀبحملا لقنلا و  زّوجتلا و  ةراعتسالا و  قیرطب  قلاخلا  قح  یف  اهلامعتـسا  ناکف  قلاخلا  نم  ماهفالا  لوقعلا و  یلا  قبـسا  قلخلا  ناف  قلخلل  الوا 

هلینب ذتلتف  الامک  هلینب  دیفتستف  اهقفاوی  ام  اّهلاف  ۀصقان  سفن  یف  روصتی  امنا  اذه  مئالم و  قفاوم  یلا  سفنلا  لیم  نع  ةرابع  ناسللا  عضو  یف 
ادبا و لوصحلا  بجاو  لصاح و  رضاح و  وهف  ۀیهلالا  قح  یف  نکمم  لالج  ءاهب و  لامج و  لامک و  لک  ناف  یلاعت  هَّللا  یلع  لاحم  اذه  و 

الا دوجولا  یف  سیل  طقف و  هلاعفا  هتاذ و  یلا  هرظن  لب  هریغ  هنا  ثیح  نم  رظن  هریغ  یلا  هل  نوکی  ـالف  هلاوز  ـال  هددـجت و  روصتی  ـال  ـالزا و 
ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  یلاعت  هلوق  هیلع  ئرق  امل  یلاعت  هَّللا  همحر  ینهیملا  دیعس  وبا  خیشلا  لاق  کلذل  هلاعفا و  هتاذ و 

هسفن و لاـعفا  هسفن و  ـالا  بحی  ـال  نمف  هریغ  دوـجولا  یف  سیل  نا  لـکلا و  هنا  ینعم  یلع  هسفن  ـالا  بـحی  سیل  هناـف  مـهبحی  قـحب  لاـقف 
هدابعل هّبح  یف  ظافلالا  نم  درو  ام  هسفن و  الا  بحی  اذإ ال  وهف  هتاذب  ۀقلعتم  یه  ثیح  نم  هتاذ  عباوت  هتاذ و  هبح  زواجی  الف  هسفن  فیناصت 
لزالا یف  هب  کلذ  هتدارا  یلا  هنم و  برقلا  نم  هاـیا  هنیکمت  یلا  هبلقب و  هاری  یتح  هبلق  نع  باـجحلا  فشک  یلا  هاـنعم  عجری  لّوأـم و  وهف 

هلعف یلا  فیضا  اذإ  برقلا و  اذه  قیرط  كولـس  نم  دبعلا  اذه  نیکمت  تضتقا  یتلا  ۀیلزالا  ةدارالا  یلا  فیـضا  امهم  یلزا  هّبحا  نمل  هبحف 
امک هل  یضتقملا  ببسلا  ثودحب  ثدحی  ثداح  وهف  هدبع  بلق  نع  باجحلا  فشکی  يذلا 
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هبلق و نع  باجحلا  عاـفترا  هنطاـب و  ءافـصل  اببـس  لـفاونلاب  هبرقت  نوکیف  هّبحا  یتح  لـفاونلاب  یلا  برقتی  یمـسن  دـبع  لازی  ـال  یلاـعت  لاـق 
هب هفطل  یلاعت و  هَّللا  لعف  کلذ  لکف  ّهبر  نم  برقلا  ۀجرد  یف  هلوصح 

کلملا لیمل  هطاسب  روضح  یف  تقو  لک  یف  هل  نذای  هسفن و  نم  هدبع  برقی  دق  کلملا  نا  وه  لاثمب و  الا  اذه  مهفی  هّبح و ال  ینعم  وهف 
هلیم هانعم  نوکی  هبحی و  کلملا  نا  لاقیف  هبارش  هماعط و  بابسا  ئّیهیل  وا  هیار  یف  هریشتسیل  وا  هتدهاشمب  حیرتسیل  وا  هتوقب  هرصنیل  اما  هیلإ 

دبعلا نوکل  نکل  داجنتـسالل و  هب و ال  عافتنالل  هیلع ال  لوخدلا  نم  هعنمی  الوا  دبع  برقی  دـق  هل و  مئالملا  قفاوملا  ینعملا  نم  هیف  امل  هیلإ 
نا عم  هبرق  نم  ظحلا  رفاو  کـلملا  ةرـضح  نم  اـبیرق  نوکی  نا  هب  قیلی  اـمب  ةدـیمحلا  لاـصخلا  ۀیـضرلا و  قـالخالا  نم  اـفوصوم  هسفن  یف 
عفر یـضتقا  ام  ةدـیمحلا  لاصخلا  نم  بستکا  اذإ  هّبحا و  دـق  لاقی  هنیب  هنیب و  باـجحلا  کـلملا  عفرا  اذاـف  الـصا  هیف  هل  ضرغ  ـال  کـلملا 

هلیثمت حـصی  امنا  لوالا و  ینعملاب  یناـثلا ال  ینعملاـب  نوکی  اـّمنا  دـبعلل  هَّللا  بحف  کـلملا  یلا  هسفن  ّببح  لّـصوت و  دـق  لاـقی  باـجحلا 
هَّللا نم  برقلا  یلاعت و  هَّللا  نم  بیرقلا  وه  بیبحلا  ناف  برقلا  ددجت  دنع  هیلع  ریغت  لوخد  کمهف  یلا  قبسی  نا ال  طرـشب  یناثلا  ینعملاب 
نم ناکملاب و  ۀفصلاب ال  برق  وهف  ۀیهلالا  قالخالا  یه  یتلا  قالخالا  مراکمب  قلختلا  نیطایشلا و  عابسلا و  مئاهبلا و  تافـص  نم  دعبلا  یف 

نکی مل  نا  دعب  ابیرق  راص  ذإ  اعیمج  ّبرلا  دبعلا و  فصو  ّریغت  دقف  ددجت  امل  برقلا  نا  اذهب  نظی  امیف  ریغت  دـقف  ابیرق  راصف  ابیرق  نکی  مل 
هیلع ناک  ام  یلع  لالجلا  لامکلا و  توعن  یف  لازی  لب ال  لاحم  هیلع  ریغتلا  ذإ  یلاعت  هَّللا  قح  یف  لاحم  وه  و 

61 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
امهدحا نوکی  دق  اعیمج و  امهکرحتب  نابراقتی  دق  نیـصخشلا  ناف  صاخـشالا  نیب  برقلا  یف  لاثمب  الا  اذه  فشکنی  لالزالا و ال  لزا  یف 

بلطی ذـیملتلا  ناف  کلذـک  اضیا  تافـصلا  یف  برقلا  لب  رخآلا  یف  ریغت  ریغ  نم  امهدـحا  یف  ریغتب  برقلا  لصحیف  رخـآلا  كرحتیف  اـتباث 
ذیملتلا هذـیملت و  ۀـجرد  یلا  لوزنلاب  كرحتم  ریغ  هملع  لاـمک  یف  فقاو  ذاتـسالا  هلاـمج و  ملعلا و  لاـمک  یف  هذاتـسا  ۀـجرد  نم  برقلا 

ریغتم ریغ  تباث  ذاتـسالا  هذاتـسا و  نم  برقی  نا  یلا  یقرتلا  ریغتلا و  یف  ابئاد  لازی  الف  ملعلا  عافی  یلا  لـهجلا  ضیـضح  نم  قرتم  كرحتم 
رهق یف  ةوق  تبثا  رومالا و  قئاقحب  ۀـطاحا  املع و  ّمتا  ۀفـص و  لمکا  راص  املکف  برقلا  تاجرد  یف  دـبعلا  یقرت  مهفی  نا  یغبنی  کلذـکف 

یلاعت هَّللا  نم  دـحاو  لک  برق  هّلل و  لامکلا  یهتنم  لامکلا و  ۀـجرد  نم  برقا  راص  لئاذرلا  نع  ۀـهازن  رهظا  تاوهـشلا و  عمق  ناطیـشلا و 
هلامکل ۀیاهن  هناف ال  لاحم  هَّللا  قح  یف  کلذ  هتزواجم و  یلع  هتاواسم و  یلع  ذاتـسالا و  نم  برقلا  یلع  ذیملتلا  ردقی  دق  معن  هلامک  ردقب 

اتوافت ال توافتت  برقلا  تاجرد  مث  ةاواسملا  یف  هل  عمطم  الف  دودحم  دـح  یلا  الا  یهتنی  هانتم و ال  لامکلا  تاجرد  یف  دـبعلا  كولـس  و 
هنطاب ریهطت  هنع و  یـصاعملا  لغاوشلا و  عفدب  هسفن  نم  هبیرقت  دـبعلل  هَّللا  ۀـبحم  اذاف  لامکلا  کلذ  نع  ۀـیاهنلا  ءافتنا  لجال  اضیا  هل  ۀـیاهن 

وه يذلا  لامکلا  اذه  كرد  یلا  هلیم  وهف  هّلل  دبعلا  ۀبحم  اما  هبلقب و  هاری  هناک  هدهاشی  یتح  هبلق  نع  باجحلا  عفر  ایندـلا و  تارودـک  نع 
نیزا یلاعت  هَّللا  یلع  لاحم  ینعملا  اذهب  ۀبحملا  قوشلا و  هب و  ذـتلی  ائیـش  هنم  كردا  اذإ  هتاف و  ام  یلا  قاتـشی  مرج  الف  هل  دـقاف  هنع  سلفم 
هدـنب نآ  هکنآ  ات  وا  بلق  زا  باجح  فشک  يوسب  دوشیم  عجار  ار  هدـنب  ملاع  دـنوادخ  تبحم  يانعم  هک  تسحوضو  لامک  رد  تراـبع 

نا زا  زین  لزا و  رد  دـبع  ناـب  ار  ینعم  نیا  ملاـع  دـنوادخ  هدارا  يوـسب  شیوـخ و  برق  زا  وا  نیکمت  يوـسب  دوـخ و  بلقب  ار  ادـخ  دـنیبب 
تسوا نطاب  ریهطت  اوه و  زا  یـصاعم  لغاوش و  عفدب  دوخ  سفن  يوسب  تسوا  ندرک  بیرق  هدنب  يارب  ملاع  دنوادخ  تبحم  هک  تسرهاظ 
بوبحم هک  دـیدرگ  رهاظ  سپ  دوخ  بلقب  ار  وا  دـنیبیم  ایوگ  ار  وا  دـنک  هدـهاشم  هکنآ  ات  وا  بلق  زا  تسباجح  عفر  ایند و  تارودـک  زا 

ّتیبحا رد  ّدبال  دـشاب  همیظع  يایازم  نیا  بجوم  ندوب  بوبحم  فرـص  هاگ  ره  تسا و  هیلاع  بتارم  همه  نیا  ببـس  ندوب  ملاع  دـنوادخ 
یسوم نب  ضایع  یضاق  دنام و  دهاوخن  هبش  هَّللا  یلا  ّبحا  تیلـضفا  رد  ار  يدحا  سپ  دیـسر  دهاوخ  لامک  ّدحب  ایازم  بتارم و  همه  نیا 

ۀجرد یه  قفولاب و  عافتنالا  هنم و  لیملا  ّحصی  نم  قح  یف  اذه  نکل  ّبحملا و  قفاوی  ام  یلا  لیملا  ۀبحملا  لصا  هتفگ و  افش  رد  یبصحیلا 
هضافا برقلا و  بابسا  ۀئیهت  هقیفوت و  هتمصع و  هتداعـس و  نم  هنیکمت  هدبعل  هتبحمف  ضارغالا  نع  هزنمف  هلالج  ّلج  قلاخلا  اماف  قولخملا 

امک نوکیف  هتریصبب  هیلإ  رظنی  هبلق و  هاری  یتح  هبلق  نع  بجحلا  فشک  اهاوصق  هیلع و  هتمحر 
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يوس اذه  نم  مهفی  نا  یغبنی  هب و ال  قطنی  يذلا  هناسل  هب و  رصبی  يذلا  هرـصب  هب و  عمـسی  يذلا  هعمـس  تنک  هتببحا  اذاف  ثیدحلا  یف  لاق 
هّلل تاکرحلا  صالخا  هّلل و  بلقلا  ءافص  هَّللا و  ریغ  نع  ضارعالا  هَّللا و  یلا  عاطقنالا  هّلل و  درجتلا 

هیهت دیامنیم و  تمارک  قیفوت  تمصع و  تداعـس و  زا  دنادرگیم  نّکمم  هک  تس  نیا  دبع  يارب  ادخ  تبحم  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
وا بلق  زا  تسبجح  فشک  نآ  ياهتنم  دیامرفیم و  وا  رب  دوخ  تمحر  هضافا  برق و  بابسا 

62 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تیبحا تروص  رد  هک  تسحـضاو  دنکیم و  رظن  شیوخ  تریـصب  زا  وا  يوسب  دـنیبیم و  دوخ  بلقب  ار  ملاع  دـنوادخ  دـبع  نآ  هکنیا  ات 

هک دش  ققحتم  تباث و  ۀهادب  سپ  تفرگ  دهاوخ  تروص  متا  جهنب  رادـقالا  همیخف  لزانم  راطخالا و  ۀـمیظع  بتارم  نیاب  وا  فرـشت  دـبع 
هدبعل یلاعت  هَّللا  ۀبحم  هتفگ و  یـضاقلا  نع  القن  ّتلخ  ثیدـح  حرـشب  ملـسم  حیحـص  حرـش  جاهنم  رد  يوون  تستیلـضفا و  ببـس  ّتیبحا 

هبلق نع  بجحلا  فشکف  اهتیاغ  اّما  اهیدابم و  هذـه  هیلع  هتمحر  ۀـضافا  هتیادـه و  هفاطلا و  ریـسیت  هقیفوت و  هتمـصع و  هتعاـط و  نم  هنیکمت 
امک نوکیف  هتریصبب  هاری  یتح 

هرخآ یلا  هرصب  هب و  عمسی  يّذلا  هعمس  تنک  هتبجا  اذاف  حیحّصلا  ثیدحلا  یف  لاق 
فرـشم دوخ و  تعاط  زا  ار  دـبع  دـنادرگیم  رداق  یلاعت  قح  هک  تسنآ  دـبع  اـب  یلاـعت  قح  ّتبحم  زا  دارم  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا 
تیادـه ار و  دوخ  فاطلا  وا  قح  رد  دزاسیم  لهـس  رماوا و  لاثتماب  ار  وا  دزاـسیم  قفوم  یهاون و  یـصاعم و  زا  تمـصعب  ار  وا  دزاـسیم 

تسیهلا و ّتبحم  يداـبم  همیظع  رثاـم  همیخف و  صئاـصخ  همه  نیا  دـیامنیم و  وا  رب  دوـخ  تمحر  هضاـفا  باوـص و  هارب  ار  وا  دـیامنیم 
تیلـضفا و لیلد  یلاعت  قح  يوسب  ّتیبحا  هک  دـیدرگ  تباث  اـمزج  اـمتح و  اـعطق و  اـنیقی و  سپ  تسوا  بلق  زا  بجح  فشک  نآ  تیاـغ 

بلقل هَّللا  نم  ةذخا  ۀبحملا  نسحلا  وبا  خیـشلا  لاق  هتفگ  ننملا  فئاطل  رد  يردنکـسا  هَّللا  ءاطع  نب  دمحا  دـشابیم و  تیفرـشا  تیمرکا و 
هتدهاشم و یف  ارومغم  رّسلا  هترضح و  یف  ةذوخأم  حورلا  هتفرعمب و  انّصحتم  لقعلا  هتعاطل و  ۀلئام  سفنلا  يرتف  هاوس  ءیـش  لک  نع  هدبع 

تابّیث قئاقحلا و  راکبا  ّسمی  ۀـبرقلا و  طاسب  یلع  بیرقتلا  للح  یـسکیف  هتاجانم  ذـیذل  نم  بذـعا  وه  امب  حـتافی  دازیف و  دـیزتسی  دـبعلا 
نتفرگ تبحم  زا  دارم  هک  تسراکـشآ  تراـبع  نیزا  نومرجملا  سئارعلا  يری  ـال  هَّللا و  سئارع  هَّللا  ءاـیلوا  اولاـق  کـلذ  لـجا  نمف  مولعلا 

وا تفرعمب  لقع  دوشیم و  لئام  وا  تعاط  يوسب  نتفرگ  نیاب  سفن  تسوا و  ياوس  هک  يزیچ  ره  زا  ار  دوخ  هدنب  بلق  تسملاع  دنوادخ 
هدیشخب تدایز  دنکیم و  تدازتسا  هدنب  دشابیم و  رومغم  وا  هدهاشم  رد  ّرـس  دیامنیم و  ذوخام  وا  ترـضحب  حور  ددرگیم و  نصحتم 

ّسمب وا  دنناشوپیم و  ار  وا  بیرقت  للح  تبرق  طاسب  رب  سپ  دـیآیم  هدرک  هحتافم  تسبذـعا  وا  تاجانم  ذـیذل  زا  هک  يزیچب  دوشیم و 
بتارم نیا  هک  فیکف  تستلزنم  ولع  لامک  لیلد  بتارم  نیاب  زوف  درجم  هک  تسرهاـظ  ددرگیم و  ظوفحم  مولع  تاـبیث  قئاـقح و  راـکبا 

تسین و نآ  رد  یبایترا  چیه  ماقم  تستیمظعا و  تیمرکا و  تیلمکا و  تیلضفا و  لیلد  ههبـش  الب  نآ  هک  دسر  یـصقا  دحب  تیبحا  ببـسب 
ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  هیآ  ریسفت  بیغلا  حیتافم  رد  يزار  نیدلا  رخف 

سپ تسباوث  ءاطعا  ملاع  دـنوادخ  تبحم  زا  دارم  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  باوثلا  هءاطعا  هل  یلاـعت  هَّللا  ۀـبحم  نم  دارملا  هتفگ و  هَّللا 
مـالعا و نیدـقنم  تاداـفا  همه  نیا  هـچ  رگا  تستیلـضفا و  ههبـش  ـالب  نآ  دوـب و  دـهاوخ  باوـث  تیرثـکا  مزلتـسم  یلاـعت  هَّللا  یلا  ّتیبـحا 
لـیزم و ار  نیرـصقم  نیرـصاق و  تارطخ  تاهبـش و  یفاو و  یفاـک و  قح  لـها  دوصقم  حوـضو  روـهظ و  رد  ماـخف  نیققحم  تاحیرـصت 

ماربا مامتاب و  مزاسیم و  مارم  نیا  تابثا  زین  مالّسلا  ةولصلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مانالا  ریخ  بانج  مالک  زا  ماعنملا  هَّللا  دمحب  نکل  تسیفان 
هدرک تیاور  ةاکشم  رد  بیبل  بیطخ  همالع  مزادرپیم  ماظنلا  ۀنیتم  ججح  نآ  ماکحا  و 

نانذاتسی ساّبعلا  ّیلع و  ءاج  اذإ  اسلاج  تنک  لاق  ۀماسأ  نع 
63 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تلق امهب  ءاج  ام  يردت  لاقف أ  نانذاتسی  ساّبعلا  ّیلع و  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  انل  نذاتسا  ۀماسال  الاقف 
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كانئج ام  الاق  دّمحم  تنب  ۀمطاف  لاق  کیلإ  ّبحا  کلها  ّيأ  کلأسن  كانئج  هَّللا  لوسر  ای  الاقف  الخدـف  امهل  نذـئا  يردا  یّنکل  لاقف  ال 
لاقف بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مث  لاق  نم  مث  الاق  دـیز  نب  ۀـماسأ  هیلع  تمعنا  هیلع و  هَّللا  معنا  دـق  نم  ّیلا  یلها  ّبحا  لاق  کـلها  نع  کـلأسن 

يذمّرتلا هاور  ةرجهلاب  کقبس  اّیلع  نا  لاق  مهرخآ  کّمع  تلعج  هَّللا  لوسر  ای  ساّبعلا 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  بآم  تلاسر  بانج  هک  اریز  یعبط  لیم  رب  هن  تسینید  تیلضفا  ّتیبحا و  رادم  هک  تسحـضاو  ۀحارـص  ثیدح  نیزا 
دش مولعم  سپ  ترجهب  سابع  رب  دش  قباس  ترضح  نآ  هکنآ  هب  هدومرف  هجوم  سابع  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  میدقت  ملـس  و 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هاگ  ره  سپ  ینید  لضف  جرادم  رب  دوب  بترتم  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  ّبح  جرادم  هک 

رد ترضح  نآ  هدوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  یلاعت و  قح  يوسب  قلخ  ّبحا  ریط  ثیدح  لولدم  بسح  مالّـسلا 
هک هماسا  میدقت  ددرگ و  تباث  ترضح  نآ  ّتیبحا  ببسب  امتح  اعطق و  ترضح  نآ  ّتیلضفا  دشاب و  قلخ  يالعا  لمکا و  مه  ینید  لضف 
زا تیلـضفا  رب  ّتیبحا  تلالد  توبث  دعب  دـنچ  ره  تسمـصخ و  تادرفتم  زا  هک  درادـن  ّقح  لها  رب  جاجتحا  ّتیلباق  دـناهتفای  تیاور  نیرد 

یقاب مالک  ياج  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفـالخ  رب  ریط  ثیدـح  تلـالد  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  مـالک 
یصقا یلا  قح  رما  ناعمل  عوطس و  دینش و  دیاب  زین  ماقملا  میظع  یناث  ترضح  مالک  زا  ثحبم  نیا  قلعتم  زغن  سپ  هدافا  نکل  تسا  هدنامن 

هتفگ دوخ  خیرات  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دّمحم  دید  دیاب  ۀیاغلا 
هیلع هَّللا  یلص  ّیبنلا  جوز  هشئاع  نع  ریبّزلا  نع  ةورع  ینربخا  ةورع  نب  ماشه  نع  لالب  نب  نامیلس  ینثدح  سیوا  یبأ  نب  لیعامـسا  انثّدح 
یف ةدابع  نب  دعس  یلا  راصنالا  تعمتجا  ۀیلاعلاب و  ینعی  لیعامسا  لاق  خسلاب  رکب  وبا  تام و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  ملـس  و 
هَّللا یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  انّبحا  انریخ و  اندّیـس و  تناف  تنا  کعیابن  رمع  لاقف  ءارزولا  متنا  ءارمألا و  نحن  رکب  وبا  لاقف  ةدعاس  ینب  ۀفیقس 

سانلا هعیابف  هعیابف  ملس  هیلع و 
باـنج يوـسب  وا  تیبـحا  ياـعداب  هفیرـش  تفـالخ  يارب  لوا  نـّیعت  رب  لالدتـسا  هفیقـس  رد  یناـث  ترـضح  هـک  تسرهاـظ  تـیاور  نـیزا 

وا یئاعدا  ّتیبص  اب  رکب  یبأ  تفالخ  نیعت  رب  لالدتـسا  يانب  یناث  ترـضح  هاگ  ره  سپ  هدومن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر 
حیحـص و فلاوم  فلاخم و  فارتعاـب  هک  ریط  ثیدـح  تلـالد  رد  ـالاح  دـشاب  هداد  يزاـس  هلیح  يزادرپ و  هفیقـس  داد  هدومن  هفیقـس  رد 
هک تسبابت  رابت و  بابرا  راکنا  کیکـشت و  ياج  هچ  بایترا و  هابتـشا و  ماقم  مادـک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالخ  رب  تستباث 

لالـضا ریرغت و  لالتعا و  لیوست و  لایتحا و  عیدـخت و  لاق و  لیق و  باوبا  لابقالا  ةدـمع  ظیلغ  ظف  لالدتـسا  جاـجتحا و  کـسمت و  دـعب 
ناهرب يارب  دایقنا  نیبم و  ققحم و  تباث و  رما  میلـست  حـئال و  قدـصب  رارقا  حـضاو و  قحب  فارتعا  زج  هراچ  دودـسم و  یلاعت  هَّللا  دـمحب 
ّبحلا دی  دشاب  بلقلا  نم  اقح  ملاع  دنوادخ  ّبح  ضحم  یناش  یناث  ترضح  هک  تفنـش  دیاب  بجع  یفرح  تس و  دوقفم  نشور  نیتم و 
ءایلوالا ۀیلح  رد  یناهفصالا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ظفاح  دنادیم  باحـصا  مظاعا  رب  حیجرت  تفالخ و  قاقحتـسا  ببـس  ار  ندوب  هّلل 

هتفگ
64 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب رهـش  تعمـس  لاق  دیعـس  ان  ۀیواعم  نب  ناورم  ان  شادخ  نب  دومحم  ان  جارّـسلا  یفقثلا  قاحـسا  نب  دّمحم  ان  ۀـلبج  نب  دـماح  وبا  انثدـح 
ّیبر تلقل  کلذ  یلع  کلمح  ام  یبر  هنع  ینلاسف  ۀفیذح  یبأ  یلوم  املاس  تفلختسا  ول  باّطخلا  نب  رمع  لاق  لوقی  بشوح 

هبلق نم  اّقح  هَّللا  بحی  ّهنا  لوقی  وه  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  کّیبن  تعمس 
نا ّیبرل  تلق  هتفلختـسال و  اّیح  ةدیبع  وبا  ناک  ول  لاقف  تفلختـسا  ول  هل  لیق  رمع  نعط  اّمل  هتفگ  دوخ  خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دّـمحم  و 

کّیبن تعمس  ینلاس  نا  ّیبرل  تلق  هتفلختسا و  اّیح  ۀفیذح  یبأ  یلوم  ملاس  ناک  ول  ۀّمالا و  هذه  نیما  ةدیبع  وبا  لوقی  کّیبن  تعمس  ینلاس 
رمع ّنا  نومیم  نب  ورمع  لاق  هتفگ  لماک  رد  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  دّمحم  نب  یلع  نیّدلا  ّزع  خیـش  هّلل و  ّبحلا  دیدشلا  کلـس  ّنا 

کّیبن تعمـس  ینلاس  نا  ّیبرل  تلق  هتفلختـسال و  اّیح  ةدـیبع  وبا  ناک  ول  لاق  تفلختـسا  ول  نینمؤملا  ریما  ای  هل  لیق  نعط  اـمل  باّـطخلا  نب 
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دیدـش املاس  نا  لوقی  کّیبن  تعمـس  ینلاس  نا  ّیبرل  تلق  هتفلختـسال و  اّیح  ۀـفیذح  یبأ  یلوم  ملاس  ناک  ول  ۀـّمالا و  هذـه  نیما  ّهنا  لوقی 
اقح یلاعت  قح  اب  ار  هفیذـح  یبأ  یلوم  ملاس  ّتبحم  باتکلا  هیار  یلع  مهدـنع  لزانلا  بآم  تفالخ  هک  تسرهاظ  تارابع  نیزا  هّلل  ّبحلا 

راصنا عفد  قیتع  ترـضح  نآ  ببـسب  هک  تفالخ  مظعا  طرـش  تسین و  شیرق  زا  وا  هکنآ  اب  ادخ  يارب  وا  ندوب  ّبحلا  دیدش  ای  بلقلا  نم 
بانج هکلب  ءایحلا  ریثک  ثلاث  ناشهلمج  زا  هک  يروش  بابرا  رب  وا  حـیجرت  وا و  فالختـسا  بجوم  هدوب  دوقفم  وا  رد  دـندرک  تفـالخ  زا 

وا لوسر  ادخ و  يوسب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  دبال  سپ  هدینادرگ  هدوب  مه  انثلا  ۀیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  ءایقتالا  ماما 
یحدق ملاس و  تافتلا  لباق  حرج  عنم و  قرطت  تامّهوت و  تاشدخ و  زا  ملاس و  قح  رد  یئاعدا  تفص  زا  رتلماک  لضاف و  هجرد  رازهب  هک 
فارتعا بسح  دیـسر  دـناوتن  نآ  هنکب  لـقع  هک  ماـمت  تیولواـب  تسمزاـج  نیقی  نآ  توبثب  مراـخ و  ریغ  ار  نآ  صوصرم  ناـینب  ینعط  و 

مارک يایبنا  رورـس  تباینب  مانا  رئاس  زا  ترـضح  نآ  ّتیقحا  ّتیلـضفا و  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  تبثم  بآـم  تفـالخ 
دوب دهاوخ  مالظ  عشقنا  رجف و  رانا  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

هجو داتفه  هب  وا  مالک  لاطبا  و  قلخ » بحا   » هن تسا  لکالا » یف  بحا   » بحا زا  دوصقم  هکنیا  رب  هفحت  فلؤم  ياعدإ 

هراشا

هنیتم ریغ  يواعد و  زا  هنیرق  نیا  ياعدا  لوقا  دشاب  دارم  یبنلا  عم  لکا  رد  هَّللا  یلا  سانلا  ّبحا  هکنآ  رب  دـنکیم  تلالد  هنیرق  هک  اریز  هلوق 
لاطبا رد  كامهنا  هنیرید و  دانع  بّصعت و  ياصقا  هنیک و  دـقح و  تیاهنب  هنیجنگ  نئاغـض  هینـس  ءـالتما  زا  یـشان  هنیزر و  ریغ  تـالّوقت  و 

هک تسرهاظ  بیرا  لّماتم  ببسب و  فصنم  ره  رب  هک  اریز  دشابیم  هنیمالا  رودصلا  یلوا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هنیدم  رورـس  یـصو  لضف 
زا دارم 

هَّللا یلا  قلخلا  ّبحا 
رصح تسرود و  کیدزن و  ره  مانا و  هفاک  رب  رون  انس و  اپارس  تاکرب  اب  تاذ  لیـضفت  روما و  عیمج  رد  قارغتـسالا  مومعلا و  یلع  ّتیبحا 
مّهوت دساف و  للعت  روظحم و  مجهت  یّهـشت و  ضحم  رون  نیرمقلل  مادام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  روشنلا  موی  عفاش  اب  لکا  ضحم  رد  ّتیبحا 

ّدر نیجهت و  نیهوت و  يارب  هدیدس  نیهارب  هدـیدع و  هوجو  روهظ و  حوضو و  لامک  رد  روعـش  بابرا  رب  نآ  نالطب  تیاهن  تسروجهم و 
ددرگیم روطسم  مقر  قدص  ملقب  ماعنم  ّبر  تیانعب  ماقم  نیرد  نآ  لاطبا  و 

لّوا هجو 

رب لومحم  ار  یـضترم  تاـبّیط  تاـملک  هک  تسنآ  هیّنـس  ینعی  هقرف  نیا  بهذـم  هتفگ و  هفحت  باـتک  نیمه  لّوا  باـب  رد  بطاـخم  هکنآ 
فالخ هّیقت و  رب  هن  تشاد  دیاب  رهاوظ 

65 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لومحم همه  ربمغیپ  صوصن  تسربمغیپ و  بئان  قحب  ماما  هچ  درک  دیاب  لمح  نآ  رهاظ  رب  زین  ار  لوسرلا  مالک  هَّللا و  مالک  هچنانچ  یئامن 

دنـشاب وا  نالتاقم  نافلاخم و  وگ  باحـصا  رئاس  بقانم  حـئادم و  رد  دوخ  رب  باحـصا  ضعب  لیـضفت  زا  یـضترم  هچنآ  سپ  تسرهاظ  رب 
دیاب تسا  هدش  تباث  هباحص  عیمج  تیاورب  هک  ار  هیوفطصم  تنـس  لمع  داقتعا و  ذخام  درک و  دیاب  نیقی  کشیب  ههبـشیب و  دیامرف  نایب 
اذهل یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  هلیصفت  ءیجیس  امک  هدوتـس  هیاپب  هیاپ  ار  مارک  هباحـص  عیمج  هدومرف و  بیوصت  ار  همه  ره  یـضترم  هک  تسناد 
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هبترم ار  همه  ره  دنوریم و  یـضترم  تاملک  رهاوظ  قفاوم  هباحـص  قح  رد  هفئاط  نیا  اذهل  دـش و  تعامج  ّتنـس و  لهاب  بقلم  هقرف  نآ 
نامجرت قئاقح  نابز  رب  راشبتـسا  جاهتبا و  لامک  راـختفا و  تاـهابم و  تیاـهنب  هک  بحاـص  هاـش  هغیلب  تراـبع  نیا  یهتنا  دـنادقتعم  هبترم 

عیمج لیوات و  نیا  نا  زا  هچ  هتخاس  رازراخ  نابایب  ار  راک  زا  رود  تـالیوست  ناتـسلگ  راـت و  هریت و  ناـشیایلوا  راـظنا  رد  ار  اـیند  دـناهدنار 
رگید ثیدـح و  نیا  يارب  هک  تاماقم  یلاع  هّینـس  تـالامک  اـب  فـالخا  فالـسا و  رگید  تاجرّدـلا و  عیفر  بطاـخم  تـالیلع  تـالیوات 

مارک قح  لها  دـصاقم  برآـم و  بلاـطم و  رگید  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ّتیقحا  ّتیلـضفا و  تفـالخ و  تماـما و  ثیداـحا 
ان تیاغب  عشبتـسم و  حبقتـسم و  نجهتـسم و  تیاغب  باوص و  قح و  تفلاخم  ضحم  بارـس و  عدخ  بآ و  رب  شقن  همه  دناهدرک  عارتخا 

دیسر توبث  ققحت و  جرادم  یلع  اب  بابلا  بابرا  دزن  نآ  یتقیقحیب  فعض و  ناوه و  تیاهن  دیدرگ و  عنشتسم  هرکتسم و  نسحتسم و 

مود هجو 

لئاسم زا  يوزج  هلئسم  کی  هک  یسک  هک  دیآ  مزال  دشاب  زئاج  اهب  دتعم  ریغ  تاّیثیح  ضعب  ظاحلب  لیضفتلا  لعفا  هغیص  قالطا  رگا  هکنآ 
نیا اقافتا  رگم  هقف  باوبا  رئاس  هکلب  تراهط  لئاسم  رگید  وضو و  لئاسم  عیمجب  دـشاب  طـیحم  هک  یـصخشم  زا  دـشاب  هتـسناد  ـالثم  وضو 
کی دشاب و  نسحا  رمع و  زا  دیز  ياضعا  مظعم  هک  مینک  ضرف  زین  نالطبلا و  ّیهیدـب  اذـه  دـنیوگب و  هقفا  ای  ملعا  دـشاب  هتـسنادن  هلئـسم 

یف لقاع  بیرتسی  دنیوگب و ال  دیز  زا  نسحا  ار  ورمع  تروص  نیرد  دشاب  نسحا  وا  نادند  کی  ای  تشگنا  کی  لثم  رمع و  صاخ  وضع 
تسین القع  زا  يدحا  راک  نآ  زیوجت  هک  تسزاغلا  هیمعت و  لیبق  زا  عراش  تاقالطا  رد  تاّیثیح  نینچ  هدارا  هنالطب و 

موس هجو 

رحبت کلامم و  تعسو  ظاحلب  هک  دیآ  مزال  دشاب  زئاج  لیضفتلا  یف  هربتعم  ریغ  روما  ضعب  ظاحلب  لیضفتلا  لعفا  هغیـص  قالطا  رگا  هکنآ 
رب نینقتم  عاّنـص  نیمدـقتم و  يامکح  نیطالـس و  كولم و  زا  یـضعب  لیـضفت  هرهب  تاعانـص  عارتخا  عادـبا و  راهظا و  مولع و  بئارغ  رد 

لامکلا بابرا  نع  الـضف  لافطا  نیزیمم  دزن  هکنآ  لاح  دوشن  دودـعم  بدا  ءوس  زا  زگره  ددرگ و  زئاج  غئاس و  نیلـسرم  اـیبنا و  ایـصوا و 
لیبق زا  مارح و  زئاج و  ان  ار  لیئض  لیـضفت  نیا  دنوشن و  هبنتم  ینعم  نیاب  تنـس  لها  هک  تسین  نونظم  تسیهیدب و  نآ  تعاظف  تعانش و 
بدا ءوس  ار  لیبد  باذـع و  بلاـج  لیـضفت  نیا  ناـشیا  هک  دوش  هدرک  ناـمگ  هنوگچ  دـننادن و  ماـعنم  ّبر  جـجحب  تبـسن  بدا  تءاـسا 

دننادیم لیوط  سبح  دیدش و  برـض  بجوم  ار  رکب  یبأ  تنب  یـصخش  ندومن  رکذ  ضحم  ضیرعت  نامگب  هکنآ  لاح  تسناد  دنهاوخن 
رد ضوغبم  ار  وا  دنرادنپیم و  ةداهـشلا  يوتفلا و  لوبقم  ریغ  حودـقم و  حورجم و  رجاف و  قساف و  هدرک  رکذ  نیرب  ریرقت  هک  ار  یـسک  و 

لاق و لیللاب  ةأرما  فیلحت  رکنا  لجر  یف  یبعـشلا  فرطملا  وبا  یتفا  هتفگ  رجحلا  ماقلا  هلاسر  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  دنرادیم  ادـخ  هار 
تناک ول 

66 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا یـضر  رکب  یبأ  ۀـنبال  اذـه  رکذ  فرطملا  وبا  لاقف  هقفلاب  نیمـستملا  ضعب  هلوق  بّوص  راهنلاب و  الا  تفلح  اـم  قیدـصلا  رکب  یبأ  تنب 

کلذ یف  هیلإ  مدقتیف  هقفلا  مسا  نم  قسفلا  مساب  ّقحا  وه  هلوق  بّوص  يذلا  هیقفلا  لیوطلا و  سبحلا  دـیدشلا و  برـضلا  هیلع  بجوی  اهنع 
لوق یلع  رقا  لب  ضرعی  مل  ّبسی و  مل  نمیف  اذه  ناک  اذاف  یهتنا  هَّللا  یف  ضغبی  ۀمات و  ۀحرج  یه  هتداهـش و  هاوتف و ال  لبقی  رخؤی و ال  و 
یلا هل  صلخم  رئابکلا ال  نم  میظعل  بکترم  قساـف  ّهنا  ریرقت  هّلک  اذـه  نع  ضرغلا  بّسلاـب و  حّرـص  وا  ضّرع  نمب  کـنظ  اـمف  ضّرع  نم 

لیبسب ۀلادعلا 
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مراهچ هجو 

دارم هک  دنیوگب  هک  دـسریم  ار  قح  لها  سپ  تسزئاج  نآ  لثم  ای  لکالا  یف  ّبحا  لثم  صوصخم  ّبحا  رب  قلطم  ّبحا  لمح  رگا  هکنآ 
دناهدـینادرگ لیلع  لیوات  يانبم  ار  نآ  هرـضن  ضایر  بحاـص  رجح و  نبا  دـننکیم و  لـقن  صاـع  ورمع  زا  هک  رمع  رکب و  یبأ  ّتیبحا  زا 

دوعـسم نبا  ثیدح  هنیرقب  فالختـسا  كرت  رد  ناشتّیبحا  ای  انالف  انالف و  انالف و  نعلا  ّمهّللا  يراخب  ثیدح  هنیرقب  تسنعل  رد  ناش  ّتیبحا 
ای تسرهاـظ  نیخیـش  فالختـسا  زا  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  ضارعا  نا  زا  تـسیورم و  یلبـش  ناـجرملا  ماـکا  رد  هـک 

دنرادرب و مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  دسح  ضغب و  زا  تسد  دنرآ و  عوجر  صلاخ  نامیاب  دننک و  كرت  ار  قافن  هک  تسباب  نیرد  ناشتّیبحا 
قح رتدـلج  هک  تسباب  نیرد  ناشتّیبحا  ای  تسرهاظ  يوجن  هعقاو  رد  ناش  مالک  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  یناث  لّوا و  دـسح 

ةدّدبتملا تاّیثیحلا  ةدّدعتملا و  هوجولا  نم  کلذ  لاثما  دنزاسن و  اپ  رب  هفیقـس  هنتف  ترـضح  نآ  تافو  دعب  هک  دنک  كاله  ار  ناشیا  یلاعت 
دناهتـشاذگ نیخیـش  ّتیبحا  قالتخا  عضو و  رد  هک  یعیملت  يانب  ندومن  ریط  ثیدح  رد  لالتخالا  ریثک  لامتحا  نیا  قلخ  تقیقح  رد  سپ 

ْمِهیِْدیَِأب ْمُهَتُوُیب  َنُوبِرُْخی  تسندیناهراو  نآ  لامخا  لالعا و  لاطباب و  هّجوت  زا  ار  قح  لها  ندیناسر و  بآب 

مجنپ هجو 

ةدایزب نوفوصوم  مه  نیّذلا  هباحصا  هلا و  يأ  هتفگ  هئاّبحا  مرکا  یلع  یسوط و  ققحم  لوق  حرش  رد  دیرجت  حرـش  رد  یجـشوق  یلع  هکنآ 
ةدایزب هیبوبحم  نم  فّصتا  نم  ینعا  ادّدعتم  لوانتی  ام  لب  انّیعم  هب  دری  مل  لیق  هتفگ  یجـشوق  لوق  نیا  هیـشاح  رد  مهادع و  نم  یلع  مرکلا 

هادـع ام  عیمج  یلع  ةدایّزلا  هب  دـصقی  نا  ریثکلا  عئاشلا  وه  لّوالا و  ناینعم  هلف  فیـضا  اذإ  لیـضفتلا  لعفا  نال  رظن  هیف  ۀـلمجلا و  یف  مرکلا 
درفملاب دصقی  نا  زوجی  لّوالا  ینعملاب  وه  هیلإ و  فیـضا  امم  هادـع  ام  عیمج  یلع  اقلطم ال  ةدایّزلا  هب  دـصقی  نا  یناّثلا  هیلإ و  فیـضا  امم 

هلمجلا یف  مرکا  هدارا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ّطق  دری  ملف  ۀلمجلا  یف  ةدایّزلا  ینعمب  لیضفتلا  لاعفا  اّما  یناثلا و  ینعملا  نوددعتملا  هنم 
ینعمب ریط  ثیدـح  رد  ّبحا  نینچمه  سپ  هدـشن  دراو  زگره  هلمجلا  یف  تداـیز  ینعمب  لیـضفت  مـسا  درادـن و  زاوـج  زا  یهجو  مرکا  زا 
قاقّشلا بابرا  اهعرتخا  یّتلا  ۀفیخسلا  تالیواتلا  لطبف  قارغتسالا  مومعلا و  ۀقیرط  یلع  دشاب  ّتیبحا  دیفم  نآ  هکلب  دشابن  هلمجلا  یف  ّبحا 

قافّنلا دعب  داسکلاب  قافنلا  قوس  یمر  و 

مشش هجو 

مث هتفگ  لیضفت  هغیص  زا  هلمجلا  یف  تدایز  ینعم  هدارا  در  ماقم  رد  یجشوق  دیرجت  حرش  هدیدج  هیشاح  رد  يزاریـش  نیّدلا  ردص  هکنآ 
یف ةروکذـم  هوجوب  کلذ  اوتبثا  مهلـضفا و  رکب  ابا  ّنا  یلا  ۀّنّـسلا  لـها  بهذـف  ضعب  یلع  ۀباحـصلا  ضعب  ۀّیلـضفا  یف  نوملـسملا  فلتخا 

ّنا کلذ  تابثا  یلع  اونب  اهعضوم و 
67 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم مهل  امب  کلذ  اوتبثا  مهلـضفا و  اـّیلع  یلا  ۀعیـشلا  بهذ  مهنم و  هریغ  یلع  لـضفالا  قـالطا  اوعنم  هنم و  لـضفا  سیل  ۀباحـصلا  نم  هریغ 
فالخلا ّرمتسا  ۀباحّـصلا و  نم  رخآ  یلع  لضفالا  قلطی  نا  اوعنم  هنم و  لضفا  سیل  ۀباحّـصلا  نم  هریغ  ّنا  کلذ  تابثا  یلع  اونب  لئالدلا و 

دحاو لک  نوکی  نا  ّحصل  لئاقلا  اذه  هّنظ  ام  ۀغیّـصلا  ینعم  ناک  ولف  ۀفرعملا  قح  ۀغّللاب  نوفراع  رابک  ءاملع  نیتفئاّطلا  نم  لک  یف  امهنیب و 
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هذـه نم  دـحا  هب  هبنتی  مل  کـلذ و  اـهانعم  نوکی  نا  زوجی  فیک  عـنملا و  ءاـنبلا و  فـالخلا و  اذـه  ّشمتی  مل  رخـآلا و  نم  لـضفا  اـمهنم 
قالطا هک  تس  رهاظ  ترابع  نیزا  ۀنـس  ۀـئام  نامث  بیرق  نم  نیتفئاّطلا  نیب  ةروکذـملا  عنملا  ءانبلا و  فالخلا و  یفن  ةریثکلا و  تاعامجلا 
حیحـص هلمجلا  یف  تدایز  ینعمب  لیـضفت  مسا  قالطا  رگا  هچ  درادـن  تحـص  زا  یهجو  الـصا  هلمجلا  یف  تداـیز  ینعمب  لیـضفت  هغیص 

عنم قیقحتلا  عطقلاب و  قیرف  ود  ره  هکنآ  لاـح  دـندرکیمن  لـضفا  هنوک  نودـقتعی  نم  ریغ  رب  لـضفا  قـالطا  زا  عنم  یّنـس  هعیـش و  دوبیم 
بانج ّتیبحا  هاگ  ره  هک  دش  مولعم  ۀهادب  سپ  دوش  هدرک  دناهدرک  تباث  وا  ّتیلضفا  هک  رگید  صخش  رب  لضفا  ظفل  قالطا  هک  دننکیم 

زا یهجو  زگره  رگید  یـسک  رب  ّبحا  قالطا  دش  ققحتم  تباث و  هریثک  ثیداحا  رگید  ریط و  ثیدح  تلالدـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
تیبحا هلمجلا و  یف  ّتیبحا  رب  لمحب  ّبحا  لیوات  لطاب و  رـسارس  وا  ریغ  لّوا و  ّتیبحا  رد  هتوحنم  تایاور  هعوضوم و  رابخا  درادن  زاوج 
ساسا مارخنا  یلع  لیلجلا  بّرلل  لیمجلا  دمحلا  لیوعتلا و  لباق  ریغ  دـساف  لیوست  لیلع و  ضیرم  کیکر و  لیوات  هیئزج  هّصاخ  ۀـهج  نم 

لیلضتلا عدخلا و 
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ناک ول  اضیا  هتفگ و  لیضفت  هغیص  زا  هلمجلا  یف  تدایز  هدارا  ّدر  ماقم  رد  دیرجت  حرش  هدیدج  هیشاح  رد  يزاریش  نیّدلا  ردص  زین  هکنآ 
ناسّللاب ال فراعلا  امهیلکب و  باجی  نا  ّحصی  ملعا  کینبا  ّيأ  لئاس  لاق  اذاف  ۀلمجلا  یف  ةدایّزلا  يأ  کلذ  لیضفتلا  ۀغیص  ینعم  يأ  اهانعم 

رگا هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  لـیلد  ّلدا  کـلذ  یلع  هرارـصا  هّنظ و  اـم  یلع  سیل  اـهانعم  ّنا  نّیبتف  باوجلا  اذـه  زاوج  مدـع  یف  ّکـشی 
وت رـسپ  ود  ره  زا  کـی  مادـک  هک  یـصخش  زا  دـسرپیم  هک  یـسک  باوج  رد  دـیآ  مزـال  دـشاب  هلمجلا  یف  تداـیز  لیـضفت  مسا  ياـنعم 

مولعم سپ  تسین  زئاج  باوج  نیا  هک  دـنکیمن  کش  ناـسللاب  فراـع  دنتـسه و  ملعا  ود  ره  هک  ینعم  نیا  نتفگ  دوش  حیحـص  تسملعا 
نالطبلا و حیرـص  زئاج و  ان  ریرقت  نیمهب  هلمجلا  یف  ّبحا  رب  ّبحا  لـمح  سپ  تسین  هلمجلا  یف  تداـیز  لیـضفت  هغیـص  ياـنعم  هک  دـش 

نیرب هک  یناود  هبش  عفد  رد  هدیدج  هیـشاح  رد  نیّدلا  ردص  زین  دشاب و  ناعما  مهف و  بابرا  دزن  رابتعا  زا  طقاس  ناسل و  هرواحم و  فالخ 
رکنی هجو و ال  نم  رخآلا  نم  ملعا  امهنم  اّلک  ناب  باـجی  نا  نکما  ملعا  کیدـلو  ّيأ  لـئاس  لأـس  اذإ  لـیق  مث  هتفگ  هدرک  هدراو  لالدتـسا 
لّوالا باوجلا  اذإ  ثحب  هیف  ثلاث و  یلع  امهحیجرت  دارملا  ّنا  مهوی  ّهنأل  اسونأم  امهیلکب  باوجلا  نکی  مل  امنا  ناـسّللاب و  فراـعلا  کـلذ 

ۀّیملعالا نال  ۀبسح  امک  رخآلا  نم  امهنم  لک  ۀّیملعا  تابثا  رخآلا ال  نم  ملعا  امهدحا  سیل  کلوق  یف  امک  رخآلا  نع  امهدحا  ۀّیملع  یفنی 
روکذملا مهوتلا  ءافتنا  عم  امهیلکب  باوجلا  میقتـسی  رخآلا ال  نم  ملعا  کیدـلو  ّيأ  لئاّسلا  لاق  ول  ّرم و  امک  ۀـّیملعالا  مزلتـسی  هجو ال  نم 

دیدست ترابع  نیزا  یفخی  امک ال 
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اریز تسحئال  نشور و  یناود  هیهاو  ههبـش  عافدنا  حضاو و  رهاظ و  هلمجلا  یف  تدایز  رب  لیـضفت  هغیـص  لمح  زاوج  مدع  ینابم  دییـشت  و 
قراخلا عم  سایق  هجو  نم  هب  دیقم  لیضفت  هغیـص  رب  ندرک  سایق  ار  نآ  هدوب  هجو  نم  تدایز  رب  قلطم  لیـضفتلا  لعفا  لمح  رد  مالک  هک 

نا زا  هجو  نم  ملعا  امهالک  هک  دـنیوگب  نینبالا  دـحا  تیملعا  زا  لئاس  لاؤس  باوج  رد  رگا  هچ  تسمالک  لصا  باوج  زا  حیرـص  رارف  و 
مـشچ نآ  نالطب  روهظ  باوج  باوج و  نیا  تّحـص  تاـبثا  زا  سپ  ملعا  اـمهالک  دـنیوگب  هک  روط  نیاـب  باوج  تّحـص  دـیآیمن  مزـال 

یناود و همالع  یناوت  زجع و  رب  تسحیرـص  لـیلد  ندـیزخ  هجو  نم  ظـفلب  دـیقم  باوج  تّحـص  ياوعد  ینعی  رگید  خاروسب  ندیـشوپ و 
یناسل تارواحم  زا  تلفغ  رد  كامهنا 
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انبطخ اذإ  ناکف  ةرصبلاب  اریما  يرعـشالا  یـسوم  وبا  انیلع  ناک  لاق  يزنعلا  نصحم  نب  ۀبـض  نع  يور  هتفگ و  مولعلا  ءایحا  رد  یلازغ  هکنآ 
تلقف هیلإ  تمقف  هنم  کلذ  ینظاغف  لاق  هنع  هَّللا  یضر  رمعل  وعدی  أشنا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یلع  یّلـص  هیلع و  ینثا  هَّللا و  دمح 

یف یل  ضّرعتی  يزنعلا  نصحم  نب  ۀّبـض  ّنا  لوـقی  ینوکـشی  رمع  یلا  بتک  مث  اـعمج  کـلذ  عنـصف  هیلع  هلّـضفت  هبحاـص  نم  تنا  نیا  هـل 
نب ۀّبـض  اـنا  تلقف  تنا  نم  لاـقف  ّیلا  جرخف  باـبلا  هیلع  تبرـضف  تمدـقف  هیلإ  ینـصخشاف  لاـق  ّیلا  هصخـشا  نارمع  هیلإ  بتکف  یتـبطخ 
رمع ای  تللحتـسا  اذ  امبف  لام  یل و ال  لها  الف  لهالا  اّما  هَّللا و  نمف  بحرملا  اما  تلق  الها  ـال  اـبحرم و  ـالف  یل  لاـقف  لاـق  يزنعلا  نصحم 
انبطخ اذإ  ناک  ّهنا  هب  كربخا  نآلا  تلق  لاق  یلماع  نیب  کنیب و  رجش  يذلا  ام  لاقف  هتیتا  ءیش  هتبنذا و ال  بنذ  الب  يرـصم  نم  یـصاخشا 

نم تنا  نبا  هل  تلقف  هیلإ  تمقف  هنم  کلذ  ینظاغف  کل  وعدـی  أـشنا  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلع  یّلـص  هیلع و  ینثا  هَّللا و  دـمح 
هنم و قفوا  هَّللا  تنا و  لوقی  وه  ایکاب و  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  عفدناف  لاق  ینوکـشی  کیلإ  بتک  مث  اعمج  کلذ  عنـصف  هیلع  هلّـضفت  هبحاص 
رکب و یبأ  ۀلیلل  هَّللا  لوقی و  وه  ایکاب و  عفدـنا  مث  لاق  نینمؤملا  ریما  ای  کل  هَّللا  رفغ  تلق  لاق  کل  هّلل  رفغی  یبنذ  یل  رفاغ  تنا  لهف  دـشرا 

ۀلیللا اّما  لاق  معن  تلق  هموی  هتلیلب و  کثّدحا  نا  کل  لهف  رمع  لآ  رمع و  نم  ریخ  موی 
هماما و ةّرم  یـشمی  لعجف  رکب  وبا  هعبتف  الیل  جرخ  نیکرـشملا  نم  ابراه  ۀّـکم  نم  جورخلا  دارأ  اّمل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّناف 
ای لاقف  کلاعفا  نم  اذـه  فرعا  ام  رکب  ابأ  ای  اذـه  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف  هراـسی  نع  ةّرم  هنیمی و  نع  ةّرم  هفلخ و  ةّرم 

یـشمف لاق  کیلع  نما  كراسی ال  نع  ةّرم  کنیمی و  نع  ةّرم  کفلخ و  نوکاـف  بلّطلا  رکذا  کـماما و  نوکاـف  دـصّرلا  رکذا  هَّللا  لوسر 
هب دتـشی  لعج  هقتاع و  یلع  هلمح  تیفح  اّهنا  رکب  وبا  يأر  اّملف  تیفح  یّتح  هعباـصا  فارطا  یلع  هتلیل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

ائیـش هیف  ری  ملف  لخدف  لاق  کلبق  یب  لزن  ءیـش  هیف  ناک  ناف  هلخدا  یّتح  هلخدت  ّقحلاب ال  کثعب  يذلا  لاق و  مث  هلزنأف  راغلا  مف  یتا  یّتح 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ءیـش  هنم  جرخی  نا  ۀـفاخم  همدـق  رکب  وبا  همقلاف  عافا  تاّیح و  هیف  قرخ  راغلا  یف  ناک  هلخداـف و  هلمحف 
رکب ال ابأ  ای  هل  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دـجی و  اـم  ملا  نم  هیّدـخ  یلع  رّدـحتت  هعومد  تلعج  ۀـّیح و  هتـشهنف  هیذؤیف  ملس 

ِْهیَلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  انَعَم  َهَّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت 
هَّللا لوسر  یّفوت  املف  هموی  اّما  هتلیل و  هذهف  رکب  یبال  ۀنینامطل 
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ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ۀفیلخ  ای  تلقف  احصن  هولآ  هتیتاف ال  یّکزن  یّلصن و ال  مهضعب  لاقف  برعلا  تّدترا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

عفترا ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ضبق  مهفلأتأ  اذ  امیف  مالـسالا  یف  راّوخ  ۀـیلهاجلا  یف  راّبج  یل أ  لاقف  مهب  قفرا  ساّنلا و  ّفلات 
اذهف رمالا  دیشر  هَّللا  ناکف و  هیلع  انلتاقف  لاق  هیلع  مهتلئاقلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هنوطعی  اوناک  الاقع  ینوعنم  ول  هَّللا  وف  یحولا 

همولی یسوم  یبأ  یلا  بتک  مث  هموی 
بآم تفالخ  يارب  اعد  ءاشنا  ةالص و  دمح و  دعب  ار  رکب  وبا  رکذ  يرعشا  یسوم  وبا  ندومن  كرت  يزنع  هّبـض  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

يرعـشا تراـما  تبیه  تلوص و  نآ  طرفب  هک  دـیدرگ  وا  بضغ  ظـیغ و  بجوم  ینعم  نیا  دـیمهف و  رکب  یبأ  رب  بآـم  تفـالخ  لیـضفت 
راکنا نیا  تیاکش  یسوم  وبا  هکنآ  ات  تشادرب  راصبتسالا  دقاف  خیش  نآ  رب  راکنا  گنهآ  ةرهاجم  هتشاگنا  ائیـش  نکی  مل  ناک  ار  روعـشیب 

هّبض هاگ  ره  نک و  هّبض  صاخشا  هک  دنتشون  يرعشاب  باوج  رد  بآم  تفالخ  تشون و  بآم  تفالخ  تمدخب  رابتالاو  نآ  مولب  راهجا  و 
رب الها  ابحرم و ال  هملک ال  هتخاسیب  دندش و  دنبراک  ار  تظلغ  دیزم  ناشترضح  دیـسر  بآم  تفالخ  هناشاک  تظاظف  هناخب  صاخـشا  دعب 

قالقا و صاخشا و  لالحتسا  ببـس  مالم ؟؟؟ بلاج  مالک  نیرد  بام  تفالخ  تفاخـس  راهظا  دعب  هّبـض  دندنار و  نامجرت  تعالخ  نابز 
تفالخ تخادنا  ریوشت  لیجخت و  رییعت و  فینعت و  قیضم  رد  ار  ناشترضح  تخاس و  راسفتسا  قاقحتـسا  باجیتسا و  الب  قاهرا  جاعزا و 

هّبض دندیدرگ  دوخ  راقو  اب  لماع  هّبض و  نایم  رد  راجش  عازن و  تیفیک  راسفتسا  اب  دندید و  دوخ  تحلصم  نآ  باوج  زا  ضارعا  رد  بام 
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بضغ ظیغ و  لامک  زا  وا  رب  دوخ  راکنا  بام و  تفالخ  يارب  اعد  ياشنا  ار و  رکب  یبأ  رکذ  يرعشا  كرت  تیاکش  رسارس  تیاکح  نامه 
تیدشرا تیقفوا و  راهظاب  دنداهن و  زاغآ  نتـسیرگ  راز  راز  هّصغ  رپ  هصق  نیا  عامتـسا  زا  بام  تفالخ  دروآ  نایب  ضرعمب  بات  چیه و  و 

حفـص و وفع و  بلط  دندومرف و  دوخ  هئیطخب  حیرـص  فارتعا  عروت  نیدت و  راهظا  دیزمب  دندادیم و  راعـش  تفـصن  داد  يرعـشا  زا  هّبض 
هّـصق دندرک و  رهاظ  دوخ  لآ  زا  دوخ و  زا  رتهب  ار  رکب  یبأ  بش  کی  زور و  کی  اکب  هیرگ و  تلاحب  نا  زا  دـعب  دـندومن  هّبـض  زا  نارفغ 

مهف نسح  دـیزمب  تسرهاظ  نا  زا  زین  بام  تفـالخ  دوخ  هبیجع  رثاـم  رکب  یبأ  هبیرغ  لـئاضف  رب  هوـالع  هک  ار  نیدـترم  لاـتق  هّصق  راـغ و 
زا دوخ  یلک  تئارب  راهظاب  دنتخاس و  ذافنا  مالکلا  فیخس  يرعشا  يوسب  مالم  لزع و  رب  لمتشم  یباتک  دعب  نم  دندروآ و  بولطم  دهاش 

لوضفم و رب  لیـضفتلا  لعفا  هغیـص  قالطا  زاوج  مدع  زا  رظن  عطق  هک  دیدرگ  رهاظ  روهظ  لامکب  اجنیزا  سپ  دنتخادرپ  روعـشیب  نآ  لعف 
لیوات هیجوت و  هک  تسین  ینعم  نیا  لباق  تسین و  زئاج  مه  لوضفم  لیـضفت  رب  رعـشم  لعف  هربتعم  ریغ  هیئزج  تیلـضفا  رب  نآ  لمح  نالطب 

يراز هیرگب و  بام  تفالخ  ارچ  تشادیم  زاوج  زا  یتمـس  ینعم  نیا  رگا  هچ  دوش  هدرک  هجو  نم  لیـضفت  اـی  یئزج  لیـضفت  هداراـب  نآ 
هک تسیابیم  هکلب  دومرفیم  مالم  دروم  ار  وا  دوخ  بولـسا  تغـالب  بوتکم  هعیرذـب  دومن و  یماودـب  ار  يرعـشا  یـسوم  وبا  لـعف  ماـمت 

رکب یبأ  زا  الثم  متـسه  لضفا  هیئزج  هوجو  ضعبب  رکب  یبأ  زا  نم  هک  تسنآ  لعف  نیا  ببـس  هک  دـیوگب  دزیخ و  رب  يرعـشا  لـعف  لـیواتب 
نیا هدادلد  نانچ  تنـس  لها  دوب و  هدومن  میلـست  رکب  یبأ  دوخ  مهموعزم  یلع  ار  رمع  ندوب  يوقا  تفـص  هک  تسرهاظ  مشابیم و  يوقا 

نیخیـش یـشکبا  رب  لمتـشم  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مانا  رورـس  مانم  تیاور  لثم  هدـیدع  بیذاکا  نآ  تابثا  يارب  هک  دنتـسه  تفص 
دناهتفات رب  تسمایا ؟؟؟ قیرافت  لثم  نهو  رد  مالحا و  ثاغضا  یکاح  هلمج  هک  تایاور  زا  نآ  ریغ  و  نسروئدب ؟؟؟

مهن هجو 

لامعلا زنک  رد  هکنآ 
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تسروطسم
رمع نم  ریخ  موی  رکب و  یبأ  نم  ۀـلیلل  هَّللا  لاق و  یکبف و  رکب  یبأ  نم  ریخ  تنا  باـطخلا  نب  رمعل  تلق  لاـق  يزنعلا  نصحم  نب  ۀبـض  نع 
لها نم  ابراه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  جرخ  اّملف  هتلیل  اّما  لاق  نینمؤملا  ریما  ای  معن  تلق  هموی  هتلیلب و  کثّدحا  نا  کل  له  رمع 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هراسی  نع  ةّرم  هنیمی و  نع  ةّرم  هفلخ و  ةّرم  هماما و  ةّرم  یشمی  لعجف  رکب  وبا  هعبت  الیل  جرخ  ۀّکم و 
نع ةرم  کفلخ و  نوکاف  بلطلا  رکذا  کماما و  نوکلف  دـصّرلا  رکذا  هَّللا  لوسر  ای  لاـقف  کـلعف  نم  اذـه  فرعا  اـم  رکب  اـبا  اـی  اذـه  اـم 
هار اّملف  هالجر  تیفح  یّتح  هعباصا  فارطا  یلع  هتلیل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یـشمف  کیلع  نما  كراسی ال  نع  ةرم  کنیمی و 
هیف ناک  ناف  هلخدا  یّتح  هلخدت  ّقحلاب ال  کثعب  يّذلا  لاق و  مث  هلزناف  راغلا  مف  هب  یتا  یّتح  هب  ّدتـشی  هلهاک  یلع  هلمح  تیفح  دق  رکب  وبا 

يذؤی ءیش  نهنم  جرخی  نا  رکب  وبا  یشخف  عافا  تایح و  هیف  قرخ  راغلا  یف  ناک  هلخداف و  هلمحف  ائیش  ری  ملف  لخدف  کلبق  یب  لزن  ءیش 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  ردحنت و  هعومد  تلعج  یعافالا و  تاّیحلا و  هنعسلی  هنبرـضی و  لعجف  همدق  همقلاف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  انَعَم  َهَّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت  رکب ال  ابا  ای  لوقی  ملس  هیلع و 
لاق یّکزن و  یّلـصن و ال  مهـضعب  لاقف  برعلا  ّدترا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یفوت  اّملف  هموی  اما  ۀلیل و  هذهف  رکب  یبال  ۀنینامط 
راّبج لاقف  مهب  قفرا  ساّنلا و  فلات  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀفیلخ  ای  تلقف  احـصن  هولآ  هتیتاف و ال  یّکزن  یّلـصن و ال  مهـضعب ال 

ول هَّللا  وف  یحولا  عفترا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ضبق  يرتفم  رحـسب  مأ  لعتفم  رعـشب  مهفلاتا  اذ  امبف  مالـسالا  یف  راّوخ  ۀیلهاجلا  یف 
يرونیّدلا هموی  اذهف  رمالا  دیـشر  هَّللا  ناک و  هعم و  انلتاقف  هیلع  مهتلتاقل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نوطعی  اوناک  امم  الاقع  ینوعنم 
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ۀّنّسلا یف  یئاکلاللا  لئالّدلا و  یف  قو  ةدئاوف  یف  نارشب  نب  نسحلا  وبا  ۀسلاجملا و  یف 
تقر دـیزمب  بام  تفالخ  رکب  یبأ  نم  ریخ  تنا  تفگ  بام  تفالخ  باطخب  يزنع  نصحم  نب  هّبـض  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

نآ دعب  تسرمع و  لآ  زا  رمع و  زا  رتهب  رکب  یبأ  زور  کی  بش و  کی  هنیئآ  ره  ادخب  مسق  هک  دندومرف  داشرا  دندرک و  زاغآ  هیرگ  بلق 
غئاس ربتعم  ان  یئزج  لیـضفت  رد  لیـضفت  غیـص  لامعتـسا  رگا  هک  تسرهاظ  سپ  دـندومن  نایب  ار  نیدـترم  لاتق  راـغ و  هصق  دـهاش  ماـقمب 

یـضعب دوخ  تیلـضفا  تابثا  يارب  هک  دوب  نکمم  تسجیمن و  دوخ  تلیـضف  زا  لصنت  يربت و  یـشاحت و  همه  نیا  بام  تفـالخ  دوبیم 
دروآیم راهظا  ضرعمب  ار  تظاظف  تظلغ و  تّدش و  لثم  هوجو 

مهد هجو 

قحلاب و ال لوقا  طسقلاب و ال  یـضقا  الجر  انیار  ام  هَّللا  باـطخلا و  نب  رمعل  اولاـق  ارفن  نا  ریفن  نب  ریبج  تسروکذـم  لاـمعلا  زنک  رد  هکنآ 
دقل هَّللا  متبذک و  کلام  نب  فوع  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دعب  سانلا  ریخ  تناف  نینمؤملا  ریما  ای  کنم  نیقفانملا  یلع  ّدشا 

وبا ناک  دقل  هَّللا  متبذـک و  فوع و  قدـص  رمع  لاقف  رکب  وبا  لاقف  فوع  ای  وه  نم  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  دـعب  هنم  اریخ  انیار 
تـسرهاظ ترابع  نیزا  حیحـص  هدانـسا  ریثک  نبا  لاق  ۀباحّـصلا  لئاضف  یف  میعن  وبا  یلها  ریعب  نم  ّلضا  انا  کسملا و  حیر  نم  بیطا  رکب 

یقاب طبض  يارای  فرح  نیا  عامسب  ار  کلام  نب  فوع  دنتفگ  سانلا  ریخ  شترضح  باطخب  ار  بام  تفالخ  مدرم  زا  یـضعب  هاگ  ره  هک 
نیعبات ای  نیلداع  تاقث  هباحص  ای  هک  ار  تعامج  نآ  یشاحت  الب  دنامن 
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دعب دوب  بام  تفالخ  ینعی  وزا  رتهب  هک  ار  یـسک  میدید  ام  تفگ  هدرک  دای  یعرـش  مسق  درک و  بذکب  تبـسن  دـندوب  نیحلاص  نیقداص 
نابز رب  هفلاخ  ترـضح  مان  فوع  تساوخ  سک  نآ  نییعت  فوع  زا  نییبتلل  ام  بام و  تفـالخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
مضب دنداهن و  تفصن  ساسا  فوخیب  تعامج  نآ  بیذکت  فوع و  قیدصتب  دوب  ناش  ناج  تحار  هک  مان  نآ  عامـسب  بام  تفالخ  دنار 
دنداد تغالب  تحاصف و  داد  هدومرف  هدافا  شیوخ  لها  رتش  زا  رتهارمگ  دوخ  ندوب  کشم و  يوب  زا  رتهزیکاـپ  رکب  وبا  ندوب  یعرـش  مسق 

فوع و هک  دوب  مزال  تشادیم  زاوج  زا  یتروص  ربتعمان  هوجو  ضعبب  لیضفت  ظافلا  قالطا  رگا  هک  تسین  هدیـشوپ  رظنلا  میلـس  رظان  رب  و 
دنزادرپن همّرکم  تعامج  نآ  حیضفت  بیذکتب و  دنزاس و  لوأم  تایثیح  ضعب  رب  لمحب  ار  ناشلوق  بام  تفالخ 

مهدزای هجو 

یلع ام  هیلع  رتفم و  وهف  اذه  یماقم  دعب  اذه  ریغ  لاق  نمف  رکب  وبا  اهیبن  دعب  ۀمالا  هذه  ریخ  لاق  رمع  نع  تسروکذم  لامعلا  زنک  رد  هکنآ 
ریخ هک  دندومرف  داشرا  هفلاخ  ترـضح  لاحب  تفار  فطل و  دیزمب  بام  تفالخ  ترـضح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یئاکلاّللا  يرتفملا 

دوبیم زئاج  ربتعم  ریغ  هجو  ظاحلب  لیضفت  رگا  هک  تسحـضاو  تسیرتفم و  دیوگب  نآ  ریغ  هک  یـسک  سپ  تسرکب  وبا  نآ  یبن  دعب  تما 
دادیم رارق  يرتفم  زین  ار  هجو  نم  لضفم  دوخ  مولم  مومعب  دشیم و  دنبراک  ار  ریجحت  قیضت و  میمعت و  همه  نیا  شترضح  ارچ 

مهدزاود هجو 

لجّرلا برضی  رمع  لعجف  اهّیبن  دعب  ۀمالا  ریخل  اذه  نا  لوقی  الجر  رمع  يار  لاق  هقالع  نب  هَّللا  دبع  نع  تسروکذم  لامعلا  زنک  رد  هکنآ 
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ره هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀباحّـصلا  لئاضف  یف  ۀمثیخ  کیبا  نم  کنم و  یبأ و  نم  یّنم و  ریخ  رکب  وبال  رخآلا  بذک  لوقی  ةّردـلاب و 
قرع دیوگیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  دعب  ۀمالا  ریخ  ار  شترـضح  تدـیقع  دـیزمب  وا  هک  دـندید  ار  يدرم  بام  تفالخ  هاگ 
مالیا اذیا و  عاجیا و  ةّردلاب و  برضب  تبون  هدینارذگرد  مالم  رجز و  دیدهت و  فیوخت و  زا  راک  دمآ و  ششوجب  ناش  تظاظف  تظلغ و 

ریخ رکب  وبأل  رخآلا  بذـک  تفریم  ناشنابز  رب  ررّدـلاب  هّیزرم  ظافلا  نیا  تلالم  رپ  تلاح  نیا  رد  دـندیناسر و  ماـغطلا  سار  رـساجتم  نآ 
ناش ترـضح  دزن  دـشاب  هوجو  ضعب  ظاحلب  ول  لیـضفت و  ظافلا  قالطا  هک  یتقو  ات  هک  تسرهاظ  کیبا و  نم  کـنم و  یبأ و  نم  یّنم و 

دنتشاگنا بسانم  هّرد  قشم  ریزب  شندیشک  دنتشاد و  اور  دوخ  دقتعم  تبسن  یناسر  اذیا  همه  نیا  هنوگچ  دوبن  زئاج 

مهدزیس هجو 

نم ـالجر  اـنیلإ  لـسرا  نا  ةدـیبع  یبأ  یلا  اولـسراف  هتفگ  لـحف  هعقو  رد  ماـش  حوـتف  رد  يدزـالا  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  لیعامـسا  وـبا  هکنآ 
ةدیبع وبا  مهیلإ  لسراف  متلبق  نا  مکظح  یلا  مکوعدن  انـسفنا و  تاذـب  هربخن  هیلإ  نوعدـت  ام  نولأست و  ام  نودـیرت و  امع  هلأسن  مکئاحلص 

هیلإ قلطنا  مهناملغ  ضعبل  اولاقف  هسرف  دوقی  مهیلإ  لبقا  مث  هماجلب  ذـخا  هسرف و  نع  لزن  مهنم  اند  اّملف  هل  سرف  یلع  مهاتاف  لبج  نب  ذاـعم 
یلع مه  اذاف  مهیلإ  یـشمی  لبقاف  يریغ  دحا  هکـسمی  نا  دـیرا  یـسرف ال  کسما  اناداعم  لاقف  هّتباد  هل  کسمیل  مالغلا  ءاجف  هسرف  کسماف 
تنا ندا  اهکـسما و  کّتباد  ینطعا  لجر  هل  لاقف  امئاق  ماق  بایثلا  کلت  نم  اند  اّملف  اهنع  یـشعت  نا  راصبالا  داکت  قراـمن  طـسب و  شرف و 
مهنم تنا  نم  دنع  لضف  حالـص و  کنع  مهغلب  دق  مهعم و  سلجی  نا  ردقی  دـحا  لک  سیل  ّهناف  مهـسلاجم  یف  كولملا  هذـه  عم  سلجاف 

هَّللا یّلص  انّیبن  ّنا  نامجرتلل  ذاعم  لاق  مهعم  سلجاف  مئاق  تنا  اسولج و  كوملکی  نا  نوهرکی  مهف 
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یّنکل مکل و  اذه  یمایق  سیلف  هیلإ  ۀبغّرلا  ةدابعلا و  ةولّـصلا و  یف  هّلل  ّالا  انمایق  نوکی  هَّللا و ال  قلخ  نم  دـحال  موقن  نا ال  انرما  ملـس  هیلع و 
ۀنیز نم  یه  اّمنا  مکتلم و  لها  مکئافعـض و  یلع  اهب  مترثاتـسا  یتلا  قرامّنلا  هذـه  یلع  سولجلا  طسبلا و  اذـه  یلع  یـشملل  اماظعا  تمق 

ّمث و نم  مکتجاحب  متنا  ینومّلک  ضرالا و  یلع  انهه  سلجا  اناف  اهیف  فرّسلا  یغبلا و  نع  یهن  اینّدلا و  یف  هَّللا  دّهز  دق  اهرورغ و  اینّدلا و 
طاسبلا فرط  دـنع  ضرالا  یلع  سلج  هسرف و  سأرب  کسما  مث  لوقا  ام  مکمهفیل  نولوقت و  اـم  ینمهفیلف  مکنیب  ینیب و  ناـمجّرتلا  اومیقا 

یلع کسولج  ّنا  کل و  ۀـمرکم  سلاجملا  هذـه  یلع  كولملا  هذـه  عم  کسولج  ّنا  کـل  مرکا  ناـک  اـنعم  تسلجف  توند  ول  هل  اولاـقف 
موقلا لبقتـسا  هیتبکر و  یلع  ذاعم  اثجف  مهتلاقمب  نامجرتلا  هربخاف  کسفنب  تیرزا  دـق  ـالا  كارن  ـالف  هسفنب  دـبعلا  عینـص  اـیحتنم  ضرـالا 

هَّللا دهز  یتلا  اینّدلل  یه  امنا  مکلثم  وه  نم  یلع  اهب  مترثاتـسا  اهیلإ  یننوعدت  یّتلا  ۀمرکملا  هذه  تناک  نا  مهل  لق  نامجّرتلل  لاق  ههجوب و 
نا اّنبر و  نم  اندعابی  ءیـش  یف  اهرخف و ال  یف  اینّدلا و ال  فرـش  یف  انل  ۀجاح  مکل ال  ۀمرکملا  هذهف  اینّدلا  یف  ۀمرکم  مکدـنع  یه  اهیف و 
هَّللا دنع  مکنم  هیدی  یف  تناک  نمل  ۀمرکم  مکئافعض  یلع  نورثاتسم  اهب  متناف  مکئامظع  يدیا  یف  یّتلا  اینّدلا  سلاجملا و  هذه  ّنا  متمعز 
نع ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ءایبنالا  هب  تءاج  ام  فالخب  ءاطخلاب و ال  هَّللا  دنع  ام  كردی  هنا ال  مکلعف و  نم  روج  مکلوق و  نم  ءاطخ  اذهف 
دیبع نم  دبع  انا  تعنص و  هسفنب  دبعلا  عینصف  الا  هسفنب  دبعلا  عینص  ایحتنم  ضرالا  یلع  یـسولج  ّنا  مهلوق  اّما  اینّدلا و  یف  ةداهّزلا  نم  هَّللا 
ناف یـسلجم  نم  یـسفنب  تیرزا  ّینا  مکلوق  اّما  هَّللا و  ءایلوا  نم  یناوخا  یلع  هَّللا  لام  نم  ءیـشل  رثاتـسا  ـال  هَّللا و  طاـسب  یلع  تسلج  هَّللا 

کلذ و ریغ  یلع  هَّللا  دنع  تناک  اذإ  مکدنع  یتلزنم  تناک  فیک  یلابا  تسلف  کلذک  هَّللا  دنع  کلذ  سیل  مکدـنع و  وه  امنا  کلذ  ناک 
نیذـّلا ال هَّللا  دابع  نم  نوبیرقلا  هّلل  نوعـضاوتملا  هیلإ  هَّللا  دابع  ّبحا  نال  انّیب  أطخ  متاـطخا  دـقف  هَّللا  داـبع  کـلذ  یلع  لـخد  اـّمنا  متلق  نا 

اّمم اوبّجعت  ضعب و  یلا  مهـضعب  رظن  مهل  نامجرتلا  اذه  رّـسف  اّملف  لاق  ةرخآلا  نم  مهبیـصن  سامتلا  نوعدـی  ایندـلاب و ال  مهـسفنا  نولغـشی 
نیزا مهّرـش  نوکا  ینتیل ال  کلذ و  لوقا  نا  هَّللا  ذاعم  کلذ  دـنع  ذاعم  لاقف  کباحـصا  لضفا  تنا  هل  لـق  مهناـمجرتل  اولاـق  هنم و  اوعمس 
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وت هک  دـنتفگ  وا  قح  رد  دـندید  وا  قالخا  نساحم  ضعب  دندینـش و  لبج  نب  ذاعم  زا  هغیلب  ظـعاوم  راّـفک  هاـگ  ره  هک  تسرهاـظ  تراـبع 
حیبق عینـش و  هبترم  تیاهنب  ار  نآ  داهن و  زاغآ  دیدش  فاکنتـسا  حـیجرتب  لیـضفت و  نیزا  لبج  نب  ذاعم  سپ  یتسه  دوخ  باحـصا  لضفا 

دوبیم زئاج  هجراخ  تایثیح  ضعب  رابتعاب  لوضفم  رب  لیـضفت  هغیـص  قالطا  رگا  سپ  داـهن  زاـغآ  نا  زا  یلاـعت  قحب  هذاعتـسا  هک  تسناد 
درکیم زازیمشا  راهظا  ردق  نیا  دوخ  رب  لضفا  قالطا  زا  ارچ  لبج  نب  ذاعم 

مهدراهچ هجو 

باـنج رگا  تسین  زئاـج  هربـتعم  ریغ  هـیئزج  روـما  رد  لیـضفت  دـصقب  لوـضفم  رب  لیـضفت  غیـص  قـالطا  هـک  ینعم  نـیزا  رظن  عـطق  هـکنآ 
ینتئا ّمهّللا  دـیامرفب  هک  دوـب  نکمم  دـشیم  دوـصقم  لـکالا  یف  ّبحا  بلط  ریط  هعقاو  رد  ار  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 

ترابع دندومرف و  كرت  ار  هرصتخم  ترابع  نیا  سپ  لکالا  یف  ّبحالاب 
رئاطلا اذه  نم  یعم  لکای  کلوسر  یلا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا 

تسین نآ  درک و  دهاوخ  لکالا  یف  ّتیبحا  زا  دئاز  ینعم  هدافا  ۀحارّصلا  ۀهادبلاب و  ندروآ  اجب 
73 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

امغر قارغتـسالا  لومّـشلا و  جهن  قالطالا و  مومعلا و  یلع  وا  لوسر  ادـخ و  يوسب  قلخلا  ّبحا  وعدـم  صخـش  هک  ینعم  نیا  تابثا  رگم 
رـشبلا ریخ  بانج  فیرـش  رظن  حـمطم  رطخلا  لیلج  ینعم  نیا  هدافا  رگا  دـشابیم و  قافنلا  بابرا  سطاعملا  عدـج  قاقـشلا و  لها  فاـنآل 

ابدا و داحآ  ناشیفانم  راکیب  لیوطت  هک  دومرفیمن  هلیوط  ترابع  زا  لودع  زگره  دوبیمن  رحس  لبقا  لیل و  قسغ  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
زیوجت یلقاع  زگره  هک  راهطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  راـصعا  عیمج  ياـغلب  لـمکا  احـصف و  لـضفا  اـج  هچ  تسراعـش  تغـالب  ياحـصف 

ارم و هیّدوم  هرـصتخم  ترابع  ناندع  تغالب  رب  هلـضاف  تغالب  نابحـس و  ناشب  هیرزم  تحاصف  همه  نآ  اب  ترـضح  نآ  هک  درک  دهاوخن 
هبیجع ملک  عماوج  زا  هدومرف  داشرا  بانج  نآ  هک  یترابع  کلذ و  نع  هاشاح  دیامرف  رایتخا  لیمج  ریغ  لیوطت  لصاح  ریغب  هدومرف  كرت 

نآ ماـمتها  تیاـهن  رب  دراد  تلـالد  نآ  عوـمجم  هک  تسیوـطنم  نآ  رد  هدـیدس  فئاـطل  هدـیدع و  تاـکن  تسا و  هبیرغ  مکح  عـطاوس  و 
نآ هک  هدومرف  وا  تاذ  مساب  یلاعت  قح  يادـن  هکنآ  لوا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تلزنم  ّولع  لـضف و  لاـمک  راـهظاب  ترـضح 

دیدـشت ود  ببـسب  میظعت  میخفت و  ّمهّللا  رد  هک  تستهج  نیاـب  هَّللا  اـی  ظـفل  رب  ّمهّللا  راـثیا  هـکنآ  مود  تسهناـش  یلاـعت  وا  يامـسا  ّبـحا 
میم هکنآ  ببـسب  ّمهّللا  رد  هکنآ  موس  تسهَّللا و  هیلع  هملک  رورجم  ریمـض  ّمض  رایتخا  هتکن  لثامم  هتکن  نیا  هَّللا و  ای  ظفل  زا  تسرتهدایز 

لـصاح هَّللا  ظفلب  ادتبا  ّمهّللا  رد  دیآیم و  هَّللا  ظفل  لبق  ای  هَّللا  ای  رد  هک  هَّللا  ای  تبـسنب  تسا  هدایز  مامتها  تسرخآ  رد  ادـن  فرح  ضوع 
ثعبا ّیلا و  لسرا  ظفل  رب  دومرف  رایتخا  ار  ینتئا  ظفل  قرط  رثکا  رب  انب  هکنآ  مراهچ  تسکّربت  میظعت و  رد  لخدا  هَّللا  ظفلب  ادتبا  دوشیم و 

بحاصم لسرم  ایوگ  هک  هب  یتاـم  ناـشب  لاـفتحا  اـنتعا و  دـیزم  رب  دراد  تلـالد  اـبب  نآ  هیدـعت  تروص  رد  ناـیتا  هک  اریز  نآ  لـثم  ّیلا و 
هکنآ مجنپ  هتفر  دـیز  هارمه  لعاف  هکنآ  رب  دراد  تلـالد  نآ  هک  تسا  هتفگ  دـیزب  نـالف  بهذ  ياـنعم  نیبت  رد  دّربم  هچناـنچ  تسهبیتاـم 
ّبحا نایتا  قلطم  هن  تسترضح  نآ  دزن  قلخلا  ّبحا  نایتا  بانج  نآ  بولطم  هک  دنک  تلالد  ات  دومرف  رایتخا  تئا  ظفل  ضحم  رب  ار  ینتئا 
تلالد یسک  اب  یلاعت  قح  ّتبحم  ترثک  هک  اریز  حیجرت  لیـضفت و  رب  ّهلاد  ظافلا  رگید  رب  دومرف  رایتخا  ار  ّبحا  ظفل  هکنآ  مشـش  قلخلا 

متفه تستاجرد  يانسا  تاماقم و  يالعا  ّتبحم  ماقم  هک  دراد  دمح  لضف و  توعن  مامت  ياوتحا  دجم و  لامک و  تافـص  عیمج  عمج  رب 
یلاـعت قح  ّتبحم  تیاـهن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هک  دراد  هحـضاو  تلـالد  نآ  تسرتبوبحم  ینعمب  ّبحا  ظـفل  نوچ  هکنآ 

ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  یلاعت  هَّللا  لاق  تستیّبحم  عرف  ّتیبوبحم  هک  اریز  هتشاد 
ظفل هچ  رگا  دوب  ادـخ  قلخ  ّبحا  ترـضح  نآ  هکنآ  رب  دـنک  هحیرـص  تلالد  ات  قلخ  يوسب  هدومرف  فاـضم  ار  ّبحا  ظـفل  هکنآ  متـشه 
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تلالد رد  تسحرصا  غلبا و  ماع  هیلإ  فاضم  رکذ  هک  تسرهاظ  رپ  رگم  درکیم  ترـضح  نآ  لیـضفت  رب  تلالد  مه  ماّللاب  فّرعم  ّبحالا 
هک تسقلخ  نآ  عیمج  ّبحا  ترـضح  نآ  هک  دوش  حضاو  ات  باطخ  ریمـضب  هدومرف  فاضم  ار  قلخ  هکنآ  مهن  قلخ  عیمج  زا  ّتیلـضفا  رب 
دش دهاوخ  رهاظ  ّتیولواب  نیـصلخم  ریغ  زا  ّتیبحا  سپ  دوب  دهاوخ  نیـصلخم  قلخ  نا  زا  دارم  دشاب و  هتـشاد  یلاعت  قحب  تفاضا  ّتیلباق 

نیـصلخم قلخ  عیمج  دارم  سپ  املع  رباکا  تاحیرـصت  بسح  تسمومع  دیفم  فاضم  سنج  مسا  تسـسنج و  مسا  قلخ  هکنآ  مهد  اعطق 
کیلإ ظفل  رگا  تسیلاعت و  قح  يوسب  ترـضح  نآ  ّتیبحا  هکنآ  رب  دـنک  تلـالد  ۀحارـص  اـت  هدومرف  کـیلإ  ظـفل  هکنآ  مهدزاـی  دنـشاب 

بانج ّتیبحا  دومرفیمن 
74 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هن ای  دشیم  روکذم  ّیلا  ظفل  کیلإ  فذح  ربانب  هک  اریز  مازتلا  تلالدب  ای  دشیم  رهاظ  رّدـقم  ظفل  تلالدـب  ای  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
تلالدب مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  دشیم  روکذم  ّیلا  ظفل  رگا  سپ 

باـنج يوـسب  ّبـحا  ههبـش  ـالب  هـک  اریز  دوـب  یلاـعت  قـح  يوـسب  ترـضح  نآ  ّتیبـحا  رب  تلـالد  مزلتـسم  نآ  دـشیم و  تباـث  هیقباـطم 
ّتیبحا دشیم  رّدقم  کیلإ  ظفل  دـشیمن و  روکذـم  ّیلا  ظفل  رگا  یلاعت و  قح  يوسب  تسّبحا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

مه یلا  ای و  کلوسر  یلا  ظفل و  هکنآ  مهدزاود  روکذم  ظفلب  هن  دشیم  تباث  رّدقم  ظفلب  یلاعت  قح  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
هک تسرهاظ  رپ  دـنچ  ره  هدوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بام  تلاسر  باـنج  يوسب  ّبحا  ترـضح  نآ  هک  دوش  حـضاو  اـت  دومرف 
هک دوشیم  تباث  یلاعت  قح  يوسب  ترضح  نآ  ّتیبحا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بام  تلاسر  ترضح  يوسب  ترـضح  نآ  ّتیبحا 

ودب دوخ  يوسب  ترـضح  نآ  ّتیبحا  هدافا  سپ  هدومرف  ناب  مه  حیرـصت  مامتها  دیزم  رب  انب  نکل  تسیمتح  یعطق و  مزالت  ود  ره  نایم  رد 
دیامرف تلالد  هکنآ  ات  هدومرفن  رکذ  ّبحا  يارب  صاخ  قلعتم  هکنآ  مهدزیـس  تقباطم  تلالدـب  رگید  مازتلا و  تلالدـب  یکی  هدومرف  هجو 

مومع و لیلد  نایب  ماقم  رد  قلعتم  فذح  هک  اریز  تسفانـصا  ماسقا و  ّلک  يواح  عاونا و  عیمج  لماش  ماع و  ترـضح  نآ  تیّبحا  هکنآ  رب 
هرقف هکنآ  مهدراهچ  تسلومش 

رئاطلا اذه  نم  یعم  لکای 
لوسر یلاعت و  قح  يوسب  ترـضح  نآ  ّتیبحا  لکا  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بلط  ببـس  هک  دوش  تباـث  اـت  هدومن  داـشرا 

ار رئاط  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لکا  هک  دنک  تلالد  ات  دروآ  زین  ار  یعم  ظفل  هرقف  نیرد  هکنآ  مهدزناپ  یناسفن  يرما  هن  تسوا 
بانج هجوت  انتعا و  دـیزمب  کلذـل  تسباـنج  نآ  لـضف  لاـمک  راـهظا  لـکا  يارب  بلط  زا  دوصقم  نوچ  هکلب  دـش  دـهاوخن  عقاو  دارفناـب 

ترضح نآ  هک  دومرف  دهاوخ  رهاظ  تکرش  نیاب  دوب و  دهاوخ  بانج  نآ  کیرش  لکا  رد  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بام  تلاسر 
نیملاـعلا و بر  ّتیبوبحم  نیقی و  جراـعم  نید و  بتارم  رد  ترـضح  نآ  هک  ببـس  نیاـب  رگم  هدومرفن  ترـضح  نآ  تلکاوـم  شهاوـخ 

لباق یلّـصحم  هک  هبتر  مک  يانعم  رب  ار  نآ  دـشاب  يوطنم  هدـیدع  تاکن  نیا  نآ  رد  هک  یمالک  سپ  هدوب  قلخ  عیمج  لـضفا  نیما  لوسر 
تسفاصنا فلاخم  فاستعا و  تیاهن  ندرک  لمح  درادن  تافتلا 

مهدزناپ هجو 

لیبق زا  لکالا  یف  ّتیبحا  هک  اریز  تشادـن  ياـنعم  یلاـعت  قحب  ّتیبحا  تبـسن  نیا  رب  اـنب  دوبیم  لـکالا  یف  ّبحا  ّبحا  زا  دارم  رگا  هکنآ 
یلاعت وا  بح  زا  دارم  هکلب  یلازغلا  مالک  یف  قبـس  امک  درادـن  زاوج  ناـکما و  زا  یتمـس  یلاـعت  قح  ّقح  رد  یعبط  ّبح  تسیعبط و  ّبح 

لاق دق  هدومرف و  سلاجملا  لوصفلا و  باتک  رد  هارث  باط  يدهلا  ملع  یضترم  دیس  بانج  تسا و  هبترم  عفر  مارکا و  باوث و  نامه  هناش 
ینعملا ّنا  کلذ  ۀعامجلا و  یلع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لضف  نم  تیعّدا  ام  دیفی  نا ال  ترکنا  ام  ربخلا  هتّحـص  انمّلـس  انا  به  لئاّسلا 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 456 

http://www.ghadirestan.com


هیف
یعم لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا 

هَّللا نوکی  نا  زوجی  دـق  ذإ  هلاـمعا  ةرثکل  هسفن  یف  هیلإ  قلخلا  ّبحا  دارأ  نوکی  نا  نود  هعم  لـکالا  یف  یلاـعت  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  دـیری 
طقاس و هب  تضرتعا  يذلا  اذه  هَّللا  هدیا  خیـشلا  لاقف  ۀحلـصملا  هیلإ  ّبحا  کلذ  نوکی  لضفا و  ریغ  وه  نم  هّیبن  عم  لکای  نا  بحی  یلاعت 

تسیل یلاعت  هَّللا  ۀّبحم  ّنا  کلذ 
75 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّالا و هّجوتی  ضغبا ال  ّبحا و  یف  لعفا  ظفل  باقعلا و  امه  اّمنا  عابّطلا و  جایتهاب  اتسیل  هبضغ  هضغب و  ّنا  امک  باوثلا  یه  اّمنا  عابّطلا و  لیم 
هیلع و هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یعم  لکای  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  ّنا  معز  نم  لوقل  لصالا  اذـه  یلع  ینعم  باقعلا و ال  باّوثلا و  نم  اـمهانعم 

لاحم کلذ  عاّبّطلا و  لیم  یلا  باوثلا  نم  هانرکذ  اّمم  ظفللا  جرخی  ّهنأل  لعفا  ظفلب  کلذ  یف  ۀغلابملا  لکالا و  ۀّبحم  یلا  هّجوت  ملـس  هلآ و 
یلاعت هَّللا  ۀفص  یف 

مهدزناش هجو 

هتفگ ریط  باتک  رد  یناهبصا  هیودرم  نب  رکب  وبا  هکنآ 
نب ۀمامث  هّمع  نع  ّيراصنالا  یّنثملا  نب  هَّللا  دبع  ان  لاق  یبّضلا  راّکب  نب  ساّبعلا  ان  لاق  اّیرکز  نب  دّمحم  ان  لاق  ّيرـصبلا  میهاربا  نب  دـهف  ان 
لاق هیدی  نیب  عضو  اّملف  هیلإ  هب  تثعبف  اعابضا  وا  اریط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  تعنـص  ۀملـس  ّمأ  نا  کلام  نب  سنا  نع  هَّللا  دبع 
ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  سنا  هل  لاقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ءاجف  رئاّطلا  اذـه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاـب  ینئج  ّمهّللا 
هَّللا لوسر  ّنا  سنا  هل  لاقف  یلع  ءاجف  كدـنع  مههجوا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاب  ینئج  ّمهّللا  لاق  ءاعّدـلا و  یف  یبّنلا  دـهتجا  ۀـجاح و  یلع 
لاق هیلإ و  هّمضف  امئاق  ماق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هیلإ  رظن  اّملف  لخد  مث  يردص  یلع  زکوف  هدی  یلع  عفرف  سنا  لاق  ۀجاح  یلع 
هجو یف  بضغلا  تیأرف  سنا  لاق  سنا  ینّدری  کلذ  لک  اثالث  تئج  دـق  هَّللا  لوسر  ای  لاق  یلع  ای  کب  أطبا  ام  ّیلا  ّبر و  ای  ّیلا  ّبر و  ای 
لّواب تسل  لاق  راصنالا  یف  ةوعّدـلا  نوکت  نا  تببحاف  وعدـت  کتعمـس  هَّللا  لوسر  ای  تلق  ّهدر  یلع  کلمح  ام  سنا  اـی  لاـق  هَّللا و  لوسر 

بلاط یبأ  نبا  نوکی  نا  ّالا  سنا  ای  هَّللا  یبأ  هموق  ّبحا  لجر 
ظفلب ریط  هعقاو  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  ياعد  هک  تسحضاو  تیاده  اپ  ارس  تیاور  نیزا 

کیلإ کقلخ  ّبحاب  ینئج  ّمهّللا 
دوصقم هک  دـش  مولعم  یلاعت  هَّللا  دـمحب  سپ  تسقالطالا  یلع  لـضفا  ینعمب  ماـقم  نیرد  هجوا  هک  تس  رهاـظ  دوب و  كدـنع  مههجوا  و 

ریما بانج  تسقالطالا و  یلع  ّبحا  زین  ّبحا  زا  دارم  دوب و  قـالطالا  یلع  لـضفا  بلط  هعقاو  نیرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  باـنج 
لـضفا و ینـسا و  لـثما و  یلعا و  مخفا و  ّزعا و  مظعا و  فرـشا و  هبنا و  مرکا و  هجوا و  ّبحا و  ثیدـح  نیا  صنب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

بر هَّللا  مالـس  مهیلع  نیلـسرم  ایبنا و  لـک  نیعمجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  نّییبنلا  متاـخ  ياوس  نآ  رد  هک  قلخ  عیمج  زادـنا  لـمکا  عربا و 
لماش ار  نیمظعم  نیلسرم  نیبّرقم و  هکئالم  زا  تاقولخم  تانئاک و  لک  نییبّنلا  فرشا  بانج  ریغ  لخاد و  نیملاعلا 

مهدفه هجو 

هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  ریط  باتک  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  هکنآ 
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نم تعمـس  لاق  ةرامع  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  ان  لاق  نارهم  نب  حـلاص  نب  دـمحم  ان  لاق  لهـس  نب  مسا  ان  لاق  یطـساولا  دـیمح  نب  یلع  ان 
ّيوشم و ریطب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  میلـس  مأ  ینتثعب  لاق  سنا  نع  ۀحلط  یبأ  نب  هَّللا  دبع  نب  قاحـسا  نع  سنا  نب  کلام 

نکی ملف  تجرخف  کقلخ  ریخب  انتئا  ّمهّللا  ریّطلا  اذه  انعم  لکای  نم  انل  عدا  سنآ  ای  لاقف  هیدی  نیب  هتعـضوف  هب  هتیتاف  ریعـش  نم  ۀفغرا  هعم 
ّالا ادحا  دجا  ملف  ترظنف  رظنا  لاق  تلق ال  ادحا  تدجو  اما  لاقف  تلخدف  بلاط  یبأ  نب  یلعب  انا  اذاف  هوعداف  هیتآ  یلها  نم  الجر  الا  یّمه 

ّیلا ّمهّللا و  ّیلا  ّمهّللا و  هل  نذئا  لاقف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اذه  تلقف  تعجرف  تاّرم  ثلث  کلذ  لعفف  اّیلع 
بانج هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا 

76 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر 

کقلخ ریخب  انتئا  ّمهّللا 
ریما بانج  ّتیلضفا  ّتیبحا و  ّتیمظعا و  ّتیمرکا و  ّتیفارشا و  تیریخ و  رب  حیرص  لیلد  کقلخ  ریخ  ظفل  هک  تسرهاظ  هدومرف و  داشرا 

دافمب ّتیلضفا  دیفم  يانعم  رب  زین  ّتیبحا  لمح  سپ  تسمالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
اضعب هضعب  رّسفی  ثیدحلا 

هلودزم و هلوـسغم  تاـهیجوت  هعدـتبم و  هعرتـخم  تـالیلعت  هلیئـض و  هلیلع  تـالیوات  عـیمج  ساـسا  حیرـص  داـشرا  نیا  مزـال و  بـجاو و 
تاحّجبت تارساجت و  تاروهت و  تاهّوفت و  تالّوقت و  تارثع و  تاوفه و  ّلک  مراخ و  ار  هقفان  ریغ  هقئار و  ریغ  هدساک  هدساف  تافیرحت 

دیزم زا  هک  نیعّطنتم  نیدّدـشتم و  نیتّنعتم و  نیقّمعتم و  نیثّدـحم و  نیمّلکتم و  نیقحال و  نیقباس و  نیرّخاتم و  نیمّدـقتم و  تاـسرطغت  و 
نـالطب و كاردا  زا  هعناـم  تیبـصع  رکـس  زا  راـتفرگ و  نآ  رد  یگتفر  دوـخ  زا  روـتف  روـصق و  شهد و  تریح و  یگمیــسارس و  زجع و 

نایم رد  قرف  زا  عدار  لهاست  لفاغت و  مون  زا  رایـشوه و  یحواص  ریغ  نآ  تجامـس  داسف و  تءادر و  ناوه و  تعاظف و  حـبق و  تعاـنش و 
نئاّصلا هَّللا  مساح و  رادـیب  ریغ  عقاو  ریغ  زا  حیحـص  لییزت  عفاش و  یجنم  يدرم و  کلهم  رد  زیمت  عقان و  ّمس  یلاح و  دهـش  عفان و  ّراض و 

مثآ رداغ  لک  فیح  غیز  نم  مصاعلا 

مهدجه هجو 

هدرک تیاور  اقباس  ّرم  امک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  یلزاغملا  نبا  هکنآ 
نب نمحّرلا  دبع  نب  نامثع  نب  نیزر  نب  ّیلع  نب  لیعامسا  ان  حتفلا  وبا  نا  دعـس  نب  رفعج  نب  دّمحم  نب  لاله  ان  یـسوم  نب  نسحلا  انربخا 
هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  کلام  نب  سنا  نع  كاّبّـسلا  رفعج  یبأ  نع  ۀّیقب  نب  بهو  ان  راّزبلا  یعازخلا  اقرو  نب  دـیزی  نب  هَّللا  دـبع 

لخدا ّمهّللا  لاقف  هیدی  نیب  کلذ  تعـضوف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لخدف  راصنالا  نم  ةأرما  هل  هتدها  يوشم  رئاط  ملـس  هیلع و 
نم راصنالا  نم  الجر  هلعجا  ّمهّللا  یـسفن  یف  تلقف  سنا  لاق  رئاّطلا  اذـه  نم  یعم  لـکای  نیرخـآلا  نیلّوـالا و  نم  ّیلا  کـقلخ  ّبحا  ّیلع 

کلذب ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ملعی  مل  لغاشتم و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تلق  هتددرف و  بابلا  قرطف  ّیلع  ءاجف  یموق 
یلع ءاجف  راـصنالا  یموق  نم  ـالجر  ّمهّللا  تلق  رئاّـطلا  اذـه  نم  یعم  لـکای  نیرخـآلا  نیلّوـالا و  نم  قلخلا  ّبحا  ّیلع  لـخدا  ّمهّللا  لاـقف 

تناکف هعم  لکاف  بابلا  تحتفف  تمقف  ّیلعل  بابلا  حـتفاف  سنا  ای  مق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاـق  ۀـثلاثلا  ءاـج  اّـملف  هتددرف 
هل ةوعدلا 

دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بام  تلاسر  بانج  هکنآ  رب  دراد  هحضاو  تلالد  تیاور  نیا 
نیرخآلا نیلوالا و  نم  ّیلا  کقلخ  ّبحا  ّیلع  لخدا  ّمهّللا 
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دومرف زاب  و 
نیرخآلا نیلّوالا و  نم  قلخلا  ّبحا  ّیلع  لخدا  ّمهّللا 

نیلوا و زا  قلخلا  ّبحا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  رّرکم  داشرا  بسح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هاـگ  ره  و 
بانج هک  دش  تباث  سپ  تسنیرخآ  نّیل و  وأ  قلخ  عیمج  تبـسنب  هّماع و  ترـضح  نآ  ّتیبحا  هک  ددرگ  تباث  امتح  اعطق و  دشاب  نیرخآ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  نییبّنلا  متاخ  ياوس  نیلـسرم  ءایبنا و  عیمج  نآ  رد  هک  نیرخآ  نّیل و  وأ  قلخ  عیمج  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
خیب و زا  ار  هکیکر  تاهیجوت  هلیلع و  تالیوات  عیمج  رهاظ  حیرصت  حیرـص و  ّصن  نیا  سپ  دوب  لضفا  ّبحا و  دنالخاد  نیعمجا  مهیلع  و 

لامک روهظ  هدینادرگ و  حضاو  نآ  تکاکر  تجامـس و  تیاهن  تعاظف و  تعانـش و  لامک  هدیناود و  نآ  ساساب  انف  بالیـس  هدنکرب  نب 
فّسعت

77 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
روعش زا  یظح  یندا  هک  یناسنا  چیه  هچ  هدیناسر  بتارم  ياصقاب  نیبصعتم  نیفرحم  رگید  نیلّوسملا و  سیئر  بطاخم  صاعت  لماحت و  و 

دوشیم روصنم  نیرضاح  ببسب  لکالا  یف  ببسب  ّتیبحا  زا  دارم  هک  تفگ  دناوتیمن  ریسفت  نییبت و  حیضوت و  نیا  دعب  دراد  كاردا  هل و 
رگید عارتخا  زین  تسریزعت و  فیرحت و  ریوزت و  لـالزا و  ضحم  ریـسفت  نییبت و  نیا  دـعب  نم  ریدـقت  زین  نیرخآ و  نّیل و  وأ  هل  تسین ؟؟؟

زا هثالث  هکلب  لّوا  جارخا  زین  تسباوص و  قح و  تفلاخم  رـسارس  بآ و  رب  شقن  بارـس و  عدخ  همه  هعرتخم  تادییقت  هعدتبم و  تاّیثیح 
نیرخآ نیلوا و  زا  ّتیبحا  هک  دنیوگب  هکنآ  رگم  دناهریمن  لاکشا  لاضع  ءاد  زا  ار  ناشیا  يولگ  دناسریمن و  جراوخ  لاحب  یعفن  هنیدم 

یلکثلا کحضی  ام  کلذ  تسین و  نیدوجوم  نیرضاح و  زا  ّتیبحا  مزلتسم 

مهدزون هجو 

جاوزا یکی  هک  دوب  نآ  اـعد  تباجتـسا  ياـضتقم  دوـبیم  ماـعطلا  ةّذـل  فعاـضتل  ّیبـنلا  عـم  لـکالا  یف  ّبحا  ّبحا  زا  دوـصقم  رگا  هکنآ 
فعاضت بجوم  رتهدایز  دشاب  دنزرف  ماقم  مئاق  هک  یـسک  دنزرف و  ندـش  هساکمه  زا  هبوبحم  ندـش  هساکمه  هک  اریز  دوش  نآ  قادـصم 
اـصوصخ ّبحا  ّتیقادصم  ریط و  تلکاوم  زا  جاوزا  ندنام  مورحم  سپ  دناسریم  هفعاضم  فاعـضاب  ار  ذاذـتلا  هکلب  دوشیم  ماعط  تذـل 

لیلد دوـب  اـسن  بحا  ناـشهعوضوم  راـبخا  ضعب  رباـنب  هکلب  جاوزا  ّبـحا  تنـس  لـها  موـعزم  بـسح  هـک  اریمح  ترـضح  ندرک  مورحم 
لـضفا زج  شقادـصم  هک  بحا  نامه  بحا  زا  دوصقم  هکلب  دوبن  لکالا  یف  بحا  ّبحا  زا  باـنج  نآ  دوصقم  زگره  هکنآ  رب  تسحیرص 

ار ماعط  تذل  فعاضت  دنزادنا و  ساط  رد  هضیب  رارطـضا  راشتنا و  دیزمب  بحاصهاش  رگا  هدوب و  دـشابیمن  رگید  یـسک  مومعلاب  سانلا 
جاوزا یهت  رد  دوخ  ياهتیامح  همه  نآ  فصو  اـب  دـنزاس و  رـصحنم  دـشاب  دـنزرف  ماـقم  مئاـق  هک  یـسک  دـنزرف و  ندـش  هساـکمه  رد 

هک تسرهاظ  هچ  دباییمن  یصالخ  لاضعا  لاکشا و  قانخ  زا  ناشیولگ  مه  زاب  دننادن  ماعط  تذل  فعاضت  بجوم  ار  ناشندش  هساکمه 
رب انب  سپ  دشاب  دالوا  مکح  رد  هک  یسک  ندش  هساکمهب  تبسن  تسماعط  تذل  فعاضت  بجوم  رتهدایز  هبعـش  الب  دالوا  ندش  هساکمه 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هن  دوش  ّبحا  قادصم  دوب  بانج  نآ  تنب  هک  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  بانج  هعقاو  نیرد  هک  تسیابیم  نیا 
و داشرلا * بابرا  هیـضتری  يّذلا ال  فیرحتلا  لیوستلا و  لبح  دادّسلا * یلا  يداهلا  هَّللا  دمحب  ثکتناف  داماد  دوب و  معلا  نبا  بانج  نآ  هک 

* دارم لئاط و  یلع  مهفیح  مهرتخ و  مهغیز و  نم  نولصحی  و ال  داو * لک  یف  فسعلا  لتخلا و  عدخلا و  نم  نومیهی  نیلّواملا  نارهظ 

متسب هجو 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 459 

http://www.ghadirestan.com


رد اعد  هک  نیاب  تشاد  مامت  هل  یگتفیـش و و  کلام  نب  سنا  ارچ  سپ  دوبیم  ذاذـتلالا  لوصحل  لکالا  یف  ّتیبحا  ضحم  دارم  رگا  هکنآ 
لایتحا تنوئم  مّشجت  درک و  عنم  ارّرکم  ندش  لخاد  زا  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ببـس  نیاب  ارچ  دوش و  عقاو  راصنا  ضعب  قح 

هکنآ هب  دـنکیم  لصاح  قثاو  نیقی  سنا  لّیحت  لّلعت و  فغـش و  فلک و  ینمت و  یجرت و  نیا  هظحالم  دـعب  یلقاع  یندا  دومن  لامتحا  ار 
یف ّتیبـحا  رب  ّتیبـحا  لـمح  رباـنب  هک  تسرهاـظ  ریت  هدوب و  عیفر  ریطخ و  میخف و  تیاـهن  تلزنم  عینم و  لـیلج و  میظع و  سب  هبترم  نیا 

دـشاب و رتشیب  وا  اـب  هّیعبط  تفلاوم  بسن و  برق  اـی  تطلاـخم  ترـشاعم و  هک  دوب  دـهاوخ  سک  ناـمه  لـکالا  یف  بحا  صخـش  لـکالا 
یف ّبحا  هک  دومنیم  هبترم  نیا  قادـصم  راصنا  زا  یـسک  ندوب  ياجر  سنا  هنوگچ  سپ  هدوبن  لصاح  هبترم  نیا  ار  راصنا  هک  تسرهاـظ 

دـشاب وا  مکح  رد  هک  یـسک  ای  دنزرف  بطاخم  هدافا  بسح  لکالا  یف  ّبحا  هکلب  دـش  دـناوتیمن  بناجالا  نم  ناک  ول  سک و  ره  لکالا 
ناک نم  انئاک  هن  دوب  دهاوخ 

مکی تسب و  هجو 

78 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  ریطلا  باتک  رد  یناهبصا  هیودرم  نب  رکب  وبا  ظفاح  هکنآ 

نب نسحلا  نب  دّمحم  ینثدـح  لاق  یلامّـسلا  نسحلا  نب  یلع  ان  لاق  نمحّرلا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  انثدـح  لاق  نیـسحلا  نب  دّـمحم  ان 
یبّنلا لاقف  هبجعاف  رئاط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  سنا  نع  هیبا  نع  دّمحم  نب  رفعج  نع  نومیم  نب  هَّللا  دبع  نع  مهجلا 

فّرـشن یّتح  اّنم  الجر  هلعجا  ّمهّللا  تلق  سنا  لاق  ریّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  ّیلا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
برـضی امناک  یلع  لبقاف  ۀیناثلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  اعدـف  لاق  عجرف  لوغـشم  یبّنلا  تلقف  هتدـسح  هتیار  نا  اّملف  ّیلع  اذاف  لاق  هب 

ریّطلا کلذ  نم  هعم  لکا  یّتح  ّیلا  ّمهّللا و  لوقی  هتعمسف  لخدف  حتفا  حتفا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  لاقف  طاّیّسلاب 
هیلع و هَّللا  یلـص  کلاوح  ملظ  رّونم  داشرا  عامـس  دعب  کلام  نب  سنا  هک  تسرهاب  حئال و  رهاظ و  حضاو و  تیاده  رـسارس  تیاور  نیزا 
ات دنادرگ  دازن  الاو  نآ  موق  زا  يورم  داشرا  نیا  قادصم  هک  هدومن  کلام  قلاخ  ّبر  زا  اعد  کلاس  قفوم  لک  ریخلا  جـهانم  جـهتنا  ام  هلآ 

لمح سپ  دراد  نآ  رب  تلالد  عمج  هغیـصب  هب  فرـشن  یّتح  وا  لوق  هچنانچ  ددرگ  وا  موق  رئاس  هکلب  سنا  فیرـشت  ببـس  ّتیقادـصم  نیا 
غیز تیاهن  تس  نیقی  اب  نینمؤم  بولق  تزازح  نیدحلم و  بصاون  بولق  تحار  بجوم  هک  نید  لضف  زا  هیراع  هلذتبم  ّتیبحا  رب  ّتیبحا 

عیض و لک و  یلع  یفخی  امک ال  تسفیرـشت  میخفت و  میرکت و  میظعت و  زا  لیمج  دجم  لیلج و  لضف  نیا  دیعبت  فینع و  فیح  روج و  و 
هب ضرتعا  ام  طقسی  يذلا  ّنا  لاق  ثیح  هارث  باط  دیفملا  خیشلا  دافا  ام  معنل  فیخس و  دحاج  فصنم و ال  لقاع  هیف  بیرتسی  فیرش و ال 

لیوات یف  لئاّسلا 
هسفن یف  هتّبحم  نود  هعم  لکالا  یف  ۀبحملا  یلع  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  ملس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  لوق 

هطاقسا یف  هانرکذ  يذلا  دعب  هباوث  ماظعاب 
ّمهّللا تلق  هیلإ  قلخلا  ّبحاب  یلاعت  هیتای  نا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اعد  امل  لاق  هنا  کلام  نب  سنا  نع  تءاج  ۀیاوّرلا  نا 

مث یضمف  لغش  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  هل  تلق  هتددرف  یلع  ءاجف  کلذب  ۀلیـضفلا  یل  نوکتل  راصنالا  نم  الجر  هلعجا 
لاقف لخد  هل و  تنذاتساف  ۀثلاث  داع  مث  لغش  یلع  ّهنا  هل  تلقف  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  یل  نذاتـسا  یل  لاقف  ۀیناث  داع 
کب ینیتای  نا  هَّللا  یلع  تمسق  ۀثلاثلا ال  یلع  تاطبا  ول  نیعفد و  کب  ینیتای  نا  یلاعت  هَّللا  تلاس  تنک  دق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  هل 

هدنع اباوث  مهمظعا  هسفن و  یف  هیلإ  هقلخ  ّبحاب  هیتای  نا  یلاعت  هَّللا  لاس  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  نا  الول  و 
ام ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  مالک  ینعم  نم  کلذ  مهفاسنا  نا  الول  هموق و  اهب  صتخی  نا  سنا  رثا  امل  لئاضفلا  ّلجا  نم  هذـه  تناک  و 
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هنم زج و  هل  لصحیف  راصنالا  نم  لجرل  لضفلا  کلذ  نوکیل  لوخّدلا  نع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  عفاد 

مود تسب و  هجو 

یلزاغملا نبا  تیاور  رد  لوغـشم و  یبنلا  تلقف  هتدـسح  هتیار  نا  املف  یلع  اذاف  تسلوقنم  سنا  زا  تیار  امک  هیودرم  نبا  تیاور  رد  هکنآ 
تسروکذم سنا  زا  زین  قبس  امک 

دسحلا الا  کلذ  یلع  ینلمحی  مل  تلقف ال و  نذا  نم  له  لاقف  یلع  لخد  ذإ  کلذک  انا  انیب 
کلملا هَّللا  مالس  نیموصعملا  هئانبا  یلع  هیلع و  دجامالا  ۀمئالا  وبا  بانج  رب  دماحملا  دشاح  کلام  نب  سنا  دسح  هک  تسرهاظ  و 

79 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تیلـضفا ّتیمرکا و  ّتیفرـشا و  لامک  بجوم  ردقلا  ۀمیظع  رخفلا  ۀـلیلج  ّتیبحا  نیا  هکنآ  رب  تسحیحـص  ناهرب  حیرـص و  لیلد  دـحاولا 

ماقملا میظع  یباحـص  نینچ  زا  ماعط  تذل  تدایز  ضحم  رب  هلومحم  مارکا و  لضف و  زا  هیراع  هصقان  ّتیبحا  تزایح  رب  دـسح  الا  هدوب و 
تسمالحا لوقع و  بابرا  یگمیسارس  ببس  ماهفا و  بابلا و  ریحت  ثعاب 

موس تسب و  هجو 

هتفگ اقباس  تعمس  امک  دوخ  دنسم  رد  یلعی  وبا  هکنآ 
یلص هَّللا  لوسرل  يدها  لاق  کلام  نب  سنا  نع  سنا  نب  هَّللا  دبع  ابن  ینثم  نب  هَّللا  دبع  انث  یعبضلا  نامیلـس  نب  رفعج  انث  ریـسن  نب  نطق  انث 

تلاقف ماعّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  ّيوشم  لجح  ملـس  هیلع و  هَّللا 
ملسف بابلا  ۀکرح  تعمس  سنا  لاق  ةدابع  نب  دعس  هلعجا  ّمهّللا  انا  تلقف  سنا  لاق  یبأ  هلعجا  ّمهَّللا  ۀصفح  تلاق  یبأ و  هلعجا  مهّللا  ۀشئاع 

یلص هَّللا  لوسر  عمس  ّیلع و  مّلسف  بابلا  ۀکرح  تعمس  ّمث  مث  فرصناف  ۀجاح  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  تلقف  یلع  اذاف 
هل تنذاف  هل  نذئا  لاقف  هتربخاف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  تئجف  یلع  اذاف  تجرخف  اذه  نم  رظنا  لاقف  هتوص  ملـس  هیلع و  هَّللا 

ّیلا ّیلا و  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  لخدف 
رب مشچ  هشئاع  ترـضح  دومرف  قلخ  ّبحا  ندروآ  ياعد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هاـگ  ره  هک  تسرهاـظ  تیاور  نیزا 

مغر یلع  هصفح  ترضح  دنادرگ و  ار  وا  رهگالاو  ردپ  اعد  نیا  قادصم  هک  درک  یلاعت  قح  زا  لاؤس  تخود و  دوخ  راوگرزب  دلاو  یجم 
ّبحا ضحم  ّبحا  زا  رگا  سپ  ددرگ  شدجام  دـلاو  ظیلغ  ّظف  ترـضح  اعد  نیا  قادـصم  هک  درک  تساوخرد  نانچ  یلاعت  قح  زا  هشئاع 

قدص يارب  نیترـساجتم  نیترهاظتم  نیا  مایه  فغـش و  مارغ و  عولو و  دوبیم  دارم  دشاب  هّینید  تیلـضفا  زا  يراع  هک  ذاذـتلالل  لکالا  یف 
ءاربکلا ءالؤه  یبّصعتم  معز  یلع  هک  هشئاع  ترـضح  اصوصخ  هرّدـخم  ود  ره  نیا  ایآ  تشادـن  یهجو  نیمّظعم  نیخیـش  قح  رد  اعد  نیا 

قادصم
ءاریمحلا هذه  نع  مکنید  رطش  اوذخ 

یئزج رما  لکالا  یف  ّتیبحا  هک  دـندیمهفن  مه  نیا  تسایک  ملع و  تسارف و  مهف و  همه  نآ  اب  دوب  هرهاـم  ههیقف  هرـصاق و  ریغ  هدـهتجم  و 
ناشفرـش رد  الـصا  ّتیبحا  نیا  يارب  نیخیـش  ّتیقادصم  لصاح و  نا  زا  رتیلاع  هریثک  بتارم  ار  نیخیـش  تارـضح  تسهب و  ینتعم  ریغ 

هک تسا  هقلطم  هّماع  ّتیبحا  ّتیبحا  زا  دارم  ههبـش  الب  هک  دش  مولعم  سپ  دهاکیم  ناشتّیلـضفا  رد  ناعمالا  دنع  نآ  ینمت  هکلب  دیازفایمن 
ضرغ دنزاس و  رضاح  یماعط  ندروخ  يارب  ار  یسک  هک  دنک  رما  نأشلا  لیلج  یناطلس  رگا  هک  تسرهاظ  رپ  تسنید و  رد  ّتیلضفا  تبثم 
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روـعا ریرقت  اـصوصخ  هیّنــس  لـیلع  لـیوات  زا  هچناـنچ  سک  نآ  ناـشتلالج  تـلزنم و  برق و  دـیزم  رب  تلـالد  ریغب  دـشاب  وا  لـکا  ضحم 
وعدم صخش  نآ  هک  درک  دنهاوخن  انمت  ناشیا  زگره  دنشاب  رضاح  وا  صاخ  مظعا  ریزو  نادنزرف  ضعب  ناطلـس  نآ  يوربور  تسرهاظ و 

دوش رضاح  ماعط  نیا  لکا  يارب  تسمظعا  ریزو  هک  ناشیا  ردپ 

مراهچ تسب و  هجو 

تیاور زا  افنآ  اعد  رد  بانج  نآ  داهتجا  هکلب  تستباث  ار  اعد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هب  بآمتلاسر  باـنج  رارکت  ریط  هعقاو  نیرد  هکنآ 
داهملا حـطاس  هاگردـب  اعد  رد  داـنتلا  موی  یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  داـبعلا  ریخ  ترـضح  داـهتجا  رارکت و  هدیـسر و  توبثب  هیودرم  نبا 

نآ راب  راب  وا  ءیجم  يارب  هک  تسا  هبترملا  میخف  نأـشلا و  میظع  تیاـغب  یـصخش  باـنج  نآ  بولطم  هک  نیزا  تسفـشاک  ماـمت  حوضوب 
هدش عقاو  بانج  نآ  ياعد  رد  هک  وا  ّتیبحا  تفـص  هک  تسمزال  لقع  مکحب  سپ  درادیمرب  امـس  ضرا و  ّبر  هاگردب  اعد  تسد  بانج 

تبترم ولع  لامک  زا  فشاک  همیظع  تفص  تسا 
80 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ببـس نیفلاخم  موعزم  ربانب  هک  هیئزج  ّتیبحا  شتیبحا  زا  وا  بلط  رد  داهتجا  مامتها و  نیا  راـهظا  فصو  اـب  باـنج  نآ  هکنآ  هن  دـشاب  وا 
دشاب هتفرگ  دارم  تسین  مه  لضف 

مجنپ تسب و  هجو 

هدمآ هیودرم  نبا  ظفاح  تیاور  رد  هک  یتسناد  افنآ  هکنآ 
ای لاق  هیلإ و  همـضف  امئاق  ماق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هیلإ  رظن  املف  لخد  مث  يردص  یلع  ضکوف ؟؟؟ هدـی  یلع  عفرف  سنا  لاق 

یلع ای  کب  أطبأ  ام  ّیلا  ّبر و  ای  ّیلا  ّبر و 
يوسب بانج  نآ  مض  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندیدب  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مانا  رورـس  بانج  مامت  مایق  هک  تسرهاظ  و 

ندومرف مارتحا و  ضرغب  دوخ  سیفن  سفن 
ّبر ای  یلا  ّبر و  ای 

نآ دوب و  تلانب  فرش و  لامک  تلالج و  تمظع و  تیاهن  رد  ّتیبحا  نیا  هکنآ  رب  تسحیرص  لیلد  لوصو  رخات  ببـس  زا  لاؤس  یلا و  و 
دومرف میظع  يانتعا  غیلب و  مامتها  همه  نیا  نآ  ولع  راهظا  يارب  ترضح 

مشش تسب و  هجو 

هدش عقاو  اقباس  تیرد  امک  رابک  ياملع  رگید  تارابع  راّجن و  تیاور  رد  هکنآ 
ّبحا هَّللا  ینیتای  نا  ۀمقل  لک  یف  وعدا  ّیناف  کلعج  يّذلا  هّلل  دمحلا  لاق  مث  مّسبت  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هار  اّملف  لخدـف  لاق 

تنا تنکف  ّیلا  هیلإ و  قلخلا 
نآ ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دش  رـضاح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هاگ  ره  هک  تسراکـشآ  مالک  نیزا  و 

بانج نآ  ياعد  قادصم  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  یلاعت  قح  هکنآ  رب  دروآ  اجب  یهلا  دمح  دش و  مّسبتم  هدید  ار  ترـضح 
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ضحم دارم  رگا  سپ  نم  يوسب  وا و  يوسب  قلخ  ّبحا  یلاـعت  قح  دراـیب  هک  مدرکیم  اـعد  همقل  ره  رد  نم  هک  دومرف  داـشرا  دـینادرگ و 
ماـمتها و لاـمک  لـئالد  همه  هک  راـگدرورپ  زا  دوخ  ياـعد  رارکت  راـهظا  راـتخم و  رورـس  راشبتـسا  مّسبت و  نیا  دوـبیم  لـکالا  یف  ّبحا 

نا راصحنا  بطاخم  هدافا  بسح  زین  تسین و  هب  ینتعم  يرما  ینید  لضف  رب  تلالد  الب  لکالا  یف  ّتیبحا  هک  تشادن  یهجو  تسماظعتـسا 
ترضح نآ  لوق  تسرهاظ و  دشاب  وا  مکح  رد  هک  یسک  رد  ای  دنزرف  رد 

کلعج يّذلا  هّلل  دمحلا 
ضحم رب  نآ  لمح  سپ  راتخم  رورـس  یعبط  لیمب  هن  دوب  راـگدرورپ  بناـج  زا  فیرـشت  صیـصخت و  نیا  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلـالد 

راکنتسالا نالطبلا و  حیرص  دشاب  ینید  لضف  زا  يراع  هک  لکالا  یف  ّتیبحا 

متفه تسب و  هجو 

تسعقاو تملع  امک  هیودرم  نبا  هیضام  تیاور  رد  هکنآ 
ام سنا  ای  لاق  هَّللا و  لوسر  هجو  یف  بضغلا  تیارف  سنا  لاق  سنا  ینّدری  کلذ  لک  اثالث  تئج  دـق  هَّللا  لوسر  ای  لاق  یلع  ای  کب  أطبا  ام 
ای هَّللا  یبأ  هموق  ّبحا  لجر  لواب  تسل  لاق  راصنالا  یف  ةوعدـلا  نوکت  نا  تببحاف  وعدـت  کتعمـس  هَّللا  لوسر  اـی  تلق  ّهدر  یلع  کـلمح 

بلاط یبأ  نبا  نوکی  نا  الا  سنا 
هیلع نینمؤملا  ریما  باـنج  سنا  ّدر  رب  میظع  قـلخ  همه  نآ  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  بضغ  هک  تسرهاـظ  و 

قادصم يارب  روفغ  ّبر  هدیزگرب  نآ  روبح  رسارس  روضح  هکنآ  رب  تسفیرش  نیتم و  سب  ناهرب  فیـصح و  يوق و  سب  لیلد  ار  مالـسلا 
ّلظلا و یلاوت  ام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  روبحم  لوسر  بانج  رورـس  جاهتبا و  حرف و  لامک  بجوم  رون  تاملظ و  قلاخ  ّبحا  ندش 

هَّللا یلـص  مجع  برع و  رورـس  ملا  يّذات و  جاـعزنا و  تیاـهن  بجوم  ار  باـنج  نآ  سنا  فینع  قیوعت  فیوست و  ریخاـت و  دوب و  رورحلا 
چیه ّتیلـضفا  ياهتنم  رب  نآ  تلالد  ّتیبحا و  نیا  عامتلا  عافترا و  ومـس و  ولع و  لامک  رد  سپ  دـیدرگ  مرکلا  فرـشلا و  لها  هلآ  هیلع و 

ّقحلا و قرطب  نیکلاسلا  بابلالا و  لوقعلا و  بابرا  نع  الـضف  باشقا  نیدحاج  باشوا و  نیرکنم  يارب  باجتحا  افخ و  بایترا و  ّکش و 
دنامن یقاب  باوّصلا 

متشه تسب و  هجو 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  ندومرف  داشرا  هکنآ 
81 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بلاط یبأ  نبا  نوکی  نا  الا  سنا  ای  هَّللا  یبأ 
بانج بناج  زا  صاخ  فیرـشت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  هکنیا  رب  تسبتار  مکحم و  سب  ناهرب  بقاـث و  نشور و  لـیلد 
بانج ّتیبحا  رگا  هک  تسرهاظ  رپ  هچ  دوبن  یلخدم  نا  رد  ار  تایحتلا  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورـس  بانج  یعبط  لیم  دوب و  ّتیدـحا 

هلمج ياجب  هک  تسیابیم  دوب  بانج  نآ  یعبط  لیم  ببسب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
الا ءاعّدـلا  نوکی  الف  يدـلو  ۀـلزنمب  یّنم  هنوکل  لکالا  یف  یلا  ّبحا  ایلع  نا  تملع  اما  هلمج  بلاط  یبأ  نبا  نوکی  نا  الا  سنا  ای  هَّللا  یبأ 

داشرا هیف 
مولعم بطاخم  بولطم  تبثم  رهاظ  بسحب  هکنآ  ّالا  دوبیمن  يرب  مـالک  نیا  تاروذـحم  رگید  زا  وگ  عقاولا  یف  تروص  نیرد  هک  دـیامن 
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نینمؤملا ریما  بانج  ّتیبحا  هک  تسحـضاو  روهظ  لامکب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  داـشرا  نیزا  هلمجلاـب  دـشیم 
نیرب هوالع  تسین و  یلخد  نآ  رد  ار  هریغ  ماعط و  تذـل  فعاضت  عبط و  لیم  هدـش و  اطع  تیدـحا  بانج  بناـج  زا  ضحم  مالّـسلا  هیلع 

هیلع نینمؤملا  ریما  باـنج  زا  زج  هفینم  تلزنم  نیا  لـباق  هفیرـش و  ّتیبـحا  نیا  قئـال  هک  تسرهاـظ  تیعطقب  مه  نیا  دادـساب  داـشرا  نیزا 
نیاب فاصتا  تسروصحم و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاکرب  اب  تاذ  رد  هیماس  تبقنم  هیلاع و  تبترم  نیا  هدوبن و  یـسک  مالّـسلا 

بطاـخملا لـیوات  نم  هرکذنـس  اـم  نـالطب  رهظف  روصقم  لوبقلا  ّبهاـم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  سیفن  سفن  رب  فاـصوالا  ریخ 
ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  روهظلا  ءالجلا و  حوضولا و  لامکب  روخفلا 

ِروُدُّصلا ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنِکل  َو  ُراْصبَْألا  یَمْعَت  اهَّنِإَف ال 

مهن تسب و  هجو 

تسروکذم هدروآ  قئاقحلا  روتسد  رد  يوسناه  نیدلا  رخف  هک  ریط  تیاور  رد  هکنآ 
ام سنا  ای  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاقف  ینّدرف  ۀثلاثلا  ۀیناثلا و  تئج  مث  سنا  ینّدرف  تئج  لاق  یّنع  کب  أطبا  ام  لاق  لوخدلاب و  یبنلا  هنذاف 

لکاف هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  راصنالا  نم  دحال  ءاعدلا  نوکی  نا  توجر  لاق  اذه  یلع  کلمح 
هعم

دـشاب راـصنا  زا  یکی  يارب  اـعد  هک  مدرک  دـیما  هک  درک  ناـیب  دوخ  تراـسج  زا  رذـع  ضرعمب  سنا  هاـگ  ره  هک  تسرهاـظ  تیاور  نیزا 
هک دومرف  داشرا  وا  باطخب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بام  تلاسر  بانج 

هَّللا یلا  قلخلا  ّبحا  یلع 
دوب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ریغ  ندوب  ّبحا  ناکما  هک  سنا  موعزم  ّدر  ضرعم  رد  ترـضح  نآ  زا  مالک  نیا  هک  تسین  کش  و 

هک تسنـشور  رپ  دوب و  دـهاوخ  رگید  یـسک  ّتیبحا  ناکما  مدـع  بانج و  نآ  رد  ّتیبحا  راـصحنا  نا  زا  دوصقم  دـبال  سپ  هدـش  رداـص 
سپ قبـس  امک  تسعونمم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رد  ماعّطلا  ةذـل  فعاضتل  یبّنلا  عم  لکالا  یف  ّتیبحا  ینعمب  ّتیبحا  راـصحنا 
يارب قح  لها  هک  تسا  همات  هماع  ّتیبحا  نامه  نآ  دشاب و  ّتیبحا  نیا  ریغ  بانج  نآ  تافـص  یـسدق  تاذ  رد  هرـصحنم  ّتیبحا  هک  دیاب 

ریما باـنج  تافـصلا  ۀـلماک  تاذ  رد  هّماـع  ّتیبحا  راـصحنا  نیتم  ریرقت  نیزا  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  نوچ  دـنیامنیم و  نآ  تاـبثا  باـنج  نآ 
دیدرگ لحمضم  لطاب و  زین  هدییارس  فیرش  ثیدح  نیا  لیوات  رد  هک  بطاخم  تاملک  رگید  نالطب  دیدرگ  تباث  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

کلذ یلع  هّلل  دمحلا  و 

مایس هجو 

هتفگ اقباس  تعمس  امک  ةاجنلا  ۀلیسو  رد  يونهکل  نیبم  دّمحم  يولوم  هکنآ 
کقلخ ّبحاـب  ینتئا  ّمهّللا  لاـقف  يوشم  خرف  هَّللا  لوسرل  مدـقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مدـخأ  تنک  لاـق  کـلام  نب  سنا  نع 

هَّللا لوسر  لاقف  ءاج  مث  ۀـجاح  یلع  هَّللا  لوسر  نا  تلقف  یلع  ءاجف  راصنالا  نم  الجر  هلعجا  مهّللا  تلقف  لاق  ریطلا  اذـه  یعم  لکای  کیلإ 
لخدف حتفا 

82 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
؟؟؟: هَّللا لوسر  لاقف  یموق  نم  الجر  نوکی  نا  تببحاف  كءاعد  تعمـس  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  تعنـص  ام  یلع  کلمح  ام  هَّللا  لوسر  لاـقف 
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هموق بحی  دق  لجّرلا 
* ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  تایاوّرلا  ضعب  یف  و 

ار و ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدرکیم  تمدخ  هک  سنا  زا  تستیاور  همجرت  يذمرتلا  ۀیاورب  اضیا  ةاکـشملا  یف  ثیدحلا  اذه  و 
هک ار  یـسک  تـقو  نـیا  رد  نـم  دزن  ناـسرب  ایادـخ  باـنج  نآ  دوـمرف  سپ  هدرک  باـبک  هدـنرپ  ترـضح  نآ  دزن  دـندروآ  هیدـهب  يزور 
زا درم  یکی  هل  وعدم  یلاعت  يادخ  دـنادرگب  هک  سنا  درک  اعد  سپ  ار  بابک  نیا  نم  اب  دروخب  هک  وت  دزن  قلخ  عیمج  زا  دـشاب  رتتسود 

تسیراک و رد  ادخ  لوسر  هک  سنا  تفگ  یـضترم  یلع  دمآ  سپ  دروخب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هارمه  دیایب و  هک  ار  راصنا 
یضترم و یلع  دیآ  رد  ات  ار  رد  اشگب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف  سپ  یـضترم  یلع  دمآ  زاب  نا  زا  دعب  تسین  تاقالم  تقو 

يدمآ عنام  يدومن و  هلیح  یضترم و  یلع  اب  يدرک  هکیزیچ  رب  ارت  تشادرب  زیچ  هچ  هک  سنا  زا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دیسرپ 
ادـخ لوسر  دومرف  نم  موق  ناردارب و  زا  یکی  اـعد  نیاـب  دوش  فرـشم  هک  متـشاد  تسود  وت  زا  اـعد  نیا  مدینـش  اـت  هک  سنا  درک  ضرع 

ره هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  دهدیم  دهاوخیم  ارک  ره  تسادـخ  لضف  نیا  ار  دوخ  موق  درادیم  تسود  يدرم  ره  هک  یتسردـب 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  درک  ناـیب  راـصنا  زا  يدرم  فرـشت  نتـشاد  تسود  ار  دوخ  تراـسج  ببـس  سنا  هاـگ 

* ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  هیاده  یفاو  هیآ  وا  باطخب 
حضاو و راهنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  یلاعت  هَّللا  دـمحب  دیـسر و  بآب  مورقلا  ةدـمع  بطاخم  موعزم  دـساف  يانب  اجنیزا  سپ  دومرف  توالت 

ضحم لیثا و  تیاغب  يرخف  لیلج و  سب  يرما  هعقاو  نیرد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ندـش  ّبحا  قادـصم  هک  دـیدرگ  راکـشآ 
نآ رد  ماعط  تذـل  فعاضت  دـصق  مارکلا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مانا  رورـس  بانج  یعبط  لیم  دوب و  معنلا  بهاو  دـنوادخ  مرک  لـضف و 

تشادن یلخد 

مکی یس و  هجو 

هتفگ و اقباس  تفرع  امک  نینمؤملا  ةآرم  رد  يونهکل  هَّللا  یلو  يولوم  هکنآ 
لاقف ۀعبارلا  یف  وا  ۀثلاثلا  یف  لخدف  هتددرف  ءاج  مث  هتددرف  هنع  هَّللا  یضر  یلع  ءاجف  هلوق  دعب  راّزبلا  یلعی و  یبأ  یناربطلا و  ۀیاور  یف  عقو 

هَّللا یلـص  لاقف  سنا  ینّدرف  تئج  مث  سنا  ینّدرف  تئج  لاق  یلع  ای  یّنع  کب  أطبا  ام  وا  یّنع  کسبح  اـم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  هل 
نم ریخ  راصنالا  یف  وا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاقف  راصنالا  نم  الجر  نوکی  نا  توجر  لاق  تعنص  ام  یلع  کلمح  ام  سنا  ای  ملس  هیلع و 

یلع نم  لضفا  وا  یلع 
زاب هیجوت  رد  دوخ  موق  سنا  دـیزم  ببـسب  هک  سنا  باطخب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاـظ  تیاور  نیزا 

زا يدرم  روضح  ياجر  راهظا  مالّسلا  ۀیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مانا  رورس  تمدخ  روضح  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندینادرگ 
هدومرف داشرا  هدومن  رایخا  يایبنا  دّیس  تلود  رد  رب  راصنا 
ّیلع نم  لضفا  وا  یلع  نم  ریخ  راصنالا  یف  وا  سنا  ای 

راصنا و لـضفا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تستیریخ و  ّتیلـضفا و  رب  ریط  ثیدـح  رد  ّتیبحا  رادـم  هک  تسرهاـظ  داـشرا  نیزا  و 
نیرهظملا لب  نائنّشلا  داقحالا و  یلع  نیوطنملا  ناغضالا و  نحالل و  نیرمضملا  فیکف  نیقحال  نیقباس و  باحصا  زا  فرـشا  نیرجاهم و 

هدوب ناولملا  فلتخا  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ناجلا  سنالا و  دیس  تیب  لهال  ءایحالا  نم  ریثک  یف  ناودعلا  دسحلا و  ءاضغبلا و  ءانحـشلا و 
يوس نیکلاس  دزن  هّماع  ریغ  هّصاخ  همات و  ریغ  هصقان  ّتیبحاب  بانج  نآ  ّتیّبحا  لیوات  سپ 
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ارم لامک  رهظم  جالتخا و  ضضم و  زلع و  تیاغ  ببس  تسجاعزنا و  تریح و  قلق و  دیزم  بجوم  جاجفلا  حضاو  جهن  نیجهتنم  جاهنم و 
ّطلـست جاه و  هبطخ  جام و  هسلأ  نم  ّالا  هنـسحتسی  هلبقی و ال  هیلإ و ال  حـنجی  نکری و ال  جاجل و ال  هرباکم و  تیاـهن  يدـبم  جاـجوعا و  و 

نع وهف  جاترالاب  قفص  دق  قلغم  هاده  باب  جاد و  قساغ و  ههمع  هلالض و  لیل  جاس و  هنهذ  همهف و  نالیـس  جار و  هیلع  ساّنخلا  ساوسولا 
جار ریغ  یغطملا  یمعلا  يزخملا و  يوهلا  بسبس  نع  لّصنتلا  صّلختلل و  جان و  ریغ  يوغملا  ّبلصّتلا  يدرملا و  بّصعتلا  همهم 

مود یس و  هجو 

تسعقاو اقباس  تملع  امک  ینجاور  بوقعی  نب  دابع  ۀفرعملا  باتک  تیاور  رد  هکنآ 
دمحف ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  ءاعد  نم  ناک  امب  هتربخاف  ةراشب  يدنع  ّنا  ابنذ و  کیلإ  یل  ّناف  یل  رفغتـسا  نسحلا  ابا  ای  تلق  سنا  لاق 

هایا یتراشب  هدنع  یبنذ  بهذا  یّنع و  یضر  یل و  رفغتسا  هَّللا و 
یلـص بآمتلاسر  بانج  داشرا  رافغتـسا و  لباق  بنذ  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندینادرگزاب  سنا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
رگا هک  تسحـضاو  هتـسناد و  رافغلا  کلملا  مالـس  فالآ  هیلع  راهطالا  همئالا  یبأ  بانجب  راـبخا  قئـال  تراـشب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

لکالا یف  ّبحا  ضحم  ّبحا  زا  دارم  دوبیمن و  ینید  لضف  لیلد  هعقاو  نیرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  اب  تلکاوم 
درکیم بانج  نآ  رابخا  هتـسناد  تیالو  هاش  قح  رد  تراشب  ار  نآ  هنوگچ  سنا  دوبیم  هّینید  ّتیزم  رب  تلالد  الب  ماـعطلا  ةذـل  فعاـضتل 

یضری ریذّنلا و ال  ریشبلا  یصو  هب  اّنهی  یتح  ءانتعالل  حلصی  اّمم ال  ریـسی  ریقح  رما  وه  يذلا  لکالا  ضحمب  دییقتلا  ریدقت  یلع  ۀّیبحالا  ناف 
َنِم ْنُکَت  َو ال  رـصبتساف  ریثاّتلا  نم  عون  رورّـسلا  لاخدا  یف  هل  ریـشبّتلل و  حلـصی  هب  ینتعملا  ریغلا  رمالا  اذـه  لـثم  نا  مازتلاـب  ریـصبلا  لـقاعلا 

َنِیِلفاْغلا 
ٍرِیبَخ ُْلثِم  َُکئِّبَُنی  َو ال 

موس یس و  هجو 

هدرک تیاور  صاقو  یبأ  نب  دعس  زا  یلیل  یبأ  نبا  همجرتب  ءایلوالا  ۀیلح  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  هک  یتسناد  اقباس  هکنآ 
هلوسر هَّللا و  بحی  الجر  ادغ  ۀیارلا  نیطعأل  لاصخ  ثالث  بلاط  یبأ  نب  یلع  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

یلع رد  هک  درک  داشرا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا  ّمخ  ریدغ  ثیدح  ریطلا و  ثیدـح  و 
تس تلصخ  هس 

هلوسر هَّللا و  ّبحی  الجر  ادغ  ۀیارلا  نیطعال 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  هحیرـص  تلالد  مخ  ریدغ  ثیدـح  هک  تسحوضو  لامک  رد  ّمخ و  ریدـغ  ثیدـح  ریط و  ثیدـح  و 
ماظن تغالب  مالک  نیا  قایـسب  هوجو  رگید  زا  رظن  عطق  سپ  تسبانج  نآ  ّتیلـضفا  رهاز  لـیلد  زین  تیار  ثیدـح  نینچمه  دراد و  مالّـسلا 

فعاضتل لکا  رد  ّتیبحا  فرـص  نآ  لولدم  هکنآ  هن  دشاب  بانج  نآ  تیفرـشا  ّتیمرکا و  تیلـضفا و  لیلد  زین  ریط  ثیدـح  هک  تسمزال 
رما دوخ  تغالب  همه  نآ  اب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  درک  دـهاوخ  ینعم  نیا  مازتلا  یلقاع  هنوگچ  دوب و  ماعطلا  ةذـل 

دومرف ناهربلا  ةرهاب  نأشلا  ۀمیظع  تلصخ  ود  نیرق  ار  ۀّیلضفالا  یف  ربتعم  ریغ  یئزج 

مراهچ یس و  هجو 
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تیاور یجنک  فسوی  نب  دمحم  مزراوخ و  بطخا  یلزاغملا و  نبا  هیودرم و  نبا  مکاح و  هدقع و  نبا  ار  نآ  هک  يروش  ثیدـح  زا  هکنآ 
نآ هدومرف و  لالدتـسا  جاجتحا و  دوخ  ّتیلـضفا  رب  ریط  ثیدحب  يروش  هعقاو  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  یتفایرد  دناهدرک 
ریط ثیدـح  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  ینعم  نیا  هدرک و  رکذ  تفالخب  دوخ  ّتیقحا  ّتیلـضفا و  هتبثم  هّصاـخ  لـئاضف  رگید  هارمه  ار 

سنا رورس  تفالخ  نایعدم  رب  ترضح  نآ  ّتیلضفا  تبثم  ترضح  نآ  لئاضف  رگید  لثم  ناهربلا و  ةرهاب  تبقنم  نأشلا و  ۀمیظع  تلیضف 
فلتخا ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ناج  و 
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درادن نآ  لاجم  یملسم  چیه  هک  تسروهظ  لامک  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تمـصع  هرثاکتم  ّهلدا  زا  رظن  عطق  هدوب و  ناولملا 

دوخ دـجام و  دـلاو  هک  تسیّدـحب  نآ  تعاظف  تعانـش و  دـیامن و  زیوجت  بانج  نآ  لالدتـسا  رد  ار  طلغ  قرطت  کـلذ  نم  هَّللا  ذاـعم  هک 
تلالد هک  تستباث  يروش  ثیدح  زا  نیرب  هوالع  دـناهدومن و  او  قمح  لهج و  دـهاش  بانج  نآ  لالدتـسا  رد  ار  طلغ  ياعدا  زین  بطاخم 

زا هک  يروش  بابرا  نیرباکم  نیفلاخم و  نیلداجم و  نیمـصاخم و  زا  یـسک  هک  دوب  رهاب  حـئال و  رهاـظ و  حـضاو و  يدـحب  ریط  ثیدـح 
دنتخادـنا قانعا  رد  نآ  لوبق  هدالق  اهرک  اعوط و  هکلب  دنتـشادن  نیرد  لاق  لیق و  مالک و  يارای  بات و  زین  هدوب  مه  هثالث  ثلاث  ناشهلمج 

ٍبَلَْقنُم َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  دنتخادنارب  زکرم  زا  ار  هقح  تفالخ  هدومن  ضارتعا  نا  دافم  رب  لمع  زا  ناودعلا  یلع  رهاظت  ببـسب  وگ 
َنُوِبلَْقنَی 

ار ناشیا  مالک  سپ  دندوبن  هنیدم  رضاح  هثالث  هکنآ  ای  تسلکالا  یف  ّتیبحا  دارم  هک  ریط  ثیدح  يارب  تارـضح  نیا  هلیلع  تالیوات  سپ 
زا تامهم  نیا  داجیا  زا  رگا  هک  بجع  تسلطاب و  تاللعت  لصاح و  ياهتفارخ ال  همه  کلذ  لثم  تسردـقم و  نم  هکنآ  ای  دـشابن  لـماش 

باحصا رکذ  هثالث و  ثلاث  تدناعم  زا  شاک  دندوب  هداد  قمح  لهج و  فارتعاب  نت  هدرکن  ایحتسا  مرش و  قح  رب  موصعم  یـصو  تفلاخم 
رب ریط  ثیدح  تلالد  رد  مالک  دندوب و  هینس  تارـضح  یبلق  يادتقم  دنتخادنا و  دابع  دالب و  رد  هقح  تفالخ  فرـصب  يروش  هک  يروش 

ار فیح  فسع و  قوس  قهاز  لطاب و  تاوفه  نینچ  عارتخاب  دنتشادیم و  یتالابم  درک  دنتسناوتن  تفالخب  ترضح  نآ  تیقحا  تیلضفا و 
نینمؤملا ریمال  ۀلیـضفلا  یـضتقی  رخآ ال  ینعم  لمتحا  ول  هنا  وه  رخآ و  ءیـش  هارث و  باط  دیفملا  خیـشلا  لاق  ام  معنل  دـنتخاسیمن و  قفان 

رمالا نکی  مل  ول  ّهنا  کلذ  ۀعامجلا و  نم  لضفا  ّهنا  یلع  هدهاش  هلعج  رادلا و ال  موی  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  جـتحا  امل  مالّـسلا  هیلع 
نینمؤملا ریما  نما  امل  هعم  لکالا  یف  هیلإ  قلخلا  ّبحاب  هیتای  نا  یلاعت  ّهبر  هلاس  ّهنا  نم  نوفلاخملا  هّنظ  امل  المتحم  ناک  هانفـصو و  ام  یلع 

موقلا و یلع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  جتحا  اّملف  ناسنا  یلع  کلذ  هبتشی  وا  لاحلا  یف  هموصخ  ضعب  کلذب  قلعتی  نا  نم  مالّسلا  هیلع 
ام ۀحص  یلع  الیلد  هئاعّدا  میلستب  اضیا  ۀعامجلا  ضارعا  ناک  مالّسلا و  هیلع  هلضف  الإ  هنم  اموهفم  نکی  مل  ّهنا  یلع  ّلد  ناهربلا  یف  هدمتعا 
وه نم  دوجو  ۀّفاکلا  یلع  یلاعت  هَّللا  دنع  هلضف  یضتقی  ام  مالّـسلا  هیلع  یبّنلا  قالطا  عم  زوجی  هنا  معز  نم  لوق  طقـسی  هنیعب  اذه  هانرکذ و 

مهناصقن یلع  عطقلا  نم  هاعدا  امم  هعنم  یف  ۀهبـش  هولعجل  هیلع و  دامتعالا  نع  موقلا  لدع  امل  کلذ  زاج  ول  هنال  لبقتـسملا  یف  هنم  لضفا 
نم ءیـشب  باوثلا  یف  هتلزنم  دـحا  غولب  نمؤم  هلـضف و  هقالطاب  دـیفم  لوقلا  نا  یلع  لـیلد  کـلذ  نع  موقلا  لودـع  یف  لـضفلا و  یف  هنع 

هّربدت نمل  نّیب  اذه  لامعالا و 

مجنپ یس و  هجو 

لثم ریط  ثیدـحب  هیواغ  هیواعم  باطخب  صاتعم  صاعلا  نب  ورمع  هک  یتفاـیرد  بقاـنملا  باـتک  رد  مزراوخ  بطخا  هداـفا  زا  اـقباس  هکنآ 
بانج نآ  تبترم  ّومس  تلزنم و  ّولع  لامک  رب  لالدتسا  جاجتحا و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همیسج  بقانم  همیظع و  لئاضف  رگید 
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ینید لضف  رب  ّهلاد  ریغ  هیئزج  هصقان  ّتیبحا  ریط  ثیدـح  رد  هروکذـم  ّتیبحا  رگا  هک  راهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک  تسرهاـظ و ال  هدرک و 
لیهجت و قیمحت و  هیفـست و  زا  دـیدیم و  لالـضلا  لها  سار  هیواعم  رب  لالدتـسا  جاجتحا و  قئال  ار  نآ  صاـعلا  نب  ورمع  هنوگچ  دوبیم 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  نیدناعم  مظاعا  هلمج  زا  زین  صاعلا  نب  ورمع  دوخ  هکنآ  اب  دیـشیدنایمن  دوخ  فینعت  رییعت و  دیدنت و  تیکبت و 
يّدحب بانج  نآ  لضف  تیاهن  رب  ثیدح  نیا  تلالد  هک  یتقو  ات  سپ  هدوب  نیملاعلا  بر  هَّللا  مالس 

85 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اجنیزا هلمجلاب  دش  رهاظ  ثیدح  نیاب  کّسمت  وزا  هنوگچ  دندومنیم  نآب  فارتعا  یهاوخن  یهاوخ  زین  بانج  نآ  يداعا  هک  دوبن  ققحتم 

قحلا کلملا  مالـس  فالآ  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لضف  لاـمک  رب  ریط  ثیدـح  تلـالد  هک  دـیدرگ  راکـشآ  حوضو  ناـعمل و  تیاـهنب 
نآب فارتعا  زا  لوکن  صوکن و  لودع و  دودص و  ياج  زین  ار  بانج  نآ  نیذـبانم  نیبراحم و  نیدـناعم و  يداعا و  هک  تسیّدـحب  نیبملا 
دوخ هجو  زا  ار  ثیدـح  نیا  تلالد  هروسکم  تاعیدـخت  هرونتب و  تاـعیملت  هدراـش و  تـالیوست  هدراـب و  تـالیواتب  هک  یناـسک  تسین و 

زین بانج  نآ  نیـضغاب  نیداعم و  زا  ترباکم  تتهابم و  رد  ار  راـک  دـنرآیم  دورف  هیراـع  هیئزج  هصقاـن  ّتیبحا  رب  دـنرادیم و  فورـصم 
هنیزر و همربم  هوجو  همه  نیا  هظحالم  دعب  دـنچ  ره  دـناهدیناسر و  دـساحت  ربادـت و  رپ  هرمز  نآ  رب  دـیازت  قوفت و  دـح  رـس  هب  هدـینارذگ 

لیوات نالطب  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  مومع  رد  هنیـصح  هغماد  ججح  هنیـصر و  هفـصحم  نیهارب  هنیتم و  همکحم  لئالد 
ادییـشت هیتآ  هوجو  رد  یلاعت  هَّللا  نوعب  نکل  دـنام  دـهاوخن  یقاب  یبیر  یکـش و  مالحا  لوقع و  بابرا  دزن  ماقمق  بطاخم  لیوست  رـسارس 

هّماع ّتیبحا  رب  هحـضاو  تلالد  هک  ماعنملا  کلملا  مالـس  فالآ  هلآ  هیلع و  مانا  رورـس  رابخا  ثیداحا و  زا  يذبن  ماربإلل  ادـیکات  مارملل و 
یلع لوفغلا  میظع  نیلّوسم  رگید  تالیخت  داسف  لوفغ و  بطاخم  تاموعزم  نـالطب  مراـگنیم و  دراد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 

مرآیم نایب  ضرعمب  لوبقملا  جهنلا 

مشش یس و  هجو 

نامزلا رخآ  یف  هجورخ  رکذ  یف  لوالا  بابلا  هتفگ  نامزلا  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  باتک  رد  یجنکلا  دمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  هکنآ 
هیلع و هَّللا  یلـص  لوسرلا  ءانبا  جات  يدهلا  ملع  ۀمظعملا  ۀفالخلا  ریفـس  نیترـضحلا  باهـش  ۀلودلا  رـضحتسم  لماکلا  بیقنلا  دّیـسلا  انربخا 

مامالا نب  قاحـسا  نب  نیـسحلا  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  دیز  نب  رفعج  نب  دمحم  نب  دـمحا  یـضترملا  حوتفلا  وبا  ملس 
مهیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نب  دیهـشلا  نیـسحلا  مامالا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  مامالا  نب  رقابلا  دّمحم  مامالا  نب  قداصلا  رفعج 

دادحلا دمحا  نب  نسحلا  یلع  یبأ  نع  یفقثلا  دومحم  نب  ییحی  جرفلا  یبأ  نع  مالّسلا 
وبا ظفاحلا  انربخا  یناربطلا و  دـمحا  نب  نامیلـس  مساقلا  وبا  ظـفاحلا  اـنربخا  لاـق  یناهبـصالا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن  وبا  ظـفاحلا  اـنربخا 
رکب وبا  انربخا  هینادزوجلا  تنب  ۀمطاف  انتربخا  ناهبـصاب  ینارکلا  دیز  یبأ  نب  دمحم  هَّللا  دـبع  وبا  انربخا  بلحب  لیلخلا  نب  فسوی  جاجحلا 

نع ۀنییع  نب  نایفس  انثدح  بیبح  نب  مثیهلا  انثدح  يرصملا  عماج  نب  نیز  نب و  دمحم  انثدح  یناربطلا  مساقلا  وبا  ظفاحلا  انربخا  ةدیز  نب 
تکبف لاق  هسار  دـنع  ۀـمطاف  اذاف  اهیف  ضبق  یتلا  هیاکـش  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  تلخد  لاق  هیبا  نع  لـالهلا  نب  یلع 

نم ۀعیـضلا  یـشخا  تلاقف  کیکبی  يذـلا  ام  ۀـمطاف  یتبیبح  لاق  اهیلإ و  هفرط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عفرف  اـهتوص  عفترا  یتح 
کلعب و راتخاف  ۀـعالطا  علطا  مث  ۀـلاسرلاب  هثعبف  كابا  اهنم  راتخاف  ۀـعالطا  ضرالا  یلع  علطا  هَّللا  نا  تملع  اـما  یتبیبح  اـی  لاـقف  كدـعب 

نییبنلا متاخ  انا  اندعب  ادحا  یطعی  انلبق و ال  ادحا  طعی  مل  لاصخ  عبـس  هَّللا  اناطعا  دق  تیب  لها  نحن  ۀمطاف و  ای  هاّیا  کحکنا  نا  ّیلا  یحوا 
ناحانج هل  نم  اّنم  کلعب و  وه  هَّللا و  یلا  مهّبحا  ءایصوالا و  ریخ  ییصو  كوبا و  انا  هَّللا و  یلا  نیقولخملا  ّبحا  هَّللا و  یلع  نییبنلا  مرکا  و 

کیبا مع  نبا  وه  ءاشی و  ثیح  ۀکئالملا  عم  ۀنجلا  یف  ریطی  نارضخا 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 468 

http://www.ghadirestan.com


86 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ریخ قحلاب  ینثعب  يذـلا  امهوبا و  ۀـنجلا و  لها  بابـش  ادیـس  امه  نیـسحلا و  نسحلا و  كانبا  امه  ۀـمالا و  هذـه  اطبـس  انم  کلعب و  وخا  و 

راغا لبـسلا و  تعطقت  نتفلا و  ترهاظت  اجرم و  اجره و  ایندلا  تراص  اذإ  ۀمالا  هذه  يدهم  امهنم  نا  قحلاب  ینثعب  يذلا  ۀمطاف و  ای  امهنم 
نیدلاب موقی  افلغ  ابولق  ۀلالـضلا و  نوصح  حتفی  نم  اهنم  کلذ  دنع  هَّللا  ثعبی  اریبک  رقوی  ریغـص  الوا  ریغـص  محری  ریبک  الف  اضعب  مهـضعب 

فأرأ کب و  محرا  هَّللا  ناف  یکبت  ینزحت و ال  ۀـمطاف ال  ای  اروج  تئلم  امک  الدـع  ـألمی  ناـمزلا و  لوا  یف  هب  تمق  اـمک  ناـمزلا  رخآ  یف 
مهمحرا ابـصنم و  مهمرکا  ابـسح و  کتیب  لها  فرـشا  وه  کجوز و  هَّللا  کجوز  یبلق و  نم  کعقوم  کناکمل و  کـلذ  یّنم و  کـیلع 

یتیب لها  نم  ینقحلی  نم  لوا  ینوکت  نا  یبر  تلاس  دق  ۀیضقلاب و  مهرصبا  ۀیوسلاب و  مهلدعا  ۀیعرلاب و 
یّتح اموی  نیعبـس  ۀسمخ و  الإ  امهیلع  هَّللا  یلـص  هدـعب  ۀـمطاف  قبت  مل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ضبق  اّملف  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاق 

مالّـسلا و هیلع  يدـهملا  تعن  رکذـب  مجرتملا  ۀـباتک  یف  ءایلوالا  ۀـیلح  بحاص  هرکذ  اذـکه  تلق  ملـس  امهیلع و  هَّللا  یلـص  هب  هَّللا  اهقحلا 
ریبکلا همجعم  یف  ۀعنّصلا  لها  خیش  یناربطلا  هجرخا 

هتفگ یبقعلا  رئاخذ  باتک  رد  يربط  نیدلا  بحم  و 
اذاف اـهیف  ضبق  یتلا  ۀـلاحلا  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  تلخد  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع  هیبا  نع  لـالهلا  نب  یلع  نع 

کیکبی يذلا  ام  همطاف  یتبیبح  لاق  اهیلإ و  هفرط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  عفرف  اهتوص  عفترا  یتح  تکبف  هسار  دنع  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀمطاف 
هتلاسرب هثعبف  كابا  اهنم  راتخاف  ۀعالطا  ضرالا  لها  یلع  علطا  یلاعت  هَّللا  ّنا  تملع  اما  یتبیبح  ای  لاقف  كدعب  نم  ۀعینـصلا  یـشخا  تلاقف 

مل لاصخ  عبـس  هَّللا  اناطعا  دـق  تیب  لها  نحن  ۀـمطاف و  ای  هایا  کحکنا  نا  یلا  یحوا  کلعب و  اهنم  راتخاف  ضرـالا  یلع  ۀـعالطا  علطا  مث 
كوبا و انا  یلاعت و  هَّللا  یلا  نیقولخملا  بحا  ّلج و  زع و  هَّللا  یلع  مهمرکا  نییبنلا و  متاـخ  اـنا  اندـعب  ادـحا  یطعی  ـال  اـنلبق و  ادـحا  طـعی 

دبع نب  ةزمح  وه  لـج و  زع و  هَّللا  یلا  مهبحا  ءادهـشلا و  ریخ  اندیهـش  کـلعب و  وه  لـج و  زع و  هَّللا  یلا  مهبحا  ءایـصوالا و  ریخ  ییـصو 
وخا کیبا و  مع  نبا  وه  ۀـکئالملا و  عم  ءاشی  ثیح  ۀـّنجلا  یف  امهب  ریطی  نارـضخا  ناحانج  هل  نم  اـنم  کـلعب و  مع  کـیبا و  مع  بلطملا 

ای امهنم  ریخ  قحلاب  ینثعب  يذلا  امهوبا و  ۀنجلا و  لها  بابـش  ادیـس  امه  نیـسحلا و  نسحلا و  كانبا  امه  ۀمالا و  هذـه  اطبـس  انم  کلعب و 
مهـضعب راغا  لبـسلا و  تعطقت  نتفلا و  ترهاظت  اجرم و  اجره و  ایندلا  تراص  اذإ  ۀمالا  هذه  ّيدهم  امهنم  نا  قحلاب  ینثعب  يذلا  ۀمطاف و 

موقی افلغ  ای  علق  ۀلالضلا و  نوصح  حتفی  نم  اهنم  کلذ  دنع  ّلج  زع و  هَّللا  ثعبی  اریبک  رقوی  ریغص  اریغـص و ال  محری  ریبک  الف  ضعب  یلع 
نیعبرا یف  ینادمهلا  ءالعلا  وبا  ظفاحلا  هجرخا  راوج  تئلم  امک  الدع  ضرالا  ألمی  نامزلا و  لّوا  یف  هب  تمق  امک  نامزلا  رخآ  یف  نیدـلاب 

یهتنا يدهملا  یف  اثیدح 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانج  یـصو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  رب  دراد  هحـضاو  تلالد  فیرـش  ثیدـح  نیا 
رد هّینـس  رباکا  تارابع  هچنانچ  دندوب  ءایبنا  نیقباس  ءایـصوا  هک  تسرهاظ  تس و  یلاعت  قح  يوسب  ناشیا  بحا  ایـصوا و  ریخ  تسملس و 

دّلجم رد  نیقباس  يایبنا  يافلخ  ءایصوا  ضعب  رکذ 
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ثیدح یقباطم  تلالدـب  دـندوب  ایبنا  هک  نیقباس  يایـصوا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  سپ  تسا  هتـشذگ  تلزنم  ثیدـح 
ّتیبحا توبث  رد  دشاب  تباث  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  هاگ  ره  دش و  ققحم  تباث و  بیر  الب  فیرش 

اضعب هضعب  رسفی  ثیدحلا  هدعاق  بسح  اجنیزا  هک  یلاعت  هّلل  دمحلا  تسسابتلا و  هابتشا و  ياج  هچ  هثالث  ثلاث  نیخیش و  زا  ترـضح  نآ 
نآ تسا و  هماع  همات  ّتیبحا  دوشیم  نهربم  ریط  ثیدح  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  هک  دـیدرگ  رهاظ  روهظ  لامکب 

تالیوات عیمج  دـشابیم و  انثلا  ۀـیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  ءایبنالا  متاخ  دـعب  قلخ  عیمج  زا  لضفا  ّبحا و  زین  ثیدـح  نآ  بسحب  بانج 
نم ای  تسلکالا  یف  تیبحا  ریط  ثیدح  رد  ّتیبحا  زا  دارم  هک  تارضح  نیا  هفئاز  تافیرحت  هغئاز و  تاللعت  هدساک و  تاهیجوت  هدساف و 
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تسدارم و هلمجلا  یف  ّتیبحا  ای  تسا  هثالث  ریغ  تسین  تیبحا  اب  لماش  ریغ  ار  ناشیا  اعد  دـندوبن و  رـضاح  هنیدـم  رد  هثالث  ای  تسردـقم 
بابرا تافتلا  زا  رود  هعساش  لحارمب  باوص و  زا  دیعب  تیاهن  بآ و  رب  شقن  بارس و  عدخ  ضحم  تافازجلا  تافارخلا و  نم  هذه  لاثما 

تسبابلا

متفه یس و  هجو 

تسروطسم ینادمه  یلع  دیس  فینصت  یبرقلا  ةدوم  باتک  رد  هکنآ 
نییبّنلا ۀکئالملا و ال  ّبحی  ام ال  اّیلع  ّبحی  هَّللا  نا  ّلج  زع و  هَّللا  نع  لیئربج  ینثدح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سنا  نع 

ۀمایقلا موی  یلا  هتعیش  هیبحمل و  رفغتسی  اکلم  هَّللا  قلخی  ّالا و  هّلل  هحبسی  حیبست  نم  ام  نیلسرملا و  و ال 
هک درادیم  تسود  هبترم  نآ  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  یلاعت  قح  هک  تسحـضاو  تحارـص  تیاهنب  فیرـش  ثیدـح  نیزا 

رهاظ مامت  حوضوب  مارک  نیلسرم  ایبنا و  هکئالم و  زا  ترضح  نآ  ّتیبحا  هاگ  ره  سپ  درادن  تسود  هجردنآب  ار  نیلسرم  ایبنا و  هکئالم و 
داجیا فسعت و  رپ  تالیوات  عارتخا  ياج  هچ  فقوت و  لمات و  ماقم  مادـک  هثالث  ثلاث  نیخیـش و  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  رد  دـش  رهاب  و 
هینالع هلداجم  هرباکم و  هار  دنیوش و  تسد  مالسا  نید و  زا  تنس  لها  تارضح  هکنیا  رگم  اهلإ  راب  تسفلـصت  فلکت و  رـسارس  تافارخ 
لضاف ادخ و  يوسب  رتبوبحم  ار  هنومیم  هثالث  دنارذگ و  نیلسرم  ایبنا و  هکئالم و  زا  رتالاب  ار  هثالث  تارـضح  تلیـضف  تبحم و  دنیوپ و 
ءالوهب رورغلا  بهذـی  فیک  دـیدّشلا  غیزلا  دـیدملا و  فسعلا  اذـهل  هَّلل و  ایف  هّللاب  الا  ةوق  ـال  لوح و  ـالف  دنرامـش  هسدـقم  تاوذ  نیزا  رت 
باتکلا ۀّنـسلا و  ۀـفلاخمب  نوفلتخی  باـبللا و ال  نع  رـشقلا  نولیزی  ـال  الالـض  قیرطلا  تاـّینب  نیبکار  مهلعجی  الامـش و  اـنیمی و  دیدانّـصلا 

راثعلا نم  ددجلا  بکر  نم  نا  نوردی  ام  رایخلا و  نم  دربا  ۀثر  هثغ  تالیوات  نوعرتخی 

متشه یس و  هجو 

اذه ۀمئالا  بذهم  ینابنا  هتفگ  بقانم  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  هکنآ 
لاق ّيروباسینلا  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  یلع  وبا  لاق  دمحم  رکب  وبا  يدلاو  انربخا  يرقملا  كریز  نب  دّمحم  نب  رـصن  مسقلا  وبا  انربخا  لاق 
دیمح نب  دمحم  ینثدح  لاق  يربطلا  ریرج  نب  دمحم  انثدح  لاق  رونیدب  هظفح  نم  يدادغبلا  یجنیانلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  دمحا  انثدح 

هَّللا لوسر  تعمس  لاق  رمع  نب  هَّللا  دبع  نع  يدزالا  ییحی  نب  طول  فنخم  وبا  انثدح  لاق  ینادمهلا  نیـسحلا  نب  ءالعلا  انثدح  لاق  يزارلا 
بر ای  تلق  نا  ینمهلاف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀغلب  ینبطاخ  لاقف  جارعملا  ۀـلیل  کبر  کبطاخ  ۀـغل  ّياب  لئـس  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

ایلع تقلخ  يرون و  نم  کتقلخ  تاهبشلاب  فصوا  سانلاب و ال  ساقأ  ءایشالاک ال  سیل  ءیش  انا  دمحا  ای  لاقف  ّیلع  مأ  ینتبطاخ 
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کبلق نئمطی  امیک  هناسلب  کتبطاخف  بلاط  یبأ  نب  یلع  نم  کیلإ  ّبحا  کبلق  یف  ادحا  دجا  ملف  کبلق  رئارس  یلع  تعلطاف  كرون  نم 
هتفگ بقانملا  ۀصالخ  رد  اّلم  ریمب  فورعملا  یشخدب  رفعج  نیدلا  رون  و 

ساقأ ءایـشالاک ال  تسل  ءیـش  انا  لاقف  ّیلع  مأ  ینتبطاخ  ّبر  ای  تلقف  یلع  ۀغلب  جارعملا  ۀـلیل  ینبطاخ  هَّللا  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاق 
ّبحا دـحا  کبلق  یف  دـجا  ملف  کبلق  رئارـس  یلع  تعلطاف  كرون  نم  اّیلع  تقلخ  يرون و  نم  کـتقلخ  تاهبـشلاب  فصوا  ـال  ساـنلاب و 

کبلق نئمطی  امیک  هناسل  هتغلب و  کتبطاخف  بلاط  یبأ  نب  یلع  نم  کیلإ 
زا ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآم  تلاسر  بانج  سدقا  بلق  يوسب  ّبحا  ار  یسک  یلاعت  قح  هکنآ  رد  تسحیرص  فیرـش  ثیدح  نیا 
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زا هثالث  هکلب  لوا  تبوبیغ  لالتخا  رپ  لامتحا  نم و  ریدقت  لکالا و  یف  ّتیبحاب  ّتیبحا  دییقت  سپ  هتفاین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
ثغ کیکر و  تیاهن  ثبنم و  ءابه  همه  هلیلع  هکیکر  تالیوات  زا  نآ  لاثما  هلیمج و  ریغ  هلیح  نیاب  مهیلع  لضفم  زا  ناـشجارخا  هنیدـم و 

زا ترـضح  نآ  قلخب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ریغ  ّتیبحا  یفن  یلاعت  قح  ندومرف  عرفتم  زین  کلذ و  یلع  دـمحلا  هّلل  دـمآ و  رب 
هیلع نینمؤملا  ریما  باـنج  تغلب  جارعم  بش  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  باـطخ  ندومرف  ببـسم  يوـبن و  روـن 

لئالد همه  باصن  یلاـع  باـطخ  نیاـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  بلق  ناـنیمطا  ترـضح و  نآ  ّتیبحاـب  مالّـسلا 
قئالخ لضفا  يوسب  قلخ  رئاس  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  تیلـضفا و  رب  تسا  هعطاـس  هحـضاو  نیهارب  هعطاـق و  هحیرص 
نیلّوأم نیلّوسم و  تاهبـش  لصاح و  هوجو  نسحاب  یلاعت  هَّللا  دـمحب  قح  لها  دوصقم  سپ  قراب  قرب  قراش و  رذ  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

زا دیـسر و  نایع  حوضو و  هبترم  تیاهنب  ناعذالا  دایقنالا و  بجاو  قح  دـیدرگ و  لئاز  عفدـنم و  نیلغدـم  تاعیملت  تاعیدـخت و  لـطاب و 
دـشابیم ءابالا  نع  ءانبا  تیاور  نآ  رثکا  هک  هدومرف  تیاور  يدنـسب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یندـم  ناخیلع  دّیـس  هک  تسنآ  ماقم  فئاطل 

ققحملا هخیـش  نع  موصعم  دّمحم  لیلجلا  دّیّـسلا  هدلاو  نع  نیّدلا  ماظن  دمحا  ّلجالا  دّیـسلا  يدـلاو  انثدـح  ةرکذـتلا  باتک  یف  لاق  ثیح 
یبأ ینثدح  لاق  نسحم  دّمحم  یبأ  دّیـسلا  نع  يدابآرتسألا  دّمحم  ازریملا  نیثدـحملا  زارط  هخیـش  نع  يدابآرتسألا  نیما  دّـمحم  یلوملا 

ۀقیقحلا ردص  دّمحم  هیبا  نع  رشبلا  ذاتسا  نیدلا  ثایغ  روصنم  هیبا  نع  ءابآلا  فرش  یلع 
ّزع قاحـسا  هیبا  نع  نیدلا  ردص  دمحم  هیبا  نع  ۀـلملا  فرـش  میهاربا  هیبا  نع  نیدـلا  ردـص  دـمحم  هیبا  نع  نیدـلا  ثایغ  روصنم  هیبا  نع 
هیبا نع  نیدلا  ریطخ  ریمالا  هیبا  نع  نیدلا  بیجن  ریمالا  نسحلا  یبأ  هیبا  نع  نیّدلا  نیز  هاشبرع  هیبا  نع  نیدـلا  ءایـض  یلع  هیبا  نع  نیدـلا 
یبأ هیبا  نع  مثعالا  دیز  میهاربا  یبأ  هیبا  نع  یلع  دیعـس  یبأ  هیبا  نع  يزیزعلا  نیـسحلا  رفعج  یبأ  هیبا  نع  نیدـلا  لامج  نسحلا  یلع  یبأ 
رفعج یبأ  هیبا  نع  رفعج  هیبا  نع  نیکّسلا  دمحا  هیبا  نع  رفعج  هَّللا  دبع  یبأ  هیبا  نع  یلع  هیبا  نع  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  هیبا  نع  یلع  عاجش 

هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هیبا  نع  ءادهّـشلا  دّیـس  نیـسحلا  هیبا  نع  نیدـباعلا  نیز  یلع  هیبا  نع  دیهـشلا  دـیز  هیبا  نع  دـمحم 
ّیلع ناسلب  ینبطاخ  لاق  جارعملا  ۀـلیل  ّکبر  کبطاخ  ۀـغل  ّياب  لئـس  دـق  لوقی و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاـق  مالـسلا 

سانلاب و ال ساقأ  ءایشالاک ال  سیل  ءیش  انا  دمحا  ای  لاقف  ّیلع  مأ  ینتبطاخ  ّبر  ای  تلق  نا  ینمهلاف 
89 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یبأ نب  یلع  نم  ّبحا  کبلق  یف  دـجا  ملف  کـبلق  رئارـس  یلع  تعلطاـف  كرون  نم  اـیلع  تقلخ  يرون و  نم  کـتقلخ  تاهبـشلاب  فصوا 
کبلق نئمطی  امیک  هناسلب  کتبطاخف  بلاط 

نم سداّسلا  بابلا  یف  مزراوخ  بطخاب  فورعملا  یمزراوخلا  دمحا  نب  قفوملا  دّیوملا  وبا  اضیا  هاور  فیرشلا  ثیدحلا  اذه  لوقا  حیضوت 
هّصن هنتم و  یف  ریسی  رییغت  رخآ و  دنسب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  باتک 

نب دّمحم  نب  نمحرلا  دبع  یلع  وبا  انثدح  لاق  دّمحم  رکب  وبا  يدلاو  انثدح  يرقملا  كریز  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  رـصن  مسقلا  وبا  انربخا 
دّمحم انثدح  يربطلا  ریرج  نب  دّمحم  انثدح  رونیدب  هظفح  نم  يدادغبلا  یجنیانلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  دمحا  انثدـح  يروباسیّنلا  دـمحا 

هَّللا لوسر  تعمس  لاق  رمع  نب  هَّللا  دبع  نع  يدزالا  ییحی  نیطول  فنخم  وبا  انثدح  ینادمهلا  نیـسحلا  نب  ءالعلا  انثدح  يزارلا  دیمح  نب 
لاقف ّیلع  مأ  ینتبطاخ  ّبر  ای  تلق  نا  ینمهلاف  ّیلع  ۀغلب  ینبطاخ  لاق  جارعملا  ۀلیل  ّکبر  کبطاخ  ۀغل  ّياب  لئـس  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلص 
رئارـس یلع  تعلّطاف  كرون  نم  ایلع  تقلخ  يرون و  نم  کتقلخ  تاهبـشلاب  فصوا  سانلاب و ال  ساقأ  ءایـشالاک ال  ءیـش ال  انا  دّمحم  ای 

یلع قلطت  امک  ناسّللاک  ۀغّللا  یهتنا و  کبلق  نئمطی  امیک  هناسلب  کتبطاخف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نم  ّبحا  کبلق  یلا  ادحا  دجا  ملف  کبلق 
توّصلا عیطقت  قطّنلا و  نم  هضرغ  نم  دـحاولا  ناسنالا  هب  ّربعی  ام  یلع  قلطت  مجعلا  ۀـغل  برعلا و  ۀـغلک  مهـضارغأ  نم  موق  ّلک  هب  ّربعی  اـم 

ۀجهّللاب اهنع  ربعی  ضعب و  نع  اهضعب  صاخشالا  امهب  زاتمت  نیّذلا 
نیینعملا و لمتحی  ّکبر  کبطاخ  ۀغل  ّياب  ثیدحلا  یف  لئاّسلا  لوقف 
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یمزراوخلا ۀیاور  یف  امک  ّیلع  ۀغلب  وا  ّیلع  ناسلب  ینبطاخ  هلوق 
ءیـشلا ساق  ۀیبرع و  تناک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ۀـغل  نال  ادارم  ناک  نا  اضیا  لوالا  ینعملا  نع  باوجلا  نّمـضتی  وه  یناثلا و  ینعملا  هب  دارم 

یهتنا و لثملا  سابتلالا و  ّمضلاب  ۀهبشلا  سوماقلا  یف  لاق  تافرغ  ۀفرغک و  ۀهبش  عمج  تاهبّـشلا  هرادقم و  یلع  هلعج  يأ  هب  هردق  ءیـشلاب 
ارهاظ اضیا  لّوالا  ینعملا  ناک  نا  لاثمالاب و  فصوا  يأ ال  رهظا  انه  یناثلا  ینعملا  ةدارإ 

مهن یس و  هجو 

هتفگ دوخ  حیحص  عماج  رد  يذمرت  هکنآ 
ۀیطع مأ  ینثدح  لاق  حیبص  نب  رباج  ینث  لاق  حاّرجلا  یبأ  نع  مصاع  وبا  ان  اولاق  دحاو  ریغ  میهاربا و  نب  بوقعی  راشب و  نب  دّـمحم  انثدـح 

ّمهّللا ال لوقی  هیدـی  عفار  وه  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تعمـسف  تلاق  یلع  مهیف  اشیج  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  ثعب  تلاق 
ایلع ینیرت  یّتح  ینتمت 

هتفگ بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  هجولا و  اذه  نم  هفرعن  اّمنا  نسح  بیرغ  ثیدح  اذه 
هَّللا دیبع  مساقلا  وبا  انربخا  لاق  زازبلا  سابعلا  نب  یلع  نب  دـحاولا  دـبع  مساقلا  وبا  انربخا  یلع  هجو  ینیرت  یّتح  ینتمت  مالّـسلا ال  هیلع  هلوق 
مهیف اشیج  ثعب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنا  ۀیطع  مأ  ینتثدح  لاق  مصاع  وبا  ان  ملسم  نب  یلع  ان  یلماحملا  دّمحم  نب  نیـسحلا  نب 

یلع هجو  ینیرت  یتح  ینمتت  مهّللا ال  لوقی  هیدی  عفر  وا  هدی  عفری  وعدی و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تعمـسف  بلاط  یبأ  نب  یلع 
بلاط یبأ  نب 

هتفگ و بقانم  رد  مزراوخ  بطخا  و 
دّمحم ساّبعلا  وبا  انثدح  لاق  رمع  یبأ  نب  دیعـس  وبا  ظفاحلا و  هَّللا  دبع  وبا  انربخا  لاق  ظفاحلا  یقهیبلا  نیـسح  نب  دمحا  نع  دانـسالا  اذـهب 

مأ نع  حـیبص  نب  رباج  نع  حارجلا  یبأ  نع  لیبنلا  مصاع  وبا  انثدـح  لاـق  یـسوسرطلا  میهاربا  نب  دّـمحم  ۀـّیمأ  وبا  انثدـح  لاـق  بوقعی  نب 
ینیرت یّتح  ینتمت  ّمهّللا ال  لوقی  هیدـی  اعفار  هتیأرف  تلاق  ۀّیرـس  یف  اّیلع  ثعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  ۀـّیطع  ّمأ  نع  لیحارش 

فسوی نب  دمحم  اّیلع و 
یلع قارفب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  دجو  نم  رکذ  ام  نورشعلا  عباّسلا و  بابلا  هتفگ  بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک 

یخورکلا انربخا  يرونیدلا  رمع  انربخا  الاق  اهب  یناوالا  دّمحم  نب  دمحا  یـضاقلا  اهب و  ینیفیرـصلا  هیودمـش  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  انربخا 
لاق ظفاحلا  یـسیع  وبا  انثدـح  یبوبحملا  ساّبعلا  وبا  انثدـح  یحارجلا  دـمحا  انربخا  يدزالا  مساـقلا  نب  دومحم  رماـع  وبا  یـضاقلا  اـنربخا 

مأ ینتثدـح  حـیبص  نب  رباـج  انثدـح  حارجلا  یبأ  نع  مصاـع  وبا  انثدـح  اولاـق  دـحاو  ریغ  میهاربا و  نب  بوقعی  راـشب و  نب  دّـمحم  انثدـح 
هَّللا لوسر  تعمسف  مهیلع  ایلع  رمأ  اشیج و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  ثعب  تلاق  ۀیطع  مأ  ینتثدح  تلاق  لیحارش 

90 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یـسیع نب  دّمحم  یـسیع  وبا  هجرخا  لاع  ثیدـح  اذـه  تلق  اّیلع  ینیرت  یتح  ینتمت  ّمهّللا ال  لوقی  هیدـی  عفار  وه  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلص 

هحیحص یف  يذمرتلا 
هتفگ و نیطمسلا  رد  مظن  رد  يدنزر  لقنلا و  لها  دنع  هترهشل  اذه  یلع  انرصتقا  نکل  قیرطلا  اذه  ریغ  نم  ایلاع  انیلإ  عقو  و 

اّیلع ینیرت  یتح  ینتمت  مهّللا ال  لوقی  هتعمسف  ۀّیرس  یف  اّیلع  ثعب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نا  ۀّیطع  مأ  نع 
اعد هتـشادرب  تسد  ود  ره  داتـسرفیم  یـشیج  هارمه  ار  ریما  ترـضح  هک  یتـقو  باـنج  نآ  نیبـم  هتفگ  نیتـمیرکلا  روـن  رد  نیدـلا  رمق  و 

درکیم
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اّیلع ینیرت  یتح  ینتمت  ّمهّللا ال 
تسنادیم داتسرف و  هتوم  يوسب  توم  ضرعم  رد  ّتیعم  برق و  ّتیلمکا و  ّتیلضفا و  فصو  اب  ار  نیخیـش  ّتیبحر و  دوجو  اب  ار  هماسا  و 

رماب ربکا  قیدص  نتفرب  مکح  هک  تسنآ  رهاظ  هچ  رگا  موشیم  یلعا  قیفرب  قحلم  موریم و  ملاع  نیزا  يرامیب  نیرد  هک 
سانلاب ّلصیلف  رکب  ابا  اورم 

هتفگ و ضفارم  رد  نیدلا  ماسح  یهتنا و  درادن و  یحدق  هروکذم  تیصوصخ  رد  نکل  دشاب  هدش  خوسنم 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمسف  تلاق  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  مهیف  اشیج  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  تلاق  ۀّیطع  ّمأ  نع 

هّیطع ّمأ  يذمرتلا  هاور  اّیلع  ینیرت  یتح  ینتمت  ّمهّللا ال  لوقی  هیدی  یعفار  وه  و 
ربمغیپ داتـسرف  تفگیم  درکیم  نارامیب  يراد  رامیب  تفریم و  ازغب  ۀیحتلا  ةولّـصلا و  هیلع  ترـضح  نآ  هارمه  تستایباحـص  رابک  زا  هک 

ملس هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  مدینش  سب  هیطع  مأ  تفگ  ههجو  هَّللا  مرک  دوب  یلع  اهنا  رد  هک  ار  يرکـشل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 
ار یلع  ارم  یئاـمنب  هکنآ  اـت  ارم  ناریمن  ادـنوادخ  تفگیم  هک  اعدـب  ار  دوـخ  تسد  ود  ره  دوـب  هدـنرادرب  ترـضح  نآ  هـکنآ  لاـح  ار و 

ادخ ریـش  نآ  یئادج  قارفب و  ملات  یـضترم و  یلع  اب  ایبنا  رورـس  ّتبحم  لامک  رب  دنکیم  تلالد  نیا  يذمرت  ار  ثیدـح  نیا  درک  تیاور 
هتفگ و اجنلا  حاتفم  رد  یشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازرم  یهتنا و 

ینتمت مهّللا ال  لوقی  هیدی  عفار  وه  هَّللا و  لوسر  تعمسف  تلاق  یلع  مهیف  اشیج  هَّللا  لوسر  ثعب  تلاق  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀّیطع  مأ  نع  جرخا 
ایلع ینیرت  یتح 

مأ زا  يذـمرت  مه  هتفگ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  هعدـبلا  در  هلاسر  رد  یـشخدب  ناخ  دـمتعم  نب  دّـمحم  ازریم  زین  و 
تفگیم هتشادرب  اعدب  تسد  هک  ار  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  هک  هدروآ  اهنع  هَّللا  یضر  هیطع 

ایلع ینیرت  یتح  ینتمت  مهّللا ال 
باـنج هک  تسرهاـظ  روـهظ  حوـضو و  لاـمکب  تسدوـجوم  ناشحاحـص  رد  دـناهدرک و  نآ  تیاور  هینـس  مـالعا  هک  تیاور  نیزا  یهتنا 
ترضح نآ  بانج  نآ  هاگ  ره  هک  دومرفیم  ّتبحم  يّدحب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر 

رورـس مالک  نیا  تغالب  ار و  یلع  ارم  يامنب  هکنآ  ات  ارم  ناریمن  هک  دومرف  اعد  ملاـع  دـنوادخ  هاگردـب  دوب  هداتـسرف  شویج  ضعب  رد  ار 
ریما بانج  ّتیبحا  روهظ  تسا و  هدیـسر  ایلع  هورذـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  راهظا  رد  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مانا 

ضرعم رد  ار  ثیدـح  نیا  نیتمیرکلا  رون  بحاـص  نیدـلا  رمق  هک  تساـج  نیمه  زا  ققحتم و  توبث  لاـمکب  نا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
يرگید هک  دوب  یتیصوصخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  ینعم  نیا  تابثا 

دوخ و لوقب  يدینـش  هچنانچ  ثیدـح  نیمهب  لصتم  نیدـلا  رمق  زین  هباتک و  عجار  نم  یلع  یفخی  امک ال  هدروآ  تشادـن  تکرـش  نآ  رد 
اب نیخیـش  هماسا و  هک  هدرک  رهاـظ  ۀحارـص  خـلا  ّتیعم  برق و  تیلمکا و  ّتیلـضفا و  فصو  اـب  ار  نیخیـش  ّتیبح و  فصو  اـب  ار  هماـسا 

اریز دندشن  زئاف  تبترم  نیاب  دنتشاد  فاصتا  ّتیعم  برق و  ّتیلمکا و  ّتیلضفاب و  نیخیـش  ّتیبحب و  هماسا  وا  موعزم  بسح  هکنآ  فصو 
تلالد ثیدح  نیا  هک  هدومن  هدافا  زین  ضفارم  بحاص  نیدلا  ماسح  داتسرف و  هتوم  يوسب  دوخ  توم  ضرم  رد  ار  ناشیا  ترضح  نآ  هک 
ّتیبحا رب  فیرش  ثیدح  نیا  تلالد  رد  هلمجلاب  ادخ  ریش  نآ  یئادج  قارفب و  ملات  وا  یضترم  یلع  اب  ایبنا  رورس  ّتبحم  لامک  رب  دنکیم 

ار بابلالا  ولوا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
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نالطب دـیدرگ  تباث  لیواتلل  هیف  غاسم  ثیحب ال  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هّمات  هماع  ّتیبحا  هاگ  ره  تسین و  بایترا  ماقم  لحم و 
دیسر روهظ  حوضو و  لامکب  تاجردلا  عیفر  بطاخم  تالیوات 
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ملهچ هجو 

رکذ دـعب  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـعب  یلاعت  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  ّهنا  رکذ  ناونع  رد  یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  ّبحم  هکنآ 
هتفگ و ریط  ثیدح 

سابعلا أ هل  لاقف  هینیع  نیب  ام  لّبق  هقناع و  هیلإ و  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  یلع  لخد  ایلع  نا  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ساـبع  نبا  نع 
ینیوزقلا ریخلا  وبا  هجرخا  یّنم  هل  اّبح  ّدشا  هّلل  هَّللا  مع و  ای  لاقف  هَّللا  لوسر  ای  اذه  ّبحت 

یف مدقت  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  بلـص  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هتیرذ  لعج  یلاعت  هَّللا  نا  رکذ  هتفگ  یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  ّبحم  زین  و 
دنع نیـسلاج  سابعلا  انا و  تنک  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع  يدالوا و  وبا  یخا و  تنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هلوق  قباـسلا  لـصفلا 

هینیع و نیب  لّبق  هقناع و  هیلإ و  ماق  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  درف  ملسف  بلاط  یبأ  نب  یلع  لخد  ذإ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا 
لک ۀیرذ  لعج  هَّللا  نا  یّنم  هل  اّبح  ّدشا  هّلل  هَّللا  مع و  ای  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  اذه  ّبحت  سابعلا أ  لاقف  هنیمی  نع  هسلجا 

هتفگ و نیتمیرکلا  رون  رد  نیدلا  رمق  نیعبرالا و  یف  یمکاحلا  ریخلا  وبا  هجرخا  اذه  بلص  یف  یتیرذ  لعج  هبلص و  یف  یبن 
درف ملـسف  بلاط  یبأ  نب  یلع  لخد  ذإ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـنع  نیـسلاج  سابعلا  انا و  تنک  لاق  ساـبع  نب  هَّللا  دـبع  يور 

ّبحت هَّللا أ  لوسر  ای  سابعلا  لاقف  هنیمی  نع  هسلجا  هینیع و  نیب  لبق  هقناـع و  هیلإ و  ماـق  مالّـسلا و  هیلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
هبلص یف  یتیرذ  لعج  هبلص و  یف  یبن  لک  ۀیرذ  لعج  هَّللا  ّنا  یّنم  هلابح  ّدشا  هّلل  هَّللا  ّمع و  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  اذه 

ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  تمدـخ  رـضاح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هاـگ  ره  هک  تسرهاـظ  تیاور  نیزا 
مشچ ود  نایم  رد  درک و  هقناعم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  تساخرب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دیدرگ 

هَّللا لوسر  ای  هک  درک  لاؤس  مارتحا  فونص  مارکا و  عاونا  همه  نیا  هظحالمب  سابع  دیناشنب  دوخ  نیمی  بناج  داد و  هسوب  ار  ترـضح  نآ 
هنیئآ ره  هک  ادـخب  مسق  مع  يأ  دومرف  داشرا  نآ  باوجب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ار  نیا  يرادیم  تسود  وت  ایآ 

وا و دوـخ  بلـص  رد  ار  یبـن  ره  تیرذ  دـینادرگ  ملاـع  دـنوادخ  هک  قـیقحتب  وا  يارب  ّتبحم  يور  زا  تسرتدـیدش  نم  زا  ملاـع  دـنوادخ 
رد لوسر  ادـخ و  يوسب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ّتیبحا  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  تلـالد  یلع و  بلـص  رد  ارم  تیرذ  دـینادرگ 

یلـص هَّللا  لوسر  دعب  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  هنا  رکذ  ناونع  تحت  رد  ار  نآ  يربط  ّبحم  هک  تساج  نیمه  زا  تسروهظ و  حوضو و  لامک 
اب ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  ینعم  نیا  تابثا  ضرعم  رد  ار  نآ  نیدـلا  رمق  هدومن و  دراو  ریط  ثیدـح  دـعب  ملـس  هیلع و  هَّللا 
ود رد  ریمالا  لیعامسا  نب  دمحم  هدروآ و  تشادن  تکرش  نآ  رد  يرگید  هک  دوب  یتیصوصخ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج 

قلخلا ّبحا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  لیلد  ثیدح  نیا  هک  هدومرف  هدافا  تحارـص  لامکب  هیدـن  هضور  دوخ  باتک  زا  ماقم 
هینس نیققحم  فارتعا  بسحب  فیرش  ثیدح  نیزا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  یلاعت  هَّللا  دمحب  هاگ  ره  دشابیم و  هَّللا  یلا 

یهاو و دح  هچب  ریط  ثیدح  رد  وا  فاصنا  ان  فالـسا  رگید  بطاخم و  تالیوات  تالیوست و  هک  تفایرد  ناوتیم  دـشاب  ققحتم  تباث و 
تسلطاع لوبق  تیلباق  تیعقاو و  هیلح  زا  لطاب و 

مکی لهچ و  هجو 

هتفگ بقانم  رد  مزراوخ  بطخا  هکنآ 
لاق ظفاحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  انربخا  لاق  يرقملا  دمحا  نب  نسحلا  انربخا  لاق  دهاشلا  یلع  نب  دّمحم  انأبنأ  لاق  اذه  ۀّـمئالا  بذـهم  ینابنا 
نع یندملا  دابع  نب  لیعامـسا  انثدح  لاق  يرقنملا  ییحی  نب  اّیرکز  انثدح  لاق  یبرقلا  بویا  نب  هَّللا  دبع  انثدـح  لاق  نسحلا  بیبح  انثدـح 
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مأ تیب  یتاف  شحج  تنب  بنیز  دـنع  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  جرخ  لاق  هَّللا  دـبع  نع  ۀـمقلع  نع  میهاربا  نع  روصنم  نب  کیرش 
تبثتساف اّیفخ  اقد  بابلا  قدف  یلع  ءاج  نا  ثبلی  ملف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نم  اهموی  ناک  ۀملس و 
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لوسر ای  تلاقف  بابلا  هل  یحتفاف  یموق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  اهل  لاقف  ۀملس  مأ  هترکناف  ّقدلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 

ۀعاط نا  بضغملاک  لاقف  سمالاب  هَّللا  باتک  نم  ۀیآ  یف  تلزن  دق  یمـصاعمب و  هاقلتاف  بابلا  هل  حتفا  ام  هرطخ  نم  غلب  يذلا  اذـه  نم  هَّللا 
هلوسر هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  قرخلا  قزنلاب و ال  سیل  الجر  بابلاب  نا  هَّللا  یصع  لاقف  لوسرلا  یـصع  نم  هَّللا و  ۀعاط  لوسرلا 
هنیفرعت ملس أ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  لخدف  نذاتسا  يردخ  یلا  ترـص  ۀکرح و  اّسح و ال  عمـسی  مل  اذإ  یّتح  بابلا  هل  تحتفف 
يدهشا یعمـسا و  یملع  ۀبیع  وه  یمد و  نم  همد  یمحل و  نم  همحل  یتّیجـس و  نم  هتّیجـس  تقدص  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  اذه  معن  تلق 

ماقملا نکرلا و  نیب  ماع  فلا  دعب  نم  ماع  فلا  هَّللا  دبع  ادبع  نا  ول  يدهشا  یعمسا و  يدعب  نم  نیقراملا  نیطساقلا و  نیثکانلا و  لتاق  وه 
مّنهج ران  یف  هیرخنم  یلع  ۀمیقلا  موی  هَّللا  هّبکال  یّلعل  اضغبم  هَّللا  یقل  مث 

نینمؤملا ریما  بانج  يارب  باب  حتف  رد  اهنع  هَّللا  یضر  هملـس  مأ  ترـضح  هاگ  ره  هک  تسحوضو  لامک  رد  تیاده  رـسارس  تیاور  نیزا 
ۀیآ ّیف  تلزن  دق  یمـصاعمب و  هاقلتاف  بابلا  هل  حتفا  ام  هرطخ  نم  غلب  يذلا  اذـه  نم  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  درک و  طبثت  لمات و  مالّـسلا  هیلع 

دومرف داشرا  دوخ  تعاط  بوجو  راهظا  زا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  سمالاب  هَّللا  باتک  نم 
هلوسر هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  قرخلا  قرتلاب و ال  سیل  الجر  بابلاب  ّنا 

ریما بانج  ّتیبحا  رب  حـضاو  لیلد  ماقم  نیرد  ار  مالک  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانج  ندومرف  هک  تسرهاـظ  رپ  و 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسانعم  نیا  ماقم  ماقم  هک  اریز  دشابیم  لوسر  ادخ و  يوسب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
رگا سپ  دیامرف  تباث  باحصا  رگیدب  تبسن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نأش  ولع  رطخ و  مظع  اهنع  هَّللا  یضر  هملس  مأ  ترضح  رب 

ادـخ و ّتبحم  ضحم  هچ  دـش  دـهاوخن  ماقم  بسانم  دـشاب  بانجنآب  لوسر  ادـخ و  تبحم  ضحم  تابثا  مـالک  نیزا  باـنج  نآ  دوصقم 
يارب ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  لوسر  ادـخ و  ّتبحم  نیا  ّدـبال  سپ  تستباـث  مه  نینمؤم  رگید  يارب  لوـسر 

نوچ زین  بولطملا و  وه  اذـه  تستّیبحا و  ینعمب  نینمؤم و  رگید  يارب  لوسر  ادـخ و  تبحم  زا  دـئاز  هدومرف  تباـث  نینمؤملا  ریما  باـنج 
هلمج زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دورو  دعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  فیرـش  ثیدح  نیزا 
ریما بانج  ّتیلضفا  رب  نا  زا  یکی  ره  هک  هدومرف  نایب  دنچ  یتبقنم  اهنع  هَّللا  یضر  هملس  مأ  ترـضح  باطخب  ترـضح  نآ  همیظع  رخافم 
نیاب سپ  تسعطاس  یناهرب  عطاق و  یلیلد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  اب  بانج  نآ  تاواسم  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا 

دوب و دـهاوخ  ّتیلـضفا  همزلتـسم  ّتیبحا  لوسر  ادـخ و  دزن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیبوبحم  زا  دارم  ههبـش  الب  زین  هنیزر  هنیرق 
نم لوسرلا  یلا  هَّللا و  یلا  ّبحا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّنا  باطتـسملا * فیرـشلا  ثیدـحلا  اذـه  نم  باهولا * هَّللا  دـمحب  تبث  ثیح 

* بایترا الب  تالیوستلا  لک  تحاط  و  بابتلا * یلا  تالیواتلا  ۀبطاق  تضآ  باحصالا * عیمج 

مود لهچ و  هجو 

هتفگ و بقانم  رد  مزراوخ  بطخا  هکنآ 
میهاربا نب  داّنه  رفظملا  وبا  انربخا  لاق  قاقّدلا  نامثع  یبأ  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  دـمحا  هَّللا  دـبع  وبا  انربخا  لاق  اذـه  ۀـمئالا  بذـهم  ینابنا 

رفعج نب  نیـسحلا  هَّللا  دبع  وبا  انثدح  لاق  ناتـسربط  ۀیراسب  يربطلا  جاّجحلا  نب  دّمحم  نب  فسوی  نب  یلع  نسحلا  وبا  انثدح  لاق  یفـسنلا 
ینثدح لاق  یثوثرفکلا  یلع  نب  دّمحم  انثدح  لاق  یبیـصنلا  نامیلـس  نب  قاحـسا  نب  لیعامـسا  یـسیع  وبا  انثدح  لاق  یناجرجلا  دّمحم  نب 
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دق هنا  یلوالا  ۀعکرلا  یف  هعوکر  یف  أطبا  رصعلا و  ةالص  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  انب  یلـص  لاق  کلام  نب  سنا  نع  لیوطلا  دیمح 
طـسو یف  ردبلا  ۀلیل  رمقلا  ّهناک  ههجوب  انیلع  لبقا  مث  ملـس  هتالـص و  یف  زجوا  مث  هدـمح  نمل  هَّللا  عمـس  لاق  هسار و  عفر  مث  لفغ  یهس و 

مث الجر  الجر  هباحصا  دقفتی  لوالا  فّصلا  یلا  هفرطب  یمر  مث  ههجو  رونب  دجـسملا  ألالت  یتح  همئاق  طسب  هیتبکر و  یلع  یثج  مث  موجنلا 
هیلع هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  فوفّصلا  ترثک  مث  الجر  الجر  مهدقفتی  ثلاثلا  ّفصلا  یلا  هفرطب  یمر  مث  یناثلا  ّفّصلا  یلا  هفرطب  یمر 

لوسر ای  کیّبل  کیّبل  لوقی  وه  فوفـصلا و  رخآ  نم  یلع  هباجاف  یمع  نب  ای  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یّمع  نبا  يرا  یل ال  اـم  لاـق  مث  ملـس  و 
یّنم ندا  هتوص  یلع  ای  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  يدانف  هَّللا 

93 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیل یف  هتدـجو  دـقل  رهّطلا و  تغبـسا  ترّهطتف و  یّفک  یلع  ضیفی  ءاملا  ذإف  ءاملا  یلا  تأموأ  نمیـالا و  یبکنم  یلع  هتعـضو  لیدـنملا و 
هَّللا یلـص  هَّللا  لوسر  مّسبتف  هذخا  نم  يردا  لیدنملا و ال  لطـسلا و  عضو  نم  يردا  ّتفتلا و ال  مث  کسملا  ۀحئار  دهـشلا و  معط  دبزلا و 
نم لیدنملا  ءاملا و  ۀّنجلا و  نم  لطّـسلا  نا  كرّـشبا  الا  نسحلا  ابا  ای  لاق  مث  هینیع  نیب  ام  لّبقف  هردص  یلا  هّمـض  ههجو و  یف  ملـس  هیلع و 
یلع هدیب  اضباق  لیفارـسا  لاز  ام  هدیب  دّـمحم  سفن  يذـّلا  لیئاکیم و  کلدـنم  يذـلا  لیئربج و  ةولّـصلل  كّأیه  يذـّلا  یلعالا و  سودرفلا 

ءامّسلا قوف  کنّوبحی  هتکئالم  یلاعت و  هَّللا  کّبح و  یلع  ساّنلا  ینم  ولیقا  ةولصلا  یعم  تقحل  یتح  یتبکر 
نینمؤملا ریما  بانج  اب  ّتبحم  تیاهن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلـالد  هفیرـش  تیاور  نیا 
تسرهاظ دومرفیم و  رهاظ  ار  ترضح  نآ  هکئالم  یلاعت و  قح  ّبحب  ترـضح  نآ  ّتبحم  رب  نیمئال  مول  تعانـش  تشاد و  مالّـسلا  هیلع 

ّتیبحا سپ  دراد  تلالد  نآ  رب  تیاور  قابـس  قایـس و  هچناـنچ  هدـشن  تباـث  يرگید  يارب  هک  تسغلبا  لـمکا و  بح  بح  نیزا  دارم  هک 
تباث تیاور  نیزا  ۀحارص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  هکئالم و  یلاعت و  قح  دزن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

دیشاپ مه  زا  دندوب  هدروآ  ریط  ثیدح  رد  صیب  صیح و  دیزمب  هک  نیعطنتم  هدساک  تاهیجوت  هغئاز و  تالیوات  دیدرگ و 

موس لهچ و  هجو 

دارفالا باتک  رد  دنادیم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانجب  نآ  دانـسا  لثم  واب  ارثیدح  دانـسا  ةاکـشم  بحاص  هک  ینطقراد  هکنآ 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع 

يالملا ملـسم  نب  هَّللا  دبع  انث  نابا  نب  لیعامـسا  انث  ۀبتع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  انث  یفوکلا  یلجبلا  رـشب  نب  دّـمحم  نب  نسحلا  مسقلا  وبا  انث 
یبـیبح یل  اوعدا  لاـق  توملا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  رـضح  اـمل  تلاـق  ۀـشئاع  نع  دوسـالا  ۀـمقلع و  نع  میهاربا  نع  هیبا  نع 

یبیبح یل  اوعدا  لاـقف  هسار  ّیلا  عضو  مث  هیلإ  رظنف  رمع  هل  توعدـف  یبـیبح  یل  اوعدا  لاـقف  هسار  عضو  مث  هیلإ  رظنف  رکب  اـبا  هل  توعدـف 
یتح هنضتحی  لزی  ملف  هیف  هلخدا  مث  هیلع  ناک  يّذلا  بوثلا  جرخا  هار  اّملف  هریغ  دیری  ام  هَّللا  وف  بلاط  یبأ  نب  یلع  یل  اوعدا  مکلیو  تلقف 

هیلع هدی  ضبق و 
بتک امیف  ینادمهلا  نسحلا  هَّللا  دبع  نب  دعـس  بیجنلا  وبا  نیدلا  باهـش  مامالا  خیـشلا  ینربخا  هتفگ  بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  و 

خیـشلا انربخا  لاـق  هنع  ۀـیاوّرلا  یف  یل  نذا  اـمیف  ناهبـصاب  داّدـحلا  نسحلا  نب  دـمحا  نب  نسحلا  یلع  وبا  ظـفاحلا  اـنربخا  نادـمه  نم  ّیلا 
رکب وبا  نیثّدحملا  زارط  ظفاحلا  مامالا  انربخا  لاق  ۀئامعبرا  نیعبس و  ثلث و  ۀنـس  یناربطلا  میهاربا  نب  رمع  نب  قاّزرلا  دبع  یلعی  وبا  بیدالا 

یناهبصالا هیودرم  نب  یسوم  نب  دمحا 
نب نامیلـس  ظفاحلا  مامالا  ثیدـحلا  اذـهب  انربخا  لاق و  يزورملاب  فورعملا  ینادـمهلا  هَّللا  دـبع  نب  دعـس  بیّجنلا  وبا  لاق  دانـسالا  اذـهبو 
دبع انثدح  لاق  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دـمحا  رکب  یبأ  نع  ۀـئامعبرا  نینامث و  نامث و  ۀنـس  ناهبـصا  نم  ّیلا  هباتک  یف  یناهبـصالا  میهاربا 
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ملـسم نب  هَّللا  دـبع  انثدـح  لاق  نابا  نب  لیعامـسا  انثّدـح  لاق  یئاّطلا  روصنم  نب  ّیلع  نب  مسقلا  انثدـح  لاـق  داـمح  نب  دّـمحم  نب  نمحّرلا 
توملا هرضح  امل  یتیب  یف  وه  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  تلاق  ۀشئاع  نع  دوسالا  ۀمقلع و  نع  میهاربا  نع  هیبا  نع  یئالملا 

هَّللا لوسر  هیلإ  رظنف  رکب  ابا  توعدف  یبیبح  یل  اوعدا 
94 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هار اّـملف  هریغ  دـیری  اـم  هَّللا  وف  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هل  اوعدا  مکلیو  تلقف  یبـیبح  یل  اوعدا  لاـق  مث  هسار  عـضو  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
هیلع هدی  ضبق و  یتح  هنضتحی  لزی  ملف  هیف  هلخدا  مث  هیلع  ناک  يذلا  بوثلا  جرخا 

هتفگ بلاطلا  ۀیافک  رد  یعفاشلا  یجنکلا  فسوی  نب  دمحم  و 
وبا انربخا  ءاّنبلا  نب  بلاغ  وبا  انربخا  یقـشمدلا  مساقلا  وبا  ظـفاحلا  اـنربخا  یحلاّـصلا  نسحلا  نب  دـمحم  نب  زیزعلا  دـبع  دـمحم  وبا  اـنربخا 
نب یلع  انثدـح  یلحلا  رـشب  نب  دّـمحم  نب  نسح  مسقلا  وبا  انربخا  ینطق  راّدـلا  نسحلا  وبا  ثیدـحلا  لها  ماما  اـنربخا  نوماـملا  نب  مئاـنغلا 

ۀشئاع نع  دوسالا  ۀمقلع و  نع  میهاربا  نع  هیبا  نع  یئالملا  ملسم  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  نابا  نب  لیعامسا  انثدح  بعک  نب  دیبع  نب  نیـسحلا 
هیلإ رظنف  رکب  ابا  هل  توعدف  یبیبح  یل  اوعدا  توملا  هرضح  امل  اهتیب  یف  وه  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  اهنع  هَّللا  یـضر 

وف اّیلع  هل  اوعدا  مکلیو  تلقف  یبیبح  یل  اوعدا  لاـق  مث  هسار  عضو  هیلإ  رظن  اـملف  رمع  هل  توعدـف  یبیبح  یل  اوعدا  لاـق  مث  هسار  عضو  مث 
یف ماشلا  ثدحم  هاور  تلق  هیلع  هدی  ضبق و  یتح  هنـضتحی  لزی  ملف  هیف  هلخدا  مث  هیلع  ناک  يذلا  بوثلا  جرخا  هار  املف  هریغ  دیری  ام  هَّللا 

یئالملا ملسم  هب  درفت  ینطقراّدلا  لاق  لاق  هانجرخا  امک  هباتک 
هتفگ دوخ  دنسم  رد  یلعی  وبا  اذه و  لثم  یف  بیرق  وه  و 

ّنا ورمع  نب  هَّللا  دبع  نع  یبلحلا  نمحرلا  دبع  یبأ  نع  یلزاغملا  هَّللا  دـبع  نب  یح  ینثدـح  ۀـعیهل  نبا  انث  ۀـحلط  نب  لماک  انث  یلعی  وبا  انث 
رمع هل  اوعدـف  یخا  یل  اوـعدا  لاـق  مث  هنع  ضرعاـف  رکب  اـبا  هل  اوعدـف  یخا  یل  اوـعدا  هضرم  یف  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر 

ّبکا بوثب و  هرتسف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هل  یعدف  یخا  یل  اوعدا  لاق  مث  هنع  ضرعاف  نامثع  هل  یعدـف  یخا  یل  اوعدا  لاق  مث  هنع  ضرعاف 
باب فلا  حتفی  باب  لک  باب  فلا  ینملع  لاق  لاق  ام  هل  لیق  هدنع  نم  جرخ  اّملف  هیلع 

هیلع و هَّللا  یلـص  یبنلا  لاخداب  هصاصتخا  رکذ  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  هرـضن  ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  و 
ضبق نا  یلا  هاّیا  هناضتحا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  یّفوت  موی  بوث  یف  هعم  هایا  ملس 

عضو مث  رظنف  رکب  ابا  هل  اوعدف  یبیبح  یل  اوعدا  ةافولا  هترضح  امل  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  تلاق  اهنع  هَّللا  یـضر  هشئاع  نع 
بوثلا یف  هعم  هلخدا  هآر  اّملف  اّیلع  هل  اوعدف  یبیبح  یل  اوعدا  لاق  مث  هسار  عضو  هیلإ  رظن  اّملف  رمع  هل  اوعدف  یبیبح  یل  اوعدا  لاق  مث  هسار 

يزارلا هجرخ  هیلع  هدی  ضبق و  یتح  هنضتحی  لزی  ملف  هیلع  ناک  يّذلا 
هتفگ ترضح  نآ  لئاضف  رد  یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  بحم  زین  و 

هیلع و هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  تلاق  ۀشئاع  نع  ضبق  نا  یلا  هنـضتحا  یّفوت و  موی  هبوث  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  هلخدا  هنا  رکذ 
عضو هیلإ  رظن  اّملف  رمع  هل  اوعدف  یبیبح  یل  اوعدا  لاقف  هسار  عضو  ّمث  هیلإ  رظنف  رکب  ابا  هل  اوعدف  یبیبح  یل  اوعدا  ةافولا  هترـضح  امل  ملس 

لزی ملف  هیلع  ناک  يذـّلا  بوثلا  یف  هلخدا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هآر  اّـملف  هنع  هَّللا  یـضر  اـّیلع  هل  اوعدـف  یبیبح  یل  اوعدا  لاـق  مث  هسار 
دمحا نیدلا  باهش  يزاّرلا و  هجرخا  هنع  هَّللا  یضر  هیلع  هدی  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  ضبق  یتح  هنضتحی 

هتفگ لئالدلا  حیضوت  رد 
یبیبح یل  اوعدا  ةافولا  هترـضح  امل  ملـس  كراب و  ملـس و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  تلاـق  اـهنع  هَّللا  یـضر  ۀـشئاع  نع 
اوعدف یبیبح  یل  اوعدا  لاق  مث  هسار  عضو  هیلإ  رظن  اّملف  رمع  هل  اوعدـف  یبیبح  یل  اوعدا  لاق  مث  هسار  عضو  مث  هیلإ  رظنف  رکب  ابأ  هل  اوعدـف 

بوثلا یف  هلخدا  هآر  اّملف  اّیلع 
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95 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ظفاحلا نامیلس  نع  هدانساب  یناحلاصلا  هاور  يزارلا و  هجرخا  لاق  يربطلا و  هاور  هیلع  هدی  ضبق و  یتح  هنضتحی  لزی  ملف  هیلع  ناک  يذلا 

وه مّلس و  كراب و  هلآ و  یلع  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  تلاق  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  نع  هظفل  هدانـساب و  هیودرم  نبا  نع  و 
مث عضو  مث  مّلس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هیلإ  رظنف  رکب  ابا  توعدف  یبیبح  یل  اوعدا  توملا  هرـضح  امل  یتیب  یف 
هیف هلخدا  مث  هیلع  ناک  يذـّلا  بوثلا  جرخا  هآر  اّملف  هریغ  هدـیری  ام  هَّللا  وف  بلاط  یبأ  نب  یلع  هل  اوعدا  مکلیو  تلقف  یبیبح  یل  اوعدا  لاق 

هیلع هدی  ضبق و  یتح  هنضتحی  لزی  ملف 
هتفگ ءافتکالا  باتک  رد  یباصو  ینمی  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  و 

مث هیلإ  رظنف  رکب  ابا  هل  اوعدف  یبیبح  یل  اوعدا  ةافولا  هترـضح  امل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  تلاق  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  نع 
یف هعم  هلخدا  هار  اّملف  اّیلع  هل  اوعدـف  یبیبح  یل  اوعدا  لاق  مث  هسار  عضو  هیلإ  رظن  اّملف  رمع  هل  اوعدـف  یبیبح  یل  اوعدا  لاق  مث  هسار  عضو 

رد ریثکاب  دمحم  نب  لضفلا  نب  دمحا  هدئاوف و  یف  يزارلا  مامتلا  هجرخا  هیلع  هدـی  ضبق و  یتح  هنـضتحی  لزی  ملف  هیلع  ناک  يذـلا  بوثلا 
ابا هل  اوعدف  یبیبح  یل  اوعدا  ةافولا  هترضح  امل  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  تلاق  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  نع  هتفگ  لاملا  ۀلیـسو 
هار اّملف  اّیلع  اوعدـف  یبیبح  یل  اوعدا  لاق  مث  هسار  عضو  هیلإ  رظن  اّـملف  رمع  هل  اوعدـف  یبیبح  یل  اوعدا  لاـقف  هسار  عضو  مث  هیلإ  رظنف  رکب 

ینطق رادلا  هجرخا  هیلع  هدی  ضبق و  یتح  هنضتحی  لزی  ملف  هیلع  ناک  يذلا  بوثلا  یف  هعم  هلخدا 
روضح تقو  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  قرط  عمج  دعب  تیاده  اپارـس  تیاور  نیا  و 

دومرف داشرا  تافو 
یبیبح یل  اوعدا 

وزا ضارعا  داتفا  قیتع  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  كراـبم  رظن  هاـگ  ره  دـندرک و  بلط  ار  قیتع  نیرـضاح  سپ 
یبیبح زا  ار  رکب  وبا  ترـضح  نآ  هک  ددرگ  رهاـظ  اـت  دومرف  داـشرا  یبیبح  یل  اوعدا  هملک  رگید  راـب  داـهن و  ریزب  ار  كراـبم  رـس  هدومرف 

نیا دشاب و  قیتع  قیدص  یبیبح  زا  دارم  دیاش  هکنآ  معزب  دندرک  بلط  ار  رمع  مدرم  زاب  هتشادن  بلط  كزان  تلاح  نیرد  ار  وا  هتساوخن و 
داهن و ریزب  كرابم  رـس  هک  دیـشک  مهرد  وزا  كرابم  يور  دـید  ار  یناث  ترـضح  نآ  هاگ  ره  هک  دـمآ  رب  لصایب  لطاب و  مه  ناـشمعز 
هک هلماعم  نیا  نوچ  دومرف  فینعت  ضارعا و  تهارک و  دـیزم  راـهظا  فیرـش  سار  عضوب  هکلب  دادـن  لّوا  لـثم  مه  ار  وا  سولج  تزاـجا 

نیع و ار  ریغ  نیعاد  هدیدرگ  تقاطیب  دومرف  هظحالم  هشئاع  ترضح  دراد  نامهب  نالف و  تلزنم  ضقن  تبترم و  طح  رب  هحیرـص  تلالد 
دوصقم فالخ  رب  دـنتفای و  ردـن  دانتلا  موی  یلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  داجما  يایبنا  رورـس  دادـساب  داـشرا  دارم  هک  ار  نیعا  ریغ و  نیعماـس 

تبثم هک  مکلیو  هملکب  بتاعم  دـندروآ  راک  يور  رب  راوگان  رما  راب  ود  تافو  روضح  تقو  رد  تایّحتلا  فالآ  هلآ  هیلع و  تاـنئاک  رورس 
هیلع هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  یلـصا  دوصقم  دارمب و  داشگرب و  راک  يور  زا  هدرپ  هتخاس  بطاخم  تسناشیا  قح  رد  میظع  مول  مذ و 

ار یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  بام  تلاسر  بانج  ینعی  وا  يارب  دینک  بلط  هک  دومن  داشرا  دومرف و  حیرـصت  یبیبح  ظفل  زا  ملـس  هلآ و  و 
هیلع هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  ینعی  دنکیمن  هدارا  هک  دومرف  داشرا  هدرک  دای  راّهق  دزیا  مانب  یعرـش  فلح  هدومرفن  افتکا  مه  نیرب  و 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دیدرگ  حئال  حضاو و  تهادب  تحارص و  لامکب  امتح  اعطق و  سپ  ار  یلع  ریغ  ینعی  ار  وا  ریغ  ملس  هلآ و  و 

اج هچ  رمع  رکب و  وبا  هک  دش  ققحتم  تباث و  هکلب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  يوسب  نیخیـش  زا  دوب  ّبحا  مالّـسلا 
نیملاعلا ّبر  بیبح  بیبح  قادصم  هثالث  ثلاث 

96 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بانج تافو  برق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلـضفا  ّتیبحا و  رب  ّهلاد  هعقاو  نیا  نوچ  دسر و  هچ  ّتیبحا  قادصمب  ات  دندوبن  مه 

نینمؤملا ریما  بانج  تیلضفا  ّتیبحا و  هک  نآ  دافم  تیعطق  رارقتسا و  رد  سپ  هدشعقاو  رهاظ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بام  تلاسر 
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زا هک  یلاعت  هّلل  دـمحلا  تسین و  یعقوم  یلاـجم و  نا  رد  ار  لیلـضت  لـیوست و  رپ  نیذـبانم  لـیق  لاـق و  یبیر و  یکـش و  تسمالـسلا  هیلع 
لثم ریط  ثیدح  باب  رد  ناشفالـسا  بحاص و  هاش  هعینـش  هکیکر  تاهیجوت  هعیظف و  هیهاو  تالیوات  عیمج  فیرـش  ثیدـح  نیا  هظحالم 

هّلل دیدرگ و  دورطم  عومقم و  دودرم و  عوفدم و  همه  نآ  لثم  نیخیـش و  جورخ  لامتحا  ای  نم  ریدـقت  ای  لکالا  یف  ّتیبحاب  ّتیبحا  لیوات 
تدرغت ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  راتخم  رورـس  بانج  رابخا  ثیداحا و  نیا  هچنانچ  هک  دـنامن  یفخم  ـالیمج و  ادـمح  کـلذ  یلع  دـمحلا 
يرایسب نینچمه  دراد  قارغتسالا  مومعلا و  یلع  لوسر  ادخ و  يوسب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیبحا  رب  هحیرـص  تلالد  رایطالا 

ءاشنا نا  زا  يذبن  هک  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مانالا  ریخ  بانج  نیبحاصم  مارک و  هباحـص  هحیحـص  تاحیرـصت  هحیرـص و  تادافا  زا 
ماهفا دانع  ّتیبصع و  دیزمب  ننست  لها  تارضح  رگا  سپ  دشابیم  دومحم  دوصقم  نیرب  صن  زین  دوشیم  نیبم  هیتآ  هوجو  رد  ماعنملا  هَّللا 

نآ تلالد  رد  ههبـش  کش و  چیه  هکنآ  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  رابخا  ثیداحا و  مهف  رد  ار  دادس  قح و  لها 
راک ار  تهادب  تمداصم  نایع و  تعفادم  هتـسناد  هدید و  دـنیامن و  اطخ  مهوب و  مهتم  تسین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  رب 

تسمالک لحم  مادک  مارک  هباحص  هحیرص  تاداشرا  لوبق  رد  دنیامرف 

مراهچ لهچ و  هجو 

هتفگ و یقهیب  زا  دوخ  دانساب  یثیدح  لقن  دعب  مزراوخ  بطخا  هکنآ 
هَّللا دیبع  انثدح  لاق  يدع  نب  دمحا  وبا  انربخا  لاق  ینیلاملا  دیعس  وبا  انربخا  لاق  اذه  ظفاحلا  یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دمحا  نع  دانـسالا  اذهب 
یلا لجر  ءاج  لاق  ۀبلعث  نب  ۀیواعم  نع  فاجحلا  یبأ  نع  مشاه  نب  یلع  ینثدح  لاق  بوقعی  نب  دابع  انثدح  لاق  ثعـشالا  نب  نامیلـس  نب 

کیلإ مهّبحا  ّنا  تملع  دقل  هَّللا  وف  کیلإ  ساّنلا  ّبحاب  ینثّدـحت  الا  ّرذ  ابا  ای  لاقف  هماما  یلـصی  یلع  دجـسملا و  یف  سلاج  وه  ّرذ و  یبأ 
وه ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  مهّبحا  ّیلا  مهّبحا  ّنا  هدیب  یسفن  يّذلا  لجا و  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  مهّبحا 

ّیلع یلا  راشا  خیشلا و  کلذ 
هتفگ و هرضن  ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  و 

ساّنلا ّبحاب  ینربخت  الا  ّرذ  ابا  ای  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دجـسم  یف  وه  ّرذ و  یبأ  یلا  لجر  ءاج  لاق  ۀبلعث  نب  ۀیواعم  نع 
لوسر یلا  مهّبحا  ّیلا  مهّبحا  ۀـبعکلا  ّبر  يأ و  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  مهبحا  کیلإ  سانلا  ّبحا  ّنا  ملعا  یناف  کیلإ 

خیشلا كاذ  وه  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا 
هتفگ یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  بحم  زین  هتریس و  یف  اّلملا  هجرخ  یلع  یلا  راشا  و 

ساّنلا بحاب  ینربخت  الا  ّرذ  ابا  ای  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دجـسم  یف  وه  ّرذ و  یبأ  یلا  لجر  ءاج  لاق  ۀبلعث  نب  ۀیواعم  نع 
لوسر یلا  مهّبحا  ّیلا  مهّبحا  ۀبعکلا  ّبر  يأ و  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  مهّبحا  کیلإ  ساّنلا  ّبحا  ّنا  فرعا  ّیناف  کیلإ 

هتریس یف  اّلملا  هجرخا  هنع  هَّللا  یضر  یلع  یلا  راشا  خیشلا و  كاذ  وه  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا 
هتفگ ءافتکالا  باتک  رد  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  و 

ّرذ ابا  ای  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  دجسم  یف  وه  ّرذ و  یبأ  یلا  لجر  ءاج  لاق  ۀبلعث  نب  ۀیواعم  نع 
97 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّنا ۀبعکلا  ّبر  يأ و  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  مهّبحا  کیلإ  ساّنلا  ّبحا  ّنا  فرعا  ّیناف  کیلإ  ساّنلا  ّبحاب  ینربخت  الا 
یف اّلملا  هجرخا  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  راشا  خیـشلا و  کلذ  وه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  مهّبحا  ّیلا  مهّبحا 

هتریس
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هتفگ لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  و 
ای لاقف  ملس  كراب و  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  دجـسم  یف  وه  هنع و  هَّللا  یـضر  ّرذ  یبأ  یلا  لجر  ءاج  لاق  ۀبلعث  نب  ۀیواعم  نع 

ّبر يأ و  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  مهّبحا  کیلإ  ساّنلا  ّبحا  ّنا  فرعا  یناـف  کـیلإ  ساـنلا  ّبحاـب  ینربخت  ـالا  ّرذ  اـبا 
هاور ههجو  هَّللا  مّرک  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  راـشا  خیـشلا و  كاذ  وـه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  یلا  مهّبحا  ّیلا  مـهّبحا  ۀـبعکلا 

هتریس یف  اّلملا  هجرخ  لاق  يربّطلا و 
ّبحا زا  لاؤس  هک  یلئاس  لاؤس  باوجب  يرافغ  رذ  وبا  ترضح  حیرـص  حیرـصت  بسح  هکنآ  رب  دراد  هحـضاو  تلالد  هفیرـش  تیاور  نیا 

بآمتلاسر بانج  يوسب  سان  ّبحا  رذ  یبأ  ترـضح  يوسب  سان  ّبحا  هکنآب  هدومن  متح  مزج و  هدومن و  رذ  وبا  ترـضح  يوسب  ساـن 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  يوسب  سان  ّبحا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوب  دـهاوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

هقلطم هّماع  ّتیبحا  فیرـش  ثیدح  نیرد  دارم  هک  تسرهاظ  دوب و  سان  ّبحا  رذ  یبأ  ترـضح  دزن  بانج  نآ  تهج  نیمهب  هدوب و  ملس 
ّبحا زا  لاؤس  لئاس  ضرغ  هک  تسرهاظ  رپ  ایناث  تسدوقفم و  نآ  لثم  لکالا و  یف  ّبحاب  ّبحا  نیا  صیـصخت  هنیرق  ـالّوا  هک  اریز  تسا 

تـسیابیم دوبیم  هصاخ  ّتیبحا  زا  لاؤس  لئاس  ضرغ  رگا  تسا و  هدئافیب  لمهم و  لاؤس  ۀـلمجلا  یف  ّبحا  زا  لاؤس  الا  دوب و  قلطم  ماع 
هک دـنامیم  نادـب  نتفگ  دـیقیب  مالک  زاب  دـشاب و  صاخ  مسق  زا  لاؤس  لئاس  ضرغ  هکنآ  فصو  اب  درکیم و  صاـخ  مسق  نآ  رکذ  هک 

لاؤس نیا  تروص  نیرد  ههبـش  ـالب  هک  تسیک  ملعا  هک  دـسرپ  زاـب  تسیک و  وـحن  رد  ساـن  ملعا  هک  نیزا  دـشاب  لاؤـس  یـصخش  ضرغ 
قلطم ّبحا  زا  لاؤس  لئاس  ضرغ  ههبش  الب  هک  دش  مولعم  سپ  درادن و  یلـصاح  هلمجلا  یف  ملعا  زا  لاؤس  دوب و  دهاوخ  لالتخالا  حیرص 
هنوگچ قئاـقح  تفرعم  ناـشتلالج و  همه  نآـب  رذ  وبا  ترـضح  سپ  هدرک  اـطخ  دوصقم  يادا  رد  لـئاس  رگا  ضرفلاـب  هدوـب و  دـّیقم  ریغ 

سپ تس  صاخ  ّبحا  ّبحا  زا  وت  ضرغ  رگا  هک  دومرفیم  داشرا  هکلب  دادیم  دّیقم  ریغ  ّبحا  زا  لاؤس  باوج  دومرفیم و  وا  اب  تاشامم 
غیلب هجوب  لهاج  میلعت  لهاذ و  هیبنت  لفاغ و  ظاقیا  لئاس و  تیاده  ات  تفص  نالف  رد  سک  نالف  هدوب و  ّبحا  تفص  نالف  رد  سک  نالف 
بانج نآ  يوربور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  ّتیبحا  صیصخت  ندومن و  نا  زا  لودع  سپ  دشیم  لئاز  بایترا  ههبـش و  لصاح و 
یلـص ساّنلا  ریخ  ترـضح  یـصو  سان  ّبحا  هکلب  دندوبن  ثلاث  وا  دعب  یناث و  وا  دعب  لّوا و  سان  ّبحا  هکنآ  رب  تسحیرـص  لیلد  ندومن 

ترضح مالک  رد  ّتیبحا  لیوات  دش  لطاب  نیتم  ریرقت  نیزا  هک  ۀّنملا  دمحلا و  هّلل  هدوب و  سایقلا  مهولا و  نع  تدعب  ةالص  هلآ  هیلع و  هَّللا 
هک دـش  رهاظ  یلاعت  هَّللا  دـمحب  سپ  دـشابن  هّماع  ّتیلـضفا  دـیفم  هک  تارابتعا  تاـیثیح و  ضعبب  ّتیبحا  اـی  هلمجلا  یف  ّتیبحا  اـب  رذ  یبأ 

حیرص یماعت  زا  یشان  یشوک و  قحان  بّصعت و  تیاهن  رب  ینبم  ریط  ثیدح  رد  نیضغاب  نیسرطغتم  هلیمج  ریغ  تالیوست  هیلع و  تالیوات 
تسیشوپ مشچ  قح و  زا 

مجنپ لهچ و  هجو 

98 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ كردتسم  رد  مکاح  هکنآ 

نع رمحالا  دایز  نب  رفعج  انثدح  رماع  نبا  دوسالا  ناذاش  انثّدح  يرودلا  دّـمحم  نب  ساّبعلا  انثّدـح  بوقعی  نب  دّـمحم  ساّبعلا  وبا  انثّدـح 
لاجّرلا نم  ۀمطاف و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ءاسّنلا  ّبحا  ناک  لاق  هیبا  نع  ةدیرب  نب  هَّللا  دبع  نع  اطع  نب  هَّللا  دبع 

هتفگ و اجنلا  حاتفم  رد  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  هاجرخی و  مل  دانسالا و  حیحص  ثیدح  اذه  یلع 
ّیلع لاجّرلا  نم  ۀمطاف و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  سانلا  ّبحا  ناک  لاق  ةدیرب  نع  يذمرتلا  یلا  جرخا 

هتفگ ةاجنلا  ۀلیسو  رد  نیبم  يولوم  و 
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هذـه جرخا  ۀـیتآلا  ریمع  نب  عیمج  ۀـیاور  رکذ  دـعب  لاق  نا  یلا  یلع  لاجرلا  نم  ۀـمطاف و  هَّللا  لوسر  یلا  ءاسنلا  ّبحا  ناک  لاق  ةدـیرب  نع 
كردتسملا یف  مکاحلا  ثیداحالا 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  يوسب  لاجّرلا  ّبحا  هک  هدرک  هدافا  مامت  حیرـصتب  هدیرب  هک  تسرهاظ  حیحـص  ثیدح  نیزا 
نیملاعلا ّبر  مالس  فالآ  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحاب  نیقی  درب  دیفم  هدیرب  هدافا  سپ  هدوب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ملس 

ۀغلاـب تاحیرـصت  همه  نیا  اـب  مه  زونه  رگا  تسنیدـئاح و  تاعیدـخت  لـیزم  نیدـحاج و  تـالیوست  عفار  نیدـناعم و  تاکیکـشت  عفاد  و 
رّرکم و تافارتعاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  هیتآ  هوجو  رد  راچان  دشاب  هدشن  روما  بئارغ  نیعدبم  رودـص  يافـش  روهظلا 

فیلح وا و  ياوه  رد  هک  رطخلا  لیلج  لوا  ترضح  رظن  ءایض  رصب و  رون  رگج و  هراپ  هشئاع  ترضح  ررقم  تاداشرا  رّرحم و  تاحیرصت 
میامن و دـنیامنیم  عارتخا  هیکبم  لب  هکحـضم  تالبعزخ  هکیکر و  تافارخ  هلیئـض و  تـالیوست  هلیلع و  تـالیوات  نیا  لاـثما  شریمـس  و 

میابر ماعنملا  ّبّرلا  نوعب  ماصخلا  ّدلا  ماحفا  مازلا و  تاکسا و  تیکبت و  رد  قبّسلا  بصق 
مشش لهچ و  هجو 

هتفگ بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  فسوی  نب  دمحم 
برعلا ۀّجح  انربخا  اعیمج  اولاق  مهریغ  قشمدب و  فسوی  نب  دلاخ  بدحب و  لیلخ  نب  فسوی  دادـغبب و  دومحم  نب  دّـمحم  ظفاحلا  انربخا 

نب دـمحم  روصنم  وبا  انربخا  ظفاحلا  بیطخلا  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  ثیدـحلا  لها  ماما  اـنربخا  زاّزقلا  اـنربخا  يدـنکلا  نسحلا  نب  دـیز 
یناغمادلا یـسیع  نب  دّمحم  انثدح  يربطلا  ریرج  نب  دّمحم  انثدح  بتاکلا  بلاط  یبأ  نب  دمحا  رفعج  وبا  انربخا  قاّوّسلا  نامثع  نب  دّمحم 

ام تلاق  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  نع  هیبا  نع  یناه  نب  حیرـش  نب  ةویح  نع  كرابملا  یبأ  نع  لضفلا  نب  هاش  انثدح  ّيدع  نب  عسی  ینثدح 
بلاط یبأ  نب  یلع  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  اقلخ  هَّللا  قلخ 

یقلخ هدومرفن  قلخ  یلاعت  قح  هک  دومرف  داشرا  هشئاع  ترضح  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  تسنآ  يوار  يربط  ریرج  نبا  هک  ربخ  نیا 
رد هرکن  قلخ  ظفل  سپ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  باـم  تلاـسر  باـنج  يوسب  دـشاب  ّبحا  هک  ار 

بآمتلاسر بانج  يوسب  ّبحا  ثلاث  اج  هچ  یناث  هاوخ  لوا  هاوخ  سک  چـیه  هک  دـش  مولعم  سپ  تسقارغتـسا  مومع و  دـیفم  یفن  قایس 
نم ریدـقت  ای  لکالا  یف  ّتیبحاب  ریط  ثیدـح  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  لـیوات  سپ  هدوبن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
ریثک لایتحا  نیاب  باطخ  مومع  رد  ناش  لاخدا  مدع  هرّونم و  هنیدـم  زا  نأشیلاع  هثالث  تبیغ  لامتحا  داجیا  ای  نالف  نالف و  ّتیبحا  لایخب 

دش رهاظ  ّثغ  کیکر و  ضحم  ثبنم و  يانب  همه  لالتخالا 

مشش لهچ و  هجو 

هتفگ بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  فسوی  نب  دمحم 
برعلا ۀّجح  انربخا  اعیمج  اولاق  مهریغ  قشمدب و  فسوی  نب  دلاخ  بدحب و  لیلخ  نب  فسوی  دادـغبب و  دومحم  نب  دّـمحم  ظفاحلا  انربخا 

نب دـمحم  روصنم  وبا  انربخا  ظفاحلا  بیطخلا  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  ثیدـحلا  لها  ماما  اـنربخا  زاّزقلا  اـنربخا  يدـنکلا  نسحلا  نب  دـیز 
یناغمادلا یـسیع  نب  دّمحم  انثدح  يربطلا  ریرج  نب  دّمحم  انثدح  بتاکلا  بلاط  یبأ  نب  دمحا  رفعج  وبا  انربخا  قاّوّسلا  نامثع  نب  دّمحم 

ام تلاق  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  نع  هیبا  نع  یناه  نب  حیرـش  نب  ةویح  نع  كرابملا  یبأ  نع  لضفلا  نب  هاش  انثدح  ّيدع  نب  عسی  ینثدح 
بلاط یبأ  نب  یلع  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  اقلخ  هَّللا  قلخ 

یقلخ هدومرفن  قلخ  یلاعت  قح  هک  دومرف  داشرا  هشئاع  ترضح  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  تسنآ  يوار  يربط  ریرج  نبا  هک  ربخ  نیا 
رد هرکن  قلخ  ظفل  سپ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  باـم  تلاـسر  باـنج  يوسب  دـشاب  ّبحا  هک  ار 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 481 

http://www.ghadirestan.com


بآمتلاسر بانج  يوسب  ّبحا  ثلاث  اج  هچ  یناث  هاوخ  لوا  هاوخ  سک  چـیه  هک  دـش  مولعم  سپ  تسقارغتـسا  مومع و  دـیفم  یفن  قایس 
نم ریدـقت  ای  لکالا  یف  ّتیبحاب  ریط  ثیدـح  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  لـیوات  سپ  هدوبن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
ریثک لایتحا  نیاب  باطخ  مومع  رد  ناش  لاخدا  مدع  هرّونم و  هنیدـم  زا  نأشیلاع  هثالث  تبیغ  لامتحا  داجیا  ای  نالف  نالف و  ّتیبحا  لایخب 

دش رهاظ  ّثغ  کیکر و  ضحم  ثبنم و  يانب  همه  لالتخالا 

متفه لهچ و  هجو 

هکنآ
99 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ دوخ  حیحص  رد  يذمرت 
ۀـشئاع یلع  یتمع  عم  تلخد  لاق  یمیتلا  ریمع  نب  عیمج  نع  فاّجحلا  یبأ  نع  برح  نب  مالّـسلا  دبع  ان  یفوکلا  دـیزی  نب  نیـسح  انثدـح 

اماوص تملع  ام  ناک  نا  اهجوز  تلاق  لاجّرلا  نم  لیقف  ۀـمطاف  تلاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناک  ساّنلا  يأ  تلئـسف 
اماوق

هتفگ كردتسم  رد  مکاح  بیرغ و  نسح  ثیدح  اذه 
یبأ نع  برح  نب  مالّسلا  دبع  انثدح  يدهّنلا  لیعامـسا  نب  کلام  انثدح  یـسبعلا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  انثّدح  مراد  یبأ  نب  رکب  وبا  ینثّدح 

تلاق ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناک  ساّنلا  ّيأ  تلأسف  ۀـشئاع  یلع  یتّمع  عم  تلخد  لاق  ریمع  نب  عیمج  نع  فاّحجلا 
اماّوق اماّوص  هتملع  ام  ناک  نا  اهجوز  تلاق  لاجّرلا  نمف  لیق  ۀمطاف 

؟؟؟ هاج رحنی  مل  دانسالا و  حیحص  ثیدح  اذه 
هتفگ هباغلا  دسا  رد  ریثالا  نب  نسحلا  وبا  و 

فاّجحلا یبأ  نع  برح  نب  مالّسلا  دبع  انثدح  یفوکلا  دیزی  نب  نیـسح  انثدح  يذمرتلا  نع  مهدانـساب  مهریغ  دّمحم و  نب  میهاربا  انربخا 
تلاق ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناـک  ساـّنلا  ّيأ  تلأـسف  ۀـشئاع  یلع  یتّمع  عم  تلخد  لاـق  یمیتلا  ریمع  نب  عیمج  نع 

اماّوق اماّوص  تملع  ام  ناک  نا  اهجوز  تلاق  لاجّرلا  نم  لیق  ۀمطاف 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  ۀّیبحاب  هصاصتخا  رکذ  هتفگ  هرضن  ضایر  رد  يربط  بحم  و 

تملع ام  ناک  نا  اهجوز  تلاق  لاجّرلا  نم  لیقف  ۀـمطاف  تلاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ساـنلا  يأ  تلئـس  ۀـشئاع  نع 
يذمرتلا هجرخ  اماوق  اماوص 

هتفگ یبقعلا  رئاخذ  رد  زین  بیرغ و  نسح  لاق  و 
هَّللا لوسر  یلا  ّبحا  ناک  ساّنلا  ّيأ  تلئـس  ۀـشئاع  نع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ساـّنلا  ّبحا  ناـک  هنع  هَّللا  یـضر  هنا  رکذ 

يذمرتلا هجرخا  اهجوز  تلاق  لاجّرلا  نم  لیق  ۀمطاف  تلاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 
هتفگ لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  بیرغ و  نسح  ثیدح  اذه  لاق  و 

تلاق لاجّرلا  نم  لیق  ۀمطاف  تلاق  ملس  كراب و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  سانلا  يأ  تلئـس  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  نع 
يذمرتلا هجرخا  لاق  يربّطلا و  هاور  اماّوق  اماّوص  تملع  ام  ناک  نا  اهجوز 

هتفگ و يوفطصم  رس  يوبن و  دقع  رد  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیش  بیرغ و  نسح  لاق  و 
ّبحا ّیلع  اهجوز  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ءاسّنلا  ّبحا  ۀـمطاف  تناک  تلاـق  اـهنع  هَّللا  یـضر  ۀـشئاع  نع  يذـمّرتلا  جرخا 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 482 

http://www.ghadirestan.com


هیلإ لاجّرلا 
هتفگ ءافتکالا  باتک  رد  یباصولا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  و 

نا اهجوز  تلاق  لاجرلا  نم  لیق  ۀمطاف  تلاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  سانلا  ّيأ  تلئس  دق  اهنع و  هَّللا  یضر  ۀشئاع  نع 
هعماج یف  يذمرتلا  هجرخا  اماوق  اماّوص  تملع  ام  ناک 

هتفگ اّجنلا  حاتفم  رد  یشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  بیرغ و  نسح  لاق  و 
یلـص هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناک  ساّنلا  ّيأ  تلأسف  ۀـشئاع  یلع  یتّمع  عم  تلخد  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  ریمع  نب  عیمج  نع  يذـمرتلا  جرخا 

اهجوز تلاق  لاجّرلا  نم  لیق  ۀمطاف  تلاق  ملس  هیلع و  هَّللا 
دنکیم تیاور  ریمع  نب  عیمج  زین  هتفگ و  نیتمیرکلا  رون  رد  نیّدلا  رمق  و 

تلاق لاجّرلا  نم  لـیقف  ۀـمطاف  تلاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناـک  ساـّنلا  ّيأ  تلأـسف  ۀـشئاع  یلع  یتّمع  عم  تلخد 
يذمرتلا هاور  اهجوز 

هتفگ و هّینس  همدقم  رد  هَّللا  یلو  هاش  و 
ّبحا ناک  ساّنلا  ّيأ  اهنع  هَّللا  یضر  ۀشئاع  تلئس 
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اهجوز تلاق  لاحّرلا  نم  لیقف  ۀمطاف  تلاق  هَّللا  لوسر  یلا 

بانج يوسب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  بانج  ّتیبحا  حیرـص  حیرـصتب  هدـهتجم  هشئاع  ترـضح  الوا  هک  تسرهاظ  مامت  حوضوب  تیاور  نیزا 
فاصنا دیزم  دندرک  لاؤس  بانج  نآ  يوسب  لاجر  بحا  زا  ار  شترضح  هاگ  ره  دومرف و  رهاظ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر 

جوز لاجر  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  ساـنلا  بحا  هک  دومرف  حیرـصت  دـش و  اـمرفراک  ار  یهوژپ  قح  و 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  توبث  رد  حیحـص  فارتعا  حیرـص و  رارقا  نیا  دعب  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  دوب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  بانج 

یـسک رگا  هک  دیدرگ  حضاو  دنامن و  یقاب  ههبـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصا  رگید  نیخیـش و  زا  مالّـسلا 
درکیمن دوخ  تداع  فالخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  رکذب  درکیم و  رکذ  ار  وا  هشئاع  ترضح  دبال  دوبیم  بحا  رگید 

بانج اب  وا  توادع  هریثک  دهاوش  رگید  حضاو و  سابع  نبا  تداهش  بسح  ریخب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رکذ  وا  تعاطتسا  مدع  هچ 
هّـصاخ يرگید  ّتیبحاب  ملع  فصو  اب  وا  ترـضح  هک  تشاد  ناکما  هنوگچ  سپ  حئال  رافـسا  بتک و  رظان  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

نیا دـیامن  تباث  درادـن  تعاطتـسا  ریخب  ار  شرکذ  هک  یـسک  ّتیبحا  دـیامرف و  نا  زا  ضارعا  ماقم  نیا  لثم  رد  دوخ  دـجام  دـلاو  تیبحا 
هدونک هدونع  نیا  لثم  تداهـشب  ار  عقاو  رما  دومرف و  يراج  قح  هملک  نیا  هشئاع  نابز  رب  ملاع  دـنوادخ  هک  قح  مولع  راثآ  زا  رگم  تسین 

دومن نشور  حبصلا  قلفک 

متشه لهچ و  هجو 

هتفگ كردتسم  رد  مکاح  هکنآ 
بوقعی نب  داّبع  نع  ریشب  نب  دیعـس  نب  ّیلع  انثدح  ظفاحلا  رـصن  نب  دمحا  بلاط  وبا  انثدح  یـشاّشلا  هیقفلا  یلع  نب  دّمحم  رکب  وبا  انثدح 

نم اهتعمـسف  ۀشئاع  یلع  یّمأ  عم  تلخد  لاق  ریمع  نب  عیمج  نع  ینابیـشلا  قاحـسا  یبأ  نع  يدیبزلا  ءاجر  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  انثدح 
هنم و ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناک  الجر  ملعا  ام  هَّللا  لجر و  نع  ینلاست  تلاقف  یلع  نع  اهلأست  یه  باجحلا و  ءارو 

هتأرما نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  تناک  ضرالا  نم  ةأرما  ال 
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هتفگ و هدیرب  ثیدح  رکذ  دعب  ةاجنلا  ۀلیسو  رد  نیبم  يولوم  هاجرخی و  مل  دانسالا و  حیحص  ثیدح  اذه 
ملعا ام  هَّللا  لجر و  نع  ینلاست  تلاقف  یلع  نع  اهلأست  یه  باجحلا و  ءارو  اهتعمـسف  ۀشئاع  یلع  یما  عم  تلخد  لاق  ریمع  نب  عیمج  نع 

ملس هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  تناک  ةأرما  ضرالا  یف  یلع و ال  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناک  الجر 
كردتسملا یف  مکاحلا  ثیداحالا  هذه  جرخا  هتأرما  نم 

ریما بانج  زا  ریمع  نب  عیمج  رد  ام  لاؤس  باوجب  راهق  دزیا  مانب  یعرـش  فلح  دـعب  رابت  یلاع  هشئاع  ترـضح  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا 
ینز هن  زا و و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يوسب  دشاب  ّبحا  هک  ار  يدرم  منادیمن  هک  هدومرف  داشرا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

زا لاجر  عیمج  ثلاث و  یناث و  لوا و  ّتیبحا  یفن  سپ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ینعی  وا  نز  زا  ترـضح  نآ  يوسب  دشاب  ّبحا  هک  ار 
نالف و ّتیبحا  يوعد  دش و  ققحم  تباث و  تسیعرـش  فلحب  دّکوم  هک  هشئاع  ترـضح  دادساب  داشراب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

نآ ریغ  ریط و  ثیدـح  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  رد  نآ  ببـسب  دـندومنیم و  ناقیا  ّقح و  لـها  هلباـقمب  هک  ناـمهب 
ياعدا هک  دش  رهاظ  دیدرگ و  لحمضم  لطاب و  دنداهنیم  زاغآ  هکیکر  تالیوات  تستباث 
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رد یئاسن  کلاهملا و  شحفا  نم  وه  امیف  طّروتلا  کـلذ و  نم  هّللاـب  ذاـیعلا  تسا  هقیّدـص  ترـضح  بیذـکت  حیرـص  یناـث  لوا و  ّتیبحا 

هتفگ صئاصخ 
ۀشئاع یلع  یّمأ  عم  تلخد  لاق  ریمع  نبا  وه  عیمج و  نع  قاحسا  یبأ  نع  هیبا  نع  هبتع  یبأ  نبا  انث  لاق  یصیصملا  مدآ  نب  دمحم  ینربخا 

هَّللا لوسر  یلا  ّبحا  ةأرما  هنم و ال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناک  الجر  تیار  ام  تلاقف  اّیلع  اـهل  ترکذـف  مـالغ  اـنا  و 
هتأرما نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 

هتفگ صئاصخ  رد  یئاسن  زین  و 
نع ینابیشلا  قاحسا  یبأ  نع  يدیبزلا  ءاجر  نب  لیعامسا  نب  دمحم  انث  لاق  باّطخلا  نب  زیزعلا  دبع  ینث  لاق  يرصبلا  ّیلع  نب  ورمع  انربخا 

ام لجر  نع  ینتلاس  تلاقف  یلع  نع  باجحلا  ءارو  نم  اهلأست  اهتعمـسف  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀـشئاع  یلع  یّمأ  عم  تلخد  لاـق  ریمع  نب  عیمج 
هتأرما نم  ّبحا  هنم و ال  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناک  ادحا  ملعا 

هتفگ دوخ  دنسم  رد  یلعی  وبا  و 
تلاقف یلع  نع  اهتلأسف  ۀشئاع  یلع  یّمأ  عم  تلخد  لاق  ریمع  نب  عیمج  نع  ینابیشلا  نع  هیبا  نع  هبتع  نبا  ابن  یفوکلا  داّمح  نب  نسحلا  ابن 

هتأرما نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  تناک  ةأرما  هنم و ال  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  الجر  تیار  ام 
نسحلا وبا  هتفگ  دقعلا  باتک  رد  یسلدنا  ّهبر  دبع  نبا  و 

هیلإ ّبحا  تناک  ةأرما  تیار  هنم و ال  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  الجر  تیأر  ام  تلاقف  ۀشئاع  دنع  یلع  رکذ  لاق 
نوثالثلا سماخلا و  ثیدحلا 

هَّللا یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  الجر  تیار  ام  تلاقف  اّیلع  اهل  انرکذف  مالغ  انا  یبأ و  عم  ۀشئاع  یلع  تلخد  لاق  ریمع  نب  عیمج  یلا  هعفری 
هنم ملس  هیلع و 

هتفگ و بقانم  رد  مزراوخ  بطخا  و 
ةاضقلا سمش  ّلجالا  مامالا  یضاقلا  انثدح  لاق  هَّللا  همحر  یمزراوخلا  یسارکلا  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ۀمئالا  نیع  مامالا  خیشلا  انربخا 

نیـسحلا نب  دّمحم  بیطلا  وبا  انث  لاق  نمحرلا  دبع  نب  یلع  نب  دمحم  انثدـح  لاق  یبنیزلا  یلع  نب  دّـمحم  انربخا  لاق  دـمحا  نیدـلا  لامج 
نع ریمع  نب  عیمج  نع  ینابیـشلا  قاحـسا  یبأ  نع  هیبا  نع  ۀـبتع  نبا  انثدـح  لاق  قباس  نب  فسوی  انثدـح  لاق  نا  دـیز  انثدـح  لاق  یلیمنلا 

یلع و ال نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ّطق  الجر  تیأر  ام  تلاقف  اّیلع  اهل  ترکذـف  مالغ  انا  اهیلع و  تلخد  لاق  ۀـشئاع 
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هتأرما نم  هیلإ  ّبحا  ةأرما 
يأ اهنع  هتفگ و  هرضن  ضایر  رد  يربط  نیّدلا  ّبحم  و 

لوسر یلا  ّبحا  ةأرما  هنم و ال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناک  الجر  تیار  ام  تلاقف  یلع  اهدنع  رکذ  دق  ۀـشئاع و  نع 
یقشمدلا ظفاحلا  صّلخملا و  هجرخ  هتأرما  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا 

هتفگ و یبقعلا  رئاخذ  رد  زین  و 
ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناک  الجر  تیار  ام  تلاقف  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  اهدنع  رکذ  دق  اهنع و  هَّللا  یـضر  ۀـشئاع  نع 

یقشمّدلا مساقلا  وبا  ظفاحلا  یبهذلا و  صلخملا  هجرخا  هتأرما  نم  هیلإ  ّبحا  ةأرما  هنم و ال 
هتفگ لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیّدلا  باهش  و 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناک  الجر  تیأر  ام  تلاقف  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلع  اهدنع  رکذ  دق  اهنع و  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  نع 
صلخملا هجرخا  لاق  يربّطلا و  هاور  هتأرما  نم  ملـس  كراـب و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ةأرما  ـال  هنم و  ملـس  كراـب و 

یقشمدلا مسقلا  وبا  ظفاحلا  یبهذلا و 
يأ اهنع  هتفگ و  ءافتکالا  باتک  رد  یباصو  میهاربا  و 
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ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناک  الجر  تیأر  ام  تلاقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  اهدنع  رکذ  دـق  اهنع و  هَّللا  یـضر  ۀـشئاع  نع 

یف یبهذلا  صلخملا  نمحرلا  دبع  نب  دّـمحم  رهاط  وبا  هجّرخ  ةأرما  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  تناک  ةأرما  هنم و ال 
هیلاما یف  یقشمدلا  ظفاحلا  تایصلخملا و 

هتفگ نینمؤملا  ةآرم  باتک  رد  هَّللا  یلو  يولوم  و 
هَّللا لوسر  یلا  ّبحا  ناک  الجر  تیأر  ام  تلاقف  اّیلع  اهل  ترکذف  مالغ  انا  ۀشئاع و  یلع  یّمأ  عم  تلخد  لاق  هنا  ریمع  نبا  نع  اضیا  جرخا 

هتجوز نم  ةأرما  هنم و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 
نع ینتلاس  تلاقف  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  باجحلا  ءارو  نم  اهلأست  اهتعمسف  ۀشئاع  یلع  یّمأ  عم  تلخد  لاق  ّهنا  ریمع  نبا  نع  اضیا  هیف  و 

هتأرما نم  هیلإ  ّبحا  ةأرما  هنم و ال  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ادحا  ملعا  ام  لجر 

مهن لهچ و  هجو 

هتفگ نیطمّسلا  رد  مظن  رد  يدنرز  هکنآ 
هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  ّيأ  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاعل  تلاق  راصنالا  نم  ةأرما  ّنا  يوریو 

بلاط یبأ  نب  یلع  تلاق  ملس  هیلع و 
هتفگ لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  نیدلا  باهش  و 

یلا ّبحا  ملـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  ّيأ  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀـشئاعل  تلاـق  اـهنا  راـصنالا  نم  ةأرما  نع 
يدنرزلا هاور  بلاط  یبأ  نب  یلع  تلاق  ملس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 

ادـخ لوسر  باحـصا  زا  سک  مادـک  هک  درک  لاؤس  ار  رابتالاو  هشئاع  ترـضح  راصنا  زا  ینز  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلـالد  تیاور  نیا 
فاـصنا دـیزمب  ۀـشئاع  ترـضح  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  يوـسب  دوـب  ّبحا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  باـنج  باحـصا  ّبحا  هک  دـندومن  داـشرا  دـندومرف و  قحب  فارتعا 
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هشئاع ترـضح  داشرا  قوطنمب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیّبحا  دندوب  باحـصا  لخاد  ثلاث  یناث و  لّوا و  رگا  سپ  دوب  مالّـسلا 
بجوم هیانکلاب  ول  نآ و  رکذ  هک  رگید  هقرف  لخاد  دنزاس و  جراخ  باحصا  زا  ار  هثالث  هدش  امرف  راک  ار  تّمه  ّولع  لامک  رگا  تستباث و 

توبث مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلضفا  ّتیبحا و  توبث  هک  ام  بولطم  مه  زاب  سپ  دنیامن  تسا  هیّنـس  بولق  زازیمـشا  صّغنت و 
نیزا تفالخ  تیلباق  سپ  رگید  هرمز  رد  جلاو  دنوشن و  باحصا  لخاد  هثالث  هاگ  ره  هچ  دوشیم  رهاظ  تسترضح  نآ  هلـصافیب  تفالخ 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تافص  یسدق  تاذ  رد  تفالخ  راصحنا  دنشابن  تفالخ  قئال  تارضح  نیا  هاگ  ره  دش و  عفترم  دوخ  تارـضح 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هاگ  ره  زین  یفتنم و  یّنـس  هعیـش و  عامجاب  رگید  لامتحا  هک  دوش  ققحم  تباث و  اـمتح  اـعطق و  مالّـسلا 

ددرگ ققحتم  امتح  تیولواب  باحصا  ریغ  زا  ترضح  نآ  ّتیلضفا  ّتیبحا و  لوضفم  باحصا  عیمج  دشاب و  باحصا  ّبحا 

مهاجنپ هجو 

هتفگ نیطمّسلا  ررد  مظن  رد  يدنرز  هکنآ 
تـسل تلق  ۀـمطاف  تلاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ساّنلا  ّبحا  ناک  نم  اهتلأسف  ۀـشئاع  یلع  تلخد  لاـق  ریمع  نب  عیمج  نع 

اهجوز تلاقف  لاجّرلا  نع  کلأسا 
هتفگ لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  و 

ۀمطاف تلاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ساّنلا  ّبحا  ناک  نم  اهتلأسف  اهنع  هَّللا  یضر  ۀشئاع  یلع  تلخد  لاق  ریمع  نب  عیمج  نع 
اهجوز تلاقف  لاجّرلا  نع  کلأسا  امنا  ءاسنلا  نع  کلأسا  تسل  تلق 

103 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يدنرزلا هاور 

هتفگ و فرطتسم  رد  یهیشبالا  بیطخلاب  فورعملا  دمحا  نب  دمحم  و 
ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  سانلا  ّبحا  ناک  نم  ینیربخا  اـهل  تلقف  اـهنع  هَّللا  یـضر  ۀـشئاع  یلع  تلخد  ریمع  نب  عیمج  لاـق 

ملس هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  سفن  تلأس  دقل  اماّوق و  اماوص  ناک  دقل  هَّللا  وف  اهجوز  تلاق  لاجّرلا  نع  کلأسا  اّمنا  تلق  ۀمطاف  تلاق 
نیزا ّیلع  یضق  رما  تلاق  تکب و  اههجو و  یلع  اهرامخ  تلسرأف  ناک  ام  یلع  کلمح  امف  تلق  هیف  یلا  اهدرف  هدی  یف 

هیلع هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  سان  ّبحا  زا  راسفتـسا  هدش  زئاف  هشئاع  ترـضح  تمدخب  ریمع  نب  عیمج  هک  تسرهاظ  تیاور 
لاعتم بر  لوسر  يوسب  لاجر  ّبحا  زا  لاؤس  زاب  عیمج  نوچ  دومن و  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  رکذ  وا  ترـضح  درک و  ملـس  هلآ و  و 

ریما باـنج  ّتیبـحا  سپ  دومن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رکذ  هشئاـع  ترـضح  درک  لاـیللا  رهنلا و  عباـتت  اـم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
زا دیعب  ار  هشئاع  ترضح  فاصنا  رسارس  فارتعا  نیا  هوجولا  عیمج  نم  عیمج  نوچ  هدومرف و  تباث  لاجر  عیمج  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
ّمأ نآ  لمع  تفلاخم  راهظا  نارود و  هدـهتجم  نآ  غیلب  عیرقت  ناـک  اـم  یلع  کـلمح  اـم  هغیلب  هملکب  راـچان  تفاـی  فازج  لـها  تـالیوات 

راچان راک  زا  رود  لیوات  باوبا  دادسنا  رارطـضا و  زجع و  دـیزم  ببـسب  راگزور  هدـیرف  نآ  سپ  دومن  نامز  هعّروتم  نآ  فارتعاب  نایبصلا 
زا کشر  ررد  کـشا  تارطق  دیـشک و  سدـقم  يور  رب  كراـبم  راـمخ  دـیزخ و  راـجنهان  لـلعت  هب  هوفت  زا  تومـص  توکـس و  خاروسب 

ودع عفد  سوهب  زاب  دینادرگ و  نایامن  نشور و  نابات  سمش  لثم  لمج  برح  باکترا  رد  لمع  وس  للخ  للز و  دیراب و  شرس  ياهمشچ 
تخاس و ناور  رابرهگ  نابز  رب  راگدرورپ  ياضقب  راک  نیا  هلاوح  رادغ  هیربج  دیدس  ریغ  دیلقتب  راوعلا  ۀحیرـص  همیظع  نیا  باکترا  رانش 
رد ردق  اضقب و  نیللعتم  هیربج  رب  نآ  ریغ  رد  وا  ریغ  جاهنم و  رد  هیمیت  نبا  مالسالا  خیـش  هک  تاعینـشت  عیمج  قاقحتـسا  هطرو  رد  ار  دوخ 

تخادنا دناهدرک  دای  رکنم  یصاعم  ماحتقا 
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مکی هاجنپ و  هجو 

تسروطسم لامعلا  زنک  رد  هکنآ 
ببس ناک  ءیش  يأ  تلق  بلاط  یبأ  نب  یلع  تلاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ساّنلا  ّبحا  ناک  نم  ۀشئاعل  تلق  لاق  ةورع  نع 

هَّللا ردق  نم  کلذ  ناک  تلاق و  هَّللا  ردق  نم  کلذ  تلق  کما  كوبا  جوزت  مل  تلاق  هیلع  کجورخ 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  سان  ّبحا  هک  درک  لاؤس  هشئاع  ترـضح  زا  ـالّوا  هورع  هک  تسرهاـظ  تیاور  نیزا  ن 

سان عیمج  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  سپ  دوب  بلاط  یبأ  نب  یلع  هک  دومن  داشرا  هشئاع  ترـضح  دوب  سک  مأ  هک  ملس 
نیا هک  دنامن  یغاسم  ار  هلیلع  تالیوات  دش و  رهاظ  هشئاع  ترضح  داشرا  بسح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب 

لاؤس و نیا  سفن  هکنآ  رب  هوالع  هچ  تسردـقم  نم  ای  دـندوب  بئاغ  نامهب  نالف و  ای  تسلکالا  یف  بحا  دارم  هک  تفگ  دـنناوتیمن  اـج 
نیننـستم ةورع  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  نا  زا  هک  تیاور  همتت  نآ  نالطب  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  تسفکنتـسم  یبآ و  تالیوات  نیزا  باوج 

نا دادـساب  داشرا  نیا  تافانم  هتـسناوتن  رگج  درد  طبـض  دومن  ناشیلاع  هشئاع  ترـضح  نامجرت  تیادـه  باوجب  ناـنیمطا  يرع  قاـثیتسا 
جربت و جراعم  رب  جورع  جورـسلا و  یلع  بوکرلا  ۀـکرات  تاردـخم  تاداع  زا  جورخ  رد  دادـس و  اب  هفیفع  نآ  لمع  اب  دازن  الاو  هدـهتجم 

نآ فیرـش  رطاخ  لالما  مالیا و  بجوم  لانملا  زیزع  لاؤس  نیا  هتخاس و  رهاظ  هیلع  کـجورخ  ببـس  ناـک  ءیـش  يأ  هغیلب  هملکب  جورخ 
لیجخت نیهوت و  رس  رب  بضغ  شیط و  دیزم  يالیتسا  ببسب  نآ  باوجب  هک  دیدرگ  يّدحب  لامک  ای  هدهتجم 

104 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
امرف راک  بدا  تیاعر  ملح و  تیاهن  هورع  ارت  ردام  وت  ردپ  درک  جـیوزت  ارچ  هک  دیـسرپ  دیـسر و  لیلج  یعبات  نآ  رد  ام  رکذـب  لیبن  هورع 

لثامم مه  ار  دوخ  جورخ  هشئاع  ترـضح  سپ  دومن  یهلا  ردقب  هلاوح  ار  دوخ  ردام  جـیوزت  هدرکن  رهاط  باوج  زا  یلالک  یلالم و  هدـش 
: عارصم دافمب  ریبخ  دزیا  ریدقت  رد  هورع  ردام  جیوزت 

تخاس و صالخ  هورع  تسد  زا  دوخ  كرابم  نماد  لیـصا  ریغ  لیوست  لیلع و  لـیثمت  نیاـب  دومرف و  دـننکیم  ریدـقتب  هلاوح  رگد  یموق 
نآ ّتیبحا  هکلب  دوبیمن  هماـع  ّتیبحا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیبحا  رگا  سپ  تخادرپـن  یفاد  یفاـش و  یباوج  چـیه  راـهظاب 

دیشکیمن و ریوشت  زجع و  تمحز  همه  نیا  هورع  لاؤسب  هشئاع  ترضح  دوبیم  ثلاث  هکلب  یناث  هکلب  لوا  ّتیبحا  دعب  هَّللا  ذاعم  ترـضح 
تیبحا هَّللا  ذاعم  هک  دـیزرویم  راصتقا  ردـق  نیمه  رب  دـیزگیمن و  ریرحن  هورع  رییعت  لیجخت و  خاروس  رد  جولو  ریدـقتب و  جورخ  هلاـحا 
هدهتجم نآ  دجام  دلاو  تیبحا  رد  لاجر  مدـقا  تسا و  هیئزج  تیبحا  نیا  هکلب  تسین  هماع  ّتیبحا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  بانج 
نینمؤملا ریما  بانج  تیبحا  هاگ  ره  سپ  یناورم  هفارز  یبرم  یناج  ثئاع  ثلاث  یفاثألا  ۀـثلاث  یناث  قحال  یناث و  لوا  یلات  تسلاـمک و  اـب 

ترضح نآ  رب  جورخ  رد  سپ  دیدرگ  لئآ  انتعا  مدعب  تقیقح  رد  لزان و  طخس و  طحنم  مدقت  هجرد  زا  هبترم  نیاب  هَّللا  ذاعم  مالّسلا  هیلع 
شلتقب مکح  دشاب و  هتخاون  مالم  عینشت و  نعط و  نعلب و  ار  ثلاث  ترضح  هاگ  ره  هشئاع  ترضح  تسبارغتسا و  باجعتـسا و  ماقم  مادک 

دوب يو  زا  رخاتم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیبحا  رگا  سپ  هدنار  نامجرت  تیاده  نابز  رب  الثعن  هَّللا  لتق  الثعن  اولتقا  هملک  هداد و 
تفرگیم رد  رارطضا  زجع و  راشتنا و  تریح و  ارچ  ترضح  نآ  رب  دوخ  جورخ  زا  راذتعا  رد  ار  هشئاع  ترضح 

مود هاجنپ و  هجو 

هتفگ هرضن  ضایر  رد  يربط  بحم  هکنآ 
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یحرجلا يوادا  یـضرملا و  یلع  موـقا  رافـسالا و  یف  هعم  جرخا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلاـب  سنا  یل  ناـک  تلاـق  ۀـیرافغلا  ةذاـعم  نع 
ّیلا و لاجرلا  ّبحا  اذه  ّنا  ۀشئاع  ای  لوقی  هتعمس  هدنع و  نم  جراخ  یلع  ۀشئاع و  تیب  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  تلخدف 

اهیلع تلخدـف  ۀـنیدملا  یلا  ۀـشئاع  تعجر  يرج  ام  ةرـصبلاب  ّیلع  نیب  اهنیب و  يرج  نا  اّملف  هاوثم  یمرکا  هقح و  هل  یفرعاـف  ّیلع  مهمرکا 
فیک تلاق  ةذاعم  تلاق  لاق  ام  هیف  کل  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس  ام  دعب  مویلا  کبلق  فیک  نینمؤملا  ّمأ  ای  اهل  تلقف 

تعمـس ۀـینب  ای  لاقف  ّیلع  یلا  رظنلا  میدـتل  کنا  تبا  ای  تلقف  هیلإ  رظنلا  نم  ّلمی  اندـنع ال  یبأ  ّیلع و  لخد  اذإ  ناـک  لـجرل  یبلق  نوکی 
يدنجخلا هجرخا  ةدابع  ّیلع  هجو  یلا  رظنلا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 

هتفگ افتکا  رد  ینمی  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  و 
يوادا یـضرملا و  یلع  ۀـمدخلاب  موـقا  رافـسالا و  یف  هعم  جرخا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلاـب  سنا  یل  ناـک  تلاـق  ۀـیرافغلا  ةذاـعم  نع 

ّبحا اذه  نا  ۀـشئاع  ای  لوقی  هتعمـس  هدـنع و  نم  جراخ  ّیلع  ۀـشئاع و  تیب  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  تلخدـف  یحرجلا 
ۀنیدـملا یلا  ۀـشئاع  تعجر  يرج  اـم  ةرـصبلاب  ّیلع  نیب  اـهنیب و  يرج  اـملف  هاوـثم  یمرکا  هقح و  هل  یفرعاـف  ّیلع  مـهمرکا  ّیلا و  لاـجرلا 

ای تلاق  لاق  ام  هیف  کل  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ام  دـعب  مویلا  کبلق  فیک  نینمؤملا  ّمأ  اـی  تلقف  اـهیلع  تلخدـف 
ۀینب ای  لاق  یلع  یلا  رظنلا  میدـتل  کنا  تبا  ای  تلقف  هیلإ  رظنلا  نم  لمی  اندـنع ال  یبأ  یلع و  لخد  اذإ  ناک  لجرل  یبلق  نوکی  فیک  ةذاعم 

هَّللا لوسر  تعمس 
105 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیعملا ءاملا  یف  يدنجخلا  ناهربلا  هجرخا  ةدابع  یلع  یلا  رظنلا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 
رب دراد  هحیرـص  تلالد  دننکیم  لقن  زا و  یباصو  يربط و  هدومرف و  جارخا  دنجخ  همالع  دـنمجرا  ریرحت  هک  تیادـه  اپارـس  تیاور  نیا 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  ناشیا  ریغ  ۀـثالث و  هباحـص  عیمج  زا  دوب  ّبحا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ندرب  فیرـشت  دـعب  ماقم  ـالاو  هشئاـع  باـطخب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  اریز  ملس 

ّبحا مالّـسلا  هیلع  یلع  ینعی  نیا  هک  یتسردـب  هشئاع  يأ  هک  دومرف  داشرا  مالّـسلا  ۀـیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  ماـنا  رورـس  دزن  زا  مالّـسلا 
هـشئاع هبطاخم  تسلاجر و  عیمج  قارغتـسا  لومـش و  دیفم  ماللاب  یّلحم  عمج  لاجّرلا  ظفل  سپ  تسنم  رب  ناشیا  مرکا  نم و  يوسب  لاجر 

فیـصح مکح  نیرد  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مانا  رورـس  مامتها  دیزم  تبثم  دیکات  فرحب  ماظن  تغالب  مالک  ریدـصت  ادـن و  فرحب 
تلاسر بانج  زین  دش و  تباث  مامتها  دیکات و  تحارص و  لامکب  لاجر  عیمج  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  سپ  تسماظنلا 

داشرا مامت  تحارصب  مه  نیا  هدومرفن  افتکا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  ضحم  تابثا  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام 
اب داشرا  نیاب  هّماع  ریغ  هّصاخ  ّتیبحاب  ّتیبحا  لیوات  لـالتخالا  ریثک  لاـمتحا  سپ  تسترـضح  نآ  رب  لاـجر  مرکا  باـنج  نآ  هک  هدومرف 

دعب ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  زین  دیدرگ و  عشقنم  امتح  اعطق و  هجمـس  تاکیکـشت  باحـس  عفدنم و  ۀّیلک  دادـس 
قیرطب بام  تمرکم  هشئاع  باطخب  سک  همه  زا  ترضح  نآ  تیمرکا  لاجر و  عیمج  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  تابثا 
هکنآب ار  باصن  تلالج  نآ  دومرف  رما  ۀجحملل  احاضیا  ۀجحلل و  امامتا  دادـس  اب  داشرا  نیزا  دوصقم  راهظا  باوص و  اب  مکح  نیرب  عیرفت 

حضاو و يّدـحب  مارم  رب  ثیدـح  نیا  تلالد  ار و  ترـضح  نآ  ياوثم  دـنک  مارکا  ار و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  قح  دسانـشب 
ینعی درپس  هقراخ  ههیقف  هقذاـح و  هدـهتجم  نآ  خـیبوت  فینعت و  عیرقت و  تیکبت و  قیرط  درب و  ناـب  یپ  مه  هیراـفغ  هذاـعم  هک  دوب  رهاـظ 
داشرا رب  لمع  اب  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مانا  رورـس  سفن  هبراحم  رب  ماقمیلاع  هردخم  نآ  مادقا  يازفا  تریح  يارجام  تافانم  راهظاب 
باجح هطساو و  الب  شوین  قح  شوگب  هشئاع  ترضح  هک  دانتلا  موی  یلا  ةولّـصلا  ۀیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  داجما  يایبنا  رورـس  دادس  اب 

دوب هدینـش  بام  تفع  هیرافغ  يوربور  بالم  باط  کسم و  حـفن  ام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاـسر  باـنج  سدـقا  ناـبز  زا 
يزاون و تغالب  يزادرپ و  هلیح  يزاس و  هفیقـس  همه  نآ  اـب  ار  وا  ترـضح  دوبر و  لـضف  لـصخ  هزئاـح  نآ  لذـع  مول و  رد  قبـس  يوگ 
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ۀیئرجلا مزحلا و  ملثلا و  جـهن  یلع  هیراجلا  هیرافغ  ماظنلا  عیدـب  مـالک  باوجب  يزاـجح  یقارع و  موق  همیظع ز  هنتف  عاـقیا  يزادـناشتآ و 
قئاقح نابز  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هعراـب  تلیـضف  قح  ءاـجلاب  دـماین و  رظن  قحب  فارتعا  زج  هراـچ  ملـصلا  عدـجلا و  یلع 

ماودـلا و یلع  ناـنملا  کـلملا  مالـس  هیلع  ناـنمؤم  ریما  كراـبم  يور  يوـسب  رظن  تـمادا  هـک  نارود  هدـهتجم  نآ  دـجام  دـلاو  ناـمجرت 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  ینابم  دییـشت  دومرف و  لقن  درکیم  اهتیب  یف  یلع  نوک  ۀـمرکملا و  اـهتنبا  یلع  لوخدـلا  دـنع  رارمتـسالا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يوسب  رظن  هکنآ  رب  هلاد  تیاور  نیرب  قیقر  میلح  نآ  لمع  قیتع و  ترضح  تیاده  اپارس  تیاورب  مالّسلا 
هلیـصا ریغ  تاعیدـخت  هلیئـض و  تاعیملت  هلیخد و  تالیوست  هلیلع و  تالیوات  عیمج  ساـسا  هک  اـهرجا  هیلع  اـهّرد و  هللف  دومن  تستداـبع 

تاهیومت نیقفلم و  نیقذامم و  هفیخـس  تاسیبلت  هکیکر و  تاکیکـشت  ياـپ  لحمـضم و  فیح  فسع و  باحـصا  غیز و  قیوزت و  باـبرا 
نیقدشتم هعینش  تاهیوشت  هعیظف و 

106 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّتیبحا رگا  هک  اریز  تخادـنا  نیفـسعتم  نیفلکتم و  نیدـئاح و  نیدـناعم و  يالاک  نمرخ  رد  رابررـش  شتآ  تخاـس و  لزلزتم  نیعطنتم  و 

تیاکش و بینات و  عیرقت و  باوجب  هشئاع  ترـضح  دوبیمن  لاجر  عیمج  هقرغتـسم  هّماع  هقلطم  ّتیبحا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
هیجوت و ضقن و  صقنب و  تسد  ارچ  تخادنایم و  لمج  هبراحم  بیوصت  دـییات و  كرت  تمادـن و  بیجب  رـس  ارچ  دـیراد  هیرافغ  بییعت 

لاجر عیمج  ّبحا  ۀـقیقح  دوب و  هّمات  ریغ  هصقان  تلیـضف  هّماع و  ریغ  هّیئزج  ّتیبحا  نیا  هک  تخاسیم  داشرا  تخادـنایمن و  لیلع  لیوات 
اب سپ  تساّنـسلا  ةرهاب  نآ  دوخ  ءاـسن  عیمج  ّبحا  هدوب و  لاـطبالل  ۀـحفاکملا  لاّزنلل و  ةرّدـصتملا  لاـجحلا  یف  هرّدـخم  نآ  دـجام  دـلاو 

تـسضحم مدع  لثم  هکلب  درادـن  یعقو  هّیئزج  ّتیبحا  نآ  هلباقمب  هک  نم  دـلاو  نم و  يارب  لیبن  لضف  لیلج و  فرـش  نیا  لوصح  فصو 
ریغ شهجو  دـشاب  اهزیچ  هکلب  يزیچ  شبلق  رد  رگا  یفانم و  ریغ  نآ  اب  هلباقم  هبراحم و  هک  ییامنیم  ریطخ  ریغ  ّتیبحا  نیاـب  ریکذـت  ارچ 

ياصقا لقن  يوسب  نآ  فالخ  رب  هکلب  دندیشک  كرابم  رس  رب  نا  زا  تومص  توکس و  رجعم  دندیـشک و  رد  مد  نایب  نیزا  نوچ  یفاخ و 
دش حضاو  ۀحارص  دندیدرگ  تسترضح  نآ  ّتیبحا  لیلد  مه  نآ  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوخ  لیبن  دلاو  لیجبت  میظعت و 

هدـساف و تالیوست  هلمج  زا  همه  باب  نیرد  نیتنعتم  تالیوات  رگید  هّیئزج و  ّتیبحاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  لیوات  هک 
ساسا هکلب  دننکن  كرت  فیرحت  لیوات و  هّیضرمان  هیجس  زین  هشئاع  ترضح  تاداشرا  همه  نیا  عامس  دعب  رگا  تسا و  هدساکا  تاقیوزت 

رب نامز  هدـهتجم  نآ  نامجرت  قئاقح  نایز  زا  حیرـص  ّصن  یتا  هجو  رد  راچان  دـننک  زاب  عیدـخت  لیوست و  لداعمب  فاصنا  مرزآ و  ایح و 
دانـساب مه  نآ  نانم و  دزیا  مساـب  یعرـش  فلحب  دـکوم  مه  نآ  ناـشیلاع و  نآ  دـجام  دـلاو  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ّتیبحا 

میامن تباث  ناعتسملا  هَّللا  دمحب  نأشلا  عیفر  نیطاسا  حیرصت  بسح  حیحص 

موس هاجنپ و  هجو 

هتفگ دوخ  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  هکنآ 
عمـسف ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  رکب  وبا  نذاتـسا  ریـشب  نب  نامعّنلا  لاق  لاـق  ثیرح  نب  ورمع  اـنث  سنوی  انثّدـح  میعن  وبا  اـنث 

تنب ای  اهل  لاق  اهیلإ و  يوهاف  لخدف  رکب  وبا  نذاتـساف  اثالث  یبأ  نم  کیلإ  ّبحا  اّیلع  ّنا  تفرع  دقل  هَّللا  لوقت و  یه  ایلاع و  ۀشئاع  توص 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  کتوص  نیعفرت  کعمسأ  نامور أ ال  مأ 

هتفگ صئاصخ  باتک  رد  یئاسن  و 
نب نامعّنلا  نع  ثیرح  نب  ورمع  نع  قاحـسا  یبأ  نب  سنوی  انابنا  لاق  دّـمحم  نب  ورمع  انابنا  لاق  يزورملا  میحّرلا  دـبع  نب  ةدـبع  ینربخا 
نم کیلإ  ّبحا  اّیلع  ّنا  تملع  دقل  هَّللا  لوقت و  یه  ایلاع و  ۀشئاع  توص  عمسف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  یلع  رکب  وبا  نذاتسا  لاق  ریشب 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 489 

http://www.ghadirestan.com


یلـص هَّللا  لوسر  هکـسماف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  کتوص  نیعفرت  كارا  ۀنالف  تنب  ای  لاق  اهمطلیل و  رکب  وبا  يوهاف  یبأ 
وبا نذاتسا  ّمث  لاجّرلا  نم  کتذقنا  ینتیار  فیک  ۀشئاع  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ابـضغم  رکب  وبا  جرخ  ملـس و  هیلع و  هَّللا 

لوسر لاقف  برحلا  یف  ینامتلخدا  امک  ملّـسلا  یف  ینالخدا  لاقف  ۀشئاع  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  حلـصا  دق  کلذ و  دـعب  رکب 
انلعف دق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا 

هدومرف يرابلا  حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  و 
توص عمسف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  یلع  رکب  وبا  نذاتسا  لاق  ریـشب  نب  نامعنلا  نع  حیحـص  دنـسب  یئاسّنلا  دواد و  وبا  دمحا و  جرخا 

یبأ نم  کیلإ  ّبحا  اّیلع  ّنا  تملع  دقل  هَّللا  لوقت و  یه  ایلاع و  ۀشئاع 
هتفگ يوس  طارص  رد  يرداق  دومحم  دّیس  و 
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ّبحا اّیلع  ۀمطاف و  نا  تفرع  دـقل  هَّللا  لوقت و  یه  ایلاع و  ۀـشئاع  توص  عمـسف  یفطـصملا  یلع  نذاتـسا  رکب  ابا  ّنا  ریـشب  نب  نامعّنلا  نع 

یلص هَّللا  لوسر  یلع  کتوص  نیعفرت  کّنعمسأ  نالف ال  تنب  ای  لاقف  اهیلع  يوهاف  رکب  وبا  نذاتـساف  اثالث  وا  نیتّرم  یبأ  نم  یّنم و  کیلإ 
دمحا مامالا  هاور  ملس  هیلع و  هَّللا 

هدایز یضترم  ترضح  اب  يوفطـصم  بانج  تدوم  تبحم و  هلمجلاب  هتفگ  نینمؤملا  ةآرم  رد  هَّللا  یلو  يولوم  حیحّـصلا و  لاجر  هلاجر  و 
دروآیم و كرابم  نابز  رب  ّتبحم  روفو  رب  ّهلاد  تاملک  هشیمه  ترضح  نآ  هچنانچ  دوب  دح  زا 

یه ایلاع و  ۀشئاع  توص  عمسف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  یلع  رکب  وبا  نذاتـسا  لاق  ریـشب  نب  نامعنلا  نع  صئاصخلا  یف  یئاسّنلا  جرخا 
هَّللا لوسر  یلع  کتوص  نیعفرت  كارا  ۀـنالف  تنب  ای  لاق  اهمطلیل و  رکب  وبا  يوهاف  یبأ  نم  کـیلإ  ّبحا  اـّیلع  ّنا  تملع  دـقل  هَّللا  لوقت و 
فیک ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف  ابـضغم  رکب  وبا  جرخ  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هکـسماف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
ملّسلا یف  الخدا  لاقف  ۀشئاع  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  حلطـصا  دق  کلذ و  دعب  رکب  وبا  نذاتـسا  مث  لجّرلا  نم  کتذقنا  ینتیأر 

انلعف دق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  برحلا  یف  ینامتلخدا  امک 
نیملاعلا ّبر  كاپ  مانب  نیمهب  تسدّـکوم  هک  نینمؤملا  ماهقیدـص  ترـضح  تداهـش  زا  یهانپ  تلاسر  باـنج  تناـعا  یهلا و  نوعب  سپ 

یلاع ردپ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانج  يوسب  دوب  ّبحا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دش  رینتـسم  رهاظ و 
رازهب ّتنس  لها  هک  هّیدر  هدساف  تالیوست  هکیکر و  هدراب  تاهیجوت  الاح  ءادعألا  هب  تدهـش  ام  لضفلا  رطخلا و  ۀلیلج  هدهتجم  نآ  رهگ 

تعاشا قدص و  قح و  يافخا  دنتخیریم و  كاخ  نشور  باتفآ  رد  دندرکیم و  عارتخا  ریط  ثیدح  رد  شـشوک  یعـس و  دـک و  دـج و 
ثیداحا نیا  تلالد  نوچ  هک  دابم  بجتحم  دمآ و  رب  لطاع  تحص  هیلح  زا  لطاب و  رـس  زا  نینمؤملا  ّمأ  بانج  تیانعب  دنتـساوخیم  لطاب 

نیمهب دوب  روفـس  عوطـس و  تیاغ  روهظ و  حوضو و  تیاهن  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هقلطم  ّتیبحا  رب  هعطاس  راـثآ  هعطاـق و 
رب تلالد  ببسب  نآ  هک  دومرف  حیرص  حیرصت  رذ  یبأ  ترضح  هذاعم و  هشئاع و  ثیدحب  تبـسن  يدنجخ  دمحا  نیدلا  لالج  هماّلع  ببس 

دشابیم ریط  ثیدح  دّیؤم  دضاعم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  بحا 
نینمؤملا ریما  بانج  ندوب  قلخلا  ّبحا  ّهلدا  هروکذم  رابخا  هک  دومرف  هدافا  ۀحارص  هّیدن  هضور  رد  ریمالا  لیعامـسا  نب  دّمحم  هماّلع  زین  و 

زا تسبجع  لامک  نکل  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  هیلع  فقتس  امک  دشابیم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  بام  تلاسر  بانج  يوسب  مالّـسلا  هیلع 
هذاـعم و هشئاـع و  ثیدـح  ندوب  حیرـص  فصو  اـب  دـیدرگ و  لـیوست  عیملت و  بکترم  ناـسچ  رهمت  رحبت و  همه  نآ  اـب  هک  يربط  ّبحم 

ّیبنلا ۀّیبحاب  هصاصتخا  رکذ  تسروکذم  يربط  بحم  هرـضن  ضایر  رد  دیـسر  لیوات  فیرحت و  رـس  رب  ادانع  ّتیبحا  رد  ّرذ  یبأ  ترـضح 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص 

هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبح  ساّنلا  ّيأ  تلئس  ۀشئاع  نع 
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يذمّرتلا هجّرخ  اماوق  اماوص  تملع  ام  ناک  نا  اهجوز  تلاق  لاجّرلا  نم  لیقف  ۀمطاف  تلاق  ملس  هیلع و 

بیرغ نسح  لاق  و 
یلص هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ةأرما  ملـس و ال  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناک  الجر  تیأر  ام  تلقف  یلع  اهدنع  رکذ  دق  اهنعو و 
ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلاب  سنا  یل  تناک  تلاق  ۀّیرافغلا  ةذاعم  نع  یقـشمدلا و  ظفاحلا  صلخملا و  هجّرخ  هتأرما  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا 
یضر یلع  ۀشئاع و  تیب  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  تلخدف  یحرجلا  يوادا  یضرملا و  یلع  موقا  رافسالا و  یف  هعم  جرخا 

يدنجخلا هجّرخ  هاوثم  یمرکا  هقح و  هل  یفرعاف  ّیلع  مهمرکا  ّیلا و  لاجّرلا  ّبحا  اذه  ّنا  ۀشئاع  ای  لوقی  هتعمسف  هدنع  نم  جراخ  هنع  هَّللا 
هَّللا نم  اردق  ناک  تلاقف  لمجلا  موی  اهرما  نع  اهتلأسف  ۀشئاع  یلع  یّمأ  عم  تلخد  لاق  عمجم  نع  و 

هیلإ ناک  ساّنلا  ّبحا  هتجوز  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ساّنلا  ّبحا  نع  تلأس  تلاقف  ّیلع  نع  اهتلأس  و 
ّبحاب ینربخت  الا  ّرذ  ابا  ای  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دجـسم  یف  وه  ّرذ و  یبأ  یلا  لـجر  ءاـج  لاـق  ۀـبلعث  نب  ۀـیواعم  نع  و 

یلا مهّبحا  ّیلا  مهّبحا  ۀـبعکلا  ّبر  يأ و  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  مهّبحا  کیلإ  سانلا  ّبحا  ّنا  ملعا  یناف  کیلإ  ساـّنلا 
هتریس یف  ءالملا  هجّرخ  ّیلع  یلا  راشا  خیشلا و  كاذ  وه  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 

نیب اعمج  اقلطم  هیلإ  ّبحا  ۀشئاع  هتیب و  لها  نم  هیلإ  ساّنلا  ّبحا  اّیلع  ّنا  یلع  اذه  لمحیف  هیلع  قفتملا  یف  هذه  لثم  رکب  یبال  مّدقت  دـق  و 
ام هدّیؤی  نیثیدحلا و 

هظفل قاّزرلا و  دبع  هجّرخ  ّیلا  یتیب  لها  ّبحا  کتحکنا  ۀـمطافل  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  ّنا  ةرهاّطلا  ۀـّیّرّذلا  یف  یبالوّدـلا  هاور 
ّیلا یلها  ّبحا  کتحکنا 

هتفگ و مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  رد  هدیدع  ثیداحا  رکذ  دعب  يربط  ّبحم  دیلقتب  ءافتکالا  باتک  رد  زین  یباّصو  و 
سانلا ّبحاب  ینربخت  الا  ّرذ  ابا  ای  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دجـسم  یف  وه  ّرذ و  یبأ  یلا  لجر  ءاج  لاق  ۀبلعث  نب  ۀیواعم  نع 

یلا مهّبحا  ّیلا  مهّبحا  ّنا  ۀـبعکلا  ّبر  يأ و  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  مهّبحا  کیلإ  ساـنلا  ّبحا  ّنا  فرعا  یناـف  کـیلإ 
هتریس یف  الملا  هجرخا  هنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  راشا  خیشلا و  کلذ  وه  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 

اقلطم هیلإ  سانلا  ّبحا  ۀـشئاع  هتیب و  لها  نم  هیلإ  ساّنلا  ّبحا  ناک  اّیلع  ّنا  یلع  اذـه  لمحیف  هیلع  قفتملا  یف  اذـه  لثم  رکب  یبال  مّدـقت  و 
ام هدّیؤی  نیثیدحلا و  نیب  اعمج 

هعماج یف  قازّرلا  دبع  هجرخا  ّیلا  یتیب  لها  ّبحا  کتحکنا  ۀمطافل  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  نا  ةرهاّطلا  ۀیّرّذلا  یف  یبالودلا  هاور 
ّیلا یلها  ّبحا  کتحکنا  هظفل  و 

زا ترـضح  نآ  تیلـضفا  دیفم  هک  هّیئزج  هّصاخ  ّتیبحاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  لیوات  نالطب  دنچ  ره  هک  تسناد  دـیاب 
رپ مدرک  دراو  کـی  ره  تلـالد  ریرقت  رد  هـک  یناـیب  هـب  هذاـعم  هشئاـع و  ثیدـح  رذ و  یبأ  ترــضح  داـشرا  رد  دـشابن  وا  ریغ  رکب و  یبأ 

زاـب ّتبحم  حاـضیا  تّجح و  ماـمتا  رباـنب  نکیل  تسیفاو  یفاـک و  نآ  تعاـظف  نـالطب و  راـهظا  يارب  هقباـس  هوجو  رگید  زین  تسرهاـظ و 
امب یتّرضم  میلست  ریدقت  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  تیبلها  تبـسنب  ترـضح  نآ  ّتیبحا  صیـصخت  هک  میوگیم 

ثیدح نیلقث و  ثیدح  لثم  رایسب  ثیداحا  زا  هک  اریز  دناسریمن 
109 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

شیرق رئاس  زا  مشاه  ینب  ّتیلـضفا  ثیداحا  هدروآ و  درخ  تافنـصم  رد  يربط  بحم  دوخ  ار  نا  زا  هلمج  هک  نآ  لثم  هنیفـس و  ثیدح  و 
يذمرتلل و حیحـصلا  عماجلا  یف  امک  هدومرف  دوخ  ّتیلـضفا  تابثا  راختفا و  ماقم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک 

نینمؤملا ریما  بانج  هاگ  ره  سپ  مومعلا  یلع  سان  عیمج  زادـنا  لضفا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  تستباث  هریغ  میعن و  یبال  ةوبنلا  لئالد 
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ثیداحا هچنانچ  هَّللا  دمحب  دوش و  تباث  اعطق  ترضحنا  هماع  تیلـضفا  سان و  رئاس  زا  ترـضحنا  ّتیبحا  دشاب  تیبلها  بحا  مالّـسلا  هیلع 
ناشیا رب  يدحا  لیـضفت  حبق  قلخ و  رئاس  رب  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  تیلـضفا  رب  هحـضاو  تلالد  هحیرـص  هرفوتم  رابخا  هحیحـص و  هرثکتم 

باتک رد  يدابآتلود  نیدلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  تسدوصقم  نیرب  دـهاش  زین  هینـس  ماظع  ياربک  مالعا و  ياملع  تادافا  نینچمه  دراد 
یبأ نع  لقن  یفنحلا  یندملا  يدنرزلا  نیّدلا  قحلا و  ّزع  یضاقلا  لاق  یبرقلا  یلوا  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  حرـش  یف  هتفگ  ادعّـسلا  ۀیاده 

لوزنلاب هباحصا  رما  هتلغب و  نم  لزنف  زوجلاب  بعلی  تاداّسلا  دالوا  ضعب  يأرف  دادغب  ککـس  نم  ۀّکـس  یف  اموی  ّرم  ّهنا  حر  یفوکلا  ۀفینح 
تیب لها  مالغ  نم  وا  ّیبص  نم  ریخ  هنا  هناـسل  یلع  رهظ  وا  هبلق  یف  لاـج  نم  لاـقف  هباحـصا  یلا  هّجوت  بکر و  مث  ةوطخ  نیعبرا  یـشم  و 

دادـغب نورد  یهار  رد  هنع  هَّللا  یـضر  مظعا  ماـما  يزور  هلـصاح  هدومن  جـهن  نیاـب  تراـبع  نیا  همجرت  قیدـنز و  يدـنع  وهف  هَّللا  لوسر 
لهچ دییآ و  دورف  ناپـسا  زا  نارای  يأ  تفگ  دـمآ و  دورف  رتسا  زا  ماما  دـنکیم  يزاب  زوج  هار  نورد  یک  دروخ  هدازدیـس  دـید  تفریم 

کیدزن وا  مرتهب  لوسر  دنزرف  زا  نم  هک  درآ  نابز  رب  ای  درذگ  لد  رد  ارک  ره  نم  نارای  يأ  تفگ  دش  راوس  هدـعب  تشاذـگ  يولع  مدـق 
شنابز رب  ای  دنک  نالوج  شرطاخ  رد  هک  یـسک  ره  هک  دـش  رهاظ  مظعا  ماما  هنیئم  هدافا  نیا  بسح  هَّللا  دـمحب  سپ  یهتنا  تسقیدـنز  نم 

ینعی تسقیدنز  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بام  تلاسر  بانج  تیب  لها  زا  یمالغ  ای  یکدوک  زا  تسرتهب  وا  هک  ددرگ  نایع  رهاظ و 
هک مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  ناشدوخ  ّتیلضفا  هثلث  تارضح  بولق  رد  رگا  سپ  ماود  باذع  قحتسم  مالسا و  زا  جراخ  رفاک و 

نیا هقدـنز  مظعا  ماما  داینب  قدـص  داشرا  بسح  سپ  نیتنعتلل  موعزم  وه  امک  دوب  ناور  ناـشنابز  رب  ینعم  نیا  اـی  نـال  تستیبلها و  لـضفا 
لامکب زین  دیـسر و  باب  ناشمیخفت  لالجا و  میظعت و  لیجبت و  يانب  دیدرگ و  تباث  مائل  هرفک  رد  لوخد  مالـسا و  زا  جورخ  تارـضح و 

مکح نیا  رب  انب  دنیالآیم  لوسر  سفن  نآ  رب  تارـضح  نیا  لیـضفت  هب  ار  دوخ  هنـسلا  مامت  تحارـصب  هک  یناسک  هک  دـش  حـضاو  روهظ 
هک صاع  نب  ورمع  ثیدح  اما  دنیامنیم  رهاظ  نیفـصنم  رب  دوخ  نامیا  مالـسا و  لامک  دنیابریم و  هقدـنز  ینابم  دییـشت  رد  قبّـسلا  بصق 

هذه لثم  رکب  یبال  مدقت  دق  دوخ و  لوقب  هدینادرگم و  صایتعالا  دیدش  لاکشا  موزل  زا  صانم  هعیرذ  صالخ و  هلیح  ار  نآ  يربط  بحم 
تسساوسو طبخ و  يواهم  رد  ناشعاقیا  سان و  هابشا  لیلـضت  لالزا و  سابلا و  رکم و  نیع  نآ  رکذ  سپ  هدرک  هراشا  ناب  هیلع  قفتملا  یف 

ساسا هدروآ  نامجرت  تطالس  نابز  رب  نا  زا  یفرح  دننز و  مد  ناب  قح  لها  هلباقمب  تنـس  لها  هک  درادن  نآ  تیلباق  ثیدح  نیا  زگره  و 
هوالع ماقم  نیرد  نکل  دراد  هحضاو  تلالد  تفا  رسارس  تفارخ  نیا  نالطب  رب  دش  موقرم  اقباس  هوجو  زا  يذبن  دنچ  ره  دننکرب و  فاصنا 

لقن تنس  لها  ضحم  ار  هعونصم  هیرف  هعوضوم و  تیاور  نیا  هکنآ  لوا  دوشیم  موقرم  ناب  جاجتحا  طاقـسا  هک  هوجو  زا  یـضعب  نآ  رب 
لها ثیداحا  ارچ  ددرگ  تجح  قح  لها  رب  ناشیا  تایاور  ثیداـحا و  رگا  تسین و  تجح  ّقح  لـها  رب  زگره  ناـشیا  تیاور  دـننکیم و 

ناشیا رب  ّقح 
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هیدـیز هیماما و  اب  هرظانم  هک  هدومرف  حیرـصت  نینیعلا  ةرق  رد  بطاـخم  دـلو  هَّللا  یلو  هاـش  فاـصنا  رـس  زا  هک  هّلل  دـمحلا  ددرگن و  تجح 
جاجتحا لباق  اما  تسروکذم  نیحیحص  رد  هچ  رگا  عوضوم  ثیدح  نیا  سپ  درک  دیابن  اهریغ  نع  الضف  نآ  دننام  نیحیحـص و  ثیداحاب 

روکذم دعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هک  بطاخم  دوخ  هدیدع  تادافا  هکلب  بطاخم  ذیملت  دیـشر  لضاف  هدافا  بسح  نآ  رب  هوالع  دـشابن و 
رب ملسم  يراخب و  تایاور  رد  ءارتفالا  ۀحضاو  ههیـضع  نیا  رادم  هکنآ  مود  تسین  ناقیا  قح و  لها  رب  لالدتـسا  لباق  ثیدح  نیا  دوشیم 

هتفگ رکب  یبأ  بقانم  رد  دوخ  حیحص  رد  يراخب  دشابیم  ءاذح  نارهم  نب  دلاخ 
هثعب ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نا  صاعلا  نب  ورمع  ینث  نامثع  یبأ  نع  ءاّذحلا  دلاخ  انث  راتخم  نب  زیزعلا  دبع  انث  دسأ  نب  یّلعم  انثدـح 

نب رمع  مث  لاق  نم  مث  تلقف  لاق  اهوبا  لاق  لاجرلا  نم  تلقف  ۀـشئاع  لاق  کیلإ  ّبحا  ساـنلا  ّيأ  تلقف  هتیتاـف  لسالـسلا  تاذ  شیج  یلع 
الاجر ّدعف  باطخلا 

هتفگ لسالّسلا  تاذ  هوزغ  رد  دوخ  حیحص  رد  يراخب  زین  و 
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صاعلا نب  ورمع  ثعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  نامثع  یبأ  نع  ءاذحلا  دلاخ  نع  هَّللا  دبع  نب  دلاخ  انثدح  لاق  قاحـسا  انثدح 
الاجر ّدعف  رمع  لاق  نم  مث  تلق  اهوبا  لاق  لاجرلا  نم  تلق  ۀـشئاع  لاق  کیلإ  ّبحا  سانلا  يأ  تلقف  هتیتاف  لاق  لسالّـسلا  تاذ  شیج  یلع 

مهرخآ یف  ینلعجی  نا  ۀفاخم  ّتکسف 
هتفگ رکب  یبأ  بقانم  رد  دوخ  حیحص  رد  ملسم  و 

هیلع و هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  صاعلا  نب  ورمع  ینربخا  لاق  نامثع  یبأ  نع  دلاخ  نع  هَّللا  دـبع  نب  دـلاخ  انا  لاق  ییحی  نب  ییحی  انثدـح 
دعف رمع  لاق  نم  مث  تلق  اهوبأ  لاق  لاجّرلا  نم  تلق  ۀـشئاع  لاق  کیلإ  ّبحا  سانلا  يأ  تلقف  هتیتاـف  لسالـسلا  تاذ  شیج  یلع  هثعب  ملس 

الاجر
وا همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  تسءارـصب  مظاعا  بولثم  نوعطم و  ءاربک و  هّلجا  حورجم  حودـقم و  ءاذـح  دـلاخ  و 
امل ریاغت  هظفح  نا  یلا  دیز  نب  دامح  راشا  دق  هتفگ  وا  همجرتب  بیرقت  رد  رجح  نبا  زین  هب و  جتحی  هثیدـح و ال  بتکی  متاح  وبا  لاق  هتفگ 

ثیدـح نیا  دـلاخ  هک  تسرهاظ  ملـسم  يراحب و  تارابع  زا  هکنآ  موس  ناطلـسلا  لـمع  یف  هلوخد  مهـضعب  هیلع  باـع  ماّـشلا و  نم  مدـق 
هک دش  رهاظ  سپ  هدینـشن  يزیچ  نامثع  وبا  زا  دـلاخ  لبنح  نب  دـمحا  ماما  هدافا  بسح  هکنآ  لاح  هدومن  تیاور  نامثع  وبا  زا  ار  عونـصم 
هیبا نع  للعلا  باتک  یف  لبنح  نبا  دمحا  نب  هَّللا  دبع  لاق  هتفگ و  دلاخ  همجرتب  بیذهت  رد  رجح  نبا  تسعاطقنالا  حیرص  لعتفم  ربخ  نیا 

مالّـسلا اهیلع  همطاف  بانج  زا  هشئاع  ّتیبحا  رب  دراو  تلالد  تیاور  نیا  هکنآ  مراهچ  ائیـش  يدهنلا  نامثع  یبأ  نع  ءاذحلا  دلاخ  عمـسی  مل 
ّتیبحا و رب  هحـضاو  تلالد  هدـش و  تباث  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  باـنج  قح  رد  هک  هحیحـص  هریثک  ثیداـحا  دوب  دـهاوخ  نآ  لـطبم  سپ 

لثم دراو  هشئاع  رب  بانج  نآ  ّتیلضفا 
ۀنجلا لها  ءاسن  ةدیس  ۀمطاف  ثیدح 

ینبضغا دقف  اهبضغا  نمف  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف  ثیدح  و 
اهاذآ ام  ینیذؤی  اهبارا و  ام  ینبیری  یّنم  ۀعضب  یه  امنا  ثیدح  و 

تیاـغب ةرثک و  یـصحت  ـال  یتلا  ثیداـحالا  نم  کـلذ  ریغ  یلا  ترـضح  نآ  يارب  باـنج  نآ  ماـظعا  ماـیق و  ثیدـح  هّراـسم و  ثیدـح  و 
دیزمب هدیزرو  راهطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  راتخم  رورس  رابخا  نیا  تدناعم  اباحم  الب  هدیشک  خر  زا  ایح  هدرپ  يربط  بحم  هک  تسبیجع 

ّتنـس لها  لوصا  رب  هشئاع  هقلطم  ّتیبحا  هکنآ  لاح  هداهن  زاغآ  اقلطم  هشئاع  ّتیبحا  لطاب  يوعد  دوخ  ماظن  تماـش  مـالک  نیرد  بصعت 
يرت امک  وه  دشاب و  رتهب  مه  دوخ  دجام  دلاو  زا  هشئاع  هک  دمآ  دهاوخ  مزال  سپ  تستّیلضفا  لیلد  تیبحا  هک  اریز  دوشیمن  میقتـسم  زین 

هتفگ افخلا  ۀلاز  ام  هَّللا و  یلو  هکنآ  مجنپ 
111 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رکب وبا 
نالخدی ریبّزلا  ّیلع و  ناک  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  دعب  رکب  یبال  عیوب  نیح  ذإ  نیخیشلا  طرش  یلع  حیحـص  دانـساب  ملـسا  نع 

لخد یتح  جرخ  باطخلا  نب  رمع  کلذ  غلب  اّـملف  مهرما  یف  نوعجتری  اـهنورواشیف و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنب  ۀـمطاف  یلع 
ام هَّللا  میا  کنم و  کیبا  دـعب  انیلإ  ّبحا  دـحا  نم  ام  کیبا و  نم  انیلإ  بحا  دـحا  قلخلا  نم  ام  هَّللا  هَّللا و  لوسر  تنب  ای  لاقف  ۀـمطاف  یلع 
دق رمع  نا  نوملعت  تلاـقف  اـهؤاج  رمع  جرخ  اّـملف  لاـق  تیبلا  مهیلع  قرحی  نا  مهب  رمأ  نا  كدـنع  رفّنلا  ءـالؤه  عمتجا  نا  یعن  اـمب  كاذ 

اوعجرت مکیأر و ال  اوأرف  نیدشار  اوفرـصناف  هیلع  فلح  امل  ّنیـضمیل  هَّللا  میا  تیبلا و  مکیلع  نقرحیل  متدع  نئل  هّللاب  فلح  دـق  ینءاج و 
رکب یبال  اوعیاب  یتح  اهیلإ  اوعجری  ملف  اهنع  اوفرصناف  ّیلا 

بانج دعب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  زا  ناک  نم  انئاک  یسک  ّتیبحا  یفن  یعرش  مسقب  یناث  هفیلخ  هک  تسرهاظ  هحیحص  تیاور  نیزا 
ترضح دادساب  داشرا  نیا  تشادیم  یلصا  صاع  ورمع  ثیدح  رگا  سپ  هدومن  اپ  دوخ  يوسب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر 
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هک تسیابیم  دوبیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  سان  بحا  هشئاع  ترـضح  رگا  هچ  دوبن  یهجو  ار  یناث  ال 
هـشئاع ندوب  نآ  دافم  هک  تیاور  نیا  رگا  هکنآ  مشـش  اّدج  رهاظ  اذه  همطاف و  ترـضح  هن  دوبیم  سان  بحا  هشئاع  مه  وا  ترـضح  دزن 

هشئاع ترضح  ارچ  تشادیم  یلصا  تسملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  لاجر  ّبحا  رکب  وبا  ندوب  ءاسن و  بحا 
نب هورع  ریمع و  نب  عیمج  ریوشت  رییعت و  فصو  اب  ارچ  دومرفیم و  مالّـسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همطاف و  بانج  ّتیبحاـب  فارتعا 
نیا فصو  اب  شترـضح  هک  تستباث  نوچ  دادن و  باوج  دوخ  دـجام  دـلاو  ّتیبحا  دوخ و  ّتیبحاب  لمج  موی  رکذـب  هیرافغ  هذاعم  ریبز و 

راشتنا تریح و  لامک  اب  هکلب  درواین  ناـیم  رد  دوخ  دـجام  دـلاو  ّتیبحا  دوخ و  ّتیبحا  رکذ  الـصا  هدـیدش  تارییعت  هدـیدع و  تادـیدنت 
ثیدح هک  دـش  مولعم  سپ  درک  هلاوح  راهق  دزیا  ردـق  ءاضقب و  راز  راک  نادـیمب  ار  دوخ  جورخ  رارطـضا  زجع و  دـیزمب  هدـیدرگ  راچود 
تیعقاو تحـص و  زا  یظح  الـصا  تسا و  هیناورم  هینامثع و  نایرتفم  زا  رگد  ضعب  ای  صاـع  نبا  دوخ  هتخادرپ  هتخاـس و  صاـع  نب  ورمع 

أبخم سورع و ال  دعب  رطع  ذإ ال  دومنیم  تقاف  عضاوم  تجاح و  تاماقم  نیرد  نآ  رکذ  دوبیم و  ناب  فرعا  هشئاع  ترـضح  الاو  درادن 
رد اقباس  هکنآ  متفه  سوب  دعب 

موس هاجنپ و  هجو 

تفگ یلاع  توصب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هبطاخمب  هشئاع  هک  یتسناد 
یبأ نم  کیلإ  ّبحا  ایلع  ّنا  تملع  دقل  هَّللا  و 

نب ورمع  ثیدـح  هک  دـش  رهاظ  سپ  درک  نآ  ریرقت  دومرف و  توکـس  وا  مالک  نیرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  باـنج  و 
هلآ هیلع و  ناجلا  سنالا و  دیـس  رب  ناودـعلا  حـضاو  هئهیـضع  ضحم  ناتهب و  بذـک و  فرـص  دراد  رکب  وبا  ّتیبحا  رب  تلالد  هک  صاـع 

ینالقـسع رجح  نبا  نکل  دوب  حوضو  تیاغ  رد  صاع  نب  ورمع  ثیدح  اب  هشئاع  ثیدح  هضراعم  دـنچ  ره  تسنانملا و  کلملا  هَّللا  مالس 
هک هدروآ  نابز  رب  بیجع  یمالک  باب  نیرد  ینایغط  هفارز  نیاب  ینابرهم  فطل و  تیاهن  یناث و  لوا و  رب  یناـنج  تقفـش  تفار و  دـیزمب 

هتفگ و رکب  یبأ  بقانم  باب  زا  صاعلا  نب  ورمع  ثیدح  حرشب  يرابلا  حتف  رد  هچنانچ  تسبابلالا  یلوا  تریح  هیام 
توص عمسف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  یلع  رکب  وبا  نذاتسا  لاق  ریـشب  نب  نامعنلا  نع  حیحـص  دنـسب  یئاسّنلا  دواد و  وبا  دمحا و  جرخا 

یبأ نم  کیلإ  ّبحا  اّیلع  نا  تملع  دقل  هَّللا  لوقت و  یه  ایلاع و  ۀشئاع 
ثیدح ضراعم  رهاظلا  یف  ناک  نا  وه و  اضیا و  صاعلا  نب  ورمع  همهبأ  نمم  یلع  نوکیف  ثیدحلا 

112 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نوکیف ۀبحملا  ۀهج  فالتخاب  عمجلا  نکمی  هریرقت و  نم  اذه  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  لوق  نم  هنا  ورمع  ثیدح  حجری  نکل  ورمع 

ماـهبا نم  ۀـضفارلا  لوقی  اـمک  لوقن  نا  هَّللا  ذاـعم  ورمع و  همهبا  نمیف  هلوخد  ذـئنیح  ّحـصی  یلع و  فـالخب  همومع  یلع  رکب  یبأ  قح  یف 
بقنمب ثیدحلا  نم  کلذ  هعنمی  مل  یلع و  یلع  ۀـیواعم  عم  نامعنلا  ناک  دـقف  امهنع  هَّللا  یـضر  یلع  نیب  هنیب و  ناک  امل  يور  امیف  ورمع 

صاع نب  ورمع  ثیدح  حیجرت  هک  تسحضاو  حوضو  لامکب  ماهفا  بابرا  رب  ملعا  هَّللا  نامعنلا و  نم  لضفا  ارمع  نا  یف  بایترا  یلع و ال 
زا نامعن  ثیدح  ندوب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  لوق  زا  ورمع  ثیدح  ندوب  ببـسب  ریـشب  نب  نامعن  ثیدـح  رب 

ثیدح ملع  رد  شتاقیقحت  هک  ناینس  مالـسالا  خیـش  زا  مالک  نینچ  نیا  رودص  تسناعذالا و  مزال  قح  اب  تحب  تدناعم  بانج  نآ  ریرقت 
تنـس لها  لوصا  ربانب  ایناث  تسعونمم و  تاماقم  نیا  لاثما  رد  ریرقت  رب  لوق  ندوب  حـجرم  الّوا  هک  اریز  دعبتـسم  سب  تسناشراختفا  هیاـم 

بآمتلاسر بانج  تالاح  هب  شندوب  رتفقاو  هّیـضق و  بحاص  هشئاع  ناشربک  لثم  تسلـصاح  نامعن  ثیدـح  يارب  تاحجرم  زا  يرایـسب 
ثیدح سپ  ناعمالا  دنع  یفخی  امم ال  کلذ  ریغ  یلا  ۀلیـضفلا  ثیح  نم  دوخ  ردـپ  لاحب  وا  عالطا  تدایز  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
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ربکا زا  تسفاصنا و  زا  تبناجم  لامک  راـهظا  نتـسج  کـسمت  صاـع  ورمع  ثیدـحب  ندومن و  كرت  تاـحجرم  نیا  فصو  اـب  ار  ناـمعن 
و هدرک ؟؟؟: لقن  هیواعم  اب  دوخ  ندوب  فصو  اب  ار  نآ  ریـشب  نب  نامعن  هک  تسنیا  صاع  نب  ورمع  ثیدـح  رب  ناـمعن  ثیدـح  تاـحجرم 

ورمع فالخب  تشادیم  نمشد  لامک  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نآ  هیضق  بحاص  هشئاع  زین  و  ءادعالا * هب  تدهـش  ام  لضفلا 
ثیداحا هیواعم  مکحب  نامز  نا  رد  زین  دندوب و  هدـحاو  ّتلم  زا  هلمج  نیا  هکلب  تشادـن  توادـع  رمع  رکب و  وبا  هشئاع و  اب  هک  صاع  نب 

ورمع ۀیالولا و  ثیدح  دلجم  یف  هلیصفت  تملع  امک  دشیم  عضو  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ءادعا  زا  ناشیا  ریغ  نیخیش و  لئاضف  رد  رایسب 
میلست و قئال  انیقی  شلوق  دیامن  لقن  ای  دنک  رهاظ  دوخ  نمشد  يارب  یتلیضف  یسک  رگا  هک  تسرهاظ  دوب و  هیواعم  صاخ  ریزو  صاع  نب 

رجح نبا  يوعد  اما  دشاب  مه  مهتم  هدّدعتم  تایثیحب  نآ  لقن  رد  دنک و  لقن  دوخ  تسود  يارب  یتلیـضف  هک  یـسک  لوق  فالخب  تسلوبق 
قالطا هک  یتسناد  يدینش و  لیـصفت  لامکب  اقباس  نآ  نالطب  سپ  تسنکمم  ّتبحم  تهج  فالتخاب  نیتیاورلا  نیب  عمج  هک  ار  ینعم  نیا 

هتفگ دوخ  عماج  رد  يذمرت  هکنآ  متشه  درادن  زاوج  زا  یتمس  زگره  هب  ینتعم  ریغ  هجو  ظاحلب  لوضفم  رب  لیضفتلا  لعفا  هغیص 
سمخ فالآ و  ۀثالث  یف  ۀماسال  ضرف  هنا  رمع  نع  هیبا  نع  ملـسا  نب  دیز  نع  حـیرج  نبا  نع  رکب  نب  دّـمحم  ان  عیکو  نب  نایفـس  انثدـح 

ّنأل لاق  دهـشم  یلا  ینقبـس  ام  هَّللا  وف  ّیلع  ۀماسأ  تلـضف  مل  هیبال  رمع  نب  هَّللا  دبع  لاقف  فالآ  ۀثالث  یف  رمع  نب  هَّللا  دـبعلا  ضرف  ۀـئام و 
ترثاف کنم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ۀماسأ  ناک  کیبا و  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناک  ادـیز 

یّبح یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّبح 
هتفگ لماک  رد  دربملاب  فورعملا  دیزی  نب  دّمحم  سابعلا  وبا  بیرغ و  نسح  ثیدح  اذه 

ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  هوبا  ناک  اّلک  لاقف  ناّیس  وه  انا و  ّیلع و  دیز  نب  ۀماسأ  تلـضف  مل  هیبال  رمع  نب  هَّللا  دبع  لاقو 
کنم ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناک  کیبا و  نم 

بآمتفالخ ۀحارص  هک  ینیبیم  سپ 
113 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک دش  حـضاو  سپ  دوب  ّبحا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  وت  ردـپ  زا  دـیز  هک  دـیوگیم  دوخ  رـسپ  باطخب 
ربخ نا  زا  بآـمتفالخ  دوخ  هک  تسیرما  لـصایب و  تیاـغب  تسیروز  رکب  وبا  دـعب  رمع  ّتیبحا  رب  تسلاد  هک  صاـع  نب  ورمع  ثیدـح 
نآ هک  اریز  تسین  زئاج  سفن  مضه  رب  بآمتفالخ  مالک  نیا  لمح  دنتشاگنایم و  ّبحا  نتشیوخ  زا  ار  دیز  نآ  فالخ  رب  هکلب  دنتشادن 

درک و دـیاب  لمح  تقیقح  رب  ار  نآ  هک  تسدـبال  سپ  دـناهدروآ  ناـبز  رب  دوخ  روپ  لـالحنالا  ریـسع  لاکـشا  داریا و  باوج  لـحم  رد  ار 
يرتفم بذاک و  دوخ  زا  دیز  ّتیبحا  راهظا  رد  ار  بآمتفالخ  ای  تنس  لها  هک  تسمزال  سپ  تسین  یجالع  ار  هدرک  دوخ  نوچ  هلمجلاب 

بیذکت مازتلا  ار  ناشیا  امهنوها  راتخا  نیتیلبب  یلتبا  اذإ  ناسنالا  نا  دافمب  ابلاغ  دنرادرب و  صاع  نب  رمع  ثیدـح  زا  تسد  هکنآ  ای  دـننادب 
هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  هکنآ  مهن  دوب  دهاوخ  یلوا  بسنا  بام  تفالخ  بیذکتب  تبسن  صاع  نب  ورمع 

هدـیبع وبا  مث  لاق  نم  مث  لاق  رکب  وبا  لاق  لاجرلا  نم  لاقف  ۀـشئاع  لاق ؟؟؟ کیلإ  ّبحا  سانلا  يأ  هَّللا  لوسر  ای  لیق  لاق  صاـعلا  نب  ورمع 
رکاسع نبا  هجرخا  يأ  رک 

نآ يوسب  رکب  وبا  دـعب  هدـیبع  وبا  ّتیبحا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  صاع  نب  ورمع  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا 
صاع نب  ورمع  زا  هک  دش  مولعم  سپ  هدرک  لقن  رکب  وبا  دعب  رمع  ّتیبحا  دـناهدروآ  ملـسم  يراخب و  هک  یثیدـح  رد  هدرک و  لقن  بانج 
دافمب یهاگ  دـنکیم و  لقن  ّبحا  رکب  وبا  دـعب  ار  رمع  یهاگ  هک  هدـش  عقاو  بیرغ  ضقانت  بیجع و  تفاهت  بذـک  نیا  لقن  رد  صاتعم 
لامعلا زنک  رد  هکنآ  مهد  هبذک  یلع  دهاش  قدصا  کلذ  دیامنیم و  تباث  رکب  وبا  دعب  هدیبع  وبا  ّتیبحا  دـشابن  هظفاح  ار  وگغورد  هکنآ 

تسروکذم
تلقف ینم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  دحا  سیل  نا  ّنظا  تنک  لسالـسلا و  ةوزغ  نم  تمدق  امل  لاق  صاعلا  نب  ورمع  نع 
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رکب یبأ  دعب  کیلإ  ّبحا  سانلا  ّياف  تلق  نذا  اهوبا  لاق  ءاسنلا  نع  کلأسا  تسل  ینا  لاق  ۀشئاع  لاق  کیلإ  ّبحا  سانلا  يأ  هَّللا  لوسر  ای 
نع ینلأسی  اذـه  ّنا  لاقف  هباحـصا  یلا  تفتلاف  ّیلع  نیاف  هَّللا  لوسر  اـی  تلق  نذا  اـهوباف  لاـق  ءاـسّنلا  نع  کـلأسا  تسل  تلق  ۀـصفح  لاـق 

راّجنلا نبا  سفّنلا 
رب ناتهب  ارتفا و  کلـسم  نامهب  نالف و  ّتیبحا  باب  رد  هکنآ  زا  دعب  روشنلا  موی  ههجو  هَّللا  حبق  روحدـم  عضاو  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا 

بانج سفن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  رخآ  رد  قح  ءاجلاب  هدومیپ  ناّنملا  کلملا  هَّللا  مالـس  هلآ  هیلع و  ناجلا  سنالا و  دیس 
میلـست دودرم  مهریغ  یلع  لوبقم و  مهـسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  دافمب  دنچ  ره  هدومن و  رکذ  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر 
تیاور رخآب  ماقم  نیرد  ناشلالدتـسا  جاجتحا و  ردک  ام  عد  یفـص و  ام  ذخ  قادصمب  تسین و  مزال  زگره  قح  لها  رب  تیاور  نیا  ردص 

ریثـک عضاو  يارتـفا  لاـحملا  ضرف  لـیبس  یلع  رگا  نکل  تسبیع  یب  ملاـس و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هّیقیقح  هقلطم  ّتیبـحا  رب 
یلص بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  تیاور  رخآ  زا  نوچ  دوش  هدرک  مه  میلست  لالض  بابرا  زا  ناشیا  ریغ  نیخیـش و  باب  رد  لالزالا 

دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  لئاس  لاؤس  تقو  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
مولعم سفنلا  نع  ینلأسی  اذه 

ّتیبحا سکچیه  بانج  نآ  زج  تسرتالاب و  یـصحت  هریثک ال  بتارمب  نارگید  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لضف  هک  دش  دهاوخ 
يذـلا هّلل  دـمحلا  دوب و  ّبحا  لضفا و  یناث  لوا و  بناجا و  براـقا و  جاودزا و  لاـجر و  ءاـسن و  عیمج  زا  باـنج  نآ  تشادـن و  هیقیقح 

مهناسل یلع  قحلا  يرجا 
114 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

روهظب هدومن و  رکذ  قباس  لیلع  لیوات  مه  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تیبحا  رد  يربط  بحم  هک  دابم  رتتسم  مهناینب و  مهیدیاب  برخ  و 
ثیح هدومرفن  یتافتلا  یئانتعا و  نآ  نالطب 

هنع هَّللا  یضر  دیز  نب  ۀماسأ  نع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  سانلا  بحا  تناک  اهنع  هَّللا  یـضر  اهنا  رکذ  یبقعلا  رئاخذ  یف  لاق 
رفعج ای  تنا  اما  لاق  لاجرلا  نع  کلأسن  اولاق  ۀمطاف  لاق  کیلإ  ّبحا  نم  هَّللا  لوسر  ای  اولاق 

هنع و هَّللا  یضر  رفعج  بقانم  یف  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  یتایس  اثیدح  رکذ  و 
یلا ّبحا  ناک  ساّنلا  ّيأ  تلئـس  اهنا  تلاق  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  نع  دـمحا و  هجرخا  هنع  هَّللا  یـضر  ۀـثراح  نب  دـیز  هیلإ  مهّبحا  نا  هیف 
لاق يذـمرتلا و  هجرخا  اماوق  اماوص  تملع  ام  ناک  نا  اـهجوز  تلاـق  لاـجرلا  نم  لـیقف  ۀـمطاف  تلاـقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

قحلا لوقب  اریدج  اماوق  هلوق  دعب  داز  دیبع و  نب  رمع  وبا  هجرخا  بیرغ و  نسح  ثیدح 
هجرخا هنع  هَّللا  یـضر  یلع  لاجّرلا  نم  اهنع و  هَّللا  یـضر  ۀمطاف  ملـس  هیلع و  هَّللا  لوسر  یلا  ءاسّنلا  ّبحا  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ةدیرب  نع  و 

رمع وبا 
مّدقتملا ثیدحلا  میهاربا  لیوات  دّیؤی  هتیب و  لها  نم  ینعی  میهاربا  لاق 

ّیلا یتیب  لها  ّبحا  کتحکنا  اهنع  هَّللا  یضر  ۀمطافل  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّهنا 
حیحصلا یف  يور  ام  نیب  هنیب و  عمج  هیلإ  ریصملا  یف  و 

رکب یبأ  بقانم  یف  کلذ  انرکذ  دق  اهوبا و  لاق  لاجرلا  نم  اولاق  ۀشئاع  لاق  هیلإ  مهّبحا  نع  لئـس  ّهنا  هنع  هَّللا  یـضر  صاعلا  نب  ورمع  نع 
هنع هَّللا  یضر 

بقانم یف  نیمثلا  طمّـسلا  باتک  یف  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀـشئاع  بقانم  یف  هانرکذ  ةرـشبملا و  ةرـشعلا  لـئاضف  یف  ةرـضّنلا  ضاـیر  باـتک  یف 
فطع ام  نینمؤملا و  تاهّما 

یلع لاق  ۀـمطاف  لاق  کیلإ  ّبحا  کتیب  لها  ّيأ  هَّللا  لوسر  ای  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  اّیلع  ّنا  ۀـماسأ  نع  یقـشمّدلا  مسقلا  وبا  ظفاحلا  هجرخا 
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ای نم  ساّبعلا و  لاقف  لاق  دیز  نب  ۀماسأ  هیلع  تمعنا  هیلع و  هَّللا  معنا  نم  یلا  یلها  ّبحاف  لاق  کلها  نع  کلأسن  هَّللا ال  هنع و  هَّللا  یـضر 
ةرجهلاب کقبس  اّیلع  ّنا  لاق  لاق  مهرخآ  کّمع  تلعج  هَّللا  لوسر  ای  ساّبعلا  لاقف  لاق  تنا  مث  ّیلع  لاق  هَّللا  لوسر 

هریفو رابخا  هعئاش و  هریثک  ثیداحا  هک  تسین  لصاح  مه  بلطم  نیرب  یعالطا  زونه  رحبت  همه  نیا  فصو  اب  ار  يربط  بحم  هَّللا  ناـحبس 
مالّسلا مهیلع  تیبلها  ّتیبحا  تیلضفا و  رب  هحیرص  تلالد  هدرک  دراو  یبقعلا  رئاخذ  باتک  نیمه  رد  ار  وا  دوخ  ار  نا  زا  يرایسب  هک  هعئاذ 
یـسانت داد  عفان  ریغ  هیجوت  لیوات و  نینچ  لقنب  داتـسیایم و  زاب  تیبلها  زا  ّتیبحاب  ّتیبحا  لیوات  زا  ینعم  نیا  كارداب  ات  دراد  نارگید  زا 

ورمع يارتفا  صاصم و  قح  نایم  رد  عمج  لوصح  ار  لیلع  لیوات  نیا  رمث  هک  تس  نیا  نا  زا  رتبیجع  دادیمن و  حیـضف  لفاغت  حـیرص و 
روما رگید  زا  رظن  عطق  دـنکیم و  رب  فاـستعا  روج و  لواـعمب  فاـصنا  ساـسا  روجهم  رد  بذـک و ز  نیا  رکذـب  دـنکیم و  ناـیب  صاـع 

عامـسب هک  هشحاف  بیاعم  بلاثم و  همه  نآ  اب  ار  صاع  نب  ورمع  ثیدح  هباحـص  رگید  رذ و  یبأ  ترـضح  ثیداحا  لباقمب  هک  دنادیمن 
ردـص رد  يربط  بحم  هک  یثیدـح  اما  تسین  یلقاع  هکلب  ینمؤم  چـیه  راک  ندـش  لـئاق  نآ  يادؤمب  ندرک و  رکذ  دزیخیم  نت  رب  وم  نآ 

تایورم زا  ثیدـح  نآ  نوچ  هک  تسرهاظ  سپ  دوشیم  رهاظ  هثراح  نب  دـیز  ّتیبحا  نا  زا  هک  هتفگ  هدرک و  هراشا  نآـب  دوخ  مـالک  نیا 
ۀیلضفالا ۀیبحالا و  نیب  مزالت  نوچ  زین  دشابن و  تجح  ام  رب  سپ  تستنس  لها 

115 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  دـیز  تیلوضفم  رب  هک  یّنـس  هعیـش و  عاـمجا  یفاـنم  ثیدـح  نیا  سپ  یتفاـیرد  اـقباس  اـمتح  اـعطق و 

یثیدح رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  ّتیبحا  رد  هماسا  میدقت  هک  تسناد  ناوتیم  نیقی  هب  اج  نیمه  زا  دش و  دـهاوخ  تسعقاو 
هبرطم و بئارغ  زا  دشابیم و  تامّسلا  ۀعیدب  تارضح  نیا  نیلفغم  خویش  هتفاب  هتفات و  زین  تسروکذم  يربط  بحم  مالک  نیا  رخآ  رد  هک 

دش روکذم  متفه  لهچ و  هجو  رد  هک  ریمع  نب  عیمج  ثیدح  حرش  رد  ةاکشم  حرش  تاعمل  رد  قحلا  دبع  خیـش  هک  تسنآ  هبرغم  بئاجع 
رکذـت نا  تیحتـسا  دـقل  کلذ و  فالخ  نیغئازلا  نم  معزی  نم  مغر  یلع  اهقدـص  ۀـقیدّصلا و  فاصنا  یلا  رظنا  اـهجوز  تلاـق  هلوق  هتفگ 

اهنع و هَّللا  یضر  ۀمطاف  ریغ  نع  ۀیاور  یف  کلذک  درو  دق  اهوبا و  ۀشئاع و  تلاقل  کلذ  نع  ۀمطاف  تلئـس  ول  نا  دعبی  اهابا و ال  اهـسفن و 
فارتعا رد  نوچ  هک  دنامن  بجتحم  تاطرولا  نع  صلختی  تاهبـشلا و  ّلحنی  اذهب  ةددعتم و  تایثیحلا  ۀفلتخم و  هوجولا  ّنا  ملعی  انهه  نم 
ةاکـشم حـیباصم و  حاّرـش  زا  يرایـسب  دوبن  لاق  لیق و  لاجم  مالک و  لـحم  هدرک  لـقن  ار  نآ  ریمع  نب  عیمج  هک  هشئاـع  ترـضح  حـیرص 
شبصعت طرف  ار  قحلا  دبع  خیـش  نکل  دندیـشک  رد  مد  هتـسب  ورف  نآ  رد  لیوات  لیوست و  بل  دندید و  تومـص  توکـس و  رد  تحلـصم 

تعاشب نابز  رب  تسدنخـشیر  رازه  لباق  هک  دـنچ  یفرح  نیا  رارطـضا  بارطـضا و  دـیزمب  راچان  دـشاب  تماـص  تکاـس و  هک  تشاذـگن 
دـشاب هدش  رداص  فاصنا  هملک  رگید  ماقم  ودکی  ای  ماقم  نیرد  هشئاع  زا  رگا  هک  ملعلا  یلع  رانلا  روهظک  تسرهاظ و ال  دروآ و  نامجرت 

اج رازه  یـصخش  نمـشد  رگا  هک  اریز  دش  دناوتیمن  فاصنا  قدص و  كرت  تمـصوب  وا  ماستا  ّدار  فاستعا و  روجب و  وا  فاصتا  لطبم 
رد فاصنا  هملک  قح  ياجلاب  ماقم  ود  کی  رد  رگا  هتفر  ارتفا  بذـک و  هار  اهراب  وا  ناشـشقن  رد  دـشاب و  هدرک  صخـشنآ  توادـع  راهظا 
اب ایآ  هک  قحلا  دـبع  خیـش  زا  تسبجعت  دـش و  دـناوتیمن  صخـش  نآب  وا  ّتبحم  قدـص و  لیلد  دوش  يراـج  شناـبز  رب  صخـش  نآ  قح 
ام لضفلا  هّیـضق  قدصی و  دق  بوذکلا  هلمج  رب  دنیامنیم  تباث  شیارب  وا  ریغ  دیـشر و  لضاف  لثم  شنیدقتعم  هک  رّحبت  همه  نیا  فصو 

درکیم ناسل  ّفک  لطاب  فرح  نینچب  هوفت  زا  نآ  لماتب  ات  دـماین  لصاح  یعالطا  مه  تسا  هعئاذ  هعئاـش  لاـثما  زا  هل  ءادـعألا  هب  تدـهش 
دناهتفگ تسار  يرآ 

ّمصی یمعی و  ءیشلا  کّبح 
ریما بانج  اب  ۀـصاخ  تیبلها  اب  وا  تفلاخم  توادـع و  توبث  رد  نآ  لاثما  هشئاع و  فارتعا  نیا  هظحالمب  ار  رهام  ریغ  يرظان  رگا  هلمجلاب 
هبترم هک  دـنیبب  دـنک و  عوجر  نآ  لاثما  نعاطملا و  دییـشت  باطتـسم  باتک  اب  هک  دـیاب  دـهد  ور  یناجلخ  مالّـسلا  مهیلع  هیلع و  نینمؤملا 

ناغضا و نماوک  ببسب  دانع  بصن و  لها  هسیئر  نآ  هک  ینعم  نیا  هظحالم  ار  وا  دوب  دهاوخ  یفاک  هدیـسر و  دح  هچب  روما  نیا  رد  هشئاع 
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بانج نآ  لاقتنا  لاحترا و  رب  روبح  رورـس و  لامک  راهظا  دابعلا  ّبر  مالـس  فالآ  مهیلع  هیلع و  داجمالا  ۀـمئالا  وبا  بانج  اب  دوخ  داـقحا 
؟؟؟: رعش داشناب  داهن و  زاغآ  روث  هظح و  رورغ و  راد  نیزا 

رفاسملا بایالاب  انیلع  رقو  امک  يونلا  اهب  ّرقتسا  اهاصع و  تقلاف 
دجام دـلاو  دوخ و  رکذ  زا  سان  ّبحا  زا  لاؤس  باوجب  هشئاع  هک  قحلا  دـبع  ياعدا  اما  ءادـب  جورخ  بصن و  جراعم  رب  جورع  تیاـغ  داد 

لمج گنج  تاملکت  تاجربت و  زا  للز  کلاهم  هبکار  نآ  مرزآ  مرش و  ءایحتسا و  لاح  هچ  تسین  شیب  هکحض  سپ  دومن  ءایحتسا  دوخ 
راصبتـسا دـقن و  لها  راشرـس  هدـنخ  ببـس  هکنآ  زج  ءایحتـسا  رکذ  سپ  تسنایامن  نابات و  حوضو  تیاهنب  للم  رئاس  لـها  رب  نآ  لاـثما  و 

هـشئاع ترـضح  تادافا  رگید  رب  تیاور  نیا  زج  وا  هک  دـسریم  نامگب  نانچ  قحلا  دـبع  دراب  رذـع  نیزا  دوب و  دـهاوخ  هچ  رگید  ددرگ 
بانج ّتیبحا  هلأسمب  قلعتم 
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لقع زا  هرهب  یندا  هک  یسک  ره  هن  رو  هدومنن  یئانتعا  نآب  هتسناد  هدید و  هکنآ  ای  هدشن  علطم  مالّسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همطاف و 

حوضو روهظ و  تیاهنب  ار  عینـش  رذـع  نیا  نالطب  درآ  رظنب  تسا  هشئاع  ترـضح  تافارتعا  نمـضتم  هک  هقباـس  تاـیاور  دـشاب و  هتـشاد 
یلع نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  اقلخ  هَّللا  قلخ  ام  تفگ  هشئاع  هک  تسرهاظ  بلاطلا  ۀیافک  تیاور  زا  هچ  دید  دهاوخ 
یفن قایس  رد  قلخ  رّکنم  ظفل  داریاب  هشئاع  هک  دوب  ایحتسا  ماقم  مادک  دوب  هدرکن  سان  ّبحا  زا  لاؤس  یـسک  هک  اجنیا  سپ  بلاط  یبأ  نب 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هماـع  تیبحا  دومن و  لـخاد  مومع  نیرد  ار  نارگید  دوخ و  دـجام  دـلاو  دوخ و  تسقارغتـسا  مومع و  دـیفم  هک 

فینعت تیاهن  لمح  هبراحم  ریکذتب  ناشیا  هک  تسرهاظ  هذاعم  هورع و  عیمج و  تاملاکم  تایاور  زا  زین  دومرف و  تباث  اجلا  الب  ار  مالّسلا 
اضق و هانگ  زا  رتدب  رذع  هورع  عیمج و  باطخب  هکلب  دومرفن  مه  ضحم  توکـس  ناشباوجب  شترـضح  دندومن و  هشئاع  ترـضح  رییعت 
هک تسرهاظ  دومرف و  لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  میظع  لضف  رد  دوخ  دجام  دلاو  زا  یثیدح  هذاعم  باطخب  دومن و  شیپ  ردق 

ترـضح سپ  دنامیمن  یقاب  یئاذک  ءایحتـسا  لحم  دسر  تارک  تاّرمب و  مه  نآ  روکذم و  وحنب  مه  نآ  رییعت و  فینعتب و  تبون  هاگ  ره 
هلیح نیاب  درآ و  نایب  ضرعمب  دوخ  دجام  دلاو  ّتیبحا  شیوخ و  ّتیبحا  هک  دوب  مزال  رپ  تشذـگ  هچنانچ  هروکذـم  تاماقم  رد  ار  هشئاع 

یعبات هک  هورع  باطخب  شاک  دوب  هدش  بیصن  مرش  زا  هراپ  ار  هشئاع  ترضح  رگا  نیرب  هوالع  دبای و  تاجن  لاضعا  لاکـشا و  لاکـش  زا 
ّتیبحا رکذ  زا  ار  هشئاع  رگا  زین  دـیناسریمن و  يوصق  تیاغب  رکذ  نیاب  ار  وا  لیجخت  نیهوت و  دروآیمن و  نایمب  شردام  رکذ  دوب  لیلج 

ار مالّـسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همطاف و  بانج  ّتیبحا  هک  ار  وا  درک  لـمح  زیچ  هچ  سپ  دوب  عناـم  ءایحتـسا  دوخ  اـم  دـلاو  دوخ و 
ماهیا مالّـسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همطاف و  بانج  ّتیبحا  ناـیب  هب  دـنک و  راـیتخا  ضحم  توکـس  هک  دوب  شنکمم  هچ  دـنک  ناـیب 

رد ام  باطخب  هشئاـع  هک  تسرهاـظ  نآ  ریغ  كردتـسم و  تیاور  زا  زین  دـیامنن و  تسـضحم  تقیقحیب  نیفلاـخم  موعزم  بسح  هکیرما 
یلا ّبحا  تناک  ضرالا  نم  ةأرما  هنم و ال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناـک  ـالجر  ملعا  اـم  هَّللا  تفگ و  ریمع  نب  عیمج 

فلحب دّـکوم  مه  نآ  ار و  عقاو  ریغ  يرما  ءایحتـسا  هک  تسین  نامیا  لـها  زا  يدـحا  راـک  هتأرما و  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
ْمُِکناْمیَِأل  ًۀَضْرُع  َهَّللا  اُولَعَْجت  َو ال  دیدش  دیعو  زا  دیامن و  رکذ  راهق  دزیا  مانب  یعرش 

هیلع و هَّللا  یلص  بآم  تلاسر  بانج  باطخب  هشئاع  هک  تسراکـشآ  تسدراو  حیحـص  دنـسب  هک  ریـشب  نب  نامعن  تیاور  زا  زین  دسرتن و 
تفگیم یلاع  توصب  ملس  هلآ و 

یبأ نم  کیلإ  ّبحا  اّیلع  ّنا  تملع  دقل  هَّللا  و 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  توص  عفر  ببـسب  هشئاع  رب  دیدش  دیدهت  درک و  هشئاع  ندز  دصق  دش و  لخاد  رکب  وبا  انثا  نیرد  هک 

باـنج روـضح  رد  شاـک  دوـب  ءایحتـسا  ّتیبـحا  هلئـسم  صوـصخ  رد  اـی  اـمومع  ار  هشئاـع  رگا  سپ  دـش  جراـخ  ابـضغم  دوـمن و  ملـس  و 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  ّبحا  زا  اجیب  تیاکـش  بکترم  دـشیم و  امرف  راک  ار  ایحتـسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 498 

http://www.ghadirestan.com


دیجمت اب  دجام  دلاو  دیدش  بضغ  دـیدهت و  رجز و  زا  دـیدرگیمن و  تسلامعا  طبح  بجوم  هک  لوسر  رب  توص  عفرب  مه  نآ  مالّـسلا و 
دبع هک  تسضحم  نیمخت  سپ  اهوبا  ۀشئاع و  تلاقل  کلذ  نع  ۀمطاف  تلئس  ول  نا  دعبی  هک و ال  قحلا  دبع  لوق  اّما  دنامیم  ظوفحم  دوخ 
اهیلع همطاـف  ترـضح  هک  تشاد  ناـکما  هنوگچ  هدروآ و  ناـمجرت  تطالـس  ناـبز  رب  دوخ  عاـبتا  دوخ و  بلق  نیکـست  يارب  ار  نآ  قحلا 

اریرما هّللاب  ذایعلا  مالسلا 
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ساّنلا ّبحا  ار  دوخ  دجام  دلاو  نیضوغبم  دیامرف و  رهاظ  دوب  توبثلا  یعطق  بانج  نآ  دزن  نآ  فالخ  هکلب  دوبن  نآ  يارب  یلصا  چیه  هک 
سپ اهنع  هَّللا  یـضر  ۀمطاف  ریغ  نع  ۀیاور  یف  کلذک  درو  دق  هتفگ و  هچنآ  اما  نونقوی  نیذلا ال  ّنظ  کلذ  دیامن  تباث  بانج  نآ  يوسب 

تکاکر تیاهنب  يدینش و  لیصفتب  لیلجلا  هَّللا  دمحب  افنآ  نآب  کسمت  نالطب  هوجو  سپ  تسـصاعورمع  نب  ورمع  يارتفا  نا  زا  دارم  رگا 
ام رب  تجح  فـالخ  لـها  قرط  زا  نآ  ندوـب  يورم  ببـسب  زین  مه  نآ  سپ  تسرگید  يزیچ  نآ  يارو  رگا  يدیـسر و  او  نآ  تفاخـس  و 

دهاوخ رکذ  تمـس  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  نآ  زا  يذـبن  مه  اقحال  دـش و  روکذـم  اقباس  هک  هریزغ  هعطاس  نیهارب  هریثک و  هعطاق  لئالد  تسین و 
صلختی تاهبـشلا و  لحنی  اذهب  ةددعتم و  تایثیحلا  ۀفلتخم و  هوجولا  نا  ملعی  انه  نم  لاق و  ام  اما  دوب و  دـهاوخ  نآ  لطبم  نهوم و  تفای 

موقلا لالزا  هوجو  نا  ملعی  انه  نم  و  اـقحال * يرخا  لـئالد  هَّللا  ءاـشنا  یتاتـس  اـقباس * هنع  باوجلا  هوجو  قبـس  دـقف  یهتنا  تاـطرولا  نع 
يرایح و نوحبصی  ةرم  و  الامش * نولیمی  ةرات  انیمی و  نوبهذی  ةراتف  ةدّدعتم * ۀتّتـشتم  عاعّرلا  جمهلل  مهلالـضا  تایثیح  و  ةدّدبتم * ۀفلتخم 

نورئاح نوهئات  اهیف  مهف  تاطرولا * نع  صانم  و ال  تاهبـشلا * نع  صالخ  مهغیزل  مهل  سیلف  لاـح  لـک  یلع  و  الاّلـض * نوسمی  يرخا 
َنُوبِّذَُکت  ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  ِراَّنلا  َباذَع  اُوقوُذ  ْمَُهل  َلِیق  َو  اهِیف  اوُدیِعُأ  اْهنِم  اوُجُرْخَی  ْنَأ  اُودارَأ  امَّلُک  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَمَف  و  نونوتفم * نولهاج 

هریفو راثآ  لاوقا و  مانالا و  ریخ  باـنج  هریثک  راـبخا  ثیداـحا و  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ّتیبحا  هچناـنچ  هک  تسناد  دـیاب  و 
بحا زین  تنـس  لها  مالعا  يافلخ  ضعب  هحیحـص  تاحیرـصت  ماخف و  نیعبات  ضعب  تادافا  زا  نینچمه  تسققحتم  تباث و  ماظع  هباـحص 

تسعمال عطاس و  بانج  نآ  ندوب 

مراهچ هاجنپ و  هجو 

اعد جاجحلا  نا  ۀـشئاع  نبا  نع  يوری  هتفگ و  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمـالا  باـتک  زا  عبار  باـب  رد  مولعلا  ءاـیحا  رد  یلازغ  هکنآ 
ابحرم دیعس  یباب  ابحرم  جاّجحلا  لاقف  لخد  نم  رخآ  هَّللا  همحر  يرـصبلا  نسحلا  لخد  هیلع و  انلخدف  لاق  ۀفوکلا  ءاهقف  ةرـصبلا و  ءاهقفب 
بلاط یبأ  نب  یلع  رکذ  اذإ  انلأسی  انرکاذـی و  جاّجحلا  لعجف  هیلع  دـعقف  هریرـس  بنج  یلا  عضو  ّیـسرکب و  اـعد  مث  ّیلا  ّیلا  دیعـس  یباـب 

ام لاق  اتکاس  كارا  یل  ام  دیعس  ابا  ای  لاقف  هماهبا  یلع  ّضاع  تکاس  نسحلا  هرش و  نم  اقرف  هل و  ۀبراقم  هنم  انلن  هنم و  لانف  هنع  هَّللا  یضر 
ُِعبَّتَی ْنَم  َمَْلعَِنل  اَّلِإ  اْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا  َۀَْـلبِْقلا  اَْنلَعَج  ام  َو  لوقی  هرکذ  ّلج  هَّللا  تعمـس  لاق  بارت  یبأ  یف  کیأرب  ینربخا  لاـق  لوقا  نا  تیـسع 
ٌمیِحَر  ٌفُؤََرل  ِساَّنلِاب  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَنامیِإ  َعیُِضِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  ُهَّللا  يَدَه  َنیِذَّلا  یَلَع  اَّلِإ  ًةَرِیبََکل  َْتناک  ْنِإ  َو  ِْهیَبِقَع  یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا 

تاکرابم قباوس  بحاص  هیلإ و  ساّنلا  ّبحا  هتنبا و  یلع  هنتخ  مالّـسلا و  هیلع  یبّنلا  مع  نبا  لوقاـف  ناـمیالا  لـها  نم  هَّللا  يدـه  نّمم  ّیلعف 
هّللاف تانه  یلعل  تناـک  نإ  ّهنا  لوقا  اـهنیب و  هنیب و  لوحی  ـال  هیلع و  اـهرظحی  نا  ساـنلا  نم  دـحا  ـال  تنا و  عیطتـست  نل  هَّللا  نم  هل  تقبس 

یبعشلا رماع  لاق  انجرخ  هفلخ و  اتیب  لخدف  ابضغم  ریرّسلا  نع  ماق  ّریغت و  جاّجحلا و  هجورسبف  اذه  نم  لدعا  الوق  هیف  دجا  ام  هَّللا  هبیسح و 
لها هیقف  یبعـشلا  رماع  سانلا  لوقی  رماع  ای  ینع  کیلإ  لاقف  هردـص  ترغوا  ریمالا و  تبـضغا  دیعـس  ابا  ای  هل  تلقف  نسحلا  دـیب  تذـخاف 

سنالا نیطایش  نم  اناطیش  تیتا  ۀفوکلا 
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ام ملعا  انا  اهتلق و  دیعـس  ابا  ای  رماع  لاق  تملـسف  تکـس  وا  تقّدـصف  تلأس  نا  تیقتا  اله  رماع  ای  کحیو  هیار  یف  هبراـقت  هاوهب و  هملکت 
هکنیا هب  هدومن  حیرص  حیرصت  يرـصب  نسح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀعبّتلا  یف  ّدشا  کیلع و  ۀّجحلا  یف  مظعا  كاذف  نسحلا  لاق  اهیف 
لیوات هک  تسنـشور  رپ  هدوب و  ساـنلا  ّبحا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  يوسب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 

مالـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  همیظع  تاـبثا  يارب  وا  مـالک  نوچ  زین  تسین و  لاـجم  يرـصب  نسح  مـالک  رد  ار  لـکالا  یف  ّتیبحا 
هیئزج تیبحا  رب  تیبحا  لمح  نا  لصحم  هک  نا  رد  تالیوات  رگید  نداد  هار  سپ  تسقوسم  باـنج  نآ  ضقنم  ضغبم و  تیکبت  عیرقت و 

تشاد دهاوخن  زاوج  زا  یهجو  دشاب  هصقان 

مجنپ هاجنپ و  هجو 

یباتک مدرم  هاگ  ره  هک  هدرک  رکذ  فئارّطلا  یف  هارث  باط  سؤاط  نب  یلع  دّیسلا  هلقن  یلع  دیرفلا  میدن  باتک  رد  هیوکسم  یلع  وبا  هکنآ 
ماما يارب  تعیب  ذخا  رب  ار  نومام  دندرکیم  هبتاعم  سابع و  دوخ  رـسپ  يارب  دریگب  تعیب  هک  دـندرکیم  لاؤس  نا  رد  هک  دنتـشون  نومامب 

َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تشون  باتک  نیا  ناشباوجب  نومام  مالّسلا  هیلع  اضر 
مکتدبز ضحم  مکرما و  ّربدت  مکباتک و  نینمؤملا  ریما  فرع  دقف  دعب  اّما  نیمغاولا  فنا  مغر  یلع  دّمحم  هلآ  دّمحم و  یلع  هَّللا  یلـص  و 

هوجو فرص  لطابلا و  ۀضوارم  یف  مکباتک  لبق  مکباتک  هیلإ  لام  نیربدم و  نیلبقم و  مکفرع  مکریبک و  مکریغص و  بولق  یلع  فرـشا  و 
ممالا نم  مکناک  یّتح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  قداّصلا  هب  مکءاج  ام  ّلک  راثالا و  یلاعت و  هَّللا  باـتک  مکذـبن  اهعـضاوم و  نع  ّقحلا 

وه يّذلا  اهلافقا و  بولق  یلع  مأ  نآرقلا  نوّربدتی  الف  مجّرلا أ  قعاوّصلا و  ۀحیّـصلا و  حیّرلا و  فذـقلا و  فسخلاب و  تکله  یّتلا  ۀـفلاسلا 
ۀکاکر مکراطخا و  ۀّلق  مکمالحا و  ءوس  نم  باوجلا  كرت  نینمؤملا  ریما  نا  لئاق  لوقی  نا  ول ال  دیرولا  لبح  نم  نینمؤملا  ریما  یلا  برقا 

هیلع و هَّللا  یّلص  ادّمحم  ثعب  یلاعت  هَّللا  ّناف  دعب  اّما  ابئاغ  دهاّشلا  غلبیل  عمتسم و  عمتسیلف  مکئارآ  نم  هیلإ  نووات  ام  ۀفاخس  نم  مکلوقع و 
نم انیما  هلا  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  انّیبن  ناکف  مهیوانی  مهیواسی و ال  ادحا  نوری  اهلاوما ال  اهـسفنا و  یف  شیرق  لسّرلا و  نم  ةرتف  یلع  هلآ 
عبس هل  هنع و  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هب  نما  مث  اهلامب  هتساوف  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ  هب  نمآ  نم  لّوا  ناک  الام و  مهّلقا  اتیب و  مهطسوا 
هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  ۀمومع  تناک  مهتالاهج و  یف  ۀّیلهاجلا  لها  لکاشی  مل  ابر و  لکای  مل  انث و  دبعی و  مل  ائیـش و  هّللاب  كرـشی  مل  نینس 
وبا اّما  ّهبر و  نم  ۀنّیب  یلع  هلیبسل  یضق  هنم  مالسالا  عنتما  مالـسالا و ال  نم  عنتمی  مل  ّهناف  ةزمح  ّالا  دناعم  رفاک  وا  نیهم  ملـسم  اّما  هلا  هیلع و 

موقلا یلا  رجاهف  هولتقیل  هیلع  اوعمجا  موقلا و  هب  ّمه  بلاـط  اـبا  هَّللا  ضبق  اّـملف  هنم  اـعنام  هنع و  اعفادـم  لزی  مل  هاـّبر و  هلّفک و  ّهناـف  بلاـط 
ول مهـسفنا و  یلع  نورثؤی  اوتوا و  اّمم  ۀجاح  مهرودـص  یف  نودـجی  مهیلإ و ال  رجاه  نم  نّوبحی  مهلبق  نم  نامیالا  راّدـلا و  اؤوبت  نیذـلا 

هسفنب و هاقو  هرزا و  هناف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مایقک  نیرجاهملا  نم  دـحا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عم  مقی  ملف  ۀـصاصخ  مهب  ناـک 
بلقلا عینم  شیج  نع  ّیلوی  نرق و ال  نع  لکنی  لاطبالا و ال  لزانی  روغثلا و  فارطاـب  اکـسمتسم  کـلذ  دـعب  لزی  مل  مث  هعجـضم  یف  ماـن 

عیمجلا یلع  رّمؤی 
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لالحلاب و مهفرعا  هَّللا و  باتکل  مهأرقا  هَّللا و  نید  یف  مههقفأ  هَّللا و  یف  ءاهب  مهمظعا  نیکرشملا و  یلع  ةءاطو  ساّنلا  ّدشا  هیلع  رّمؤی  و ال 
بحاص ّمخ و  ریدغ  ثیدح  یف  ۀیالولا  بحاص  وه  مارحلا و 

يدعب یبن  ّهنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هلا  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 
بحاص وه  دجـسملا و  یف  باوبالا  رئاس  ّدـس  هل و  حـتف  بابلا  بحاص  هلوسر و  یلا  هَّللا و  یلا  قلخلا  ّبحا  ناک  فئاطلا و  موی  بحاص  و 

عبت وه  نیملـسملا و  نیب  یخآ  نیح  هلآ  هیلع و  هَّللا  تاولـص  هَّللا  لوسر  وخا  وه  ةزرابملا و  یف  ّدودبع  نب  ورمع  بحاص  ربیخ و  موی  ۀیارلا 
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ًاریِسَأ َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  ۀیآلا  بحاص  وه  لیئربج و 
هداهج و هترصن و  یف  بلاط  یبأ  نبا  وه  هّابر و  هلّفک و  امل  هَّللا  لوسر  نبا  وه  ۀجیدخ و  نتخ  وه  نیملاعلا و  ءاسن  ةدّیس  ۀمطاف  جوز  وه  و 

يأر اّملف  هنع  هنالأسی  یتح  اـمکح  ناذـفنی  رمع  رکب و  وبا  نکی  مل  يذـلا  وه  ۀـلهابملا و  موی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  سفن  وه 
اودجو وا  سابعلا  عفد  امک  اهنع  هعفد  یلع  هباحـصا  ردق  ول  يرمعل  يروشلا و  یف  مشاه  ینب  نم  لجر  وه  هاّدر و  هری  مل  ام  هاذفنا و  هذافنا 

َو ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َةَرامِع  َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِس  ُْمْتلَعَج  َأ  لوقی  یلاعت  هَّللا  ّناف  هیلع  ساّبعلا  مکمیدقت  اّماف  هوعفدل  الیبس  کلذ  یلا 
َنیِِملاَّظلا  َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  ِهَّللا  َْدنِع  َنوُوَتْسَی  ِهَّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  َدَهاج  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا 

هریغ مکلاجر  نم  دـحاو  لجر  یف  ةدـحاو  ۀـّلخ  نآرقلا  یف  ةرفـسملا  تایالا  لئاضفلا و  بقانملا و  نم  نینمؤملا  ریما  یف  ام  ناـک  ول  هَّللا  و 
روما یلو  نا  یلا  هب  یقارتت  رومالا  لزت  مل  مث  ۀّلخلا  کلتب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  یلع  امّدـقم  ۀـفالخلل  الهاتـسم  ناکل 

هَّللا رفغی  ناک  يذلا  هرما  نم  ناک  هب و  ۀقث  همحرل و  ۀلصو  هّقحب  امیظعت  ساّبع  نب  هَّللا  دبعب  ّالا  مشاه  ینب  نم  دحاب  نعتـسی  ملف  نیملـسملا 
مهاّیا و ۀـّیمأ  ینب  لتق  نم  رثکا  مهانلتق  مهیلع و  انقّیـض  مهانفخاف و  انیلإ  رمالاب  هَّللا  یـضفا  یتح  متمعز  امک  ةدـحاو  دـی  مه  نحن و  مث  هل 

ّنلاستل تلتق و  بنذ  ّياب  ۀّیمـشاهلا  مظعا  نلأستلف  المج  مهانلتق  ساّبعلا  ینب  رـشعم  انا  افیـس و  ّلس  نم  مهنم  اولتق  امنا  ۀـّیمأ  ینب  ّنا  مکحی 
َلاْقثِم ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  هنا  تاهیه  ءایحا  ۀفوکلا  دادغبلا و  یف  تنفد  سوفن  تارفلا و  ۀـلجد و  یف  تیقلا  سوفن 

ُهَرَی  ارَش  ٍةَّرَذ 
متلق ردغلا و  هل  متنّیز  ثکّنلا و  هیلع  متنّوه  ذإ  مکریغ  هرما  هیلع  سبل  ام  يرمعلف  سبل  نم  هیف  ناک  ام  عولخملا و  رما  یف  مهتفصو  ام  اّما  و 
هَّللا لوق  متیـسن  متربد و  متبذـکف و  هب  یتؤیف  هیلإ  ثعبت  لاجّرلا  لاومالا و  کعم  رتقم و  لجر  وه  کیخا و  رما  نم  نوکی  نا  یـسع  اـم  هل 

ُهَّللا  ُهَّنَرُْصنََیل  ِْهیَلَع  َیُِغب  نم  یلاعت و 
قبی مل  ّهناب  املاع  هرما  یف  ارصبتسم  الا  نینمؤملا  ریما  هل  عیاب  امف  یضّرلا  نسحلا  یبال  ۀعیبلا  یف  نینمؤملا  ریما  راصبتـسا  نم  مترکذ  ام  اّما  و 

ّدـشا ۀّماعلا و ال  ۀّصاخلا و  یف  یـضرا  اسفن و ال  قلطا  اینّدلا و ال  یف  دهزا  اعرو و ال  عروا  ۀفع و ال  رهظا  الـضف و ال  نیبا  اهرما  یلع  دحا 
ۀعیب هتعیب  تناک  ول  يرمعل  مئال و  ۀمول  هَّللا  یف  ینذخا  ام  تدهج و  دقل  ّلج و  ّزع و  بّرلا  یـضرل  ۀقفاومل  هل  ۀعیبلا  نا  هنم و  هَّللا  تاذ  یف 

ناکل ةاباحم 
120 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ارما یلاعت  هَّللا  دارأ  ارما و  دارأ  نینمؤملا  ریما  نکل  هنیع و  یف  یلحا  هبلق و  یلا  ّبحا  نینمؤملا  ریما  دـلو  رئاـس  نینمؤملا و  ریما  نب  ساـّبعلا 
عولخملا مکترفاظمب  مکنم  ّالا  کلذ  ناک  ام  يرمعلف  نینمؤملا  ریما  ۀیالو  یف  ءافجلا  نم  مکّسم  اّمم  مترکذ  ام  اّما  هَّللا و  رما  هرما  قبسی  ملف 

روط مزاح و  نب  میعنلا  اعابتا  اروط  دـلاخ و  یبأ  نبال  اعابتا  روطف  دـیدابع  متقّرفت  یلاعت  هَّللا  هلتق  اّملف  نینمؤملا  ریما  یلع  مکتلی  امم  هیلع و 
ام زواّجتلا  هعبط  وفعلا و  هتمیش  نینمؤملا  ریما  ّنا  ول ال  نینمؤملا و  ریما  یلع  افیس  ّلس  نم  لکل  مث  ۀلکـش  نبال  اعابتا  اروط  یبارعال و  اعابتا 
وه يذـلا  نولدبتـست  نینمؤملا أ  ریما  نب  ساّبعلل  ۀـعیبلا  نم  متلأس  ام  اّما  هسفنب و  لحم  مّدـلا  لالح  مکلکف  ادـحا  مکنم  اهرهظ  یلع  كرت 

هلفکت ءاسنلا و  هّربدت  براّجتلا  همکحی  مل  هدحو و  لهمی  مل  هدشر و  سنای  مل  ّنّسلا  ثدح  مالغ  سابعلا  ّنا  مکلیو  ریخ  وه  يذـلاب  یندا 
هتمکحا دـق  الهاتـسم  ناک  ول  ۀّـجح و  هب  موقت  ۀـّیعر و ال  هیف  ساست  ۀـفرعم ال  الا  مارح  نم  الالح  فرعی  مل  نیّدـلا و  یف  هّقفتی  مل  ءاـمالا 

لجرل ناک  ام  الا  ۀفالخلا  یف  يدنع  هل  ناک  ام  اهنع  سفنلا  فزع  اینّدلا و  یف  دهزلا  یف  لدعلا  ۀّمئا  غلبم  غلب  نیّدـلا و  یف  هّقفت  براّجتلا و 
ام دـنع  سوفّنلا  ثبخت  نا  ۀـیهارک  ءابنا  روما و  نع  انوزخم  لزی  مل  نینمؤملا  ریما  ناسل  ناف  لاقملا  اذـه  یف  اورثکت  الف  ریمح  کـع و  نم 

اّمع هئابآ و  نع  ینربخا  دیشّرلا  ناف  اصعلا  رشق  ءاطغلا و  فشک  الا  متیبا  نا  اّماف  اموی  هءاضق  رهظم  هرما و  غلاب  یلاعت  هَّللا  ّناب  املع  فشکنت 
هتایحب مهیلع  ۀقلعتم  ۀمعّنلا  لازت  ۀمئاق و ال  هدعب  ساّبعلا  ینبل  موقی  يّذلا ال  وه  سابعلا  دلو  نم  عباّسلا  ّنا  اهریغ  ۀلوّدلا و  باتک  یف  دـجو 

ادصح و مکدصحیف  رئاثلا  ینیسحلا  مکیتای  فیّسلا  الا  مکل  ام  تاهیه  القعم و  مکسفنال  اوبلطاف  یصخش  مت  دقف  اذإ  اهوعّدوف و  ّعدو  اذاف 
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دعب یـسوم  نب  یلعل  ۀـعیبلا  نم  تدرا  تنک  ام  اّما  اهقحب و  الا  مکؤامد  نّقحت  يدـهملا  مئاقلا  دـنع  يدـهملا و  مئاقلا  مغرملا و  ینایفّـسلا 
اننیب و ةّدوملا  ۀمادتـساب  مکنع  دـئاذلا  مکئامدـل و  نقاحلا  نوکا  نا  الا  یّنم  کلذ  ناک  اـمف  هل  ینم  اراـیتخا  هسفن و  یف  اـهل  هنم  قاقحتـسا 

لؤی نا  ّتدرأ  ّینا  اومعزت  نا  هنم و  مهبیصی  ام  ریسیب  ءیفلا  یف  مهتاساوم  بلاط و  یبأ  نبا  لآ  مارکا  یف  اهکلسا  یّتلا  قیرطلا  یه  مهنیب و 
ام نوملعت  نوهمعت ال  ةرمغ  یف  نوهال  نوهاس  متنا  مکدعب و  نم  مکئانبأ  مکبقعل و  مکل و  رظنلا  مکریبدت و  یف  اناف  هتعفنم  هتبقاع و  مهیلإ 
اهب نوجهابتت  یـصاعملاب و  نوهلتت  ارومخم  حبـصی  ابوکرم و  یـشمی  مکدـحا  ۀـمه  ۀـمعنلا  زازتبا  ۀـمقنلا و  نم  هیلع  متللظا  ام  مکب و  داری 

بـسک ۀمرکم و ال  عانطـصا  ۀـمعن و ال  ۀمادتـسا  ۀـشیعم و ال  حالـص  یف  مکنم  رّکفتم  رّکفتی  نوّثنوم ال  نوثّنخم  طباربلا  رومخلا و  مکتهلا 
ٍمِیلَس  ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  اَّلِإ  َنُوَنب  َو ال  ٌلام  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  هقنع  اهب  دمی  ۀنسح 

مکرما یف  نینمؤملا  ریما  رکفت  اّمبرل  هَّللا  میا  اّیغ و  نوقلت  فوسف  تامتعلا  نع  متمن  تاّذّللا  یلا  متنک  تاوهشلا و  متعبتا  ةولصلا و  متعـضا 
ریما نظی  مل  ةریثک  لئالخ  مکیف و  اهنیعب  ۀلخلا  کلت  باصا  ّالا  لالخلا  نم  ۀلخب  مهب  لزن  یتح  باذـعلا  اوقحتـسا  ممالا  نم  ۀـما  دـجی  الف 

یف راونالا  تاقبع  ُۀَعِْـست  مهیف  ناک  هنا  حلاص  موق  نع  زیزعلا  هباتک  یف  هَّللا  ربخا  دـق  اهیلع و  لمعلاب  رما  اهیلإ و ال  يدـتها  سیلبا  نینمؤملا 
121 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما 

َنوُِحلُْصی  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفی  ٍطْهَر 
عبتی يار  هل  مکّیا  باسحلاب و  نیقی  ۀّلق  داعملاب و  افافختسا  اراثد  وأ  اراعش  مهومتذختا  دق  نیدسفملا  نم  نوعست  ۀعـست و  هعم  سیل  مکّیاف 

ۀـضهّنلا و يدـنع  اّهنا  يرمعلف  ههجو  هَّللا  رّون  نسحلا  یبأ  یف  ةرثعلا  نم  مترکذ  ام  اـّما  دودـخلا و  ترثع  هوجولا و  تهاـشف  عفنت  ۀـیور  وا 
هذـه نم  يدـنع  یکزا  وه  المع  تلمع  ّنظا  ربکالا و ال  عزفلا  موی  فوخلا  نم  ةاّجنلا  نمالا و  طارّـصلا و  عطق  هب  وجرأ  يذـّلا  لالقتـسالا 

مکفالـسا مـالحا  مکئاـبآ و  ءارآ  تهفـس  ّینا  مکلوـق  ةداعّـسلا و  کـلت  مکل  ینا  کلذـب و  یل  ّینا  هلثم و  یلا  اـهلثمب  دوـع  نا  ـالا  ۀـعیبلا 
َنوُدَتْقُم  ْمِهِراثآ  یلَع  اَّنِإ  َو  ٍۀَّمُأ  یلَع  انَءابآ  انْدَجَو  اَّنِإ  شیرق  وکرشم  لاق  کلذکف 

سوجملا ۀسایـسب  نینمؤملا  ریما  مکرییعت  اما  نولقعت و  مکیرا  ام  اوهقفاف و  ءایبنالا  نم  ذـخؤی  امنا  ءابالا و  نم  ذـخؤی  ـال  نیّدـلا  ّنا  مکلیو 
امک اوملـساف  اسوجم  اوناک  دقل  يرمعل  نینمؤملا و  ریما  ّالا  متدرا  ام  ریزانخلا و  ةدرقلا و  مکتـساس  ول  کلذ و  نم  ۀفنالا  مکتهد  امف  مکاّیا 
هیلع انثحی  ّدترا  ملسم  نم  ریخ  ملسا  یسوجمف  اوّدترا  نیّذلا  نوملسملا  متنا  اوملسا و  نیذلا  سوجملا  مهف  میدقلا  یف  انتاهما  انؤابآ و  ناک 
لاز اـمب  نوجهاـبتی  نیملـسملا و  مرح  نع  نّوبذـی  ّرـشلا  نم  نودـعابتی  ریخلا و  نم  نوبّرقتی  فورعملاـب و  نورماـی  رکنملا و  نع  نوهاـنتی 

اًلیِْدبَت اُولََّدب  ام  َو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ّرشلا  نم  هلها  مالسالا و  لان  امب  نورشابتی  ثکنلا و  نم  هلها  كرشلا و 
سمالاب مهومتلتق  نیذـّلا  ۀـّیمأ  ینب  ّنا  ول  هَّللا  رماز و  وا  ّفد  براض  وا  ّنغم  اّما  هریبدـت  هلقع و  یف  نوفاـم  هسفنب  بعـال  اـّلا  مکنم  سیل  و 

اذإ نم  الا  مکیف  سیل  اقالخا  ۀعانـص و  اراثد و  اراعـش و  مکل  هومتریـص  ام  یلع  اودادزا  ام  اهب  مهنولانت  بیاعم  یف  اوّقنات  مهل  لیقف  اورـشن 
دق هناک  ابجعم  امئان  حبـصی  ابوکرم و  تیبی  نم  فنای  فیک  ۀیـشخ و  یلا  نوعجرت  نوفنات و ال  ـال  عنم و  ریخلا  هّسم  اذإ  عزج و  ّرـشلا  هّسم 

ۀیـصعم هل  نّیز  نم  هیلإ  سانلا  ّبحا  برقم و  کلم  وا  لسرم  ّینب  فلا  لتقب  هتوهـش  لانی  نا  یلاـبی  ـال  هجرف  هنطب و  هتیاـغ  ادـمح  بستکا 
تاومـسلا و نم  هیف  متنا  اـم  نینمؤملا  ریما  متیفک  متعدـترا و  ناـف  لاوخـالا  هابـشا  ةرومطملا و  ۀـیبرت  راـمخلا و  فـطن  ۀـشحاف  یف  هدـالوا 

یبسح وه  تلّکوت و  هیلع  هّللاب و  الا  نینمؤملا  ریمال  ةوق  دودحلاب و ال  اولاعت  مکنودـف  ّالا  مکتنـسلا و  برغ  نم  هب  نورذـهت  ام  حـئاضفلا و 
زا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ّتیبحا  هلوسر  ّلـج و  ّزع و  هَّللا  دـنع  قلخلا  ّبحا  ناـک  هرقفب و  نوماـم  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا 

درادن یغاسم  نونف  وذ  نیلّوسم  نوحـشم  بئارغ  تالیوات  نومام  لوق  نیرد  هک  تسرهاظ  هدرک و  تباث  لوسر  ادـخ و  يوسب  قلخ  عیمج 
ءابه ار  تالیوات  نیا  هدرک  رکذ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هّماع  ّتیلـضفا  لئالد  رخآ  لّوا و  رد  هک  شمـالک  قایـس  قابـس و  هکلب 
رگا دنادرگیم و  رهاظ  حضاو و  راهنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  ار  نآ  تعاظف  نالطب و  دناودیم و  نآ  ساساب  انف  بالیـس  دزاسیم و  اروثنم 

رد مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  هک  دـنامن  یقاـب  ینعم  نیرد  هیبش  هنیتم  هرهاـق  دـهاوش  هنیزر و  هرهاـب  ّهلدا  همه  نیا  دـعب  هچ 
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لیلج ثدحم  نآ  تالیوات  رگید  هکلب  لیبن  بطاخم  لیوات  نیا  هک  دیدرگ  حـضاو  مامت  حوضوب  تسا و  هماع  هقلطم  ّتیبحا  ریط  ثیدـح 
فیحن نکل  تسلیلضت  لالزا و  نیع  لیوست  رپ  نیلوام  رگید  و 

122 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تیانع يدزیا و  فطلب  و  عینم ؟؟؟ یلاع و  سب  هجردب  ار  ماحفا  تاکسا و  هیتآ  هوجو  رد  ۀجحملل  اریونت  هجحلل و  امامتا  ماعنملا  هَّللا  نوعب 
مظاعا هحیحـص  تادافا  نیلوبقم و  رباـکا  هحیرـص  تاحیرـصت  بسح  ریط  ثیدـح  هک  میاـمنیم  تباـث  روهظ  حوضو و  لاـمکب  يدـمرس 

فالآ امهلآ  امهیلع و  مالع  کلم  لوسر  یصو  نآ  هقلطم  ّتیبحا  تبثم  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  لیلد  هینـس  نیلجبم 
هکنادب سپ  دشابیم  مالّسلا  ۀّیحتلا و 

مشش هاجنپ و  هجو 

دامح نب  لیعامسا  نب  میهاربا  نب  قاحسا  یسابع  نومام  مکحب  هاگ  ره  هک  یتسناد  یـسلدنا  هبر  دبع  نبا  دقعلا  باتک  زا  اقباس  هک  تسنآ 
دـندمآ و رـضاح  نومام  سلجمب  دـندوب  باوج  ناسحا  مهفب و  فصتم  همه  هک  نومام  رـصع  ءاهقف  زا  رفن  هن  ینـس و  ای  لهچ  اب  دـیز  نب 

نآ تیولوا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلـضفا  يوعد  دعب  نومام  دوب  دوجوم  سلجم  نا  رد  مه  مثکا  نب  ییحی  ةاضقلا  یـضاق 
هاگ ره  تساوخ و  قاحـسا  زا  نآ  ثیدحت  هدروآ  نایمب  ریط  ثیدح  رکذ  لئالد  هلمج  رد  نآ  رب  هدـیدع  نیهارب  تماقا  تفالخب و  بانج 

مالک نم  هک  تس  نیا  شلصاح  هچنآ  تفگ  داشگ و  وا  بینات  عیرقتب و  نابز  داهن و  زاغآ  مالم  باتع و  نومام  درک  نآ  ثیدحت  قاحـسا 
مالملا نورقم  مالک  نیا  دـعب  دـش و  رهاظ  وت  دانع  نم  يارب  نالا  نکل  یتسه  قح  يارب  دـناعم  ریغ  وت  هک  مدرکیم  ناـمگ  ارت و  مدرکیم 
نکمم هک  یسک  ار  نآ  تسا  هدرک  تیاور  يرآ  تفگ  باوجب  قاحسا  تسحیحـص  ثیدح  نیا  هکنیا  هب  ینکیم  ناقیا  وت  ایآ  هک  تفگ 

یسک يارب  همیسج  حئابق  همیظع و  عئانش  هس  زا  یکی  موزل  قاحـسا  حیحـص  رارقا  حیرـص و  فارتعا  نیا  دعب  نومام  سپ  وا  ّدر  ارم  تسین 
قاحسا باطخب  درک و  نایب  دناد  لضفا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  ار  رگید  یـسک  نآ  دعب  دنک و  ریط  ثیدح  تحـصب  نیقی  هک 

هکنیا ای  دیسرن و  لوبق  تباجتسا و  هجردب  دش و  در  بانج  نآ  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  اعد  سک  نیا  دزن  ای  هک  تفگ 
بانجنآ هکنیا  ای  دوب و  بحا  بانج  نآ  يوسب  لوضفم  تفرعم  نیا  فصو  اب  تخانـشیمن و  لوضفم  زا  ار  ادـخ  قلخ  لـضاف  باـنج  نآ 
عامـسب قاحـسا  هاگ  ره  وا  يوش  نآب  لئاق  هکنیا  يارب  وت  يوسب  تسبحا  زیچ  هس  نیزا  کی  مادک  سپ  تخانـشیمن  لوضفم  زا  ار  لضاف 

يأ هک  تفگ  هیبنت  رـس  زا  نومام  تخاس  توکـس  تومـص و  اب  راک  تخادـنا و  ریزب  رـس  یناریح  زجع و  تیاغ  زا  ماظن  تناتم  مـالک  نیا 
ّتدر بجوم  رما  هس  ره  نیا  ینعی  درک  مهاوخ  وت  تباتتـسا  يدش  لئاق  نیزا  يزیچب  رگا  سپ  وشم  لئاق  زیچ  هس  نیزا  کی  چیهب  قاحـسا 

قاحـسا ار  نآ  وگب  سپ  تسا  هجو  هس  نیا  يارو  یلیوات  وت  دزن  ثیدح  نیا  يارب  رگا  هک  تفگ  مالک  نیا  دعب  تسمالـسا و  زا  جورخ  و 
نیا يارب  یلیوات  ینعی  منادیمن  هک  تفگ  زجعب  فارتعا  رـس  زا  هکلب  دـیارایب  ینخـس  هک  تسناوتن  زین  ماـیتلا  رییعت  مـالک  نیا  عامـس  دـعب 

ّتیلـضفاب لئاق  صخـش  هکنآ  زج  ریط  ثیدـح  رد  هک  دـیدرگ  رهاظ  هقیـشر  هرظاـنم  نیزا  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  سپ  تسین  نم  ملعب  ثیدـح 
نآ تیلـضفا  لیلد  ار  ثیدح  نیا  ۀحارـص  یـسابع  نومام  تسین و  یلیوست  لاجم  یلیوات و  غاسم  ددرگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
رب یفرح  هک  دشن  نکمم  دیامن  لیوات  ملع  مدعب  فارتعا  هکنآ  زجب  يزاب  هلیح  يزاس و  نخـس  همه  نآ  اب  ار  قاحـسا  تسنادیم و  بانج 

ثیدح نیا  يارب  یلیوات  هک  دنتفاین  تردـق  دـندوب  هدـما  نومام  سلجمب  وا  هارمه  هک  اهقف  زا  رفن  هن  یـس و  ای  لهچ  نینچمه  درآ و  نابز 
نآ جذومنا  هک  دابعلا  بر  مالس  فالآ  مهیلع  داجما  تیب  لها  اب  دانع  ضغب و  همه  نآ  اب  ار  مثکا  نب  ییحی  ةاضقلا  یضاق  زین  دننک و  ادیپ 
امک هرظانم  نیا  تیفیک  زا  هکلب  دـیامن  عادـبا  عارتخا و  یلیواـت  هک  دـشن  رّـسیم  دوب  دـهاوخ  راکـشآ  حـضاو و  رجح  نبا  قعاوص  رظاـن  رب 

یسک يارب  ار  قح  يدرک  حضاو  هک  تفگ  نومام  باطخب  حیرـص  حیرـصتب  سلجم  رخآ  رد  ةاضقلا  یـضاق  هک  تسحـضاو  اقباس  تیرد 
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تباث دنک و  وا  يارب  ریخ  هدارا  ادخ  هک 
123 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نومام لالدتسا  عفد  رب  یسک  هک  دومن  حضاو  فاصنا  رـسارس  فارتعا  نیاب  ار و  نآ  دنک  عفد  هکنیرب  یـسک  تسین  رداق  هک  هچنآ  يدرک 
درک حیرصت  رخآ  رد  قاحـسا  زین  تسین و  رداق  تفالخب  بانج  نآ  تیولوا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلـضفا  رب  ریط  ثیدحب 

ياهقف رگید  وا و  ینعی  نومام  لوقب  دنتـسه  لئاق  دـندوب  هن  یـس و  ای  لهچ  هک  هینـس  ياهقف  يامظع  رگید  وا و  دوخ  ینعی  همه  ام  هکنآـب 
ّدر و لباق  ریغ  تباث و  حیحـص و  ار  نومام  هلدا  دـننادیم و  تفالخب  ناشيالوا  ساـن و  لـضفا  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هینس 

رـسارس فالـسا  فارتـعا  تـالاح  زا  شاهلحن  لـها  نیبـصعتم  رگید  بطاـخم و  هنوگچ  هک  تسبجع  لاـمک  سپ  دـننکیم  میلـست  راـکنا 
راخ رپ  يداو  رد  یـشاحت  الب  دنوریم و  هبیرغ  تالیوست  عارتخا  هبیجع و  تالیوات  عادبا  ددص  رد  اباحم  یب  هتفرگن  يربخ  دوخ  فاستعا 

ثیدـح نیا  لیوات  رد  هکحـضم  بئارغ  نینچ  داجیا  هک  دـننادیمن  دـنودیم و  رایخلا  نم  دربا  تاهیجوت  داـجیاب  راـمغا  ساـکنا  عیدـخت 
فیرش ثیدح  نیرد  لیوات  ناکما  نادجو و  مدعب  فارتعا  میلست و  ۀحارص  هک  تسدوخ  فالسا  لهج  تابثا  تدناعم و  رـسارس  فیرش 

دناهدومناو تفالخب  بانج  نآ  تیولوا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  دیفم  نآ  ندوب  هدومرف  لیثا 

متفه هاجنپ و  هجو 

دحا ناک  امل  ّحص  ول  ّحصی و  لاقف ال  ریطلا  ثیدح  نع  هَّللا  دـبع  وبا  مکاحلا  لئـس  هتفگ و  مکاح  همجرتب  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  هکنآ 
نآ رب  يراـکنا  ّيدر و  هدرک و  لـقن  ار  نآ  یبهذ  هک  مکاـحب  بوسنم  مـالک  نیا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـعب  ّیلع  نم  لـضفا 

سپ دشابیم  راهطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  راتخم  لوسر  یـصو  زا  رایغا  ّتیلـضفا  یفان  ریط  ثیدح  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  هدرکن 
نآ رب  راکنا  مدعب  یبهذ  دوخ  ریرقت  یبهذ و  لقن  ربانب  مکاح  هدافا  بسح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  رب  ریط  ثیدح  تلالد 

تابث ياپ  لحمضم و  لطاب و  تالامک  اب  فالخا  فالسا و  رگید  تاجرّدلا و  عیفر  بطاخم  تالیوست  تالیوات و  دیدرگ و  رهاب  رهاظ و 
تیمـس امک  لاق  ثیح  ریرحتلا  مکاحلا  یلا  يزعملا  مالکلا  اذه  حیـضوت  یف  ریمالا  لیعامـسا  نب  دّمحم  دافا  ام  معنل  دـیدرگ و  لزلزتم  نآ 

نم رکنی  اذ  امف  رئاطلا  ثیدح  ریغ  ّۀلدا  نم  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  ّهنا  تبث  اذإ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ۀّیبحا  یلع  ۀـلادلا  ثیداحالا  دـعب ؟؟؟ افلا 
مکاحلا و یلع  لقن  امک  ثیدحلا  ۀّحـص  یف  ۀحداق  ۀـلالّدلا  هذـه  لعجت  فیک  ۀّیلـضفالا و  یلع  ۀـّلادلا  ۀـّیبحالا  یلع  ریطلا  ثیدـح  ۀـلالد 
ریطلا و ثیدح  ۀّحص  یلع  ۀّیلضفالا  قیلعتب  یلع  ۀّیلضفا  نم  هیلإ  بهذی  ام  یلع  لالدتسالا  ّالا  دارأ  ام  مکاحلا  هَّللا  دبع  ابا  ظفاحلا  ّنا  برقی 

هدعب یلع  نب  لضفا  دحا  ناک  امل  ّحص  ول  ّحصی و  لاقف ال  مکاحلا  هیلإ  بهذی  امب  رارقالا  یلا  مصخلا  لازنتـسا  داراف  حیحـص  ّهنا  فرع  دق 
هبهذم ّیلع  لیلدلا  نم  هدارا  ام  مامت  مزلیف  همصخ  دنع  هدنع و  هتحص  نّیبت  دق  و 

متشه هاجنپ و  هجو 

ریما باـنج  ّتیلـضفا  رب  دـنک  تلـالد  هنیئآ  ره  دوـش  حیحـص  رگا  ریط  ثیدـح  هکنیا  هب  هدرک  حیرـصت  يزار  رخف  هرعاـشالا و  ماـما  هکنآ 
هریغ نم  لضفا  هنوک  یلع  ّلدل  ّحص  ول  ّهنا  کش  الف  ریطلا  ربخ  اّماف  هتفگ  لوقعلا  ۀیاهن  رد  هچنانچ  بانج  نآ  ریغ  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
هّیمزج هّیعطق  تلالد  يزار  هدافا  بسح  تّحص  ریدقت  رب  ریط  ثیدح  هکنآ  رب  دراد  هحیرص  تلالد  ترابع  نیا  خلا  داحآلا  رابخا  نم  هّنکل 

رب نآ  تلالد  رد  یباـیترا  يدّدرت و  یلاـقم و  یمـالک و  سپ  دوخ  ریغ  زا  تسلـضفا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هکنآ  رب  دراد  ۀـیّتب 
بطاخم هک  هکیکر  تالیوات  نالطب  تیاهن  دیدرگ و  ادیوه  رهاظ و  فاصنا  اب  يزار  فارتعا  بسح  هک  دنامن  قح  لها  دوصقم 
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يزار کیکشت  اّما  دیماجنا و  مامت  حوضوب  دناهدولآ  نآب  ار  دوخ  هنسلا  نیکّوهتم  نیبّصعتم  نیعطتتم و  فالخا  فالسا و  رگید  قلذحتم و 

مه هک  تسرهاظ  قباس  نایب  زا  هقیفوت  نسح  هَّللا و  نوعب  نآ  نالطب  داـسف و  سپ  داـحآ  راـبخا  زا  نآ  ندوب  ياـعّدا  ربخ و  نیا  تّحـص  رد 
هتخاس تباث  نآ  تّحص  مامت  مامتهاب  تسیزار  دوخ  حودمم  هک  هیّنس  مکاح  تباث و  هّینس  نیطاسا  تادافا  بسح  فیرـش  ثیدح  تّحص 

تاداـفا بسح  نآ  تیعطق  رتاوت و  زین  حـئال و  حـضاو و  هیّنـس  همئا  رگید  تاداـفا  زا  نآ  لاـجر  تقث  نا و  دنـس  تدوـج  تّحـص و  مه  و 
ققحم تباث و  موق  نیققحم 

مهن هاجنپ و  هجو 

نا یلا  نیخیـشلا  قح  یف  تدرو  ةریثک  رابخاب  ضراعم  ریطلا  ربخ  ياوه  هتفگ و  هقباس  تراـبعب  لـصتم  لوقعلا  ۀـیاهن  رد  يزار  رخف  هکنآ 
لاـقی ـال  سنجلا  اذـه  یف  ۀفنـصملا  بتکلا  اهحرـشت  ةرثـک  راـبخالا  نم  سنجلا  اذـه  یف  ۀـعوضوملا و  اـمهلئاضف  نم  ذـبن  رکذ  دـعب  لاـق 
ءادـتبا یف  اهتوق  ولف ال  ۀـّیمأ  ینب  نامز  یف  اهتیاور  یلع  دـیدشلا  فوخلا  عم  اهئاقبل  يوقا  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  قح  یف  ۀـیورملا  ثیداحالا 

یف اهتوق  ولف ال  مهنع  هَّللا  یـضر  ۀباحّـصلا  لئاضف  یف  نیحداق  ادـما  اوناک  ضفاورلا  ّنا  امب  ضراعم  اذـه  لوقن  انال  تیقب  امل  ـالا  اـهرما و 
نیاب هنادیم و  نیخیش  هموعزم  لئاضف  ضراعم  ار  ریط  ثیدح  يزار  رخف  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  اهنم  ءیـش  نالا  یقب  امل  الا  اهئادتبا و 

نیا رگا  هک  تسنـشور  رپ  دـنادرگیم و  طقاس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلـضفا  رب  لالدتـسا  جاجتحا و  ضرعم  زا  ار  نآ  ببس 
لکالا و یف  ّتیبحا  لیوات  لثم  تالیوات  غاسم  نآ  رد  تشادیمن و  تلالد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلـضفا  رب  فیرـش  ثیدح 

حضاو یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  تشادن  تحص  زا  یتمس  هدش  رداص  يأر  زا  هک  ار  نیخیش  لئاضف  نآ  تضراعمب  یتح  لوق  دوبیم  نآ  ریغ 
دومنیمن مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رب  فیرـش  ثیدح  نیا  تلالدب  حیرـص  فارتعا  بصعت  دیزمب  يزار  رگا  هک  دیدرگ 

بانج ّتیلـضفا  رب  تلالد  ریط  ثیدح  شدزن  هک  ینعم  نیا  تابثا  رد  نیخیـشلا  قح  یف  تدرو  ةریثک  رابخاب  ضراعم  وه  لاوق و و  مه  زاب 
ار ریط  ثیدـح  نآ  هضراعم  راهظا  ّقح و  لها  هلباقمب  ار  نیخیـش  لئاضف  يزار  رکذ  اما  دوب  یفاو  یفاک و  دراد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

باتک رظاـن  رب  نآ  لاـثما  تاءارتفا و  نیا  ناوه  تعاـظف و  لاـمک  نـالطب و  تعانـش و  تیاـهن  ـالوا  هک  اریز  تسحیرـص  يدنمـشناد  سپ 
لیلد رازه  نارازهب  فیحن  فیلات  صوصنلا  قراوش  باتک  حفـصتم  رب  زین  هماقم و  هَّللا  یلعا  دجام  دـلاو  بانج  نعاطملا  دییـشت  باطتـسم 

هچ دننادب  اغـصا  تافتلا و  یندا  لباق  ار  تاعوضوم  نیا  قح  لها  نآ  ببـسب  هک  دیآیمن  رظنب  یهجو  چـیه  ایناث  تسراکـشآ و  حـضاو و 
تیجح يارب  هکنآ  لاح  سیلف  سیل  ذإ  دوشن و  تّجح  تنـس  لها  رب  قح  لها  رابخا  ارچ  دـشاب  تجح  قح  لها  رب  ّتنـس  لها  راـبخا  رگا 

هاش هک  يدینـش  ررکم  دمآ و  دـهاوخ  نایب  ضرعمب  رون  ثیدـح  دـلجم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هک  تسیهوجو  تنـس  لها  رب  قح  لها  رابخا 
رکذ تفاخـس  هلمجلاب  دسر  هچ  ثیداحا  رگیدب  سپ  هدیدن  لباق  ۀـیمامالا  نع  الـضف  هیدـیز  هرظانم  يارب  ار  نیحیحـص  ثیداحا  هَّللا  یلو 

یهبنت مالک  رخآ  رد  يزار  هچنآ  اما  درادـن  راـهظا  حاـضیاب و  یتجاـح  تسنـشور و  حـضاو و  سب  قح  لـها  هلباـقمب  ار  راـبخا  نیا  يزار 
رد نآ  تیاور  رب  دـیدش  فوخ  فصو  اب  نآ  ءاقب  ببـسب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رابخا  ندوب  يوقا  هدومن و  لـصاح 

دوبن ادتبا  رد  نآ  توق  رگا  سپ  دندوب  حداق  هباحص  لئاضف  رد  هشیمه  ضفاور  هکنیا  هب  هدرک  ضراعم  هیما  ینب  نامز 
125 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قح لها  رییعت  ددـص  رد  تنـس  لها  ياملع  هراومه  هک  تسرهاظ  رپ  هچ  تستاکحـضم  بئارغ  زا  سپ  دـنامیمن  یقاـب  نا  زا  يزیچ  نـالا 
ریرقت ناسل  تطالـس  تیاهن  رـصع  ره  رد  ناشیا  هل  تیبولغم  تلذ و  تلق و  هکلب  دـنرآیم  ناـیب  ضرعمب  هفلاـس  نورق  رد  ار  ناـش  لومخ 

نینچ نعط  ریثات  مدـع  درجم  یلقاع  دزن  هنوگچ  سپ  دـنهدیم  رارق  ناشبهذـم  فعـض  لیلد  ار  ینعم  نیا  یمهف  شوخ  دـیزمب  دـننکیم 
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راهظا رد  یهاـگ  هَّللا  ناحبـس  دـش  دـهاوخ  ناـشیا  لـئاضف  توق  لـیلد  يربک  هفئاـط  مظعا و  داوس  نید  ناـگرزب  لـئاضف  رد  هبولغم  هرمز 
ار ناشیا  یهاگ  نداد و  عینشت  نعط و  یفیرظ و  متـس  ینزکمـشچ و  داد  نداهن و  زاغآ  هبهـسم  تاریرقت  قح  لها  تیروهقم  تیبولغم و 
تستارـضح و نیمه  راک  ندومرف  ادتبا  رد  لئاضف  نآ  توق  لیلد  ار  حدق  نیا  ریثات  مدـع  ندومناو و  هباحـص  لئاضف  حداق  مایالا  میدـق  زا 

هرهاب حئادم  بقانم و  هرخاف و  دماحم  لئاضف و  زا  يذـبن  الاح  یتفایرد  يزار  هدافا  بسح  ّتیلـضفا  رب  ریط  ثیدـح  تلالد  هاگ  ره  سب و 
ۀعاطالا لوبقلاب و  يرحا  ۀـعامجلا و  ۀّنـسلا و  لها  بولق  یف  عقوا  شمـالک  هک  دوش  مولعم  اـت  دینـش  دـیاب  هیّنـس  همئا  هسدـقم  هنـسلا  رب  وا 

یلوصالا ریرّحنلا  ۀـمالعلا  ریبکلا  مامالا  هتفگ  ۀـئام  ّتس  سمخ و  هنـس  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  دّـمحم  وبا  دـشابیم 
نب دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  يزاّرلا  نیّدلا  رخف  قلعتلاب  ةدافالا  قوس  یف  ۀیظحلا  قافآلا  یف  ةروهشملا  فیناصتلا  بحاص  رّسفملا  رظانملا  ملکتملا 

ۀماقاب اهل  لطبملا  نیفلاخملا و  قرفلا  بهاذملا  هبـشل  ررقملا  لوصالا  ءاملع  دـنع  مامالاب  بّقلملا  يرکبلا  یمیّتلا  یـشرقلا  نیـسح  نب  رمع 
ءاملعلا ضعب  هیف  لاق  يّذلا  هرهد  جیسن  هرصع و  دیرف  بهذملا  یعفاشلا  فورعملا  دلوملا  يزارلا  لصالا  ّیناتسربطلا  نیهاربلا 

هعیلط  بیغلل  وه  يارب  هَّللا  هّصخ 
هعیبطلا  ّدح  اهنود  نیعب  ّقحلا  يرتف 

؟؟؟: هلوقب یمزراوخلا  یکاّکسلا  دّمحم  نب  رکب  یبأ  نب  فسوی  نیّدلا  جارس  مامالا  هحدق  و 
انیملاعلا بر  نا  انیقی  املع  نملعا 

انیملعالل ۀمدخ  مهیلاع  یف  یضق  ول 
انیسح نیدبعلا  ۀمدخ  ارخف  يزارلا  مدخا 

عمج ریبکلا  نآرقلا  ریـسفت  اهنم  ةدیدع  نونف  یف  ةدیفملا  فیناصّتلا  فّنـص  لئاوالا  ملع  تالوقعملا و  نیلـصالا و  یف  هنامز  لها  قاف   ؟؟؟
مالکلا ملع  یف  اهنم  دـّلجم و  یف  ۀـحتافلا  ةروس  حرـش  هلمکی و  مل  هنکلا  ّدـح  ریبک  وه  بلاط و  ّلک  برطی  ام  بئاجعلا  بئارغلا و  نم  هیف 

باتک ناـیغطلا و  غیّزلا و  لـها  یلع  دّرلا  یف  ناـهربلا  ناـیبلا و  باـتک  لّـصحملا و  نیعبرـالا و  باـتک  لوقعلا و  ۀـیاهن  ۀـیلاعلا و  بلاـطملا 
یلا راّظنلا  داشرا  باتک  لئاسملا و  نویع  لئالدلا و  بیذهت  باتک  ۀیداعملا و  بلاطملا  یف  ۀیدامعلا  ثحابملا  باتک  ۀّیقرـشملا و  ثحابملا 

هقفلا لوصا  یف  کلذ و  ریغ  ملاـعملا و  ةدـبزلا و  باـتک  قحلا و  لیـصحت  باـتک  ۀـیراجنلا و  لـئاسملا  ۀـبوجا  باـتک  رارـسالا و  فئاـطلا 
ّرـسلا تامـسلطلا  یف  کلذ و  ریغ  ۀـمکحلا و  نویع  حرـش  انیـس و  نبال  تاراـشالا  حرـش  صّخلملا و  ۀـمکحلا  یف  ملاـعملا و  لوصحملا و 
طقـس حرـش  یلاّزغلل و  هقفلا  یف  زیجولا  حرـش  يرـشخمزلل و  وّحنلا  یف  لّصفملا  حربت  هل  نا  لاقی  ینـسحلا و  هَّللا  ءامـسا  حرـش  موتکملا و 

نوناقلل و تایّلکلا  حرـش  ّبّطلا  یف  هل  فالخلا و  یف  ۀقیرط  هل  ةاّحنلا و  یلع  ةدّیج  تاذـخاؤم  راجعالا و  یف  رـصتخم  هل  يّرعملل و  دـنزلا 
اهیف قنرود  دالبلا  یف  هفیناصت  ترشتنا  ةدیفم و  هبتک  لک  یعفاّشلا و  بقانم  یف  فّنصم  هل  ۀسارفلا و  ملع  یف  فنص 
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دیلا ظعولا  یف  هل  هیلإ و  قبسی  مل  امب  اهیف  یتا  هبتک و  یف  بیترتلا  اذه  عرتخا  نم  لّوا  وه  اهب و  اولغتشا  سانلا  ّناف  دابعلا  نیب  ۀمیظع  ةداعس 

بابرا ةاره  ۀـنیدمب  هسلجم  رـضحی  ناک  ءاکبلا و  رثکی  ظعولا و  لاح  دـجولا  هقحلی  ناـک  یمجعلا و  یبرعلا و  نیناـسّللاب  ظـعی  ءاـضیبلا و 
مهبهاذم مهفانصا و  فالتخا  یلع  سانلا  هرضحی  تالداجملا و  ۀبوجالا و  نسحاب  لئاس  لک  بیجی  وه  هنولأسی و  تالاقملا و  بهاذملا و 

بکر اذإ  ۀلیمج  ۀئیه  ۀنـسح و  ةزب  ةورث و  کیلامم و  ۀمـشح و  راقو و  بحاص  ناک  كولملا و  ءارمألا و  سباکالا و  هسلجم  یلا  ءیجی  و 
قلخ هببـسب  عجر  کلذ و  ریغ  ّبّطلا و  لوصالا و  مالکلا و  هقفلا و  ریـسفتلا و  یف  مهبلاطم  فالتخا  یلع  لغتـشم  ۀـئامثالث  وحن  هعم  یـشم 

دـصق مث  تام  نا  یلا  هدلاو  یلع  هلغـش  أدتبم  ناک  مالـسالا و  خیـش  ةارهب  بّقلی  ناک  ۀّنّـسلا  لها  بهذـم  یلا  مهریغ  ۀـّیمارکلا و  نم  ریثک 
یلیجلا دجملا  یلع  لغتـشا  ّيرلا و  یلا  داع  مث  ةّدم  هیلع  لغتـشا  اهدعب و  فلالا و  لبق  ةررکم  نونلا  ۀـلمهملا و  نیّـسلاب  ینانمّـسلا  لامکلا 

أرق هبحص و  اهب  سّردیل  ۀغارم  یلا  دجملا  بلط  امل  یلازغلا و  دماح  یبأ  مالسالا  ۀجح  مامالا  ةذمالت  دحا  هیقفلا  ییحی  نب  دّمحم  بحاص 
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هقفلا لوصا  یف  یفـصتسملا  نیّدـلا و  لوصا  یف  نیمرحلا  مامال  لماشلا  ظفحی  ناـک  هنا  لاـقی  ۀـمکحلا و  مـالکلا و  ملع  ۀـلیوط  ةّدـم  هیلع 
یلا عجری  اـمیف  مـالک  اـهلها  نیب  هنیب و  يرجف  مولعلا  یف  رّهمت  دـق  مزراوـخ و  دـصق  مث  يرـصبلا  نیـسحلا  یبـال  دـمتعملا  اذـک  یلاّزغلل و 

ةورث و هل  قذاح  بیبط  اهب  ناک  يّرلا و  یلا  داعف  کلذک  کلانه  اضیا  هل  يرجف  رهّنلا  ءارو  ام  دصقف  دلبلا  نم  جرخاف  داقتعالا  بهذملا و 
یلوتـساف بیبطلا  تام  نیّدـلا و  رخف  يدـلول  هیتنبا  جّوزف  توملاب  نقیا  بیبطلا و  ضرمف  نانبا  نیّدـلا  رخفل  ناتنبا و  بیبطلل  ناک  ۀـمعن و 

ۀلاکو وا  ۀیاصو  وحن  نم  یعرـش  ءالیتسا  یلع  لمحی  کلذ  ۀّحـص  ریدقت  یلع  تلق و  ناکلخ  نبا  هلاق  اذـک  هلاوما  عیمج  یلع  نیّدـلا  رخف 
هیلإ یـضم  مث  لاملا  نم  ۀـلمج  یف  نّونلا  ياّزلا و  ۀـمجعملا و  نیغلاب  ۀـنزغ  بحاص  يروغلا  نیّدـلا  باهـش  لـماع  رافـسالا و  مزـال  لاـق و 

فورعملا دّـمحم  ناطلـسلاب  لـصتا  ناـسارخ و  یلا  داـع  و  لاـطا ؟؟؟ اـم  هتهج  نم  هل  لـصح  هیلع و  ماـعنالا  همارکا و  یف  غلاـبف  هئاـفیتسال 
کلذ ّدتشاف  امیظع  امارکا  ۀلودلا  نم  لان  ةاره  یلا  مدق  امل  هدنع و  هتلزنم  دحا  غلبی  مل  بتارملا و  یمـسا  لان  هدنع و  یظحف  هاش  مزراوخب 
مظعف هناها  هنم و  لان  ةودقلا و  نبا  یلع  نیّدـلا  رخف  لاطتـسا  مثا  رظانتف  ةودـقلا  نبا  نیدـلا  دـجم  یـضاقلا  عم  اموی  عمتجاف  ۀـّیمارکلا  یلع 

ۀئام سمخ  نیعست و  سمخ و  ۀنس  یف  کلذ  اهنیکستب و  دنجلا  ناطلسلا  رماف  ۀنتف  مهنیب  تماقف  ۀیحان  لک  نم  اوراث  ۀّیمارکلا و  یلع  کلذ 
هتوم ناک  کلذ و  نم  تامف  هوّمـس  مهفا  لیق  یّتح  اریفکت  اّبـس و  هنم  نولانی  مهنم و  لانیف  رمحـالا  فیّـسلا  ۀـّیمارکلا  نیب  هنیب و  لزی  مل  و 

ام عم  هل  ناک  دحت و  یصحت و ال  هلئاضف ال  ّدعت و  نا  نم  رثکا  هبقانم  یلاعت و  هَّللا  همحر  ةروکذملا  ۀنـسلا  نم  رطفلا  دیع  نینثالا  موی  ةارهب 
هلوق  کلذ  نم  موظنملا  مالکلا  نم  ءیش  مولعلا  نم  عمج 
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لابو  يذا و  انایند  لصاح  انموسج و  نم  ۀشحو  یف  انحاورا  و 
اولاق لیق و  هیف  انعمج  نا  يوس  انرمع  لوط  انثحب  نم  دفتسن  مل  و 

لابج  لابجلا  اولازف و  لاجر  اهتافرش  تلع  دق  لابج  نم  مک  و 
اولاز نیعرسم و  اعیمج  اودابف  ۀلود  لاجر و  نم  انیار  دق  مک  و 

یقلی وه  اـموی و  هسرد  رـضح  هنا  نینع  نب  نیّدـلا  فرـش  یکح  راـطقالا و  نم  لاـحرلا  هیلإ  ّدـشت  دـالبلا و  نم  هنودـصقی  ءاـملعلا  ناـک  و 
حراوجلا ضعب  اهدرط  دق  ۀمامح و  هنم  برقلاب  تطقسف  ریثک  جلث  طقـس  دق  تاش و  مویلا  لضافالاب و  لفح  هسرد  ۀسردم و  یف  سوردلا 

نم نیدلا  رخف  ماق  اّملف  دربلا  ةّدش  اهفوخ و  نم  ناریطلا  یلع  ۀـمامحلا  ردـقی  ملف  سلجملا  یف  نیرـضاحلا  نم  افوخ  اهنع  عجر  تعقو  املف 
نیدلا رخف  مامالا  رجح  یف  تعقو  اهنا  نایبلا  یناعملا و  ملع  یف  اوکح  يذلا  یکح و  اذـکه  تلق  اهذـخا  اهل و  ّقر  اهیلع و  فقو  سرّدـلا 

لاحلا  یف  نینع  نبا  هدشناف 
فشاخ  جلث  ۀبغسم و  ّلک  یف  اوتش  اذإ  نیمعطملا  مارکلا  نبا  ای 
فعاّرلا  جیشولا  مراوصلا و  نیب  تریاطت  سوفنلا  اذإ  نیصئاغلا 

فئاخلل  أجلم  کنا  مرح و  مکلحم  نأ  ءاقرولا  أبن  نم 
هلوق  اهنم  يرخا  تایبا  عم 

فطاخ  یحانج  نم  عملی  توملا  اهوکشل و  نامّزلا  نامیلس  تءاج 
مث هرخآ  یلا  ۀمامح  نامزلا  نامیلـس  تءاج  هلوقب  احتتفا  اذإ  تاعدبملا  نم  یناعملا  ملع  یف  ناروکذملا  امه  ثلاثلا  تیبلا  عم  تیبلا  اذه  و 
اذإ جلثلا  فشخ  لاقی  نیتمجعملا  نیشلا  ءاخلاب و  وه  فشاخ  هلوق  عدبملا  زجوملا  نم  اناک  هرخآ  یلا  مکلحم  نا  ءاقرولا  أبن  نم  هلوقب  عبتا 

دربلا فصی  رعاشلا  لوق  هنم  كّرحت و 
فشاخ  جلثلا  بلکلا و  ره  نیح  یلع  ةوتشب  ءامّسلا  مّجنلا  دبک  اذإ 

دلبلا لها  هیف  بتاع  مالک  بقع  ربنملا  یلع  دشنی  ةارهب  نیدلا  رخف  تعمس  یطساولا  نیسحلا  هَّللا  دبع  وبا  لاق  و 
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دقتفی نیحیف  ءرزلا  مظعی  هب و  ناهتسی  اّیح  مادام  ءرملا 
مـساقلا یبأ  یلع  هدلاو  رمع و  نیّدلا  ءایـض  هدلاو  یلع  لوصالا  ملع  یف  لغتـشا  ّهنا  قحلا  لیـصحتب  موسوملا  هباتک  یف  نیدـلا  رخف  رکذ  و 
نسحلا یبأ  خیشلا  یلع  وه  ینیارفسالا و  قاحسا  یبأ  ذاتسالا  یلع  وه  یلاعملا و  یبأ  نیمرحلا  ماما  یلع  وه  يراصنالا و  رصان  نب  نامیلس 

عورف یف  هلاغتـشا  اّما  ۀـعامجلا و  ۀّنّـسلا و  لها  بهذـمل  رـصانلا  يرعـشالا  لیعامـسا  نب  یلع  نسحلا  یبأ  ۀّنّـسلا  خیـش  یلع  وه  یلهاـبلا و 
نیـسح یـضاقلا  یلع  وـه  يوـغبلا و  ءاّرفلا  دوعـسم  نـب  نیـسحلا  دّـمحم  یبأ  یلع  هدـلاو  روکذـملا و  هدـلاو  یلع  لغتــشا  ّهناـف  بهذـملا 

یطامنالا و مسقلا  یبأ  یلع  وه  حیرـش و  نب  سابعلا  یبأ  یلع  وه  يزورملا و  دیز  یبأ  یلع  وه  يزورملا و  لافقلا  یلع  وه  يدورورملا و 
رهش نم  نیرشعلا  سماخلا و  یف  نیّدلا  رخف  ةدالو  تناک  هنع و  هَّللا  یضر  یبلطملا  یعفاشلا  مامالا  یلع  وه  یلزملا و  میهاربا  یبأ  یلع  وه 

مّدقت امک  ةروکذملا  ۀّنـسلا  نم  رطفلا  دـیع  موی  نینثالا  موی  یّفوت  يّرلاب و  ۀـئام  سمخ  نیعبرا و  ثلث و  لیق  نیعبرا و  عبرا و  ۀنـس  ناضمر 
یلاعت هَّللا  همحر 

متصش هجو 

قح ّتبحم  نایب  رد  تسهیّنـس  هّمئا  نیلوبقم  ياهقف  مظاعا  مخافا و  نیحودـمم و  رباکا  هّلجا و  زا  هک  یعفاـش  هحلط  نب  دّـمحم  هماـّلع  هکنا 
تفاضا تیفیک  ّتبحم و  تقیقح  حرـش  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  یلاـعت و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  رب  ریط  ثیدح  تلالد  نایب  یلاعت و  قح  يوسب  نآ 
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نایب و نسحب  لطاب  قاهزا  قح و  قاقحا  رامـضم  رد  هدومرف و  هدافا  نیزر  حیـصف و  فیرـش و  تیاهن  نیتم و  غیلب و  فیطل و  سپ  یمالک 
هچنانچ هدوبر  نارقا  لاثما و  زا  قبّسلا  بصق  نانش  باحصاب  بجش  فتح و  تقاذا  ناغضا و  بابرا  بولق  عاجیا  قارحا و  نایبت و  تقاشر 

هاّیا لوسّرلا  ةاخاوم  هل و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هلوسر  یلاعت و  هَّللا  ۀّبحم  یف  سماخلا  لصفلا  هتفگ  لّوا  باب  رد  لوّسلا  بلاطم  باتک  رد 
لصفلا ال اذه  یف  ةدوقعملا  دصاقملا  ةدوصقملا و  دقاعملا  یف  عورشلا  لبق  هاّیا و  هراثیا  هیلإ و  هلیم  هسفن و  ۀلزنم  هاّیا  هلیزنت  هب و  هجازتما  و 
اهیلع ال هؤاضق  مظتنی  مل  اهتاذ  روصتب  طحی  مل  اذإ  لقعلا  ّناف  دـبعلا  یلا  یلاـعت و  هَّللا  یلا  اـهتفاضا  ۀـیفیک  ۀـّبحملا و  ۀـقیقح  حرـش  نم  ّدـب 
هدبعل و هنم  اهدوجوب  ّلج  ّزع و  هَّللا  ربخا  ۀفیرش  ۀلاح  ۀبحملا  لوقاف  اهتافص  اهتوعن و  نم  ءیـشب  اهل  همکح  مقتـسی  مل  اهتابثا و  اهیفنب و ال 

ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  الع  ّلج و  لاقف  هل  هدبع  نم 
َنیِرِّهَطَتُْملا  ُّبُِحی  َو  َنِیباَّوَّتلا  ُّبُِحی  هَّللا  ّنا  لاق  و 

ٌصوُصْرَم  ٌناْیُنب  ْمُهَّنَأَک  افَص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  لاق  و 
ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  لاق  و 

تاقثلا لقن  و 
هعمس تنک  هتببحا  اذاف  هّبحا  یّتح  لفاّونلاب  ّیلا  برقتی  يدبع  لازی  لاق ال  ّهنا  ّلج  ّزع و  هَّللا  نع  ربخا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنا 

هتذعأ ینذاعتسا  نا  هتیطعأ و  ینلأس  نا  اهب و  یشمی  یّتلا  هلجر  اهب و  شطبی  یّتلا  هدی  هب و  رصبی  يذلا  هرصب  هب و  عمسی  يذلا 
ّنا ءامّـسلا  یف  يدانی  مث  لیئربج  هّبحیف  لاق  هّبحاف  انالف  ّبحا  ّینا  لاقف  لیئربج  اعد  ادبع  یلاعت  هَّللا  ّبحا  اذإ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاق  و 

هّوبحاف انالف  ّبحی  هَّللا  نا  ءامّـسلا  یف  يدانی  مث  لیئربج  هّبحیف  لاق  هّبحاف  انالف  ّبحا  ّینا  لاقف  ءامّـسلا  لـها  هبحیف  هّوبحاـف  اـنالف  ّبحی  هَّللا 
ضرالا یف  لوبقلا  هل  عضوی  مث  ءامّسلا  لها  هبحیف 

دنع ادحاو  ناک  نا  ۀـّبحملا و  مسا  نا  ریغ  اهدوجو  ۀـّبحملا و  توبثب  هلوسر  ّلج و  ّزع و  هَّللا  باتک  حرـص  دـقف  کلذـک  ضغبلا  یف  لاق  و 
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هَّللا ۀّبحم  ۀقیقح  ّنا  کلذ  حاضیا  یلاعت و  ّهبرل  دبعلا  ۀـّبحم  ریاغت  هدـبعل  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  ۀـّبحمف  هقّلعتم  توافتب  فلتخی  وهف  قالطالا 
هلغاوش و عطق  سدـقلا و  ةراهطلا و  لاحم  نم  هفالزا  هبیرقت و  نم  دـبعلا  کلذ  یلع  هضیفی  صوصخم  ماعنال  هناحبـس  هتدارا  هدـبعل  یلاـعت 

یه ۀفیرـشلا  لاوحالا  هذـهب  هدـبع  ّصخی  ناب  هتداراف  هاری  ّهناک  هدـهاشی  یّتح  هبلق  نع  باجحلا  عفر  اینّدـلا و  تارودـک  نع  هنطاـب  ریهطت 
اذـهل ةدارالا  هذـه  یّمـستف  هباقع  عفدـی  هبیثی و  نا  هتداراک  ماعنالا  نم  لاوحالا  هذـه  نود  وه  امب  هّصخی  نال  هتدارإ  تناـک  ناـف  هل  هتّبحم 
دحاو لک  قلعتم  توافتب  ناتوافتی  نکل  ریخل  ةدارإ  امهنم  دحاو  لک  ۀمحّرلا و  نم  ّصخا  ۀّبحملاف  ۀمحر  لّوالا  ماقملا  نع  رـصاقلا  ینعملا 

نوکیف لئاضفلا  هذه  كرد  هتدارا  لامکلا و  اذه  لین  یلا  هلیم  یهف  یلاعت  هّلل  دـبعلا  ۀـّبحم  اّما  هدـبعل و  یلاعت  هَّللا  ۀـّبحم  یعم  اذـهف  امهنم 
هَّللا هّصخ  نمف  اهانعم  حضو  اذاف  نیروکذملا  نیرابتعالا  یلا  ارظن  نیفلتخم  دـبعلا  یلا  اهتفاضا  الع و  ّلج و  یلاعت  هَّللا  یلا  ۀـّبحملا  ۀـفاضا 

اینّدلا تارودک  نم  هبلق  ریهطت  هنع و  هلغاوش  عطق  ریهطّتلا و  سیدـقّتلا و  ّرقم  نم  هفالزا  هبرقب و  هتدارا  نم  مّدـقت  ام  یلع  هتبحمب  الع  زع و 
نیزئافلا بابلجب  دترا  نیقباّسلا و  باصق  زرحا  دقف  باجحلا  عفر  و 

129 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀحیحّـصلا و دیناسملا  یف  لقّنلا  ّحص  هناف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  حیرـصتب  یلع  نینمؤملا  ریمال  ۀـتباث  ۀـّبحملا  هذـه  نیبرقملا و 

امهریغ ملسم و  يراخبلا و  يدنسم  ۀحیرّصلا  رابخالا 
سانلا تابف  هلوسر  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  هیدی  یلع  هَّللا  حتفی  الجر  ادغ  ۀیاّرلا  نیطعال  ربیخ  موی  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هنا 

یبأ نب  یلع  نیا  لاقف  اهاطعی  نا  وجری  مهّلک  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  اودغ  سانلا  حبـصا  اّملف  اهاطعی  مهّیا  مهتلیل  نوضوخی 
هاطعاف عجو  هب  نکی  مل  ناک  یتح  أربف  هل  اعد  هینیع و  یف  قصبف  هب  یتاـف  هیلإ  اولـسراف  لاـق  هینیع  یکتـشی  هَّللا  لوسر  اـی  وه  لـیقف  بلاـط 

امب مهربخا  مالـسالا و  یلا  مهعدا  مث  مهتحاسب  لزنت  یتح  کلـسر  یلع  ذـقنا  لاق  انلثم  اونوکی  یتح  مهلتاقا  هَّللا  لوسر  ای  یلع  لاق  ۀـیارلا 
هدی یلع  یلاعت  هَّللا  حتفف  ّیلع  راسف  معّنلا  رمح  نم  کل  ریخ  ادحاو  الجر  یلاعت  هَّللا  يدهی  نال  هَّللا  وف  هیف  یلاعت  هَّللا  ّقح  نم  مهیلع  بجی 

یلاعت و هَّللا  ءاشنا  احورشم  هعئاقو  هتعاجش و  لصف  یف  هدی  یلع  حتفلا  ۀیفیک  یتایس  و 
هعم لکاف  یلع  ءاجف  ریطلا  اذه  یعم  لکأی  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  هلکایل  ریط  هیلإ  رـضحا  دـق  اموی و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق 
کل یل و  رفغتـسا  لاقف  ّیلع  یلا  سنا  ءاج  کلذ  دـعبف  ّیلع  یجم  لبق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  لوق  عمـسی  ارـضاح  سنا  ناک  هنم و 

ملس هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  رابخا  ّنا  هنم  حورب  هَّللا  كدّیا  ملعا  هیبنت  ظاقیا و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لوقب  هربخاف  لعفف  ةراشب  يدنع 
دق هیلع  هَّللا  تاولـص  ناکف  نیدتهملا  نم  دحا  نامیالا و ال  اووذ  هتّحـص  یف  باتری  ققحم ال  وهف  ءیـش  نع  ربخا  اذاف  ّقح  هلاوقا  قدـص و 

یلعا یه  یتـّلا  ۀـّیلعلا  ۀفّـصلا  ۀّینّـسلا و  ۀـیقتملا  هذـه  توبث  ساـّنلا  قّقحتی  نا  دارأ  یلاـعت و  هَّللا  هّبحی  نّمم  اـّیلع  ّنا  یلع  ةّوبّنلا  روـنب  عـلطا 
قافن نم  ءیش  مهیف  نم  باتکلا و  لهال  نوعاّمـس  مهنم  مالـسالاب و  دهع  وثیدح  مهنم  ذئموی  ۀباحّـصلا  نیب  ناک  ّیلعل و  نیقّتملا  تاجرد 

هربخ یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  نرقف  دحا  هیف  فّقوتی  الف  عیمجلا  سوفن  یف  یلعل  کلذ  تبثی  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّبحاف 
كردت ۀسوسحم  ۀفـصب  نایعلاب  كردت  ۀّیونعم ال  ۀـنّیعم  ۀفـص  یه  یّتلا  یلعل  نیبناجلا  نم  ۀـفوصوملا  ۀـّبحملا  یه  ۀفّـصلا و  هذـه  توبثب 

رظان ّلکل  رهظی  ثیحب  حتفلا  ۀّبحملا و  نیب  ّیلع  فصو  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق  عمجف  هیدی  یلع  ربیخ  حتف  یه  هل و  اهتبثا  راصبالاب 
عیمجلا سوفن  یف  خسرتیف  ۀسوسحملا  ۀفّصلا  هذهب  ۀنرتقملا  يرخالا  ۀفّصلا  توبث  یف  فّقوت  هدنع  یقبی  الف  هتّساحب  هکردی  حتفلا و  ةروص 

یلعل ۀمیظعلا  ۀفیرشلا  ۀفّصلا  هذه  توبث 
ۀفّـصلا هذـهب  فصّتم  اّیلع  ّنا  هملع  نم  دـحا  ّلک  دـنع  اـتبثم  ّیئرم  سوسحم  رما  وه  هعم و  هلکا  هناـیتا و  لـعج  ریّطلا  ثیدـح  یف  اذـکه  و 

نوکب هفاصتا  هتلزنم و  ّومس  هتجرد و  عافترا  ّیلع و  ۀناکم  ولع  یلع  ۀحـضاو  ۀلالد  کلذ  یف  ۀّبحملا و  لصا  یلع  ۀّیبحالا  ةدایز  ۀمیظعلا و 
هَّللا هفلزا  دق  ناک  هناف  اهراونا  هیدل  ترـشتنا  اهراثآ و  هیلع  ترهظ  دق  ۀـّبحملا  هذـه  ۀـقیقح  تناک  هیلإ و  هقلخ  ّبحا  ّهنا  هّبحی و  یلاعت  هَّللا 

سیدقّتلا ّرقم  نم  یلاعت 
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لاقف هاجتناف  فئاّطلا  موی  اّیلع  اعد  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نا  هحیحص  یف  يذمّرتلا  لقن  ّهناف 
130 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هاجتنا هَّللا  نکل  هتیجتنا و  ام  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هّمع  نبا  عم  هاوجن  لاط  دقل  سانلا 
ملق هیلع  يرج  ام  هناف  ریهطتلا  سابل  هیلع  هَّللا  ضافا  دق  ناک  ضرالا و  قرط  نم  اهب  ملعا  ّیناف  تاومّسلا  قرط  نع  ینولـس  یلع  نع  لقن  و 

یلاعت هَّللا  فاطلا  هتءاج  کلذ  دعب  مث  هبیذـهت  هبیترتب و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ینتعا  یّتح  یلاعت  هَّللا  هرهط  دـق  الا و  فیلکّتلا 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ةوعدب 

اریهطت مهرّهط  ّمهّللا  ءاسک  تحت  امهیدلو  ۀمطاف و  اّیلع و  لخدا  دق  لاق و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّهناف 
ّرقم هتدابع و  ماقم  یف  ّهنا  تاقّثلا  هنع  لقن  هناف  اهنع  هسفن  رّهط  ایندلا و  رادکا  راذقا  هبلق  نع  فرـص  دق  ناک  ثیدـحلا و  رکذ  مّدـقت  دـق  و 
هَّللا نع  هلغـشی  ام  هنع  عطق  دق  ناک  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  یـصقتسم  کلذ  مامت  یتأیـس  اثلث و  کتقلط  دقف  تضّرعت  یبأ  ایند  ای  لاق  هتاجانم 

یّتح یلاعت  هیلإ  ههجو  فرص  ّهبر و  یلا  هبلقب  بهذ  هبلق و  نع  باجحلا  عفر  الع و  لج و 
انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  يورملا  همالک  ضعب  یف  لاق 

اهب هفاصتا  هل و  ۀفیرـشلا  ۀبقنملا  هذه  ۀقیقح  لوصح  یلع  ۀلالّدلا  نم  ةرـصتخملا  ةذـبّنلا  هذـه  یف  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  هنایب  مامت  یتایـس  و 
اهیلع ةدایز  نع  عنقم  ۀینغ و 

مود تصش و  هجو 

رکذ دیامرفیم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  یبقعلا  رئاخذ  باتک  رد  يربط  نیّدلا  ّبحم  هکنآ 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  دعب  یلاعت  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  هنا 

یعم لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهَّللا  لاقف  ریط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دنع  ناک  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  کلام  نب  سنا  نع 
تعمـس ام  رخآ  یلا  ناسحلا  یف  حـیباصملا  یف  يوغبلا  يذـمرتلا و  هجرخا  هعم  لکاف  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ءاـجف  ریّطلا  اذـه 

اقباس
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسنآ  ریط  ثیدـح  لولدـم  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  ماقم  یلاع  ّيربط  ّبحم  ماـظن  قدـص  مـالک  نیا 

داسف و هلوخدـم و  تالیوات  ناوه  نالطب و  سپ  هدوب  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ماـنا  رورـس  دـعب  یلاـعت  قح  يوسب  قلخ  ّبحا  مالّـسلا 
مالک سپ  دندوبن  رـضاح  هنیدم  رد  نالف  نالف و  هکنآ  ای  تسردقم  نم  ای  تسلکالا  یف  ّتیبحا  ّتیبحا  زا  دارم  هک  هلولعم  تالیلعت  داسک 

رود انتعا  تافتلا و  زا  لطاع و  دادس  تّحص و  هیلح  زا  لطاب و  وغل و  رسارس  دنشاب  لخاد  ریغ  مالک  مومع  رد  ناشیا  لماش و  ریغ  ار  ناشیا 
دشاب لحارمب 

موس تصش و  هجو 

صاصتخا يأ  هصاصتخا  رکذ  دیامرفیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رکذ  رد  هرـضن  ضایر  باتک  رد  يربط  ّبحم  زین  هکنآ 
هل یلاعت  هَّللا  ۀّیبحاب  یلع 

ّیلع ءاجف  ریّطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  ریط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  دنع  ناک  لاق  کلام  نب  سنا  نع 
ناسحلا یف  حیباصملا  یف  يوغبلا  يذمرتلا و  هجرخا  هعم  لکاف  بلاط  یبأ  نب 
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ماّلع کلم  هکنآ  رب  تسلاد  ریط  ثیدـح  هکنآ  رب  دراد  هحـضاو  تلالد  زین  مالعالا  ةدـمع  يربط  ّبحم  مالک  نیا  اقباس و  ّرم  اـم  رخآ  یلا 
تالیوات سپ  دراد  ترضح  نآ  تافـص  یلاع  تاذب  صاصتخا  ینعم  نیا  درادیم و  تسود  رتهدایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
مهفاستعا مهعیز و  هب  حـضو  مهفالخا و  ۀّینّـسلا و  یبصعتم  فالـسا  هرکذ  اـمم  کـلذ  ریغ  نم و  ریدـقت  لـکاب و  ّتیبحا  صیـصخت  هیهاد 

دیدرگ لزه  فازج و  ضحم  لصا و  یب  لطاب و  يربط  ّبحم  رّرحم  حیرصت  رّرکم و  هدافا  بسح 

مراهچ تصش و  هجو 

ّلج و ّزع و  هَّللا  ۀّبحم  رکذ  هتفگ  هرضن  ضایر  رد  يربط  ّبحم  زین  هکنآ 
131 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریغلا یلع  اهیف  حیجرتلا  عم  ۀّبحملل  ۀنّمـضتم  یه  هلوسر و  هَّللا و  یلا  هتّیبحا  رکذ  صئاصخلا  یف  مّدقت  هل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
ترـضح نآ  صئاـصخ  رد  هک  وا  لوسر  ادـخ و  يوسب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ّتیبـحا  هک  تسحـضاو  ۀحارـص  تراـبع  نیزا 

اقنح نودعاجلا  نورکنملا و  تمیلف  رایغا  رب  ترضح  نآ  حیجرت  فصو  اب  تسترـضح  نآب  لوسر  ادخ و  ّتبحم  تبث  تسا  هدش  روکذم 
هک دشکیم  دوخ  يوسب  متریح  هحیرـص  تافارتعا  نیا  دعب  دوصقم و  تبثی  يربطلا  ّبحملا  ناف  رابّتلا  یهدا  رامّدلا و  ّرما  مهقیذـی  اظیغ  و 
رد نآ  دافمب  بانجنآ  دوب و  تیدحا  بانج  يوسب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  رب  لاد  ریط  ثیدـح  يربط  بحم  دزن  هاگ  ره 
رب هک  یثیداحا  دـعب  ارچ  زاب  دوب  هدرمـش  بانج  نآ  صئاصخ  زا  يربط  ّبحم  ار  ینعم  نیا  تشاد و  راـیغا  رب  حـیجرت  ندوب  ادـخ  بوبحم 
رذ یبأ  ترـضح  هذاعم و  هشئاع و  ثیدـح  لثم  دراد  تلالد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  باـنج  يوسب  باـنج  نآ  ّتیبحا 

هدومن رکذ  نآ  رب  لیمج  ریغ  یلیوست  لیلع و  یلیوات  رـصب  قیدـحت  رظن و  ناعما  یب  افنآ و  تیرد  امک  درواین  رارق  باـت و  هنع  هَّللا  یـضر 
زا لوسرلا  یلا  ّتیبحا  كاکفنا  مهف  نسح  دیزمب  يربط  بحم  هکنآ  رگم  اهلا  راب  درب  نارگید  زا  قبـس  بصق  تهادب  تمداصم  نادیم  رد 
هَّللا یلا  ّتیبحا  ببـس  نیاب  دشاب و  هتـسناد  هَّللا  یلا  ّتیبحا  زا  یلعا  لضفا و  هبترم  رد  ار  لوسرلا  یلا  ّتیبحا  هدومن  زیوجت  هَّللا  یلا  ّتیبحا 

کلذ هدومن و  اعدا  شردپ  هشئاع و  يارب  افاستعا  اغیز و  ار  لوسرلا  یلا  ّتیبحا  هدومرف و  میلست  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  ار 
یلکثلا کحضی  امم 

مجنپ تصش و  هجو 

هجو رد  هک  هنع  هَّللا  یضر  رذ  یبأ  ترـضح  ثیدح  رکذ  دعب  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیـضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهـش  دیـس  هکنآ 
ثیدح ۀیاور  دعب  هرـس  سدق  يدنجخلا  دمحا  نیدـلا  لالج  فراعملا  يوذ  ةوسا  فراعلا  خیـشلا  لاق  هتفگ  دـش  روکذـم  مراهچ  لهچ و 

هَّللا یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  دحا  نوکی  ذإ ال  ریطلا  ثیدح  ةدضاع  راثالا  هذه  قبـس و  امک  مهنع  هَّللا  یـضر  رذ  یبأ  ةذاعم و  ۀـشئاع و 
نیدلا باهش  هک  يدنجخ  دمحا  نیدلا  لالج  همالع  هک  تسحضاو  ترابع  نیزا  لج  ّزع و  هَّللا  یلا  ّبحا  کلذ  نوکی  نا  الا  ملس  هیلع و 

دضاع و راثآ  نیا  هک  هدومرف  هدافا  رذ  یبأ  ترضح  هذاعم و  هشئاع و  ثیدح  تیاور  دعب  هدوتس  فراعملا  ةوسا  فراع  خیـشب  ار  وا  دمحا 
دنوادخ يوسب  هک  یـسک  رگم  دوب  دهاوخن  ّبحا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  هک  اریز  تسریط  ثیدح  دیؤم 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  رب  تلالد  ریط  ثیدح  يدنجخ  همالع  دزن  هک  دیدرگ  رهاظ  حوضو  لامکب  سپ  دشاب  بحا  ملاع 

نینمؤملا ریما  بانج  ّتیبحا  رب  ّهلاد  راثآ  ثیداحاب و  ریط  ثیدح  دییات  تابثا  روکذم  همالع  هک  تساج  نیزا  دراد و  ملاع  دنوادخ  يوسب 
رهاظ هَّللا  یلا  ّتیبحا  لوسّرلا  یلا  ّتیبحا  مازلتسا  نآ  ببس  دیامنیم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  مالّسلا  هیلع 
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دیامرفیم

شش تصش و  هجو 

یلع ثیدحلا  لها  عمجا  یتلا  حاحـصلا  یف  ۀـتباثلا  ثیداحالا  نا  سداسلا  هتفگ  ریط  ثیدـح  باوجب  جاجوعالا  جاهنم  رد  هیمیت  نبا  هکنآ 
لماتم لکل  اذه  نیبت  هوححـصی  مل  يذلا  عوضوملا  بوذکملا  ثیدحلا  اذـهب  کلت  ضراعی  فیکف  اذـه  ضقانت  لوبقلاب  اهتقلت  اهتحص و 

نآ رکذ  تفاخـس  هک  رکب  یبأ  هموهوم  لئاضف  رد  ریثک  ینایذه  داریا  دـعب  موقلا و  لئاضف  نم  امهریغ  ملـسم و  يراخبلا و  حیحـص  یف  ام 
نامثع میدـقت  یلع  اوعمجا  ۀباحـصلا  ناف  اضیا  هتفگ و  تسراکـشآ  حـضاو و  لقاع  رب  هدـیدس  نیهارب  هدـیدع و  هوجوب  قح  لها  هلباـقمب 

هذه امهنم و  لضفا  رکب  وبا  هنم و  لضفا  رمع  يّذلا 
132 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ربجت مالک  نیزا  تاعوضوملا  نم  ریطلا  ثیدح  نا  نییبتل  اذه  رکذ  نکل  کلذ  ضعب  مدـقت  دـقف  عضوملا  اذـه  ریغ  یف  ۀـطوسبم  ۀلئـسملا 
وا هک  اریز  دراد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلضفا  ّتیبحا و  رب  تلالد  ریط  ثیدح  هک  تسحضاو  تحارص  تیاغب  هّیمیت  نبا  ماظن 

نیا يارتفا  تیعوضوم و  تابثا  نآ  توبث  معزب  هدومناو و  فیرـش  ثیدـح  نیا  ضقانم  ار  نامهب  نالف و  هلوحنم  بقانم  هتوحنم و  لئاضف 
زا بطاخم  هک  تادییقت  تاهیجوت و  نیا  دوبیم و  هیجّوتلا  لمتحم  لیواتلا و  نکمم  ریط  ثیدح  رگا  هک  تسرهاظ  رپ  هتـساوخ و  ثیدـح 

نیا رب  انب  هک  اریز  دـشیم  تباث  مسق  هچ  ثیدـح  نیا  ّتیعوضوم  هعوضوم  لئاضف  نیاب  تشادیم  یغاسم  هدروآ  رب  دوخ  ناـگرزب  ناـبنا 
جاجتحا و ار  نامثع  هباحـص  میدـقتب  هکنیا  هب  دوبیمن  یتجاح  ار  هیمیت  نبا  ریدـقت  نیرب  زین  تشادیمن و  یتضقانم  یتاـفانم و  ناـب  الـصا 

شیپ لطاب  جیورت  قح و  لاطبا  نوچ  هک  هداتفا  بیرغ  بیجع و  سب  تنـس  لها  تارـضح  راک  سپ  دیامن  ثیدـح  نیا  عضو  رب  لالدتـسا 
لغب تسد و  نا  رد  تریح  شیوشت و  اـب  کلذـل  دـناهداتفا  قح  لـها  هنیزر  نیهارب  لاـطبا  هنیتـم و  لـئالد  ضقن  ّدر و  یپ  رد  هداـهن و  رظن 
هیمیت نبا  لوقعلا و  ۀـیاهن  رد  يزار  لثم  ناشنیملکتم  نیمدـقتم  زا  یـضعب  دـنوشیم  هّوفتم  هضقانتم  تاهّرت  هتفاـهتم و  تاـملکب  هدـیدرگ 

ءادبا و زا  برع  مالک  تالامعتسا  تارواجمب و  نتشاد  تبسانم  هنوگ  ببـسب  رگید  نیا  روصق و  زجع و  ببـسب  نیلوا  جاهنم  باتک  نیرد 
تافارخ بیذاکا و  زا  يذبن  دانع  ّتیبصع و  دیزمب  دندنام و  زاب  هدراش  هفیخـس  تالیوست  عارتخا  داجیا و  هدراب و  هکیکر  تالیوات  عادبا 

ریط ثیدح  ضقانم  ضراعم و  دندوب  هتخاس  جیورت  تریصبیب  ماوع  شیپ  هتفابرب  رمع  رکب و  وبا  تیلـضفا  ّتیبحا و  رد  هک  ار  دوخ  خویش 
ار ریط  ثیدح  هراومه  هک  دوخ  نید  نیطاسا  بیذکتب  یکاب  الصا  دندرک و  نآ  ندوب  عوضوم  حورطمب و  مکح  ةراسج  ۀحاقو و  هدومناو 

يذبن دندیشیدنین و  ناشتّزاعم  ّتقاشم و  تدناعم و  زا  زگره  دندرکن و  دنیامنیم  تابثا  هرفاوتم  هدّیج  دیناسا  هرثاکتم و  ۀحیحـص  قرطب 
لها ياعدم  دیفم  ثیدح  نیا  هک  دنتفگ  دـندیدرگ و  لیوست  لیواتب و  دـندیدرگ و  کلـسم  نیا  كرات  تنـس  لها  نیملکتم  نیرخاتم  زا 

سواسو هّیناـسفن و  سجاوهب  یـشوک  قحاـن  تیاـهن  زا  درادـن و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هقلطم  ّتیبحا  رب  تلـالد  تسین و  قح 
ثیدح نیا  لیوات  ناکما  ياعّدا  هک  دندرواین  لایخب  دنداد و  هار  نا  رد  ار  هکیکر  تادییقت  دنتخیگنا و  نآ  يارب  هفیخس  تالیوات  هّیناملظ 

اب تضراـعم  ببـسب  ناشفالـسا  هک  ثیدـح  نیا  ءارتفا  بذـک و  یمزج  یعطق و  يوعد  لـطبم  دوخ  فیخـس  بهذـمب  نآ  ندـینادرگرب  و 
تاهیجوت و لمتحم  تسین و  قح  لـها  ياعدـم  دـیفم  اـهنیا  معزب  ثیدـح  نیا  هچ  دـشابیم  دـناهدروآ  ناـبز  رب  نیخیـش  هموعزم  لـئاضف 

تـسرد هار  هچ  زا  هدزرـس  نیخیـش  هتوحنم  بقانم  اب  تضقاـنم  لاـیخب  ناـش  خـیاشم  زا  هک  نآ  عضو  حرطب و  مکح  زاـب  سپ  تستادـییقت 
درادن ناکما  تاضقانتملا  نیب  عمج  هلمجلاب  تسب  دهاوخ  تروص  هنوگچ  روکذم  ببـسب  نآ  ندوب  غورد  بذکب و  مکح  دـش و  دـهاوخ 
هدالق ای  تشادرب و  دـیاب  تسد  نیخیـش  هعوضوم  دـماحم  اب  تضقانم  تضراعم و  نامگب  فیرـش  ثیدـح  نیا  عضو  حرطب و  مکح  زا  اـی 
شوقن زا  ار  لایخ  حول  تخادنا و  دیاب  دوخ  ندرگ  رد  نیخیـش  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  رب  ریط  ثیدـح  تلالد  داقتعا 
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هَّللا كاّفالا و  سانخلا  سواسو  نم  اذـهف  كاذ  اذـه و ال  اّما ال  تخاس و  دـیاب  كاپ  هثر  هنوهوم  تالیوست  روص  هثغ و  هجمـس  تـالیوات 
كاردالا مهفلاب و  لّضفتلا  ّیلو 

تفه تصش و  هجو 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  رب  ریط  ثیدـح  تلالد  تابثا  تسریبک  ققحم  ریرحن و  ملاع  هک  ریمالا  لیعامـسا  نب  دّـمحم  همالع  هکنآ 
مالّسلا

133 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تالیوات نمرخ  رد  راب  ررش  شتآ  هدومرف  دراو  رانلل  قرشم  دوصقم  نیرب  هدیدس  نیهارب  هدیدع و  تایاور  هدومن و  یفاک  یفاش و  نایب  هب 

شحفا لاجملا و  قیـض  ار  لادج  هرباکم و  لها  لاق  لیق و  لال و  نیلّوسم  نیلّوأم و  هنـسلا  هتخادنا  راهن  سمـش  نیرکنم  نیدحاج و  هعیظف 
رعش حرشب  هیولع  هفحت  حرش  هّیدن  هضور  رد  هچنانچ  هتخاس  لاحم  لطاب و  ّلک  نم 

اّیوش ریطلا  هل  ءاج  ذإ  هیف  هکراش  نم  ریطلا  ةادغ  و 
نب نامیلـس  ریمع و  نب  کلملا  دبع  بیـسملا و  نب  دیعـس  مهنم  سنا  نع  ۀـعامج  هاور  ربخلا  اذـه  تلق  هتفگ  ریط  ثیدـح  قرط  رکذ  دـعب 
لاق ام  اـما  مهریغ و  ربنق و  نب  ملاـس  نب  منغی  رفعج و  نب  هَّللا  دـبع  نب  لیعامـسا  يدـنهلا و  وبا  یفوکلا و  لاـجّرلا  وبا  یفئاـطلا و  جاـجحلا 

قاسنا دعب  هریغ  كردتسملا و  فلوم  روهـشملا  ظفاحلا  عّیبلا  نباب  فورعملا  هَّللا  دبع  یبأ  مکاحلا  ۀمجرت  یف  ةرکذتلا  یف  یبهذلا  ظفاحلا 
لاق معلـص  هَّللا  لوسر  دعب  یلع  نم  لضفا  دحا  ناک  امل  حـص  ول  حـصی و  لاقف ال  ریطلا  ثیدـح  نع  هَّللا  دـبع  وبا  مکاحلا  لئـس  ۀـیاکح و 

فنصمب اهتدرفا  دق  ةریثک  قرط  هلف  ریطلا  ثیدح  اّما  یبهذلا و  لاق  هکردتـسم  یف  ریطلا  ثیدح  جرخاف  مکاحلا  يار  ریغت  مث  تلق  یبهذلا 
لاق امک  هنع  عجر  مث  هلاق  هنا  وا  هنع  حـصی  اذـه ال  مکاحلا  مالک  لوقاـف  یبهذـلا  مـالک  یهتنا  لـصا  هل  ثیدـحلا  نا  بجوی  اـهعومجم  و 

وه معلـص  هَّللا  لوسر  دـعب  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ۀیلـضفاب  لوقلا  نا  امهاوقا  وه  امهدـحا و  نیرمال  کـلذ  اـنلق  اـّمنا  هیار و  ّریغت  مث  یبهذـلا 
یف ۀعیـشلل  بصعتلا  دیدش  مکاحلا  ینعی  ناک  رهاط  نبا  لاق  یبهذلا  لاق  رهاط  نبا  نع  هتمجرت  یف  اضیا  یبهذلا  هلقن  امک  مکاحلا  بهذم 

رهاط و نبا  مالک  یهتنا  هنم  رذتعی  کلذب و ال  رهاظتی  هنا  ۀیواعم و  نع  افرحنم  ناک  ۀـفالخلا و  میدـقتلا و  یف  ننـستلا  رهظی  ناک  نطابلا و 
اذإ تلق  یهتنا  یـضفار  یعیـش ال  وهف  لاح  لکب  امهل  مظعمف  ناخیـشلا  اما  رهاظف و  یلع  موصخ  نع  هفارحنا  اـما  تلق  هلوقب  یبهذـلا  هررق 
نم ّدب  الف  رئاطلا  ثیدح  ۀحـص  یفن  هنع  ّحص  ناف  هیلإ  حنجی  ام  ۀلدا  نم  هبهذـم و  هیار و  وه  ءیـش  یف  مکاحلا  نعطی  فیکف  اذـه  تفرع 

ثیدحلا قرطب  ۀطاحالا  لبق  هنم  عقو  کلذ  نا  وا  عبـس  تاجرد  ثیدحلا  ۀمئا  دـنع  ۀحـصلا  ذإ  ۀّحـصلا  تاجرد  یلعا  یفن  دارأ  هناب  هلیوات 
یفن حصی  الف  هدنع  هتحص  لیلد  كردتـسملا  یف  هجارخا  نا  یناثلا  نیحیحـصلا و  یلع  اکردتـسم  هلعج  امیف  هجرخاف  کلذ  دعب  اهفرع  مث 

بصّنلا نم  هیلإ  يزعی  ام  هیداعت و  عم  یبهذلا  اذه  مث  متی  ثیدحلا ال  یف  مکاحلا  حدقف  لاح  لک  یلعف  روکذملا  لیواتلاب  الا  هنع  ۀحـصلا 
ریطلا و ثیدح  ریغ  نم  تبث  دق  رماب  هتحـص  مدع  للع  هنال  هلیوات و  نم  دب  حـصی ال  مکاحلا ال  لوق  ریدـقت  لک  یلعف  اءزج  هقرط  یف  فلا 

ثیدـح ریغ  نم  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  هنا  تبث  دـقف  معلـص  هَّللا  لوسر  دـعب  سانلا  لضفا  ناک  هناحبـس  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  ناک  اذإ  هنا  وه 
امک رئاطلا 

هل لاقف  هینیع  نیب  لبق  هقناع و  هیلإ و  ماقف  معلص  یبنلا  یلع  لخد  هنع  هَّللا  یـضر  ایلع  نا  سابع  نبا  ثیدح  نم  ینیوزقلا  ریخلا  وبا  هجرخا 
هَّللا همحر  يربطلا  ّبحملا  هرکذ  ینم  اّبح  ّدشا  هّلل  هَّللا  لاقف و  هَّللا  لوسر  ای  اذه  بحت  سابعلا أ 

یضاملا و ربیخ  ثیدح  یف  تلق و 
هلوسر هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  الجر  ادغ  ۀیارلا  یطعاس  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 
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کلذل لدی  ام 
134 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریغ ۀباحّصلا  نم  ۀعامج  ّبحی  هَّللا  نا  نم  ةرورض  ملع  امل  اهالعا  لب  اهطسوا  اهبتارم و ال  یندا  هایا  هَّللا  ّبحب  هفـصو  نم  دارملا  سیل  هناف 
ُمُْکِببُْحی ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  یلاعت  هلوق  ۀلمج  مهّبحی  هَّللا  نا  تبث  مهنم و  دارفا  یلع  صّنلاب  کلذ  تبث  دـق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع 

ُهَّللا 
ِیف ُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِراْصنَْألا  َو  َنیِرِجاـهُْملا  َو  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ُهَّللا  َباـت  ْدََـقل  یلاـعت  هلوقک  هلوسر  اوعّبتا  مّهنا  تاـیآ  ةدـع  یف  مهنع  هَّللا  ربخا  دـق  و 

ِةَرْسُْعلا ِۀَعاس 
مّهنا لدـف  هلوسر  عابتاب  یلاعت  هتّبحم  قلع  دـق  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  مهعابتا  یلع  ۀـلادلا  مهیلع  ۀـینثلل  تایالا  نم  اـهریغ  و 
ۀّبحم یف  مهکراش  دق  ّهنا  ملع  دق  مهنیب و  نم  ۀفّـصلا  کلتب  ربیخ  موی  اّیلع  ّصخ  املف  ۀتوافتم  ۀـّبحملا  یف  مهتبتر  نا  یلاعت و  هَّللا  نوبوبحم 

هّلل ۀّبحم  مهالعا  هنا  دارأ  هنا  ملع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرل  نیعبّتملا  سار  ّهنأل  مهل  هَّللا 
هَّللا یلا  ساّنلا  ّبحا  ۀیارلا  ّنیطعأل  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هناک 

هَّللا لوسر  یلا  قلخلا  ّبحا  اّیلع  نا  اضیا  تبث  دق  اهب و  ّصخی  نا  یجرت  ّلک و  ّبحا  قانعالا و  اهیلإ  تّدتما  ۀباحّـصلا و  اهل  لواطت  اذهل  و 
بیرغ نسح  لاق  يذمرتلا و  هجرخا  امک  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 

ام ناک  هنا  اهجوز  تلاق  لاجّرلا  نمف  لیق  ۀمطاف  تلاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  سانلا  ّيأ  تلئـس  اّهنا  ۀشئاع  ثیدح  نم 
یقشمدلا مساقلا  وبا  ظفاحلا  یبهذلا و  صلخملا  جرخا  اماوق و  اماوص  تملع 

ةأرما هنم و ال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  الجر  تیأر  ام  تلاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  اهدنع  رکذ  دق  ۀشئاع و  ثیدـح  نم 
هیلع و هَّللا  یلـص  یبنلا  یلع  تلخد  تلاق  ۀـّیرافغلا  ةذاـعم  نع  يدـنجخلا  جرخا  هتأرما و  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا 

یمرکا هّقح و  هل  یفرعاف  ّیلع  مهمرکا  ّیلا و  لاجّرلا  ّبحا  اذـه  ّنا  ۀـشئاع  ای  لوقی  هتعمـسف  هدـنع  نم  جراخ  ّیلع  ۀـشئاع و  تیب  یف  ملس 
هاوثم

ّرذ ابأ  ای  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دجـسم  یف  وه  ّرذ و  یبأ  یلا  لجر  ءاج  لاق  ۀبلعث  نب  ۀیواعم  نع  هتریـس  یف  الملا  جرخا  و 
ۀبعکلا ّبر  يأ و  لاق  ملـس  مهیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  مهّبحا  کیلإ  سانلا  ّبحا  ّنا  فرعا  ّیناف  کیلإ  ساّنلا  ّبحاـب  ینربخت  ـالا 

هنع هَّللا  یضر  یلع  یلا  راشا  خیشلا و  كاذ  وه  معلص  هَّللا  لوسر  یلا  مهّبحا  ّیلا  مهّبحا 
هَّللا لوسر  ّناف  هناحبس  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  هناف  هَّللا  لوسر  یلا  قلخلا  ّبحا  ّهنا  تبث  اذإ  هَّللا و  همحر  يربطلا  ّبحملا  ثیداحالا  هذه  رکذ 
نم رکنی  اذ  امف  اذـه  رئاطلا  ثیدـح  ریغ  ۀـّلدا  نم  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  ّهنا  تبث  دـق  هنا  هناحبـس و  هَّللا  یلا  ّبحالا  ّالا  هیلإ  ّبحالا  نوکی  ـال 

برقی مکاحلا و  نع  لقن  امک  ثیدحلا  ۀّحـص  یف  ۀحداق  ۀلالدلا  هذه  لعجت  اهنا  ۀّیلـضفالا و  یلع  ۀلاّدلا  ۀّیبحالا  یلع  ریطلا  ثیدـح  ۀـلالد 
ۀّحـص یلع  ۀیلـضفالا  قیلعتب  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ۀیلـضفا  نم  هیلإ  بهذـی  ام  یلع  لالدتـسالا  الا  دارأ  ام  مکاـحلا  هَّللا  دـبع  اـبا  ظـفاحلا  ّنا 
دحا ناک  امل  ّحـص  ول  ّحـصی و  لاقف ال  مکاحلا  هیلإ  بهذـی  امب  رارقالا  یلا  مصخلا  لازنتـسا  داراـف  حیحـص  هنا  فرع  دـق  ریطلا و  ثیدـح 

یف اذه و  هبهذم  یلع  لیلدلا  نع  هدارا  ام  مامت  مزلیف  همـصخ  دنع  هدنع و  هتّحـص  نیبت  دـق  معلـص و  هدـعب  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نم  لضفا 
هناف یلع  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  ّنا  یلع  ۀلالد  هیف  قلخلا و  ّبحاب  معلـص  هنایتا  یف  هئاعد  ۀباجتـساب  معلـص  هَّللا  لوسرل  ةزجعم  ریطلا  ثیدـح 
اهیف یتای  اهلک  تاّرم و  ثالث  اعد  معلص  هنال  معلـص  هلوسر  دعب  یلاعت  هدنع  ۀّیبحالا  یف  ۀجرد  هنم  عفرا  هنا ال  ةوعدلا و  ۀباجتـسا  یـضتقم 
ةرم هنع  هَّللا  یضر  هل  هدر  سنا  بلق  یف  یقلا  ۀّیوبنلا و  ةوعدلا  هَّللا و  رما  هّدری  ةرم  دعب  ةّرم  هقیرط  نم  عجری  هریغ و  هنع ال  هَّللا  یـضر  یلع 
نم دیدرتلا  عقو  امف  اقافتا  هَّللا  لوسر  یلا  لصو  هنا  قفت  لیق  اّمبرل  ةرم  لوا  دنع  هل  حتف  ول  ذإ  ۀیوبنلا  ةوعدـلا  یهلالا و  رمالا  رهظیل  ةرم  دـعب 

ول هنا  هصاصتخا و  ملعیل  الا  هنع  هَّللا  یضر  هنم  ددرتلا  سنا و 
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135 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف اسیفن  اثحب  ۀّبحملا  ثیدح  یف  انمدق  دـق  دـحاو و  یلع  اروصقم  ةوعدـلا  تسیل  ذإ  هعم  وا  هل  هب  ءاجل  هنع  هَّللا  یـضر  هتبتر  یف  هریغ  ناک 

يوتـشملا و رئاطلا  لکاب  صخا  يذلا  ناک  ریطلا  ةادغ  نم  و  هلوقب : ریطلا  ثیدح  یلا  هّللاب  روصنملا  مامالا  راشا  هررکت و  الف  ربیخ  ثیدـح 
:*؟؟؟ هرعش حرشی  هیدن  هضور  رد  لیعامسا  نب  دمحم  زین 

ایقت ناک  نم  ناونع  هّبح  امک  حص  هضغب  قافن  و 
هناب رابخالا  نم  ملس  هیلع و  یلص  هنع  تبث  ام  یلا  ةراشا  تیبلا  هتفگ و 

قفانم ّالا  هضغبی  نمؤم و ال  ّالا  اّیلع  ّبحی  ال 
یلص هَّللا  لوسر  یلا  قلخلا  ّبحا  هنا  هلوسر و  دعب  هناحبس  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  هنا  کلذ  عم  درطتـسی  قافن و  هضغب  نامیا و  هّبح  ّنا  نم  و 

یلاعت هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  ّهنا  وه  یناثلا و  اما  لیعامسا و  نب  دمحم  لاق  نا  یلا  اّدو  نینمؤملا  بولق  یف  هل  لعج  هَّللا  نا  ملـس و  هیلع و  هَّللا 
دعب یلاعت  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  هنا  رکذ  يربطلا  ّبحملا  لاق  تیبلا  حرـش  یف  هاندرطتـسا  نم  لوا  وه  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هلوسر  دـعب 

خلا و هکراش  نم  ریطلا  ةادغ  هلوق و  حرش  یف  هقرطب  انمّدق  دق  ریطلا و  ثیدح  قاس  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوسر 
هل لاقف  هینیع  نیب  لّبق  هقناع و  هیلإ و  ماقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  لخد  اّیلع  ّنا  امهنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  ثیدح  نم  داز 

ینیوزقلا ریخلا  وبا  هجرخا  یّنم  هل  اّبح  ّدشا  هّلل  هَّللا  ّمع و  ای  لاقف  هَّللا  لوسر  ای  اذه  ّبحت  ساّبعلا أ 
ثیدح يذمرتلا و  دنع  ۀـشئاع  ثیدـح  انمّدـق  دـقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  قلخلا  ّبحا  مالّـسلا  هیلع  هنا  وه  ثلاثلا و  اما  و 

ۀبلعث نب  ۀیواعم  ثیدح  ةذاعم و 

مهن تصش و  هجو 

ریطلا و ثیدحل  هتفگ و  نآ  عفد  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  ّهلدا  رکذ  ماقمب  بیذهت  حرش  رد  يروهال  بوقعی  الم  هکنآ 
وه

يذمرتلا هاور  هعم  لکاف  یلع  ءاجف  ریطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  مالّسلا  هیلع  هلوق 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  یلع  ّیلع  ۀّیلضفا  یلع  ّلدی  ثیدحلا  اذه  لوقا و  هدنع  اباوث  رثکا  ناک  نم  یلاعت  هَّللا  یلا  ّبحالا  نا  ّکش  و ال 

تحارـص لامکب  قح  لها  بولطم  رب  بوقعی  الم  بولـسا  شوخ  ترابع  نیا  ۀّـجح  نوکی  صوصخملا ال  ماعلا  عاـمجالا و  فـالخ  وه  و 
هکنآ ات  قالطالا  یلع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلضفا  رب  دنکیم  تلالد  ریط  ثیدح  هک  تسحـضاو  نا  زا  هک  اریز  دراد  تلالد 
لومش معز  نالطب  دنکیم و  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  رب  ترـضح  نآ  ّتیلـضفا  رب  تلالد  هّللاب  ذایعلا  وا  معزب 

رد ملکتم  تاجردلا  عیفر  همئا  تادافا  بسح  هک  اریز  تسنالطبلا  حیرص  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  قالطا  نیا 
مارکلا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مانا  رورـس  بانج  هاگ  ره  سپ  کلذ  یلع  ّلدـی  ام  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  ءیجیـس  دـشابیمن و  لخاد  مالک  مومع 
بـسح صوصخم  ماع  تیّجح  مه  زاب  دشاب  صوصخم  ماع  نیا  رگا  عقاو  ریغ  ضرفب  دشابن و  صوصخم  ماع  نیا  دشابن  لخاد  ماع  نیرد 

مالس هلآ  هیلع و  نییبنلا  متاخ  بانج  هباحص  عامجاب  دنتسم  هک  نیققحم  نییلوصا و  مخافا  رباکا و  مظاعا و  هّلجا و  صوصن  تاحیرـصت و 
دوریم افتکا  نیققحم  ضعب  هدافا  رب  اج  نیا  رد  يدینـش و  لیـصفتب  لیلجلا  هَّللا  نوعب  تلزنم  ثیدح  دلجم  رد  دشابیم  نیملاعلا  بر  هَّللا 

لالدتـسا نم  قبـس  ام  انل  هتفگ  صـصخم  ماع  هلئـسم  نایب  رد  بجاح  نبا  فینـصت  لوصالا  رـصتخم  حرـش  رد  یجیا  نیدلا  دضع  یـضاق 
همرکت الف  مهنم  انالف  اما  میمت و  ینب  مرکا  لاق  اذإ  هناب  عطقن  انا  اضیا  انل  اعامجا و  ناکف  رکنی  مل  عاش و  ررکت و  صیصختلا و  عم  ۀباحّصلا 

ناک ام  یلع  هءاقب  لصالا  یقابلل و  الوانتم  ناک  هنا  اضیا  انل  بولطملا و  وه  هیف و  هروهظ  یلع  ّلدف  ایـصاع  ّدع  میمت  ینب  رئاس  مارکا  كرتف 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 515 

http://www.ghadirestan.com


نینمؤملا ریما  بانج  ّتیلـضفا  رب  فیرـش  ثیدح  نیا  تلالد  مالعالا  ةدمع  يروهال  هدافا  بسح  نارتقا  تعانم  نایب  نیا  دعب  هلمجلاب  هیلع 
کلذ یلع  دمحلا  هّلل  دیدرگ و  ققحتم  تباث و  روهظ  حوضو و  لامکب  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مانا  رورس  يادع  ام  زا  مالّسلا  هیلع 

مداتفه هجو 

افرـص اذـلف  اقافتا  نیخیـشلا  نایتا  ناک  هتفگ و  ریط  ثیدـح  نایب  رد  نسحلا  رخف  یف  نسحتـسم  لوق  رد  رـصاعم  ناـمز  نسح  يولوم  هکنآ 
غوسی فیکف  مّلـس و ال  هیلع و  هَّللا  یلـص  کلذ  ملع  ثیح  هلبق  اذل  هءاعد و  لج  ّزع و  هَّللا  نم  ۀباجا  یـضترملا  نایتا  مث  امهنع  هَّللا  یـضر 

قورافلا قیدّـصلا و  ناف  قلخلا  ّبحا  نم  ةدارإ  لطبت  هب  ّلج و  ّزع و  هَّللا  نم  یلع  ۀـلزنم  رکذ  یف  یئاسّنلا  هجّرخ  اذـل  هب و  هَّللا  یتا  نم  ّهدر 
ۀنیدملاب ذئنیح  انوکی  مل  امّهنا  لامتحا  لطبی  امهنود و  هب  نایتالاب  ۀّیبحالاب  هصیصخت  هجو  امف  اعطق  کلذک 
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فصو نیرد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ههبـشیب  لوقا  ادخ  يوسب  هدوب  سان  بحا  فصو  نیرد  ریما  ترـضح  هیبش  یب  هلوق و 
ّتیبحا رب  دشاب  روصقم  ثیدح  نیا  تلالد  ضرفلاب  رگا  سپ  یلاعت  قح  يوسب  دوب  قلخ  ّبحا  هلماک  دماحم  هلـضاف و  فاصوا  رئاس  هکلب 
تبحم هک  اریز  دش و  دهاوخ  تباث  ترضحنا  تیلضفا  مه  زاب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  عم  لکا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

رد وا  تسدـئاز  وا  ینید  لـضف  هک  ره  سپ  ینید  تلیـضف  رادـم  رب  تسرئاد  یلاـعت  قـح  تـّبحم  هـکلب  تـسین  یعبط  لـیم  زا  یـشان  ادـخ 
میکح لاـعتم  دزیا  هک  تسیهیدـب  هچ  لـضفا  لـکا  زا  دراد  رتتسود  ار  لوـضفم  لـکا  یلاـعت  قـح  هـک  تسلاـحم  تسدـئاز و  ّتیبوـبحم 

رد حجرم  الب  حیجرت  ای  حوجرم  حیجرت  وغل و  ثبع و  تسا و  همیخف  مکح  رد  همیظع  حلاصم  رب  ینبم  همه  وا  ماکحا  لاعفا و  تسقلطم و 
اب لک  رد  دـشاب  بحا  یلاعت  قح  دزن  دـشاب و  لوضفم  ایند  رد  هک  یـصخش  رگا  سپ  تسین  یلاجم  یغاسم و  الـصا  هناش  یلاعت  وا  لاـعفا 

دیآ مزال  تسحیرـص  تیاهن  نآ  نالطب  هک  حوجرم  حـیجرت  حـیبق و  روج  هکلب  حیرـص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج 
هیلع و هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  اب  لکا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیبحا  سپ  اریبک  اّولع  نوملاظلا  لوقی  اّمع  هناش  یلاعت 

َنِم ْنُکَت  َو ال  رصبتسافدوب  دهاوخ  نیدودرم  اج  هچ  نیلوبقم  رئاس  رب  بانج  نآ  مدقت  نید و  رد  ترـضحنا  ّتیلـضفا  تبثم  مه  مّلـس  هلآ و 
َنِیِلفاْغلا 

نیلطبم لالزا و  لیوست و  لها  لالتخا  رپ  لاحب  هدـئاف  روهت  تلفغ و  كرت  ربدـت و  ناعما و  كدـنا  دـعب  مه  لکالا  یف  تیبحا  دـییقت  سپ 
دنزرف ندش  هساکمه  هک  اریز  هلوق  دش  دناوتیمن  لایّللاب  رهنلا  لصتا  ام  هلآ  هیلع و  همالس  هَّللا و  تاولص  لاعتم  ّبر  لوسر  یـصو  لئاضف 

بطاخم هک  نونف  وذ  یلباک  ار  نوحشم  تبارغ  نومضم  نیا  لوقا  دوشیم  ماعط  تّذل  فعاضت  بجوم  دشاب  دنزرف  مکح  رد  هک  یسک  ای 
نینچ ضعب  لاحتنا  قارتسا و  عفد  لاحم  لایخب  شآ  زا  رتمرگ  هساک  دافمب  وا  بانج  نکل  هدرکن  رکذ  تسوا  سیلهساـک  نوتفم  سئاـکتم 

نیا لاثم  اب  ار  دوخ  نامجرت  تغالب  ناشفرهگ  ناـبز  دـیازفایم و  لاـتحم  یلباـک  تاریرقت  رب  لـالتعالا  حـضاو  لـالتخا  رـسارس  نیماـضم 
رهاط هدـیدس  ریغ  هدراب  تالیوست  هدـیعب و  هیهاو  تاعارتخا  رد  دوخ  دـهج  ّدـج و  لامک  دـیالآیم و  هبرطم  تالبعزخ  هبجعم و  تاـهرت 

ای دنزرف  ندش  هساکمه  هک  تسرهاظ  رپ  هچ  دیامنیمن  قیقدت  ربس و  باحصا  قیقحت و  دقن و  بابرا  هذخاؤم  زا  یـساره  ادبا  دیامرفیم و 
سک نآ  هک  دوب  دهاوخ  یتقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مانا  رورـس  دزن  ماعط  تّذل  فعاضت  بجوم  دشاب  دنزرف  مکح  رد  هک  یـسک 

نآ دزن  رتبوبحم  لوضفم  صخـش  ندـش  هساکمه  زگره  دـشاب  وزا  لضفا  رگید  یـسک  رگا  هک  تسرهاظ  ّالا  دـشاب و  نارگید  زا  لـضفا 
هدوب و نیملاعلا  ّبر  دزن  برق  جرادـم  تواـفت  رب  ینبم  نید و  هار  زا  نآ  ضقن  تداـیز و  ترـضح و  نآ  ّبح  هک  دوب  دـهاوخن  ترـضح 
ار نآ  تفلاخم  دشابیم و  ظوحلم  تافطالم  تارواحم و  تاملاکم و  تارشاعم و  رد  نیدلا  یف  لضفا  میدقت  ار  نیعّرشتم  احلص و  داحآ 

یعبط لیم  رب  لمع  هنوگچ  هدوب  قالخا  میارک  بادآ و  نساحم  عراش  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  سپ  دننکیمن  دنـسپ 
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مجّرلا بذاکلا و  ّنّظلا  ءوس  ّالا  اذه  له  دزاس  رّخؤم  عوجرم و  ار  نیدلا  یف  لضفا  دـنادرگ و  رتتسود  تلکاوم  رد  ار  لوضفم  دـیامرف و 
یلع مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  هیودرم  نبا  نیدنتسملا  ةدمع  نیثدحملا و  زارط  هچنآ  تساج  نیمه  زا  بئاخلا و  مهولاب 

هدرک تیاور  دوخ  دانساب  هنع  لقن  ام 
بابلا ّقدـف  ءاـج  ءاـج  ذإ  موی  تاذ  اهدـنع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ذإ  تنکف  اهمدـخا  اـمالغ  تنک  لاـق  ۀـشئاع  یلوم  عفار  نع 

نیب ۀشئاع  هتعـضوف  ۀشئاع  يدی  نیب  هتعـضوف  تلخدف  اهلخدا  تلاقف  اهتربخاف  ۀشئاع  یلا  تعجرف  یّطغم  ءانآ  عم  ۀیراج  اذاف  هیلإ  تجرخف 
هیلع هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ۀیراجلا  تجرخ  لکای و  لعجف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  يدی 
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لاق بلاط  یبأ  نب  یلع  وه  اذاف  هیلإ  تجرخف  بابلا  قدف  ءاج  ءاجف  یعم  لکأی  نیقتملا  ماما  نیملسملا و  دّیس  نینمؤملا و  ریما  تیل  ملـس  و 
یتای نا  لج  ّزع و  هَّللا  تلاس  ّیلع  تاطبا  یتح  نیترم  کتینع  دقف  الها  ابحرم و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  لاقف  ّیلع  اذه  تلقف  تعجرف 

یعم لکف  سلجا  کب 
مالّـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  روضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  بلط  هک  تسرهاـظ  ۀحارـص  تیاور  نیزا 

نب یلع  بانج  نوچ  هکلب  هدوبن  کلذ  نم  هّللاب  ذایعلا  ماوع و  تداع  بسح  یعبط  لیم  ضحم  رب  ینبم  ماـعط  لـکا  رد  ترـضحنا  تکرش 
هلصافیب و تماما  يارب  یکی  ره  هک  هلیلج  فاصوا  نیا  ببسب  اذهل  هدوب  نیقتم  ماما  نیملسم و  دیس  نینمؤم و  ریما  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ 

تکرش ترضح و  نآ  روضح  يانمت  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  تسیفاو  یفاک و  ترضح  نآ  هلماک  هلضاف  تفالخ 
ّتیبحا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  زا  هک  دوش  هدرک  میلـست  ریط  ثیدـح  رد  رگا  سپ  هدومرف  روفوم  رورـس  ثروم  لکا  رد 

لامک رد  اجنیزا  هَّللا  دمحب  هدوب و  بانج  نآ  هقلطم  تیلـضفا  هیقیقح و  ّتیبحا  نآ  أشنم  هک  دش  دهاوخ  تباث  مه  زاب  دوب  دارم  لکالا  یف 
لـضفلا یف  تدایز  دیفم  ریغ  هک  لکالا  یف  ّتیبحا  ضحمب  نآ  صیـصخت  ّتیبحا و  رب  ریط  ثیدح  تلالد  راکنا  هک  دـش  روهظ  حوضو و 

عطق یلع  هّلل  دمحلا  تسلزه و  فازج و  ضحم  لقن و  لقع و  فالخ  تادیدس  ریغ  تادییقت  تالمهم و  تافارخ و  رگید  عارتخا  دشاب و 
؟؟؟ مهتاعیملت ناصغا  لوانت  لذّرلا و  بّصعتلا  باحصا  رباد 

دـمحلا و هّلل  لوقا  تسین  اعّدـم  دـیفم  زین  دـشاب  دارم  اقلطم  ّبحا  رگا  هلوق و  لصفلا  مدـهلاب و  مهتالیوست  ساسا  ءانفا  لـصقلا و  ّزجلاـب و 
تابثاب هعمال  تاجاجتحا  هعطاق و  تالالدتـسا  هعطاس و  تانایب  هرخاف و  دـهاوش  هرهز و  جـجح  هرهاـب و  نیهارب  هرهاـّم و  ّهلداـب  هک  ۀـنملا 

چیه تسقاقـشلا و  دیکلا و  لها  عرتخم  صیـصخت  دـییقت و  مّهوت  الب  قارغتـسالا  قالطالا و  یلع  لوسر  سفن  ّتیبحا  دارم  هک  میدـیناسر 
سب دنکیمن  موهوم  مومذم و  قییـضت  صیـصخت و  دییقت و  زیوجت  مومع و  لومـش و  قالطا و  یفن  لطاب  لییخت  نآ  هظحالم  دـعب  یلقاع 
لها هنتف و  نیغتبم  دیلقت  كرت  قافو و  قدص و  راثآ  راثیا  رد  قارغتـسا  لامک  زا  یـشان  قالطا  رد  بانجیلاع  بطاخم  بایترا  کیکـشت و 

اب دیمع  بطاخم  زا  ناب  هوفت  سپ  تسین  دیدس  قح  ياعّدـم  دـیفم  بولطم و  لیلد  زین  دـییقت  كرت  قالطا و  هدارا  دـعب  هکنیا  اّما  تسقافن 
لامکب ناعتـسملا  هَّللا  دـمحب  اـفنا  هچ  دیـشر  لـجر  مکیف  سیل  دـیعب أ  تیاـهن  دـیدست  ود  رییمت  ربس و  يوعد  دـیقنت و  قیقحت و  همه  نیا 

تباث و ناهذا  بقاوث  باحـصا  ناعما و  ّربدـت و  بابرا  رب  نایعالل  ۀئیـضملا  ۀـعلاطلا  سمـشلاک  نایعا  همئا  تاداـفا  بسح  ناـیع  حوضو و 
هبترمب همّدـقم  ود  ره  نیا  تفالخ و  تسایر و  تماما و  بجوم  ّتیلـضفا  تستّیلـضفا و  لـیلد  ّتیبحا  هک  میدرک  حـئال  ققحم و  حـضاو و 
تیاهن تقیقح  رد  نآ  لاطبا  ّدر و  سپ  دناهتسناد  تماما  تفالخ و  ّتلع  ببس و  ار  ّتیبحا  یناث  هفیلخ  دوخ  هدیسر و  تحارص  تهادب و 

ّبلغت و بابرا  زا  وا  لاثما  وا و  تیامح  يارب  راصنالا  بطاخم و  باـتک  تـالیوست  تاـعیملت و  ماـمت  هک  تسباّـطخ  روپ  نیجهت  نیهوت و 
بطاخم بانج  هک  تسبجع  لامک  لوقا  دـشاب  ماع  تسایر  بحاص  هک  تسمزال  هچ  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  هک  اریز  هلوق  دـشابیم  باـهتنا 

مزال و نیا  تبثم  هک  دوخ  مظاعالا  ةدمع  دجام  دـلاو  هدافا  رب  هتخادـنان  يرظن  قهار  ّنا  لطابلا  قیفنت  قهاشلا و  قحلا  لاطبا  یف  کمهمنم 
یهاو ّدر  رب  مادقا  اقاقش  اقوقع و  مراخ  لّمات  ّربدت و  الب  تسمخافا و  خویش  تفالخ  ناینب  مراخ  مارم  نیا  ققحم 
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قاقش و زا  دوب  هتشاگنا  لهس  وا  اب  دوخ  توبن  هقالع  يافخا  ببسب  ار  دوخ  دجام  دلاو  قوقع  تفلاخم و  رگا  شاک  هدومن و  مزاج  یفن  و 

هفیقـس ماگنه  وا  ترـضح  هک  تفایردیم  هدـش  دـنب  راک  ار  رظن  ناعما  يردـق  دیـسرتیم و  تسوا  يالعا  دـج  هک  بام  تفالخ  فـالخ 
لالدتسا ناب  هدومن  اعدا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  يوسب  رکب  یبأ  ندوب  ّبحا  تراسج  تارج و  تیاهنب  يزادرپ 

راکنا ّدرب و  نابز  دوبیم  رضاح  هفیقـس  زور  بطاخم  رگا  هک  دسریمن  لایخب  زگره  هدومرف و  تماما  تفالخب و  وا  تیولوا  رب  جاجتحا  و 
هک تسمزال  هچ  هَّللا  لوسر  یلا  سانلا  ّبحا  نع  الـضف  ار  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  هک  ینعم  نیا  هوفتب  هداشگیم  دوخ  رابت  یلاـع  دـج  نا  رب 
هَّللا دمحب  قباس  نایب  زا  هلمجلاب  دادیم  ساق  نم  لوا  دیـشر  ذیملت  نآ  سایق  رد  حیرـص  للز  للخ و  راهظا  داد  دشاب  ماع  تسایر  بحاص 

بحاص هلوسر  یلا  هَّللا و  یلا  قلخلا  ّبحا  هک  تسمزال  ههبـش  الب  هک  دش  نهربم  ققحم و  نّقیتم و  تباث و  روهظ  حوضو و  لامکب  یلاعت 
مالّـسلا ۀـّیّحتلا و  فالآ  مارکلا  هلآ  هیلع و  مانا  رورـس  بئان  لضف و  یب  هفیلخ  مارح و  لالح و  ماکحا  ذـفنم  ماـنا و  عجرم  ماـع و  تساـیر 

ریـصبت ریونتب  شریمـض  لجنجتم ؟؟؟ یّلختم و  فاستعا  غیز و  راع  زا  یّلحتم و  فاصنا  ّربدـت و  هیلحب  هک  القع  زا  یـسک  هنوگچ  دـشاب و 
مورحم و هّمات  تسایـس  هماـع و  تساـیر  زا  هَّللا  ذاـعم  دـشاب  هلوسر  هَّللا و  یلا  قلخلا  ّبحا  هک  یـسک  هک  درک  دـناوت  زیوجت  دـشاب  یلجتم 

نیرب دـنرادن  تسود  ار  وا  اقلطم  ای  دـنرادیم  تسود  رتمک  ار  وا  لوسر  ادـخ و  هک  ّبحا  ریغ  موسوم و  ایاعر  داـحآ  رد  لوخد  تمـصوب 
فاصنا و ناینب  ضّوفم و  واب  ملاظ  زا  مولظم  فاصتنا  مظانم و  حالـصا  ملاعم و  جـیورت  ددرگ و  مکاح  مدـقتم و  قلخ  رئاـس  قلخ و  بحا 

لوقا دـناهدوبن  هّماع  تسایر  بحاص  دـناهدوب و  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  هک  رادـقم  یلاع  يایبنا  رابک و  يایلوا  اسب  هلوق  ددرگ  ضوقم  لدـع 
زا یسب  هک  تسنآ  شدافم  هدومن و  رابک  يایلوا  رکذ  رادقمیلاع  يایبنا  رکذ  لبق  رابرهگ  ظافلا  رد  لّمات  ّربدت و  الب  راخفلا  لیلج  بطاخم 

یکی دوب  رورـض  رما  ود  نییبت  يوعد  نیا  تابثا  يارب  سپ  دـناهدوبن  هّماع  تسایر  بحاـص  دـناهدوب و  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  راـبک  ياـیلوا 
زا يرایـسب  يوعد  فصو  اب  هک  بجع  دنتـشادن و  هّماع  تسایر  هکنآ  رگید  دـندوب و  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  رابک  ياـیلوا  زا  يرایـسب  هکنآ 

مهل و ۀـّیبحالا  تابثا  نع  الـضف  مهنم  ریثک  نع  الـضف  مهنم  عمج  نع  الـضف  هدومرفن  ناشیزا  یکی  رکذ  یفن  تاـبثاب و  نیفوصوم  ياـیلوا 
لها تارضح  هک  دنشاب  هیفوص  ترضح  نایادتقم  ایلوا  زا  وا  دارم  ابلاغ  ءانتعالل و  حلاص  ناهرب  ءاغـصالل و  لباق  لیلدب  مهنع  ۀسایّرلا  یفن 

تسالوا یهیدب  دنرادنپ و  ینابر  یئایلوا  ار  ناشوا  یناملظ  تالیخت  یناسفن و  سجاوهب  دنراد و  ناشیا  يارب  هبیرغ  تالامک  ياعدا  ّتنس 
فـصو اـب  هک  اریز  تسناوه  نهو و  تیاـغ  رد  نـالطبلا و  حیرـص  یلاـعت  قح  دزن  تفآ  رـسارس  تفارز  نیا  قلخلا  ّبحا  ندوب  يوعد  هک 

يوعد هتهابم  هرباکم و  نآ  فصو  اب  مه  ّتنس  لها  هدوبن و  قلخلا  ّبحا  ناک  نم  انئاک  رگید  یـسک  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  دوجو 
دـشاب و قلخ  ّبحا  هک  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ریغ  ایلوا  زا  یـسک  دوجو  سپ  درک  دـنناوتن  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  زا  هثالث  ریغ  ّتیبحا 

لوقا ییحی  ترـضح  ایرکز و  ترـضح  لثم  هلوق  تسا  هحـضاف  بیذاـکا  شحوا  هلطاـب و  يواـعد  شحفا  دـشابن  هّماـع  تساـیر  بحاـص 
رکذ راّبجلا  ّبّرلا  یلا  قلخلا  ّبحا  ناشیا  ندوب  فصو  اب  رادقم  یلاع  يایبنا  زا  يرایـسب  زا  هّماع  تسایر  یفن  ياعدا  دـعب  راقو  اب  بطاخم 

تسایر نکل  دندوب  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  هکنآ  اب  ترضح  ود  ره  نیا  هک  تسنآ  شضرغ  هدومن و  مالّسلا  امهیلع  ایرکز  ییحی و  ترـضح 
هّماع تسایر  یفن  هک  تسرهاظ  دنتشادن و  هّماع 
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هّماع تسایر  توبث  رد  هرظتنم  یتلاح  دشاب  تباث  اهنیا  توبن  هاگ  ره  هچ  تسهّماط  هوفه  هّمات و  هبذک  هماع و  تفآ  لیلج  یبن  ود  ره  نیزا 

ار موصعم  صخش  یلاعت  قح  هک  تسنیمه  تّوبن  يانعم  هک  اریز  تسناشیا  تّوبن  یفن  تقیقح  رد  نآ  یفن  سپ  تسین  تارضح  نیا  يارب 
ریغ و هّماع ال  تسایر  يانعم  تسنیمه  دـنادرگ و  بجاو  مزال و  ایند  نید و  روما  عیمج  رد  وا  تعاطا  دزاس و  ثوعبم  قلخ  تیادـه  يارب 

تفالخ نامز  رد  دـشاب  تّما  لضفا  هفیلخ  هک  تسنآ  هّصاخ  تفالخ  مزاول  زا  هتفگ و  افخلا  ۀـلازا  رد  بطاـخم  دـجام  دـلاو  هَّللا  یلو  هاـش 
رد ءیـش  عضو  دـشاب  تقیقح  تفالخ  شودـمه  هرهاظ  تفـالخ  نوچ  هک  میدرک  ریرقت  یلوا  هتکن  رد  هک  تهجنآ  زا  ـالقن  ـالقع و  دوخ 
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قلطم وا  تفالخ  سپ  تسین  قئال  ار  صاوخ  تسایر  صاوخ  صخا  ادـخ  ریغ  هک  تخانـش  دـیاب  هتکن  اجنیا  نکیل  ددرگ  تباث  دوخ  لحم 
دش دناوتیمن  قلطم  حدم  دروم  تسین و  یفعـض  زا  یلاخ  تصخر  تمیزع و  تبـسن  هب  دراد  تصخر  مکح  لضفا  ریغ  وا  بصن  دشابن و 

هکنانچ ددنبیمن  تروص  لضفا  فالختـسا  ریغب  نآ  تسبولطم و  هجو  لک  نم  یـضترم  نید  نیکمت  هّصاخ  تفالخ  رد  هک  تهجنآ  زا  و 
دومرف نسح  ماما  ترضح  فالختسا  کیدزن  یضترم  ترضح 

مکاحلا هاور  مهریخ  یلع  يدعب  مهعمجیسف  اریخ  ساّنلاب  هَّللا  دری  نا 
هّـصاخ تفالخ  هک  تهج  نا  زا  هوجولا و  ّلک  نم  تسبولطم ال  هجو  نود  هجو  نم  یـضترم  نید  نیکمت  اجنآ  هک  هّماع  تفالخ  فـالخب 

هدمآ ثیدح  رد  هک  اریز  تّوبن  رب  تسسیقم 
ةّوبنلا جاهنم  یلع  ۀفالخ 

هدمآ زین  و 
ۀمحر ۀفالخ و  مث  ۀمحر  ةّوبن و  نوکی 

ات تما  رب  يو  ّتیلضفا  رب  دنکیم  تلالد  یـصخش  ءابنتـسا  هکنانچ  سپ  انطاب  ارهاظ و  ایند و  نید و  رد  تسا  هّماع  تسایر  ود  ره  عماج  و 
ترابع نیزا  یهتنا  تّما  رب  يو  ّتیلـضفا  رب  دنکیم  تلالد  تما  رب  یـصخش  فالختـسا  نانچمه  ددرگ  عفترم  هرکذ  ّلج  یبنتـسم  زا  حبق 

رب تلالد  یـصخش  ءابنتـسا  هّماع  تسایر  نیمه  ببـسب  تسققحتم و  انطاب  ارهاظ و  اـیند  نید و  رد  هّماـع  تساـیر  تّوبن  رد  هک  تسرهاـظ 
ترـضح توبن  هاگ  ره  سپ  نآ  عرف  تفالخ  تسلـصا و  هّماع  تسایر  رد  تّوبن  ددرگ و  عفترم  یبنتـسم  زا  حبق  ات  دـنکیم  يو  ّتیلـضفا 

تّوبن یفن  هَّللا  ذاعم  ناشیزا  هّماـع  تساـیر  یفن  دـشاب و  ققحتم  تارـضح  نیا  يارب  زین  هّماـع  تساـیر  تستباـث  ییحی  ترـضح  اـیرکز و 
هدرک و ناشیزا  توبن  یفن  هَّللا  ذاعم  مالّسلا  امهیلع  ییحی  ترضح  ایرکز و  ترضح  زا  هّماع  تسایر  یفنب  ایح  اب  بطاخم  سپ  تسناشیزا 

تقیقح ینعم  هتفگ و  افخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا  یلو  زین  هداد و  داشر  حالـص و  تزایح  رد  كامهنا  تیاـهن  داـقتعا و  مالـسا و  نسح  لاـمک  وا 
هنومن هّصاخ  تفـالخ  هک  اریز  ار  تّوبن  تقیقح  نا  زا  دـعب  دوش  هتـسناد  ـالوا  ار  عیرـشت  تقیقح  هک  ددرگ  حـضاو  یتقو  هّصاـخ  تفـالخ 

رهظ ینطب  دراد و  يرهظ  تفالخ  هثلاث  هتکن  هتفگ  هتکن  ود  نایب  دعب  مسیونب و  دـنچ  هتکن  هک  دـیابیم  دـبال  سپ  واب  تسهبـشت  تستوبن و 
هک تسنآ  توبن  سپ  دراد  يربماغیپ  هب  هک  یفاصوا  رد  ربمغیپ  اب  تسهبشت  نآ  نطب  نید و  تماقا  يارب  تسییاورنامرف  تنطلـس و  تفالخ 

قلعتم هک  تسنآ  تفالخ  ربماغیپ و  لاوقا  لاعفا و  نمـض  رد  تعیرـش  جـیورت  راّفک و  نیدـسفم و  تبک  ملاع و  حالـصب  قلعتم  هّیهلا  هدارا 
ربماغیپ و تفالخب  تّما  زا  یصخش  مایق  نمـض  رد  وا  نید  هبلغ  وا و  رون  تعاشا  لاوقا و  طبـض  ربماغیپ و  لاعفا  لیمکت  هب  هّیهلا  هدارا  دوش 

دراد یتبسن  هلماع  تّوق  هلقاع و  توق  زا  زیزع  نیا  تّما و  رئاسب  دوش  سکعنم  اجنآ  زا  دنزیر و  یصخش  رطاخ  رد  ربماغیپ  نید  ءالعا  هیعاد 
ربماغیپ سفن  اب 
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دوش و هتخانـش  هلماع  توق  رابتعاب  وا  سفن  لامک  ناب  هک  تاماقم  تاـمارک و  عاونا  دـتفا و  یحو  قفاوم  وا  تسارف  دـشاب و  ثدـحم  سپ 

هلاحم هفیلخ ال  تسا  هاش  داب  ربماـغیپ  رگا  ربماـغیپ  تروص  اـب  دـشاب  قفاوم  هک  دـیابیم  هفیلخ  تروص  دـب  ـال  دـشاب و  دوجوم  زیزع  نیرد 
تسجراخ و يربماغیپ  زا  تروص  صوصخ  ربماغیپ  رد  دوب  دهاوخ  تفـص  نامهب  هفیلخ  دبال  دـهاز  تسربح و  رگا  دوب و  دـهاوخ  هاشداب 

نیزا یهتنا  تسا  هدرک  ادـیپ  هفیلخ  ماـن  قاقحتـسا  ود  ره  ینعم  تروص و  تهباـشمب  هک  تستفـالخ  لـخاد  تروـص  صوـصخ  هفیلخ  رد 
نمـض رد  تعیرـش  جیورت  رافک و  نیدسفم و  تبک  ملاع و  حالـصب  دوش  قلعتم  هّیهلا  هدارا  هک  تسنآ  تّوبن  يانعم  هک  تسرهاظ  ترابع 

سپ تسا  هماع  تسایر  نیع  نیا  دـشاب و  تعیرـش  جـیورت  راّفک و  نیدـسفم و  تبک  ملاع و  حالـصا  یبن  راـک  سپ  ربمغیپ  لاوقا  لاـعفا و 
مالّسلا هیلع  ییحی  ایرکز و  ترضح  زا  توبث  یفن  ماع  تسایر  یفنب  هنوگچ  مالـسا  تسایر  يوعد  فصو  اب  بطاخم  هک  تسبجع  لامک 

مارک يایبنا  لیجبت  میظعت و  رد  دوخ  ماشتحا  یلاع  مادـخ  ماقم  ولع  تیاهن  هدومیپ  دوخ  مالع  دـلاو  تادافا  اب  حیرـص  تفلاـخم  هار  هدومن 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 519 

http://www.ghadirestan.com


دوب ربمغیپ  صاخ  هفیلخ  ینعم  میدرک  ریرقت  هچنآ  مراهچ  هتکن  هتفگ  افخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا  یلو  زین  هدومن و  رهاـظ  مالّـسلا  ةولّـصلا و  مهیلع 
فـصّتم هک  دـیابیم  فاصوا  هچب  تروص  بسحب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ام  ربماغیپ  صاخ  هفیلخ  مینک  نایب  هک  میهاوخیم  لاحلا  اقلطم 
هّیوامـس بتک  لضفا  يورب  لزان  باتک  هّیهلا و  عئارـش  لضفا  وا  تعیرـش  دوب و  ایبنا  لضفا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ام  ربماغیپ  هکنادب  دشاب 

دننام رابحا  تروصب  یهاـگ  مالّـسلا و  اـمهیلع  نامیلـس  دواد و  ترـضح و  دـننام  دـندرکیم  زورب  ناـهاشداب  تروصب  یهاـگ  ناربماـغیپ 
یلاعت يادخ  یتروص  ره  رد  مالّسلا و  امهیلع  ییحی  ترضح  سنوی و  ترضح  دننام  داّهز  تروصب  یهاگ  مالّسلا و  هیلع  اّیرکز  ترضح 
ناـسنا یمحل  ندـب  هلزنمب  داـیقنا  نا  هبلغ و  ندومنیم  اـطع  داـیقنا و  قیفوت  ار  تما  دوـمرفیم و  تمارک  یتزع  هبلغ و  یهاـج و  ار  ناـشیا 

دایقنا نآ  هاج و  تّزع و  هبلغ و  نیا  تروص  دـشابیم  سفن  هنایـشآ  ندـب  هکنانچ  هقطان  سفن  هلزنمب  نآ  ناـیم  رد  یهلا  تیاـنع  دوبیم و 
َرَّخََأت ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  ًانِیبُم  ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ  هک  یبیغ  حتف  یهلا و  تیانع  تستوبن و  ندب  ناشیا  شیاین  موق و 

باوث زا  هک  یه  ام  ریـش و  تکرح  نمـض  رد  واب  تکرح  روهظ  دـننام  دـیامرفیم  تکرح  هدرپ  سپ  رد  تّوبن  تقیقح  اـیوگ  توبن  حور 
دهز ّتیربح و  یهاشداب و  رد  دوب  عمج  ناربماغیپ  نیرتهب  تّوبن  روهظ  مدبمد  دشاب  داب  زا  ششبنج  ملع  ریش  یلو  ناریش  همه  ام  دنزاسیم 

رد ار  ایرکز  ترضح  یلاعت  قح  نکل  دندوبن  ناهاشداب  تروصب  هچ  رگا  ییحی  ترضح  اّیرکز و  ترضح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  خلا 
ترـضح تّزع  هبلغ و  هاـج و  لـثم  دوب  هدومرف  تمارک  یتّزع  هبلغ و  یهاـج و  مهدـهز  تروص  رد  ار  ییحی  ترـضح  ّتیربح و  تروص 

سفن هلزنمب  ناشیرد  یهلا  تیانع  دوب و  ناسنا  یمحل  ندـب  هلزنمب  دایقنا  نیا  دوب و  لصاح  ناـشیا  داـیقنا  قیفوت  ار  تما  نامیلـس و  دواد و 
لامک سپ  تّوبن  حور  یبیغ  حتف  یهلا و  تیانع  هدوب و  توبن  ندب  ناشیا  شیاین  موق و  دایقنا  تارضح و  نیا  هاج  تّزع و  هبلغ و  هقطان و 

تریـصب رظنب  هدومرف  ماربا  هغلابم و  نآ  يارطا  حدـم و  رد  هک  افخلا  ۀـلازا  رد  مه  دوخ  مالع  دـلاو  هدافا  ماـقمیلاع  بطاـخم  هک  تستریح 
اّیرکز و ترـضح  يارب  هّماع  تسایر  توبث  هکنآ  لاـح  دـیامنیم  ییحی  اـّیرکز و  ترـضح  زا  هّماـع  تساـیر  یفن  بیغلاـب  اـمجر  هدـیدن 

دنشاب ماع  سیئر  هبش  الب  ناشیا  دنشاب  ناشیا  داقنم  تّما  هاگ  ره  هچ  تسرهاظ  تیاهن  شدلاو  هدافا  نیزا  مالّسلا  امهیلع  ییحی  ترضح 
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مالّـسلا امهیلع  ییحی  ترـضح  ایرکز و  ترـضح  ندوبن  لاق و  ثیح  ماقملا  اذـه  یف  هارث  باـط  ةرهاـبلا  جـجحلا  بحاـص  داـفا  اـم  معنل  و 
مکحب يویند  ینید و  روما  عیمج  رد  وا  تعاطا  هک  تسا  یـسک  زا  ترابع  ماع  سیئر  هچ  تسا  نالطبلا  رهاظ  زین  هّماـع  تساـیر  بحاـص 
ناشیا نامز  رد  هربابج  زا  یضعب  طلـست  دناهدوب و  نینچ  امهیلع  هَّللا  تاولـص  راوگرزب  ربمغیپ  ود  ره  نآ  هک  ههبـش  یب  دشاب و  ضرف  یهلا 
نیقاوخ امهلاثما و  زیورپ و  لق و  ره  رافک  نیطالـس  زا  یعمج  زین  رـشبلا  دیـس  ترـضح  نامز  رد  دـناسریمن  ناشیا  هماع  تساپرب  یـصقن 

ملس هیلع و  هَّللا  یلص  ترـضح  نآ  تسایر  مومع  راکنا  نیملـسم  زا  سکچیه  همه  نیا  اب  دنتـشادیم  طلـست  هریغ  یـشاجن و  لثم  نینمؤم 
ندومن رکذب  لیبن  بطاخم  لیوهت  لوقا  تشاد  ماع  تسایر  یهلا  ّصنب  تولاط  ناشیا  نامز  رد  هک  لیومـش  ترـضح  هکلب  هلوق  دـنکیمن 

وا یلاعت  هَّللا  دمحب  اقباس  هک  اریز  تسلیلضت  عیدخت و  فرـص  لیوست و  عیملت و  ضحم  لیومـش  ترـضح  نامز  رد  تولاط  هّماع  تسایر 
نیرـسفم و ياربک  زا  هک  دـهاجم  هکلب  تسین  تنـس  لها  هیلع  قفتم  تولاـط  يارب  هماـع  تساـیر  لوصح  ـالّوا  هک  یتسناد  لوا  جـهنم  رد 

ًاِکلَم َتُولاط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَق  َهَّللا  َّنِإ  هیآ  ریسفت  رد  تسناشیا  نید  نیطاسا 
نایرکـشل دونج و  رب  مکح  ذافن  تولاط  تسایر  ياهتنم  هک  دوشیم  تباث  هداـفا  نیا  رب  اـنب  سپ  هدوب  شیج  ریما  تولاـط  هک  هدومن  هداـفا 

تباینب لیئارسا  ینب  رد  تولاط  هک  دوشیم  رهاظ  نانچ  هّینـس  نیققحم  تادافا  زا  ۀسایرلا  مومع  ریدقت  یلع  ایناث  سب و  دوب و  لیئارـسا  ینب 
مهنم مهنم و  دحاو  ریغ  هب  حرص  امک  دوب  لیومش  ترضح  یقیقح  ياورنامرف  لصا  رد  درکیم و  ینارمکح  لیومـش  ترـضح  تفالخ  و 

دـشن و تباث  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  زا  هماع  تسایر  كاکفنا  نیریدـقتلا  الک  یلع  یلاعت  هَّللا  دـمحب  سپ  ءافخلا  ۀـلازا  یف  بطاـخملا  دـلاو 
هنیدم رد  رکب  وبا  هک  تس  لمتحم  زین  هلوق و  دیـشخبن  شترـضحب  یعفن  لیومـش  ترـضح  تولاط و  رکذب  لیلج  بطاخم  لیوع  حایص و 

لّوا هجو  دنچب  تس  دودرم  هدروآ  نابز  رب  مامزلا  عیلخ  یلباک  دـیلقتب  ماقمق  بطاخم  هک  مالم  بلاج  مالک  نیا  لوقا  دـشابن  رـضاح  هرّونم 
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ایفن و الص  رورسلا  راد  هرّونم  هنیدم  رد  رورشلا  وبا  روضح  مدع  روضح و  هک  تسروهظ  حوضو و  لامک  رد  روعـش  مهف و  بابرا  رب  هکنآ 
طاـنم هک  اریز  تسین  ناـب  یطاـبترا  یقلعت و  ار  نآ  هوجولا  نم  هجوـب  درادـن و  قـح  لـها  جاـجتحا  لالدتـسا و  ّتیماـمت  رد  یلخد  اـتابثا 

نیرضاح و عیمج  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  نآ  تسیلا و  کیلإ و  کقلخ  ّبحا  ظفل  لالدتـسا 
زا وا  جورخ  مزلتـسم  رکب  وبا  ندوب  بئاغ  دوب  لوسّرلا  یلا  هَّللا و  یلا  ّبحا  تسقلخ  لـخاد  هک  یـسک  ره  نیقحـال و  نیقباـس و  نیبئاـغ و 
نم ّبحاب  ینتئا  ّمهَّللا  دومرفیم  نامثع و  مه  رمع و  مه  دوبیم و  بئاغ  رکب  وبا  رگا  يرآ  دـش  دـناوتیمن  تاقولخم  ریغ  رد  جولو  قلخ و 

هلمجلاب درکیم  دوخ  لالتخا  رپ  لاحب  هدئاف  دوع  لّیخت  لامک  اب  بطاخم  تروص  نیا  رد  هلثامی  وا  یلا  کیلإ و  ۀنیدملا  یف  نالا و  رضح 
رد حدـق  سوه  نا  زا  دـعب  دومن و  دـیاب  قلخ  هلمج  زا  مه  ثلاث  یناث و  هکلب  وا  جارخا  رکف  تسین  یفاک  هنیدـم  زا  جراوخلا  سیئر  جارخا 

لالدتسا تّحص  رد  مه  زاب  دنوش  جراخ  مه  قلخ  قادصم  زا  هثالث  رگا  هک  تسرهاظ  تشاد و  دیاب  رـس  رد  قح  لها  جاجتحا  لالدتـسا و 
دندرک ناشیا  هک  ییاهراک  هک  ببس  نیاب  رگم  دش  دناوتیمن  قلخ  زا  اهنیا  جارخا  هک  دباییمن  هار  يروتف  يروصق و  قح  لها  جاجتحا  و 
اوُْکبَْیل َو  اًلِیلَق  اوُکَحْضَْیلَف  دنتـشادن  قلاخ  يوسب  فاضم  قلخ  اصوصخ  قلخ  قالطا  تیلباق  ناشیا  سپ  دوبن  تاقولخم  زا  یقولخم  چیه  راک 

ًارِیثَک
لافغالا لامهالا و  حیرص  لالتعا  لالتخالا و  ریثک  لامتحا  نیا  لاطبا  رب  عطاس  سپ  ناهرب  عطاق و  سپ  لیلد  هکنآ  مود 
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ّبحاب ینتئا  ّمهَّللا  دومرف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  هاگ  ره  هک  هدش  رهاظ  دنـسم  رد  یلعی  وبا  تیاور  زا  اقباس  هک  تسنآ 
هـصفح دـنادرگ و  ار  وا  ردـپ  اعد  نیا  قادـصم  هک  درک  تساوخ  رد  ادـخ  وا  اریمح  ترـضح  ماعّطلا  اذـه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کـقلخ 

دندوب و جلاو  جراوخ  هلمج  رد  جراخ و  هنیدم  زا  یناث  لوا و  رگا  سپ  دیامن  ار  وا  ردـپ  اعد  نیا  قادـصم  یلاعت  قح  هک  درک  تساوخرد 
تنازر اکذ و  تناطف و  سدح و  تسایک و  لقع و  تسارف و  مهف و  همهنآ  هب  همّرکم  همظعم و  ود  ره  نیا  ارچ  هدوب  نیرضاحب  صاخ  اعد 

ار دوخ  هدومن  رهاظ  هدرک  هدافا  بطاخم  هک  هقیشر  هقیقد  زا  دوخ  دعب  لامک  دندرک و  رـس  رد  لصاح  سوه ال  لئاط و  تساوخرد ال  نیا 
لطاـبلا لوـبقملا و  حیحـصلا  نیب  تاّزیمم  ریغ  تـالهاذ  روعـش و  كاردا و  یب  تـالهاج  مهـسیب و  تادـیلب  مهفاـن و  تاهیفـس  هرمز  رد 

دندومن و اقلخ  تیامح  لامک  رهاظ  بسح  تبیغ  لامتحا  عادتبا  عارتخاب و  دیحو  بطاخم  یلباک و  دنچ  ره  سپ  دنتخاس  لخاد  روجهملا 
هـصفح هظوفلم و  هشئاـط  هشئاـع  تقیقح  رد  نکل  دـنداد  قلذـحت  سّیکت و  عّطنت و  قمعت و  تیاـهن  راـهظاب  يراداـفو  يراـثن و  ناـج  داد 

ار همّرکم  هرّدـخم  ود  ره  نیا  دـنتخادنا و  رییعت  بیناـت و  ریقحت و  ار و  زا  نیجهت و  نیهوت و  لاـمک  ضیـضحب  ار  هظوـظحم  ریغ  هضوـفرم 
عارتـخا هلطاـب و  تـالامتحا  قرخ  بطاـخم  نوچ  هکنآ  موس  دـنتخاس  لـگ  درخ  لـثم  ناریح  ناداـن و  لـجخ و  اوـسر و  تاـیاغلا  یـصقاب 

هک هدرک  دای  مسق  ایوگ  هکلب  هدیزرو  ضارعا  لکلاب  شیوخ  بتک  حّفصت  زا  هدرک و  مزال  دوخ  رب  یلباک  هجاوخ  دیلقتب  هدراب  تاضارتعا 
هنیدـم رد  رکب  وبا  ندوبن  لامتحا  بیغلاب  امجر  مه  اج  نیا  رد  تخاـس  دـیابن  قباـطم  شیوخ  ياـملع  مـالک  ثیداـحا و  اـب  ار  دوخ  مـالک 

هتفگ دوخ  دنسم  رد  یلعی  وبا  هک  يدینش  اقباس  هکنآ  لاح  هدومرفن  ثیدح  نیا  قرط  رب  رظن  الصا  هدومرف و  عارتخا 
لوسر ّنا  کلام  نب  سنا  نع  يّدّسلا  لیعامسا  نع  رمع  نب  یسیع  انث  ۀقث  علـس  نب  کلملا  دبع  نب  رهـسم  انث  قاّرولا  داّمح  نب  نسحلا  انث 

هّدرف رمع  ءاج  ّمث  هّدرف  رکب  وبا  ءاجف  ریّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف  رئاط  هدنع  ناک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا 
هل نذاف  ّیلع  ءاج  مث  هّدرف  نامثع  ءاج  ّمث 

دیامرفیم صئاصخب  تسروهشم  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  هلاسر  رد  یئاسن  و 
ّنا کلام  نب  سنا  نع  يّدّـسلا  نع  رمع  نب  یـسیع  انث  کلملا  دـبع  نب  رهـسم  انث  لاق  داّمح  نب  نسحلا  اـنث  لاـق  ییحی  نب  اـّیرکز  ینربخا 
ءاج مث  هّدرف  رکب  وبا  ءاجف  رئاّطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  رئاط  هدـنع  ناک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا 

هل نذاف  ّیلع  ءاج  مث  هّدرف  رمع 
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حیحص دانساب  یئاسّنلا  یف  هتفگ و  ادعّسلا  ۀیاده  رد  يدابآتلود  نیدلا  باهش  ءاملعلا  کلم  و 
لکا هل و  نذاف  ّیلع  ءاج  مث  هّدرف  رمع  ءاجف  هّدرف  رکب  وبا  ءاجف  ثیدحلا  اذه  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  امل  کلام  نب  سنا  نع 

هعم
زا یّصفت  هیام  ار  نآ  دوب و  هدروآ  رب  یلباک  دیلقتب  بطاخم  هک  لالتخالا  نّیب  لامتحا  نیا  فیرش  ثیدح  نیا  زا  هک  هَّللا  دمحلا و  هّلل  سپ 

رهاظ نا  زا  هک  اریز  دیشاپ  مه  زا  دیدرگ و  لطاب  هتشاگنا  نیخیش  تیلوضفم  روهظ  زا  ندرب  تمالسب  ناج  هلیح  هتشادنپ  لاضعا  لاکـشا و 
يواسم زا  دتسرف و  وا  يوسب  قلخ  ّبحا  هک  تساوخرد  یهلا  هاگرد  زا  هاگ  ره  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  تانئاک  رورـس  بانج  هک  دش 

تیاور ربانب  دومرف و  ّتیدودرم  رد  وا  یلات  دـمآ  لّوا  رثاب  هک  ار  یناث  نینچمه  دومن و  دودرم  ترـضح  نآ  ار  وا  دومن  دورو  لقا  تاـقافتا 
ار بانج  نآ  دمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  نوچ  درک و  عاجرا  هرـساخ  هرکب  مه  ار  وا  دیـسر  رد  ثلاث  یناث  دعب  نوچ  یلعی  وبا 

ریما ترـضح  ّتیلـضفا  ریط  هعقاو  زا  مه  لاحلا  رگا  هک  تفایرد  دـیاب  لمات  كدـناب  هدرک  دـیاب  راک  ّربدـت  اب  يردـق  اج  نیا  رد  داد و  نذا 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا 
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ریما بانج  هک  نیزا  رظن  عطق  هچ  ددرگ  گنـس  هلاوح  اهرـس  ددرگ و  كاچ  نمادـب  ات  فاصنا  لها  نایب  رگ  هک  تسنآ  ماـقم  دوشن  تباـث 

هـس ره  هکلب  هّینـس  يادـتقم  ود  ره  ندوـمن  دودرم  رد  هک  هلماـعم  نیا  هدـیدرگ  قـلخلا  ّبحا  قادـصم  هعقاو  نیرد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا 
ناحبـس دتفا  رگید  یلیلدـب  جایتحا  هک  تسمک  هچ  داتفا  قافتا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندومرف  نوذام  هیّنـس و  هقرف  نیا  ياوشیپ 

دننکن لوبق  هحیرـص  لئالد  نینچ  يوضترم  بانج  ّتیلـضفا  تابثا  رد  دـننزن و  تسد  هک  تاوفه  هچب  لّوا  دودرم  ّتیلـضفا  تاـبثا  رد  هَّللا 
بحاص هاش  هچ  رگا  هک  دش  رهاظ  دیـسر و  نالطب  هبترم  تیاهنب  هنیدـم  زا  رکب  وبا  ندوب  جراخ  لامتحا  تیاور  نیا  هظحالم  دـعب  هلمجلاب 
تیبلها اب  دوخ  هلحن  لها  يالو  تبثم  ار  نآ  دـنداهن و  زاغآ  مامت  راـختفا  ار  صئاـصخ  یئاـسن  ندومن  فینـصت  ببـسب  دـئاکملا  باـب  رد 

بیرغ لامتحا  نیا  يادـباب  ماـقم  نیرد  نکل  دـندرک  رکذ  بقاـنم  بتک  رد  ار  نآ  زین  ثیدـح  لوصا  هلاـسر  رد  دنتـسناد و  مالّـسلا  مهیلع 
هدش جراخ  مالّسلا  هیلع  ملعلا  ۀنیدم  باب  يالو  زا  هک  ماقمق  بطاخمب  تبسن  ماقم  نیرد  دندومرف و  نآ  هیورم  تیاور  اب  هحیرص  تفلاخم 

فرـشم دعـستسم و  تسیورم  نا  رد  هک  ریط  تیاور  هظحالمب  صئاصخ  فینـصتب  راختفا  همه  نآ  اب  شترـضح  هکنآ  یکی  تسلامتحا  و 
نئارقب رظن  لوا  لامتحا  دنچ  ره  دشاب و  هدومرف  لوکن  صوکن و  لودع و  فارحنا و  نآ  يادوم  زا  هتسناد  هدید و  هکنآ  رگید  دشاب  هدشن 

ياهیماعت رگید  زا  رظن  عطق  هک  اریز  دومرف  دنناوتیمن  مول  نعط و  دروم  ار  فیحن  رئاصب  بابرا  رخآ  لامتحا  نیرد  نکل  تساوقا  هدـیاع 
لاؤس تسدراو  صئاصخ  رد  هک  ریط  تیاور  نیمه  باب  رد  ناشبانج  زا  لئاسم  هاگ  ره  هک  دـش  رهاظ  مدـص  هجو  رد  اقباس  بحاـص  هاـش 
يامح تیامح  دیزمب  راچان  تسدودسم  قلغم و  دوحج  راکنا و  باوبا  یئاسن  صئاصخب  هلاوح  ندوب  رورسم  ببـس  هک  دندید  نوچ  درک 

قادصم لیئض  لیوست  لب  لیمج  ریغ  لیوات  عادباب  ار  شیوخ  دندومرف و  مالعا  رباکا  قثوم  يّدس  يارب  ماهدا  ياعدا  ماقملا  میظع  نیخیش 
* ِهِعِضاوَم ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی 

جراخ لامتحا  هک  یتقو  ات  دوشیمن  مامت  شعفن  دوش  هدرک  مه  میلـست  لیوات  نیزا  بطاـخمب  یعفن  لوصح  رگا  هکنآ  مراـهچ  دـندومناو 
تـسبیجع تیاغل  دوشیم و  رهاظ  ریط  هّیـضق  دّدعت  ثیداحا  زا  هچ  هدّدعتم  عئاقو  رد  مه  نآ  درک و  دیابن  هنیدم  زا  مه  نامثع  رمع و  ندوب 

لاوحا طبضب  انتعا  مامتها و  تیاهن  هک  ریس  باحصا  زا  یـسک  هدیدع و  تارمب  مه  نآ  دنـشاب و  هدش  جراخ  هنیدم  زا  هثالث  باحـصا  هک 
کـسمت لیلد  نیاب  اجباج  جاهنم  رد  هّیمیت  نبا  هچنانچ  تسعوقو  مدع  لیلد  لقن  مدـع  دـننکن و  لقن  الـصا  دـنراد  هثالث  اصوصخ  هباحص 

ثیح دنشابن  رـضاح  هنیدم  رد  افلخ  هس  ره  هک  تسلمتحم  هک  هدومن  اعدا  عقاوص  رد  تسمـشچ  نهپ  تیاغب  هک  یلباک  هَّللا  رـصن  هتـسج و 
طرخ مهروضح  تابثا  نود  مهریغ و  نود  اهیف  نیرـضاحلا  لمـشی  مالکلا  ۀـنیدملا و  یف  نیرـضاح  ریغ  ءافلخلا  نوکی  نا  لـمتحی  لاـق و 

وبا ندوبن  لامتحا  رکذ  رب  فرص  هدرک  مرش  نآ  رکذ  زا  هتـسناد  لطاب  هکلب  دعبتـسم  تیاغب  ار  لامتحا  نیا  بطاخم  هکنوچ  یهتنا و  داتقلا 
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نیرضاح عیمج  لماش  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  مالک  یلباک  هجاوخ  فارتعاب  هاگ  ره  هدومن و  افتکا  هنیدم  رد  رکب 
هب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  سپ  تستباـث  هعطاـق  نیهارب  هعطاـس و  لئالدـب  زین  ناـمثع  هکلب  نیخیـش  روضح  دوب و  هنیدـم 
زا نیخیش  جورخ  باب  رد  تنس  لها  تارضح  هک  دنامن  بجتحم  الیزج  ادمح  کلذ  یلع  هّلل  دمحلا  دش و  تباث  نامثع  نیخیش و  تبـسن 

ناشیا جورخ  مدع  یهاگ  هک  دنزاسیم  رهاظ  دیدیم  لمج  صقر  زا  دای  هک  بیرغ  رفانت  رکانت و  بیجع و  ضقانت  تفاهت و  هرّونم  هنیدـم 
ّبر لوسر  بناج  زا  لامعا  تیلوت  مدع  تصیقن  تکوش  تطاما  هک  دننادرگیم  مّتحتم  يرورـض و  بجاو و  مزال و  نادـنچ  هنیدـم  زا  ار 

ود ره  هک  لآ  ریخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لاعتم 
144 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هّللاب ذاـیعلا  هک  دـنهاوخیم  هلیح  نیاـب  لوسر  سفن  اـج  هچ  هدوب  یّظح  نا  زا  ار  هباحـص  رگید  دـندوب و  مورحم  لاـمعا  تیلوت  زا  گرزب 
ره نبا  جادخ  يار  جاتحم  قاتفم و  هدوب  یهلا  دییأتب  دـّیؤم  یلک  یئزج و  رما  ره  رد  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج 

ناشیا هداتسرفن و  هنیدم  نوریب  یهاگ  ار  اهنیا  ببـس  نیاب  هدوبن  زاتمم  نیخیـش  زا  زاینیب  ینغتـسم و  لاوحا  زا  یلاح  رد  هدوب و  گرزب  ود 
هنیدم زا  نیخیـش  جورخ  زاوج  مدع  ۀحارـص  نا  زا  هک  ار  هعیدب  هدافا  نیا  دنونـشیم  ار  ریط  ثیدـح  هاگ  ره  هتخاسن و  لمع  یلوتم  ار ؟؟؟
نیخیش تناتم  هرئاد  زا  هجراخ  هلیح  نیاب  ات  دنیامنیم  هنیدم  زا  جورخ  جراعم  رب  اهنیا  جورع  زیوجت  لامتحا  درجمب  هدز  تلفغب  تسرهاظ 

هک دننادیمن  دوشن و  تباث  اهنیا  معزب  ناشیزا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  دـنوش و  جراخ  يوبن  ياعد  تیقادـصم  ناکما  زا 
سپ دناهتخاس  دودـعم  تاعنتمم  رد  زاوج و  هطاحا  زا  جراخ  ار  جورخ  هلیح  دودـسم و  لامتحا  نیا  باب  لاحم و  ار  نیخیـش  لاصفنا  دوخ 

لالجا میرکت و  میظعت و  همه  نآ  دعب  ار  نیخیش  دنزادنایم و  لالتخا  رسارس  لامتحا  نیا  نامادب  تسد  هدومرف  هدافا  نیزا  تلفغ  هنوگچ 
صاخ اعد  هلوق و  لبالا  دعـس  ای  درون  اذـکه  ام  دـنزاسیم ع  هبترملا  فیفخ  نزولا و  فیفط  عقو و  یب  ردـق و  یب  اصقا  داعبا و  جارخاب و 

ياـعدا نیرئاـجلا  لـضفا  روضح  مدـع  لاـمتحا  رکذ  دـعب  نیرـصاقلا  سیئر  نیرباـکملا  ةدـمع  بطاـخم  لوقا  نیبئاـغب  هن  دوـب  نیرـضاحب 
ریغ تیاهن  نوهوم و  شودخم و  نیبعال و  هبعل  نیکحاض و  هکحـض  هدرک  رکذ  نا  رب  هک  یلیلد  هدومرف و  رکذ  نیرـضاحب  اعد  صاصتخا 

ياعدا یـسک  زین  راکـشآ و  ادیوه و  تیاغب  نآ  نالطب  تسرافک و  يّدـحت  تقو  ریغ  رد  قرخ  بلط  زاوج  مدـع  رب  نآ  يانب  هچ  تسنیتم 
یفن سپ  تسناد  دناوت  تافتلا  لباق  ار  مّهوت  نیا  یّنس  ای  دشاب  یعیش  مهف  لقع و  لها  زا  یسک  هن  هدرکن و  نیبئاغب  يوبن  ياعد  صاصتخا 

َنِیِلفاْغلا  َنِم  ْنُکَت  َو ال  رصبتساف  تسنیطف  بطاخم  نایب  تقاشر  تغالب و  زا  دیعب  تیاهن  نیبئاغ  هب  هن  دوخ  لوقب  نآ 
نورقم ریغ  ضارتـعا  نیاـب  شمـالک  نوصم و  داریا  نیزا  نیبئاـغ  لـماش  هن  دوب  نیرـضاحب  صاـخ  اـعد  هک  تفگیم  رگا  يرآ  نیلهاذـلا 

نیا لیلدب  هلوق  دوبیم 
ینتئا ّمهَّللا  لوق 

مهفلا زییمتلا و  یعّدی  نّمم  بیرغ  لیوطتلا  اذه  میلس و  قوذ  هل  نم  یلع  یفخی  امک ال  دوبیم  رـضخا  ینتیا  لیلدب  هک  تفگیم  رگا  لوقا 
نیرد ندروآ  رود  تفاسم  زا  ار  بئاغ  هک  اریز  هلوق  میقـسلا  همهول  عامـسالا  هنع  وبنی  امب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تاملک  یمری  و  ملعتـسمل ؟؟؟
وعدم ندروآ  بولطم  هکنآ  هب  تسحمال  هحمل  کیب  ظفل  لوقا  تسروصتم  تداع  قرخ  قیرطب  دوب  برـش  لکا و  سلجم  هک  هحمل  کی 

حیلم ناسللا  حیـصف  بطاخم  هک  ادـنوادخ  تسین  رهاظ  فیرـش  ثیدـح  ظافلا  زا  یظفل  زا  صیـصخت  نیا  هکنآ  لاـح  دوب  هحمل  کـی  رد 
هک تسیروما  رکذ  وا  ضرغ  يرآ  هدرک  هدافتسا  فیرش  ثیدح  عیملت  ای  حیرصت  مادک  زا  هحمل  کی  صیصخت  ناینب  یب  رـصق  نیا  نایبلا 
وگ دزادنا  بیع  للز و  بیر و  هبـش و  رد  ار  ّربدتم  ریغ  رظان  هلهو  لوا  دشاب و  مارکلا  قحلا  لها  ضرغ  لاطبا  یف  ماوعلا  دنع  لخدا  وا  دزن 
زا هحمل  کی  صیـصخت  رگا  زین  دـنادرگ و  مازلا  لذـع و  مالم و  نعط و  قحتـسم  ار  وا  ناـمزالم  نیرـصبتسملا  نیلّماـتملا و  دـنع  رخآ  رد 

هدـینادرگ رتعیـسو  ار  عنم  ثحب و  هرئاد  هدومن  ارچ  هنیدـم  زا  رکب  وبا  تبیغ  لامتحا  داـجیا  تنؤم  مشجت  سپ  تسدافتـسم  وا  دزن  ثیدـح 
هدومنن ارچ  دشابن  روصتم  تداع  قرخ  ریغب  هحمل  کی  رد  اجنآ  زا  ندـمآ  هک  یتفاسمب  لکا  سلجم  زا  رکب  وبا  دـعب  لامتحا  رکذ  رب  افتکا 
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نآ تکاکر  تبارغ و  تعاظف و  تعانـش و  تیاهن  ناعمالا  نع  الـضف  رظن  يداـب  رد  هک  لـالتخالا  ریثک  لاـمتحا  نیا  عارتخا  فلکت  زا  اـت 
ایبنا هلوق و  دـشیمن  ظوحلم  راک  زا  رود  للعت  نینچ  رکذ  رد  راـصبالا  یلوا  راکنتـسا  راقحتـسا و  لاـمک  رظنب  ظوفحم و  دوشیم و  رهاـظ 

تقو رد  رگم  دننکیمن  بلط  یلاعت  قح  زا  تداع  قرخ 
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تافازج تافارخ و  رب  هرهاب  هرئاج  تاملک  زا  نآ  لاثما  ةرخافملا و  ۀمیظع  هرقف  نیا  تداع  قرخب  تادافا  اب  بطاخم  لوقا  رافک  اب  يدحت 
عطنت و قیدـحت و  قدـشت و  رد  رخاوا  لئاوا و  رب  قبـسلا  بصق  قح  لها  يدـحت  ماقم  رد  هدوزفا و  هرئاـحلا  ةرعاـشالا  رخف  یلباـک  هرـساخ 

شومارف ماقم  نیرد  مه  هیفوص  تارـضح  تالاح  نطاـب  ملع  رد  مدـق  خوسر  فصو  اـب  بحاـص  هاـش  هک  تسبجع  تیاـهن  هدوبر  كّوهت 
يارب دوخ و  يارب  تمارک  هبیجع  عاونا  تداـع و  قرخ  هبیرغ  روما  راـفکاب  يّدـحت  یب  راـبت  یلاـع  تارـضح  نیا  هک  دـنتفایردن  دـندرک و 
ۀبقارم ریغ  نم  باب  نیرد  هکلب  هدوزفا  دوخ  نیدـقتعم  هدـیقع  نسح  رد  نآ  تابثا  لـقنب و  فلـس  نع  اـفلخ  هدومن و  تباـث  دوخ  فالـسا 
هدرمش همیـسج  بقانم  همیظع و  تامارک  زین  ار  هیهاو  تالبعزخ  هیهط و  تافرخزم  هک  دناهدرب  ورف  رـس  لهاجت  ای  لهج  بادرگ  رد  نانچ 

دقنلا و لهال  ۀبجعملا  رابکلا  خیاشملا  لاوحا  یف  ۀـفلوملا  رافـسالا  بتکلا و  نم  هریغ  راونالا و  حـقاول  باتک  علاط  نم  یلع  یفخی  امک ال 
نآ ببـسب  دنـشاب و  هتـساوخ  تانئاک  قلاخ  زا  تداع  قرخ  تاّرم  تاّرکب و  رافکاب  يّدحت  یب  هیفوص  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  راصبتـسالا و 

مادـک دـننک  بلط  ادـخ  زا  تداع  قرخ  دـنالضفا  ناشیزا  هبترم  رازه  نارازهب  هک  ایبنا  رگا  هدومن  رهاـظ  ار  دوخ  هبیرغ  هبیجع و  تاـمارک 
تداع قرخ  یلاعت  قح  زا  هیفوص  خیاشم  زگره  هک  دننک  هدافا  هدیسر  هحیرص  تتهابم ؟؟؟ رـس  رب  تنـس  لها  هکنآ  رگم  اهلإ  راب  تسعنام 

عقارلا و یلع  قرخلا  عستی  ذـئنیح  نکل  دـنیامنیم و  رهاظ  تداع  هقراخ  روما  یلاعت  هناحبـس و  قح  زا  تناکتـسا  یب  هکلب  دـننکیمن  بلط 
تابثا رد  تامیلـستلا  تایحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  تاـنئاک  رورـس  یـصو  اـب  توادـع  دـیزمب  ینارح  هیمیت  نبا  ینعا  یناـش  دـقاح  دـناعم 

جاجوعالا جاهنم  رد  هچناـنچ  تسراـصبالا  یلوا  ياـشامت  لـباق  هک  هتفر  راذـعلا  عیلخ  ناـنچ  ساـن  داـحآ  يارب  تاداـع  قرخ  تاـمارک و 
هدومرف دراو  ظافلا  نیاب  ار  نآ  هماقم  هَّللا  یلعا  یّلح  همالع  بانج  هک  نابعث  هصق  باوجب 

مث هبطاخف  مهعنمف  هلتق  اودارأ  سانلا و  فاخ  ربنملا و  یقرف  نابعث  رهظف  ۀـفوکلا  ربنم  یلع  بطخی  ناک  ایلع  ناب  ریـسلا  لـها  ۀـعامج  يور 
نابعثلا باب  هیف  لخد  يذلا  بابلا  نومسی  ۀفوکلا  لها  ناک  هل و  اهتحضواف  ۀیـضق  هیلع  تسبتلا  ّنجلا  مکاح  ّهنا  لاقف  هنع  سانلا  لاسف  لزن 

یلتقلا باب  یمس  یتح  ۀلیوط  ةّدم  یلتق  بابلا  کلذ  یلع  اوبصنف  ۀلیضفلا  هذه  ءافطا  ۀّیمأ  ونب  داراف 
عقو دـق  اذـه  ناک  ناف  اثیدـح  امیدـق و  مولعم  اذـه  هلأست و  هیتفتـست و  هیلإ و  ّنجلا  جاـتحت  ریثکب  یلع  نود  نم  نا  بیر  ـال  ّهنا  باوجلا  و 

ۀلیـضف تبثی  نا  جاتحی  اّمنا  کلذب و  هلـضف  صقنی  مل  عقو  نکی  مل  نا  یلع و  نود  وه  نم  لئاضف  یندا  نم  اذه  کلذ و  نم  ّلجا  هردـقف 
مظعا وه  ام  هسفن  نم  يار  وا  قراوخلا  هذه  نم  مظعا  مهل  نیذلا  ریخلا و  لها  رـشاب  نم  اماف  اهنم  ابناجم  نوکی  نم  رومالا  هذـه  لثمب  یلع 

انرکذل کلذ  نم  مظعا  وه  امم  سنجلا  اذه  نم  هانرشاب  ام  انرکذ  ول  نحن  ایلع و  اهب  لضفی  نا  بجوت  امم  هذه  نکت  مل  قراوخلا  هذه  نم 
ۀلیـضف یلع  ۀّجح  اذه  لثم  لعجی  نا  اذه  عم  نکمی  فیکف  ریثکب  انم  ریخ  ۀباحّـصلا  نم  ریثکب  یلع  نود  وه  نم  ّنا  ملعن  نحن  اریثک و  ائیش 
تامارک نم  مهل  سیل  هَّللا  ءایلوا  قیرط  نع  مهدـعب  مهملظ و  مهلهجا و  ۀـضفاّرلا  ّنکل  رمع و  رکب و  یبأ  نع  الـضف  اّنم  دـحاولا  یلع  ّیلع 

لیلق سلفملا ال  میظعت  هومّظع  تاداعلا  قراوخ  نم  ائیش  اوعمس  اذإ  اهنم  مهس  الف  مهف ال  هب  ّدتعی  ام  نیقتملا  ءایلوألا 
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ءایلوألا تامارک  نم  ریثک  بیـصن  مهل  سیل  هاّوقت  هَّللا و  ۀیالو  نع  مهدعب  مهلهج و  طرفل  ۀضفارلا  ریخلا و  نم  ةرـسکلل  عئاجلا  دقنلا و  نم 
مظعا وه  ام  ةروکذملا و  قراوخلا  هذـه  لب  کلذـک  رمالا  سیل  قلخلا و  لضفال  الا  نوکی  اذـه ال  ّنا  اّونظ  ّیلع  نع  اذـه  لثم  اوعمـس  اذاف 

نومّدقی مهنوبحی و  عیمجلا و  نّولوتی  نیّذلا  مهنم  ریخ  اّیلع  نامثع و  رمع و  رکب و  ابا  ناب  نیفرتعملا  دمحم  ۀـّما  نم  ریثک  قلخل  نوکی  اهنم 
کلذ فرعی  بیبّللا  هاوقت و  هَّللا و  ۀیالوب  ۀـّمالا  هذـه  ّصخا  ّهناف  هنومّدـقی  قیدّـصلا و  ردـق  نوفرعی  نیذـّلا  امّیـس  هلوسر ال  هَّللا و  مدـق  نم 
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یئاکلاّللا باتک  لاّلخلا و  باتک  اینّدـلا و  یبأ  نیا  باتک  لثم  ءایلوالا  تامارک  نیحلاّصلا و  رابخا  یف  ۀفّنـصملا  بتکلا  علاطی  نا  اما  قرطب 
دق نوکی  نا  اّما  کلذ و  ریغ  ةوفّـصلا و  ةوفـص  میعن و  یبال  ۀـیلحلا  باتک  لثم  نیحلاّصلا  رابخا  یف  کلذ  نم  دـجوی  اـم  لـثم  مهریغ و  و 

یکحی ریثک و  ءیش  کلذ  نم  مهل  عقی  رصع  ّلک  یف  سانلا  لاز  امف  قداص  هدنع  وه  نم  کلذب  هربخی  نا  اما  کلذ و  هنم  يأر  نم  رـشاب 
رمع و رکب و  یبأ  شویج  هذـه  کـلذ و  ضعب  هل  عقو  هسفن  نوـکی  نا  اـّما  نیملـسملا و  نم  ریثـک  یف  ریثـک  اذـه  ضعبل و  مهـضعب  کـلذ 

بوضن نم  مظعا  اذـه  ّناف  هرکذ  مّدـقت  امک  ءاملا  یلع  هروبع  یمرـضحلا و  نب  ءالعلا  لثم  کلذ  نم  مظعا  وه  ام  کلذ  نم  مهل  اـمهتیعر 
رمع ءادن  لثم  ۀّیسداقلا و  ۀعقو  یف  صاّقو  یبأ  نب  دعس  شیج  اوناک  رقبلا و  مهمّلک  نیّذلا  رفنلا  لثم  هربق و  بییغت  هئاقستسا و  لثم  ءاملا و 
هیلع تراصف  رانلا  یف  ینالوخلا  ملسم  یبأ  ءاقلا  لثم  ّمّسلا و  دیلولا  نب  دلاخ  برـش  لثم  دنواهنب و  ۀیراس  ۀنیدملاب و  وه  لیجلا و  ۀیراس  ای 
رانلا یف  هاقلا  هب  نامیالا  نم  ملسم  وبا  عنتما  املف  نمیلا  یلع  یلوتسا  دق  ناک  باّذکلا و  یّبنتملا  یسنعلا  دوسالا  اهیف  هاقلا  امل  امالـس  ادرب و 

ات لوا  زا  هک  تفارخ  لزه و  رـسارس  ترابع  نیزا  هفـصو  لوطی  اّمم  کلذ  ریغ  هنیبج و  حـسمی  اهنم  جرخف  امالـس  ادر و  هیلع  هَّللا  اـهلعجف 
تـسد رب  تداع  قرخ  هیمیت  نبا  موعزم  بسح  هک  دوشیم  راکـشا  رهاظ و  تسلیوست  اپارـس  تاعوضوم  لیلدـیب و  يواعد  زا  ولمم  رخآـب 

قرط هلمج  زا  هدنام و  يراج  هلسلس  نیا  نامز  ره  رد  هدش و  عقاو  ترثکب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  تسمدرم  رثکا 
رکذ رمع  رکب و  یبأ  ّتیعر  شویج و  هیئاـعدا  تاـمارک  هلمج  زا  ـالیثمت  هیمیت  نبا  تسباـب و  نیرد  هفنـصم  بتک  هعلاـطم  ینعم  نیا  توبث 
قرخ ایبنا  هک  ینعم  نیا  لیلدیب  ياعدا  يّدحت  الب  نیملسم  ینادا  تسد  رب  تداع  قرخ  زیوجت  دعب  دنچ  ره  هدروآ و  نایمب  هدیدع  صصق 
حئال حـضاو و  لوقع  بابرا  هلمج  رب  نآ  تفاخـس  تکاـکر و  دیـسر و  ناوه  نـالطب و  تیاـهن  هب  دـننکیمن  بلط  یلاـعت  قح  زا  تداـع 
باط ناخیلع  رقاب  دّیـس  یعملا  لضاف  هک  دنونـشب  دشاب  رطاخب  یناجلخ  اعدا  نیا  نالطب  رد  ار  بحاص  هاش  يایلوا  زونه  رگا  نکل  دـیدرگ 

تسلطاب زین  رافکلا  عم  يّدحت  تقورخب  تداع  قرخ  بلط  مدع  هک  لاق  ثیح  هدومرف  تکسم  سب  یمالک  شباوجب  هرهاب  ججح  رد  هارث 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  سمش  در  ثیداحا  نا  زا  دعب  هدیسر  روهظب  زین  يّدحت  تقو  ریغ  رد  رشبلا  ریخ  ترضح  زا  هریثک  تازجعم 
یلص بام  تلاسر  بانج  تکربب  بانج  نآ  نتفای  افش  زین  رورس و  نآ  كرابم  قاصب  تکربب  ربیخ  موی  بانج  نآ  ندش  حیحص  مالسلا و 

راـبخا لـیبق  نیزا  دـیامرفیم  نا  زا  دـعب  هدومن و  لـقن  نآ  ریغ  یئاـسن و  صئاـصخ  هقرحم و  قـعاوص  زا  رگید  راـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
نیزا سپ  دومن  دیاب  فینصت  هدحیلع  یباتک  دیآ  هدومن  نآ  ياصحا  رگا  تسرایسب 
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زین رافکلا  عم  يّدحت  یب  تایّحتلا  تاولّـصلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورـس  زا  تاداع  قرخ  روهظ  هک  دیدرگ  حئال  هحیحـص  تایاور 

رد بحاص  هاش  هک  دوشیم  حضاو  نآ  لاثما  اجنیزا و  هک  میوگیم  ریقح  فیطللا  هّرس  هَّللا  سدق  فیرـشلا  همالک  یهتنا  دیدرگیم  رهاظ 
هتـساوخ هک  سباـی  بطر و  رهب  هّوفت  زا  هتـشاد  رظن  شیپ  هغئاز  تاریرقت  قـلخ  هلطاـب و  هبوـجا  داوـس  ریثـکت  ضحم  قـح  لـها  لـئالد  ّدر 

روهظ تاداع و  قرخ  مسق  نیا  راکنا  هدیسر  تاتباث  تاحضاو و  عفد  رس  رب  هک  دناهتفر  راهم  هتـسسگ  نادنچ  هکنآ  ات  دناهدرکن  يایحتـسا 
تقوب دـسریم و  اجکب  تبون  اهرخآ  هک  دندیـسرت  هن  مـالم  مول و  هاـجتا  زا  الـصا  دـنداهن و  زاـغآ  هدـش  عقاو  رورـس  نآ  زا  هک  تازجعم 

نآ ماجنا  هک  دندیدن  رخآ  نکیل  دندش  لدشوخ  هلهو  لوا  رد  ایلوا  نیدقتعم و  تافارخ  نیاب  وگ  دـتفایم  رـس  رب  راهچ  قح  لها  هذـخاؤم 
یب تداع  قرخ  لاؤس  عوقو  مدـع  ياعّدا  باوج  رد  هسفن  هَّللا  سدـق  دـجام  دـلاو  بانج  دیـسر و  رـس  رب  میظع  يالب  هچ  دیـشک و  اـجکب 

هک میـسرپیم  ام  لوا  لاق  ثیح  هدومرف  هدافا  تسبحاـص  هاـش  ياـیلوا  تمادـن  تیاـهن  بجوم  هک  مازلا  قیرطب  فیطل  سب  یباوج  يّدـحت 
اعد تقو  رد  هرّوـنم  هنیدـم  رد  رکب  وـبا  ندوـبن  هکناـنچ  هـک  میئوـگیم  لزنتلا  لـیبس  یلع  میلـست  ریدـقت  رب  تـسیچ و  همدـقم  نـیا  لـیلد 

تداع قرخب  دـندرکیمن و  رهاظ  بابـسا  هّیهت  لاتق و  گنج و  ّالا  هلوق و  یهتنا  تسلمتحم  زین  رافک  اـب  يّدـحت  عوقو  نینچمه  تسلمتحم 
تیقطنم و دیزم  راهظا  قّمعت و  ملعمت و  قلذـحت و  عطنت و  قّدـشت و  رّوهت و  نیاب  ار  بحاص  هاش  بانج  لوقا  دـندربیم  شیپ  زا  دوخ  راک 

مهیلع ایبنا  تاقوا  ضعب  رد  رگا  سپ  تسین  یئزج  بلـس  یفاـنم  يزج  باـجیا  هک  هدـشن  موهفم  مه  نیا  لاـح  اـت  ّتیلوقعم  تیاـهن  ءادـبا 
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مدع نا  زا  دندومرفن  بلط  تداع  قرخ  تاقوا  ضعب  رد  رگا  تسمزال و  یک  نآ  تموادم  نا  زا  دندومرف  رهاظ  بابـسا  لامعتـسا  مالّـسلا 
هوجولا نم  هجوب  لالـض  رفک و  بابرا  اب  لازن  هحفاکم و  بابـسا  هیهت  لادـج و  گنج و  دـیآیمن و  مزـال  هّیلک  تداـع  قرخ  بلط  زاوج 

هچ رهب  دندوب  ماعنم  دزیا  حلاصم  عبات  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  هچ  درادن  تلالـض  بابرا  اب  يّدحت  ریغب  تداع  قرخ  بلط  زاوج  مدع  رب  تلالد 
تازجعم راهظا  تاداـع و  قرخ  بلط  زاوج  تاوعد و  تباجتـسا  هلیلج  هبتر  ار  تارـضح  نیا  هچ  رگا  دـندومرف  نآ  لاـثتما  دـندش  روماـم 

هدوب لصاح  تاّوبّنلل  نیرکنملا  نیدحاجلا  ۀعامج  نم  ادحا  ّدحتی  مل  وا  تالالـضلا  رفکلا و  لها  يّدـحت  ءاوس  تاقوالا  عیمج  یف  تارهاب 
تالاح و عیمج  رد  تداع  قرخ  ربانب  رارـشا  زا  رایخا  زییمت  ناحتما و  رابتخا و  التبا و  هّمهم  مکح  هّمج و  حـلاصم  ببـسب  یلاـعت  قح  رگم 
هموسرم و عئارذ  لامعتـسا  هیداع و  لئاسو  دادـعا  هیرهاظ و  بابـسا  یطاعتب  رومام  ار  تارـضح  نیا  تاقوا  رثکا  رد  هتـشاذگن  تاقوا  هماع 

بجتحم یفخم و  ماعنا  ناعما و  بابرا  رب  لوقا  کیلإ  سانلا  ّبحا  نم  وه  نمب  دارملا  نوکی  نا  لمتحی  هلوق و  هدومرف  همولعم  بابسا  هیهت 
عماول هغلاب و  جـجح  عطاوس  زا  يرایـسب  ماقمق  بطاخم  لوا  لیوات  عمق  علق و  ماقم  رد  ماقم  نیزا  لبق  ماـعنملا  هَّللا  نوعب  فیحن  هک  تسین 

زا مه  مارکلا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مانا  رورـس  بانج  تاداشرا  زا  مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هقلطم  ّتیبحا  رب  هغماد  نیهارب 
بانج نآ  هقلطم  ّتیبحا  توبث  دعب  هک  تسرهاظ  رپ  ماهدومن و  تماقا  ماظع  ياملع  هحیرص  تادافا  زا  مه  ماقمیلاع و  هباحص  تاحیرـصت 

هک لیوات  نیا  هصاخ  تسین  نآ  ناوه  نالطب و  راهظا  يوسب  یتجاح  تسلحمـضم و  لطاب و  دوخب  دوخ  دـشاب  باـب  نیرد  هک  یلیواـت  ره 
ار ریصب  رظان  ماقم  نیرد  هک  دوب  نآ  بسانم  نیا  رب  انب  سپ  هدیناسر  روهظ  حوضو و  لامکب  صوصخلاب  ار  نآ  نالطب  ّهلدا ؟؟؟ زا  يرایسب 

نامه رب  تلاوح 
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لیـص لیوست  نیمه  باوجب  رطاوخلل  اطیـشنت  نکل  میاـسرف  تامـسلا  عیدـب  بطاـخم  تاـملک  رگید  ّدرب  مقر  قئاـقح  ملق  میاـمن و  لـئالد 
يرادافو يراثن و  ناج  همه  نآ  اب  لیلعلا  لیواتلا  اذـهب  هّوفت  نم  یلباک و  ناشیادـتقم  بطاخم و  باـنج  هک  منکیم  ضرع  لـیبن  بطاـخم 

اوه رد  اپ  عیملت  يداو  رد  اباحم  الب  دنتـشادن و  رب  ربخ  همیرک  هیآ  زا  وا  ندوب  یقتا  تابثا  ار  دوخ  نیطاسا  هّمئا و  تادافا  زا  قیتع  ترـضح 
یَّکَزَتَی  َُهلام  ِیتُْؤی  يِذَّلا  یَْقتَْألا  اَُهبَّنَُجیَس  هیآ  رد  ار  یقتا  ظفل  هیّنس  هّلجا  هک  ینادن  رگم  دنتفاتش  ارتفا  بذک و  ضحم  و 

تاـیالا یف  قعاوّصلا  یف  رجح  نبا  لاـق  دـنناد  تّما  عیمج  زا  وا  ندوب  یقتا  رد  حیرـص  تسا  هدـش  دراو  رکب  وبا  قـح  رد  ناـش  ناـمگب  هل 
ٍۀَمِْعن ْنِم  ُهَدـْنِع  ٍدَـحَِأل  ام  َو  یَّکَزَتَی  َُهلام  ِیتُْؤی  يِذَّلا  یَْقتَْألا  اَُهبَّنَُجیَـس  َو  یلاعت  هلوق  یلوالاف  تاـیالا  اـّما  رکب  یبأ  لـضف  یلع  همعزب  ۀـکاّدلا 

یضْرَی  َفْوََسل  َو  یلْعَْألا  ِهِّبَر  ِهْجَو  َءاِغْتبا  اَّلِإ  يزُْجت 
َّنِإ یلاعت  هلوقل  هَّللا  دنع  مرکالا  وه  یقتالا  ۀّمالا و  رئاس  نم  یقتا  ّهناب  حیرصّتلا  اهیفف  رکب  یبأ  یف  تلزن  اّهنا  یلع  اوعمجا  يزوجلا  نبا  لاق 

ْمُکاْقتَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ 
قح رد  هیآ  نیا  هک  یسک  هکنآ  رب  دشاب  حیرـص  لیلد  یقتا  ظفل  هاگ  ره  سپ  ۀّمالا  ۀّیقب  نم  لضفا  ّهنا  جتنیف  لضفالا  وه  هَّللا  دنع  مرکالا  و 

؟؟ لیل ریط و  ثیدح  رد  زین  ّبحا  ظفل  ارتما  الب  ههبش و  الب  بیر و  لاب  تّما  رئاس  زا  تساقتا  هدش  لزان  وا 
نم ریدقتب  هاوخ  هلیئض  تاهیجوت  هلیلع و  تالیوات  تسّبحا و  تّما  عیمج  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  رب  دوب  دهاوخ  حیرص 

ار یقتالا  ظفل  هک  هابجع  او  دوب  دهاوخ  ءارزا  ریقحت و  عینشت و  نعط و  تیاغ  قحتـسم  وا  ران و  دساف و  لطاب و  تیاهن  نآ  ریغب  هاوخ  دشاب 
زا نیخیـش و  زا  مالـسلا  هّیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  رد  ار  قلخلا  ّبحا  ظـفل  دـنناد و  تّما  عیمج  زا  لّوا  ندوب  یقتا  رد  حیرـص  ّصن 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  بانج  نآ  تیبحا  رب  ّهلاد  ثیداحا  رگیدب  تسدّیؤم  هکنآ  اب  دننادن  حیرـص  قلخ  عیمج 
سپ تسلیضفت  هغیص  زین  ّبحا  ظفل  هک  تسرهاظ  رپ  تسلیضفتلا و  لعفا  هغیص  هک  تسین  یقتا  ظفل  تیاغ  هکنآ  لاح  قلخ  عیمج  زا  ملس 

تلالد هک  تسنآ  نّیب  قراف  يرآ  تشذگ  دـیاب  فاستعا  زا  درک و  دـیاب  فاصنا  هّلل  تسقراف  مادـک  دانع  بّصعت و  زج  ظفل  ود  ره  نیرد 
ظفل سپ  تسقلخ  يوسب  فاضم  ّبحا  ظفل  نآ  رد  هک  ببس  نیاب  تسرتهدایز  لوسر  ادخ و  يوسب  قلخ  عیمج  زا  ّتیبحا  رب  ریط  ثیدح 
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تلالد عنام  ار  حیرصت  تدایز  رگا  سپ  قلخ  عیمج  زا  بانج  نآ  ّتیبحا  رد  یقتا  ظفل  زا  تسحیرـص  رتهدایز  ّیلا  کیلإ و  کقلخ  ّبحا 
نیرب هوالع  تسین و  تومـص  توکـس و  زج  هراچ  تهادـب  تحارـص و  عفد  هدـناعم و  هرباکم و  نینچ  هلباـقمب  هک  تسیراـچان  دـننادرگ 

رد هکنآ  لاح  دـیاین و  مزـال  نیخیـش  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ّتیبحا  هک  تسین  نیزج  صیـصخت  نیزا  تارـضح  نیا  ضرغ 
وبا یئاسن و  ماما  تیاور  زا  هکنآ  شنایب  دوشیم  رهاظ  رتهداـیز  نیخیـش  هبتر  ولع  دوریمن و  تسد  زا  اـم  بولطم  مه  صیـصخت  تروص 

فّرـشم لوخد  نذاب  نکیل  دندوب  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يروآ  فیرـشت  لبق  نیخیـش  هک  دوشیم  رهاظ  نآ  ریغ  یلعی و 
هک ات  دندوبن  بحا  مه  قلخ  ضعبب  تبـسن  ینعی  دـندوبن  مه  هلوسر  هَّللا و  یلا  قلخلا  ضعب  نم  ّبحا  نیخیـش  هک  دـش  مولعم  سپ  دـندشن 

نیزا ردـق  نیمه  فرـص  سان  صیـصخت  مدـع  تروص  رد  دـندشیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاـسر  باـنج  لوق  قادـصم 
هلوسر هَّللا و  یلا  ّبحا  قلخ  عیمج  زا  ینعی  دش  دنناوتیمن  هلوسر  هَّللا و  یلا  مهلک  قلخلا  ّبحا  قادصم  نیخیـش  هک  دشیم  تباث  ثیدح 

چیه صیـصخت  نیا  سپ  دـنتخاس  جراخ  مه  قلخلا  ضعب  ّبحا  قادـصم  زا  اهدوخ  يدنمـشناد  زا  هفحت  عقاوص و  بحاـص  نکیل  دنـشابن 
ثیدح نیزا  وگ  دناسرن  امب  ینّرضم 

149 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تس رهاظ  نا  زا  تیاهن  هبترمب  نیخیش  میرکت  نکیل  دش  دهاوخ  تباث  قلخ  ضعب  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  ریدقت  نیرب 

هرهاط و ترتع  ثیداحا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بام  تلاسر  بانج  دعب  قلخ  عیمج  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  و 
تباث دوخ  هَّللا  دمحب  نآ  میتشاد و  رظن  شیپ  ندرک  تباث  نیخیش  زا  ّتیبحا  تستباث  هتشذگ  اقباس  نآ  ضعب  هک  هّینس  هّمئا  ثیداحا  رگید 

نآ ضعب  هک  تنس  لها  هدمتعم  رافـسا  هربتعم و  بتک  رد  رگید  هریهـش  ثیداحا  هریثک و  تایاور  زین  تفاین و  هار  نا  رد  یللخ  چیه  دش و 
سپ دوشیم  رهاب  رهاظ و  نیخیش  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  مامت  تحارصب  نا  زا  هک  تسا  هدش  دراو  دش  روکذم  اقباس 

رد یطویـس  نیدلا  لالج  تسنالطبلا و  داسفلا و  حیرـص  نم  ریدـقت  لامتحا  دـشاب و  مزال  بجاو و  شیانعم  حیرـص  رب  ثیدـح  نیا  لمح 
اعطق هیلع  رـصقت  اّهناف  اهظفلل  مومع  نیعم و ال  یف  تلزن  ۀیآ  اّما  مومع  هل  ظفل  یف  ۀلئـسملا  ضرف  نا  رکذ  اّمم  تملع  دـق  هیبنت  هتفگ  ناقتا 

یَّکَزَتَی  َُهلام  ِیتُْؤی  يِذَّلا  یَْقتَْألا  اَُهبَّنَُجیَس  َو  یلاعت  هلوقک 
ِهَّللا َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  یلاعت  هلوق  عم  يزارلا  نیّدلا  رخف  مامالا  اهب  لدتـسا  دق  عامجالاب و  هنع  هَّللا  یـضر  قیدّـصلا  رکب  یبأ  یف  تلزن  اهناف 

ْمُکاْقتَأ 
ةدعاقلا و یلع  هل  ءارجإ  هلمع  لمع  نم  لک  یف  ۀـّماع  ۀـیآلا  ّنا  ّنظ  نم  مهو  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـعب  سانلا  لضفا  هنا  یلع 

درفم وا  موق  داز  عمج  یف  ۀفرعم  وا  ۀلوصوم  تناک  اذإ  مومعلا  دیفت  امنا  ماللا  فلالا و  ذإ  مومع  ۀغیـص  اهیف  سیل  ۀیآلا  هذه  ّناف  طلغ  اذـه 
وه لب  اعمج  سیل  یقتالا  اعامجا و  لیـضفّتلا  لعفاب  لصوت  اهنال ال  ۀـلوصوم  تسیل  یقتالا  یف  مـاللا  دـهع و  كاـنه  نوکی  ـال  نا  طرـشب 

صوصخلاب و عطقلا  نّیعت  مومعلاب و  لوقلا  لطبف  ۀـکراشملا  عطق  زییمتلا و  نم  لعفا  ۀغیـص  هدـیفت  اـم  عم  اـصوصخ  دوجوم  دـهعلا  درفم و 
دـیامنیم و تکراشم  عطق  زییمت و  هدافا  لعفا  هغیـص  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  ترابع  نیا  هنع  هَّللا  یـضر  هیف  تلزن  نم  یلع  رـصقلا 

عطق زییمت و  دـیفم  تسفاـضم  ریغ  هک  یقتـالا  ظـفل  هاـگ  ره  سپ  دـیاشکیم  باـبلا  باـبرا  رب  مومع  نـالطب  صوصخب و  عطق  نّیعت  باـب 
دش و دناوتیمن  نیعتم  صخش  ریغ  یقتا  زا  دارم  هکنآ  رب  دوش  لصاح  نیقی  نآ  ببسب  دشاب و  نآ  لولدم  رد  ریغ  لوخد  عنام  تکراشم و 
زییمت و دـیفم  امتح  اعطق و  یلوالاب  ماّللاب  فرعم  قلخ  يوسب  فاـضم  بحا  ظـفل  سپ  تسین  لوخدـلا  نکمم  نآ  قادـصم  رد  دـحاو  ریغ 

ریرحن لضاف  هک  نم  ریدقت  لامتحا  سپ  دوب  دهاوخ  امتح  اعطق و  نآ  قادصم  لولدـم و  رد  دـحاو  ریغ  لوخد  عنام  ریغ و  تکراشم  عطاق 
هدرک رظن  عطق  ار  تکراشم  عطق  زییمت و  لعفا  هدافا  زا  هک  تس  زییمت  اب  هماّلع  نآ  یناد  ّتیبرع  لامک  لیلد  هدرک  رکذ  ریرغ  یلباک  دـیلقتب 
بانج مالک  یمتح  لولدـمب  نیقی  عطق و  زا  هداشگ  هیرکب  تیلـضفا  لیلد  حرج  حدـق و  رد  تقیقح  رد  هداد  زییمت  مهف و  نسح  لامک  داد 

فرحنا عفانلا و  ّمّسلا  نم  یلاحلا  دهشلا  لیزی  مل  عفاّنلا و  نم  ّراّضلا  زیمی  ملف  هداتفا  رترود  لحارمب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مانا  رورس 
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هیاب لالدتسا  رد  تنس  لها  تارضح  دنچ  ره  هک  دنامن  بجتحم  عمـسلا و  نع  لوزعم  وه  نملا  دیلقت  ثیدحلا  فّرح  عطقلاب و  عطقلا  نع 
یَْقتَْألا  اَُهبَّنَُجیَس 

دمحب نکل  هداهن  يوق  سب  يداینب  لّوا  هفلاخ  تیلضفا  يارب  شیوخ  موشم  موعزم  بسح  هداد  بانطا  باهسا و  داد  رکب  یبأ  تیلـضفا  رب 
حضاو و راهّنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک  هدش  نیبم  مامت  نییبت  لیصفتب و  دوخ  ماقم  ّلحم و  رد  هک  مارک  قح  لها  تادافا  رظان  رب  یلاعت  هَّللا 

150 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دعب سان  ياقتا  ۀـقیقحلا  یف  تسیهابت و  راسخ و  عاونا  بجوم  هکلب  یهاو  لصایب و  تیاهن  باب  نیرد  ناشتاملک  هلمج  هک  تسراکـشآ 

لئالد هلج  زا  دـشابیم و  دوب  باـنج  نآ  سفن  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  باـم  تلاـسر  باـنج 
هدومرف تیاور  یبرقلا  ةّدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ینابر  ملاع  هچنآ  تسبلطم  نیع  هحیحص  ججح  هحیرص و 

اهاقتا و اهریخ و  لاقف  ساـنلا  نع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لئـس  هنا  مالّـسلا  مهیلع  هئاـبآ  نع  یلع  نب  دّـمحم  رقاـبلا  ماـمالا  نع 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  ّالا  برقا  یقتا و ال  مکیف  یّنم و ال  اهبرقا  ۀّنجلا  یلا  اهبرقا  اهلضفا و 

ناشبرقا ناشلضفا و  ناشیاقتا و  سان و  ریخ  هک  دومرف  داشرا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا 
امش نایم  رد  هک  دومرف  داشرا  مامت  حیرـصتب  قدص  راهظا  قح و  حاضیا  دیزمب  رخآ  رد  دشاب و  برقا  نم  يوسب  هک  تسیـسک  ّتنجب ؟؟؟
ریما بانج  هک  دیدرگ  رهاظ  ءامّـسلا  طسو  یف  سمـشلاک  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  بلاط  یبأ  نبا  یلع  رگم  تسین  برقا  یقتا و  یـسک  چیه 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  يوسب  برقا  ۀـّنجلا و  یلا  برقا  یقتا و  لضفا و  رتهب و  مدرم  یمامت  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
ياعّدا نالطبلا و  یعطق  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  تانئاک  رورـس  بانج  داشرا  بسح  رکب  یبأ  ندوب  یقتا  لطاب  ياعدا  دشابیم و  ملس 

هاگ ره  تسناوهلا و  لالتخالا و  حیرـص  افرع  اعرـش و  روص  عیمج  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ریغ  ّتیبرقا  ّتیلـضفا و  تیریخ و 
توبث رد  سپ  هدوب  ناشبرقا  لضفا و  ریخ و  سان و  ياقتا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دـش  تباث  ـالع  ّلـج و  قح  رب  دزیا  قیفوتب 

تسبایترا و هابتـشا و  لحم  مادـک  بابلا  مالحا و  بابرا  دزن  باصن  یلاع  بطاخم  هثالث  تالیوات  نالطب  بانج و  نآ  هماـت  هقلطم  ّتیبحا 
عیملت لیوست و  يرآ  لوقا  مهلضفا  سانلا و  لقعا  نالف  مهلوق  یف  امک  تسفورعم  جئار و  رایسب  لامعتـسا  نیا  هلوق و  باوّصلل  قفوملا  هَّللا 
رودص رد  لایللا  رهنلا و  عباتت  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لاعتم  ّبر  بیبح  یصو و  لضف  لاطبا  راکنا و  هدام  جئار و  رایسب  هیّنس  تارضح  رد 
رباکا لوقع  لوقن و  لوقب  جـئام و  برطـضم و  هرهاط  ترتع  هرهاب  بقانم  هرهاز و  لئاضف  عامـس  تقو  اـهنیا  ماـهفا  جـئاب و  تارـضح  نیا 
نوصح دـننزیم و  وس  نآ  وس و  نیاب  تسد  هناـسوهتم  راـچان  ددرگیم  جـئاب  لوبقم  لوسر  نید  لوصا  عورف و  قئاـقح  ّدر  رد  ناـشلوحف 

الّوا بیرضب  اهل  یتای  نا  دهجی  اهرون و  سمـشلا  دسحی  نم  بعت  یف  و  دننک ؟؟؟: رب  دنهاوخیم  هلیلع  تالیوات  هلیلک  لواعمب  قح  هعینص 
هدارا مهلـضفا و  سانلا و  لقعا  وه  هتفگ  نالف  قح  رد  وا  هک  دنک  تباث  ّتیبرع  لها  نادمتعم  زا  يدمتعم  مالک  زا  بطاخم  هک  تسیابیم 

نآ لوق  ّتیبحم  زاب  دیآ و  راکب  ثیدح  لیوات  رد  هک  یتیثیحب  دمتعم  نآ  لوق  تیّجح  هجو  زاب  مهلضفا و  سانلا و  لقعا  نم  وه  هک  هدرک 
قئال باوج و  تافتلا و  لباق  وا  يوعد  هاگنا  دنک  نایب  فیرش  ثیدح  نیرد  لیوات  نیا  نایرج  ترورض  هجو  زاب  قح و  لها  هلباقمب  سک 

لامعتسا نیا  جاور  تیفورعمب و  هّوفت  ضحم  هرّعوتم  لزانم  نیا  عطق  هعساش و  لحارم  نیا  یط  نودب  دوبیم و  در  ضقن و  اغـصا و  انتعا و 
هَّللا دـمحب  هاگ  ره  جالع و  هچ  ار  لایتحا  سیلدـت و  لاضع  راد  نکل  تس و  جاجوعا  فاستعا و  تیاهن  جاجل و  هرباـکم و  لاـمک  جادـخ 

یضعب هک  دیامنیم  نانچ  بسانم  دمآ  لصاح  غارف  تاجردلا  عیفر  بطاخم  تالیوات  تفاخـس  نالطب و  تکاکر و  نهو و  نایب  زا  یلاعت 
راهظاب مزاس و  روکذم  زین  دناهدروآ  نامجرت  تعاشب  نابز  رب  هدش  هچاپ  تسد  ثیدح  نیا  حرش  ماگنه  هک  هیّنـس  تالبعزخ  تاوفه و  زا 

نمرخ رد  زوس  ناج  هلعش  نآ  طقاست  تفاهت و  للز و  للخ و 
151 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاق هنع  هَّللا  یـضر  سنا  ثیدح  هنم  هتفگ و  حیباصم  حرـش  رد  یتشبروت  هَّللا  لضف  هک  دـنامن  یفخم  سپ  مزادـنا  ناشتالوقث  تالیوست و 
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هقباوس و هءالب و  همدق و  هنع و  هَّللا  یـضر  یلع  لضف  هَّللا  دـمحب  لهجن  انک ال  نا  نحن و  تلق  ثیدـحلا  ریط  مالّـسلا  هیلع  یبنلا  دـنع  ناک 
نولافلا هیعدی  امم  یلوا  يوقاب و  هّبح  نم  کسمتن  نیدلا و  یف  هایا  هتاخاوم  ۀبیرقلا و  ۀبارقلاب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرب  هصاصتخا 

نیلهاجلا و لیوات  نیلاغلا و  فیرحت  نم  اهیف  یـشخن  امل  احفـص  اـهباصن  یف  ثیداـحالا  هذـه  لاـثما  ریرقت  نع  برـضن  نا  يرن  انـسلف  هیف 
ثیدح اذه  قدـصلا و  هیف  مدـقن  قحلا و  هیف  رـصنن  نا  انیلع  قیقحف  هنع  بذـلاب  انرما  یمح  هتظفاحمب و  انرما  باب  اذـه  نیلطبملا و  لاحتنا 

مکح لوا  یه  یتلا  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  یبأ  ۀفالخ  یف  نعطلا  یلا  ۀـعیرذ  هذـختیف  هحانج  لحتنملا  هب  لصوی  هماهـس و  عدـتبملا  هب  شیری 
ثیدحلا ال اذه  قیفّوتلا  هّللاب  لوقاف و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  دعب  نیدلا  هب  میقا  دامع  موقا  ۀمالا و  هذه  یف  نوملسملا  هیلع  عمجا 

الاقم لقنلا  لهال  هیف  ناف  هدنس  ناکمل  ۀباحصلا  عامجا  اهیلإ  امضنم  حاحصلا  رابخالا  نم  هتیریخب  لوقلا  رکب و  یبأ  میدقت  بجوا  ام  مواقی 
هرمع و ةدم  هیلع  ماقتسا  عامجالا و  اذه  یف  لخد  نمم  هیوری  يذلا  یباحـصلا  امیـس و  عامجالا ال  فلاخی  ام  یلع  هلاثما  لمح  زوجی  و ال 
انتم و هنم  ّحـصا  وه  ام  فلاخی  هدـقتعا و ال  ام  هیلع  ضقنی  هجو ال  یلع  لوای  نا  لیبسلاف  ثیدـحلا  اذـه  هنع  تبث  ولف  هفالخ  هنع  لـقنی  مل 

لمحی لاقی  نا  وه  ادانسا و 
یلع کقلخ  ّبحاب  هلوق 

سانلا لقعا  نالف  مهلوق  لثم  اذه  ۀمالا و  عامجاب  نولضفملا  مه  هریغ و  هیف  هکراشیف  کیلإ  کقلخ  ّبحا  نم  وه  نمب  ینتئا  هنم  دارملا  نا 
هَّللا قلخ  ۀلمج  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نا  وه  زئاج  ریغ  مومعلا  یلع  هلمح  نا  کل  نیبی  امم  مهلضفا و  مهلقعا و  نم  يأ  مهلضفا  و 

صوصنلاـب اـضیا  فرع  هیف  نحن  يذـلا  تلق و  عرـشلا  لـصاب  فرع  ءیـش  كاذ  لـیق  ناـف  هـنم  هَّللا  یلا  ّبـحا  ّیلع  نوـکی  نا  زئاـج  ـال  و 
ناک دق  هیوذ و  همع و  ینب  نم  هیلإ  هقلخ  ّبحا  هب  دارأ  هنا  یلع  وا  هانرکذ  يذلا  هجولا  یلع  ثیدحلا  اذه  لوؤیف  ۀمالا  عامجا  ۀحیحـصلا و 

وا تقولا  وا  لاحلا  یلا  رظنلاب  مهفلا  وذ  هفرعیف  هصیـصخت  دیری  وه  هب و  معی  هدییقت و  دـیری  وه  لوقلا و  قلطی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا 
هیف وه  يذلا  رمالا 

ریط ثیدح  ناحراش  تالیوأت  لاطبا 

نالطب مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رب  حـضاو  لیلد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یتشبروت  نوچ  هک  تس  رهاـظ  تراـبع  نیزا 
دومن تسناوتن  نآ  طبـض  هک  رگج  درد  دیزمب  هدیدرگ و  ناشیرپ  ساوحیب و  رطـضم و  هبترم  تیاهن  هب  هدید  بانج  نآ  رب  نیبلغتم  مدقت 

ثیدـح نیا  فرـص  لیوات و  رد  بیرغ  یتافازج  بیجع و  یتافارخ  هدـیود  لیلـضت  عیدـخت و  لـیوست و  عیملت و  يداوب  يوسب  اـباحم  یب 
ار لقن  لها  ریط  ثیدح  دنـس  رد  هک  ینعم  نیا  ياعدا  هک  تسنیبتـسم  رهاظ و  نیطف  لقاع  ره  رب  هلمجلاب  هدـیواچ  دوخ  تقیقح  زا  فیرش 
تسلطاع و هوفت  فرـص  لطاب و  ياعدا  ضحم  دـش  دـناوتیمن  رکب  یبأ  میدـقت  هبجوم  رابخا  مواـقم  ثیدـح  نیا  نآ  ببـسب  تسلاـقم و 

مالعا همئا  رباکا  تاحیرصت  يدیسراو و  نآ  هحیحـص  هدیدع  قرطب  اقباس  ثیدح  نیا  تیعطق  رتاوت و  توبث  زا  رظن  عطق  یلاعت  هَّللا  دمحب 
دنس رد  ام ؟؟؟ لالض  بابرا  زا  یسک  رگا  روما  همه  نیا  دعب  سپ  يدید  نیب  تقیقح  مشچب  نآ  تحـصب  ماخف  هّلجا  مظاعا  تاصیـصنت  و 

نا
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نیا زونه  رحبت  همه  نیا  اب  هک  رحبتم  لضاف  نیزا  تسبجع  دیسر و  دهاوخ  تینوهوم  تیدودرم و  تیاهن ؟؟؟ ربجب  دشاب  مه  لاقم  مالک و 
رکذ سپ  تسین  تجح  نارگید  دزن  دشاب  هدیـسر  جرادم  یلع  اب  ناشدزن  توبث  تحـص و  رد  وگ  هینـس  هقرف  رابخا  هک  هدـیمهفن  مه  ردـق 
سپ رکب  یبأ  تماما  رب  عامجا  ياعدا  اّما  دوب  دهاوخ  لقع  تفاخس  رب  لاد  ردق  هچ  تسنیقیرف  هیلع  قفتم  هک  ریط  ثیدح  اب  نآ  تضراعم 

روطسم و مامت  لیصفتب  نآ  ریغ  نعاطملا و  دییشت  لثم  مارک  قح  لها  بتک  رد  ناب  کسمت  ثبشت و  نهو و  تیاهن  تسبئارغ و  بارغا  زا 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  بام  تلاسر  بانج  حیرص  داشرا  ضراعمب  ار  عانشتسالا  يداب  عامجا  نینچ  هک  تسین  ینمؤم  چیه  راک  روکذم و 
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ثیدح نیا  يوار  یباحص  هک  ینعم  نیا  يوعد  اما  دنک  رایتخا  نیکلاهتم  عامجا  تفلاخم  رب  ار  بانج  نآ  فالخ  قاقش و  دنادرگ و  ملس 
تیاور هکنیا  هب  تسدودرم  سپ  دـشن  لوقنم  وزا  نآ  فالخ  دـنام و  میقتـسم  رمع  تدـم  نآ  رب  دوب و  لخاد  رکب  یبأ  تفالخ  عامجا  رد 

لثم هباحـص  رگید  هک  تستباث  هکلب  دشاب  هتـشاد  تیعقاو  زا  یظح  وا  قح  رد  یتشبروت  ياعدا  نیا  ات  تسین  سنا  رد  رـصحنم  ثیدح  نیا 
لوخد هک  تسرهاظ  دـناهدرک و  ثیدـح  نیا  تیاور  زین  ناشیا  ریغ  لـیفطلا و  وبا  ساـبع و  نبا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  دوخ 

نآ فالخ  ندوب  لوقنم  هن  نینچمه  تسعانتما و  عنم و  ّزیح  رد  رکب  یبأ  تفالخ  عامجا  رد  سابع  نبا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
مـشاه ینب  رگید  سابع و  نبا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  هدـش  تباث  دوخ  لحم  رد  رامـشیب  لئالد  زا  هکلب  تسـضحم  لـطاب 

هبیتق نبا  فراعملا  باتک  زا  اقباس  دناهدرک و  راکـشآ  مامت  تحارـصب  ارارم  ار  رکب  یبأ  تفالخ  نالطب  هدیدع  عقاومب  زین  ناشیا  ریغ  هکلب 
رب لاح  هاگ  ره  دوب و  میقتـسم  عاـمجا  رب  دوخ  رمع  تدـم  وا  هک  تفگ  ناوت  هنوگچ  سپ  هدوب  ضفاور  تـالغ  زا  لـیفطلا  وبا  هک  یتسناد 

سابع و نبا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هدیقع  فلاخم  ریط  ثیدح  هَّللا  ذاعم  هک  تفگ  دـناوتیم  سک  مادـک  دـشاب  لاونم  نینچ 
رب ریط  ثیدـحب  يروش  هعقاو  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسنآ  موش  موعزم  نیا  تـالطبم  هلمج  زا  دـشابیم و  لـیفطلا  وبا 

دندوب صاقو  یبأ  نب  دعـس  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  نامثع و  ریبز و  هحلط و  هک  يروش  بابرا  هدومرف و  جاجتحا  تفالخب  دوخ  تیقحا 
ثیدـح نیا  هّللاب  اذایع  رگا  سپ  دـندرواین  نابز  رب  نآ  باب  رد  یفرح  راکنا  ّدر و  ثعاوب  همه  نآ  فصو  اب  دـندومن و  نآ  میلـست  اـعیمج 

دومرف و ناـیب  تفـالخب  دوخ  تیقحا  رب  جاـجتحا  ضرعم  رد  ار  نآ  باـنج  نآ  ارچ  دوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هدـیقع  یفاـنم 
ضرعم رد  ار  نآ  ارچ  سپ  تسین  امـش  هدـیقع  قفاوم  ثیدـح  نیا  هک  دـنتفگن  دـندرکن و  راـکنا  جاـجتحا  نیا  رب  يروـش  باـبرا  هنوـگچ 

حیرـصتب قبـس  امک  دوخ  بقانم  لئاضف و  نایب  زا  لبق  يروش  هعقاو  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نیرب  هوالع  دـیرآیم و  جاجتحا 
هدومرف داشرا  حیرص 

فیسلاب ضعب  باقر  مهضعب  برضی  اراّفک  سانلا  عجری  نا  ۀفاخم  تعطا  تعمـسف و  قحا  هنم و  رمالاب  یلوا  هَّللا  انا و  رکب و  ابا  سانلا  عیاب 
ذإ ال نامثع  اوعیابت  نا  نودـیرت  متنا  مث  ارافک  سانلا  عجری  نا  ۀـفاخم  تعطا  تعمـسف و  هنم  رمالاب  یلوا  هَّللا  انا و  رمعل و  رکب  وبا  عیاـب  مث 

میا ءاوس و  عرش  هیف  نحن  امک  یل  هنوفرعی  حالصلا و ال  یف  لضف  یل  فرعی  مهسداس ال  انارفن  ۀسمخ  یف  ینلعج  رمع  ّنا  عیطا  عمـسا و ال 
اهنم ۀلصخ  ّدر  كرشملا  مهنم و ال  دهاعملا  مهیمجع و ال  مهیبرع و ال  عیطتسی  مث ال  ملکتا  نا  ءاشا  ول  هَّللا 

ار شیوخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دش  رهاظ  مامت  حیرصتب  يروش  ثیدح  نیمه  زا  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ 
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مه لاحلا  سپ  دومنیماو  باوصان  زئاج و  ان  ار  ناشیا  همه  تفالخ  تسنادیم و  تماـما  تفـالخب و  قحا  یلوا و  ثلاـث  یناـث و  لّوا و  زا 
رظن عطق  تسین و  یجالع  ار  وا  دادـل  یماعت و  دانع و  ّتیبصع و  دـهن  زاغآ  بانج  نآ  هدـیقع  اب  ریط  ثیدـح  تفلاخم  ياـعدا  یـسک  رگا 

عامجا تفلاخم  ناشیزا  دـندوب و  عامجا  رد  لخاد  هک  دنتـسه  ناسک  ناـمه  ریط  ثیدـح  تاور  هک  دوش  هدرک  مه  میلـست  رگا  همه  نیزا 
هک مینک  لیوات  یهجو  رب  ار  ناشیا  يورم  ثیدـح  نیا  هک  تسمزال  هچ  سپ  دـندوب  رکب  یبأ  تفالخ  دـقتعم  ناشیا  هلمج  هدـشن و  لوقنم 

رهاظ دشابیمن  نآ  دقتعم  هک  یفـصو  اب  ار  قح  رما  یلعی  ولعی و ال  قحلا  قادـصمب  صخـش  تاقوا  اسب  هک  اریز  دـشابن  ناشهدـیقع  یفانم 
نیلئاق هلمج  زا  هک  تفگ  ناوتیم  سپ  دیوگیمن  دوخ  هدیقع  فالخ  ار  مالک  یـصخش  هاگ  چیه  هک  مینک  میلـست  مه  نیا  رگا  دنکیم و 

هدـیعب و لماحم  زا  یکی  رب  هکلب  دنتـسنادیمن  دوخ  هدـیقع  یفاـنم  ار  نآ  دـناهدرک  تیاور  ار  ریط  ثیدـح  هک  یناـسک  رکب  یبأ  تفـالخب 
مه امش  هک  تسا  هدرک  مزال  هچ  نکل  دندومنیم  لومحم  دمآیم  رظنب  بوخ  جاجوعا  غیز و  ببـسب  ناشدوخ  دزن  هک  هدیدس  ریغ  یناعم 
دوخ رهاظ  زا  ار  مالّسلا  ۀّیحتلا و  فالآ  مارکلا  هلآ  هیلع و  مانا  رورـس  مالک  ّتیبصع  دیزمب  دیوش و  لیلع  لیوات  بکترم  ینعم  نیا  ظاحلب 

ره ینعم  نیزا  رظن  عطق  فصو  اب  دـینک و  فوصوم  تکاکر  تبخهب و  ار  ماظن  قئاقح  مالک  نآ  عینـش  عینـص  نیا  باـکتراب  فورـصم و 
حوضو تیاغب  شدزن  دشاب  هدروآ  رظنب  ار  نیدقنم  نیطاسا  نیققحم و  همئا  تادافا  زا  يذـبن  ای  دـشاب  هتـشاد  لقع  زا  هرهب  یندا  هک  یـسک 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 530 

http://www.ghadirestan.com


مارح هیعرـش  ترورـض  الب  نآ  رهاوظ  زا  دـنکیمن  تقبـس  ماهفاب  ظافلا  نا  زا  هک  ياـهزیچ  يوسب  عراـش  ظاـفلا  فرـص  هک  دوب  دـهاوخ 
ثیدح حرش  رد  ریدقلا  ضیف  رد  يدانم  تسضحم 

ثیدحلا متملع  امب  الا  ینع  ثیدحلا  اوقتا 
نع فرـصلا  ناف  ۀـنطابلا  بادـک  ماهفالا  یلا  اهنم  قبـست  مل  روما  یلا  اهرهاظ  نع  عراشلا  ظافلا  فرـص  تاماطلا  نم  یلازغلا و  لاـق  هتفگ 
ۀجح هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  مارح  یلقع  لیلد  نم  هیلإ  وعدت  ةرورـض  ریغب  عراشلا و  نع  لقنلاب  هیف  ماصتعا  ریغ  نم  اهرهاوظ  یـضتقم 

تقبس ماهفاب  ظافلا  نآ  زا  هک  يروما  يوسب  نآ  رهاظ  زا  عراش  ظافلا  فرص  هک  هدومرف  هدافا  اتحارص  لامکب  یلازغ  ینعا  هینـس  مالـسالا 
زا لقنب  ماصتعا  یب  نآ  رهاوظ  ياضتقم  زا  ظافلا  نآ  فرـص  هک  هدومرف  هدافا  زین  دشابیم و  هدحالم  هینطاب  باد  تستاّماط و  زا  دنکیمن 

هلمج لیوات  هک  تسنشور  رپ  تسمارح و  یلقع  لیلد  لیبق  زا  هیعاد  ترورض  الب  عراش و 
کقلخ ّبحاب  ینتیا  ّمهَّللا 

هلمج زا  زگره  تسنآ و  رهاظ  ياضتقم  زا  فرص  ۀحارص  دشابیم  کقلخ  ّبحا  نم  وه  نمب  ینتیا  نا  زا  دوصقم  هکنیا  هب 
کقلخ ّبحا  نم  وه  نمب  ینتیا  کقلخ  ّبحاب  ینتیا 

نیع نالطب و  تیاهن  رد  ترورـض  ياعدا  دـیآیمن و  رظنب  باب  نیرد  مه  عراش  زا  لـقنب  یماـصتعا  چـیه  دوشیمن و  ماـهفالا  یلا  رداـبتم 
هینطاب عابتا  هلمج  دناهدوشگ  لیلع  لیوات  نیاب  بل  هک  وا  عابتا  یتشبروت و  هک  دش  رهاظ  یلاعت  هَّللا  دـمحب  سپ  تسبولطملا  یلع  هرداصم 

نامگ اما  دنرامگیم  رب  مارح  روظحم و  رما  باکترا  ماظع و  تاماط  رادـصا  رب  تمهن  الاو  تّمه  دـنراد و  رظن  دـم  ماغط  هدـحالم  مائل و 
هک اریز  تسلوبقم  ان  يوعد  ضحم  سپ  تسرتحیحص  ادانسا  انتم و  ثیدح  نیا  زیچ  نا  هک  يزیچ  اب  تسفلاخم  ریط  ثیدح  هک  یتشبروت 

لوصا رب  نآ  تینوعطم  تینوهوم و  الّوا  هیّنس  خویش  هعونـصم  بقانم  هعوضوم و  لئاضف  هک  هتفر  مقر  قئاقح  ملق  نابز  رب  تاّرک  تاّرمب و 
دزن دسر  مه  تحـص  جرادـم  يالعاب  تنـس  لها  دزن  رگا  ایناث  صوصنلا و  قراوش  باتک  یف  لصف  امک  تسراکـشآ  حـضاو و  ناشدوخ 

درک دهاوخ  ادیپ  تافتلا  تیلباق  یک  ناشمصخ 
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؟؟؟ رجبت رهمت و  زا  بجع  تیاهن  تسبجع و  تسحاضتفا و  تیاهن  بلاج  دشاب  هک  جنرهب  نآ  رکذ  هک  دیدرگ  حضاو  هَّللا  دمحب  سپ 
روکـشم اندهج  ّدـج و  همه  نیا  دوخ  رهاظ  زا  ثیدـح  نیا  فرـص  لیوات و  ترورـض  نایب  رد  هکنآ  فصو  اب  ار  شترـضح  هک  یتشبروت 

یتعقو یندا  هک  یلیوات  شاک  نیزا  متـشذگ  دـیامن و  دراو  دـشاب  تاداریا  عونم و  زا  یلاخ  هک  حیحـص  یلیوات  هک  دـشن  رـسیم  هدرب  راکب 
هک تسفیخـس  يدـحب  هن  سپ  هدرک  رکذ  نم  ریدـقت  زا  ماقم  نیرد  هچنآ  اما  دـشابن  تاداریا  عونم و  زا  یلاخ  وگ  درکیم  رکذ  تشادیم 
رب هوالع  یتسناد و  لیـصفتلاب  بحاصهاش  مالک  باوجب  نآ  تکاکر  فخـس و  بیرقنع  یلاعت  هَّللا  دمحب  دـشاب و  هتـشاد  راهظاب  تجاح 

بسح هک  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانج  داشرا  نیا  دافم  رد  لیلع  لیوات  نیا  رب  انب  هاگ  ره  نآ 
قادصم ملاع  دنوادخ  ارچ  سپ  دوب  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  نم  ناشیزا  یکی  ره  دـندوب و  لخاد  دـناتما  عامجاب  نیلـضفم  یتشبروت  موعزم 

موعزم بسح  هَّللا  ذاعم  هک  دوش  هثالث  زا  یکی  نآ  قادـصم  هک  دوب  نآ  بسانم  هکنآ  لاح  درک  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اـعد 
ار ناشیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانج  هک  دوبن  بسانم  زگره  زین  دوب و  رتهب  بانج  نآ  زا  ناشیزا  یکی  ره  یتشبروت 

ندیسر هک  دنیارـسب  یتشبروت  يایلوا  هکنآ  رگم  ایادخ  راب  یلعی  یبأ  ۀیاور  نم  تبث  امک  دیامرف  در  يرگید  دعب  یکی  ناشیا  ندیـسر  دعب 
کلذ نکل  دومرف و  در  ار  ناشیا  ّهبر  ةاضرمل  افالخ  بانج  نآ  کلذ  نم  هَّللا  ذاعم  دوب و  ادـخ  بناج  زا  يرگید  دـعب  یکی  هثـالث  خـیاشم 

یتشبروت لیوات  نیا  حیحـصت  رد  ماقمیلاع  هثالث  يامح  تیامح  دـیزمب  هک  نیبصعتم  ضعب  زا  تسین  بجع  نامیالا و  ناـکرا  مدـهی  اـمم 
لاعفا و عیمج  ندوب  راکنا  دانع  لامک  زا  ساطرق  نعط  باوجب  بحاصهاش  هک  يدیدن  رگم  دننکب  مالـسا  دـعاوق  هلزلزم  هعینـش  نیا  مازتلا 

متـس نکل  هدومرف  ماغط  نیدـحلم  روهظ  ریز  ات  هبترم  تیاهنب  هدومن  یحو  قباطم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  باـنج  لاوقا 
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تاکسمتم هدمع  دسریم و  هیّنس  رس  رب  يربک  یتبیـصم  یمظع و  یتفآ  لیوات  نینچ  نداد  هار  زا  زین  عینـش  مازتلا  نیا  فصو  اب  هک  تسنیا 
یَْقتَْألا  اَُهبَّنَُجیَس  هیآب  لالدتسا  هک  ناشیا  تاثبشتم  هورع  و 

دیزمب هکنآ  ای  دنام  دهاوخ  یقاب  لیوست  رـسارس  لیوات  نیرب  مه  ینعم  نیا  كاردا  دعب  یتشبروت  هک  منادیمن  سپ  دوریم  تسد  زا  تس 
زئاج مومع  رب  ثیدح  لمح  هک  هدییارـس  یتشبروت  هچنآ  اما  دناشفا  دـهاوخ  راوعلا  ۀحـضاو  هئیطخ  نیرب  رارـصا  زا  تسد  ساره  فوخ و 

بانج هک  تسین  زئاج  تسملاع و  دنوادخ  قلخ  هلمج  زا  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآم  تلاسر  بانج  هک  ینعم  نیا  ظاحلب  تسین 
تسباجعتـسا و تریح و  ناوارف  هیام  بابلالا  ولوا  دزن  سپ  دشاب  هدوب  ّبحا  بانج  نا  زا  ملاع  دـنوادخ  يوسب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ایاطخ تارثع و  طالغا و  هنوگ  نیا  هک  دوب  نآ  لایخ  نیتنعتم  نیرصاعم  نیننستم و  نیرخاتم و  هکیکر  هبوجا  زا  يرایـسب  باب  رد  ار  ریقح 
صتخم تسبدا  نف  زا  تبناـجم  طرف  برع و  مـالک  رد  تسراـمم  تلق  زا  یـشان  هک  تاوبک  تاـیامع و  تاوفه و  ماـهوا و  تاطقـس و  و 

هک دوشیم  راکـشآ  حـضاو و  سمـشلاک  نآ  لاـثما  هیتـشبروت و  تاوفه  نیا  هظحـالم  زا  ریـصب  لـقاع  رب  نکل  سب  تستارـضح و  نیمهب 
تاهّرتب خاسوالا  نتنا  خسو  نیاب  خاستا  خایشا و  بح  رد  خاسترا  ببسب  دنشابیم و  مادقالا  قباس  باب  نیرد  زین  ناراوگرزب  نیا  نیمدقتم 

هدش هوفتم  فرگش  و 
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بآمتلاسر بانج  ّتیبحا  هکنآ  لوا  تسا  هجو  دـنچب  کیکر  داریا  نیا  باوج  هلمجلاب  دنـشاپیم  دوخ  نیدـقتعم  رـس  رب  تلذـم  كاـخ 
تستباث و هیعطق  هلدا  زا  عرش  لصا  رد  هک  تسیرما  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  ملاع  دنوادخ  يوسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
مینادن و دشاب  بانج  نآ  لماش  هک  يدـحب  ات  ار  مالک  نیا  مومع  هک  تسرورـض  سپ  دـنراد  عامجا  ود  ره  فالخ  لها  قح و  لها  نآ  رب 
دـشاب و ملاس  ناب  تبـسن  مالک  نیا  مومع  سپ  تسین  یلیلد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  ریغ  صیـصخت  يارب  نوچ 
هک نامثع  رمع و  رکب و  وبا  هک  اریز  تسضحم  لطاب  هدش  فورعم  تما  عامجا  هحیحص و  صوصن  زا  زین  هیف  نحن  ام  هک  یتشبروت  ياعدا 

هدشن و دراو  هحیحـص  صوصن  رد  زگره  بآم  تلاسر  بانج  ای  بابرالا  ّبر  يوسب  ناشتیبحا  دـنالضفم  تما  عامجاب  شموعزم  بسح 
نآ رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  نیخیـش  ّتیبحا  باب  رد  ارم  غیز و  باحـصا  ارتفا و  بذـک و  باـبرا  هچنآ 

یغب و بابرا  زا  یـسک  نامثع  ّتیبحا  باب  رد  همه  نیا  اب  يدینـش و  اقباس  نانملا  هَّللا  دـمحب  نآ  ناوه  نالطب و  لاـمک  دناهتـسبرب  باـنج 
بئارغ تاماط و  بیجاعا  زا  مه  نآ  سپ  تارضح  نیا  ّتیبحا  رب  تما  عامجا  ياعدا  اما  هدرکن  لقن  دشاب  مه  يرتفم  ول  یثیدح و  ناودع 

دسر هچ  ّتیبحاب  ات  دنتسه  تارضح  نیا  تیبوبحم  لصا  یفان  هعیـش  قرف  روهمج  هکلب  قح  لها  یمامت  هک  تسرهاظ  رپ  هچ  تستافرخزم 
رگید قح و  لها  ۀتهابم  یتشبروت  هکنآ  رگم  اهلإ  راب  هدش  عقاو  تارضح  نیا  ّتیبحا  رب  تما  عامجا  هک  دش  دهاوخ  تسرد  روط  هچ  سپ 

جرادـملا و یـصقاب  ار  تاحالم  تارامم و  دوخ  هلحن  لها  رد  تما  قادـصم  رـصحب  دـناد و  جراـخ  مه  باـنج  نآ  تما  زا  ار  هعیـش  قرف 
رب لیلد  الّوا  هک  میوگیم  هک  اریز  دش  دهاوخن  لصاح  ياهر  رییعت  فینعت و  قیـضم  زا  ار  شترـضح  زین  همه  نیا  اب  نکل  دناسر  بتارملا 

عامجا ياعدا  بلطم  ره  رب  سک  ره  دـنک  تیافک  عامجا  يوعد  ضحم  رگا  تسیچ و  تارـضح  نیا  ّتیبحا  رب  تنـس  لـها  عاـمجا  عوقو 
تسیچ قح  لها  رب  نآ  تیجح  لیلد  سپ  هدش  عقاو  تارضح  نیا  تیبحا  رب  تنس  لها  عامجا  هک  دوش  مه  میلست  رگا  ایناث  درک  دناوتیم 

هَّللا یـضر  رذ  یبأ  هک  دیدرگ  حضاو  هقباس  تانایب  زا  اثلاث  دراد  تقفاوم  هرظانم  نوناق  مادکب  ندرک  رکذ  ّقح  لها  ریرقت  باوجب  ار  نآ  و 
تاحیرـصت هحیرـص و  تافارتعا  يرخا  دـعب  ةرم  زین  هشئاع  دـندوب و  لـئاق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هماـع  ّتیبحاـب  هدـیرب  هنع و 

هَّللا هتفگ و  مالّـسلا  ۀـیحتلا و  فالآ  هیلع  مانا  رورـس  هبطاخمب  مامت  تحارـصب  تقو  کی  هکنآ  ات  هدومن  بانج  نآ  هماع  ّتیبحاب  هحیحص 
بآمتفالخ زین  تسنادیم و  بآم  تلاسر  بانج  يوسب  بحا  دوخ  زا  ار  هماسا  بآم  تفالخ  یبأ و  نم  کیلإ  ّبحا  اّیلع  نا  تملع  دـقل 

سپ تسین  ّبحا  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  بانج  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  دـعب  وا  يوسب  یـسک  هک  درکیم  رهاظ 
رذ و یبأ  ترضح  هاگ  ره  دندوب و  جراخ  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  تیبحا  رب  عامجا  زا  تارضح  هلمج  نیا  هک  دش  رهاظ  یلاعت  هَّللا  دمحب 
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هکنآ رگم  تسبیرغ  بیجع و  ندـیمان  تما  عامجا  ار  عامجا  نیا  زاـب  دنـشاب  جراـخ  عاـمجا  نیزا  باـم  تفـالخ  دوخ  هشئاـع و  اـب  هدـیرب 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  تما  زا  مه  ار  تارضح  نیا  هدیناسر  بتارم  یلع  اب  ار  تراسج  تأرج و  وا  يایلوا  یتشبروت و 

هک اریز  تسین  یجالع  دوخ  زا  هماسا  ّتیبحاب  بام  تفالخ  حیرص  فارتعا  يارب  مه  زاب  نکیل  دننادن  ملس 
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رهاظ عامجا  نیا  داقعنا  مدـع  هچنانچ  هک  دوب  دـهاوخن  رتتـسم  تسچ و  هاوگ  تسیعدـم و  هک  دـمآ  دـهاوخ  قداص  روهـشم  ناـمه  اـجنیا 
زا يرـصب و  نسح  نیعبات  زا  هک  دـسریم  حوضوب  مهو  نیزا  نآ  داسف  نینچمه  تستباـث  هباحـص  زا  هلمج  لوخد  مدـع  ببـسب  عاـشقنالا 
هَّللا دبع  وبا  خیـش  نومام و  نامز  ياملع  زا  رفن  هن  یـس و  ای  لهچ  مثکا و  نب  ییحی  ةاضقلا  یـضاق  املع  زا  یـسابع و  نومام  هینـس  يافلخ 

دمحا نیدلا  لالج  یجنک و  فسوی  نب  دـمحم  یعفاش و  هحلط  نب  دـمحم  راّبجلا و  دـبع  ةاضقلا  یـضاق  مکاحلا و  هَّللا  دـبع  وبا  يرـصب و 
زین دندوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هقلطم  ّتیبحاب  فرتعم  ریمالا  لیعامـسا  نب  دمحم  دمحا و  نیدـلا  باهـش  دیـس  يدـنجخ و 

مزالت دندوب و  باحصا  رئاس  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفاب  لئاق  مالسا  تلم  ياملع  نیعبات و  باحصا و  زا  يرایـسب  نوچ 
تیبحاب لئاق  زین  ناشیا  هاگ  ره  دنـشاب و  بانج  نآ  هقلطم  تیبحاب  لئاق  زین  ناشیا  هجو  نیاب  سپ  دش  مولعم  اقباس  ۀیبحالا  ۀیلـضفالا و  نیب 

زا يرایـسب  زین  دیـسر و  دـهاوخ  حوضو  تیاـهنب  ناـمثع  رمع و  رکب و  وبا  ّتیبـحا  رب  تما  عاـمجا  يوعد  داـسف  دنـشاب  باـنج  نآ  هقلطم 
زا ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نکل  دـندوب  لئاق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رب  نیخیـش  تیلـضفاب  دـنچ  ره  هیّنـس  فالـسا 
زا یعمج  زین  ۀّیبحالا و  ۀیلضفالا و  نیب  مزالتلا  نم  قبس  امل  دشاب  تباث  لطاب  عامجا  نیزا  زین  ناشیا  جورخ  سپ  دنتـسنادیم  لضفا  نامثع 

بانج و نآ  رب  نامثع  لیـضفت  رد  رخآ  عمج  نآ و  سکع ؟؟؟ مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رب  نیخیـش  لیـضفت  رد  هینـس  ياـملع 
رهظاب یتشبروتلا  هاعدا  ام  داسف  یلع  لاد  کلذ  ّلک  دـشابن و  ققحتم  دـساف  عامجا  نیرد  زین  ناـشیا  لوخد  سپ  دـنراد  فقوت  نآ  سکع 

مومع زا  ملکتم  هک  تستباث  نیدقنم  مظاعا  نیققحم و  رباکا  هدافا  بسح  هکنآ  مود  هلالـضلا  ۀـلاهجلا و  هیت  نم  ذاقنالا  ّیلو  هَّللا  ۀـلالدلا و 
لخاد قلخلا  ّبحا  مومع  رد  رـس  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  هدـعاق  نیا  رب  انب  سپ  دـشابیم  جراـخ  دوخ  مـالک 

دبع مالـسالا  خیـش  دوب  دهاوخ  نالطب  لامک  رد  تسین  دوخ  مومع  رب  ریط  ثیدح  هک  ینعم  نیا  ياعدا  سپ  دـشاب  نینچ  هاگ  ره  تسین و 
تعمتجا و  نّویلملا ؟؟؟ قفتا  هتفگ  ءایبنالا  ۀمـصع  باتک  رد  کلملا  مودـخمب  فورعملا  يراصنالا  نیدـلا  لامج  نب  نیّدـلا  نسح  نب  هَّللا 

کلذ رودـص  نوزوجی  جراوخلا  نم  ۀیلـضفلا  ۀـقرازالا و  نا  ریغ  يرایتخالا  یقیقحلا  رفکلا  نم  اهدـعب  ۀـثعبلا و  لبق  نوموصعم  مهنا  یلع 
بنذلا رودـص  مهدـنع و  رفک  بنذ  لک  نا  رابتعاب  لب  تافّـصلا  تاذـلا و  ۀـفرعم  یف  لهجلا  دـیحوتلا و  یف  ةدـیقعلا  داسف  ینعمب  مهنم ال 
هبجوا لب  ۀّیقت  رفکلا  راهظا  نوزوجی  مهناف  ۀعیشلل  افالخ  هیقت  هراهظا  يأ  يرارطضالا  نع  کلذک و  نوکی  مهنع  رفکلا  عوقوف  زئاج  مهنع 

نودولوم مهناف  رادلل  اعبت  نیوبالل و ال  اعبت  رفکلاب  مهابـص  یف  مهیلع  مکحی  هنا ال  ینعمب  اضیا  یمکحلا  رفکلا  نع  نوموصعم  مهـضعب و 
مهابـص ذم  مهتریـس  علاط  نم  مهترطف و  لّوا  مهتقلخ و  ودب  نم  ۀفرعملا  یلع  اوأشن  مه  هدیحوت و  هتافـص و  هّللاب و  ۀـفرعملا  ةرطفلا و  یلع 
هدییأتب هدیحوتل  نیراتخم  هنیدل  ءالقع  یلاعت  هّللاب  ءافرع  مهنوکل  ةرطفلا  نع  مهووغی  نا  مهءابآ  ردـقی  مل  مث  انیقی  کلذ  ملعی  مهثعبم  یلا 

ُءاشَی ْنَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی  ُهَّللا  َو  مهیلع  ۀمحر  هلضف و  نم  ۀلاحلا  هذه  یف  مهلقع  حیحص و  انید  لقعی  يذلا  یبصلا  مالسا  و 
ءابآلل و اعابتا  نونوکی  الف 

هناسجمی وا  هنارّصنی  وا  هنادّوهی  هاوبا  مالسالا و  ةرطف  یلع  دلوی  الا  دولوم  نم  ام  هلوق 
هک تسبارغتسا  لامک  ماقم  هکنآ  موس  ثیدحلا  ۀمئا  هب  حرـص  مکحلا  تحت  لخدی  ملکتملا ال  ّنا  عم  یفخی  ام ال  یلع  همومع  یلع  سیلف 

نامجرت تغالب  نابز  هدومرفن  رظن  مه  فیرش  ثیدح  نیا  ظافلا  صوصن  رد  لوط ؟؟؟ تراهم و  مدقت و  همه  نآ  فصو  اب  یتشبروت 
157 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هظحالم روغب  ار  ینتیا  ینعا  مالّـسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  مانا  رورـس  مالک  مود  ظفل  شترـضح  شاـک  هدولآ و  کـیکر  داریا  نینچب  ار  دوخ 
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دوشیم حضاو  نآ  رد  لّمات  ینداب  هک  اریز  دوشگیمن  فیخس  ضارتعا  نیا  لثمب  بل  نآ  نوحشم  تغالب  نومـضم  كارداب  دومرفیم و 
لوخد هک  تسرهاظ  رپ  رگید و  یـسک  دزن  هن  دناسر  بانج  نآ  دزنب  ار  قلخ  ّبحا  هک  هدومرف  تساوخرد  ملاع  دـنوادخ  زا  بانج  نآ  هک 
درادـن يانعم  بانج  نآ  دوخ  دزن  بانجنآب  نایتا  هچ  تسین  ققحتم  رـس  زا  مومع  نیرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  باـنج 

ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  نکل  روهظلا و  لک  رهاظ  اذه  دوب  دهاوخ  لخاد  مومع  نیرد  بانج  نآ  هنوگچ  سپ 
بانج نآ  داشرا  نینچمه  تسیفاو  یفاک و  ینتیا  ظفل  هظحالم  کیکر  داریا  نیا  علق  يارب  هچنانچ  هکنآ  مراهچ 

ریطلا اذه  یعم  لکای 
زا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  باـم  تلاـسر  باـنج  هک  دوشیم  حـضاو  حوضو  لاـمکب  نآ  هظحـالم  زا  هچ  تسنآ  نهوم  لـطبم و  تیاـهن  زین 

تلاسر بانج  دوخ  ینعم  نیا  قادـصم  هک  تسرهاظ  دـنکب و  ریط  تلکاوم  بانج  نآ  اب  هک  تسا  هتـساوخ  ار  قلخلا  ّبحا  ملاع  دـنوادخ 
دـش رهاظ  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  درادن  يانعم  بانج  نآ  دوخ  اب  بانج  نآ  تلکاوم  هچ  دش  دناوتیمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام 

تسین ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بام  تلاسر  بانج  ّتیبحا  اب  یفانم  ریط  ثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  مومع  هک 
نآ دوخ  ثیدـح  نیرد  بانج  نآ  ماظن  زجعم  مالک  مومع  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاـسر  باـنج  تافـص  یـسدق  تاذ  و 

دعب ریط  ثیدح  قرط  زا  يرایسب  رد  هکنآ  مجنپ  دش  دناوتیمن  لخاد  بانج 
کیلإ کقلخ  ّبحا 

ای
کیلإ قلخلا  ّبحا 

دشاب ینعم  نیاب  حیرص  حیرـصت  بانج  نآ  مالک  رد  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  هدش و  دراو  زین  نآ  لثم  کّیبن و  یلا  ای و  کلوسر  یلا  ظفل و 
مومع مه  تحارص  نیا  دعب  سپ  دشاب  هدوب  ّبحا  ود  ره  بانج  نآ  يوسب  ملاع و  دنوادخ  يوسب  وا  هک  تسیـسک  بانج  نآ  بولطم  هک 

نبا ۀـماّلعلا  دافا  ام  معنل  تسنتـشذگ و  دـح  زا  شیوخ  تهالب  تهافـس و  راهظا  رد  نتـسناد  باـنج  نآ  دوخ  لـماش  ار  باـنج  نآ  مـالک 
ناک اذاف  ریطلا  ثیدح  قرط  نم  رطـش  لقن  دعب  ةدـمعلا  باتک  یف  لاق  ثیح  فیرـشلا  همالک  یف  ینعملا  اذـه  یلع  اّصان  هارث  باط  قیرطب 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نم  لاؤّسلا  ددرت  هلوسر و  یلا  هیلإ و  هقلخ  ّبحاب  هیتای  نا  یلاعت  هَّللا  لاس  دق  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا 
نم ۀـبحملا  تناک  اذإ  لوسّرلا و  ةوعد  هنا  تبثف  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ّالا  تای  مل  عیمجلا  یف  کـلذ و  یف  ملـس  و 
امم یه  لعفا و  ۀظفلب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  اهلاس  دـق  هتعاط و  نم  هبرق  هنم و  هوند  هتعفر و  همیظعت و  ةدارإ  یه  هل  یلاعت  هَّللا 

حدملا یف  هب  غلابی 
کیلإ کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاق  هنال 

تبث دقف  هقلخ  ۀفاک  یلع  ةدایز  همیظعت  هتعفر و  هبرق و  دیری  یلاعت  هَّللا  ناک  اذإ  هل و  ۀحدملا  ۀیاغ  هذـه  تراصف  لعفا  نزو  یلع  ّبحالا  و 
بجو هیلإ  یلاـعت  هَّللا  قلخ  بحا  ناـک  اذإ  کلذـل و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  لاؤس  وه  تباـث و  لیلدـب  قلخلا  رئاـس  یلع  هتیزم 

قلخ ّبحا  ناک  اذإ  هنال  هل  ةراظنلا  عطق  اضیا  ۀحدملا  هذه  یف  هعابتا و  یلا  قلخلا  ءاعد  هرکذب و  هیونتلا  ۀیاغ  اذـه  هریغ و  نود  هب  ءادـتقالا 
مهالا هار  نیح  هلوق  کلذ  یلع  لدی  ةوعدلا  هذه  نم  جراخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  دحا و  کلذ  یف  هل  لثامم  یلاعت و ال  هَّللا 

هَّللا قلخ  ّبحا  ناک  نم  مالکلا و  اذه  یلع  ضرتعم  ضرتعی  اّلئل  هادـع  نمل  لاؤّسلا  نا  تبث  کلوسر  یلا  لوقی و  رخآلا  ربخلا  یف  ّیلا و  و 
دقف هلوسر  یلا  هَّللا  قلخ  ّبحا  هیلإ و  یلاعت 
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؟؟؟: ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوسر  دنع  یلاعت و  هَّللا  دنع  ۀلزنملا  ولعب  هدّرفت  بجو  هریظن و  مدع 

مه  لیق  ضرالا  لها  ریخ  نم  لیق  وا  مهتمئا  اوناک  یقتلا  لها  ّدع  نا 
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اومرک نا  قلخ و  مهینادی  مهتیاغ و ال  دعب  داوج  عیطتسی  ال 
هَّللا یلـص  بام  تلاسر  بانج  لها  مع و  ینب  زا  قلخلا  ّبحاب  قلخلا  ّبحا  لیوات  شیوخ  مایتلا  تفارخ  مالک  رخآ  رد  یتشبروت  هچنآ  اـما 
الّوا هک  اریز  تسین  یندیـسر  توبث  زیحب  نا  زا  یتشبروت  بولطم  ادبا  تستیبصع و  لامک  زا  یـشان  مه  نآ  سپ  هدومن  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ینعم نیا  رب  نیخیـش  تیلـضفا  هک  ینعم  نیا  ياـعدا  تـسین و  یعاد  ثیدـح  نـیا  لـیوات  يارب  افیخـس  ناـک  وـل  هوـجو و  زا  یهجو  چـیه 

لیلضت لالزا و  تیاهن  زا  یشان  لیثا  فیرش  ثیدح  نیرد  لیوات  هیجوت و  نداد  هار  سپ  ّرم  امک  تسبولطملا  یلع  هرداصم  نیع  تسیعاد 
قبس امک  تسضحم  مارح  یلقع  لیلد  زا  هیعاد  ترورضیب  عراش و  زا  لقنب  ماصتعا  یب  هکنآ  ایناث  دشاب و  لیئـض  عیملت  عیدخت و  تیاغ  و 

يدانم اثلاث  دوب و  دـهاوخ  مالّـسلا  ةولـصلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  عراش  داشرا  فلاخم  حیرـص  مارح و  فارتقا  نیع  لیوات  نیا  باکترا  سپ 
حرش رد  ریدقلا  ضیف  رد 

رانلا نم  هدعقم  أّوبتیلف  ادمعتم  یلع  بذک  نمف  متملع  امب  الا  یّنع  ثیدحلا  اوقتا  ثیدح 
نم ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هیلع  بذکلا  کلذک و  نکی  مل  رانلا  یف  هدعقم  ناک  لیق  ول  ذإ  ظیلغت  مّکهت و  ءّوبتلاب  رمالا  یبیطلا  لاق  هتفگ و 
وه امک  مهبذک  قرط  تفلتخا  دق  نوریثک و  هیلع  نوبذاکلا  نامیالا و  لصا  هداسفا  نیدلاب و  هرارـض  ۀکلهملا ال  مئاظعلا  ۀـقبوملا و  رئابکلا 

نیزا لیلدـلا  هیلعف  هب  صخ  نم  نیدـلا و  ریغ  یف  بذـکلا  لمـشی  ربخلا  مومع  مهـضعب و  لاـق  ثیدـحلا  بتک  لوصا  تاـطوسبم  یف  نیبم 
ربخ مومع  هک  تسرهاظ  ترابع 

رانلا نم  هدعقم  أوبتیف  ادمعتم  یلع  بذک  نم 
هاگ ره  سپ  تسمزال  لیلد  نایب  وا  رب  سپ  دـیامن  نید  رد  بذـکب  نآ  صیـصخت  هک  یـسک  دـشابیم و  لماش  زین  نید  ریغ  رد  ار  بذـک 

مامعا و ینب  زا  قلخلا  ّبحاب  قلخلا  ّبحا  صیـصخت  هک  دش  ققحتم  تسین  حیحـص  لیلد  نودب  صیـصخت  هک  دش  تباث  یلاعت  هَّللا  دـمحب 
هک ثیداحا  زا  يرایسب  هکنآ  اعبار  لیبس و  رهدلا  رخآ  یلا  هتابثال  سیل  لیلدلا و  نع  ایلاخ  ایراع  هنوکل  تسلحمـضم  دساف و  رـسارس  لها 

تلالد ناشیا  ریغ  رب  مشاه  ینب  لیضفت  رب  ۀحارص  هدومرف  رکذ  راختفا  ضرعم  رد  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج 
هیلع و هَّللا  یلص  بام  تلاسر  بانج  هکنآ  رگم  تفاییمن  باعشنا  هبعـش  ود  چیه  هک  هدش  دراو  حیرـصت  لامکب  نا  زا  یـضعب  رد  دراد و 

نیا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ندوب  قلخلا  بحا  زا  دارم  هک  دوش  هدرک  مه  میلـست  ضرفلاـب  رگا  سپ  دوـبیم  نآ  لـضفا  رد  هلآ 
اریز دوریمن  تسد  زا  قح  لها  بولطم  مه  زاب  دوب  ّبحا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بام  تلاسر  بانج  مع  ینب  زا  بانج  نآ  هک  تس 

ناشیزا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دنشاب و  رتهب  مدرم  رگید  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بام  تلاسر  بانج  مع  ینب  هاگ  ره  هک 
نم لضفا  ّهنا  یف  ءاج  ام  رکذ  هتفگ  یبقعلا  لئاضف  رد  يربط  بحم  تسّبحا و  مدرم  همه  زا  بانج  نآ  هک  دش  دـهاوخ  تباث  سپ  تسّبحا 

ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  دعب  روکلا  بکر 
ملس هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دعب  روکلا  بکر  ایاطملا و ال  بکر  لعتنا و ال  لاعنلا و ال  يذتحا  ام  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ةریره  یبأ  نع 

يذمرتلا هجّرخ  رفعج  نم  لضفا 
هیلع هَّللا  یلص  بام  تلاسر  بانج  دعب  يدحا  هک  هدومن  تباث  مامت  ّدم  ّدشب و  هریره  وبا  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا  حیحـص  نسح  لاق  و 
رفعج بانج  زا  رگید  یـسک  سپ  تستّیلـضفا  عبات  ّتیبحا  هک  هدمآ  نایب  ضرعمب  افنآ  نوچ  هدوبن  رفعج  ترـضح  زا  لضفا  ملـس  هلآ و  و 

ترضح هک  تسرهاظ  رپ  دشاب و  هدوبن  مه  ّبحا 
159 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ثیدـح رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  رگا  سپ  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  مع  ینب  زا  زین  رفعج 
تباث قلخ  عیمج  زا  بانج  نآ  ّتیبحا  مه  زاب  مینک  لیوات  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  باـم  تلاـسر  باـنج  ماـمعا  ینب  زا  تیبحاـب  ریط 

دراد تلالد  قلخ  یمامت  زا  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  تیلـضفا  رب  هحیرـص  رابخا  هحیحـص و  ثیداحا  زا  يرایـسب  هکنآ  اسماخ  دش و  دهاوخ 
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نینمؤملا ریما  بانج  ّتیبحا  لیوات  نیرب  انب  هک  تسروهظ  لامک  رد  دنـشاب و  مه  لوسرلا  یلا  هَّللا و  یلا  ّبحا  نارگید  زا  ناشیا  ّدبال  سپ 
مدرم یمامت  زا  بانج  نآ  تیبلها  هاگ  ره  هچ  تسین  قح  لـها  بولطم  یفاـنم  هجو  چـیهب  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  زا  ّتیبحاـب  مالّـسلا  هیلع 

دوب و دـهاوخ  تباث  مدرم  یمامت  زا  بانج  نآ  ّتیبحا  ّدـبال  دـشاب  ّبحا  تیبلها  همه  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  دنـشاب و  ّبحا 
َّقَْحلا ُهَّللا  ُّقُِحی  َو  درک  دهاوخن  قح  رما  روفس  عوطـس و  روهظ و  حوضو و  رد  يرثا  چیه  نیلطبم  لاحتنا  نیلهاج و  لیوات  نیلاغ و  فیرحت 

ِِهتاِملَِکب 
ثیدح نیا  دییقت  صیـصخت و  نمـضتم  یتشبروت  لیئـض  لیوات  هک  دیدرگ  حئال  حـضاو و  سمـشلاک  نارتقا  تعانم  نایب  نیزا  ار  هلمجلاب 

وا هیناسفن  سجاوه  هیناملظ و  تالیختم  عفان  یهجو  چـیهب  تسلطاع و  يراع و  تابث  تحـص و  هیلح  زا  لـطاب و  لـمهم و  تیاـهن  فیرش 
نآ هدارا  درکیم و  لوق  قالطا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  هک  هتفگ  مـالکلا  ۀـمتاخ  رد  یتشبروت  هچنآ  اـما  تسین 
دعب سپ  درکیم  تفایرد  رما  تقو و  لاحب و  رظن  مهف  بحاـص  ار  نآ  تشادیم و  صیـصخت  هدارا  درکیم و  میمعت  دوب و  دـییقت  باـنج 

دـمآ و صیـصخت  مهف  ثعاب  هک  رما  تقو و  لاح  زا  تسلیلد  مادـک  هک  درک  دـیاب  ناـیب  ریط  هعقاو  صوصخ  رد  هک  مییوگیم  نآ  میلـست 
نداد ناشن  زا  یتشبروت  يایلوا  رگا  هدـیمهف و  بانج  نآ  مالک  زا  ار  ینعم  نیا  نیلوبقم  ریغ  اـی  قح  لـها  نیلوبقم  هباحـص  زا  سک  مادـک 
رورـس مالک  نیرد  رما  تقو و  لاح و  لیلد  مادک  زا  یتشبروت  ناشیادـتقم  ناشیا و  هک  دـنیامرف  نایب  ناشدوخ  دـنیآ  زجاع  یباحـص  نینچ 

تفـصن و بابرا  تدـناعم  تقاشم و  بیرغ  بیجع و  مهف  نیدـب  دـندیمهف و  لها  مع و  ینب  صیـصخت  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ماـنا 
هیلاقم هیلاح و  نئارق  زا  ضارعا  تدیاحم و  ۀحارص  تارـضح  نیا  هک  دنادیم  نیقیب  دنک  هجوت  یندا  یلماتم  رگا  انامه  دندیزگرب  لادتعا 
هّللاـف هدومیپ  فاـصنا  ربدـت و  کلـسم  كرتب  فاـستعا  غیز و  هار  هدـمآ و  رب  فیرـصت  لـیوات و  ددـص  رد  دـناهدومن و  راـیتخا  هعقاو  نیا 
ثیدح حرش  رد  زین  یبیط  هَّللا  دبع  نب  نیسح  هک  دنامن  بجتحم  مهلاعف و  حبق  مهعینص و  ءوسب  مهیزاجم  وه  مهلاثما و  بیسح  مهبیسح و 

هتفگ ةاکشم  حرش  فشاک  رد  هچنانچ  هدیدرگ  لیوست  لیوات و  کلسم  کلاس  ریط 
کیلإ کقلخ  ّبحاب  هلوق 

هَّللا یلـص  هَّللا  لوسرب  هصاصتخا  مالـسالا و  یف  هقباوس  همدـق و  هنع و  هَّللا  یـضر  یلع  لضف  هَّللا  دـمحب  لهجن  اّنک ال  نا  نحن و  یتشبروت 
ریرقت نع  برضن  نا  يرن  انسلف  هیف  نولاغلا  هیعدی  امم  یلوا  يوقاب و  هّبحب  کّسمتن  هایا و  نیدلا  یف  هتاخاوم  ۀبیرقلا و  ۀبارقلاب  ملس  هیلع و 

انرما باب  اذـه  نیلطبملا و  لاحتنا  نیلهاجلا و  لـیوات  نیلاـغلا و  فیرحت  نم  اـهیف  یـشخن  اـمل  احفـص  اـهباصن  یف  ثیداـحالا  هذـه  لاـثما 
هب لصوی  هماهس و  عدتبملا  هب  شیری  ثیدح  اذه  قدصلا و  هیف  مدقن  ّقحلا و  هیف  رصنن  نا  انیلع  قیقحف  هنع  بذلاب  انرما  یمح  هتظفاحمب و 
هب میقا  دامع  موقا  ۀمالا و  هذه  یف  نوملسملا  هیلع  عمجا  مکح  لوا  یه  یتلا  رکب  یبأ  ۀفالخ  یف  نعطلا  یلا  ۀعیرذ  هذختیف  هحانج  لحتنملا 
نم هتیریخب  لوقلا  رکب و  یبأ  میدقت  بجوا  ام  مواقی  ثیدحلا ال  اذه  قیفوتلا  هّللاب  لوقنف و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـعب  نیّدـلا 

الاقم لقنلا  لهال  هیف  ناف  هدنس  ناکمل  ۀباحّصلا  عامجا  اهیلإ  اّمضنم  حاحصلا  رابخالا 
160 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هرمع و ةدم  هیلع  ماقتسا  عامجالا و  اذه  یف  لخد  نّمم  هیوری  يذلا  یباحّصلا  نا  امّیـس  عامجالا ال  فلاخی  ام  یلع  هلاثما  لمح  زوجی  و ال 
انتم و هنم  حـصا  وه  ام  فلاخی  هدـقتعا و ال  ام  هیلع  ضقتنی  هجو ال  یلع  لّوای  نا  لیبسلاف  ثیدـحلا  اذـه  هنع  تبث  ولف  هفالخ  هنع  لقنی  مل 

لمحی لاقی  نا  وه  ادانسا و 
کقلخ ّبحاب  هلوق 

لقعا نالف  مهلوق  لثم  اذه  ۀمالا و  عامجاب  نولـضفملا  مه  هریغ و  هیف  كراشیف  کیلإ  کقلخ  ّبحا  نم  وه  نمب  ینتیا  هنم  دارملا  نا  یلع 
نم ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  نا  وه  زئاج  ریغ  مومعلا  یلع  هلمح  نا  کل  نیبی  امم  مهلـضفا و  مهلقع و  نم  يأ  مهلـضفا  سانلا و 
هیف نحن  يذلا  انلق و  عرـشلا  لصاب  فرع  ءیـش  كاذ  لیق  ناف  هنم  هَّللا  یلا  ّبحا  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نوکی  نا  زئاج  هَّللا و ال  قلخ  ۀـلمج 
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ینب نم  هیلإ  هقلخ  ّبحا  هب  دارأ  هنا  یلع  وا  هانرکذ  يذلا  هجولا  یلع  ثیدحلا  اذه  لوؤیف  ۀمالا  عامجا  ۀحیحـصلا و  صوصنلاب  اضیا  فرع 
یلا رظنلاب  مهفلا  وذ  هفرعیف  هصیـصخت  دیری  هب و  ّمعی  دییقتلا و  دیری  وه  لوقلا و  قلطی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  ناک  دق  هیوذ و  همع و 

لکای نا  هرکی  ناک  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هنال  یناثلا  هجولا  وه  ماقملا  هیضتقی  يذلا  هجولا  لوقا و  هیف  وه  یـسدلا  رمالا  وا  تقولا  لاحلا و 
يذ ّرب  تاّربـملا  ّربا  هیلإ و  هنم  اـناسحا  اّرب و  کـلذ  ناـک  هلکاوی و  نم  هل  حـیتی  نا  هَّللا  نم  بلطف  ةورملا  لـها  ۀمیـش  نم  سیل  هنـال  هدـحو 

هناک هتلص  محّرلا و 
کیلإ کقلخ  ّبحاب  لاق 

مـالک ـالوا  فیرـش  ثیدـح  نیا  لـیوات  رد  یبیط  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  هیلإ  يّرب  یناـسحاب و  یلوا  نم  ۀـبیرقلا و  ۀـبارقلا  يوذ  نم 
ياـصقا تکاـکر و  نهو و  لاـمک  رد  ار  یتشبروت  لـیوات  لوا  هجو  نوچ  دـعب  نم  هدومن و  لـقن  هظاـفلا  صوصنب  ار  ماـقم  ـالاو  یتشبروت 

لامک نکل  هدیـسر  لیوات  یناث  هجو  هدـساف  ینابم  دـیدشت  دـییات و  رـس  رب  هدـیزرو  ضارعا  نآ  دـییات  زا  راچان  هدـید  تفاخـس  نـالطب و 
لـصاح یعالطا  تسروهظ  حوضو و  تیاهن  رد  هک  هجو  نیا  نالطب  داسف و  رب  تبرد  تراهم و  همه  نآ  اـب  ار  یبیط  هنوگچ  هک  تسبجع 

تایآ تفارخ  تاملک  همه  نیا  هدمآ  رب  نآ  دـیدست  دییـشت و  ددـص  رد  تشادیم و  زاب  یهاو  لیوات  نینچ  دـییات  زا  ار  نتـشیوخ  ات  دـشن 
لامکب هکنآ  لوا  هجو  دـنچب  تسـشودخم  لطاب و  رـسارس  هدومن  هّوفت  یتشبروت  مود  لیوات  دـییات  رد  یبیط  هچنآ  هلمجلاـب  تشاـگنیمن 

نآ دوصقم  رگا  سپ  دندوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  روضح  رـضاح  ریط  هعقاو  رد  هیفـس  سنا و  هک  تستباث  ققحت 
مه نآ  دابعلا و  بر  هاگرد  زا  لکاوی  نم  روضح  ياعدتـساب  درکیم  تیاـفک  ناـشیزا  یکی  کیرـشت  دوب  لـکا  رد  تدـحو  عفد  باـنج 
هَّللا یلـص  بام  تلاسر  بانج  ياعد  دـعب  هعقاو  نیرد  هک  تستباث  یلعی  وبا  یئاسن و  تایاور  زا  هکنآ  مود  دوبن  تجاح  داـهتجا  رارکتب و 
همه نآ  اـب  ار  ناـشیا  باـنج  نآ  دـندش و  رـضاح  باـنج  نآ  تلود  رد  رب  يرگید  دـعب  یکی  ناـمثع  رمع و  رکب و  وبا  ملـس  هلآ و  هیلع و 
یبیط يایلوا  هکنآ  رگم  دومرفیمن  در  ار  ناشیا  بانج  نآ  دوب  لکاوی  نم  روضح  ضحم  اعد  زا  دوصقم  رگا  سپ  دومرف  در  قلخ  تعـسو 

تیلباق ببس  نیاب  دندوبن و  فقاو  مه  لکا  هیعرش  بادآ  زا  زونه  بانج  نآ  اب  تبحص  لوط  فصو  اب  ناشیا  هک  دنیامن  فارتعا  رارطـضا 
هیلع هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  دوصقم  رگا  هکنآ  موس  لهجلا  تاکرد  لفسا  یلا  مهلصوی  امم  کلذ  دنتشادن و  بانج  نآ  اب  تلکاوم 

بسانم سپ  دریگ  تروص  مه  ناسحا  رب و  واب  ماعطالا  ثیح  نم  دوش و  عفدنم  لکا  رد  تدحو  هک  دوب  نآ  لکاوم  بلط  زا  ملس  هلآ و  و 
نینمؤملا ریما  بانج  قح  رد  هن  دوش  عقاو  دوب  دـیدش  ناشراقتفا  هک  تاجاح  لها  نیرورـضم و  نیعئاج و  زا  یکی  قح  رد  اعد  هک  دوب  نآ 

نکل تسوا  هلـص  محر و  يذ  ّرب  تاّربملا  ربا  دوب و  باـنج  نآ  ماـحرالا  یلوا  ناراد و  تبارق  زا  هچ  رگا  باـنج  نآ  هک  اریز  مالّـسلا  هیلع 
ناشیا

161 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يوذ ریغ  نیرورضم  نیعئاج و  راقتفا  تّدش  فصو  اب  هک  میدرک  میلست  اعبار  دندوب  قحا  یلوا و  یماعطا  ناسحا  ربب و  راقتفا  تدش  ببسب 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  اعد  هک  تسیاـبیمن  زین  نیا  رب  اـنب  نکل  دوب  یلوا  محر  يذـب  تبـسن  یماـعطا  ناـسحا  رب و  زین  ماـحرالا 
بانج نآ  هک  تسیاـبیم  سپ  دوب  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  باـنج  ۀـبیرقلا  ۀـبارقلا  يوذ  زا  ناـسحا  ّربلاـب و  یلوا  هک  اریز  دوش  عقاو  مالّـسلا 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  بآم  تلاسر  بانج  دارم  رگا  هکنآ  مجنپ  ددرگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانج  ياعد  قادصم 
ياجر سنا  ارچ  دوبیم  هیلإ  يّرب  یناسحاب و  یلوا  وه  نم  ۀـبیرقلا و  ۀـبارقلا  يوذ  نم  کیلإ  کـقلخ  ّبحا  کـیلإ  کـقلخ  ّبحا  زا  ملس 
باـنج نآ  ّرب  ناـسحاب و  یلوا  دنتــسین و  باـنج  نآ  ناراد  تـبارق  راـصنا  هـک  تـسنادیمن  سنا  رگم  درکیم  راـصنا  زا  يدرم  ندیــسر 

بانج مالک  زا  ار  صیصخت  دییقت و  هدارا  هک  دیامرفیم  تباث  یتشبروتلا  نع  القن  یبیط  دوخ  هک  تساشامت  هفرط  هَّللا  ناحبس  دنـشابیمن 
انیقی هک  سنا  ياجر  يوسب  ینعم  نیا  فصو  اب  تخانشیم و  رما  تقو و  لاحب و  رظن  مهف  وذ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر 
سپ تسلیوست  رسارس  لیوات  نیا  فلاخم  ۀحارص  هعقاو  نیرد  سنا  مهف  هک  دباییمن  رد  دنکیمن و  هجوت  هدوب  ماهفالا  يوذ  زا  هینـس  دزن 
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یلص هَّللا  لوسر  مالک  نیفراع  هباحص  مهف  قباطم  بانج  نآ  لهاب  صیصخت  ۀبیرقلا و  ۀبارقلا  يوذب  دییقت  هک  دش  دهاوخ  تسرد  هنوگچ 
هَّللا یلـص  بآم  تلاسر  بانج  تاداشرا  زا  يرایـسب  هک  تسناد  دیاب  همه  نیرب  هوالع  دـشابیم و  لوبقلا  روبدـلا و  ّبهام  هلآ  هیلع و  هَّللا 

بانج نآ  داشرا  لثم  تسلیوست  رسارس  لیوات  نیا  لطبم  ثیدح  نیرد  ملس  هلآ و  هیلع و 
نیرخآلا و نیلوالا و  نم  یلا  کقلخ  ّبحا  ّیلع  لخدا  ّمهَّللا  کقلخ و  ریخب  انتئا  ّمهَّللا  كدـنع و  مههجوا  کـقلخ و  ّبحاـب  ینئج  ّمهّللا 

یلع نوکی  نا  الا  سنا  ای  هَّللا  یبأ  تنا و  تنکف  ّیلا  هیلإ و  قلخلا  ّبحا  هَّللا  ینیتای  نا  ۀـمقل  لک  یف  وعدا  یناف  کـلعج  يذـلا  هّلل  دـمحلا 
* ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  بلاط و  یبأ  نب 

یلع نم  لضفا  وا  یلع  نم  ریخ  راصنالا  یفوا  و 
نیا تابثا  رد  نیلّوسم  نیلّوأم  هچنانچ  هک  تسناد  ناوتیم  روهظ  حوضو و  لامکب  اجنیزا  سپ  دـمآ  نایب  ضرعمب  اقباس  هچناـنچ  نا  ریغ  و 

هیلع و هَّللا  یلص  بآم  تلاسر  بانج  تاداشرا  هحیرص  تدناعم  باکترا  نینچمه  دناهدش  بکترم  ار  باحصا  مهف  تفلاخم  لیلع  لیوات 
رد زین  یلاخلخ  رفظم  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  اراوب و  اکله و  هب  کیهان  اراسخ و  ایزخ و  هب  یفک  دناهدومرف و  زین  ار  باحـس  رمه  ام  هلآ 

ثیح هدرک  رکذ  ار  یتشبروت  لیلع  لیوات  ود  ره  ریط  ثیدح  حرشب  حیباصم  حرش  حیتافم 
کیلإ کقلخ  ّبحاب  ینتیا  ّمهَّللا  هلوق  لاق 

مهلوقک وه  ۀمالا و  عامجاب  نولضفملا  مه  هریغ و  هیف  هکراشیف  کیلإ  کقلخ  ّبحا  نم  وه  نمب  دارملا  نا  یلع  ثیدحلا  اذه  مهضعب  لّوا 
کقلخ ۀلمج  نم  مالّسلا  هیلع  هنا  زئاج  ریغ  مومعلا  یلع  هلمج  نا  یلع  ّلدی  امم  مهلـضفا و  مهلقعا و  نم  يأ  مهلـضفا  سانلا و  لقعا  نالف 

صوصنلاـب فرع  اـضیا  هیف  نحن  اـم  ّناـب  بیجا  عرـشلا  لـصاب  فرع  ءیـش  کـلذ  لـیق  ناـف  هنم  هَّللا  یلا  ّبحا  یلع  نوکی  نا  زئاـج  ـال  و 
لاحلا یلا  رظنلاب  مهفلا  وذ  هفرعیف  دییقتلا  هب  دیری  قلطی و  مالّسلا  هیلع  ناک  دق  هّمع  ینب  نم  هقلخ  ّبحا  دارأ  لوقی  وا  عامجالا  ۀحیحصلا و 

تالآ لوصح  هعـسات و  ۀـئام  تیددـجم  ياعدا  فصو  اب  زین  یطویـس  نیدـلا  لـالج  هک  تسنآ  بجع  هیف و  وه  يذـلا  رمـالا  وا  تقولا  وا 
ثیدـح لیوات  ماقم  رد  نآ  لقنب  هدومن  نوکـس  نوکر و  ماقمیلاع  یتشبروت  لامکب  هرهزم  رثآـم  هرهم و  هرخاـفم  رگید  قلطم و  داـهتجا و 

یتشبروتلا لاق  هتفگ  ریط  ثیدح  حرـش  رد  يذمرتلا  عماج  یلع  يذتغملا  توق  رد  هچنانچ  هدومرف  رهاظ  فاصناب  دوخ  فاصتا  لامک  ریط 
ّبحاب هلوق 
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مهلقعا سانلا و  لضفا  نالف  مهلوق  لثم  اذه  ۀـمالا و  عامجاب  نولـضفملا  مه  هریغ و  كراشیف  کقلخ  ّبحا  نم  وه  نم  يأ  کیلإ  کقلخ 

نا زئاج  ـال  هَّللا و  قلخ  ۀـلمج  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هنا  زئاـج  ریغ  مومعلا  یلع  هلمح  نا  کـل  نیبی  اـمم  مهلقعا و  مهلـضفا و  نم  يأ 
لوقلا و قلطی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ناک  دق  هیوذ و  همع و  ینب  نم  هیلإ  هقلخ  ّبحا  هب  دارأ  هنا  یلع  لّوای  وا  هنم  هَّللا  یلا  ّبحا  یلع  نوکی 

دمحم ناطلـس  نب  یلع  هیف و  وه  يذـلا  رمالا  وا  تقولا  لاحلا و  یلا  رظنلاـب  مهفلا  وذ  هفرعیف  هصیـصخت  دـیری  هب و  معی  هدـییقت و  دـیری  وه 
هداشگ دوخ  يارب  مارک  نیفـصنم  مالم  و  لذـع ؟؟؟ باوبا  هداد  لـیوست  عیملت و  لـیوات و  فیرحت و  داد  ریط  ثیدـح  حرـش  رد  زین  يراـق 
هقباوس همدق و  هنع و  هَّللا  یضر  یلع  لضف  هَّللا  دمحب  لهجن  انک ال  نا  نحن و  یتشبروتلا  مامالا  لاق  هتفگ  ةاکـشم  حرـش  ةاقرم  رد  هچنانچ 

امم یلوا  يوقاب و  هبح  نم  کسمتن  نیدلا و  یف  هایا  هتاخاوم  ۀبیرقلا و  ۀبارقلاب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرب  هصاصتخا  مالـسالا و  یف 
لیوات نیلاغلا و  فیرحت  نم  هیف  یـشخن  امل  احفـص  اهباصن  یف  ثیداحالا  هذـه  لاثما  ریرقت  نع  برـضن  نا  يرن  انـسلف  هیف  نولاغلا  هیعدـی 

اذه قدصلا و  هیف  مدقت  قحلا و  هیف  رـصنن  نا  انیلع  قیقحف  هنع  بّذلاب  انرما  یمح  هتظفاحمب و  انرما  باب  اذه  نیلطبملا و  لاحتناف  نیلهاجلا 
لوا یه  یتلا  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  یبأ  هفالخ  یف  نعطلا  یلا  هعیرذ  هذختیل  هحانج  لحتنملا  هب  لصوی  هماهـس و  عدتبملا  هب  شیری  ثیدـح 

اذه قیفوتلا  هّللاب  لوقنف و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـعب  نیدـلا  هب  میقا  دامع  موقا  ۀـمالا و  هذـه  یف  نوملـسملا  هیلع  عمجا  مکح 
هیف ناف  هدنـس  ناکمل  ۀباحـصلا  عامجا  اهیلإ  امـضنم  حاحـصلا  رابخالا  نم  هتیریخب  لوقلا  رکب و  یبأ  میدـقت  بجوا  ام  مواقی  ـال  ثیدـحلا 
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ماقتسا عامجالا و  اذه  یف  لخد  نمم  هیوری  يذلا  یباحـصلا  امیـس و  عامجالا ال  فلاخی  ام  یلع  هلاثما  لمح  زوجی  الاقم و ال  لقنلا  لهال 
وه ام  فلاخی  هدقتعا و ال  ام  هیلع  ضقتنی  هجو ال  یلع  لوای  نا  لیبسلاف  ثیدحلا  اذـه  هنع  تبث  ولف  هفالخ  هنع  لقنی  مل  هرمع و  ةدـم  هیلع 

هکراشیف کیلإ  کقلخ  ّبحا  نم  وه  نمب  ینتیا  هنم  دارملا  نا  یلع  کقلخ  ّبحاب  هلوق  لمحی  نا  وه  لاقی  نا  وه  ادانسا و  انتم و  هنم  حصا 
هلمح نا  کل  نیبی  اّمم  مهلضفا و  مهلقعا و  نم  يأ  مهلضفا  سانلا و  لقعا  نالف  مهلوق  لثم  اذه  ۀمالا و  عامجاب  نولضفملا  مه  هریغ و  هیف 
کلذ لیق  ناف  هنم  هَّللا  یلا  ّبحا  ّیلع  نوکی  نا  زئاج  ـال  هَّللا و  قلخ  ۀـلمج  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نا  وه  زئاـج  ریغ  مومعلا  یلع 
يذـلا هجولا  یلع  ثیدـحلا  اذـه  لوؤیف  ۀـمالا  عامجا  ۀحیحـصلا و  صوصنلاب  اضیا  فرع  هیف  نحن  يذـلا  انلق و  عرـشلا  لصاب  فرع  ءیش 

هدـییقت و دـیری  وه  لوقلا و  قلطی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  ناک  دـق  هیوذ و  همع و  ینب  نم  هیلإ  هقلخ  ّبحا  هب  دارأ  هنا  یلع  وا  هانرکذ 
ماقملا هیـضتقی  يذلا  هجولا  یبیطلا و  لاق  هیف  وه  يذلا  رمالا  وا  تقولا  وا  لاحلا  یلا  رظنلاب  مهفلا  ووذ  هفرعیف  هصیـصخت  دیری  وه  هب و  معی 

هل حیتی  نا  یلاعت  هَّللا  نم  بلطف  تاورملا  لها  ۀمیش  نم  سیل  هنال  هدحو  لکای  نا  هرکی  ناک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هنال  یناثلا  هجولا  وه 
نم ۀبارقلا و  يوذ  نم  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  لاق  هناک  هتلـص  محّرلا و  يوذ  رب  تاربملا  ربا  هیلإ و  هنم  اناسحا  ارب و  کلذ  ناک  هلکاوی و  نم 

لوـق نا  یلع  ناـسحالا  ربـلا و  رما  یف  اـهدالوا  تنبلا و  اذـک  هنبا و  نم  یلوا  ملعلا  نا  کـش  ـال  هنا  هیف  یهتنا و  هیلإ  يّرب  یناـسحاب و  یلوا 
هتداع نم  نکی  مل  همداخ و  وه  رـضاح و  سنا  امیـس و  هدوجو ال  یف  کش  هلکاوی و ال  نمم  كانه  دحا  نکی  مل  اذإ  متی  امنا  اذه  یبیطلا 

ظفلب ثیداحالا  نم  درو  ام  هریظن  لوعملا و  وه  لّوالا  هجولاف  هعم  لکای  نا ال 
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مالک الوا  يراق  یلع  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  اهلـضفا  نم  ریدـقتلا  نا  اهـضعب  یف  لاقی  نا  الا  اهعمج  نکمی  روما ال  یف  لامعالا  لـضفا 
تیوقت رد  هک  ار  یبیط  مالک  رصب  قیدحت  رظن و  قیقدت  دیزمب  دعب  نم  دنکیم و  لقن  مالعالا  ةدمع  یبیط  مالک  عم  ماقملا  عیفر  یتشبروت 

تسالوا و معلا  نبا  زا  مع  هک  تسین  کش  هک  دیامرفیم  هدافا  دیامنیم و  دورطم  نوهوم و  دودرم و  شودخم و  تسیتشبروت  مود  لیوات 
زا دوصقم  رگا  هک  تس  نیا  يراق  دارم  دنتسه و  یلوا  معلا  نبا  زا  ناسحا  رب و  رما  رد  وا  دالوا  تنب و  نینچمه 

يّرب یناسحاب و  یلوا  وه  نم  ۀبیرقلا و  ۀبارقلا  يوذ  نم  کیلإ  کقلخ  ّبحا  کیلإ  کقلخ  ّبحا 
هکنآ ای  دوب  تبارق  رد  برقا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  شموعزم  رب  انب  هک  دوش  سابع  اعد  قادـصم  هک  تسیابیم  دوبیم  هیلإ 

ناسحا رب و  رما  رد  بانج  نآ  دالوا  بانج و  نآ  هک  دوش  عقاو  اعد  بانج  نآ  داجما  دالوا  اهیلع و  هَّللا  مالـس  ءارهز  همطاف  بانج  قح  رد 
مالک هک  دیامنیم  هدافا  دـناسریم و  هیاغلا  یـصقاب  ار  یبیط  فینعت  عیرقت و  يراق  زین  دـندوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  یلوا 

نم هل  حـیتی  نا  هَّللا  نم  بلطف  ةورملا  لها  ۀمیـش  نم  سیل  هنال  هدـحو  لکای  نا  هرکی  ناک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هنال  وا  لوق  ینعی  یبیط 
لاح دـشابن  دوجوم  نیلکاوم  زا  یـسک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانج  روضح  رد  هک  یتقو  رگم  دوشیمن  مامت  هلکاوی 

تلکاوم وا  اب  هک  دوبن  بانج  نآ  تداع  زا  دوب و  رضاح  بانج  نآ  مداخ  سنا  هک  ینعم  نیاب  رظن  هصاخ  تسین  کش  نآ  دوجو  رد  هکنآ 
ماقم رد  ننـست  لها  دوخ  هک  تسا  هدیـسر  يّدـحب  یبیط  مالک  تفاخـس  هک  دـش  روهظ  لامک  رد  اجنیزا  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  سپ  دـیامرفن 

زا دـعب  يراق  هچنآ  اما  دـنزادرپیم  نآ  لامخا  عفد و  لاطبا و  ّدرب و  نـالعالا  راـهجالاب و  دـنزاسیم و  رهاـظ  نآ  تکاـکر  نهو و  قیقحت 
لیلع لیوات  نیا  هک  یتسناد  لیمج  لیـصفتب  لیلجلا  هَّللا  دـمحب  اـقباس  سپ  هدومن  رهاـظ  لوعم  ار  یتشبروت  لوا  لـیوات  یبیط  مـالک  ضقن 
بلاج شناراثن  ناج  يارب  ببـس  نیاب  لیبن و  هفلاخ  تلیـضف  ساسا  مداه  ناب  ثبـشت  کسمت و  هکلب  تسین  لیوعت  داـمتعا و  لـباق  زگره 
ماقملا عیفر  یتشبروت  لوا  لیوات  دـییأتب  مالک  رخآ  رد  يراق  هچنآ  اما  تسلیوع  بیحن و  جاـعزنا و  قلق و  فانـصا  ثروم  لـیبو و  باذـع 

نیا شباوج  سپ  دوشیمن  نکمم  نم  ریدـقت  یب  نآ  عمج  هک  هدـش  دراو  يروما  رد  لامعالا  لضفا  ظـفلب  هدـیدع  ثیداـحا  هک  هدـییارس 
مه قح  لها  هک  دـیآیمن  مزال  نا  زا  دـشاب  هداتفا  مزال  لیوات  نینچ  نداد  هار  دوخ  ثیداحا  تفاهت  عفر  يارب  ار  تنـس  لـها  رگا  هک  تس 

تاعمل رد  زین  قحلا  دبع  خیـش  دننکن و  رب  ناشلیئـض  لیوست  ساسا  نآ  عمق  علقب و  دـننک و  لوبق  ناشیا  زا  ریط  ثیدـح  رد  ار  لیوات  نیا 
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تاعمللا یف  لاق  هدیدرگ  تارکنم  بئاجع  ردصم  تاوفه  بئارغ  يادب  اب  دیدرگ  فیرش  ثیدح  نیا  لیواتب  ةاکشم  حرش 
کقلخ ّبحاب  هلوق 

وه نم  وا  ۀـبیرقلا  ۀـبارقلا  يوذ  نم  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  وا  همع  ینب  نم  هَّللا  قلخ  ّبحا  وا  کـقلخ  ّبحا  نم  دارملا  ناـب  نوحراـشلا  لّوا 
هدـساف و تـالیوات  نیا  هک  تسرهاـظ  رپ  اولاـق و  اذـکه  ماـقملاب  قفوا  برقا و  ریخـالا  هجوـلا  اذـه  هیلإ و  یناـسحاب  قـحا  برقا و  یلوا و 
نهوب و لیـضفتلا  لیبس  یلع  نیرب  قباس  هک  تسیبیط  یتشبروت و  تاهّومم  نامه  هدراش  تاهوفت  هدراـب و  تـالوقت  هدـساک و  تـالیوست 

یلا انب  ۀجاح  الف  يدید  نیب  تقیقح  مشچب  نامجرت  تعانم  نایب  فصاوعب  نآ  فصق  فسن و  يدیـسراو و  نآ  ناوه  فخـس و  نالطب و 
تناهم تاملک  نیا  دعب  قحلا  دبع  خیش  هک  تس  نیا  هبرغتـسم  تابجعم  زا  اهلالتخا و  راهظاب  نایبلا  رارکت  یلا  انل  ۀقاف  اهلاطباب و ال  ۀیانعلا 

هَّللا دمحب  هدومن و  درس  فیرش  ثیدح  نیا  لیوات  موزل  نایب  رد  هک  ار  ماقم  الاو  یتشبروت  ماظن  تفاخس  مالک  تایآ 
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رجح نباب  نآ  ندومن  تبسن  زا  دیامنیم و  دراد  روبح  حرم و  ياصقا  رورس و  ججبت و  لامکب  دیـسر  ققحت  تیاهنب  نآ  نالطب  افنآ  یلاعت 
ثیح دـیامرفیم  رهاظ  لوفغ  تهالب و  بسابـس  لوهذ و  تلفغ و  هماهم  رد  دوخ  ینادرگرـس  تیاـغ  قعاوص  رد  نا  داریا  يوعد  یکم و 

انک ال نا  نحن و  لاق  لیوط  حیصف  حیلم  مالکب  ثیدحلا  اذهل  لیواتلا  نع  راذتعالا  یف  قعاوصلا  باتک  یف  رجح  نبا  خیشلا  یتا  دقل  لاق و 
ۀبیرقلا و ۀبارقلاب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرب  هصاصتخا  مالسالا و  یف  هقباوس  همدق و  هنع و  هَّللا  یـضر  یلع  لضف  هَّللا  دمحب  لهجن 

یف ثیداحالا  هذه  لاثما  ریرقت  نع  برضن  نا  يرن  انـسلف  هیف  نولاغلا  هیعدی  امم  یلوا  يوقاب و  هّبح  نم  کسمتن  نیّدلا و  یف  هاّیا  هتاخاوم 
بذلاب انرما  یمح  هتظفاحمب و  انرما  باب  اذـه  نیلطبملا و  لاحتنا  نیلهاجلا و  لیوات  نیلاغلا و  فیرحت  نم  اهیف  یـشخن  امل  احفـص  اهباصن 

ۀعیرذ هذختیف  هحانج  لحتنملا  هب  لصوی  هماهس و  عدتبملا  هب  شیری  ثیدح  اذه  قدصلا و  هیف  مدقن  قحلا و  هیف  رـصنن  نا  انیلع  قیقحف  هنع 
لوقنف و هَّللا  لوسر  دعب  نیّدلا  هب  میقا  دامع  موقا  ۀمالا و  هذه  یف  نوملسملا  هیلع  عمجا  مکح  لوا  یه  یتلا  رکب  یبأ  ۀفالخ  یف  نعطلا  یلا 

ناکمل ۀباحـصلا  عامجا  اهیلإ  امـضنم  حاحـصلا  رابخالا  نم  هتیریخب  لوقلا  رکب و  یبأ  میدقت  بجوا  ام  مواقی  ثیدحلا ال  اذه  قیفوتلا  هّللاب 
اذـه یف  لخد  نمم  هیوری  يذـلا  یباحـصلا  امیـس و  عامجالا ال  فلاخی  ام  یلع  هلاثما  لمح  زوجی  الاقم و ال  لـقنلا  لـهال  هیف  ناـف  هدـنس 

هدقتعا و ام  هیلع  ضقتنی  هجو ال  یلع  لوای  نا  لیبسلاف  ثیدحلا  اذه  هنع  تبث  ولف  هفالخ  هنع  لقنی  مل  هرمع و  ةدم  هیلع  ماقتسا  عامجالا و 
یتشبروت مالک  مالک  نیا  هک  تسحوضو  لامک  رد  ةروکذـملا و  هوجولا  دـحا  یلع  لمحی  نا  وه  ادانـسا و  انتم و  حـصا  وه  ام  فلاخی  ـال 

هک یـسک  ره  هدیدرگ و  نآ  رخآ  رد  ریـسی  رییغت  فذح و  بکترم  ماقم  نیرد  قحلا  دبع  هکنآ  الا  هدمآ  نایب  ضرعمب  اقباس  هک  دـشابیم 
چیه ماظن  تفاخس  مالک  نیزا  نا  رد  هک  تسناد  دهاوخ  ققحت  تیاهنب  دروخرب  قعاوص  باتکب  دشاب و  هتشاد  هیبرع  تاملکب  یـسنا  یندا 
داریا ياعدا  درکیم و  افتکا  واب  شتبـسن  رب  ضحم  دوب  هدرک  تبـسن  رجح  نیاب  ار  مالک  نیا  قحلا  دـبع  رگا  شاک  تسین و  يرثا  ینیع و 

یتشبروت مالک  مالک  نیا  دنچ  ره  هک  دنیوگب  يراچانب  هک  دیـسریم  ار  شعابتا  تروص  نیرد  هک  اریز  داهنیمن  زاغآ  قعاوص  رد  ار  نآ 
دراب رذع  نیا  هچ  رگا  دـشاب  هدرک  نامگ  وا  دوخ  زا  ار  نآ  هدـید  رجح  نبا  بتک  زا  یباتک  رد  ار  نآ  قحلا  دـبع  هک  تسلمتحم  رگم  تس 
نباب مالک  نیا  تبـسن  فصو  اب  ماقم  نیرد  قحلا  دـبع  ترـضح  نوچ  نکل  دوب  ناش  يارب  مالم  رجز و  هفعاـضم  فاغـضا  بجوتـسم  زین 
لصا تعجارم  زا  هک  یتسناد  افنآ  هچ  دسریمن  شعابتا  تسد  زین  لیمج  ریغ  لیوست  نیاب  هدیدرگ  مه  قعاوص  رد  نآ  داریا  یعدم  رجح 
لیوات رد  قحلا  دبع  خیش  هک  تشاد  دیابن  رطاخب  مه و  ریغ  نع  الـضف  تسراکـشآ  مه  نیزیمم  لافطا  رب  دساف  ياعدا  نیا  نالطب  قعاوص 

نیرد هک  هتـساوخ  نانچ  قیهفت  عطنت و  قلذحت و  عرعرت و  دـیزمب  شترـضح  هکلب  هدرک  افتکا  عیظف  عینـص  نیمه  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا 
درامگ رب  لیوست  عیملت و  تیاغ  یـصقا  غولب  رب  دوخ  يالاو  تمه  دراذـگ و  رتـالاب  یمدـق  راعـش  بصعت  نیلوسم  رگید  زا  راـخ  رپ  يداو 

ریغ ثیدحلا  نا  رهاظلا  نم  نا  هناش  امع  هناص  همـصی و  امع  هَّللا  همـصع  فیعـضلا  دـبعلا  لاق  هتفگ  هقباس  ترابع  دـعب  تاعمل  رد  هچنانچ 
دارملاف تایثیحلا  هوجولا و  عیمج  نم  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  وه  هَّللا و  قلخ  ۀلمج  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نال  رهاظلا  یلع  لومحم 
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هریغ ۀباحصلا و  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نامز  لها 
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سیل هنال  هوجولا  هجولا و  صیصخت  یلا  لب  قلخلا  صیصخت  یلا  ۀجاح  الف  ۀصوصخم  ةددعتم  هوجو  وا  صاخ  دحاو  هجو  نم  نوکی  امنا 
یف وه  اـّمنا  ۀباحـصلا  یف  مـالکلا  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  نیقولخملا  لـضفا  نیبوبحملا و  دیـس  يوس  هوجولا  عیمج  نم  لـضفا  ّبحا و 

تکاکر مالک  نیا  دنچ  ره  ملعا و  هَّللا  تایثیحلا و  هوجولا و  رابتعا  ۀلئسملا  هذه  یف  صلخملا  ۀیبحالا و  باوثلا و  ةرثک  ۀهج  نم  ۀیلـضفالا 
رظان هقباس و  تاریرقت  لماتم  رب  نآ  فخـس  تیاهن  یلاعت  هَّللا  دمحب  دشاب و  هدوب  نآ  داسف  نالطب و  راهظاب  یتجاح  هک  تسنانچ  هن  مایتلا 

نیا هک  ار  ینعم  نیا  قحلا  دـبع  ياعدا  هک  میوگیم  حـیرفتلل  ابلج  حیـضوتلل و  ام  نکیل و  تسنهربم  نشور و  دوخب  دوخ  هقباـس  تاـنییبت 
عیمج نم  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  بانج  نآ  ندوب  قلخ و  هلمج  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاـسر  باـنج  ندوب  ببـسب  ثیدـح 
ماقم نیقحلا  دـبع  هکنآ  رگم  دـناهداهن  زاغآ  وا  عابتا  یتشبروت و  هک  تسا  هیاپ  يوعد  نامه  تسین  رهاـظ  رب  لومحم  تاـیثیحلا  هوجولا و 
نیا هک  یتفایرد  قبـس  ام  رد  ماعنلا  هَّللا  نوعب  هدیـشخب و  هزات  گـنر  بآ و  ار  نآ  دوخ  معزب  تاـّیثیحلا  هوجولا و  عیمج  نم  همیمـض  مضب 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  بآم  تلاسر  بانج  لوخد  ناکما  معز  تسین و  لومحم  رهاظ  ریغ  رب  لودعم و  دوخ  رهاظ  زا  زگره  فیرش  ثیدح 
نآ ثیدح  ظافلا  دافمب  رظن  الصا  دنکیم  اعدا  ار  بانج  نآ  لومش  ناکما  هک  یسک  ره  تسدساف و  یهاو و  تیاغب  نآ  مومع  رد  ملس  و 

تراهم و همه  نآ  فصو  اب  قلحلا  دبع  هنوگچ  هک  تسبجع  سپ  دسر  هچ  هنّیبم  دـعاوق  هدـهمم و  روما  رگید  ظاحلب  ات  درادـن  مه  بانج 
بآم تلاسر  بانج  داشرا  هحیحـص  صوصن  هحیرـص  تالولدم  زا  رـصب  ّضغ  رظن و  عطق  ظحل و  فرـص  ظقیت  هبنت و  بّردت و  تعارب و 
هتفگ هچنآ  اما  هدومیپ  لاـمها  لاـفغا و  لاـمک  هار  دوخ  رهاـظ  رب  ثیدـح  ندوب  لومحم  ریغ  يوعدـب  هدومن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
مینک مه  میلست  رگا  هک  اریز  تسروهظ  لامک  رد  نآ  نالطب  سپ  ۀباحّصلا  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نامز  لها  دارملاف 
دوخ رهاـظ  رب  ثیدـح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـم  تلاـسر  باـنج  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ّتیبـحا  موزل  ببـسب  هک 
یلـص بآم  تلاسر  بانج  ضحم  ثیدح  مومع  زا  هک  تس  نیا  دمآ  دهاوخ  مزال  هچنآ  بابلا  یف  ام  ۀیاغ  لیلد  نیزا  سپ  تسین  لومحم 

دنشاب و ینثتسم  مه  ناشیا  ریغ  هکئالم و  مالّسلا و  مهیلع  ایـصوا  ایبنا و  رگید  هکنآ  هن  دشاب  ینثتـسم  قلخ  هلمج  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
تسرایسب زا  رایسب  موشم  موعزم  نیا  نالطب  هوجو  دنچ  ره  قحلا و  دبع  موعزم  وه  امک  دشاب  هدوب  هباحـص  ّبحا  فرـص  ّبحا  زا  دوصقم 

ینعا ثیدـح  نیمه  رد  تسملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاـسر  باـنج  دوخ  حیرـص  داـشرا  نآ  هحـضاو  تـالطبم  هلمج  زا  نکل 
بانج نآ  ندومرف 

نیرخآلا نیلوالا و  نم  قلخلا  ّبحا  یلع  لخدا  ّمهَّللا 
بانج هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  ۀیـضاملا و  هوجولا  نم  رـشع  نماثلا  هجولا  یف  ۀلماک  ترم  دق  هدـش و  عقاو  یلزاغم  نبا  تیاور  رد  هچنانچ 

مامت تحارصب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآم  تلاسر 
نیرخآلا نیلوالا و  نم  قلخلا  ّبحا 

تأرج و ردـق  هچ  تسا  هباحـص  زا  بحا  ضحم  قلخلا  ّبحا  زا  باـنج  نآ  دارم  هک  ینعم  نیا  لـطاب  ياـعدا  زاـب  دـشاب  هدوـمرف  بلط  ار 
وأ صاخ  دـحاو  هجو  نم  نوکی  امنا  هریغ  هتفگ و  هچنآ  اما  دوب  دـهاوخ  بانج  نآ  هحیرـص  تقاـشم  تدـناعم و  تفلاـخم و  رب  تراـسج 

هوجولا عیمج  نم  لضفا  ّبحا و  سیل  ّهناف  هوجولا  وا  هجولا  صیـصخت  یلا  لب  قلخلا  صیـصخت  یلا  ۀـجاح  الف  ۀـصوصخم  ةددـعم  هوجو 
عامتجا تسلیئض و  سیلدت  هیومت و  فرـص  لیلدیب و  يوعد  نیع  سپ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  نیقولخملا  لضفا  نیبوبحملا و  دّیـس  يوس 

فرص عونمم  تسین و  عونمم  زگره  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآم  تلاسر  بانج  ریغ  رد  ۀیلضفالا  یف  هربتعم  ّتیبحا  هوجو  عیمج 
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رد هدوجوم  هوجو  عیمج  لامک  زا  دئاز  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآم  تلاسر  بانج  ریغ  رد  هدوجوم  هوجو  عیمج  لامک  هک  تسنیمه 
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تباث سپ  دیاین  مزال  تسروذحم  هک  بانج  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانج  ریغ  ّتیبحا  ات  دشاب  بانج  نآ  تاذ 
هوجولا عیمج  نم  بانج  نآ  ندوب  بحا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  یـسدق  تاذ  رد  ّتیبحا  هوجو  عیمج  عامتجا  هک  دش 

ای هجو  صیصخت  بانج  نآ  هماع  ّتیبحا  رد  هک  تسا  هدرک  مزال  زیچ  هچ  دشاب  لاونم  نینچ  رب  لاح  هاگ  ره  درادن و  عنم  زا  یهجو  زگره 
صیصخت رد  رگا  دوش و  فورصم  نآ  دافم  حیرص  زا  ببس  یب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  مالک  دیآ و  هدرک  هوجو 

تعانـش و رد  دـمآیمن  مزال  رگید  يزیچ  نآ  رهاظ  زا  بانج  مالک  فرـص  زج  هوجو  اـی  هجوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ّتیبحا 
بحاـص هاـش  لوا  لـیوات  در  رد  هک  اـم  ناـینبلا  عینم  ناـیب  زا  هریثک  هوجوب  نآ  داـسف  نـالطب و  هک  فیکف  دوب  یفاو  یفاـک و  نآ  تعاـظف 

یفن ماقم  رد  مـالک  نیمه  رد  شدوخ  هک  قحلا  دـبع  زا  تسبجع  نیظقیتسملا و  نم  نکف  تسقحتـسم  دافتـسم و  میدروآ  ضرع  ضرعمب 
لها دارملاف  هتفگ  ۀحارص  هدومن و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآم  تلاسر  بانج  يادع  امب  قلخ  صیصخت  رهاظ  رب  ثیدح  تیلومحم 

قلخلا صیصخت  یلا  ۀجاح  الف  هتفگ  هلمج  کی  لصفب  هکلب  اهب  دتعم  هلصاف  الب  زاب  ۀباحصلا و  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نامز 
هَّللا یلـص  بآم  تلاسر  بانج  يادع  امب  قلخ  صیـصخت  شدوخ  الوا  هک  تسدید  لباق  قحلا  دـبع  عیظف  تفاهت  عیدـب و  عینـص  نیا  سپ 
درک دیاب  هوجو  ای  هجو  صیصخت  هکلب  تسین  قلخ  صیصختب  تجاح  هک  دیوگیم  هلمج  کی  هلصافب  زاب  دیامنیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و 

بانج زا  باـنج  نآ  ّتیبحا  یفن  رد  دوبن  قلخ  صیـصختب  ترورـض  اـفلخ  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ّتیبحا  یفن  رد  رگا  سپ 
بآم تلاسر  بانج  زا  بانج  نآ  ّتیبحا  یفن  رد  ارچ  سپ  دوبن  قلخ  صیـصختب  تجاح  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـم  تلاـسر 

نم نا  تفگیم  درکیم و  هوجو  اـی  هجو  صیـصخت  زین  اـجنآ  رد  هک  دوب  نآ  بساـنم  درک  قـلخ  صیـصخت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  یبـنلا  وه  تاـیثیحلا  هوجولا و  عیمج  نم  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  نـال  رهاـظلا  یلع  لوـمحم  ریغ  ثیدـحلا  نا  رهاـظلا 

نم دارملاف 
کیلإ کقلخ  ّبحا  هلوق 

یف وه  امنا  ۀباحـصلا  یف  مـالکلا  مث  هتفگ  هچنآ  اـما  تاـیثیحلا  هوجولا و  عیمج  نم  ـال  ۀـصوصخم  ةددـعتم  هوجو  وا  هجو  نم  قلخلا  ّبحا 
بجع سپ  ۀّیبحالا  ۀیلـضفالا و  نیب  قرفلا  یف  ءاملعلا  ضعب  نم  روهـشملا  لوقلا  یف  امک  اهریغ  ۀّیبحالا  باوثلا و  ةریثک  ۀهج  نم  ۀیلـضفالا 
ّتیبحا سپ  تسباوث  ءاطعا  ملاع  دنوادخ  ّتبحم  ینعم  هک  یتسناد  بیغلا  حـیتافم  ریـسفت  رد  يزار  رخف  حیرـصتب  اقباس  هک  اریز  تسباجع 

نیملکتم رباکا  هک  تسناد  یهاوخ  زین  دعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  تسوا و  باوث  تیرثکا  بجوم  ههبـش  الب  ملاع  دـنوادخ  يوسب  صخش 
ّتیبحا يدابآتلود  ءاملعلا  کلم  یناجرج و  فیرش  دیس  یجیا و  نیدلا  دضع  یـضاق  یناهفـصا و  نیدلا  سمـش  يزار و  رخف  لثم  هیّنس 
فانصا بلاج  باجعتسا و  عاونا  لباق  هدرک  لقن  املع  ضعب  زا  هک  قحلا  دبع  هعیدب  هدافا  نیا  سپ  دناهدرک  لوبق  باوث  تیرثکا  ینعمب  ار 

بئارغ تالوقتلا و  بئاجع  نم  ۀـلاقلا  کلت  يرمعلف  تایثیحلا * هوجولا و  رابتعا  ۀلئـسملا  هذـه  یف  صلخملا  لاق و  اـم  اـما  تسبارغتـسا و 
کلذ نا  تارهازلا * نیهاربلا  لئالدلا و  نم  یـضم  امم  ققحت  و  تارهابلا * تانیبلا  جـجحلا و  نم  قبـس  امم  نّیبت  دـق  هنال  تاهوفتلا *؟؟؟
یهدا یلا  دـئاق  هب  ناـعذالا  لـب  تاهبّـشلا  نم  صلخم  هب  کـسمت  نـمل  سیل  تاثبـشتملا * نـهوا  و  تاکـسمتسملا * نـهوا  نـم  راـبتعالا 

هاگ ره  و  تایامعلا * جهنم  جاهتنا  و  تایاوغلا * کلسم  كولس  نع  مصاعلا  هَّللا  و  تاطرولا *
167 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیننستم ثیدح  حارش  هلیلع  تالیوات  هلیئض و  تالیوست  نالطب  داسف و  ناوه و  فعض و  لامک  نارتقا  تعانم  نایب  نیزا  نانملا  هَّللا  نوعب 
نیا لاطبا  ّدر و  رب  تأرج  هک  ینیملکتم  تاهوفت  تالوقت و  تفاخـس  تعـض و  تکاکر و  تنجه و  لاحلا  سپ  دیدرگ  راکـشآ  حضاو و 

دینش دیاب  اغصا  عمسب  ناشتاریوزت  تاریرقت و  حئابق  حئاضف و  دید و  دیاب  زین  دناهتفاین  فیرش  ثیدح 

ریط ثیدح  لاطبا  رد  ننست  لهأ  نیملکتم  لاوقأ  در 
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اوقلعت دق  رخآ و  مهل  لیلد  هتفگ  ینغم  باتک  رد  يدابارتسا  دمحا  نب  رابجلا  دبع  ةاضقلا  یضاق 
هلوسر هَّللا و  هبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  الجر  ادغ  ۀیارلا  نیطعال  مالّسلا  هیلع  هلوقب 

امب و 
رئاطلا اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهَّللا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق  نم  يور 

قلعتی نا  نکمی  امنا  هنال  دیعب  اذـه  مامالا و  وه  نوکی  نا  بحیف  یلاعت  هَّللا  یلا  مهّبحا  هدـعب و  یلاعت  هَّللا  قلخ  لضفا  هنا  یلع  ّلد  اذإ  اولاق 
ۀقحتـسم ریغ  اهنا  انّیب  دق  لضفالل و  ۀبجاو  ۀمامالا  نا  لاقی  نا  ثیح  نم  الا  هب  قلعتلا  زئاج  ریغف  ماما  هنا  یلع  صنلا  یف  اماف  لضفا  ّهنا  یف  هب 
تـسرهاظ ترابع  نیزا  دـعب  نم  کلذ  یف  لوقلا  نیبنـس  لضفلا و  یف  هریغ  هیواسی  نم  وا  اهالوتی  نا  لوضفملا  یف  عنتمی  هناف ال  لـضفلاب 

دیزمب هدرواین  نابز  رب  دشاب  مه  کیکر  ول  یفرح و  چیه  ریط  ثیدـح  توبث  تحـص و  یفن  باب  رد  هکنآ  زا  رظن  عطق  یـضام  یـضاق  هک 
تفالخ موزل  عنم  نیبلغتم  تفالخ  حیحـصتب  رظن  اما  هدومرف  میلـست  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیلـضفا  رب  ار  نآ  تلـالد  فاـصنا 

اب هک  یتسناد  همکحم  هنیزر  نیهارب  همربم و  هنیتـم  لئالدـب  تاـماقم  رگید  لوا و  جـهنم  رد  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  نوچ  هدومن و  لـضفا  يارب 
اذـه ضقن  یف  هارث  باط  يدـهلا  ملع  دافا  ام  معنل  تسین و  ههبـش  یـضاق  مالک  نـالطب  رد  سپ  تسین  زئاـج  لوضفم  بصن  لـضفا  دوجو 

نا انّیب  دق  انال  اهارجم  يرج  ام  ةاخاوملا و  ۀلالدک  ۀمامالا  یلع  اندنع  نالدی  امنا  امهترکذ  ناذـللا  ناربخلا  ناذـه  یفاشلا  هباتک  یف  مالکلا 
مهلـضفا و ناک  نم  ۀـمامالاب  سانلا  یلوا  نا  لزاـنملا و  بترلا و  یلعا  قاقحتـسا  یلع  ۀـلالد  وهف  میظعتلا  لیـضفتلا و  یلع  ّلد  ءیـش  لـک 

نم ءیـش  همالک  نم  درو  نا  هتماما و  نسحی  لوضفملا ال  نا  یف  مالکلا  نم  فرط  یـضم  دـق  میظعتلا و  لـیجبتلا و  لزاـنم  یلعاـب  مهقحا 
هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  رب  قح  لها  ججح  نایب  رد  نیعبرا  رد  يزار  رخف  هَّللا و  نوعب  هاندسفا  لبقتـسملا  یف  کلذ 

وه ریطلا و  ربخب  کسمتلا  ۀیناثلا  ۀّجحلا 
یعم ریطلا  اذه  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهَّللا  مالّسلا  هیلع  هلوق 

ضارتعالاف ریطلا  ربخب  کسمتلا  وه  یناثلا و  اما  هتفگ  نا  زا  باوج  ماقم  رد  میظعتلا و  باوثلا و  ةرثک  نع  ةراـبع  یلاـعت  هَّللا  نم  ۀـبحملا  و 
لوقن نا  هیلع 

کقلخ ّبحاب  مالّسلا  هیلع  هلوق 
حـصی هنا  امهل  المتحم  هنوک  یلع  لیلدـلا  نیعم و  ءیـش  یف  هَّللا  قلخ  ّبحا  نوکی  نا  رومالا و  عیمج  یف  هَّللا  قلخ  ّبحا  نوکی  نا  لمتحی 

ریغ كارتشالا  هب  ام  دـحاولا و  رمالا  اذـه  یف  هَّللا  قلخ  ّبحا  نوکی  رومالا و  عیمج  یف  هَّللا  قلخ  ّبحا  نوکی  نا  اما  لاقیف  اـمهیلإ  همیـسقت 
یلا ّبحا  هنا  الا  دیفی  ظفللا ال  اذه  نذاف  رومالا  عیمج  یف  یلاعت  هَّللا  یلا  ّبحا  هنوک  یلع  لدـی  ظفللا ال  اذـه  نذاف  زایتمالا  هب  امب  مزلتـسم 
اذه نا  تبثف  رخآ  رما  یف  هنم  اباوث  دیزا  هریغ  نوک  عنتمی  رومالا و ال  ضعب  یف  هریغ  نم  اباوث  دیزا  هنوک  دیفی  اذـه  رومالا و  ضعب  یف  هَّللا 
نآ تناـتم  تّوق و  رب  هک  يزار  بیرغ  ریوزت  بیجع و  ریرقت  نیا  هک  تسیلجنم  ربیخ  رظاـن  رب  يوق و  باوج  اذـه  لیـضفتلا و  بجوی  ـال 

اقباس هک  اریز  تسبتارم  ياصقا  غلاب  تکاکر  تفاخس و  رد  هدیزان 
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هک یتسناد  هریثا  هفیـصح  نیهارب  هریثک و  هقیثو  لئالد  زا  يرایـسب  مامت  لیـصفتب  ماـعنملا  هَّللا  دـمحب  ماـقمق  بطاـخم  لوا  لـیوات  باوجب 
ره تسین و  هوجولا  نم  هجوب  صوصخم  بانج  نآ  ّتیبحا  دراد و  تلالد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هماـع  ّتیبحا  رب  ریط  ثیدـح 

صیصخت الوا  هک  میوگیم  ماقم  تبسانمب  رظن  نکل  تسین  مالک  نیا  ضقنب  تجاح  هرهاز  ّهلدا  هرهاب و  ججح  همه  نآ  هظحالم  دعب  دنچ 
دعب امیف  یتایـس  قبـس و  امک  تسـضحم  مارح  ههبـش  الب  نآ  تسرهاظ و  زا  فرـص  روما  ضعبب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا 

نآ تابثا  لیمج  لیـصفتب  تلزنم  ثیدـح  رد  هک  مومعلا  لیلد  ءانثتـسالا  ۀحـص  هدـعاق  ایناث  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  کـلذ  یلع  ّلدـی  اـم  اـضیا 
هلمج زا  هک  اریز  دیامنیم  اّثبنم  ءابه  ار  نوهوم  ریرقت  نیا  میاهدومن 
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کقلخ ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا 
دنیوگب هک  تسنکمم  الثم  تسحیحص  انثتسا 

کیلإ کقلخ  ّبحاب 
قوهز جلبالا و  قحلا  روهظ  یلع  هّلل  دمحلا  دنامن و  یقاب  ههبـش  چـیه  نآ  مومع  رد  دـش  حیحـص  مالک  نیزا  انثتـسا  هاگ  ره  اذـک و  یف  الا 

رد مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسنآ  ریط  ثیدح  لولدم  هک  مینکب  مه  میلـست  رگا  ضرفلا  لیبس  یلع  هکنآ  اثلاث  جلجلا  لطابلا 
تباث هثالث  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  یلاعت  هَّللا  دـمحب  همه  نیا  اب  نکل  دوب  رثکا  باوث  يور  زا  بحا و  صاخ  يرما 

لوسر و ادخ و  بوبحم  رما  نالف  رد  هثالثلا  نم  دحا  هک  درک  دنناوتیمن  تباث  ّقح  لها  رب  تنـس  لها  هجو  چیه  هک  اریو  هن  دـش  دـهاوخ 
هَّللا دمحب  سپ  مالّسلا  هیلع  هنم  اباوث  رثکا  ّبحا و  مهدحا  نوکی  نا  نع  الضف  باوثلا و  ۀیرثکا  ۀّیبحالا و  نع  الـضف  دندوب  باوث  قحتـسم 

میظع ررـض  بلاج  ناعمالا  دـنع  هکلب  دـشخبیمن  واب  یعفن  زین  میلـست  ضرف  رب  يزار  کیکر  ریرقت  نیا  هک  دـیدرگ  رهاظ  اـجنیزا  یلاـعت 
يزار فیناصت  رب  هکنآ  فصو  اب  يدنقرمسلا  ینسحلا  فرشا  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  اریثک و  کبیل  الیلق و  کحـضیلف  تسوا  دوصقمب 

تیلـضفا ّهلدا  رگید  ریط و  ثیدـح  باوجب  نکل  درآیم  قح  لـها  هلباـقمب  عیزوتلا  قیرفتلاـب و  ول  ار و  وا  تاریرقت  اـجباج  دراد و  تیفقاو 
باوجب شاعترا  بارطـضا و  تیاهن  شاهدنا و  تریح و  دیزمب  هدومن  كرت  رـسکی  ار  وا  دـیلقت  عابتا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

دعب سانلا  لضفا  یف  ثلاثلا  لصفلا  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  فئاحص  باتک  رد  هچنانچ  هدروآ  نابز  رب  بیرغ  فرح  هس  ود  لئالد  همه  نآ 
رثکا ۀعیـشلا و  لاق  رکب و  وبا  ّهنا  ۀـلزتعملا  ءامدـق  ۀّنـسلا و  لها  لاقف  هیف  اوفلتخا  هَّللا و  دـنع  اباوث  رثکا  نوکی  نا  انهه  لضفالاب  دارملا  یبّنلا 

َُهلام  ِیتُْؤی  يِذَّلا  یَْقتَْألا  اَُهبَّنَُجیَس  یلاعت  هلوق  لوالا  نیهجوب  ۀنّسلا  لها  لالدتسا  یلع  وه  ۀلزتعملا  نم  نیرخأتملا 
ْمُکاْقتَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  یلاعت  هلوقل  یلاعت  هَّللا  دنع  مرکا  یقتالا  نیرسفملا و  رثکا  دنع  هنع  هَّللا  یضر  رکب  وبا  وه  دارملا  ةروسلا و 

یناثلا لضفا  هَّللا  دنع  مرکالا  و 
رکب یبأ  نم  لضفا  نیلسرملا  نییبنلا و  دعب  دحا  یلع  تبرغ  سمش و ال  تعلط  ام  هَّللا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 

اما ۀیلقعلا  ۀیلقن و  وا  ۀیلقع  اما  ۀلیضفلا  ناب  ۀعیـشلا  تجتحا  هنم و  لضفا  سیل  هریغ  ناب  لب  لضفا  هنا  یلع  ّلدی  اذه ال  ناب  ۀعیّـشلا  باجا  و 
ّمع ناک  نا  سابعلا و  هَّللا و  لوسر  یلا  برقا  هنالف  بسنلا  اما  لضفا  وهف  کلذ  عیمج  یف  ۀباحّصلا  لمکا  ّیلع  ناک  بسحلاب و  وا  بسنلاب 
نب بلاط  یبأ  نب  یلع  ّهنأل  مالا  بالا و  نم  ایمـشاه  یلع  ناک  امهنم و  اخا  بلاط  وبا  ناک  بالا و  نم  هَّللا  دـبع  اخا  ناـک  هّنکل  هَّللا  لوسر 

بلطملا دبع 
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لضفا یمشاهلا  مشاه و  نب  دسا  تنب  ۀمطاف  نب  یلع  مشاه و  نب 
امشاه شیرق  نم  یفطصا  اشیرق و  لیعامسا  دلو  نم  یفطصا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوقل 

هبطخ یف  رکذ  هنالف  ملعلا  اما  ۀباحـصلا  نم  لمکا  متا و  هیف  وه  ۀعاجّـشلا و  ملعلا و  دهزلا و  ةدیمحلا  تافـصلا  فرـشا  نالف  بسحلا  اما  و 
یهتنی قرفلا  عیمج  ۀباحـصلا و  نم  دحال  مالکلا  یف  دجوی  مل  ام  داعملا  لاوحا  ردـقلا و  ءاضقلا و  ةوبنلا و  لدـعلا و  دـیحوتلا و  رارـسا  نم 

یلع و یلا  بستنملا  یئابجلا  ذیملت  ناک  هنال  هیلإ  بستنم  اضیا  يرعشالا  هیلإ و  مهسفنا  نوبسنی  ۀلزتعملا  ناف  هیلإ  لوصالا  ملع  یف  مهتبـسن 
ریسفت هنم  ملع  هل و  اذیملت  ناک  نیرسفملا  سیئر  سابع  نبا  هتذمالت و  مهرباکا  هنع  سانلا  دعبا  مهنوک  عم  جراوخلا  نیب و  ۀعیشلا  باستنا 

هقفلا و ملع  یف  ناـک  بیغلا و  رارـسا  لـمرلا و  موجنلا و  رعـشلا و  باـسحلا و  ۀـمکحلا و  لـثم  ۀـقیقد  مولعب  قلعتت  یتلا  عضاوملا  نم  ریثک 
الا هفرعی  يذلا ال  نطابلا  ۀیفصت  كولـسلا و  ملعب  املاع  ناک  هیلإ و  یلئدلا  دوسالا  ابا  دشرا  هنم و  وحنلا  ملع  ءایلعلا و  ۀجردلا  یف  ۀحاصفلا 

مهتذمالت و نم  وا  هدالوا  نم  وا  هنم  خیاشملا  عیمج  هذخا  یّتح  ءایلوالا  ءایبنألا و 
روبزلا لها  نیب  مهلیجناب و  لـیجنالا  لـها  نیب  مهتاروتب و  ۀـیروتلا  لـها  نیب  تیـضقل  اـهیلع  تسلج  مث  ةداـسولا  ترـسک  ول  لاـق  هنا  يور 
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ملعا انا  الا و  راهن  وا  لیل  وا  ضرا  وا  ءامس  وا  لبج  وا  لهـس  وا  رحب  وا  ّرب  یف  تلزنا  ۀیآ  نم  ام  هَّللا  مهناقرفب و  ناقرفلا  لها  نیب  مهروبزب و 
تلزن ءیش  ّيأ  یف  تلزن و  نمیف 

انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  لاق  هنا  يور  و 
یلع مکاضقا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  و 

رمعلا لوا  نم  تاروظحملا  نع  زارتحالا  ۀیو و  ایندلا  تاّذللا  كرت  نم  رتاوتلاب  هنم  ملع  املف  دهزلا  اما  مولعلا و  عیمج  یلا  جاتحی  ءاضقلا  و 
یتح حرشلا  نع  ۀّینغف  ۀعاجشلا  اما  هتذمالت و  ءادردلا  یبأ  یسرافلا و  ناملس  ّرذ و  یباک  ۀباحصلا  داهز  ناک  ةردقلا و  عم  هرخآ  یلا 

راقفلا وذ  ّالا  فیس  یلع ال  ّالا  یتف  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  لاق 
نیلقثلا ةدابع  نم  ریخ  یلع  ۀبرضل  بازحالا  موی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  و 

َو یلاعت  هَّللا  لزناف  راطفالا  دـنع  اهریغ  هدالوال  هل و ال  ناـک  اـم  صاوقا  ۀـثالث  یطعا  یتح  يوصقلا  ۀـجردلا  اـهیف  غلب  هناـف  ءاخـسلا  اذـک  و 
ًاریِسَأ َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی 

نیسحلا و نسحلاک و  ۀباحّصلا  دالوا  لضفا  هدالوا  ناک  و 
ۀنجلا لها  بابش  ادیس  امه  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لاق 

مه ةروهـشملا و  ۀمئالا  لثم  نیـسحلا  دالوا  ۀیکزلا و  سفنلا  ینثملا و  نب  هَّللا  دبع  ثلثملا و  نسحلا  ینثملا و  نسحلا  لثم  نسحلا  دالوا  مث 
خیاشم نم  یماطـسبلا  دـیزی  وبا  ناک  امهنم و  نوقابلا  قداصلا و  رفعج  نم  هقفلا  اذـخآ  هَّللا  امهمحر  کلام  ۀـفینح و  وبا  ناک  رـشع و  اـنثا 

ۀمالا و نم  رباکالا  عامتجا  اضیا  هراد و  باوب  ناک  اضّرلا و  ّیلع  دی  یلع  ملسا  یخرکلا  فورعملا  قداّصلا و  رفعج  راد  یف  ءاقس  مالـسالا 
امف ۀیلقنلا  لئاضفلا  اما  ماوعلا و  لوقب  ةربع  لضفا و ال  هنا  یلع  ّلاد  هتیعیش  یلع  اهئاملع 

ریطلا ربخ  یلوالا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نع  يور 
وه و 

ّبحاب ینتئا  ّمهّللا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 
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ۀیناثلا هعم  لکا  یلع و  ءاجف  ریطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ 
وه ۀلزنملا و  ربخ 

يدعب ینب  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 
نم يوقا  اذه  و 

رکب یبأ  نم  لضفا  یلع  نییبنلا  دعب  تبرغ  سمش و ال  تعلط  ام  هَّللا  رکب و  یبأ  قح  یف  هلوق 
نوکی ام  ّهنا  یلع  هنم ال  لضفا  ناک  ام  ریغلا  نا  یلع  لدـی  اضیا  هریع و  نم  لضفا  هنا  یلع  هنم ال  لضفا  سیل  هریغ  نا  یلع  لدـی  اـمنا  هنـال 

ءایبنالا ۀبترم  هل  نا  یلع  ّلدی  ۀلزنملا  ربخ  اضیا  هدعب و  نوکی  ربخلا و  اذه  دورو  دنع  نوکی  نا ال  زاجف 
يدعب ینب  هنا ال  الا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوقل 

هنم لضفا  سیل  ءایبنالا  بتارم  نم  یلوا  وه  نمم  هریغ  نا  یلع  ّلدی  اّمنا  رکب  یبأ  ربخ  و 
نیلسرملا نیّیبّنلا و  دعب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوقل 
ۀیارلا ربخ  ۀثلاثلا  هنم  لضفا  یلع  نوکی  نا  زاجف 

ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تابف  اـمزهنم  عجرف  رمع  ثعب  مث  اـمزهنم  عجرف  ربیخ  یلا  رکب  اـبا  ثعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هنا  يور 
ضرعتف رارف  ریغ  ارارک  هلوسر  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  الجر  ۀیارلا  نیطعال  لاق  ۀیارلا و  هعم  سانلا و  یلا  جرخ  حبصا  املف  امتغم 
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ۀیارلا هیلإ  عفد  مث  هینیع  یف  لفتف  نینیعلا  دمرا  هنا  لیقف  ّیلع  نیا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  راصنالا  نورجاهملا و  هل 
ةدایّسلا ربخ  ۀعبارلا 

برعلا دیس  تسل  یما أ  تنا و  یباب  تلقف  برعلا  دیـس  اذه  لاقف  ّیلع  لبق  اذإ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  دنع  ۀسلاج  تنک  ۀشئاع  تلاق 
برعلا دیس  وه  نیملاعلا و  دیس  انا  لاقف 

یلوملا ربخ  ۀسماخلا 
هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  لاق 

هاوقت و یف  عشوی  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاق  هنا  ۀباحـصلا  لـئاضف  یف  یقهیبلا  دـمحا و  يور  و 
ّیلع هجو  یلا  رظنیلف  هتدابع  یف  یسیع  یلا  هتبیه و  یف  یسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا 

ۀسداسلا
یـضقی يدـعب  هکرتا  نم  ریخ  يریزو و  یخا و  نا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  کـلام  نب  سنا  نع  يور 

بلاط یبأ  نب  یلع  يدع  زجنی و  ینید و 
ۀعباسلا

رفک دقف  یبأ  نم  رشبلا  ریخ  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  هنا  دوعسم  نبا  نع  يور 
ۀنماثلا

قلخلا ریخ  هلتقی  اقفانم  الجر  ناک  ۀیدثلا و  يذ  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  هنا  يور 
بلاط یبأ  نب  یلع  هلتاق  ناک  ۀمالا و  هذه  ریخ  ۀیاور  یف  و 

کلعب مهنم  راتخاف  ایناث  علطا  مث  اّیبن  هذختا  كابا و  مهنم  راتخا  ایندلا و  لها  یلع  علطا  یلاعت  هَّللا  ّنا  ۀمطافل  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاق  و 
ةدیمحلا لئاضفلاب  فوصوم  هَّللا  دنع  مرکم  ۀباحصلا  عیمج  لب  ۀعبرالا  ءافلخلا  نم  دحاو  ّلک  نا  قحلا  اولاق و  ام  اذه 

لقن رد  هدومن و  يرییغت  ّقح  لها  هبوجا  ضعب  نایب  رد  وگ  يدنقرمس  نیدلا  سمش  هک  تسراکشآ  حضاو و  تراشب  رسارس  ترابع  نیزا 
زا هک  تاملک  زا  يذبن  تالمج و  زا  یضعب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رب  ّقح  لها  هنیتم  تالالدتـسا  هنیزر و  تاجاجتحا 

ار هدیدس  ریغ  تالیوات  عادتبا  هدـیعب و  تاهیومت  عارتخا  نوچ  باوج  ماگنه  نکل  هدومرف  هفاضا  الهج  ای  ۀـسایک  دوب  هدـشن  رداص  ناشیا 
رابک راغص و  مالم  لذع و  لامک  بلاج  رانشلا و  ۀحضاو  تفزاجم  حوضو  ببس  راوعلا و  شحاف  بصعت  روهظ  بجوم 
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هَّللا و دنع  هباحص  عیمج  هعبرا و  يافلخ  زا  دحاو  ره  تیمرکم  ياعدا  يوسب  راچان  هتفای  راقحتسا  راکنتسا و  ءازهتـسا و  تیاهن  رب  ثعاب  و 

فرص یناسل و  يوعد  ضحم  هکنآ  رب  هوالع  دنقرمـس  همالع  دساف  ياعّدا  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  هتفاتـش و  هدیمح  لئاضفب  ناشتیفوصوم 
رد مارک  قح  لها  مالک  ههبـش  ـالب  هک  اریز  دوشیمن  ادـیپ  ماـقم  نیرد  نآ  داریا  يارب  فیخـس  ول  یهجو و  چـیه  تسیناـبملا  دـساف  لوقت 

عیمج هثالث و  يافلخ  ضرفلاب  رگا  سپ  تسنیمه  مه  ثیداحا  رگید  ریط و  ثیدح  دافم  دوب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا 
تـسین مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیلـضفا  یفاـنم  ینعم  نیا  دنـشاب  هدوب  مه  هدـیمح  تافـصب  فصتم  هَّللا و  دـنع  مرکم  هباـحص 
تقیقح نابز  مالثنالا  حیرـص  ماظنلا  لولحم  مالک  نینچ  نیاب  هک  دوب  هداد  ور  یتلاح  هچ  ریحت  طرف  زا  ماقم  نیرد  ار  يدنقرمـس  منادیمن 

زا زین  يواضیب  رمع  نب  هَّللا  دـبع  نیدـلا  رـصان  یـضاق  دومرف و  رهاظ  مالک  ینابم  فاـصحاب  دوخ  فاـصتا  تیاـهن  دولآ و  دوخ  ناـمجرت 
رد هضیب  دـنرآیم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  تاـبثا  ضرعم  رد  هک  قح  لـها  هرهاـب  نیهارب  رگید  ریط و  ثیدـح  باوج 

لئاضف رد  یکابیب  دیزمب  هک  دوخ  هلحن  لها  تاعوضوم  زا  هلمج  یقتا و  هیآ  يدنمـشناد  لامک  زا  ام  زآ  درم  هکرعم  نیرد  هتخادـنا  ساط 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  قح  لها  لالدتـسا  هوجو  نایب  رد  الوا  راونالا  علاوط  رد  هچنانچ  هتخاس  دوخ  رپس  دناهتفابرب  لوا  هفلاخ 
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نا ۀحیحّـصلا  رابخالاب  تبث  هنال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـعب  سانلا  لضفا  ناک  ههجو  هَّللا  مرک  اّیلع  نا  سداّـسلا  هتفگ  مالّـسلا 
ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَسُْفنَأ  ۀیاکح  یلاعت  هلوق  نم  دارملا 

ناک نم  لـک  هیلإ و  ساـنلا  برقا  وه  وا  هتلزنمب  ّهنا  اـّما  هب  دارملا  لـب  هنیعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  سفن  سیل  هنا  ّکـش  ـال  یلع و 
ملعتلا یلع  هصرح  ناک  ۀیور و  وا  ریبدت  مهرثکا  ۀنطف و  ءاکذ و  مهدـشا  ناک  هنال  ۀباحـصلا  ملعا  هنال  هدـعب و  قلخلا  لضفا  ناک  کلذـک 

قرف رثکا  ناـف  اـهعورف  اـهلوصا و  ۀـّینیدلا  مولعلا  نونف  یف  امدـقم  ناـک  غلبا و  متا و  هتیبرت  هداـشراب و  مالّـسلا  هیلع  لوسّرلا  ماـمتها  رثکا و 
هیارب و نوذخای  ءاهقفلا  میظعتلا و  ۀیاغ  هنومظعی  ءامکحلا  هلوق و  یلا  مهدعاوق  لوصا  نودنسی  هیلإ و  نوبستنی  نیملکتملا 

یلع مکاضقا  مالّسلا  هیلع  لاق  دق 
باوج ماقم  رد  اماما و  نوکی  نا  بجی  لضفالا  لضفا و  هنوک  یلع  ةدهاش  تدرو  ربیخ  ثیدح  ریطلا و  ثیدـحک  ةریثک  ثیداحأف  اضیا  و 

یَْقتَْألا  اَُهبَّنَُجیَس  َو  یلاعت  هلوق  رکب  یبأ  ۀیلضفا  یلع  لیلدلا  هلثمب و  ضراعم  هنا  سداسلا  نع  هتفگ و  نا  زا 
يزُْجت  ٍۀَمِْعن  ْنِم  ُهَْدنِع  ٍدَحَِأل  ام  َو  یلاعت  هلوقل  عوفدم  یناثلا  اقافو و  یلع  وا  رکب  وبا  اّما  هب  دارملا  ّناف 

ِهَّللا َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  یلاعت  هلوقل  لضفا  هَّللا و  دـنع  مرکا  ناک  یقتا  ناک  نم  لک  يزجت و  ۀـمعن  کلذ  هقافنا و  هتّیبرت و  یف  أشن  اّیلع  ّنأل 
نیلسرملا نییبّنلا و  دعب  دحا  یلع  تبرغ  سمشلا و ال  تعلط  ام  مالّسلا  هیلع  هلوق  ْمُکاْقتَأ و 

رکب و یبأ  نم  لضفا 
رکب یبأ  نم  لضفا  نیلسرملا  نییبّنلا و  دعب  دحا  یلع  تبرغ  سمشلا و ال  تعلط  ام  مالّسلا  هیلع  هلوق 

نیلسرملا نییبنلا و  الخ  ام  ۀنجلا و  لها  لوهک  دّیس  امهرمع  رکب و  یبال  مالّسلا  هیلع  هلوق  و 
یَْقتَْألا  اَُهبَّنَُجیَس  هیاب  لالدتسا  هک  تسرهاظ  رپ  و 

لامک هَّللا  دمحب  تسا  هتفای  رکذ  مامت  لیصفتب  ناب  لالدتـسا  تعاظف  تعانـش و  دوخ  ّلحم  رد  هکنآ  رب  هوالع  دراد و  حیرـص  لاز  للخ و 
تیفقاو تیاهن  زا  ربخ  سپ  هدومن  رکذ  يواضیب  هک  عوضوم  ثیدح  ود  نیا  اما  یتفایرد  دـّلجم  نیمه  رد  یبرقلا  ةّدوم  تیاورب  نآ  نالطب 

ترضح رگم  هَّللا  ناحبس  دهدیم  هرظانم  بادآ  رب  وا  روبع  و 
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دزن ول  ار و  تنـس  لها  ثیداحا  رابخا و  هنوگ  نیا  زگره  قح  لها  هک  دیـسرن  رطاخب  رهمت  ردصت و  رحبت و  همه  نآ  فصو  اب  ار  يواضیب 
نآ رکذ  سپ  دنرامـشیم  باقعالا  تالمترم  قرخ  زا  رتدب  هکلب  دـنرادن  لوبق  دـشاب  هدیـسر  مه  تحـص  جرادـم  یلعاب  تنـس  لها  دوخ 

نمحرلا دـبع  نب  دومحم  نیّدـلا  سمـش  تشاد و  دـهاوخن  زاوج  زا  یتمـس  نآ  لاثما  ریط و  ثیدـح  هضراعمب  مه  نآ  ّقح و  لها  هلباـقمب 
لوصا عورف و  قئاق  درب  ءاوتحا  لوقنم و  لوقعم و  ملع  رد  تعارب  همه  نآ  اب  هدیدرگ  رابت  یلاع  يواضیب  راثآ  یفتقم  عبتم و  زین  یناهفـصا 

رکب وبا  هموعزم  بقانم  هموهوم و  لئاضف  اـب  تضراـعم  هار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیلـضفا  ّهلدا  رگید  ریط و  ثیدـح  باوجب 
هتفگ مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  ّقح  لها  جاجتحا  هوجو  نایب  رد  راونالا  علاوط  حرـش  راظنالا  علاطم  رد  هچناـنچ  هدـیزگ 

َو ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  یلاعت  هلوق  نم  دارملا  نا  ۀحیحـصلا  رابخالاب  تبث  هنال  یبّنلا  دـعب  سانلا  لضفا  ناک  اـیلع  نا  سداـسلا 
ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن 

یبنلا یلا  سانلا  برقا  وه  ایلع  نا  وا  یبنلا  ۀلزنمب  ایلع  نا  دارملا  لب  هنیعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  سفن  سیل  ایلع  نا  کش  ّیلع و ال 
ۀّیور و اریبدت و  مهرثکا  ۀنطف و  ءاکذ و  مهرهشا  ناک  هنال  ۀباحصلا  ملعا  ناک  ایلع  نال  هدعب و  قلخلا  لضفا  ناک  کلذک  ناک  اذإ  الضف و 

ۀینیّدـلا مولعلا  نونف  یف  امدـقم  ناک  غلبا و  ّمتا و  هتیبرت  هداـشراب و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسرلا  ماـمتها  رثکا و  ملعلا  یلع  هصرح  ناـک 
ءاهقفلا میظعتلا و  ۀیاغ  هنومظعی  ءامکحلا  هلوق و  یلا  مهدعاوق  لوصا  نودنسی  هیلإ و  نوبـستنی  نیملکتملا  قرف  رثکا  ناف  اهعورف  اهلوصا و 

هیارب و نوذخای 
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یلع مکاضقا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لاق  دق 
وه ریطلا و  ثیدح  اهنم  لضفا  اّیلع  نا  یلع  ةدهاش  تدرو  ةریثک  ثیداحا  اضیا  ملعلا و  عاونا  عیمج  یلا  هجایتحال  ملعا  یضقالا  و 

یلا ّبحالا  هعم و  لکا  یلع و  هءاجف  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  مالّـسلا  هیلع  لاقف  يوشم  ریط  هل  يدها  مالّـسلا  هیلع  ّهنا 
هباوث ةدایز  یلاعت  هَّللا  دارأ  نم  وه  یلاعت  هَّللا 

هنال ۀکئالملا  یبنلا و  نم  لضفا  مالّسلا  هیلع  هنوک  یلع  لدی  ام  کلذ  یف  سیل  و 
کیلإ کقلخ  ّبحاب  ینتیا  لاق 

هناکف یبنلا  ریغ  نوکی  نا  بجی  یبنلا  یلا  هب  یتاملا  و 
يریغ کیلإ  کقلخ  ّبحا  لاق 

یعم لکای  مالّسلا  هیلع  هلوقل  و 
هـصیصخت نم  مزلی  الف  لکلل  ظفللا  مومع  ریدـقتب  نولکای و  ۀـکئالملا ال  یعم و  لکایف  لکای  نمم  کیلإ  کقلخ  ّبحاـب  ینتیا  هریدـقت  و 

ریبخ ثیدح  اهنم  امهریغ و  یلا  ۀبسنلاب  هصیصخت  ۀکئالملا  مالّسلا و  هیلع  یبنلا  یلا  ۀبسنلاب 
کلذـل ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  بضغف  امزهنم  عجرف  رمع  ثعب  مث  امزهنم  عجرف  ربیخ  یلا  رکب  اـبا  ثعب  مالّـسلا  هیلع  یبنلا  ناـف 

ضرعف رارف  ریغ  ارارک  لوسّرلا  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  الجر  مویلا  ۀیارلا  نیطعال  لاق  ۀـیار و  هعم  سانلا و  یلا  جرخ  حبـصا  اّملف 
هیلإ هیاّرلا  عفد  مث  هینیع  یف  لقتف  نینیعلا  دمرا  هنا  هل  لیقف  یلع  نیا  مالّسلا  هیلع  لاقف  راصنالا  نورجاهملا و  هل 

نا بجی  لضفالا  ۀباحـصلا و  عیمج  نم  لضفا  نوکی  نا  مزلی  امهنم و  لضفا  نوکیف  مدقت  نمیف  دوقفم  هب  هفـصو  ام  نا  یلع  لدی  کلذ  و 
ابا نا  یلع  ّلدـی  امب  ضراعم  لضفا  اّیلع  ّنا  یلع  ۀـّلادلا  لئالّدـلا  نم  انرکذ  ام  نا  سداسلا  نع  هتفگ و  نا  زا  باوج  ماقم  رد  اماما و  نوکی 

يِذَّلا  یَْقتَْألا  اَُهبَّنَُجیَس  َو  یلاعت  هلوق  رکب  یبأ  ۀّیلضفا  یلع  لیلدلا  لضفا و  رکب 
یقتالا فصو  یف  رکذ  یلاعت  هنال  عوفدم  اّیلع  هب  دارملا  نوکی  نا  وه  یناثلا و  قافتالاب و  یلع  وا  رکب  وبا  اما  دارملا  ناف  ۀیآلا 
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یَّکَزَتَی  َُهلام  ِیتُْؤی  يِذَّلا  هلوق 

یَّکَزَتَی  َُهلام  یتا  نا  یلعل  قفتا  ام  ّهنأل  امهب  فوصوم  ریغ  ّیلع  يزجت و  ۀمعن  نم  هدنع  دحال  ام  و 
دارملا نوکی  نا  نیعت  ایلع  یقتالاب  دارملا  نکی  مل  اذإ  يزجت و  ۀمعن  کلذ  هقافنا و  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ۀیبرت  یف  اشن  اّیلع  نال  و 

ْمُکاْقتَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  یلاعت  هلوقل  مرکا  ناک  یقتا  ناک  نم  لک  یقتالا و  وه  رکب  وبا  نوکیف  رکب  ابا 
لضفا و رکب  وباف  لضفا  هَّللا  دنع  وهف  مرکا  ناک  نم  لک  و 

رکب یبأ  نم  لضفا  لجر  یلع  نیلسرملا  نییبنلا و  دعب  تبرغ  سمشلا و ال  تعلط  ام  مالّسلا  هیلع  هلوق 
یلع نکی  مل  اذإ  هنع و  هَّللا  یـضر  رکب  یبأ  نم  لضفا  یلع  نوکی  ـالف  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  یبأ  نم  لـضفا  دـحا  سیل  هنا  یلع  لدـی  هنـال 
یناثلا و نیعتف  عامجالاب  فتنم  لوالا  یلع و  نم  لضفا  رکب  وبا  نوکی  وا  لضفلا  یف  رکب  یبال  ایواسم  نوکی  نا  اماف  رکب  یبأ  نم  لضفا 

نیلسرملا نیّیبنلا و  الخ  ام  ۀنجلا  لها  لوهک  ادیس  امه  رمع  رکب و  یبال  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 
رکب وبا  سانلا  ّمؤیل  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق  و 

لضفا و هنا  یلع  لدی  تادابعلا  لضفا  اهنا  عم  ةولصلا  یف  همیدقت  و 
هلامب ینزهج  هتنبا و  ینجوز  یب و  نما  ینقدص و  سانلا و  ینبذک  رکب  یبأ  لثم  نیا  هدنع و  رکب  وبا  رکذ  دق  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هلوق 

فوخلا ۀعاس  یعم  دهاج  یسفنب و  یناساو  و 
ملعا هَّللا  مث  رمع  مث  رکب  وبا  نییبنلا  دعب  ساّنلا  ریخ  یلع  لوق  و 
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يوسب يواضیبلل  ءافتقا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  ّهلدا  رگید  ریط و  ثیدح  باوجب  یناهفـصا  هک  تس  رهاظ  ترابع  نیزا 
دیزمب دوب  هدرکن  مادـقا  نآ  داریا  رب  يواضیب  هک  تافارخ  بیذاکا و  زا  یـضعب  هتفر  رکب  یبأ  تیلـضفا  هّیمهو  ّهلدا  اب  نآ  تضراعم  راهظا 

حـضاو و هرظانم  بادآ  رب  دوخ  مات  عالطا  ماع و  ناعما  رـصب و  تدـحو  رظن  تقد  مهف و  نسح  تیاهن  هدومن  دراو  عّلـضت  عسوت و  راـهظا 
میلست رد  تحلصم  هدیزرو  افتکا  هفیخس  تضراعم  نیمه  رب  علاوط  حرـش  رد  یناوتان  زجع و  دیزمب  یناهفـصا  دنچ  ره  هدومرف و  راکـشآ 

بکترم يزار  رخف  دیلقت  عابتاب و  دئاقعلا  دیرجت  حرـش  دعاوقلا  دییـشت  رد  نکل  هدید  قح  لها  بولطم  رب  نآ  لاثما  ریط و  ثیدح  تلالد 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رب  قح  لها  لالدتـسا  هوجو  نایب  رد  الوا  هچنانچ  هدـیدرگ  فیرـش  ثیدـح  نیرد  لیلع  لیوات 

کلذ نایب  رئاطلا  ربخ  اهنم  هتفگ و 
دارأ نم  وه  یلاعت  هَّللا  یلا  ّبحالا  هعم و  لکا  یلع و  ءاجف  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاـب  ینتیا  مهّللا  لاـقف  يوشم  رئاـط  هل  يدـها  هنا 

هباوث ةدایز  یلاعت  هَّللا 
هنال ۀکئالملا  یبنلا و  نم  لضفا  هنوک  یلع  ّلدی  ام  کلذ  یف  سیل  و 

کیلإ کقلخ  ّبحاب  ینتئا  لاق 
يریغ و کیلإ  کقلخ  ّبحا  لاق  هناکف  یبنلا  ریغ  نوکی  نا  بجی  یبّنلا  یلا  هب  یتاملا  و 

یعم لکای  هلوقل 
یبنلا یلا  ۀبسنلاب  هصیـصخت  نم  مزلی  ّلکلل ال  ظفللا  مومع  ریدقتب  نولکای و  ۀکئالملا ال  یعم و  لکای  نمم  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  هریدقت  و 

نا نکما  لب  اقلطم  قلخلا  ّبحا  هنا  یلع  لدی  ریطلا ال  ثیدـح  هتفگ و  نا  زا  باوج  ماقم  رد  امهریغ و  یلا  ۀبـسنلاب  هصیـصخت  ۀـکئالملا  و 
مزلی کلذ ال  دنع  هضعب و  یف  وا  ءیش  لک  یف  کقلخ  ّبحا  لاقی  ناب  راسفتسالا  ّحصی  ذإ  ءیش  نود  ءیش  یلا  رظنلاب  قلخلا  ّبحا  نوکی 
اذـه یلعف  لیق  ناف  رخآ  ءیـش  یف  اباوث  دـیزا  هریغ  نوکی  نا  زاج  لب  ءیـش  ّلـک  یف  ةداـیزلا  هریغ  یلع  ءایـشالا  ضعب  یف  هباوث  ةداـیز  نم 

یف ةدئاف  يأ  ریدقتلا 
کیلإ کقلخ  ّبحاب  ینتیا  هلوق 

هجو نم  هَّللا  دنع  ّبحا  سیل  نّمع  هصیصخت  هیف  ةدئافلا  انلق 
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هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هقلطم  ّتیبحا  رب  ریط  ثیدـح  تلالد  عنم  رد  یناهفـصا  هک  تسا  راکـشا  حـضاو و  تبارغ  رـسارس  ترابع  نیزا 
هک هقباس  ّهلدا  رب  هوالع  یلاعت  هَّللا  دمحب  نوچ  هدومن و  دراو  ریسی  رییغتب  ار  وا  ریوزت  رسارس  ریرقت  هدرک  رایتخا  يزار  حیرص  دیلقت  مالّسلا 

تـسین نآ  نهو  حاضیاب  یتجاح  اذهل  یتسناد  نآ  نالطب  داسف و  تیاهن  يزار  باوجب  بیرقنع  تسهیهاو  هبـش  نیا  لطبم  حوضو  لامکب 
یف ةدئاف  ّيأ  ریدقتلا  اذه  یلعف  لیق  ناف  هتفگ  هّبنت  دیزمب  دوخ  مالک  رخآ  رد  یناهفصا  هچنآ  اّما 

کیلإ کقلخ  ّبحاب  ینتئا  هلوق 
ضرع رایتخایب  نآ  عامتسا  دعب  هچ  دوب  رتهب  نتفگ  زا  مالک  نیا  نتفگن  سپ  هجو  نم  هَّللا  دنع  ّبحا  سیل  نّمع  هصیصخت  هیف  ةدئافلا  انلق 

سپ ۀّیبحالا  نع  الـضف  دندوبن  مه  هجو  نم  بوبحم  ملاع  دـنوادخ  دزن  زگره  هّلحم  یف  رّرق  امک  ناشبازحا  هثالث و  نوچ  هک  دـش  دـهاوخ 
نوچ هک  درک  دـیاب  هظحالم  نیزا  رظن  عطق  دـشاب و  تباث  ناشیا  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلـضفا  یناهفـصا  دوخ  هدافا  رباـنب 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  مالک  هدـئاف  یناهفـصا  هدافا  ربانب  تستباث و  ریط  هعقاو  زا  هثالث  هکلب  نیخیـش  تیدودرم 

ریط ثیدح  دوخ  زا  رگید  همیمـض  مضیب  سپ  دنـشابن  مه  هجو  نم  ّبحا  هک  یناسک  زا  تساعد  قادصم  زارفا  صیـصخت و  هعقاو  نیرد 
دیـس یجیا و  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  نیدـلا  دـضع  یـضاق  دـندوبن و  مه  هجو  نم  ّبحا  تیدـحا  بانج  دزن  هثالث  هک  دـش  دـهاوخ  تباث 

ءارـشا ءارغا  رامغا و  عیدخت  هار  هتفرگ  شیپ  دینع  يزار  دیدس  ان  دیلقت  عابتا و  ریط  ثیدح  لیوات  رد  زین  یناجرج  دمحم  نب  یلع  فیرش 
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الامجا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رب  هک  یهوجو  نایب  رد  فقاوم  حرـش  رد  دناهتفر  وا  تلالدب  ماوع  جـییهت  ماتق  تراثا  و 
وه ریّطلا و  ربخ  یناثلا  تسروطسم  دراد  تلالد 

ریّطلا و هعم  لکا  یلع و  یتاـف  ریّطلا  اذـه  یعم  لـکای  کـیلإ  کـقلخ  ّبحاـب  ینتئا  ّمهَّللا  يوشم  رئاـط  هیلإ  يدـها  نیح  مالّـسلا  هیلع  هلوق 
میظعتلا باوثلا و  ةرثک  هَّللا  نم  ۀّبحملا 

هنا يرت  الا  ضعبلا  لکلا و  ظفل  لاخدا  میسقتلا و  ۀحصل  ءیش  لک  یف  هیلإ  ّبحا  هنوک  دیفی  هناب ال  بیجا  اباوث و  رثکا  لضفا و  وه  نوکیف 
لدی الف  رخآ  نود  ءیـش  یف  اباوث  رثکا  نوکی  نا  زاج  ءایـشالا و ح  ضعب  یف  وا  ءیـش  لک  یف  هیلإ  هقلخ  ّبحا  لاقی  رـسفتسی و  نا  حـصی 
یلاعت هَّللا  نوعب  نوچ  تسذوخام و  يزار  مامضنا  تکاکر  ریرقت  زا  ماظنلا  دقاف  مالک  نیا  هک  تسروهظ  لامک  رد  اقلطم و  ۀّیلـضفالا  یلع 

زین ینازاتفت  رمع  نب  دوعسم  نیدلا  دعـس  هّلل و  دمحلا  تسین و  یبایترا  نآ  نالطب  رد  سپ  یتفایرد  افنآ  هوجو  نسحاب  نآ  مالثنا  مارخنا و 
یهار لافغا  لامها و  کلـسم  كولـس  زج  ریط  ثیدح  باوجب  یناد  همه  رهمت و  بردـت و  تیاغ  ینادا و  یـصاقا و  تیعجرم  همه  نآ  اب 

باتکلا اما  لوقعملا  ۀّنسلا و  باتکلاب و  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  یلع  ۀیلضفاب  نولئاقلا  ۀعیّشلا  تکـسمت  هتفگ  دصاقم  حرـش  رد  هچنانچ  هتفاین 
ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  یلاعت  هلوقف 

وه ۀلهابملا و  یلا  نارجن  دق  هءاعد و  نیح  مالّسلا  ةولـصلا و  هیلع  هنال  عمج  هغیـص  ناک  نا  هنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  اّیلع  انـسفناب  ینع  ۀیآلا 
نم هعم  جرخی  مل  اونمأف و  توعد  انا  اذإ  مهل  لوقی  وه  یلع و  ۀمطاف و  نیـسحلا و  نسحلا و  هعم  جرخ و  نیقیرفلا  نم  ملاظلا  یلع  ءاعدـلا 
لاق یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  یلاعت  هلوق  لضفا و  ناک  یبنلا  سفن  ۀـلزنمب  ناک  نم  نا  کش  ـال  یلع و  ریغ  هّمع  ینب 

اهادلو ۀمطاف و  یلع و  لاق  مهدون  نیّذلا  ءالؤه  نم  هَّللا  لوسر  ای  اولاق  ۀیآلا  هذه  تلزن  امل  ریبج  نب  دیعس 
ءافخ و ال 

175 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا مالک  یف  فطعلاـب  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  لوسرلا  هترـصن  تبث  نم  اذـک  لـضفا و  ناـک  باـتکلا  صن  مکحب  هتّبحم  بجو  نم  نا  یف 

َنِینِمْؤُْملا  ُِحلاص  َو  ُلیِْربِج  َو  ُهالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  یلاعت  هلوق  کلذ  نینمؤملا و  حلاصب  هنع  ریبعتلا  عم  لیئربج  هَّللا و  مسا  یلع  یلاعت 
ۀنسلا اما  یلع و  هب  دارملا  نا  امهنع  یلاعت  هنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  نعف 

یلا هتبیه و  یف  یسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوقف 
بلاط یبأ  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هتدابع  یف  یسیع 

لضفا و ناک  تالامکلا  هذه  یف  ءایبنالا  هذه  يواسی  نم  نا  یف  ءافخ  و ال 
یلع مکاضقا  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  هلوق 

لمکا و ملعا و  یضقالا  و 
رثکا هَّللا  یلا  ّبحالا  هعم و  لکاف  یلع  هءاجف  ریطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هلوق 

اباوث
لضفالا و ینعم  وه  و 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوقک 
نوراه و نم  لضفا  یسوم  دنع  نکی  مل  و 

هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  هلوقک 
ثیدحلا و

اّملف هلوسر  هَّللا و  هبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  هدی  یلع  هَّللا  حتفی  الدع  الجر  ادغ  ۀیارلا  هذه  نیطعال  ربیخ  موی  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  هلوق 
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یکتـشی هَّللا  لوسر  ای  اولاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  نبا  لاقف  اـهاطعی  نا  نوجری  مهلک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اودـغ  اوحبـصا 
ۀیارلا هاطعاف  عجو  هب  نکی  مل  هناک  یتح  أرب  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  قصبف  هب  یتاف  هیلإ  اولسراف  لاق  هینیع 

نیح کلذ  ةرخآلا و  اینّدلا و  یف  یخا  تنا  یلعل  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  هلوق  اهباب و  یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  هلوق  و 
دحا نیب  ینیب و  خاوت  مل  کباحصا و  نیب  تیخآ  لاقف  هانیع  عم  دق  یلع  ءاجف  ۀباحصلا  نیب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یخا 

ۀمیقلا موی  یلا  یتما  لمع  نم  لضفا  دودبع  نب  ورمع  یلع  ةزرابمل  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق  و 
کضغبا نم  هَّللا و  بیبح  وه  ینّبحا  نم  ینبحا و  دقف  کبحا  نم  ةرخآلا و  یف  دیس  ایندلا  یف  دّیس  تنا  یلعل  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق  و 

يدعب کضغبا  نمل  لیولاف  هَّللا  ضیغب  یضیغب  ینضغبا و  دقف 
هنم و هدافتسا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبّنلل  هتمزالم  ةدش  هئاکذ و  هسدح و  ةوقل  ۀباحّصلا  ملعا  هنا  وهف  لوقعملا  اما  و 

ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  یلاعت  هلوق  لزن  نیح  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لاق  دق 
فلا باب  لک  نم  یل  حتفناف  ملعلا  نم  باب  فلا  ملس  هیلع و  هَّللا  لوسر  ینملع  لاق  ائیش و  کلذ  دعب  تیسن  ام  لاق  یلع  نذا  اهلعجا  ّمهَّللا 

باب
لوصـالا و ملع  یف  ةرعاـشالا  ۀـلزتعملاک و  هیلإ  موـلعلا  نم  ریثـک  یف  ءاـملعلا  دنتـسا  عئاـقولا و  نم  ریثـک  یف  هیلإ  ۀباحّـصلا  تعجر  اذـهل  و 
ةرهاطلا و ةرتعلا  یلا  هیف  عجرملا  ناف  نطابلا  ۀیفصت  رّسلا و  ملع  یف  خیاشملا  هل و  ذیملت  سابع  نبا  مهسیئر  ناف  ریسفتلا  ملع  یف  نیرـسفملا 

اذهل هنم و  رهظ  اّمنا  وحنلا  ملع 
مهروبزب و روبزلا  لها  نیب  مهلیجناب و  لیجنالا  لها  نیب  مهتاروتب و  ۀیروتلا  لها  نیب  تیضقل  اهیلع  تسلج  مث  ةداسولا  یلا  ترسک  ول  لاق 
تلزن و نمیف  ملعا  انا  الا  راهن  وا  لیل  وا  ضرا  وا  ءامس  وا  لبج  وا  لهـس  وا  رحب  وا  رب  یف  تلزن  ۀیآ  نم  ام  هَّللا  مهناقرفب و  ناقرفلا  لها  نیب 

تلزن ءیش  ّيأ  یف 
اذهل نایبلا و  نع  ۀینغ  ةروهشم  یه  تاوزغلا و  یف  هءالب  نسح  هَّللا و  لیبس  یف  هداهج  ةرثک  هیلع  لدی  مهعجشا  وه  اضیا  و 

راقفلا وذ  الا  فیس  یلع و ال  الإ  یتف  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  لاق 
نیلقثلا ةدابع  نم  ریخ  یلع  برضل  بازحالا  موی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  و 

تاذل نع  هضارعا  نم  رتاوت  امل  مهدهزا  وه  اضیا  و 
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اذهل ایندلا و  باوبا  عاستال  اهیلع  هرادتقا  عم  ایندلا 
اثالث ال کتقلط  دـق  کیف  یل  ۀـجاح  يریغ ال  يزع  تاهیه  کنیح  ناح  تقوشت ال  ّیلا  مأ  تضرعت  یب  یّنع أ  کیلإ  ایند  اـی  اـیند  اـی  لاـق 

ریقح کلمأ  ریسی و  كرطخ  ریصق و  کشیعف  اهیف  ۀعجر 
موذجم دی  یف  ریزنخ  قارع  نم  ینیع  یف  نوها  هذه  مکایندل  هَّللا  لاق و  و 

زنع ۀطفع  نم  يدنع  دهزا  هذه  مکایند  مسقا  لاق ال  و 
یتح ةدابع  مهرثکا  وه  اضیا  و 

هدوجس لوطل  ریعبلا  ۀبکرک  تراص  هتهبج  نا  يور 
ًاریِسَأ َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  هتیب و  لها  یف  هیف و  لزن  یتح  ةواخس  مهرثکا  و 

هلاحب و هملع  عم  ءاطعلا  هیطعی  هراوج  هراـید و  یف  مجلم  نبا  كرت  یتح  مهملحا  ۀـباعد و  یلا  بسن  یتح  هجو  ۀـقالط  اـقلخ و  مهفرـشا  و 
هل و هتوادع  ةدش  عم  لمجلا  موی  ذخا  نیح  ناورم  نع  یفع 

رمحا اموی  هدلو  نم  هنم و  ۀمالا  یقلیس  هیف  هلوق 
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ام یلع  امالسا  مهقبسا  ۀغالبلا و  جهن  باتک  هب  دهشی  ام  یلع  اناسل  مهحصفا  وه  اضیا  و 
ءاثلثلا موی  یلع  ملسا  نینثالا و  موی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  ثعب  هنا  يور 

تالامکلاب و هفاصتا  هلئاضف و  روفو  هبقانم و  مومع  یف  مالک  هنا ال  باوجلاف  یـصحی  نا  نم  رثکا  یفخی و  نا  نم  رهظا  هبقانمف  ۀـلمجلاب  و 
يرجم يراجلا  قافتالا  نم  تبث  ام  دعب  یلاعت  هَّللا  دنع  ۀمارکلا  باوثلا و  ةدایز  ینعمب  ۀیلـضفالا  یلع  لدـی  هنا ال  الا  تامارکلاب  هصاصتخا 

یلع یفخی  ـال  ثـحب  عـضاوم  رکذ  اـمیف  نا  یلع  کلذـب  هـنع  هَّللا  یـضر  یلع  نـم  فارتعـالا  رمع و  مـث  رکب  یبأ  ۀیلـضفا  یلع  عاـمجالا 
ةرصنلا توبث  ۀبحملا و  بوجو  نا  اذک و  یلا  یسفن  توعد  لاقی  امک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  سفن  انـسفناب  دارملا  نا  لثم  لصحملا 
لمتحی کقلخ  ّبحا  نا  ءایبنالا و  نم  نیروکذملل  ۀتباثلا  تالامکلا  اذک  هب و  صاصتخا  هنع ال  هَّللا  یضر  یلع  قح  یف  هققحت  ریدقت  یلع 

رب خلا و  هنم  لکای  نا  یف  کیلإ  قلخلا  ّبحا  داری  نا  لمتحی  امهتیلـضفا و  ۀـلداب  المع  امهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رمع  رکب و  یبأ  صیـصخت 
لکای نا  یف  کیلإ  قلخلا  ّبحا  داری  نا  لمتحی  امهتیلـضفا و  ۀـلداب  المع  امهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رمع  رکب و  یبأ  صیـصخت  ماهفا  بابرا 

هفاصتا هلئاـضف و  روفو  هبقاـنم و  مومع  یف  مـالک  ـال  ّهنا  باوجلاـف  ینازاـتفت  لوق  زا  هک  دوب  دـهاوخن  بجتحم  ماـهفا  باـبرا  رب  خـلا و  هنم 
قابـس قایـس و  بسحب  یلاعت  هَّللا  دـنع  ۀـمارکلا  باوثلا و  ةدایز  ینعمب  ۀیلـضفالا  یلع  ّلدـی  ّهنا ال  الا  تامارکلاب  هصاصتخا  تـالامکلاب و 
باوث تدایز  رب  وا  موعزم  ربانب  نا  زا  کی  چیه  هدرک  لقن  هعیش  بناج  زا  ینازاتفت  هک  ّهلدا  ججح و  همه  نیا  هک  تسرهاظ  روهظ  تیاهنب 

تاشدـخ دروم  ناعمالا  دـنع  موشم  موعزم  نیا  دـنچ  ره  درادـن و  تلالد  هَّللا  دـنع  بانج  نآ  تمارک  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
يزار رخف  هدافا  زا  یلاعت  هَّللا  نوعب  اقباس  هک  اریز  تسققحت  لامک  رد  نآ  ناوه  نـالطب و  ریط  ثیدـح  صوصخ  ظاـحلب  نکل  تسرایـسب 
دهاوخ وا  باوث  تیرثکا  ینعمب  دـبع  ّتیبحا  ههبـش  الب  سپ  تسباوث  ءاطعا  ینعمب  دـبع  اب  یلاعت  قح  ّتبحم  هک  یتفاـیرد  ریبک  ریـسفت  رد 
هرظتنم تلاح  مادک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلضفا  رب  ریط  ثیدح  تلالد  رد  دشاب  باوث  تیرثکا  ینعمب  ّتیبحا  هاگ  ره  دوب و 

رد یجیا  نیدلا  دضع  یضاق  دیرجت و  حرش  رد  یناهفـصا  نیدلا  سمـش  نیعبرا و  لوقعلا و  ۀیاهن  رد  يزار  رخف  هک  هّلل  دمحلا  تسیقاب و 
قح لها  هلباقمب  ریط  ثیدح  صوصخ  رد  ادعـسلا  ۀیاده  رد  يدابآتلود  ءاملعلا  کلم  نآ و  حرـش  رد  یناجرج  فیرـش  دیـس  فقاوم و 
قح لها  هلباقمب  مه  نآ  ریط و  ثیدح  صوصخ  رد  مظاعا  رباکا و  نیا  لاثما  هاگ  ره  سپ  دناهدرک  میلست  باوث  تیرثکا  ینعمب  ار  ّتیبحا 

باوث تیرثکا  رب  ریط  ثیدـح  تلالد  راکنا  هک  تفاـیرد  ناوتیم  یبوخب  ریـصب  لـقاع  دنـشاب  هدرک  لوبق  باوث  تیرثکا  ینعمب  ار  ّتیبحا 
رد ینازاتفت  دوخ  هک  تس  نیا  هبجعم  بئارغ  زا  دوب و  دـهاوخ  راکنتـسالا  نـالطبلا و  حیرـص  ّدـح  هچب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 

ثیدح رتشیب  يردق  ای  قرو  کیب  دوخ  هعیدب  هدافا  نیزا  لبق  دصاقم  حرش  باتک  نیمه 
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رکب یبأ  تیلضفا  هلدا  رد  تسملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانج  يوسب  وا  ّتیبحا  نمـضتم  هک  ار  صاع  نب  ورمع  عوضوم 
باوث تیرثکا  رب  صاع  نب  ورمع  ثیدـح  وا  دزن  دـبال  سپ  تسباوث  تیرثکا  ینعمب  تیلـضفا  ینازاـتفت  دزن  نوچ  هک  تسرهاـظ  هدروآ و 

رب نآ  تلالد  هدرمـش  رکب  یبأ  تیلـضفا  لیلد  ار  صاـع  نب  ورمع  ثیدـح  ینازاـتفت  دوخ  هک  هاـبجع  اوف  تشاد  دـهاوخ  تلـالد  رکب  یبأ 
بانج باوث  تیرثکا  رب  نآ  تلالد  مدـع  دانع  تنعت و  لامک  زا  ریط  ثیدـحب  قح  لها  جاـجتحا  باوجب  دـیامنیم و  او  وا  باوث  تیرثکا 
هدافا اب  حیرص  ضقانت  ماخف  هرهم  مالعا و  هّلجا  هحیرص  تادافا  تدناعم  تقاشم و  رب  هوالع  دیامرفیم و  رهاظ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ٌباجُع  ٌءْیََشل  اذه  َّنِإ  دیازفایم  رظن  بابرا  تریح  هدومرف و  دوخ 
هکنآ لوا  هجو  دنچب  تسلوخدم  سپ  دش و  تباث  رمع  رکب و  وبا  تیلـضفا  رب  عامجا  يارجم  يراج  قافتا  هک  هدییارـس  ینازاتفت  هچنآ  اما 

ره رد  صخـش  ره  دـشاب  یفاک  قاـفتا  يوعد  ضحم  رگا  هچ  تسین  تاـفتلا  لـباق  زگره  سپ  تسلیلد  زا  يراـع  يوعد  ضحم  اـعدا  نیا 
لوقن انک  رمع  نبا  ثیدـحب  لاق  نم  رمع  وبا  لاق  هتفگ  باعیتسا  رد  ربلا  دـبع  نبا  هکنآ  مود  درک  دـناوتیم  عاـمجا  قاـفتا و  يوعد  بلطم 

هیف ملکت  نیعم و  نبا  رکنا  يذلا  وهف  لضافن  الف  ینعی  تکـسن  مث  نامثع  مث  رمع  مث  رکب  وبا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دهع  یلع 
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هَّللا مرک  ایلع  نا  راثالا  هقفلا و  لها  نم  فلخلا  فلـسلا و  نم  ۀنـسلا  لها  هیلع  عمتجا  ام  فالخ  لاق  دـق  کلذـب  لئاقلا  نال  ظـیلغ  مـالکب 
یلع لیـضفت  یف  اضیا  فلـسلا  فلتخا  نامثع و  یلع و  لیـضفت  یف  اوفلتخا  امنا  هیف و  اوفلتخی  مل  امم  اذه  نامثع  دـعب  سانلا  لضفا  ههجو 
هانعم حصی  هنا ال  طلغ و  مهو و  رمع  نبا  ثیدح  نا  یلع  لیلد  انفصو  يذلا  عیمجلا  عامجا  یف  هنع و  هَّللا  یضر  رکب  یبأ  هنع و  هَّللا  یضر 

هَّللا لوسر  دـهع  یلع  دالوالا  تاهما  عیبن  انک  دیعـس  یبأ  ثیدـح  رباج و  ثیدـحب  لوقی  نا  هب  لاق  نم  مزلی  احیحـص و  هدانـسا  ناـک  نا  و 
لیـضفت رد  هینـس  فلـس  هک  تسحوضو  لامک  رد  ترابع  نیزا  قیفوتلا  هّللاب  اوضقان و  دقف  کلذب  نولوقی  مه ال  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلص 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  لیضفت  رد  هینس  فلس  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  دنتـشاد و  فالتخا  رکب  وبا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
دوب دهاوخ  نالطب  داسف و  لامک  رد  رمع  رکب و  وبا  لیضفت  رب  عامجا  يارجم  يراج  قافتا  ياعدا  دنشاب  هتشاد  فالتخا  رکب  وبا  مالّسلا و 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفاب  لئاق  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  راتخم  رورس  بانج  نیبحاصم  رابک و  هباحص  زا  یتعامج  هکنآ  موس 
لئاق مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلـضفاب  باحـصا  زا  یعمج  هاگ  ره  هک  تسروهظ  لاـمک  رد  دـندوب و  هباحـص  رگید  زا  مالّـسلا 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفاب  لئاق  باحـصا  زا  یعمج  هکنیا  اما  دوب  دهاوخ  تهادب  تمداصم  هجردب  قافتا  ياعدا  دنـشاب 
هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همجرتب  باعیتسا  باتک  رد  ربلا  دبع  نبا  هک  تسناد  دیاب  سپ  دندوب 

نم لوا  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  هلضف  ملسا و 

هفیذـح و دادـقم و  رذ و  یبأ  ناملـس و  ترـضح  هک  ینعم  نیرد  تسحیرـص  ینیبیم  هچنانچ  ربلا  دـبع  نبا  همـالع  هیعطق  هداـفا  نیا  سپ 
بانج لضفم  دنتسه  نأشلا  میظع  هبترملا  لیلج  باحـصا  رباکا  زا  تنـس  لها  دزن  هک  ملـسا  نب  دیز  يردخ و  دیعـس  یبأ  رباج و  بابخ و 
هدوب باحصا  مامت  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلـضفاب  لئاق  زین  رمع  نبا  دندوب و  بانج  نآ  ریغ  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

هتفگ یبرقلا  ةدوم  باتک  رد  ینادمه  یلع  دیس  هچنانچ 
نامثع رمع و  رکب و  وبا  انلق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  باحـصا  انددـع  اذإ  انک  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  نب  هَّللا  دـبع  نع  لئاو  یبأ  نع 

لاقف
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لوقی هَّللا  نا  هتجرد  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عم  دـحا  هب  ساقی  تیبلا ال  لها  نم  ّیلع  لاـق  ّیلعف  نمحّرلا  دـبع  اـبا  اـب  لـجر 
ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِِهب  انْقَْحلَأ  ٍنامیِِإب  ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

امهعم یلع  هتجرد و  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  عم  ۀمطافف 
رامـش ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبن  باحـصا  ام  هک  یتقو  هک  دومرف  داشرا  هاگ  ره  بآم  تفالخ  روپ  هک  تس  رهاـظ  تیاور  نیزا 

شترضح سپ  درک  لاؤس  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رکذ  كرت  ببس  زا و  يدرم  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  هک  میتفگیم  میدرکیم 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  بانج  اب  وا  دوشیمن و  هدرک  سایق  یسک  وا  اب  تستیبلها و  زا  یلع  هک  درک  داشرا  فاصنا  دیزمب 

ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِِهب  انْقَْحلَأ  ٍنامیِِإب  ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  دیامرفیم  ملاع  دنوادخ  هک  قیقحتب  تسبانج  نآ  هجرد  رد  و 
تلاسر بانج  مع  سابع  تسراوگرزب و  ود  نآ  اـب  یلع  تسوا و  هجرد  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هارمه  همطاـف  سپ 

یسیع نب  ییحی  یلع  وبا  تسنادیم  باحصا  لضفا  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  گرم  مد  ات  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآم 
نا یغبنی  ام  هل  لاقف  يدهملا  یلع  کیرـش  لخد  هدروآ  کیرـش  همجرت  رد  دادغب  خیرات  رـصتخم  راتخم  رد  يدادـغبلا  میکحلا  ۀـلزج  نب 

ۀعامجلا نمف  ۀعامجلا  یلع  کفالخب  کلوق  اما  لاق  ۀمامالاب  کلوق  ۀـعامجلا و  یلع  کفالخب  لاق  مل  لاق و  نیملـسملا  نیب  مکحلا  دـلقت 
کلوق اما  هلوسر و  ۀنـس  هَّللا و  باتک  الا  فرعا  امف  ۀـمامالاب  کـلوق  کـلوق  اـما  ینید و  یف  یلـصا  مه  مهفلاـخا و  فیکف  ینید  تذـخا 

لوقت ام  لاق  هنع  اوکسماف  اباوص  ناک  نا  هنم و  هَّللا  اورفغتساف  ءاطخ  ناک  ناف  هومتلعف  متنا  ءیش  اذهف  نیملسملا  نیب  مکحلا  هلقی  کلثم ال 
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ناک دق  ۀباحصلا و  لضفا  هدنع  یلع  تامف و  سابعلا  اما  لاق  الاق  ام  لاق و  هَّللا  دبع  سابعلا و  كوبا  هیف  لاق  ام  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  یف 
هیدی و نیب  برـضی  ناک  ّهناف  هَّللا  دـبع  اما  هّللاب و  قحل  یّتح  دـحا  یلا  وه  جاتحا  ام  لزاونلا و  نم  لزن  امع  هنولاسی  نیرجاهملا  ءاربک  يری 

هَّللا ماکحا  یف  ههقف  هَّللا و  نیدب  هملعل  كوبا  اهنع  دعقی  نا  یلوا  ناک  راوج  یلع  ۀماما  تناک  ولف  اعاطم  ادئاق  اعبّتم و  اسار  هبورح  یف  ناک 
کیرـش هک  تسحـضاو  حوضو  لامکب  ترابع  نیزا  کیرـش  لزع  یتح  لیلق  الا  سلجملا  اذه  دعب  ضمی  مل  قرطا و  يدهملا و  تکـسف 

هلئسا زا  عبار  لاؤس  باوجب  بحاص  هاش  دوب و  هباحص  لضفا  یلع  وا  دزن  هک  یلاح  رد  درک  تافو  سابع  هک  تفگ  يدهم  هلباقمب  ۀحارص 
نیخیـش و ّتبحم  رد  دـنهدیم و  لیـضفت  نیخیـش  رب  ار  یلع  یـضترم  ترـضح  هک  یناسک  لوا  دـنامسق  ود  هیلیـضفت  دـنیامرفیم  هیراخب 

تنـس لها  هکنآ  دننام  دنامدق  خسار  مرگرـس و  اهنیا  لاعفا  لاوقاب و  کّسمت  هقیرط و  شور و  عابتا  اهنیا و  حئادم  بقانم و  اهنیا و  میظعت 
عابتا ّتبحم و  خوسر و  لامک  يوضترم  بانجب  تبسن  دش  روکذم  هک  یهجوب  هنع  هَّللا  یضر  یضترم  بانج  رب  نیخیش  لیـضفت  دوجو  اب 

ار ناشیا  فالخ  دناهدرک و  اطخ  هلئسم  نیرد  نکل  دنانایّنس  لخاد  هیلیضفت  مسق  نیا  مرگرـس و  بانج  نآ  لعف  لوقب و  کسمت  هقیرط  و 
تنـس و لها  ءاملع  زا  يذبن  تسزئاج و  هیلیـضفت  مسق  نیا  تماما  دیمهف و  دیاب  هیدیرتام  اب  هّیرعـشا  فالخ  لیبق  زا  تنـس  لها  روهمج  اب 

ترابع نیا  خلا  رگید  هباحـص  یـضعب  تباث و  نب  ناّسح  یـسراف و  ناملـس  ثّدحم و  قازرلا  دبع  لثم  دناهدوب  شور  نیا  رب  اهنیا  هّیفوص 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفاب  لئاق  هباحـص  رگید  تباث و  نب  ناّسح  ناملـس و  ترـضح  هکنآ  رب  دراد  تلالد  ۀحارـص  بحاص  هاش 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلضفاب  هباحص  زا  يرایسب  دندوب  لئاق  نارتقا  تقاثو  نایب  نیزا  هک  هّلل  دمحلاف  دندوب  نیخیش  رب  مالّسلا 
یفن رکب  یبأ  ترضح  دوخ  هکنآ  مراهچ  دیسر  حوضو  تیاهنب  ینازاتفت  لطاب  يوعد  نالطب  داسف و  دیدرگ و  ققحتم  حضاو و  نیخیش  رب 

هدومن مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفاب  فارتعا  هدومرف و  دوخ  تیریخ 
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لطابلا لاطبا  باتک  رد  نایاپیب  بصعت  همه  نآ  اب  ناهبزور  نبا  هچناـنچ  مکیف  یلع  مکریخب و  تسلف  ینولیقا  هتفگ  ربنم  يـالاب  ـالم  رب  و 
دوخ تیلـضفا  یفن  رکب  یبأ  ترـضح  هاگ و  ره  سپ  تسیورم  حاحـص  رد  رکب  یبأ  لوق  نیا  هک  هدومن  رهاظ  هدرک و  فارتعا  ینعم  نیاب 

روهـشم لـثم  ناـمه  هابتـشا  بیر و  یب  اـجنیا  دوب  دـهاوخ  تسرد  ردـق  هچ  وا  تیلـضفا  رب  قاـفتا  ياـعدا  هک  درک  دـیاب  هظحـالم  دـیامرف 
لئاق نیخیـش  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفاب  زین  املع  زا  یعمج  هکنآ  مجنپ  تسیچ  هاوگ  تسـس و  یعدـم  هک  تسقداص 

لئاسم باوجب  بحاص  هاش  هدافا  دادـغب و  خـیرات  ترابع  زا  بانجنآ  تیلـضفاب  قازرلا  دـبع  یـضاق و  کیرـش  ندوب  لئاق  هچنانچ  دـندوب 
شور نیرب  اهنیا  هیفوص  تنـس و  لها  ياـملع  زا  يذـبن  هکنآـب  دـناهدومرف  فارتعا  بحاـص  هاـش  هک  یتفاـیرد  زین  یتسناد و  اـفنآ  هیراـخب 
هیفوص دوش و  وا  کیرـش  مه  قازرلا  دبع  دشاب و  لئاق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلـضفاب  یـضاق  کیرـش  هاگ  ره  سپ  دـناهدوب 
هکنآ ای  دنوش  لئاق  قافتا  ياعدا  نالطبب  ای  هک  تسین  نیزا  هراچ  سپ  دنـشاب  هتفر  شور  نیرب  زین  دـناقلخ  هوفـص  ناشدزن  هک  تنـس  لها 

؟؟؟ الصا اولوت و  ام  تیلوت  لباق  نینمؤم و  لیبس  ریغ  عبتم  لوسر و  ادخ و  تقاشم  بکترم  تعامج و  قرافم  ار  دوخ  مالعا  همه  نیا 
نوچ سپ  هدش  عقاو  رمع  رکب و  وبا  تیلـضفا  رب  فالخ  لها  فالـسا  قافتا  هک  دوش  مه  میلـست  رگا  هکنآ  مشـش  دننادب  هّللاب  ذایعلا  منهج 

ناشدوخ هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانج  هحیحـص  ثیداحا  هحیرـص و  تاداشرا  فلاخم  قارعالا  يدر  قاـفتا  نیا 
رگا هکنآ  متفه  دوب  دهاوخ  دودرم  بولقم و  نآ  نیعدـم  هموشم  هوجو  رب  دورطم و  روحدـم و  تیاهن  کلذـل  دـشابیم  دـناهدرک  تیاور 
تسا هدش  ققحتم  تباث و  فالخ  لها  دزن  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآم  تلاسر  بانج  تاداشرا  یفانم  عوقو  ضرف  رب  قافتا  نیا 

لها رکذ  سپ  هدـشن  تباث  قح  لها  دزن  زگره  قافتا  نینچ  ّتیجح  هک  اریز  دوبن  ّقح  لها  هلباـقمب  نآ  رکذ  يارب  یهجو  مه  زاـب  دوبیمن 
نم هَّللا  ذاعم  هک  هدرک  اعدا  تفارخ  دـیزمب  ینازاتفت  هچنآ  اما  تسناشیدنمـشناد  تیاـهن  لـیلد  قاـفو  قح و  لـها  مازلا  يارب  ار  نآ  قاـقش 
ْنِم ُجُرَْخت  ًۀَِملَک  ْتَُربَک  هفیرش  هیآ  رایتخایب  نآ  هظحالمب  سپ  تستباث  نیخیش  تیلضفاب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فارتعا  کلذ 

ًابِذَک اَّلِإ  َنُولوُقَی  ْنِإ  ْمِهِهاْوفَأ 
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ار تاماط  تاوفه و  تافازج و  تافارخ و  نیا  لاثما  هک  تسا  هدیـسر  اج  نیاب  ات  تارـضح  نیا  تتهابم  راک  هَّللا  ناحبـس  دـیآیم  نابز  رب 
بذـک حوضو  حاضتفا و  ّلذ و  روهظ  ناشیا و  ریگ  راد و  هشقانم و  هذـخاؤم و  زا  الـصا  دـنرآیم و  ّقح  لـها  هلباـقمب  یلدـشوخ  لاـمکب 

نینمؤملا ریما  بانج  هک  تسا  هدـشن  تباث  زگره  هلمجلاب  تئـش  ام  عنـصاف  یحتـست  مل  اذإ  دـناهتفگ  تسار  يرآ  دنـسرتیمن  دوخ  حارص 
عضو باب  نیرد  فالخ  لها  فاصنا  ان  فالسا  هچنآ  دشاب و  هدومرف  دوخ  رب  امهنم  دحا  وا  نیخیش  ّتیلضفاب  فارتعا  یهاگ  مالّـسلا  هیلع 

* َنوُکَفُْؤی یَّنَأ  ُهَّللا  ُمُهََلتاق  تسحیرص  لاعتفا  ضحم و  کفا  هلمج  دناهدومرف  هایس  دوخ  لمع  همان  هدومن 
َنُوِبلَْقنَی  ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو 

رب نآ  تفاخـس  نهو و  لامک  سپ  هداهن  زاغآ  کیکر  ثحب  نینمؤملا  حـلاص  هیآ  توم و  هیآ  هلهاـبم و  هیآ  باـب  رد  ینازاـتفت  هچنآ  اـما 
نینمؤملا ریما  بانج  يارب  ایبنا  تالامک  لوصح  باب  رد  وا  مالک  تکاکر  فخـس و  نینچمه  تسین و  یفتخم  لوا  جـهنم  تادـلجم  رظان 

کقلخ ّبحا  هک  ریط  ثیدـح  باب  رد  ینازاتفت  هوفت  اـما  تسویپ  دـهاوخ  روهظب  هیبشت  ثیدـح  دـلجم  رد  یلاـعت  هَّللا  ءاـشنا  مالّـسلا  هیلع 
هریثک ّهلداب  اـقباس  دـلجم  نیرد  هچ  تسروهظ  لاـمک  رد  نآ  تعانـش  تسین و  شیب  هکحـض  سپ  تسرمع  رکب و  وبا  صیـصخت  لـمتحم 

هحیرـص صوصنب  رگید  هوجو  رب  هوالع  نآ  مومع  تسین و  صیـصخت  لمتحم  زگره  ریط  ثیدح  هک  یتسناد  هرهاز  هریزغ  ججح  هرهاب و 
ینازاتفت معزب  هک  نیخیش  ّتیلضفا  ّهلدا  نیرب  هوالع  تسققحتم و  تباث و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  دوخ 
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بانج داشرا  هحیرص  تدناعم  هک  زئاجان  صیصخت  نینچ  ناشیارب  ات  تسا  هدش  تباث  یک  هعیـش  دزن  تسریط  ثیدح  صیـصخت  رب  لماح 

ریط ثیدـح  رد  ّتیبحا  ندوب  لامتحا  اما  دـنک  ادـیپ  تحابا  مکح  هدـش  بلقنم  تمرح  زا  تسملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر 
ْمُهَلَعَجَف قادـصم  ار  نآ  هقلعتم  تاریوزت  يدیـسر و  نآ  عمق  علقب و  بحاص  هاش  باوجب  اـقباس  هَّللا  دـمحب  سپ  لـکالا  یف  ّتیبحا  ینعمب 

ٍلوُکْأَم  ٍفْصَعَک 
ار مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلـضفا  ّهلدا  رگید  ریط و  ثیدح  ینازاتفت  عابتاب  زین  یجـشوقلا  دمحم  نب  یلع  نیدلا  ءالع  يدید و 

دوخ فاصتا  لامک  رمع  رکب و  وبا  ّتیلـضفا  رب  عامجا  يارجم  يراج  قاـفتا  لـطاب  ياـعداب  هدومن  او  باوث  تیرثکا  رب  تلـالد  زا  يراـع 
هعونـصم و بقانم  رب  هک  ینازاتفت  دـصاقم  حرـش  ترابع  لیوحت  نیخیـش  تیلـضفا  تابثاب  هرـش  هل و  تیاغ و  زا  هدومرف و  رهاظ  فاصناب 

ثیدـح قوسب  هداهن و  زاغآ  هضهان  ریغ  جـجح  هضحاد و  ّهلدا  درـس  هدـیدرگ  بکترم  تسلمتـشم  هثالث  هکلب  نیخیـش  هعوضوم  رخاـفم 
ضقانت و داد  باوث  تیرثکا  رب  ریط  ثیدـح  تلالد  مدـع  راـهظا  فصو  اـب  ّهلدا  نآ  نمـض  رد  صاـع  نب  ورمع  زا  لوقنم  نیخیـش  ّتیبحا 
هتفگ و مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلضفا  هلدا  نایب  ماقم  رد  الوا  دیرجت  حرش  رد  هچنانچ  هداد  عینـش  رکانت  نیابت و  عیظف و  تفاهت 

يوشم رئاط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  یلا  يدها  رئاطلا  ربخ 
یلع ءاجف  یعم  لکای  یتح  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  ّمهَّللا  لاقف 

هلئاضف و روفو  هبقانم و  مومع  یف  مالک  هناب ال  بیجا  هتفگ و  هروکذـم  ّهلدا  زا  باوج  ماقم  رد  لـضفا و  یلاـعت  هَّللا  یلا  ّبحـالا  لـکا و  و 
قافتالا نم  تبث  ام  دعب  هَّللا  دنع  ۀـمارکلا  باوثلا و  ةدایز  ینعمب  ۀیلـضفالا  یلع  لدـی  هنا ال  الا  تامارکلاب  هصاصتخا  تالامکلاب و  هفاصتا 

اما کلذ  یلع  تارامالا  هتنسلا و  باتکلا و  ۀلالد  هنع و  هَّللا  یـضر  رمع  مث  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  یبأ  ۀیلـضفا  یلع  عامجالا  يرجم  يراجلا 
يزُْجت  ٍۀَمِْعن  ْنِم  ُهَْدنِع  ٍدَحَِأل  ام  َو  یَّکَزَتَی  َُهلام  ِیتُْؤی  يِذَّلا  یَْقتَْألا  اَُهبَّنَُجیَس  َو  لوقف  باتکلا 

یف ّتیبحا  فیخـس  لیوات  ریط  ثیدح  باوجب  يدابآتلود  نیدـلا  باهـش  خـلا و  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  یبأ  یف  تلزن  اهنا  یلع  روهمجلاف 
قح لها  باوج  رد  ار  نآ  مهف  نسح  دـیزمب  هدروآ  رب  دوخ  فالـسا  نابنا  زا  دـمآ  نایب  ضرعمب  هوجو  نسحاب  اقباس  نآ  لاطبا  هک  لکالا 

ینازاتفت تاوفه  هک  مودخم  ازریم  طبس  يوره  قاحـسا  يدرک و  هظحالم  مداتفه  هجو  رد  اقباس  وا  ترابع  هچنانچ  هدرمـش  یفاو  یفاک و 
دیزمب هدـیدرگ  وا  عبتم  یفتقم و  ریط  ثیدـح  باوجب  درامگیم  رب  نکما  امهم  نآ  باهتنا  ذـخا و  رب  ار  تمه  دراگنایم و  سیفن  قلع  ار 
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بانج ّتیلضفا  رب  ّهلاد  ثیداحا  نایب  رد  هچنانچ  هدیزرو  راصتقا  دوب  هدرک  رکذ  وا  هک  لالتخالا  حیرص  لامتحا  ود  نآ  داریا  رب  نطع  قیض 
وه ریطلا و  ثیدح  اهنم  هتفگ و  نا  زا  باوج  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما 

هعم لکا  هنع و  یلاعت  هَّللا  یضر  یلع  ءاجف  ریّطلا  اذه  یعم  لکای  کیلإ  قلخلا  ّبحاب  ینتیا  مهالا  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  هلوق 
اـضیا امهتیلـضفا و  ۀـّلداب  المع  امهنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  رمع  رکب و  یبأ  صیـصخت  لـمتحی  هنا  باوجلا  لـضفالا و  وه  هَّللا  یلا  ّبحـالا  و 

لالضا رسارس  لامتحا  ود  نیا  نالطب  نهو و  تیاهن  یلاعت  هَّللا  دمحب  ّبحالا و  قلطم  لکای ال  نا  یف  کیلإ  قلخلا  ّبحا  نوکی  نا  لمتحی 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  ار  ریط  ثیدح  دنچ  ره  ضفارم  رد  يروپنراهس  نیدلا  ماسح  دیدرگ و  راکشآ  حضاو و  قباس  نایب  زا 

عئاش و مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلضفا  رب  ثیدح  نیاب  ناشیا  جاجتحا  دوب و  قح  لها  در  رد  شباتک  نوچ  نکل  هدروآ  مالّـسلا 
دوخ معزب  هدرک  لقن  يدرک  شوگ  نآ  نالطب  اقباس  هک  ثیدح  نیرد  دوخ  فالـسا  تالیوات  ضعب  قحلا  دبع  خیـش  ءافتقاب  کلذـل  عئاذ 
هذـه دـنربیم و  یپ  ناب  مه  هبلط  یندا  هک  تسیدـحب  تالیوات  نیا  ناوه  نهو و  هک  هتـسنادن  هتـسشن و  غراف  قح  لها  جاجتحا  باوج  زا 

ۀبیرقلا ۀبارقلا  يوذ  ای  تسمامعالا  ینب  زا  قلخلا  ّبحا  ثیدح  نیرد  قلخلا  ّبحاب  دارم  هک  دناهتفگ  ریّطلا  ثیدح  لقن  دعب  هترابع 
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هن دنـشاب  بانج  نآ  قالطالا  یلع  قلخلا  ّبحا  سپ  دناقلخ  هلمج  زا  زین  ترـضح  نآ  هک  اریز  قلخ  قلطم  هن  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نا  زا 
ۀعبار یف  سمـشلاک  یلاعت  هَّللا  نوعب  قبـس  اـم  رد  هیهاو  تاهبـش  نیا  تفاخـس  تکاـکر و  تیاـهنب  نوچ  یهتنا و  باحـصا  زا  رگید  سک 

ناخ دـمتعم  نب  دـمحم  ازرم  هک  تسنآ  فئاطل  زا  تسین و  نآ  لاطبا  درب و  ماقم  نیا  رد  یتجاح  کلذـل  تسا  هدـش  عمال  عطاس و  راـهنلا 
رد تسا  هعدبلا  دش  تقیقح  رد  هک  هعدبلا  در  هلاسر  رد  هچنانچ  هدرک  رس  رد  ریط  ثیدحب  ّقح  لها  لالدتـسا  باوج  سوه  زین  یـشخدب 
ملس هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  هکنآ  مشـش  هتفگ  نا  زا  باوج  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  تماما و  رب  ّقح  لها  ّهلدا  نایب 

درک اعد 
ریّطلا اذه  یعم  لکای  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  ّمهَّللا 

باوج يوس  ام  زا  تسلضفا  ادخ  قلخ  ّبحا  هکنآ  لصاح  دروخب  غرم  نآ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  اب  دمآ و  هنع  هَّللا  یضر  یلع  سپ 
هدش دراو  زین  هنع  هَّللا  یضر  رمع  باب  رد  ثیدح  نیا  لثم  هک  تسنآ 

رمع نم  ریخ  لجر  یلع  سمشلا  تعلط  ام 
نجهتسم تیاغب  هفالسال  افالخ  ثیدح  نیرد  ار  لیوست  لیوات و  نوچ  دمحم  ازرم  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  تسین  یلعب  صاخ  و 

رد هدـیدرگ و  کسمتم  سمـشلا  تعلط  ام  عوضوم  ثیدـحب  نآ  باوج  رد  شیـشح  ّلکب  ثبـشتی  قیرغلا  دافمب  راـچان  هدـید  رکنتـسم  و 
ینادان لهج و  بره و  لوه و  رارطـضا و  یـساوحیب و  زا  هکنآ  زج  ّقح  لها  هلباقمب  ثیداـحا  نیا  لاـثماب  لالدتـسا  هک  تسروهظ  لاـمک 

زا ّقح  لها  هک  یفصو  اب  هَّللا  ناحبس  دیآیمن  راک  يور  رب  یبآ  هاگچیه  نآ  ثبشت  کسمتب و  دیاشگیمن و  يراک  دهد  ربخ  نیکـسمتم 
کـسمت هک  دننزیم  راج  يروهج  يادنب  دنروآیم و  لمعب  ناشظاقیا  رـصع  ره  رد  هراومه  دـناهدرک و  هیبنت  ار  تارـضح  نیا  مالک  ودـب 

لاحب ات  تارضح  نیا  نکل  درادن  زاوج  تروص  هوجولا  نم  هجوب  تسین و  قبطنم  هرظانم  نوناق  رب  زگره  ام  هلباقم  رد  شیوخ  رابخاب  امش 
رگا تسین و  زئاج  زگره  ثیدـح  نیاب  جاجتحا  هلمجلاب  دـشابیم  شیوخ  مالحا  ثاغـضا  رـسارس  دنیارـسیم  هچ  ره  دوخ  تداع  قباطمب 
رظان رب  نآ  ناوه  نالطب و  لاح  هک  فیکف  دوب  ازسان  تیاهن  ّقح  لها  هلباقمب  نآ  رکذ  دوب  مه  تحص  بتارم  يالعا  رد  ناشلوصا  بسح 

دـصاق زین  بطاـخم  دـجام  دـلاو  هَّللا  یلو  هاـش  هک  تسنیا  هعدـبم  فئارط  هلمج  زا  تسین و  بجتحم  یفخم و  صوـصنلا  قراوـش  باـتک 
معزب هک  یئاج  نینیعلا  ةرق  رد  هچنانچ  هدیواچ  تاهرت  لیطابا  تاوفه و  بیارغ  عابتا  عیدخت  لالـضا و  يارب  هدیدرگ  ریط  ثیدـح  باوج 

دیوگیم هداد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلـضفا  تابثا  نمـضتم  هماقم  هَّللا  یلعا  یـسوط  ققحم  دیرجت  ترابع  زا  باوج  شیوخ 
هلوق
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یلع ءاجف  ریّطلا  اذه  یعم  لکأی  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  مهّللا  لاقف  ریط  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  دنع  ناک  لاق  سنا  نع  ریّطلا  ربخو 
يذمرتلا هجرخا  هعم  لکاف 

هدش دراو  لئاضف  نیا  لثم  زین  نیخیش  باب  رد  هک  تسناد  دیاب 
رمع نم  ریخ  لجر  یلع  سمشلا  تعلط  ام  ۀماع و  سانلل  ۀصاخ و  رکب  یبال  یلاعت  هَّللا  یّلجتی 

هک تسنیا  ای  دش  دناوتیم  هجو  هس  زا  یکیب  هضراعم  عطق  تسا و  هدش  دراو  هباحص  زا  يرایـسب  قح  رد  ّبحا  ظفل  هک  تسناد  دیاب  زین  و 
ار دوخ  براقا  دالوا و  درم  ّبح  دننک و  هدارا  ّبح  نیا  دنناوخ و  ّبحا  یهاگ  ار و  دوخ  ءاسن  درم  ّبح  دـشابیم  عون  دـنچب  بح  مییوگ 
رب ناوتیم  رکف  لماتب و  هدمآ  ثیداحا  رد  هک  یّبح  لضف و  رد  ار  دوخ  كراشم  درم  ّبح  ار و  دوخ  خیش  درم  ّبح  ار و  میتی  درم  ّبح  و 
زا دعب  رمع  مث  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ساّنلا  ّبحا  رکب  وبا  ناک  تفگ  هقیدص  هشئاع  هکنانچ  دروآ  دورف  یناعم  نیزا  یکی 

تفگ دوخ  نا  زا  دعب  رمع  مث  رکب  ابا  فلختسال  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  فلختسا  ول  تفگ  هقیدص  هشئاع  دوخ  نا 
لیقف ۀمطاف  تلاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناک  سانلا  ّيأ  تلاسف  ۀشئاع  یلع  یتمع  عم  تلخد  لاق  ریمع  نب  عیمج  نع 

يذمرتلا هجرخا  اهجوز  تلاق  لاجّرلا  نم 
دالوا و ّبح  یناث  ثیدح  رد  دوشیم و  فالختسا  طانم  هک  تسلئاضف  رد  هّبشت  ّبح  لوا  ثیدح  رد  ّتیبحا  زا  دارم  هک  دش  هتـسناد  سپ 

نآ ببسب  هک  هدومحم  تافصب  دوشیم  قلعتم  ّبح  مییوگ  هک  تس  نیا  ای  براقا 
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دـشاب ّبحا  یکی  هک  تسزئاج  سپ  ّبح  اضر و  زا  تسیماقم  ار  تفـص  ره  ددرگ و  یـضرم  بوبحم و  وا  لوسر  یلاعت و  يادخ  کیدزن 
نم ینعمب  ّبحا  هک  تس  نیا  ای  تفالخ  دقع  لح و  لثم  رگید  تفصب  دشاب  ّبحا  رگید  ءادعا و  تزرابم  یناولهپ و  تفـص  لثم  یتفـصب 

قالطا فنص  نیزا  يدرف  ره  ءازاب  هک  تسیظفل  ّبحا  دنشاب و  فوصوم  نیبوبحم  رئاس  رب  ناحجرب  نابوبحم  زا  یفنـص  سپ  دشاب  ّبحالا 
نعمم رب  تسا و  هدیـسر  نالطب  داسف و  بتارم  ياصقاب  طوبرمان  مالک  نیا  هک  تسین  بجتحم  نیفـصنم  نیرظاـن  رب  یهتنا و  درک  ناوتیم 
دیزمل ام  در  ماقم  نیرد  رگا  نکل  دراد  روفـس  عوطـس و  هعلاط  سمـش  لـثم  نآ  ناوه  تکاـکر و  اـم  هقئاـف  تاـحاضیا  هقباـس و  تاـنییبت 
تراـبع نیرد  هَّللا  یلو  هچنآ  هک  دـنامن  رتتـسم  سپ  دوب  دـهاوخن  بساـنم  ریغ  میراـگنرب  نا  ّضر  ضقنب و  قـلعتم  دـنچ  یفرح  حیـضوتلا 

ام ۀـّماع و  سانلل  ۀـصاخ و  رکب  یبال  یلاعت  هَّللا  یّلجتی  هدـش  دراو  لئاضف  نیا  لثم  زین  نیخیـش  باـب  رد  هک  هدومن  هوفت  تراـسخ  رـسارس 
نآ فصو  اب  هک  ار  گرزب  نیا  تسا  هدـش  هچ  رگم  هّلل  ای  تسباجعتـسا  تریح و  دـص  هیام  سپ  رمع  نم  ریخ  لجر  یلع  سمـشلا  تعلط 

نونف رب  عالطا  ماظع و  نیثدـحم  مولع  رب  فوقو  يوعد  ماع و  روثع  مات و  روبع  راـهظا  لـطاب و  ياهیئاتـسدوخ  لـئاط و  ـال  ياـهاعدا  همه 
ود نیاب  نابز  لهاجت  ای  لهج  هر  زا  لفاغت و  ای  تلفغ  رـس  زا  اباحم  یب  هدومن  اهر  تسد  زا  ار  هلـسلس  ود  ره  ماـقم  نیرد  مـالک  هرظاـنم و 
هک اریز  قحلا  لها  نع  الـضف  تسین  تسرد  مه  دوخ  هعوضوم  لوصا  رب  زگره  نآـب  کّـسمت  هک  هتـسنادن  هدولآ و  عونـصم  عوضوم  ربخ 

نیدـلا دـجم  همـالع  تسموـلعم  لـقع  تهادـبب  نآ  نـالطب  هک  تسیتاـیرتفم  زا  تـسرکب و  وـبا  لـئاضف  تاـعوضوم  رهـشا  زا  یّلجت  ربـخ 
تاعوضوم زا  رتروهشم  هچنآ  هنع  هَّللا  یضر  قیدص  رکب  یبأ  لئاضف  باب  رد  هتفگ  ةداعسلا  رفس  رد  يدابآزوریف 

ۀصاخ رکب  یبال  ۀّماع و  سانلل  ۀمایقلا  موی  یّلجتی  هَّللا  نا  ثیدح 
رکب یبأ  ردص  یف  هتببص  الا و  ائیش  يردص  یف  هَّللا  ّبص  ام  ثیدح  و 

هتبیش لبق  ۀّنجلا  یلا  قاتشا  اذإ  هَّللا  لوسر  ناک  ثیدح  و 
ناه یسرفک  رکب  وبا  انا و  ثیدح  و 

رکب یبأ  حور  راتخا  حاورالا  راتخا  امل  یلاعت  هَّللا  نا  ثیدح  و 
يایلوا هک  دیابیم  تراشب  رسارس  ترابع  نیا  هظحالم  دعب  سپ  یهتنا  تسمولعم  لقع  تهادبب  نآ  نالطب  هک  تسیتایرتفم  زا  نیا  لاثما  و 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 557 

http://www.ghadirestan.com


رب دـنهد و  رـس  نیمتفه  کلفب  ات  هاروبث  او  هالیو و  او  هرعن  دـننک و  هراپ  رارق  ربص و  هماج  دـننز و  كاچ  نمادـب  ات  بیج  زا  هَّللا  یلو  هاـش 
تاعوضوم رهـشا  زا  ثیدـح  نیا  هک  دـیدرگ  رهاظ  روهظ  لامکب  ترابع  نیزا  هچ  دـنهن  زاغآ  هیرگ  راز  راز  بحاص  هاـش  كراـبم  لـقع 

رهمت رحبت و  همه  نآ  اب  ار  هَّللا  یلو  هاش  هک  هابجع  اوف  تسمولعم  لقع  تهادبب  نآ  نالطب  هک  تسیتایرتفم  هلمج  زا  تسرکب و  وبا  لئاضف 
لئاضف تاعوضوم  رهـشا  زا  یلجت  ربخ  هک  دـشن  عالطا  ینعم  نیرب  ثیدـح  ملع  رد  تراهم  ترازغ  امیـس  هینیقی ال  نونف  هینید و  مولع  رد 

ربخ نیا  نالطب  روهظ  فصو  اب  هک  دوب  روتسم  رومغم و  دانع  تیبصع و  هواشغب  نانچ  ماقم  نیرد  شترـضح  لقع  هکلب  دشابیم  رکب  یبأ 
ربخ نیا  عضو  هک  ربم  نامگ  دندرپس و  لامها  لوفغ و  لافغا و  لوهذ و  کلسم  فلکت  جّرحت و  یب  دندربن و  یپ  شنالطبب  لقع  تهادبب 

زا ار  ثیدـح  نیا  تاعوضوملا  باتک  رد  زین  تسقیقحتلا  ۀـمئا  ماـما  هک  يزوجلا  نبا  هکلب  تسققحتم  يداـبآزوریف  هداـفا  زا  ضحم  عینش 
هک زین  يدع  نبا  ظفاح  همالع  هکلب  هدرب  رابک  نایعا  زا  رامضم  نیرد  قبس  يوگ  مامت  طسبب  نآ  داسف  نالطب و  راهظاب  هدرمش  تاعوضوم 

دماحم هرهبم و  رخافم  زا  يذبن  تسملـسم و  رابخا  تاور  لیدعت  حرج و  راثآ و  ثیداحا و  دقن  باب  رد  وا  نأش  تمظع  تبترم و  تلالج 
زا هدیدع  تاماقم  رد  ار  ثیدح  نیا  زین  یبهذ  هماّلع  تفگ و  لطاب  حیرص  حیرصتب  ار  ربخ  نیا  يدینش  تیالو  ثیدح  دلجم  رد  وا  هرهزم 

صوصنلا و قراوش  انباتک  یف  هّلل  دمحلا  هّلک و  کلذ  لضف  دـق  هدومرف و  رهاظ  حوضو  تیاهنب  نآ  ناوه  نهو و  لامک  هدومن  دراو  نازیم 
هَّللا دمحب  هچ  رگا  سمالا و  نم  نیبا  نآ  نالطب  بذک و  تسلعتفم و  عوضوم و  زین  سمشلا  تعلط  ام  ربخ 
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اطیـشنت نکل  میاهتـشاد  روکذـم  صوصنلا  قراوش  باـتک  رد  ماـمت  عابـشا  لیـصفتب و  نآ  تیعوـضوم  هنیزر  نیهارب  هنیتـم و  ّهلدا  ماـعنملا 

رد يوانم  فؤرلا  دبع  هماّلع  میرادیم  روکذم  دـنچ  یفرح  زین  ماقم  نیرد  لادـجلا  ءارملا و  باحـصا  نسلال  اعطق  لامکلا و  لها  رطاوخلا 
هتفگ ریغص  عماج  حرش  ریدقلا  ضیف 

رکب یبأ  نع  ۀباحّصلا  لئاضف  یف  مکاحلا  بقانملا و  یف  يذمرتلا  هجرخا  رمع  نم  ریخ  لجر  یلع  سمشلا  تعلط  ام 
دمحم یخا  نب  نمحرلا  دبع  هوفعـض و  یطـساولا  دواد  نب  هَّللا  دـبع  هیف  یبهذـلا  لاق  یهتنا و  كاذـب  هدانـسا  سیل  بیرغ و  يذـمرتلا  لاق 

هثیداحا یف  یطساولا  دواد  نب  هَّللا  دبع  ۀمجرت  یف  نازیملا  یف  لاق  یهتنا و  عوضوملا  هبـش  ثیدحلا  مالک و  هیف  فرعی و  داکی  ردکنملا ال 
تیاور مکاح  يذمرت و  دنچ  ره  هک  تسروهظ  لامک  رد  ترابع  نیزا  هیلع  ناسللا  یف  هّرقا  بذک و  اذـه  لاق  مث  اهنم  اذـه  قاس  ریکانم و 
هدومرف رهاظ  نآ  ناوه  نهو و  یغبنی  امک  هدومناو  حورجم  حودقم و  ار  نآ  دانـسا  فاصنا  دیزمب  يذمرت  نکل  دناهدرک  عوضوم  ربخ  نیا 

هیف ملکتم  لوهجم و  ار  نمحرلا  دـبع  فیعـض و  ار  دواد  نب  هَّللا  دـبع  نآ  لاجر  زا  هتخادرپ  ثیدـح  نیا  دنـس  حرج  حدـقب و  زین  یبهذ  و 
يردق مه  مالک  نیا  دعب  نیلداجم  هک  تفریم  لامتحا  نوچ  تسعوضوم و  دش  ثیدح  نیا  هک  هدرک  حیرـصت  رخآ  رد  هتخاس و  حـضاو 
حیرـص حیرـصت  ربخ  نیا  ندوب  بذکب  یطـساو  دواد  نب  هَّللا  دبع  همجرتب  نازیم  رد  هک  درک  شاجلم  ملاع  دنوادخ  دنـشاب  هتـشاد  وگتفگ 
تعانش تعاظف و  ربخ و  ود  ره  نیا  لاعتفا  عضو و  دیدرگ و  دودسم  لاق  لیق و  باوبا  تادافا  نیا  عامـس  دعب  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  دومن 

امک نینیعلا  ةرق  باتک  نیمه  رد  هَّللا  یلو  هاش  هک  تس  نیا  دیازفایم  تریح  رب  تریح  هچنآ  دیـسر و  دوهـش  حاضتا و  تیاغب  ناب  کسمت 
نیرد زاب  هتـسنادن و  مه  هیدـیز  هکلب  هیماما  رب  جاجتحا  لباق  اهریغ  نع  الـضف  مه  ار  نیحیحـص  ثیداحا  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دـعب  امیف  ملعتس 

نیا دـعب  هلمجلاب  بیبللا  بل  هلثم  یف  ّریحتب  بیرغ  ضقانت  تفاهت و  يرمعل  کلذ  هدروآ و  هعیـش  باوج  رد  ار  عوضوم  ربخ  ود  نیا  ماـقم 
دومن و دهاوخن  خر  لطاب  يارتفا  ود  نیاب  کسمت  تحـص  يارب  یهجو  چیه  دـنزوس  دوخ  غامد  رمعلا  ةّدـم  هَّللا  یلو  هاش  يایلوا  رگا  نایب 

دراو هباحـص  زا  يرایـسب  قح  رد  ّبحا  ظفل  هک  تسناد  دـیاب  زین  هتفگ و  هچنآ  اما  دوزفا  دـهاوخن  ترـسح  تریح و  زج  ناشبیقنت  قمعت و 
هباحص زا  يرایسب  قح  رد  قلطم  ّبحا  ظفل  دورو  الوا  هکنآب  تسـشودخم  سپ  دش  دناوتیم  هجو  هس  زا  یکیب  هضراعم  عطق  تسا و  هدش 

ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  هک  ینعم  نیرب  ّهلاد  رابخا  هک  تفایرد  یهاوخ  ینک  هظحالم  ناعماب  رگا  هچ  تسعونمم 
رکب وبا  هشئاعب و  تبسن  نآ  رد  هک  صاع  نب  ورمع  تیاور  تسین  جاجتحا  لباق  هتفگ  قلطم  ّبحا  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ریغ 
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نآ سپ  هدـش  دراو  رکب  وبا  هشئاعب و  تبـسن  بحا  ظفل  زین  نا  رد  هک  سنا  تیاور  اما  یتسناد  اقباس  شحرج  حدـق و  هدـش  دراو  ظفل  نیا 
نبا دیسر  دیاب  بلطم  فرحب  دعب  نم  دینش و  دیاب  دنتـسه  تیاور  نیا  يوار  هک  يذمرت  هجام و  نبا  تارابع  الوا  تسین  جاجتحا  قئال  مه 

هتفگ دوخ  ننس  رد  هجام 
سانلا يأ  هَّللا  لوسر  ای  لیق  لاق  سنا  نع  دیمح  نع  نامیلـس  نب  رمتعملا  انث  لاق  يزورملا  نسحلا  نب  نیـسحلا  ةدـبع و  نب  دـمحا  انثدـح 

اهوبا لاق  لاجرلا  نم  لیق  ۀشئاع  لاق  کیلإ  ّبح 
هتفگ دوخ  حیحص  رد  يذمرت  و 

نم لیق  ۀشئاع  لاق  کیلإ  سانلا  ّبحا  نم  هَّللا  لوسر  ای  لیق  لاق  سنا  نع  دیمح  نع  نامیلـس  نب  رمتعملا  ان  یبضلا  ةدبع  نب  دمحا  انثدـح 
اهوبا لاق  لاجرلا 

ار ربخ  نیا  هک  تسحوضو  لامکب  يذمرت  هجام و  نبا  ترابع  ود  نیزا  سنا  ثیدح  نم  هجولا  اذه  نم  بیرغ  حیحص  نسح  ثیدح  اذه 
سنا زا  دیمح  ثیدح  هک  تسین  یفتخم  لاجر  هّمئا  تادافا  عبتتم  رب  هدرکن و  سنا  ثیدحتب  حیرـصت  نکل  هدومن و  تیاور  دیمح  سنا  زا 

رکب وبا  لاق  هتفگ  دـیمح  همجرتب  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  تسین  تّجح  دـیامنن  سنا  ثیدـحتب  حیرـصت  وا  هک  یتقو  ات 
نیا هک  دیدرگ  حضاو  هدیدس  هدافا  نیزا  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  سنا  انثدح  لاق  امب  الا  هنم  جتحن  الف  دیمح  ثیدح  اما  یجیدربلا و 
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يذمرت حیرـصت  سپ  تسین  جاجتحا  لباق  ربخ  نیا  هک  دـش  تباث  لالدتـسا  نیاب  نوچ  دـیاشن و  ار  جاجتحا  تسین و  تّجح  زگره  تیاور 

نیرب هوالع  هتفگ و  مه  بیرغ  ار  ثیدـح  نیا  يذـمرت  همه  نیا  اب  دـیناسر و  دـهاوخن  ام  بولطمب  يررـض  ثیدـح  نیا  تحـص  نسحب و 
هَّللا ءاشنا  دعب  ام  رد  هچ  تشاد  دهاوخن  ّتیجح  تیلباق  زین  ببس  نیاب  سپ  دناهدرکن  تیاور  دوخ  نیحیحص  رد  نیخیـش  ار  ربخ  نیا  نوچ 

يراخب و هک  فیکف  تسنآ  حرج  حدـق و  بجوم  یثیدـح  زا  يراـخب  ضارعا  ضحم  ملـسم  جارخا  فصو  اـب  هک  تسناد  یهاوخ  یلاـعت 
ظفل ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  قالطا  زا  هفـشاک  رابخا  هک  دش  تباث  هاگ  ره  دنزرو و  ضارعا  نآ  زا  ود  ره  ملـسم 
هقلطم ّتیبحا  رب  هلاد  ثیداحا  سپ  تسین  جاجتحا  لباق  تسحورجم و  حودـقم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ریغ  رب  ار  قلطم  ّبحا 

ایناث دتفا و  هضراعم  عطقب  جایتحا  ات  دش  دهاوخن  ققحتم  رـس  زا  هضراعم  دوب و  دهاوخ  ضراعم  زا  ملاس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
هک تسمزال  هچ  ار  ّقح  لها  دشاب  هدش  مه  دراو  هباحـص  زا  يرایـسب  قح  رد  ّبحا  ظفل  تنـس  لها  هبذاکتم  هضقانتم  رابخا  رد  رگا  هکنآ 

نیرد سپ  دـتفا  ناشهمذـب  نآ  عمج  ات  تسین  ناشرابخا  رابخا  هک  اریز  دـنیامن  تالیوات  عادـبا  عارتخاـب و  نآ  هضراـعم  عطق  يوسب  هجوت 
دـننک و کسمت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  رب  ّهلاد  ثیداحا  ضحمب  هک  تسنیا  تسمزال  هکلب  بسانم  ار  ناشیا  هچنآ  ماقم 
لیوات و هوجولا  نم  هجوب  هچ  رگا  هکنآ  اثلاث  دـننادرگ و  حورطم  هّرملاب  دـشاب  هدیـسر  تّحـص  جرادـم  يالعاب  هچ  رگا  ار  ثیداحا  رگید 

مهبازحأ رمع و  رکب و  وبا  تیامح  ددـص  رد  هکنیرب  دـش  دـهاوخ  ثعاب  رما  مادـک  ار  ّقح  لها  دـتفا  هعیـش  ندرگب  تنـس  لها  رابخا  عمج 
رگا هکلب  دننک  عمج  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  ّهلدا  اب  ار  نآ  هدـش  دراو  ّبحا  ناشیاب  تبـسن  نآ  رد  هک  يرابخا  دـنیآرب و 

داد دهاوخ  ّقح  لها  تسدـب  ناشروجف  قسف و  قافن و  رفک و  هروصحم  ریغ  ّهلدا  تنـس  لها  دوخ  رابخا  هظحالم  دوش  هدـید  فاصنا  رظنب 
دوب دهاوخن  زئاج  ندرک  عمج  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  ّهلدا  ناشیا و  ّتیبحا  تایاور  نایم  رد  ار  ناشیا  زگره  نآب  رظن  هک 
ّبح میوگ  هک  تس  نیا  ای  هتفگ  هچنآ  اما  دیـسر  دـهاوخ  مهب  ناـشلئاضف  تاـیاور  رگید  تاـیاور و  نیا  لاـعتفا  عضوب و  ینیقی  ملع  هکلب 
میتی درم  ّبح  ار و  دوخ  براقا  دالوا و  درم  ّبح  دننک و  هدارا  ّبح  نیا  دنناوخ و  ّبحا  یهاگ  ار  دوخ  ءاسن  درم  ّبح  دشابیم  عون  دنچب 
نیزا یکی  رب  ناوتیم  رکف  لـماتب و  هدـمآ  ثیداـحا  رد  هک  یّبـح  لـضف و  رد  ار  دوخ  كراـشم  درم  ّبح  ار و  دوخ  خیـش  درم  ّبح  ار و 

امتح اـعطق و  عاونا  نیاـب  ملاـع  دـنوادخ  ّبح  عونت  هک  دـشابیم  قـقحت  لاـمک  رد  ـالوا  هکنآـب  تسـضوقنم  سپ  یهتنا  دروا  هورف  یناـعم 
رهاظ یلاـعت  هَّللا  دـمحب  سپ  ملاـع  دـنوادخ  يوسب  تسمالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ّتیبحا  ۀحارـص  ریط  ثیدـح  داـفم  تسلطاـب و 
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نیا هک  هَّللا  یلو  هاش  هدافا  سپ  دـیآیمن  دورف  یناعم  نیزا  کی  چـیه  رب  ریط  ثیدـح  دوش  هدرک  رکف  لـمات و  تماـیق  اـت  رگا  هک  دـیدرگ 
يایلوا رگا  ایناث  دمآ و  رب  ضحم  لطاب  تسیفاو  یفاک و  هدش  دراو  ّبحا  ظفل  نآ  رد  هک  ثیداحا  نآ  عیمج  هضراعم  عطق  يارب  ناشریرقت 

ریغ رگید  ثیداـحا  هضراـعم  عـطق  يارب  وا  ریرقت  نیا  هک  تسنآ  شترـضح  دارم  هک  دـنیوگب  رارطـضا  دـیزمب  هدـمآ  زجاـع  هَّللا  یلو  هاـش 
يوسب ّتیبحا  هن  دوشیم  موهفم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  ّبحا  ّتیبحا  ثیداـحا  نا  زا  تسریط و  ثیدـح 

ّبحا هک  تس  یسک  نامه  لوسرلا  یلا  ّبحا  اقباس  یـضم  امک  هیّنـس  ياملع  حیرـصتب  هک  اریز  تسین  حیحـص  مه  نآ  سپ  ملاع  دنوادخ 
دنوادـخ ّبح  عونت  نالطب  تسدارم و  هَّللا  یلا  ّبحا  دـناهتفگ  لوسرلا  یلا  ّبحا  هک  ار  یـسک  ره  رابخا  رد  نیا  رب  اـنب  سپ  دـشاب  هَّللا  یلا 

رگا اثلاث  تسین و  قئال  زین  ثیداحا  نآ  هضراعم  عطق  يارب  هَّللا  یلو  هاش  ریرقت  نیا  سپ  تستاـیعطق  زا  اـفنآ  تملع  اـمک  عاونا  نیاـب  ملاـع 
تاشقانم لحم  عون  نیدنچب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآم  تلاسر  بانج  ّبح  ماسقنا  میامن  رکذ  ام  زا  رظن  عطق 
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مه نایبص  هچ  تسداـسفلا  حیرـص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنجب  تبـسن  عاونا  نیزا  یـضعب  زیوجت  هکلب  تسرایـسب 

درکیم و تیثیح  نیاب  وا  رب  ّبحا  قالطا  تشادیم و  شبوبحم  باـنج  نآ  هک  دوبن  یخیـش  ار  معلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  دـننادیم 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بام  تلاسر  بانج  ّبح  هک  تسنشور  دشاب  هدرک  هظحالم  هقباس  ججح  هیضام و  ّهلدا  هک  یلقاع  ره  رب  اعبار 

ای یماتی  زا  ترـضح  نآ  دزن  هک  دوب  دهاوخ  زئاج  هلدا  ناب  رظن  هنوگچ  سپ  هدوب  هینید  روما  رد  تقبـس  رب  ینبم  دشاب  هک  سک  ره  تبـسن 
تیثیحب دالوا  ای  ناوسن  یـضعب  ّتیبحا  رگا  اسماخ  دشاب و  ّبحا  قالطا  دشابن  نیّدـلا  یف  لضفا  هک  یـسک  ترـضح  نآ  جاوزا  ای  دالوا  زا 

دمحب اقباس  هک  اریز  دوب  دهاوخن  زئاج  وا  رب  قلطم  ّبحا  قالطا  دشاب  مه  زئاج  نیدلا  یف  لضفا  ناش  ندوبن  فصو  اب  تیدـلو  ای  تیجوز 
هنوگچ سپ  تسین  زئاج  هربتعم  ریغ  هیئزج  تایثیح  ضعب  ظاحلب  لوضفم  رب  لیـضفتلا  لعفا  هغیـص  قالطا  هک  یتسناد  لیـصفتب  یلاـعت  هَّللا 
لیضفت هغیص  قالطا  لیصفتلا  یف  هربتعم  ان  تایئزج  نیا  ظاحلب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  درک  ناوتیم  زیوجت 
ّتیبحا ثیداحا  ندروآ  دومرف  هک  دیدرگ  حـضاو  رهاظ و  یلاعت  هَّللا  دـمحب  سپ  دومرف  هباحـص  زا  يرایـسب  قح  رد  مه  نآ  لوضفم و  رب 

هوجو رب  هعونـصم  هعیظف  راـبخا  هعوضوم و  هعینـش  ثیداـحا  نیا  هکنیا  زج  درادـن و  زاوـج  زا  یتمـس  زگره  یناـعم  نیزا  یکی  رب  نارگید 
یلا سانلا  ّبحا  رکب  وبا  ناک  تفگ  هقیدـص  هشئاع  هکناـنچ  هتفگ  هچنآ  اـما  تسین  يرما  چـیه  قئـال  دوش  دودرم  نآ  نیلعتفم  نیعـضاو و 

فلختسال ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  فلختـسا  ول  تفگ  هقیدص  هشئاع  دوخ  نآ  زا  دعب  رمع  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
تفگ دوخ  نا  زا  دعب  رمع  مث  رکب  ابا 

لیقف ۀمطاف  تلاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناک  سانلا  يأ  تلاسف  ۀشئاع  یلع  یتمع  عم  تلخد  لاق  ریمع  نب  عیمج  نع 
يذمرتلا هجرخا  اهجوز  تلاق  لاجّرلا  نم 

دالوا ّبح  یناث  ثیدح  رد  دوشیم و  فالختسا  طانم  هک  تس  لئاضف  رد  هّبشت  ّبح  لوا  ثیدح  رد  ّتیبحا  زا  دارم  هک  دش  هتـسناد  سپ 
هدـش دراو  هشئاـع  لوا  لوق  ود  تنـس  لـها  هلعتفم  راـبخا  رد  رگا  هکنآ  لوا  تسنوعطم  هجو  دـنچب  بیرغ  ریوزت  نیا  سپ  یهتنا  براـقا  و 

مود تسین  ینز  ود  یعقو  ناشدزن  ار  تنـس  لها  رابخا  هک  اریز  تسا  هتفگ  ار  نآ  هشئاـع  هک  دـش  دـهاوخ  تباـث  یک  ّقح  لـها  دزن  دـشاب 
رب لالدتـسا  يو  مالک  زا  ات  دناهتـشاد  لوبقم  ّقح  لها  یک  ار  هشئاع  سپ  هدـش  رداص  لوق  ود  نیا  هشئاع  زا  هک  دوش  مه  تباـث  رگا  هکنآ 
مه هدـیبع  وبا  ندوب  ّبحا  رمع  رکب و  وبا  ندوب  ّبحا  ناـیب  دـعب  رمع  رکب و  وـبا  ّتیبـحا  لوـق  رد  هشئاـع  هکنآ  موـس  دـشاب  تّجح  ناـشیا 
وبا ندوب  فالختـسا  لباق  رمع  رکب و  وبا  ندوب  فالختـسا  لباق  دعب  زین  فالختـسا  باب  رد  دوخ  لوق  رد  نینچمه  هدومن و  تباث  ناشدعب 
نآ کیدزن  دناهباحـص  ّبحا  نیخیـش  مود  لهچ و  عون  هتفگ  نینیعلا  ةرق  باتک  نیمه  رد  هَّللا  یلو  هاش  دوخ  هچنانچ  هدرک  حـضاو  هدـیبع 

زا هباحص  عیمج  زا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ترضح 
ۀـشئاع لاق  کیلإ  ّبحا  ساّنلا  يأ  تلقف  هتیتاف  لسالّـسلا  تاذ  شیج  یلع  هثعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نا  صاعلا  نب  ورمع  ثیدـح 
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يراخبلا هجرخا  الاجر  ّدعف  باطخلا  نب  رمع  لاق  نم  مث  تلق  اهوبا  لاق  لاجّرلا  نم  تلقف 
زا ملسم و  و 

لیق رمع  تلاق  نم  مث  لیق  رکب  وبا  تلاق  هیلإ  ّبحا  ناک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  باحـصا  يأ  اهل  لیق  اهنع  هَّللا  یـضر  هشئاع  ثیدح 
ۀجام نبا  يذمرتلا و  هجرخا  ةدیبع  وبا  مث  تلاق  نم  مث 

ثیدـح زا  تخاـسیم  هفیلخ  ار  نیخیـش  درکیم  یلج  صنب  فالختـسا  معلـص  ترـضح  نآ  رگا  مراـهچ  لـهچ و  عون  هتفگ  نا  رد  زین  و 
اهل لیق  مث  رمع  تلاق  رکب  یبأ  دعب  نم  مث  اهل  لیقف  رکب  وبا  تلاق  هفلختسا  ول  افلختـسم  هَّللا  لوسر  ناک  نم  تلئـس  اهنع  هَّللا  یـضر  هشئاع 

هدیبع وبا  ّتیبحا  تنس  لها  دزن  هک  تسرهاظ  رپ  ملسملا و  يراخبلا و  هجرخا  اذه  یلا  تهتنا  مث  حارجلا  نبا  ةدیبع  وبا  تلاق  رمع  دعب  نم 
دزن هک  اریز  تسضحم  لطاب  نیخیش  دعب 

186 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لها ای  هک  تسین  نیزا  هراچ  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ای  دوب  ّبحا  نامثع  ای  نیخیش  دعب  دیاب  لیـضفتلا  یف  مهبهذم  یلع  ءانب  ناشیا 

ءالقعلا رارقا  هکنآ  مراهچ  دـنامیمن  یقاب  رابتعا  لباق  وا  لوق  ود  نیا  تروص  ره  رد  یطاخ و  ای  دـنناد  بذاک  باب  نیرد  ار  هشئاـع  ننـست 
تسین و لوبقم  هتفگ  ریمع  نب  عیمج  باـطخب  هک  وا  ثلاـث  لوق  هلباـقمب  هشئاـع  لوا  لوق  سپ  دودرم  مهریغ  یلع  لوـبقم و  مهـسفنا  یلع 

نیرد القع  دزن  وا  دـبال  سپ  تسه  شردـپ  تلیـضف  رب  لمتـشم  هشئاع  لوق  ود  نیا  نوچ  نیزا  رظن  عطق  هکنآ  مجنپ  وا  مود  لوق  نینچمه 
دیآیمن رظنب  یهجو  نآ  رد  وا  ندوب  بذاک  يارب  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ّتیبحا  باـب  رد  وا  لوق  فـالخب  تسمهتم  باـب 

هبترمب بانج  نآ  اب  شتوادـع  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  فـالخب  تشادیم  تسود  ار  رکب  وبا  هشئاـع  ههبـش  ـالب  هکنآ  مشش 
متفه درک  دهاوخ  لوبق  دوخ  نمشد  لضف  رد  وا  لوق  لباقمب  دوخ  تسود  لضف  باب  رد  ار  وا  لوق  یلقاع  هنوگچ  سپ  دوب  هدیسر  يوصق 
هریثک لاوقا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  باب  رد  تسدـحاو و  لوق  تسدوخ  ردـپ  ّتیبحا  باب  رد  هک  هشئاـع  لوا  لوق  هکنآ 

ریما باـنج  باـب  رد  هشئاـع  لاوقا  هکنآ  متـشه  دـش  دـهاوخ  لوبقم  هنوگچ  وا  هریثـک  لاوقا  هلباـقمب  وا  دـحاو  لوـق  نیا  سپ  تستباـث  وزا 
وا لوق  تسلاوقا  نآ  هلمج  زا  هک  اریز  تسۀلالّدلا  حیرص  رتهدایز  رکب  یبأ  ّتیبحا  باب  رد  وا  لوق  هلباقمب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

بلاط یبأ  نب  یلع  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  اقلخ  هَّللا  قلخ  ام 
تناک ةأرما  ضرـالا  یف  ـال  یلع و  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناـک  ـالجر  ملعا  اـم  هَّللا  وا و  لوق  تسا  هلمجنآ  زا  و 

ار هشئاع  لوق  هلالدلا  ۀحیرص  لاوقا  نیا  هلباقمب  هک  تسیلقاع  مادک  سپ  نآ  لثم  هتأرما و  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  بحا 
تـسمسقب دیؤم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  باب  رد  هشئاع  لاوقا  زا  یـضعب  هکنآ  مهن  درک  دهاوخ  لوبق  دوخ  ردپ  باب  رد 

ریما باـنج  ّتیبـحا  باـب  رد  وا  لاوقا  لـباقم  دوخ  ردـپ  ّتیبـحا  باـب  رد  وا  لوق  زین  هجو  نیدـب  سپ  دوخ  ردـپ  باـب  رد  وا  لوق  فـالخب 
لئالدـب و دـیؤم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ّتیبحا  باـب  رد  ار  دوخ  لاوقا  هشئاـع  هکنآ  مهد  دـش  دـهاوخن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
ار مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیماوق  تیماوص و  هشئاع  هدرک  لقن  هَّللا  یلو  هاش  هک  دوخ  لوق  نیمه  رد  هچنانچ  هدومن  مه  نیهارب 
تیماوص و رکذ  نکل  هدرک  لقن  يذـمرت  زا  ار  هشئاع  لوق  نیا  هک  یفـصو  اب  هَّللا  یلو  هاش  هدرک و  نایب  باـنج  نآ  ّتیبحا  دـییات  ضرعمب 

تس نیا  اقباس  تعمس  امک  يذمرت  ترابع  لصا  هدومن  فذح  دانع  دیزمب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیماوق 
ۀـشئاع یلع  یتمع  عم  تلخد  لاق  یمیتلا  ریمع  نب  عیمج  نع  فاّجحلا  یبأ  نع  برح  نب  مالّـسلا  دبع  ان  یفوکلا  دـیرب  نب  نیـسح  انثدـح 

اماوص تملع  ام  ناک  نا  اهجوز  تلاق  لاجّرلا  نم  لیقف  ۀـمطاف  تلاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ّبحا  ناک  سانلا  يأ  تلئـسف 
اماوق

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحاب  ریمع  نب  عیمج  باطخب  هاگ  ره  فرطتـسملا  نع  رم  امک  اقباس  هشئاـع  زین  بیرغ و  نسح  ثیدـح  اذـه 
هیف یلا  اهدرف  هدـی  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  سفن  تلاس  دـقل  اماوق و  اـماوص  ناـک  دـقل  هَّللا  وف  تفگ  دومن  فارتعا  مالّـسلا 
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لیلد زا  يراع  لوق  هک  دـش  دـناوتیم  هنوگچ  سپ  هدرکن  دـیؤم  ار  نآ  هجو  چـیهب  هک  رمع  رکب و  وبا  ّتیبحا  باب  رد  هشئاع  لوق  فالخب 
رد هبـشت  تیثیحب  ّبحا  ینعمب  هشئاـع  لوق  رد  ّتیبحا  نتفرگ  هکنآ  مهدزاـی  دوش  حـجرتم  تسنیهارب  لئالدـب و  دـیؤم  هک  یلاوقا  هلباـقمب 

لها دزن  نوچ  دشاب و  تباث  لبق  زا  ینعم  نیاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يوسب  نیخیـش  تیبوبحم  هک  تسنآ  عرف  لئاضف 
یطخ ار  لیوات  نیا  زگره  سپ  تسققحتم  یناعملا  عیمجب  ناشتیـضوغبم  هکلب  تسین  تباث  ینعم  چیهب  هکلب  ینعم  نیاب  ناشتیبوبحم  ّقح 

بآمتلاسر بانج  يوسب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  رگا  هکنآ  مهدزاود  دوب  دهاوخن  تحص  زا 
187 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا یلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  ّيأ  درک  لاؤس  زا و  راصنا  زا  ینز  هک  یتقو  ارچ  دوب  براقا  دالوا و  ّبح  ینعمب  فرـص  هشئاـع  دزن  معلص 
نآ براقا  دالوا و  رد  رصحنم  هباحص  هک  اریز  بلاط  یبأ  نبا  یلع  تفگ  باوج  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  بحا  ملـس  هیلع و 
معز هک  هّلل  دمحلاف  دوبن  براقا  دالوا و  ّبحب  ّبحا  زا  ّبحا  دوصقم  باوج  لاؤس و  رد  هک  دـش  مولعم  ققحت  لامکب  سپ  دـندوبن  بانج 
لطاب ناعمل  تیاهنب  دوب  براقا  دالوا و  ّبح  ینعمب  باـنج  نآ  يوسب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ّتیبحا  هشئاـع  دزن  هک  ینعم  نیا 

باطخب دوخ  ردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  حیرـص  حیرـصتب  اقباس  تعمـس  امک  هشئاع  هکنآ  مهدزیـس  دـمآ  رب  ضحم 
هتفگ هدومن و  تباث  معلص  بآمتلاسر  بانج 
یبأ نم  کیلإ  ّبحا  اّیلع  نا  تملع  دقل  هَّللا  و 

لیوات لیبق  زا  تسبراقا  دالوا و  ّبح  ینعمب  ضحم  بانج  نآ  ّتیبحا  زا  دارم  هکنیا  هب  ریمع  نب  عیمج  هّمع  هبطاخمب  شمالک  لـیوات  سپ 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحاب  رارقا  نتفرگ  دعب  نیذخاؤم  ار  هشئاع  اهراب  هکنآ  مهدراهچ  دشابیم  هلئاق  هب  یضری  امب ال  لوقلا 
دناهدرک لمج  هعقاوب  بیرثت  بیناـت و  ریوشت و  رییعت و  نآ  نمـضتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  داـشرا  ریکذـت  اـی 

رب انب  رگا  سپ  دش  نهربم  نیبم و  مامت  لیصفتب  اقباس  ار  هشئاع  هّیرافغ  هذاعم  ریبز و  نب  هورع  ریمع و  نب  عیمج  فینعت  تایاور  زا  هچنانچ 
نینمؤملا ریما  بانج  لئاضف و  رد  هبـشت  ّبحب  ّبحا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  هشئاع  دـلاو  هَّللا  یلو  موعزم 

یـصفت درکیم و  نایب  نیفنعم  نیّریعم و  باوجب  ار  ینعم  نیا  هشئاع  دـبال  دوبیم  براقا  دالوا و  بحب  بحا  بانجنآ  يوسب  مالّـسلا  هیلع 
نیا هک  دش  تفایرد  مامت  یبوخب  اجنیزا  هَّللا  دمحب  سپ  تشاذـگاو  هایـس  زور  مادـک  يارب  ار  نآ  رخآ  تسجیم  ناشلاضعا  لاکـشا و  زا 

بـسح رگا  هکنآ  مهدزناپ  دوب  هدیـسرن  مه  هشئاع  دوخ  لایخب  تسا  هداهن  زاغآ  جاجوعا  غیز و  دـیزمب  هَّللا  یلو  هاش  هک  هیجو  ریغ  هیجوت 
هیلع هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  زا  هشئاع  دارم  هک  مینک  مه  میلـست  هَّللا  یلو  هاش  لرتقا 
هریثک تاداشرا  اقباس  تعمـس  امک  ههبـش  الب  هک  اریز  دـیاشگیمن  يراک  مه  زاب  دوب  براـقا  دـالوا و  ّبحب  ّتیبحا  فرـص  ملـس  هلآ و  و 

بانجنآ داشرا  نآ  هلمج  زا  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هحیرص 
هاوثم یمرکا  هقح و  هل  یفرعاف  یلع  مهمرکا  یلا و  لاجّرلا  ّبحا  اذه  نا  ۀشئاع  ای 

زگره نآ  هلباقمب  هشئاع  مالک  سپ  دراد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هّماع  ّتیبحا  رب  هحـضاو  تلالد  تسا  هشئاع  دوخ  باـطخب  هک 
هیلع ناجلا  سنالا و  دیس  بانج  هحیرص  تاداشرا  تدناعم  تفلاخم و  نامز  هدهتجم  نآ  هک  دش  دهاوخ  ققحتم  هکلب  دش  دهاوخن  لوبقم 

مامتب اجنیزا  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  هدیدرگ  میظع  رزو  میـسج و  بطخ  بقتحم  بکترم و  هدیزگ  ناّنملا  کلملا  نم  مالّـسلا  فالآ  هلآ  و 
بانج ّتیبحا  باب  رد  ار  وا  ماظن  قدص  مالک  هشئاع  راوگرزب  ردـپ  ّتیبحا  تابثا  ماقم  رد  هَّللا  یلو  هاش  هچ  رگا  هک  دـیدرگ  رهاظ  حوضو 

اب وا  تفلاـخم  لاـمک  ۀـقیقحلا  یف  نکل  هداـهن  شندرگ  رب  میظع  ّتنم  رهاـظب  هدومن  فرـصم  دوخ  تقیقح  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هداد شترضح  لیلضت  ریفکت و  هکلب  نیجهت  نیهوت و  داد  هدومرف  تباث  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هحیرص  تاداشرا 

بوبحم و وا  لوسر  یلاعت و  يادـخ  کـیدزن  نآ  ببـسب  هک  هدومحم  تافـصب  دوشیم  قلعتم  ّبح  مییوگ  هک  تسنیا  اـی  هتفگ  هچنآ  اـما 
ادعا و تزرابم  یناولهپ و  تفص  لثم  یتفصب  دشاب  ّبحا  یکی  هک  تسزئاج  سپ  ّبح  اضر و  زا  تسیماقم  ار  تفص  ره  ددرگ و  یـضرم 
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لها الّوا  هک  اریز  تسحـضاو  تیاغب  زین  مالک  نیا  تکاکر  نهو و  سپ  یهتنا  تفالخ  دـقع  ّلح و  لثم  رگید  تفـصب  دـشاب  ّبحا  رگید 
هتفگ ّبحا  يوحنب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ریغ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بام  تلاسر  بانج  هک  دناهدرک  میلـست  یک  ّقح 

تلالد بسح  هکنآ  ایناث  دـتفیب و  نآ  ریغ  لـیلع و  لـیوات  نیاـب  تجاـح  اـت  دـشاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ّتیبحا  ضراـعم  هک 
تسین زئاج  یئزج  ّبحا  رب  قلطم  ّبحا  قالطا  هک  هدش  حضاو  هقباس  ّهلدا  زا  يرایسب 

188 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم ّبحا  بانج  نآ  دارم  هدومرف و  داشرا  قلطم  ّبحا  ظفل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  باـنج  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ 

يوسب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  رب  دراد  تلالد  هرهاز  نیهارب  هرهاق و  ّهلدا  زا  يرایـسب  یلاعت  هَّللا  دمحب  هکنآ  اثلاث  دوب  هجو 
یـسدق تاذ  رد  ّتیلـضفا  ّتیبحا و  رد  هربتعم  هوجو  عیمج  دوب و  ّبحا  نییـصولا  نییبّنلا و  ۀـکئالملا و  یتـح  قلخ  ماـمت  زا  لوسر  ادـخ و 

نینچب هاگ  ره  تسین و  یبیر  بانج  نآ  هلـضاف  هلماک  هّمات  هّماع  ّتیبحا  توبث  رد  ّهلدا  نیاب  رظن  سپ  دوب  هتفای  عامتجا  باـنج  نآ  تاـفص 
دـنامن و یقاب  هَّللا  یلو  هاش  لیئـض  لیوات  نیا  نالطب  رد  ههبـش  چـیه  سپ  دـش  تباث  بانج  نآ  هّماـع  ّتیبحا  همکحم  جـجح  همربم و  ّهلدا 
ناوه و یصقاب  دوب  ّبحا  ادعا  تزرابم  یناولهپ و  ظاحلب  فرـص  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  کلذ  نم  هَّللا  ذاعم  هکنیا  هب  وا  يامیا 

نإ دوخ  مالکب  هدومن  دیؤم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحاب  ار  دوخ  فارتعا  افنا  تعمـس  امک  هشئاع  هکنآ  اعبار  دیـسر  تفاخس 
زا تملع  امک  ار  هشئاع  فارتعا  تیاور  هچ  رگا  هَّللا  یلو  هاش  دـناهدرک و  تیاور  وا  ریغ  يذـمرت و  هچنانچ  اـماّوق  اـماّوص  تملع  اـم  ناـک 

ریما بانج  ّتیبحا  هشئاع  ندومن  دییات  هک  تسین  یفتخم  مهف  بابرا  رب  هدومن و  فذح  ظقیت  دیزمب  ار  مالک  نیا  نکل  هدرک  لقن  يذـمرت 
ریما بانج  ّتیبحا  زا  هشئاع  دوصقم  هک  ینعم  نیزا  دراد  حیرـص  يابا  اماّوق  اماّوص  تملع  ام  ناک  نإ  دوخ  لوقب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
الطب تملع  ام  ناک  نإ  دیوگب  هک  تسیابیم  تروص  نیرد  هک  اریز  دشاب  ادعا  تزرابم  یناولهپ و  تفـصب  ّتیبحا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

دوب ّبحا  رکب  وبا  هک  نیاب  هَّللا  یلو  هاش  يامیا  اسماخ  روفّسلا  نم  نوکی  ام  حضو  اب  رفـسم  روهظلا و  ّلک  رهاظ  کلذ  نآ و  لثم  امادقم و 
هجوب ول  وا و  باحـصا  رکب و  وبا  تیبوبحم  هاگ  ره  دشاب و  ققحم  هجو  نیرب  وا  تیبوبحم  هک  تسنآ  رب  ینبم  تفالخ  دقع  لح و  تفـصب 

ّتیبحا ياعدا  هنوگچ  سپ  افنا  هیلع  انهبن  امک  ققحتم  هروصحم  ریغ  ّهلداب  لوسر  ادخ و  يوسب  ناشتیضوغبم  هکلب  تسین  تباث  هوجولا  نم 
بوبحم تفـالخ  دـقع  لـح و  تفـصب  باـنج  نآ  يوسب  رمع  رکب و  وبا  رگا  اـسداس  دوـب  دـهاوخ  لوـقع  باـبرا  لوـبقم  تفـص  نیاـب  وا 

امک دومرفیم  زا  زیمشا  فاکنتـسا و  ضارعا و  دوب  هدرک  ضرع  ّنجلا  ۀلیل  دوعـسم  نبا  هک  ناشفالختـسا  رکذ  زا  بانج  نآ  ارچ  دندوبیم 
تفـصب ضحم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  رگا  اـعباس  هریغ  یلبـشلا و  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  نیدـلا  ردـبل  ناـجرملا  ماـکا  یف 
نینمؤملا ریما  بانج  ياجب  ریط  هعقاو  رد  هک  تسیابیم  تفالخ  دـقع و  لح و  تفـصب  رکب  وبا  ّتیبحا  دوبیم و  ادـعا  تزرابم  یناولهپ و 

یلعا و روکذم  ضرف  ربانب  رکب  وبا  ّتیبحا  هچ  دوش  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بام  تلاسر  بانج  ياعد  قادصم  رکب  وبا  مالّـسلا  هیلع 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  ندومرف  ّدر  روکذم  ضرف  ربانب  انماث  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیبحا  زا  تسفرشا 

قافخا و هب  ار  تفالخ  دقع  ّلح و  تفـصب  ّبحا  هک  اریز  دـمآیمن  عوقوب  زین  ریط  هعقاو  رد  يرگید  دـعب  یکی  ار  نامثع  رمع و  رکب و  وبا 
اعـسات تسحوجرم  حـیجرت  روص  عفـشا  نداد  فیرـشت  میظع  لضفب  ار  ادـعا  تزرابم  یناولهپ و  تفـصب  ّبحا  ندومن و  ّدر  مامت  نامرح 

ترـضح تفالخ  دقع  لح و  تفـصب  ّبحا  رمع  رکب و  وبا  ندوب  یناولهپ و  تفـصب  ّبحا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  ضرفب 
تفگیم ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  رب  توص  عفرب  درکیم و  دادیب  داد و  ارچ  هشئاع 

یبأ نم  کیلإ  ّبحا  اّیلع  نا  تملع  دقل  هَّللا  و 
تفـصب ّتیبحا  زا  هجرد  رازهب  هیّنـس  فالخا  فالـسا و  رگید  هَّللا و  یلو  هاش  دزن  تفالخ  دـقع  لح و  تفـصب  ّتیبحا  ههبـش  الب  هک  اریز 

روش و همه  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  فیفط  فیفخ و  سب  هجرد  لوصح  يارب  سپ  تسرتهب  ادـعا  تزرابم  یناولهپ و 
ندـیدرگ و راوگرزب  ردـپ  مطح  مطل و  قحتـسم  هکنآ  ات  نداد  یباجح  یب  یمادـنایب و  تعالج و  تعـالخ و  داد  نداـهن و  زاـغآ  بغش 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 563 

http://www.ghadirestan.com


نیریعم تسد  زا  صالخ  ار  هشئاع  تروص  نیا  رد  ارشاع  تسدیعب  دعبا  هشئاع  ناش  زا  ندیسر  تراسج  تأرج و  جرادم  ياصقاب 
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هداتفا اپ  شیپ  نیتم  باوج  نیا  رکذب  شترـضح  ارچ  سپ  دوب  لهـس  تیاغب  هیرافغ  هذاعم  ریبز و  نب  هورع  ریمع و  نب  عیمج  لثم  نیفنعم  و 
لمحت یهاو  نیبلاج و  هیربج  تاهبـشب  ثبـشت  یهلا و  ردق  اضقب و  کسمت  تنؤم  ارچ  دومنن و  ماصخ  مازلا  تیکبت و  ماحفا و  تاکـسا و 

تـس نیا  ای  هتفگ  تافارخ  همتاخ  رد  هچنآ  اما  روسحلا  ّیعلا و  ۀمـسب  اهمـسو  روصقلا و  زجعلاب و  ةدهتجملا  کلت  یمر  الا  اذه  له  دومرف 
يرنف ره  ءازاب  هک  تسیظفل  ّبحا  دشاب و  فوصوم  نیبوبحم  رئاس  رب  ناحجرب  نابوبحم  زا  یفنـص  سپ  دـشاب  ّبحالا  نم  ینعمب  ّبحا  هک 

بطاخم و باوجب  مه  نآ  تجامس  تنجه و  تفاخس و  نهو و  تیاهن  تسکیکر و  تیاغب  سپ  یهتنا  درک  ناوتیم  قالطا  فنـص  نیزا 
ریدقتب هاوخ  تسین  زئاج  یقیقح  ّبحا  ریغ  رب  قلطم  ّبحا  قالطا  هجو  چـیهب  هک  یتسناد  یتفایرد و  تاماقم  رگید  یتشبروت و  باوجب  مه 

رب هدش  دراو  بحا  نآ  درف  ره  قح  رد  هک  یفنص  هک  دوش  هدرک  ضرف  هَّللا  یلو  هاش  موعزم  ربانب  رگا  نیزا  رظن  عطق  نآ و  ریغ  ای  دشاب  نم 
لامک رد  فنص  نیزا  نامثع  ندوبن  هک  اریز  دیسر  دهاوخ  وا  بازحا  هَّللا و  یلو  هاش  رـس  رب  میظع  یتبیـصم  تشاد  ناحجر  نیبوبحم  رئاس 
الضف دوب  حوجرم  مه  هماسا  هشئاع و  زا  نامثع  هک  دش  دهاوخ  تباث  سپ  هدشن  دراو  ّبحا  ظفل  واب  تبسن  یثیدح  چیه  رد  هچ  تسققحت 
ریرقت نیا  هک  دـیدرگ  رهاظ  یلاعت  هَّللا  دـمحب  سپ  نیبملا  ّقحلا  کـلملا  نم  مالـس  فـالآ  هلآ  هیلع و  نیّیـصولا  دّیـس  نینمؤملا و  ریما  نع 

هک یقتا  هیاب  لالدتسا  يانب  تسینبم  نم  ریدقت  رب  هک  لیلع  لیوات  نیا  نیرب  هوالع  دزاسیم و  لاب  ود  ار  لاضعا  لاکشا و  صیلخت  ضوعب 
نابز رب  فرح  نیا  هَّللا  مسب  دـنهدیم  ایهد  هیهد  نیاب  نت  وا  يایلوا  هَّللا و  یلو  هاش  رگا  سپ  دـناسریم  بآب  تسموق  راختفا  شزان و  هیام 

نآ داسف  نالطب و  هروصحم  ریغ  هوجو  هک  اریز  تسین  نکمم  لاضعا  قانخ  لاکـشا و  لاکـشا  زا  ناـش  صـالخ  زین  همه  نیا  اـیوگ  دـنرآ 
دودسم قلغم و  برهم  ّرفم و  صانم و  صالخ و  باوبا  دوجوم و  تسایهم و  ّقح  لها  دزن  یلاعت  هَّللا  دمحب 

لیوأت مذ  رد 

تسققحتم تباث و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هماع  ّتیبحا  هرهاب  دهاوش  هرهاق و  ّهلدا  رگید  ریط و  ثیدح  دوخ  زا  هاگ  ره  هلمجلاب 
اهنتف دـنزیریم و  اـهگنر  دـنزیخیمرب و  لیلـضت  لـالزا و  لـیوست و  لـیوات و  يارب  ببـسیب  هجوـیب و  تارــضح  نـیا  ارچ  مـنادیمن  زاـب 

تاریوزت همه  نیا  هک  دننادیمن  دـنزیبیم و  شیوخ  ياهرـس  رب  ّتلذـم  كاخ  دادـل  رغو و  دانع و  ّتیبصع و  رد  كامهناب  دـنزیگنایم و 
هلوخدم و تالیوات  همصفنم و  تاقیوزت  همـصقنم و  تاعیدخت  هعـشبتسم و  تاهیجوت  هعنـشتسم و  تاعیملت  هفیخـس و  تاریرقت  هکیکر و 
رب هاگ  ره  دنادرگیم و  اوسر  لیلذ و  حاوب  لذ  هوجو  عظفا  حاضتفا و  عاونا  عنـشأب  هکلب  دناسریمن  ناشلاحب  یعفن  چـیه  هلولعم  تالیوست 

یتفایرد دناهدرک  عارتخا  ریط  ثیدح  رد  نیبّصعتم  فالخا  فالسا و  هک  هیهاو  تالیوات  داسک  تجامـس و  تیاهن  داسف و  نالطب و  لامک 
رس نّیبم و  هیّنس  قاّذح  تاقیقحت  نیدّقنم و  هذباهج  تادافا  رد  هک  راثآ  صوصن و  لیوات  بلاثم  بیاعم و  حئابق و  حئاضف و  زا  يذبن  الاح 

نیفّرحم و نیلّوسم  نّیل و  وأ  رگید  لاـمک و  اـب  بطاـخم  لـالتخالا  ریثک  لاـح  رب  نآ  قیبـطت  نآ  دـعب  دینـش و  دـیاب  اغـصا  عمـسب  تسد  و 
هتفگ و مولعلا  ءایحا  رد  یلاّزغ  درک  دیاب  لایّللا  رهّنلا و  عباتت  ام  مالّسلا  مهیلع  لآ  لئاضف  عامـسب  نیرّغوتم  نیکّوهتم و  نیعّطنتم  نیفّرحتم و 

قبسی ۀنطاب ال  روما  یلا  ۀموهفملا  اهرهاوظ  نع  عرّشلا  ظافلا  فرـص  وه  اهّـصخی و  رخآ  رما  حطّـشلا و  یف  هانرکذ  ام  اهلخدیف  تاّماّطلا  اّما 
اهرهاوظ یضتقم  نع  تفرص  اذإ  ظافلالا  ّناف  میظع  هررض  مارح و  اضیا  اذهف  تالیواتلا  یف  ۀینطابلا  بادک  هب  قثوی  ءیش  ماهفالا  یلا  اهنم 

ظافلالاب ۀّقثلا  نالطب  کلذ  یضتقا  لقعلا  لیلد  نم  هیلإ  وعدت  ةرورض  ریغ  نم  عرّشلا و  بحاص  نع  لقنب  هیف  ماصتعا  ریغب 
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لب هل  طبـض  نطابلا ال  هب و  قثوی  مهفلا ال  یلا  هنم  قبـسی  ام  ناف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هلوسر  مالک  یلاعت و  هَّللا  مالک  ۀـعفنم  هب  طقـس  و 
نال بارغالا  اهباحـصا  دصق  امنا  ررّـضلا و  ۀمیظعلا  ۀـعئاشلا  عدـبلا  نم  اضیا  اذـه  یتش و  هوجو  یلع  هلیزنت  نکمی  رطاوخلا و  هیف  ضراعتت 
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امک مهیأر  یلع  اهلیزنت  اهرهاوظ و  لیواتب  ۀعیرـشلا  عیمج  مده  یلا  ۀّینطابلا  لصوت  قیرّطلا  اذهب  هل و  ةذلتـسم  بیرغلا و  یلا  ۀـلئام  سوفنلا 
یلاعت هلوق  لیوات  یف  مهضعب  لوق  تاّماّطلا  لها  لیوات  لاثم  ۀّینطابلا و  یلع  دّرلا  یف  فّنصملا  يرهظتسملا  باتک  یف  مهبهاذم  نم  هانیکح 

كاصع قلا  نا  یلاعت و  هلوق  یف  ناسنا و  ّلک  یلع  یغاـطلا  وه  نوعرفب و  دارملا  وه  لاـق  هبلق و  یلا  ةراـشا  ّهنا  یغط  ّهنا  نوعرف  یلا  بهذا 
ۀکرب روحّسلا  یف  ّناف  اورّحست  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هلوق  یف  هیقلی و  نا  یغبنیف  ّلج  ّزع و  هَّللا  يوس  اّمم  هدمتعی  هیلع و  أّکوتی  ام  ّلک  يأ 

ساّبع و نبا  نع  لوقنملا  هریسفت  نع  هرهاظ و  نع  هرخآ  یلا  هلّوا  نم  نآرقلا  نوفّرحی  یتح  کلذ  لاثما  راحـسالا و  یف  رافغتـسالا  هب  دارأ 
هدوجو و انیلإ  رتاوت  سوسحم  صخـش  نوعرف  ناف  بلقلا  یلع  نوعرف  لیزنتک  اـعطق  اـهنالطب  ملعی  تـالیواّتلا  هذـه  ضعب  ءاـملعلا و  رئاـس 

یّتح ّسحلاب  كردـی  مل  امم  ۀـکئالملا  نیطایـشلا و  سنج  نم  سیل  راّفکلا و  نم  اـمهریغ  بهل و  یبأ  لـهج و  یباـک  هل و  یـسوم  ةوعد 
اومّله اورّحست و  لوقی  ماعّطلا و  لوانتی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ناک  ّهناف  رافغتسالا  یلع  روحّـسلا  لمح  کلذک  هظافلا و  یلا  لیواتلا  قرطتی 
ّلکف ساسحالا  اهب  قلعتی  روما ال  یف  کلذ  نّظلا و  بلاغب  ملعی  اهضعب  اهنالطب و  ّسحلا  رتاّوتلاب و  كردت  روما  هذهف  كرابملا  ءادغلا  یلا 

عم يرـصبلا  نسحلا  نع  نیعباتلا و ال  نع  ۀباحّـصلا و ال  نع  کلذ  نم  ءیـش  لقنی  مل  قلخلا و  یلع  نیدـلل  داسفا  ۀلالـض و  مارح و  کلذ 
اذـه ّالا  ینعم  راّنلا  نم  هدـعقم  أّوبتیلف  هیارب  نآرقلا  رّـسف  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هلوقل  رهظی  ـال  مهظعو و  قلخلا و  ةوعد  یلع  مهباـبکا 
ۀلـالد هیلع  هلیزنتل  دهـشی  نا  ریغ  نم  هیلع  هلمحی  هیلإ و  نآرقلا  ةداهـش  ّرجتـسیف  هقیقحت  رما و  ریرقت  هیار  هضرغ و  نوـکی  نا  وـه  طـمّنلا و 

ۀباحّـصلا و نع  اهیف  لقن  ام  تایالا  نم  ناف  رکفلا  طابنتـسالاب و  نآرقلا  رّـسفی  نا ال  بجی  ّهنا  هنم  مهفی  نا  یغبنی  ۀّیلقن و ال  ۀّیوغل و  ۀـّیظفل 
لبقت ۀیفانتم ال  نوکت  دق  اهناف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  نع  ۀعومـسم  ریغ  اهعیمج  ّنا  ملعی  ۀعبـس و  ۀتـس و  ناعم و  ۀـسمخ  نیرّـسفملا 

یف ههّقف  ّمهّللا  هنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبالا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاـق  اذـهل  رکفلا و  لوط  مهفلا و  نسحب  اطبنتـسم  کـلذ  نوکیف  عمجلا 
ةوعد اهب  دصقی  هنا  معزی  ظافلالاب و  ةدارم  ریغ  اهناب  هملع  عم  تالیواتلا  هذـه  لثم  تاّماّطلا  لها  نم  زیجتـسی  نم  لیواتلا و  هملع  نیّدـلا و 

هب قطنی  مل  نکل  ّقح و  هسفن  یف  وه  امل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  عضولا  عارتخالا و  زیجتـسی  نم  یهاضی  قلاخلا  یلا  قلخلا 
نم موهفملا  دیعولا  یف  لوخد  لالض و  ملظ و  کلذف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  نع  اثیدح  اّقح  اهاری  ۀلئـسم  ّلک  یف  عضی  نمک  عرّـشلا 

ۀقثلل ۀلطبم  اّهنال  مظعا  ّمطا و  ظافلالا  هذه  لیوات  یف  رّـشلا  لب  رانلا  نم  هدعقم  أّوبتیلف  ادّمعتم  ّیلع  بذـک  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هلوق 
یلا ةدومحملا  مولعلا  نم  قلخلا  یعاود  ناطیـشلا  فرـص  فیک  تفرع  دقف  ۀّیلکلاب  نآرقلا  نم  مهفلا  ةدافتـسالا و  قیرط  ۀعطاق  ظافلالاب و 

فرع ام  یلا  تافتلا  ریغ  نم  روهشملا  مسالا  یلع  ادامتعا  ءالؤه  تعبتا  ناف  یماسالا  لیدبتب  ءوّسلا  ءاملع  سیبلت  نم  کلذ  ّلکف  ۀمومذملا 
دّمحم ظافلالا و  لیدبت  نع  ۀلفغلاب  کلذ  رصعلا و  اذه  یف  امیکح  یمسی  نم  عابتاب  ۀمکحلاب  فرّـشلا  بلط  نمک  تنک  لّوالا  رـصعلا  یف 

هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  نیملاعلا  ّبر  نع  نیعقوملا  مالعا  رد  میقلا  نباب  فورعملا  رکب  یبأ  نب 
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هوجوب اهرهاظ  نع  اهجرخی  نا  سیلف  ملس  هباحصا و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نع  ۀّنس  هَّللا و  باتک  نم  ۀیآ  ریسفت  نع  لئـس  اذإ 
هب حرـص  يذلا  وه  هانرکذ  يذلا  اذه  هیلع و  رجحلا  ءاتفالا و  نم  عنملا  قحتـسا  کلذ  لعف  نم  هاوه و  هتلحن و  ۀقفاوملا  ةدـسافلا  تالیواتلا 

هَّللا و یلع  بذـکلا  یـشخی  فیک ال  ملعلا  لها  ضعب  لاق  هتفگ و  هنع  لقن  ام  یلع  نیعقوملا  مالعا  رد  زین  اثیدـح و  امیدـق و  مالکلا  ۀـمئا 
ۀیادهلا و نایبلاب و  اهنم  یلوا  یجاحالا  زاغلالاب و  یه  یتلا  ۀهرکتسملا  تازاجملا  ةرکنتـسملا و  تالیواّتلا  یلع  همالک  لمحی  نمم  هلوسر 
ۀـمیقلا و موی  یلا  ابذـک  فصاو  لکل  هَّللا  یه و  نسحلا  لاق  نوفـصت  اّمم  لیولا  مکل  مهیف و  هَّللا  لاق  نّمم  نوکی  نا  هسفن  یلع  نم  ای  له 

َنیِرَتْفُْملا  يِزَْجن  َِکلذَک  َو  یلاعت  هلوق  هلوانتی  نا  نمای  له 
اّمنا مّهناف  نیلـسرملا  ّالا  هقلخ  هب  فصی  ام  ّلک  نع  هسفن  هناحبـس  هَّللا  هزن  دق  ۀمیقلا و  موی  یلا  ۀّمالا  هذه  نم  رتفم  ّلکل  یه  ۀـنییع  نبا  لاق 

َنِیلَسْرُْملا  یَلَع  ٌمالَس  َو  َنوُفِصَی  اَّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُس  یلاعت  لاقف  هب  هوفصی  نا  مهل  نذا  امب  هنوفصی 
َنیِصَلْخُْملا  ِهَّللا  َدابِع  اَّلِإ  َنوُفِصَی  اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُس  یلاعت  لاق  و 
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یلع مهءارآ  اومدـق  هَّللا و  یلع  مهیأرب  اولاق  مّهنا  همالک  اهیلع  ّلدـی  مل  اهدری و  مل  یّتلا  تالیواتلاب  هلوسر  هَّللا و  مالک  نیلّواتملا  یفکی  و 
ّيأ ةدسافلا و  تالیواّتلاب  ۀّمالا  یلع  اوحتف  ّرـش  باب  يأ  اوملع  اوملع  ول  هلوسر و  هَّللا و  مالک  یلع  ارایع  مهءارآ  اولعج  یحولا و  صوصن 
ائیش یطاعتی  نا  نم  هیلإ  ّبحا  ضرالا  یلا  ءامّـسلا  نم  ّرخی  نال  مهدحا  ناک  اهوحابتـسا و  نوصح  لقاعم و  ّيأ  اهب و  اومده  مالـسالا  ءانب 

تلّواتف مکل  هحابا  لیواّتلا و  یلع  مّرح  يذـّلا  ام  لاق  وه و  هلّوات  امیف  هل  ارذـع  نولّواتملا  هلّوات  ام  لعج  دـق  لطاب  بحاص  لکف  کـلذ  نم 
نیب نزاو  نم  اهفرعی  ةدیدع  هوجوب  هنم  يوقا  لب  تافّصلا  يرکنم  لیوات  سنج  نم  مهلیوات  ناک  داعملا و  صوصن  داعملل  ةرکنملا  ۀفئاطلا 

هـصوصن نم  رثـکا  رهظا و  تافّـصلاب  یحولا  صوصن  اولاـق و  مکلیواـت  یلع  متنا  نورجوت  اـنلیوات و  یلع  بقاـعن  فیک  اولاـق  نیلیواـّتلا و 
ۀـضفاّرلا تلعف  کلذک  داعملا و  صوصن  لیوات  غوسی  اهرهاظ و ال  فلاخی  امب  اهلیوات  غوسی  فیکف  نّیب  اهیلع  صوصنلا  ۀـلالد  داعملاب و 

کلذک ۀعافّـشلا و  ۀـیورلا و  ثیداحا  لیوات  یف  ۀـلزتعملا  تلعف  کلذـک  ۀباحّـصلا و  نم  مهریغ  نیدـشارلا و  ءافلخلا  لئاضف  ثیداحا  یف 
ۀّینطابلا ۀطمارقلا و  کلذک  مهبهذم و  فلاخت  یتلا  صوصّنلا  یف  جراوخلا  نم  مهریغ  ۀّیرورحلا و  کلذک  ردـقلا و  صوصن  یف  ۀـیردقلا 

هلوسر هَّللا و  هدری  مل  يّذلا  لیواّتلا  نم  وه  اّمنا  نیّدلا  اینّدلا و  بارخ  لصاف  هّلک  نیّدلا  تلّوات  ارقلا و  یلع  يداولا  تلمح  بابلا و  تدرط 
لیواّتلاب ّالا  ةریغـص  ةریبک و  ۀـنتف  ۀـّمالا  یف  تعقو  له  لیواّتلاب و  ّالا  مهئایبنا  یلع  ممالا  فلتخا  لـه  هدارم و  ّهنا  هیلع  نذا  ـال  همـالک و  نم 

مل لسرلا  نایدا  رئاس  لب  طقف  مالـسالا  نیدب  اّصتخم  اذـه  سیل  لیواّتلاب و  ّالا  نتفلا  یف  نیملـسملا  ءامد  تقیرا  له  اهیلإ و  لخد  هباب  نمف 
دّمحم ةّوبن  ۀّحـصب  تاراشبلا  ترتاوت  دق  ّبّرلا و  ّالا  هملعی  ام ال  داسفلا  نم  اهیلع  لخدف  لیواّتلا  اهلخد  یّتح  دادّسلا  ۀماقتـسالا و  یلع  لزت 

فیرّحتلاب و مهنع  هناحبس  ربخا  امک  اهودسفاف  تالیواّتلا  اهیلع  اوطّلس  نکل  ۀمّدقتملا و  بتکلا  یف  مّلس  هباحصا و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
هدحج و نامتکلا  رخآ و  ظفلب  ۀظفل  لیدبت  لیدبّتلا  مّلکتملا و  اهدری  مل  یّتلا  تالیواّتلاب  یناعملا  فیرحت  فیرّحتلا  نامتکلا و  لیدـبتلا و 

تاودالا هذه 
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یف هلثم  دجوی  داکی  امب ال  لیواّتلاب  هداسف  یلا  اوقّرطت  اّمنا  يراصّنلا  تدـجو  حیـسملا  نید  تلّمات  اذإ  للملا و  نایدالا و  تّریغ  اهنم  ۀـثلثلا 
نم لیواّتلاب و  لسّرلا  تاناید  داسف  یلا  اوقّرطت  اّمنا  مهعیمج  ممالا  ۀقدانز  کلذک  لیواّتلا و  باب  نم  کلذ  یلا  اولخد  نایدالا و  نم  ءیش 

مهماهفا و روصق  بسحب  لیواّتلا و  یلع  مهل  ثعابلا  بسحب  هدـیدع  فانـصا  نولّواتملا  اوّظع و  هطقن  یلع  اونب و  هساسا  یلع  اولخد و  هباب 
نم مهنمف  افارحنا  ّدـشا  هلیوات  ناک  همهف  رـصق  هدـصق و  ءاس  نمف  همهف  هدـصق و  دـسف  نم  لطابلا  لـیواّتلا  یف  ـالّغوت  مهمظعا  اـهدوقو و 

ّقحلا و هیلع  تفخا  هل  تضرع  ۀهبش  عونل  هلیوات  نوکی  نم  مهنم  ّقحلا و  نم  ةریصب  یلع  نوکی  لب  ۀهبـش  ریغ  نم  ءاوه  عونل  هلیوات  نوکی 
نیعبـس ثالث و  یلع  ۀّمالا  هذه  قارتفا  نیباتکلا و  لها  قارتفاف  ۀلمجلاب  ملعلا و  یف  ۀهبـشلا  دصقلا و  یف  ءاوهلا  نارمالا  هل  عمتجی  نم  مهنم 
ءادعا لخد  اّمنا  لیواّتلاب و  اّرج  مله  ریبّزلا و  نبا  ۀنتف  ةّرحلا و  نیّفص و  لمجلا و  موی  نیملسملا  ءامد  تقیرا  اّمنا  لیواّتلا و  هبجوا  اّمنا  ۀقرف 
هتنحم ناف  لیواّتلا  اهببس  ّالا و  ّطق  ۀنحمب  مالسالا  نحتما  امف  لیواتلا  باب  نم  ۀیرصّنلا  ۀّیلیعامـسالا و  ۀطمارقلا و  ۀفـسلفتملا و  نم  مالـسالا 

قارا يّذلا  له  لیطابالاب و  اوّللعت  لیزنتلا و  رهاط  یف  اوفلاخ  لیواّتلا و  نم  اوبکترا  ام  ببسب  راّفکلا  مهیلع  طلسی  نا  اّما  نیلّواتملا و  نم  اّما 
لّواتملا لعف  نم  هَّللا  یلا  أربف  هیدی  ملس  هباحصا و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  عفر  یتح  لیواّتلا  ریغ  اوملـسا  دق  ۀمیذج و  ینب  ءامد 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ۀـقفاوم  نع  ۀـّیبیدحلا  موی  مهنع  هَّللا  یـضر  ۀباحّـصلا  رّخاـت  بجوا  يذـّلا  اـم  مهلاوما و  ذـخا  مهلتقل و 
نینمؤملا ریما  مد  کفـس  يذـّلا  ام  لیواّتلا و  کلذ  نع  اوعجر  یّتح  هتعاط  نع  مهرّخأـتل  هبـضغ  ّدتـشا  یّتح  لـیواّتلا  ریغ  ملـس  هباحـصا و 

ام لیواتلا و  ریغ  هباحصا  رسای و  نب  راّمع  مد  کفـس  يّذلا  ام  لیواّتلا و  ریغ  نالا  یتح  هیف  اهعقوا  ام  یف  ۀّمالا  عقوا  اناودع و  املظ و  نامثع 
یف برعلا  ءامد  هیلع  تقیرا  يّذلا  ام  لیواّتلا و  ریغ  ۀّمالا  تاداس  نم  مهریغ  ریبج و  نب  دیعس  يدع و  نب  رجح  ریبّزلا و  نبا  مد  قارا  يّذلا 

يّذلا ام  لیواّتلا و  ریغ  اّهبر  یلا  ۀقیلخلا  تّجع  یتح  طایسلا  برض  نیباقعلا و  نیب  دمحا  مامالا  دّرج  يّذلا  ام  لیواّتلا و  ریغ  ملسم  یبأ  ۀنتف 
مالسالا راد  یلع  راتّتلا  قوس  ّطلـس  يّذلا  ام  لیواّتلا و  ریغ  اوتام  یّتح  نوجّـسلا  یف  ءاملعلا  نم  اقلخ  یعازخلا و  رـصن  نب  دمحا  مامالا  لتق 
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ةداضم ّالا  لیواّتلا  باب  حـتف  له  لیواتلا و  باب  نم  ّالا  داّحتالا  لولحلا و  لها  نم  داحلالا  ۀـفئاط  تلخد  له  لیواّتلا و  ریغ  اهلها  اّودر  یّتح 
یجاـحالا و زاـغلالاب و  لـیواّتلاف  هاـّیا  همیلعتب  ناـسنالا  یلع  هباـتک  یف  ّنتما  يذـّلا  ناـیبلا  هداـبع  هـمیلعت  یف  یلاـعت  هَّللا  مـکحلا  ۀـضقانم  و 
ّهدر و نیب  ۀـفلاخم و  ۀـلطابلا  تالیواّتلاب  هب  ترما  هَّللا و  نع  لسّرلا  هب  تربخا  ام  قئاقح  عفد  نیب  قرف  یه  ناـیبلاب و  هنم  یلوا  تاـطولغالا 

ذیملت نیما  دمحم  الم  فلخ  نیعم  دـمحم  الم  ریرحن  لضاف  ۀـغباصم و  عادـخ و  ّدر  كاذ  ةدـناعم و  دوحج و  ّدر  اذـه  نکل  هلوبق و  مدـع 
يوسب ثیدـح  زا  نیفرحنم  نیهوت  مذ و  رد  هلیوط  لوصف  تسهَّللا  یلو  هاـش  حودـمم  رـصاعم و  هک  همظعم  هکم  یتفم  رداـقلا  دـبع  دیـشر 

دیآ هدرک  نآ  رثکا  رکذ  ای  مامتلاب  نآ  داریا  رگا  هتشون  دناهینس  نیطاسا  رباکا و  هک  رابخا  راثآ و  نیلّوأم  نیلّوسم و  نیجهت  بیع و  یمار و 
هاش ثبشت  تجامـس  تعاظف و  دیزم  راهظا  يارب  هک  لوحفلا  ةدمع  نآ  لوصف  ضعب  رب  افتکا  راچان  دسر  رایـسب  بانطا  باهـساب و  تبون 

فالسا رگید  بحاص و 
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نیدت تقیقحب  دینش و  دیاب  شوین  قح  شوگب  ارنآ  سپ  میامنیم  رکذ  تسیفاو  یفاک و  تالیوست  تالیواتب و  ماقم  نیرد  هّینس  فالخا  و 
دیاب نیطف  بطاخم  دلاو  حودمم  نیعم  دمحم  الم  نیودت  عمج و  بسح  هینس  ماخف  نیطاسا  تادافا  ربانب  ماقم  یلاع  تارـضح  نیا  عروت  و 

هَّللا یلـص  عراشلا  مالک  نوجرخی  ام  عنـشا  نم  هتفگ و  هنماث  هیئازر ؟؟؟ رد  بیبللا  تاـسارد  رد  نیعم  دـمحم  هک  دـنامن  یفخم  سپ  دـینش 
ۀّمئالا نم  هریغ  یلع  مهماما  ةرـصن  هیلع  مهلمح  اذإ  کلذ  مهلعف  وهف  لیواتلا  باب  هیف  نوحتفی  زاجملا و  ۀقیقحلا و  نع  ملـس  هیلع و  یلاعت 

تالیواتلا دادماب  هب  نوبعالتی  امع  نوشاحتی  امف  ۀـقیقحلا  نع  ملـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلـص  مهّیبن  مالک  جارخا  نم  مهیلع  ّمها  هیار  ظفحف 
مل هلعل  نطف و  یندا  اهنع  ییحتسی  یتلا  تالیواّتلا  هذه  لثم  نع  لیذلا  عیفر  مهماما  نا  عم  هل  ممص  نم ال  لک  عمـس  نم  ۀجوجملا  ةدیعبلا 

لیواّتلا اذه  مازتلاب  هوجولا ال  ضعبب  هیلع  حجرم  رخآ  ثیدحب  باوج  کلذ  نع  هل  هغلب و  وا  هلوق  نع  عجرل  هغلب  ول  ثیدحلا و  اذـه  هغلبی 
دحال هلوسر  یلاعت و  هَّللا  نذای  مل  مـالکلا و  ۀـقیقح  كرتن  ۀعیرـشلا و  تاـملک  هل  لواـن  یّتح  موصعمب  نیعل  ماـمالا  لـطابلا و  فیرحتلا  و 

نا متهیل  ّمث  هتّحـصل  تالحمتلا  باکترا  نیعم و  بهذم  عابتا  نع  الـضف  اسار  بهاذملا  نم  بهذم  عابتاب  انرما  ام  دـحال و  ةرـصنلا  هذـهب 
ثیدـحلا نم  رخآ  لیلدـب  الا  كرتت  الف  اهتالولدـم  یف  تاصوصنملا  مکح  مالکلا و  ۀـقیقح  مکح  اـهل  ثیداـحالا  رهاوظ  نا  اـنهه  فرعی 

ۀمرحک فیناـصتلا  لـها  ۀـقبط  یلا  مهنع  هَّللا  یـضر  ۀباحـصلا  نرق  نم  هتمرح  یلع  ۀـّمالا  قفتا  مارح  كرتلا  کـلذ  كورتملا و  نم  يوقا 
لها یلع  ۀجحلا  یف  تکبا  نوکیل  مهبهذم  یحر  مهیلع  رودت  نیذلا  نیرخأتملا  ۀیفنحلا  مالک  نم  کلذ  نیبن  نا  دیرن  نحن  صنلا و  كرت 

یف مامهلا  نبا  لاق  لوقنف  ثیدـحلا  کلذـل  يوارلا  یباحّـصلا  لیوات  ثیدـحلا  رهاظ  فلاخ  اذإ  امیف  مالکلا  أدـبنل  دـنهلا و  راـید  اـنراید و 
ۀّیورم یباحّـصلا  لمح  اذإ  ینعملا و  لصاحلاب و  همالک  نیع  نم  جاحلا  ریما  نبا  ۀـمالعلا  حراـشلا  مـالک  نم  اـنّیبم  همـالک  لـقنن  ریرحتلا و 

هیلع لمح  ام  نود  رهاظلا  وه  هب  لومعملا  نا  یخرکلا  یعفاشلا و  مهنم  ءاملعلا  نم  رثکالا  بهذف  همکح  رهاظلا  ریغ  یلع  مکح  یف  رهاظلا 
رهاظب هتججاحل  حراـشلا  لاـق  یباحّـصلا  يأ  هتججاـحل  هترـصاع  ول  نم  لوقب  ثیدـحلا  كرتا  فیک  یعفاـشلا  لاـق  هلیواـت و  نم  يوارملا 

مامهلا و نبا  ینعی  فّنـصملا  رایتخا  وه  انباحـصا و  ضعب  لوق  وه  عئادـبلا و  حرـش  یف  يوارلا و  هنّیع  ام  یلع  هلمح  بجی  لیق  ثیدـحلا و 
هل ملس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  یبّنلا  دصقب  هملعل  روکذملا  هلیوات  یلا  راص  امنا  یباحّصلا  نا  ملع  نا  يرصبلا  نیسح  وبا  راّبجلا و  دبع  لاق 

ناـف لیلدـلا  کـلذ  یف  رظنلا  بجو  اـمهریغ  وا  ساـیق  وا  ّصن  نم  هل  رهظ  لیلدـل  نوکی  نا  زوجی  کلذـل  ّهنا  لـهج  نا  هب و  لـمعلا  بجو 
یباحّصلا و لیوات  نود  ملس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلص  یبّنلا  مالک  ۀجحلا  نال  ربخلا  رهاظب  لمعلا  بجو  الا  هیلإ و  ریص  هیلإ  بهذ  ام  یـضتقا 

اعابتا ریـصملا  بجو  لمحملا  کلذ  یلع  ربخلا  لمح  بجوی  امم  ذـخاملا  ناک  ۀـفلاخملا و  یف  يوارلا  ذـخا  ام  ملع  نا  هنا  يدـمآلا  راتخا 
نال رهاظلاب  لمع  هذخام  لهج  نا  یقابلا و  یلع  ۀـجحب  سیل  نیدـهتجملا  دـحا  لمع  نال  هب  هملع  هیلع و  يوارلا  لمح  الا  لیلدـلا  کلذـل 
هنم يوقا  لیلد  مقی  مل  ام  لمعلا  بوجو  لدعلا  ربخ  یف  لصالا  ملـس و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلـص  یبّنلا  نع  ۀیاورلاب  مزج  دق  لدـع و  يوارلا 

رهاّظلا كرتی  ـالف  هیف  ئطخم  وه  هیف و  دـهتجا  لـیلد  هل  حـال  وأ  هیلع  ءرط  نایـسنل  نوکی  نا  لـمتحی  تبثی و  مل  هب و  لـمعلا  كرت  بجوی 
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کشلاب
194 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رهاظلا كرت  یباحـصلا و  لمحمب  لمعلا  نا  نم  فّنـصملا  هراتخا  انباحـصا و  ضعب  هراتخا  ام  یلع  دری  هلـصاح  ام  حراـشلا  لاـق  مث  یهتنا 
مل هکرت  بجوی  امب  هنقتی  ولف ال  مارح  رهاظلا  كرت  نا  هیلع  یفخی  یباحّـصلا ال  ّنا  هلـصاح  امب  باـتکلا  یف  فّنـصملا  هنع  رذـتعا  مارح و 

دوهـشف انظ  کلذ  نظ  امنا  لب  ۀـیبلغالا  کلت  ءافتنا  ملـس  ول  هکرتی و  مل  هکرت  بجوی  امب  نّظلا  هتیبلغا  ولف ال  هنقیت  ءاـفتنا  ملـس  ول  هکرتی و 
کلذب و هدنع  ۀـیلاقم  وا  ۀـیلاح  ۀـنیرق  مایقل  دارملاب  هّنظ  حـجری  ۀـلاقم  دـنع  ملـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلـص  یبّنلا  لاح  نم  كانه  ام  يوارلا 

رثکا نا  هنم  ملع  دـق  لوقا و  الّـصحم  حرـشلا  نتملا و  مالک  یهتنا  دـیعب  هناف  الیلد  الیلد  سیل  ام  نظب  هئطخ  زیوجت  عفدـنی  کـلذ  هدوهـشب 
هنود نم  وا  هعبت  نم  وا  یعبات  لیوات  نع  الـضف  هفالخب  ۀباحّـصلا  لیواتب  صوصنلا  رهاظ  كرت  مدعب  نولئاق  هیفنحلا  ۀـیعفاّشلا و  نم  ءاملعلا 

یفخی سیل  مامهلا  نبا  لاق  اذهل  مهیف و  اروهشم  اضافتسم  مهدعب  نم  ۀباحـصلا و  نمز  یف  امارح  ناک  کلذ  نا  ملع  ءاملعلا و  تاقبط  نم 
هنیع ام  یلع  هلمح  بحب  لیق  حراشلا و  لاـق  اذـهل  ضرمم و  بهذـملا  اذـه  فـالخ  نا  اـضیا  ملع  رهاـظلا و  كرت  میرحت  یباحّـصلا  یلع 

ریغ یف  مارح  رهاظلا  كرت  نا  میلـستب  نکل  مامهلا  نبا  رایتخا  هنا  مهماـما و  نم  تباـث  ریغ  بهذـملا  باحـصا  ضعب  نم  لوق  وه  يوارلا و 
یف دـجوی  یباحّـصلا و ال  لاح  صخی  امب  هنایب  یف  هنایتال  کلذ  بسحف و  یباحّـصلا  لیواتب  كرتلا  کلذ  نع  ءانثتـسال  یباحـصلا  لیوات 

ربخب ملـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلـص  یبّنلا  مالک  ّحـص  اذإ  ّهنا  اضیا  ملع  یلاـعت و  هَّللا  ءاـشنا  ۀـیتالا  راـظنالا  نیح  یف  کـلذ  ناـک  نا  هریغ و 
نا اضیا  ملع  خلا و  لدعلا  ربخ  یف  لصالا  يدمآلا و  لوق  یف  کلذ  کلذ و  نم  يوقا  رخآ  ثیدحب  الا  كرتی  هب و ال  لمعلا  بجو  دحاولا 

كرتی الف  اضیا  يدمآلا  لوق  یف  وه  کشلاب و  نیقیلا  كرتی  كوکشم و ال  دهاشم  رما  نم  هنا  یلع  یباحـصلا  لیوات  لمح  نیقی و  رهاظلا 
هیلع زوجی  یباحّـصلا ال  نا  یعدا  نا  مامالا  نا  کلذ  لصاح  مامهلا و  نبا  هرکذ  ام  یلع  رظنلا  هب  دری  فیرـش  لصا  وه  کـشلاب و  رهاـظلا 

تامدـقم هیف  رظنی  كاذـف و  عقاولل  اقباطم  امهف  هنم  مهف  وا  ملـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلـص  لوسرلا  نم  عمـسی  ام  ثیح  نم  ّالا  رهاّظلا  كرت 
توبث درجمب  رهاظلا  هب  كرتی  الف  كوکشم  اقباطم  امهف  اموهفم  وا  ملس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلص  یبّنلا  نع  اعومسم  هنوکف  الا  هیلع و  هلیلد 
نقیتف رمالا  سفن  یف  انّقیتم  ءیـشلا  نوک  نیب  ءیـشب و  هنّقیت  نیب  قرف  هیف  لوقن  خلا  هنقیت  ولف ال  مارح  رهاظلا  كرت  هلوق  اذه و  هنع  لیواتلا 
رهاظلا ریغلا  بناجلا  هدنع  هب  يوقت  سایقب  وا  هکرت  بجوا  ام  هنم  مهف  رخآ  ثیدـحب  نوکی  نا  لمتحی  رهاظلا  كرت  بجوی  امب  یباحـصلا 

سیل لوالا  ناف  سایقلاب  هفالخ  زّوجملا  ریغلا  صنلاک  رهاظلا  یلع  هحیجرت  سایقلاب و  رهاظلا  ریغلا  هیلامتحا  دـحا  ۀـیوقت  یف  رهاظلا  سیل  و 
یلا عجری  کلذ  ّلک  ثیدحلا و  عامـس  دنع  ۀیلاقم  وا  ۀـیلاح  ۀـنیرقب  وا  یناثلا  فالخب  ملـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلـص  عراشلا  مالک  فالخب 

موصعم ریغ  دهتجم  يار  سیل  هعـس و  لذـبب و  هل  يدابلا  هنا  ثیح  نم  هیلع  بجی  لب  رهاظلا  كرت  یف  روذـعم  وهف  هیار  هداهتجا و  همهف و 
امف تحبلا  یماعلا  یلع  ۀّجح  کلذ  نکی  مل  اذإ  مهیققحم و  دنعف  دیلقتلا  دعب  اما  بهاذملا و  لها  نم  ّلکلا  دنعف  ءادتبا  اّما  دحا  یلع  ۀّجح 
رهاظ كرت  لحی  الف  هفالخ  یلع  لیلّدـلا  ةوق  هل  حال  اذإ  هیلع  بجی  لـب  دـیلقتلا  دـعب  دـهتجملا  كرت  هل  لـحی  يذـلا  ملاـعلا  یف  کـمالک 

انیلع بجاولا  ثیدحلا 
195 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یباحّـصلا نقیت  یف  يراجلا  ثحبلا  لوقا  خلا  ّنظلا  ۀیبلغا  ولف ال  هنقیت  ءافتنا  ملـس  هلوق و  ثیدـحلا  يوار  ناک  نا  دـحا و  يارب  هب ال  لمعلا 
دوهـشف انظ  کلذ  نظ  اّمنا  لب  ۀـیبلغالا  کلذ  ءافتنا  ملـس  ول  هلوق و  هدـیعن  ـالف  یلوـالا  باـب  نم  هّنظ  بلاـغ  یف  يرجی  هریرقت  ّرم  اـم  یلع 

کلذ هدوهـشب  هلوق و  هریغ  یلع  ۀـجحب  سیل  وه  هیار و  هداـهتجا و  همهف و  یلا  عجری  هّلک  کـلذ  نأ  ّرم  دـق  لوقن  خـلا  كاـنه  اـم  يواّرلا 
وه ّيوق و  فیطل  ثحب  انهه  رهاظلا و  نم  هعابتا  انیلع  بجو  امف  كرتی  الف  ملعلا  قیرطب  نظلا ال  نسح  یلع  کلذ  عافدنا  لوقا  خلا  عفدـنی 
ام یناثلا و  نود  ةوقلا  یلع  الیلد  هنوک  یف  صیـصنتلا  فصوک  روهظلا  فصوف  هکرت  مرحی  اذهل  لیلدلاب و  لمع  ثیدحلا  رهاظب  لمعلا  نا 

ملس هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلص  لوسّرلا  لوق  كرتا  فیک  یباحصلا  لیواتب  رهاظلا  كرت  یف  لاق  ثیح  حر  یعفاشلا  لوق  الیلد  هنوکب  حرـصا 
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رهاظب هتججاحل  هلوقب  حراشلا  نم  یعفاـشلا  لوق  ریـسفت  یلع  هکرت و  هکرت  لوقلا و  سفن  كورتملا  روهظلا  فصو  لـعجف  خـلا  نم  لوقب 
يوق ثیدحلا  نم  رخآ  لیلدب  هلوای  مل  ام  صنلا  كرتب  اجوجحم  ریـصی  امک  اجوجحم  كراتلا  هب  ریـصی  صنلاک  روهظلا  نا  دافا  ثیدـحلا 
لیوات نا  رهظف  هفالخ  لیلدـلاب  حـجرتی  مل  اذإ  الا  مزال  مکح  مهدـیلقت  ۀباحّـصلا و  لیوات  بوجو  ناب  مامهلا  نبا  ّرقا  دـق  ۀـلالدلا و  یف  هنم 

ّلحم کلذ  سیل  روهظلا و  فصو  وه  هکرت و  مرحملا  لیلدـلاب  اندـنع  فلاخملا  بناجلا  حـجرت  عم  لیوات  رهاظلا  فالخ  یلع  یباحـصلا 
ضعب دنع  اقلطم و  ۀـیعفاشلا  دـنع  بجی  هناف ال  همدـع  مهدـیلقت و  ۀباحّـصلا و  لیواتب  لمعلا  بوجو  یف  ۀـیعفاشلا  ۀـیفنحلا و  نیب  فالخلا 
کلذ فالخ  حجرتی  مل  اذإ  مهدیلقت  مزلی  مهلیوات و  لوبق  بجی  ۀیفنحلا  روهمج  دنع  اضیا و  هلاثما  یخرکلاک و  ۀـّیفنحلا  نم  نیروهـشملا 

روصتی ّهنا ال  نقیت  ّمث  نطفت  فصنا و  بابلا و  ۀلئـسم  یف  رظنلا  نعماـف  کلذـک  ناـک  اذإ  ریرحتلا و  یف  هب  حّرـص  اـم  یلع  ّلدتـسملا  دـنع 
هَّللا نیبهذملا و  ءاملع  هیلع  قفتا  امم  کلذ  نا  هکرت و  بجی  امم  رهاظلا  فالخ  یلع  يوارلا  لیوات  ّنا  یف  ۀیفنحلا  ۀـیعفاشلا و  نیب  فالخ 

يّذلا هّیورم  یف  رهاظلا  فالخ  یلع  یباحـصلا  لیوات  یف  هّلک  اذه  نا  کیلع  بهذـی  قحلا و ال  وه  ام  یلا  يدـهلل  یلوتملا  وه  هناش  یلاعت 
عوفرم ثیدـح  رهاظ  یباحّـصلا  یلع  افوقوم  الوق  ضراع  اذإ  اـّما  هیف و  رظن  اـعطق و  هملع  ملـس و  هیلع و  یلاـعت  هَّللا  یلـص  یبنلا  نع  هذـخا 
دهشی ام  ّلجا  نم  وه  انهه و  هل  کظقیت  متهی  امم  مث  اسار  ثیدحلا  اذه  هغلبی  مل  ّهنا  زاوجل  الصا  هب  رهاظلا  كرتی  الف  هصوصنم  نع  الضف 

مهباکترا یف  مهمکح  ۀباحّـصلا و  لیوات  یف  ۀیفنحلا  حیرـصت  ناک  اذإ  اذه  نا  ثیدحلاب  ۀـیوارلا  كرت  بوجو  نم  باتکلا  اذـه  بولطمل 
ذخالا صّنلا و  كرت  مهدنع  ّلحی  له  مهعورف  یف  ثیداحالا  صوصنب  ءاهقفلا  ۀـفلاخم  یف  مهمکحب  کنظ  امف  ثیداحالا  رهاوظ  فالخ 

یباحصلا نم  لیواتب  مهرثکا  دنع  مارح  صوصنلا  كرت  نم  الضف  رهاوظلا  كرت  نا  عم  صنلل  هنم  لیوات  توبث  ریغ  نم  اقلطم  هیقفلا  لوقب 
صتخی امب  کلذ  مهزیوجت  لیلعتل  ۀـصاخ  ۀباحّـصلا  لیواتلا  یف  هوزوج  امنا  نوزوجملا  لقالا  تفرع و  اـمک  رهاوظلا  کـلت  یف  هنم  عقاولا 

لوق نا  اهدـحا  ۀـثالث  ـالوصا  نیّدـلا  نم  ملعی  ملاـعل  ادـبا  کـلذ  نولحی  ـال  اـّلک  صوصنلا  نود  رهاوـظلا  لـیوات  یف  ّمث  بسحف  ۀباحّـصلل 
اروف هب  لمعلا  بجو  تبث  اذإ  ّهنا  اهیناث  ۀّجح و  موصعملا 
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لامتحا هلوق و  ریغلا  لوق  كاذ  ذإ  یقبی  یتح ال  هیلع  حجرتی  هضراعی و  ۀنّـسلا  نم  لیلد  هدـنع  نکی  مل  اذإ  هریغ  لوقب  كرتی  هنا ال  اهثلاث  و 
ۀّیلیثمتلا عورفلا  نم  فالآب  ۀنوحشم  مهبتک  ناب  دحا  لک  ملع  ۀطاحا  عم  يواتفلا  لاثما  نم  ناک  اذإ  امیس  ۀنـسلا ال  نم  لیلد  هدنع  نوکی  نا 

انیلع ضهتنملا  نیقیلا  هب  كرتی  فیکف  کّشلا  نم  ۀجرد  ۀیآ  یف  كوکشم  رما  ۀباطخلا  رعـشلا و  هبـشت  تابـسانم  یلع  ینبت  یتلا  نم  لب و 
نم لمحتی  تفرع ال  امک  ۀنـسلا  نم  لیلدـلا  لامتحا  نم  يوکـشلا  یلاـعت  هناحبـس و  هَّللا  یلا  ملـس و  هیلع و  یلاـعت  هَّللا  یلـص  عراـشلا  نم 

صوصنلا ال مهکرت  دنع  امهلاثما  ۀـیدامحلا و  ۀـینقلا و  بحاص  نم  لمحتی  مهلیوات و  كرت  بوجوب  اولاق  امل  الا  مهکرت و  دـنع  ۀباحـصلا 
تفرع و اـمک  هب  اوحرـص  اـمیف  ۀـیفنحلا  فـالخلا  نا  وه  هبـسح  ءاـهقفلا و  نع  الـضف  اندـنع  ءـالقعلا  ةرمز  یف  لخدـی  مل  نم  ـالا  هب  لوقی 
رد نیعم  دـمحم  زین  اهقیقد و  اهّیلج و  یف  اهقیقحت  قیحر  نم  هناحبـس  یلاعت  هَّللا  انقاذا  ۀعیرـشلا  دـعاوقب  روعـش  یندا  هل  نم  دـنع  هحاضتفا 

رایخ ضرالا و  یلع  لمعلا  لها  ریخ  ثیدحلا  لها  ریخ  ثیدحلا  لها  مهف  رهاوظلا  باحـصا  اّما  هتفگ و  هعـسات  هسارد  رد  بیبّللا  تاسارد 
يذلا یفخلا  سایقلاب  الا  اهعیمج  طابنتـسالا  هوجوب  نولوقی  ۀنـسلا  لها  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  ۀیجانلا  ۀـقرفلا  ۀـّمالا و  هذـه  تاداس  ءاملعلا و 

ۀعیرـشلا یلع  نورـساجتیف  اهیف  اهئافخ  یلع  عورفلا  یلا  اهیّدعی  مث  هسفن  دنع  نم  لصالا  نم  ۀّلعلا  مهدحا  هیف  يدـبی  ءاهقفلا  رثکا  هب  لوقی 
لها ریخ  مه  مارکلا و  ۀیفوصلا  ثیدحلا  لها  قفاوی  مهنم  رـساجتلا  اذه  راکنا  یف  المک و  عیرـشتلا  وه  يذلا  سایقلا  اذه  نم  نیعـضوم  یف 

لیواتب ال اهرهاوظ  نع  صوصنلا  فرـص  مهتیؤر  مدـعل  رهاوظلا  لها  اومـس  اّمنا  ءالقعلا و  تاداس  ءافرعلا و  راـیخ  ضرـالا و  یلع  دـئاقعلا 
ۀجاحلا يوس  لیواتلا  باتکلا و  نیب  عمجلا  لوصح  وا  ملـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلـص  موصعملا  مالک  نع  ضراـعتلا  عفر  کـلذ  یلا  جوحی 

هَّللا یلـص  لوسر  مالک  یلاعت و  هَّللا  مالک  لمح  یلاعت و  هَّللا  مهمحر  مارکلا  ۀیفوصلا  کلذ  میرحت  یف  مهقفاوت  مهدنع و  مارح  ةروکذملا 
نونمؤی مهنا  لب  اهریغ  یلا  اهنم  ۀیسدقلا  تاملکلا  لیوات  رهاظلا و  ینعملل  اضفر  سیل  مهنم  ۀنطابلا  رارسالا  لماحم  یلع  ملس  هیلع و  یلاعت 
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عجریلف هلیـصفت  یف  هقیقحت  یلع  روثعلا  دارأ  نم  هناسل و  نم  هقح  وه  اّمع  جارخا  ریغ  نم  اهنطاوب  مهیلع  ضافی  لیوات و  ریغ  نم  اهرهاوظب 
خیاشم دـنع  رهاظلا  نا  یلع  ءانب  لـیواتلا  ۀـمرح  نا  مث  هریغ  نع  یلاـعت  هَّللا  ءاـشنا  ینغم  هیف  ناـف  دـجملا  حـنم  نم  دـجولا  راونا  اـنباتک  یلا 

مّهنا رهاوّظلا  باحـصا  مهنوک  ینعمف  رهاظلا  اذکف  هلولدم  نع  هجارخا  مرحی  قطاّنلا  حیرّـصلا  صّنلا  ّنا  امکف  صنلاک  ثیدحلا  ۀیفوصلا و 
نولابی ءالوهف ال  صنلا  هیار  قفاوی  نم ال  يارب  ءاملعلا  فئاوط  نم  مهریغ  یلابی  اـمکف ال  اـهرهاوظ  یف  هتعرـش  اـصوصن  رهاوّظلا  نودـقتعی 
يوعد مزاوللا  داحتا  مزلی  یتح  قرف  ریغ  نم  هیف  قطانلا  صنلاک  ینعم  یف  ردابتملا  رهاظلا  نوک  تلق  ناف  رهاوظلا  تفلاخ  اذإ  لاجرلا  ءارآـب 

یلـص يربکلا  ۀـیحاصفالا  ةرـضحلا  نم  ضئافلا  رونلاب  هئامعن  تلج  هَّللا  ینمهلا  دـق  تلق  لیلد  ریغ  نم  لبقی  الف  لوصالا  لها  فالخ  یلع 
وه لیلدلا  کلذ  نا  ملس  هیلع و  یلاعت  هَّللا 

اًلِیبَس ِْهَیلِإ  َعاطَتْسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو  تلزن  امل  لاق و  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  یلع  نع  جحلا  یف  حیحّصلا  ثیدحلا 
بجول معن  تلق  ول  لاقف ال و  ماع  لک  یف  جحلا  اولاق  مث  تکسف  ماع  لک  یف  جحلا  اولاق  مث  تکـسف  ماع  لک  یف  ّجحلا  هَّللا  لوسر  ای  اولاق 

ْمُکْؤُسَت  ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءایْشَأ  ْنَع  اُولَئْسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تلزنف 
َعاطَتْسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو  یلاعت  هلوق  نا  يوعدلا  یلع  لالدتسالا  هجو 

ةدهعلا و نع  جورخلا  نومـضملا و  کلذ  عوقو  درجمب  ءافتکالا  ةرهاظ  تیبلا  جح  وه  فاضملا و  ردـصملا  نومـضم  باجیا  اهانعم  ۀـیآلا 
ام ناکل  ناسللا  ملع  نمم  هیف  لاؤّسلا  نایرجل  لمتحملا  ریغلا  صنلاـک  نکی  مل  ول  رهاّـظلا  اذـه  ةدـحاو و  ةرم  ـالا  یـضتقی  ـال  عوقولا  درجم 

نآرقلا هیف  لزن  یقرم ؟؟؟ یلع  کلذ  نع  مهیهنل  ناک  امف  مهنید  رما  یف  امهم  مهیلع  ابجاو  ناکف  عراشلا  مالک  هلمتحی  اـمع  اـشیتفت  اولأـس 
یف کش  کلذ و ال  ملع  اذإ  همالک و  هلمتحی  الاؤس ال  مـالکلا و  هیلع  لد  اـمع  اـجراخ  ـالوضف  ناـک  هنا  ملع  لاؤسلا  نع  اوهن  اـملف  اـهجو 

فیلکتلاـک رهاـظلا  لولدـم  فیلکتلا  نا  صنلاـک و  هاـنعم  نیعت  یف  رهاـظلا  نا  اـعطق  ملع  راـصنالا  رهاـظ  ةدـحاولا  ةرملا  یف  مـالکلا  نوک 
اذه ةرم و  رمعلا  یف  هناب  صیصنتلا  حیرصتلا و  دعب  کلذ  لاس  ّهناک  ماع  لک  یف  جحلا  هلوقب  لأس  نم  نا  یتح  قرف  ریغ  نم  صّنلا  لولدمب 
مالک رودـص  دـعب  لاؤسلا  نع  عنملا  هیف  عقو  امم  ثیداحالا  نم  اذـه  لاثما  هقیفوت  نسح  یلاعت و  هَّللا  دـمحب  لحنی  هب  هب و  ةرتس  ـال  رهاـظ 

نع الضف  ملعلا  لها  رثکا  یلع  رسعی  امبر  لاؤسلل  مالکلا  لامتحا  عم  کلذ  هجو  ملـس و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلـص  یبنلا  نع  هانعم  یف  رهاظ 
رظنلا نا  کیلع  بهذی  نیملاعلا و ال  بر  هَّلل  دمحلا  هانمهلا و  دق  ام  رمالا  ۀیلج  ۀلیوط و  ةدم  کلذب  ردصلا  جلتخم  تنک  دق  نیمسرتملا و 

وا اولأست  هرکذ و ال  لج  هلوقب  رهاظ ؟؟؟؟ مالک  یف  عقاولا  لاؤسلا  نع  اوهن  اذاف  مالکلا  کـلذ  نع  لاؤسلا  مکح  هل  مـالکلا  یف  شیتفتلا  و 
یلاعت هَّللا  یلـص  عراشلا  نع  رداص  قلطم  مالکب  دویقلا  ضحم  نع  اوهن  دـقف  ملاع  لک  یف  مهل  وه  رکذـی و  مل  دـئاز  دـیق  نع  الا  اولأس  ام 

ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  هرکذ  ّلجا  هلوق  هلمشی  مهنم  عینص  اذه  مهشیتفتف  مهماما  بهذم  قفاوی  یتح  ملس  هیلع و 
هَّللا یلـص  هل  رخآ  مالک  نم  ۀیـشان  هیلإ  سمت  ۀجاح  ریغ  نم  مّلـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلـص  موصعملا  مالک  یلع  ةدئاز  دویق  شیتفتلا  اذـهب 

يرسیلا ۀحمـسلاب  ثوعبملا  ۀمحرلا  یبن  عابت  نم  متنا  هانعم و  یف  رهاّظلا  همالک  قالطا  نم  دافملا  عساولا  مکیلع  رجحی  ملـس  هیلع و  یلاعت 
لیلدلا نم  حضاولا  عابت  لیبسلا و  ءاوس  انناوخا  انیدهی و  هناحبس  هَّللا  عنشا و  اذه و  نم  مظعا  ءوس  يأ  ملس و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلص 
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هجو هد  هب  نآ  درو  يدعب »...  نم  نیذلاب  اودتقا   » هب بحاصهاش  کسمت 

هراشا

تـسناوتیمن دنراد  رمع  رکب و  وبا  تفالخ  رب  تلالد  حیرـص  هک  حاحـص  رابخا  مواقم  درکیم  اعّدم  رب  تلالد  هک  يریدـقت  رب  زین  هلوق و 
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لثم دش 
رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیّذلاب  اودتقا 

احیرـص و ادـتقا  عوضوم  ربخب  لالدتـسا  جاجتحا و  رب  تسلمتـشم  هک  ءادـتعالا  ریثک  بطاخم  ماظن  تبارغ  مـالک  نیا  لوقا  کـلذ  ریغ  و 
نادقف ءاره و  عئاظف  عادباب  تالابم  مدع  رب  عطاس  ناهرب  ءارم و  هرباکم و  ءادرب  وا  ءادترا  رب  حضاو  لیلد  ادتها و  راصبتسا و  فلاخم  اهیدب 

بطاخم مالک  نالطب  تکاکر و  تیاهن  ناوه و  نهو و  لامک  ناّنملا  هَّللا  دمحب  تسارتفا و  بذـکب و  کّسمت  راسخ  يزخ و  روهظب  انتعا 
نالذخ راغص و  ياصقا  بجوم  نارسخ و  لذ و  تیاغ  ثروم  نآ  ندوب  نانفالا و  رصهنم  ناصغالا  مزحنم  ربخ  نیاب  وا  جاجتحا  ناشالاو و 

نایامن و حضاو و  ناطلـسلا  ةزیزع  هرخاف  هوجو  ناونعلا و  ةرهبم  هرهاظ  ججح  ناینبلا و  ۀعیفر  هرهاز  نیهارب  ناکرالا و  ۀقیثو  هرهاب  لئالدـب 
تسنابات نشور و 

لوا

زا مات  زایحنا  تبناجم و  تیاهن  حضوم  مازلا و  هرظانم و  نوناق  زا  ماقمق  بطاخم  مادـخ  دـعب  لامک  تبث  مالم  بلاج  مالک  نیاب  هوفت  هکنا 
ّقح لها  دزن  زگره  دشاب  توبث  تّحـص و  هجرد  تیاغ  رد  ناشیا  تاموعزم  بسح  هچ  رگا  هینـس  رابخا  هک  اریز  تسمالک  هثحابم و  باد 

کـسمت هـکلب  درآیمن  راـک  يور  رب  یبآ  ناـشیا  هلباـقمب  زگره  نآ  رکذ  درادـن و  اغـصا  لاـفتحا و  ّتیحلاـص  اـنتعا و  تاـفتلا و  تیلباـق 
تیاهن ندومن  ّقح  لها  هحیحـص  نیهارب  هحیرـص و  هک  وا  لباقم  ضراعم و  ار  نآ  ندرک و  شیوخ  تاصوصخم  تایدنع و  تادرفتمب و 
نیرکنم هلباقمب  مالـسا  لها  هک  ار  هرهاز  نیهارب  ّهلدا و  زا  يرایـسب  تقیقح  رد  تسندومن و  رهاظ  دوخ  تسارف  مهف و  تساـیک و  لـقع و 

مه ار  باـتک  لـها  نیا  رب  اـنب  هک  اریز  تسنتخاـس  موسوم  فخـس  نـالطب و  فعـض و  نهوب و  دـننکیم  ناـب  لالدتـسا  جاـجتحا و  تّوبن 
ناـشیا بتک  تاصیـصنت  تاحیرـصت و  رگید  مواـقم  دـننکیم  شیپ  باـتک  لـها  بتک  زا  مالـسا  لـها  هک  یلئـالد  دـنیوگب  هـک  دـسریم 

مالـسا و نیرکنم  مارم  ماربا  دـییات و  تیاهن  مارک  ّقح  لها  لیلد  ّدر  هدرپ  رد  ماگنهیب  گـناب  نیاـب  ماـقمق  بطاـخم  سپ  دـش  دـناوتیمن 
هدومن قرط  لمکا  هوجو و  غلباب  مالسلا  ۀّیّحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مانالا  ریخ  ترضح  تّوبن  نیدحاج 

مّود

نهو و لامک  تسا  هرظانم  باد  فالخ  هکنآ  رب  هوالع  مالثنالا  رهاظ  ماذـجنالا  نّیب  مازحنالا  حیرـص  ربخ  نیاب  ماقمق  بطاخم  مازلا  هکنآ 
لقن رد  هک  دش  هدرک  مازتلا  هلاسر  نیرد  هدومرف  هفحت  باتک  نیمه  ردص  رد  بطاخم  تسحـضاو  زین  بطاخم  دوخ  مالک  زا  نآ  تفاخس 
دئاع هک  یتامازلا  دنـشابن و  هنع  لوقنم  ناشیا  هربتعم  بتک  زا  ریغ  دوشیم  ناشیاب  دـئاع  هک  یتامازلا  ناشیا و  لوصا  نایب  هعیـش و  بهذـم 

رگیدکی اب  تسقحال و  دانع  بصعت و  تمهت  نیفرط  زا  ار  کی  ره  ّالا  دشاب و  تنـس  لها  تایاور  قفاوم  هک  دـیابیم  دوشیم  تنـس  لهاب 
یکی هک  دش  دـناوتیمن  تّجح  رگید  هقرف  رب  هقرف  کی  تایاور  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  ترابع  نیا  یهتنا  عقاو  ریغ  قوثو  دامتعا و 
زاغآ تاماقم  رگید  ماقم و  نیا  رد  نآ  تفلاـخم  هدومن  شومارف  ار  دوخ  هررقم  هدـعاق  نیا  ارچ  سپ  تسین  قوثو  داـمتعا و  يرگید  رب  ار 
نیاب هعیـش  مازلا  دـصق  سپ  هدومن  هعیـش  هربتعم  بتک  زا  دوشیم  هعیـشب  دـئاع  هک  یتامازلا  رد  لقن  مازتلا  ياعّدا  ترابع  نیرد  زین  هداهن و 

تسدوخ بیذکت  رسارس  تایاور  هنوگ 

موس
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کی مادک  یّنس  هعیش و  ینعی  هقرف  ود  نیزا  هک  داتفا  دیاب  قیقحت  رد  الاح  هتفگ  نیلقث  ثیدح  رکذ  دعب  مراهچ  باب  رد  بطاخم  زین  هکنآ 
طقاـس راـبتعا  هجرد  زا  دـیامنیم و  تناـها  دـنکیم و  ردـقیلاع  زیچ  ود  نیا  فافختـسا  کـی  مادـک  تسنیتم و  لـبح  ود  نیاـب  کّـسمتم 

يراک هفرط  هک  دید  دیاب  فاصنا  لمات و  رظنب  ار  ثحب  نیا  ادخ  يارب  دریگیم  شیپ  ود  ره  رد  نعط  دراگنایم و 
198 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لامک یهتنا  تستامزتلم  زا  هلاسر  مامت  رد  هچنانچ  دوب  دـهاوخن  هنع  لوقنم  هعیـش  هربتعم  بتک  زا  ریغ  ثحب  نیرد  تسیئارجام و  بجع  و 
تسا و هدرک  هعیش  هربتعم  بتک  زا  لقن  مازتلا  شاهلاسر  مامت  رد  هک  دیامرفیم  اعدا  حیرص  حیرصتب  زین  مالک  نیرد  بطاخم  هک  تسبجع 

ءافخا فالخا و  تاماقم  زا  يرایـسب  ماقم و  نیا  رد  ةراسج  ۀحاقو و  زاب  تسین و  هنع  لوقنم  شاهلاسر  مامت  رد  هعیـش  هربتعم  بتک  زا  ریغ 
دوریم اراهج  انایع و  دوخ  تاطرتشم  ضقن  تامزتلم و  كرت  هار  دوشیم و  دنب  راک  راهجا  نالعاب و  ار 

مراهچ

دـناهدومن و هّیماما  رب  عینـش  ّدر  باب  نیرد  هیدـیز  نوچ  هتفگ و  ایبنا  رب  ایبنا  ریغ  لیـضفت  هدـیقع  رکذ  رد  مشـش  باب  رد  بطاخم  زین  هکنآ 
هکنآ رب  صان  هرتاوتم  تایاور 

کلاه وهف  ءایبنالا  نم  لضفا  ۀمئالا  نم  اماما  ّنا  لاق  نم 
دـش عفترم  ترتع  لاوقا  زا  بلطم  نیا  تابثا  تجاح  ار  تنـس  لـها  دـناهدروآ  دوخ  بتک  رد  نیطبـس  ریما و  ترـضح  ینعی  هثـالث  همئا  زا 

باتک نیرد  بطاخم  هک  تسروهظ  تیاغ  رد  زین  ترابع  نیزا  یهتنا  دوش  لوقنم  يزیچ  زین  هّیماـما  بتک  زا  هلاـسر  نیا  مازتلا  رباـنب  نکیل 
نیا فلخ  ماربا و  نیا  ضقن  ماظنلا  ۀـلحنم  تاماقم  رگید  ماـقم و  نیا  رد  هنوگچ  هک  تسفیح  سپ  هدومن  هّیماـما  بتک  زا  لـقن  مازتلا  دوخ 

دیامیپیم افج  غیز و  فیح و  زا  دوخ  دعب  تیاهن  افص و  افو و  قدص و  رد  دوخ  هجرد  ّولع  راهظا  هار  دیامرفیم و  مازتلا 

مجنپ

تساصحا رصح و  دح  زا  جراخ  تسیورم  تنـس  لها  قیرط  زا  هچنآ  سپ  ترتع  لاوقا  اّما  هدومرف و  تماما  باب  نیمه  رد  بطاخم  هکنآ 
هچنآ دشابن  رما  چیه  رد  هب  کسمتم  هعیـش  تایاور  زا  ریغ  هک  هداتفا  مازتلا  هلاسر  نیرد  نوچ  دید و  دیاب  افخلا  ۀلازا  ینعی  باتک  نامه  رد 
راهظا رارصا  رارکتب و  هک  هابجع  او  یهتنا  دیآیم  ملقب  تسدوجوم  ناشیا  هحیحـص  تایورم  هربتعم و  بتک  رد  باب  نیرد  ترتع  لاوقا  زا 

قثوم و دـهع  نیا  ضقن  رایـسب  ياهاج  اجنیا و  زاب  دـیامرفیم و  باصن  یلاع  باتک  نیرد  ّقح  لها  هربتعم  بتک  تاـیاورب  کـسمت  مازتلا 
دیامنیم رهاظ  دوخ  ماقمیلاع  مادخ  تناما  عرو و  تیاهن  تناید و  قدص و  لامک  هدومرف  راثیا  مربم  مزتلم و  دعو  نیا  ضفر  مکحم و 

مشش

نانچمه تسحئال  حـضاو و  بطاخم و  دوخ  هدـیدع  تادافا  زا  ّقح  لها  هلباقمب  تیاور  نیاب  لالدتـسا  جاـجتحا و  نـالطب  هچناـنچ  هکنآ 
نیرد هچنآ  ریرقت  تس  نیا  هتفگ  نینیعلا  ةرق  رخآ  رد  بطاخم  دلاو  رهاب  رهاظ و  شترـضح  دـجام  دـلاو  تادافا  زا  نآ  تعاظف  تعانش و 

هیماما و هبوجاب  هلاسر  نیرد  ار  ام  تسنیفلاخم و  تاهبش  عفد  مالکلا  ۀّیقب  میاهدومن  تماقا  نیخیش  لیضفت  رب  یلقن  یلقع و  لیلد  زا  هلاسر 
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مولعم ارقتـساب  هیدیز  هیماما و  زا  رظن  عطق  زا  دعب  نآ و  دـننام  نیحیحـص و  ثیداحاب  هن  دـیاب  رگید  روطب  ناشیا  هرظانم  تسین  راک  هیدـیز 
الضف نیحیحـص  ثیداحاب  هک  تسرهاظ  ۀحارـص  ترابع  نیزا  ۀجاحلا  ردقب  یهتنا  دناهدرک  هس  هلئـسم  نیرد  نافقوتم  نافلاخم و  هک  دش 

زا دوخ  تئارب  راهظا  هچنانچ  ّقح  لها  هلباقمب  هبوذـکم  تیاور  نیاب  جاجتحا  سپ  درک  دـناوتن  مه  هیدـیز  هکلب  هیماـما  هرظاـنم  اـهریغ  نع 
دشابیم زین  دوخ  دجام  دلاو  تفلاخم  قوقع و  لامک  تبناجم  راهظا  نانچمه  تسدوخ  هدافا  بسح  فاستعا  فالخا و  ردغ و  بذک و 

متفه

رگید هدرک و  رکذ  هلاـسر  بحاـص  هک  یثیداـحا  مکحب  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  هچ  رگا  هتفگ  هیرمع  تکوـش  رد  دیـشر  لـضاف  هکنآ 
تـستعیرش رهاظم  تمکح و  رداصم  تاملظ و  حـیباصم  تاقلغم و  حـیتافم  رایخا  نآ  رابخا  دـناتما و  دنتـسم  هضیفتـسم  هعئاش  ثیداـحا 

ره اذـهل  دنـشابیم  نوعطم  نآ  ریغ  دزن  نومام و  نآ  لها  دزن  هقرف  کی  تاور  تاقوا  اـسب  تسراـبخا و  نآ  لوصو  قیرط  رد  مـالک  نکیل 
تـسحضاو ترابع  نیزا  دراگنایم  حودقم  دوخ  فلاخم  هقرف  رد  ار  هیورم  رابخا  درادیم و  ملـسم  دوخ  قیرط  رد  ار  هّیورم  تایاور  هقرف 

دناهدروآ بحاص  هاش  هک  تیاور  نیا  مه  هیدیـشر  هدافا  بسح  سپ  دراگنایم  حودقم  دوخ  فلاخم  هقرف  رد  ار  هّیورم  رابخا  هقرف  ره  هک 
تیاور نیاب  بطاخم  لالدتـسا  تعاظف  تعانـش و  هک  دـمحلا  هّللف  ناشیا  دزن  دامتعا  رابتعا و  قئال  هن  دـشاب  حورجم  حودـقم و  هعیـش  دزن 

دوخ تادافا  بسح  تراسخ  رسارس 
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دیدرگ رهاب  رهاظ و  وا  دیشر  ذیملت  شدجام و  دلاو  هدافا  و 

متشه

هلـسلس چیه  لالحنالا و  رهاظ  بذک  نیا  دیناسا  زا  يدنـس  چیه  لاعتفالا و  حضاو  ربخ  نیا  قرط  زا  یقیرط  چیه  همه  نیزا  رظن  عطق  هکنآ 
قئال لاـمک و  لـها  لالدتـسا  جاـجتحا و  لـباق  لالحمـضالا  عیرـس  ءارتفا  نیا  هوجو  زا  یهجو  چـیه  لـالتخالا و  نّیب  روز  نیا  لسالـس  زا 
وبا دوعـسم و  نبا  هفیذـحب و  غباـس  صحفت  غلاـب و  عـبتت  مکح  رب  اـنب  هک  نآ  قرط  هک  اریز  تسین  لاـبقا  مهف و  باـبرا  ثبـشت  کـسمت و 

فئاز لولعم و  بویعم و  لوخدم و  حورجم و  نوهوم و  شودخم و  نوعطم و  حودقم و  هلمج  دوشیم  یهتنم  رمع  نبا  سنا و  ءادردلا و 
لطاب و بابرا  نیجهت  نیهوت و  لادـج و  ءارم و  لها  ماحفا  تاکـسا و  يارب  زا  لاعتملا  هَّللا  نوعب  فیحن  تسلوبقمان و  لطاب و  لوذرم و  و 

لازخنا نهو و  لامتشا  مقـس  لاح  لالتعا  رکم و  قیرط  نیرثوم  بینات  رییعت و  لایتحا و  هدیک و  کلـسم  نیکلاس  عیرقت  تیکبت و  لاحم و 
لادتعا تفصن و  لها  بجعم  حیرشت  حیضوتب و  مزاسیم و  فشکنم  لیصفتلاب  لامک  اب  نیدقان  نیطاسا  لاجر و  همئا  رباکا  تادافا  زا  نآ 

نآ قرط  سپ  نامیلا  نب  ۀفیذح  تیاورب  ادتقا  ثیدـح  اما  مزادـنایم  ادرف  ادرف  نیروکذـم  هباحـص  زا  یکی  ره  تیاور  قرط  يور  زا  هدرپ 
هتفگ فّنصم  رد  هبیش  یبأ  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  رکب  وبا  تس  نیا 

هَّللا یلـص  یبنلا  دنع  اسولج  اّنک  لاق  ۀفیذح  نع  یعبر  نع  شارح  نب  یعبرل  یلوم  نع  ریمع  نب  کلملا  دبع  نع  نیفـس  نع  عیکو  انثدـح 
مکثّدح ام  راّمع و  يدهب  اودتها  رمع و  رکب و  یبأ  یلا  راشا  يدعب و  نم  نیذـّلاب  اودـتقاف  مکیف  یئاقب  ردـق  ام  يردا  لاقف ال  ملـس  هیلع و 

اوقّدصف ءیش  نم  دوعسم  نبا 
هتفگ دنسم  رد  ینابیش  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  و 

نیّذلاب اودتقا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  ّنا  ۀفیذح  نع  شارح  نب  یعبر  نع  ریمع  نب  کلملا  دبع  نع  ةدئاز  نع  ۀنییع  نب  نیفـس  انث 
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رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم 
هتفگ دنسم  رد  زین  و 

یلص یبنلا  دنع  اسولج  انک  لاق  ۀفیذح  نع  شارح  نب  یعبر  نع  شارح  نب  یعبرل  یلوم  نع  ریمع  نب  کلملا  دبع  نع  نیفس  انث  عیکو  انث 
يدعب نم  نیّذلاب  اودتقاف  مکیف  یئاقب  ردق  ام  يردا  تسل  ّینا  لاقف  مّلس  هیلع و  هَّللا 

یبأ بقانم  رد  دوخ  عماج  رد  يذمرتلا  یـسیع  نب  دمحم  یـسیع  وبا  هوقّدصف و  دوعـسم  نبا  مکثدـح  ام  لاق و  رمع  رکب و  یبأ  یلا  راشا  و 
هتفگ رکب 

لاق لاق  ۀـفیذح  نع  شارح  نبا  وه  یعبر  نع  ریمع  نب  کلملا  دـبع  نع  ةدـئاز  نع  ۀـنییع  نب  نایفـس  ان  رازبلا  حاّبّـصلا  نب  نسحلا  انثدـح 
رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیّذلاب  اودتقا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 

یعبر نع  یعبرل  یلوم  نع  ریمع  نب  کلملا  دبع  نع  ثیدحلا  اذه  يروثلا  نایفـس  يور  نسح و  ثیدح  اذه  دوعـسم  نبا  نع  بابلا  یف  و 
هوحن و ریمع  نب  کلملا  دبع  نع  ۀنییع  نب  نایفـس  ان  اولاق  دحاو  ریغ  عینم و  نب  دمحا  انثّدح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نع  ۀـفیذح  نع 

اذه يور  ةدئاز و  نع  هیف  رکذی  مل  اّمبر  ریمع و  نب  کلملا  دبع  نع  ةدئاز  نع  هرکذ  اّمبرف  ثیدحلا  اذه  یف  ّسلدی  ۀنییع  نب  نایفـس  ناک 
هَّللا یلـص  یبنلا  نع  ۀفیذح  نع  یعبر  نع  یعبر  یلوم  لاله  نع  ریمع  نب  کلملا  دبع  نع  يروثلا  نایفـس  نع  دعـس  نب  میهاربا  ثیدحلا 

هتفگ هنع  هَّللا  یضر  رسای  نب  رامع  بقانم  رد  دوخ  عماج  رد  يذمرت  زین  ملس و  هیلع و 
اـسولج اّنک  لاق  ۀـفیذح  نع  شارح  نب  یعبر  نع  یعبرل  یلوم  نع  ریمع  نب  کلملا  دـبع  نع  نایفـس  ان  عیکو  ان  نالیغ  نب  دومحم  انثدـح 

یئاقب ردق  ام  يردا  ّینا ال  لاقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  دنع 
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يور نسح و  ثیدح  اذه  هوقّدصف  دوعسم  نبا  مکثّدح  ام  راّمع و  يدهب  اودتها  رمع و  رکب و  یبأ  راشا  يدعب و  نم  نیّذلاب  اودتقاف  مکیف 
یلـص یبنلا  نع  ۀفیذح  نع  یعبر  نع  یعبر  یلوم  لاله  نع  ریمع  نب  کلملا  دبع  نع  يروثلا  نایفـس  نع  ثیدحلا  اذه  دعـس  نب  میهاربا 

هوحن ملس  هیلع و  هَّللا 
هدروآ دوخ  ننس  رد  هجام  نبا  و 

نع شارح  نب  ّیعبرل  یلوم  نع  ریمع  نب  کلملا  دبع  نع  نایفس  انث  لاق  لّمؤم  انث  راشب  نب  دّمحم  انث  عیکو ح و  انث  دّمحم  نب  ّیلع  انثّدح 
نم نیذـّلاب  اودـتقاف  مکیف  یئاقب  ردـق  ام  يردا  ّینا ال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ناـمیلا  نب  ۀـفیذح  نع  شارح  نب  یعبر 

يدعب
هَّللا دبع  دمحم  وبا  لدعلا و  داشمج  نب  ّیلع  هیقفلا و  قاحـسا  نب  رکب  وبا  انثّدح  هتفگ  كردتـسم  رد  مکاح  رمع و  رکب و  یبأ  یلا  راشا  و 

اولاق ورمب  ّیفریّصلا  دّمحم  نب  رکب  دمحا  وبا  دادغبب و  يوغبلا  قاحسا  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  ینال و  دیّصلا  دّمحم  نب 
کلملا دبع  نع  مادک  نب  رعسم  انثدح  یلیالا  رمع  نب  صفح  لیعامسا  وبا  انثّدح  یطـساولا  ثرحلا  نب  نامیلـس  نب  دمحم  رکب  وبا  انثّدح 

رکب یبأ  يدعب  نم  نیّذلاب  اودتقا  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  نامیلا  نب  ۀفیذح  نع  شارح  نب  یعبر  نع  ریمع  نب 
قاحسا نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دّمحم  وبا  راّفّـصلا و  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  انثّدح  دبع  ّمأ  نبا  دهعب  راّمع و  يدهب  اودتها  رمع و  و 

نع مادک  نب  رعسم  دعس و  نب  نایفس  نع  یبأ  انثّدح  دیمحلا  دبع  نب  ییحی  انثّدح  یطوّسلا  لیعامـسا  نب  میهاربا  انثدح  لاق  دادغبب  لدعلا 
رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیّذلاب  اودتقا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ۀفیذح  نع  شارح  نب  یعبر  نع  ریمع  نب  کلملا  دبع 
داّنه انثّدح  لماک  نب  سودبع  نب  دّمحم  انثّدح  هَّللا  دبع  نب  نسحلا  نب  دمحا  ینربخا  دبع و  ّمأ  نبا  دهعب  اوکسمت  راّمع و  يدهب  اودتها  و 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ۀفیذح  نع  شارح  نب  یعبر  نع  ریمع  نب  کلملا  دبع  نع  رعسم  انثّدح  عیکو  انثّدح  يرّـسلا  نب 

هوقّدصف دبع  ّمأ  نبا  مکثّدح  اذإ  راّمع و  يدهب  اودتها  رمع و  رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیّذلاب  اودتقا 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 574 

http://www.ghadirestan.com


نع ریمع  نب  کلملا  دبع  نع  نایفـس  انثّدح  يدیمحلا  انثدح  یـسوم  نب  رـشب  انثدح  الاق  داشمج  نب  ّیلع  قاحـسا و  نب  رکب  وبا  انثّدـح  و 
رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیّذلاب  اودتقا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنا  ۀفیذح  نع  شارح  نب  یعبر  نع  یعبر  یلوم  لاله 

یسیع نب  قاحسا  انثدح  یلیفّنلا  نامثع  نب  ّیلع  انثدح  دلاخ  نب  نودمح  نب  دّمحم  انثّدح  هیقفلا  هَّللا  دیبع  نب  دمحم  رکب  وبا  هینثدح  دق  و 
هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  ّنا  نامیلا  نب  ۀفیذح  نع  شارح  نب  یعبر  نع  ریمع  نب  کلملا  دبع  نع  رعسم  نع  ۀنییع  نب  نایفـس  انثدح  عاّبّطلا  نب 

دبع ّمأ  نبا  دهعب  اوکسمت  راّمع و  يدهب  اودتها  رمع و  رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیّذلاب  اودتقا  لاق  ملس  هیلع و 
رعـسم نع  اضیا  هماقا  یناّمحلا و  ییحی  وبا  رعـسم  يروثلا و  نع  دانـسالا  اذه  ماقا  دق  نیخیـشلا و  لئاضف  یف  يور  ام  ّلجا  نم  ثیدح  اذه 
عاّبّطلا نب  یـسیع  نب  قاحـسا  ۀنییع  نبا  نع  دانـسالا  ماقا  هریغ و  يدیمحلا و  ۀنییع  نبا  نع  هتیاورب  رـصق  ّمث  یلیالا  رمع  نب  صفح  عیکو و 

؟؟؟ ۀحیرص قرط  نیا  راثع  للز و  للخ و  هاجرخی و  مل  نا  ثیدحلا و  اذه  ۀّحص  انرکذ  امب  تبثف 
عقاو ریمع  نب  کلملا  دبع  قرط  نیا  همه  رد  هکنآ  لوا  هجو  هجو  دنچب  تسراکـشآ  حضاو و  رابتعالا  میلـس  هظقیتسم  رایـشوه و  دـقان  رب 

هک تسرهاظ  هدش و 
201 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

* ریـض ررـض و  عاونا  بلاج  ریط * ثیدـح  اب  وا  ثیدـح  هلباقم  و  ریخ * عاونا  نیزئاح  نیطاسا  حورجم  و  ریغ * قفاوم و  نوعطم  ریمع * نب 
دامتعا و مدع  راسخ و  رابت و  يواهم  رد  ار  وا  هتخاس  حرج  حدق و  قشم  ریز  ار  ریمع  نبا  لبنح  نب  دـمحا  ماما  هکنآ  لّوا  هجو  دـنچب  تس 

ریمع نب  کـلملا  دـبع  لـبنح  نب  دـمحا  لاـق  هتفگ و  لـالتخا  رپ  ریمع  نبا  همجرتب  لاـمک  باـتک  رد  ینغلا  دـبع  هچناـنچ  هتخادـنا  راـبتعا 
دبع هتفگ  بیذهتلا  بیهذت  رد  یبهذ  اهنم و  ریثک  یف  طلغ  دق  ثیدح و  ۀـئام  سمخ  هل  يرا  ام  هثیدـح  ۀـّلق  عم  اّدـج  ثیدـحلا  برطـضم 

تعمـس یناجهلا  نیـسحلا  نب  یلع  لاق  یطبقلاب  فورعملا  یفوکلا  رمع  وبا  لاقی  ورمع و  وبا  یمخللا  یـشرقلا  دـیوس  نب  ریمع  نب  کلملا 
نبا اهنم و  ریثک  یف  طلغ  ثیداحا  ۀئامـسمخ  هل  يرا  ام  هتیاور  ۀّلق  عم  اّدج  ثیدحلا  برطـضم  ریمع  نب  کلملا  دبع  لوقی  لبنح  نب  دمحا 

ثیدحلا برطـضم  کلملا  دبع  دمحا  نع  یناجهلا  نیـسحلا  نب  ّیلع  لاق  هتفگ و  ریمع  نبا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح 
نا زا  ةاکشم  لاجر  رد  قحلا  دبع  خیـش  هک  فشاک  هیـشاح  رد  اهنم و  ریثک  یف  طلغ  دق  ثیدح و  ۀئامـسمخ  هل  يرا  ام  هتیاور  ۀلق  عم  اّدج 

ریمع نب  کلملا  دبع  فشاک  لوق  دـعب  ةوکـشملا  لاجر  ۀیـشاح  یف  قحلا  دـبع  هب  حّرـص  امک  لامکلا  بیذـهت  تسذوخام  هدروآ و  اهلقن 
اّدج ثیدحلا  برطـضم  دمحا  لاق  یطبقلاب  فورعملا  رمع  وبا  لاقی  ورمع و  وبا  یمّخللا  لاقی  یـشرقلا و  ۀثراح  نب  دیوس  نب  تسروکذم 

رادرماع بانج  یلاع  لبنح  نب  دمحا  هدافا  بسح  ریمع  نبا  هاگ  ره  اهنم و  ریثک  یف  طلغ  دق  ثیدح و  ۀئامـسمخ  هل  يرا  ام  هتیاور  ۀـلق  عم 
دزن ققحم  تباث و  قّوزم  ربخ  نیا  حرج  بیع و  حدق و  نعط و  يراکیب و  يراوخ و  سپ  دشاب  باسحیب  روفو  ترثکب و  مهاو  بارطضا و 

ترباکم و کلـسم  نیکلاس  ّثبـشتم  جاجل و  ارم و  بابرا  کّـسمتم  باوص  زا  ضرعم  ریمع  نبا  بارطـضا  توبثب  دـشاب و  باـبلا  باـبرا 
ّناف تسدامتعا  رابتعا و  زا  وا  طقسم  ۀهادب  ۀحارـص و  رابخا  زا  يرایـسب  رد  ار  ریمع  نبا  لبنح  نب  دمحا  طیلغت  زین  دشاپ و  مه  زا  جاجوعا 

* طیلس ناسلب  بذکلاب  هوفتی  و  طیـشن * بلقب  لطابلا  جّوری  نم  ّالا  هتیاور  یلا  نکری  الف  طیبّختلا * هماهـس  یف  هماحتقال  تبثم  طیلغّتلا  اذه 
رد ینغلا  دبع  زین  و  طیطغ * بجعا  لوفغلا  لوهذلا و  دقارم  یف  هل  و  طیحم * ةرباکملا  فّسعتلا و  ماسقا  ۀفزاجملا و  بّصعتلا و  عاونال  وهف 
نبا همجرتب  بیذـهتلا  بیهذـت  رد  یبهذ  اّدـج و  هفّعـض  ّهنا  لبنح  نب  دـمحا  نع  روصنم  نب  قاحـسا  لاق  هتفگ و  ریمع  نبا  همجرتب  لاـمک 

هتفگ و وا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  اّدج و  هفّعـض  هنا  لبنح  نب  دـمحا  نع  روصنم  نب  قاحـسا  رکذ  هتفگ و  ریمع 
دمحا نع  روصنم  نب  قاحسا  رکذ  تسروکذم و  يدینش  افنآ  شرکذ  هک  فشاک  هیشاح  رد  اّدج و  دمحا  هفّعـض  روصنم  نب  قاحـسا  لاق 
نازیم رد  زین  اّدـج و  هفعـض  ّهنا  دـمحا  نع  جـسوکلا  رکذ  هتفگ و  ریمع  نبا  همجرتب  نازیم  رد  یبهذ  زین  اّدـج و  ریمع  نبا  ینعی  هفّعـض  ّهنا 

یلا نکری  الف  اّدج  دشاب  هدرک  ریمع  نبا  فیعـضت  لبنح  نب  دمحا  ماما  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  طلغی و  فیعـض  دمحا  لاق  هتفگ  وا  همجرتب 
لامک اّدا و  ائیـش  لالـضالا  عدخلا و  یف  یتای  اّدکم و  ادهاج  بذـکلا  قیفنت  یف  هنوک  تبثی  اّدـج و  لطابلا  حـیورت  یف  ّدـجی  نم  الا  هربخ 
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نهو و تاکرد  لفـساب  هدومرف  فیعـضت  هبترم  لامکب  ار  ریمع  نب  کلملا  دـبع  شترـضح  هاگ  ره  هک  لبنح  نب  دـمحا  ماـما  زا  تسبجع 
راهظا لاعفا و  لاوقا و  قسانت  ینابم  دییشت  رد  دومرف و  تیاور  شیوخ  دنتسم  دنـسم  رد  وزا  ار  لطاب  ربخ  نیا  ارچ  زاب  دوب  هدیناسر  فعض 

يوق نانچ  سانش  قحان  نیخیش  تبحم  انامه  دوزفا  لامک  بّردت و  مزح و  تیاهن 
202 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لطاب و زا  قح  زییمتب  فاصتا  فصو  اب  ناشتلیـضف  تیاور  رد  هک  دروآ  راـشتنا  عزوت و  قرفت و  رد  ار  ساـسا  تلـالج  ماـما  نیا  ساوح  و 
هار دومن و  ثیدح  جارخا  دوب  هدیشوک  نآ  حرج  فیعـضت و  رد  شدوخ  هک  یثیدحلا  برطـضم  رابتعالا و  طقاس  زا  لطاع  زا  یلاح  زارفا 
زا دنیآ و  رد  اج  زا  ماقمیلاع  ماما  نآ  يایلوا  هکنآ  رگم  اهلا  راب  دومیپ  ار  طبخ  طلخ و  کلـسم  هتفگ  كرت  ار  ّربدت  لمات و  ناعما و  دقن و 

طالغا و ماهوا و  رب  فینم  دنـسم  فینـصت  فیلات و  زا  سپ  شترـضح  هک  دنیارـسب  وا  دنـسم  ّبذ  شترـضح و  تیامح  رد  هغلابم  لاـمک 
شنیهوت فیعـضت و  مالعا  نـالعاب و  مالـسا  لـها  مالـسا و  حـصن  يارب  تفاـی و  عـالطا  ریمع  نبا  طاـبتخا  غیز و  طـالتخا و  بارطـضا و 

لیبق زا  تسهانگ و  زا  رتدب  رذع  نیا  هک  تفگ  مهاوخ  هناخاتـسگ  دنام و  دـهاوخن  طبـض  يارای  زین  ماقم  نیا  رد  ار  فیحن  نکل  تخادرپ 
هدافا بسح  هک  یتسناد  تیالو  ثیدـح  دـلجم  رد  اقباس  هک  اریز  دـیآیمن  تسار  زگره  دـشابیم و  هلئاق  هب  یـضری  اـمب ال  لوقلا  لـیوات 

دنـس لاجر  هکنآ  اب  ار  لازتعا  ثیدح  دوخ  لاحترا  نامز  برق  رد  هک  دوب  هبترم  نآب  دـمحا  ماما  طایتحا  قیقحت و  دـیقنت و  هیّنـس  نیققحم 
نب کلملا  دبع  تیحودقم  رگا  سپ  تخاس  نوریب  دوخ  دنـسم  زا  تفای  فلاخم  هریهـش  ثیداحا  اب  نوچ  دـندوب  لودـع  تاقث و  همه  نآ 

اب ندوب  فلاخم  زا  رظن  عطق  هک  ار  ادـتقا  ثیدـح  ینعا  ثیدـح  نیا  ارچ  دوب  هدـش  ماما  نآ  مولعم  دنـسم  فینـصت  فیلاـت و  زا  سپ  ریمع 
ثیدح نیا  جرد  يارب  هک  دش  ققحم  اجنیزا  درکن  جراخ  دوخ  دنسم  زا  دوب  هدمآ  عماج  مه  ار  دنس  تینوعطم  تفص  ثیداحا  زا  يرایـسب 

وا يایلوا  دمحا و  ماما  هک  دیاب  تسین  یجالع  ار  هدرک  دوخ  نوچ  هلمجلا  یلع  دوبن  رگید  یببس  نیخیش  هیدرم  تبحم  طرف  زج  دنـسم  رد 
قدـصملا ناعذا  قحلاب و  لوق  يوسب  اوبا  مأ  اؤاش  لئاق و  قرط  نیا  تینوعطم  تیحودـقمب و  راـچان  راـچ و  ریمع  نب  کـلملا  دـبع  ببـسب 

نبا همجرتب  نازیم  رد  یبهذ  ّطلخم و  وه  نیعم  نب  ییحم  لاق  هتفگ و  ریمع  نبا  همجرتب  لامک  رد  ینغلا  دبع  هکنآ  مود  دندرگ  لئاو  عجار 
بیذـهتلا بیذـهت  رد  ینالقـسع  طـّلخم و  نیعم  نبا  لاـق  هتفگ  ریمع  نبا  همجرتب  ینغم  رد  یبـهذ  زین  طـّلخم و  نیعم  نبا  لاـق  هتفگ  ریمع 

ّطلخم ییحی  لاق  تسروکذـم و  ریمع  نبا  همجرتب  فشاک  هیـشاح  رد  طـّلخم و  نیعم  نبا  نع  روصنم  نب  قاحـسا  لاـق  هتفگ و  وا  همجرتب 
نبا طیلخت  توبث  هک  تسرهاـظ  هتخاـس و  فوصوم  نیهم  طـیلخت  هب  ار  نیزر  ریغ  ریمع  نبا  نیعم  نب  ییحی  هک  تسرهاـظ  تاراـبع  نیزا 
هعیفر هبترم  زا  نوجم  روز و  نیا  طاقـسا  نوهوم و  ربخ  نیا  ءارذا  ءارزا و  رد  تسیفاو  یفاک و  نونف  يذ  نیعم  نبا  داـشرا  زا  نوعطم  ریمع 
هبعـش هاـگ  ره  هاـضری  ـال  ۀبعـش  ناـک  شارخ  نبا  لاـق  هتفگ  ریمع  نبا  همجرتب  نازیم  رد  یبهذ  هکنآ  موس  نوکر  راـبتعا و  هعینم  تلزنم  و 

نارجه و بتع و  هبترمب  ینعی  دزادنا  رترود  اضر  لوبق و  هبترم  زا  ار  ریمع  نبا  قیقدت  ربس و  عودص  بعاش  قیقحت و  دقن و  بعـش  کلاس 
هکلب دیـسرپ  دـیاب  هچ  راـبتعا  داـمتعا و  هجرد  زا  نآ  طوقـس  راغـصلا و  حـضاو  ربـخ  نیا  راـسخ  ناوـه و  زا  سپ  دـناسر  نالذـخ  كرت و 

دوخ زا  يدوخیب و  تلاحب  رطب  حرم و  تیاغ  رشاو و  حرف  دیزم  زا  هکلب  دنیآیم  برط  دجو و  رد  نآ  هظحالمب  هک  ار  نیفلاخم  تارـضح 
يراع و رارق  نوکـس و  زا  يرارقیب و  هلان و  يراز و  هیرگ و  لامکب  لغتـشم  دـنودیم  اـهیلمج  صقر  باـکترا  يوسب  دـنوریم و  یگتفر 

ّریغت ظفاحب  سیل  متاح  وبا  لاق  هتفگ  ریمع  نبا  همجرتب  لادـتعالا  نازیم  رد  یبهذ  هکنآ  مراـهچ  دـیدرگ  دـیاب  يراوخ  ّلذ و  ساـبل  سبـال 
هکلب ظفاح  ریغ  ریمع  نبا  هدوب  يراخب  ملـسم و  رامـضم  رد  يراج  قیقحت  دقن و  لامک  زا  هک  متاح  وبا  هماّلع  داشرا  بسح  هاگ  ره  هظفح 

ربخ قوثو  لالتخا  رسارس  مّهوت  لاحم و  لایخ  دشاب  ظفحلا  ریغتم 
203 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریمع نبا  همجرتب  ینغم  باتک  رد  یبهذ  زین  هکنآ  مجنپ  دشاب  مه  زا  لالحنا  لامکب  لامهالا  دـیدش  لافغالا  میظع  لامهالا  ریثک  ریمع  نبا 
مـشش ظفاحم  نیدـلا  یلع  عرو  وذ  هتیاور  یلع  دـمتعی  فیکف  ظفاحی  سیل  ریمع  نبا  نا  تبث  اذإ  یهتنا و  ظفاحب  سیل  متاح  وبا  لاق  هتفگ 
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ینیدـملا نب  ّیلع  انث  دـمحا  نب  حـلاص  انث  متاـح  یبأ  نبا  لاـق  هتفگ و  ریمع  نبا  همجرتب  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هکنآ 
یبأ نبا  لاق  معن  لاق  ریمع  نب  کلملا  دبع  وه  یبال  تلقف  حلاص  لاق  کلملا  دبع  ظفح  نم  بجعی  يروثلا  ناک  لوقی  يدـهم  نبا  تعمس 

ترابع نیزا  ظفحلاب  فصوی  مأ  ریمع  نب  کلملا  دبع  نامیلـس و  یبأ  نب  کلملا  دبع  وه  امنا  مه  اذه و  لاقف  یبال  کلذ  ترکذـف  متاح 
نبا يارب  ظفح  تابثا  رد  تسدـمحا  ماما  زا  ترابع  هک  حـلاص  ردـپ  مخافالا  ةدـبز  مظاعالا  ةدـمع  متاح  وبا  داشرا  بسح  هک  تسرهاـظ 

نآ نادـقفب  هکلب  فوصوم  ریغ  ظـفحب  ریمع  نبا  هاـگ  ره  سپ  فوصوم  ریغ  ظـفحب  ریمع  نبا  دـشابیم و  مهاو  طـلاغ و  مزاـح  ریغ  ریمع 
تبـسن رد  باسنا  رد  یناعمـس  هکنآ  متفه  دیاشیم  ار  حرج  حدق و  حرط و  هکلب  دـیابیم  هن  دامتعا  رابتعا و  وا  ثیدـح  رب  دـشاب  فورعم 

هیلإ کلملا  دـبع  بسنف  یطبقلا  هل  لاقی  قاّبـس  سرف  هل  ناک  ّهنأل  یطبقلا  هل  لیق  امنا  یـشرقلا و  یطبقلا  ریمع  نب  کلملا  دـبع  هتفگ  یطبق 
نامثع و ۀفالخ  نم  نیعـست  ثالثلا و  دـلو  ۀبعـش  يروثلا و  هنع  يور  ةرمـس و  نب  رباج  بدـنج و  نع  يوری  ۀبعـش  نب  ةریغملا  اّیلع و  يار 

ۀفوکلا ءاضق  یلو  ملعلا  ۀیعوا  نم  ناک  هتفگ و  ریمع  نبا  همجرتب  نازیم  رد  یبهذ  هکنآ  متشه  اسلدم  ناک  ۀئام و  نیثلث و  تس و  ۀنـس  تام 
نبا هرکذ  تلق  هتفگ  ریمع  نبا  همجرتب  بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  هکنآ  مهن  ّسلدی  ناک  هظفح و  ءاس  هرمع و  لاط  هّنکل  یبعشلا  دعب 

ترابع نیزا  اّسلدم  ناک  نینـس و  ثالث  ۀـئام و  ذـئموی  هل  ۀنـس 136 و  تام  نامثع و  ۀفالخ  نم  نیقب  نینـس  ثالثل  دـلو  تاقثلا  یف  ناّبح 
رپ رهطم  عرـش  رد  تنایخ  نیع  سیلبا و  سیبلت  ضحم  سیلدـت  باکترا  هک  تسحـضاو  رپ  هدوب و  سلدـم  ریمع  نبا  هک  تسرهاظ  هثـالث 

یلع سیلبا  سیبـلت  نم  هتفگ و  سیلبا  سیبـلت  باـتک  رد  يزوجلا  نبا  هماـّلع  تسـسیسر  بیع  نعط و  حرج و  حدـق و  ثروم  سیدـقت و 
اورکذ دق  ناّبح و  نبا  یلیقعلا و ال  ّيدـع و ال  نبا  هدروی  مل  تلق  هتفگ  ریمع  نبا  همجرت  رد  نازیم  رد  یبهذ  هکنآ  مهد  نیثّدـحملا  ءاملع 

ار ریمع  نبا  يزوجلا  نبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  قیثّوتلا  رکذ  اـم  حرجلا و  یکحف  هرکذـف  يزوجلا  نبا  اـّما  هنم و  اـظفح  يوقا  وه  نم 
همیا ماـما  یمزراوـخ  دـّیؤملا  وـبا  ّصنب  هک  يزوـجلا  نـبا  هاـگ  ره  سپ  هدوـمرفن  رکذ  وا  قـیثوت  هدوـمن و  وا  حرج  تیاـکح  هدرک و  رکذ 

قح لها  هلباقمب  وا  تاملک  رکذـب  دنـشابیم و  کسمتم  ثبـشتم و  وا  لاوقاـب  عراـب  بطاـخم  عقاوص و  بحاـص  هّیمیت و  نبا  تسقیقحت و 
ناور نامجرت  قیاقح  نابز  رب  وا  قیثوت  زا  یفرح  دزاون و  حدـق  بیع و  حرج و  نعط و  ضحمب  ریمع  نبا  دنـشارخیم  فاصنا  لـها  بولق 

ار نآ  دزادنا و  تسد  اطخ  طلغ و  رپ  ریمع  نبا  تیاورب  اکذ  ّربدت و  باحـصا  ایح و  فاصنا و  بابرا  زا  يدحا  هک  تسین  لاجم  زاب  دزاسن 
متاح وبا  هماّلع  هدافا  بسح  ریمع  نب  کلملا  دـبع  تیاورب  ادـتقا  ثیدـح  هکنآ  مود  هجو  دزاـس  روکذـم  لالدتـسا  جاـجتحا و  ضرعم  رد 

لودزم و لوخدـم و  لولعم و  نآ  همه  هداـفا  نیا  بسح  سپ  دـسریم  کـلملا  دـبعب  هروکذـم  قرط  عیمج  نوچ  تسلوخدـم و  لولعم و 
ثیدـح نیا  متاح  وبا  همالع  هدافا  بسح  هک  ینعم  نیا  دنـس  اما  دـشاب  طباه  لزان و  تافتلا  رابتعا و  دانتـسا و  دامتعا و  هجرد  زا  طـقاس و 

هتفگ ریغص  عماج  رد  یطویس  هک  تسناد  دیاب  سپ  تسلولعم 
اودتقا
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رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیذلاب 

نع کلملا  دبع  ثیدح  نم  هنّـسح ه  بقانملا و  یف  مح ت  هتفگ  ریغـص  عماج  حرـش  ریدـقلا  ضیف  رد  يوانم  ۀـفیذح و  نع  مح ت ه ؟؟؟
رودص و نآ  هظحالمب  لال و  لالزا  لیوست و  بابرا  لاق  لیق و  نابز  لامک  اب  متاح  وبا  لالعا  دعب  هک  تسرهاظ  متاح و  وبا  هّلعا  ۀفیذح و 

نبا هدافا  بسح  هک  رازب  رکب  وبا  هکنآ  موس  هجو  لاتقلا  نینمؤملا  هَّللا  یفک  لابنلاب و  حورقم  حورجم و  لالـضا  عیدخت و  باحـصا  بولق 
کلملا دـبع  ثیدـح  زا  تحـص  یفن  ۀحارـص  تستنـس  لها  نیثدـحم  هدـمع  بطاخم  حیرـصت  ربانب  مالـسا و  ناکرا  زا  ینکر  همثیخ  یبأ 
ینادـیم يوانم  همالع  حیرـصتب  بیرقنع  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هچنانچ  هدودز  نیـضیفتسم  نیدیفتـسم و  رطاوخ  زا  بایترا  هبـش و  گنز  هدومرف 
کلملا دبع  ثیدحب  نوچ  هروکذم  قرط  عیمج  هک  دـیدرگ  راکـشآ  رهاظ و  رابکلا  ةدـمع  رازب  ظفاح  هدافا  بسح  یلاعت  هَّللا  دـمحب  سپ 

مالع هکنآ  مراهچ  هجو  تسیراج  ذفان و  نآ  عیمج  رد  تحص  یفن  مکح  يراع و  لطاع و  تحـص  هلیح  زا  نآ  مامت  سپ  دوشیم  لصتم 
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زین يدینـش  وا  هرهبم  دماحم  زا  یـضعب  تیالو  ثیدح  دلجم  رد  اقباس  تسنیدقان و  ملـسم  مالـسا  مولع  رد  وا  هیاپ  ولع  لامک  هک  مزح  نبا 
لاصتا نوچ  بتک و  نع  هَّللا  ءاشنا  هیلع  فقتـس  امک  هدومرف  رهاظ  نآ  نالطب  ناوه و  لامک  هدومن  کـلملا  دـبع  ثیدـح  زا  تحـص  یفن 
تیلباق دـشاب و  هدوب  ۀحـصلا  یفنم  مزح  نبا  همـالع  هداـفا  بسح  نآ  عیمج  سپ  تسققحتم  کـلملا  دـبع  ثیدـحب  هروکذـم  قرط  عیمج 

هیرف درص  ههیـضع و  ضحم  ثیدحلا  نا  تبثی  هیرم  ریغ  نم  ۀّحـصلا  نیملاعلا  نیذه  یفن  ّنا  یفخ  ریغ  دشاپ و  مه  زا  ناب  دانتـسا  دامتعا و 
زا يوار  شاعترالا  ۀحئال  شادخنالا  ۀحیرص  شاشتغالا  ۀحضاو  شارخلد  قرط  نیا  عیمج  رد  هکنآ  مجنپ  هجو  هیرق  ناداّبع  دعب  سیل  ّهنأل 

سپ هدیدرگن  زئاف  هفیذح  زا  ثیدح  نیا  عامسب  یعبر  هک  تستباث  ققحت  لامکب  یلاعت  هَّللا  دمحب  هکنآ  لاح  تسـشارح  نب  یعبر  هفیذح 
لاصفنالا و عاطقنالا و  لصح  اذإ  دشابن و  یلاخ  تسرابتعا  دامتعا و  دانتسا و  طقسم  هک  راتبنا  لاصفنا و  عاطقنا و  زا  هروکذم  قرط  عیمج 

نم یلع  فاخ  ریغ  وه  امک  لالتخالا  نهولا و  لامک  هیف  ناب  لالدتسالا و  جاجتحالا و  ۀیحالص  ثیدحلل  قبی  مل  لاصتالا  قسانتلا و  بهذ 
نب یعبر  هک  ینعم  نیا  دنـس  اما  لابقالا  نوکرلاب و  ءاربکلا  نیققحملا  تاحیرـصت  یلع  عقو  لاجملا و  ۀعـساولا  رایّدـلا  هذـه  لـالخ  ساـج 
دبع ثیدح  باب  رد  هیـضام  ترابع  دعب  ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  هماّلع  هک  تسناد  دیاب  سپ  هدومنن  هفیذـح  زا  ثیدـح  نیا  عامـس  شارح 

یهتنا دـهاش  هل  ّنکل  ۀـفیذح  نم  عمـسی  مل  یعبر  یعبر و  نم  هعمـسی  مل  کلملا  دـبع  ّنأل  ّحـصی  مزح ال  نباک  رازبلا  لاق  هتفگ و  کلملا 
نیزا تحص  یفن  لیلعت  هیجوت و  رد  دناهدرک و  ربخ  نیزا  ۀحارص  تحص  یفن  مزح  نبا  رازب و  هک  تسحضاو  تناتم  رسارس  ترابع  نیزا 
عامـس یعبر  زا  ار  نآ  کلملا  دـبع  هک  هدومن  هدافا  لیلـضت  لالزا و  لها  لوحنم  لیخد و  لوخدـم  رذـه  لیمج و  ریغ  رمـس  لـیلع و  ربخ 
ياعدا نوچ  سپ  تسراکشآ  يوانم  لقن  زا  هک  کلملا  دبع  ثیدح  يارب  دهاش  ياعدا  اما  هدرکن  عامس  هفیذح  زا  ار  نآ  یعبر  هدومنن و 

زا یعبر  زا  مره  نب  ورمع  ثیدـح  دـهاش  زا  دارم  رگا  میوگیم  کلذ  عم  تسین  اغـصا  لافتحا و  قئـال  اـنتعا و  تاـفتلا و  لـباق  تسلمجم 
نب رکب  وبا  دیسر  دیاب  نآ  بلاثم  حداوقب و  دعب  نم  دینش و  دیاب  دهاش  نیا  نمـضتم  هّینـس  ياملع  تارابع  صوصن  الّوا  سپ  تسا  هفیذح 

شارح و نب  یعبر  نع  مره  نب  ورمع  نع  ءالعلا  یبأ  يدارملا  ملاس  نع  عیکو  انثدح  هتفگ  هیضام  ترابع  دعب  دوخ  فنـصم  رد  هبیـش  یبأ 
باحصا نم  لجر  هَّللا  دبع  یبأ 
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لثم رکذف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  دنع  اسولج  انک  لاق  ۀفیذح  نع  ۀفیذح 

دبع ّمأ  نبا  دهعب  اوکّسمت  لاق  ّهنا  الا  ریمع  نب  کلملا  دبع  ثیدح 
اضیا هجولا  اذه  ریغ  نم  ثیدحلا  اذه  يور  دق  هتفگ و  رکب  یبأ  بقانم  رد  هیضام  ترابع  دعب  دوخ  عماج  رد  يذمرت  و 

نع يدارملا  ءالعلا  یبأ  ملاس  نع  عیکو  ان  يومالا  دیعس  نب  ییحی  نب  دیعس  انثدح  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نع  ۀفیذح  نع  یعبر  نع 
اودتقاف مکیف  یئاقب  ام  يردا  ینا ال  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  دنع  اسولج  انک  لاق  ۀفیذح  نع  شارح  نب  یعبر  نع  مره  نب  ورمع 

يدعب نم  نیذلاب 
ملاس يور  دق  هتفگ و  هنع  هَّللا  یضر  رسای  نب  رامع  بقانم  رد  هیضام  ترابع  دعب  دوخ  عماج  رد  يذمرت  زین  رمع و  رکب و  یبأ  یلا  راشا  و 
ماهفا مالحا و  بابرا  دزن  اذه و  وحن  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نع  ۀفیذح  نع  شارح  نب  یعبر  نع  مره  نب  ورمع  نع  یفوکلا  يدارملا 

بئاجع روما و  عئادب  زا  نآب  ثبـشت  کسمت و  روبث و  لیو و  ثروم  ياطخ  روظحم و  عیظف  مثا  روذحم  دـهاش  نیاب  نوکر  هک  تسنـشور 
روجهم و نوعطم و  تیاـغب  روتبم و  نوهوم و  تیاـهن  روز  بذـک و  نیا  دانـسا  هک  اریز  تسرورـش  فئارط  هکلب  روـصع  بئارغ  روـهد و 

ماقم بحاص  لبنح  نب  دـمحا  ماما  هدافا  بسح  وا  تسعقاو و  عیکل  عیکو  ـالّوا  نا  رد  هچ  تسروهظ  حوضو و  لاـمک  رد  نآ  بلث  بیع و 
نیفـس وبا  حـیلم  نب  حارجلا  نب  عیکو  هتفگ  لادـتعالا  نازیم  رد  یبـهذ  تسحورجم  حودـقم و  عینم  فرـش  نیزئاـح  همیا  زا  وا  ریغ  عیفر و 

یبعـشم انث  لوقی  ناک  ابجع  تناکل  هظافلاب  تثدح  ول  نحلی و  عیکو  ناک  ینیدملا  نبا  لاق  مالعالا  ۀّمیالا  دـحا  ظفاحلا  یفوکلا  یـساوّرلا 
ۀّصاخ رثکا و  قفاوی  نمحّرلا  دبع  لاقف  ذخأن  نم  لوقب  يدهم  نبا  يأ  نمحّرلا  دبع  عیکو و  فلتخا  اذإ  لبنح  نب  دمحا  لئـس  ۀشبلع و  نع 
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بیذهتلا یف  ینیدملا  لاق  تارفلا  ضرا  یف  عرزی  نا  يری  ناک ال  رکسملا و  برش  بنتجی  فلّـسلا و  هنم  ملـسی  نمحرلا  دبع  نیفـس و  یف 
عیکو یضفار و  نالف  اذک و  نالف  هیف  احول  ۀیواعم  نب  ناورم  دنع  تیار  لوقی  نیعم  نب  ییحی  تعمس  لبنح  لاق  لیلق  عیشت  هیف  ناک  عیکو 
لاقف اعیکو  کلذ  غلبف  ثیدحلا  باحصا  هیلع  بثول  ائیـش  لاق  ول  ائیـش و  یل  لاق  امف  معن  تلق  یّنم  لاق  کنم  ریخ  عیکو  هل  تلقف  ّیـضفار 

ریغ نم  کلذ  ءاج  هل  هتمزالم  نییفوکلا و  ذـیبنل  ۀبرـش  الإ  هیف  ام  تلق  هتفگ  عیکو  همجرتب  ظاـفحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  زین  اـنبحاص و  ییحی 
کلذ عیکو  لاقف  ارمخ  تبرـش  کنا  هل  لوقی  نم  ناـک  مونلا  یف  يأرف  اذـیبن  برـش  ّهنا  اـعیکو  لـجر  لاـس  نیعم  نب  ییحی  لاـق  هنع  هجو 
یئاسن حرج  نیطاسالا و  ةدـمع  نیعم  نبا  حدـق  ملاس و  ریغ  فیعـض و  ملاس  تسعقاو و  دنـس  نیرد  زین  يدارم  ءـالع  نب  ملاـس  ناـطیش و 

ار وا  دامتعا  رابتعا و  صوصرم  ریغ  يانب  داجمالا  رخف  داّقن  ود  ره  نیا  بصق  بیع و  ملاـث و  ار  شراـبتعا  قوثو و  ساـسا  نیرق  لیدـعیب و 
یفوعلا و ۀـّیطع  شارح و  نب  یعبر  نع  هَّللا  دـبع  نب  ملاس  لیق  يدارملا و  ءالعلا  وبا  ءالعلا  نب  ملاس  هتفگ  لادـتعالا  نازیم  رد  یبهذ  مراخ 

يدارملا ءالعلا  وبا  دـحاولا  دـبع  نب  ملاس  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  زین  خـلا و  یئاـسّنلا  نیعم و  نبا  هفّعـض  ۀـعامج  هَّللا و  دـبع  نب  یلعی  هنع 
رجح نبا  فیعـض و  ییحی  لاـق  تسروطـسم  فشاـک  هیـشاح  رد  فّعـض و  یلعی  عـیکو و  هنع  نسحلا و  شارح و  نب  یعبر  نع  یفوـکلا 

هتفگ بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع 
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هنع یفوعلا و  ۀـیطع  مره و  نب  ورمع  شارح و  نب  یعبر  نسحلا و  نع  يور  یفوکلا  ءـالعلا  وبا  یمکبـألا  ّيدارملا  دـحاولا  دـبع  نب  ملاـس 
مورخم و حورجم  دانسا  نیرد  زین  خلا و  ثیدحلا  فیعض  نیعم  نبا  نع  يروّدلا  لاق  مهریغ  دیبع و  نب  دمحم  عیکو و  ۀیواعم و  نب  ناورم 
رد یبهذ  هدومن  فیعـضت  مزحلا  ریثـک  ناّـطق  ار  مره  نب  ورمع  هک  تسمولعم  ققحم و  هدـش و  عقاو  مره  نب  ورمع  مولثم  حودـقم و  قیرط 

هتفگ مره  نب  ورمع  همجرتـب  ینغم  رد  یبـهذ  زین  خـلا و  ناّـطقلا  ییحی  هفّعـض  شارخ  نب  یعبر  نع  مره  نـب  ورمع  هـتفگ  لادـتعالا  نازیم 
ثیدح زین  نابح  نبا  یلعی و  وبا  ینایور و  هک  دـسریم  روهظب  نانچ  نیننـستم  ضعب  تادافا  زا  هک  دـنامن  بجتحم  ناطقلا و  ییحی  هفّعض 

کسمت سپ  دناهدروآ  هفیذح  زا  ار  ثیدح  نیا  دنس  مادکب  تارضح  نیا  هک  تسین  مولعم  نوچ  نکل  دناهدرک  تیاور  هفیذح  زا  ار  ادتقا 
لها ریراحن  نیطاسا  مظاعا  ریهاشم و  ظافح  رباکا  هاگ  ره  دوب و  دـهاوخ  مالحا  ثاغـضاب  کسمت  لیبق  زا  مالحا  لوقع و  بابرا  دزن  نآـب 

یقیرط هفیذح  ثیدـح  رد  رهمت  رحبت و  همه  نآ  فصو  اب  مکاح  يذـمرت و  هجام و  نبا  دـمحا و  ماما  هبیـش و  یبأ  نب  رکب  وبا  لثم  تنس 
زا ملاس  قیرط  ندـمآ  تسدـب  ار  ناـبح  نبا  یلعی و  وبا  یناـیور و  سپ  لیـصفتلاب  اـفنآ  تیرد  اـمک  دنـشاب  هتفاـین  حرج  حدـق و  زا  یلاـخ 

ثلاث ترـضح  مولظم  دوجنم  بورکم  قلق  تیاورب  ادتقا  ثیدح  اما  دـیآیمن  رظنب  تبارغ  زا  یلاخ  دـشاب  مه  ایور  ملاع  رد  ولو  تاشدـخ 
هتفگ دوخ  حیحص  رد  يذمرت  سپ  دوعسم  نبا  ینعا  دوبم  دویح 

لاق لاق  دوعـسم  نبا  نع  ءارعزلا  یبأ  نع  لیهک  نب  ۀملـس  نع  هیبا  نع  یبأ  ینث  لیهک  نب  ۀملـس  نب  ییحی  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  انثدح 
دوعسم نبا  دهعب  اوکسمت  راّمع و  يدهب  اودتها  رمع  رکب و  یبأ  یباحصا  نم  يدعب  نم  نیّذلاب  اودتقا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 

یف فعضی  ۀملس  نب  ییحی  لیهک و  نب  ۀملس  نب  ییحی  ثیدح  نم  الا  هفرعن  دوعـسم ال  نبا  ثیدح  نم  هجولا  اذه  نم  بیرغ  ثیدح  اذه 
نبا وه  ورمع و  نب  ورمع  همـسا  ۀنییع  نبا  يروثلا و  ۀبعـش و  هنع  يور  يذلا  ءارعزلا  وبا  یناه و  نب  هَّللا  دبع  همـسا  ءارعزلا  وبا  ثیدـحلا و 

هل اندـجو  دـق  هتفگ و  يدینـش  اقباس  هک  یترابع  دـعب  نیحیحـصلا  یلع  كردتـسم  رد  مکاح  دوعـسم و  نبا  بحاص  صوحـالا  یبأ  یخا 
حیحص دانساب  ادهاش 

لیهک نب  ۀملـس  نب  ییحی  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  انث  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  ابنا  قاحـسا  نب  رکب  وبا  انثدح  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  نع 
يدعب نم  نیذلاب  اودتقا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  نع  ءارعزلا  یبأ  نع  هیبا  نع  یبأ  انث 

دوعسم نبا  دهعب  اوکسمت  راّمع و  يدهب  اودتها  ورمع  رکب و  یبأ 
تسدحتم يذمرت  دنس  اب  رخآ  ات  میهاربا  نب  لیعامسا  زا  مکاح  دنس  هک  تسرینتسم  رهاظ و  مامتلا  ردبک  ماهفا  بابرا  رب  و 
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رصح ثیدح و  نیا  تبارغ  هب  حیرص  حیرـصت  الوا  يذمرت  دوخ  هچ  تسحورجم  نوهوم و  تیاغب  حودقم و  نوعطم و  تیاهن  دنـس  نیا  و 
هوالع هدومیپ و  لطاب  روز  قاهزا  لماک و  قح  ءایحا  قیرط  هملس  نب  ییحی  فیعـضتب  نآ  دعب  هدومرف و  لیهک  نب  هملـس  نب  ییحی  رد  نآ 

نیدقان نوعطم  لیئض و  حودقم و  زین  تسلیوست  رپ  ربخ  نیا  يوار  وزا  طئاسوب  مکاح  هطساو و  الب  يذمرت  هک  لیعامـسا  نب  میهاربا  نیرب 
هدافا بسح  هتخاون و  زمه  فیعضت و  زمغ و  نییلتب و  ار  وا  قیقدت  ربس و  رد  عراب  قیقحت و  دقن و  ضرا  عراز  هعرز  وبا  همالع  تسلیجبت  اب 

نآ تیاور  دعب  نم  درکیم و  تیاور  دوخ  ردـپ  زا  دـنچ  یثیدـح  وا  هک  دـننکیم  لقن  نانچ  هک  هدرک  داشرا  هعرز  وبا  متاح  یبأ  نبا  لقن 
ةدمع متاح  وبا  دوب و  رتفورعم  روهـشم و  مدرم  دزن  هک  ارچ  تسبرب  دوخ  ّمع  رب  روز  بذکب و  ار  نآ  هدرک و  كرت  دوخ  ردـپ  زا  ثیداحا 
قیرط کلاس  هکلب  دیدنـسپیمن  ار  وا  ریقنت  بیقنت و  ریمن  براش  ریرحن  ریمن  نبا  هتخادـنا و  راسخ  راغـص و  هّوه  رد  ار  وا  كرتب  مظاـعالا 

زئاح روعـش  لقع و  اب  یلیقع  هدومن و  ریرغ  عدـخنم  نآ  يارب  ریکاـنم  تیاور  تاـبثا  دـیدرگیم و  وا  نیجهت  حرج و  نیهوت و  فیعـضت و 
هّصق وا  نیهوت  يارب  زین  هدومن و  رورغم  نآ  روتف  روصق و  لامک  تابثا  ثیدحلا  مّیقب  اذه  میهاربا  نکی  مل  هغیلب  هملک  داشراب  روفوم  روثع 

رد هک  هدرک  داشرا  مهنیا  رگم  هدرک  دراو  تاقث  رد  ار  وا  هچ  رگا  ناّبح  نبا  هدومرف و  رکذ  رگید  یثیدح  رد  ار  یثیدح  وا  لاخدا  لاغدا و 
ۀعرز و وبا  هنّیل  لیهک  نب  ۀملـس  نب  ییحی  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  تسریکانم  ضعب  شردپ  زا  وا  تیاور 

هکرت هعرز و  وبا  هزمغ  لیهک  نب  ۀملـس  نب  ییحی  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  هتفگ  ینغم  رد  یبهذ  زین  رّخأت و  هیبا  نع  يوری  متاح  وبا  هکرت 
قاحـسا وبا  یمرـضحلا  لـیهک  نب  ۀملـس  نب  ییحی  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  هتفگ  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  متاـح و  وبا 

لاق مهریغ  جاّرّـسلا و  ةراو و  نبا  نیفـس و  نب  بوقعی  دعاص و  نبا  میهاربا و  نب  ۀملـس  هنبا  يذـمّرتلا و  هنع  میعن و  یبأ  هیبا و  نع  یفوکلا 
ناک هنا  هنع  رکذی  لاقف  هنع  ۀـعرذ  ابا  تلاس  هیف و  ةداهز  هنم  عمـسی  مل  هیلإ و  یب  بهذـی  مل  هتای و  مل  هثیدـح و  یبأ  بتک  متاح  یبأ  نبا 

هاضری و ریمن ال  نبا  ناک  نیطم  نع  یلیقعلا  لاق  سانلا و  دـنع  یلجا  هّمع  ّنـأل  هّمع  نع  اـهلعجف  هاـبا  كرت  مث  هیبا  نع  ثیداـحاب  ثّدـحی 
یلیقعلا مالک  ۀّیقب  تلق و  هنس 258  تام  نیطم  لاق  ثیدحلا  مّیقب  اذه  میهاربا  نکی  مل  یلیقعلا و  لاق  ریکانم  ثیداحا  يور  لاق  هفّعضی و 

اذإ ناک  ربیخ و  ةوزغ  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  عم  انک  دوعـسم  نبا  نع  ۀـمقلع  نع  میهاربا  نع  ۀملـس  نع  هّدـج  نع  هیبا  نع  يور 
ثیدحلا دعابت  زّربتی  نا  دارأ 

ءاملا عیب  نیتاشلا و  ۀصق  هیف  و 
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ءاجف کلذ  ادع  ام  اّما  هجو و  ریغ  نم  دوعـسم  نبا  نع  ءاجف  روهّطلا  تاودألا و  ۀصق  اّما  یلیقعلا  لاق  الّوطم  لمجلا  ۀصق  تاودألا و  ۀصق  و 
هتیاور یف  لاقف  تاقثلا  یف  ناّبح  نبا  هرکذ  هحیحـص و  یف  ۀمیزخ  نبا  هنع  يور  ثیدح و  یف  اثیدـح  میهاربا  لخداف  دوعـسم  نبا  ریغ  نع 

لغد لها  هرمزب  بیرق  اضر و  لوبق و  زا  دیعب  ینعی  كورتم  ینطق  راد  داشرا  بسح  سپ  ییحی  نب  لیعامـسا  اّما  ریکانملا و  ضعب  هیبا  نع 
کّـسمت سپ  روجهم  تسکورتم و  وا  هک  تسققحم  تباث و  زین  قیفا  يدزا  زا  قیقحت  همئا  ماما  يزوجلا  نبا  لقن  بسح  دـشابیم و  اغد  و 

نب ییحی  نب  لیعامـسا  هتفگ  نازیم  رد  یبـهذ  رّونلا  قدّـصلا و  یلا  روّزلا  تاـملظ  نم  جرخملا  وه  هَّللا  روذـحم و  روهت  ضحم  وا  تیاورب 
لاق لیهک  نب  ۀملـس  نب  ییحی  نب  لیعامـسا  هتفگ  ینغم  رد  زین  كورتم و  ینطق  راّدـلا  لاق  میهاربا  هنع  هّمع و  هیبا و  نع  لـیهک  نب  ۀـملس 
نع يور  یفوکلا  یمرضحلا  لیهک  نب  ۀملس  نب  ییحی  نب  لیعامسا  هتفگ  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  كورتم و  ینطق  راّدلا 

تلق هنبا  ۀمجرت  یف  هیلع  مالکلا  مّدقت  كورتم و  ینطق  راّدلا  لاق  یحایّرلا  دیزی  نب  دمحا  ماوعلا  وبا  میهاربا و  هنبا  هنع  دّمحم و  هّمع  هیبا و 
لوحکم لوحف  نیدـقان  حرج  حدـق و  لیمب  مه  وا  سپ  لیهک  نب  هملـس  نب  ییحی  اما  كورتم و  لاـق  ّهنا  يدزـالا  نع  يزوجلا  نبا  لـقن  و 

هیبا نع  رفعج  وبا  یفوکلا  یمرضحلا  لیهک  نب  ۀملس  نب  ییحی  هتفگ  لامک  رد  دیعـس  نب  ینغلا  دبع  لولعم  لوخدم و  همه  شتایاور  سپ 
نب دمحم  لامحلا و  دیز  نب  دیسا  يدهنلا و  ناّسغ  وبا  ینامحلا و  ییحی  ۀبقع و  نب  ۀصیبق  لیعامـسا و  هنبا  هنع  ۀعامج و  رـشب و  نب  نایب  و 
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ۀقثب سیل  یئاسّنلا  لاق  ریکانم و  هثیدح  یف  يراخبلا  لاق  يوقلاب و  سیل  متاح  وبا  لاق  نیعم و  نبا  هفعـض  نورخآ  یثراحلا و  بهاولا  دـبع 
نب ییحی  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  ۀئام و  نیعبس و  نیتنثا و  ۀنـس  تام  نیطم  لاق  تاقثلا  یف  هرکذف  ناّبح  نبا  اما  فیعـض و  يذمرتلا  لاق  و 

ییحی لاق  تسروکذم  فشاک  هیشاح  رد  ۀنس 172 و  تام  فیعض  یناّمحلا  ییحی  ۀصیبق و  هنع  رـشب و  نب  نایب  هیبا و  نع  لیهک  نب  ۀملس 
متاح وبا  لاق  تاقثلا و  یف  ناّبح  نبا  هرکذ  ۀـقثب و  سیل  لاق س  ریکانم و  هثیدـح  یف  لاـق خ  ثیدـحلا و  فیعـض  ةّرم  لاـق  ءیـشب و  سیل 

ثیدحلا و رکنم  هریغ  متاح و  وبا  لاق  هیبا  نع  لیهک  نب  ۀملس  نب  ییحی  هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  زین  يوقلاب و  سیل  ثیدحلا  رکنم 
مکاح مکح  هک  دش  حضاو  حوضو  تیاهنب  نارتقا  تعانم  نایب  نیزا  سپ  هثیدـح  بتکی  ءیـشب ال  سیل  سابع  لاق  كورتم و  یئاسّنلا  لاق 

نیطاسا همئا و  تادافا  تدناعم  تقاشم و  تّزاعم و  نیع  دیدم و  ضحم  روج  دیدش و  فرص  فیح  دنس  نیا  تحصب 
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ياعدا یلب  دش  دناوتیمن  هفیذح  ثیدح  دهاش  تسیورم  حرج  حدق و  رـسارس  دنـس  نیاب  هک  دوعـسم  نبا  ثیدح  زگره  تسدـیجمت و  اب 
هدومرف یهاو  اّدـج  ار  مکاـح  دنـس  نیا  یهاد  یبهذ  هک  تساـج  نیمه  زا  دـشابیم و  ههبـش  ـالب  ساوح  لـالتخا  دـهاش  نآ  ندوب  دـهاش 

بئارغ هکحضم و  بئاجع  زا  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  بیرق  نع  فرعتـس  امک  هدومناو  یهابت  راسخ و  تیاهن  بجوم  نآب  ار  ثبـشت  کسمت و 
هفیذح ثیدـح  دـعب  ار  نآ  یطویـس  ندومن  رکذ  رب  هداد  رارق  هفیذـح  ثیدـح  دـهاش  ار  دوعـسم  نبا  ثیدـح  زین  يوانم  هک  تسنآ  هیهلم 
ياعدا رـس  رب  اباحمیب  هدـیدرگ  میظع  يرـساجت  بکترم  همه  نیا  اب  هداـهن و  زاـغآ  روسج  جاـهتبا و  تیاـهن  رورـس و  راشبتـسا و  لاـمک 

دهاش رکذب  هبقع  ثیح  هَّللا  همحر  فنـصملا  نسحا  دـق  هتفگ و  يدینـش  اقباس  هک  یترابع  دـعب  ریدـقلا  ضیف  رد  هچنانچ  هدیـسر  لصایب 
لاذلا حتفب  نیذلاب  اودتقا  لاقف 

رسای نب  راّمع  يدهب  اودتها  رمع و  رکب و  یبأ  یباحصا  نم  يدعب  نم 
یتای امک  امهّدشا  راتخا  الا  نارمأ  هیلع  ضرع  ام  ّهناف  هداشراب  اودشرتسا  هتریسب و  اوریس  يأ 

هب مکیصوی  ام  يأ  هَّللا  دبع  دوعسم  نبا  دهعب  وکسمت  ثیدح و  یف 
انایندل یضرن  فیک ال  الئاق  اهتماقتسا  یلا  راشا  اهتحـصب و  دهـش  نم  لوا  ّهناف  ۀفالخلا  رما  هدهع  نم  داری  امب  ءایـشالا  هبـشا  یتشبروتلا  لاق 

هنسح همامت ت و  ربخلا و  علطم  نیب  ۀبسانملا  هیلإ  یموی  امک  اننیدل  انّیبن  یضر  نم 
ردق ام  يردا  لاق ال  ذإ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دنع  نحن  امنیب  لاق  ۀـفیذح  نع  هدنـسم  یف  ینایورلا  روکذـملا  دوعـسم  نبا  نع 

دوعسم نبا  نع  هاور ك  سنا و  نع  دع  هرکذ  مث  مکیف  ياقب 
هدرک لقن  يذمرت  زا  یطویس  هک  ار  دوعـسم  نبا  ثیدح  يوانم  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  اّدج  هاو  هدنـس  یبهذلا و  لاق  روکذملا  ظفللاب 
نایب زا  هکنآ  لاح  هدومن  نیسحت  ار  نآ  يذمرت  هک  دنکیم  اعدا  تراسج  لامکب  دنادرگیم  تسلوقنم  هفیذح  زا  هک  قباس  ثیدح  دهاش 

درادن و تیدهاش  تیحالص  دوعسم  نبا  ثیدح  زگره  هک  یتفایرد  يدیسر و  نآ  دنـس  تینوعطم  تینوهوم و  تیاهن  هب  قباس  ناهربلا  ّرین 
زا هکلب  هدومنن  نیسحت  ار  دوعسم  نبا  ثیدح  يذمرت  زگره  هک  دش  دهاوخ  حضاو  دیامن  يذمرت  باتکب  یتعجارم  یندا  هک  یـسک  ره  رب 

ندوب رـصحنم  هب  هتفگ و  بیرغ  ار  ثیدح  نیا  الوا  يذمرت  هک  تسراکـشآ  ناعمل  تیاهنب  دش  لوقنم  افنآ  هک  يذمرت  عماج  ترابع  صن 
روهظ تیاغب  ثیدـح  نیا  تیحورجم  تیحودـقم و  هملـس  نب  ییحی  فیعـضتب  اـیناث  هدومن و  حیرـصت  لـیهک  نب  هملـس  نب  ییحی  رد  نآ 

هداد رارق  هفیذـح  ثیدـح  دـهاش  نآ  دنـس  تینوعطم  روهظ  فصو  اـب  ار  ثیدـح  نیا  يواـنم  هنوـگچ  هک  تسبجع  لاـمک  سپ  هدـیناسر 
رب لیـصفتلا  لیبس  یلع  لاجر  ملع  همئا  تادافا  رب  روبع  روثع و  تلق  ببـسب  ار  شترـضح  رگا  هدروآ و  شیوخ  لهج  رب  قداـص  يدـهاش 

نیا تبارغب  مکح  نا  رد  يذمرت  هک  تفایردیم  درکیم و  تعجارم  يذمرت  حیحـص  لصاب  شاک  دوبن  یعالطا  ثیدح  نیا  لاجر  لاوحا 
ثیدح
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هدومرف رهاظ  نالطبلا  حیرص  ربخ  نیا  ناوه  نه و  لامک و  هملس  نب  ییحی  فیعضتب  هدومن و  لیهک  نب  هملـس  نب  ییحی  رد  نآ  راصحنا  و 
يوانم دوخ  هک  مکاح  دنس  هک  تفایردیم  يذمرت  حیحصب  تعجارم  نیزا  مکاح  كردتـسم  دنـس  تاور  رب  عالطا  ضرف  رب  يوانم  زین  و 

مکح نیمه  مه  يذـمرت  دنـس  سپ  تسدـحتم  يذـمرت  دنـس  اب  رخآ  ات  لیعامـسا  نب  میهاربا  زا  هدرک  لقن  اّدـج  نآ  ندوب  یهاو  یبهذ  زا 
نبا ثیدح  نیا  يذـمرت  نیـسحت  يوعد  شاک  سپ  دوبن  نکمم  مه  يذـمرت  حیحـصب  داعـستسا  تعجارم و  ار  يوانم  رگا  دـشاب و  هتـشاد 
تنس لها  نیققحم  رباکا  لاح  تس  نیا  دوزفایمن  دوخ  نیمخت  صرخت و  راهظا  رد  تراسخ  رسارس  تراسج  نیاب  دومنیمن و  ار  دوعسم 

دـنیالآیم و دـنهاوخیم  هچنآب  ار  دوخ  هنـسلا  سفن  یهـشت  دـیزمب  دـنیامرفیمن و  راک  ار  ربدـت  لمات و  هحـضاو  روما  نینچ  لاثما  رد  هک 
نا هّیرصم  هعوبطم  هخـسن  لاحلا  یف  هداتفا و  ریقح  تسدب  قباس  نامز  رد  نآ  هّیملق  هخـسن  هک  ریغـص  عماج  حرـش  ریـسیت  رد  ریرحن  يوانم 

يواعد همه  نآ  فصو  اب  هدنام  رقتسم  ار  نآ  يذمرت  نیسحت  لصایب  يوعد  رب  دوعـسم  نبا  ثیدح  باب  رد  دنچ  ره  هدیـسر  رـصاق  رظنب 
مکحب ار  هفیذح  ثیدح  قیقدت  لمات و  قیقحت و  فاصنا و  هر  زا  نکل  هدـناشفین  بئاخ  رـساجت  بذاک و  ياعدا  نیزا  تسد  رحبت  رهمت و 

ار عاطقنالا  حـئال  عافدـنالا  حیرـص  عاشبتـسالا  حـضاو  عانـشتسالا  رهاظ  ربخ  نیا  ۀحارـص  هدومناو  دنـسلا  عطقنم  یمزج  حیرـصت  یمتح و 
هترابع هذه  هدومرف و  لصاو  رابتعا  دامتعا و  مدع  يواهمب 

نیّذلاب اودتقا 
نیذلا نیتفیلخلاب  يأ  لاذلا  حتفب 

امهتریرس قدص  امهتریس و  نسحل  رمع  رکب و  یبأ  يدعب  نم  ناموقی 
لاذلا حتفب  نیذلاب  اودتقا  عاطقنا  هیف  ۀفیذح و  نع  مح ت ه  ۀفالخلا  رمال  ةراشا  هیف  و 

رمع رکب و  یبأ  یباحصا  نم  يدعب  نم 
ۀیناحبسلا و بهاوملا  ۀینسلا و  رویخلل  ۀلباقلا  ۀعیبطلا  ۀّیضرملا و  قالخالا  نم  هیلع  ارطف  امل 

راّمع يدهب  اودتها 
هتریسب اوریس  يا  رسای  نبا  دیدشتلا  حتفلاب و 

دوعسم نب  هَّللا  دبع  دهعب  اوکسمت  و 
دع نامیلا  نب  ۀفیذح  نع  هدنسم  یف  نساحملا  وبا  ینایورلا  يذمرتلا  هنـسح  دوعـسم و  نبا  نع  ۀفالخلا ت  رما  نم  يأ  هب  مکیـصوی  ام  يأ 

هدومن جارخا  لماک  باتک  رد  کلاهتم  يدع  نبا  ار  نآ  سپ  کلام  نب  سنا  تیاورب  ادتقا  ثیدح  اما  نسح  هدانسا  کلام و  نب  سنا  نع 
دیوگیم ریغص  عماج  رد  یطویس  هچنانچ 

نع ینایورلا  دوعسم  نبا  نع  تدوعـسم  نبا  دهعب  اوکـسمت  راّمع و  يدهب  اودتها  رمع و  رکب و  یبأ  یباحـصا  نم  يدعب  نم  نیّذلاب  اودتقا 
سنا نع  دع  ۀفیذح 

نیجهت نیهوت و  تیاغب  ار  يدـع  نبا  لماک  باتک  تایورم  بحاص  هاش  هک  اریز  درادـن  جاجتحا  تیلباـق  ثیدـح  نیا  هک  تسرهاـظ  رپ  و 
هتفگ هدلاو  نع  القان  ثیداحا  تاقبط  رکذ  رد  ثیدح  لوصا  هلاسر  رد  هچنانچ  هدیناسر  بتارملا  یـصقا  یلا  ار  نآ  ریقحت  ءارزا و  هدومرف 

هقباس نورق  رد  اهنآ  ناشن  مان و  هک  یثیداحا  هعبار  هقبط  و 
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ات دنتفاین  یلـصا  ار  اهنآ  دـندرک و  صحفت  فلـس  ای  تسین  یلاخ  قش  ود  زا  اهنآ  لاح  سپ  دـناهدرک  تیاور  ار  نآ  نارخاتم  دوبن و  مولعم 
ریدقت لک  یلع  اهنآ و  تیاور  كرت  رب  ار  اهنآ  همه  دش  ثعاب  هک  دندید  یتلع  یحدق و  نآ  رد  دنتفای و  ای  دندش  ياهنآ  تیاورب  لوغـشم 
رعش اذه  لاثما  یف  خویشلا  ضعب  لاق  ام  معنل  دوش و  هدرک  کسمت  اهنآب  یلمع  ای  هدیقع  تابثا  رد  هک  دنتسین  دامتعا  لباق  ثیداحا  نیا 

مظعا  ۀبیصملاف  يردت  تنک  نا  ۀبیصم و  کلتف  يردت  تنک ال  ناف 
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هدـش رورغم  دـنادوجوم  بتک  مسق  نیرد  هک  ثیداحا  نیا  قرط  ترثک  تهجب  تسا و  هدز  نیثدـحم  زا  يرایـسب  هار  ثیداحا  مسق  نیا  و 
دناهدروآ و رب  یبهذم  هثلاث  هیناث و  یلوا و  تاقبط  ثیداحا  فالخ  رب  هتسج  کسمت  نادب  نیقی  عطق و  ماقم  رد  هدومن و  اهنآ  رتاوتب  مکح 

یلیقعلل ءافعضلا  باتک  مکاحلا  فیناصت  نابح و  نبال  ءافعضلا  باتک  میرامشب  ار  یخرب  دناهدش  فنصم  رایسب  بتک  ثیداحا  مسق  نیرد 
رد نآ  ناشن  مان و  هک  تسیثیدح  کلام  نب  سنا  تیاورب  ادتقا  ثیدح  هک  دش  رهاظ  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  خلا  يدـع  نبال  لماکلا  باتک 
نآ تیاورب  لوغـشم  ات  دـنتفاین  یلـصا  نآ  يارب  دـندرک و  صحفت  فلـس  اـی  تسین  یلاـخ  قش  ود  زا  نآ  لاـح  دوبن و  مولعم  هقباـس  نورق 

ثیدح نیا  ریدـقت  لک  یلع  نآ و  تیاور  كرت  رب  ار  اهنآ  همه  دـش  ثعاب  هک  دـندید  یتلع  یحدـق و  نا  رد  دـنتفای و  هکنآ  ای  دـندشیم 
هک یلاح  رد  تستبیـصم و  نآ  لاح  ملع  یب  ناب  کـسمت  دوش و  هدرک  کـسمت  نآـب  یلمع  اـی  هدـیقع  تاـبثا  رد  هک  تسین  داـمتعا  لـباق 

بابرا زا  يدـحا  راک  حـئاضف  همه  نیا  كاردا  عامتـسا و  دـعب  دوشیم و  مظعا  تبیـصم  دـیامن  کسمت  نآ  لاحب  ملع  فصو  اب  صخش 
دیزمب رـسیت  رد  يوان  يوانم  هچنآ  اما  قفوملا  هَّللا  دیامن و  رهاظ  دوخ  تبغر  نوکر و  یندا  ثیدـح  نیاب  کسمت  يوسب  هک  تسین  رئاصب 

تـسلیلدیب يوعد  هک  اریز  تسین  تافتلا  انتعا و  لباق  زگره  سپ  تسنـسح  يدـع  نبا  تیاور  دنـس  هک  هدومن  اـعدا  تعـالج  تحاـقو و 
سیلف سیل  ذإ  دیامن و  تباث  لیدعت  حرج و  همئا  تادافا  زا  لاجر  نآ  قیثوت  دعب  نم  دنک و  نایب  الصفم  ار  نآ  دنـس  لاجر  هک  تسیابیم 

افنآ ار  دوعسم  نبا  ثیدح  يذمرت  نیـسحت  ياعدا  باب  رد  وا  تراسج  هکنآ  لاح  داهن  دهاوخ  شوگ  يوانم  مکح  نیرب  یلقاع  هنوگچ  و 
ءادردلا یبأ  تیاورب  ادتقا  ثیدح  اما  هدـیدرگ  رهاب  رهاظ و  سمـشلاک  دـیقنت  قیقحت و  رد  نآب  شتبترم  ولع  تیاهن  هدـمآ و  نایب  ضرعمب 

نوعبسلا یناثلا و  ثیدحلا  هتفگ  قعاوص  رد  رجح  نبا  هچنانچ  تسبوسنم  یناربطب  نآ  جارخا  سپ 
ةورعلاب کّسمت  دقف  امهب  کسمت  نم  دودمملا  هَّللا  لبح  امهناف  رمع  رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیذلاب  اودتقا  ءادردـلا  یبأ  نع  یناربطلا  جرخا 

اهل ماصفنا  یتلا ال  یقثولا 
تریصب بابرا  دزن  ۀفالخلا و  ثیداحا  یف  تّرم  يرخا  قرط  هل  و 
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دنـس مادـکب  ار  ثیدـح  نیا  یناربـط  هک  تسین  مولعم  هکنآ  لوا  هجو  دـنچب  دروآ  ناوـتن  جاـجتحا  ضرعمب  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسنیعتم 
الصا هک  تسراهم  یب  رتش  تنس  لها  دزن  بحاص  هاش  هدافا  بسح  ثیدح  نآ  دوشن  ادیپ  ثیدح  يارب  دنـس  هک  یتقوب  ات  هدرک و  تیاور 

فلخت نم  هَّللا  نعل  هلمج  هتفگ و  رکب  یبأ  نعاطم  زا  مود  نعط  باوجب  هفحت  باتک  نیمه  رد  بحاصهاش  هچنانچ  دـننکیمن  نآب  شوگ 
نایمور مهم  زا  نتـشاذگ و  اهنت  ار  هماسا  هک  تسنآ  شینعم  دشاب  حیحـص  رگا  ضرفلاب  تسین و  دوجوم  تنـس  لها  بتک  رد  زگره  اهنع 

ار وا  روما  همه  نیزا  دـش  نیعتم  تماـما  تمدـخب  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  وبا  نوچ  تسمارح و  ندرک  یهت  ولهپ  هثراـح  نب  دـیز  ماـقتنا  يارب 
زا ار  دوخ  هک  ناسیون  یـسراف  یـضعب  ةارتفم و  ۀـعوضوم  ۀـلمجلا  هذـه  ّنا  لحنلا  للملا و  یف  یناتـسرهشلا  لاق  هبـش  ـالب  تسعقاو  انثتـسا 

لها دزن  ثیدح  رابتعا  هک  اریز  دنکیمن  تیافک  تنس  لها  مازلا  يارب  هدروآ  ار  هلمج  نیا  دوخ  ریس  رد  دناهدرمش و  تنـس  لها  نیثدحم 
نآب شوگ  الصا  هک  تسراهم  يرتش  ناشیا  دزن  دنـس  یب  ثیدح  ۀحـصلاب و  مکحلا  عم  تسنیثدحم  هدنـسم  بتک  رد  ثیدح  نتفایب  تنس 
نآب شوگ  الـصا  تنـس  لها  تسراهم و  یب  رتش  لثم  دوشن  رهاظ  نآ  دنـس  هک  یتقو  ات  ثیدـح  نیا  هک  دـش  رهاـظ  سپ  یهتنا  دـننکیمن 

رد نآ  نتفایب  تنس  لها  دزن  ثیدح  رابتعا  هک  دناهدرک  هدافا  بحاص  هاش  نوچ  دوش  مه  رهاظ  ثیدح  نیا  دنـس  رگا  هکنآ  مود  دننکیمن 
رابتعا دامتعا و  ّزیح  زا  راصبا  بابرا  دزن  سپ  تسین  تحـصب  موکحم  زگره  ثیدح  نیا  ۀحـصلاب و  مکحلا  عم  تسنیثدحم  هدنـسم  بتک 

لها هررقم  هدـعاق  دـنیامرفیم و  هیبشت  ثیدـح  باوجب  هفحت  تماما  باب  باـتک  نیمه  رد  بحاـصهاش  هکنآ  موس  دـشاب  راـنک  رب  رود و 
يراخب و لثم  دنـشاب  هدرکن  مازتلا  ار  باتکلا  یف  ام  تّحـص  دـننک و  تیاور  یباتک  رد  ثیدـح  نف  همئا  ضعب  هک  ار  یثیدـح  هک  تستنس 

لباق دشاب  هدرکن  حیرصت  تاقث  نیثدحم  زا  وا  ریغ  ای  باتک  نآ  بحاص  صوصخلاب  ثیدح  نآ  تحصب  حاحص و  باحصا  هیقب  ملـسم و 
زنک یف  امک  هدرک  دراو  دوخ  ریبک  مجعم  رد  یناربط  دنچ  ره  ءادردلا  یبأ  تیاورب  ار  ادـتقا  ثیدـح  هک  تسرهاظ  یهتنا و  تسین  جاجتحا 
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وا ریغ  ای  یناربط  هن  هدرکن و  مازتلا  حاحص  بابرا  هیقب  ملسم و  يراخب و  لثم  ار  باتکلا  یف  ام  تحص  ریبک  مجعم  رد  یناربط  نکل  لامعلا 
لطاب ياعدا  نیاب  بل  ناشیا  ریغ  زا  ای  دـشاب  نیثدـحم  زا  هقث  ریغ  ای  هقث  یـسک  چـیه  هکلب  هدومن  حیرـصت  نآ  تحـصب  تاقث  نیثدـحم  زا 

رد بحاصهاش  هکنآ  مراهچ  تسین  جاجتحا  لباق  مالع  بطاـخم  هداـفا  بسح  ماـمت  تیولواـب  ثیدـح  نیا  هک  دـش  ققحتم  سپ  هدوشگن 
اهنآ نیفنـصم  هک  هدومرف  رامـش  بتک  نآ  هلمج  زا  ار  یناربط  فیناصت  هدـلاو  نع  القن  ثیداحا  هثلاث  هقبط  رکذ  رد  ثیدـح  لوصا  هلاسر 

نسح و هحیحـص و  ثیداحا  بتک  نا  رد  هدیـسرن و  هیناث  یلوا و  هقبط  هبترم  رد  لوبق  ترهـش و  رد  بتک  نآ  دـناهدومنن و  تحـص  مازتلا 
رثکا لوهجم و  یـضعب  روتـسم و  یـضعب  دـناتلادعب و  فوصوم  یـضعب  بتک  نآ  لاجر  دوشیم و  هتفای  زین  عضولاـب  مهتم  هکلب  فیعض 

لاح بحاصهاش  هدافا  بسح  هاگ  ره  سپ  هتـشگ  دـقعنم  اـهنآ  فـالخ  رب  عاـمجا  هکلب  دـناهدشن  اـهقف  دزن  هب  لومعم  بتک  نآ  ثیداـحا 
کـسمت و زّوجم  داـمتعا و  راـبتعا و  لـیلد  یک  نا  رد  ادرد  وبا  ثیدـح  دوجو  ضحم  ناـشیایلوا  دزن  دـشاب  لاونم  نیرب  یناربط  فیناـصت 

ادتقا ثیدح  اما  دوعسلا  جراعم  جورعل  قفوملا  هَّللا  دوب و  دهاوخ  دانتسا 
213 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دماحم زا  يذبن  هک  یبهذ  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  رمقل  ناعمل  حبصلا و  روفسک  تسنـشور  نآ  حرج  حدق و  سپ  رمع  نبا  تیاورب 
رد دناهتفگ  ثیدحلا  لها  ماما  ریط  ثیدح  نیمه  باوجب  ار  وا  بحاصهاش  یلباک و  هک  یتسناد  يدینـش و  افنآ  وا  هرهزم  حـئادم  هرهبم و 
هَّللا دبع  نب  دّمحم  دیامرفیم  تسدوجوم  لاعتم  بر  لضفب  لابلا  تتـشت  نیا  شیپ  برع  طخب  نآ  خسن  ات  راچ  هک  لادتعالا  نازیم  باتک 

هثیدـح و ال حـصی  لاق ال  یلیقعلا و  هرکذ  ّيرمعلا  ّيودـعلا  باّطخلا  نب  رمع  نب  مصاع  نب  هَّللا  دـیبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  مساـقلا  نب  رمع  نب 
ثیدحلا لقنب  فرعی 

رمع نبا  نع  عفان  نع  کلام  انربخا  مسقلا  نب  رمع  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  ینثدـح  یبلحلا  دـمحم  میهاربا  انثدـح  لیلخلا  نب  دـمحا  هأبنأ 
يدعب نم  نیّذلاب  اودتقا  اعوفرم 

لیطاباب و کلام  نع  ثدحی  اذه  يرمعلا  ینطقرادلا  لاق  نامیلا و  نب  ۀفیذح  ثیدح  نم  فورعم  وه  لب  کلام  ۀیاور  نم  هل  لصا  اذهف ال 
یب ضحم  لزه  رذه و  نیا  هک  دش  رهاظ  حضاو و  یبهذ  هماّلع  هدافا  نیزا  هک  ۀنملا  ةّوقلا و  قلاخل  ۀّنملا  دمحلاف و  ریکانم  هل  ةدنم  نبا  لاق 

حیحـص شثیدح  یلیقع  هدافا  بسح  تسرخفلا  لیلج  کلام  زا  نآ  يوار  هک  رمغ  يدزمغ  يرمع  يودع  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  تسلـصا و 
ار قیفوتیب  يرمغ  يرمع  نیا  قیقحت  راد  نطاـق  ینطقراد  راد  اراـسخ و  اـیزخ و  هب  یفک  تسین و  ثیدـح  لـقن  هب  فورعم  وا  دوشیمن و 
زا زین  ریرحن  هدنم  نبا  هدومرف و  تباث  لیطابا  بیذاکاب و  لیبن  کلام  زا  ثیدـحت و  هک  هدومن  نیهوت  حیـضفت و  نیجهت و  حـیبقت و  تیاهن 

دعب نازیملا  ناسل  رد  نالقـسع  همالع  رجح  نبا  ۀیارّدلا و  لهال  ۀیافک  کلذ  ّلک  یف  هدـنامن و  رـصاق  ریرغ  يرمع  نیا  يارب  ریکانم  تابثا 
دعب یلیقعلا  لاق  هدومرف  ناکرالا  ۀـنیزر  ناینبلا  ۀـنیتم  ترابع  نیا  ناقیا  بابرا  رورـس  نانـش و  لها  بولق  قارحا  يارب  نازیم  تراـبع  لـقن 

لاق ال مث  کلذک  هبـسن  قاس  هدنـسب و  يرـصبلا  لیلخلا  نب  دمحا  ۀیاور  نم  ینطق  راّدـلا  هجرخا  هل و  لصا  رکنم ال  ثیدـح  اذـه  هجیرخت 
اذک لاق  هب و  کلام  انث  يرمعلا  دلاخ  نب  دّمحم  انث  قباس  نب  سنوی  نع  هدقع  نب  ساّبعلا  یبأ  نع  هجرخا  مث  فیعض  اذه  يرمعلا  تبثی و 
خیـش قباس  نب  سنوی  یف  لوقلا  یتایـس  رخآ و  نوکی  نا  لمتحی  هیبا و  مسا  یف  فلتخا  دحاو  ّهنا  یلا  راشا  يرمعلا و  دلاخ  نب  دمحم  لاق 
اثیدح دنـسلا  اذهب  کلام  نع  هنع  لیقع  نب  دیبع  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  زیزعلا  دـبع  قیرط  نم  اضیا  ینطق  رادـلا  هل  جرخا  ةدـقع و  نبا 
تعلط اذإ  یتح  هباحـصا  نم  هَّللا  ءاـش  نم  ءاـجف  دجـسملا  یف  سلج  ودـغلا  دارأ  اذإ  ناـک  اـبکار و  عوجرلا  ایـشام و  دـیعلا  یلا  ودـغلا  یف 
کلام نع  ثدحی  ثیدحلا  رکنم  اذه  يرمعلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  لاق  ثیدحلا و  یلاعلاب  سیل  اریبکت  هعم  نم  ربک  ّربکف و  جرخ  سمـشلا 

ارتفا نیا  ناوه  نهو و  تیاهن  زین  نازیم  باتک  نیمه  زا  رگید  ماقم  رد  ناعما  ربس و  لامک  ناقتا و  دـقن و  دـیزمب  ناشالاو  یبهذ  لیطاباب و 
لاحملا تهبلا و  اذه  لالتخا  لامکلا  رهظم  لاق  ثیح  هدومرف  تباث  ناتهب  و 

يدعب نم  نیذلاب  اودتقا  ثیدحب  رمع  نبا  نع  عفان  نع  کلام  نع  يرصملا  نونلا  يذ  نع  حیلص  نب  دمحا 
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تیاور كرادملاب  فراع  یبهذ  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هیلع  دمتعی  دمحا ال  نم  طلغ  اذه  و 
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نآ تیلباق  مدع  ۀحارـص  هدومناو  حیلـص  نب  دمحا  حیرـص  طلغ  کلام  زا  نونلا  يذ  زا  ار  ثیدـح  نیا  کلاهتم  حیلـص  نب  دـمحا  ندومن 
قح و قاـقحا  قیرط  هدومرف  دراو  نازیملا  ناـسل  رد  زین  ینالقـسع  رجح  نبا  ار  یبهذ  تراـبع  نیا  هدومرف و  رهاـظ  دانتـسا  داـمتعا و  يارب 

ثیح هدومیپ  لطاب  قاهزا 
یبأ يدعب  نم  نیذلاب  اودتقا  ثیدحب  امهنع أ  هَّللا  یـضر  رمع  نبا  نع  عفان  نع  کلام  نع  يرـصملا  نونلا  يذ  نع  حیلـص  نب  دـمحا  لاق 

رمع رکب و 
هدرمـش لـصایب  حورجم و  حودـقم و  ار  ثیدـح  نیا  نازیم  رد  یبـهذ  زین  ماـقم  نیرب  هوـالع  هـیلع و  دـمتعی  ـال  دـمحا  نـم  طـلغ  اذـه  و 

سیوا و یبأ  نب  لیعامـسا  نع  لیلخ  مالغ  یلهابلا  بلاـغ  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  لاـق  ثیح  هدرک  رهاـظ  ماـمت  تغـالبب  ار  نآ  تیعوضوم 
هَّللا دـبع  اـبا  تعمـس  يدـع  نبا  لاـق  دادـغبب  داـهّزلا  راـبک  نم  ناـک  ۀـفئاط و  كامّـسلا و  نبا  لـماک و  نبا  هنع  بیبح و  نب  ةّرق  ناـبیش و 

نوکی نا  یـشخا  دواد  وبا  لاق  ۀّماعلا و  بولق  اهب  ققریل  اهانعـضوا  لاق  اهب  ثدحت  یتلا  قئاقرلا  هذـه  ام  لیلخ  مالغل  تلق  لوقی  يدـنواهنلا 
ةرـصبلا و یلا  توبات  یف  لمح  نیتئام و  نیعبـس و  سمخ و  ۀنـس  بجر  یف  تام  بیطخلا  لاق  كورتم و  ینطق  رادـلا  لاق  دادـغب و  لاّجد 

لاق یـضاقلا  رفعج  وبا  انثّدـح  نّیب  هرما  ّيدـع  نبا  لاق  افرـص  القابلاب  تاتقی  ءاّنحلاب و  بضخی  اریثک و  املع  ظفحی  ناـک  ۀـّبق و  هیلع  تینب 
برض هقناع  نم  هَّللا و  هنعل  ةوهـشب  امالغ  لّبق  نم  لاق  دیعـس  یبأ  نع  نوراه  یبأ  نع  ردب  نب  عیبرلا  انث  نابیـش  نب  دّمحم  نب  دمحا  انثدح 

هبئاصم نم  راّنلا و  لخد  هب  قسف  ناف  ران  نم  طایسب 
يدعب نم  نیّذلاب  اودتقا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رمع  نبا  نع  عفان  نع  کلام  انث  يرمعلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  انثدح  لاق 

رمع رکب و  یبأ 
تلق ۀناوع  یبأ  نع  یـسیع  نب  رکب  نع  لیلخ  مالغ  ثدح  امل  يریعـشلا  رفعج  وبا  لاق  هاو  وه  شاّقنلا و  رکب  وبا  لاق  کلامب و  قصلم  اذهف 

همـساک رخآ  هّلعل  تلقف  هتفخ  ّمث  اذه  یف  رّکفف  هکردی  مل  میدـق  وه  لبنح و  نب  دـمحا  هنع  ثّدـح  اذـه  لجّرلا  اذـه  ام  هَّللا  دـبع  ابا  ای  هل 
نیّتس مهتدجوف  یسیع  نب  رکب  هل  لاقی  نمم  ةرـصبلاب  تعمـس  نمیف  ۀحرابلا  ترظن  ّینا  تملع  رفعج  ابا  ای  لاق  دغلا  نم  ناک  املف  تکـسف 

ار بذاک  ربخ  نیا  شندرک  تیاور  بلاغ  نب  دمحم  نب  دمحا  حـئابق  حـئاضف و  زا  هلمج  لقن  دـعب  یبهذ  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  الجر 
نآ ندوب  راهظاب  هغیلب  هدافا  نیا  فصو  اب  دـنادیم و  وا  بئاون  اـیازر و  بئاـصم و  اـیالب و  هلمج  زا  بئاـخ  يرمع  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  زا 

دمحا هتفگ  نازیملا  ناسل  رد  ینالقسع  رجح  نبا  دناسریم و  جرادملا  بتارملا و  یصقاب  لعتفم  ربخ  نیا  نیجهت  نیهوت و  کلامب  قصلم 
لاق ۀفئاط و  كاّمّسلا و  نبا  لماک و  نبا  هنع  بیبح و  نب  ةّرق  نابیـش و  سیوا و  نب  لیعامـسا  نع  لیلخ  مالغ  یلهابلا  بلاغ  نب  دّمحم  نب 

تام بیطخلا  لاق  كورتم و  ینطق  رادلا  لاق  دادغب و  لاّجد  نوکی  نا  یشخا  دواد  وبا 
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ءاّنحلاب و بضخی  اریثک و  املع  ظفحی  ناک  ۀـّبق و  هیلع  تینب  ةرـصبلا و  یلا  توبات  یف  لـمح  نیتئاـم و  نیعبـس و  سمخ و  ۀنـس  بجر  یف 
یبأ نع  ردب  نب  عیبرلا  انثدح  نابیش  انثدح  دمحم  نب  دمحا  انثدح  یضاقلا  رفعج  وبا  انثدح  نّیب  هرما  ّيدع  نبا  لاق  افرص و  القابلاب  تاتقی 

نم رانلا و  لخد  هب  قسف  ناف  ران  نم  طایـسب  برـض  هقناع  ناف  هَّللا  هنعل  ةوهـشب  امالغ  لّبق  نم  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  دیعـس  یبأ  نع  نوراـه 
هبئاصم

ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  امهنع  هَّللا  یـضر  رمع  نبا  نع  عفان  نع  کلام  انثدـح  يرمعلا  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  انثدـح  لاق 
رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیذلاب  اودتقا 

یبأ نع  یـسیع  نب  رکب  یبأ  نع  لیلخ  نبا  مالغ  ثدـح  امل  يریعـشلا  رفعج  وبا  لاق  هاو  وه  شاّقنلا و  رکب  وبا  لاق  کـلامب و  قصلم  اذـهف 
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رخآ هلعل  تلقف  هتفخ  مث  اذه  یف  رّکفف  هکردی  مل  میدق  وه  لبنح و  نب  دمحا  هنع  ثّدح  اذه  لجّرلا  اذـه  ام  هَّللا  دـبع  ابا  ای  هل  تلق  ۀـناوع 
یسیع نب  رکب  هل  لاقی  نّمم  ةرـصبلاب  هیلع  تعمـس  نمیف  ۀحرابلا  ترظن  ّینا  تملع  رفعج  ابا  ای  یل  لاق  دغلا  نم  ناک  املف  تکـسف  همـساب 

هبذک و یف  ّکشا  نّمم ال  بلاغ  نب  دّمحم  نب  دمحا  لوقی  قاحسا  نب  رکب  ابا  خیـشلا  تعمـس  مکاحلا  لاق  یهتنا و  الجر  نیتس  مهتدجوف 
عبرا یف  ترظنف  هثیدح  نم  ّیلع  ضرع  دق  دواد  وبا  لاق  فعـضلا و  یف  رمالا  نّیب  وه  ةرثک و  یـصحت  ةریثک ال  هثیداحا  مکاحلا  دـمحا  لاق 

نب دمحا  یضاقلا  هرکذ  ام  یلع  ۀعوضوم  ثیداحا  تاقثلا  نم  ۀعامج  نع  يور  مکاحلا  لاق  اهّلک و  بذک  اهنوتم  اهدیناسا و  ثیدح  هئام 
خلا هناش  نم  هّللاب  ذوعنف  هعرو  هدهز و  نم  لماک 

مهن

ءارتفا عوضوم و  عینش و  ربخ  نیا  هاگ  ره  دناهدرکن و  تیاور  نیحیحـص  رد  ملـسم  يراخب و  ارادتقا  ثیدح  هک  تسققحت  لامک  رد  هکنآ 
اریز دوب  دهاوخن  دانتسا  جاجتحا و  قئال  دامتعا و  رابتعا و  لباق  زگره  دنشاب  هدرکن  جارخا  نیحیحص  رد  ملـسم  يراخب و  ار  عونـصم  عیظف 
رخف هک  يدینـشن  رگم  دـنیامنیماو  ثیدـح  نآ  حرج  حدـق و  لیلد  نیحیحـص  رد  ار  یثیدـح  ندوب  يورم  هن  تنـس  لها  رباکا  اجباج  هک 

دانع و تیبصع و  دنادرگیم و  نآ  حرج  حدق و  لیلد  ار  ریدغ  ثیدح  نیخیـش  جارخا  مدع  لوهذ  لوفغ و  دیزمب  لوقعلا  ۀیاهن  رد  يزار 
يراخبلاک ثیدحلا  اذه  اولقنی  مل  باحـصا  نم  اریثک  ّنالف  اضیا  لوقی و  ثیح  دناسریم  بتارملا  جرادملا و  یـصقاب  دوخ  دادل  ءانحش و 

هیف و اوحدـق  ثیدـحلا  ۀـمئا  نم  هریغ  يزارلا و  متاح  وبا  یناتـسجسلا و  دواد  یبأ  نبا  ظـحاجلا و  لـب  قاحـسا  نبا  يدـقاولا و  ملـسم و  و 
هداسف یلع  اّولدتسا 

هلوسر هَّللا و  نود  یلاوم  مهل  سیل  مهّلک  سانلا  نود  ّیلاوم  رافغ  ملسا و  ۀنیزم و  ۀنیهج و  راصنالا و  شیرق و  مالّسلا  هیلع  هلوقب 
مامت لیـصفتب  ریدغ  ثیدـح  دـلجم  رد  ریدـقلا  هَّللا  دـمحب  نآ  نالطب  تفاخـس و  ناوه و  نهو و  لامک  هک  تراسخ  رـسارس  ترابع  نیزا 

رپ تسا و  هدروآ  نآ  حرج  حدـق و  ضرعم  رد  ار  ریدـغ  ثیدـح  ملـسم  يراخب و  لقن  مدـع  يزار  رخف  هک  تسحـضاو  رهاظ و  یتفاـیرد 
ریدغ ثیدح  لثم  رد  يراخب  لقن  مدع  يزار  دزن  هاگ  ره  هک  تسرهاظ 
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تفگ ناوتیم  تیولوا  رازهب  سپ  دشاب  حرج  حدق و  ببـس  تسین  هراچ  نآب  فارتعا  زج  زین  ار  نیفلاخم  تسینیقی و  یعطق و  شرتاوت  هک 
رگید يزار  عابتاب  هک  دنامن  بجتحم  تسنآ و  تیعونصم  تیعوضوم و  حیرص  لیلد  ادتقا  ثیدح  تیاور  زا  ملـسم  يراخب و  ضارعا  هک 

دناهدومرف تباث  فاصناب  دوخ  فاصتا  تیاهن  هدومن  رکذ  ریدـغ  ثیدـح  حرج  حدـق و  ضرعم  رد  ار  يراخب  جارخا  مدـع  زین  هینـس  هلجا 
ۀعیـشلا تارباکم  نم  کلذ  ناف  ربخلا  رتاوت  عنم  باوجلا  هتفگ و  ریدـغ  ثیدـحب  ّقح  لها  لالدتـسا  رکذ  دـعب  دـصاقم  حرـش  رد  ینازاتفت 

حرش رد  فیرش  دیس  خلا و  يدقاولا  ملسم و  يراخبلاک و  مهنم  نوققحملا  هلقنی  مل  ثیدحلا و  ۀمئا  نم  ریثک  هتحـص  یف  حدق  دق  فیک و 
ثیدحلا باحـصا  رثکا  هلقنی  مل  فیک و  ةرباکم  ارتاوتم  هنوکل  هتحـص  یف  ةرورـضلا  يوعد  ثیدـحلا و  ۀحـص  عنم  باوجلا  هتفگ  فقاوم 

خلا و ثیدحلا  ۀمئا  نم  امهریغ  يزارلا و  متاح  وبا  یناتـسجسلا و  دواد  یبأ  نباک  هیف  مهـضعب  نعط  دق  امهبارـضا و  ملـسم و  يراخبلاک و 
فیک و عامجالا  ۀلباقم  یف  دحاو  ربخ  وه  لب  رتاوتم  ریغ  هناب  بیجا  هتفگ و  ریدغ  ثیدح  باوجب  دـیرجت  حرـش  رد  یجـشوق  نیدـلا  ءالع 

هبقاث ماهس  رد  يوره  قاحسا  خلا و  يدقاولا  ملـسم و  يراخبلاک و  مهنم  نوققحملا  هلقنی  مل  ثیدحلا و  لها  نم  ریثک  هتحـص  یف  حدق  دق 
دق يدـقاولا و  ملـسم و  يراخبلاک و  نیثدـحملا  نم  تاقثلا  هرکذـی  مل  فیک و  ربخلا  رتاوت  ملـسن  الّوا ال  انلق  هتفگ  ریدـغ  ثیدـح  باوجب 
نب دمحم  دیؤملا  وبا  خلا و  تاقثلا  نم  مهریغ  ۀـمیزخ و  نبا  يدـقاولا و  دواد و  یباک  ثیدـحلا  ۀـمئا  نم  ریثک  ثیدـحلا  ۀحـص  یف  حدـق 

هتفگ و هفینح  یبأ  دیناسم  عماج  رد  هچنانچ  هتـسناد  نآ  رابتعا  مدـع  لیلد  نیحیحـص  رد  ار  ثیدـح  ندوب  جّرخم  هن  زین  یمزراوخ  دومحم 
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نم هنع  باوجلاف  هیلع  دمتعا  لاق ال  روهـشم  نیتلقلا  ثیدح  ۀفینح  یبال  تلق  ینابیـشلا  یـسوم  نب  لضفلا  نع  ایکاح  هنع  هَّللا  افع  هلوق  اما 
مئادلا ءاملا  نم  لاستغالا  ثیدح  امهدحا و  یف  نیحیحصلا و ال  یف  جرخی  مل  نیتلقلا  ثیدح  نا  لیلدب  قح  هلاق  ام  نا  اهدحا  ۀثالث  هوجو 

رد ار  ثیدح  نادجو  مدع  زین  هیمیت  نبا  ینعا  هینس  مالسالا  خیش  خلا و  ءوضولا  ظفلب  يراخبلا  لسغلا و  ظفلب  ملـسم  هجرخا  هیف  لوبلا  دعب 
باوجب هّنسلا  جاهنم  رد  هچنانچ  دنادیم  حراج  حداق و  نیحیحص 

رذ یبأ  نم  قدصا  ۀجهل  يذ  یلع  ءارضخلا  ّتلظا  ءاربغلا و ال  ّتلقا  ام  ثیدح 
باوجب هّنسلا  جاهنم  رد  هیمیت  نبا  زین  ننسلا و  یف  نیحیحصلا و ال  یف  وه  مهلک و ال  ۀعامجلا  هوری  مل  ثیدحلا  اذه  هتفگ 

خلا ۀقرف  نیعبس  ثلث و  یلع  یتّما  قرفتس  ثیدح 
ۀنـسلا و لها  دیناساب  ۀنـسلا  لها  هنووری  امنا  ثیدحلا  اذـه  ناف  ثیداحالا  هذـه  لثمب  نوجتحت  موق ال  متنا  الوا  لاقی  نا  عبارلا  هجولا  هتفگ 
دواد و یباک  ننـسلا  لها  هدروآ  دق  نکل  هریغ و  مزح و  نباک  ثیدـحلا  لها  ضعب  هیف  نعط  دـق  لب  نیحیحـصلا  یف  سیل  هسفن  ثیدـحلا 
نیدـلا و لـصا  یف  اوجتحت  یتـح  هتوبث  مکلوصا  یلع  مکل  نیا  نمف  هریغ  دـمحا و  ماـمالاک  دـیناسملا  لـها  هاور  ۀـجام و  نبا  يذـمرتلا و 

ۀیلمعلا عورفلا  یف  اهب  نوجتحت  یتلا ال  داحآلا  رابخاب  ةدحاو  ۀقرف  الا  نیملسملا  عیمج  لالضا 
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ثیدحب نیکسمتم  بولق  بیجع  حرج  حدق و  نیا  يادباب  دنشابیم و  نیمدقتم  کیرـش  موظنم  تبارغ  موعزم  نیرد  زین  هینـس  نیرخاتم  و 
مازلا بجوم  ماقم  نیرد  هدومن  رارف  ریغ  رارک  موهفم  اب  هک  يدانتسا  اثلاث  هتفگ  ءارآلا  ۀکرعم  رد  هَّللا  ۀمالـس  هاش  هچنانچ  دنـشارخیم  ادتقا 
داحآ رابخاب  بیرقنع  ءیجیس  امک  یفوتم  دهتجم  حیرـصت  قفاوم  تاماقم  نینچ  نیا  لاثما  رد  تسداحآ و  رابخا  زا  نیا  هچ  دش  دناوتیمن 

تسین نیحیحص  تایاور  رد  هروکذم  تدایز  عوقو  اذهعم  دشابن  زئاج  ثبشت  لمع و 
هَّللا حتفی  الجر  ادغ  ۀیارلا  هذه  ّنیطعأل  هیف  اضیا  هلوسر و  هَّللا و  هبحی  لجر  ادغ  ۀیارلا  نذخایل  وا  ادغ  ۀیارلا  نیطعال  يراخبلا  حیحـص  یف 

هلوسر هَّللا و  بحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  هیدی  یلع 
هبحی لجر  ادغ  ۀیارلا  نذخایل  وا  ۀیارلا  نیطعال  هیف  اضیا  هیدی و  یلع  هَّللا  حتفی  هلوسر  هَّللا و  بحی  الجر  ۀیارلا  هذه  نیطعال  ربیخ  موی  لاق 

هیلع هَّللا  حتفی  هلوسر  هَّللا و  بحی  لاق  وا  هلوسر  هَّللا و 
تسمالک لحم  قثوا  لباقم  هقث  هقث و  لباقم  هقث  ریغ  تدایز  تسین و  دراو  رارف  ریغ  رارک  ظفل  نیحیحص  تایاور  زا  یتیاور  رد  هاگ  ره  و 

ثیدـح باوجب  مالکلا  یهتنم  رد  یلع  ردـیح  يولوم  رـصاعم  لضاف  یهتنا و  تسین  لوقع  بابرا  لوبقم  یئاذـک  تداـیز  اـب  ثبـشت  سپ 
دمحم هَّللا  دبع  وبا  هک  هدعب  اروما  تثدحا  دق  یناف  عیقبلاب  یتاوخا  عم  ینونفدا  تلاقف  هَّللا  لوسر  عم  کنفدـن  اهل  لیق  ترـضحا  امل  هشئاع 
ملـسن هتفگ ال  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یبنلا  ةریـسب  مالعالا  باتک  رد  يدنرزلا  نسحلا  نب  دومحم  نب  دمحم  نب  نسحلا  نب  فسوی  نب 

نب ماشه  نع  هذـه  یه  يراع و  روکذـم  ظفل  زا  هک  تسیراخب  تیاور  عنم  دنـس  دـشاب و  حیحـص  نینمؤملا  مأ  بانج  زا  ثادـحا  ظفل  هک 
الف ادبا  هب  یکزا  عیقبلاب ال  یبحاوص  عم  ینفدا  مهعم و  ینفدت  ریبزلا ال  نب  هَّللا  دـبع  تصوا  اّهنا  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀـشئاع  نع  هیبا  نع  ةورع 

زا یهتنا و  تسیورم  دنـسیب  روکذـم  باتک  زا  مهدزیـس  باب  رد  مالعا  بحاـص  تیاور  نینمؤملا و  مأ  نع  ثادـحالا  رودـص  یلع  ّلدـی 
ماقم رد  دشاب  هدرک  تیاور  ار  نآ  ملسم  هچ  رگا  یثیدح  زا  يراخب  ضحم  ضارعا  هّیمیت  نبا  ینعا  هینس  مالسإلا  خیـش  هک  تسنآ  فئارط 

هنـسلا جاهنم  رد  هچنانچ  دنکیم  رب  نب  خیب و  زا  ادتقا  ثیدـحب  جاجتحا  لالدتـسا و  ناینب  هعیدـب  هدافا  نیاب  دـنکیم و  رکذ  حرج  حدـق و 
هنا سداسلا  هتفگ  تزیرغ  باتک  زا  ذوخام  هک  مالّسلا  هیلع  ریما  بانج  تماما  رب  هلاد  نیهارب  زا  رشع  عبار  ناهرب  باوجب 

راصنالا ضغب  قافنلا  ۀیآ  راصنالا و  ّبح  نامیالا  ۀیآ  لاق  هنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نع  حیحصلا  یف  تبث  دق 
یلوا راصنالا  ضغبل  مهنحل  یف  نیقفانملا  ۀفرعم  ناکف  رخآلا  مویلا  هّللاب و  نمؤی  لجر  راصنالا  ضغبی  لاق ال  و 

امم حصا  ثیداحالا  هذه  ناف 
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قفانم الا  ینضغبی  نمؤم و ال  الا  ینبحی  یلا ال  یمالا  یبنلا  دهعل  لاق  هنا  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  يور 
ثیداحا فالخب  ثیدحلا  اذه  نع  ضرعا  يراخبلا  یلع و  یلع  شیج  نب  رز  نع  تباث  نب  يدع  ۀیاور  نم  وه  ملسم و  دارفا  نم  اذه  ناف 

ثیدح هلاق و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نا  انیقی  نوملعی  ملعلا  لها  هریغ و  يراخبلا و  مهّلک  حیحـصلا  لها  هیلع  قفتا  امم  اهناف  راصنالا 
مهضعب هیف  کش  دق  یلع 
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زا ار  يراخب  ضحم  ضارعا  هیمیت  نبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

قفانم الا  ینضغبی  نمؤم و ال  الا  ینّبحی  یلا ال  یمالا  یبنلا  دهعل  ثیدح 
رد هدرک و  نامگ  نآ  نیهوت  رد  رثوم  هللااب  ذایعلا  ار  نآ  هدومن و  رکذ  نآ  حرج  حدـق و  ماقمب  هدرک  تیاور  ار  نآ  ملـسم  هکنآ  فصو  اـب 

دشاب و نآ  نهو  رد  رثوم  دشاب  دوخ  حیحـص  رد  نآ  يوار  ملـسم  هچ  رگا  یثیدح  زا  يراخب  ضحم  ضارعا  هاگ  ره  هک  تسروهظ  لامک 
مامت تیولواب  هدمآ  روهظب  ادتقا  ثیدح  رد  هچنانچ  یثیدح  زا  ود  ره  ملـسم  يراخب و  ضارعا  سپ  ددرگ  روکذم  حرج  حدـق و  ماقم  رد 

ناف هتفگ  داعملا  داز  باتک  رد  هیمیت  نبا  دیـشر  ذیملت  میقلا  نبا  دوب و  دـهاوخ  نآ  نالطب  داسف و  تیاهن  لیلد  هکلب  ناوه  نهو و  رد  رثوم 
هَّللا لوسر  دهع  یلع  مایالا  قیقدلا  رمتلا و  نم  ۀضبقلاب  عتمتسن  انک  لاق  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  هحیحص  یف  ملسم  هاور  امب  نوعنصت  امف  لیق 

امیف ثیرح و  نب  ورمع  ناش  یف  رمع  هنع  یهن  یتح  رکب  یبأ  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص 
جحلا ۀعتم  ءاسنلا و  ۀعتم  امهنع  یهنا  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  دهع  یلع  اتناک  ناتعتم  لاق  هنا  رمع  نع  تبث 

هّنـس ام  عابتاب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رما  دـق  اهنع و  یهن  اهمرح و  يذـلا  وه  رمع  نا  لوقت  ۀـفئاط  ناتفئاط  اذـه  یف  سانلا  لیق 
عیبرلا نب  کلملا  دبع  ۀیاور  نم  هناف  حتفلا  ماع  ۀعتملا  میرحت  یف  دبعم  نب  ةربس  ثیدح  حیحـصت  ۀفئاطلا  هذـه  رت  مل  نودـشارلا و  ءافلخلا 

نم الـصا  هنوک  هیلإ و  ۀجاحلا  ةدش  عم  هحیحـص  یف  هثیدح  جارخا  يراخبلا  ری  مل  نیعم و  نبا  هیف  ملکت  دـق  هدـج و  نع  هیبا  نع  ةربس  نب 
ثیدـح تحـص  یفن  رب  املع  زا  هفئاط  هک  تسرهاظ  تراـبع  نیزا  هب  جاـجتحالا  هجارخا و  نع  ربصی  مل  هدـنع  ّحـص  ول  مالـسالا و  لوصا 

لالدتـسا هعجار  نم  یلع  یفخی  امک ال  هدرک  تیاور  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  ار  نآ  هک  حتفلا  ماع  رد  هعتم  میرحت  باب  رد  دبعم  نب  هربس 
نیا رگا  هدرکن و  جارخا  دوخ  حیحص  رد  مالسا  لوصا  زا  یلـصا  نا  ندوب  نآب و  تجاح  تدش  فصو  اب  ار  نآ  يراخب  هکنآ  هب  دناهدرک 

ضارعا نّنـست  لها  ياملع  هّلجا  زا  هفئاط  دزن  هاگ  ره  سپ  درکیمن  ربص  نآب  جاجتحا  نآ و  جارخا  زا  دوبیم  حیحـص  يراخب  دزن  ثیدح 
وا دزن  نآ  حرج  حدـق و  لیلد  هدرک  دراو  دوخ  حیحـص  رد  ار  نآ  ملـسم  هکنآ  فصو  اب  دـبعم  نب  هربس  ثیدـح  جارخا  زا  يراخب  ضحم 
دزن نآ  تینوهوم  تینوعطم و  تیحورجم و  تیحودقم و  زا  فشاک  یلوالاب  ادتقا  ثیدح  جارخا  زا  ود  ره  ملـسم  يراخب و  ضارعا  دشاب 

تسنا هّینس  تارضح  لوهذ  لوفغ و  یگمیسارس و  هثبثم  بئارغ  لوقع و  ماهفا و  هّریحم  بئاجع  زا  دش و  دهاوخ  تعانص  نیخیـش  ود  نیا 
حرج حدق و  يراوخ و  لذ و  همه  نآ  اب  رادتقا  ثیدـح  نیخیـش  بحب  التبا  دـیزم  ببـسب  يران  باذـع  يراب و  فوخ  زا  يراع  يراق  هک 

تحاقو تیاغ  ناودع و  بذک و  تیاهن  ناتهب و  ارتفا و  لامک  راهظا  قیرط  هدومن  نیحیحـصب  تبـسن  يراط  نعط  بیع و  يراس و  رئاس و 
دبع نامثع و  بهذـم  هتفگ و  وا  هک  هدرک  لـقن  يونوق  زا  ـالوا  ربکا  هقف  حرـش  رد  هدومیپ  دوخ  نارـسخ  تعـالج و  ياـصقا  نالذـخ و  و 

كرتی نا  نیّدلا و  قیرطب  ملعا  هنم و  ملعا  ناک  اذإ  هریغ  دلقی  ّنا  هل  زوجی  دهتجملا  ّنا  فوع  نب  نمحرلا 
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امّیس و ۀفینح ال  یبأ  نع  يورملا  وه  هتفگ و  نآ  دعب  هریغ و  داهتجا  عبتی  هسفن و  داهتجا 
رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیّذلاب  اودتقا  نیحیحّصلا  یف  درو  دق 

قلق رّـسحت و  بجوم  ّریحت  ياصقا  بیرغ و  بارغتـسا  تیاغ  بیجع و  تیاهن  هرهاظ و  ثیدحلا و  اذه  مومعب  نمحرلا  دبع  نامثع و  ذخاف 
رّحبت و همه  نآ  اب  دـنادیم  یهانپ  تلاسر  بانج  تازجعم  زا  هزجعم  یهلا و  تایآ  زا  یتیار  وا  بطاـخم  هک  هَّللا  یلو  هاـش  هکنآ  بیجو  و 
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ندیناسر عاعر  جمه  نیذملتم  عامـساب  نآ  حورـش  نتم و  ندـینادرگ و  نیحیحـص  قاروا  بش  زورب و  عالطا و  ترثک  عاب و  لوط  رّهمت و 
ار نآ  ینعی  هدـیمان  هیلع  قفتم  ار  عاشبتـسالا  حـئال  عانـشتسالا  حـضاو  عاـضتالا  رهاـظ  ربخ  نیا  ارتـفا  بذـک و  رد  كاـمهنا  دـیزم  ببـسب 

يور ارف  ار  سیفن  سفن  هداشگ و  دوخ  كرابم  يور  رب  مالعا  نیققحم  مالیا  لذـع و  مالم و  مول و  لاـمک  باوبا  هداد  تبـسن  نیحیحـصب 
عون هتفگ  نیخیش  تیلضفا  تابثاب  فعـش  کلاهت و  فغـش و  عولو و  دیزم  تهجب  نینیعلا  ةرق  رد  هداهن  رابک  هذباهج  راخـستسا  ازهتـسا و 

ترضح نآ  ندومرف  مجنپ  لهچ و 
رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیذلاب  اودتقا 

زا
رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیذلاب  اودتقا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  هفیذح  ثیدح 

زا هیلع و  قفتم 
راّمع و يدهب  اودتها  ورمع  رکب و  یبأ  یباحصا  نم  يدعب  نم  نیّذلاب  اودتقا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  دوعسم  نبا  ثیدح 

يذمّرتلا هجرخا  دوعسم  نبا  دهعب  اوکسمت 
یفخم و ریغ  عبتت  صّحفت و  لها  رب  ناینبلا  قیثو  نیحیحص  رد  ار  ناوهلا  رهاظ  ثیدح  نیا  ناشالاو  ملسم  يراخب و  جارخا  مدع  دنچ  ره  و 
ود نیا  تراسخ  رسارس  تراسج  دعب  نکل  تسا  روهظ  حوضو و  لامک  رد  روز  بذک و  نیزا  باتک  ود  ره  نیا  تنایص  هکلب  روتسم  ریغ 
رد ناتسناج  نانـس  مناسر و  نیرظان  عمـسب  زین  حیبق  روز  حیـضف و  بذک  نیا  نیخیـش  جارخا  مدع  رب  حیرـص  ّصن  هک  داتفا  مزال  راوگرزب 

لامک رهظم  تبـسن  نیا  تعاظف  حـبق و  تعانـش و  تجامـس و  تیاهن  منالخ و  ناودـع  هرباـکم و  باحـصا  ناـتهب و  ارتفا و  باـبرا  رگج 
كردتـسم رد  مکاح  هک  تسناد  دیاب  سپ  منادرگ  رهاب  حئال و  رهاظ و  حـضاو و  تعالخ  تقافـص و  ياصقا  يدـبم  تعاقر و  تحاقو و 

يروثلا و نع  دانسالا  اذه  ماقا  دق  نیخیـشلا و  لئاضف  یف  يور  ام  ّلجا  نم  ثیدح  اذه  هتفگ  يدینـش  اقباس  هچنانچ  هفیذح  ربخ  رکذ  دعب 
ماقا هریغ و  يدـیمحلا و  ۀـنییع  نبا  نع  هتیاورب  رـصق  مث  یلیالا  رمع  نب  صفح  عیکو و  رعـسم  نع  اضیا  هماقا  یناّـمحلا و  ییحی  وبا  رعـسم 

هاجرخی مل  نا  هملک و  سپ  هاجرخی  مل  نا  ثیدـحلا و  اذـه  ۀّحـص  انرکذ  اـمب  تبثف  عاـبّطلا  نب  یـسیع  نب  قاحـسا  ۀـنییع  نبا  نع  دانـسالا 
نیخیشب نا  تبسن  جادخ  ربخ  نیا  جیرخت  زا  نیخیش  تئارب  فصو  اب  سپ  دناهدرکن  ربخ  نیا  جارخا  نیخیـش  هک  تسنآب  حیرـص  حیرـصت 

لیلد جاجوعا و  ارتفا و  ياهتنم  جاجل و  دارم  تیاغ  رهظم  جالتخا و  ضـضم و  تیاهن  ببـس  جاعزنا و  قلق و  لامک  ثروم  شحاف  بذـک 
جاهنملا و ّيوس  قدـص  راثیا  زا  دودـص  ضارعا و  جالع و  بصعت ال  ضرمب  التبا  رب  رهاب  لیلد  جازم و  لالتعا  غامد و  لـالتخا  رب  حـضاو 

تسجاجفلا حضاو  قح  رابتخا  زا  نامرح  قافخا و 
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رد ار  بیعم  ثیدح  نیا  نیخیـش  جارخا  مدعب  بیرا  مکاح  حیرـصت  رکذب  بینات  رییعت و  بیرثت و  حیـضفت و  مقلع  یمقلع  هَّللا  دـبع  زین  و 
يربک تمایق  یمظع و  هیلب  هتخیر و  نیبئاص  ریغ  نیبسان  نیا  رس  رب  حیـضفت  حیبقت و  كاخ  هتخیر  نیحیحـصب  نآ  نیزاع  نیبسان و  مقالح 
ریدق ّبر  برع  ّطخب  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  ریغـص  عماج  حرـش  رینم  بکوک  رد  هچنانچ  هتخیگنا  رب  ناشیا  يارب  ءامقف  هیزر  ایهد و  هیهاد  و 

هتفگ هدومرف  فطل  ریقح  نیاب 
رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیّذلاب  اودتقا  ثیدح 

امک هلّوا  و 
راشا يدعب و  نم  نیذلاب  اودتقاف  مکیف  یئاقب  ردق  يردا  ّینا ال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  نامیلا  نب  ۀفیذح  نع  ۀـجام  نبا  یف 

يذمّرتلا هاور  رمع و  رکب و  یبأ  یلا 
مل نا  هتّحص و  انرکذ  امب  تبث  نیخیـشلا و  لئاضف  یف  يور  ام  ّلجا  نم  اذه  لاق و  ّمث  مکاحلا  هجرخا  ناّبح و  نبا  هحّحـص  نسح و  لاق  و 
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ننـسب ار  نآ  هک  اریز  تسین  دوجوم  نیحیحـص  رد  ادتقا  ثیدـح  هک  دوشیم  رهاظ  زین  هیمیت  نبا  هدافا  زا  یهتنا و  يذـمّرتلا  هرکذ  هاجرخی 
هتفگ و جاجل  بئارغ  زا  ولمم  جاجوعالا  حضاو  جاهنم  رد  هچنانچ  نیحیحصب  هن  هدرک  تبسن 

رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیّذلاب  اودتقا  لاق  هنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هنع  ننّسلا  یف 
امک نیلوقلا  رهظا  اذه  اهنع و  لودعلا  زوجی  ۀجح ال  اقفتا  اذإ  امهلوق  ّنا  دمحا  نع  نیتیاوّرلا  يدـحا  وه  ءاملعلا و  یلوق  دـحا  ناک  اذـهل  و 

مهتنس عابتاب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  رمال  هفالخ  زوجی  ۀّجح ال  ۀعبرالا  ءافلخلا  قافتا  نا  اضیا  رهظالا 

مهد

ینخـس نیتم و  زغن و  سب  یفرح  یلاعت  هَّللا  دمحب  دشاب  هدوب  یبیر  حـیبق  يارتفا  نیا  ناوه  حیرـص و  لاعتفا  نیا  نالطب  رد  زونه  رگا  هکنآ 
نینقوم و يارب  روفوم  حرف  طاسبنا و  بجوم  روسج و  جاهتبا و  رثکم  نینمؤم و  رورـس  بلاج  رودـص و  حراـش  هک  نیزر  فیطل و  تیاـهن 
باوص و دادس و  تّحص و  تیاهن  رهظم  نیقی و  قح و  لها  تادافا  دّدسم  دّیؤم و  نینعذم و  نیفصنم  بولق  حارشنا  نویع و  یکنخ  ببس 

رـشا حرم و  لـیزم  نیلغدـم و  روـهظ  رـساک  نیلطبم و  سور  سّکنم  نیعمجا و  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیرهاـط  هّمئا  عاـبتا  تاـقیقحت  داـشر 
نیقلتخم نیعاّضو  ّضمم  ضرمم و  نیرتفم و  نیباّذک  مقسم  عجوم و  نیعّملم و  طاشن  طاسبنا و  حیزم  نیقّوزم و  هفاش  لصاتسم  نیلّوسم و 

قاقحا هدهاشمب  دینش و  دیاب  دشابیم  نیهم  بذک  روز و  نیاب  نیکسمتم  يراوخ  يراز و  يرارقیب و  يدوخیب و  یگمیـسارس و  ثروم  و 
سپ دیدرگ  دیاب  زئاف  تسنافلاخم  هنسلا  رب  قدص  قح و  يرجم  هک  ناّنم  دزیا  رکـش  تیاهن  يادا  اب  رـساخ  لطاب  قاهزا  هنیاعم  رهاز و  قح 

لک بهاو  ّبر  تیانعب  هک  لوصالا  ملع  یلا  لوصولا  جاهنم  حرـش  رد  يربعلاب  فورعملا  یناغرفلا  دّـمحم  نب  هَّللا  دـیبع  هک  تسناد  دـیاب 
ترایز جـح و  زا  لوفق  عوجر و  تقو  لوحف  يالـضف  هدرک  هعلاطم  نآ  هقیتع  هخـسن  لوماـم  بولطم و  لـک  حـجنم  فعـسم و  لوئـسم و 

ۀجح نیخیشلا  عامجا  لیق  دیوگیم و  هداتفا  رصاق  دبع  نیا  تسدب  لوبقلا  ّبه  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 
رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیذلاب  اودتقا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوقل 

امارح اهتفلاخم  نوکی  بوجولل و ح  رمالا  امهب و  ءادتقالاب  انرما  لوسرلاف 
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ضراعمف هتّحص  ملس  ول  علاوّطلا و  حرش  یف  اّنّیب  امل  عوضوم  ثیدحلا  ّنا  باوجلا  کلذ و  يوس  مهعامجا  ۀّیجحب  ینعن  و ال 
متیدتها متیدتقا  مهّیاب  موّجنلاک  یباحصا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوقب 

هک تسروهظ  حوضو و  لامک  رد  تراشب  رـسارس  تراـبع  نیزا  اـعامجا  بجاوب  تسیل  اـهّنکل  مهنم  ّلـک  ۀـعباتم  بوجو  یلع  ّلدـی  هناـف 
نیا عضوب  حیرص  حیرـصت  روز  قیفلت و  باحـصا  روحن  ءرد  روش و  رـش و  بابرا  روهظ  رـسک  يارب  روثعلا  ریثک  روبعلا  میظع  يربع  همالع 

فاصتا تیاهن  فاصنا و  تیاغ  زا  دیامنیم و  روحدم  عونصم و  تهب  نیا  لاعتفا  رب  حیحص  صیـصنت  روجهم و  عوضوم و  رـسارس  بذک 
تیاهنب هعیظف  هبذـک  هعینـش و  هیرف  نیا  تیحورجم  ّتیحودـقم و  تینوعطم و  ّتینوهوم و  تیدورطم و  تیدودرم و  فاـستعا  تکراـتمب 

اذه تاکردـلا  لفـسا  یلا  لصوا  ثیح  ءازجلا  ریخ  نیملـسملا  عیمج  نع  انع و  هَّللا  هازجف  دـیامرفیم  نیدیفتـسم  رطاخ  نیزگاج  تحارص 
نیناوق داعملا  شاعملا و  قرطل  نّیب  مالـسالا و  ملاعم  یلعا  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  تس  نیا  يربع  لوصالا  جاهنم  حرـش  لّوا  ءارتفالا  بذـکلا و 

رخآ رهّظلا  دیعب  سیمخلا  موی  باتکلا  اذه  مامتا  نم  غارفلا  عقو  دقل  تسموقرم و  ترابع  نیا  هرضاح  هخسن  رخآ  رد  ماکحالا و  عرـشلا و 
هرهاظ و مراکم  هرهاز و  بقانم  هرهاب و  حئادم  هرخاف و  لئاضف  زا  يذـبن  الاح  ۀـّیرجه  ۀـئام  عبـس  نیعـست و  ثلث و  ۀنـس  نییدامجلا  يرخا 
ادهتـسا و تسدـب  داـشرتسا  راصبتـسا و  هحفاـن  راـهزا  دینـش و  دـیاب  يربـع  هلیلج  نساـحم  هلیمج و  رثآـم  هلیزج و  رخاـفم  هلیثا و  دـماحم 

نیدلا ناهرب  فیرشلا  هتفگ  هیعفاشلا  تاقبط  رد  یعفاشلا  يونسالا  یلع  نب  نسحلا  نب  میحرلا  دبع  نیدلا  لامج  خیش  دیچ  دیاب  حالـصتسا 
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اذ تالوقعملا  مالکلا و  ملع  یف  مالعالا  دحا  ناک  ۀـنکاس  ةدّـحوم  ءاب  ّمث  ةروسکم  نیعب  يربعلاب  فورعملا  ینیـسحلا  یمـشاهلا  هَّللا  دـیبع 
حابـصملا و جاهنملا و  هقفلا و  یف  يوصقلا  ۀـیاغلا  یه  يواضیبلا و  بتک  حرـش  اهنم  ةروهـشملا  فیناصّتلا  هل  مولعلا و  یقاب  نم  رفاو  ّظـح 
هک تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀئام  عبس  نیعبرا و  ثلث و  ۀنس  بجر  رشع  ثلاث  یف  اهب  یفوت  زیربّتلا و  یلا  لحترا  مث  ۀیناطلّسلا  نکـس  علاوّطلا 

ینالقـسع رجح  نبا  تسروهـشم و  وا  فیناصت  هدوب و  مولع  یقاب  رد  رفاو  ّظح  بحاص  تالوقعم و  مالک و  ملع  رد  مالعا  زا  یکی  يربع 
نوکـس ۀلمهملا و  رـسکب  يربعلاب  فورعملا  یبایرفلا  ینیـسحلا  یمـشاهلا  دّمحم  نب  هَّللا  دیبع  هتفگ  هنماثلا  ۀئاملا  نایعا  یف  هنماک  ررد  رد 

حابصملا هقفلا و  یف  يوصقلا  ۀیاغلا  علاطملا و  جاهنملا و  يواضیبلا  نیدلا  رصان  یضاقلا  تافّنصم  حرش  نیلـصالاب و  افراع  ناک  ةدّحوملا 
هرکذ اّیفنح و  الّوا  ناک  نیبهذملا و  يرقی  ناک  ّهنا  لاقی  ۀّیعفاشلا و  تاقبط  یف  يونسالا  هرکذ  اهءاضق  ّیلو  زیربت و  ّمث  ۀّیناطلّـسلا  نکـس  و 

ءالضف ضعب  ّطخب  تیأر  تلق  هنس 743  بجر  رهش  یف  تام  ةرئاس و  هفیناصت  انتقو و  یف  ریبک  ملاع  لاقف  يربعلا  یف  هبتـشملا  یف  یبهّذلا 
ۀّجحلا يذ  ةّرغ  یف  تام  هنا  مجعلا 
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عیمج یف  هیلإ  اراشم  قافآلا  یف  اروهشم  نیطالـسلا  دنع  اعاطم  ناک  ةاضقلا  یـضاق  یـضترملا  فیرـشلا  وه  لاقف  هفـصو  تبثا و  وه  اهنم و 

یف حـیباصملا  باـتک  حرـش  ۀـّینیّدلا و  مولعلا  یف  لاغتـشالا  یلا  هرمع  رخاوا  یف  لاـم  فاـصنالا و  عضاوتلا و  ریثـک  ءافعـضلا  ذـالم  نونفلا 
ناسارخب طرفملا  ءالغلا  ناک  اهیف  زیربتب و  هتافو  تناک  ماهفالا و  نم  ۀبیرق  ۀحیصف  ۀبذع  تارابعب  ماعلا  صاخلا و  ةرضحب  عماجلا  دجـسملا 

ارهج و قاوسالا  یف  نییمدآلا  موحل  تعیب  هابا و  نبالا  هوبا و  لجّرلا  لکا  فصولا و  زواج  یتح  رکب  راید  ناجیبرذا و  سراف و  قارعلا و  و 
تافنـصم حرـش  هدوب و  نیلـصاب  فراع  يربع  هک  تسناد  ناوتیم  ترابع  نیزا  زیربت  لها  کلذ  یف  ءالبلا  ّفخا  ناـک  رهـشا و  ۀتـس  ماد 

رب داشرا  تیادـه و  باوبا  دادیم و  سرد  ار  هیعفاش  هیفنح و  ینعی  بهذـم  ود  ره  بتک  تراهم  لاـمک  ببـسب  هدومن و  يواـضیب  یـضاق 
داشرا ینعی  هدومیپ  میخفت  میظعت و  لیجبت و  قیرط  هدومرف  رکذ  ۀبـسنلا  هبتـشم  باـتک  رد  ار  وا  یبهذ  داـشگیم و  دادـس  لـضف و  نیبلاـط 

تافو خـیرات  رکذ  دـعب  مجع  يالـضف  یـضعب  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  تسرئاس و  وا  فیناـصت  اـم و  تقو  رد  تسریبک  ملاـع  وا  هک  هدرک 
رد روهـشم  نیطالـس و  کیدزن  عاطم  ةاضقلا و  یـضاق  یـضترم و  فیرـش  وا  هک  هدومرف  هدافا  وا  ءارطا  فصو و  اـنث و  حدـم و  رد  يربع 

لئام هینید  روما  رد  لاغتـشا  يوسب  دوخ  رمع  رخآ  رد  هدوب و  فاصنالا  عضاوتلا و  ریثک  افعـض و  ذالم  نونف و  عیمج  رد  هیلإ  راشم  قافآ و 
هحیصف هبذع  تارابعب  ماع  صاخ و  ترضحب  عماج  دجسم  رد  حیباصم  باتک  حرش  لصا و  هّینیقی و  مولع  لیمکت  هعیفر  هبترمب  هدیدرگ و 

مامالا یّفوت  اهیف  ۀئامعبـس  نیعبرا و  ثلث و  ۀنـس  هتفگ  ناـنجلا  ةآرم  رد  یعفاـیلا  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  هدومن و  ماـهفالا  نم  ۀـبیرق 
اعراب اماما  ناک  لثملا  هترظانم  هئاکذب و  برضی  رظانملا  ۀماّلعلا  عرابلا  یفنحلا  ّیناغرفلا  يربعلا  دّمحم  نب  هَّللا  دیبع  ةاضقلا  یـضاق  ۀماّلعلا 

ۀمامالاب و امهیف  دّرفتف  لوقعملا  لوصالا و  اّما  امهیف و  فّنـص  امهأرقا و  یعفاشلا و  یفنحلا و  نیبهذملا  فرعی  باحـصالا  هب  جّرخت  اننفتم 
نم کلذ  ریغ  يواضیبلل و  جاهنملا  حرش  حابصملا و  حرـش  علاوطلا و  حرـش  ّیعفاشلا و  بهذم  یف  هقفلا  یف  ۀیاغلا  حرـش  اهنم  فیناصت  هل 

هک دـیمهف  ناوتیم  ترابع  نیزا  هتقو  یف  نیذاتـسالا  ذاتـسا  ناـک  یفوت و  نا  یلا  اـهلامعا  زیربت و  یلو  قیلاـعتلا و  یلاـمالا و  فیناـصّتلا و 
دـندزیم و لثم  وا  هرظانم  اکذ و  هب  هدوب و  رهام  هماهف  رظانم و  همالع  عراب و  لضاف  عصان و  لضف  زئاح  ةاضقلا  یـضاق  هماّلع و  ماما  يربع 

جرختم لضاف و  جرحتم  قذاح  داتـسا  نا  اـب  هینـس  هقرف  باحـصا  هدوب و  ناـقتا  ناصحتـسا و  زئاـح  ذـالم  نأـشلا و  لـیلج  لـماک  يادـتقم 
رافسا فینـصتب  هداد و  سرد  ار  هّیعفاش  هیفنح و  بهذم  بتک  دندیـسر و  لامک  لالقتـسا و  ّدحب  باّلط  رد  لوخد  ّدح  زا  ینعی  دندیدرگ 

دوخ تقو  رد  دّـحوتم و  نأشلا  لیلج  ملع  ود  ره  نیرد  دّرفتم و  تماـماب  لوقعم  لوصا و  رد  هداـهن و  نآ  لـها  رب  تنم  بهذـم  ود  ره  رد 
نب هَّللا  دیبع  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  هبهـش  یـضاق  نب  دمحا  نب  رکب  وبا  نیدلا  یقت  هدوب و  هذـباهج  سار  دوخ  نامز  رد  هذـتاسا و  ذاتـسا 

نیدلا ناهرب  فیرّشلا  دّمحم 
223 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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نکـس ةروهـشم و  فیناصت  هل  تالوقعملا و  نیلـصالا و  نم  یتش  مولعل  اعماج  ناـک  زیربت  یـضاق  يربعلاـب  فورعملا  یناـغرفلا  ینیـسحلا 
نکل هتاقبط  یف  يونسالا  هرکذ  علاطملا  حابصملا و  يوصقلا و  ۀیاغلا  جاهنملا و  يواضیبلا  بتک  حرش  زیربت و  یلا  لقتنا  ّمث  ةّدم  ۀیناطلّسلا 

ۀبـسنلا هبتـشم  یف  یبهّذـلا  لاق  امهیف و  فنـص  یعفاشلا و  ۀـفینح و  یبأ  بهذـم  يرقی  اّیفنح  ناک  ربعلا  لیذ  یف  یقارعلا  نبا  ظـفاحلا  لاـق 
ةدحوملا ال ءابلا  نوکس  ۀلمهملا و  نیعلا  رسکب  يربعلا  ۀئام و  عبس  نیعبرا و  ثلث و  ۀنـس  بجر  یف  زیربتب  یّفوت  انتقو  یف  ریبک  ملاع  يربعلا 

هدرک هدافا  یبهذ  همالع  هدوب و  هددعتم  نونف  زئاح  هقرفتم و  مولع  عماج  يربع  همالع  هک  تسناد  ناوت  ترابع  نیزا  اذ  ام  یلا  هتبـسن  يردا 
نآ هخسن  هک  جاهنم  حرش  رد  ۀیلماکلا  ۀسردلاب  مامالا  دمحم  نب  دمحم  ءانثلا و  لیلجل  اتابثا  هب  کیهان  ام و  تقو  رد  تسریبک  ملاع  وا  هک 

نیّدلا لامج  خیـشلا  مالعالا  ۀمئالا  بتک  اهنم  هتلـصأ  هتعمج و  يذلا  باتکلا  اذه  لوصا  هتفگ و  تسرـضاح  ریقف  رظن  شیپ  وا  طخب  هنّیزم 
يرهبالا نیدلا  فیس  خیشلا  نیدلا و  دعس  خیشلا  بجاحلا و  نبا  رصتخم  حرش  یف  نیدلا  دضع  یـضاقلا  یئاولحلا و  يربعلا و  يونـسالا و 

کلذ ریغ  رصتخملا و  جاهنملا و  ثیداحا  جیرخت  یف  یشکرزلا  نیّدلا  ردب  خیشلا  عماوجلا و  عمج  حرـش  یف  یقارعلا  نیدلا  یلو  خیـشلا  و 
زا ماقم  الاو  يربع  همالع  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  نیما و  ةرخآلا  ایندلا و  یف  مهباّنع  نیعمجا و  مهنع  هَّللا  یضر 

یقارع و نیدلا  یلو  خیش  يرهبا و  نیدلا  فیس  خیش  نیدلا و  دعس  خیش  نیدلا و  دضع  یـضاق  یئاولح و  يونـسا و  لاثما  زا  مالعا و  همئا 
داژن و الاو  يربع  ببـسب  دوخ  يارب  ار  دابع  ّبر  ياضر  داقتعا  نسح  لامک  ببـسب  ۀیلماکلاب  مامالا  نبا  هدوب و  یـشکرز  نیدلا  ردب  خـیش 

بغار عاعر  جـمه  راتـسا  کتاه  يربع  يارب  عافترا  تلالج و  لامک  تابثا  يوسب  عافـشتسا  بلط و  نیاب  بلاـط و  داـجما  نیققحم  رگید 
حرـش و نیا  تبترم  ولع  تلزنم و  تعفر  تیاهن  نا  زا  هک  هفیرـش  هزاجا  نیا  ۀیلماکلاب  مامالا  نبا  زا  جاهنم  حرـش  رخآ  رد  هک  دنامن  یفخم 
رهاظ و میرکت  تلالج  اب  حراش  میخفت  ارطا و  فصو و  میظعت و  انث و  حدـم و  تیاغ  نآ و  تناـصر  تقاـثو و  تنازر و  تناـتم و  تیاـغ 

لـضفا فاصوال  افتقالا  قیرط  یلع  عابتالا  بجاومب  ماـیقلا  اـفولا  قدّـصلاب و  هداـبع  صّلخل  لّهـس  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  تسموقرم  تسرهاـب 
لصح نیذلا  نیّیدهملا  ۀمئالا  یلع  افّصلا و  نایبلا و  لها  هلآ  هباحصا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصملا  دمحم  قئالخلا  نسحاب  قئالخلا 

مّرک فرش و  مّلس و  ءافتکالا و  مهل  لصحف  ۀعطاّسلا  نیهاربلا  ۀعطاقلا و  فویّسلاب  هترصنب  ماق  نم  یلع  ءافشلا و  مقس  لک  نم  مهنایب  نایبت 
دادّسلا قیرط  یلع  فئاطّللا  نم  هیواطم  یف  جردا  ام  ضعب  یلع  تعلطا  باتکلا و  اذه  یف  رظنلاب  تفّرشت  دقف  دعب  و 
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هلضف میکحلا و  هفطلب  هناحبس  هَّللا  ّنا  تملع  هفّنـصم و  ةواکذ  هفیـصرت  فطل  نم  هفلؤم و  رظن  ۀقد  هعـضو  نسح  نم  تدهاشف  باوّصلا  و 
هّفلؤم فیک و  حوبی و  نا  ردبلا  نم  حوفی و  نا  کلـسملا  نم  ورغ  كرادملا و ال  ۀـفیرط  تادایز  کلاسملا و  ۀـفیطل  تاکنل  هقفو  میظعلا 

عورفلا و قئاقد  هل  فشک  لوقعملا و  عورـشملا و  ملع  نیب  هل  عمج  لضاوفلا و  فئاطلب  هیلع  معنا  لئاضفلا و  عاوناب  یلاـعت  هَّللا  هّصخ  نّمم 
بتک يرقی  نا  هیلإ  یلاعت  هَّللا  نسحا  هل  تزجا  دـق  يدـهلا و  کلاسم  یف  هقیقد  اراظنا  یلعلا و  كرادـم  یف  یلوّطلا  دـیلا  هحنم  لوصالا و 
بتک نم  کلذ  ریغ  حورش و  نم  هیلع  ام  نیّدلا و  ۀلملا و  دضع  یضاقلا  ۀمالعلل  هنارفغب  هَّللا  هدمغت  بجاحلا  نبا  لوصا  حرـشک  نفلا  اذه 

ءالمالاب هملق  طسبی  نا  هل  تزجأ  دق  هلهات و  کلذل و  هتیلهاب  یملعل  دارأ  تقو  يأ  یف  کلذ  دارأ  نمل  اهلوطم  اهرصتخم و  ۀعانّـصلا  هذه 
نم هتاولج  سافنا  هتاولخ و  تاقوا  یف  ینیلخی  نا ال  هنم  ابلاط  قیقح  کلذـب  ریدـج  ّهناـف  ربتعملا  کلـسملا  کـلذ  یف  اـکلاس  فینـصتلا  و 

یئایاقلا یلع  نب  دّـمحم  یلاعت  هَّللا  ۀـمحر  ریقف  بتک  ریـصّنلا و  معن  یلوملا و  معن  وهف  نیقتملا  رمز  یف  هاّیا  یلاـعت و  هَّللا  ینرـشح  ءاعدـلا 
ینورزاگلا نیدلا  دیدس  هماّلع  هبحص و  هلا و  دّمحم و  هقلخ  ریخ  یلع  امّلسم  ایّلـصم و  هناحبـس و  هَّللا  دماح  هبونذ  یلاعت  هَّللا  رفغ  یعفاشلا 

هدومن جهن  نیاب  نوناقلا  زجوم  حورش  رد  نآ  رکذ  نونّظلا  فشک  رد  ینیطنطسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  هک  نوناقلا  زجوم  حرـش  ینغم  رد 
ۀعانـصلا هذـه  ۀلیـضف  نم  ترّوصت  ام  ترّوصت  امل  هتفگ و  هحورـش  نوناقلا و  نم  هیف  عمج  ینورزاکلا  يدـیدّسلا  حرـشلا  هحورـش  نم  و 

تغلب یتح  راطقالا  ءاّبطا  تذّـملت  راصمالا و  ءامکح  تمدـخف  اهلیـصفت  اهلمج و  لیـصحتب  تهلو  اـهیف و  ۀفّنـصملا  بتکلا  ةءارقب  تفـشا 
سونیلاج و ءاّبطالا  لضاف  طارقبا و  مّدـقملا  مامالا  مالک  هصالخ  وه  يذـلا  هناوضر  یلاعت  هَّللا  هاّـقل  سیئرلا  خیّـشلا  نوناـق  یناـعم  كاردا 
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خیـش يرولا  داتـسال  امهدحا  نیذلا  نیحرـشلا  امّیـس  نوناقلا  حورـشب  ترفظ  مهریغ و  يزارلا و  تباثلا و  نینحلا و  لثم  امهمالک  یحراش 
لها نم  تنک  نوناقلا و  حرش  یف  لاق  امل  لصالا  ّینورزاک  وه  يزاریـشلا و  بطقلاب  فورعملا  نیّدلا  ّقحلا و  بطق  انالوم  لکلا  یف  ّلکلا 

نیّدلا ءایض  مامهلا  مامالا  نبا  ۀّیوسوم  دیا  ۀّیوسیع و  سافناب  جازملا  حالـصا  جالعلا و  یف  نیقّفوم  مهنوکل  ۀعانـصلا  هذهب  نیروهـشم  تیب 
امهناف سیفنلا  نباب  فورعملا  یشرقلا  مزحلا  یبأ  نب  یلع  نیدلا  ءالع  ءابطالا  ةدبز  ءامکحلا و  ۀصالخ  حرش  امهیناث  ینورزاکلا و  دوعسم 

دئارف ةریثک و  دئاوف  عم  نیرخأتملا  نیمدقتملا و  مالک  یف  ام  عیمج  امهیحرش  یف  ادروا  دق 
225 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءاملعلا ماما  ءامکحلا و  ناطلـس  سرد  سلاجم  نم  تدفتـسا  ام  اذـه و  ریرقت  حـضوا  ریـسفت و  نیباب  بتکلا  کـلت  اـهنع  تلخ  دـق  ۀـسیفن 
ةءارق ءانثا  یف  اضعب  رم  احـضوم  اررقم  هَّللا  هدّیا  ینیـسحلا  يربعلا  نیدـلا  قحلا و  ناهرب  لّجبملا  مّخفملا  ریرّحنلا  ّلجالا  مظعالا  یـضترملا 

لجا و مظعا  یـضترم  املع و  ماما  امکح و  ناطلـس  يربع  همالع  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  باحـصالا  أرق  اـم  عامتـسا  نوناـقلا و  باـتک 
جرادـم ومـس  هعینم و  بصانم  تعفر  هعیفر و  بتارم  تمظع  همه  نیا  كاردا  دـعب  هلمجلاب  هدوب  نید  قح و  ناهرب  لجبم و  مخفم  ریرحن 

دـیدرگ و عومقم  روسکم و  نیقهیفتم  نیکوهتم  سورا  عوطقم و  روتبم و  نیتنعتم  نیعطنتم  ۀنـسلا  ناشالاو  يربع  هیماس  لزانم  ولع  هیلاع و 
مات روهظ  حوضوب و  راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک  وا  رافـسالا  دنع  حبـصلاک  داقتعالا  ناعذالاب و  يرح  قدص  دایقنالا و  عابتالاب و  قیقح  قح 

رییعتلا و دـیدنتلا و  فصاوعب  مهلجاع  و  تیکبتلا * تاکـسالا و  ماحفالا و  فصاوقب  نیلغدـملا  نیلطبملا  رداب  اـم  یلع  هّلل  دـمحلاف  دیـسر 
ّلحا نیرباکملا و  تاهیومت  ملطصا  و  مهرانم * اهناظم  رافـسالا و  تاعاق  نم  ّطح  و  مهراثآ * افع  و  مهرابخا * احمف  تیتشتلا * ریوشتلا و 

ّدتـشا و دق  مهقانخ  دئارل * أجلم  و ال  دـماصل * ملع  و ال  دـصاقل * رانم  و ال  مقارل * قشم  و ال  مجانل * ۀـماعد  مهل  قبی  ملف  مهراوب * مهیلع 
* ترصهنا مهننج  و  ترـسکنا * مهحامر  و  تراغ * مهراهنا  و  تراح * مهماهفا  و  تّریغت * مهبابلا  و  ترّکنت * مهلوقع  ّدتحا * دق  مهلابو 

نیب نوّزیمی  و ال  لالتخا * نم  احالص  نوفرعی  و ال  لامـش * نع ال  انیمی  نوردی  ال  براسملا * مهیلع  تّدس  و  براهملا * مهیلع  تیمع  و 
مهل سیل  اوبکترا * ام  یلع  اوبسوح  و  اوبقتحا * امب  اوبلوط  و  اوفلخاف * اودعو  امب  اوعّرق  و  اوفلـسا * ام  ۀّمغ  یف  اومطارت  لالتعالا * ءربلا و 

و ۀّجّـضلا * سمه  و  ۀّـجحملا * ةریح  یف  اّولـض  و  ۀّـجحلا * مهتمزل  دـق  صانم * تاراغم و ال  أجلم و ال  و ال  صالخ * كاکفنا و  ۀـلیح و 
و مهرودص * یف  اوعفد  و  مهروحن * یف  مهدیک  ّدر  و  مهرخآ * یلا  مهلّوا  نم  اودیبا  و  مهرخانمل * اّوبک  ۀّّـجللا * یف  كالهلا  نم  اوطقس 
* مهتالیوست نیب  مهنیب و  لیح  و  مهقیضم * یف  اوکبترا  و  مهقیرب * اوّصغ  و  لاصیتسالا * حایتجالاب و  اولجوع  و  لالذالا * مقنلاب و  اوردوب 
ضحادـملا و تایدرم  یف  اومحقا  و  قناـخملاب * مهنم  ذـخا  و  مهرارق * بلـس  و  مهرابطـصا * ّزع  و  لـئاه * مئاد  مقـس  و  لـغاش * لغـشب 

* مدق مهل  تبث  ام  مهروبق * یف  ءایحا  اودحلا  و  مهرودص * یف  رشح ج  و  قلازملا * تاقبوم 
226 ص : مودشخب ، ج13 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ام اوضهن و  اـمف  اودـعق  رجا * فلختـسم  نم  بقعی  مل  و  رکذ * مهل  قـبی  ملف  اولـصوتسا * اوـّثتجا و  و  اوـلّکن * اوـلکنا و  ملـالا * مهل  ماد  و 
و مهعوـمج * تبره  و  مهعوـنم * تطقـس  و  مهعورز * تحّوـصت  و  مهلما * باـخ  و  مهلیح * تلـض  اومـال * مهـسفنا و  اوـبّرث  و  اوماـق *

تلبلبت و  مـهرئارم * تـهو  و  مهـسوفن * تـظفحا  و  مهـسور * تـسکن  و  مههافـش * تـلبذ  و  مههاـیم * تبــضن  و  مهعومــش * تدـمح 
و مهدـیاکم * تمزجنا  و  مهیعر * ّزع  و  مهیعـس * باخ  و  مهناکرا * تمدـهنا  و  مهناردـج * تمرخنا  و  مهرئاصب * تیمع  و  مهرئامض *

ماد و  مهممغ * تـمکارت  و  مـهمه * ترـصق  و  مهلهاـنم * مهنوـیع و  تـغد  و  مهلئاـبح * مهکارـشا و  تّـضقنا  و  مهدـیاصم * تمـصفنا 
و مهـصئاقن * تناب  ابـص * مهیلإ و  لاـم  نم  حـضتفا  يزخ و  لـشف و  لـهو و  و  ابـس * يداـیا  مهتفارز  تقّرفت  مهمدـن * لاـط  و  مهمدـس *

تفـشکنا و  مهراونا * تفـسکنا  و  مهباسحا * تجمـس  و  مهبابلا * تلهذ  و  مهلوقع * تشاط  و  مهلوفغ * حـضو  و  مهـصئارف * تدـعترا 
طقـس و  نیمثاج * مهراید  یف  اوحبـصاف  مهرابت * مهبابت و  مهیلع  قاح  و  مهراث * ردـه  و  مهراوع * قّقحت  و  مهراع * نّیبت  و  مهرارـسا *

ّلـضملا دئاقلا و  ربت  نم  نیکاب و  نیحئان  مهنالذـخ  مهنارـسخ و  یلع  اوراص  و  نیمداس * مهتویب  روقع  یف  اوسمر  و  نیمدان * مهیدـیا  نیب 

مهدزیس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 597زکرم  هحفص 593 

http://www.ghadirestan.com


* نوهاس مه  ۀتغب و  و  نوبعلی * مه  ةرهج و  و  نولفاغ * مه  اراهن و  و  نومئان * مه  اتایب و  طخس  تاظحل  مهذخاف  نیکاش *

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 
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 
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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 

. 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 
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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 
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